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&pONLWĦ]pV$YL]VJiODWFpOMDDSLWYDULUHSRODUL]iFLyWPHJKDWiUR]ypVDSLWYDU¿EULOOiFLyW 3) NtVpUĘHOHNWURPRViWpSOpVEHQ
szerepet játszó kálium-ionáramok (Ito±WUDQ]LHQVNLIHOpKDODGyNiOLXP,K1 ±EHIHOpHJ\HQLUiQ\tWyNiOLXPpV,K,ACh±DFHWLONROLQ
szenzitív káliumáram) vizsgálata volt sinusritmusú (SR) és krónikus gyors (400/perc) pitvari elektromos ingerléssel kiváltott
3)EHQOpYĘNXW\iNEyOL]ROiOWSLWYDULV]tYL]RPVHMWHNEHQ
0yGV]HUHN A kutyákon a pitvari remodellinget és PF-t krónikus (4-6 hét) gyors (400/perc) pitvari elektrostimulációval váltotWXNNL$]LRQiUDPRNDWDSDWFKFODPSWHFKQLNDHJpV]VHMWHVNRQ¿JXUiFLyMiEDQPpUWNMREESLWYDULV]tYL]RPVHMWHNHQ&RQ
(UHGPpQ\HN $ 3)EHQ V]HQYHGĘ NXW\iNEyO L]ROiOW FDUGLRP\RF\WiNEDQ D] ,to kis mértékben gyengült (downregulálódott).
Az IK1KDVRQOyPpUWpNĦYROWD3)pVD]65VHMWHNEHQ$SLWYDUVSHFL¿NXV,K,ACh ionáram aktiválásához carbacholt (CCh) alkalPD]WXQN$]Ä65VHMWHNEHQ´DNWLYiOWRXWZDUGiUDPRWQ0WHUWLDSLQD],K,AChV]HOHNWtYJiWOyV]HUHEDQFV|NNHQWHWWH$
Ä3)VHMWHNEHQ´PLQGHQHOĘ]HWHVDNWLYiFLyQpONOMHOHQWĘVNRQVWLWXWtYDQDNWtY,K,AChiUDPRWPpUWQNDPHO\HWDWHUWLDSLQ
EDQJiWROW+DDÄ3)VHMWHNHW´FDUEDFKROODONH]HOWNEHQQNDNRQVWLWXWtY,KAChLRQiUDPRQNtYOV]LJQL¿NiQVOLJDQGIJJĘpV
szintén tertiapin szenzitív IK,ACh ionáram jelent meg.
.|YHWNH]WHWpVHN A konstitutív IK,ACh megjelenése is igazolja, hogy az általunk alkalmazott PF-kutyamodellben a pitvari
HOHNWURPRVUHPRGHOOLQJHJ\pUWHOPĦHQNLDODNXOW$OLJDQGIJJĘpVNRQVWLWXWtYHQDNWtY,K,ACh együttesen fontos szerepet játszik
NXW\iEDQD3)WNtVpUĘHOHNWURPRViWpSOpVNLDODNtWiViEDQtJ\tJpUHWHVDQWLDULWPLiVJ\yJ\V]HUWiPDGiVLFpOSRQWOHKHW
.XOFVV]DYDN SLWYDU¿EULOOiFLySLWYDULUHPRGHOOLQJV]tYHOHNWUR¿]LROyJLDDFHWLONROLQV]HQ]tWtYNiOLXPiUDP
3URSHUWLHVRIVHYHUDOUHSRODUL]LQJSRWDVVLXPFXUUHQWVLQDWULDOFDGLRP\RF\WHVLVRODWHGIURPGRJVLQVLQXVUK\WKP
DQGDWULDO¿EULOODWLRQ
$LPV The aim of the present study was to investigate the properties of three repolarizing potassium currents which contribute
WRDWULDO¿EULOODWLRQ $) ±LQGXFHGHOHFWULFDOUHPRGHOOLQJLHWKHWUDQVLHQWRXWZDUG ,to LQZDUGUHFWL¿HU ,K1) and acetylcholine-sensitive (IK,ACh) potassium currents in isolated atrial myocytes obtained from dogs either with sinus rhythm (SR) or following chronic atrial tachypacing (400/min) AF-dogs.
0HWKRGV Atrial remodelling and AF were induced by chronic (4-6 weeks of) right atrial tachypacing (400/min) in dogs. Transmembrane ionic currents were measured by applying the whole-cell patch clamp technique at 37°C.
Results: The Ito current was slightly downregulated in AF cells when compared with that recorded in SR cells. IK1 current
ZDVQRWVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQWLQ$)DQG65FHOOV,K,ACh was activated by carbachol (CCh; 2 μM). In SR, CCh activated a large current either in inward or outward directions. The selective IK,ACh inhibitor tertiapin (10 nM) blocked the outward
&&KLQGXFHGFXUUHQWE\,QDWULDOP\RF\WHVLVRODWHGIURPGRJVZLWK$)WKHSUHVHQFHRIDFRQVWLWXWLYHO\DFWLYH,K,ACh was
REVHUYHG EORFNHG E\  ZLWK  Q0 WHUWLDSLQ +RZHYHU LQ ¶$) DWULDO P\RF\WHV¶ &&K DFWLYDWHG DQ DGGLWLRQDO VLJQL¿FDQW
ligand-dependent and tertiapin-sensitive IK,ACh current.
&RQFOXVLRQV The presence of the constitutively active IK,ACh in atrial myocytes from AF dogs shows that electrical remodeling
truly developed in this model. The IK,AChFXUUHQW ERWKOLJDQGGHSHQGHQWDQGFRQVWLWXWLYHO\DFWLYH VHHPVWRSOD\DVLJQL¿FDQW
role in canine atrial electrical remodeling, and may be a promising atrial selective drug target for suppressing AF.
Keywords: DWULDO¿EULOODWLRQDWULDOUHPRGHOLQJFDUGLDFHOHFWURSK\VLRORJ\DFHW\OFKROLQHVHQVLWLYHSRWDVVLXPFXUUHQW
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Bevezetés
$SLWYDU¿EULOOiFLy 3) DOHJJ\DNUDEEDQHOĘIRUGXOyNUyQLNXVYLVV]DWpUĘ ULWPXV]DYDU D NOLQLNDL J\DNRUODWEDQ
3)EHQ D ¿]LROyJLiV N|UOPpQ\HN 65  N|]|WW NRRUGLnált pitvari tevékenység helyett teljesen rendezetlen,
kaotikus, óriási frekvenciájú (cca. 600-800/min) gyors
H[FLWiFLy MHOOHP]L D SLWYDURN HOHNWURPRV PĦN|GpVpW
amelyek lényegében véve vonaglanak, érdemi mechanikai tevékenységre (összehúzódásra és ellazulásra)
képtelenek. Paroxizmális PF-ben a rendszertelenül és
QHPULWNiQ   SDQDV]PHQWHV IRUPiEDQ MHOHQWNH]Ę HSL]yGRNDWWDNRN  QDSRQ EHOO VSRQWiQXO PHJV]ĦQQHNGHKDD3)SHU]LV]WHQVVpYiOLNJ\yJ\V]HUHV
terápia vagy elektromos kardioverzió szükséges a SR
helyreállítására. Az SR visszaállítását célzó gyógyszeUHV HOHNWURPRV YDJ\ ÄKLEULG J\yJ\V]HU SO SURNDLQDmid vagy ibutilid injektálása után végzett elektrosokk)
beavatkozás nem mindig sikeres, és köztudott, hogy
DQQiONLVHEEDYDOyV]tQĦVpJHKRJ\DEHWHJHN65EHQ
maradnak, minél hosszabb ideje fennáll(t) a kardiover]LyHOĘWWD3)+DD]65H]HQEHDYDWNR]iVRNHOOHQpUH
sem áll helyre vagy kísérlet sem történik helyreállítására (mert pl. a beteg nem egyezik bele az altatás alatt
YpJH]KHWĘHOHNWURNDUGLRYHU]LyED DULWPXV]DYDUiOODQGyVXO V LO\HQNRU D SHUPDQHQV MHO]ĘYHO LOOHWMN   .tsérletes körülmények között rövidebb-hosszabb ideig
IHQWDUWRWWJ\RUVSLWYDULHOHNWURVWLPXOiFLyYDO3)LGp]KHWĘ
HOĘDPHO\|QIHQQWDUWyIRO\DPDWNpQWHOĘVHJtWL HOVĘVRUban nagyobb szívvel bíró állatfajokban) saját fennmaradását. Ezt a jelenséget nevezték el Allessie és munkatársai, PD PiU NODVV]LNXVQDN QHYH]KHWĘHQ D] atrial
¿EULOODWLRQEHJHWVDWULDO¿EULOODWLRQD]D]ÄDSLWYDU¿EULOOiFLySLWYDU¿EULOOiFLyWV]O´NLIHMH]pVVHO  
A PF kórélettanának megismerése rendkívül sokat fejOĘG|WW D] HOP~OW  pYEHQ DPHO\QHN VRUiQ EHNHUOW D
köztudatba az atrialis remodelling, azaz a pitvari átpSOpVIRJDOPD  0LQGHQD3)VRUiQHOĘiOOySLWYDUL
VWUXNWXUiOLVV]HUNH]HWLIXQNFLRQiOLVHOHNWUR¿]LROyJLDLpV
szignáltranszdukciós/biokémiai elváltozást összefoglalóan pitvari remodellingnek nevezünk. A pitvari remoGHOOLQJQHN V]iPRV UpV]EHQ D NLYiOWy DODSEHWHJVpJWĘO
IJJĘ  IRUPiMDWtSXVD YDQ PLQGHPHOOHWW N|]|V MHOOHP]ĘMNKRJ\HOĘVHJtWLND3)NL~MXOiViWSHU]LV]WHQFLiMiW
tartós (long-standing) perpetuációját vagy állandósulását. Lényegében véve, a PF is azokon a kamraizomzatEDQV]tYL]RPVHMWHNEHQ LV PHJ¿J\HOKHWĘ PLQGHQNLWĘO
LVPHUW V]tYULWPXV]DYDUNHOWĘIHQQWDUWy PHFKDQL]PXsokon alapul, melyeket az 1. ábra szemléltet (4). PitYDU¿EULOOiFLyW HJ\DUiQW RNR]KDW J\RUV SLWYDUL HNWySLiV
tevékenység/szoliter vagy repetitív extrasystolia vagy

1. ÁBRA. A pitvarfibrilláció kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszó főbb tényezők ([4] alapján módosítva;
engedéllyel)

ún. re-entry-aktivitás. A PF-et kiváltó, többnyire funkcionális (multiple wavelet)-re-entry iniciálásában és
(gyakran a ritmuszavar tartós fönnmaradásában is), a
repetitív pitvari ektópiás aktivitásnak/extrasystoliának
kulcsfontosságú szerepe van. Már utaltunk arra, hogy
minél hosszabb ideje áll fenn a PF, annál kifejezetebb
az atrio-endomiokardiális és neurális (5, 6) remodelOLQJVW|EEpYHWDUWySHUPDQHQV3)EHQD]ÄiWpSOpV´
már oly mértékben a progrediál, hogy a pitvarüregek
NLWiJXOQDN D SLYDUL]RPIDO SHGLJ N|WĘV]|YHWV]DSRUXODW PLDWW HJ\UH PHUHYHEE OHV] VWLIIQHV ¿EURPLRNDUGLális átalakulás). Chen és munkatársai nemcsak spontán kóros automáciára vagy triggerelt aktivitásra képes
cardiomyocytákat találtak kutyák PV-szájadékaiban (a
39RVWLXPRNEDQ  pV D YLVV]HUHNEH EHWUHPNHGĘ V]tvizomnyelvekben, hanem olyasféle re-entry-mechanizPXVW LV DPLQĘW 3)EHQ V]HQYHGĘ EHWHJHN 39UpJLyLban is kimutattak (7).
Mindent összevéve, a venoatrialis PF-et elindító extUDV\VWROpN (6N SDWR¿]LROyJLDLKiWWHUpEHQKiURPDULWmogén mechanizmus állhat:
 kóros automácia;
 re-entry;
 triggerelt aktivitás.
Utóbbi lehet a PV-szájadékokból kiinduló spontán ES
IRNiOLV3) DPHO\HW~QNpVĘL '$' GHOD\HGDIWHUGHpolarization) és/vagy korai (EAD=early after depolarization) utódepolarizáció indukál.
$ NLDODNXOWPiU PHJOpYĘ SLWYDUL UHPRGHOOLQJ WRYiEEL
NRPSOH[ H KHO\WW QHP UpV]OHWH]HWW  HOHNWUR¿]LROyJLD
pV SDWRELRNpPLDL PHFKDQL]PXVRNRQ NHUHV]WO HOĘVHgíti a PF további fennmaradását megalapozó ektópi-

Rövidítések jegyzéke
$3DPLQRS\ULGLQ$ÀXSLWYDUOHEHJpV DWULDOÀXWWHU $3DNFLyVSRWHQFLiO$3'DNFLyVSRWHQFLiOLGĘWDUWDP$75SLWYDUL
tachyarrythmiától indukált remodelling (atrial tachycardia-induced remodeling); ASR: pitvari strukturális remodelling; AV:
DWULRYHQWULFXODULV'$'NpVĘLXWyGHSRODUL]iFLy($'NRUDLXWyGHSRODUL]iFLy(53HIIHNWtYUHIUDNWHUSHULyGXV(6H[WUDV\VWRle; HP: holding potenciál; IK,AChDFHWLONROLQIJJĘNiOLXPiUDP,K1: befelé egyenirányító káliumáram; Ito: tranziens kifelé haladó
NiOLXPiUDP3)SLWYDU¿EULOOiFLy3697.SDUR[\VPDOLVVXSUDYHQWULFXODULVWDFK\FDUGLD39SXOPRQDOLVYpQD65VLQXVULWPXV
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ás és/vagy re-entry aktivitást. Számos kórfolyamat/
betegség létezik, amely megváltoztatja a pitvarsejtek
pV D SLWYDUL P\RFDUGLXP HOHNWURDQDWyPDL pV HOHNWUR¿ziológiai tulajdonságait, e dolgozatnak ezen kórformák
számbavétele nem célja. Általában véve, állatkísérletes és klinikai vizsgálatok alapján a pitvari remodelling
két alapformáját különböztetjük meg. Az egyik a pitvari
tachycardiától/tachyarrhythmiától indukált típus, amely
dominánsan elektromos remodelling (ATR=atrial tachycardia-induced remodeling), amelyet klinikai körülmények között tachyarrhythmiák (PF, pitvarlebegés=AFlu,
PSVT-K=paroxizmális supraventricularis tachycardiák)
váltanak ki; a másik a pangásos szívelégtelenséghez
YDJ\ D NDPUDL]RP]DW N|WĘV]|YHWV]DSRUXODWWDO ¿EURVLVVDO  pV WHOĘGpVJiWOiVVDO MiUy PHJEHWHJHGpVHLKH]
(mint amilyen pl. a hipertenzió) társuló pitvari strukturális remodelling (ASR=atrial structural remodeling). A
NpW ÄUHPRGHOOLQJIRUPD´ pOHV GLV]WLQNFLyMD PDJiWyO pUWĘGĘHQ QDJ\RQ QHKp] KLV]HQ D] LWW pV NpVĘEE I|OYi]ROW HOHNWUR SDWR¿]LROyJLDLIRO\DPDWRNNDUWNDUED|OWYH
járnak.

$]DPHJ¿J\HOpVKRJ\PiUDQpKiQ\KpWLJIRO\DPDWRsan fennálló PF is képes gyökeresen megváltoztatni a
SLWYDUHOHNWUR¿]LROyJLDLWXODMGRQViJDLWpVIDFLOLWiOMDDWDchyarrhythmia fennmaradását és/vagy állandósulását,
az Allessie YH]HWWH PDDVWULFKWL PXQNDFVRSRUW ÄPpUI|OGNĘ´ HOHNWURSDWROyJLDLHOHNWUR¿]ROyJLDL IHOIHGH]pVH
volt (1, 2). Már céloztunk arra, hogy az ATR-rel indukált
3) HOVĘVRUEDQ HOHNWURPRV UHPRGHOOLQJHW LGp] HOĘ  
-HOHQOHJLLVPHUHWHLQNELUWRNiEDQHJ\HOĘUHQHPWXGMXN
hogy az ún. long-standing perzisztens és a permanens
3) RNR]WD ÄUHPRGHOOLQJIRUPiN´ N|]|WW PLO\HQ PLNUR
HOHNWUR¿]LROyJLDL pV KLV]WRSDWROyJLDL KDVRQOyViJRN pV
különbségek vannak, de az nyilvánvaló, hogy az elektURDQDWyPLDL iWpSOpV VHMWV]LQWĦ pV V]XEFHOOXOiULV  MHOOHP]ĘLWQDJ\PpUWpNEHQEHIRO\iVROMDDV]tYpUUHQGV]HUL
alapbetegség (8). Ami biztos: az ATR rövidíti az APD-t
(2. ábra) (4).
( MHOHQVpJ KiWWHUpEHQ HOVĘVRUEDQ D] /WtSXV~ &D2+áram (ICaL) downregulációja áll (9, 10), de fontos szereSHYDQD]HUĘV|GĘKiWWpUiUDPNpQWPĦN|GĘEHIHOpHJ\Hnirányító K+-áramnak (IK1) (11), valamint a permanens

2. ÁBRA. A pitvari akciós potenciált létrehozó kationáramok emberi pitvarsejtekben sinusritmusban (SR) és pitvarfibrillációban
(PF); ez az ún. „ioncsatorna-remodelling”. Az áramok intenzitásának százalékban kifejezett változása az ábra bal oldalán, az
ioncsatornákat alkotó fő fehérje-alegységeké középen, a kódoló géneké az ábra jobb oldalán látható. A piktogramok az áramerősség akciós potenciál alatti időbeli változását szemléltetik (a méretarány hozzávetőleges figyelembevételével). n.a. = nincs
irodalmi adat ([4] alapján módosítva; engedéllyel)
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3)EHQ NRQVWLWXWtYDQ DNWtY DFHWLONROLQ IJJĘ NiOLXP
áramnak (IK, ACh) (11, 12). Az ATR a Ca2+-homeosztázis
károsítása révén mindenkor rontja a pitvarok szisztolés/kontrakciós és diasztolés/relaxációs funkcióját (13).
A pitvarüregtágulat tovább növeli a re-entry körök keletNH]pVpQHN YDOyV]tQĦVpJpW QDJ\REE D UHQGHONH]pVUH
iOOyHQGRPLRNDUGLiOLVÄV]tYL]RPWHUOHW´W|EEV]LPXOWiQ
funkcionális re-entry keletkezésének adottak a feltéteOHL pVD]~MUDLQJHUOĘGpVSHUSHWXiFLyMiW0LQGHQW|VV]HYpYHDSDWRJHQH]LVEHQDWiJ XOy V]tYSLWYDURNW~OWHOĘGpVHDYpUU|JNpS]ĘGpVWHOĘVHJtWĘSDQJiV V]Wi]LV D
PHFKDQRUHFHSWRURNDW VHUNHQWĘ IDOIHV]OpV VWUHWFK  D
NDPUiN HOpJWHOHQ YHUĘ pV SHUFWpUIRJDWRW FV|NNHQWĘ 
WHOtWĘGpVHpVGLDV]WROpVGLV]IXQNFLyMDDSLWYDUPĦN|GpV
LUUHJXODULWiViUD YLVV]DYH]HWKHWĘ SLWYDUNDPUDL HOHNWromos és mechanikai) aszinkrónia és még sok más
PRQRJUD¿NXVDQUpV]OHWH]KHWĘ NyUWDQLWpQ\H]ĘMiWV]LN
ÄLQWHUDNWtY´ V]HUHSHW   -HOHQ GROJR]DW FpOMD D] ÄLRQFVDWRUQDV]LQWĦ´UHPRGHOOLQJMHOOHP]pVH
$] $75EHQ EHN|YHWNH]Ę HOHNWURPRV UHPRGHOOLQJ VRUiQ MHOHQWĘVHQ PHJYiOWR]LN V]iPRV WUDQV]PHPEUiQ
ionáram tulajdonsága, konduktanciája. Ez magában
IRJODOMD D VHMWPHPEUiQ ELR¿]LNDL NLQHWLNDL WXODMGRQViJDLEDQ EHN|YHWNH]Ę HOWpUpVHNHW GH PHJYiOWR]KDW D
kationcsatornák/ionáramok antiaritmiás gyógyszerek
iránti érzékenysége, ami akár azt is jelentheti, hogy a
PF gyógyszer-rezisztenssé válik vagy éppen egy új,
SLWYDUVSHFL¿NXV NL]iUyODJ D SLWYDUL]RP]DWEDQ MHOHQOpYĘ LRQFVDWRUQiUD KDWy  iJHQVVHO D] HGGLJLHNQpO KDWiVRVDEEDQ PHJHOĘ]KHWĘ pVYDJ\ PHJV]QWHWKHWĘ  
Számos vizsgálat igazolta, hogy perzisztens PF-ban
W|EE1D+- és K+-csatorna gátló antiaritmikum hatása, sinusritmust helyreállító képessége gyengül (15, 16, 17),
DPL D]]DO D UpJL NOLQLNDL PHJ¿J\HOpVVHO LV |VV]KDQJban van, hogy minél koraibb a PF diagnózisa, annál nagyobb a farmakológiai kardioverzió sikeraránya (15).
Az eddig felvázoltak alapján az ATR potenciális antiaritmiás gyógyszercélpont (pharmacological target) leKHW$KKR]YLV]RQWKRJ\~MD]$75PHJHOĘ]pVpUHpV
vagy megszüntetésére alkalmas antiaritmiás gyógyszereket fejlesszünk ki, szükség van olyan állatkísérletes
modellekre, amelyek alkalmasak az új gyógyszerjelöltek ATR-re kifejtett hatásának preklinikai elemzésére.
0HJOHSĘPyGRQDV]pOHVN|UĦHQDONDOPD]RWWiOODWNtVpUletes modelleken (patkány, tengerimalac, nyúl, kutya,
kecske) végzett munka során szerzett tapasztalatok
és mérések jóvoltából pontosabban ismerjük a humán
pitvari ionáramokat (mint a kamraiakat). Több olyan
PF-modell létezik, amely alkalmas az ATR-re kifejtett
(gyógyszer)hatás(ok) vizsgálatára, jellemzésére. Ezek
lényege, hogy a kísérleti állatok (kutya, kecske) szívét
viszonylag hosszú ideig nagy frekvenciával mesterségesen ingereljük.
Kísérleteink célja a pitvari repolarizációban és PF-ben
HOĘiOOyHOHNWURPRViWpSOpVEHQ UHPRGHOOLQJ V]HUHSHW
játszó kálium-ionáramok (Ito-tranziens kifelé haladó kálium, IK1-befelé egyenirányító kálium és IK,ACh-acetilkolin

szenzitív káliumáram) tanulmányozása volt. MéréseLQNHW65EHQOpYĘpVJ\RUVSLWYDULLQJHUOpVVHONLYiOWRWW
3)EHQV]HQYHGĘNXW\iNEyOL]ROiOWSLWYDULV]tYL]RPVHMteken végeztük.

Eszközök és módszerek
Kísérleti állatok
$NtVpUOHWHNHWKtPNJW|PHJĦ%HDJOHNXW\iNV]tYpEĘOL]ROiOWSLWYDULV]tYL]RPVHMWHNHQYpJH]WN$]H[perimentációt a Szegedi Tudományegyetem Munkahelyi Állatkísérletes Bizottsága (MÁB) és a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc Biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága engedélyezte (I-746/2012 MÁB ill. XIII/1211/2012 számokon).
„Tachypacelt” PF kutyamodell
Kísérleteinket a korábbiakban leírt módszerek (14)
szerint végeztük. Xylazin (indukció: 1 mg/ttkg iv., fenntartó adag 0,2 mg/ttkg iv. 20 percenként) és ketamin
(indukció: 10 mg/ttkg iv., fenntartó dózis 2 mg/ttkg, iv.
20 percenként) anesztézia bevezetése után az állatok kétoldali szubkután zsebbe helyezett pacemaker-t
(Logos, Karios; Biotronik Hungaria Kft.) helyeztünk,
amelyeket a jobb kamrába és jobb pitvarba felvezetett,
majd rögzített pacemaker-elektródákhoz csatlakoztattunk. Az állatokon az atrioventricularis (AV) csomó rádióhullámú transzkatéteres ablációjával harmadfokú
AV-blokkot hoztunk létre, hogy az elektromosan inJHUHOW SLWYDURN J\RUV SHUF  HOHNWURPRV PĦN|GpVpQHNLPSXO]XVDLQDN NDPUiNUD YDOy ÄOHIXWiViW´ PHJakadályozzuk. Az állatokon a kamrai pacemaker által
YH]pUHOW V]tYIUHNYHQFLiW D] DGRWW iOODWRQ PĦWpW HOĘWW
mért normális/nyugalmi szívfrekvenciára állítottuk be
SHUF $PĦWpWHWN|YHWĘKHWHGLNQDSRQDMREE
SLWYDULSDFHPDNHUWHOĘ]HWHV(53PpUpVXiQEHNDScsoltuk, majd 400/perc frekvenciával gyors jobb pitvari
ingerlést kezdtünk az elektromos remodelling létrehozása céljából, amelyet korábbi vizsgálataink szerint a
MREE SLWYDUL (53  PVQiO U|YLGHEE LGĘWDUWDPD MHOzett. A tartós és gyors pitvari elektrostimuláció okozta
elektromos remodelling dacára az SR-kutyában nemritkán helyreáll; ilyenkor 800/perc frekvenciával 10
PiVRGSHUFHV SLWYDUL ÄEXUVW´ LQJHUOpVVHO UHLQGXNiOWXN
D3)HW$SDFHPDNHUHNPĦN|GpVpQHNV]DEiO\R]iVD
ICS 3000 Programmer (Biotronik Hungaria Kft.) segítségével történt.
Jobb pitvari szívizomsejtek izolálása
A kutya jobb pitvari szívizomsejtjeinek izolálását en]LPDWLNXV ~WRQ YpJH]WN $ NtVpUOHWL iOODWRNDW HOĘ]HWHV
szedálás (xylazin, 1 mg/ttkg iv. és ketamin, 10 mg/ttkg
iv.) után pentobarbitállal (Sigma-Aldrich, 30 mg/ttkg iv)
(el)altattuk, majd a szívet jobb oldali lateralis thoracotomia során gyorsan eltávolítottuk. Az állatok a szívkivétel
HOĘWW1(NJ1DKHSDULQWNDSWDN$V]tYHNHW&KĘPpUVpNOHWĦ ¿]LROyJLiV WiSROGDWEDQ iW|EOtWHWWN $ MREE
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pitvar perfúzióját a jobb arteria coronariába vezetett
branülön keresztül végeztük 60 cm magas Langendorff
SHUI~]LyVEHUHQGH]pVHQ$MREESLWYDUWDN|YHWNH]ĘROdatokkal perfundáltuk: 1 mM Ca2+ és 1 ml heparint tartalmazó izolációs oldattal (5 percig), Ca2+-mentes izolációs oldattal (10 percig), Ca2+-mentes izolációs oldattal
(40 percig), amelyhez kollagenázt (Clostridium histolyticum type I, 0,54 mg/ml Sigma Chemical, St. Louis,
0286$ %6$W ERYLQHVHUXPDOEXPLQIUDFWLRQ
V; Sigma Chemical), a 15. percben proteázt (type XIV,
 PJPO 6LJPD &KHPLFDO  DGWXQN (]W N|YHWĘHQ D
MREE SLWYDUW OHYHWWN D EHUHQGH]pVUĘO DSUy GDUDERNUD
vágtuk, és 1 mM Ca2+%6$ ERYLQHVHUXPDOEXPLQ
fraction V; Sigma Chemical) tartalmú oldatba helyeztük (15 percig pihentettük 37 °C-on). A szövetdarabokat szuszpendáltuk és megkaptuk az egyedüli pitvari
szívizomsejteket. Az egész izolációs eljárás alatt az
ROGDWRNDW22YHOEXERUpNROWDWWXNJDKĘPpUVpNletet 37 °C-on tartottuk. A sejteket 10 percig ülepítetWNPDMGH]WN|YHWĘHQHOWiYROtWRWWXNDIHOO~V]yWpVIULVV
oldatot adtunk hozzá. Ezt a folyamatot 3 alkalommal

PHJLVPpWHOWN $ VHMWHNHW PpUpVLJ V]REDKĘPpUVpNOHten állni hagytuk.
$] L]ROiFLy VRUiQ DONDOPD]RWW ROGDW P0O  1D&O 
KCl: 4,7, KH2PO4: 1,2, MgSO4: 1,2, HEPES: 10, glükóz:
WDXULQ1D+&231DSLUXYiWS+ 1DOH-val beállítva).
Mérési eszközök, technikák
A sejteket Olympus IX51 típusú inverz mikroszkóp
DV]WDOiKR] U|J]tWHWW V]HUYIUGĘEH KHO\H]WN DPLW
QRUPiOLVKĘPpUVpNOHWĦ&RV7\URGHROGDWWDO
1D&OP0O.&OP0O1D+2PO 4: 0,4 mM/l,
MgSO 4: 0,53 mM/l, HEPES: 5 mM/l, glükóz: 5,5 mM/l,
CaCl2 P0O S+  1D2+YDO EHiOOtWYD  iUDPROtattunk át (3. ábra). A 2,0-2,5 MW ellenállású patch
FODPSPLNURSLSHWWiWDN|YHWNH]ĘROGDWWDOW|OW|WWNIHO
(mM/l): K-aszpartát: 100 mM/l, KCl: 45 mM/l, MgATP:
3 mM/l, MgCl2: 1 mM/l, EGTA: 10 mM/l, HEPES: 5
mM/l (pH: 7,2, KOH-al beállítva). A membránáramoNDW $[RSDWFK % WtSXV~ SDWFK FODPS HUĘVtWĘYHO
(Molecular Devices; Union-City, USA), a patch clamp

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

–

,
,
– ,
– ,

3. ÁBRA. 3 mM 4-aminopyridin (4-AP) érzékeny tranziens kifelé haladó káliumáram (Ito) azonosítása akciós potenciálszerű
(A-mező) és négyszögletű (B-mező) feszültség-impulzus alkalmazásával kutyából izolált jobb pitvari szívizomsejtekben.
Az alkalmazott feszültség-protokollokat az ábrán piktogrammal jeleztük
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4. ÁBRA. A-mező. Eredeti Ito áram-regisztrátumok sinusritmusban (SR) lévő és pitvarfibrilláló (PF) kutyákból izolált pitvari
szívizomsejteken. Az áramot 0,33 Hz pulzusfrekvencia mellett négyszögjel formájú, 300 ms időtartamú, –20 mV-tól 50 mV-ig
terjedő depolarizáló feszültségimpulzusokkal aktiváltuk. B-mező. Ito áram-feszültség (I-V) karakterisztika SR-os és PF-es kutyákból izolált pitvarsejteken (n=11-11, p=ns)

WHFKQLND HJpV]VHMWHV ZKROHFHOO  NRQ¿JXUiFLyMiEDQ
mértük. A sejtek kapacitását 10 mV-os hiperpolarizáOy SXO]XV VHJtWVpJpYHO ± P9 KROGLQJ SRWHQFLiOUyO
(az a potenciálérték, amelyen a sejtet két egymást köYHWĘIHV]OWVpJOpSFVĘXWiQWDUWMXN KDWiUR]WXNPHJ$
mérések folyamán a 4-8 MWRVHOOHQiOOiVW
ig kompenzáltuk. Azoknak a kísérleteknek az eredményeit, ahol a soros ellenállás a mérés folyamán
MHOHQWĘVHQ PHJHPHONHGHWW NLKDJ\WXN D] pUWpNHOpVEĘO$PHPEUiQiUDPRNDW+]HVV]RIWYHUYH]pUHOW
(Axon pClamp 10.3) analóg-digitális kártya (Digidata 1440, Molecular Devices) segítségével digitálisan
mértük, és rögzítettük. Az áramméréseket ugyanazon szoftver segítségével (Axon pClamp 10.3) értéNHOWN $ NtVpUOHWHNHW ¿]LROyJLiV KĘPpUVpNOHWHQ 
°C) végeztük.
$PpUpVHNVRUiQDNO|QE|]ĘiUDPRNDWV]HOHNWtYJiWOyszereik segítségével azonosítottuk, illetve gátoltuk. Az
alkalmazott gátlószerek:
1LVROGLSLQ0±,ca-áram-blokkoló.
'RIHWLOLG0±,Kr-áram-blokkoló.
+050±,Ks-áram-blokkoló.
7HUWLDSLQQ0±,K,ACh-áram-blokkoló.
DPLQRS\ULGLQ $3 ±,to-áram-blokkoló.
Statisztika
Az adatok (átlag±SEM) statisztikai elemzése egymintás Student t-próbával történt. A p-értéket akkor tekinWHWWNV]LJQL¿NiQVQDNKDpUWpNHNLVHEEYROWPLQW

Eredmények
Tranziens kifelé haladó káliumáram (Ito)
A tranziens kifelé haladó káliumáramot két kísérletes
SURWRNROO VHJtWVpJpYHO LV PHJYL]VJiOWXN (OĘV]|U HJ\
D] iUDP NLQHWLNDL SDUDPpWHUHLW MREEDQ PRGHOOH]Ę ~Q
DNFLyVSRWHQFLiOV]HUĦSURWRNROODOPpUWN$],to-áramot
magas koncentrációjú 4-aminopyridin (3 mM 4-AP)
gátlószerével azonosítottuk. Így az áramot a kontrollkörülmények (3. A ábraEDOIHOVĘPH]Ę pVDJiWOyV]HU
után (3. A ábraEDODOVyPH]Ę UHJLV]WUiOWiUDPJ|UEpN
különbségeként (3. A ábraMREEROGDOLPH]Ę KDWiUR]WXN
meg.
Az Ito-t a szokásos négyszögpulzusokkal aktivált áramként is megvizsgáltuk. Ennek során az Ito -áramot
0,33 Hz pulzusfrekvencia mellett négyszögjel formájú
PVLGĘWDUWDP~GHSRODUL]iOyIHV]OWVpJLPSXO]XVRNNDODNWLYiOWXNpVD±P9WyOP9LJWHUMHGĘSRWHQciáltartományt vizsgáltuk.
$KROGLQJSRWHQFLiO +3 ±P9YROW 3. B ábra és 4.A
iEUDIHOVĘSDQHO $NRQWUROOPpUpVHNVRUiQHJ\J\RUVDQ
aktiválódó és igen nagy amplitúdójú Ito-áramot (mintegy 14-15 pA/pF) regisztráltunk. Ezután 3 mM 4-aminopyridint adtunk az oldathoz. Azt tapasztaltuk, hogy a
 P0 $3 D] HGGLJ SXEOLNiOW DGDWRNQDN PHJIHOHOĘen, teljes mértékben gátolta az Ito-áramot (3. B ábra).
A kontroll és az anyag hatása utáni mérés különbséJpEĘO PHJNDSWXN D DPLQRSLULGLQpU]pNHQ\ iUDPRW
Ezután megvizsgáltuk az ItoiUDPRWSLWYDU¿EULOOiOy 3) 
kutyákból izolált pitvarsejtekben is (4. A ábra). Megál-
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lapítottuk, hogy az Ito-áram nagysága, ha kismértékben
LV GH FV|NNHQW ÄGRZQUHJXOiOyGRWW´  (] D NO|QEVpJ
QHPEL]RQ\XOWVWDWLV]WLNDLODJV]LJQL¿NiQVQDN(4. A és 4.
B ábrák).
Megvizsgáltuk az ItoiUDP LQDNWLYiFLyMiW Ä65 pV Ä3)
VHMWHNHQ´ HJ\DUiQW $ SLWYDUVHMWHNEHQ D] ,to-áram kiQHWLNiMD OHJMREEDQ NpWNRPSRQHQVĦ HJ\ J\RUV pV HJ\
ODVVDEELGĘiOODQGyM~ H[SRQHQFLiOLVIJJYpQQ\HOYROWD
OHJW|NpOHWHVHEEHQLOOHV]WKHWĘ(5. ábra).
Kutya kamrai szívizomsejtjeiben jelen van egy rendkíYO J\RUV PLQWHJ\  PV LGĘiOODQGyM~  ,to-komponens, viszont a pitvarsejtekben mért lassú(bb) kinetikáM~LGĘiOODQGy PLQWHJ\PV MHOHQWĘVHQODVV~EE
volt, mint amit korábban kutyából izolált kamrai myocytákon mértünk (+20 mV-on mérve mintegy mintegy
 PV     $ Ä3)VHMWHNEHQ´ LV NpW H[SRQHQFLilis kinetikájú volt az Ito-áram inaktivációja viszont mind
a gyors, mint a lassú kinetikájú komponens konstans
V]LJQL¿NiQVPpUWpNEHQODVVXOW (5. ábra és 1. táblázat).
Az illesztések eredményeit (amplitúdók és inaktivációs
állandók) az 1. táblázat foglalja össze.

DG\VWDWH´iUDP KDWiUR]WXNPHJ 6. A ábra, szaggatott
vonalakkal jelzett terület).
A 6. A ábrán is (bal oldali eredeti regisztrátum-felvéteOHN GHDNtVpUOHWHNHW|VV]HVtWĘiUDPIHV]OWVpJNDUDNterisztikákon (6. B ábraIHOVĘSDQHO LVMyOOiWKDWyKRJ\
a pitvari IK1iUDP Ä3)NXW\DPRGHOOQNEHQ´ HUĘV|GLN
ÄXSUHJXOiOyGLN´  GH D Q|YHNHGpV D SLWYDUL DNFLyV SRWHQFLiOWPHJKDWiUR]yIHV]OWVpJWDUWRPiQ\EDQ ±P9
és 20 mV között) nem különbözik statisztikailag szigQL¿NiQVDQD]Ä65pV3)ÄFDUGLRP\RF\WiNEDQ 6. ábra
jobb alsó panel).

$]DFHWLONROLQIJJĞNiOLXPiUDP ,K,ACh)
Az IK,ACh NiOLXPiUDP ¿]LROyJLiV N|UOPpQ\HN N|]|WW
csak a bolygóideg stimulációja alatt aktív. Ezért az áramot a kolinerg agonista carbachol (2 μM) segítségével
DNWLYiOWXN$]iUDPRWHJ\IĦUpV]IRJ UDPS IHV]OWVpJprotokoll segítségével tanulmányoztuk. SR-sejtekben
kolinerg aktiváció nélkül mind befelé (inward), mind
kifelé haladó (outward) irányban viszonylag alacsony
amplitúdójú áramot mértünk (7. ábra). Amennyiben a
tápoldathoz hozzáadtunk 2 μM carbacholt, az áram
A befelé egyenirányító káliumáram (IK1)
nagysága mind inward, mint az outward irányban jelen$EHIHOpHJ\HQLUiQ\tWyNiOLXPiUDPRWDUXWLQV]HUĦPLN- WĘVHQPHJQĘWW(7. ábra).
URHOHNWUR¿]LROyJLDL YL]VJiODWRNEDQ PHJV]RNRWW PyGRQ Az így aktiválódott áramot a szelektív IK,ACh-gátlónak
vizsgáltuk. Az IK1iUDPRW ± P9 KROGLQJ SRWHQFLiOUyO WDUWRWW WHUWLDSLQ  Q0  MHOHQWĘV PpUWpNEHQ JiWROWD (7.
 +] SXO]XVIUHNYHQFLD PHOOHWW  PV LGĘWDUWDP~ ábra)Ä3)VHMWHNEHQ´PLQGHQHOĘ]HWHVDNWLYiFLyQpONO
depolarizáló négyszögimpulzusokkal aktiváltuk, és a MHOHQWĘVNRQVWLWXWtYDQDNWtY,K,ACh-áramot mértünk, amepulzus végén nem inaktiválódó áramként (Iss~QÄVWH- O\HWDWHUWLDSLQEDQJiWROW 7. ábraN|]pSVĘPH]ĘN 

5. ÁBRA. Ito-áram inaktivációs kinetikája izolált SR és PF kutya pitvari szívizomsejteken kettős exponenciális
Levenberg–Marquardt-féle egyenlettel illesztve
1. TÁBLÁZAT. Az Ito-áram gyors és lassú komponensének inaktivációs állandói (t) és a hozzátartozó amplitúdók (Amp) 20 mV-os
feszültségnél mérve izolált „SR- és PF-kutya” pitvari szívizomsejtjein
Paraméter

tgyors (ms)

tlassú (ms)

Ampgyors (pA/pF)

Amplassú (pA/pF)

SR (n=10)

11,70±0,76

121,9±8,82

5,80±0,61

2,32±0,38

PF (n=11)

17,83±2,97

179,2±25,42

4,22±.0,7

2,71±0,35
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6. ÁBRA. A-mező. Eredeti IK1-áram regisztrátumok sinusritmusos (SR) és pitvarfibrilláló (PF) kutyákból izolált pitvari szívizomsejteken. B-mező. IK1-áram-feszültség (I-V) karakterisztika „SR- és PF-„ kutya pitvari sejteken (n=9-9; p=ns)

Ezzel igazoltuk kutyából izolált szívizomsejteken is azt
D NRUiEEL PHJ¿J\HOpVW KRJ\ KXPiQ SHUPDQHQV 3)
EHQV]HQYHGĘEHWHJHNEHQMHOHQYDQHJ\OLJDQGIJJHWlen konstitutív IK,AChiUDPLVDPHO\IHOWHKHWĘOHJMHOHQWĘV
PpUWpNEHQKR]]iMiUXODKXPiQSLWYDULHOHNWUR¿]LROyJLDLUHPRGHOOLQJKH]  +DDÄ3)VHMWHNHW´FDUEDFKROODO
kezeltük, a konstitutív IK,ACh-ionáramon kívül egy másik,
V]LQWpQ WHUWLDSLQV]HQ]LWtY GH OLJDQGIJJĘ ,K,ACh-ionáram jelent meg (7. ábraMREEROGDOLPH]ĘN 

Megbeszélés
Tranziens kifelé haladó káliumáram (Ito)
.tVpUOHWHV HUHGPpQ\HLQN HJ\pUWHOPĦHQ LJD]ROMiN HJ\
MHOHQWĘV PLQWHJ\  S$S)  DPSOLWXGyM~ WUDQ]LHQV
kifelé haladó káliumáram jelenlétét kutya pitvari szívizomsejtjeiben. Ennek az áramnak a jelenléte okozza
DSLWYDUVHMWHNDNFLyVSRWHQFLiOMiUDQDJ\RQMHOOHP]ĘVSLNH DQG GRPHNRQ¿JXUiFLyW LV 2. ábra; SR pitvari sejt
DNFLyVSRWHQFLiO $NtVpUOHWHVHQHOĘLGp]HWW3)WĘOV~MWRWW NXW\iN V]tYpEĘO L]ROiOW P\RF\WiNEDQ KDVRQOy PpUHWĦ ,toiUDPRW PpUWQN (] D PHJ¿J\HOpV MHOHQWĘVHQ
HOWpU D 3)EHQ V]HQYHGĘ SiFLHQVHN SLWYDUL V]tYL]RPVHMWPLQWiLEDQ PpUW HUHGPpQ\HNWĘO HPEHUEHQ D] ,to
QDWtYiUDPQDNPLQGDVĦUĦVpJHPLQGD]iUDPRWDONRWy

IHKpUMHpVDNyGROyP516V]LQWMHLMHOHQWĘVHQPpUVpNOĘGQHN ÄGRZQUHJXOiOyGQDN´  (]HQ NO|QEVpJ HPEHU
vs. kutya) okát nem tudjuk. Egy korábbi, a miénkhez
hasonló kutyamodellben, 6 hétig folyamatosan fenntartott gyors szívingerléssel kiváltott PF-es állatrokból
izolált szívizomsejteken kimutatták az Ito-áramot megKDWiUR]y.YP516V]LQWHNÄGRZQUHJXOiFLyMiW´  
Az említett vizsgálatban nem mértek közvetlenül natív
Ito-áramot, és mint tudjuk, az Ito-áram több pórusformáló a-alegység (Kv4.2, Kv4.3 és Kv1.4) és kiegészíWĘDOHJ\VpJ .&K,3PL53VWE NRH[SUHVV]LyMiEyO
iOO|VV]H  7HUPpV]HWHVHQD]DOHKHWĘVpJVHPNLzárt, hogy az általunk alkalmazott 4-6 hétig fönntartott
gyors szívingerlés (400/min) nem elégséges az Ito-áram
KXPiQ NUyQLNXV YDJ\ SHUPDQHQV 3)EHQ pV]OHOKHWĘ
ÄGRZQUHJXOiFLyMiQDN´ UHSURGXNFLyMiKR] YDJ\ D] HOWpUpVRNDHJ\V]HUĦHQVSHFLHVNO|QEVpJ
Az Ito-áram inaktivációs kinetikáját kétexponenciális
függvénnyel illesztettük. Méréseink eredménye alapján
az Ito-áram kinetikája egy gyors (t~12 ms) és egy lassúbb (taPV NRPSRQHQVEĘOWHYĘGLN|VV]H(]
MHOHQWĘVHQHOWpUDNDPUDLV]tYL]RPVHMWHNEHQNLPXWDWRWW
iUDPNLQHWLNDLpUWpNHNWĘODKRODJ\RUVNLQHWLNDiOODQGyMD
hasonló a pitvaréhoz (taPV GHDODVV~|VV]HWHYĘ
MHOHQWĘVHQJ\RUVDEE t~20-25 ms), mint a pitvari érték
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7. ÁBRA. Az IK,ACh-áram SR-ben lévő és pitvarfibrilláló (PF) kutyából izolált pitvarsejtekben. -100 mV-ról 40 mV-ra depolarizáló
fűrészfogszerű (ramp) protokollt alkalmaztunk. Az IK,ACh-áramot a kolinerg agonista carbachollal (2 μM) aktiváltuk és tertiapinnal
(10 nM) blokkoltuk. Az oszlopdiagramok a -100 mV-on (inward tartomány, középső sor), illetve -10 mV-on (outward tartomány,
alsó sor) mért IK,ACh-áramok amplitúdóját demonstrálják. Alul szemléltettük az alkalmazott fűrészfogszerű (ramp) protokollt.

  (EEĘO D PHJ¿J\HOpVEĘO DUUD D IRQWRV N|YHWNH]tetésre juthatunk, hogy pitvaron az Ito-áram nemcsak
a korai 1. fázis repolarizációt determinálja, hanem a
mintegy 100-150 ms hosszú lassú komponens(e) révén
V]HUHSHW MiWV]KDW D SLWYDUVHMWHN NpVĘEEL UHSRODUL]iFLyMiEDQ$SLWYDU¿EULOOiOyNXW\iN,to-ja szintén két expoQHQFLiOLV IJJYpQQ\HO LOOHV]WKHWĘ 0LQGNpW NRPSRQHQV
LGĘiOODQGyMDYDODPHO\HVWODVV~EEOHWWDPLUpV]OHJHVHQ
hozzájárulhat a pitvari akciós potenciál remodellinghez.

denzitása, és az áram karakterisztikumai meghatáro]yIHKpUMHpVP516V]LQWHNHJ\DUiQWHUĘV|GQHN ÄXSUHJXOiOyGQDN´ eUGHPHVPHJMHJ\H]QLKRJ\NtVpUOHWHinkben az IK1iUDP VĦUĦVpJpQHN Q|YHNHGpVH D SLWYDUL
akciós potenciált meghatározó feszültségtartományban
±P9pVP9N|]|WW QHPNO|QE|]LNVWDWLV]WLNDLODJV]LJQL¿NiQVPyGRQD]Ä65HVpV3)HV´NXW\iNEyO
L]ROiOW SLWYDUL P\RF\WiNEDQ ± P9 pV  P9 N|]|WW 
(6. ábra alsó panel).

Befelé egyenirányító káliumáram (IK1)
vizsgálata
A befelé egyenirányító káliumáram legfontosabb szeUHSHDNpVĘLUHSRODUL]iFLyXWiQLIi]LVEDQDPHPEUiQpotenciál helyreállítása (21), de újabb tanulmányok
kimutatták, hogy közvetlen szerepe lehet az akciós poWHQFLiOIi]LViQDNDODNtWiViEDQD]D]DNpVĘLUHSRODrizációban is (22). Eredményeink alapján az IK1-áram
egyaránt jelen van az SR-ben és kísérletesen indukált
Ä3)HV NXW\iN SLWYDUL P\RF\WiLEDQ 8WyEELEDQ WL 3)
ben) az IK1iUDPHQ\KpQHUĘV|GLN ÄXSUHJXOiOyGLN´ DPL
KDVRQOyDKXPiQNUyQLNXVÄ3)VHMWHNEHQ´PpUWDGDWRNkal (11), amelyek arról tanúskodnak, hogy az IK1-áram

$]DFHWLONROLQIJJĞNiOLXPiUDP ,K,ACh)
Pitvari szívizomsejtekben létezik egy speciális háttér
egyenirányító káliumáram, amely nem expresszálódik
a kamrasejtekben. Ez az acetilkolin szenzitív káliumáram, az IK,ACh (23). A n. vagus (paraszimpatikus)-izgalom kapcsán felszabaduló acetilkolin (ACh) stimulálja a
muszkarin-receptorokat és azok aktiválják az IK,ACh-áramot (24). Eddigi ismereteink szerint az IKA,Ch-áram a
ligand stimulációja nélkül inaktív. Köztudott, hogy az
extrinszik és intrinszik vegetatív (autonóm, szimpatiNXVSDUDV]LPSDWLNXV  LGHJUHQGV]HU G|QWĘ PpUWpNEHQ
hozzájárul a PF kialakulásához és/vagy fennmaradásához. Tudjuk, hogy a bolygóideg-izgalom hatására a

G37

Cardiologia Hungarica

Kohajda és munkatársai: Repolarizáló káliumáramok tulajdonságainak vizsgálata

SLWYDUL$3'pV(53U|YGOpVD]$&KHJ\HQOĘWOHQIHOszabadulása miatt (is) növekszik a pitvari repolarizáció
diszperziója/inhomogenitása (25). A paraszimpatikus
L]JDORPDUUK\WKPRJHQÄWiSWDODMD´DUHHQWU\URWRURNNHletkezésének és a PF fellépésének (1, 26), amely gyakUDQHOĘIRUGXODNOLQLNDLJ\DNRUODWEDQD]~QYDJRWyQLiV
Coumel-típusú PF-ben (27, 28). Természetesen felYHWĘGĘ NpUGpV KRJ\ D YDJXVL]JDORPWyO DOYiV SRV]tprandiális állapot stb.) indukált PF kialakulásában az
IK,AChiUDPLQWHQ]LWiViQDNYiOWR]iVDÄUHPRGHOOLQJMH´LV
szerepet játszik. Dobrev és munkatársai 2001-ben kimutatták, hogy az IK1iUDP ÄXSUHJXOiFLyMiYDO´ SiUKXzamosan az IK,ACh-áramot meghatározó GIRK4-fehérje
expressziója csökken, ezért az IK1ÄXSUHJXOiFLyMiYDO´pV
ICaLHUĘVVpJpQHNFV|NNHQpVpYHOPDJ\DUi]WiND]$75W
 .pVĘEEXJ\DQH]DPXQNDFVRSRUWNLPXWDWWDKRJ\
ATR során nem csupán az ICaL-áram expressziója csökNHQ KDQHP HJ\HOĘUH UpV]OHWHLEHQ PpJ QHP WHOMHVHQ
tisztázott foszforilációs-szignalizációs mechanizmus
kapcsán (29) permanens PF-ben az IK,ACh-csatornák,
HOĘ]HWHV OLJDQGVWLPXOiFLy QpONO ÄNRQVWLWXWtYDQ´ Q\LWYDPDUDGQDN  (]HJ\PHJOHSĘHUHGPpQ\YROW
PHUW H] YROW D] HOVĘ RO\DQ YL]VJiODW DPHO\ LJD]ROWD
hogy az IK,AChFVDWRUQiNHOĘ]HWHVOLJDQGVWLPXOiFLyQpOkül is képesek aktív áram-átvitelre speciális aritmiaformá(k)ban (pl. permanens PF-ben). Ez a konstitutívan
aktív IK,AChiUDPWHKiWKR]]iMiUXOD]3)UHMHOOHP]ĘU|YLGpVKiURPV]|JHVtWHWW ÄWULDQJXOiULV´ $3'PRUIROyJLához (lásd 2. ábra) (PF pitvari szívizomsejt akciós poWHQFLiO pVYpOKHWĘHQV]HUHSHWMiWV]LNDSLWYDULUHHQWU\
WtSXV~DULWPRJHQH]LVEHQ  $SLWYDUVSHFL¿NXV FVDN
DSLWYDUL]RP]DWEDQMHOHQOpYĘ ,KACh-gátlás (pl. tertiapinnal) nem okoz kamrai repolarizáció megnyúlást, így vaOyV]tQĦKRJ\QHPYiUKDWyRO\DQSURDULWPLiVPHOOpNKDtás (Torsades de Pointes kamrai tachycardia), amilyet a
MHOHQOHJ HJ\UHULWNiEEDQ KDV]QiOWÄNODVV]LNXV´,Kr-gátOyN SOGRIHWLOLG RNR]QDN  (QQHNPHJIHOHOĘHQW|EEV]|U IHOYHWĘG|WW D KLSRWp]LV KRJ\ H]HQ NRQVWLWXWtYDQ
aktív IK,ACh-áramnak a szelektív inhibItorai ideális pitYDUVSHFL¿NXVDQWLDULWPLiVKDWiV~J\yJ\V]HUHNOHKHWQpnek, amelyek alkalmasak a paraszimpatikus izgalomtól
iniciált PF gyógyszeres terápiájára (12, 30). A hipotézist igazolandó számos gyógyszerjelöltet próbáltak ki
NO|QIpOH iOODWNtVpUOHWHV PRGHOOHNEHQ pV D] HOĘ]HWHV
eredmények bíztatóak (32, 33).
Jelen kísérleteinkben igazoltuk a konstitutív IK,ACh-áram
jelenlétét (amint ez a 7. ábra N|]pSVĘ PH]ĘLEHQ OiWKDWy  $ Ä3)FDUGLRP\RF\WiNEDQ´ D NROLQHUJ DJRQLVWD
FDUEDFKRO MHOHQOpWH QpONO LV LGHQWL¿NiOKDWy HJ\ WHUWLDpin-szenzitív áramkomponens (piros görbe és oszloSRN  PLQG D] LQZDUG ± P9RQ  PLQG D] RXWZDUG
WDUWRPiQ\EDQ ± P9RQ  (] EL]RQ\tWMD KRJ\ D]
I K,ACh iUDPOLJDQGIJJHWOHQ DFHWLONROLQKtMiQLVPĦN|GĘ 
WtSXVDLVÄNRQVWLWXWtYDQ´MHOHQYDQWDÄ3)HV´NXW\iNEyO
izolált pitvarizomsejtekben. Hozzá kell tenni, hogy ez
az áram nagyon alacsony denzitású, különösen outZDUGLUiQ\EDQH]pUWPHJNpUGĘMHOH]KHWĘKRJ\DNRQV-

titutív IK,AChiUDP HOpJ ÄHUĘV´H KRJ\ |QPDJiEDQ LV
NLYiOWVD D 3)UH MHOOHP]Ę HOHNWURPRV UHPRGHOOLQJHW D
markáns pitvari ERP- és APD-rövidülést).
-HOHQ NtVpUOHWHLQN DODSMiQ PHJHQJHGKHWĘQHN OiWV]LN
egy új hipotézis körvonalazása. A paraszimpatikus
DODS WyQXV PDJiWyO pUWĘGĘHQ QRUPiOLV N|UOPpQ\HN
között is mindig jelen van. A vagus-rostoktól/ACh-tól
stimulált IK,ACh-áram tehát folyamatosan és mindig jelen
van a pitvari szívizomsejtekben, amelyhez hozzáadódhat a konstitutívan aktivált IK,AChiUDP 8WyEEL ÄDWtSXVRV´LRQiUDPQDNV]HUHSHOHKHWD3)iOODQGyVXOiViEDQ
a permanens típus kialakulásában. A 7. ábra jobb oldali
PH]ĘLEHQEHPXWDWRWWNtVpUOHWHNYDOyEDQD]WLJD]ROMiN
KRJ\ DPHQQ\LEHQ D SLWYDUL UHPRGHOOLQJHO UHQGHONH]Ę
NXW\iNEyO L]ROiOW P\RF\WiNDW HOĘ]HWHVHQ FDUEDFKROODO
aktiváltuk, az így létrehozott áram (amely a konstitutív
és carbachollal indukált a IK,ACh-áramot egyaránt tartalPD]]D NO|Q|VHQ RXWZDUG LUiQ\EDQ PiU HOHJHQGĘHQ
nagy (7. ábra, jobb alsó panel), hogy a tertiapin blokkoOiVDLVV]LJQL¿NiQVDQQDJ\REEiUDPNRPSRQHQVMHOHQOpWpWLJD]ROMD(]D]iUDPPiUNHOOĘHQHUĘVOHKHWKRJ\
KR]]iMiUXOMRQ D] 3)UH MHOOHP]Ę WULDQJXOiULV pV U|YLG
APD-hez.
E hipotézist igazolandó, a közelmúltban Juhász és
munkatársai kimutatták, hogy a tertiapin képes volt kivédeni a gyors pitvari szívingerléssel kiváltott pitvari
elektromos remodelling talaján kialakuló kísérletes PFet kutyákban (34). További humán vizsgálatok szükségesek annak igazolására, hogy az IK,ACh gátlása klinikai
körülmények között is hasznosítható lesz-e a PF megHOĘ]pVpEHQ PHJV]QWHWpVpEHQ pVYDJ\ iOODQGyVXOiViQDNSUR¿OD[LViEDQ

Következtetések
A pitvari Ito-áram a lassú inaktivációs kinetika miatt a pitYDUL V]tYL]RPVHMWHNEHQ MHOHQWĘVHEE PpUWpNEHQ KR]]iMiUXOKDWDNpVĘLUHSRODUL]iFLyKR]PLQWDPLO\HWDNDPUDL
szívizomsejtekben kimutattak. Az Ito-áram kutyamodellünkben a humán adatokkal ellentétben, csak kis mérWpNEHQÄGRZQUHJXOiOyGRWW´3)EHQYLV]RQWLQDNWLYiFLyV
NLQHWLNiMDV]LJQL¿NiQVDQODVVXOW
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