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Perinnöllisen rytmihäiriön mekanismi
selviämässä
Mutant ryanodine receptors in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia generate
delayed afterdepolarizations due to increased propensity to Ca2+ waves
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ydämen ryanodiinireseptorit (RyR2) ovat
solulimakalvoston kalsiumkanavia, joista
vapautuvat kalsiumionit saavat aikaan sy‑
dänlihassolujen supistumisen. Sydämen vajaa‑
toiminnassa kalsiummetabolian häiriintyminen
altistaa rytmihäiriöille, ja yhdeksi rytmihäiriö‑
mekanismiksi on esitetty ryadoniinireseptorei‑
den yliaktiivisuutta. RyR2‑mutaatiosta johtuva
rytmihäiriösairaus perinnöllinen monimuotoi‑
nen kammiotakykardia (CPVT) tarjoaa mie‑
lenkiintoisen mallin kalsiumvälitteisten rytmi‑
häiriöiden tutkimiseen. CPVT:ssä sydän on ra‑
kenteellisesti terve, mutta molekyylitason tut‑
kimuksissa voidaan todeta RyR2‑pistemutaatio
ja siitä johtuva kalsiumkanavan toimintahäiriö.
Tähän oireyhtymään liittyy fyysisen tai henki‑
sen stressin yhteydessä esiintyvää sydämen tihe‑
älyöntisyyttä, pyörtymiskohtauksia ja suurentu‑
nut sydänperäisen äkkikuoleman vaara. Nämä
rytmihäiriöt ovat samankaltaisia kuin sydämen
vajaatoiminnassa. Ryanodiinireseptorin toimin‑
tahäiriöön liittyvien rytmihäiriömekanismien
selvittämiseksi teimme sähköfysiologisia mit‑
tauksia CPVT‑potilailta ja vertasimme tuloksia
terveiltä verrokeilta saatuihin.
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Monofaasisia aktiopotentiaaleja mitattiin ka‑
tetritekniikalla 15 CPVT‑potilaalta ja 12 verro‑
kilta ennen adrenaliini‑infuusiota ja sen aikana
(kuva). Ennen infuusiota kolmella CPVT‑po‑

Kuva. Samanaikainen EKG:n ja monofaasisen aktiopotentiaa‑
lin (MAP) rekisteröinti oikean kammion väliseinästä RYR2‑mu‑
taation kantajalla. A) Epikardiaalinen EKG paljastaa erillisiä
myöhään ilmeneviä U‑aaltoja (nuoli). B) MAP‑rekisteröinnissä
esiintyy viivästyneitä jälkidepolarisaatioita. C) Invasiivisesti mi‑
tattu aorttapaine.
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tilaalla ja infuusion aikana neljällä esiintyi vii‑
västyneitä jälkidepolarisaatioita (delayed after‑
depolarization, DAD), joista seurasi ajoittain
kammioperäisiä lisälyöntejä. DAD:t ovat repo‑
larisaation jälkeen esiintyviä pieniamplitudisia
kalsiumista johtuvia jälkidepolarisaatioita, joil‑
la katsotaan olevan tärkeä osa monien rytmihäi
riöiden synnyssä. Verrokeilla ei esiintynyt jälki‑
depolarisaatioita.
Taustalla olevien mekanismien selvittämiseksi
tutkimme normaalia RyR2:ta ja kahta CPVT:tä
aiheuttavaa viallista RyR2:ta solumallissa. Sym‑
patikusstimulaatiota simuloiva syklinen AMP
(cAMP) aiheutti soluissa kalsiumpurkauksia ja
‑aaltoja. Viallista RyR2:ta sisältävät solut va‑
pauttivat kalsiumia spontaanisti pienemmillä
cAMP:n pitoisuuksilla kuin normaalia RyR2:ta
sisältävät.
CPVT‑potilailla todettiin aktiopotentiaalimit‑
tauksissa jälkidepolarisaatioita ja niitä seuraavia
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lisälyöntejä. Solumallilla tehdyt tutkimukset viit‑
taavat siihen, että jälkidepolarisaatiot johtuvat
viallisen RyR2:n lisääntyneestä taipumuksesta
aiheuttaa spontaaneja kalsiumaaltoja vasteena
cAMP:hen. Viallisen RyR2:n lisääntynyt herk‑
kyys cAMP:lle selittää rytmihäiriöiden esiinty‑
misen fyysisen tai henkisen stressin yhteydessä
CPVT‑potilailla.
Nämä löydökset saattavat osaltaan auttaa se‑
littämään voimakkaan sympatikusstimulaation
laukaisemia rytmihäiriöitä, joita CPVT‑poti‑
laiden lisäksi esiintyy esimerkiksi sydämen va‑
jaatoimintaa sairastavilla. CPVT:hen tehoavan
rytmihäiriölääkkeen kehittäminen on suuren
mielenkiinnon kohteena, koska samoja keinoja
voidaan mahdollisesti soveltaa rytmihäiriöiden
hoitoon myös sydämen vajaatoimintaa potevilla
ja iskemiapotilailla.

