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Pacemaker Cajal sejtek (ICCs) a 

gasztrointesztinális simaizomzatban. 

Ward SM, Gut 2000;47:iv40-iv43 



Pacemaker CD 117-pozitív sejtek az 
uterusban 

• Fig. 1 CD 117-positive cells in the myometrium. a Immunohistochemistry with CD 
117-positive stained cells within the myometrium. b Median numbers of CD 117-
positive cells within the myometrium. 
 

      L-C Horn et al Arch Gynecol Obstet 2012 



Az elektromos 
szignál terjedése 
vemhes patkány 

uterusban 

 

WJEP. Lammers et al.  Am J Obstet Gynecol. 1998 



Korábbi eredményeink vemhes patkány 
uteruson 

 i.u. elektromos aktivitás (AUC) 
vs. strain gauge (AUC) 
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 i.u. és s.c. elektromos aktivitás 
(AUC) közötti összefüggés 



Célkitűzés 

1. A gasztrointesztinális és a miometrális 
elektromos jelek elkülönítésére alkalmas 
mérési módszer beállítása a jelek gyors 
Fourier  transzformációs (FFT) feldolgozásával 

 

2. A mért elektromos jelek jellemzése és 
farmakológiai befolyásolhatóságának 
vizsgálata 



Metodika 

Állatok: vemhes SPRD patkányok 
Altatásban: horogelektródok elhelyezése a 

szerveken, illetve szubkután 
Éber állapotban: szubkután „pogácsa” elektród 

beültetése a vemhesség 20. napján 
Elektromos jelek felerősítése és szűrése és FFT 

átalakítása: S.P.E.L. Advanced Isosys rendszer 
(Experimetria KFT, Budapest) CPM és Ps 
meghatározás 

Vizsgált hatóanyagok:  terbutalin, doxazosine, 
sulproston 

 







Párhuzamosan horogelektróddal mért GI és 
miometrális elektromos jelek FFT analízise 



Horogelektróddal mért elektromos jelek FFT 
analízise 18 napos vemhes patkány uteruson 



Horogelektróddal mért elektromos jelek FFT 
analízise 20 napos vemhes patkány uteruson 



Horogelektróddal mért elektromos jelek FFT 
analízise 22 napos vemhes patkány uteruson 



Terbutalin és sulproston hatása a 22 napos 
vemhes uterus elektromos aktivitására 

(horogelektród) 



Terbutalin hatása a vemhes uterus 
elektromos aktivitására éber állatban 

(„pogácsa” elektród) 



Doxazosin hatása a vemhes uterus 
elektromos aktivitására éber állatban 

(„pogácsa” elektród) 
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Összefoglalás 

1. A vemhes patkány miometrium CPM értékei 
jól definiálhatóak (15-25) és elkülönülnek a 
gasztrointesztinális simaizomzatra jellemző 
értékektől (1-10). Emellett a GI PsD értékek 
mintegy 50x nagyobbnak mutatkoznak a 
miometriumhoz képest. 

2. A miometrális PsD értékek kifejezik a 
kontrakciók erősségét, ami lehetővé teszi a 
méhösszehúzódások és azok farmakológiai 
befolyásolhatóságának non-invazív, akár éber 
állaton való mérését. 



Hallgatói munkavégzés összegzése 

Szűcs Kálmán: 

 -farmakológiai hatások vizsgálata altatott és éber 
állatokon 

 -az eredmények értékelése 

 

Reza Samavati:  

 -GI és miometriális CPM-ek és PsD értékek 
meghatározása a vemhesség különböző napjain 

 - az eredmények értékelése 


