Cardiologia Hungarica
2019; 49: 88–99.

Eredeti közlemény
DOI: 10.26430/CHUNGARICA.2019.49.2.88

A miofilamentáris rendszer Ca2+-érzékenysége
korrellál a bal kamrai kontraktilitással
a fokozott nyomásterhelés által előidézett
patológiás szívizom-hipertrófia
patkánymodelljében
Ruppert Mihály1,2*, Bódi Beáta3*, Nagy Dávid1, Korkmaz-Icöz Sevil2,
Loganathan Sivakkanan2, Oláh Attila1, Barta Bálint András1, Sayour Alex Ali1,2,
Benke Kálmán1, Karck Matthias2, Merkely Béla1, Papp Zoltán3,4, Szabó Gábor2*,
Radovits Tamás1*
ï6HPPHOZHLV(J\HWHP9iURVPDMRUL6]tYpVeUJ\yJ\iV]DWL.OLQLND%XGDSHVW
²Ruprecht-Karls Egyetem, Szívsebészeti Klinika, Kísérleti Kutató Laboratórium, Heidelberg
³Debreceni Egyetem, Klinikai Fiziológiai tanszék, Debrecen
07$'(9DV]NXOiULV%LROyJLDpV0LRNDUGLXP3DWR¿]LROyJLDL.XWDWyFVRSRUW'HEUHFHQ
Levelezési cím:
'U5XSSHUW0LKiO\6HPPHOZHLV(J\HWHP9iURVPDMRUL6]tYpVeUJ\yJ\iV]DWL.OLQLND.DUGLROyJLDL.|]SRQW±.DUGLROyJLDL
Tanszék, Kísérleti Kutató Laboratórium, 1122 Budapest, Városmajor u. 68. E-mail: ruppertmis@gmail.com

%HYH]HWpV$EDONDPUD %. KRVV]DQWDUWyQ\RPiVWHUKHOpVpQHNKDWiViUDSDWROyJLiV%.KLSHUWUy¿D %.+ IHMOĘGLNNL
DPHO\LGĘYHOV]tYHOpJWHOHQVpJNLDODNXOiViKR]YH]HWKHW.RUiEELNtVpUOHWHVPXQNiNLJD]ROWiNKRJ\DSDWROyJLiV%.+
NO|QE|]ĘVWiGLXPDLEDQMHOOHJ]HWHVYiOWR]iVRN¿J\HOKHWĘNPHJD%.NRQWUDNWLOLWiViEDQpVDPLR¿ODPHQWiULVUHQGV]HU
IXQNFLyMiEDQHJ\DUiQW-HOHQWDQXOPiQ\XQNFpOMDD%.LNRQWUDNWLOLWiVpVDPLR¿ODPHQWiULVIXQNFLyH]HQYiOWR]iVDLN|zötti kapcsolat feltárása volt a fokozott nyomásterhelés által indukált BKH patkánymodelljében.
0yGV]HUHN ÈOODWNtVpUOHWQNEHQ D IRNR]RWW Q\RPiVWHUKHOpVW D] DEGRPLQiOLV DRUWD PĦWpWL EHV]ĦNtWpVpYHO DEGRPLQDO
DRUWLFEDQGLQJ$% EL]WRVtWRWWXNLOOHWYHKpWLGĘWDUWDPUD$NRQWUROOFVRSRUWRNDWiORSHUiOWiOODWRNDONRWWiN$V]tY
PRUIROyJLDL pV PROHNXOiULV YiOWR]iVDLW HFKRNDUGLRJUi¿iV XWiQN|YHWpVVHO V]|YHWWDQL YL]VJiODWRNNDO NYDQWLWDWtY YDOyV
LGHMĦ 3&5UHO pV :HVWHUQ EORW WHFKQLNiYDO YL]VJiOWXN $ %.IXQNFLyW Q\RPiV±WpUIRJDWDQDOt]LVVHO KDWiUR]WXN PHJ $
PLR¿ODPHQWiULVUHQGV]HUIXQNFLyMiWSHUPHDELOL]iOWV]tYL]RPVHMWHNHQW|UWpQĘHUĘPpUpVHNNHOYL]VJiOWXN
(UHGPpQ\HN$IRNR]RWWQ\RPiVWHUKHOpVD]DRUWDV]ĦNtWHWWFVRSRUWRNEDQMHOHQWĘVPpUWpNĦ%.+NLDODNXOiViWHUHGPpnyezte, amelyet makroszkópikusan (emelkedett tibiahosszra normalizált szívtömeg és BK-szívtömegindex), mikroszkóSLNXVDQ HPHONHGHWWV]tYL]RPURVWKDUiQWiWPpUĘ pVJpQH[SUHVV]LyVV]LQWHQ I|WiOLVJpQSURJUDPUHDNWLYiFLy HJ\DUiQW
LJD]ROWXQN(]HQYiOWR]iVRNPiUD%.+NRUDLVWiGLXPiEDQMHOHQYROWDN $%KpWFVRSRUW (PHOOHWWD]HOĘUHKDODGRWWDEE
VWiGLXPRNEDQ $%KpW pV $%KpW  D PLRNDUGLiOLV ¿EUy]LV IRNR]yGiVD pV D NDPUD GLODWiFLyMD LV PHJ¿J\HOKHWĘYp
vált. Hemodinamikai szempontból az AB-6hét csoportra emelkedett BK-i kontraktilitás, megtartott ventrikulo-arteriális
NDSFVROiVpVPHJĘU]|WWV]LV]WROpVNDPUDIXQNFLyYROWMHOOHP]Ę8J\DQHEEHQDFVRSRUWEDQDPLR¿ODPHQWiULVUHQGV]HU
emelkedett Ca2+-érzékenysége (pCa50) és a kardiális troponin-I (cTnI) treonin-144 oldalláncának hiperfoszforilációja volt
PHJ¿J\HOKHWĘ(]]HOHOOHQWpWEHQD]$%KpWpV$%KpWFVRSRUWRNEDQDPHJQ|YHNHGHWW%.LNRQWUDNWLOLWiVUHJUHV]V]LyMiWYDODPLQWDPLR¿ODPHQWiULVUHQGV]HUIRNR]RWW&D2+-érzékenységének és a cTnI hiperfoszforilációjának csökkené$V]HU]ĘND]RQRVPpUWpNEHQMiUXOWDNKR]]iDN|]OHPpQ\KH]
Készült Ruppert et al. J Mol Cell Cardiol 2019 Mar 4; 129: 208–218. közleményének felhasználásával az Elsevier Kiadó
írásos engedélyével (1).
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sét tapasztaltuk, amely a ventrikulo-arteriális kapcsolás romlásához és szisztolés teljesítménycsökkenéshez vezetett.
(UĘV|VV]HIJJpVWWDOiOWXQND%.LNRQWUDNWLOLWiVpVDPLR¿ODPHQWiULV&D2+-érzékenység között.
.|YHWNH]WHWpVHN(UHGPpQ\HLQNDUUDXWDOQDNKRJ\DPLR¿ODPHQWiULVUHQGV]HU&D2+pU]pNHQ\VpJpEHQEHN|YHWNH]Ę
YiOWR]iVRNKR]]iMiUXOKDWQDND%.+SURJUHVV]LyMDVRUiQPHJ¿J\HOKHWĘNRQWUDNWLOLWiVYiOWR]iVRNKR]
.XOFVV]DYDN PLRNDUGLiOLVKLSHUWUy¿DPLR¿ODPHQWiULVIXQNFLy&D2+-érzékenység, bal kamrai kontraktilitás

0\R¿ODPHQW&D2+VHQVLWLYLW\FRUUHODWHVZLWKOHIWYHQWULFXODUFRQWUDFWLOLW\GXULQJWKHSURJUHVVLRQRISUHVVXUH
RYHUORDGLQGXFHGOHIWYHQWULFXODUP\RFDUGLDOK\SHUWURSK\LQUDWV
$LP+HUHZHDLPHGDWLQYHVWLJDWLQJWKHUHODWLRQEHWZHHQOHIWYHQWULFXODU /9 FRQWUDFWLOLW\DQGP\R¿ODPHQWIXQFWLRQ
during the development and progression of pressure overload (PO)-induced LV myocardial hypertrophy (LVH).
0HWKRGV$EGRPLQDODRUWLFEDQGLQJ $% ZDVSHUIRUPHGWRLQGXFH32LQUDWVIRUDQGZHHNV6KDPRSHUDWHG
DQLPDOVVHUYHGDVFRQWUROV6WUXFWXUDODQGPROHFXODUDOWHUDWLRQVZHUHLQYHVWLJDWHGE\VHULDOHFKRFDUGLRJUDSK\KLVWRORJ\TXDQWLWDWLYHUHDOWLPH3&5DQGZHVWHUQEORW/9IXQFWLRQZDVDVVHVVHGE\SUHVVXUHYROXPHDQDO\VLV)RUFHPHDVXUHPHQWZDVFDUULHGRXWLQSHUPHDELOL]HGFDUGLRP\RF\WHV
Results:$%UHVXOWHGLQWKHGHYHORSPHQWRISDWKRORJLFDO/9+DVLQGLFDWHGE\LQFUHDVHGKHDUWZHLJKWWRWLELDOOHQJWKUDtio, LVmass indexFDUGLRP\RF\WHGLDPHWHUDQGIHWDOJHQHH[SUHVVLRQ7KHVHDOWHUDWLRQVZHUHDOUHDG\SUHVHQWDWHDUO\VWDJH
RI/9+ $%ZHHN )XUWKHUPRUHDWPRUHDGYDQFHGVWDJHV $%ZHHN$%ZHHN P\RFDUGLDO¿EURVLVDQGFKDPEHUGLODWDWLRQZHUHDOVRREVHUYHG)URPDKHPRG\QDPLFSRLQWRIYLHZWKH$%ZNJURXSZDVDVVRFLDWHGZLWKLQFUHDVHG
LV contractility, maintained ventriculo-arterial coupling (VAC) and preserved systolic function. In the same experimental
JURXSLQFUHDVHGP\R¿ODPHQW&D2+ sensitivity (pCa50) and hyperphosphorylation of cardiac troponin-I (cTnI) at ThreoniQHZDVGHWHFWHG,QFRQWUDVWLQWKH$%ZNDQG$%ZNJURXSVWKHLQLWLDODXJPHQWDWLRQRI/9FRQWUDFWLOLW\DV
ZHOODVWKHLQFUHDVHGP\R¿ODPHQW&D2+ sensitivity and cTnI (Threonine-144) hyperphosphorylation diminished, leading
WRLPSDLUHG9$&DQGUHGXFHGV\VWROLFSHUIRUPDQFH6WURQJFRUUHODWLRQZDVIRXQGEHWZHHQ/9FRQWUDFWLOLW\SDUDPHWHUV
DQGP\R¿ODPHQW&D2+-sensitivity among the study groups.
&RQFOXVLRQ&KDQJHVLQP\R¿ODPHQW&D2+ sensitivity might underlie the alterations in LV contractility during the development and progression of PO-induced LVH.
Keywords: P\RFDUGLDOK\SHUWURSK\P\R¿ODPHQWIXQFWLRQ&D2+ sensitivity, contractility

Bevezetés
A bal kamra (BK) hosszan tartó nyomásterhelésének
KDWiViUD SDWROyJLiV %.KLSHUWUy¿D %.+  IHMOĘGLN NL
DPHO\LGĘYHOV]tYHOpJWHOHQVpJNLDODNXOiViKR]YH]HWKHW
A patológiás BKH létrejötte és progressziója során jelOHJ]HWHVYiOWR]iVRN¿J\HOKHWĘNPHJD%.NRQWUDNWLOLWiViEDQ$NRQWUDNWLOLWiVGH¿QtFLyV]HULQWDV]tYL]RPHOĘ
pV XWyWHUKHOpVWĘO IJJHWOHQ |VV]HK~]yGy NpSHVVpJpW
jelenti (2). Jelenleg a BK-i kontraktilitás in vivo körülméQ\HNN|]|WWW|UWpQĘPHJKDWiUR]iViUDD]HJ\LNOHJMREban elfogadott módszer a nyomás-térfogat analízis (3).
Korábbi kísérletes munkák rávilágítottak arra, hogy a
nyomás-térfogat analízissel számítható kontraktilitáspaUDPpWHUHNMHOHQWĘVPpUWpNEHQIRNR]yGQDND%.+NRUDL
stádiumában (4–6). A kontraktilitás növekedése biztosítja, hogy a szív képes legyen kompenzálni az artériás
UHQGV]HUEHQ XUDONRGy IRNR]RWW XWyWHUKHOpVW ¿]LROyJLiV
ventrikulo-arteriális kapcsolás, VAC) (7). Így a BKH korai
VWiGLXPiUDPHJWDUWRWWV]LV]WROpVIXQNFLyMHOOHP]Ę
$ WpPiEDQ IRO\WDWRWW DODSNXWDWiVRNQDN N|V]|QKHWĘHQ
szintén ismert, hogy a kontraktilitás korai növekedése

BKH-ban csak ideiglenes alkalmazkodást tesz leheWĘYp XJ\DQLV HOĘUHKDODGRWWDEE VWiGLXPRNEDQ D NRQWraktilitás romlik (6, 8). A kontraktilitás fokozódásának
regressziója a változatlanul emelkedett artériás utóterKHOpVLQHႇHNWtYHOOHQUHJXOiFLyMiWHUHGPpQ\H]LDPHO\D
szisztolés teljesítmény csökkenésében nyilvánul meg.
A közelmúlt kutatási eredményei arra engednek következtetni, hogy a fokozott nyomásterhelés hosszú távú
fennállása a BK kontraktilitását nemcsak szervi szinten érinti, hanem a szarkomerfunkcióban is változásoNDWLGp]HOĘ0HJWDUWRWWV]LV]WROpVIXQNFLyYDOMHOOHP]HWW
%.+ NLViOODWPRGHOOMpEHQ D PLR¿ODPHQWiULV UHQGV]HU
Ca2+-érzékenységének (pCa50  IRNR]yGiVW ¿J\HOWpN
PHJ  $%.+HOĘUHKDODGRWWDEEVWiGLXPDLEDQYLV]RQW
V~O\RVDQ NiURVRGRWW V]LV]WROpV IXQNFLyW pV D PLR¿ODmentáris Ca2+-érzékenység valamint a maximális szarNRPHUHUĘ )max) csökkenését írták le (10, 11).
A permeabilizált szívizomsejteken végzett in vitroHUĘmérések és az in vivo BK-i nyomás-térfogat analízis
alapján felmerül, hogy a BKH progressziója során dinamikus változások játszódnak le a szarkomerfunkcióban
is (pCa50 és/vagy Fmax). Korábbi tanulmányok ugyanak-
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Kanada) kapcsolt 21 MHz-es lineáris fejjel végeztük.
Kétdimenziós parasternalis hosszú és rövid, valamint
D SDSLOOiULV L]PRW N|]pSHQ PHWV]Ę 0PyG~ IHOYpWHOHket készítettünk, majd ezeket szoftveres kiértékelésnek
YHWHWWNDOi0pUpVHLQNHWDPĦWpWHNHOĘWW EDVHOLQHLGĘSLOODQDW  PDMG D PĦWpWHNHW      pV  KpWWHO
N|YHWĘHQKDMWRWWXNYpJUHD]$%KpWpVD6KDPKpW
FVRSRUWRNEDQ $ N|YHWNH]Ę SDUDPpWHUHNHW KDWiUR]WXN
PHJ %. HOOVĘ IDOYDVWDJViJ $:7  %. KiWXOVy IDOvastagság (PWT) diasztoléban (d) és szisztoléban (s),
valamint BK végdiasztolés- (LVEDD) és végszisztolés
Módszerek
/9(6' EHOVĘiWPpUĘ0LQGHQPpUpVWKiURPV]RUKDMtottunk végre, eredményeiket átlagoltuk. A BK-i szívÁllatok
6SUDJXH±'DZOH\SDWNiQ\RNDW Q   KHWHV NRU~ izomtömeget (LVmass) a testtömegre normalizált index
160-180 g súlyú; Janvier, Franciaország) szabványos (LVmass index) formájában adtuk meg.
laboratóriumi körülmények között tartottunk. Vizsgálatainkat a kísérleti állatok tartásáról és felhasználá- 1\RPiVWpUIRJDWDQDOt]LV
sáról szóló nemzetközi szabályoknak (Guide for the $SDWNiQ\RNDWL]RÀXUiQJi]DONDOPD]iViYDOHODOWDWWXN
Care and Use of Laboratory Animals, US National Ins- majd tracheotomia és intubáció után mesterségesen
WLWXHVRI+HDOWK± PHJIHOHOĘHQYpJH]WND OpOHJH]WHWWN $] iOODWRN WHVWKĘPpUVpNOHWpW D NtVpUOHW
Baden-Württembergi állatetikai bizottság külön enge- során végig 37 °C-on tartottuk. A hemodinamikai médélyével (engedély kódszáma: G-94/15).
rést egy nyomás-konduktancia mikrokatéter alkalmazásával (SPR-838, Millar Instruments, Houston, Tx, USA)
$KDVLDRUWDPĬWpWLEHV]ĬNtWpVH
hajtottuk végre (7). Meghatározásra kerültek: szisztolés
DEGRPLQiOLVDRUWLFEDQGLQJ
(SBP) és diasztolés artériás vérnyomás (DBP), artéri(J\KHWHV DNNOLPDWL]iFLyV LGĘ OHWHOWpYHO D] iOODWRNRQ ás középnyomás (MAP), maximális és minimális dP/dt
KDVL DRUWD PĦWpWL EHV]ĦNtWpVpW DEGRPLQiOLV DRUWLF (dP/dtmax, dP/dtmin), BK-i végszisztolés (LVESV) és végbanding; AB) vagy áloperációt (Sham) hajtottunk végre GLDV]WROpV /9('9 WpUIRJDWpUWpNHNYHUĘWpUIRJDW 69 
(7). Az AB operáció során az aorta abdominális szaka- ejekciós frakció (EF), szívfrekvencia (HR), perctérfoV]iWDVXSUDUHQDOLVVtNEDQHJ\*VWĦNOVĘiWPp- JDW &2  YHUĘPXQND 6:  DUWpULiV HODV]WDQFLD >(a],
UĘMpYHOPHJHJ\H]ĘV]pOHVVpJĦUHV]ĦNtWHWWN Q  $ D N|YHWNH]Ę NpSOHW DODSMiQ (a /9(6369 @   %.
6KDPiOODWRN Q  D]RQRVHOMiUiVRQPHQWHNNHUHV]- DNWtYUHOD[iFLyLGĘNRQVWDQV 7DXD*ODQW]NpSOHWDODSWOD]DRUWDEHV]ĦNtWpVpWĘOHOWHNLQWYH$PĦWpWXWiQMH- ján) (13). A vena cava inferior kompressziója mellett
OHQWNH]ĘIiMGDORPFVLOODStWiViUDEXSUHQRU¿Q PJ WRYiEEiDN|YHWNH]ĘNRQWUDNWLOLWiVSDUDPpWHUHNHWV]ikg dózisban) injekciót alkalmaztunk.
mítottuk: végszisztolés nyomás-térfogat kurvilineáris
|VV]HIJJpV PHUHGHNVpJH (6395    YHUĘPXQND
.tVpUOHWLFVRSRUWRN
– végdiasztolés térfogat (EDV) összefüggés meredek$PĦWpWHNHWN|YHWĘHQiOODWDLQNDWD]DOiEELKDWFVRSRUW- VpJH D] ~Q SUHORDG UHFUXLWDEOH VWURNH ZRUN 356: 
ba osztottuk:
és a dP/dtmax – EDV összefüggés meredeksége (dP/
$%KpW Q   D FVRSRUW WDJMDLW D] DRUWDV]ĦNtWpVW dtmax±('9  $ PLRNDUGLiOLV VWLႇQHVVW D YpJGLDV]WROpV
N|YHWĘHQKpWLJ
nyomás–térfogat-összefüggés (EDPVR) egyenesének
6KDPKpW Q  DFVRSRUWWDJMDLWD]iORSHUiFLyWN|- PHUHGHNVpJpYHOMHOOHPH]WN$%.PĦN|GpVpQHNKDWpYHWĘHQKpWLJ
konyságát a ventrikulo-arteriális kapcsolás (VAC) alap$%KpW Q  DFVRSRUWWDJMDLWD]DRUWDV]ĦNtWpVW MiQtWpOWNPHJ 9$& (a/ESPVR) (15). A volumenszigN|YHWĘHQKpWLJ
nál kalibrációját a korábban leírt módszerrel végeztük
6KDPKpW Q   D FVRSRUW WDJMDLW D] iORSHUiFLyW (3). A hemodinamiaki mérések végeztével az állatokat
N|YHWĘHQKpWLJ
NLYpUH]WHWpVVHOHXWDQL]iOWXN(]WN|YHWĘHQDV]tYW|PH$%KpW Q  DFVRSRUWWDJMDLWD]DRUWDV]ĦNtWpVW gek és a tibiahosszak kerültek meghatározásra, ameN|YHWĘHQKpWLJ
O\HNEĘO D V]tYW|PHJ WLELDKRVV]UD QRUPDOL]iOW LQGH[pW
6KDPKpW Q  DFVRSRUWWDJMDLWD]iORSHUiFLyW (HW/TL) számítottuk.
N|YHWĘHQKpWLJN|YHWWN
3HUPHDELOL]iOWV]tYL]RPVHMWHNPHFKDQLNDL
(FKRNDUGLRJUiÀD
YL]VJiODWD
A vizsgálatokat a korábbiakban ismertetett protokoll $ SHUPHDELOL]iOW %.L V]tYL]RPVHMWHN Q FVRSRUW 
alapján hajtottuk végre (7). Az ultrahangos felvétele- PHFKDQLNDL WXODMGRQViJDLW HJ\ VSHFLiOLV HUĘPpUĘUHQGNHWL]RÀXUiQDQHV]Wp]LDPHOOHWWD9HYR® 2100-as rend- V]HUUHOKDWiUR]WXNPHJȝPV]DUNRPHUKRVV]PHOOHWW
szerhez (FujiFilm VisualSonics Inc. Toronto, Ontario, $ V]tYL]RPVHMWHN DNWtY HUĘpUWpNpW )aktív) és Ca2+-érzéNRUQHPYL]VJiOWiNDSHUPHDELOL]iOWV]tYL]RPVHMWHNPĦN|GpVpEHQ EHN|YHWNH]Ę VWiGLXPIJJĘ YiOWR]iVRNDW
Szintén nem ismert kísérletes eredmény a BK-i kontUDNWLOLWiVpVDPLR¿ODPHQWiULVIXQNFLyN|]|WWLNDSFVRODW
MHOOHP]pVpUĘO%.+EDQ
Fentiek alapján, jelen patkánykísérletünk célja a BK-i
NRQWUDNWLOLWiV pV D PLR¿ODPHQWiULV IXQNFLy HJ\LGHMĦ
meghatározása volt fokozott nyomásterhelés által indukált BKH kialakulása és progressziója során.
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kenységét (pCa50 PD[LPiOLV S&D  pVV]XEPD[LPiOLV S&D ± &D2+-koncentrációk mellett regisztráltuk. A cardiomyocyták Ca2+-független passzív erejét
(Fpasszív UHOD[iOyROGDWEDQPpUWN S&D  DKRODVHMWHNHWHUHGHWLKRVV]~ViJXNiUDU|YLGtWHWWN$V]XEmaximális Ca2+NRQFHQWUiFLyNRQUHJLV]WUiOWHUĘpUWpNHNHW
(Faktív) a maximális Ca2+NRQFHQWUiFLyQPpUWDNWtYHUĘUH
S&D )max) normálizáltuk, amely megadta a pCaHUĘ |VV]HIJJpV V]LJPRLG J|UEpMpW 0LQGHQ UHJLV]WUiOW
HUĘpUWpNHWQRUPDOL]iOWXQNDSUHSDUiWXPNHUHV]WPHWV]Htére és az eredményeket kN/m²-ben adtuk meg.
Western immunoblot technika
$ NDUGLiOLV WURSRQLQ , F7Q,  pV D NDUGLiOLV PLR]LQ N|WĘ
&IHKpUMH F0\%3& VSHFL¿NXVROGDOOiQFDLQDNIRV]IRULOiOWViJiW ZHVWHUQ EORW WHFKQLNiYDO YL]VJiOWXN $ Pprés során meghatározásra került a cTnI protein kináz A
3.$ IJJĘ 6HU pVSURWHLQNLQi]& 3.& IJJĘ 6HUDV pV 7KU  ROGDOOiQFDLQDN YDODPLQW D
F0\%3& 3.$IJJĘ 6HU  ROGDOOiQFiQDN IRV]IRULláltsági állapota.

%.JpQH[SUHVV]LyVYL]VJiODWRN
A BK génexpressziós vizsgálatára kvantitatív, valós ideMĦ SROLPHUi] OiQFUHDNFLyW T573&5  KDMWRWWXQN YpJUH
  $ N|YHWNH]Ę JpQHN NLIHMH]ĘGpVH NHUOW PHJKDWiUR]iVUDȕWtSXV~PLR]LQQHKp]OiQF ȕ0+& Į0+&SLWvari típusú nátriuretikus peptid (ANP). A génexpressziós
adatokat a housekeeping glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz (GAPDH) referenciagénre normalizáltuk és
az expressziós szinteket a CT komparatív módszerrel
(2ǻ&7) számítottuk. Valamennyi értéket pozitív kalibrátorra (a Sham-6hét csoport valamennyi mintájából létrehozott cDNS-pool) normalizálva adtuk meg [2ǻǻ&7].

Statisztika
0LQGHQDGDWRWiWODJpUWpN6(0IRUPiMiEDQDGWXQNPHJ
Az adatok normáleloszlását Shapiro–Wilk-teszttel és
'¶$JRVWLQR3HDUVRQRPQLEXVWHV]WWHOHOOHQĘUL]WN
Két független csoport összehasonlítására, normáleloszlás esetén párosítatlan kétmintás t-próbát, míg nem
normáleloszlás esetén Mann–Whitney U-tesztet alkalmaztunk.
6 független csoport összehasonlítására kétutas varianSzövettan
FLDQDOt]LVW >$129$@LGĘpVDRUWLFEDQGLQJIDNWRURNDOHematoxillin-eozinnal festett metszeteken a cardio- kalmazásával), Tukey-féle post hoc teszttel végeztünk.
P\RF\WiN KDUiQWiWPpUĘL NHUOWHN PHJKDWiUR]iVUD Azokat az adatsorokat, amelyek nem normáleloszlást
>&'@GEPHWV]HW   $PLRNDUGLiOLV¿EUy]LVPpU- PXWDWWDND]$129$WHV]WHOYpJ]pVHHOĘWWORJDULWPLNXtékét picrosirius vörössel festett metszeteken vizsgáltuk san transzformáltuk.
az ImageJ (Bethesdam, MD, USA) szoftver alkalmazá- A sorozatos UH-vizsgálatok eredményeit csoporton
sával (17).
belül ismétléses egyutas ANOVA-val (normáleloszlás

1. ÁBRA. A fokozott nyomásterhelés által előidézett BKH ultrahangos követése. A papilláris izom középső harmadának
magasságában készített reprezentatív M-módú echokardiográfiás felvételek láthatók az aortaszűkített (aortic banding; [AB])
és a kontroll (Sham) csoportokban a 6., 12. és a 18. héten (A). Az aortaszűkített csoportokban a balkamra-hipertrófia (BKH) kialakulására utalt a megnövekedett diasztoléban mért elülső (AWTd) (B) és hátulsó (PWTd) (C) falvastagság és az emelkedett BK-i
szívizomtömeg-index (LVmassindex) (D). Emellett a 12., 15. és 18. héten a BK-i végdiasztolés átmérő (LVEDD) növekedése kamradilatációt jelzett az AB-18hét csoportban. *: p<0,05 vs. megfelelő kontrollcsoport. **: p<0,01 vs. megfelelő kontrollcsoport. ***:
p<0,001 vs. megfelelő kontrollcsoport. †: p<0,05 vs. 3. hét. ‡: p<0,05 vs. 6. hét. #: p<0,05 vs. 9. hét
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2. ÁBRA. Patológiás hipertrófia és fibrózis markerek a fokozott nyomásterhelés által indukált BKH különböző
fázisaiban. A reprezentatív képek hematoxilin-eozin- (200-szoros nagyítás, 40 μm-es jelzőskála) és picrosiriusvörös-festett
(50-szeres nagyítás, 200 μm-es jelzőskála) metszetekről készültek. A szövettani képeken jól megfigyelhető, hogy az aortaszűkített (aortic banding; [AB]) csoportokban a szívizomsejtek megnagyobbodtak, illetve az intersticiális kollagén felhalmozódott (A).
A szívtömeg/tibiahossz arány (HW/TL) (B) és a cardiomyocyta-harántátmérő (CD) (C) növekedése az AB-6hét, AB-12hét és AB18hét csoportokban a kontrollcsoportokéhoz képest bizonyította a balkamra-hipertrófia (BKH) kialakulását. A BKH patológiás
természetét a fötális génprogram reaktivációja igazolta az AB csoportokban (fokozott béta/alfa miozin nehézlánc arány [ß/aMHC] és emelkedett pitvari típusú natriuretikus peptid [ANP] expresszió) (D–E). Ezenkívül a 12. és 18. héten a kollagén terület
az AB-csoportokban szignifikánsan növekedett a megfelelő kontrollcsoportokhoz képest (F). *: p<0,05. **: p<0,01. ***: p<0,001

esetén), Friedman-teszttel (nem normáleloszlás esetén) és Holm-Sidak, illetve Dunn-féle post hoc teszttel
vizsgáltuk.
A pCa50 és az ESPVR, pCa50 és a PRSW, illetve a
pCa50 és a dP/dtmax-EDV-paraméterek közötti esetleges
korrelációt Pearson- (normáleloszlás esetén) és Spearman- (nem normáleloszlás esetén) teszttel vizsgáltuk.
$ S pUWpNHNHW WHNLQWHWWN VWDWLV]WLNDLODJ V]LJQL¿NiQVQDN %HYH]HWpVUH NHUOWHN WRYiEE D S pV
SNDWHJyULiNLVDVWDWLV]WLNDLHUĘMHO|OpVHpUGHkében.

Eredmények
$IRNR]RWWQ\RPiVWHUKHOpViOWDOHOĞLGp]HWW
%.+HFKRNDUGLRJUiÀiVN|YHWpVH
$KpWWĘODNtVpUOHWYpJpLJD]$:7d, PWTd és LVmass indexértékek folyamatos növekedést mutattak az AB18hét csoportban a Sham-18hét csoporthoz képest,
amely a BKH kialakulását igazolta (1. B–D ábrák).
A 12. a 15. és a 18. héten továbbá a LVEDD is növekedést mutatott, ami a BK dilatációját jelezte (1.
E ábra).
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3DWROyJLiVKLSHUWUyÀDpVÀEUy]LVPDUNHUHN
Az AB-6hét, AB-12hét és AB-18hét csoportokban a
+:7/ pV &' Q|YHNHGHWW D PHJIHOHOĘ 6KDPFVRSRUtokhoz képest (2. B–C ábrák)$ȕĮ0+&JpQH[SUHVsiós arány és az ANP miokardiális mRNS-expresszió
szintén fokozódott az AB-csoportokban (2. D–E ábrák). Ez a fötális génexpresszió reaktivációját jelezte.
A kollagén mennyiségének fokozódása az AB-12hét és
$%KpWFVRSRUWRNEDQLQWHUVWLFLiOLV¿EUy]LVNLDODNXOisára utalt (2. F ábra).

%DONDPUDIXQNFLy
A nyomás-térfogat analízis eredményei az 5–7. ábrákon és az 1. táblázatban látható.
Artériás utóterhelés
Az SBP, DBP, MAP és Ea V]LJQL¿NiQVDQ HPHONHGWHN
D] $%FVRSRUWRNEDQ D PHJIHOHOĘ iORSHUiOW FVRSRUWRNhoz képest, amely a fokozott nyomásterhelés jelenlétét
EL]RQ\tWMDD]DRUWDV]ĦNtWpVWĘOSUR[LPiOLVpUWHUOHWHQ(1.
táblázat).

0LRÀODPHQWiULVIXQNFLy
A pCa50 V]LJQL¿NiQVDQ QĘWW D] $%KpW FVRSRUWEDQ D
6KDPKpW FVRSRUWKR] NpSHVW DPL D PLR¿ODPHQWXP
megnövekedett Ca2+-érzékenységére utalt (3. ábra). Az
AB-12hét és AB-18hét csoport Ca2+-érzékenysége nem
NO|QE|]|WWMHOHQWĘVHQDPHJIHOHOĘ6KDPFVRSRUWRNptól (3. ábra). Az Fmax egyik csoportban sem mutatatott
MHOHQWĘVHOWpUpVW(1. táblázat).

Konvencionális szisztolés paraméterek
$]$%KpWFVRSRUWEDQPHJWDUWRWWV]LV]WROpVPĦN|GpVYROWPHJILJ\HOKHWĘ(QQHNPHJIHOHOĘHQD]HOĘ
pVXWyWHUKHOpVWĘOIJJĘV]LV]WROpVSDUDPpWHUHN ()
SV, CO) értékei nem különböztek az AB-6hét csoportban a korban illesztett kontrollcsoport értékeihez képest (1. táblázat). Az AB-12hét és AB-18hét
csoportokban viszont az EF szignifikánsan csökNHQWPtJD]69pVD&2FV|NNHQĘWHQGHQFLiWPXtatott (1. táblázat).

$NDUGLiOLVWURSRQLQ,pVDPLR]LQN|WĞ&IHKpUMHROGDOOiQFVSHFLÀNXVIRV]IRULOiFLyMD
A cTnI foszforilációja a Ser-22/23 és a Ser-43 oldalláncokon nem különbözött a vizsgált csoportokban (4. A–B ábrák). Szintén nem találtunk különbséget a cMyBP-C foszforiláltságában a Ser-282 oldalláncon (4. D ábra). A cTnI
7KUHVROGDOOiQFiQDNIRV]IRULOiOWiJDD]RQEDQV]LJQL¿kánsan emelkedett az AB-6hét csoportban a Sham-6hét,
valamint a többi AB-csoporthoz képest (4. C ábra).

(OĘWHUKHOpVWĘOIJJHWOHQ%.LNRQWUDNWLOLWiVSDUDPpWHUHN
Az AB-6hét csoportban az ESPVR, PRSW és dP/dtmax- ('9MHOHQWĘVHQQ|YHNHGWHND6KDPKpWFVRSRUWKR]
képest, ami emelkedett BK-i kontraktilitást jelzett (5. A–B,
6. A–B, 7. A–B ábrák)(]DQ|YHNHGpVQHPYROWMHOOHP]Ę
az AB-12hét és AB-18hét csoportokra (5. A–B, 6. A–B
ábrák).

1. TÁBLÁZAT. Bal kamra és miofilamentáris funkció aortaszűkített és áloperált állatok esetében különböző időpontokban
6. hét
Sham (n=9)

12. hét
AB (n=13)

SBP, Hgmm





DBP, Hgmm



***



***

MAP, Hgmm
Ea, Hgmm/μl
HR, ütés/perc






Sham (n=9)
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()
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EDPVR, Hgmm/μl
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Fmax, kN/m

2



0LQGHQDGDWRWiWODJpUWpN6(0IRUPiMiEDQDGWXQNPHJ$%DRUWLFEDQGLQJ6%3V]LV]WROpVYpUQ\RPiV'%3GLDV]WROpVYpUQ\RPiV0$3N|]pSDUWpULiV
nyomás; Ea: artériás elasztancia, HR: szívfrekvencia; dP/dtmax: maximális dP/dt; dP/dtmin: minimális dP/dt; LVEDV: bal kamrai végdiasztolés térfogat; LVESV:
EDONDPUDLYpJV]LV]WROpVWpUIRJDW69YHUĘWpUIRJDW&2SHUFWpUIRJDW6:YHUĘPXQND()HMHNFLyVIUDNFLy7DXDNWtYUHOD[iFLyVLGĘNRQVWDQV('395YpJdiasztolés nyomás-térfogat összefüggés; VAC: ventrikulo-artériás kapcsolás; FmaxPD[LPiOLVV]DUNRPHUHUĘ SYVNRUEDQLOOHV]WHWWiORSHUiOWFVRSRUW
**
SYVNRUEDQLOOHV]WHWWiORSHUiOWFVRSRUW***SYVNRUEDQLOOHV]WHWWiORSHUiOWFVRSRUW#SYV$%KpW##SYV$%KpW###S
AB-6hét. $SYV$%KpW$$SYV$%KpW
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3. ÁBRA. Miofilamentáris Ca2+-érzékenység fokozott nyomásterhelés által előidézett BKH-ban. A miofilamentáris
rendszer Ca2+-érzékenysége (pCa50) növekedett az AB-6hét csoportban a többi csoporthoz viszonyítva. A mérési adatok csoportonként 6 állatból (n=6) és 10-12 szívizomsejtből (n=10-12) származnak. ***: p<0,001

4. ÁBRA. A kardiális troponin-I és a miozin kötő C fehérje oldallánc-specifikus foszforilációja. Nem találtunk különbséget a vizsgált csoportok között a kardiális troponin-I (cTnI) Ser-22/23 (A) és Ser-43 oldalláncának (B), valamint a miozin kötő
C fehérje (cMyBP-C) Ser-282 oldalláncának (D) foszforilációjában. A cTnI Thr-144 helyen történő foszforilációja szignifikánsan
növekedett az AB-6hét csoportban a kontroll párjához és a többi AB csoporthoz viszonyítva (C) **: p<0,01. ***: p<0,001.
94
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5. ÁBRA. Korreláció a végszisztolés nyomás-térfogat összefüggés meredeksége és a miofilamentáris Ca2+-érzékenység között patológiás BKH-ban. A végszisztolés nyomás-térfogat összefüggés egyenesének meredeksége (ESPVR)
az AB-6hét csoportban fokozott volt mind a kontrollcsoport mind az AB-12hét és AB-18hét csoportok értékeihez viszonyítva,
mely a bal kamrai (BK) kontraktilitás korai növekedésére utal BK-hipertrófiában (A-B). Az ESPVR és a miofilamentumok Ca2+
(pCa50) érzékenységben bekövetkező változások szoros korrelációt mutattak az összes vizsgálati csoport együttes elemzése
esetében (C) és az AB-csoportokat külön vizsgálva is (D). Kizárólag a Sham-csoportokat vizsgálva ugyanakkor nem volt összefüggés az ESPVR és a pCa50 értékei között (E). **: p<0,01. ***: p<0,001

Megbeszélés

Ventrikulo-arteriális kapcsolás
Az AB-6hét csoportban a BK-i kontraktilitás növekedése (ESPVR-növekedés) ellensúlyozta a megnövekedett utóterhelést (emelkedett Ea), így a VAC értéke
QHP NO|QE|]|WW D PHJIHOHOĘ 6KDPFVRSRUWpKR] Nppest (1. táblázat). Ezzel ellentétben az AB-12hét és
AB-18hét csoportokban a BK-i kontraktilitás-növekedés regressziója, a fokozott utóterhelés változatlan
fennállása mellett a VAC romlásához vezetett (1. táblázat).

-HOHQ WDQXOPiQ\XQNEDQ HOVĘNpQW PXWDWWXN NL KRJ\ D
permeabilizált szívizomsejteken mért Ca2+-érzékenység (pCa50) és a nyomás-térfogat analízissel számított BK-i kontraktilitásparaméterek között (ESPVR,
PRSW, dP/dtmax-EDV HUĘVNRUUHOiFLyiOOIHQQDIRNR]RWW
Q\RPiVWHUKHOpViOWDOHOĘLGp]HWW%.+SDWNiQ\PRGHOOMpben. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy
DPLR¿ODPHQWiULVUHQGV]HU&D2+-érzékenységében beN|YHWNH]ĘYiOWR]iVRNKR]]iMiUXOKDWQDND%.LNRQWUDNDiasztolés funkció
tilitásváltozásokhoz a patológiás BKH kialakulása és
$]DNWtYUHOD[iFLyVLGĘNRQVWDQV7DXMHOHQWĘVHQQĘWWD] progressziója során.
AB-6hét, AB-12hét és AB-18hét csoportokban a megIHOHOĘ6KDPFVRSRUWRNKR]NpSHVW(1. táblázat). Az ED- $]DEGRPLQiOLVDRUWDV]ĬNtWpViOWDO
PVR meredeksége szintén emelkedett az AB-18hét HOĞLGp]HWW%.+PRUIROyJLDLpVPROHNXOiULV
csoportban a Sham-18 hét csoporthoz képest (1. táb- jellemzése
lázat).
Kísérleteinkben a BK fokozott utóterhelését az abdomiQDOLVDRUWDPĦWpWLEHV]ĦNtWpVpYHOLGp]WNHOĘ.RUiEELWDgVV]HIJJpVD&D2+pU]pNHQ\VpJpVD%.L
SDV]WDODWDLQNQDNPHJIHOHOĘHQ  D]DRUWDV]Ħkontraktilitás között
NtWHWW FVRSRUWRNEDQ MHOHQWĘV PpUWpNĦ %.+ IHMOĘG|WW NL
(UĘV NRUUHOiFLyW ¿J\HOWQN PHJ D] HOĘWHUKHOpVWĘO IJ- DPLWD]HFKRNDUGLRJUi¿iVXWiQN|YHWpV PHJQ|YHNHGHWW
getlen BK-i kontraktilitásparaméterek (ESPVR, PRSW falvastagságok és LVmass index) (1. B–D ábrák), a posztés dP/dtmax('9  pV D PLR¿ODPHQWiULV &D2+-érzékeny- mortem szervtömegmérések (megnövekedett HW/TL
ség (pCa50) között (5–7. ábrák).
arány) és a szövettani elemzés (emelkedett CD) egya95
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6. ÁBRA. A PRSW erős korrelációt mutatott a miofilamentáris rendszer Ca2+-érzékenységével a fokozott nyomásterhelés által előidézett BKH kialakulása és progressziója során. A verőmunka – végdiasztolés térfogat (EDV) összefüggés meredeksége (PRSW) emelkedett bal kamrai (BK) kontraktilitást jelzett az aortaszűkített (aortic banded [AB]) csoportban a
6. héten (A–B). A PRSW-ben és a miofilamentáris Ca2+ (pCa50) érzékenységében bekövetkező változások között erős korrelációt
figyeltünk meg az összes vizsgálati csoport együttes elemzése esetében (C) és az AB-csoportokat külön vizsgálva is (D). Kizárólag a Sham-csoportokat vizsgálva ugyanakkor nem volt összefüggés a PRSW és a pCa50-értékei között (E). BKH: balkamra-hipertrófia. *: p<0,05. ***: p<0,001

ránt igazolt (2. A–C ábrák). A BKH patológiás jellegét a
I|WiOLVJpQHNUHDNWLYiFLyMDEL]RQ\tWRWWD HPHONHGHWWȕĮ
MHC arány és ANP mRNS-szintek) (2. D–E ábrák) (18).
Mindezen morfológiai és molekuláris változások már 6
KpWWHOD]DRUWDV]ĦNtWpVWN|YHWĘHQMHOHQYROWDN$NpVĘEEL
LGĘSRQWRNEDQ pVKpWHOWHOWpYHO D]DRUWDV]ĦNtWHWW
csoportokban a kamradilatáció és a progresszív intersWLFLiOLVNROODJpQIHOKDOPR]yGiVMHOHLLVPHJ¿J\HOKHWĘYp
váltak (1. E, 2. F ábrák), amelyek szintén összhangban
iOOQDNDNRUiEELPHJ¿J\HOpVHNNHO  

vencionális funkcionális paraméterekkel. Jelen tanulmányunkban ezért a nyomás-térfogat analízist alkalmaztuk
a BK-funkció pontos hemodinamikai jellemzésére.

$IRNR]RWWQ\RPiVWHUKHOpViOWDOHOĞLGp]HWW
BKH korai stádiuma
$IRNR]RWWQ\RPiVWHUKHOpViOWDOHOĘLGp]HWW%.+NH]GHWL
VWiGLXPiW NiURVRGRWW GLDV]WROpV IXQNFLy IĘNpQW PHJQ\~OWDNWtYUHOD[iFLy   pVPHJWDUWRWWV]LV]WROpVPĦködés jellemzi. E korai stádiumban a konvencionális,
HOĘpVXWyWHUKHOpVWĘOIJJĘV]LV]WROpVSDUDPpWHUHNQHP
$%.IXQNFLyMiEDQEHN|YHWNH]ĞYiOWR]iVRN változnak. Ugyanakkor, nyomás-térfogat analízis techDIRNR]RWWQ\RPiVWHUKHOpViOWDOLQGXNiOW
nikával a BK-i kontraktilitás fokozódása mutatható ki (5,
%.+NLDODNXOiVDpVSURJUHVV]LyMDVRUiQ
7, 17). A kontraktilitás ezen kompenzatórikus emelkeA nyomás-térfogat analízis a BK kontraktilitását meg- dése biztosítja a BK alkalmazkodását a megnövekedett
Et]KDWyDQ PpUĘ in vivo hemodinamikai módszer (3). A artériás utóterheléshez. Az abdominális AB-modellel
módszer fontos sajátsága, hogy a nyomás–térfogat-hur- kapcsolatos korábbi tapasztalataink alapján a 6. hetet
NRN UpV]OHWHV HOHP]pVH YHQD FDYD RNNO~]LyV PDQĘYHU választottuk a BKH korai fázisának tanulmányozásáDONDOPD]iVDPHOOHWOHKHWĘYpWHV]LD]HOĘpVXWyWHUKH- hoz (5, 17). Hemodinamikai méréseink igazolták, hogy
OpVWĘO IJJHWOHQ NRQWUDNWLOLWiVSDUDPpWHUHN NLV]iPtWi- D]$%FVRSRUWRWHEEHQD]LGĘSRQWEDQYDOyEDQNiURVRsát. Ez különösen fontos olyan kórállapotokban, ahol dott diasztolés funkció (megnyúlt Tau-értékek) és megD]HOĘpVYDJ\XWyWHUKHOpVMHOHQWĘVHQYiOWR]LNH]]HOOH- tartott szisztolés funkció jellemezte. Emellett a BK-i
hetetlenné téve a BK-funkció korrekt jellemzését a kon- kontraktilitás pontos jellemzése céljából három, széles
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N|UEHQHOIRJDGRWWHOĘpVXWyWHUKHOpVWĘOIJJHWOHQNRQWraktilitásparamétert (ESPVR, PRSW, dP/dtmax-EDV)
számítottunk (3). Mind a három paraméter megnövekedett BK-i kontraktilitást igazolt az AB-csoportban (4.
B, 5. B, 6. B ábrák). A változatlan VAC-arány jelezte,
hogy a BK-i kontraktilitás emelkedése eredményesen
kompenzálta az artériás rendszerben uralkodó fokozott
utóterhelést (1. táblázat). Mérési eredményeink tehát
igazolták, hogy hemodinamikai szempontból az AB6hét csoport megfelelt a fokozott nyomásterhelés által
HOĘLGp]HWW%.+NRUDLVWiGLXPiQDN

WDV]ĦNtWpVKHO\pWĘO PHOONDVYDJ\KDV pVDV]ĦNOHWV~lyosságától (21). Az abdominális AB-modellel folytatott
korábbi kísérleteink alapján hím patkányok esetében a
„kompenzált” BKH-ból a szisztolés diszfunkcióba való
átmenet a krónikus nyomásterhelés 12. hetében várKDWy  (QQHNPHJIHOHOĘHQDpVKHWHWYiODV]WRWWXN MHOHQ WDQXOPiQ\XQNEDQ D] HOĘUHKDODGRWW %.+
WDQXOPiQ\R]iViUD$Q\RPiVWpUIRJDWDQDOt]LVEĘOV]iPROW DGDWRN DODSMiQ H]HNEHQ D] LGĘSRQWRNEDQ D %.L
NRQWUDNWLOLWiVSDUDPpWHUHN MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWHN D NRrai fázishoz képest (AB-6hét csoport) (4. B, 5. B, 6. B
ábrák). A hiperkontraktilis állapot dekompenzációja a
$IRNR]RWWQ\RPiVWHUKHOpViOWDOLQGXNiOW
változatlanul fennálló fokozott artériás ellenállás (Ea)
%.+HOĞUHKDODGRWWVWiGLXPD
mellett a BK-i kontraktilitás és az utóterhelés egyensúA fokozott nyomásterhelés által indukált patológiás lyának felbomlásához vezetett (csökkent VAC-arány)
BKH esetében a kontraktilitás növekedése csak ideig- (1. táblázat). A kamrai szisztolés teljesítmény romlása
OHQHVDONDOPD]NRGiVWWHV]OHKHWĘYpXJ\DQLVDNH]GHWL H]HNEHQD]LGĘSRQWRNEDQD]HOĘWHUKHOpVWĘOIJJĘSDUDkompenzatórikus kontraktilitás-fokozódás a progresz- méterek (pl. EF) enyhe csökkenésében nyilvánult meg
szió során regrediál (6, 7). Korábbi vizsgálatok kimu- (1. táblázat). $] DRUWDV]ĦNtWHWW FVRSRUWEDQ HPHOOHWW D
tatták, hogy a szisztolés funkció dekompenzációjának 18. héten a diasztolés funkció mindkét aspektusának
LGĘSRQWMDNUyQLNXVQ\RPiVWHUKHOpViOWDOHOĘLGp]HWW%.+ DNWtYUHOD[iFLypVSDVV]tYIHV]OpV MHOHQWĘVURPOiVDLV
állatmodelljeiben függ a kísérleti állat fajától, az aor- PHJ¿J\HOKHWĘYROW(1. táblázat).

7. ÁBRA. A dP/dtmax-EDV összefüggés és a miofilamentáris rendszer Ca2+-érzékenységének korrelációja a fokozott
nyomásterhelés által indukált BKH kialakulása és progressziója során. A maximális dP/dt (dP/dtmax) – végdiasztolés térfogat (EDV) összefüggés meredekségének növekedése a bal kamrai (BK)-i kontraktilitás fokozódására utal az AB-6hét csoportban a megfelelő Sham csoporthoz képest (A–B). A dP/dtmax-EDV és a miofilamentáris Ca2+ (pCa50) érzékenységben bekövetkező
változások korrelációt mutattak az összes vizsgálati csoport együttes elemzése esetében (C). Az aortaszűkített (aortic banded
[AB]) (D) és az áloperált (Sham) (E) csoportokat külön vizsgálva ugyanakkor nem volt korreláció kimutatható. *: p<0,05
97

CH_2019_2.indd 97

2019. 05. 20. 12:32:38

Cardiologia Hungarica

5XSSHUWpVPXQNDWiUVDL0LR¿ODPHQWiULVIXQNFLypVNRQWUDNWLOLWiV%.+EDQ

0LRÀODPHQWiULVIXQNFLyIRNR]RWW
nyomásterhelés által indukált BKH-ban és
HQQHN|VV]HIJJpVHD%.IXQNFLyYDO
Tekintve, hogy a BK-i kontraktilitás, azaz a szívizomVHMWHNHUĘNLIHMWpVHDV]DUNRPHUIXQNFLyIJJYpQ\HIHOmerül, hogy a BKH kialakulása és progressziója során
YiOWR]iVRN PHKHWQHN YpJEH D PLR¿ODPHQWiULV IXQNFLóban is (22). Ezt támasztja alá, hogy korábbi kísérletes munkák megnövekedett, változatlan és csökkent
szarkomerfunkciót is leírtak a patológiás BKH különbö]ĘVWiGLXPDLEDQ ± 8J\DQDNNRUH]HNDWDQXOmányok számos limitációval rendelkeznek. A legtöbb
NRUiEEL NtVpUOHW D PLR¿ODPHQWiULV IXQNFLyW FVDN HJ\
EL]RQ\RV LGĘSRQWEDQ YL]VJiOWD tJ\ QHP UHQGHONH]QN
DGDWWDODV]DUNRPHUIXQNFLyLGĘEHOLYiOWR]iVDLWLOOHWĘHQ
Továbbá, egyik említett tanulmány sem vizsgálta a BK-i
NRQWUDNWLOLWiVpVDPLR¿ODPHQWiULVIXQNFLyNDSFVRODWiW
$UUyO WHKiW KRJ\ D PLR¿ODPHQWiULV UHQGV]HUEHQ OHtUW
változások hogyan hatnak a teljes BK hemodinamikai
MHOOHP]ĘLUHPpJNRUOiWR]RWWDND]LVPHUHWHLQN(]pUWMHlen tanulmányunkban párhuzamosan vizsgáltuk a BK
NRQWUDNWLOLWiViWpVDPLR¿ODPHQWiULVIXQNFLyYiOWR]iViW
a BKH kialakulása és progressziója során.

(Ser-22/23 és Ser-43) sem a cMyBP-C (Ser-282) egyéb
vizsgált oldalláncain nem történt változás, feltételezhetMNKRJ\DF7Q,3.&VSHFL¿NXV7KUKHO\HQW|UWpQĘ
KLSHUIRV]IRULOiFLyMDiOOWDPLR¿ODPHQWiULVUHQGV]HUHPHOkedett Ca2+-érzékenységének hátterében.

$IRNR]RWWQ\RPiVWHUKHOpViOWDOHOĞLGp]HWW
%.+HOĞUHKDODGRWWVWiGLXPD
$Q\RPiVWpUIRJDWDQDOt]LVEĘOV]iUPD]yHUHGPpQ\HLQN
DODSMiQD%.+HOĘUHKDODGRWWDEEVWiGLXPDLEDQDNRQWraktilitás kompenzatorikus növekedése regrediált (5.
B, 6. B, 7. B ábrák). Ezzel párhuzamosan azt találtuk,
KRJ\DVHMWV]LQWĦ PLR¿ODPHQWiULVUHQGV]HU&D2+-érzéNHQ\VpJpQHNQ|YHNHGpVH pVDPROHNXOiULVV]LQWĦ F7Q,
KLSHUIRV]IRULOiFLyMD D 3.&VSHFL¿NXV 7KU KHO\HQ 
DGDSWiFLyN D  pV  KpWUH HOWĦQWHN D] $%FVRSRUtokban (3. és 4. C ábrák).
$ %.+W HOĘUHKDODGRWWDEE VWiGLXPEDQ YL]VJiOy NRrábbi tanulmányok normális vagy csökkent Ca2+-érzéNHQ\VpJHW ¿J\HOWHN PHJ L]ROiOW pV SHUPHDELOL]iOW V]tvizomsejt-készítményeken. Egy spontán hipertenzív
szívelégtelen patkánytörzs vizsgálata során például
sem a pCa50, sem az Fmax-értékei nem különböztek a
NRQWUROOFVRSRUWpUWpNHLWĘO  (PHOOHWWD]DRUWDtYV]Ħ$IRNR]RWWQ\RPiVWHUKHOpViOWDOLQGXNiOW
kítése által okozott végstádiumú szívelégtelenség patBKH korai stádiuma
NiQ\PRGHOOMpEHQ D PLR¿ODPHQWiULV UHQGV]HU IXQNFLyA fentebb leírtak szerint a fokozott nyomásterhelés ál- jának mindkét komponensében (pCa50, Fmax  MHOHQWĘV
WDO HOĘLGp]HWW %.+ NRUDL Ii]LViUD $%KpW FVRSRUW  csökkenést tapasztaltak (10, 11). Fontos megjegyezni,
emelkedett BK-i kontraktilitás (ESPVR, PRSW, dP/ KRJ\HEEHQDYL]VJiODWEDQD]DRUWDtYV]ĦNOHWQDJ\RQ
dtmax('9  YROW MHOOHP]Ę 8J\DQHEEHQ D NtVpUOHWL FVR- V~O\RVPpUWpNĦYROWpVYLV]RQ\ODJKRVV]~LGHLJiOOWIHQQ
portban emelkedett Ca2+-érzékenységet (pCa50) és vál KpWLJ  tJ\ IHOWpWHOH]KHWĘ KRJ\ D %.+ pV D V]tYHtozatlan Fmax-értéket mértünk permeabilizált szívizom- OpJWHOHQVpJ HJ\ VRNNDO HOĘUHKDODGRWWDEE iOODSRWRW pUW
sejteken (3. ábra és 1. táblázat). Ez az eredmény arra el mind az általunk alkalmazott abdominalis AB, mind a
HQJHG N|YHWNH]WHWQL KRJ\ D PLR¿ODPHQWiULV UHQGV]HU spontán hipertenzív modellhez képest.
fokozott Ca2+pU]pNHQ\VpJH OHKHW IHOHOĘV D NRQWUDNWLOL- Az irodalmi adatokra és saját kutatásainkra alapozva
tás növekedéséért a BKH korai stádiumában. Bár e két IHOWpWHOH]]NKRJ\DPLR¿ODPHQWiULV&D2+-érzékenység
jelenség (fokozott Ca2+-érzékenység szarkomerszinten Q|YHNHGpVH D3.&VSHFL¿NXVF7Q,7KUKHO\HQW|Ués fokozott kontraktilitás a BK szintjén) között ezen ösz- WpQĘKLSHUIRV]IRULOiFLyN|YHWNH]WpEHQ HJ\NRUDLLGHLJszefüggést még nem tárták fel, a szarkomer Ca2+-érzé- OHQHVNRPSHQ]iFLyVPHFKDQL]PXVNpQWPĦN|GLND%.
NHQ\VpJpQHNQ|YHNHGpVHSDWROyJLiV%.+EDQPHJĘU- fokozott nyomásterhelése esetén. A Ca2+-érzékenység
zött szisztolés funkció mellett ismert az irodalomban (9, ezen emelkedése visszaalakul a kompenzált BKH-ból
24). Ezt kiegészítve, megvizsgáltuk a Ca2+-érzékenysé- V]tYHOpJWHOHQVpJEH W|UWpQĘ iWPHQHWNRU PDMG MHOHQget leginkább meghatározó cTnI és cMyBP-C fehérjék WĘVHQFV|NNHQYpJVWiGLXP~V]tYHOpJWHOHQVpJEHQ
VSHFL¿NXVV]DEiO\R]yKHO\HLQHNIRV]IRULOiOWViJLiOODSRtát. Méréseink a foszforiláltság nagyfokú növekedését
jelezték a PKC-mediált cTnI Thr-144 helyén az AB-6hét Következtetések
csoportban (4. C ábra). Eredményeinkkel összhangban
korábbi kutatások kimutatták, hogy a cTnI pszeudo-fosz- Jelen tanulmányunkban kimutattuk, hogy a fokozott
forilációja a Thr-143/144 (Thr-143 emberben és Thr-144 nyomásterhelés által indukált BKH korai stádiumára a
egérben/patkányban) helyeken potenciálisan növeli a BK szintjén fokozott kontraktilitás, a szarkomer szintjén
PLR¿ODPHQWiULV &D2+-érzékenységet (25, 26). Érdekes pedig emelkedett Ca2+-érzékenység (a cTnI PKC-spemódon a Thr-143 oldallánc hiperfoszforilációja nem volt FL¿NXV 7KU KHO\HQ W|UWpQĘ KLSHUIRV]IRULOiFLyMD PLKDWiVVDO D PD[LPiOLV V]DUNRPHUHUĘ Q|YHNHGpVpUH KX- DWW  MHOOHP]Ę (] D NRUDL IXQNFLRQiOLV DONDOPD]NRGiV
mán permeabilizált szívizomsejtekben (25), ami szintén kompenzálja a megnövekedett artériás utóterhelést, és
|VV]KDQJEDQ iOO D]]DO D PHJ¿J\HOpVQNNHO PLV]HULQW H]]HO IHQQWDUWMD D ¿]LROyJLiV YHQWULNXORDUWHULiOLV NDSaz AB-6hét csoportban az Fmax-érték nem változott (1. FVROiVW 9$&  pV V]LV]WROpV IXQNFLyW $ EHWHJVpJ HOĘtáblázat). Figyelembe véve azt a tényt, hogy sem a cTnI rehaladottabb állapotában ugyanakkor a BK megnö98
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YHNHGHWW NRQWUDNWLOLWiVD pV D PLR¿ODPHQWiULV UHQGV]HU
Ca2+-érzékenységének növekedése egyaránt regrediál. A kompenzáció hiánya a VAC romlásához, ezáltal
a szisztolés teljesítmény károsodásához vezet. EredPpQ\HLQN DUUD HQJHGQHN N|YHWNH]WHWQL KRJ\ D PLR¿lamentáris Ca2+pU]pNHQ\VpJEHQEHN|YHWNH]ĘYiOWR]i
sok hozzájárulhatnak a BK-i kontraktilitás dinamikus
YiOWR]iVDLKR] D IRNR]RWW Q\RPiVWHUKHOpV iOWDO HOĘLGpzett BKH kialakulása és progressziója során.
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