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A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:  

     Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet 

A tárgy neve:   Szívelektrofiziológia 

     kreditértéke:   2                

     Heti óraszám: 2     elmélet: 14 oktatási héten 2 x 45 perc 

Kötelezően / szabadon választható tárgy:      Szívelektrofiziológia 

     Angol nyelven*:  Cardiac Electrophysiology 

     Német nyelven*:  Herz-Elektrophysiologie 

/*Kizárólag az oklevélmelléklet angol és német nyelven történő kiadásához szükséges, nem az oktatás 

nyelvére vonatkozik./ 

Tantárgy kódja: AOVELT694_1M 

Tantárgyfelelős neve:  Tóth András, DSc.  

Munkahelye:  SzTE, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

Habilitációjának kelte:  2009 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

A tantárgy a szívbetegségekkel bármilyen módon kapcsolatba kerülő leendő orvosok, különösen 

leendő kardiológus és belgyógyász szakorvosok számára a legújabb irodalmi adatokon alapuló, a 

kor követelményeinek megfelelő mértékű ismeretanyagot nyújt, amely elősegíti a szívizomsejtek 

ioncsatornáinak, fiziológiás ion-homeosztázisának, valamint súlyos, sokszor halálos kimenetelű 

szívbetegségek (aritmiák, iszkémia-reperfúziós károsodások, szívelégtelenség) elektrofiziológiai 

hátterének és mechanizmusainak a reguláris egyetemi kurzusokon ismertetettnél részletesebb és 

mélyebb megismerését, a vonatkozó szakirodalom jobb megértését, illetve az optimális terápiás 

eljárások és gyógyszerhatóanyagok kiválasztását. 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

Semmelweis Egyetem, Elméleti Oktatási Központ; 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.  

Előadások:     órarend szerint 

Gyakorlatok:    --- 

Első meghirdetés tervezett időpontja:   2019/20. tanév 2. szemeszter 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumában: 

A jövő kardiológusai és rajtuk kívül számos más területen dolgozó orvosai pályafutásuk során a 

szívbetegségek vonatkozásában elkerülhetetlenül részesei lesznek fontos paradigmaváltásoknak, 

és a szakirodalom olvasása során biztosan szembesülni fognak olyan vizsgálati eredményekkel, 

melyek megértéséhez és gyakorlati adaptációjához szükségük lesz a szívizomsejtek legfontosabb 

ioncsatornáinak, ionáramainak, az excitációs/kontrakciós csatolás fiziológiás mechanizmusainak, 

illetve ezekben a szívbetegségek kialakulása/progressziója során végbemenő kóros változásoknak 

molekuláris szintű ismeretére. Ezért az egyetemről kikerülő, az adott területeken dolgozó leendő 

szakorvosoknak rendelkezniük kell azokkal a szívelektrofiziológiai alapismeretekkel, amelyek 

alkalmassá teszik őket a közeljövőben várható új kardiofarmakológiai hatóanyagok és/vagy 

klinikai elektrofiziológiai terápiás eljárások optimális alkalmazására. Azáltal, hogy átfogó 

betekintést ad a szív elektromos működésének molekuláris, illetve sejtszintű hátterébe, a kurzus 

lehetőséget kíván biztosítani az orvostanhallgatóknak arra, hogy e kompetenciák számottevő 

részére már a diploma megszerzését megelőzően szert tegyenek. Ennek megfelelően a tervezett 

tantárgy keretében tartott tantermi előadások során az érdeklődő hallgatók megismerhetik: 



  

 a szívelektrofiziológia biofizikai alapjait, a szív fontosabb ioncsatornáinak működési elveit 

 a szívizomsejtek akciós potenciálját létrehozó ionáramokat, azok kinetikai tulajdonságait és a 

repolarizációs rezerv jelentőségét; a pitvari és kamrai, illetve az egyes kamrakompartmentekre 

jellemző akciós potenciálok közötti eltérések molekuláris hátterét; az aritmiák kialakulásának 

okait és patomechanizmusait 

 a szívizomsejtek intracelluláris Ca
2+

 homeosztázisának alapelveit, az excitáció/kontrakció 

csatolási mechanizmusait, a Ca
2+

-ciklus funkcionális adaptációját; a Ca
2+

-dependens és Ca
2+

-

facilitált szívbetegségek patomechanizmusait és néhány terápiás lehetőséget 

 a szív ioncsatornáinak leggyakoribb genetikai eltéréseit 

 a kísérletes szívelektrofiziológia legfontosabb vizsgálati módszereit, kísérleti modelljeit és 

azok humán/klinikai relevanciáját 

A kurzus keretében szervezett demonstráció célja, hogy futó tudományos projektekből származó 

mérési eredmények közös feldolgozásával elmélyítse az előadásokon átadott ismeretek probléma-

orientált, valósághű alkalmazását. 

A tárgy sikeres elvégzése milyen újabb kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A tantárgy sikeres elvégzése után a hallgató:  

 képessé válik felkészülten bekapcsolódni elméleti vagy klinikai szívelektrofiziológiai kutatási 

projektekbe (akár már TDK-s hallgatóként!); 

 képessé válik megérteni és kritikusan elemezni a kísérletes vizsgálatok eredményeit ismertető 

szakirodalmat; 

 képessé válik a szívbetegségek diagnosztikájában és terápiájában alkalmazott újabb eljárások 

hátterének jobb megértésére 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

Orvosi Élettan 1 

Határozza meg azoknak a körét is, akik számára a későbbi szakirányú képzésben a tárgy 

ismeretanyaga kiemelten fontos lehet: 

 Segítséget nyújt minden hallgató számára a szív fiziológiás működésének, a szívbetegségek 

kialakulásához vezető patomechanizmusok jobb megértéséhez 

 A szív élettanával, kórélettanával, illetve ezekkel kapcsolatos farmakológiai, belgyógyászati, 

gyermekgyógyászati, stb. témákkal foglalkozó TDK-s és PhD hallgatók kutatómunkájuk 

során közvetlenül hasznosíthatják  az itt megszerzett tudást. 

 Minden kardiológiai irányú továbbképzésben résztvevő gyakorló és szakorvos. 

 Minden leendő gyakorló orvos, aki ellátásra szoruló szívbetegekkel találkozik munkája során.  

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei: 

     A legkisebb hallgatói létszám (alapértelmezés szerint 10): 10 fő 

     A legmagasabb hallgató létszám (meg kell adni a hallgatók kiválasztásának módját is): 50 fő               

(nagyobb jelentkezőszám esetén a kiválasztás kritériuma a hallgató élettan kollokviumi/szigorlati 

eredménye) 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

     A jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül zajlik.  

A tárgy tematikája:  

Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva külön-külön kell megadni, lehetőleg az 

előadók és/vagy a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével. 

A kurzus tervezett tematikája lényegét tekintve megegyezik a Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, 

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete által több mint 10 éve eredményesen oktatott, azonos 

elnevezésű, kötelezően választható tárgy tematikájával. 



  

Az előadások és gyakorlatok részletes tematikája:  Előadó: Dr. Tóth András, egyetemi tanár 

1. hét:   Bevezetés 

 a szív sejtszintű elektrofiziológiájának helye és jelentősége az orvosi gyakorlatban  

 történeti áttekintés 

2. hét:    Elektrofiziológiai alapjelenségek és az ingerület vezetése szívizomban  

 ionmozgások biofizikája, Nernst egyenlet, Donnan egyensúly, egyensúlyi potenciál  

 nyugalmi potenciál kialakulása és fenntartása 

 akciós potenciál kialakulása és terjedése 

3. hét:   Ioncsatornák  

 az ioncsatornák morfológiája, osztályozása  

 az ioncsatornák működési alapelvei 

 ioncsatornák és ionáramok kapcsolata 

4. hét:   A szívizom akciós potenciálja és az azt meghatározó ioncsatornák/ionáramok  

 a szív akciós potenciáljának kialakulása, gyors és lassú AP  

 pitvar-kamrai és kamrai regionális eltérések az akciós potenciálokban és az 

ioncsatornák eloszlásában 

 Na
+
 és Ca

2+
 specifikus ioncsatornák és -áramok  

 a különböző K
+
 áramok (korai/késői, ultragyors/gyors/lassú, ATP-függő, befelé 

egyenirányító, etc.) tulajdonságai és szerepük az AP-ben  

5. hét:   A szívritmuszavarok kialakulásának mechanizmusai  

 a repolarizációs rezerv jelentősége, csökkenésének következményei 

 utópotenciálok kialakulásának mechanizmusai; extraszisztole 

 kamrai vezetési arritmiák: torsade de point (TdP), kamrafibrilláció 

 pitvarfibrilláció 

6. hét:   Szívelektrofiziológiai mérési technikák 1. - Mérések mikroelektródokkal 

 akciós potenciál mérések konvencionális mikroelektróddal  

 ionáram mérések „patch clamp” módszerrel  

7. hét:   A szívizomsejtek Ca
2+

 homeosztázisa  

 intracelluláris Ca
2+

 kompartmentek 

 a Ca
2+

 ciklus transzportfolyamatai  

 a szívizomsejtek Ca
2+

 transzporterei, tulajdonságaik és működésük alapelvei 

 az intracelluláris Ca
2+

 változások és az AP repolarizáció kapcsolata  

8. hét:   Az elektromechanikus kapcsolódás (ECc) szabályozása szívizomban  

 a Ca
2+ 

transzport és homeosztázis szabályozása  

 a szív steady state működésének feltételei 

 a funkcionális adaptáció mechanizmusai 

9. hét:    A Ca
2+

 homeosztázis zavarai és szerepük egyes szívbetegségek kialakulásában  

 Ca
2+

 túltelődés és hiány kialakulásának mechanizmusai  

 Ca
2+

-dependens és Ca
2+

-facilitált szívbetegségek  

 utópotenciálok és aritmiák; pitvarfibrilláció 

 iszkémia/reperfúziós károsodások  

 malignus hipertrófia és szívelégtelenség  

10. hét:   Szívelektrofiziológiai mérési technikák 2. - Optikai mérések 

 fluoreszcens „tracer” molekulák használatának alapelvei  



  

 „single”, illetve „multichannel” mérések sejteken, izolált szíven és in vivo 

 modern képalkotó (mapping) kísérleti technikák  

11. hét:   Kísérletes modellek és azok klinikai relevanciája  

 a kísérletes modellek jelentősége a kardiológiában 

 kisállat modellek (egér, patkány, tengerimalac) 

 nagyállat modellek (kutya, nyúl, kecske) 

 az állatmodellekből származó adatok humán relevanciája 

 humán modellek és minták jelentősége 

12. hét:   Ioncsatornák működésének genetikus zavarai a szívben 

 QT” szindrómák és genetikai hátterük; 

 a Ca
2+

 transzporterek genetikai hibáinak következményei  

 transzgén állatmodellek  

13. hét:   Demonstráció – szívelektrofiziológiai mérések kiértékelése 

 mikroelektróddal végzett celluláris elektrofiziológiai mérések elmélete, tervezése, 

kivitelezése - példák a mérési eredmények kiértékelésére 

 optikai szívelektrofiziológiai mérések tervezése, kivitelezése és kvantitatív 

kiértékelése.  

 a normál értékek; a „mért értékek” eltéréseinek jelentősége a szívbetegségek 

diagnosztikájában.    

14. hét:   Konzultáció 

Jelölje meg mindazon tárgyakat (kötelezőket és választhatókat egyaránt!), amelyek az új 

tantárgy határterületi kérdéseit érintik: 

 Orvosi Élettan/Kórélettan/Farmakológia 

 Belgyógyászat/Gyermekgyógyászat/Kardiológia 

A tárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, szeminárium, stb.): 

Tantermi előadások 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: 

(pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.) 

     nincsen 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Kötelező részt venni az előadások 75%-án (10 előadáson).  

Az előadási jelenlét részbeni pótlására konzultációs lehetőséget biztosítunk a félév során. 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 

TVSZ szabályai szerint 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:  

(pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb.) témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége 

A félév során két alkalommal „multiple choice” teszt (10-10 kérdés) + az interaktív előadások 

során folyamatosan ellenőrzésre kerül az előző előadások anyagának megértése 

A félév végi aláírás követelményei: 

Kötelező részt venni az előadások 75%-án (10 előadáson) 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: 

Félév végén tett szóbeli vizsga alapján ötfokozatú jegy. 

A vizsga típusa:  

Szóbeli  



  

Vizsgakövetelmények: 

A vizsga megkezdésének feltétele az aláírás megszerzéséhez szükséges követelmények teljesítése.  

A vizsga a tantárgyhoz összeállításra kerülő, on-line elérhető tananyag, valamint az előadásokon 

szerzett ismeretek alapján összeállított tételsor segítségével (2 húzott tétel).  

A jegy megállapítása a szóbeli vizsgateljesítmény alapján történik. A lehetséges jegyek: 

          jeles (5);  jó (4); közepes (3); elégséges (2); elégtelen (1) 

A vizsgára történő jelentkezés módja:  

A vizsgára való jelentkezés on-line történik, az Intézet által a Neptun programban meghirdetett 

időpontokra. A vizsgára és utóvizsgára történő jelentkezésre vonatkozóan a Neptun (ti. TVSz!) 

által nyújtott lehetőségek az irányadók. 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:  

A vizsgajelentkezések módosítására a meghirdetett vizsganapokon még rendelkezésre álló helyek, 

valamint a Neptun/TVSz által nyújtott lehetőségek az irányadóak. 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:  

A távolmaradás okát három munkanapon belül lehet igazolni (ld. TVSz!). Az igazolást papíron az 

Élettani Intézetben a gyakorlati asszisztenseknél, vagy elektronikusan a tanulmányi felelősnek 

megküldve kell leadni, akik azt a tárgy előadójához továbbítják. Az igazolás elmulasztása, vagy el 

nem fogadása esetén az Intézet a Neptun rendszerben rögzíti, hogy a hallgató nem jelent meg. 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:  

A sikertelen vizsgát legkorábban a vizsgát követő harmadik napon lehet megismételni (ld. TVSz!). 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom: 

Kötelező: 

  A tantárgyhoz összeállításra kerülő és on-line elérhető tananyag (jegyzetek és diasorok).  

Ajánlott:  

 Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia Sz. Fazekas T., Merkely B., Papp Gy., 

Tenczer J.; Akadémiai Kiadó  2009 

 Ion channels for communication between and within cells; Erwin Neher  Nobel Lecture, 1991 

 Heart Rate and Rhythm   Ed. O.N Tripathi, U. Ravens and M.C. Sanguinetti; Springer, 2011 

 Excitation-Contraction Coupling and Cardiac Contractile Force   D. Bers; Springer, 2001 

 Basis and Treatment of Cardiac Arrhythmias   Ed.: R.S. Kass,  C.E. Clancy; Springer, 2006 

 Electrical Diseases of the Heart   Ed. I. Gussak, C. Antzelevitch; Springer, 2008 

 Handbook of Cardiac Electrophysiology   Ed. A. Natale;  Informa UK, 2007 

A hallgatók által a vizsgát követően kitöltendő elégedettségi kérdőívet kérjük mellékelni! 

Mellékelve 

Dátum: Budapest, 2019. május 12. 

Aláírások: 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős): 

 

Dr. Tóth András 

egyetemi tanár 

       Dr. Hunyady László 

        egyetemi tanár, az Élettani Intézet igazgatója 


