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Sydärnen vaJaatoimlnnan hofdon ongelmana on potilallla esiln-
tyvät rytrnlhä1r1öt Ja nl1stä Johtuvat äkklkuolemat. Mark-
klnollla olevat sydåmen vaJaatolminnassa käytetyt digltalls-
valmlsteet Ja uuslmmatkin posltlÍvlset lnotrooppiset låiäkeal-
neet voivat olla ltse rytm1hä1rlöiden aiheuttajla' eritylsesti
val aatoimintalsessa sydämessä ( proarytmÍa ) .

OR-yhdisteet, OR-1259, OR-1366 Ja OR-1431, ovat Lääketehdas
Orlonin uusla sydämen vaJaatolmlnnan holtoon tarkoltettuJa
kokeellÍsia yhdlsteltä. Alkalsemmlssa fn vÍtro -kokelssa
n1111èl o1f todettu olevan sekå posftllvlsta lnotroopplsta että
vasodilatolvaa valkutusta. Tä¡nän erfkoLstyön tarkoltuksena oll
hemodynamÍlkkatutklmusta apuna käyttäen hakea nä1lle tutkltta-
vllle yhdJ.stellle sopivat an¡rokset ln vlvo -nukutetussa
rotasEà Ja käyttää nältä annoksia rytmlhålrlötutklmuksessa.
RytmlhälitOtutftmuksessa selvltettlln em. yhdlstelden valku-
tufsta ouaballnln alheuttamlln rytmlhäfr1ö1hln, yhdlstelden
mahdollfsta rytmlhËtirlö1tä estävää tehoa tai rytmihä1r1öttä
laukalsevaa talpumusta nukutetulssa marsulssa. À¡uros-vas-
temåårityksessä mitattlÍn uusien yhdlstelden valkutukset
perlfeeriseen verenpaineeseen, sydämen syketaaJuuteen sekä
vasemman kammfOn palneeseen Ja paJ.neen nousunopeuteen. Annos-
vahvuus vatittlln ED50-mäÈtrityksen mukaan-

OuabalÍn1¡nall1 va11tt11n rytmihêtirlötutklmukseen, koska ouaba-
finl digltatlsJohdoksena alheuttaa kalslu¡nÍn yllkuormltuksesta
Johtuvlá muutoksia sydåmen automaattÍsessa toimÍnnassa.
óuabalfnL estää myös Na',K'-ATPaasl.n toimintaa, Jolloln solun-
sisälnen kalLumin måärä pienenee. OuabaLinlmyrkytyl<sessä
tapahtuvat muutokset mulstuttavat lskemlaa muutoln, paitsi
etia QrypiJ.llslä alneenvalhduntatuotteÍta el keräÈtnny kudok-
seen eft<å lysosomaallslen entspmlen aktllvisuutta esllnny
kudokslssa.

Tutkimuksen mukaan kaLkkl OR-yhdisteet lasklvat annos-vaste-
suhteessa keskLverenpainetta Ja nostlvat sydämen syketaa-
Juutta. OR-yhdlstefllä oll myös positÍivista lnotroopplsta
valkutusta vasodllatolvan Ja positlÍvlsen kronotroopplsen
vaikutuksen lLsäksi. On-yhdlsteiden annokset, Jotka vastaslvat
suunnilleen hemodlmaanfsten vaÍkutusten ED5o-annoksla, elvÊlt
alheuttaneet rytmfnetrtOttä eivätkå myöskäÈtn eståneet rytm1-
hä1r1öltå. ¡<oska OR-yhdfsteet vähenELvät sydämen kuormitusta,
saattaislvat ne soveltua sydämen vaJaatoLmfntapotllaille.
TutkimustulokEet vllttaavat myös sllhen' että dlgltalisgly-
kosldit voldaan turrralllseEti vaÍhtaa OR-yhdlsteisJ-1n, koska
OR-yhdJ.stelden ei todettu tässå kokeessa alheuttavan rytml-
hå1r1ö1tÈl.
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