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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A szív-elektrofiziológia a szív elektromos jelenségeinek 
vizsgálatával foglalkozó tudományterület, amely magában 
foglalja mind az egészséges mind a kóros működés tanul-
mányozását, valamint új, ioncsatornák működését befo-
lyásoló gyógyszeres beavatkozási lehetőségek fejlesztését. 
Jelentőségét elsősorban az adja, hogy a kardiovaszkuláris 
betegségek okozta mortalitás sajnos vezető helyen áll a 
halálozási statisztikákban. A szív eredetű halálozások habár 
sokféle szívbetegségre vezethetőek vissza, mégis a legtöbb 
esetben egy konkrét ritmuszavar az, amely a halálesetért 
felelős. A ritmuszavarok rendkívül komplex mechanizmus 
eredményeképpen jöhetnek létre, amelyről az utóbbi év-
tizedben kiderült, hogy jelentős részben az intracelluláris 
Ca2+ homeosztázis zavarával függnek össze. Ezért laborató-
riumunk elsődlegesen a szívizomsejtek Ca2+ háztartásának 
fiziológiás működésével, illetve annak a ritmuszavarokban 
betöltött szerepével, és gyógyszeres befolyásolásával fog-
lalkozik. A ritmusavarok gyógyszeres terápiájának egy új 
megközelítése lehet a szívizomsejtek Na+/Ca2+ cseremecha-
nizmusának szelektív gátlása, amely egyrészt csökkentheti 
a sejtek túlzott Ca2+ felvételét, valamint pozitív inotróp 
hatással is bírhat. A szinusz-csomó, mint a szív alapvető 
ingerképző központja rendkívül összetett elektrozifizioló-
giai mechanizmus révén működik, ezért munkacsoportunk 
egy további célkitűzése a szinusz-csomó spontán automá-
ciájának pontosabb megértése. Vizsgálataink során célul 
tűztük ki a szinusz csomó Ca2+ háztartásának vizsgálatát 
egészséges és kóros körülmények között (pl. metabolikus 
szindrómában). Köztudott, hogy a sportolás egészséges, és 
jelentősen hozzájárul a kardiovaszkuláris rendszer egészsé-
géhez. Mégis számos esetben történt olyan sportolói hirte-
len szívhalál, ahol a szív egyéb elváltozása nem volt kimu-
tatható. Ezen halálesetek hátterében feltételezhető a szív 
normális elektrofiziológiai működésének hirtelen összeom-
lása, azonban a kiváltó mechanizmus nem ismert. Ezért In-
tézetünk további célkitűzése olyan megbízható „sportszív” 
állatmodell létrehozása, amely révén megismerhetjük az 
intenzív fizikai edzés során bekövetkező elektrofiziológiai 
változásokat, és rizikófaktorokat. Munkacsoportunk első-
sorban a sportszív során bekövetkező intracelluláris Ca2+ 
homeosztázis változásokkal foglalkozik.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Szívizomsejtek izolálása nyúl és kutya szívből. Akciós poten-
ciálok mérése szívizomszövetből és izolált sejtekből stan-
dard mikroelektród technikával. Ionáramok és az intracellu-
láris Ca2+ mozgások kombinált mérése fluoreszcens optikai 
módszerrel kapcsolt patch-clamp technika révén izolált 
kamrai illetve szinusz csomó sejtekből. EKG, Ca, és memb-
ránpotenciál „térképezése” izolált szíven. Adatok részletes 
analízise, ábrázolása, értelmezése. 
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