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&pONLWĦ]pV7|EEWUDJLNXVKLUWHOHQVSRUWROyLKDOiOHVHWW|UWpQWD]XWyEELLGĘEHQDPHO\HNHJ\UpV]pEHQDKLUWHOHQKDOiORND
pontosan nem ismert. Munkánkban a tartós intenzív állóképességi tréning szívmorfológiára és a szívizom elektromos tevékenységére kifejtett hatását vizsgáltuk állatmodellekben.
0yGV]HUHN1\XODNDW VRUR]DWQ  pVNXW\iNDW VRUR]DWQ  YpOHWOHQV]HUĦHQÄSLKHQĘ´ÄIXWy´WRYiEEiDNtVpUOHWL
VRUR]DWEDQÄGRSSLQJ´FVRSRUWEDVRUROWXQNpVLGĘV]DNRVDQWHV]WRV]WHURQXQGHNDQRiWWDONH]HOWQN$ÄIXWy´pVÄGRSSLQJ´FVRportokat 16 héten keresztül futópadon edzettük. Szívultrahang- és nyugalmi EKG-vizsgálatokat végeztünk. Kutyákban proaritmia iránti érzékenységet valamint paraszimpatikus idegrendszeri gátlás mellett az autonóm idegrendszeri választ vizsgáltuk.
(UHGPpQ\HN$KpWHQPpUWEDONDPUDLGLDV]WROpViWPpUĘ /9('' V]LJQL¿NiQVDQQDJ\REEYROWDIXWyQ\XODNEDQDIXWy
NXW\iNEDQWHQGHQFLDV]HUĦHQQĘWW Q\~OYVPPNXW\DYVPPS $]55V]DNDV]hosszak és -variabilitások emelkedtek a tréningezett csoportokban. A dofetilid QTcV]DNDV]WQ\~MWyKDWiVDWHQGHQFLDV]HUĦQ|YHNHGpVWPXWDWRWWD]DWURSLQNHYpVEpQ|YHOWHDV]tYIUHNYHQFLiWDÄIXWy´pVÄGRSSLQJ´NXW\iNEDQDÄSLKHQĘ´FVRSRUWKR]NpSHVW
.|YHWNH]WHWpVHN 6]tYPRUIROyJLDL PHJ¿J\HOpVHLQN D KXPiQ iOOyNpSHVVpJL pOVSRUWROyNEDQ WDSDV]WDOW YiOWR]iVRNNDO |VV]hangban állnak. A fokozott paraszimpatikotóniára utaló RR-szakaszhossz és -variabilitás eredményeink a terhelés hatékonyságát jelzik. Részeredményeink alapján a megnyúlt repolarizációs paraméterek a modell aritmiák iránti érzékenységét jelezKHWLNDPHO\QHNEL]RQ\tWiViKR]DM|YĘEHQWRYiEELQDJ\REEHOHPV]iP~NtVpUOHWHNV]NVpJHVHN
.XOFVV]DYDN hosszú távú állóképességi tréning, sportszív, hirtelen szívhalál, remodelling, repolarizációs eltérés, proaritmia
,QYHVWLJDWLRQRIFDUGLRYDVFXODUHIIHFWVRIORQJWHUPHQGXUDQFHH[HUFLVHWUDLQLQJLQUDEELWVDQGGRJV
$LPV Several tragic sudden deaths involving young athletes have been reported in the recent years. In some of cases the
cause remains obscure. The effect of long-term intensive exercise on cardiac morphology and electrical activity was assessed in animal models.
0HWKRGV 5DEELWV  VHULHV Q   DQG PRQJUHO GRJV  VHULHV Q   ZHUH UDQGRPL]HG LQWR ³VHGHQWDU\´ ³H[HUFLVHG´ DQG
³GRSLQJ´ QGVHWRIH[SHULPHQW JURXSVWKDWZHUHWUHDWHGZLWKWHVWRVWHURQHXQGHFDQRDWHSHULRGLFDOO\¶([HUFLVHG¶DQG¶GRSLQJ¶
groups were trained during a 16-week long treadmill-running protocol. Echocardiography and resting ECG recordings were
performed. In dogs, proarrhythmic sensitivity and the autonomic alterations by a pharmacological parasympathetic inhibition
were tested.
Results:$WZHHNWKHOHIWYHQWULFXODUHQGGLDVWROLFGLDPHWHU /9('' VKRZHGVLJQL¿FDQWLQFUHDVHLQWKH¶H[HUFLVHG¶UDEELWV
DQGDQLQFUHDVLQJWHQGHQF\LQWKH¶H[HUFLVHG¶GRJV UDEELWYVPPGRJYVPPS 
The length and the variability parameters of the RR intervals were greater in the trained groups. Dofetilide tended to increase
the QTcLQJUHDWHUH[WHQWDWURSLQHWUHDWPHQWUHVXOWHGLQPRGHUDWHKHDUWIUHTXHQF\LQFUHDVHERWKLQ³H[HUFLVHG´DQG³GRSLQJ´
JURXSVFRPSDUHGWRWKH³VHGHQWDU\´JURXS
&RQFOXVLRQV2XUHFKRFDUGLRJUDSKLFUHVXOWVFRUUHVSRQGWRWKHKXPDQHQGXUDQFHWUDLQHGDWKOHWH¶VKHDUWPRUSKRORJ\7KH
lengthened RR intervals, the increased heart rate variability are the signs of the increased parasympathetic tone and are
characteristics of the exercise-induced autonomic changes. Repolarization changes may indicate the sensibility of the hearts
WRDUUK\WKPLDKRZHYHUIXUWKHULQYHVWLJDWLRQVZLWKKLJKHUµQ¶QXPEHUVDUHZDUUDQWHG
Keywords: ORQJWHUPHQGXUDQFHWUDLQLQJDWKOHWH¶VKHDUWVXGGHQFDUGLDFGHDWKUHPRGHOLQJUHSRODUL]DWLRQDEQRUPDOLW\
proarrhythmia
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Bevezetés
$ UHQGV]HUHV ¿]LNDL DNWLYLWiV Q|YHOL D YiUKDWy pOHWWDUWDPRWpVMDYtWMDD]pOHWPLQĘVpJHWW|EEHNN|]|WWIRQWRV
szerepet tölt be a kardiovaszkuláris betegségek megHOĘ]pVpEHQpVNH]HOpVpEHQ  0LQGD]RQiOWDOD]XWyEELLGĘEHQW|EEDONDORPPDOV]iPROQDNEHDWXGyVtWiVRN
¿DWDOiOOyNpSHVVpJLVSRUWRWĦ]ĘpOVSRUWROyNSOHOLWODEGDU~JyN WHQLV]H]ĘN N|UpEHQ YiUDWODQ pV WUDJLNXV KLUWHOHQKDOiOHVHPpQ\HNUĘODKRODKLUWHOHQV]tYKDOiORND
J\DNUDQWLV]Wi]DWODQPDUDGIHOWHKHWĘOHJD]RQEDQQHP
szívkoszorúér-betegség által mediált.
eOVSRUWROyNEDQ D NLIHMH]HWW ¿]LNDL HG]pV N|]LVPHUWHQ
a kardiovaszkuláris rendszer élettani adaptációjához
YH]HWDYpJ]HWWVSRUWWtSXViWyOpVLQWHQ]LWiViWyOIJJĘ
PyGRQ  $¿]LNDLWHUKHOpVKDWiViUDNLDODNXOyVWUXNturális, funkcionális és elektromos adaptáció összességét sportszívnek nevezzük (4, 5). Habár sportolók kö]|WW D KLUWHOHQ V]tYKDOiO HOĘIRUGXOiVD UHODWtYH ULWND NE
± D]RQEDQtJ\LVîJ\DNUDEEDQ
IRUGXOHOĘ|VV]HKDVRQOtWYDDQHPVSRUWROyD]RQRVNRU~
populációval (6, 7). A sportolói szívhalál hátterében
számos patológiás elváltozást azonosítottak, amelyek
N|]ONLHPHONHGĘV]HUHSHYDQDKLSHUWUy¿iVFDUGLRP\Rpathiának és az aritmogén jobb kamrai diszpláziának.
$]RQEDQDKLUWHOHQKDOiOHVHWHNPLQWHJ\iEDQD]
RN SRQWRVDQ QHP LVPHUW )HOWHKHWĘOHJ D VWUXNWXUiOLV
szívbetegségek mellett funkcionális eltérések is szerepet játszanak a halálesemények kialakulásában (6),
DPHO\HNDMHOHQOHJpUYpQ\HVVSRUWRUYRVLV]ĦUĘYL]VJilatokkal nem kimutathatóak, és igen gyakran a tragiNXV HVHPpQ\W PHJHOĘ]ĘOHJ VHPPLO\HQ WQHWWHO QHP
járnak. Munkacsoportunk feltételezése szerint, a sportszív morfológiai-, funkcionális- és elektromos átalakulása akár aritmia szubsztrát létrejöttét is feltételezheti.
0LQGH]HNDODSMiQ~MV]HUĦDVSRUWROyLKLUWHOHQKDOiOKR]
YH]HWĘHOYiOWR]iVRNDWV]ĦUĘpVHOĘUHMHO]ĘYL]VJiODWRN
WRYiEEiQDJ\V]HQ]LWLYLWiV~pVVSHFL¿FLWiV~¿]LROyJLiV
sportszív- valamint proaritmia-modellek kifejlesztése
IHOEHFVOKHWHWOHQMHOHQWĘVpJJHOEtUQD
$ KXPiQ SRSXOiFLyQ YpJH]KHWĘ YL]VJiODWRN pUWHOHPV]HUĦHQOLPLWiOWDNWRYiEEiQHKH]HQVWUDQGDUGL]iOKDWyDN D NO|QIpOH VSRUWiJL VDMiWRVViJRN HOWpUĘ HG]pVWHUYHNpVNO|QE|]ĘWiSOiONR]iVLV]RNiVRNPLDWW(]LGiLJ
állatkísérletekben többnyire egér, illetve patkánymodelOHNHQ YL]VJiOWiN D ¿]LNDL HG]pV IXWiV ~V]iV  pOHWWDQL
hatásait (8, 9). Ezen állatfajok szívizom repolarizációs
IRO\DPDWDLD]RQEDQDQQ\LUDHOWpUĘHND]HPEHUEHQWDSDV]WDOWDNWyO KRJ\ D] H]HNEĘO D VSHFLHVHNEĘO Q\HUW
DGDWRNKXPiQUHOHYDQFLiMDPHJNpUGĘMHOH]KHWĘ
0XQNiQN FpOMD D ¿]LROyJLiV V]tYL]RP VWUXNWXUiOLV KLSHUWUy¿D GLODWiFLy  pV IXQNFLRQiOLV PHJQ|YHNHGHWW
szívpumpa-teljesítmény, paraszimpatikus hatás) jellemzése, a humán repolarizáció szempontjából releváns nyúl-, illetve kutyamodelleken, hosszantartó álOyNpSHVVpJLWUpQLQJXWiQDGRSSLQJV]HUQHNWHNLQWKHWĘ
szteroidkezelés mellett, illetve anélkül, valamint annak

WLV]Wi]iVDKRJ\DQEHIRO\iVROMDD¿]LNDLWUpQLQJiOWDOLQdukált szívizomremodelling a szívizom repolarizációs
paramétereit.

Módszerek
Kísérleti csoportok
9L]VJiODWDLQNKR] ¿DWDO GH PiU NLIHMOHWW ~M]pODQGL IHhér nyulakat (1. kísérleti sorozat), illetve tacskó-beagle keverék kutyákat (2. kísérleti sorozat) használtunk,
DPHO\HNHW YpOHWOHQV]HUĦHQ RV]WRWWXQN D] DOiEEL FVRSRUWRNEDD]HOVĘFVRSRUWVHPPLO\HQWUpQLQJEHQYDJ\
NH]HOpVEHQ QHP UpV]HVOW  FVRSRUW ÄSLKHQĘ´ Q\~O
Q  NXW\D Q   $ PiVRGLN FVRSRUW iOODWDLW HJ\ HOĘUH
megtervezett protokoll szerinti tréningben részesítettük
 FVRSRUW ÄIXWy´ Q\~O Q  NXW\D Q   .XW\iN HVHtében alkalmaztunk egy harmadik kísérleti csoportot,
amelyben az állatokat 4 hetente tesztoszteron-undekanoáttal kezeltük, a tréning protokoll a második csoporWpYDO PLQGHQEHQ PHJHJ\H]HWW  FVRSRUW ÄGRSSLQJ´
kutya: n=2; tesztoszteron-undekanoát: 14,3 mg/ttkg
LP $NXW\iNHVHWpEHQYpUYpWHODODSMiQHOOHQĘUL]WND
mennyiségi vérképet, vérkémiai paramétereket, ionokat
pV WHV]WRV]WHURQV]LQWHW $ NtVpUOHWEHQ V]HUHSOĘ iOODWRkat a vonatkozó európai irányelvek alapján gondoztuk
és a kísérlet során a nemzetközi etikai elveknek megfeOHOĘHQMiUWXQNHO
Tréning protokoll
Kísérleteinkhez egy általunk kifejezetten erre a célra
WHUYH]HWWpVPHJpStWHWWVSHFLiOLVIXWyV]ĘQ\HJEHUHQGH]pVWKDV]QiOWXQN$SURWRNROONH]GHWHHOĘWWW|EEKpWHQ
keresztül hozzászoktattuk az állatainkat a futópados
tréninghez. Ezután egy szigorú tréning protokollt követve, fokozatos terhelésnövelés után 16 héten keresztül
hetente 5 alkalommal, 1×20 perc/nap, 2,5-3 km/h (nyúl),
LOOHWYHîSHUFQDSNPK NXW\D IXWyV]ĘQ\HJHUgometriás tréninget alkalmaztunk. A terhelés intenzitáViQDNIHQQWDUWiVDpUGHNpEHQNH]GHWEHQPDMG
pVHPHONHGĘWKDV]QiOWXQN
(FKRNDUGLRJUiÀDpVLQYLYR(.*UHJLV]WUiFLy
A kísérleti periódus alatt a 0. és 16. héten gyenge szedáció (nyúl: ketamin 50 mg/ttkg im., kutya: acepromazin
PJWWNJSR PHOOHWWWUDQVWKRUDFDOLVHFKRNDUGLRJUi¿D
YL]VJiODWRWYpJH]WQN$YL]VJiODWRWQDJ\WHOMHVtWPpQ\Ħ
diagnosztikai ultrahang-készülékkel (Vivid S5, GE
Healthcare) és kisállatok vizsgálatára alkalmas transzducerrel (GE 10S-RS, GE Healthcare, 11.5 MHz) készítettük. A kísérletek kivitelezését, valamint az adatok
értékelését randomizálva, vakpróbás módon végeztük.
(FKRNDUGLRJUi¿D YL]VJiODW VRUiQ HOVĘVRUEDQ VSHFLiOLV
parasternális metszetben, M-mód használatával határoztuk meg a bal kamra dimenzióit szisztoléban és diDV]WROpEDQDPHO\EĘOHMHNFLyVIUDNFLyW () pVU|YLGOpsi frakciót (FS) számoltunk.
A 0. és 16. héten éber kutyákban, nyulak esetén szedá-

G41

Cardiologia Hungarica

Polyák és munkatársai: Állóképességi tréning kardiovaszkuláris hatásainak vizsgálata

ció mellett (ketamin 50 mg/ttkg im.) legalább 20 percnyi,
nyugalmi EKG-felvételeket regisztráltunk. A standard I,
,, pV ,,, YpJWDJL HOYH]HWpVHNUĘO V]iUPD]y HOHNWURPRV
jeleket folyamatosan regisztráltuk egy regisztrációs
rendszer segítségével (SPEL Advanced Haemosys,
Experimenta Kft., Budapest, Magyarország).
Éber kutyákban, a 16. héten a sportszív proaritmiák
LUiQWL pU]pNHQ\VpJpW WHV]WHOWN D NpVĘL HJ\HQLUiQ\tWy
K-csatorna gyors komponens (IKr) gátló dofetilid adása
mellett. A kísérlet elején 20 percig csak nyugalmi EKG-t
UHJLV]WUiOWXQN $ V]HUDGiV HOĘWWL XWROVy SHUFEHQ PHJmértük az egyes EKG-paramétereket (T1: stabilizációs
LGĘV]DNDNtVpUOHWLLGĘSHUFH (]XWiQYL]VJiOWXND
35 μg/ttkg iv. dofetilid aritmiapotencírozó hatását (T2:
GRIHWLOLGDGiViWN|YHWĘSHUFDNtVpUOHWLLGĘSHUce).
Éber kutyákban, 16. héten a paraszimpatolitikum atropin-szulfát (1 mg/ml) iv. adása mellett teszteltük a
szív frekvencia-változásokat. 20 perc nyugalmi EKGUHJLV]WUiOiVW N|YHWĘHQ  PJWWNJ DWURSLQW DGWXQN
Majd meghatároztuk a szermentes (T1), illetve az atURSLQEHDGiViWN|YHWĘpVSHUFEHQPpUW
HJ\PiVWN|YHWĘ55V]DNDV]RNiWODJiW 77 
RR-intervallum korrigált QT-szakasz (QTc)
számítása kutyákban
Mivel a szívfrekvencia befolyásolja a QT-szakasz hoszszát, megvizsgáltuk az RR- és QT-szakaszok közötti
összefüggést. Minden szívben a nyugalmi, szermentes EKG-felvételen az egymás után mért 40-40 QT- és
RR-szakasz összefüggését vizsgáltuk Farkas AS és
munkatársai által használt metodikát követve (10). A liQHiULV UHJUHVV]LyDQDOt]LV V]LJQL¿NiQV |VV]HIJJpVW
igazolt az RR- és QT-szakaszok között (QTx=0,0407RRx-1+
188,54). Az így kapott egyenletbe behelyettesítve az
összetartozó QT- és RR-szakaszok hosszait, kiszámoltuk a QTc-értékeket, majd ábrázoltuk a QTc-szakasz hosszát az RR-intervallum függvényében. A fenti
egyenlettel kiszámítottuk a QTc-értékeket minden egyes
NtVpUOHWVLQXVULWPXVDODWWLPpUpVLLGĘSRQWMDLEDQ

YH]HWpVEHQYpJH]WN$]HJ\PiVWN|YHWĘ(.*FLNlusban mért EKG-szakaszokból matematikai képletek
segítségével kiszámoltuk az egyes EKG-szakaszok
WpVUĘO WpVUH W|UWpQĘ YDULDELOLWiViW HJ\ NRUiEEL PXQkánkban használt képletek alapján (11).
Statisztika
Az adatokat átlagérték±SE formában adtuk meg. Az
(.*pVHFKRNDUGLRJUi¿DDGDWRNDW0DQQ±:KLWQH\pV
.UXVNDO±:DOOLVSUyEiYDOKDVRQOtWRWWXN|VV]H$S
pUWpNHNHWWHNLQWHWWNVWDWLV]WLNDLODJV]LJQL¿NiQVQDN

Eredmények
(FKRNDUGLRJUiÀD
$]HG]pVSURJUDPWHOMHVtWpVHXWiQDÄIXWy´Q\~OFVRSRUWEDQDEDONDPUDLYpJGLDV]WROpViWPpUĘ /9('' V]LJQL¿NiQVDQPDJDVDEEQDNEL]RQ\XOWWRYiEEiDÄIXWy´NXW\DPRGHOOQNEHQV]LQWpQGLDV]WROpViWPpUĘQ|YHNHGpVW
jeleztek a szívultrahang-vizsgálatok, bár ez érdekes
PyGRQHJ\pUWHOPĦHQDÄGRSSLQJ´FVRSRUWEDQQHPYROW
látható (1. táblázat). Balkamrafal-megvastagodást (sepWXPpVKiWVyIDO KLSHUWUy¿iUDXWDOyYiOWR]iVWQHPOiWtunk a tréning csoportokban, egyik kísérleti modellben
sem (1. táblázat)(J\pEVWDQGDUGHFKRNDUGLRJUi¿DSDraméterekben (pl. ejekciós frakció, EF; rövidülési frakFLy)6 QHPOiWWXQNHJ\pUWHOPĦYiOWR]iVW(1. táblázat).

In vivo EKG-paraméterek
EKG-vizsgálatok alapján a terhelés során mérsékelt
RR-szakasz-nyúlást, azaz szívfrekvencia-csökkenést
láttunk a tréning csoportokban, ami a paraszimpatikus
tónus növekedését mutatja (1. ábra). Mind a nyúlban
vizsgált QT, mind a kutyában számolt QTc-adataink jeOH]WHN HJ\ WHQGHQFLDV]HUĦ PHJQ\~OiVW D WUpQLQJSURJram teljesítésének eredményeként (2. ábra). Egyéb
EKG-szakaszok (PQ, QRS) esetében nem találtunk
lényegi különbséget a csoportok között sem a tréning
HOĘWWVHPD]XWiQ Q\~O34ÄIXWy´YVÄSLKHQĘ´
YVPV.XW\D34ÄIXWy´YVÄGRSSLQJ´YVÄSLKHQĘ´  YV  YV  PV 1\~O
EKG-szakaszok variabilitása
456ÄIXWy´YVÄSLKHQĘ´YVPV.XA kísérletek végén a regisztrátumokat elmentettük és W\D456ÄIXWy´YVÄGRSSLQJ´YVÄSLKHQĘ´YV
off-line módban manuálisan megmértük minden T-mé-  YV  PV  $] WpVUĘO WpVUH W|UWpQĘ
UpVL LGĘSRQWEDQ D] HJ\HV (.*V]DNDV]RN 34 55 variabilitás adatok elemzésekor a 16. hét után egyértelQRS, QT) hosszát. A mérést egy kísérleten belül kon- PĦHQV]tYIUHNYHQFLDYDULDELOLWiVQ|YHNHGpVpWpV]OHOWN
zekvensen egy, a legjobb zajmentességet mutató el- DÄIXWy´pVÄGRSSLQJ´FVRSRUWRNEDQPLQGNpWPRGHOOEHQ
1. TÁBLÁZAT. Nyúlban, illetve kutyában mért szívultrahang-paraméterek eredményei a 16. héten. LVEDD: bal kamrai végdiasztolés átmérő; IVS: interventricularis septum; LVPW: bal kamrai hátsó fal; EF: ejekciós frakció; FS: rövidülési frakció, *p<0,05

1\~O Q 

Kutya (n=2)

Csoportok

LVEDD (mm)

LVESD (mm)

IVS (mm)

LVPW (mm)

EF (%)

FS (%)

SLKHQĘ

13,6±0,7

9,2±0,7

3,3±0,2

3,2±0,2

64,7±4,1

33,0±3,1

futó



10,6±0,6

3,2±0,2

2,7±0,1

70,7±2,8

37,7±2,4

SLKHQĘ

24,0±3,0

12,5±0,5

7,4±0,3

7,0±0,1

80,4±3,7

47,0±4,2

futó

27,2±0,2

14,9±0,1

7,3±0,6

6,5±0,5

78,8±0,5

45,6±0,5

dopping

22,5±1,5

13,5±0,5

6,6±0,3

6,5±0,4

72,4±4,5

39,8±4,0
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1. ÁBRA. Nyúlban, illetve kutyában mért RR-szakaszhosszak, illetve RR-szakasz-variabiliás értékek a 16. héten. SD: standard
deviáció, sdSD: az egymást követő különbségek standard deviációja, TI: Totál instabilitás, *p<0,05

amely szintén a megnövekedett paraszimpatikotónia
következményére utal (1. ábra).
A 16. héten a kutyákban alkalmazott atropinterhelés
során azt tapasztaltuk, hogy a tréning csoportokban

OiWKDWy V]HUPHQWHV LGĘSRQWEDQ PpUW QDJ\REE 55Wivolságokat (mérsékelt bradycardiát) a paraszimpatolitiNXVKDWiV~DWURSLQDGiVDQHPHPHOWHYLVV]DDÄSLKHQĘ´
csoportban mért értékekig. Az atropin bár mindhárom

2. ÁBRA. Nyúl QT (A) és kutya QTc (B) szakaszhosszak
szermentes nyugalmi EKG-regisztrátumon a 16. héten.
(Nyúl: n=7; kutya: n=2, *p<0,05)

3. ÁBRA. Iv. atropin (0,04 mg/ttkg) adása előtt és után mért
RR-szakaszhosszak kutyákban a 16. héten. Mérési időpontok: szermentes, szeradás utáni 2., 5., 10., 20. perc, *p<0,05
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Megbeszélés
9L]VJiODWXQNHOVĘGOHJHVFpOMiXOHJ\~MLQWHQ]tYiOOyNppességi tréningen alapuló, nagy humán relevanciájú
VSRUWV]tYPRGHOO NLGROJR]iViW WĦ]WN NL DPHO\EHQ D]
in vivo körülmények között vizsgálható, a sportszívre
MHOOHP]Ę¿]LROyJLiVVWUXNWXUiOLVpVIXQNFLRQiOLVYiODV]W
WXGXQNNLYiOWDQL.pWHPOĘViOODWIDMEDQQ\~OEDQpVNXW\iEDQ WHV]WHOWN D IXWyV]ĘQ\HJHUJRPHWULiQ DODSXOy
intenzív állóképességi tréning protokollunk alkalmazhaWyViJiW PHJKDWiUR]WXN D VWDQGDUG HFKRNDUGLRJUi¿DL
és EKG-paramétereket, továbbá kutyákban vizsgáltuk
szteroidkezelés mellett, illetve anélkül, a modell repolarizációs érzékenységét egy közismert, alacsony dózisban alkalmazott repolarizációt nyújtó szer jelenlétében.
7XGRPiVXQNV]HULQWMHOHQPXQNiQND]HOVĘDPHO\EHQ
VLNHUHVHQEHiOOtWiVUDNHUOWHJ\HUĘV¿]LNDLWHUKHOpVVHO
járó állóképességi tréning protokoll nyulak, illetve kuW\iN V]iPiUD $ V]tYHOHNWUR¿]LROyJLDL V]HPSRQWEyO D
KXPiQV]tYKH]QDJ\RQKDVRQOyHPOĘViOODWPRGHOOHNNHO
jobban vizsgálhatóak a sportszív tulajdonságai, így érWpNHVKXPiQUHOHYDQFLiM~DGDWRNQ\HUKHWĘN

4. ÁBRA. Kutyákban dofetilid adását követő QTc-szakaszok
hossza (a) és QTc-szakaszok %-os változása (b) a 16. héten,
*p<0,05

vizsgált csoportban tachycardiát okozott, azonban a
tréningezett csoportokban kisebb mértékben emelte a
V]tYIUHNYHQFLiWDPpUWLGĘSRQWRNEDQ (3. ábra).
A repolarizációs sinusritmus-variabilitás paraméterekEHQV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJHWQHPOiWWXQNDFVRSRUWRN
között, bár a tréningezett nyulakban adataink mutatnak
HJ\ WHQGHQFLDV]HUĦ YDULDELOLWiVQ|YHNHGpVW SO 679
47 ÄIXWy´ YV ÄSLKHQĘ´  YV  PV 7,47
7,5±1,1 vs. 6,6±0,7 ms). Ilyen összefüggést kutyákban,
a jelenlegi kis elemszám mellett nem tudtunk igazolni
SO 67947 ÄIXWy´ YV ÄGRSSLQJ´ YV ÄSLKHQĘ´ 
vs. 2,8±0,4 vs. 4,5±0,7 ms; TI-QT: 6,6±0,9 vs. 4,5±1,3
vs. 7,6±2,2 ms).
Kutyákban dofetilid adása mellett végzett proaritmia
YL]VJiODWpUGHNHVPyGRQMHOHQWĘV47c-szakasz növekedést mutatott. Eredményeink arra utalnak, hogy a tréningezett állatok a repolarizációt nyújtó szer adására
érzékenyebben reagáltak (4. ábra). Érdekes módon, a
dofetilid kezelés hatására a repolarizáció sinus-variabilitás paramétereiben nem találtunk különbséget a csoportok között, a kifejezett QTc-szakasz-megnyúlás melOHWWVHP SO67947ÄIXWy´YVÄGRSSLQJ´YVÄSLKHQĘ´
4,7±0,6 vs. 4,4±1,0 vs. 4,6±1,0 ms). A vizsgálat során
kevés kamrai extraszisztóliát láttunk mindegyik csoportban, ennél összetettebb aritmiák azonban nem forGXOWDNHOĘ$FVRSRUWRNN|]|WWpUGHPLNO|QEVpJHWQHP
láttunk (adatokat nem mutatjuk).

6]tYPRUIROyJLDLPHJÀJ\HOpVHN
A tartós dinamikus edzés hatására a szívizom a térfogat és a nyomásviszonyok tekintetében adaptálódik,
DV]tYEHQHOWpUĘPRUIROyJLDLpVIXQNFLRQiOLVYiOWR]iVRN
DODNXOQDN NL DWWyO IJJĘHQ KRJ\ D] pOVSRUWROy PLO\HQ
WtSXV~VSRUWRWĦ]$]LURGDORPEDQMorganrothHOVĘNpQW
LVPHUWH IHO KRJ\ D NO|QE|]Ę PR]JiVIRUPiN KDWiViUDDV]tYV]HUNH]HWHHOWpUĘHQYiOWR]LN  0tJHUĘQOpWL
edzés (pl. súlyemelés, súlylökés) során a nyomásterKHOpVPLDWWNRQFHQWULNXVKLSHUWUy¿DDODNXONLDGGLJD]
állóképességi edzések (pl. hosszútávfutás) során térfogatterhelés következik be és a szív üregeinek tágulása
DYH]HWĘDGDSWiFLyVPHFKDQL]PXV  
-HOHQPXQNiQNEDQHUĘVNDPUDKLSHUWUy¿iYDOMiUyVWUXNturális remodellinget ugyan nem, de kamradilatációra
utaló elváltozást találtunk, amely eredmény megegye]LND]iOOyNpSHVVpJLPR]JiVIRUPiNQiOPHJ¿J\HOWVWUXN
turális válasszal. Egy 59 tanulmányon és 1451 sportoló
vizsgálatán alapuló metaanalízis eredménye alapján fuWyNQiODEDONDPUDMHOHQWĘVHQNLWiJXOWpVH]]HODUiQ\RVDQDIDOYDVWDJViJDLVPHJQĘWW  D’Andrea és munkatársai 615 élsportolót megvizsgálva, a dinamikus edzést
YpJ]ĘNQpO QDJ\REE EDO NDPUDL YpJGLDV]WROpV iWPpUĘW
pV YHUĘWpUIRJDWRW WDOiOWDN   Pelliccia és munktársai
2317 versenysportolót vizsgálva azt találták, hogy a bal
NDPUD iWPpUĘMH D IpU¿ iOOyNpSHVVpJL HG]pVW YpJ]ĘNQpOQDJ\REED]HUĘQOpWLPR]JiVWYpJ]ĘV]HPpO\HNKH]
Laborvizsgálat kutyákban
képest (15). Toufan és munkatársai a sportág típusától
Laborvizsgálatok során a tesztoszteronszint a doppin- IJJĘPyGRQHOWpUĘYiOWR]iVRNDWWDOiOWDNDV]tYV]LV]WRJROWNXW\iNEDQYpJLJPDJDVDEEV]LQWHQiOOW ÄGRSSLQJ´ OpVpVGLDV]WROpVIXQNFLyMiEDQ$GLQDPLNXVVSRUWRWĦ]Ę
YVÄIXWy´YVÄSLKHQĘ´KtPYVYVQĘV- YHUVHQ\]ĘNHVHWpEHQDEDONDPUDLYpJGLDV]WROpViWPpWpQ\YVޒYVޒQPROO (J\pEYL]VJiOW UĘQĘWWV]LJQL¿NiQVDQDVWDWLNXVHG]pVWYpJ]ĘVSRUWRlaborparaméterekben érdemi különbséget a csoportok OyNKR] pV D QHP VSRUWROyNKR] NpSHVW 0tJ D] HUĘQOpWL
között nem láttunk (adatokat nem mutatjuk).
HG]pVW YpJ]ĘNQpO D EDO NDPUD YpJV]LV]WROpV iWPpUĘMH
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YROWV]LJQL¿NiQVDQDODFVRQ\DEED]iOOyNpSHVVpJLVSRUWRWĦ]ĘpVDQHPVSRUWROyV]HPpO\HNKH]NpSHVW  
A sportszív kialakulásának másik meghatározó ténye]ĘMH D] DGRWW PR]JiVIRUPD YpJ]pVpQHN LGĘWDUWDPD
Weiner és munkatársai HYH]ĘV YHUVHQ\VSRUWROyNQiO
vizsgálták a rövid (90 nap) és a hosszú (39 hónap) távú
PHJWHUKHOpV KDWiViW $ YL]VJiODW U|YLG Ii]LViW N|YHWĘHQDVSRUWROyNQiODEDONDPUDKLSHUWUy¿DYpJGLDV]WROpV
tágulattal társult, míg a fal vastagsága nem változott.
A terhelés hosszú fázisa után, azonban a balkamra-hiSHUWUy¿DMHOOHP]ĘHQPHJYDVWDJRGRWWIDOODOpVYiOWR]DWODQUHJiWPpUĘYHOMiUW  
,URGDOPLDGDWRNKR]KDVRQOyDQD]HFKRNDUGLRJUi¿DiOtal nyert 4 hónapos tartós, intenzív állóképességi mozJiVW IXWiVW  YpJ]Ę Q\XODLQNEDQ pV NXW\iLQNEDQ OiWRWW
YpJGLDV]WROpVEDONDPUDLiWPpUĘQ|YHNHGpVVSRUWV]tYUH
MHOOHP]ĘVWUXNWXUiOLViWDODNXOiVMHOH(ONpS]HOKHWĘKRJ\
az általunk használt protokollt több éven át alkalmazva
DPLPRGHOOMHLQNEHQLVPHJ¿J\HOKHWĘYpYiOQiQDNNDPUDKLSHUWUy¿iUD XWDOy HOYiOWR]iVRN (QQHN LJD]ROiViUD
azonban további vizsgálatokra van szükség.
Paraszimpatikotónia
$UHQGV]HUHV¿]LNDLDNWLYLWiVQHPFVDNDNDUGLRYDV]NXláris rendszerben, hanem az autonóm idegrendszerben
LV OpWUHKR] NO|QE|]Ę DGDSWtY YiODV]RNDW eOVSRUWROyNban kiemelt szerepe van a szimpatikus és a paraszimSDWLNXV WyQXV PHJIHOHOĘ HJ\HQV~O\iQDN DPHO\HNQHN
többek között fontos szerepük van a szívfrekvencia
V]DEiO\R]iViEDQ $] pOVSRUWROyNUD MHOOHP]Ę Q\XJDOPL
bradycardia a megnövekedett paraszimpatikus tónusra utal, amelynek következtében meghosszabbodik a
GLDV]WROpV LGĘ $ V]tYIUHNYHQFLDYDULDELOLWiV DPHO\ D]
RR-távolságok változásán alapul, információt ad az
autonóm idegrendszer szabályozó mechanizmusáról, amely által többet megtudhatunk az adott sportoló
edzettségi állapotáról (18). A szívfrekvencia-változékonyság fokozódása a szív alkalmazkodó-képességéQHNQ|YHNHGpVpWMHO]LD]DGRWWVSRUWiJWyOIJJĘPyGRQ
Élsportolók vizsgálata során például az aerob edzést
YpJ]ĘNQpO D V]tYIUHNYHQFLDYDULDELOLWiV SDUDPpWHUHNHW
magasabbaknak találták a rögbi játékosokhoz, illetve
D]DQDHURE HUĘQOpWL VSRUWRWĦ]ĘNK|]NpSHVW  
A paraszimpatikus növekedésre utaló jelek modelljeinkben a nyugalmi bradycardia, a fokozott szívfrekvencia-variabilitás, illetve kutyákban a paraszimpatolitikus
szerre észlelt mérsékeltebb tachycardizálódás. Hosszú
LGĘWDUWDP~ QDJ\ LQWHQ]LWiV~ WUpQLQJ HUHGPpQ\HNpQW
OpWUHM|YĘ SDUDV]LPSDWLNRWyQLD VSRUWV]tY PRGHOOQN EHállítását igazolja.

nak csökkenésével járhat, ami nem feltétlenül arányos
DPHJ¿J\HOWVWUXNWXUiOLVYiOWR]iVRNNDO  $],Ks-áram
downreguláció nem minden esetben vezet klinikailag manifesztálódó repolarizációs zavarokhoz (pl. az
(.*Q PpUKHWĘ MHOHQWĘV 47LQWHUYDOOXP PHJQ\~OiVhoz), ugyanakkor a szívet sokkal érzékenyebbé teheti
SURDULWPLiN NLDODNXOiViUD D UHSRODUL]iFLyV UH]HUY V]Ħkítése révén (20).
A tréning protokollnak kitett állatok nyugalmi EKG-felvételein a nyúl QT, illetve a kutya QTc-adataink bár
PXWDWWDN HJ\ WHQGHQFLDV]HUĦ Q|YHNHGpVW HJ\pUWHOPĦ
változást azonban nem láttunk. Kutyákon, az IKr-gátOy GRIHWLOLG DGiVDNRU YiUDNR]iVDLQNQDN PHJIHOHOĘHQ
PLQGKiURP YL]VJiOW FVRSRUWEDQ HJ\pUWHOPĦHQ NLPXtatható volt a dofetilid QTc-szakaszt nyújtó hatása, érdekes módon azonban a tréning csoportokban kifejezettebb QTc-megnyúlást láttunk, amely a repolarizáció
sérülékenységére utalhat a sportoló állatokban.
Korábbi kutatásaink bizonyították, hogy az ismert proaritmiás hatású vegyületek növelik a szívizom elektroPRVLQVWDELOLWiViWDPHO\HWD](.*V]DNDV]RNWpVUĘO
WpVUH W|UWpQĘ YDULDELOLWiViQDN PHJQ|YHNHGpVH MHOH]
(11, 20, 21). Továbbá élsportolók, elit labdarúgók nyugalmi EKG-regisztrátumai vizsgálata során is magasabb variabilitás mutatókat találtak, szemben a nem
sportoló azonos korcsoporttal (22).
Vizsgálatunkban érdekes módon a jelen kísérleti feltételek mellett az EKG-szakaszok variabilitása nem növekedett meg a tréningcsoportokban egyik modellben
sem, bár a nyúl-variabilitás adatok mutattak egy tenGHQFLDV]HUĦ Q|YHNHGpVW $] HUHGPpQ\HN N|UOWHNLQWĘ PHJtWpOpVpKH] QDJ\REE HOHPV]iP PHOOHWW WRYiEEL
vizsgálatok végzése szükséges. Az alkalmazott alacsony dofetilid koncentráció mellet, csak elvétve fordulWDN HOĘ HJ\V]HUĦ DULWPLiN |VV]HWHWW pOHWHW YHV]pO\H]WHWĘ DULWPLD QHP MHOHQWNH]HWW $]RQEDQ IHOWpWHOH]YH D
UHSRODUL]iFLyVUH]HUYEHV]ĦNOpVpWEL]RQ\RViOODSRWRN
(23) (pl. elektrolitzavar, vegetatív idegrendszeri labilitás, proaritmiás készítmény szervezetbe jutása stb.)
akár sportolók esetében proaritmia kialakulásához vezethetnek (pl. Torsades de Pointes), amely rosszabb
esetben hirtelen halált is okozhat.

Szteroidhatás
$] pOVSRUWRN WHOMHVtWPpQ\FHQWULNXV YLOiJiEDQ D J\Ę]HOHPpUW IRO\WDWRWW N]GHOHP VRUiQ QHP ULWND D] HOĘnyökhöz jutás érdekében különféle teljesítményfokozó,
HUĘpVL]RPW|PHJQ|YHOĘNpV]tWPpQ\HNKDV]QiODWD$
WHV]WRV]WHURQQDN N|]YHWOHQ KDWiVD YDQ D FVRQWYHOĘUH
növeli a hemoglobin- és hematokrit-értékeket, a horPRQKDWiViUDOpWUHM|YĘL]RPKLSHUWUy¿DD]DQ\DJFVHUH
In vivo EKG- és proaritmiás vizsgálatok
HJ\pE SR]LWtY YiOWR]iVDLYDO HJ\pUWHOPĦHQ D ¿]LNDL WHOAz eddigi állatkísérletes vizsgálatok szerint a szív- MHVtWPpQ\ Q|YHNHGpVpKH] YH]HW 6~O\HPHOĘN N|UpEHQ
L]RPKLSHUWUy¿D D] HWLROyJLiWyO IJJHWOHQO VSRUWV]tY YpJ]HWW YL]VJiODWRNEDQ SpOGiXO  IpU¿ EHYRQiViYDO
krónikus AV-blokk, krónikus szívelégtelenség stb.) a tesztelték a tesztoszteron-enantát hatásait. Tesztoszrepolarizációs tartalék kialakításában kulcsszerepet teronnal kezelt csoportokban fokozott izomtömeg-, térMiWV]y NpVĘL HJ\HQLUiQ\tWy NiOLXPiUDP ,Ks) denzitásá- IRJDWpVHUĘQ|YHNHGpVWWDOiOWDN  
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$]RQEDQ H]LGiLJ NHYpV D WHV]WRV]WHURQ V]tYHOHWUR¿ziológiára kifejtett hatásaival foglalkozó experimentális
vizsgálat készült. Kísérleteinkben a tesztoszteron-észter származékának, tesztoszteron-undekanoátnak szívPRUIROyJLiUDpVV]tYHOHNWUR¿]LROyJLiUDNLIHMWHWWKDWiVDLW
vizsgáltuk. Ez idáig nem találtunk sem szívizom-hiperWUy¿iUD XWDOy HOYiOWR]iVW VHP HOHNWUR¿]LROyJLDL HOWpUpseket a szeradás következményeként, a laborvizsgálatok által igazoltan magasabb tesztoszteronszintekkel
UHQGHONH]ĘiOODWDLQNEDQ$V]HUKDWiVDLQDNSRQWRVMHOlemzéséhez azonban további, nagyobb elemszám mellett végzett kísérletek szükségesek.

Következtetés
Jelen munkánkban sikeresen beállítottunk egy inten]tY ¿]LNDL WHUKHOpVVHO MiUy iOOyNpSHVVpJL WUpQLQJSURWRNROOW Q\~OEDQ pV NXW\iEDQ $ NpW NO|QE|]Ę D KXPiQ
V]tYHOHNWUR¿]LROyJLD V]HPSRQWMiEyO UHOHYiQV iOODWIDMRQ YL]VJiOKDWyDN D VSRUWV]tY ¿]LROyJLiV WXODMGRQViJDL
Edzett kutyákban IKr-gátlás során tapasztalt fokozott repolarizáció-megnyúlás a repolarizáció érzékenységére
utalhat, ami rávilágíthat a sportolók esetében nagyobb
V]iPEDQ EHN|YHWNH]Ę KLUWHOHQ KDOiOHVHPpQ\HN RNDLra. Az alkalmazott szteroidkezelésnek sem morfológiai,
VHP(.*QOiWKDWyHOHNWUR¿]LROyJLDLKDWiVDLWQHPOiWWXN

Limitáció
A technikai körülmények és a hosszú protokoll alkalmazása csak alacsony elemszámú vizsgálati csoportok
KDV]QiODWiWWHWWHOHKHWĘYp(UHGPpQ\HLQNUpV]HUHGPpQ\HNQHN WHNLQWKHWĘHN 0DJDVDEE HOHPV]iP~ FVRSRUWRNDONDOPD]iVDDM|YĘEHQPLQGHQNpSSHQV]NVpJHV
Köszönetnyilvánítás
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