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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK

A szív elektromos aktivitásában és a kontrakció

létrejöttében nagy szerepet játszanak az intracellulär is

és extracelluláris teret elválasztó lipid membránba

ágyazott "pórus-szerű" ioncsatornák. Ha ezek a csatornák 

inaktívak, akkor átjárhatatlanok az ionok számára, aktív

állapotukban azonban ionok milliói keresztezik a mem

bránt másodpercenként. Természetesen a koncentrációgra

diens meghatározza az ionmozgások irányát. A Na+ és Ca 

ionok befelé mozognak a csatornákban, a K+ ionok pedig

+ +

kifelé az extracelluláris térbe. Egy bizonyos fajlagos- 

azaz a Na+ság is érvényesül ezekben az ionmozgásokban,
+ + ionok olyan csatornákon jutnak be a sejtbe, 

amelyek döntően a Na+ ill. Ca

K+ ionok pedig olyan csatornákon haladnak, amelyek első-
+ + + sorban К -ot juttatnak ki a sejtből. Míg a Na és К

áramok szerepe csak annyi, hogy előidézzék a depolarizá-

ciós és repolarizációs folyamatokat, addig a Ca

a repolarizáció kezdeti szakaszában játszott szerepükön

felül kémiai "hírvivőként" is szolgálnak a kontrakciós

és Ca
+ + ionokra szelektívek, a

+ + ionok
I

mechanizmusban.

hogy az ion- csator-Hiba lenne azonban azt hinni,

nák teljesen specifikusak a rajtuk áthaladó ionokra 

nézve. A gyors Na+-csatornán más egyvegyértékű kationok 

is keresztül tudnak jutni. A lítium például ugyanolyan
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mint a Na+ ion. Ebből akönnyen keresztezi a csatornát 

szempontból az ionok sorrendje (SAKMANN és NEHER 1984,

REUTER 1984):

Na> Li> К >Rb>Cs

A permeabilitások aránya:

1.0 : 0.98 : 0.13 : 0.02 : 0.008

Minden egyes gyors Na+-csatorna aktivációját és inakti- 

vációját feltételezés szerint két feszültség által vezé

relt "kapu" irányítja. Az egyik az jm kapu, a hirtelen 

membrán depolarizációra válaszképpen gyorsan kinyílik, 

míg a másik, a ji kapu sokkal lassabban zárul be. A Na + 

ionok csak akkor tudnak keresztülhaladni a csatornán,

amikor az ni kapu nyitva van és a h kapu még nem zárt le. 

Az aktiváció és inaktiváció folyamata a gyors Na+-csa-

torna esetén néhány miliszekundum alatt lejátszódik 

ellentétben a lassú Na+-árammal, amelynél ezek a folya-

de ezalatt az idő alatt 100-500matok sokkal lassabbak

Na+ ion jut át a csatornán. Azt pontosan nem tudjuk,

hogy mi történik a csatorna feszültségérzékeny terüle

teivel, ha egy impulzus éri el a csatornát. Valószínű

leg a csatorna-protein egyes részei megváltoztatják 

konformációs állapotukat és ezáltal megnyílik a csator

na. Elfogadott az a feltételezés, hogy a Na+-csatorna az 

alábbi három állapot egyikét veheti fel:

a) nyugalmi állapot, amelyben a membrán még nem

depolarizált és a csatorna zárva van
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b) aktív állapot, amelyben a membrán depolarizált és

a csatorna nyitva van

c) inaktív állapot, amelyben a csatorna már lezárt,

de a membrán még mindig depolarizált.

Ha a csatorna nyugalmi állapotában hirtelen depolarizá-

lódik a membránpotenciál egy bizonyos küszöbértéket

meghaladóan, akkor a csatorna aktív, azaz ionvezető

állapotba kerül. Egyes szerek csak az aktív, míg mások

csak az inaktív állapotban lévő csatornával képesek

kapcsolatba lépni (HONDEGHEM és KATZUNG 1984).

A gyors Na+-csatorna blokkolókat két fő csoportra

lehet osztani a hatás helye szerint. Az egyik csoportba

tartozó szerek a csatorna külső , míg más anyagok a

csatorna intracelluláris felszínéhez kötődnek. A csator

na külső felszínéhez kötődő szerek jellemző képviselője

a tetrodotoxin és a saxitoxin (RITCHIE és ROGART 1977)

míg a sejtmembrán belső felszínén ható anyagok közé

számos helyi érzéstelenítő és antiarrhythmiás szer tar

tozik, mint például a prokain és lidokain. Néhányuk

lipofil és emiatt deformálja a foszfolipid membránt,

amelybe a csatornaproteinek beágyazódnak és így indirekt 

módon módosítják a gyors Na+-csatorna működését, míg

másoknak specifikus kötőhelyük van. Ezek közül néhány

pl. a kinidin - viszonylag nagy affinitássalszer

kötődik az aktív állapotú csatornához míg egyéb szerek

- pl. amiodaron, prokainamid - inkább az inaktív csator-
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nához kötődnek (HONDEGHEM és KATZUNG 1984).

A Vaughan-Williams féle klasszifikáció 1. osztályá- 

sorolt Na+-csatorna blokkoló antiarrhythmiás szerek

nek létezik egy további osztályozása aszerint, hogy ezek 

az anyagok hogyan hatnak az akciós potenciál időtartamá

ba

ra kamrai munkaizomban. Az 1A csoportba tartozó vagy

"kinidin-legprominensebb képviselőjükről elnevezve 

szerű" szerek prolongálják, az 1B csoportba soroltak 

("lidokain-szerű" anyagok) pedig rövidítik a kamrai 

akciós potenciált. Az un. IC csoportot pedig olyan Na+-

csatorna blokkoló antiarrhythmiás szerek alkotják, ame

lyek nem gyakorolnak lényeges befolyást a kamrai akciós 

potenciál időtartamára ("propafenon-szerű" szerek).

A kinidin csökkenti a depolarizáció maximális se

bességét növeli az akciós potenciál időtartamát 

(APD) és az effektiv refrakter periódust (ERP), valamint

emeli az ingerküszöböt. Az APD-ben bekövetkező növekedés

K+-áram gátló hatás következménye (RODENvelószínűleg

és mtsi. 1988). A lidokain szintén csökkenti a depolari

záció maximális sebességét, bár kisebb mértékben, az

akciós potenciál időtartama azonban az előző példával

ellentétben csökken, talán a plató fázis alatti TTX- 

érzékeny Na+-áram ("window current") gátlása miatt, míg 

a propafenon nem gyakorol befolyást az APD-re és a 

szernek csak a Na+-csatorna blokkoló hatása érvényesül. 

Ezeknek az anyagoknak az előbb említett hatásai termé-
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szetesen függenek a szövet típusától. A kinidinről ki

mutatták, hogy növelheti (COLATSKY 1982), de csökkenthe

ti (CARMELIET és SAIKAWA 1982) is az APD-t Purkinje-

roston, míg a lidokain-szerű anyagok még meg is nyújtják

az APD-t pitvarban (BORCHARD és mtsi. 1985). Az 1.

osztályú antiarrhythmiás szereknek ez a felosztása tehát

csak kamrai munkaizomra érvényes.

A kinidin és lidokain hatásában tapasztalható kü

lönbségek értelmezhetők a modulált receptor teória alap

ján (HONDEGHEM és KATZUNG 1977, 1980). Ez az elmélet

magyarázatot ad arra a megfigyelésre is, hogy az 1. 

osztályú szerek Na+-csatornára gyakorolt hatása növek

szik az ingerfrekvencia emelésével. A modell feltétele

zi, hogy a Na+-csatornának három különböző állapota van: 

nyugalmi, aktív, inaktív. A különbségek a szereknek az

egyes csatornaállapotokhoz való affinitásában, a szerek

kötődésének és disszociációjának időállandóiban külön-

Ingerlés

antiarrhythmiás szerek terápiás koncentrációi egyáltalán 

nem hatnak, vagy csak kis hatást gyakorolnak a Na+-

f éle hatásokhoz vezetnek. nélkül az

csatornákra. Ismétlődő ingerléssel a blokk frekvencia-

függő módon fejlődik ki. Ennek következtében a szerek 

jelentősen gátolhatják a gyorsan egymás után következő 

akciós potenciálok kialakulását, míg fiziológiás ritmus 

esetén hatásuk nem jelentős , mivel az akciós potenciál 

időtartama során kifejlődött blokk megszűnhet a diasztó-
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lés időtartam végére. Az antiarrhythmiás anyagok Na + - 

csatornára gyakorolt hatását elemezve, a nyert adatokat 

aszerint analizálhatjuk, hogy a szerek produkálnak-e 

nyugalmi blokkot - azaz ingerlés hiányában is blokkol

ják-e a Na+-csatornát - és frekvenciafüggő blokkot. Ez 

utóbbi esetén elemezhetjük a blokk kialakulásának 

("onset kinetika") és a blokkból való helyreállás kine

tikáját ("offset kinetika").

A frekvenciafüggő blokk kialakulása lidokain esetén

sokkal gyorsabb, mint kinidinnél és propafenonnál. A

blokkból való visszatérés kinetikájában is hasonló kü

lönbséget fedezhetünk fel a három szer között; ez propa- 

fenon és kinidin esetében sokkal lassabb, mint lidokain

jelenlétében. Az eddigi vizsgálatok alapján azt lehet 

mondani, hogy kinetikailag leggyorsabbak az 1B csoportba 

tartozó "lidokain-szerű" antiarrhythmiás anyagok, míg

általában a leglassabb kinetikájúak az IC csoportba

tartozó "propafenon-szerű" szerek. A modulált receptor

teória segítségével megmagyarázható a lidokainnak a 

kamrára és pitvarra gyakorolt hatása közötti jelentős 

különbség.* A hosszú kamrai akciós potenciálok intenzív

interakciót tesznek lehetővé a lidokain és az inakti

vált Na+-csatorna között, míg a rövid pitvari potenciá

lok esetén a hatás lehetősége jóval kisebb. Emiatt pit

varnál a lidokainnak a plató fázis alatti Na+-áramra 

("window current") gyakorolt blokkoló hatása is csekély,



7

ez megmagyarázza az akciós potenciálok megnyúlását, 

mivel a valószínűleg itt is meglevő K+-áramra gyakorolt 

gátlás dominanciája ezzel erősödik (BORCHARD és mtsi.

1989) .

Újabban a Ca+-csatornák funkcionális állapotáról, 

feszültség érzékenységéről és ion szállító képességéről 

a legtöbb információt az un."patch-clamp" vizsgálatokból 

nyerjük. Ezt a technikát számos szövet esetén alkalmaz

zák (simaizom, neuron, szívizomsejt). Ezekből az elemzé

sekből kiderült, hogy ezek a szövetféleségek többféle 

különböző tipusú Ca++-csatornát tartalmaznak, amelyeket 

L, T és N betűvel jelöltek. Bizonyos szövetek mindhárom 

tipusú Ca++-csatornát tartalmazzák, a szív munkaizomros

tjaiban és pészméker sejtjeiben azonban csak L és T 

tipusú csatornák jelenléte bizonyított (NILIUS és mtsi. 

1986, HAGIWARA és mtsi. 1988). Az N csatornák elsősorban 

az idegvégződésekben fordulnak elő.

A különbözőségek ellenére az L, T és N csatornáknak

legalább két közös jellemzőjük van - mindegyiküknél a 

a preferált töltéshordozó és mindhármuk érzéketlen 

a tradicionális Na+-csatorna blokkolókra (tetrodotoxin),

+ +Ca

azonban különböznek kinetikájukban, az aktivációs kü

szöbben, vezetőképességükben, a Ca-antagonisták iránti

érzékenységükben, valamint abban a képességükben, hogy a 

Ba++ helyettesítheti-e a Ca++ iont, mint töltéshordozó.

Az N csatorna kinetiká jár„a„jellemző, hogy kisülés-
EgУе \

>
% £

C
<=r &
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sorozat ("bursts") észlelhető a depolarizáció kezdetéhez 

közel és ez hiányzik a depolarizáció végén (NOWYCKY és 

mtsi. 1985). Ezzel ellentétben a T csatornában folyama

tos kisüléssorozat jön létre, mutatva az aktiváció és

inaktiváció ismétlődését. Az L csatorna esetén szintén

tapasztalhatunk - a hosszabb időtartamú nyitott idő

szakok mellett - ilyen kisüléssorozatokat, tehát azt

mondhatjuk, hogy az L csatornának háromféle működési

módja van (HESS és mtsi. 1984):

amikor a csatorna elektromosan csendes és0 mód

képtelen az aktivációra

1 mód - amikor a csatornában viszonylag

gyorsan váltakozik a nyitott és zárt

állapot

2 mód - amikor a csatorna hosszú ideig is nyitva

marad.

A T csatornára jellemző, hogy már gyenge depolari

záció is aktiválja, ellentétben az N és L csatornákkal, 

amelyek működéséhez erős depolarizáló impulzusra (kb. 

lOmV) van szükség.

A Cá++-csatornák jelentősen különböznek áram-

szállító képességükben. A T csatorna vezetőképessége 9

míg az N csatornáé 13picosiemens körül van ,

picosiemens. Az L csatorna rendelkezik a legnagyobb, 25 

picosiemens körüli vezetőképességgel (MILLER 1987).

Az L csatornákat erősen blokkolják a szervetlen
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(kadmium) és szerves (verapamil) Ca-antagonisták, ellen-

tétban a T és N csatornákkal, amelyek relative érzéket

lenek a szerves és a legtöbb szervetlen Ca-antagonistára

(NOWYCKY és mtsi. 1985),- de a T csatornát blokkolja a

nikkel (HAGIWARA és mtsi. 1988), az N csatornát pedig a

kadmium.

Az L csatorna szelektivitásáról elmondható, hogy 

nem fogad el Na+-t kis mérete és a nagy befelé irányuló 

hajtóerő ellenére sem, hacsak nem hiányzik a Ca + + az

extracelluláris térből (ALMERS és mtsi. 1986). Még a
+ ++ + ionok számára is relatíve átjárhatatlan aBa és a Sr

+ +csatorna, amikor extracelluláris Ca van jelen. Ez a

szituáció megváltozik bizonyos mértékben amikor a kalci

umot eltávolítjuk az extracelluláris térből mert ilyen

körülmények között a csatorna átjárhatóvá válik a Na+,
+ ++ + ionok számára (McCLESKEY és ALMERS 1985). ABa és Sr

+ + helyettesítheti a kalciumot az N csatornánál is,Ba

azonban T csatorna esetén nem.

A Ca++-csatornákat blokkoló Ca-antagonisták két

csoportra oszthatók aszerint, hogy szervesek vagy szer

vetlenek. Ez utóbbi csoportba tartozik például a kobalt, 

nikkel, lantán és mangán. Ezek az anyagok egyrészt

toxikus sajátságaik miatt csak laboratóriumi célra

használhatók, másrészt hatásmechanizmusuk is különbözik

a szerves Ca-antagonistákétól. Az utóbbiak módosítják a 

Ca++-szelektív csatornák működését, a szervetlen Ca-
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antagonisták viszont fizikailag eltorlaszolják a csator

nák külső nyílását. A szerves Ca-antagonisták kémiailag 

eléggé heterogének; vannak közöttük fenilalkilaminok, 

mint például a verapamil, dihidropiridinek (nifedipin) , 

benzodiazepinek (diltiazem) és difenilalkilaminok (fen-

dilin).

A Ca-antagonistákat többféle szempont alapján is

alapjánfelosztásosztályozhatjuk. egyik

(FLECKENSTEIN 1983) az A csoportba sorolhatjuk azokat a

Az

szereket, amelyeknek nagy affinitásuk van a receptorhoz

és szelektíven csak a Ca++-csatornát gátolják, azaz a 

Na+-csatornára nem fejtenek ki hatást (verapamil, dil

tiazem). А В csoportba tartoznak azok az anyagok, ame

lyek kevésbé hatásosak és szelektívek 

nista hatásuk mellett csökkentik a Na+-áramot is (fendi-

tehát Ca-antago-

lin) .

Egy másik csoportositás szerint a Ca-antagonistákat

csoportba oszthatjuk. Az I. 

osztályba tartoznak azok a szerek, amelyek elsősorban a

három fő - I, II és III

myocardiumra hatnak, а II. osztályba tartozók főként az

érrendszerire hatnak, а III. osztályba tartozók pedig

szelektíven a pészméker szöveteket és a ingerületvezető

rendszert befolyásolják. Ebben a klasszifikációban a

verapamil egyaránt rendelkezik az I., II. és III. osztá

lyú hatásokkal, míg a nifedipinnek és más dihidropiri- 

dinnek nincs III. osztályú hatása (NAYLER 1982,
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GODFRAIND és mtsi. 1986, GODFRAIND 1987).

A lassú Ca++-áramot blokkoló Ca-antagonisták

vizsgálatára általában a következő technikák használato

sak:

- a kontraktilitás mérésén alapuló módszer

az ún. "lassú válasz" módszer

- a voltage- és patch-clamp technikák
+ + felvételének mérése- radioaktívan jelzett Ca

- biokémiai vizsgálatok a radioaktívan jelzett 

antagonisták kötődésének megfigyelésére.

Ezekhez a vizsgálatokhoz a "lassú válasz" módszer al

kalmazása a legelterjedtebb. Ennek lényege, hogy olyan

preparátumot használunk, amelyet nagy koncentrációban

alkalmazott káliummal előzőleg depolarizáltunk olyan 

mértékben, hogy a gyors Na+-csatornák inaktív állapotba
+ +kerüljenek, majd kihasználva azt a tényt, hogy a Ca

csatorna proteinek ciklikus AMP-függő foszforilációja

növeli a nyitvatartási időt, illetve annak a valószínű

ségét , hogy a csatorna az un. 1. módnak megfelelő akti

vitást mutat (TRAUTWEIN és mtsi. 1986, 1987), olyan

szerek egyidejű alkalmazásával, amelyek elősegítik a 

ciklikus AMP szint emelkedését (katekolaminok, metilxan- 

tinok, hisztamin), Ca++-dependens lassú akciós potenciá

lokat keltünk. Mivel a depolarizációért itt kizárólag a 

Ca++-áram felelős, ez a modell alkalmas Ca-antagonisták

elemzésére.
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A jelen munka célja egyrészt az volt, hogy egy 

viszonylag egyszerű, konvencionális mikroelektródtechni- 

kával is elvégezhető metodikát alkalmazzunk Ca-antago- 

nista hatású vegyületek szűrésére. Ezt az un. "lassú

válasz" módszert használtuk néhány Ca-antagonista saját

ságé szer ill.

legesen Na+-csatorna blokkolók másodlagos Ca-antagonista

új vegyület vizsgálatára,.továbbá elsőd-

hatásának bemutatására. Munkánk második részében, a

prajmalin példáján, azt kívántuk demonstrálni , hogy

melyek azok az igényesebb elektrofarmakológiai módsze

rek, amelyekkel egy új vegyület Na+-csatorna blokkoló

hatását jellemezni lehet, különös tekintettel a szer

alkalmazhatóságát jelentősen befolyásoló frekvenciafüggő

sajátságokra, és az un. "offset kinetikára".
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2. MÖDSZEREK

2.1 Gyors Na+-csatorna gátlás elemzése

2.1.1 A depolarizáció sebességének mérése

Vizsgálatainkhoz mindkét nembeli, 1500 - 2000 g 

súlyú, fiatal nyulak szivéből izolált jobb kamrai pa- 

pilláris izmokat használtunk. A marginális fülvénába 300 

NE heparint fecskendeztünk, majd az állatokat tarkóütés

sel megöltük. Mellkasfeltárás után a szivet gyorsan

kimetszettük és folyamatosan 95% O2 + 5% CO2 gázeleggyel

35 °C-os, 7.4 pH-jú Locke oldatot 

tartalmazó preparáló kádba helyeztük. Az általunk 

használt tápoldat összetétele: 123.7 mmol/1 NaCl, 4.0

oxigenizált, 32

mmol/1 KC1, 25.0 mmol/1 NaHCO^, 10.1 mmol/1 d-glükóz és 

2.2 mmol/1 CaC^, összesen 165.0 mmol/1. A jobb kamrai

32 °Cpapilláris izom kimetszése után a preparátumot, 

hőmérsékletű, az előzőekkel megegyező összetételű

szervfürdőben rögzítettük. A kisérlet megkezdése előtt 

egy órán keresztül előinkubálást végeztünk. A szívké

szítményeket biológiai ingerlőből (EMG 4767) nyert, 1 ms

időtartamú, háromszoros küszöbintenzitású négyszögim

pulzusokkal, 100 impulzus/perc frekvenciával, bipoláris

platina elektródon keresztül hajtottuk. Az általunk

EMG 47672. A transz-használt izolációs egység tipusa:

3 mol/1 KC1membrán akciós potenciálok elvezetésére
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oldattal feltöltött, 8-15 MOhm ellenállású üvegelektró-

dok segítségével került sor. Az elektródákat egy házi 

gyártmányú vertikális elektródahúzóval készítettük. A 

mikroelektródát egy Ag-AgCl elektródán keresztül közvet-
12lenül egy MIKI 1623B gyártmányú, 10 Ohm bemeneti el

lenállású előerősítő bemenetéhez csatlakoztattuk, amit a

sejtbe történő behatoláshoz szükséges megfelelő finom

ságú mozgatás biztosítása céljából, egy LEITZ mikromani- 

pulátorra szerelve, a szervfürdő közelében helyeztünk

el. Az erősítőrendszer következő tagja a MIKI 1623D 

gyártmányú főerősítő volt. A megfelelő jel/zaj viszony

elérése érdekében itt tízszeres erősítést alkalmaztunk.

A potenciálok deriváltját (dV/dt) , amelynek maximális

értéke a depolarizáció maximális sebességét jellemzi,

(MIKI 2015C)egy elektronikus differenciáló áramkör

állította elő. Az akciós potenciálok regisztrálására egy

digitális tároló oszcilloszkópot (TEKTRONIX 2230) hasz

náltunk. Az oszcilloszkóphoz egy 26 Kbyte kapacitású, 

hálózattól független memóriaegység és RS - 232 interface 

is tartozott, így maximálisan 26 jelet lehetett tetsző

leges ideig tárolni ill. az interface-en keresztül eze

ket egy IBM kompatibilis számítógépbe (MAT-2T) vittük és 

mágneslemezen rögzítettük. Számítógépes szoftverünk az 

akciós potenciál következő paramétereit értékelte ki: a 

nyugalmi potenciál (RP), az akciós potenciál amplitúdója

(APA), az akciós potenciál időtartama a repolarizáció
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50%-os és 90%-os szintjénél mérve (APD^g és APD 

valamint a potenciálok elektronikusan előállított és
90^

digitálisan tárolt deriváltjai alapján - a depolarizáció 

maximális sebessége (V

az effektiv refrakter periódust (ERP) is mértük a

). A kisérlet folyamán ezekenmax
kívül

következő módszerrel: a "hajtó" impulzushoz képest vala

mivel késleltetve egy "teszt" impulzust alkalmaztunk, s 

a legkorábbi "teszt" impulzus által kiváltott extrasys- 

tole és a "hajtó" impulzus közötti idő adta az ERP-t. 

Lehetőség volt ezen kívül a számítógép képernyőjén 

potenciálok megjelenítésére és kirajzolására egy PHILIPS

a

PM 8154 digitális plotterrel. A kísérleti elrendezés

sematikus vázlata az 1. ábrán látható.

Az alapértékek felvételénél az egy órás előinkubá-

lás után regisztráltuk az elektromos aktivitást kontroll

körülmények között. A vizsgált szernek az akciós poten

ciálra gyakorolt hatását 30 perc inkubációs idő után

rögzítettük, majd 90 perces, a szert nem tartalmazó

tápoldattal történő mosás után ellenőriztük, hogy hsly-

reálltak-e a kontroll körülmények között mért paramé

terek.

A depolarizáció maximális sebességére az alkalma

zott szer által kifejtett frekvenciafüggő blokk (use- 

dependent block) tanulmányozása esetén a következő pro-

stabil akciós potenciál elérése után atokolt követtük:

preparátum ingerlését megszüntettük, majd 3-5 perces



16

ST IM. JSIV. DSOAMP
X Y tr.ME,DE DER.

EO s
1 RMTEob П r OR

FP
G
О PC. AT?(=□

PRN KB

PIT
A:\OXP5-OUM\OXP0423K.001/

512.0000/ EVt

Points 
x Dimension 
у Dimension

Amplification 
1, Resting Potential(y) 

Test.Withs(x)

S/
V/

10.0000/
-0.7441/ 
0.1630/ 
0.2250/ 
0.0420/ 
0.2670/ 

-0.7510/ 
-14.6458/ 

0.2180/ 
-0.6783/ 

482.5833/ 
0.0030/ 

-0.1568/ 
-0.7510/

APD (lOOXMx)2
Start(x) 
End(x) 

Take Off(y)
6, dV/dt (min)(y/x)

3.
4.
5,

(x )7. at
<У>8.

(max)(y/x)9.w
(X)10, at
(У)11 .

(min)(у)12. AP /(x)13 at
0.2391/
0.0070/
0.9832/
0.2120/
0.2030/
0.1940/
0.1790/
0.1600/
0.1340/ 
0.1030/ .
0.0730/ 
0.0370/

(max)(у)14,
(x)15, at

16, APA(y)
17, APD (090% ) (x)
18, APD (080%)(x) 

• 19, APD (070% Hx)
20, APD (060% Kx)
21, APD (050%)(x)
22, APD (040% )(x )
23, APD (030% ) (x )
24, APD Í 020%)(x )
25, APD (010% Mx) УV

KÍSÉRLETI ELRENDEZÉS1. ábra
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e
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nyugalmi időszakot követően, a választott frekvenciájú 

impulzussorozattal ingereltük a preparátumokat és 

regisztráltuk a depolarizáció maximális sebességének 

változását (2. ábra). Az általunk vizsgált frekvenciák: 

3.3 s"\ 1.67 s"1 és 0.83 s ^ (ciklushosszban kifejezve: 

300 ms, 600 ms és 1200 ms). Ezekben a kísérleteinkben

1.5-szeres küszöbintenzitású ingereket alkalmaztunk. A

szer inkubációs ideje itt is 30 perc volt.

Az offset kinetika (a frekvenciafüggő blokkból való 

visszatérés - recovery from use-dependent block) megha

tározásakor, stabil akciós potenciál esetén, a prepa

rátum ingerlését változó időtartamokra felfüggesztettük 

(20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 és 300 s), majd

a nyugalmi időszak utáni első akciós potenciál maximális

5 s

20 V/s

I !:;í

ÜlSe III iI ü iI IIi|Ü!íi!
I I!!li ij

IIIи !í! i I!i íií Ii ! !I íií5 Г|
I !ü

íI fiIi II a jl||I |i 1Ш I 11
! Síiщ1 Iу1 11 IfiUH H1 11

-j- •2. ábra Na - csatorna blokkolók frekvenciafüggő V 
blokkjának elemzése nyúlszív jobbkamrai munkaizmon max
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depolarizációsebességét regisztráltuk. Az így kapott 

értékeket a 300 s nyugalmi állapot után felvett 

százalékában fejeztük ki és ezekre az értékekre egy

V max
V max

)у = А + B’expC-t/'f(1) г ec

alakú exponenciális függvényt illesztettük, ahol X 

folyamat időállandója.

Az általunk vizsgált szert, a prajmalint (Kali- 

Chemie Pharma), az alapértékek felvételénél 0.1 mg/l, 

0.2 mg/l és 0.5 mg/l, míg a további vizsgálatok esetében 

csak 0.5 mg/l-es koncentrációban alkalmaztuk. Adatainkat 

statisztikailag kétmintás Student t-próbával elemeztük.

ar ec

Az ábrákon és táblázatokban minden esetben a standard

deviációt (S.D.) tüntettük fel.

2.1.2 Kinetikai analízis

A Hondeghem-Katzung féle modulált receptor teória 

alapján, a gyors Na+-csatornának háromféle állapota le

hetséges: 'nyugalmi, aktív és inaktív (3. ábra). Ezek a 

Na+-csatorna blokkolókkal szemben különböző receptorként 

funkcionálnak, vagyis a szereknek a három csatornaálla

pothoz való affinitásában, valamint a szer-csatorna 

kölcsönhatás kinetikai jellemzőiben jelentős különbségek

vannak, amelyek megmagyarázzák például azt a jelenséget,

\ 1
■s

&'r
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hogy minden 1. osztályú szer nagyobb ingerfrekvencia 

esetén, nagyobb Na+-áram blokkot mutat.

Az általunk vizsgált szer, a prajmalin, kinetikai

analízisénél feltétéleztük, hogy a szer által előidézett

a prajmalin és a csatorna-proteinV közöttiblokkmax
elsőrendű reakciónak köszönhető. A fentiek miatt a re

ceptor affinitása a szerhez függ a csatorna állapotá-

HH

© ©© HHHH

D —D---- D---- <

Ír кд
КК

1.kR 1* kx
4

© HH*© ©HH'

HH'

3. ábra A Na csatorna - szer kölcsönhatás a modulált 
receptor teória alapján. A csatorna három állapota: R - 
nyugalmi, A - aktív, I - inaktív. A szer kötődésének és 
leválásának kinetikai állandóit а к és 1 paraméterek jel
képezik. A szer kötődése megváltoztatja a csatornaállapo
tok közötti átmenet normál kinetikáját (HH—►HH').

tói. Amennyiben a csatornaállapotok közötti átmenet az

akciós potenciál folyamán gyors a receptor-szer kölcsön

hatáshoz viszonyítva, a csatorna aktív és/vagy inaktív

állapotában a szernek a csatornához való kötődése, míg

nyugalmi állapotában inkább a csatorna-szer komplex

mivel a Na+-csatorna affini-disszociációja a domináns,
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tása a szermolekulához a csatorna nyugalmi állapotában 

kisebb. Az ismétlődő ingerlés során ezért a szer által

blokkolt csatornák száma egyenletesen növekszik mindad- 

amíg ki nem alakul egy dinamikus egyensúlyi álla- 

vagyis egy ciklus során a szer által blokkolt és a 

blokk alól felszabaduló csatorna-proteinek száma azonos

dig,
pot,

osztályba tartozó antiarrhythmiás sze-Az 1.nem lesz.

-ra gyakorolt ilyen tipusú blokkja a frek-reknek a V max
venciafüggő blokk (use-dependent block), mivel a blokk

steady-state értéke nyilvánvalóan függ az ingerlési 

frekvenciától, amelyet a modulált receptor teória egy

szerűsítésével született ún. "guarded" receptor modell a

következő összefüggéssel ír le (STARMER és GRANT 1985):

b^jinf ' (1 - exp(-t(j/'t/on)) ' exp(-tr/r )rec(2) b(f) +inf - t /*___)1 - exp(-td/r recon

))b^inf ’ (1 - exp(-tr/r rec+
)1 - exp(-t ,/rd - t /г гon rec

.Л,Ь0М
^brinf..V.

4 b-Tree
Ъп тЬ íbf (t)fi

br inf

h r Ht

4. ábra A frekvenciafüggó blokk kialakulásának sema
tikus ábrázolása. A pontozott terület a blokk nagyságát 
jelképezi.
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ahol a b(f) a számos akciós potenciál során kifejlődőinf
frekvenciafüggő blokk steady-state értéke; a b^inf a 

blokk steady-state értéke, amely csak a Na+-csatornának

a szer iránti, a plató fázis alatti (nagy) affinitásától 

függ; a bfinf szintén a blokk steady-state értékét je

lenti, amely a Na+-csatornának a szer iránti, a csatorna 

nyugalmi fázisa alatti (kis) affinitásától függ, amelyet 

nyugalmi blokknak is nevezünk (4. ábra). Amenynyiben ez 

az affinitás viszonylag nagy, a nyugalmi blokk értéke

tulajdonképpen a b^inf 

és a brinf közötti egyensúlyt képviseli, amely ugyanúgy 

függ annak az intervallumnak, amely alatt a csatorna- 

szer affinitás magas (t^) és a kötődés időállandójának 

az arányától Cfc ) , mint a tf intervallum (amikor az 

előbb említett affinitás alacsony) és a leválás idő-

) . Az ingerlés során a 

blokk értékét az alábbi exponenciális függvény írja le:

elég jelentős is lehet. A b(f) inf

állandójának az arányától (Ti rec

b(f)n = b(f)inf + (brinf - b(f)inf)*exp(-n’r )(3) beat

ahol b(f) 'a blokk értéke a diasztólés intervallum végén 

az n. akciós potenciál után és

+ vrrbeat = V*(4) recon

A kísérleteinkben mért, a szer hatására kialakult V max
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redukciót (V ) azmax*

V ■ Vmaxo'(1 - b(fV(5) max*

ahol Vösszefüggés írja le, a depolarizáció maximá-maxO
lis sebessége szert nem tartalmazó oldat esetében. A

b(f)n értékeket a fenti (5) összefüggés alapján kiszá

molva, a kapott adatokhoz a (3) exponenciális függvényt 

illesztve, megkapjuk a frekvenciafüggő blokk (b(f) ),inf
a nyugalmi blokk (brinf) és a frekvenciafüggó blokk 

kialakulásának időállandóját (r 

a (4) összefüggés alapján kifelyezhető a szer kötődési

). Ali ismeretébenbeat rec

kinetikájának (Ü ) becsült értéke.

2.2 Ca-antagonista hatás vizsgálata

A Ca-antagonista hatásra vonatkozó vizsgálatokat

nyúlszív jobbkamrai papilláris izmán végeztük standard 

mikroelektródtechnikával, un. "lassú válasz" módszerrel.

Az ingerlés a "lassú válasz" folyamán átlagosan 3 ms 

1.3-szeres küszöbintenzitású négyszögim-szélességű,

pulzusokkal, 60 impulzus/perc ingerlési frekvenciával,

bipoláris platina elektródon keresztül történt. Az ak

ciós potenciálokat egy EMG 1553 tipusú osszcilloszkópon

regisztráltuk és fényképeztük. Mikrofilmleolvasó beren

dezés segítségével az akciós potenciál következő paramé

tereit értékeltük ki: a nyugalmi potenciál (RP), az
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akciós potenciál amplitúdója (APA), az akciós potenciál 

időtartama a repolarizáció 10%-os,. 50%-os és 90%-os 

szintjénél mérve (APD 

akciós potenciálok elektronikusan előállított deri

váltjai alapján - a depolarizáció maximális sebessége 

1 órás előinkubáció után regisztráltuk az 

elektromos aktivitást kontroll körülmények alatt (az itt 

használt tápoldat összetétele megegyezik a standard 

mikroelektródtechnika ismertetése során leírtakkal). 

Ezután a "lassú válasz" előidézéséhez 20 mmol/1 K+-ot

90 ^ 5APD™ és APD valamint az10 5 50

(V ). Az max

tartalmazó, az előzőekkel ekvimoláris tápoldattal a

preparátumot depolarizáltuk, majd amikor a nyugalmi

potenciál -45 mV körüli értékre süllyedt és az ingerlé

kenység megszűnt, 20 /umol/1 hisztaminnal "lassú" akciós
/

potenciált váltottunk ki. Az ingerlékenységet akkor

tekintettük megszűntnek, ha ötszörös küszöbintenzitással

történő ingerlés esetén sem volt ingerelhető a prepa

rátum. Mivel a "lassú" akciós potenciál esetében a depo-
+ +larizációért a lassú Ca -áram felelős, a Ca-antagonista

hatásra abból következtettünk, hogy mekkora az a leg

kisebb szerkoncentráció, amely képes a "lassú választ"

kioltani. Az alkalmazott szerek esetében (KHL-8430,

fendilin, verapamil, prajmalin, kinidin, difenilhydan- 

toin, lidokain) az inkubációs idő 30 perc volt.
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3. EREDMÉNYEK

3.1 A Ca++-csatorna blokkoló hatás vizsgálata

3.1.1 Ca-antagonisták "lassú válaszra" gyakorolt hatásá
nak bemutatása

és aVizsgálataink során a verapamil, fendilin 

KHL-8430 jelzésű vegyület "lassú" akciós potenciálokra 

gyakorolt hatását vizsgáltuk mikroelektródtechnikával, 

nyulak jobb szívkamrai papilláris izmán. Arra vonatkozó

lag kívántunk információt nyerni, hogy ezen szerek ha

táserőssége hogyan viszonyul egymáshoz, amelyre a "lassú ' 

választ" még blokkoló legkisebb szerkoncentrációk ará

nyaiból következtettünk.

3.1.1.1 Verapamil

Intracelluláris mikroelektródával, 5 papilláris i-

zomból regisztrált akciós potenciálok esetén, a nyugalmi 

potenciál (RP) -79.0 +_ 1.5 mV, az akciós potenciálok

amplitúdója (APA) 107.3 _+ 2.9 mV, míg a depolarizáció

) 149.2 + 10^9 V/s volt(Vmaximális sebessége max
kontroll körülmények között. Az akciós potenciál időtar

tama a repolarizáció 10%, 50% és 90%-os szintjénél mérve

(APD ) pedig 74.8 +_ 6.9 ms, 175.8 _+ 11.2 

220.1 ± 10.2 ms volt. A tápoldatban a K+

APD 50’ APD9010 5
ms, illetve

koncentrációt 20 mmol/1-ге emelve a nyugalmi potenciál
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erősen csökkent, az ingerlékenység megszűnt, még erős

ingerlés esetén sem sikerült akciós potenciált előidéz

ni. 20 /umol/1 hisztaminnak az oldathoz történő hozzáa

dása, a "lassú" akciós potenciálok 1-2 percen belüli

megjelenését eredményezte. A "lassú válasz" amplitúdója

6.1 _+ 0.9 V/s, s a nyugalmi69.1 + 1.7 mV, a V max
potenciál -44.2 +_ 1.0 mV volt. Az akciós potenciál

időtartamok: APD^: 51.0 +_ 3.8 ms, APD^g: 109.3 _+ 9.2 ms 

144.2 _+ 10.2 ms. A tápoldathoz 0.02 mg/lés APD 90'
verapamilt adva, a szer a "lassú" akciós potenciálokat a 

30 perces inkubációs időszak végére kioltotta (5. ábra, ’

1. táblázat).
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2 ms 20 mmol/1 KCl 

+ 20 pmol/1 HISZTAMIN 

+ 0.02 mg/1 VERAPAMILMOSÁS (60 perc)

Verapamil hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris5 . ábra
izmából regisztrált, hisztaminnal indukált lassú akciós 
potenciálra



1.táblázat
Verapamil hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris izmából nyert, 

hisztaminnal indukált lassú akciós potenciálok paramétereire

Depolarizáció
maximális

Akciós
potenciál Nyugalmi Akciós potenciál időtartama (ms) 
amplitúdó potenciál ______________________________________ sebessége

(V/s), (mV) (mV) 50% 9 0%10%

149.2 
+ 10.9

-79.0 
+ 1.5

74.8 
+ 6.9

175.8 
+ 11.2

220 .1 
+ 10.2

107.3 
+ 2.9

Kontroll

20 mmol/1 K+ -43.2 
+ 1.5

N3

20 mmol/1 K+
+ 20 , u m о 1/1
Hisztamin

20 mmol/1 K+
+ 20 / u rn о 1 /1 
Hisztamin 
+ 0.02 mg/l 
Verapamil 30 p.

144.2 
+ 10.1

6.151.0 
+ 3.8

109.3 
+ 9.2

69.1 
+ 1.7

-44.0 
+ 1.3 + 0.9

-44.2 
+ 1.0

110.9 
+ 11.5

77.3 
+ 7.5

162.3 
+ 8.2

209.6 
+ 7.5

105.8 
+ 3.2

-73.2 
+ 2.3

Mosás 
60 perc

Átlag _+ S . D . , n 5
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3.1.1.2 Fendilin

a 4 mmol/1 K+-ot tar-Kontroll körülmények között,

talmazó Locke oldat esetében, az akciós potenciálok

amplitúdója 109.4 +_ 2.1 mV, a depolarizáció maximális 

sebessége 141.3 +_ 17.4 V/s, míg a nyugalmi potenciál 

80.7 +_ 2.7 mV volt. Az akciós potenciál időtartama a

repolarizáció 10%, 50%, és 90%-os szintjénél mérve 81.0

_+ 12.6 ms, 193.8 +_ 11.1 ms, illetve 252.5 +_ 8.9 ms volt. 

A tápoldatban a K+ koncentráció 20 mmol/1-ге történt

emelése után, a nyugalmi potenciál -45 mV körüli értékre

csökkent és az ingerlékenység megszűnt. 20 yumol/1 

hisztaminnak az oldathoz történő hozzáadásakor a "lassú

válasz" rövid időn belül megjelent. A "lassú" akciós

potenciálok amplitúdója 70.1 _+ 3.1 mV, 

V/s ,

7.2 + 1.9a V max
a nyugalmi potenciál pedig -44.8 +_ 2.5 mV volt. Az

50.1 + 3.8akciós potenciálok időtartama: APD ms ,10 *
159.4 _+ 7.6 ms. 1 mg/lAPD5Q: 120.7 + 1.7 ms, APD

fendilin, a 30 perces inkubációs idő végére, teljesen
90 •

kioltotta a "lassú választ" (6. ábra, 2. táblázat).
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20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN

50 ms

KONTROLL

50 ms

IIIBfcBBBB^BSBBBB 

!L ЯЯНЯКЯЯЯЯВ |нн|||кянннн 

BBBBIilklBBBB
ГШШШишшттшт
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> >Iо ИН5Я5 оо

2 ms

V50ms50 ms

1го-ИВВВВЯВВВВ1 s[ BBRKBBBBBBнявиш'швшяш явпввэявввв (Л(Л
> '! >

о
■ML J

5 ms 20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN 

+ 1 mg/1 FENDILIN
<MOSÁS (60 perc)

Fendilin hatása nyúlszív jobbkamrai papillaris6.ábra
izmából regisztrált, hisztaminnal indukált lassú akciós 
potenciálra



2 . táblázat
Fendilin hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris izmából nyert, 

hisztaminnal indukált lassú akciós potenciálok paramétereire

Depolarizáció
maximális

Akciós
potenciál Nyugalmi Akciós potenciál időtartama (ms) 
amplitúdó potenciál _______________________________ __ sebessége

(V/s)(mV), (mV) 90%10% 5 0%

141.3 
+ 17.4

193.8 
+ 11.1

252.5 
+ 8.9

-80.7 
+ 2.7

81.0 
+ 12.6

109.4 
+ 2 . 1

Kontroll

20 mmol/1 K+ -45.1 
+ 1.9

I

F/N

20 mmol/1 К 
■/ 20 ,umo1/1 

iS^Hisztámin

о
+ I7.2120.7 

+ 1.7
159.4 
+ 7.6

50.1 
+ 3.8

70.1 
+ 3.1

-44.8 
+ 2.5 + 1.9

20 mmol/1 K+
+ 20 ,umol/l 
Hisztamin 
+ 1 mg/l 
Fendilin 30 p.

-45.2 
+ 2.0

40.5 
+ 5.4

164.9 
+ 7.2

236.6 
+ 7.9

69.7 
+ 6.0

96.0 
+ 1.4

-74.0 
+ 1 .1

Mosás 
60 perc

Átlag ± S.D., n = 5
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3.1.1.3 KHL-8430

Kontroll körülmények között, 

papillaris izmából regisztrált akciós potenciálok amplí-

a depolarizáció maximális sebes-

a nyúlszív jobbkamrai

túdója 108.2 _+ 2.6 mV, 

sége 158.2 + 12.1 V/s, s a nyugalmi potenciál 79.6 +_ 1.4

Az akciós potenciál időtartama a repolarizációmV volt.

87.5 + 6.6és 90só-os szintjénél mérve:50%10% , ms,

195.1 +_ 8.6 ms, illetve 242.3 _+ 6.1 ms. A tápoldatban a 

K+ koncentrációját 20 mmol/1-ге emelve, a nyugalmi po

tenciál jelentősen csökkent, és az ingerlékenység meg

szűnt. A "lassú" akciós potenciálok amplitúdója, amelye

ket itt is 20 /umol/1 hisztamin hozzáadásával váltottunk 

ki, 70.2 + 2.5 mV, a V 5.8 +_ 1.2 V/s, mig a nyugalmi 

potenciál -44.1 +_ 1.4 mV volt. Az akciós potenciálok
max

időtartama: APD : 50.1 +_ 5.6 ms, APD : 119.0 + 8.9 ms50 •10 •
146.6 + 9.2 ms. A "lassú válasz" kioltása csak 5APD 90*

mg/l KHL-8430 alkalmazásakor jött létre (7. ábra, 3.táb

lázat) .
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20 mmol/1 KCl 
+ 20 prnol/1 HISZTAMIN

20 ms

KONTROLL

20 ms

Riill(liRiir WHiiiUCilR..mmmmmmmmmm > т'жттшттрчш■ 

ПНВВ№ЯНЯ9а^ »nililüO тщяштштяш
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>

2 ms

V .
aiiiHiii а

20 ms 20 ms

L■■■■ишиамащ]? раиетмм|| ■■■■viubis^Js шамвашнвш^[ДВ1ДИ^-т---г к;;аддд^

(Л

2ms
20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN 

+ 5 mg/1 KHL-8430/

<
MOSÁS (60 perc)

KHL-8430 hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris7.ábra
izmából regisztrált, hisztaminnal indukált lassú akciós 
potenciálra



3. táblázat
KHL-8430 hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris izmából nyert, 

hisztaininnal indukált lassú akciós potenciálok paramétereire

Depolarizáció
maximális

Akciós
potenciál Nyugalmi Akciós potenciál időtartama (ms) 
amplitúdó potenciál _____________________________________ _ sebessége

(V/s)(mV), (mV) 5 0% 9 0%10%

242.3 
+ 6.1

158.2 
+ 12.1

-79.6 
+ 1.4

87.5 
+ 6 .6

195 .1 
+ 8.6

108.2 
+ 2.6

Kontroll

20 mmol/1 K+ -43.6 
+ 1 .1

I

20 mmol/1 K+ 
+ 20 ,umol/l 
Hisztamin

I5.8119.0 
+ 8.9

146.6 
+ 9.2

50.1 
+ 5.6

70.2 
+ 2.5

-44.1 
+ 1.4 + 1.2

20 mmol/1 K+
+ 20 /umol/1 
Hisztamin 
+ 5 mg/l 
KHL-8430 30 p.

-42.8 
+ 1.2

118.6 
+ 9.8

180.3 
+ 6.2

236.9 
+ 5.0

82.5 
+ 4.1

Mosás 
60 perc

107.6 
+ 2 .1

-75.8 
+ 1.2

Átlag _+ S.D., n 5
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3.1.2 Elsődlegesen gyors Na+-csatorna blokkoló szerek 
másodlagos Ca-antagonista hatásának vizsgálata

Ezekben a kísérleteinkben az elsődlegesen N a + - 

csatorna blokkoló kinidin, prajmalin, lidokain és dife-

nilhidantoin "lassú" akciós potenciálokra gyakorolt

hatását vizsgáltuk abból a célból, hogy adatokat nyer

jünk ezen 1. osztályba sorolt antiarrhythmiás szerek

esetleges másodlagos Ca-antagonista sajátságára vonatko

zólag.

3.1.2.1 Prajmalin

Kontroll körülmények között a nyúl szív jobbkamrai 

papilláris izmából regisztrált akciós potenciálok ampli

túdója 106.0 +_ 3.4 mV, a V 158.9 + 21.5 V/s, míg amax
nyugalmi potenciál -79.5 _+ 1.1 mV volt. Az akciós poten-

10% , és 90%-osciál időtartama a repolarizáció 5 0%

szintjénél mérve: 94.6 +_ 16.9 ms, 209.2 +_ 6.7 ms, vala

mint 249.5 _+ 6.6 ms-nak bizonyult. A tápoldatban a K+ 

koncentrációját 20 mmol/1-ге emelve, a nyugalmi poten

ciál -45 mV körüli értékre csökkent és emiatt az inger

lékenység megszűnt. A 20 ,umol/l hisztaminnal előidézett

"lassú" akciós potenciálok amplitúdója 70.0 +_ 4.0 mV, a 

6.9 +_ 1.2 V/s, a nyugalmi potenciál pedig -45.0 +_ 

2.3 mV volt. Az akciós potenciálok időtartama: APD

V max

10 •
142.9 +55.2 + 7.9 ms, APD 113.8 + 9.9 ms, APD50 : 90'
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10.5 ms. 10 mg/l prajmalin, az inkubációs idő, 

teljesen kioltotta a "lassú választ" (8. ábra, 4.

végére

táblá

zat) .
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> 20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN

20 ms

KONTROLL

50 ms

ШтШШШШШттШ
Щ

НННШ1ННШН||Н
h

IЛ r (Л
> 1 >jo msmmmmmwm-РРМ»Шаама о

2 ms

V -50 ms 20 ms

m
■с.

-p№HAUA§йнм^шямягамir° 0
(N е^ршвшишик

1Л
>>
оо

20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN 

+ 10 mg/1 PRAOMALIN
<

MOSAS (60 perc)

Prajmalin hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris8 . ábra
izmából regisztrált, hisztaminnal indukált lassú akciós 
potenciálra



4 . táblázat
Prajmalin hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris izmából nyert 
hisztaminnal indukált lassú akciós potenciálok paramétereire

Akciós
potenciál Nyugalmi Akciós potenciál időtartama (ms) 
amplitúdó potenciál 

, (mV)

Depolarizáció
maximális
sebessége

(mV) (V/s)10% 5 0% 90%

Kontroll 106.0 
+ 3.4

-79.5 
+ 1 .1

94.6 209.2 
+ 6.7

249.5 
+ 6.6

158.9 
+ 21.5+ 16.9

+20 mmol/1 К -44.6 
+ 1.8

I

20 mmol/1 K+
+ 20 /umol/1 
Hisztamin

20 mmol/1 K+
+ 20 уumol/1 
Hisztamin 

10 mg/l 
Prajmalin 30 p.

70.0 
+ 4.0

-45.0 
+ 2.3

55.2 
+ 7.9

118.8 
+ 9.9

142 . 9 
+ 10.5

6.9
+ 1.2

-45.2 
+ 1.3

+

Mosás 
60 perc

95.0 
+ 1.1

-74.6 
+ 1.3

66.8 
+ 5.3

163.0 
+ 6.1

220.6 
+ 6.5

6.9
+ 1.5

Átlag +_ S.D., n 5
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3.1.2.2 Kinidin

A kontroll körülmények között regisztrált akciós 

potenciálok amplitúdója 107.7 +_ 4.9 mV, a depolarizáció 

maximális sebessége 121.3 _+ 23.9 V/s, a nyugalmi poten

ciál pedig -76.5 _+ 3.8 mV volt. Az akciós potenciál

időtartamát a repolarizáció 10%, 50% és 90%-os szintjé

nél mérve 99.6 +_ 14.6 ms, 205.8 +_ 8.2 ms, valamint 244.5 

_+ 11.4 ms-nak találtuk. A tápoldat K+ koncentrációját 20 

mmol/1-ге emelve, a nyugalmi potenciál értéke jelentő-

A 20 /umol/1sen csökkent, az ingerlékenység megszűnt.
/

hisztamin hozzáadása után rövid időn belül megjelenő

"lassú" akciós potenciálok amplitúdója 69.9 +_ 4.2 mV, 

míg a depolarizáció maximális sebessége 5.7 +_ 0.8 V/s, a 

nyugalmi potenciál pedig -42.4 +_ 1.1 mV volt. Az akciós 

potenciálok időtartama:, APD APD52.7 + 4.7 ms 50*10 '
145.4 +_ 8.6 ms. 15 mg/l kinidin113.2 + 4.8 ms APD 90*

jelenlétében a ".lassú válasz" az inkubációs időszak

végére megszűnt (9. ábra, 5. táblázat).
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20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN
20 ms

KONTROLL

50 ms

mm
mmmmmmmmmmCM

m
9

2 ms

20 ms50 ms
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2 ms 20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN 

+ 13 mg/l KINIDINMOSÁS (60 perc)

9 . ábra
izmából regisztrált, hisztaminnal indukált lassú akciós 
potenciálra

Kinidin hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris



5. táblázat
Kinidin hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris izmából nyert, 

hisztaminnal indukált lassú akciós potenciálok paramétereire

Depolarizáció
maximális

Akciós
potenciál Nyugalmi Akciós potenciál időtartama (ms) 
amplitúdó potenciál ______________________________________ sebessége

(V/s)(mV), (mV) 50% 90%10%

244.5 
+ 11.4

121.5 
+ 23.9

205.8 
+ 8.2

107.7 
+ 4.9

-76.5 
+ 3.8

99.6 
+ 14.6

Kontroll

20 mmol/1 K+ -43.1 
+ 1.3

I

-P>
О

20 mmol/1 K+
+ 20 /umol/1 
Hisztamin

20 mmol/1 K+
+ 20 ,umol/1
Hisztamin 
+ 15 m g/1 
Kinidin 30 p.

5.7113.2 
+ 4.8

145.4 
+ 8.6

52.7 
+ 4.7

69.9 
+ 4.2

-42.4 
+ 1 . 1 + 0.8

-43.9 
+ 0.5

193.5 
+ 14.8

255.3 
+ 9.3

85.3 
+ 25.3

-76.5 
+ 3.2

88.4 
+ 10.4

104.4 
+ 3.7

Mosás 
60 perc

Átlag _+ S . D . , n 5
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3.1.2.3 Difenilhidantoin

Kontroll körülmények között az akciós potenciálok 

amplitúdója 108.7 +_ 5.7 mV, a depolarizáció maximális 

sebessége 125.3 _+ 19.7 V/s, a nyugalmi potenciál pedig 

-79.8 +_ 2.0 mV volt. Az akciós potenciálok időtartama a

repolarizáció 10%, 50% és 90%-os szintjénél mérve: 103.1 

_+ 14.3 ms, 201.1 _+ 15.2 ms és 242.1 +_ 14.6 ms-nak bizo

nyult. A tápoldatban a K+ koncentrációt 20 mmol/1-ге 

emelve, az ingerlékenység megszűnt, majd a 20 yumol/1 

hisztaminnal kiváltott "lassú válasz" amplitúdója 68.0 _+

6.1 _+ 0.6 V/s, a nyugalmi potenciál pedig3.2 mV, a V max
Az akciós potenciálok időtartama:-43.9 + 1.3 mV volt.

110.6 + 7.3 ms APDAPD 49.7 _+ 6.2 ms, APD 9 0 :50'10 •
135.6 _+ 8.7 ms. 15 mg/l difenilhidantoin hozzáadása

az inkubációs idő végére, a szer a "lassú" akciós 

potenciálokat teljesen kioltotta (10.ábra, 6. táblázat).

után ,
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20 mmol/1 KCl 
+ 20 |_imol/l HISZTAMIN

20 ms

KONTROLL

50 ms

liBS—M '111111
o-ii mmmmmwmmтшштшшттт

■ЯИПНП1 ■• { 0

CN
■

онаг о

2 ms

50 ms 20 ms

к оSSо

2 ms 20 mmol/1 KCl 
+ 20 jjmol/1 HISZTAMIN 

■+ 15 mg/l DIFENILHIDANTOINMOSÁS (60 perc)

Difenilhidantoin hatása nyúlszív jobbkamrai10 . ábra
papilláris izmából regisztrált, hisztaminnal indukált 
lassú akciós potenciálra



6 . táblázat
Difenilhidantoin hatása nyulszív jobbkamrai papilláris izmából nyert, 

hisztaminnal indukált lassú akciós potenciálok paramétereire

Depolarizáció
maximális

Akciós
potenciál Nyugalmi Akciós potenciál időtartama (ms)
amplitúdó potenciál ______________________________________

, (mV)
sebessége

(V/s)(mV) 9 0%5 0%10%

125.3 
+ 19.7

242.1 
+ 14.6

201 .1 
+ 15.2

108.7 
+ 5.7

-79.8 
+ 2.0

103.1 
+ 14.3

Kontroll

20 mrnol/1 K + -43.2 
+ 1.8

I

-P>
^4

20 mmol/1 K+
+ 20 ,umol/l 
Hisztamin

20 mmol/1 K+
+ 20 /umol/1 
Hisztamin 
+ 15 mg/l 
Difenilhidantoin 30 p.

I135.6 
+ 8.7

6.168.0 
+ 3.2

-43.9 
+ 1.3

49.7 
+ 6.2

110.6 
+ 7.3 + 0.6

-42.9 
+ 1.5

237.5 
+ 17.8

89.4 
+ 24.3

-75.8 
+ 2.9

194.0 
+ 19.8

Mosás 
60 perc

86.8 
+ 12.3

104.1 
+ 3.9

Átlag +_ S.D., n 5
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3.1.2.4 Lidokain

A kontroll körülmények között regisztrált akciós

potenciálok amplitúdója 107.3 +_ 3.8 mV, a depolarizáció 

maximális sebessége 119.7 +_ 28.5 V/s, a nyugalmi poten

ciál pedig -80.1 +_ 1.3 mV volt. Az akciós potenciál

időtartamát a repolarizáció 10%, 50% és 90%-os szintjé

nél mérve 105.3 +_ 18.5 ms, 211.2 +_ 11.3 ms és 249.8 .+ 

10.7 ms-nak találtuk. 20 mmol/1 K+-al depolarizált myo- 

cardiumban az ingerlékenység megszűnt. A 20 yumol/1 

hisztamin hozzáadása után megjelenő "lassú" akciós po-

5.9+ 0.8tenciálok amplitúdója 67.9 + 2.0 mV 

V/s, míg a nyugalmi potenciál -42.1 _+ 1.2 mV volt. Az

a V max

APD 50.0 + 5.2akciós potenciálok időtartama: ms,10*
APD^q: 107.1 _+ 6.3 ms, APD^g: 138.6 +_ 7.5 ms. A lidokain 

még 50 mg/l-es koncentráció esetén sem oltotta ki a

"lassú választ". Az akciós potenciálok amplitúdója, a

és a nyugalmi potenciál nem változott szignifikánsV max
mértékben,

kent (AP D ^ g: 38.2 +_ 4.0 ms, A P D ^ g : 90.5 _+ 6.5 ms, A P D ^ g : 

117.4 + 8.2 ms; 11. ábra, 7. táblázat).

az akciós potenciál időtartama azonban csők-
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> 20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN
20 ms

KONTROLL

50 ms

■IKSflll
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50 ms 20 ms

I[°CN

2 ms 20 mmol/1 KCl 
+ 20 pmol/1 HISZTAMIN 

+ 50 mg/1 LIDOKAIN
<

MOSAS (60 perc)

11. ábra 
izmából regisztrált 
potenciálra

Lidokain hatása nyúlsziv jobbkamrai papilláris 
hisztaminnal indukált lassú akciós



7 . táblázat
Lidokain hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris izmából nyert, 

hisztaminnal indukált lassú akciós potenciálok paramétereire

Depolarizáció
maximális

Akciós
potenciál Nyugalmi Akciós potenciál időtartama (ms) 
amplitúdó potenciál ____ _____________________________ sebessége

(mV) (mV) (V/s)50% 90%10%

211.2 
+ 11.3

249.8 
+ 10.7

119.7 
+ 28.5

107 . 3 
+ 3.8

-80.1 
+ 1 . 3

105.3 
+ 18.5

Kontroll

20 mrnol/1 K + -43.1 
+ 1.4

I

G\

20 rnmol/1 K + 
+ 20 /umol/1 
Hisztamin

5.967.9 
+ 2.0

50.0 
+ 5.2

107.1 
+ 6.3

138.6 
+ 7 . 5

-42.1 
+ 1.2 + 0.8

20 mma 1/1 K +
+ 20 /umol/1 
Hisztamin 
+ 15 mg/l 
Lidokain 30 p.

ж жж
38.2 
+ 4.0

90.5 
+ 6.5

117.4 
+ 8.2

5.365.2 
+ 2.3

-42.7 
+ 0.9 + 0.6

Mosás 
60 perc

105.3 
+ 5.9

-78.8 
+ 2.7

201 .7 
+ 15 . 3

240.4 
+ 12.8

92.3 
+ 26.5

105.8 
+ 13.8

5, ж: p-CO.05 a lassú akciós potenciálokhoz képestÁtlag +_ S . D . , n
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.1

Na+-csatorna gátló aktivitás vizsgálata3.2 A a
prajmalin példáján

kísérleteinkben egy széles körbenEzekben a

használt, a Vaughan Williams féle klasszifikáció 1.

osztályába tartozó antiarrhythmiás szer, a prajmalin, 

Na+-csatorna gátló aktivitását tanulmányoztuk egyrészt a 

szer részletesebb klasszifikációja érdekében másrész

azért, hogy adatokat nyerjünk a klinikai szempontból na

gyon fontos kinetikai tulajdonságokra vonatkozólag.

3.2.1 Alaphatás

Prajmalin jelenlétében, a nyúlszív jobbkamrai pa-

pilláris izmából regisztrált potenciálok paramétereiben 

bekövetkezett változásokat 0.1 mg/l, 0.2 mg/l és 0.5 

mg/l szerkoncentrációk esetében vizsgáltuk. A prajmalin 

legszembetűnőbb hatása a depolarizáció maximális sebes

ségének (^тах) gátlása; a V 

között 130.6 +_ 16.9 V/s volt, s ez az érték 0.1 mg/l

prajmalin jelenlétében 99.6 _+ 13.2 V/s-ra, 0.2 mg/l 

szerkoncentráció esetén 81.2 _+ 18.4 V/s-ra, míg 0.5 mg/l 

prajmalin esetében 53.4 _+ 18.4 V/s-ra csökkent. ( Az 

eltérés mindhárom esetben szignifikáns volt.) A szer 

csak 0.5 mg/l-es koncentrációban csökkentette az akciós

kontroll körülményekmax

potenciál amplitúdóját (APA), kontroll érték: 101.3 +

míg 0.1 mg/l és 0.293.4 + 3.1 mV,3.4 mV, szerhatás:
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mgl-es koncentrációk esetén az akciós potenciálok ampli

túdója nem változott lényegesen (8. táblázat). Az akciós 

potenciál többi paramétereit a prajmalin egyik kon

centrációban sem befolyásolta: sem az akciós potenciál

és APD^q) sem az effektiv refrakter 

periódus (ERP) nem változott szignifikáns mértékben (8. 

táblázat, 12., 13.,14. ábrák). Az akciós potenciál para

métereiben a prajmalin hatására létrejött százalékos

időtartama (APD^g

változásokat a 13. ábrán foglaltuk össze. Látható, hogy

a prajmalin az akciós potenciál paraméterek közül csak a

depolarizáció maximális sebességét befolyásolta jelentő

sen .
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20mV

0 mV

i

1Г
100ms

[^20 V/s

Г I
1 ms

0.1 mg/l prajmalin hatása nyúlszív jobbkamrai12.ábra
papilláris izmából regisztrált akciós potenciálra és a 
depolarizáció maximális sebességére



20mV

0 mV

1
100ms

Oov/s

1 ms

0.2 mg/1 prajmaiin hatása nyúiszív jobbkamrai13.ábra
papilláris izmából regisztrált akciós potenciálra és a 
depolarizáció maximális sebességére
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20mV

-0 mV

Г I

100ms

[20V/S

1
1 ms

0.5 mg/l prajmalin hatása nyúlszív jobbkamrai 
papillaris izmából regisztrált akciós potenciálra és a 
depolarizáció maximális sebességére

14 . ábra
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40-1
% PRAJMALIN 

0.1 mg/l
PRAJMALIN 

0.2 mg/I
PRAJMALIN 

0.5 mg/l
20-

I a b Tea дЬ]~|-ч e
c d

-rb c d e0
f cdf f

x

-20-

x
-40-

x

-60-

x
-80 J

Prajmalin hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris 
izmából regisztrált akciós potenciálok.paramétereire 

APA, с: A P D ^ g

15 . ábra

f: ERPd: APD ^max ’RP, b : 90 ’ e :a :

'



8.táblázat
Prajmalin hatása nyúlszív jobbkamrai papilláris izmából nyert 

akciós potenciálok paramétereire

Depolarizáció
maximális

Effektiv
refrakter

Akciós
potenciál Nyugalmi AP időtartama (ms) 
amplitúdó potenciál ___________________ sebessége periódus

(V/s) (ms)(mV)(mV) 50% 90%

130.6 
+ 16.9

207.1 
+ 17.8

101.3 
+ 3.4

154.9 
+ 22.5

202.8
+25.9

Kontroll
(n=15)

-78.6 
+ 1.8

Prajmalin 
0.1 mg/1 
(n = 5)

99.6* 
+ 13.2

I163.1 
+ 20.6

209.7
+24.6

217.1 
+ 17.0

101.1 
+ 3.7

-78.4
+0.4

I

81.2* 
+ 18.4

0.2 mg/l 
(n = 5)

206.7 
+ 12.1

100.3 
+ 5.0

140.8 
+ 15.8

185.7 
+ 20.6

-77.8 
+ 2.0

93.4* 
+ 3.1

53.4* 
+ 18.4

0.5 mg/1 
(n = 5)

211.3 
+ 17.8

-77.3 
+ 1.0

161.5 
+ 15.1

225.0 
+ 18.7

Átlag +_ S.D., n = preparátumok száma, *: p<0.05
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3.2.2 Kinetikai analízis

A prajmalin hatására létrejövő frekvenciafüggő V 

blokk (use-dependent block) vizsgálatakor 3-5 perc nyu

galmi állapot után regisztráltuk a depolarizáció maximá

lis sebességének változását mind kontroll körülmények

max

között, mind a szer jelenlétében. Háromféle ingerfrek-

3.3 s“1, 1.67 s“1 és 0.83 s -1venciát használtunk:

300 ms, 600 ms és 1200vagyis ciklushosszban kifejezve:

A V a kezdeti nagyobb értékről fokozatosan egy 

állandó értékre csökkent. Ez a csökkenés a szer jelenlé-

ms. max

tében kifejezettebb volt. Minden frekvenciára egy-egy

példa látható a 16., 17. és 18. ábrákon. Az 5. egyenlet

alapján kapott V blokk értékeihez (b(f) ) egy 

nenciális függvényt illesztve (3), meghatároztuk a frek-

expo-max

blokk kifejlődésének kinetikai állandó-venciafüggő V max
),ját (r valamint a nyugalmi és frekvenciafüggőbeat

blokk értékét. Eredményeinket a 9. táblázatban foglaltuk

össze. A folyamat kinetikai állandója 300 ms-os elk-

о.0154 + 0.0031 AP“1 

0.0236 + 0.0103 AP“1

lushossz esetén: 600 ms-os cik

lushossz esetén míg ha a cik- 

értéke 0.0498 + 0.0183 AP-1.lushossz 1200 ms, az гbeat
A frekvenciafüggő blokk a három ciklushossznál: 34.2 +_

8.6 %, 22.5 +_ 5.7 h és 17.0 +_ 4.8 %. Ugyanilyen körülmé-

31.1 + 4.2 %, 30.9nyék között a nyugalmi blokk értéke:

+ 3.8 % és 31.6 + 10.7 %. Látható, hogy míg a nyugalmi
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blokk független (19. ábra), addig a frekvenciafüggő

blokk és a kinetikai állandó függ az ingerlés frekven

ciájától (20., 21. ábra), bár a kinetikai állandó eseté

ben a 300 ms és 600 ms ciklushosszok között, míg a

frekvenciafüggő blokk esetén a 600 ms és 1200 ms cik

lushosszok között nem szignifikáns a különbség.

Az offset kinetika (recovery from use-dependent 

block) felvételekor a folyamat időállandója (X ) 107.9гес
+ 20.2 s-nak adódott (22. ábra). kX ismeretében a 4.rec
egyenletekből kifejezhető a szer kötődési kinetikájának 

Cl? ) a becsült értéke, ami 10.5 _+ 5.4 s-nak bizonyult.
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20V/S

Kontroll

г
10s

20V/S

Prajmalin 
0.5 mg/l

I 10s

blokk kifejlődése16.ábra A frekvenciafüggő V 
prajmalin jelenlétében 300 ms-os ciklushossz esetén
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[20 V/s
I

J.. 4t i4?T 4U Kontrollfl itílílHlf m П nr

г
10s

[20V/S

Prajmalin 
0.5 mg/1ЩT5™TT v г I1 14Л /V

1
Ш /-V* T if it

г
10s

17. ábra A frekvenciafüggő V x blokk kifejlődése 
prajmalin jelenlétében 600 ms-os ciklushossz esetén
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'
[20V/S

I

i1!

i
I

Kontroll

Г I10s

[2OV/S

Prajmalin ' 
0.5 mg/1

I10s

blokk kifejlődése18.ábra A frekvenciafüggő V 
prajmalin jelenlétében 1200 ms-os ciklushossz esetén
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Nyugalmi blokk (%)
50 и

40 -

30 -

20 -

10 -

0 i

600ms 1200ms' 300ms

Ciklushossz

Átlag + S.D., n=5

Az ingerfrekvencia hatása a prajmalin által
blokkra nyúlszív papilláris

19 . ábra 
kiváltott nyugalmi V 
izmán max
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Frekvenciafüggő blokk (%)
50 и

40 -

30 -

20 -

í
;10 - :

:3

i0
600ms 1200ms300ms

Ciklushossz

Átlag + S.D., n=5, * p < 0.05

Az ingerfrekvencia,hatása a prajmalin által
blokkra nyúlszív

20 . ábra
előidézett frekvenciafüggő V 
papilláris izmán max
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Kinetikai paraméter (1/AP)
0.08 и

0.07 -

0.06 -

0.05 -

0.04 -

0.03 -

0.02 -

0.01 - n
Шпf

ШР“
0

300ms 600ms 1200ms
Ciklushossz

Átlag + S.D., n=5, * p < 0.05

Az ingerfrekyencia hatása a prajmalinnal kivál-
blokk kinetikai paraméterére

21. ábra 
tott frekvenciafüggő V 
nyúlszív papillaris izmán
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Vmax visszatérés (%)

100
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70

60

50

40

30

20

□ prajmalin 0.5 mg/l 

illesztett görbe
10

j11i0
200100 150500

Idő (sec)
t

Átlag + S.D.; n = 5

A prajmalinnal kiváltott frekvenciafüggő V22 .ábra
blokk helyreállása nyúlszív papilláris izmán max



9.táblázat
A prajmaiinnal kiváltott frekvenciafüggo V blokkmax

jellemzői különböző ciklushosszak esetén

Frekvenciafüggő
blokk

KinetikaiNyugalmi
blokk állandó 

(AP~ j(%)(%)

Prajmalin Ü.5 mg/l
300 ms 0.0154 + 0.003134.2 + 8.631.1 + 4.2ciklushossz

22.5 + 5.7* 0.0236 + 0.0103 ONciklushossz 600 ms 30.9 + 3.8

17.0 + 4.8* * +0.0498 + 0.018331.6 + 10.7ciklushossz 1200 ms

Átlag +_ S . D . , n 
*: p •< 0.05 a 300 ms-os ciklushosszhoz képest 
+: p <0.05 a 600 ms-os ciklushosszhoz képest

5
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4. MEGBESZÉLÉS

A különböző szívterületek sejtjeinek nyugalmi poten

ciáljában és/vagy akciós potenciáljában patofiziológiás

körülmények között bekövetkező zavarok arrhythmiához

vezethetnek. Három fő mechanizmust tartanak felelősnek a

szívritmus-zavarok létrejöttéért: re-entry, heterotóp

pészméker aktivitás, és a korai és késői utópotenciálok

talaján kialakuló triggerelt aktivitás. Az így keletkező

ritmuszavarok megelőzését és megszűnését elősegítő an-

tiarrhythmiás szerek legelfogadottabb klasszifikációja

VAUGHAN WILLIAMS (1970, 1975) nevéhez fűződik. Ezen

osztályozásnak, ill. ezen belül az egyes osztályok elne-

A Na+-csatorna blokko-vezésének történeti okai vannak.

lók antiarrhythmiás aktivitását fedezték fel legkoráb-

2.ban, így ezen szerek kerültek az 1. csoportba. A

osztályba a később kifejlesztett béta-adrenerg blokko

lók, a 3. csoportba a K+-csatorna gátlók tartoznak, míg

a legutoljára felfedezett Ca-antagonistákat a klasszifi

káció a 4. osztályba sorolja. Meg kell azonban jegyezni,

hogy sok s2er csak részben szelektív hatású a különböző
+csatornatipusok gátlása tekintetében. A Na -csatorna 

gátló kinidin, valamint a Ca-antagonista bepridil és 

verapamil elsődleges hatásaikon kívül csökkentik a K+- 

csatorna vezetőképességét is, míg a főként K+-csatorna 

gátló amiodaron akut viszonyok között a Na+-áramot is
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gátolja (BORCHARD és mtsi. 1989).

A Na+-csatorna blokkolók szelektivitásában ta

pasztalt eltérések az 1. osztályú antiarrhythmiás szerek

A legtöbb vizsgálatottovábbi felosztásához vezettek.

kinidinnel és lidokainnal végezték, amelyek az első

széles körben alkalmazott antiarrhythmiás szerek voltak

és amelyek mind elektrofiziológiai, mind klinikai szem

pontból különböztek egymástól. A kinidin megnyújtja a 

kamrai akciós potenciál időtartamát (1A osztály), míg a 

lidokain ezzel ellentétes hatású, az akciós potenciál 

idejét rövidíti (1B osztály). Ez a felosztás természete

sen csak kamrai munkaizomra érvényes, hiszen ezek a 

szerhatások erősen függenek a szövet tipusától (COLATSKY

1982, CARMELIET és SAIKAWA 1982, BORCHARD és mtsi.

1985) . Azoknak a szereknek a klasszifikálására, amelyek

nem gyakorolnak jelentős hatást az akciós potenciál 

időtartamára és így nem sorolhatók be sem az 1A sem az

1B osztályba (flekainid), 

osztályát vezették be (CAMPBELL 1989).

ICaz antiarrhythmiás szerek

Az 1. osztályú antiarrhythmiás szerek hatásainak

Na+-áramkvantitatív elemzéséhez nélkülözhetetlen a

Ilyen vizsgálatok lényegében kétféle módszerrel 

az 1^а becslése indirekt eljárásokkal, 

közvetlen mérése clamp technikákkal. Mivel az

mérése.

(1)végezhetők:

(2) az INa

ingerület terjedési sebessége arányos a 

gyors Na+-áram nagyságával, az I

befelé haladó

becslésének egyikNa
/ .- '

\’ / •
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indirekt módszere az ingerületvezetési sebesség mérése

extracellular is elektródákkal. Kísérleteinkben egy sok

kal érzékenyebb eljárást, a depolarizáció maximális 

sebességének (^max) csökkenését használtuk a szerek 1. 

osztályú antiarrhythmiás aktivitásának vizsgálatához.

és az 1^а közötti kapcsolat 

csökkenés regisztrálása 

egyik indirekt módszere a szer által kiváltott Na+-

Feltételezve, hogy а V max
a Vtöbbé-kevésbé lineáris, max

Jóllehet újabban kimutatták,csatorna blokk mérésének.

hogy ezen két paraméter közötti összefüggésben nemlineá

ris hatások is szerepet játszanak (FOZZARD és mtsi. 

1985, COFiEN és mtsi. 1984), mégis az antiarrhythmiás

egy hasznos paramé-szerek hatásának analíziséhez a V max
ter, mivel meghatározása viszonylag egyszerű és az

esetleges experimentális hibák könnyen nyomon követhe

tők.

Az antiarrhythmiás szerhatás számos modellje három 

fontos megfigyelésen alapul. JOHNSON és McKINNON (1957) 

úgy találta, hogy szívben a Na+-csatorna blokkolók hatá

sa ingerléskor növekszik: amikor a szerzők a szívprepa

rátumot hosszú ideig nyugalmi állapotban tartották, még

kinidin jelenlétében sem észleltek jelentős szerhatást,

viszont az ingerlés kezdete után az akciós potenciál

depolarizációjának maximális sebessége fokozatosan egy

állandó értékre csökkent. Ugyanezt a jelenséget később

idegen is megfigyelték (STRICHARTZ, 1973). A második
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megállapítás WEIDMANN (1955) nevéhez fűződik aki ki

mutatta, hogy antiarrhythmiás szerek ill. Na+-csatorna 

blokkolók jelenlétében a V és a membrán potenciálmax
közötti összefüggés a negatívabb potenciálok felé toló

dik. Végezetül JENSEN és KATZUNG (1970) azt találta, 

hogy az extracelluláris K+ koncentráció emelése növeli a

difenilhidantoin hatását. Ugyanezt az eredményt nyerte 

SINGH és VAUGHAN WILLIAMS (1971) a lidokain vizsgálata

kor .

HONDEGHEM és KATZUNG (1977), hogy megmagyarázza

ezeket a megfigyeléséket, feltételezte, hogy valamely 

Na+-csatorna blokkoló szer nemcsak a csatorna aktív

állapotával kerülhet kölcsönhatásba, aztahogy

elképzelte, hanem 

akkor is, amikor a Na+-csatorna zárva van, vagyis inak-

STRICHARTZ (1973) és COURTNEY (1975)

tív és nyugalmi állapotokkal való interakció is lehet

séges. A blokkból való visszatérés tehát ugyanúgy végbe

amikor a Na+-tud menni depolarizált membrán esetén is,

csatornák inaktív állapotban vannak, mint negatív poten

ciálnál, amikor a nyugalmi állapot domináns. Ezenfelül, 

amikor a Na+-csatornák különböző konformációkat vesznek 

fel, a szer és a Na+-csatorna kölcsönhatásának sebességi 

állandója és affinitása megváltozik, azaz a blokkoló 

szer és a Na+-csatorna interakcióját a Na+-csatorna 

konformációja modulálja (HONDEGHEM 1989).

Neutrális és töltéssel rendelkező helyi érzéstele-
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nítók tanulmányozásakor HILLE (1977) felvetette, hogy a

töltéssel rendelkező szerek a receptort hidrofil úton

érhetik el, amikor a csatorna nyitva van, míg a neutrá

lis szerek esetében a receptorral való kölcsönhatás

lipofil úton (a lipidmembránon keresztül) valósul meg, 

amikoris a csatorna zárva van. Eddig nincs bizonyíték 

arra nézve, hogy a neutrális szerek az aktív állapotban 

lévő Na+-csatornákkal is képesek lennének kölcsönhatásba

lépni. Mivel sok antiarrhithmiás szer gyenge bázis,

amelyek mind neutrális, mind töltéssel rendelkező for

mákban előfordulhatnak, s ezeknek az állapotoknak az

aránya a pH függvénye. Ezért nem meglepő, hogy az 

antiarrhythmiás szerekkel előidézett Na+-csatorna blokk

és a blokkból való visszatérés kinetikáját a pH erősen

befolyásolja (GRANT és mtsi. 1982).

a differenciál-egyenletekAz adatok kiértékelése

megoldása a modulált receptor teória szerint meglehető

sen időigényes folyamat, emiatt többen olyan egyszerűsí

téseket javasoltak, amelyek alapján a számítási procedú

ra sokkal egyszerűbben végrehajtható. Ezek közül a leg

gyakrabban' alkalmazott a "guarded" receptor 

(STARMER és mtsi. 1983, 1984), amely feltétélezi egy-

hogy a Na+-csatorna receptornak a blokkoló szer

modell

részt

iránti affinitása konstans, de a csatorna állapotával

megváltozik a receptor hozzáférhetősége úgy, hogy az

egyes csatornaállapotok kinetikai konstansai különbözni
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fognak. A másik egyszerűsítő feltevés az, hogy blokkoló 

szer jelenlétében a Na+-csatorna ugyan azt a feszültség

függést mutatja, mint szer hiányában.

Bármely 1 osztályú antiarrhythmiás anyagot meg

vizsgálva, a frekvenciafüggő Na+-csatorna blokk növek

szik és a blokk kinetikája gyorsul a szer koncentráció

jának emelkedésekor, míg a frekvenciafüggő blokkból való

(offset) kinetikája független attól. Eztvisszatérés

több független szerző számos szer esetében megerősítette

(CAMPBELL 1983a,b,c; CAMPBELL és VAUGHAN WILLIAMS 1983; 

COURTNEY 1980a,b). Kilenc 1A, 1B, IC osztályba tartozó

antiarrhythmiás szer frekvenciafüggő sajátságait ta

nulmányozva (CAMPBELL 1983a) azt találták, hogy a frek

venciafüggő blokk kinetikája és az offset kinetika alap

ján ezek az anyagok három csoportba sorolhatók (10., 11.

táblázat). Három szer kinetikája gyors, háromé nagyon

lassú a többié pedig közepes sebességű. Ezek a csopor

tok megfelelnek az 1B IC és 1A osztályoknak, amely

felosztás viszont egészen más kritériumokon alapul.

Az értekezésben ismertetett kísérleteinkben a praj- 

malin az 'általunk használt legnagyobb (0.5 mg/l) kon

centrációban sem gyakorolt lényeges befolyást az akciós 

potenciál időtartamára és jelenlétében az effektiv ref- 

rakter periódus sem növekedett szignifikánsan (VIRÁG és

szerzők (LANGENFELD és mtsi. 1990),mtsi. 1990). Más

hasonló körülmények között, gyenge növekedést tapasztal-
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10. táblázat Kilenc antiarrhythmiás szer frekvencia- 
függő V blokkoló hatásának sebességi állandója 300 ms 
ciklushoisz esetén (CAMPBELL 1983 a).

Koncentráció Az onset kinetika 
( /uM)

Szer
sebességi állandója 
(1/AP)/

>0.6
>0.6
0.277 + 0.029

200Lidokain
Mexiletin
Tokainid

20
300

0.112 + 0.007 
0.068 + 0.003 
0.055 + 0.003

100Disopiramid
Kinidin
Prokainamid

20
180

0.029 + 0.002 
0.025 + 0.006 
0.022 + 0.004

5Flekainid 
Enkainid 
Lorkainid

3
2

Átlag +_ S . E .

11. táblázat 
függő V 
landója1!

Kilenc antiarrhythmiás szer frekvencia- 
blokkoló hatásából történő visszatérés időálma x

Szer Időállandó Referencia

Lidokain
Mexiletin
Tokainid

300 ms 
4 71 ms 
200 ms

COURTNEY 1980 b 
CAMPBELL 1983 b 
COURTNEY 1980 c

Disopiramid
Kinidin
Prokainamid

2.2 s 
4.7 s
2.3 s

CAMPBELL 1983 c 
GRANT és mtsi. 1982 
COURTNEY 1980 b

15.5 s 
20.3 s 
13.2 s

CAMPBELL 1983 c 
CAMPBELL 1983 c 
CAMPBELL 1983 c

Flekainid
Enkainid
Lorkainid
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tak a kamrai munkaizomból regisztrált akciós potenciálok

időtartamában.

A prajmalinnak az akciós potenciálra gyakorolt 

legszembetűnőbb hatása a depolarizáció maximális sebes

ségére (V ) gyakorolt koncentráció- és frekvenciafüggőmax
gátlás (VIRÁG és mtsi. 1990). A frekvenciafüggő V max

vizsgálatakor az ingerlés folyamán háromféle cik-blokk

lushosszt használtunk: 300 ms, 600 ms és 1200 ms. A 

frekvenciafüggő V 

alkalmazott ciklushossztól, mégpedig annak növekedésével

blokk százalékos értéke függött azmax

a blokk kialakulásánakcsökkenő tendenciát mutatott,

kinetikai állandója pedig növekedett, bár a 300 ms és

600 ms ciklushossznál mért értékek között nem volt szig

nifikáns különbség. Ez azt jelenti, hogy nagyobb cik

lushossznál a blokk kevesebb akciós potenciál után éri

el a steady-state állapotot, mint kisebb ciklushossz

blokkon felül jelentősesetében. A frekvenciafüggő V max
(31%) nyugalmi V blokkot is észleltünk, amely függet-max
len volt az ingerlés frekvenciájától.

prajmalin frekvenciafüggő VAmennyiben a max
blokkjának' kinetikáját (300 ms-os ciklushossz esetén a 

állandó 0.0154 AP-^) összehasonlítjuk a 10.kinetikai

táblázatban feltüntetett szerekével, azt mondhatjuk,

kinetikájúa prajmalin mindenképpen a lassúhogy

antiarrhythmiás szerek csoportjába tartozik. Ugyanezt a 

következtetést vonhatjuk le a Na+-csatorna frekvencia-
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blokkból való visszatérésére kifejtett praj-függő V max
elemzésekor is. Ennek a folyamatnak azmalin hatás

időállandója 107.9 s-пак adódott. Láthatjuk, hogy ez az

érték jelentősen nagyobb prajmalin, mint a 11. táblázat

ban feltüntetett szerek esetében. Ezek az eredményeink

(1990) általjó összhangban vannak LANGENFELD és mtsi. 

publikált adatokkal.

A Na+-csatorna blokkolók hatásának onset és offset

kinetikáját számos tényező befolyásolhatja. COURTNEY

(1980a) és CAMPBELL (1983b) kimutatta, hogy nagyobb li-

pidoldékonysággal rendelkező szerek esetében a blokk 

kifejlődésének a kinetikája gyorsabb, míg a kisebb mole

kulasúllyal rendelkező anyagok könnyebben ledisszociál-

Bár újabban COURTNEY (1990)пак a csatorna-receptorról.

hogy az offset kinetikával jobban korrelálazt találta

a szer-molekula mérete, mint a molekulasúly.

Kísérleteink eredményeit más szerzők adataival

összevetve végülis megállapíthatjuk, hogy a prajmalinnak 

akár az akciós potenciál időtartamára gyakorolt hatását, 

akár a kinetikai jellemzőit tekintjük a klasszifikáció 

alapjának,' a szer mindenképpen az antiarrhythmiás anya

gok IC osztályába sorolandó. Azt a kérdést, hogy a 

prajmalin a Na+-csatorna aktív vagy inaktív állapotához

kötődik, az elvégzett vizsgálatok alapján nem tudjuk

megválaszolni. LANGENFELD és mtsi. (1990) szerint a

szer, a kinetikai jellemzők pitvar és kamra esetén ta-
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valószínűleg apasztáit különbségeiből következően, 

csatorna inaktív állapotához kötődik. Ezeknek a kérdé

seknek a tanulmányozásához a standard mikroelektród- 

technikánál finomabb metodika (pl. a patch-clamp techni

ka) alkalmazására van szükség.
+ +Már több mint 100 éve felismerték, hogy a Ca

lényeges szerepet játszik a szívizom kontrakciójában

(RINGER 1883), de az első Ca-antagonistákat, amelyek

csak 26 évegátolják az elektro-mechanikai kapcsolatot, 

fedezték fel (KAUFMANN és FLECKENSTEIN 1963). A Ca++ ion

számos sejtfolyamatban játszik aktív szerepet és ezek az 

anyagok specifikusan a Ca++-csatornákat blokkolják, így

Ca++-csatorna blokkoló elnevezés is széleskörűena

használatos.

A Ca++-csatorna blokkolók első terápiás alkalma

zásakor , szereket koronária vazodilatátorkéntezen

használták (GRÜN és FLECKENSTEIN 1972). Az 1. osztályú

antiarrhythmiás szerekkel ellentétben, amelyek dominán-
+ + + san a gyors Na -csatornát gátolják, a Ca -csatorna

blokkolók a lassú depolarizáló áramra gyakorolt hatá

sukon keresztül (amelyet nagyobbrészt Ca + + ionok szállí

tanak) csökkentik a sinoatriális és atrioventrikuláris

1978) . A Ca + + -csatornákautomáciát (SINGH és mtsi .

blokkja a sinus csomóban és az atrioventrikulkáris

ingerületvezető rendszeren belül csökkenti a vezetési

sebességet és megnyújtja a refrakteritást, amely elek-
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trofiziológiai változások együttesen a sinus frekvencia 

csökkenésében, az elektrokardiogramm PR intervallumának 

megnyúlásában és a pitvari tachyarrhythmiák során fellé

pő kamrai válasz gyakoriságának csökkenésében nyilvá

nulnak meg (ROWLAND és mtsi. 1979).

A normális kamrai munkaizomzat és a Purkinje-

rendszer elektromos aktivitására a Ca-antagonisták je

lentéktelen hatást gyakorolnak, mivel ezekben a szöve

tekben a depolarizációért a gyors Na+-áram felelős.

Patológiás körülmények között (pl. szívizom ischaemiá- 

ban) azonban csökken a nyugalmi potenciál, s a részleges 

depolarizáció miatt a Na+-csatornák jelentős része inak-

a depolarizáció folyamatában ativálódhat. Ilyenkor

lassú Ca++-áram is szerepet játszhat, így lassan terjedő 

akciós potenciálok ("lassú válasz") jöhetnek létre,

amelyek elősegítik a re-entry tipusú arrhythmiák kifej

lődését. A Ca-antagonisták emiatt szerepetnagy

játszhatnak a lassú akciós potenciálok kioltásában és

így a re-entry arrhythmiák kialakulásának megakadályozá

sában.

Az éttekezésban foglalt vizsgálatainkban először

egy KHL-8430 jelzésű Ca-antagonista sajátságé, fendilin-

analóg vegyületet tanulmányoztunk a "lassú válasz" kö

rülményei között, összehasonlításul jól ismert Ca-anta- 

gonistákat (verapamilt és fendilint) alkalmazva. A vera

pamil már 0.02 mg/l koncentrációban kioltotta a "lassú
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míg a fendilin lmg/1 és a KHL-8430 csak 5 mg/lválaszt"

koncentrációban volt hatásos. Vizsgálataink alapján a

leghatásosabb verapamil után hatáserősségben a fendilin 

következik, míg a KHL-8430 a legkevésbé aktív, a fen-

dilinnél is gyengébb Ca-antagonista.

A "lassú válasz" ritmuszavar-indukálásban betöltött

központi szerepe miatt nagyon fontos a "lassú válasz"

feltételei mellett megvizsgálni és elemezni a leggyak

rabban alkalmazott Na+-csatorna gátló antiarrhythmiás

szereket is. Ezért a további kisérleteinkben néhány 1A,

1B és IC osztályú antiarrhythmiás anyag - kinidin, dife-

"lassú" akciósnilhidantoin, lidokain és prajmalin

potenciálokra gyakorolt hatását tanulmányoztuk.

Prajmalin alkalmazásakor 10 mg/l, kinidin és dife- 

nilhidantoin esetében csak 15 mg/l szerkoncentráció 

szüntette meg a "lassú választ" , míg a lidokain még 

extrém nagy koncentrációban (50 mg/l) sem befolyásolta a 

"lassú" akciós potenciálokat, bár a potenciálok időtar

tama valamelyest rövidült (VIRÁG és mtsi. 1987).

Ezen vizsgálataink eredményei arra szolgáltatnak 

bizonyítékt)t, hogy több gyors Na + -csatorna gátló anti

arrhythmiás szernek lehet másodlagos Ca-antagonista

hatása, azonban ez jelentősen gyengébb, mint az elsődle

gesen Ca-antagonista szereké (pl. a verapamilé). A

vizsgált szerek közül a prajmalin hatáserőssége a leg

nagyobb, ezt követi a kinidin és difenilhidantoin, míg a
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lidokain egyáltalán nem rendelkezik Ca++-csatorna blok

koló hatással.

A "lassú válasz" módszernek, mint a Ca-antagonisták 

szűrésére használt egyik egyszerű eljárásnak megvan az a 

hátránya

esetleg fellépő maradék Na+-áramtól ill. a TTX érzékeny 

plató fázisú Na+-áramtól és a K+-áramoktól nem tudjuk 

elkülöníteni. Ezért a jövőben ilyen vizsgálatok esetén 

és a Na+-csatorna gátlók frekvenciafüggő blokkjának

a Ca++-áramot, a depolarizáció soránhogy

tanulmányozásakor is fontos lenne a már említett patch-

clamp technika használata, aminek megvan az az előnye,

hogy segítségével az egyes ionáramok szeparálhatók, s a 

Na+-áram közvetlen mérésével kiküszöbölhetjük az 1^ és 

nem-lineáris összefüggéséből adódó problémákata V max
is.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

Az értekezés bevezető fejezetében ismertetett cél

kitűzések megvalósítása során tett fontosabb megállapí

tások az alábbiak:

1) A KHL-8430 jelzésű új, fendilin analóg vegyület

kamrai szívizomsejtekben vizsgálva, hatásos Ca-antago-

nista, az un. "lassú válasz" módszerrel. Ugyanilyen

körülmények között a vegyület hatékonyságát a fendilin

és még inkább a verapamil felülmúlja. 

2) Gyors Na+-csatorna blokkoló antiarrhythmiás

szerek is gátolhatják a szív kamrai munkaizomzatában

indukált "lassú-választ" , tehát másodlagos Ca-antagonis-

Ez a hatásuk általában gyen-ta hatást is kifejthetnek.

mint az elsődlegesen Ca-antagonista anyagoké. Az 

általunk vizsgált gyors Na+-csatorna gátló szerek közül 

a prajmalin a leghatékonyabb Ca-antagonista, ezt követi

gébb

+ +a kinidin és difenilhidantoin, míg a lidokain Ca

csatorna blokkoló aktivitással egyáltalán nem rendelke

zik. Mivel a "lassú válasz" különböző köztük életve

szélyes (pl. ischaemiás eredetű) szívritmus-zavarok

kialakulásában fontos szerepet játszik, anti-az

arrhythmiás anyagok szerenként nagyon eltérő Ca-antago

nista sajátságának a választandó farmakoterápia szem

pontjából alapvető jelentősége lehet.

3) A prajmalin Na+-csatorna blokkoló sajátságait a
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szer elektrofarmakológiai klasszifikálása céljából kam

rai szívizmon elemezve kitűnt, hogy hatására koncentrá

ció- és frekvencia-függő módon csökken a depolarizáció 

maximális sebessége (V 

időtartama és az effektiv refrakter periódus lényegesen

), míg az akciós potenciálmax

Prajmalin jelenlétében mind a frekvencia-

mind a V

nem változik.

fügqő V ыы max
blokkból való helyreállás kinetikája lassú, és a szer

blokk kialakulásának kinetikája, max

jelentős nyugalmi blokkot is okoz. Ezen vizsgálataink

alapján a prajmalin az IC osztályú, lassú kinetikájú

antiarrhythmiás szerek családjába sorolható, s ennélfog

va alkalmazásakor nemcsak antiarrhythmiás, hanem inten

zív arrhythmogén hatásokkal is számolni kell.
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