
HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINFORS UNIVERSITET

Helmikuu 1994
Aika - Datlm

Oppiaine - L?iroám¡e

Farmakologia

Tiedekut¿/Osæto - Fakultet/Selfim

Matemaattis-luon nontieteel I inen

Muitåtietojâ - uppgifter

Säilytyspaikka - Förvaras

Farmasian laitos, farmakologian ja toksikologian osasto

aK¡opotêrìliaali, bigôminia, d€polarisaat¡o, EKG, hypoks¡a, ioniv¡rat, ¡skam¡a, iälk¡dspolarisaat¡o, ¡ohtum¡nsn, kamm¡otaalalyönt¡syys, kammiovärinä,
k¡erloakl¡vaat¡o. l¡sàlvónt¡. muokatlu resoDtorileoria. oroDranolol¡. reDolar¡satio. r!4mihä¡riö. rvtm¡häiriölääkea¡n€el. salvo. simendaan¡. svdän. svdänkävrä

Asiasanat - Ämnesord

Tüvislelmä - Abshact

lskemian aiheuttamien rytmihäiriömekanismien ymmärtämiseksi on kirjallisen osan alussa kerrottu lyhyesti
sydänsolujen ionivirroista, aktiopotentiaalista, johtumiseen vaikuttavista tekijöistä normaalissa kudoksessa
sekä refraktaariajasta. Lisäksi kirjallisessa osassa käsitellään impulssin leviämistä normaalissa sydän-
kudoksessa ja impulssin leviämisestä muodostuvaa sydänsähkökäyrää (EKG).

Rytmihäiriömekanismit voidaan jakaa impulssin muodostumishäiriöihin (epänormaali automaattisuus,
laukaistu aktiivisuus, vauriovirta) ja johtumishäiriöihin (hidas johtuminen, kiertoaktivaatio). Sydänlihaksen
verenkierron pysähtyminen tai estyminen aiheuttaa iskemian (hypoksia, energian puute, aineenvaihdunta-
tuotteiden kertyminen). lskemia muuttaa sydämen sähköfysiologisia ominaisuuksia: solukalvo depolarisoi-
tuu, aktiopotentiaalin kesto lyhenee sekä johtuminen hidastuu. Nämä sähköfysiologiset muutokset altistavat
sydänlihaksen rytmihäiriöille, jotka voivat syntyä em. rytmihäiriömekanismeilla.

Vaughan Williamsin luokitteluun perustuen rytmihäiriölääkeaineet voidaan jakaa sähköfysiologisten
ominaisuuksien perusteella neljään luokkaan. Luokkaan I kuuluvat lääkeaineet salpaavat natriumkanavaa.
Luokan I lääkeaineet voidaan edelleen jakaa kolmeen ryhmään (l A, I B ja I C) perustuen niiden vaikutuk-
seen aktiopotentiaalin pituuteen. Luokan I lääkeaineiden rytmihäiriöitä estävä vaikutus perustuu johtumisen
estymiseen jaltai refraktaariajan pidentymiseen iskeemisessä kudoksessa. Luokan I lääkeaineiden vaikutus
voi kohdistua selektiivisesti vain iskeemiseen kudokseen (esim. tietyllä pitoisuudella ja syketiheydellä
ryhmän I B lääkeaineiden vaikutus normaaliin sydänkudokseen on vähäinen).

Luokan ll lääkeaineilla (p-reseptoreiden salpaajat) ei ole sähköfysiologisia vaikutuksia ellei sympaattinen
hermosto ole ollut aktivoitunut. p-Reseptoreiden salpaajien iskemian aiheuttamien rytmihäiriöiden e
perustunee sydänkudoksen energian kulutuksen vähenemiseen ja siten iskeemisten muutoslen
seen jaltai estymiseen.

Luokan lll lääkeaineet
refraktaariaika pidentyy.

identävät aktiopotentiaalin kestoa, jonka seurauksena myös
usien luokan lll yhdisteiden vaikutus perustuu tietyn tai tiettyjen kaliumvirtoj

estoon. Refraktaariajan pidenlymisen seurauksena kiertoaktivaatioon perustuvien rytmihäiriöiden toden
näköisyys pienenee. Luokan lll lääkeaineiden aktiopotentiaalia pidentävä vaikutus vähenee syketiheyd
kasvaessa.
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Kokeellisessa osassa käsitellään uuden positiivisesti inot
sydänlihaksen iskemian aiheuttamiin rytmihäiriöihin

rooppisen lääkeaineen, simendaanin, vaikutuksi
nukutetulla rotalla. Vertailuaineena käytettii

tod

n
propranololia. Sydänlihaksen iskemia aiheutettiin sulkemalla vasen laskeva sepelvaltimo. Simendaani,
propranololi ja 0,9"/" NaCl (kontrolli) annettiin kerta-annoksena laskimoon. Simendaanin antoa jatkettiin
fuusiona. Prop le annettiin infuusiona 0,97o NaCl:a. Simendaanin tutkitut
nostasot olivat

ranololi- ja kontrolliryhmän rotil
0,1 pmollkg + 0,1 pmo7kg/h ja 0,3 pmol/kg + 0,3 pmol/kg/h. Propranololin annos oli2 mg/kg

Simendaani vähensi rytmihäiriöiden kokonaiskestoa. Tåmä johtui pääasiassa taajalyöntisyyden keston lyhe-
nemisestä. Simendaanivähensitaajalyöntisyyden kestoa 0,1 pmoUkg + 0,1 pmol/kg/h -annostasolla 81 %
0,3 pmollkg + 0,3 ¡rmol/kg/h -annostasolla 88 %. Lisäksi rytmihäiriöt alkoivat ja rytmihäiriöiden esiintymis-
huippu oli simendaaniryhmissä myöhemmin kuin kontrolliryhmässä. Propranololivähensi kaikkien rytmihäi-
riöiden kestoa 93 %. Samoin kuin simendaani, myös propranololi viivästytti rytmihäiriöiden alkamista ja nii-
den esiintymishuippua.

Sekä simendaanin että propranololin rytmihäiriöiden esto perustunee, ainakin osittain, iskemian
lamien muutosten estoon jMai hidastamiseen. Toisaalta tässä työssä käytetty propranololiannos
näköisesti esti myös nopeaa natriumvirtaa, joten propranololin rytmihäiriöiden esto saattoi osaltaan
tua johtumisen estymiseen iskeemisessä kudoksessa.
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