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BEVEZETÉS 

Intracelluláris Ca
2+

 és Na
+
 háztartás 

 

Az intracelluláris Ca
2+

 ciklus szigorúan szabályozott folyamatok összessége a 

szívizomsejtekben. A kamrai szívizomsejtekben a membrán depolarizációja 

szarkolemmális Ca
2+

 felszabadulást eredményez az L-típusú Ca
2+ 

csatornán keresztül, 

melyek a T tubulusok membránjában helyezkednek el, mely a szarkoplazmás retikulum 

(SR) közelében lokalizálódik. A csatornák megfelelően depolarizált membránpotenciál 

mellett aktiválódnak, és rajtuk keresztül egy befelé irányuló Ca
2+

-áram (ICa) jön létre. A 

sejtekbe jutó viszonylag kevés trigger Ca
2+

 létrehozza a SR-ból a ryanodin receptortokon 

(RyR) keresztül történő jóval nagyobb mértékű másodlagos Ca
2+

 felszabadulást. Ezt a 

folyamatot Ca
2+

 indukált Ca
2+

 felszabadulásnak (CICR) nevezik. A Ca
2+ 

kötődése a 

troponin-C- hez a kontrakciós apparátusban izom összehúzódást eredményez (szisztolé). 

Diasztolé alatt a Ca
2+

 nagyobb része visszavevődik az SR-be a szarcoplazmás retikulum 

Ca
2+

-ATP-áz aktivitásán (SERCA) keresztül, kisebb része pedig eltávolításra kerül a 

sejtből a Na
+
/Ca

2+
 kicserélő (NCX) forward irányú aktivitása révén.  

Az NCX az Ca
2+

 és Na
+
 ionok belső koncentrációja és a membránpotenciál 

függvényében reverz vagy forward módban működik. A reverz mód során a sejtből Na
+ 

távozik és Ca
2+

 jut be (Ca
2+

 influx, Na
+
 efflux), míg a kulcsfontosságú forward mód (Ca

2+
 

efflux, Na
+
 influx) Ca

2+
-ot

 
távolít el, ezáltal döntő fontosságú a szívizom relaxációjában.  

A SERCA és az NCX fontos szerepet játszanak a Ca
2+

 háztartás fenntartásában.  

Fiziológiás körülmények között az NCX szerepe kisebb, mint patofiziológiás körülmények 

között. Az egyensúly felborulása a Ca
2+

 háztartásban jelentős [Ca
2+

]i túltelítődéshez 

vezethet, ami nagyon megnöveli az aritmiák és/vagy sejtpusztulás, szívizomelhalás 

veszélyét. 

Az egyesnsúlyi helyzetben lévő intracelluláris Na
+ 

szintet a Na
+ 

influx and efflux 

közötti egyensúly határozza meg. Négyféle útvonalon keresztül valósulhat meg a Na
+ 

influx: 1. Feszültség-függő Na
+
 csatornák, 2. Na

+
/H

+
 kicserélő (NHE), 3. Na

+
/HCO3- 

kotranszporter (NBC), 4. A [Na
+
]i mozgás szoros összefüggésben áll a [Ca

2+
]i háztartással 

az NCX-en keresztül, továbbá fontos szerepe van a pH szabályozásában a NHE és a NBC-

en keresztül. Az intracelluláris Na
+
/K

+
 ATP-áz és az NCX aktivitása a fő szabályozó 

tényezői a Na
+ 

effluxnak minden kamrai szívizomsejtben. Az intracelluláris Na
+
/K

+
 ATP-

áz 3 Na
+
-ot transzportál ki a sejtből és 2 K

+
-ot jutatt a sejtbe az elektrokémiai hajtóerő 

következtében.  
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Fontos szerepe van még a késői Na
+
 áramnak (INaL), amely hatással van az akciós 

potenciál (AP) repolarizációjára, valamint az AP plató-fázisának fenntartásában is 

kiemelkedő szereppel bír. Továbbá részt vesz a szívizomsejtek [Na
+
]i és [Ca

2+
]i háztartásának 

szabályozásában, és aritmogén hatással is rendelkezhet. A megnövekedett aktivitású INaL 

megnöveli az intracelluláris Na
+
 koncentrációt a sejtben, ami reverz NCX által közvetített SR 

[Ca
2+

]i túltöltődést okozhat. Ez az SR overload spontán Ca
2+

 releaseket eredményez, ami 

végezetül a forward irányú NCX aktivitás fokozódását okozza. Az így kialakúló kóros 

depolarizációk aritmiákat generálhatnak.  

 

Az iszkémia/reperfúzió hatása a szívizomsejtekre  

 

A miokardiális iszkémia egy nagyon complex folyamat melynek következtében 

hypoxia, hyperkalémia és acidosis jön létre. Ugyanakkor az iszkémia során kialakuló súlyos 

energiadeficit következtében a szív kontrakciós aktivitása fokozatosan leáll, ingerképzése és 

ingerületvezetése kórosan átalakul, a sejtek nem képesek a normál iontranszport 

fenntartására. Akut iszkémia során jelentősen megnő a sejt [Ca
2+

]i és [Na
+
]i tartalma. A 

kezdeti szakaszban az [Ca
2+

]i  növekedés forrása főleg a SR (megnövekedett RyR aktiválás), 

a későbbi fázisban viszont nagy mennyiségű külső Ca
2+

 is bekerül a sejtbe, amelyet az 

energiadeficit következtében nem tud eltávolítani ([Ca
2+

]i túltöltődés). A kialakuló 

intracelluláris acidózis a Na
+
/H

+
 kicserélő fokozott működése következtében jelentős Na

+
 

beáramlást hoz létre. Tartós iszkémia esetén szöveti nekrózis, vagy a sejtek tömeges 

apoptózisa következik be. Iszkémia során a külső K
+ 

koncentráció megnő, ezáltal 

depolarizálódik a membrán. Az alacsony intracelluláris pH stimulálja az NHE és NBC 

transzportereket, melynek hatására megnövekszik a Na
+ 

influx a sejtbe. A Na
+
/K

+ 
pumpa 

energiadeficit miatti gátlását az alacsony pH tovább fokozza.  

A reperfúziós fázisban az [Ca
2+

]i  további, nagyon jelentős emelkedésére kerülhet sor, 

mely azonnali sejthalálhoz, vagy halálos kimenetelű kamrai aritmiák kialakulásához vezethet. 

A hirtelen [Ca
2+

]i növekedés elsődleges oka az NCX, mely a megemelkedett [Na
+
]i 

következtében reverz módban működik és rövid idő alatt nagymennyiségű Ca
2+ 

-ot juttat a 

sejtbe. Az [Na
+
]i normalizálását és az energiatermelés helyreállását követően az NCX 

forward módba kapcsolva fokozott transzportsebességgel távolítja el a Ca
2+

 felesleget. Ezáltal 

egyidejűleg jelentősen depolarizálja is a sejtet, ami aritmiák kialakulásához vezethet. A 

reperfúziós sejtkárosodásokat tovább fokozzák a kialakuló szabad oxigén gyökök is. 
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Az NCX modulálásának jövőbeli terápiás jelentőségei 

 

Mivel a leggyakoribb és legsúlyosabb szívbetegségekre egyaránt jellemző a Ca
2+

 

homeosztázis jelentős mértékű károsodása, melynek kialakulásában, fenntartásában, illetve 

továbbromlásában az NCX általában kulcsszerepet játszik, az NCX aktivitását befolyásoló 

hatóanyagok kimagasló terápiás potenciállal rendelkeznek. A jelenleg legszelektívebb 

NCX gátlónak tekintett ORM-10103 az NCX reverz módjának gátlása révén védő hatású 

lehet. QT interval megnyúlásban szenvedő betegek estetében is hatásos lehet az NCX 

gátlás. Két gén felelős ezért a hosszú QT szindrómáért (LQT): KCNH2 (LQT2) és SCN5A 

(LQT3). Az ATX- II, mely a nátrium csatornák inaktivációjának gátlásáért felelős, 

megnöveli az intracelluláris Na
+ 

koncentrációs a sejtekben, pont úgy, mint a LQT3 

szindróma esetében történik. A megnövekedett Na
+ 

áram az akciós potenciál platófázisa 

alatt aritmiákat okozhat. Ennek kivédésére az NCX gáltása ORM-10103-mal védő hatással 

rendelkezhet.  

Számos ritmuszavar kialakulásakor az intracelluláris Na
+
 szint jelentősen 

megváltozhat (pl.: iszkémia, hosszú QT szindróma 3. típusa,), melynek következtében az 

NCX működése jelentősen megváltozhat, és a Ca
2+-

ot bejuttató, reverz irányú működés 

kerül előtérbe. A Na
+
 szint változást elsősorban a gyors Na

+
 áram késői komponensének 

(INaL) növekedése (amelyet az ATX II alkalmazásával érünk el, mivel ezek gátolják a késői 

nátrium áram inaktivációját), illetve a szimulált iszkémiás károsodás során is jelentkező 

Na
+
/K

+
 pumpa gátlása okozza. A megnövekedett intracelluláris Na

+
 szint következtében 

megnövekszik az intracelluláris Ca
2+- 

szint is a sejtben az NCX aktivitásának 

következtében, és a sejt el akarja távolítani a Ca
2+ 

jelentős részét, melynek következtében 

az NCX reverz módjának túlsúlya Ca
2+ 

-túltelítődést okozhat. Ennek elsődleges 

következménye a különböző Ca
2+ 

függő aritmiák megjelenése. A magas intracelluláris 

Ca
2+

 szintet ugyanis az NCX forward módja igyekszik eltávolítani, Na
+
 ellenében, amely – 

depolarizáló áram révén – kóros utódepolarizációkat, ezáltal extra ütéseket okozhat. A 

tovaterjedő extra akciós potenciál balszerencsés esetében súlyos aritmiákat indíthat be.   
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CÉLKITŰZÉS 
 

Munkánk során a legfontosabb célunk volt megvizsgálni a szelektív Na
+
/Ca

2+ 

kicserélő ORM-10103 hatását a Ca
2+

 háztartásra szívizomsejteken. Megemelkedett 

intracelluláris Ca
2+

 szint mellett vizsgáltuk az ORM-10103 hatását kutya balkamrai 

szívizomsejteken. 

 

 

A tézis célkitűzései a következőek voltak: 

 

 Megvizsgálni az NCX gátló ORM-10103 védő hatását a káros, farmakológiailag 

kiváltott Na
+
 indukálta Ca

2+
 túltöltődés ellen.  

 Létrehozni egy sejtszintű iszkémia/reperfúziós betegség modellt (mérsékelt és 

súlyos iszkémia), melynek segítségével karakterizálni tudjuk a sejtek túlélését, 

illetve a legfontosabb elektrofiziológai paramétereket (AP és CaT).  

 A szelektív NCX gátlás potenciális terápiás lehetőségeinek felmérése iszkémia/ 

reperfúziós károsodás esetén, ORM-10103 alkalmazásával.  
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MÓDSZEREK 
 

Szívizomsejt izoláció  

Kutya bal kamrai szívizom szövetből, enzimatikus eljárással sejteket izoláltunk. A bal 

kamrafalból egy nagyobb artéria ággal rendelkező szegmenst kimetszettünk, ezen az artéria 

ágon keresztül kanüláltuk a szegmenst, majd egy módosított Langendorff perfúziós 

berendezéssel perfundáltuk.  

Kísérleti protokollok 

Az intracelluláris szabad Ca
2+

 szintet fluoreszcens technikával vizsgáltuk, melynek 

kivitelezéséhez a szívizomsejteket Ca
2+

-szenzitív fluoreszcens Fluo-4 AM festékkel töltöttük 

fel.  

Késői Na
+ 

áram (INaL) protokoll: A mérések során ATX-II-et alkalmaztuk 2 nM 

koncentrációban. Az ATX-II jelentősen megnöveli  a Na
+
 influxot a sejtben azáltal, hogy 

gátolja a INa inaktivációját. A 2 nM ATX-II szignifikánsan megnöveli a [Ca
2+

]i tranziens 

(CaT) amplitúdóját. Minden mérésben az NCX-et a szelektív NCX gátló ORM-10103-mal 

(10 µM) gátoltuk. 

Szimulált iszkémia/reperfúziós protokoll: Kísérleteinkben 33 perces mérsékelt, és 

súlyos iszkémiás protokollokat alkalmaztunk. Mindkét esetben normoxiás (3 perc), 

iszkémiás (20 perc), és reperfúziós (10 perc) fázisok váltották egymást. A mérsékelt 

iszkémiás protokollt iszkémiás oldattal hoztuk létre, amely a kontrollhoz képest 8mM K
+
-

ot, glükóz helyett laktátot tartalmazott, az oxigén tenziót folyamatos 95% N2 + 5% CO2 

gázkeverék buborékoltatással tartottuk alacsonyan, 6.8-as pH mellett. A súlyosabb 

iszkémiás protokoll esetében az iszkémiás oldat mellett 1 µM strophantint alkalmaztunk, 

így a Na
+
/K

+
 pumpát erőteljesebben gátoltuk.  Mindkét protokoll esetében egy kezeletlen 

kontroll, és egy 10 µM ORM-mel kezelt csoportot hoztunk létre.  

1) Sejt túléléses (viability) mérés: Izolált feltöltés nélküli szívizomsejteken alkalmaztuk 

az iszkémia/pererfúziós protokollt, a sejteket vizuálisan osztályoztuk egy random kiválasztott 

látótérben (Olympus IX 71 inverted fluoreszcens mikroszkóp; 20x objektiv). A 

szívizomsejteket két osztályba soroltuk: A osztály: normal sejtek, ép szélűek, jól látható 

harántcsíkolattal, B osztály: halott sejtek, erősen kontraktúrában lévő sejtek. A sejteket 1 Hz-

es impulzusokkal stimuláltuk a mérések során. Az élő és halott sejtek arányát meghatározott 

időközönként figyeltük meg az iszkémia/reperfúziós protokoll során. 



9 

 

2) [Ca
2+

]i tranziens mérések: Négy csoportot vizsgáltunk, az elsőben az időkontrollos 

mérések történtek, ahol nem volt iszkémia/reperfúziós protokoll. A második csoportba a 

kezeletlen sejtek tartoztak, amelyek átestek az iszkémia/reperfúziós protokollon. A 

harmadik csoportban a sejteket a szelektív NCX gátló ORM-10103-mal kezeltük. A 

negyedik csoportban a sejtek a szelektív NCX gátló ORM-10103-mal egyidőben még 

Na
+
/K

+
-ATP-áz gátló strophantinnal (1 µM) is kezelve voltak az iszkémia/reperfúziós 

protokoll során.  

3) AP mérések:  Három csoport volt ebben az esetben, feltöltetlen sejteken végeztük 

a méréseket. A protokollok a CaT mérésekhez hasonlóan történtek (kezeletlen, ORM-

10103 kezelt és időkontrollos mérések).  

4) NADH mérések. Szintén töltetlen sejtekkel dolgoztunk, Tyrode oldattal 

perfundáltuk a sejteket a mérés során, ezt hasonlítottuk össze az iszkémia/reperfúziós 

protokoll során kapott eredményekkel. A maximális NADH szintet nátrium cianát adásával 

határoztuk meg. 

EREDMÉNYEK 
 

A szelektív NCX gátlás hatása a [Ca
2+

]i tranziensre 

Fiziológiás körülmények között a 10 µM ORM-10103 alkalmazása nincs hatással a 

CaT amplitúdójára és lefutására sem.  

 

Szelektív NCX gátlás hatása a INaL indukálta megnövekedett [Ca
2+

]i tranziensre és a 

spontán diasztolés releasek kivédésére 

2 nM ATX-II alkalmazásával megnöveltük az [Na
+
]i szintet a sejtben azáltal, hogy 

gátoltuk a INa inaktivációját, melynek révén az INaL jelentősen növekedik. Eredményeink 

szerint a [Ca
2+

]i tranziens amplitúdója megnő, de ez a növekedés megszűnik 10 µM 

ORM10103 alkalmazását követően. Az NCX gátlása védő hatású volt fordított kísérleti 

elrendezésben is, a kontroll állapot után alkalmazott NCX gátlás nem befolyásolta a [Ca
2+

]i 

tranzienst, azonban megakadályozta az ezt követő INaL okozta Ca
2+

 tútöltődést.  

Munkahipotézisünk szerint ATX-II indukálta korai (EAD) és késői 

utódepolarizációk (DAD) kialakulásáért az SR-ből történő Ca
2+

 felszabadulás a felelős. 

1 Hz-es téringerlés mellett 1 µM strophantidine alkalmazása (ami gátolja a Na
+
/K

+
-ATP-

ázt) megnövekedett [Ca
2+

]i tranzienst eredményezett. 10 µM ORM10103 előkezelés 

hatására szignifikánsan csökkent a [Ca
2+

]i tranziens nagysága. Ezt az 1Hz-es periódust 



10 

 

rövid 2Hz-es stimulus-sorozat követte, végül pedig leállítottuk az ingerlést. A 2Hz-es 

periódus után számos diasztolés release volt megfigyelhető, ami az ORM-10103 kezelést 

követően szignifikánsan lecsökkent. 

 

A szelektív NCX gátlás hatása a szívizomsejtek túlélésére iszkémia/reperfúziós 

protokoll során  

Az iszkémia/reperfúziós károsodás során jelentős mennyiségű sejt pusztul el az 

érintett területen, amely ettől kezdve ingerületvezetésre képtelenné válik, ezért 

kulcsszerepet játszhat a ritmuszavarok és a hirtelen szívhalál kialakulásában. Ezért a 

kísérletsorozatunkban kulcsfontosságú kérdésünk volt, hogy az NCX gátlás képes-e 

csökkenti a sejtpusztulás mértékét. A vizsgálatot két csoportban végeztük, és 

csoportonként megszámoltuk a látómezőben levő élő és holt sejtek arányát, mind 

normoxiában, mind iszkémiában és reperfúzióban is. A kapott eredményeket összevetettük 

az ORM-10103 kezelt csoport eredményeivel, melynél hasonló módon elvégeztük a 

sejtszámlálást. Kontroll körülmények között, a sejtpusztulás reperfúzióban nőtt meg 

elsősorban, amelyet 10µM ORM-10103 jelentősen csökkentett.  

 

A szelektív NCX gátlás hatása a [Ca
2+

]i tranziensre mérsékelt és súlyos 

iszkémia/reperfúziós protokoll során  

A sejtek túlélését elősegítő háttérmechanizmusok vizsgálatára a Ca
2+

 ciklus és az 

akciós potenciál számos paraméterét végigkövettük, és megmértük mind a kezelt mind a 

kezeletlen csoportban. Szimulált iszkémia alatt mind a kezeletlen mind az 1 µM 

strophantinnal kezelt csoportban szignifikánsan változott a CaT nagysága és kinetikája. A 

vizsgált paratméterek a következőek voltak: CaT amplitúdó, CaT merdekség, relaxációs 

félidő állandó, illetve a diasztolés Ca
2+

 szint ([Ca
2+

]iD) változása.  Az ORM-10103 kezelés 

legjelentősebb hatását az utóbbi paraméter esetében figyelhettünk meg. Az [Ca
2+

]iD  

jelentősen megnövekedett iszkémia hatására, majd lecsökkent az ORM-10103 kezelést 

követően, jelezve, hogy az ORM kardioprotektív hatásában valószínűleg ez a változás 

döntő jelentőségű. A többi vizsgált paraméterben nem találtunk jelentős változásokat az 

ORM alkalmazása után. 
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10µM ORM-10103 hatása a [Ca
2+

]i tranzens amplitúdójának variabilitására 

A Ca
2+

 ciklus, így a Ca
2+

 felszabadulás stabilitása szintén kritikus tényező a sejtek 

túlélésének szmpontjából.  Normál körülmények között a Ca
2+

 felszabadulás gyakorlatilag 

nem mutat variabilitást, azonban ez kóros körülmények között jelentősen megnőhet. 

Mérsékelt iszkémiában nem alakult ki Ca
2+

 háztartás instabilitás, ezért az iszkémiát 

súlyosbítottuk 1 µM strophantin segítségével, ezáltal a Na
+
/K

+
 pumpa nagyobb mértékben 

gátlódik.  Eredményeink szerint kezeletlen esetben, a normoxiához és az iszkémiához 

képest rendkívüli mértékben megnő a variabilitás, mely gyakorlatilag teljesen kivédhető  

10 µM ORM-10103 előkezeléssel.  

 

A szelektív NCX gátlás hatása az akciós potenciál paramétereire iszkémia/reperfúziós 

protokoll során  

Fiziológiás körülmények között a 10 µM ORM-10103 alkalmazása mérsékelt 

akciós potenciál időtartam (APD) rövidülést váltott ki, anélkül, hogy befolyásolta volna a 

nyugalmi membránpotenciált vagy az amplitúdót. Szimulált iszkémiás körülmények között 

azonban szignifikáns változás figyelhető meg az AP kinetikájában (APD25 és APD90), és a 

nyugalmi menbránpotenciál esetében. Az utóbbi depolarizálódik szimulált iszkémia 

hatására.  Reperfúzió során ezen paraméterek normalizálódnak. ORM-10103 kezelés 

ezeket a változásokat nem befolyásolta a reperfúzió során, vagyis nem védi ki az iszkémia 

indukálta nyugalmi menbránpotenciál depolarizációt. Ezt nem teljesen értem itt, hogy mit 

akartál kifejezni 

Jelentős iszkémia/reperfúzió indukálta változásokat figyelhettünk meg az APD25 és 

APD90 variabilitásának vizsgálata során. Reprezentatív Poincare plot segítségével 

ábrázoltuk a kezeletlen és az ORM-10103 kezelt szívizomsejteket. Fiziológiás 

körülmények között az APD variabilitás hasonló volt mindkét csoportban.  Iszkémiás 

körülmények között azonban megfigyelhető volt egy kisebb, de nem szignifikáns 

csökkenés az APD90 variabilitást illetően a kezeletlen csoportban, ami az ORM-10103 

kezelés hatására sem változott. Ezzel szemben az APD25 variabilitás nem mutatott változást 

a kezeletlen csoportban, míg a ORM-10103 kezelés hatására csökkent a variabilitás. 

Szignifikáns változás azonban cask a reperfúzió során volt megfigyelhető az APD90 

esetében, ahol a kezeletlen csoporthoz képest az ORM-10103 hatására szignifikánsan 

csökkent az AP variabilitás. 
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DISZKUSSZIÓ 
 

 Az NCX gátlás lehetséges antiaritmiás hatásának vizsgálata nagyon kiemelkedő 

jelentőséggel bír a INaL és az iszkémia/reperfúzió által indukált Ca
2+ 

túltöltődés 

patomehanizmusában.  Mindkét patológiás állapotban az NCX gátlása helyreállíthatja az 

egyensúlyt az intracelluláris Ca
2+ 

háztartásban, ezáltal csökkentve az aritmiák kockázatát. 

Mivel a Na
+
/Ca

2+ 
kicserélőnek jelentős szerepe van a Ca

2+ 
háztartásban, így bármilyen 

változás ezen transzporter működésében jelentősen befolyásolja a szív elektromos 

aktivitását. Kísérleteinkben a szelekítv NCX gátlás hatását vizsgáltuk az [Ca
2+

]i  háztartásra 

aritmogén körülmények között.  

 A megnövekedett reverz módú NCX aktivitás Ca
2+

 túltöltődést eredményezhet, míg 

a forward módú NCX aktivitás hatására Ca
2+

  vesztés történik a  sejtben. Az irodalomban 

az eddigi adatok nem adnak egyértelmű választ az NCX gátlással kapcsolatos kérsésekre 

egészséges és beteg szíven, melynek legfőbb oka az, hogy az eddigi NCX gátlók nem 

voltak eléggé szelektívek.  Ezért vizsgálatainkeredményei újfajta nézőpontból világítanak 

rá az NCX gátlás fiziológiás és patofiziológiás szerepére, mivel az általunk használt ORM-

10103 a legújabb és immár szelektív NCX gátló. Az ORM-10103 vegyületet alkalmaztuk 

Na
+
 indukálta [Ca

2+
]i túltöltődés és szimulált iszkémia/reperfúziós károsodás esetében 

izolált kutya kamrai szívizomsejtekben. 

 A 10 µM ORM-10103 alkalmazás legfontosabb hatása a sejt túlélés javításában 

figyelhető meg, mivel a kezeletlen sejtek nagy része elpusztult a reperfúzió során, míg a 

kezelt sejtek nagy hányada túlélte a reperfúziót. Továbbá az iszkémia egy nagyon jelentős 

[Ca
2+

]iD okoz, amelyet 10 µM ORM-10103 alkalmazása jelentősen mérsékelt.  Továbbá az 

iszkémia/reperfúziós protokoll során alkalmazott strophantidine kezelés növelte a Ca 

ciklus és az akciós potenciál variabilitását, amit 10 µM ORM-10103 szintén kivédett. 

A szelektív NCX gátlás nem okoz változást a CaT paraméteriben fiziológiás 

körülmények között 

Fiziológiás körülmények között a CaT paramétereiben nem látható semmilyen 

változás ORM-10103 kezelés hatására. Ezek az eredmények előző munkáinkhoz 

eredményeihez hasonlóak. Az irodalomból viszont az derül ki, hogy a kisebb rágcsáló 

fajokban (pl. a patkány) az NCX gátlása megnöveli a CaT amplitúdóját. Ennek vélhető oka 

az lehet, hogy ezen fajokban az AP hossza rövidebb mint a nagyobb fajokban (pl. nyúl 

kutya, ember), emelyekben az AP hosszú. Ezen kívül az intracelluláris ionkoncentráció is  

eltérőek lehetnek a fajok között. Jól ismert például, hogy patkányban az intracelluláris Na
+ 
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koncentráció magasabb. Mind a Na
+
 mind pedig az AP morfológiája jelentősen 

befolyásolja az NCX szívciklus alatti lefutását, ezért ezen paraméterek fajok közötti 

eltérése jelentősen befolyásolhatja az NCX-gátlás következtében kialakuló új Ca-

egyensúly tulajdonságait, amely így semleges vagy pozitív inotróp hatásban is 

megnyilvánulhat. 

 

A szelektív NCX gátlás hatása INaL indukálta [Ca
2+

]i felszabadulásra  

  A szelektív NCX gátlás ORM-10103-mal kivédi az INaL indukálta [Ca
2+

]i  

növekedést a szívizomsejtekben. Az ATX-II indukálta INaL növekedés megemelkedett 

[Na
+
]i koncentrációt eredményez, ami a reverz NCX működést helyezi előtérbe. Ha ATX-

II alkalmaztunk az NCX gátlást megelőzően, akkor a megnövekedett intracelluláris Na
+ 

aktiválta a reverz NCX-et, ami megakadályozta a további Ca
2+ 

beáramlást a sejtbe. A 

reverz NCX ezen növekedése teljes mértékben kivédhető ORM-10103 kezeléssel. Ezen 

kísérleti eredményinkből kiindulva szerettük volna megvizsgálni az NCX gátló ORM-

10103 védő hatását szimulált iszkémia/reperfúziós károsodás ellen is. 

 

A szelektív NCX gátlás hatása a sejttúlélésre szimulált iszkémia/reperfúziós 

károsodás során 

Egyik legfontosabb mérésünk a szelektív NCX gátló védő hatásának vizsgálata volt 

iszkémia/reperfúziós károsodás ellen a sejtek túlélése mint kísérleti végpont 

szempontjából. Összehasonlítottuk a kezelt és a kezeletlen csoportokat, és azt kaptuk, hogy 

az ORM-10103 kezelés hatásaként jelentős védelem alakul ki a túlélési paraméterek 

tekintetében.  Ebből azt a hipotézist állítottuk fel, hogy hogy az NCX gátlás jótékony 

hatású lehet a károsodott Ca-háztartás és egyéb elektrofiziológiai paraméterek tekintetében 

is.  

A szelektív NCX gátlás hatása a [Ca
2+

]i paramétereire szimulált iszkémia/reperfúziós 

károsodás alatt 

Eredményeink szerint a diasztolés [Ca
2+

]i  szint jelentősen megnövekszik iszkémia 

hatására, melyet az ORM-10103 kezelés szignifikánsan lecsökkent. Továbbá a CaT 

amplitudója és meredeksége, valamint a félidő állandó is megnő iszkémia hatására főként a 

reperfúziós periódus alatt, és ezen változásokat az NCX gátló lecsökkenti. Ezen hatások 

hátterében egy igen összetett mechanizmus állhat: Iszkémia alatt az ATP szint csökkenése  

károsítja a SERCA aktivitását, melynek hatására csökken az SR Ca
2+

 tartalma. A 
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megnövekedett nyugalmi membránpotenciál érték csökkenti a forward módú NCX 

aktivitást, a magas [Na
+
]i  pedig serkenti a reverz módú NCX aktivitást.  

10 µM ORM-10103 kezelés hatására a CaT amplitúdója és meredeksége jelentősen 

lecsökken, továbbá a diasztolés [Ca
2+

]i szint, és a félidő állandó is csökken a kezelés 

hatására reperfúzió alatt. Ebből következik, hogy iszkémia/reprfúzió során az ORM-10103 

kezelés hatására jelentősen csökken a kórosan megnövekedett [Na
+
]i által okozott reverz 

irányú NCX aktivitás a sejtben, amely nagy valószínűséggel fontos patofiziológiai tényező 

az iszkémia/reperfúziós károsodásban.A továbbiakban a mérsékelt iszkémiás protokollt 

megismételtük 1 µM strophantidine hozzáadását követően, ezáltal egy súlyosabb iszkémiát 

létrehozva, mivel a strophantin gátolja a szarkolemmális Na
+
/K

+
-ATP-ázt, ezáltal 

megemelkedik az intracelluláris Na
+
,  ami reverz irányba tolja el az NCX egyensúlyát.  

Ebben az esetben még jelentősebb volt a diasztolés [Ca
2+

]i  emelkedés a sejtben, és ezt a 

hatást teljesen  kivédte az ORM-10103 alkalmazása. Ebből arra lehet következtetni, hogy 

az ORM-10103 kezelés hatására csökkent a sejt [Ca
2+

]i tartalma, meggátolva annak további 

patogenetikai szerepét. A CaT amplitúdó variabilitásának vizsgálata során az 

eredményeink szintén az NCX gátlás védő hatását igazolták, mivel az 1 µM strophantinnal 

kezelt sejtek variabilitása nagyobb lett mint a kezeletlen sejteké, és az ORM-10103 kivédte 

ezt a hatást, különösen reperfúzió alatt. A megnövekedett variabilitás aritmogén faktornak 

tekinthető, ami súlyos ritmuszavarok kialakulásához vezethet iszkémia/reperfúziós 

károsodás során, így érthető az NCX gátlás fenti hatásának potenciális jelentősége a terápia 

szempontjából. 

A szelektív NCX gátlás hatása az akciós potenciál paramétereire szimulált 

iszkémia/reperfúziós károsodás alatt 

Az iszkémia/reperfúziós károsodás alatt kialakuló aritmiák hátterében két 

patogenetikai faktornak van különösen nagy jelentősége: az egyik a Ca
2+

i  túltöltődés, a 

másik pedig a szarkolemma depolarizációja. A Ca
2+

 túltöltődés megnövekedett Ca
2+ 

felszabadulást ereményez az SR-ből, amely többek között Ca
2+

 függő aritmiák 

kialakulásához vezethet azáltal, hogy depolarizáló hatású inward áramot generál a forward 

NCX aktiválása révén.A megnövekedett [K
+
]o miatti membrándepolarizáció különösen jó 

kedvező körülményeket teremt a kóros utódepolarizációk kialakulásának. Az ATP hiány 

miatt aktiválódik a IK(ATP) csatorna is, ami az iszkémia/reperfúzió alatti AP rövidülésben is 

szerepet játszik. Ezen folyamatok, továbbá a Ca
2+ 

beáramlás is szerepet játszik a reperfúzió 

alatti megnövekedett APD90 variabilitásban. Fiziológiás körülmények között a 10 µM 
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ORM-10103 kezelés hatására rövidül az AP, aminek oka vélhetően a forward NCX 

gátlásban van, hiszen a forward működés inward áramot generál, ami hozzájárulhat a 

normális AP hosszúság fenntartásához Végül az ORM-10103 kezelés további jelentős 

hatása, hogy csökkenti a reperfúzió indukálta APD90 variabilitást. Mivel a térbeli APD 

diszperzió mellett az APD időbeli variabilitásának megnövekedése is jelentős tényező lehet 

az aritmiák kialakulásában, ezen paraméter csökkentése illetve növekedésének megelőzése 

a Ca háztartás elváltozásainak kivédésétől függetlenül is jelentős védelmet nyújthat a 

szívnek.  

KONKLÚZIÓ 
 

 Konklúzióként elmondható, hogy szelektív NCX gátlók hiányában az NCX szerepe 

nagyon nehezen tisztázható a késői nátrium áram és az iszkémia/reperfúzió által okozott 

Ca
2+

 túltöltődés létrejöttében, így a szakirodalom eddig csak közvetett bizonyítékokat 

szolgáltathatott ezen problémakör vizsgálatában. Ebből következik, hogy jelen kutatásaink 

elsődleges jelentősége, hogy egy valóban szelektív NCX gátló alkalmazásával tudtuk 

közvetlenül vizsgálni az NCX patológiás szerepét. Munkánk fő mondanivalója, hogy az 

ORM-10103 kezelés képes csökkenteni az iszkémia/reperfúziós károsodás során fellépő 

sejthalált, növelve ezzel a sejttúlélést főként a reperfúzió alatt. Továbbá képes jelentősen 

csökkenteni a reperfúzió indukálta instabilitást az [Ca
2+

]i  tranziens esetében, növelve ezzel 

a szívizomsejtek reperfúzió utáni túlélését. Mindezen kedvező hatásokat - a nagyfokú 

szelektivitás ismeretében - a Ca
2+

 egyéb útvonalakon való beáramlásától függetlenül képes 

kifejteni az ORM-10103, közvetlen bizonyítékot szolgáltatva a reverz NCX patológiás 

jelentőségére.  

 Fontos megállapítani még, hogy a INa és iszkémia/reperfúzió indukálta aritmogén 

hatást is limitálni lehet az NCX gáltlásával.  

Ezen kedvező hatások vélhetőleg kapcsolatban állnak azzal, hogy az NCX gátlása 

szignifikánsan csökkenti a reverz NCX aktivitást a sejtekben, amit a megnövekedett [Na
+
]i 

okoz.  

Az iszkémiás szívbetegségek farmakológia kezelése ma sem teljesen megoldott 

probléma, és továbbra is magas az ezzel kapcsolatos mortalitás. Ezért rendelkezik 

kiemelkedő - és potenciálisan a humán terápiában felhasználható - jelentőséggel az, hogy 

az NCX gátlás kétszeresen is jótékony hatású lehet, hiszen egyaránt hatásos lehet az 

iszkémia/reperfúzió okozta sejthalál ellen, valamint az intracelluláris Ca
2+

 túltöltődés által 

kiváltott szívritmuszavarok ellen. 
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