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I. Bevezetés 
 

 

A kardiovaszkuláris kórképek a világ szinte valamennyi fejlett országában a 

leggyakoribb megbetegedések, illetve a vezető halálokok közé tartoznak. Az elmúlt 

évtizedekben a morbiditási és mortalitási mutatók fokozatos javulása volt észlelhető, mely 

egyrészt a primer prevenciónak, másrészt pedig a fejlődő gyógyszeres kezelésnek és a 

revaszkularizációs eljárásoknak köszönhető. A primer prevenció megvalósításában nagy 

szerepet játszott az ún. klasszikus rizikófaktorok meghatározása a Framingham -vizsgálat 

alapján, melyek az elmúlt néhány évtized alatt újonnan felfedezett kockázati tényezőkkel 

egészültek ki. Számos multicentrikus tanulmány igazolta, hogy a hemoreológiai tényezők 

romlása önálló rizikófaktorként kezelendő a kardiovaszkuláris és cerebrovaszkuláris 

kórképekben. A legfontosabb hemoreológiai paraméterek közé tartoznak: a hematokrit 

(Htk), fibrinogén, plazma és teljes vér viszkozitás (PV, VV), vörösvérsejt (vvs) 

aggregáció és vörösvérsejt deformabilitás. A hemoreológia ezen kívül foglalkoz ik a 

fehérvérsejtek és a trombociták (tct) tulajdonságaival is (pl. trombocita adhézió és 

aggregáció, fehérvérsejt adhézió és deformabilitás).  

Az ateroszklerózis talaján kialakuló iszkémiás szívbetegség (ISZB) kezelésében 

nagy előrelépést jelentettek a revaszkularizációs eljárások, melyek az elzáródott 

érszakaszok megnyitását vagy áthidalását célozzák. A perkután koronária intervenció és a 

koszorúér bypass műtétek (CABG) technikai fejlődésének köszönhetően az iszkémiás 

szívbetegségben szenvedő betegek várható élettartama az utóbbi évtizedekben jelentősen 

növekedett.  

Az invazív eljárások mellett nagy szerepe van a megfelelő gyógyszeres kezelésnek. 

Az akut kardiovaszkuláris események megelőzésében és terápiájában , illetve a stabil ISZB 

kezelésében az egyik legfontosabb farmakoterápiás módszer a trombocita aggregáció 

gátlás. Erre a célra leggyakrabban használt vegyület az acetilszalicilsav (ASA, aszpirin), 

mely a ciklooxigenáz (COX) enzim gátlásán keresztül fejti ki hatását. A metamizol (MET, 

dipiron) fájdalom- és lázcsillapítóként használt gyógyszer, szintén gátolja a COX-enzimet, 

a trombocita aggregációra gyakorolt hatásáról és az ASA-val való kölcsönhatásáról 

azonban kevés ismeretünk van. 
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II. Célkitűzések 
 

 

Az első tanulmányunkban a hemoreológiai paraméterek változását kívántuk vizsgálni 

koszorúér bypass műtétek alatt és a 6 hónapos utánkövetés során. Összehasonlítottuk a két fő 

CABG műtéti technikát hemoreológiai szempontból. Vizsgáltuk továbbá a trombocita 

aggregáció változását is. 

 

A második tanulmányunkban in vitro vizsgálatok során kívántuk összehasonlítani az 

acetilszalicilsav és a metamizol trombocita aggregációra gyakorolt hatását, és vizsgáltuk a két 

gyógyszer közötti lehetséges interakciókat. In vivo crossover vizsgálatban tanulmányoztuk az 

intravénásan alkalmazott MET, a szájon keresztül adott ASA és együttes adásuk trombocita 

aggregáció gátló hatását egészséges önkénteseken. 
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III. On-pump és off-pump technikákkal végzett koszorúér bypass műtétek 

hatása a hemoreológiai paraméterekre 
 

 

1. Bevezetés 

 

A CABG fontos szerepet játszik az iszkémiás szívbetegség kezelésében, 

hatékonyságát több klinikai vizsgálat is alátámasztotta. A hagyományos, ún. on-pump CABG 

során kardiopulmonális bypasst (CPB) hoznak létre, a szívet kardioplégiás oldat segítségével 

megállítják és a keringést a szív-tüdő motor tartja fenn. Az extrakorporális keringés 

afiziológiás körülményeket teremt. A vér érintkezése a különböző nem biológiai, mesterséges 

felszínekkel erős stimulus az immunrendszer számára, mely a fehérvérsejtek, citokin rendszer, 

adhéziós molekulák és komplement kaszkád aktiválódásához és egy szisztémás gyulladásos 

válasz létrejöttéhez vezet. A vér sejtjei mechanikai stressznek és hemodilúciónak vannak 

kitéve, mely elégtelen hemosztázishoz, embolizációhoz, hemolízishez és különböző szervek 

hipoperfúziójához vezethet. Az extrakorporális keringés káros hatásainak elkerülésére egy új 

műtéti technikát fejlesztettek ki. Az off-pump CABG során a műtét dobogó szíven történik, 

CPB és kardioplégia használata nélkül. A szívnek azon részét, ahol a műtéti manipuláció 

zajlik, speciális stabilizátor (ún. octopus) segítségével rögzítik.  

A két műtéti technika összehasonlítására számos prospektív és retrospektív vizsgálat 

történt. Habár számos szempontból az off-pump műtétek előnyösebbnek bizonyultak, a 

kemény klinikai végpontokban, mint a mortalitás és morbiditás, a legtöbb vizsgálat nem tudta 

igazolni az off-pump műtétek előnyeit. Ennek számos oka lehetséges. A CABG műtétek 

mortalitási és morbiditási rátája alacsony, ezért rendkívül nagy esetszámokra van szükség, 

hogy a randomizált vizsgálatokban statisztikailag szignifikáns különbségeket tudjunk 

kimutatni. Másrészt fontos az operatőrök eltérő tapasztalata a két módszerben; ezenkívül a 

betegcsoportok heterogenitása is szerepet játszhat az okok között. Ezen prospektív és 

retrospektív vizsgálatok részletesebb, további elemzése azonban azt mutatta, hogy a magas 

rizikójú betegcsoportban az off-pump módszer csökkenti a mortalitást. 

 

2. Betegek és módszerek 

 

Vizsgálatunkban 47 elektív, primer, izolált CABG műtéten áteső beteg vett részt. A 

beavatkozások 2009 októbere és 2011 májusa között zajlottak a Pécsi Tudományegyetem 

Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinikán. A műtétek 25 esetben on-pump, 22 alkalommal 

pedig off-pump technikával történtek. A vizsgálat során 9 alkalommal történt vérvétel: (1) a 

műtőbe érkezéskor, (2) az anesztézia bevezetése után, (3) a szívmotor elindítása után 20 és (4) 

40 perccel (off-pump technikánál a szívmotor indításához szükséges átlagos időt vettük 

alapul), (5) a mellkas zárása után, (6) a posztoperatív 1. és (7) 2. napon, és a (8) 2 és (9) 6 

hónapos kontroll vizsgálat alkalmával.  

Hemoreológiai méréseinket a vérvételeket követő 2 órán belül elvégeztük. A plazma 

és teljes vér viszkozitás meghatározása, a trombocita aggregációs mérések és a LORCA-val 

történt mérések 37°C-on történtek, a többi vizsgálatot szobahőmérsékleten (22 ± 1°C) 

végeztük.  

A hematokrit meghatározása Haemofuge kapilláris centrifugával történt.  

A plazma és teljes vér viszkozitást Hevimet 40 kapilláris viszkoziméter segítségével 

mértük meg. A teljes vér viszkozitást a Mátrai-formula alkalmazásával 40%-os hematokritra 

korrigáltuk: VV40%/PV=(VVHtk/PV)
40%/Htk

, ahol VV40% a 40%-os, VVHtk az eredeti minta Htk-

jához tartozó teljes vér viszkozitást jelenti. 
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A vvs aggregáció mérését Myrenne aggregométer és a LORCA (Laser-assisted Optical 

Rotational Cell Analyzer) segítségével végeztük. A Myrenne aggregométer a Schmid-

Schönbein-féle fény transzmissziós elv alapján működik. Az aggregométer a vvs 

aggregátumokat nagy nyíróerővel diszaggregálja, majd a nyírás mértéke hirtelen nullára (M 

mód) vagy alacsony nyíróerőre (M1 mód) csökken. Az aggregáció mértékét az aggregációs 

index (M, M1) jelzi, melyet a műszer a fényintenzitás görbe első 10 másodpercének görbe 

alatti területéből számít ki. A LORCA aggregométer esetében a mérés során 1 ml oxigenizált 

vért a műszer mozgó külső és álló belső cilindere közé pipettáztunk. A külső cilinder 

meghatározott sebességgrádiensű forgó mozgása révén a vörösvérsejteket nagy nyíróerővel 

diszaggregálja, majd a nyírás hirtelen nullára zuhan. A visszaverődő lézerfény 

intenzitásváltozását, mely a vvs-ek aggregációjával együtt csökken, a műszer regisztrálja. Az 

aggregációs index (AI) az idő és a vvs aggregátumokról visszaverődő lézerfény intenzitás 

csökkenése által kirajzolt görbe aggregációs fázisának (diszaggregáció utáni első 10 

másodperc) a teljes mérési időhöz (2 perc) viszonyított görbe alatti területe. 

Küszöbgrádiensnek (γ) pedig azt a legkisebb sebességgrádienst nevezzük, mely a teljes 

diszaggregáció fenntartására képes. 

A vörösvérsejt deformabilitást szintén két különböző módszerrel vizsgáltuk. A 

LORCA-val kivitelezett lézer diffrakciós ektacitometria során 25 μl-nyi vért szuszpendáltunk 

5 ml magas viszkozitású (32,6 mPas) polivinilpirrolidon oldatban. A berendezés 0,3 Pa-tól 30 

Pa-ig, 9 különböző nyírófeszültségen deformálja a mintát. A mérés során a lézerfény 

diffrakciót szenved a megnyúlt vvs-eken, és az így nyert ellipszis alakú diffrakciós képből a 

deformabilitás mértékét jellemző elongációs index kiszámolható. Filtrometriás méréseinket 

Carat FT-1 filtrométerrel végeztük.  A készülékben a 10%-os hematokritra beállított 

vörösvérsejt szuszpenzió egy 5 μm pórusátmérőjű Nucleopore filteren halad keresztül. Az 

átáramláshoz szükséges időből az ún. relatív sejt tranzit idő (relative cell transit time - RCTT) 

került meghatározásra.  

A tct aggregáció meghatározását plazmából végeztük Carat TX4 optikai aggregométer 

segítségével. A vért 10 percen át 150 g-vel centrifugáltuk, majd a felülúszó leszívásával 

trombocita dús plazmát (platelet rich plasma, PRP) nyertünk. Az üledéket tovább 

centrifugáltuk 10 percig 2500 g-vel, melynek felülúszóját eltávolítva trombocita szegény 

plazmához (platelet poor plasma, PPP) jutottunk. A trombocita aggregációt 30 μl adenozin-

difoszfát (ADP, 5μM végső koncentráció) vagy adrenalin (10 μM végső koncentráció) 270 μl 

PRP-hez adásával indukáltuk. A mintán áthaladó fény intenzitásának változását aggregációs 

görbén tüntettük fel, ahol a PRP optikai denzitását 0%-nak, a PPP optikai denzitását pedig 

100%-nak vettük. A mérés 8 percig tartott, a trombocita aggregáció mértékét az aggregációs 

görbe maximális értékével jellemeztük.  

A vörösvérsejtek morfológiai vizsgálata céljából az alap, 40 perc, 1. és 2. 

posztoperatív nap mintáiból scanning elektronmikroszkópos felvételek készültek a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Elektronmikroszkópos 

Laboratóriumában.  

Az adatokat átlag ± S.E.M. alapján hasonlítottuk össze egy- és kétmintás Student t-

próbával. Az eltéréseket szignifikánsnak vettük p<0,05 értéknél. 

 

3. Eredmények 

 

A két betegcsoport között az életkor, a rizikófaktorok és a kardiovaszkuláris 

anamnézis tekintetében nem mutatkozott különbség. A két műtéttípus között nem volt jelentős 

eltérés a felvarrt graftok számát tekintve, azonban az átlagos műtéti idő hosszabb volt off-

pump technika során. Az on-pump beavatkozásokon átesett betegek nagyobb mennyiségű Na-

heparint és több folyadékot kaptak. 
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A hematokrit és a plazma viszkozitás mindkét műtéttípusnál jelentősen csökkent a 

beavatkozások kezdeti szakaszában. A műtétek végén és a korai posztoperatív időszakban a 

Htk és a PV lassú növekedésnek indult, a 2 és 6 hónapos mintáknál elérte a kiindulási 

értékeket. On-pump technikánál szignifikánsan alacsonyabb volt a Htk az off-pumphoz képest 

a 20 és 40 perces mintáknál és a 2. posztoperatív napon. A PV szintén a 20 és 40 perces 

mintáknál és a sebzárás után mutatott szignifikánsan alacsonyabb értékeket az on-pump 

csoportban. A teljes vér viszkozitás változása követte a Htk és a PV változását. A 20 és 40 

perces, a sebzárás utáni, továbbá a 48 órás mintáknál szignifikánsan nagyobb volt a csökkenés 

az on-pump műtéteknél az off-pump technikához viszonyítva. A korrigált teljes vér 

viszkozitás szignifikánsan alacsonyabb volt az első 48 órában az alapértékekhez viszonyítva 

mindkét műtéttípusnál, és szintén szignifikánsan alacsonyabb értékeket kaptunk 20 és 40 

percnél az on-pump csoportban. 

A Myrenne aggregációs indexek a hematokrit változásához hasonló tendenciát 

mutattak. Az on-pump műtéteknél szignifikánsan nagyobb csökkenés volt megfigyelhető a 20 

és 40 perces, illetve a 48 órás mintáknál is. A LORCA-val mért aggregációs index 

nagymértékben csökkent a reperfúzió kezdeti szakaszában majd emelkedésnek indult, és a 48. 

órára fokozatosan visszatért a kiindulási értékre. A két technika közti különbségek itt is 

megfigyelhetők. A küszöbgrádiens a műtétek alatt off-pump technika során fokozatosan 

csökkent, míg on-pump alatt jelentősen megemelkedett. Mindkét csoportban a posztoperatív 

2. napon a paraméter jelentős növekedését találtuk, majd az elkövetkező hónapokban 

alapérték közeli értékeket kaptunk. 

Az ektacitometria elvén működő LORCA-val meghatározott elongációs indexek nem 

mutattak eltérést sem a műtétek alatt, sem pedig a két műtéttípus között. A filtrometriával 

mért RCTT az on-pump műtétek alatt szignifikánsan megemelkedett. A posztoperatív 1. és a 

2. napon mért értékek szignifikánsan alacsonyabbak voltak, majd fokozatosan visszatértek az 

alapértékekhez. Az off-pump csoportban a 20 perces minta enyhén magasabb értékétől 

eltekintve nem volt szignifikáns változás a kiinduláshoz képest. A két csoport között 

szignifikáns különbséget találtunk a 20 és 40 perces mintáknál. 

A scanning elektronmikroszkópos felvételek az on-pump műtétek 40 perces mintáiban 

különböző deformált vörösvérsejteket mutattak néhány echinocytával. Ezek a változások a 24 

és 48 órás mintákban már nem voltak jelen. A dobogó szíven végzett műtétek mintáiban nem 

találtunk morfológiai eltéréseket. 

A tct aggregációs vizsgálatban az on-pump műtétek alatt ADP és adrenalin induktorral 

szemben is a tct aggregáció fokozatos csökkenését láttuk, ami a műtét végére igen jelentőssé 

vált. Az off-pump csoport esetében a műtét alatt változás nem volt, de a műtét végére 

szignifikáns csökkenést tapasztaltunk. A mellkas zárása után vett mintákban az on-pump 

csoportnál szignifikánsan alacsonyabb volt az aggregáció az off-pumphoz képest. Tekintettel 

arra, hogy a betegek az első posztoperatív naptól kezdve ismét trombocita aggregáció gátló 

kezelésben részesültek, így a 48 órás és a késői posztoperatív időszakban vett minták 

eredményeinek összehasonlításának nincs különös relevanciája. 

 

4. Diszkusszió 

 

Vizsgálatunkban a hematokrit a műtétek korai szakaszában szignifikánsan csökkent, a 

vérzés és a hemodilúció miatt. On-pump műtétek alkalmával a betegek több folyadékot 

kaptak a CPB során használt priming oldat miatt, ezért a hematokrit szignifikánsan 

alacsonyabb volt a 20. és a 40. percben az off-pump beavatkozásokhoz képest. Az off-pump 

csoportban 30-40% közötti értékeket, az on-pump csoportban pedig 20-30% közötti értékeket 

mértünk, mely hipoxiához és egyes szervek hipoperfúziójához (pl. agy, vese) vezethet, vagy 

különböző komplikációkat okozhat az on-pump műtéteknél. Egyes szerzők szerint az 
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intraoperatív vérzés on-pump technika esetén nagyobb, ami ugyancsak magyarázhatja az 

észlelt különbséget. A műtétek végére és a műtétek utáni első napokban a hematokrit értékek 

normalizálódni kezdtek, vélhetően elsősorban a transzfúzióknak köszönhetően. 

A plazma és teljes vér viszkozitás operációk alatti esése és a két csoport között észlelt 

különbség a különböző mértékű hemodilúcióval magyarázható. A hematokrit okozta 

különbségek kiküszöböléséhez matematikailag korrigáltuk a teljes vér viszkozitás értékeket. 

A korrekció után továbbra is szignifikánsan alacsonyabb értékeket kaptunk az első 48 órában 

az alapméréshez képest, melyet a hemodilúció miatti csökkent vvs aggregáció és a plazma 

protein (pl. fibrinogén) szint csökkenés magyarázhat.  

A vvs aggregációs indexek jelentősen csökkentek mindkét csoportban, különösen az 

on-pump műtéteknél. Az vvs aggregációt befolyásolja a Htk és a plazmafehérjék (különösen a 

fibrinogén) szintje, így az észlelt változás magyarázható a Htk és a hemodilúció miatti 

plazmafehérje koncentráció csökkenéssel. A küszöbgrádiens vizsgálata során jelentős 

észrevételt tettünk. Off-pump technikánál mind a γ, mind az AI csökkenését láttuk. Ezzel 

ellentétben on-pump műtéteknél a γ jelentősen emelkedett az operáció alatt, miközben az AI 

csökkent. Feltételezhetően a CPB által mechanikailag károsított vvs-ek közti aggregációs erők 

fokozódtak, aminek megszüntetéséhez, a diszaggregációhoz, nagyobb küszöbgrádiens 

szükséges. A másik nem várt eredmény a γ jelentős emelkedése volt a 2. posztoperatív napon, 

mindkét csoportban. Ennek lehetséges magyarázata a kialakuló szisztémás gyulladásos 

válaszreakció, melyet a műtéti trauma miatti oxidatív stressz okoz. 

A vvs deformabilitás meghatározásra alkalmazott két módszer némileg 

ellentmondásos eredményt hozott. Az ektacitometria nem mutatott deformabilitás változást, 

ugyanakkor a filtrometriával meghatározott RCTT szignifikánsan emelkedett on-pump 

műtétek alatt, ami a szív-tüdő-gép által okozott mechanikai trauma miatti deformabilitás 

csökkenést igazolja. Az off-pump csoportban csupán enyhe RCTT emelkedést találtunk a 20 

perces mintáknál, ami statisztikailag ugyan szignifikáns, de feltehetően irreleváns, és a 

betegszám növelésével valószínűleg elvész. A filtrometria előnyösebb módszernek tűnik a 

mechanikai károsodás miatt létrejövő deformabilitás változások kimutatására.  

A filtrometriás eredményeinket a scanning elektronmikroszkópos felvételek 

egyértelműen megerősítették. CPB során a sejtek nagy nyíróerőknek, turbulenciának, extrém 

hemodilúciónak és hipotermiának vannak kitéve. A 40 perces mintákban a vvs-ek károsodása 

és malformációi láthatók a mechanikai trauma miatt. Ezek a változások azonban 

reverzibilisek és a műtétet követő napokon eltűnnek. A dobogó szíven végzett beavatkozások 

nem okoztak morfológiai eltérést a vvs-ekben. 

Vizsgáltuk a különböző CABG műtétek hatását a trombocitákra is. A tct aggregáció a 

műtétek végére szignifikánsan csökkent, mindkét műtéttípus és mindkét alkalmazott induktor 

esetében. Az aggregáció csökkenés on-pump műtéteknél nagyobb mértékű volt, feltehetően a 

CPB által okozott mechanikai trauma miatt.  

 

5. Összefoglalás 

 

A CABG műtétek alatt a legtöbb hemoreológiai paraméter szignifikáns változását 

láttuk. Ezek a változások on-pump műtétek során kifejezettebbek voltak, a két módszer között 

szinte mindegyik paraméternél szignifikáns volt az eltérés a 20 és 40 perces mintákban. Az 

észlelt különbségek a hosszú távú utánkövetés során eltűntek. A vvs-ek mechanikailag 

károsodtak a CPB miatt, amit a scanning elektronmikroszkópos felvételek, a filtrometria és a 

γ értékek igazoltak. Az on-pump műtétek végére a tct aggregáció nagyobb mértékű 

csökkenését tapasztaltuk. Mindezek alapján hemoreológiai szempontból a dobogó szíven 

végzett CABG műtéteket kedvezőbbnek tartjuk. 
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IV. Trombocita aggregáció gátlás acetilszalicilsavval, metamizollal és 

kombinációjukkal - in vitro és in vivo összehasonlítás 
 

 

1. Bevezetés 

 

A vérlemezkék fontos szerepet játszanak mind a normális hemosztázis, mind a 

patológiás trombus képződés kialakulásában és az ateroszklerózis progressziójában. Több 

multicentrikus, randomizált vizsgálat bizonyította, hogy a trombocita aggregáció gátlása 

jelentős mértékben csökkenti a kardiovaszkuláris halálozás rizikóját, ezért ma ez az egyik 

legfontosabb farmakoterápiás módszer az iszkémiás vaszkuláris események kivédésében és 

megelőzésében.  

Az acetilszalicilsav széles körben alkalmazott trombocita aggregáció gátló gyógyszer, 

mely bizonyítottan csökkenti a kardiovaszkuláris rizikót és halálozást. Az ASA a nem-

szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) csoportjába tartozó nonszelektív ciklooxigenáz gátló, 

mely mindkét COX-izoenzimet gátolja, azonban kevésbé szelektív a COX-2 irányába. Az 

ASA irreverzibilisen acetilálja a COX enzimet, gátolva a tromboxán A2 (TXA2) képzését, így 

megakadályozva a trombociták aggregációját teljes élettartamuk alatt. Primer és szekunder 

prevencióban az ASA-t alacsony dózisban ajánlott használni (75-150 mg), mivel a 

dózisemelés a hatékonyságot nem növeli, azonban a gasztrointesztinális vérzések száma 

jelentősen növekszik. Akut koronária szindrómában (ACS) a diagnózis igazolása után minél 

előbb ASA-t kell adni a betegnek, P2Y12 receptor (prasugrel, ticagrelor, clopidogrel) gátlóval 

együtt. Az ASA ajánlott dózisa ACS-ban 150-325 mg gyorsan felszívódó formában, melyet 

elrágva és lenyelve gyorsan és hatékonyan gátolja a trombocita aggregációt, habár egyes 

esetekben aszpirin rezisztenciával kell számolnunk.  

Különböző non-aszpirin NSAID-oknak (NANSAID) is vizsgálták a trombocita 

aggregáció gátló hatását. A NANSAID-ok reverzibilisen gátolják a COX-1 enzimet, így 

átmeneti trombocita aggregáció gátlást okoznak, azonban különböző epidemiológiai 

vizsgálatok nem tudták bizonyítani a hosszútávon szedett NANSAID-ok kardiovaszkuláris 

rizikócsökkentő hatását. A vizsgálatok alapján felmerült azonban, hogy a NANSAID-ok 

kedvezőtlenül befolyásolhatják az ASA tct aggregáció gátló hatását a COX-enzimen fellépő 

lehetséges interakciók miatt. Az Európai Kardiológus Társaság 2011-es „III”-as osztályú, „C” 

evidencia szintű ajánlása szerint ASA szedő betegekben kerülendő NSAID-ok adása, mely 

növelheti az iszkémiás események előfordulását.  

A metamizol pirazolonszármazék, mely a többi NSAID-tól kissé eltér, viszonylag 

alacsony gasztrointesztinális toxicitása és feltételezett COX-független analgetikus hatása 

miatt. Erős fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer, gyulladáscsökkentő hatása azonban enyhe. 

Orálisan és parenterálisan egyaránt alkalmazható. A metamizol egy prodrug, mely gyorsan a 

farmakológiai szempontból legfontosabb metabolitjává, 4-metilaminoantipirinné hidrolizál, 

mely ezután további metabolitokká alakul, mint pl. a 4-formilaminoantipirin, 4-aminoantipirin 

és a 4-acetilaminoantipirin. In vitro és in vivo vizsgálatokban is kimutatták, hogy a MET és 

metabolitjai gátolják mindkét COX-izoenzimet. A MET trombocita aggregáció gátló hatását 

már többen leírták, azonban ilyen alkalmazásban nem használjuk, a klinikumban megmaradt 

láz- és fájdalomcsillapító gyógyszernek. 
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2. Módszerek 

2.1. In vitro vizsgálat 

Vizsgálatainkhoz a Sigma-Aldrich által forgalmazott acetilszalicilsavat és metamizolt 

használtuk, melyeket 0,9%-os fiziológiás sóoldatban hígítottuk. A MET vízben való oldódása 

során hidrolizál, ezért a vizsgált MET oldatok számos pirazolon derivátum elegyéből állnak. 

A vizsgálathoz 10 egészséges önkéntestől vettünk vért Na-citrátot tartalmazó 

Vacutainer mintavételi csövekbe. 

Az in vitro vizsgálatok első felében a két gyógyszer trombocita aggregáció gátló 

hatását hasonítottuk össze, különböző koncentrációjú ASA és MET oldatok (6, 12 és 25 μg/ml 

végső koncentráció) vérhez adásával. 

A kísérletek második felében a két gyógyszer közti lehetséges interakciókat vizsgáltuk 

úgy, hogy alacsony koncentrációjú MET oldatot (1 μg/ml végső koncentráció), majd 15 

perccel később alacsony koncentrációjú ASA oldatot (2 μg/ml végső koncentráció) adtunk a 

vérhez. Az interakció kompetitív voltának tanulmányozásához növeltük a MET-hoz adott 

ASA oldat koncentrációját, illetve az ASA-t adtunk 15 perccel a MET előtt a vérhez. Az 

összes mintát 37 ºC-on 1 óráig inkubáltuk. A trombocita aggregációs méréseket az előző 

vizsgálatnál részletezett módon végeztük.  

Az adatokat átlag ± S.E.M. alapján hasonlítottuk össze egy- és kétmintás Student t-

próbával. Az eltéréseket szignifikánsnak vettük p<0,05 értéknél. 

 

2.2. In vivo vizsgálat 

A tanulmányban 20 egészséges, nem-dohányzó férfi vett részt, az átlagéletkor 24,2 ± 

2,6 év volt, a testtömeg-index normál határon belül mozgott (24,6 ± 3,5 kg/m
2
).

 
A 

vizsgálatban való részvétel előtt anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat és rutin laboratóriumi 

vizsgálat történt. Kizárásra kerültek azon személyek, akiknél vérzési zavar, anémia, hipotónia 

(szisztolés vérnyomás <90 Hgmm) vagy bármely gyógyszerrel szembeni allergia merült fel. 

Szintén kizárásra kerültek azok, akik a vizsgálat kezdete előtti 10 napban trombocita 

aggregációt befolyásoló gyógyszereket szedtek be. 

A crossover vizsgálatban 3 csoportra osztottuk az önkénteseket. A vizsgálati 

alanyoknak 21 G-s belső átmérőjű kanült helyeztünk be az alkari vénájukba, ahonnan az alap 

vérvétel megtörtént. Az első csoportban 1 ampulla 1g/2 ml MET (metamizol-nátrium) 

intravénás beadása történt (a szokásos intravénás vagy intramuszkuláris dózis fájdalom- és 

lázcsillapítás esetén), a második csoportban az önkéntesek fél tabletta 500 mg-os (250 mg) 

gyorsan felszívódó ASA-t rágtak el és nyeltek le 1 dl vízzel, a harmadik csoportban pedig per 

os ASA és intravénás MET egy időben történő adására került sor. További vérvételek 

történtek a gyógyszer bejuttatásától számított 7 perc, 15 perc, 30 perc, 1 óra és 4 óra múlva, 

majd a kanül eltávolításra került. A 24 és 72 órás mintákat könyökvénából nyertük. A 

csoportokat kétszer megcseréltük 18±4 nap kimosási periódus után, majd ugyanezt a 

protokollt alkalmaztuk. A trombocita aggregációs méréseket az előző vizsgálatnál részletezett 

módon végeztük. 

Az adatokat átlag ± S.E.M. alapján hasonlítottuk össze egy- és kétmintás Student t-

próbával. Az eltéréseket szignifikánsnak vettük p<0,05 értéknél. 

Az egészséges önkénteseknek adott szerek trombocita aggregáció gátló hatása 

kialakulásának és megszűnésének időbeli vizsgálatához egy származtatott mennyiséget, az 

IPA-t (trombocita aggregáció gátlás = inhibition of platelet aggregation) használtuk, melyet az 

optikai aggregométerrel mért maximális aggregációs indexekből számíthatunk ki az alábbi 

módon: IPA (%) = 100 x (kezelés előtti aggregációs index – kezelés utáni aggregációs 

index)/kezelés előtti aggregációs index. Az egyes önkénteseknél minden mérési időpontban 

kiszámoltuk az IPA értékeket, és azokat átlagoltuk. Az IPA időfüggésének leírásához 



9 

 

feltételeztük, hogy a hatás kialakulása egy jellegzetes haranggörbének (Gauss-függvény) felel 

meg, míg a hatás megszűnése egy exponenciálisan lecsengő függvény. Ezen két függvény 

konvolúciójában (együttes integrális megjelenés) szereplő paramétereket egy saját készítésű 

approximációs eljárást alkalmazó programmal határoztuk meg. Ennek lényege, hogy a modell 

és a valós mért adatok közti eltérést jellemző maradékszórást a függvény paramétereinek 

szimultán változtatásával és a változtatás mértékének fokozatos csökkentésével minimalizálja. 

E függvény paraméterei fizikailag is jól értelmezhetők: a Gauss függvény három, egymástól 

független paramétere a harang-görbe A amplitúdója, időbeli szélességét jellemző  és a csúcs 

időpontját jellemző t0, míg az exponenciális elimináció sebességét a  időállandó 

reprezentálja. 

 

3. Eredmények 

 

3.1. In vitro vizsgálatok 

In vitro vizsgálataink első részében megfigyeltük, hogy az ASA és MET mindegyik 

vizsgált koncentrációban komplett adrenalin-indukálta trombocita aggregáció gátlást okozott. 

A gátlás mértékében szignifikáns különbség nem volt a 25 és 12 µg/ml-es koncentráció 

esetén, azonban 6 µg/ml ASA szignifikánsan jobban csökkentette a trombocita aggregációt, 

mint 6 µg/ml MET.  

Az ADP-indukálta trombocita aggregáció minden koncentrációban szignifikánsan 

alacsonyabb volt a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva és a két gyógyszer között különbség 

nem volt.  

In vitro vizsgálataink második felében az ASA és MET közti lehetséges interakciókat 

vizsgáltuk. Előzetes méréseink alapján 2 µg/ml ASA hatékony gátlást okozott az adrenalin-

indukálta trombocita aggregációban, míg 1 µg/ml MET esetén gátlást nem tapasztaltunk. Ha a 

vérhez MET-t adtunk 15 perccel az ASA adása előtt, az adrenalin-indukálta trombocita 

aggregáció nem különbözött a kezeletlen kontrolltól. Ellenben, ha az ASA adása történt 

először, az adrenalin-indukálta trombocita aggregáció gátlás ismét kialakult. Ugyanezt 

tapasztaltuk, ha az ASA koncentrációját megemeltük.  

Az ADP-indukálta trombocita aggregáció esetén szintén alacsonyabb értékeket 

kaptunk a kezeletlen kontrollhoz képest, amikor az ASA-t a MET előtt adtuk a vérhez, illetve 

magasabb ASA koncentráció esetén. Szintén az ASA gátló hatásának csökkenését 

tapasztaltuk, ha a hatástalan koncentrációjú MET oldatot adtuk először a vérhez. 

 

3.2. In vivo vizsgálatok 

Az alap adrenalin-indukálta trombocita aggregációban nem volt különbség a 3 csoport 

között. A MET csoportban, ahol a MET-t egy dózisban, intravénásan adagoltuk az 

önkénteseknek, már 7 perc alatt komplett gátlás alakult ki. Ezután az aggregációs indexek 

enyhén emelkedni kezdtek, de a 4 órás mérésnél még mindig szignifikánsan alacsonyabbak 

voltak az alapméréshez képest. A 24 órás mintáknál az alapméréssel megegyező értékeket 

kaptunk. Az ASA per os adásakor a trombocita aggregáció lassan csökkent és átlag 4 óránál 

érte el a gátlás maximumát. A MET csoporttal összehasonlítva az aggregációs indexek 

szignifikánsan nagyobbak voltak 7 és 15 percnél. Az ASA okozta gátlás még 24 óránál is 

nagymértékű volt, illetve 72 óránál is szignifikánsan alacsonyabb aggregációs indexeket 

kaptunk a kiinduláshoz viszonyítva. A kombinált terápia estén rapid gátlás kifejlődését láttuk, 

hasonlóan a MET csoporthoz. Az aggregációs indexek alacsonyak maradtak az első órában. A 

gátlás még a 4 órás mintákban is hatékony volt, hatékonyabb, mint a MET csoportban, de 

kevésbé volt hatékony, mint az ASA szedőknél. 24 óra után trombocita aggregáció gátlást 

nem tapasztaltunk. 
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Az ADP-indukálta trombocita aggregáció hasonló kinetikát mutatott, mint az 

adrenalin-indukálta trombocita aggregáció, azonban a változások enyhébbek voltak. A 

legnagyobb gátlást a MET csoportban, a 15 perces mintáknál tapasztaltuk. Nem volt 

különbség a csoportok közt 30 percnél, 1 és 4 óránál. A 24 és 72 órás mintavételnél csak az 

ASA csoportban volt az alapméréshez képest szignifikánsan csökkent trombocita aggregáció. 

Az IPA időfüggése mindkét induktor esetében hasonlóan alakult, mivel azonban az 

adrenalin induktornál a változások reprezentatívabbak voltak, ezért az ADP induktor nem 

kerül itt leírásra. A MET csoportban a függvény jellemző időadatai az IPA gyors kezdetére 

utalnak ( = 0,01 óra), és az IPA megszűnése is gyors ( = 5,49 óra). Az orálisan alkalmazott 

ASA esetén a felszívódás miatt a hatás kialakulásának időadatai is nagyságrenddel 

nagyobbnak bizonyultak ( = 0,50 óra) és a hatás lecsengése is jelentősen lassabb ( = 158,31 

óra). Kombinált terápia esetén a függvény paraméterei ( = 0,03 óra,  = 11,21 óra) jelentősen 

közelebb álltak a MET csoporthoz. 

 
4. Diszkusszió 

 

In vitro vizsgálataink első részében igazoltuk, hogy a MET hatékonyan gátolja a 

trombocita aggregációt, ahogyan ezt már mások is megfigyelték. Előzetes vizsgálatainkban 

magasabb, analgetikus dózisokban is összehasonlítottuk az ASA és MET trombocita 

aggregáció gátló hatását, melyben különbséget nem találtunk, akárcsak a 25 és 12 μg/ml-es 

koncentrációknál. Habár 6 μg/ml ASA hatékonyabb gátlást biztosított, az adrenalin-indukálta 

trombocita aggregáció mindkét szer esetében komplett gátlást mutatott. 

A fiziológiás trombocita aktivációért és aggregációért két fő szignáltranszdukciós út 

felelős: (1) a COX-1 enzim aktivációja adrenalinnal és/vagy egyéb más induktorokkal 

(arachidonsav, kollagén), melyet az ASA és más NSAID-ok gátolnak; (2) a P2Y12 

receptorokon keresztüli aktiváció, melyet receptoriális szinten a tienopiridinek blokkolnak. Az 

aktivált trombociták degranulációja során mindkét jelátviteli út induktorai felszabadulnak és a 

trombocita aggregáció és aktiváció amplifikációját okozzák. In vivo mindkét útvonal fontos 

szerepet játszik. Az ex vivo trombocita aggregációs méréseknél azonban az egyik induktort 

szupernormális koncentrációban alkalmazzuk, így az egyik útvonal domináns lesz a másik 

felett. Ezen szignáltranszdukciós út inhibitora esetén a gátlás kifejezettebb lesz. A másik 

amplifikációs folyamat kisebb mértékű aggregációhoz vezet, így a másik útvonal gátlása egy 

kisebb, de még detektálható aggregáció változást okoz. Nem meglepő tehát, hogy kísérleteink 

során az ADP-indukálta trombocita aggregáció (melyet a tienopiridinek hatásának 

monitorozására használunk) szintén gátlást mutatott. 

In vitro vizsgálataink második részében a két hatóanyag közti interakciókat vizsgáltuk, 

hatékony ASA és hatástalan MET koncentrációkat használva, 3 lépésben: (1) ha a MET-t az 

ASA előtt adtuk a vérhez, az akadályozta az ASA trombocita aggregáció gátló hatásának a 

kialakulását, mely gátló hatás teljesen kialakult, (2) amikor nagyobb koncentrációjú ASA-t 

használtunk, (3) vagy amikor az ASA-t adtuk előbb a vérhez. Kísérleteink a két gyógyszer 

között kompetitív interakciót sejtetnek.  

Eredményeinkkel megegyezően Hohfeld és munkatársai megmutatták, hogy a 4-

metilaminoantipirin és a MET más metabolitjai nagyon alacsony koncentrációkban 

alkalmazva, koncentráció-függően gátolják vagy teljesen megakadályozzák az ASA 

trombocita aggregáció gátló hatásának a kifejlődését. A jelenséget molekuláris szinten az 

alábbival magyarázták: a 4-metilaminoantipirin a COX-1 enzim 3 aminosavával kötést létesít, 

ezáltal elfoglalja az ASA kötőhelyét és megakadályozza, hogy az irreverzibilisen acetilálja a 

COX-1 enzim 530-as szerin aminosavát. 

In vivo vizsgálataink eredményei alapján 1 g/2 ml intravénásan adott MET hatékonyan 

gátolja a trombocita aggregációt. Az aggregáció gátlást már mások is megfigyelték különböző 
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betegcsoportoknál, mint például subarachnoideális vérzés vagy menisectomia után. A hatás 

kialakulása gyors volt, az intravénás adásnak köszönhetően. Az adrenalin-indukálta 

trombocita aggregáció maximális gátlása már 7 perc után kialakult és megegyező volt az ASA 

által elért maximális gátlás mértékével, mely csak 4 óra után volt látható. Más szerzők 

kimutatták, hogy a MET és metabolitjai gátolják a COX-1 enzimet és ezzel akadályozzák a 

trombociták TXA2 termelését és aggregációját. A hatás reverzibilis, melyet az IPA hatás 

gyors megszűnése és a 24. órára megszűnő gátlás támaszt alá. Az ASA csoportban az orális 

adagolás miatt a hatás kezdete egy nagyságrenddel nagyobb volt, akárcsak a hatás lecsengése 

az irreverzibilis gátlás miatt. A két gyógyszer kombinált adásakor az IPA időfüggése a MET 

csoporthoz volt hasonló, mert a MET intravénás adásmódja miatt gyorsan kialakul a COX-1 

enzim reverzibilis gátlása. Mivel az ASA felezési ideje rövid (kb. 20-30 perc), már a 4. órára 

lényegében teljesen elbomlik a szer. Az ASA aggregáció gátló hatása tehát annak a 

függvénye, hogy a keringésbe való bejutás utáni korai szakaszban milyen mértékben tudja 

acetilálni a COX-1 enzimet. Feltehetően ezért kaptunk a 30 perces, 1 és 4 órás mintáknál 

szignifikánsan alacsonyabb adrenalin-indukálta trombocita aggregáció gátlást a kombinált 

terápiát kapóknál, mint a MET csoportban. 24 óra után a kombinált gyógyszert kapó 

csoportban nem láttunk aggregáció gátlást. Feltehetően a metamizol gyorsabb hatásbeállása 

miatt elfoglalta a COX-1 enzimet a vérlemezkékben, emiatt az ASA hatását jelentősen 

legyengítette. Ez azonban csak a késői fázisban válik nyilvánvalóvá, amikor a MET saját 

aggregáció gátló hatása már elmúlt. A MET tehát kettős hatást produkál: saját aggregációgátló 

hatás + ASA-val kompetitív hatás. Elméleti megfontolás alapján minden időpontban e kettő 

eredője szabja meg a kombináció aggregáció gátló hatását. 

A trombocita aggregáció gátló gyógyszeres kezelésnek központi szerepe van az akut 

kardiovaszkuláris események kezelésében. Az akut koronária szindróma egy gyakori, életet 

veszélyeztető állapot, a kezelés során azonnali ASA adásra van szükség, mely csökkenti a 

betegség mortalitását. Akut koronária szindrómában az ASA ajánlott dózisa 150-325 mg, 

gyorsan felszívódó formában, összerágva és lenyelve, mely növeli az abszorpció gyorsaságát. 

Az ASA adásának kontraindikációi lehetnek, mint pl. a hiperszenzitivitás, aktív 

gasztrointesztinális vérzés, ismert véralvadási zavar vagy súlyos májbetegség. Bizonyos 

esetekben az ASA nem adható szájon át (pl. eszméletlenség, hányás, aspiráció veszély), és az 

aszpirin rezisztencia kérdésével is számolnunk kell. Feltételezésünk szerint azokban az 

esetekben, ahol akut koronária szindrómában ASA szájon keresztül nem adható, szóba jöhet 

intravénás MET adása. 

A NANSAID-ok széleskörben, gyakran használt fájdalomcsillapító, lázcsillapító és 

gyulladáscsökkentő gyógyszerek, melyeket sok ASA-t szedő beteg is használ, ezért számos in 

vivo és in vitro kutatás történt a köztük lévő interakciók felderítésére. Habár a klinikai 

vizsgálatok eredményei ellentmondásosak, az ASA és egyéb NSAID-ok együttes adásakor 

körültekintéssel kell eljárnunk. Az ASA és a MET együttes használatának tanulmányozására 

nagy klinikai vizsgálatot még nem végeztek. In vitro kísérleteink alapján a MET csökkenteni 

tudja az ASA hatását, ha alacsony, hatástalan dózisban adjuk. In vivo vizsgálatainkban ez az 

interakció csak 24 óra után volt látható. További tanulmányok szükségesek azonban a hosszú-

távú ASA kezelés és a MET közti klinikailag jelentős lehetséges interakciók tisztázására. 

 

5. Összefoglalás 

A metamizol szignifikánsan csökkenti a trombocita aggregációt. A gátlás reverzibilis 

és a hatás megszűnése gyors, ezért hosszú távú trombocita aggregáció gátlásra nem 

alkalmazható. Intravénás alkalmazás esetén a teljes gátlás gyorsan kialakul, ami előny lehet az 

akut kardiovaszkuláris események kezelésénél. In vivo vizsgálatunk alapján az intravénásan 

adott MET terápiás alternatívaként megfontolható akut koronária szindrómában, amikor az 
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ASA orális adása nem lehetséges. Az ACS revaszkularizációs terápiájában a „golden hour” 

szerepe széles körben ismert. Mivel a MET intravénás alkalmazásakor prompt trombocita 

aggregáció gátlás alakul ki, szemben az ASA-val, ezért a MET növelheti a revaszkularizáció 

sikerességét. A két szer együttes adása ACS-ban szintén megfontolható, de további 

vizsgálatok szükségesek a köztük lévő interakciók részletesebb vizsgálatára. Természetesen a 

hipotézisünk klinikai jelentőségének igazolásához randomizált klinikai vizsgálatokra van 

szükség. 

 

 

V. Új eredmények 

 

 
Tanulmányaink az alábbi új eredményekre vezettek: 

 

1.  A CABG műtétek alatt a hemoreológiai paraméterek jelentősen változnak. 

2.  Megmutattuk, hogy az on-pump műtétek 20. és 40. percében vett mintáknál 

szignifikánsan alacsonyabbak a hematokrit, plazma és teljes vér viszkozitás és 

vörösvérsejt aggregációs értékek, a vörösvérsejt filterabilitás pedig szignifikánsan 

romlik az off-pump műtétekhez képest. 

3. A scanning elektronmikroszkópos képek, vvs deformabilitás és aggregációs 

eredmények alapján igazoltuk a kardiopulmonális bypass mechanikai károsító hatását 

a vvs-ekre. 

4.  Trombocita aggregációs eredményeink azt mutatják, hogy a CPB a trombociták 

mechanikai károsodását is okozza. 

5.  Megmutattuk, hogy a két műtéttípus között a hosszútávú utánkövetés során a 

hemoreológiai paraméterekben lévő különbségek eltűnnek.  

6.  A metamizol és acetilszalicilsav trombocita aggregáció gátló hatásának in vitro 

vizsgálata során bemutattuk, hogy a metamizol trombocita aggregáció gátló hatása 

nagyban nem tér el az acetilszalicilsav gátló hatásától.   

7.  Megmutattuk, hogy az alacsony, hatástalan dózisban alkalmazott MET akadályozza az 

ASA trombocita aggregáció gátló hatásának kifejlődését. Igazoltuk az interakció 

kompetitív voltát.  

8.  In vivo vizsgálatainkban igazoltuk, hogy az intravénásan adott MET-nak gyorsan 

kialakuló, teljes trombocita aggregáció gátló hatása van, mely terápiás alternatívaként 

megfontolható akut koronária szindrómában, amikor ASA adása kontraindikált. 

9. Intravénás MET és per os ASA adása után a két szer között jelentős interakciót csak 

24 óra után tapasztaltunk.  
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 VI. Rövidítések 

 

 
Htk  hematokrit 

PV  plazma viszkozitás 

VV  teljes vér viszkozitás 

vvs  vörösvérsejt 

tct  trombocita 

ISZB iszkémiás szívbetegség 

CABG  koszorúér bypass műtét  

ASA  acetilszalicilsav, aszpirin 

COX  ciklooxigenáz enzim 

MET  metamizol 

CPB  kardiopulmonális bypass 

AI  aggregációs index 

γ  küszöbgrádiens 

RCTT  relatív sejt tranzit idő 

PRP  trombocita dús plazma 

PPP  trombocita szegény plazma  

ADP  adenozin-difoszfát 

NSAID  nem-szteroid gyulladáscsökkentő 

ACS  akut koronária szindróma 

TXA2  tromboxán A2  

NANSAID  non-aszpirin nem-szteroid gyulladáscsökkentő 

IPA  inhibition of platelet aggregation = trombocita aggregáció gátlás 
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I. Introduction 
 

 

Cardiovascular diseases are the most common cause of morbidity and the leading 

cause of mortality in the most developed countries. In the last few decades morbidity and 

mortality rates have shown a gradual improvement due to successful primary prevention and 

the development of medication therapies and invasive revascularization strategies. The 

discovery of the so-called classical risk factors - based on the Framingham Heart Study - 

and the newly discovered risk factors were of great importance in successful primary 

prevention. Numerous multicentre clinical studies confirmed that altered hemorheological 

parameters are independent risk factors of cardiovascular and cerebrovascular diseases. The 

most important hemorheological parameters are hematocrit (Hct), fibrinogen, plasma and 

whole blood viscosity (PV, WBV), red blood cell (RBC) aggregation and deformability. 

Hemorheology also focuses on the properties of white blood cells and platelets (eg. platelet 

adhesion and aggregation, white blood cell adhesion and deformability). 

Revascularization strategies tending to open or bypass the occluded vessels were 

big steps in the treatment of coronary artery disease (CAD). Due to the development of 

percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting (CABG) the life 

expectancy of CAD patients has significantly increased in the last few decades. 

Besides invasive procedures appropriate pharmacological treatment also plays an 

important role. Antiplatelet therapy is one of the major pharmacological methods in the 

prevention and treatment of acute cardiovascular diseases and in the treatment of stable 

coronary artery disease. For that purpose aspirin (acetylsalicylic acid, ASA) is the most 

widely used antiplatelet drug that inhibits the cyclooxygenase (COX) enzyme. Metamizole 

(MET, dipyrone) has a strong analgesic and antipyretic effect, inhibiting the COX enzyme as 

well, but the antiplatelet effect of MET and its interactions with ASA are hardly known. 



2 

 

II. Aims 
 

 

The aim of our first study was to examine the changes in hemorheological parameters 

during coronary artery bypass grafting and in the 6 months postoperative period. We also 

compared the two main CABG surgery methods from a hemorheological aspect. Changes in 

platelet aggregation were also examined. 

 

In the second study we aimed to compare the inhibition of platelet aggregation of 

MET to ASA, and to investigate the possible interactions between them in vitro. Then an in 

vivo crossover study was conducted to elicit the antiplatelet effect of intravenously 

administered MET and orally administered ASA and their co-administration in healthy 

subjects. 
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III. The influence of on-pump and off-pump coronary artery bypass 

grafting on hemorheological parameters 

 
 

1. Introduction 

 

Coronary artery bypass grafting plays an important role in the treatment of coronary 

artery disease, its effectiveness was confirmed by a number of clinical studies. The traditional 

so-called on-pump CABG is performed by using a cardiopulmonary bypass (CPB), where 

the circulation is maintained by the heart-lung machine during the cardioplegia-induced 

cardiac arrest. Extracorporeal circulation creates non-physiological conditions. The 

contact of blood with non-biological surfaces are potent stimuli for the immune system 

that leads to the activation of leukocytes, cytokines, adhesion molecules and the 

complement cascade that creates a systemic inflammatory response. Mechanical shear 

stress on blood cells and hemodilution can cause impaired hemostasis with embolization, 

hemolysis and hypoperfusion of different organs. To avoid the complications of 

extracorporeal circulation a new technique has been developed. Off-pump surgeries are 

performed on beating heart without the use of CPB and cardioplegia.  The part of the heart 

where the surgical manipulation takes place is stabilized by a special heart positioner. 

Numerous prospective and retrospective trials have been conducted to compare the 

two methods. Although several important outcomes are in favour of off-pump CABG, it is 

difficult to show the superiority of off-pump CABG in clear-cut clinical end-points such as 

mortality and morbidity. There are several reasons for this: first of all the mortality and 

morbidity rate of CABG is very low, which requires a huge number of patients in randomized 

trials to show statistically significant differences. Moreover off-pump CABG requires a more 

difficult surgical technique, so there is a steep learning curve, and different patients’ 

characteristics can also play a role. However, further analysis of prospective and retrospective 

data revealed that the off-pump technique reduces mortality in high-risk patients. 

 

2. Patients and methods 

 

A total of 47 patients undergoing primary, isolated, elective CABG surgery in the 

Heart Institute of Pécs between October 2009 and May 2011 were included in our study. In 25 

cases on-pump and in 22 cases off-pump procedures were performed. Blood samples were 

obtained on 9 occasions: (1) upon arrival to the operating theatre, (2) after the induction of 

anesthesia, (3) 20 and (4) 40 minutes after performing cardiopulmonary bypass (in case of 

off-pump surgeries we calculated with the mean time needed to perform a cardiopulmonary 

bypass), (5) after closing the thorax, (6) on the 1
st
 and (7) 2

nd
 postoperative days and (8) 

during the 2
nd

 and (9) 6
th

 month check-ups. 

Hemorheological measurements were performed within 2 hours after blood sampling. 

Plasma and whole blood viscosity measurements, platelet aggregation measurements and 

measurements with LORCA were carried out at 37°C, other measurements were performed at 

room temperature (22 ± 1°C). 

Hematocrit was determined by a microhematocrit centrifuge.  

Plasma viscosity and whole blood viscosity were measured with Hevimet 40 capillary 

viscometer. Whole blood viscosity at 40% hematocrit was calculated by a mathematical 

formula according to Matrai et al.: WBV40%/PV=(WBVHct/PV)
40%/Hct

, where WBV40% stands 

for the blood viscosity of the calculated and WBVHct for the original sample. 

Red blood cell aggregation was determined by both Myrenne and LORCA (Laser-

assisted Optical Rotational Cell Analyzer) aggregometers. Myrenne aggregometer employs 
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the light transmission method of Schmid-Schönbein et al. Red blood cells are disaggregated at 

high shear rate, then the shear rate decreased rapidly to zero (M mode) or to low shear (M1 

mode). The extent of aggregation is characterized by the aggregation indices (AIM, AIM1), 

calculated from the surface area below the light intensity curve in a 10 s period of time. To 

measure RBC aggregation with LORCA 1 ml of oxygenated blood is injected into the gap 

between a static bob and a rotating cylinder that creates a simple shear flow. Erythrocytes are 

first disaggregated at high shear rate then the shear rate decreases rapidly to zero. After that 

the intensity of backscattered laser light is plotted on a syllectogram. The aggregation 

behaviour of blood sample is characterized by the aggregation index (AI) calculated from the 

first 10 seconds of the syllectogram after the shape recovery period. That smallest shear rate 

required for complete disaggregation is called threshold shear rate (γ). 

Erythrocyte deformability was also measured by two different methods: ektacytometry 

(LORCA) and filtrometry (Carat FT-1 filtrometer). For the deformability measurement with 

LORCA, 25 μl blood was suspended in 5 ml high viscosity (32.6 mPas) polyvinylpyrrolidon 

solution. RBCs are deformed by shear stresses from 0.3 Pa to 30 Pa that can be visualized by 

laser-diffraction. Deformation is characterized by the elongation index calculated from the 

elliptic diffraction pattern. During filtrometry the hematocrit of red blood cell suspension was 

adjusted to 10%. The suspension flows through a 5 µm pore-diameter Nucleopore filter and 

relative cell transit time (RCTT) is calculated. 

Platelet aggregation was measured from plasma by Carat TX4 optical aggregometer. 

Blood samples were centrifuged at 150 g for 10 minutes to separate platelet-rich plasma 

(PRP), then at 2500 g for 10 minutes to gain platelet poor plasma (PPP). 30 μl adenosine-

diphosphate (ADP, 5μM final concentration) and epinephrine (10 μM final concentration) was 

added to 270 μl PRP to induce platelet aggregation. Change in light transmission intensity 

was displayed on the aggregation curve taking the optical density of PRP as 0% and the one 

of PPP as 100% aggregation. Platelet aggregation was evaluated considering the maximal 

percentage of platelet aggregation. 

The morphology of red blood cells was visualized by scanning electron microscopy in 

baseline, 40 minutes, 1
st
 and 2

nd
 postoperative day samples in the Central Electron 

Microscopy Laboratory, Faculty of Medicine, University of Pecs. 

Data were compared as means ± SD using paired and un-paired Student’s t-test. 

Differences were considered significant at p<0.05. 

 

3. Results 

 

Patients’ preoperative characteristics were well matched between the two groups in 

terms of mean age, risk factors and history of cardiovascular diseases. There was no 

difference between the two techniques in the mean number of grafts, however mean surgery 

time was longer in case of off-pump technique. Patients undergoing on-pump surgery 

received more volume of sodium heparin and fluid. 

There was a significant decrease in hematocrit and plasma viscosity values during the 

early phase of surgery in both groups. At the end of the operation and in the early 

postoperative period hematocrit and plasma viscosity started to recover and at 2
nd

 and 6
th

 

months it reached the baseline values. In case of on-pump technique Hct was significantly 

lower in samples taken after 20 and 40 minutes and 48 hours than in case of off-pump. Plasma 

viscosity showed lower values in the on-pump group also in the 20 and 40 minutes samples 

and after closing the thorax. The change in whole blood viscosity followed the change of Htc 

and plasma viscosity, whole blood viscosity of the two groups differed significantly in the 20 

and 40 minutes samples, at the end of the operation and on the 2
nd

 postoperative day. 

Calculated whole blood viscosity at 40% hematocrit significantly lower during the first 48 
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hours in both groups when compared to the baseline, and a significant difference was also 

found in the 20 and 40 minutes samples between the two groups of patients, with a notable 

decrease in the on-pump group. 

Myrenne aggregation indices showed a similar trend to that of hematocrit. A 

significantly greater decrease could be noticed in the 20 and 40 minutes and 48 hours samples 

in case of on-pump surgery. Aggregation indices measured by the LORCA decreased 

substantially in the early phase of reperfusion as well; thereafter it elevated and reached the 

baseline by 48 hours. Differences between the two techniques could be clearly seen here as 

well. The threshold shear rate showed a decreasing tendency in the off-pump group, but 

elevated markedly in the on-pump group during the surgery. There was a marked rise on the 

2
nd

 postoperative day in both groups then it returned to baseline during the late postoperative 

period. 

The deformability of RBCs was observed both with ektacytometry and filtrometry. No 

significant difference was detected during the surgeries, nor between the two groups in 

elongation indices measured with ektacytometry by the LORCA. For filtrometry, relative cell 

transit time increased significantly during on-pump surgeries compared to baseline. RCTT 

was significantly lower on the 1
st
 and 2

nd
 postoperative days then it returned to the baseline 

during the following months. In the off-pump group RCTT did not change significantly 

except from a slight increase in samples taken after 20 minutes. There was a significant 

difference between the two groups in the samples taken after 20 and 40 minutes. 

Scanning electron microscopy showed various deformed erythrocytes with some 

echinocytes among them in the 40 minutes samples during CPB. These changes were 

reversible and disappeared after 24 and 48 hours. No malformations of erythrocytes were 

visible when the surgery was performed on beating heart. 

In the on-pump group both ADP- and epinephrine-induced platelet aggregation 

decreased slowly during surgery and showed a great fall by the end of the surgery. In the off-

pump group platelet aggregation did not change during the operation but decreased 

significantly by the end of it. A significantly higher platelet aggregation was observed with 

both inducers in the on-pump group in samples after closing the thorax. Due to restarted 

antiplatelet therapy on the first postoperative day, comparing samples taken after 48 hours, 2 

months and 6 months has no particular relevancy. 

Data were compared as means ± S.E.M. using paired and 2-sample Student’s t -test. 

Differences were considered significant at p < 0.05. 

 

4. Discussion 

 

In our study hematocrit decreased significantly in the early phase of the surgery due to 

hemodilution and bleeding. During on-pump CABG patients received more fluid than off-

pump patients due to the priming of the CPB, therefore Hct values were significantly lower in 

the 20 and 40 minutes samples during on-pump CABG. Values varied between 20-30% in the 

on-pump, while between 30-40% in the off-pump group, which significant difference may 

lead to hypoxia and hypoperfusion of different organs (e.g. brain, kidneys) or different 

complications during on-pump surgeries. According to other authors intraoperative blood loss 

is higher in on-pump patients, which can explain the difference between the two groups as 

well. At the end of the surgery and during the following days Hct started to recover, partially 

because of the administered transfusions.  

The drop in plasma and whole blood viscosity and the differences between the two 

groups might be explained by the different extent of hemodilution. In order to compare 

viscosities with different hematocrits, a simple mathematical correction of whole blood 

viscosity was done. Still significantly lower corrected WBV values were calculated in the first 
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48 hours compared to the baseline that might be explained by the decrease in erythrocyte 

aggregation and the decrease in the level of plasma proteins (especially fibrinogen) due to 

hemodilution.  

Aggregation indices were significantly reduced during CABG surgery and it was more 

pronounced in the on-pump group. RBC aggregation is known to be influenced by the Hct 

and the concentration of various plasma proteins, therefore the reduction can be explained by 

the low Hct levels and the hemodilution of plasma proteins. The analysis of the threshold 

shear rate revealed a remarkable result. In the off-pump group a slight decrease in both γ and 

AI was observed. However, in the CPB group γ elevated markedly during the surgery, while 

the aggregation index decreased. We hypothesized that due to the mechanical damage of 

erythrocytes caused by CPB aggregation forces increased and more shear stress was needed to 

disaggregate the deformed RBCs. Another unexpected result was the highly elevated γ on the 

2
nd

 postoperative day in both groups. These changes may be explained by an inflammatory 

acute phase response predominantly caused by the surgical trauma that leads to oxidative 

stress. 

The two different methods to characterize RBC deformability provided conflicting 

results. There was no change in deformability when measured by ektacytometry, however 

RCTT measured by filtrometry increased significantly during on-pump surgeries that 

indicates the impairment in RBC deformability due to the mechanical trauma caused by the 

heart-lung machine. In case of off-pump CABG there was also a slight increase in RCTT in 

the 20 minutes samples that was statistically significant but probably irrelevant, and might 

vanish with increasing patients’ number. Filtrometry seems to be more sensitive to detect the 

changes in RBC deformability caused by mechanical damage. The results of filtrometry are 

confirmed by scanning electron microscopic photos. Cells are exposed to high shear stress, 

turbulence, extreme hemodilution and hypothermia during CPB. In the 40 minutes samples 

erythrocytes seem to be rather damaged and malformed due to this mechanical trauma. These 

changes are reversible though, and can not be visible on the following days. These results 

were concordant with others. Erythrocytes seem not to be altered when surgery is performed 

on beating heart. 

We examined the effect of different types of CABG on platelets as well. Platelet 

aggregation decreased significantly by the end of the surgery with both inducers and it was 

more pronounced in the on-pump group. It could also be due to the mechanical trauma caused 

by the CPB. 

 

5. Conclusion 

 

During CABG surgery most rheological parameters changed. Changes were more 

obvious in case of on-pump surgery, and there were significant differences in most measured 

parameters in the 20 and 40 minutes samples between the two methods. The differences 

ceased during long term follow-ups. Cells seem to be mechanically damaged by the heart-

lung machine as suggested by electromicroscopy, filtrometry and threshold shear rate. We 

showed a significantly lower platelet aggregation at the end of the on-pump CABG that is 

concordant with the results of another group. Off-pump technique seems to be more favorable 

from a hemorhelogical point of view. 
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IV. Antiplatelet effect of acetylsalicylic acid, metamizole and their 

combination - in vitro and in vivo comparisons 
 

1. Introduction 

 

Platelets play an important role in the pathogenesis of thrombus formation and the 

progression of atherosclerosis. A number of multicenter, randomized clinical trials have 

shown that antiplatelet therapy decreases the risk of cardiovascular death, thus antiplatelet 

therapy is one of the major pharmacological methods in the treatment and prevention of 

ischemic vascular diseases. 

Aspirin is the most widely used antiplatelet drug that was shown to reduce the risk of 

cardiovascular events and death. ASA is a non-steroid anti-inflammatory drug (NSAID), a 

non-selective cyclooxygenase inhibitor acting both on COX-1 and 2 isozymes, but it is less 

potent to inhibit the COX-2 enzyme. ASA irreversibly acetylates the serine residue of the 

COX enzyme, thus prevents the synthesis of thromboxane A2 (TXA2), therefore effectively 

inhibiting platelet aggregation for the lifespan of the platelet. In case of primary and 

secondary prevention ASA should be given in a low dose (75-150 mg), because higher doses 

do not increase effectiveness, but increase the occurrence of gastrointestinal bleeding. In acute 

coronary syndrome (ACS) aspirin is given as soon as possible after the diagnosis, with a 

combination of a P2Y12 inhibitor (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor). The recommended dose 

of ASA in ACS is 150-325 mg in a chewable form which absorbs rapidly in the stomach and 

upper intestine and inhibits platelet aggregation effectively, however therapy resistance occurs 

in some patients.  

The antiplatelet effect of other nonaspirin NSAIDs (NANSAIDs) has also been 

analyzed. However epidemiologic studies have failed to demonstrate any risk reduction of 

NANSAIDs on cardiovascular events, NANSAIDs reversibly inhibit the COX-1 enzyme, and 

cause an intermittent inhibition of platelet aggregation. Different clinical trials revealed that 

NANSAIDs can negatively influence the antiplatelet effect of ASA due to possible 

interactions on the COX-enzyme. According to the European Heart Association using 

NSAIDs is not recommended in patients with long-term ASA therapy, because it can increase 

the incidence of ischemic vascular events (III C recommendation, 2011).  

Metamizole is a pyrazolone derivate, with a relatively low gastrointestinal toxicity and 

a hypothetical COX-independent mechanism of analgesia, thus considered as a non-typical 

NSAID. It has a strong analgesic and antipyretic but only a week anti-inflammatory effect, 

available in both oral and parenteral forms. MET is a prodrug hydrolyzing rapidly to its 

pharmacologically most potent metabolite, 4-methylaminoantipyrine that is converted into a 

variety of other metabolites, such as 4-formylaminoantipyrine, 4-aminoantipyrine and 4-

acetylaminoantipyrine. MET and its metabolites inhibit both COX isozymes that has been 

shown both in vitro and in vivo. Although the antiplatelet effect of MET has already been 

observed by others, it is not used in this field, remaining only an antipyretic, analgesic drug in 

clinical use. 

 

2. Methods 

 

2.1. In vitro investigations 

ASA and MET were obtained from Sigma-Aldrich, and were diluted in 0.9% sodium 

chloride. MET hydrolyzes when dissolved in water, therefore the tested MET solutions 

consisted of several pyrazolone derivates.  
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Blood was taken for 10 healthy donors into Vacutainer tubes containing sodium 

citrate. 

In the first part of the in vitro investigations we compared the antiplatelet effect of the 

two drugs by adding different concentrations (6, 12 and 25 μg/ml final concentrations) of 

ASA or MET solutions to the blood. 

In the second part we examined the possible interactions between them by adding 

lower concentration of MET (1 μg/ml final concentration) and 15 minutes later lower 

concentration of ASA (2 μg/ml final concentration) to the blood. To see whether the 

interaction is competitive we added higher concentration of ASA (6 μg/ml final 

concentration) to MET and we administered ASA 15 minutes earlier than MET. All samples 

were incubated at 37 ºC for 1 hour. Platelet aggregometry was performed as detailed above. 

Data were compared as means ± S.E.M. using paired and 2-sample Student’s t -test. 

Differences were considered significant at p < 0.05. 

 

2.2. In vivo study 

Twenty healthy, non-smoking male volunteers were selected, mean age was 24.2± 2.6 

years, and average body mass index was in normal range (24.6 ± 3.5 kg/m
2
). Medical history 

was obtained, routine physical and laboratory examinations were performed. Subjects with a 

bleeding disorder, anaemia, hypotension (systolic blood pressure < 90 Hgmm) and allergy to 

aspirin or metamizole were excluded. The volunteers had not taken any medication which 

interferes with platelet functions for 10 days prior the examination.  

In our crossover study the volunteers were divided into three groups. A peripheral 21-

gauge venous catheter was applied into the forearm from which baseline samples were 

collected. In the first group one ampoule of 1 g/2 ml MET (metamizole sodium) was 

administered (usual intravenous or intramuscular dose) through the forearm catheter, in the 

second group half tablet of 500 mg (250 mg) chewable form of ASA was chewed and 

swallowed with 1 dl of water, while in the third group per os ASA and intravenous MET was 

administered at the same time. Blood samples were taken 7, 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours 

after drug administration then the line was removed. After 24 and 72 hours, samples were 

taken from cubital vein. The groups were swapped twice 18±4 days after first drug 

administration – sufficient time to eliminate previous drug effects – and the same protocol 

was applied. Platelet aggregometry was performed as detailed above. 

Data were compared as means ± S.E.M. using paired and 2-sample Student’s t -test. 

Differences were considered significant at p < 0.05. 

To examine the onset and offset of the antiplatelet effect of the drugs given to healthy 

subjects IPA (inhibition of platelet aggregation) was calculated from maximal percentage of 

platelet aggregation indices measured by optical aggregometry as follows: (aggregation 

before treatment – aggregation after treatment)/aggregation before treatment x 100 [30-31]. 

IPA was calculated at every time point in each subject then means were calculated. 

To describe the time-dependence of IPA we assumed, that the onset of the effect can 

be represented by a bell-shaped Gaussian function and the offset of the effect can be described 

by an exponentially decreasing function. The parameters of the convolution (joint integrated 

appearance) of the two functions were determined by a self-developed approximation 

program. The program minimalizes the residual mean error between the model and the 

measured data by simultaneously changing the graph parameters and by gradually decreasing 

the degree of changes. The parameters of this graph can be well defined by the Gaussian 

function’s 3 independent parameters: the amplitude of the curve’s peak (A), the width of the 

bell ( ), the position of the centre of the peak (t0), and by the time constant representing 

velocity of exponential elimination (). 
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3. Results 

 

3.1. In vitro investigations 

In the first part of the in vitro investigations a complete inhibition of epinephrine-

induced platelet aggregation was observed by all concentrations of both ASA and MET. 

There was no significant difference between the antiplatelet effect of the two drugs when 

using 25 and 12 µg/ml concentrations, however 6 µg/ml ASA inhibited platelet aggregation 

significantly more than 6 µg/ml MET.  

ADP-induced platelet aggregation was significantly lower compared to untreated 

control and there was no difference between ASA and MET.  

In the second part of the in vitro study the possible interactions of ASA and MET were 

studied in another group of healthy controls. Initial measurements showed that 2 µg/ml ASA 

completely inhibited epinephrine-induced platelet aggregation, and 1 µg/ml MET had no 

antiplatelet effect. When MET was added to blood 15 minutes before ASA, epinephrine-

induced platelet aggregation did not differ from untreated control. Conversely when ASA was 

added first, significantly lower platelet aggregation was observed. When an increased 

concentration of ASA was added after MET, epinephrine-induced platelet aggregation was 

inhibited again. 

When ADP was used as a platelet agonist aggregation was also significantly lower 

compared to untreated control when ASA was administered before MET or when the 

concentration of ASA was increased. The antiplatelet effect of ASA was also attenuated when 

ineffective concentration of MET was added first. 

 

3.2. In vivo study 

Baseline platelet aggregation induced by epinephrine did not differ between the 

groups. In the MET group, where single-dose MET was administered to subjects 

intravenously, a complete platelet inhibition already developed in the 7-minute samples. 

Aggregation indices then started to increase slightly, but after 4 hours it was still significantly 

lower than baseline. After 24 hours platelet aggregation returned to baseline. When volunteers 

received single-dose ASA orally, platelet aggregation decreased slowly and it reached its 

maximum inhibition after 4 hours. When compared to MET platelet aggregation was 

significantly higher at 7 and 15 minutes. ASA still had an antiplatelet effect after 24 hours, 

and after 72 hours aggregation was still significantly lower than at baseline. Combined 

therapy caused a rapid inhibition, same as in the MET group. Aggregation indices remained 

very low in the first hour. Inhibition was still effective in the 4-hour samples, it was more 

effective than the single-dose MET, but not as effective as in the ASA group. After 24 hours 

no antiplatelet effect was observed 

ADP-induced platelet aggregation showed similar kinetics as epinephrine-induced 

platelet aggregation, but the changes were moderate. The maximal inhibition could be seen in 

the MET group at 15 minutes. There was no difference between the groups at 30 minutes, 1 

hour and 4 hours. At 24 and 72 hours aggregation indices showed a significant decrease only 

in the ASA group when compared to baseline 

The time-dependence of IPA was similar in case of both inductors, but it was more 

representative in the case of the epinephrine-inductor, therefore we do not discuss the ADP 

inductor. In the MET group the data of the graph indicate a rapid development of the onset of 

IPA ( = 0.01 hours), and the elimination was also very quick ( = 5.49 hours). When ASA 

was administered orally, due to absorption data representing the onset were an order of 

magnitude higher ( = 0.50 hours), and the offset of IPA was also slower ( = 158.31 hours). 
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In case of combined therapy data ( = 0.03 hours,  = 11.21 hours) were closer to the MET 

group. 

 

4. Discussion 

 

In the first part of our in vitro investigations we demonstrated that MET can inhibit 

platelet aggregation effectively, as it has already been observed by others. We previously 

tested higher, analgesic doses and there was no difference between the antiplatelet effect of 

ASA and MET (data are not shown), likewise at concentrations of 25 and 12 μg/ml. Although 

6 μg/ml ASA is significantly more effective, epinephrine-induced platelet aggregation was 

still completely inhibited by both drugs.  

It is interesting to speculate regarding the two main signal transduction pathways 

responsible for the physiological platelet activation: (1) activation of COX-1 enzyme by 

epinephrine and/or other inductors (arachidonic acid, collagen), inhibited by ASA and other 

NSAIDs; (2) activation through P2Y12 receptors which can be blocked by thienopyridines on 

a receptorial level. During degranulation of activated platelets the inductors for both pathways 

are released causing the amplification of platelet activation and aggregation. In vivo both 

pathways play an important role. During ex vivo induced platelet aggregation one inductor is 

used in supernormal concentration, making its pathway dominant over the other. Effect of the 

inhibitor of this pathway is thus more pronounced. Other amplification processes contribute to 

aggregation in a smaller magnitude, hence inhibition of the other pathway causes a lesser – 

but still detectable – diminish in aggregation. Therefore it is not surprising that ADP-induced 

platelet aggregation (that is used to test the effectiveness of thienopyridines) was inhibited as 

well. 

In the second part of our in vitro investigation the interactions between the two drugs 

were examined in 3 steps using effective ASA and ineffective MET concentrations: (1) when 

MET was added before ASA, the ASA inhibited platelet aggregation was attenuated; which 

was completely restored (2) when higher concentration of ASA was administered; (3) or when 

ASA was added before MET to the blood. These observations may indicate a competitive 

interaction between the two drugs. 

Concordantly with our results, Hohfeld et al. have shown that 4-

methylaminoantipyrine and other metabolites of MET as well were unable to inhibit the 

COX-1 enzyme at very low concentrations leading to a concentration-dependent attenuation 

or a total inhibition of the antiplatelet effect of aspirin. Their molecular explanation for the 

phenomenon was the following: ASA-induced irreversible blocking of COX-1 is attenuated 

by 4-methylaminoantipyrine occupying the binding place of ASA via forming bonds with 3 

amino acids of the enzyme. 

Our in vivo results indicate that MET has an antiplatelet effect when used 

intravenously in a dose of 1 g/2 ml. The inhibition of platelet aggregation has already been 

noticed in patients with various conditions, such as after subarachnoid hemorrhage and 

menisectomy. The onset was rapid in our study presumably due to the intravenous 

administration. Maximal inhibition of the epinephrine-induced platelet aggregation was 

reached after 7 minutes and it was equal to the maximal inhibition by ASA that was reached 

only after 4 hours. As it has already been shown by others MET and its metabolites inhibit the 

COX-1 enzyme inhibiting platelets in TXA2 synthesis and platelet aggregation. The effect is 

reversible, as it is indicated by the rapid offset of IPA, and the diminished antiplatelet effect 

after 24 hours. In the ASA group, the oral intake caused an order of magnitude slower onset 

like the offset due to the irreversible inhibition of platelets. When MET and ASA were co-

administered, the time-dependence of IPA was similar to the MET group, because MET can 

bound to COX enzymes first due to the intravenous administration causing a reversible 
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inhibition. Since the half life of ASA is short (cca. 20-30 minutes), essentially the drug is 

totally eliminated by the 4
th

 hour. The inhibitory effect of ASA depends on the extent of 

acetylation of COX-1 enzyme in the early period after its absorption which may be the reason 

why epinephrine-induced platelet aggregation was significantly lower at 30 minutes, 1 hour 

and 4 hours than in the MET group. After 24 hours there was no antiplatelet effect. It is 

assumed that due to its rapid onset MET could occupy the COX-1 enzyme, thus it weakened 

the effect of ASA. Nevertheless this becomes apparent only when the antiplatelet effect of 

MET has gone. Therefore MET creates a double effect: own antiplatelet effect + competition 

with ASA. Due to theoretical consideration the antiplatelet effect of the combination depends 

on the resultant of these two effects in every moment.  

Antiplatelet therapy has a pivotal role in the management of acute cardiovascular 

events. Acute coronary syndrome is a life threatening condition; its treatment requires the 

rapid administration of ASA, which is known to reduce mortality. In acute coronary syndrome 

ASA is recommended to be administered in a dose of 150-325 mg in a chewable form chewed 

and swallowed to increase the rate of absorption. There are some contraindications in the use 

of ASA: it must not be given to patients with known hypersensitivity, active gastrointestinal 

bleeding, known clotting disorders, or severe hepatic diseases. In some cases ASA cannot be 

given in an oral form (e.g. unconsciousness, vomiting, risk of aspiration), and aspirin 

resistance has to be considered as well. We hypothesized that in case ASA cannot be given 

orally to patients with ACS intravenous MET can be an alternative treatment. 

NANSAIDs are often prescribed as analgesics and anti-inflammatory drugs, and since 

many patients take ASA concomitantly, several in vitro and in vivo studies have been 

performed to examine the possible interactions between the drugs. However the results of 

clinical studies are controversial, caution is recommended in case of ASA and NANSAID co-

administration. No multicenter, randomized clinical trials were conducted to examine the co-

administration of ASA and MET. Our in vitro examinations suggest that if MET is added in a 

low and ineffective concentration it could inhibit the effect of ASA. This interaction was only 

seen after 24 hours in vivo. Further studies are required to elucidate the possible clinically 

significant interactions between long-term ASA therapy and MET. 

 

5. Conclusion 

 

MET significantly inhibits platelet aggregation. The effect is reversible and the offset 

is rapid therefore it cannot be used as a long-term antiplatelet drug. When administered 

intravenously complete platelet aggregation develops quickly, that can be an advantage in the 

treatment of acute cardiovascular events. Our in vivo experiments indicate that intravenously 

administered MET can be considered as a therapeutic alternative in acute coronary syndrome, 

if ASA cannot be used in oral form. The importance of the “golden hour” in revascularization 

therapy of acute coronary syndrome is well known. Since intravenous MET has a prompt 

antiplatelet effect in contrast to ASA, MET may increase the success of revascularization. 

Combination of the two drugs in acute coronary syndrome could also be considered, but 

further examinations are needed to investigate the interactions of the two drugs. Certainly 

randomized clinical studies are required to prove the clinical importance of our hypothesis. 

http://szotar.sztaki.hu/dict_search.php?M=1&O=HUN&E=1&C=1&A=0&S=H&T=1&D=0&G=0&P=0&F=0&MR=100&orig_lang=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&orig_mode=1&orig_word=eszm%C3%A9letlen&flash=&sid=2d19e0456aa90bd512aaccc0afeb77a4&vk=&L=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&W=unconscious
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V. Novel findings 

 

 
Our experiments led to the following novel findings: 

 

1.  During CABG surgery hemorheological parameters notably changed. 

2.  We showed that hematocrit, plasma and whole blood viscosity and red blood cell 

aggregation values were significantly lower in the 20 and 40 minutes samples during 

on-pump surgeries, and red blood cell filterability was significantly impaired when 

compared to off-pump surgeries. 

3. Red blood cells were mechanically damaged by cardiopulmonary bypass that was 

confirmed by scanning electron microscopy, red blood cell deformability and red 

blood cell aggregation results. 

4.  Platelet aggregometry results suggest that platelets are also mechanically damaged by 

CPB. 

5.  The differences in hemorheological parameters between the two types of CABG 

ceased during long term follow-ups. 

6.  During our in vitro examination we demonstrated that the antiplatelet effect of 

metamizole did not differ significantly from the antiplatelet effect of acetylsalicylic 

acid. 

7.  We showed that low, ineffective doses of MET inhibits the antiplatelet effect of ASA. 

We confirmed that it is a competitive interaction. 

8.  In our in vivo study we demonstrated that intravenously administered MET has a 

prompt antiplatelet effect therefore it can be considered as a therapeutic alternative in 

the treatment of acute coronary syndrome, when ASA is contraindicated 

9. When intravenous MET and oral ASA were added together significant interaction was 

observed after 24 hours. 
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VI. Abbreviations 

 

 
Hct  hematocrit 

PV  plasma viscosity 

WBV  whole blood viscosity 

RBC red blood cell 

CAD coronary artery disease 

CABG  coronary artery bypass grafting  

ASA  acetylsalicylic acid, aspirin 

COX  cyclooxygenase  

MET  metamizole 

CPB  cardiopulmonary bypass 

AI  aggregation index 

γ  threshold shear rate 

RCTT  relative cell transit time  

PRP  platelet rich plasma 

PPP  platelet poor plasma 

ADP  adenosine-diphosphate  

NSAID  non-steroid anti-inflammatory drug 

ACS  acute coronary syndrome 

TXA2  thromboxane A2  

NANSAID  nonaspirin non-steroid anti-inflammatory drug  

IPA  inhibition of platelet aggregation  
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