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A dronedaron új, jódmentes szintetikus benzofurán-származék, amelyet azzal a céllal fejlesztettek ki, hogy kiiktassák a leghatásosabb és leggyakrabban alkalmazott antiaritmiás gyógyszer, az amiodaron nemkívánatos extrakardiális hatásait. A droneGDURQD]DPLRGDURQKR]KDVRQOyHOHNWURIDUPDNROyJLDLKDWiVVSHNWUXPPDOEtUyÄPXOWLFKDQQHO´JiWOyJ\yJ\V]HU7|EESURVSHNWtY
YpOHWOHQEHYiODV]WiV~SODFHERNRQWUROOFVRSRUWRVNOLQLNDLYL]VJiODW '$)1((85,',6$'21,6(5$72$7+(1$ D]WVXJDOOWD
KRJ\ D GURQHGDURQ  PJGLH  KDWiVRV pV EL]WRQViJRV J\yJ\V]HU DPHO\ D VLQXVULWPXV PHJWDUWiViUD pV D SLWYDU¿EULOOiFLy
NDPUDIUHNYHQFLDFV|NNHQWĘHOOHQĘU]ĘWHUiSLiMiUDHJ\DUiQWDONDOPDV(]]HOV]HPEHQD]$1'520('$pV3$//$6WDQXOPinyok bizonyították, hogy szisztolés/kongesztív szívelégtelenségben (CHF) és károsodott balkamra-funkciójú betegekben (LVEF
 1<+$ ,,,,9  D GURQHGDURQ PHJNHWWĘ]L D KDOiOR]iVW $ GURQHGDURQ PiVRGLN YDJ\ KDUPDGLN YRQDOEHOL J\yJ\V]HUNpQW
alkalmazható kis szív-érrendszeri (CV=kardiovaszkuláris) kockázattal bíró, normális vagy alig károsodott kamrafunkciójú, szimpWyPiVLQWHUPLWWiOyDQSLWYDU¿EULOOiOyEHWHJHNVLQXVULWPXViQDNPHJĘU]pVHYpJHWW'DFiUDDQQDNKRJ\DGURQHGDURQMyGPHQWHV
YHJ\OHWHJ\UpV]WWGĘWR[LNXVPiVUpV]WFVDNV]HUYiWOWHWpVVHOPHQWKHWĘPiMHOpJWHOHQVpJHWRNR]KDW$GURQHGDURQHOOHQMDYDOW
&+)EHQYDODPLQWURVV]EDONDPUDIXQNFLyM~pVSHUPDQHQVSLWYDU¿EULOOiOyEHWHJHNEHQ$GURQHGDURQKHO\HDSLWYDU¿EULOOiFLy
NH]HOpVpEHQHJ\HOĘUHQHPKDWiUR]KDWyPHJSRQWRVDQpVKiERUtWKDWDWODQXOPLQĘVtWKHWĘÄV]UNpQHN´NLHOpJtWĘKDWiVRVViJpV
EL]WRQViJRVViJKtMiQÄ$GURQHGDURQV]FHQiULyDUUDSpOGDKRJ\DNH]GHWLOHONHVHGpVQDJ\REEPLQWDV]LV]WHPDWLNXVPXQNiYDO
|VV]HJ\ĦMW|WWEL]RQ\tWpNRNRQQ\XJYyYDOyViJ-HOHQOHJRWWWDUWXQNN]GHQLNHOOKRJ\WDOiOMXQNRO\DQNLV&9NRFNi]DW~SLWYDU¿EULOOiFLyEDQV]HQYHGĘEHWHJHWDNLQpODGURQHGDURQKDWiVRVpVEL]WRQViJRV´PRQGWDKaul HJ\)'$YH]HWĘ 
.XOFVV]DYDN DQWLDULWPLiVIDUPDNRWHUiSLDSLWYDU¿EULOOiFLyDPLRGDURQGUSRQHGDURQ
7KH2G\VVH\RIWKHV\QWKHWLFQRQLRGLQDWHGDPLRGDURQHFRQJHQHUGURQHGDURQHDJUH\FKDSWHURIWKHDQWLDUUK\WK
PLFGUXJGHYHORSPHQW
Dronedarone is a novel synthetic noniodinated benzofuran derivative that has been developed to eliminate the adverse effects of
WKHPRVWHIIHFWLYHDQGFRPPRQO\XVHGDQWLDUUK\WKPLFGUXJDPLRGDURQH'URQHGDURQH¶VHOHFWURSK\VLRORJLFDOVSHFWUXPLVODUJHO\
VLPLODURIWKH³PXOWLFKDQQHO´LQKLELWRUPXOWLWDUJHWDPLRGDURQH6RPHSURVSHFWLYHUDQGRPL]HGFRQWUROOHGFOLQLFDOWULDOV '$)1(
(85,',6$'21,6(5$72$7+(1$ KDYHVXJJHVWHGVDIHW\VLQXVUK\WKPPDLQWDLQLQJDQGRUYHQWULFXODUUDWHFRQWUROOLQJHI¿FDF\RIGURQHGDURQH PJGD\ ,QFRQWUDU\$1'520('$DQG3$//$6WULDOVUDLVHGVDIHW\FRQFHUQVIRUSDWLHQWVZLWKV\VWROLFFRQJHVWLYHKHDUWIDLOXUH &+) DQGVHYHUHOHIWYHQWULFXODUG\VIXQFWLRQ /9()1<+$,,,,9 E\GRXEOLQJFDUGLRYDVFXODU
mortality. Dronedarone could be a useful second- or third-line agent for some of the low-risk symptomatic intermittent (paroxysmal/persistent) AF patients requiring rhythm control. Despite the fact that dronedarone does not contain iodine, severe liver
injury (requiring urgent liver transplantation) and lung toxicity were reported. Dronedarone should not be used for patients with
&+)WKRVHZLWKOHIWYHQWULFXODUG\VIXQFWLRQ /9() DQGRUSHUPDQHQW$)8QWLOQRZGURQHGDURQH¶VSODFHLQWKHPDQDJHPHQWRI$)UHPDLQVODUJHO\XQGH¿QHGDQGJUH\SULPDULO\EHFDXVHRILWVUHODWLYHODFNRIHI¿FDF\DQGVDIHW\µ7KHVFHQDULRUHODWHG
WRGURQHGDURQHLVDQH[DPSOHRIHQWKXVLDVPH[FHHGLQJWKHHYLGHQFHDQGRQHKDVWRVWUXJJOHWR¿QGDORZULVNDWULDO¿EULOODWLRQ
SRSXODWLRQSDWLHQWZKHUHLWZRXOGPRUHHIIHFWLYHDQGQRWEHXQVDIH´VDLGKaul, a FDA panel member.
Keywords: DQWLDUUK\WKPLFSKDUPDFRWKHUDS\DWULDO¿EULOODWLRQDPLRGDURQHGURQHGDURQH
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A dronedaron az amiodaronéhoz hasonló kémiai szerNH]HWĦ DQWLDULWPLiV J\yJ\V]HU -yGPHQWHV V]LQWHWLNXV
benzofurán-származék, amelyet azzal a céllal fejlesztettek ki, hogy kiiktassák a mindmáig leghatásosabb
és leggyakrabban alkalmazott antitachyarrhythmiás
gyógyszer, az amiodaron (Cordarone™) nemkívánatos extrakardiális/toxikus hatásait. Elektrofarmakológiai
hatásspektruma hasonlít a multichannel (csaknem vaODPHQQ\LEHIHOpLUiQ\XOy>GHSRODUL]iOy@pVNLIHOpiUDPló (repolarizáló) transsarcolemmalis kationáramot gátOy@ DPLRGDURQpKR] $ My NDPUDIXQNFLyYDO EDO NDPUDL
HMHNFLyV IUDNFLy /9() !  UHQGHONH]Ę YLVV]DWpUĘ
intermittáló (paroxizmális és/vagy perzisztens) pitvar¿EULOOiFLyEDQ DWULDO ¿EULOODWLRQ $)  V]HQYHGĘ EHWHJHken korábban végzett, prospektív, internacionális, plaFHERNRQWUROOFVRSRUWRVYL]VJiODWRN '$)1((85,',6
$'21,6$7+(1$(5$72 HUHGPpQ\HLD]WVHMWHWWpN
hogy a per os dronedaron (2×400 mg/die) terápia a
rövidebb-hosszabb ideig fennálló AF-et rohamok/atWDNRN PHJHOĘ]pVpQHN D VLQXVULWPXV PHJĘU]pVpQHN
ÄULWPXVNRQWUROO´ pVYDJ\DSLWYDU¿EULOOiFLy $) DWULDO
¿EULOODWLRQ RNR]WDV]DSRUDNDPUDPĦN|GpV ÄNDPUDIUHNYHQFLDNRQWUROO´ FV|NNHQWpVpQHNpVDVRNEHWHJQpOSiQLNNHOWĘSDOSLWiFLyPpUVpNOpVpQHNHIIHNWtYpVNOLQLNDLODJ
biztonságos farmakológiai eszköze lesz. A viszonylag
U|YLGLGĘXWiQIpOEHV]DNtWRWWQDJ\REEPLQWDV]iP~UDQGRPL]iOWSODFHERNRQWUROOFVRSRUWRV$1'520('$pV
PALLAS-vizsgálatok, és az eladdig 3 végzett klinikai
vizsgálatok indirekt metaanalízisei bizonyították, hogy
dronedaron pangásos szisztolés szívelégtelenségben
&+) FRQJHVWLYH KHDUW IDLOXUH  V]HQYHGĘ URVV] EDONDPUDIXQNFLyM~ /9()   pVYDJ\ SHUPDQHQViOODQGyVXOW$)EHQV]HQYHGĘSiFLHQVHNQHNQHPDGKDWy
mert ebben a kohorszban növeli az össz- és szív- és
érrendszeri halálozást. Miután a szelektált, viszonylag
kicsi kardiovaszkuláris (CV=szív- és érrendszeri) kockázatú betegcsoportokon végzett klinikai farmakológiai
YL]VJiODWRNHUHGPpQ\HLUHPpQ\NHOWĘHNYROWDNDGURQHdaron (Multaq™) forgalombahozatalát a Food and Drug
Administration (FDA), majd a European Medicines
$JHQF\ (0$ EHQHQJHGpO\H]WH0HJNH]GĘGKHWHWWD]DQWLDULWPLNXPV]pOHVN|UĦUHDOZRUOGZRUOGZLGH
alkalmazása, kezdetben csupán öt-hat országban, kéVĘEE YLOiJV]HUWH $ NH]GHWL VRNDN V]HULQW PHJDODSR]DWODQ OHONHVHGpVK\SH HOVĘVRUEDQ D OiJ\ YpJSRQWQDN
VRIW VXUURJDWH  WDUWRWW &9RNUD YLVV]DYH]HWKHWĘ KRVpitalizáció számának csökkenését alátámasztó ATHE1$YL]VJiODWXWiQIHOHUĘV|GĘDJUHVV]tYJ\yJ\V]HUJ\iULNDPSiQ\pVD]$)PHJHOĘ]pVpUHDONDOPDVHIIHNWtY
és mellékhatásmentes antiaritmikum hiánya/szüksége
nyomán alakulhatott ki. Az amiodaron és a dronedaron
$)PHJHOĘ]Ę KDWiViW V]HPWĘO V]HPEHQ KHDGWRKHDG  |VV]HKDVRQOtWy ',21<626YL]VJiODWRW LV KDPDU
(hét hónap után) felfüggesztették, mert az amiodaron
D SRV]WNDUGLRYHU]LyV SHU]LV]WHQV $) PHJHOĘ]pVpEHQ
sokkal hatásosabbnak bizonyult, mint a dronedaron.
A placebo-kontrollcsoportos vizsgálatok eredményeit

ELRVWDWLV]WLNDLODJ|VV]HVtWĘPHWDDQDOt]LVHND]WLVEL]Rnyították, hogy az anyavegyület, ti. az amiodaron (az
$)SUR¿OD[LVWHNLQWHWpEHQ D] XWiQ N|YHWpVLLGĘWĘOIJJĘHQNpWV]HUKiURPV]RUHIIHNWtYHEEPLQWDMyGPHQWHV
NRQJpQHU $ J\yJ\V]HUW NRQJUHVV]XVL HOĘDGiVDLNEDQ
NLWDUWyDQ QpSV]HUĦVtWĘ ÄYpOHPpQ\IRUPiOy´ NDUGLROyJXVRN D NpWVpJHNHW pEUHV]WĘ HUHGPpQ\HN OiWWiQ LQNiEE
D]W KDQJV~O\R]WiN KRJ\ D GURQHGDURQ $)PHJHOĘ]Ę
KDWiVRVViJDHI¿FDF\ D] DPLRGDURQKR] YLV]RQ\tWYD 
valóban szerény, ellenben nem toxikus és kevés mellékhatása van. A forgalombahozatal után, a posztmarNHWLQJ LGĘV]DNEDQ ,9 Ii]LV  DPLNRU D PHJOHKHWĘVHQ
drága (és a társadalombiztosítás által csak néhány
országban támogatott) készítmény már csaknem valamennyi európai és tengerentúli országban a gyógyszerpiacra került, egy-két éven belül kiderült, hogy az
új antiaritmikum korántsem olyan biztonságos, mint
korábban hittük, és nem tesz eleget a gyógyszer-bizWRQViJRVViJ VDIHW\ ¿UVW    ~MDEEDQ pUYpQ\HV NpWVpJWHOHQO HJ\UH V]LJRU~EE W|EE J\yJ\V]HUWHUYH]Ę
-gyártó laboratóriumot az antiaritmiás gyógyszerfejOHV]WpV IHOIJJHV]WpVpUH NpQ\V]HUtWĘ  N|YHWHOPpQ\Hinek. Májkárosító hatása szerencsére nagyon ritkán
MHOHQWNH]LN GH KD PpJLV D EHWHJ pOHWpW YHV]pO\H]WHWĘ
KHYHQ\ PiMHOpJWHOHQVpJ FVDN VUJĘV PiMiWOWHWpVVHO
J\yJ\tWKDWy 1RKD D PROHNXOD MyGPHQWHV WGĘWR[LNXV
DOYHROLWLV LQWHUVWLWLDOLV SQHXPRQLWLV ¿EURVLV  SDM]VPLULJ\PĦN|GpV]DYDUWpVLPPXQYDVFXOLWLVWRNR]yKDWiVD
van, s állapotrosszabbodást okozó gyógyszer+gyógyV]HULQWHUDNFLyLQDNV]iPDLVQDJ\1DJ\&9NRFNi]DW~
betegekben QT-intervallumot prolongáló és kamrai proaritmiás aktivitása is van (bigeminiát, torsades de poinWHV NDPUDL WDFK\FDUGLiW >97 YHQWULFXODU WDFK\FDUGLD@
indukálhat). Kizárólag szájon át adható, gasztrointesztinális mellékhatásai azonban gyakoriak és sokfélék
QDXVHDKiQ\iVHUĘVKDVPHQpV $]$)PHJV]QWHWpVpUH J\yJ\V]HUHV NDUGLRYHU]LyUD  ÄRUiOLV EROXV´WHUiSLiUD DSURSDIHQRQQDOÀHNDLQLGGHOYDJ\UDQROD]LQQDO
HOOHQWpWEHQ  DONDOPDWODQ 1HP DGKDWy RUJDQLNXV V]tYbetegség talaján kialakuló ventricularis szívritmuszavaURNEDQ SHUPDQHQV $)EHQ &+)EHQ 1<+$ ,,,,9 
veseelégtelenségben (kreatinin-clearence <30 ml/min)
pV WHUKHVVpJEHQ +D D NDPUDL UHSRODUL]iFLyV LGĘ D]
EKG QT-intervalluma) 500 ms-nál hosszabb és/vagy
a dronedaron-kezelés alatt eléri ezen proaritmiával feQ\HJHWĘKDWiUpUWpNHWDGDJROiViWDWRUVDGHVGHSRLQWHV
VT fellépésének rizikója miatt fel kell függeszteni. Az
eleddig elvégzett és publikált véletlen beválasztásos,
kontrollált klinikai vizsgálatok és metaanalízisek eredményeinek, valamint a forgalombahozatal után világV]HUWH J\ĦMW|WW ÄSRV]WPDUNHWLQJ´ NOLQLNDL WDSDV]WDODWRN
WNUpEHQ OHV]|JH]KHWĘ KRJ\ D GURQHGDURQ HJ\IHOĘO
D] LQWHUPLWWiOy $) PHJHOĘ]pVpQHN J\HQJH J\yJ\V]HUHPiVIHOĘO DNOLQLNDLNLSUyEiOiVNH]GHWLV]DNDV]iEDQ
reméltekkel ellentétben) nem is elég biztonságos, úgyhogy kifejlesztése nem hozott a klinikai tachyarrhythmiiN WHUiSLiMiEDQ V]iPRWWHYĘ HOĘUHOpSpVW $ONDOPD]iVD
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az utóbbi években világszerte alábbhagyott, a reálisan
indokolt indikációs kör egyre kisebb: ma már a sinusULWPXV PHJĘU]pVH YpJHWW FVXSiQ WQHWHNHW RNR]y LQWHUPLWWiOyVSRQWiQPHJV]ĦQpVUHKDMODPRV$)EHQSLWvarlebegésben (AFlu), anatómiailag ép (lone AF/AFlu)
vagy minimálisan károsodott szívvel, kicsi CV-kocká]DWWDOpVQRUPiOLVPiMPĦN|GpVVHOEtUyEHWHJHNQHNUHQGHOKHWĘ$(XURSHDQ0HGLFLQHV$JHQF\ (0$ DGURQHGDURQDONDOPD]iViWFVDNDNNRUWDUWMD D]HOĘEEIHOVRUROW
IHOWpWHOHNV]HPHOĘWWWDUWiViYDO LQGRNROWQDNKDPLQGHQ
más egyéb farmakoterápiás/antiaritmiás gyógyszeres
SUyEiONR]iV VLNHUWHOHQ YROW QRKD D] HGGLJ |VV]HJ\ĦOW
klinikai tapasztalok alapján a Multaq™ ezekben az esetekben is ineffektív. A gyógyszer okozta mérsékelt kreatinin-vérszintemelkedés vesefunkció-romlás látszatát
NHOWL V DUUD NpV]WHWKHWL D] HJ\HOĘUH iUWDOPDWODQQDN
YpOWPLQĘVtWHWW KDWiVW QHP LVPHUĘ  RUYRVW KRJ\ D YHVpQiWNLUOĘJ\yJ\V]HU HN  SODUHQDOLVDQHOLPLQiOyGy
ACE-gátló) adagját csökkentse, ami azután (pl. CHFben) állapotrosszabbodást okozhat.
$] DQWLDULWPLiV V]tYULWPXV]DYDUPHJHOĘ]Ę pVYDJ\
PHJV]QWHWĘ  J\yJ\V]HUHN W|EE PLQW V]i]pYHV W|UWpQHWpQHNiWWHNLQWpVHXWiQQHPWHNLQWKHWĘSHVV]LPLV]WLkusnak a sokszor ismételt megállapítás: we are still on
WKHTXHVWWR¿QGDJRRGHIIHFWLYHDQGVDIHDQWLDUUK\WK
mic (3, 18, 19, 21, 23, 29, 35, 56, 76). Vitathatatlan,
hogy az antiaritmiás gyógyszertervezés és -fejlesztés
nem tudott lépést tartani az utóbbi évtizedekben robEDQiVV]HUĦHQ IĘNpSS LQVWUXPHQWiOLVDQ  IHMOĘGĘ LQWHUYHQFLyV WHFKQR NDUGLROyJLD HOĘUHKDODGiViYDO  
29, 36, 47, 50, 62). Végleges AF-mentességet nyújtó,
tartósan/per os adható, nemkívánatos hatásoktól és
gyógyszer + gyógyszer/táplálék-interakcióktól mentes
ÄLGHiOLV´DQWLDULWPLNXPPDOQRKDDJ\yJ\V]HULSDULO\HQ
LUiQ\~V]HOOHPLHUĘIHV]tWpVHLpV¿QDQFLiOLVEHIHNWHWpVHL
évtizedek óta gigásziak, mind a mai napig nem rendelkezünk (15, 22, 28, 35, 48, 57, 75, 85).
A világ valamennyi orvosát megdöbbentették az 1970es évek végén és a 80-as években kifejlesztett antiaritmikumokkal (jobbadán szívinfarktusos betegeken)
végzett viszonylag nagy mintaszámú, prospektív, véletlen beválasztásos, placebo-kontrollcsoportos (evidence-based) klinikai tanulmányok eredményei (25,
  $ ÄSDUDGLJPDYiOWy´ &$67 &DUGLDF $UUK\WKPLD
Suppression Trial) bizonyította, hogy a szívizomsejtek
depolarizációjáért (a transzmembrán akciós potenciál
YLOOiPJ\RUV >FFD  PVRV@ IHOV]iOOy  Ii]LVipUW  IHOHOĘV UDSLG 1D+-beáramlást és az ingerület tovaterjedését lassító antitachyarrhythmiás gyógyszerek (CAST I:
ÀHNDLQLGHQNDLQLG&$67,,PRULFL]LQHHWKPR]LQ PHJszüntetik vagy nagymértékben csökkentik a (poszt)infarktusos betegek ventricularis extrasystoliáját (VES),
HOOHQEHQPLQGDQQ\LXQNPHJG|EEHQpVpUHV]LJQL¿NiQsan növelték e betegek halálának relatív kockázatát
és gyakoriságát (25, 33, 34, 82, 85). A mortalitásnöYHNHGpVKiWWHUpEHQPDLWXGiVXQNV]HULQWHOVĘVRUEDQ
ezen gyógyszerek kardiodepresszív (a szívizom elekt-

URPRV pVYDJ\ PHFKDQLNDL PĦN|GpVpW GHSULPiOy  pV
YDJ\ SURDULWPLiVSUR¿EULOOiQV YpJ]HWHV NDPUDL WDFK\
FDUGLiW 97WNDPUDUHPHJpVW 9)HW  HOĘLGp]Ę KDWiVD
áll(t) (32, 33, 48, 53, 60, 77). Az experimentális szívHOHNWURIDUPDNROyJLD pV J\yJ\V]HUNXWDWiV ÄELEOLiMD´
mind a mai napig a Szekeres László ±  pV
Papp Gyula ±  iOWDO DQJROXO SXEOLNiOW PRQXPHQWiOLV  ODSRQ  FLNNHW I|OGROJR]y  PRQRJUi¿D
(Experimental cardiac arrhythmias and antiarrhythmic
drugs, 1971) (75), amely a kinin/kinidin (Wenckebach,
  IHOIHGH]pVpWĘO pV J\yJ\V]HUSLDFUD ERFViWiViWyO
1970-ig minden fontos szívritmuszavarra és antiaritmiás vegyületre/gyógyszerre vonatkozó elektrofarmakoOyJLDLSDWR¿]LROyJLDLJ\yJ\V]HUpV]LNpPLDLLQYLWURpV
in vivo állatkísérletes adatot ismertet, beleértve a szegedi munkacsoport már akkor nemzetközi visszhangot
kiváltó saját kutatási eredményeit (19, 21, 63, 80, 81).
A nagyszabású forrásmunka nemzetközi sikere megalapozta a szegedi kardiovaszkuláris (CV) iskola kiváOyViJDLQDN QDJ\ tYĦ YLOiJV]HUWH LVPHUW pV UHVSHNWiOW
szakmai-tudományos munkásságát, nemzetközi elismerések, tisztségek és kitüntetések odaítélésével (fém)
jelzett életpályáját (63, 80, 81). Amikor Papp Gyula és
WDQV]pNLHOĘGMHDV]HJHGLNHULQJpVIDUPDNROyJLDLLVNROD
tulajdonképpeni megalapítója, Szekeres László megláWRJDWKDWWiN D NpW V]DNPDWHUHPWĘ DPHULNDL YLOiJQDJ\ság, Brian F. Hoffmann ± pV3DXO&UDQH¿eld ± NXWDWyODERUDWyULXPDLW|U|PPHOYHWWpN
tudomásul, hogy (fentebb említett) könyvük ott van az
H[SHULPHQWiOLV V]tYHOHNWUR¿]LROyJLD ~WW|UĘLQHN LURGDL
N|Q\YWiUiEDQ   1\LOYiQYDOy KRJ\ D] LGĘ P~OiVD
nem csökkentette az enormis adattömeget és ismereWDQ\DJRW WDUWDOPD]y EULOOLiQV PRQRJUi¿D WXGRPiQ\RV
pUWpNpW1HPYROWYpOHWOHQKRJ\DPLNRUD]XWyEEL
pYOHJMHOHQWĘVHEENDUGLROyJXVDL>Mauricio Rosenbaum
± Albrecht Fleckenstein ± Benjamin J Scherlag ± Hein JJ Wellens ± Berndt Lüderitz ±  Sergie S Barold ±  Pedro
Brugada ± pVPiVRN@HVRURNtUyMiUyOPHJWXGWiN
hogy a szegedi egyetem belgyógyász-kardiológusaként
PXQNDNDSFVRODWEDQYROWYDQDJUDQGLy]XVPĦV]HU]ĘLYHOHOLVPHUĘV]DYDNNtVpUHWpEHQHPHOWpNOHN|Q\YHVSROFXNUyO D Ä6]HNHUHV±3DSSELEOLiW´ pQ SHGLJ HOQ\HUhettem a (fölsorolt eminens kardiológusok) jóindulatú
támogatását. A szegedi Farmakológiai és FarmakoteUiSLDL,QWp]HWLJD]JDWyMD ± Papp Gyula akadémikus 2002. február 1-i nyugállományba vonulása
óta töretlenül folytatja kutató- és oktatómunkáját; azóta
az intézetet Varró András ±  HJ\HWHPL WDQiU LUinyítja. Amikor a többek között Széchenyi-, Szent-Györgyi Albert-, Issekutz Béla-, Batthány-Strattmann László-díjjal és Hetényi Géza-emlékéremmel kitüntetett
Papp Gyula akadémikus, rendes tag, emeritus profeszszorként átvette az MTA-SZTE Keringésfarmakológiai
Kutatócsoportjának vezetését, a folyton folyvást újat
NHUHVĘFpOUDW|UĘVRKDVHPODQNDGy QXQTXDPRWLRVXV 
D Qp]HWHOWpUpVHNHW PLQGHQ pOHWKHO\]HWEHQ QDJ\VWtOĦ-
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HQ pV LJD]ViJRVDQ NH]HOĘ
kutatóprofesszor, megszabadulva az intézetvezetés
DGPLQLV]WUDWtY N|WHOPHLWĘO
fölvirágoztatta az akadémiai kutatócsoportját munkáját, annak tudományos és
publikációs termékenysége
WRYiEE HUĘV|G|WW V]tQHVHdett (81). A nagy nemzetközi tekintéllyel bíró, mértéktartóan elegáns, rangra és
életkorra való tekintet nélkül
mindenkivel udvarias akadémikus személyes vonzereje
(1. ábra) ÄPpKNDSWiUNpQW´
vonzza a motivált egyetemi
1. ábra. Papp Gyula akaKDOOJDWyNDW ¿DWDO NXWDWyNDW
démikus (1939–) 2017
és doktoranduszokat. A 80.
augusztusában, nyolcszületésnap alkalmából kivanadik születésnapján.
DGRWW D QDJ\tYĦ pOHWSiO\D
A kép az 1980-as évek
± N|]|WWL LGĘV]Delső felében is készülhekaszát aprólékosan áttekintett volna – az ünnepelt
testi és szellemi frissesWĘ WDUWDOPLODJ pV N|Q\Ypsége, megjelenése, haszetileg egyaránt pompás,
tározott járása, stílusa
Varró Andrástól és Baczkó
jottányit nem változott
Istvántól szerkesztett könyv
(81) olvasása közben e sorok íróját (aki Papp Gyulát FVDNQHP  pYH N|]HOUĘO
LVPHUL  OHQ\ĦJ|]WH D ¿DWDO NXWDWyNNDO 3K'MHO|OWHNNHO
YDOyV]pOHVN|UĦIHOHOĘVRNWDWyLpVHPEHULW|UĘGpVD]
LGĘWVRKDVHPVDMQiOyNXWDWypVWDQtWyPXQNDDPHO\HW
Papp akadémikus QRKDĘPDJDV]DNPDLWXGRPiQ\RV
pályája során külföldön és idehaza egyaránt mindent
ÄHOpUW´ pV PHJNDSRWW DPLW FVDN OHKHW  D] LQWp]HWEHQ
munkálkodó doktoranduszoktól sohasem sajnálta az
LGĘWPLQGLJUHQGHONH]pVNUHiOOWDPLNRU6]HJHGHQWDUWy]NRGRWW 0HJHUĘVtWKHWHP KRJ\ XJ\DQH] D JRQGRV
WXGyVSHGDJyJXVL PHQWRUL DWWLWĦG MHOOHPH]WH D] DNkor még társprofesszor Pappot már az 1980-as évek
HOVĘ IHOpEHQ LV DPLNRU QHPULWNiQ ÄKDMQDOL KiURPLJ´
velem maradt intézeti irodájában, s értékeltük a vizsJiODWL HUHGPpQ\HNHW ÄFL]HOOiOWXN´ Np]LUDWDLQNDW 9LV]V]DHPOpNV]HP KRJ\ D NpVĘ HVWpEH Q\~Oy PXQND VRrán hamarabb elfáradtam (noha alig múltam 30 éves),
PLQWDQHJ\YHQHGLNpOHWpYpWiWOpSĘyULiVLPXQNDEtUiV~
Papp Gyula 0LVHPMHOOHP]ĘEEH]HQGROJR]DWODXUHiWMiUDKRJ\SiUQDSSDOQ\ROFYDQDGLNV]OHWpVQDSMDHOĘWW
(2017. augusztus 25-én) kora este is csak munkahelyi
dolgozószobájában találtam telefonvégen.
(] D N|V]|QWĘ WLV]WHOJĘ GROJR]DW D OHJKDWiVRVDEE
NHGYH]ĘWOHQPHOOpNKDWiVVSHNWUXPDGDFiUDV]pOHVN|UEHQKDV]QiOWDQWLDULWPLiVJ\yJ\V]HUUĘOD]DPLRGDURQról és kevésbé effektív új, jódmentes származékáról, a
dronedaronról szól (20, 55, 82, 86). Már e helyütt leszögezem, hogy Papp GyulaQHP]HWN|]LOHJLV~WW|UĘPXQkát végzett az amiodaron hatásmechanizmusának tisz-

tázása területén. Papp±N|]|WWEdward Miles
Vaughan Williams SURIHVV]RUUDO ±  2[IRUGban végzett (bretyliummal, propranolollal és a hypothyreosis szívhatásaival foglalkozó) munkái és közleményei tankönyvi adatok lettek és fontos részét képezik az
antiaritmikumok Vaughan Williams-féle közismert klaszV]L¿NiFLyMiQDN$V]HJHGLIDUPDNROyJLDLLQWp]HWUHQGNtYOVRNUpWĦIpOpYV]i]DGRVWXGRPiQ\RVPXQNiMiEyOpV
DPiUHPOtWHWWNRPSUHKHQ]tYPRQRJUi¿iEyO  NLGHUO KRJ\ D] ~Q ÄDQDOyJNXWDWiV´ QHP PLQGLJ KR]WD
meg a remélt eredményeket: erre példa a helyi érzésteOHQLWĘSURNDLQEyONLIHMOHV]WHWWOLGRNDLQ  $OLdokain intravénásan befecskendezve megszünteti a
heveny szívizominfarktus korai kórházi szakaszában
IHOOpSĘ >DNNRUWiMW D] HJ\HQiUDP~ GH¿EULOOiFLyWNDUGLRYHU]yWNLIHMOHV]WĘBernard Lown ± Q\RPiQÄ¿J\HOPH]HWĘZDUQLQJ´DULWPLiQDNQHYH]HWW97W9)HWÄHOĘUHMHO]Ę´@ YHQWULFXODULV H[WUDV\VWROLiW 9(6  D QDJ\
mintaszámú vizsgálatok és metaanalízisek azonban
bizonyították, hogy kardiodepresszív (bradyarrhythmiát/magas fokú AV-blokkot kiváltó) és/vagy kamrai újraLQJHUOĘGpVW UHHQWU\W  IDFLOLWiOy KDWiVD PLDWW D VRNiLJ
ÄQpSV]HUĦ´ J\DNRUWD SUHKRVSLWiOLVDQ LQWUDPXV]NXOiULsan injiciált gyógyszer) növeli a szívinfarktusos betegek
KDOiOR]iViW  0RUWDOLWiVQ|YHOĘKDWiVWpV]OHOWHN
a per os lidokain-analóg mexiletinnel végzett IMPACT
(International Mexiletine and Placebo Antiarrhythmic
Coronary Trial) tanulmányban, s csalódást okoztak a
per os adagolható lidokain-kongénerek (tokainid, liGRÀD]LQ  LV $ ÀXRUR]RWW OLGRNDLQV]iUPD]pN OLGRÀD]LQ
(Clinium™) jó néhány évig antianginás javallattal ha]iQNEDQ LV IRUJDORPEDQ YROW HUĘV 47LQWHUYDOOXPRW
megnyújtó és proaritmiás (torsades de pointes VT-t kiváltó) hatásáról angol és német folyóiratokban, valaPLQWD]2UYRVL+HWLODSEDQD]HOVĘNN|]|WWV]iPROWXQN
EH D KHWYHQHV pYHNEHQ .pVĘEE D OLGRÀD]LQ RNR]WD
kamrai proaritmiát oly sokan és olyan gyakran észlelték, hogy a gyógyszert világszerte kivonták a forgalomEyO$NpVĘLHJ\HQLUiQ\tWy.+-áram gyors komponensét
(IKr  V]HOHNWtYHQ EORNNROy DNFLyV SRWHQFLiO LGĘWDUWDPRW
(action potential duration=APD)/kamrai repolarizációt
(QT-intervallumot) prolongáló d-sotalollal (friss és réJHEEL KHYHQ\V]tYLQIDUNWXVRV HO V]HQYHGĘEHWHJHNHQ
végzett placebo-kontrollcsoportos SWORD (Survival
With Oral D-sotalol) vizsgálatot is viszonylag hamar félbeszakították az antiaritmikummal kezeltek körében
észlelt markáns halálozásnövekedés miatt. A d-sotalolhoz hasonló hatásmechanizmusú (szelektív IKr-blokkoló) dofetilid néhány országban ma is forgalomban van,
PLYHODQDJ\PLQWDV]iP~ !>SRV]W@LQIDUNWXVRVpV
&+)HV EHWHJHNHW LV EHYiODV]Wy  ',$021' 'DQLVK
Investigations of Arrhythmia and Mortality on Dofetilide
Study Group) vizsgálatok összegzésekor nem észleltek
összmortalitás-növekedést, ezen keményvégpont né]ĘSRQWMiEyO D YL]VJiODW HUHGPpQ\H QHXWUiOLV OHWW 
  $ GRIHWLOLG PpJVHP QpSV]HUĦ VRN NDUGLROyJXVWyO
HOĘtUW J\yJ\V]HU PHUW D YHVHIXQNFLyKR] YDOy Gy]LVLO-
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lesztés nehézkessége és) a QT(U)-intervallum-megQ\~OiVWDODMiQIHOOpSĘWRUVDGHVGHSRLQWHV97 IRO\DPDWRVLQWUDNDUGLiOLVHOHNWURJUDPUHJLV]WUiOiVVDOPHJHUĘVtWHWW 
J\DNRULViJD  PLDWWQHPWHNLQWKHWĘEL]WRQViJRVnak, arról nem szólva, hogy adagolása csak minimum
KiURPQDSRV NyUKi]L PHJ¿J\HOpVVHO V]tYULWPXVPRQLWRUR]iVVDO pV YHVHIXQNFLyHOOHQĘU]pVVHO  NH]GĘGKHW
 1HPYiOWDNEHD]RND]DQWLDULWPLiVJ\yJ\V]HUjelöltek sem, amelyek nem csupán az IKr-t, hanem a reSRODUL]iFLyPiVLNIRQWRVÄV]HUHSOĘMpQHN´WHNLQWKHWĘNpVĘLHJ\HQLUiQ\tWy.+iUDPODVV~NLQHWLNiM~|VV]HWHYĘMpW
(I Ks) is gátolják (azimilid, GLG-V-13), a kombinált
I Kr +IKsEORNNXJ\DQLVD]HUĘVUHSRODUL]iFLyPHJQ\~OiVsal szimultán rövidtávon is fokozza a kamrai repolarizáció diszperzióját (26, 36, 54) és a szív proaritmia-hajlamát (34). Papp, Varró pV D WĘON YH]HWHWW V]RUJRV
PXQNDFVDSDWRN HOHJiQV NtVpUOHWHL YLOiJHOVĘNpQW EL]Rnyították, hogy az excesszív repolarizáció-megnyúlás
során IKsPHJQ\tOiV iOO HOĘ H] D] ~Q ÄUHSRODUL]iFLyV
WDUWDOpN´  DPHO\ ÄYpGL´ D V]tYL]RPVHMWHNHW pV D NDPUDL]RP]DWRWD]H[WUpPDNFLyVSRWHQFLiOLGĘWDUWDP $3'
47 PHJQ\~OiVWyOpVD]DQQDNWDODMiQIHOOpSĘNRUDLXWyGHSRODUL]iFLyWyO LQGXNiOW WRUVDGHV GH SRLQWHV 97WĘO
(53, 54). Az antiaitmiás gyógyszerek adagolására voQDWNR]ypYDODWW|VV]HJ\ĦMW|WWNOLQLNDLWDSDV]WDODWRNIHOKtYWiND¿J\HOPHWKRJ\DV]tYL]RPVHMWPHPEUiQNDWLRQ 1DpVYDJ\. FVDWRUQiLWEORNNROyRUYRVViJRNDULWPXV]DYDUEDQV]HQYHGĘEHWHJHNiEDQ
VRNV]RU D ÄWQHWLV]XEMHNWtY MDYXOiV >SO H[WUDV\VWROH
PHQWHVVpJ ÄEt]WRVtWiVD´@ HOOHQpUH  Q|YHOLN D V]tYNDPrák aritmiakészségét, az életveszélyes/végzetes kamrai tachyarrhythmiák (VT/VF) és/vagy a CHF fellépésének/
rosszabbodásának kockázatát/gyakoriságát (8, 18, 24,
 $SRVW&$67pUiEDQpUWKHWĘPyGRQDNRUiEbiaknál nagyobb hangsúlyt kap a gyógyszerjelöltek poWHQFLiOLVULWPXV]DYDUNHOWĘpVYDJ\DULWPLDV~O\RVERGiVW
HOĘLGp]ĘHIIHNWXVDLQDN3UHNOLQLNDLH[SHULPHQWiOLVpVNOLQLNDLWDQXOPiQ\R]iVDDKDWiVRVViJ HI¿FDF\ pVDEL]tonságosság (safety) egyenrangú és elfogulatlan öszV]HYHWpVH VDIHW\ DQG VXUYLYDO ¿UVW     6]iPRV
antiaritmiás céllal megtervezett, szintetizált és állatkísérletes modellekben kipróbált vegyület fejlesztését
még a preklinikai szakban leállították, és nem kicsi
azoknak a hatóanyagoknak/gyógyszerjelölteknek a
V]iPDVHPDPHO\HNUĘODKXPiQNOLQLNDL IDUPDNROyJLai) kipróbálás során vagy már a forgalombahozatal
után derült ki (sematilid, almokalant, azimilid, dronedaron), hogy nem biztonságosak. Vannak olyan antiaULWPLNXPRNDPHO\HNDNOLQLNDLODJV]iPRWWHYĘ 
os) torsadogen aktivitás dacára több országban a
gyógyszerpiacon maradtak (ilyen pl. a hazánkban nem
IRUJDOPD]RWW NL]iUyODJ LQWUDYpQiVDQ EHYLKHWĘ LEXWLOLG
Corvert™, amelynek alkalmazását néhány országban
azon megfontolás alapján engedélyezték, hogy nagyon
J\RUVDQHOLPLQiOyGLND]HPEHULV]HUYH]HWEĘO yUD 
és az intenzív osztályon befecskendezett gyógyszer
okozta torsades de pointes VT iv. magnéziummal vagy

elektrokardioverzióval viszonylag könnyen megszüntetJHWĘ  1pKiQ\UpJHEEHQHOĘiOOtWRWWDQWLDULWPLNXPRW
ma már csak ritkán, speciális javallattal/céllal alkalmazunk (mint pl. a mexiletint hosszú-QT-szindrómában; a
kinidint Brugada-szindrómában D NDUGLRYHUWHUGH¿EULOOiWRU>,&'@EHOWHWpVpLJD]DMPDOLQWD](.*QÄUHMWHWW´
Brugada-szindróma fölfedésére, stb.). Az antiaritmiás
J\yJ\V]HUIHMOHV]WpVpVNOLQLNDLI|OKDV]QiOiVKRVV]~LGĘ
óta tartó viszonylagos sikertelenségének (69) tudható
be, hogy az utóbbi évtizedekben az AF és a többi aritPLDJ\yJ\NH]HOpVpQHNHOĘWHUpEHDURKDPRVDQIHMOĘGĘ
ún. nem gyógyszeres/invazív beavatkozások (implantálható antiaritmiás eszközök, szívütem-szabályzó-,
NDUGLRYHUWHUGH¿EULOOiWRUEHOWHWpV WUDQV]NDWpWHUHV DEODWtY HOMiUiVRN VHEpV]HWL pV ~Q KLEULG >PĦWpWLNDWpWHUHV@LQWHUYHQFLyN NHUOWHN  $](XUySDL.DUdiológiai Társaság (ESC) ez évi barcelonai kongresszusán
HOĘ]HWHVHQ LVPHUWHWHWW W|EEN|]SRQW~ UDQGRPL]iOW
CASTLE-AF (Catheter Ablation versus Standard conventional Treatment with LEft ventricular dysfunction
and Atrial Fibrillation) tanulmányban 179 beteget katéterablációval, 184-et a konvencionális AF-vezérfonal
útmutatása(i) szerint gyógyszerrel kezeltek. Mindkét
FVRSRUWEHWHJHL]|PpEHQ1<+$,,VWiGLXP~&+)EHQ
szenvedtek és többségük (mindkét kohorszban) amiodaront kapott. A katéterablációs kezelés (3 év után)
PpUVpNHOWH D WHOMHV pV &9KDOiOR]iVW V D .DSODQ±
Meier-görbe már hat hónap után a CHF-fel okolható
NyUKi]LNH]HOpVHNV]iPiQDNV]LJQL¿NiQVFV|NNHQpVpW
jelezte. A CASTLE-AF eredményei bíztatóak, alapos
megismerésükre azonban csak az in extenso publikáció megjelenése és alapos tanulmányozása után nyílik
OHKHWĘVpJ
1DSMDLQNEDQHJ\|QWHWĦYpOHNHGpVKRJ\RSWLPiOLVLJHQ
KDWiVRVDULWPLDVSHFL¿NXVDWR[LNXVEL]WRQViJRV PHOlékhatásmentes) gyógyszer híján az antiaritmiás farmakoterápiának csak bizonyos betegcsoportokban van
létjogosultsága. Ha a klinikailag elhanyagolható pro(tachy)arrhythmiás aktivitással bíró orvosságok (propaIHQRQGOVRWDOROpVHJ\pEȕDGUHQHUJUHFHSWRUEORNNRlók, nondihidropiridin Ca2+-antagonisták) hatástalanok,
az intervenciós/transzkatéteres ablatív beavatkozás(ok)nak ellenjavallata van vagy a tüneteket okozó,
LQWHUPLWWiOy $)EHQ V]HQYHGĘ EHWHJ D] LQYD]tY UHGR
beavatkozás(ok) elvégzésébe nem egyezik bele és a
MREE pOHWPLQĘVpJHW QDJ\REE ¿]LNDL WHKHUEtUiVW Q\~MWy
VLQXVULWPXVWUpV]HVtWLHOĘQ\EHQHOOHQMDYDOODWKtMiQXOWLPXPUHIXJLXPNpQWVRUNHUOKHWD]$)SUR¿OD[LVMHOHQleg leghatásosabb gyógyszerének, az amiodaronnak
(Cordarone™) adagolására (15, 37, 41, 48, 83). Az amiodaronnak számos és sokféle nemkívánatos és szervWR[LNXVKDWiVDYDQ~J\KRJ\FVDNDMyOHJ\WWPĦN|GĘ
UHQGV]HUHV HOOHQĘU]pVW YiOODOy  EHWHJJHO YDOy DODSRV
megbeszélés/fölvilágosítás és kölcsönös kockázatválODOiV XWiQ UHQGHOKHWĘ 8J\DQH] HOPRQGKDWy D J\DNRUta (transzkatéteres ablációs kísérletek után is) kiújuló,
V~O\RVWQHWHNHWSDQDV]RNDWNLYiOWy$)UĘOH]HNQHND
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betegeknek a száma ugyanis, a módszerek/(katéter)
WHFKQLNiNOiWYiQ\RVIHMOĘGpVHGDFiUDPDVHPNLFVL$]
DPLRGDURQHOHNWUR¿]LROyJLDLMHOOHP]pVpYHOPapp és Varró munkacsoportjai az elmúlt 30 évben sokat foglalkoztak és számos, a gyógyszer új típusú hatásait bemutató könyvfejezetük, publikációjuk jelent meg (61,62, 80,
82, 83); az amiodaron humán elektropatológiájának és
klinikumának ismertetésében e sorok írója is részt válODOW$]HPOtWHWWtUiVPĦYHNEHQWDJODOWHOHNWURIDUPDNROygiai és klinikai adatok e cikk olvasói számára jobbadán
LVPHUWHNH]pUWH]WD]tUiVWQpKiQ\ WĘOHPpUGHNHVQHN
vélt) orvostörténeti adat felvázolásával kezdem.

Amiodaron
$ ERURVW\iQYLUiJ~DN $SLDOHV  UHQGMpEH D] HUQ\ĘVvirágúak (Umbelliferae) családjába tartozó Ammi visQDJD IRJSLV]NiOyIĦ  (2. ábra). Iránban, Egyiptomban,
és számos mediterrán országban honos gyógynövény
DUDE QHYH Ä.KHOOD´ D IUDQFLD ÄKHUEH DX[ FXUHGHQWV´ 
   $ ÄNKHOOD´ ]VLJHUL VLPDL]RPJ|UFVROGy KDWiViUyO PiU D] (EHUV]SDStUXV]RNEDQ V]y HVLN $ ÄNKHOOD´
spazmolitikus aktivitása csaknem teljes mértékben a
gyógynövény khellin (C14 H12 O5) tartalmának tudható be (3. ábra). A benzofurán-származék khellin kémiai
szerkezetének tisztázása (1932) a kairói Malik érdeme
 $J\yJ\Q|YpQ\V]iUtWRWWPDJYDLEyONpV]tWHWWIĘ]HWHW
már a régi gyógyászok is alkalmazták, ugyanis észrevették, hogy a decoctum képes a gastrointestinum és
DK~J\XWDNJ|UFVHLQHNHQ\KtWpVpUH  $1tOXVGHOWiMiEDQpOĘHPEHUFVRSRUWRNEDQDNNRUWiMWHQGpPLiVYROW
a schistosomiasis és az ahhoz nagyon gyakran társuOyXUROLWKLDVLV$]DQWLNNRUJ\yJ\iV]DLDK~J\~WLÄNyOLNiW´pYV]i]DGRNRQiWNKHOOiYDONH]HOWpN  $]$PPL
9LVQDJDIĘ]HWHpVWLQNW~UiMDPiUEHQEHNHUOWD]
Egyiptomi Gyógyszerkönyvbe.
Gleb Vasil’evic Anrep ± RURV]V]iUPD]iV~

2. ÁBRA. A khellint tartalmazó gyógynövény, az Ammi
Visnaga (fogpiszkálófű)

3. ÁBRA. Az amiodaron khellinből izolálható félszintetikus
(jódozott) benzofurán-származék

IDUPDNR¿]LROyJXVRUYRVHJ\HWHPLWDQXOPiQ\DLW6]HQWSpWHUYiURQ YpJH]WH $ 1REHOGtMDV RURV] pOHWWDQiV]
Ivan Petrovics Pavlov ±  NRUiQ IHO¿J\HOW D
tehetséges orvostanhallgatóra és 1912-ben tanulmáQ\~WUD NOGWH D YLOiJKtUĦ Ernest Starling ± 
kutatólaboratóriumába, ahol az ambiciózus medikus
HOVDMiWtWRWWD D 6WDUOLQJIpOH V]tYWGĘNpV]tWPpQ\ |V]szeállításának és használatának módszertanát. A
SROLJORWW KDW Q\HOYHQ EHV]pOĘ  $QUHS D FDPEULGJHL
egyetem professzora és a Royal Society tagja lett.
1927-ben angolra fordította Pavlov korszakalkotó
N|Q\YpW &RQGLWLRQHGUHÀH[HV EDQNLQHYH]WpND
kairói egyetem élettani/farmakológiai tanszékének élére. A khellin szívre kifejtett jótékony hatásának fölfedezése valójában serendipity-nek (szerencsés, véletOHQV]HUĦ PHJ¿J\HOpVQHNI|OLVPHUpVQHN  N|V]|QKHWĘ
Anrep HJ\LN WHFKQLNXViQDN HUĘV V]tYWiML IiMGDOPDNDW
okozó angina pectorisa és veseköves kólikái voltak,
amelyeket a laboratóriumi asszisztens az EgyiptomEDQ PiU DNNRU QpSV]HUĦ NKHOOLQQHO HQ\KtWHQL WXGRWW
7DSDV]WDODWDLW HOPRQGWD IĘQ|NpQHN DNL HNNRU HOKDWirozta, hogy munkatársaival szisztematikusan tanulmányozzák a gyógynövénykivonat szívhatásait (1, 43).
.tVpUOHWHLNEHQ LQVLWXV]tYWGĘNpV]tWPpQ\HQpVDOWD-
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tott intakt kutyában) kimutatták, hogy a khellin növeli a
koronária-vérátáramlást, koszorúér-tágító hatása van.
Az antianginás effektust klinikai körülmények között
VWDELOpVYDJ\Q\XJDOPLIHNYĘKHO\]HWEHQLVMHOHQWNH]ĘDQJLQDSHFWRULVEDQYDODPLQWQ\ROFNRURQiULDRNNO~]LyW W~OpOĘ SRV]WLQIDUNWXVRV EHWHJHQ  LV PHJ¿J\HOWpN 1DJ\ KDWiV~ SXEOLNiFLyMXN EDQ MHOHQW PHJ
a British Heart Journal-ben (1). Anrep és munkatársai
1946-i dolgozatában a khellin antitachyarrhythmiás
hatásáról még esett szó.
$]$QUHSPXQNDFVDSDWiOWDOPHJDODSR]RWWÄNKHOOLQ|VYpQ\HQ´ HOLQGXOYD D Robert Charlier ±  YHzette brilliáns brüsszeli Labaz-kutatócsoport rengeteg
EHQ]RIXUiQV]iUPD]pNRW iOOtWRWW HOĘ DPHO\HN N|]O D]
egyik (Labaz 3428) különösen hatásosnak bizonyult
D NO|QE|]Ę iOODWIDMRNEDQ DULWPRJpQ DQ\DJRNNDOEHavatkozásokkal (kloroformmal, CaCl2-vel, akonitinnal,
acetilkolinnal, koszorúér-ligatúrával, elektromos ingerOpVVHO HOĘLGp]HWWVXSUDYHQWULFXODULVpVNDPUDLDULWPLiN
PHJV]QWHWpVpEHQpVYDJ\PHJHOĘ]pVpEHQ  $/DED]  V]LQWp]LVpUĘO D EHOJD PXQNDFVRSRUW HOĘV]|U
1962-ben számolt be (7). Ez a két jódatomot tartalmazó
benzofurán-származék (SR 33589) volt az amiodaron
&RUGDURQH DPHO\QHNNpPLDLV]HUNH]HWpUĘOYLV]RQ\lag hamar kiderült, hogy hasonlít a pajzsmirigyhormonokéhoz (a tiroxin/T4 és a trijotironinéhoz/T3) (4. ábra).
Az 1960-as évek második felében Charlier megkérte Edward Miles Vaughan Williams-t ±  D]
R[IRUGL +HUWIRUG &ROOHJH YLOiJKtUĦ IDUPDNROyJLDL ODERUDWyULXPiQDNDNNRULYH]HWĘMpWKRJ\WiUMiNI|OpVMHOOHPH]]pND]DPLRGDURQLQYLWURHOHNWUR¿]LROyJLDLWXODMGRQságait. Vaughan Williams a kísérletek elvégzésével az
~M]pODQGL 2WDJyL (J\HWHPUĘO pUNH]Ę Commonwealth
Fellow-t, Bramah N Singh-et ±  Et]WD PHJ
aki, experimentális medicinában kevéssé járatos kliQLNXV YROW pV D] |V]W|QGtMDVNpQW D] LGĘ WiMW XJ\DQRWW
dolgozó Papp Gyula segítségével sajátította el az intracelluláris mikroelektród-technika kivitelezésének fortéO\DLWDPDJ\DUNXWDWyVHJtWHWWH6LQJKHWD]HUĘVHQOLSR¿O

4. ÁBRA. Az amiodaron (bal oldalon, felül) és a dronedaron
(bal oldalon, alul) kémiai szerkezete nagyon hasonlít a jobb
oldalon látható pajzsmirigyhormonokéhoz

benzofurán-származék feloldásának kitalálásában. A
NpW YLOiJKtUĦYp OHWW R[IRUGL YHQGpJNXWDWy HNNRU N|W|WW
életre szóló barátságot, amely a kaliforniai/los AngeleVL HJ\HWHP NDUGLROyJXV SURIHVV]RUiYi NpVĘEE NLQHYH]HWW D] ÄDPLRGDURQ DW\MiQDN´ WLWXOiOW Singh elhunytáig
tartott (71). Vaughan Williams és Singh alkották meg
D]DQWLDULWPLiVJ\yJ\V]HUKDWiVRNNODVV]L¿NiFLyVUHQGV]HUpWDPHO\D]~MDEEDQQDJ\V]iPEDQOpWH]ĘÄKLEULG´
hatásmechanizmusú gyógyszerek kifejlesztése dacára
ma is használható kerete az antiaritmiás gyógyszerKDWiVRN RV]WiO\R]iViQDN 0iVIHOĘO ÄD Vaughan Williams-Singh-Papp´NXWDWyKiUPDVPXQNiLYLOiJRVViWHWték, hogy igenis létezik olyan antiaritmiás/anti-reentry
princípium, amelynek lényege a szívizomsejtek akciós
SRWHQFLiO LGĘWDUWDPiQDNUHSRODUL]iFLyMiQDN $3'  pV
effektív refrakter periódusának (ERP) terápiásan is jól
kiaknázható megnyújtása (3. osztályhatás).
Singh ±  NtVpUOHWHLW Q\~OV]tYEĘO L]ROiOW SLWYDri és kamrai multicelluláris szívizom-készítményeken
végezte (71). Az amiodaron lipofíliája a transzmembrán akciós potenciálok paramétereinek mérését csak
hathétig tartó intraperitoneális (ip.) adagolás (20 mg/
WWNJQDS XWiQOHKHWHWWHOYpJH]QL.pVĘEENLGHUOWKRJ\
ez a körülmény a kísérletsorozat szerencsés mozzanata volt, az akut/intravénásan és a krónikusan (tarWyVDQ SHU RV  DGDJROW DPLRGDURQ HOHNWUR¿]LROyJLDL
KDWiVDL XJ\DQLV QDJ\PpUWpNEHQ NO|QE|]ĘHN   $
J\yJ\V]HU HUĘWHOMHVHQ a  PHJQ\~MWRWWD SLWYDUL pV
kamrai myocardium-készítményekben az akciós potenFLiO LGĘWDUWDPiW $3'  pV HIIHNWtY UHIUDNWHU SHULyGXViW
(ERP), anélkül, hogy a nyugalmi membránpotenciált,
továbbá az akciós potenciál amplitúdóját (a nyugalmi
membránpotenciált) és felszálló szárának meredekséJpWV]iPRWWHYĘPpUWpNEHQEHIRO\iVROWDYROQD  
)RQWRV PHJ¿J\HOpV YROW KRJ\ D] DPLRGDURQ D PROHNXODW|PHJDMyG $3'(53SURORQJiOyKDWiViW
WLUR[LQ V]LPXOWiQ LS DGDJROiViYDO PHJ OHKHWHWW HOĘ]QL
ami arra utalt, hogy az antiaritmiás hatás létrejöttében a sarcolemmális pajzsmirigyhormon (T3/T4)-reFHSWRURN IXQNFLyMiQDN JiWOiViUD YLVV]DYH]HWKHWĘ V]LJnáltranszdukció-inhibíciónak is szerepe lehet, hiszen
a T3-gátlás K+-csatorna-downregulációt és csökkent
ȕDGUHQHUJUHFHSWRU JpQH[SUHVV]LyW RNR]    $
gyógyszer humán kipróbálásában a szívgyógyászat
arculatát évtizedeken át meg-határozó világnagyságok, az argentin Mauricio B. Rosenbaum, a kamrai
LQJHUOHWYH]HWĘ UHQGV]HU WULIDVFLNXODULV V]HUNH]HWpQHN
IHOIHGH]ĘMH pV Philippe Coumel ±  D SiULzsi Lariboisière egyetemi kórház több klinikai entitást
és jelenséget (pl. a ma róla elnevezett, Coumel-típusú
YDJRWyQLiV $)HW  I|OIHGH]Ę LJD]JDWy SURIHVV]RUD D]
aritmiák autonóm idegrendszeri szabályozásának teNLQWpO\HVV]DNpUWĘMHYiOODOW~WW|UĘV]HUHSHW.LPXWDWWiN
KRJ\ D] DPLRGDURQQDN HPEHUEHQ LV HUĘV DQWLWDFK\DUrhythmiás hatása van. Coumel és munkatársai arra is
I|OKtYWiND¿J\HOPHWKRJ\D]DPLRGDURQQHPFVXSiQ
IHOQĘWWHNEHQKDQHPFVHFVHPĘpVJ\HUPHNNRUEDQPL
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W|EEDIRHWXVEDQIHOOpSĘWDFK\DUUK\WKPLiNNLROWiViUDLV
alkalmas (23, 25).
A több mint félévszázada alkalmazott, az összes többi mindmáig kifejlesztett antiaritmikumnál hatásosabb
DPLRGDURQ PiVLN IĘ HUpQ\H KRJ\ PRQRWHUiSLiEDQ
kamrai repolarizációt megnyújtó gyógyszer és/vagy kóUiOODSRWKtMiQ QLQFVNOLQLNDLODJV]iPRWWHYĘSURDULWPLiV
(paradox aritmogén) hatása (~torsades de pointes VT-t
PLQG|VV]HDEHWHJHNiEDQRNR] $]HOKDQ\DJROható proaritmiás aktivitás egyik titkát éppen Papp és
munkatársai fejtették meg: kimutatták, hogy a hat héWLJSHURVDGDJROWDPLRGDURQD]HUHGHQGĘHQKRVV]DEE
$3'YHO UHQGHONH]Ę 3XUNLQMHURVWRNEDQ U|YLGtWL D U|YLG HEE $3'YHOUHQGHONH]ĘPXQNDL]RPVHMWHNHWWDUWDOmazó szívizomrétegekben viszont megnyújtja a kamrai
repolarizáció (és az effektív refrakter periódus=ERP)
LGĘWDUWDPiWPDJ\DUiQV]yOYDDWĘOHNLYiOWRWW$3'SURlongáció nem fokozza, hanem mérsékli a myocardium
UHSRODUL]iFLyMiQDN ¿]LROyJLiVDQ LV PHJOpYĘ EL]RQ\RV
kórformákban kifejezett) transmuralis és regionális inhomogenitását (61). Drouin és munkatársai humán bal
kamrából kimetszett myocardium-készítmények transmuralis izomrétegeinek (endocardium, epicardium, midmiokardiális M-sejtek) akciós potenciáljait analizálták,
s a szegedi munkacsoport kutyaszíven nyert eredméQ\HLWPHJHUĘVtWHWWpN  
Az amiodaronnak (200 mg/die per os) nincs negatív
inotrop hatása, ennél fogva pangásos szívelégtelenVpJEHQ &+)  V]HQYHGĘ EHWHJHN SLWYDU¿EULOOiFLyMiQDN
$) PHJHOĘ]pVpUHLVDONDOPDV$SHURVDPLRGDURQQDO
(200 mg/die) az elmúlt évtizedekben több tucat nagy
mintaszámú, véletlen beválasztásos, kontrollcsoportos
klinikai vizsgálatot végeztek (20, 22, 25, 48, 64, 85).
E tanulmányok és metaanalíziseik rámutattak, hogy a
J\yJ\V]HUDQDJ\&9NRFNi]DWWDOpVHOĘUHKDODGRWWRUganikus szívbetegséggel bíró betegcsoportokban sem
okoz halálozásnövekedést (85). Rengeteg, különféle
betegcsoportokon végzett head-to-head összehasonlító vizsgálat azt is bizonyította, hogy az amiodaron a
OHJKDWiVRVDEE$)PHJHOĘ]ĘDQWLDULWPLNXP  6]pOHVHEE N|UĦ DONDOPD]iViQDN UHQGNtYO NHGYH]ĘWOHQ H[Wrakardiális mellékhatás-spektruma szab határt (15, 22,
85).
Az amiodaron hatásosságát az elmúlt negyedszázadEDQD]~QÄHYLGHQFHEDVHG´ EL]RQ\tWpNDODS~ PHGLcina (EBM) korszakában is temérdek nagy elemszámú, randomizált, placebo- vagy aktív kontrollcsoportos
vizsgálat és metaanalízis bizonyította. Ezen publikáció
LVPHUWHWpVpWĘO D] DPLRGDURQDQDOyJ GURQHGDURQ Kinyattatására, odüsszeájára fókuszáló dolgozatban eltekintünk (55, 58, 66, 67, 72, 87). Csupán néhány olyan
összehasonlító (amiodaron versus dronedaron) szemSRQWUD YL]VJiODWL HUHGPpQ\UH KtYRP IHO D ¿J\HOPHW
amelyek magyarázzák és/vagy bizonyítják, hogy az
újonnan kifejlesztett amiodaron-analóg az intermittáló
SDUR[L]PiOLV pVYDJ\ SHU]LV]WHQV $)  PHJHOĘ]pVpQHN LHDVLQXVULWPXVWDUWyVPHJĘU]pVpQHN NOLQLNDLODJ

V]iPRWWHYĘHQ J\HQJpEE
gyógyszere, mint az amiodaron.
Az AF- és az antiaritmiás
gyógyszerkutatás kutatás
egyik vezéralakja, Stanley
Nattel V]HUNHV]WĘVpJL FLNkében a dronedaronról ír
és annak kétarcúságát a
skót Stevenson híres reJpQ\H IĘKĘVpQHN NDUDNWHréhez hasonlítja (Strange
case of Dr. Jekyll and Mr.
Hyde) (5. ábra). Szkeptikusan fogalmaz a kontakt
5. ÁBRA. Dr. Jekyll és
monofázisos akciós potenMr. Hyde különös esete
ciál (MAP) technika kifej(Robert Louis Stevenson
OHV]WĘMH Michael R Franz
[1850-1894]). Stanley Natis, aki dolgozatának címétel, az eminens montreali
ben így kérdez: Amiodarokardiofarmakológus (a
ne and dronedarone: the
Szegedi TudományegyeZRUNHUEHHDQGWKHGURQH"
tem Díszdoktora) a drone(38). Amiodaron és dronedaront a híres rémregény
daron: a méhkaptár dolgoJanus-arcú főhősével
parafrazeálja (58)
]yMDpVDPpKNDVKHUpMH" 
Érdekes véletlen, hogy az
DQJROGURQHV]yPDJ\DUMHOHQWpVHÄKHUH´Zimetbaum a
dronedaron hányattatását Odüsszeusz tengeri bolyongásához hasonlította (87). James ReiffelD1HZ<RUNL
&ROXPELD (J\HWHP YH]HWĘ NDUGLROyJXVD tJ\ NpUGH]
'URQHGDURQHIRUDWULDO¿EULOODWLRQXQEULGOHGHQWKXVLDVP
RUMXVWDQRWKHUVWHSIRUZDUG" 'URQHGDURQSLWYDU¿EULOOicióban: zabolátlan lelkesedés vagy éppen egy másik kis
HOĘUHOpSpV"  7RUS3HGHUVHQDGiQV]tYJ\yJ\iV]DW
OHJWHNLQWpO\HVHEE NOLQLNXVD NLMHOHQWL «LQ WHUPV RI HI¿cacy, dronedarone is probably not a step forward (77).
$] $) NpWIpOH NH]HOpV VWUDWpJLiMiW ÄVLQXVULWPXVPHJWDUWiV YHUVXV NDPUDIUHNYHQFLDFV|NNHQWpVHOOHQĘU]pV  HOĘV]|U |VV]HKDVRQOtWy $)),50YL]VJiODW YH]HWĘ
koordinátora, George D Wyse a dronedaronról szólva
egyenesen hype-ról (túlzó felhajtásról, csinnadrattáról) beszél. Nattel, Franz, Zimetbaum, Reiffel, Wyse
és a többiek kétségeit a klinikai vizsgálatok vitatható
eredményei és a dronedaron real-world alkalmazása
VRUiQ J\ĦMW|WW HOOHQWPRQGy WDSDV]WDODWRN LJD]ROWiN $
L (6&$)DMiQOiV V]HULQW ÄULWPXVNRQWUROO´ VLQXVritmus-megtartás) céljából kizárólag anatómiailag ép
vagy minimálisan károsodott szívvel bíró, intermittáló
$)EHQ V]HQYHGĘ EHWHJHNQHN UHQGHOKHWĘ D]RN EHOHHJ\H]pVpYHODV]LPSWyPiNHQ\KtWpVHpVD]pOHWPLQĘség javítása, a kórházi kezelések számának csökkenWpVH YpJHWW , RV]WiO\~ $HYLGHQFLDV]LQWĦ DMiQOiV  
48). A vezérfonal 17. (folyamat) ábráján a panel tagjai a
dronedaron-terápiát stabil koszorúér-betegség, klinikaiODJMHOHQWpNHQ\V]tYELOOHQW\ĦEHWHJVpJpVYDJ\EDONDPUDKLSHUWUy¿DIHQQiOOiVDNRULVDMiQOMiN QRKDH]HNEHQD
speciális betegcsoportokban (a kétségkívül nagy min-
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WDV]iP~ $7+(1$YL]VJiODWWyO HOWHNLQWYH OiVG NpVĘEE 
UHDOZRUOG NOLQLNDL WDSDV]WDODWRN HOHJHQGĘ PHQQ\LVpJEHQQLQFVHQHN  (PLDWWLVV]HPEHWĦQĘKRJ\D
vezérfonal dronedaronnal foglalkozó szövegrészében
az utóbb említett vitatható javallatokról már nem esik
V]y 1HP NtYiQRP QDJ\REE WHUMHGHOHPEHQ WDJODOQL D]
utóbbi években egyre gyakrabban közzétett, tengerentúli és/vagy európai tudományos társaságoktól/szerve]HWHNWĘO GHOHJiOW V]DNpUWĘFVRSRUWRN iOWDO SXEOLNiOW ~Q
clinical practice guidelines korlátozott megbízhatóságát,
DPLD]tUyFVRSRUWWDJMDLQDNHOWpUĘNYDOLWiV~V]DNPDLWXdományos felkészültségével és szubjektív véleményforPiOiViYDORNROKDWyD VRNV]RULJHQKDWKDWyV ¿QDQFLiOLV
pUGHNHOWVpJpUĘOEHIRO\iVROiVUyO GHNODUiOWYDJ\HOWLWNROW
FRQÀLFWRILQWHUHVWUĘO QHPLVV]yOYD  
$] DPLRGDURQ pV D GURQHGDURQ V]tYHOHNWUR¿W]LROyJLai hatásait Varró és munkatársai NXW\DV]tYEĘO L]ROiOW
Purkinje- és munkaizomrostokon, továbbá kamraizomból izolált cardiomyocytákon is összehasonlítoták (84).
Kimutatták, hogy az amiodaron az akciós potenciál
gyors felszálló szárának sebességét (Vmax DQQiO HUĘsebben gátolja, minél nagyobb a frekvencia (84). Fontos különbség az amiodaron és a jódmentes kongéner
között, hogy a krónikus per os amiodaron kezelésnek kamraizomsejtekben (50 mg//ttkg/nap négy hétig
DGDJROYD  HUĘV ÄXVH´GHSHQGHQV 9max-gátló effektusa van; a dronedaron (2×25 mg/ttkg/nap 4 héten keresztül) Vmax-gátló hatása gyenge (5, 6, 84). Burashnikov és munkatársai kimutatták, hogy a krónikus
DPLRGDURQDGDJROiVQDN SLWYDUL]RPEDQ LV YDQ ÄXVH´
IUHNYHQFLD GHSHQGHQV´ 9max-gátló hatása (6), következésképpen az ingerületvezetés sebességét nagy
V]tYIUHNYHQFLDWDUWRPiQ\EDQ SO $) DODWW  HUĘVHEEHQ
FV|NNHQWLPLQWQRUPiOLVIUHNYHQFLiQiO0iVIHOĘODGURQHGDURQ IUHNYHQFLDGHSHQGHQV 1D+-csatorna (Vmax)
gátló hatása az amiodaronénál sokkal gyengébb (6,
   +DVRQOy IUHNYHQFLDIJJĘ ÄXVHGHSHQGHQW´ 
1D+-csatornagátló hatást mind ez ideig csupán két új
ÄDWULRV]HOHNWtY´ DQWLDULWPLNXP D UDQROD]LQ pV D YHUQDNDODQWHOHNWUR¿]LROyJLDLDQDOt]LVHVRUiQWXGWDNNLPXWDWQL    )RQWRV SUHNOLQLNDL PHJ¿J\HOpV YROW KRJ\ D
NUyQLNXVDPLRGDURQNH]HOpVpEHUNXW\iEDQHUĘWHOMHVHQ
megnyújtja a QTcLQWHUYDOOXPRWD]iOODWRNV]tYpEĘOL]ROiOWSDSLOOiULVL]RPVHMWHNEHQSHGLJHUĘWHOMHV$3'PHJQ\~OiVWLGp]HOĘ47c- és APD-prolongációt kiváltó hatása a dronedaronnak nincsen (84). Varró és munkatársai
a két gyógyszer összehasonlító vizsgálati eredményeit
összegezve megállapították, hogy az idült dronedaron
adagolás nem fejt ki a krónikus amiodaron kezelés hatáViUDHOĘiOOyMyWpNRQ\HOHNWUR¿]LROyJLDLHIIHNWXVRNDW  
Burashnikov és munkatársai a koronáriarendszeren keresztül Tyrode-oldattal perfundált pitvari szívizomkészítményekben hasonlították össze az amiodaron és a
GURQHGDURQ DFHWLONROLQQDOLQGXNiOW $)HWPHJHOĘ]ĘpV
PHJV]QWHWĘKDWiViWVDMyGPHQWHVNRQJpQHUKDWiVDLW
(számos paramétert mérve) sokkal gyengébbnek találták az anyavegyületnél (5).

Hasonló következtetésre jutott a klinikailag releváns kutyamodellen dolgozó maastrichti munkacsoport, amely
in situ kísérletben, teljes AV-blokkban és CHF-ben
V]HQYHGĘiOODWRNRQKDVRQOtWRWWD|VV]HDNpWJ\yJ\V]HUW
(amiodaron n=7,40 mg/ttkg/die; dronedaron n=8,2×20
PJWWNJ PLQGNHWWĘ KDW KpWHQ iW SHU RV EHYtYH  9L]VJiODWDLNDW WHOMHV DWULRYHQWULFXODULV EORNN HOĘ]HWHV NDtéterabláció létrehozása után 6-10 héttel végezték és
PLQGNpWV]tYNDPUDHQGRNDUGLiOLVIHOV]tQpUĘOPRQRIi]Lsos akciós potenciálokat (MAP) vezettek el az APD és
D]LQWHUYHQWULFXODULVUHSRODUL]iFLyVGLV]SHU]Ly ǻ$3' 
balkamra APD mínusz jobbkamrai APD) meghatározása végett. Azt találták, hogy éber állapotban mindkét
gyógyszer megnyújtja a QTc-t, de a kamrai repolarizáció inhomogenitását csak az amiodaron csökkenti, a
dronedaron növeli (79). A dronedaron csoportban (éppen a legnagyobb repolarizációs diszparitással bíró)
QpJ\ iOODWEDQ WRUVDGHV GH SRLQWHV 97 KRVV]~ ǻ>GHOWD@$3' OpSHWWIHO  H]]HOV]HPEHQD]DPLRGDURQ
FVRSRUWEDQÄV]HU]HWWKRVV]~47V]LQGUyPiUD´MHOOHPWĘ
proaritmiát egy állatban sem észleltek (0/7). Azt is meg¿J\HOWpNKRJ\DGURQHGDURQVRNNDOJ\DNUDEEDQYiOWRWW
ki VES-t indukáló korai utódepolarizációt (early afterdepolarizations=EADs), mint az amiodaron (79).
Ezek a viszonylag korán (2001-ben) publikált (sokaktól ignorált és/vagy nem idézett) preklinikai vizsgálatok
DOiWiPDV]WRWWiNKRJ\DNpWJ\yJ\V]HUHOHNWUR¿]LROyJLDL
tulajdonságai in vitro és in vivo körülmények között egyDUiQWNO|QE|]ĘHNPiVNpQWV]yOYDDGURQHGDURQQHP
ÄMyGPHQWHVDPLRGDURQ´
$]DPLRGDURQQDNQHPNRPSHWLWtYĮpVȕ1-antiadrenerg
V]LSDWROLWLNXV  WXODMGRQViJD YDQ JiWROMD D ȕUHFHSWRUDNWLYiOWD DGHQLOFLNOi]W pV D NUyQLNXV NH]HOpV ȕUHFHSWRUGRZQUHJXOiFLyW LGp] HOĘ ĮpV ȕ1-receptorgátló
akitivitása a dronedaronnak is van, de az amiodaronénál sokkal gyengébb (86). Kombinált dronedaron+metoprolol kezelés során (mivel mindkét gyógyszert
D FLWRNUyP >&<3@ HQ]LPUHQGV]HU HJ\LN L]RHQ]LPMH
>D &<3'@ PHWDEROL]iOMD  D PHWRSURORO QHJDWtY GURPRWURSpVLQRWURSKDWiVDIHOHUĘV|GKHWVXJ\DQH]LJD]
a nem dihidropiridin Ca2+-antagonistákra (verapamil,
GLOWLD]HP  LV    $] DPLRGDURQ DQWL¿EULOOiQV DNWLvitása a pitvarokban és a kamrákban egyaránt érvényesül: a tartós orális amiodaron-kezelés növeli az AF
transthoracalis elektromos cardioversiójának hatásfoNiW   LY EHYtYH SHGLJ Q|YHOL D 9) GH¿EULOOiFLyMiQDN
sikerarányát (ARREST=Amiodarone for resuscitation
after out-of-hospital cardiac aRREST due to ventricuODU¿EULOODWLRQ$/,9( $PLRGDURQHYHUVXV/LGRFDLQHLQ
SUHKRVSLWDO 9HQWULFXODU ¿EULOODWLRQ (YDOXDWLRQ  ,]ROiOW
szívizomsejteken végzett patch clamp mérések szerint
az amiodaron APD-t megnyújtó hatásának hátterében
a repolarizáló K+-áramok (IKr, IKs, IK,ACh, IK,ATP, IKur) gátlása
áll (84, 86). Az utóbbi években bebizonyosodott, hogy
a vagustónus-fokozódás és a pitvarsejtek kolinerg-receptorainak izgalma fontos szerepet játszik az AF felOpSpVpEHQ pV IHQQPDUDGiViEDQ D SLWYDUVSHFL¿NXV
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DFHWLONROLQIJJĘ .+-csatorna/áram (IK,ACh) megnyílása
rövidíti az APD-t és az ERP-t. A paraszimpatikus idegYpJ]ĘGpVHNEĘOI|OV]DEDGXOyDFHWLONROLQ $&K PRLNDUGLális töménységének változékonyága növeli a pitvari reSRODUL]iFLy ¿]LROyJLiVDQ LV PHJOpYĘ  VSDWLRWHPSRUDOLV
heterogenitását. Az amiodaron gátolja ezt a (kizárólag
D SLWYDUL]RP]DWEDQ MHOHQOpYĘ  .+-áramot. Az atrioszeOHNWtY pV SLWYDUVSHFL¿NXV NL]iUyODJ D SLWYDUVHMWHNEHQ
MHOHQOpYĘLRQFVDWRUQiNUD,KACh, IKur), ható ntiaritmikumok
IDUPDNROyJLDLJiWOiVD~MUHPpQ\NHOWĘIDUPDNRWHUiSLiV
kutatási irányzat (2, 57, 69). A dronedaron kamrai anWL¿EULOOiQVpVYDJ\HOHNWURPRVGH¿EULOOiFLyWIDFLOLWiOyKDtásáról mind ez ideig nem jelent meg közlemény.
Az amiodaron elhanyagolhatóan kicsi proaritmiás akWLYLWiViEDQ D] ,% WtSXV~ 1D+-csatornagátláson kívül
szerepet játszik az L-típusú Ca2+-csatornák gátlása,
a Ca2+-antagonizmus (30). Gátolja a lassú Ca2+-beáramlást (ICa,L  V KD D] $3' PHJQ\~OLN PHJHOĘ]L D
Ca-csatornák korai utódepolarizáció (early afterdeSRODUL]DWLRQ ($'  NpS]ĘGpVW HOĘPR]GtWy UHDNLYiFLyMiW
a repolarizávió II. vagy III. szakaszában való újbóli kiQ\tOiViW1DJ\REEGy]LVEDQEHYtYHNRQFHQWUiFLyIJJĘ
módon a dronedaronnak (2×400 mg, étkezés közben,
D QDXVHD KiQ\iV pV KDVPHQpV HOĘIRUGXOiViW FV|NNHQWHQGĘ   LVYDQ/WtSXV~&D2+-beáramlást-gátOyWXODMGRQViJD  DPLDEEyODV]HPSRQWEyOHOĘnyös, hogy mérsékel(het)i a drondaron által gyakran
kiváltott hasmenést (68). Az amiodaron aktív metaboOLWMD D] 1GH]HWLODPLRGDURQ '($  PLQGNpW NDUGLiOLV
SDM]VPLULJ\KRUPRQUHFHSWRU DOWtSXV 75 Į 75ȕ  LQ
YLYRDQWDJRQLVWiMDtJ\DȕDGUHQHUJUHFHSWRUWyOVWLPXlált adenilcikláz gátlásával karöltve, közvetett módon
K+-csatorna-downregulációt eredményez. Az amiodaron gátolja az akut szívizom-iszkémia során aktiválódó,
aritmogén lipidközti termékeket (szabad zsírsavakat, lizofoszfoglicerideket) (31) fölszabadító foszfolipáz A 2-t
pV D] LO\HQNRU V]LQWpQ PHJQ\tOy $73IJJĘ .+-csatornákat (IK,ATP) is. E hatások összessége minden bizonyQ\DO KR]]iMiUXO D KHYHQ\ P\RFDUGLXPLV]NpPLD HOĘLGp]WHWDFK\DUUK\WKPLiNPHJHOĘ]pVpKH]$]DPLRGDURQ
In vivo antioxidáns, s a pitvarizomzat tachycardia indukálta elektromos és strukturális átépülését (az ún. pitvari remodellinget) is csökkenti.
Az amiodaron alkalmazásának határt szab a nemkívánatos extrakardiális mellékhatások viszonylag gyakori
HOĘIRUGXOiVL J\DNRULViJD    $ EHWHJHN 
iEDQ PDQLIHV]W K\SHU YDJ\ K\SRWK\UHRVLVW LGp] HOĘ
s a szubklinikai pajzsmirigy-diszfunkció gyakorisága
(a 2007-ben publikált SAFE-T-alvizsgálat szerint) még
HQQpO LV QDJ\REE § $ KRVV]~ IHOH]pVL LGHMĦ 
QDS OLSR¿O DV]HUYH]HWEHQIHOKDOPR]yGypVDEEyO
FVDNKyQDSRNDODWWNLUOĘ VRNMyGRWWDUWDOPD]yIRV]IROLSi]JiWOy J\yJ\V]HU D WGĘEHQ OL]RV]RPiOLV IRV]IRlipid-thesaurismosist, alveolitist/pneumonitist és/vagy
LQWHUVWLWLDOLVWGĘ¿EURVLVWRNR]DPHO\DJ\yJ\V]HUDGDgolásának felfüggesztése és (lassú) ürülése közben
bevezetett glükokortikoid-kezelésre általában jól rea-

JiO GH HOĘIRUGXOQDN OpJ]pVL HOpJWHOHQVpJJHO V]|YĘGĘ
esetek is. A jódmentes dronedaron is antagonizálja a
SDM]VPLULJ\KRUPRQ 75DOIDKH] YDOy N|WĘGpVpW pV D]
DPLRGDURQQiO HUĘVHEEHQ EpQtWMD D WGĘDOYHROXVRN
makrofág sejtjeit, ezért, az anyavegyülethez hasonlóDQDOYHROLWLVWSQHXPRQLWLVWpVLQWHUVWLWLDOLVWGĘ¿EURVLVW
RNR]KDW  0HJiOODStWKDWyWHKiWKRJ\DWGĘWR[LFLWiVpUWQHPNL]iUyODJDMyGIHOHOĘV$]ÄDPLRGDURQKHSDWRSDWKLD´ULWNiQV~O\RVpVYDJ\YpJ]HWHVHWHNLQWHWEHQ
a dronedaronhoz hasonlít, amely szintén hepatotoxiNXV (OHGGLJ NpW V]HUYiWOWHWpVW LJpQ\OĘ GURQHGDURQ
RNR]WDDNXWPiMHOpJWHOHQVpJUĘOV]iPROWDNEH

Dronedaron
A jódmentes félszintetikus amiodaron-származékokat,
mint amilyen a dronedaron (Multaq™),, azzal a céllal
IHMOHV]WHWWpNNLKRJ\DPXOWLFKDQQHOÄDQ\DYHJ\OHWKH]´
KDVRQOyKDWiVHUĘVVpJĦGHDQDJ\MyGWDUWDORPRNR]WD
extrakardiális/toxikus mellékhatásoktól mentes antiaritmiás gyógyszert hozzanak létre (20, 24, 41, 42). A jóGDWRPRN HOWiYROtWiViWyO D V]HUYWR[LFLWiV PHJV]ĦQpVpW
remélték, a metánszulfonamid-csoport hozzáadásával pedig a gyógyszermolekula lipofíliáját mérsékelték.
A dronedaron eliminációs féléletideje cca. 24-31 óra,
H]pUWQDSDODWWNLUODV]HUYH]HWEĘO%LROyJLDLKDV]QRVXOiVD D] H[WHQ]tY KHSDWLNXV ¿UVWSDVV PHWDEROL]PXV PLDWW    *\yJ\V]HUJ\yJ\V]HULQWHUDNFLy
miatt simvastatinnal, kumarinokkal, új típusú orális anWLNRDJXOiQVRNNDO 12$& 1RYHO 2UDO $QWL&RDJXODQWV
dabigatran, rivaroxaban, apixaban), antiepileptikumokkal, antidepresszívumokkal, orális azoltípusú antimycoticumokkal nem kombinálható (14, 44). A kumarinizáciyW HOVĘVRUEDQ D GURQHGDURQ VRNV]RU HUĘV KDVPHQpVW
NLYiOWy KDWiVD WHV]L EL]RQ\WDODQQi ,15ÀXNWXiFLyW
RNR]  D WURPELQ pV ;DIDNWRUJiWOy 12$& YpUV]LQWjét pedig azok hepatikus enzimatikus metabolizációját
(CYP3A4) gátolva emeli (67). QT-prolongációt kiváltó
kardioaktív vagy nem szív-ér rendszerre ható gyógyszerekkel, Vaughan Williams ± 6LQJK ,,9 RV]WiO\ED
tartozó antiaritmikumokkal, ketokonazollal, a pszihotrop szerek többségével, makrolid- és kinolon-típusú
antibiotikumok-kal, rifampicinnel, grapefruit juice-szal)
való kombinációja kockázatos és nem ajánlott. Digitálisszal kombinálva rövidíti az ún. posztrepolarizációs
UHIUDNWHULWiVW Q|YHOL D P\RFDUGLXP ¿EULOOiFLyKDMODPiW
és az AV-vezetés gátlásával (bradycardia, AV-blokk)
életveszélyes kamrai aritmiá(ka)t provokálhat (39). SoNDQ~J\HOPpONHGQHNKRJ\D&+)EHQV]HQYHGĘEHtegcsoportokon végzett dronedaron vizsgálatokban
$1'520('$ 3$//$6 O NpVĘEE  DPLDWW pV]OHOWHN
KDOiOR]iVQ|YHNHGpVWPHUWDSiFLHQVHNMHOHQWĘVUpV]H
GLJR[LQWLVNDSRWW$GURQHGDURQȕDGUHQHUJUHFHSWRUElokkolóval (különösen metoprolollal) kombinálva gyakran okoz excesszív bradycardiát vagy AV-blokkot, ezért
együttadásukra csupán a mellékhatások kockázatát
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YiOODOYD >D Gy]LV RND W yYDWRVDQ FV|NNHQWYH@ NHUOKHW
sor. A gyógyszer indukálta májkárosodás (DILI=Drug-Induced Liver Injury) egyik leggyakoribb kiváltó oka
DYLOiJV]HUWH QiOXQNLV QpSV]HUĦDPR[LFLOLQNODYXOiQsav-kombináció (Augmentin™ és generikumai). A dronedaron ezen antimikróbás gyógyszerrel való kombinálása természetesen növeli a súlyos májkárosodás
fellépésének veszélyét (59).
A multicelluláris myocardium-készítményeken és izolált
cardiomyocytákon végzett kísérletek eredményei arra
XWDOWDN KRJ\ D ÄPXOWLFKDQQHO´ PLQG D QpJ\ Vaughan
:LOOLDPVí6LQJKRV]WiO\KDWiVVDO UHQGHONH]Ę  GURQHdaron heveny és krónikus elektrofarmakológiai tulajGRQViJDLKDVRQOyDNpVHJ\HQpUWpNĦHNOHV]QHND]DPLodaronéval, annak extrakardiális/szervtoxikus hatásai
nélkül. Mivel nem tartalmaz jódot, remélhettük, hogy
sem hypo-, sem hyperthyreosist nem okoz, ez a várakozásunk azonban nem vált valóra: a dronedaron, az
amiodaronnál vitathatatlanul sokkal ritkábban, kiválthat
manifeszt vagy szubklinikai pajzsmirigy-diszfunkciót.
7GĘNiURVtWyKDWiVDLVYDQ
$] HOVĘ SURVSHNWtY VRNN|]SRQW~ YpOHWOHQ EHYiODV]WiVRV NHWWĘV YDN SODFHERNRQWUROOFVRSRUWRV  ÄGy]LVWLWUiOy´ DJ\yJ\V]HURSWLPiOLVQDSLDGDJMiWPHJKDWiUR]y
ÄIi]LV´ NOLQLNDLNLSUyEiOiVUDD'$)1( 'URQHGDURQH
Atrial Fibrillation study after Electrical Cardioversion)
YL]VJiODWEDQ NHUOW VRU   $ '$)1(ED  My EDONDPUDIXQNFLyM~ /9()!iWODJRVEDOSLWYDULiWPpUĘMĦ PP  PiVIDMWD DQWLDULWPLiVJ\yJ\V]HUUHOYDJ\
elekt-romosan (egyenáramú elektrokardioverzióval)
konvertált perzisztens AF-es beteget válogattak be.
$N|YHWpVLLGĘPHJOHKHWĘVHQU|YLG KyQDS YROWVD
vizsgálat csupán annak megállapítására volt alkalmas,
hogy a Multaq™ optimális napi adagja kétszer 400 mg,
D] HQQpO QDJ\REE Gy]LVRNDW D EHWHJHN QHP IĘOHJ D]
HUĘV KiQ\LQJHU pV KDVPHQpV PLDWW  QHP WROHUiOMiN
A nagyobb adagok (2×600, 2×800 mg) olyan gyakUDQ RNR]WDN WĦUKHWHWOHQ JDV]WURLQWHV]WLQiOLV KDWiVRNDW
KRJ\ HJ\HWpUWpV V]OHWHWW D WHNLQWHWEHQ KRJ\ D M|YĘben használható maximális napi adag 2×400 mg (800
mg/die) lehet. Ezután a dronedaront valamennyi klinikai
vizsgálatban ezt a dózist alkalmazva tanulmányozták.
A prospektív. internacionális, véletlen beválasztásos,
NHWWĘVYDNSODFHERNRQWUROOFVRSRUWRVMyNDPUDIXQNFLyM~ iWODJRV /9() !1<+$ ,,,  SDUR[L]PiOLVSHUzisztens AF-ben és/vagy pitvarlebegésben (AFlu) szenYHGĘEHWHJHNHWEHYiORJDWyU|YLG pY N|YHWpVLLGHMĦ
(85,',6 (XURSHDQ7ULDOLQ$WULDO¿EULOODWLRQRU)OXWWHU
Patients Receiving Dronedarone for the MaintenanFH RI 6LQXV 5K\WKP  pV $'21,6 $PHULFDQ$XVWUDOLDQ$IULFDQ7ULDOZLWK'URQHGDURQHLQ$WULDO¿EULOODWLRQRU
Flutter Patients for the Maintenance of Sinus Rhythm)
vizsgálatokban a per os dronedaron (2×400 mg/die)
VWDWLV]WLNDLODJ V]LJQL¿NiQVDQ NOLQLNDLODJ D]RQEDQ QHP
V]iPRWWHYĘ PpUWpNEHQ Q\~MWRWWD PHJ D] HOVĘ GRNXPHQWiOW$)$)OXUHFLGtYiLJHOWHOWLGĘW  $J\yJ\V]HU
adagolását SR alatt kezdték és mindkét betegcsopor-

tot (dronedaron = 828; placebo = 409) transztelefonos
EKG-monitorral és hagyományos EKG-val alkalomszeUĦHQHOOHQĘUL]WpN$NpWWDQXOPiQ\HUHGPpQ\HLW|VV]HVtWHWWpND]HOVĘGRNXPHQWiOW$)$)OXNL~MXOiViLJHOWHOW
LGĘDGURQHGDURQQDONH]HOWHNN|UpEHQQDSDSODFHbocsoportban 53 nap volt. Egy év után a dronedaronnal
NH]HOWHNiEDQDSODFHERFVRSRUWEDQEDQ
regisztráltak AF/AFlu-visszatérést (73). Ha a pitvari taFK\DUUK\WKPLD NL~MXOW D GURQHGDURQW V]HGĘNEHQ MyYDO
NLVHEE YROW D] ÄiWYH]HWHWW´ NDPUDIUHNYHQFLD 
ütés/perc), mint a placebocsoportban (117±29). Az
eredmények post hoc elemzése fölvetette, hogy a
dronedaron ebben a viszonylag kis CV, normális balkamra-funkciójú, rövid ideig (után)követett kohorszban
FV|NNHQWL D NyUKi]L NH]HOpVW LJpQ\OĘ V~O\RV SDQDV]Rkat okozó perzisztens attakok és az iszkémiás szélütés
(stroke) gyakoriságát, s a CV-halálozást is csökkenti,
ezeket a retrospektív eredményeket azonban joggal
kezeltük fenntartásokkal. A dronedaron a kiindulási
pUWpNKH] KDVRQOtWYD NDO FV|NNHQWHWWH D V]tY VLQXV
IUHNYHQFLiW pV  PVPDO PHJQ\~MWRWWD D 47LGĘW $
J\DNRULWUDQV]WHOHIRQRVpVKDJ\RPiQ\RV(.*HOOHQĘUzés dacára korántsem biztos, hogy az ilyen típusú beteJHNEHQLJHQJ\DNRUL  WQHWPHQWHV VLOHQW pMMHOL
UHFLGtYiNDWLVGHWHNWiOWiNGHQHPNpUGĘMHOH]KHWĘPHJ
hogy a dronedaron minimális mértékben hatásosabb
volt a placebónál az SR megtartása és az AF/AFlu-recidíva alatti kamrafrekvencia-csökkentés tekintetében.
$ GURQHGDURQFVRSRUWEDQ J\DNUDEEDQ IRUGXOW HOĘ D
NpVĘEELHNEHQ LV PHJ¿J\HOW  NUHDWLQLQYpUV]LQWHPHONHGpV PLQW D SODFHEyYDO NH]HOWHNEHQ  YV 
S     $ GURQHGDURQW V]HGĘ EHWHJHN FVRSRUWMiEDQ J\DNRULEE YROW D K\SHUWK\HRVLV    
PLQWDSODFHERFVRSRUWEDQ S  V
a dronedaron nehézlégzést és köhögést is kiváltott, ez
a panasz/tünet azonban nem bizonyult a placebóhoz
KDVRQOtWYD V]LJQL¿NiQVDQ J\DNRULEEQDN +iURPV]RU
olyan gyakran okozott a dronedaron hasmenést, mint
a placebo (59 vs. 20 beteg), és kétszer olyan gyakran
észleltek májfunkciós eltérést az aktívan kezeltek körében (108 vs. 55), a különbség azonban statisztikailag
QHP EL]RQ\XOW V]LJQL¿NiQVQDN HPOtWpVUH PpOWy N|UOmény, hogy az adatbázis végleges biometriai analízisét
DJ\yJ\V]HUWHOĘiOOtWy6DQR¿$YHQWLVELRPHWULDLRV]Wilyának munkatársai végezték) (73).
$] (85,',6$'21,6YL]VJiODW RN  HUHGPpQ\HLW D WDnulmányt irányító, véleményformáló (a)ritmológusok
OHONHVtWĘ HOĘDGiVRNEDQ LVPHUWHWWpNQpSV]HUĦVtWHWWpN
noha az eredmények nem mindenki számára voltak
PHJJ\Ę]ĘHNHOVĘVRUEDQDV]HUpQ\HI¿FDF\pVDU|YLG
N|YHWpVLLGĘ N PLDWW
0LQGD]RQiOWDOD](85,',6$',1,6NDSFViQVRNDNQDN
I|OWĦQW KRJ\ DPLNRU D] $) NL~MXO D GURQHGDURQ V]iPRWWHYĘ PpUWpNEHQ FV|NNHQWL D] ÄiWYH]HWHWW´ NDPUD
IUHNYHQFLiW(EEĘODPHJ¿J\HOpVEĘONLLQGXOYDWHUYH]WpN
PHJD¿J\HOHPNHOWĘPR]DLNV]yYDOMHO|OWYLV]RQ\ODJNLV
mintaszámú (n=174), prospektív, többközpontú, rando-
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mizált, placebo-kontrollcsoportos (dronedaron-terápia:
 EHWHJ SODFHER   (5$72 (I¿FDF\ DQG VDIHW\ RI
dRonedArone for The cOntrol of ventricular rate during
DWULDO¿EULOODWLRQ YL]VJiODWRWDPHO\EHÄPHJWDUWRWW´EDONDPUDIXQNFLyYDO 1<+$,,, EtUySHUPDQHQViOODQGyVXOW$)EHQ $)!KDWKyQDS V]HQYHGĘLGĘV !pY 
V]tYEHWHJHNHW YHUEXYiOWDN   $ &+) 1<+$ ,,,,9 
NL]iUyNULWpULXPYROW$N|YHWpVLLGĘFVXSiQKDWKyQDS
A dronedaron-adagolás már két hét után és a féléves
HOOHQĘU]ĘSHULyGXVDODWWPLQGYpJLJV]LJQL¿NiQVDQFV|Nkentette a 24 óra alatt (Holter-monitorral) mért átlagos
ÄiWYH]HWHWW´NDPUDIUHNYHQFLiW WpVSHUF VHKDWiV¿]LNDLWHUKHOpVVRUiQWRYiEEQĘWW WpVSHUF 
$V]HU]ĘFVRSRUWIpOpYDODWWSURDULWPLiWV]HUYWR[LFLWiVW
QHPpV]OHOW  $YL]VJiODWpUWpNpWMHOHQWĘVPpUWpNEHQ
FV|NNHQWLKRJ\DGURQHGDURQQDONH]HOWEHWHJHND
AV-vezetést gátló nem-dihidropiridin Ca2+-antagonistát,
DGLJR[LQWDȕDGUHQHUJUHFHSWRUEORNNROyW
LVNDSRWW GOVRWDORONLYpYH $ÄEi]LVWHUiSLD´WHUPpV]Htesen a gyógyszer+gyógyszer-interakció következtéEHQ PDJiWyO pUWĘGĘHQ IHOHUĘVtWHWWH D NDPUDIUHNYHQFLDFV|NNHQWĘHIIHNWXVW  
Az amerikai gyógyszerhatóság erre hivatott panelje az
(85,',6$'21,6YL]VJiODWRNHUHGPpQ\HLQHNLVPHUHtében úgy döntött, hogy a dronedaron morbiditásra és
D YDOyEDQ NHPpQ\ YL]VJiODWL YpJSRQWQDN WHNLQWKHWĘ 
összhalálozásra kifejtett hatását mérsékelt és súlyos
SDQJiVRV V]tYHOpJWHOHQVpJEHQ 1<+$ ,,,,9  pV EDONDPUDJ\HQJHVpJEHQ /9() V]HQYHGĘSURDULWmiára hajlamosabb, nagy CV-kockázatú betegcsoportban (n=627; átlagos életkor 69 év) is megvizsgáltatja.
Az AF nem volt beválogatási kritérium, csupán a pumpagyengeség (safety trial). A prospektív, randomizált,
NHWWĘV YDN SODFHERNRQWUROORV $1'520('$ $1WLDUrhythmic Trial with DROnedarone in Moderate-to-severe congestive heart failure Evaluating morbidity
DecreAse) tanulmány célja ennek a kérdésnek a megválaszolása volt. A 2002 júniusában megkezdett vizsJiODWRWHJ\N|]EOVĘEL]WRQViJLDQDOt]LVNDSFViQ
beteg beválogatása és kezelése után a független Safety and Monitoring Board két hónap után (2003 januárjában) fölfüggesztette, mivel a dronedaron-csoportban
az összhalálozás (all-cause mortality) és a CHF roszV]DEERGiViUD YLVV]DYH]HWKHWĘ KRVSLWDOL]iFLyV LJpQ\
ELRVWDWLV]WLODLODJV]LJQL¿NiQVDQpVNOLQLNDLODJLVN|QQ\HQ
pV]UHYHKHWĘHQQ|YHNHGHWW SODFHERYV
GURQHGDURQ   $GURQHGDURQDNH]HOpVHOVĘKHWHLEHQDEHWHJHNHJ\UpV]pEHQNDO
növelte a szérum kreatininszintet, ezért akkortájt újra
I|OYHWĘG|WW KRJ\ D KDOiOR]iVQ|YHNHGpVW D YHVHIXQNció-rosszabbodás okozza, ez a hipotézis azonban a
NpVĘEELHNEHQQHPLJD]ROyGRWW  
A propektív, multicentrikus, placebo-kontrollcsoportos,
QDJ\PLQWDV]iP~ Q  $7+(1$ $SODFHERFRQWUROOHG7ULDOWRDVVHVVWKHHI¿FDF\RIGURQHGDURQH
mg bid for the prevention of CV Hospitalization or death
IURPDQ\FDXVHLQSDWL(1WVZLWK$WULDO¿EULOODWLRQDWULDO

ÀXWWHU  YL]VJiODWED LGĘV ! pY  HJ\ YDJ\ W|EE WiUVbántalomban (hipertenzió, strukturális szívbetegség/
NRV]RU~pUEHWHJVpJELOOHQW\ĦKLED FXNRUEDM NRUiEEL
tranziens cerebralis iszkémiás attak=TIA, károsodott
EDONDPUDLHMHNFLyVIUDNFLy /9() V]HQYHGĘYLV]RQ\ODJQDJ\V]tYpUUHQGV]HULNRFNi]DWWDOEtUy
betegeket válogattak be (42). Dronedaront 2301, placebót 2327 páciens kezdett szedni, de a dronedaront
DEHWHJHNDLGĘHOĘWWDEEDKDJ\WD$V]HU]ĘND
QDJ\PpUYĦGLV]NRQWLQXiFLyWHJ\IHOĘODJDV]WURLQWHV]WLQiOLVPHOOpNKDWiVRN KDVPHQpV J\DNRULViJiYDO  
PiVIHOĘODNLSUyEiOiVDODWWOpYĘ~MJ\yJ\V]HUKDWpNRQ\ságának (szubjektív) alulbecsülésével magyarázták. Az
iWODJRVN|YHWpVLLGĘKyQDSYROW$]HOVĘGOHJHVYpJSRQW D] ~M NHOHWĦ &9HVHPpQ\QHN HOVĘVRUEDQ D] $)
NL~MXOiViQDN EHWXGKDWyHOVĘKRVSLWDOL]iFLy N V]iPDD
másodlagos a teljes és szív-ér rendszeri halálozás volt.
A friss CV-eseménnyel (AF/AFlu-recidíva, CHF, heveny
koszorúér-szindróma, kamrai szívritmuszavar) megoNROKDWy KRVSLWDOL]iFLy N  V]iPD NDO S  D
&9KDOiOR]iV NDO S  FV|NNHQW pV NLVHEE
számban számláltak a stasztikusok az aktívan kezeltek körében aritmogén/hirtelen halált (p<0,01). A droneGDURQQDONH]HOWEHWHJHNQpOJ\DNRULEEYROWDV]LJQL¿NiQV
bradycardia és a QT-intervellum-megnyúlás (p <0,001).
$ÄNHPpQ\´YpJSRQWQDNWHNLQWKHWĘ|VV]KDOiOR]iVQHP
FV|NNHQW GH D ELRVWDWLV]WLNDLODJ ÄNRPSRQiOW´ ~Q N|]vetett (kompozit) végpont (amelyet a CV-hospitalizáció
és a teljes halálozás összegzése alapján kalkuláltaki),
LJHQ NDO S     ([WUDNDUGLiOLV PHOOpNKDWiVW SDM]VPLULJ\ WGĘ PiMWR[LFLWiVW  FVDN HOYpWYH
 pV]OHOWHN
$]HUĘWHOMHVHQSURSDJiOW$7+(1$YL]VJiODWXWiQNLERQtakozó, sokakban túlzott lelkesedést kiváltó (továbbá a
J\yJ\V]HUWHOĘiOOtWypVDSURMHNWEHVRNSpQ]WLQYHV]WiOy
J\yJ\V]HUJ\iULQ\RPiVJ\DNRUOiVpVDYLOiJPpUHWĦSURPyFLyVÄNDPSiQ\´HUHGPpQ\HNpSSHQ D0XOWDTIRUgalomba hozatalát az amerikai (FDA=Food and Drug
Administration) és az európai (EMA=European Medicines Agency) gyógyszerhatóság engedélyezte, miközEHQ W|EE YpOHPpQ\IRUPiOy V]DNpUWĘ pV]OHOYpQ D GURnedaron szerény effektivitását) javasolta az amiodaron
és a dronedaron közvetlen, head-to-head összehasonlítását.
A két gyógyszert összehasonlító prospektív, véletlen
EHYiODV]WiVRVNHWWĘVYDNSiUKX]DPRVFVRSRUWRV
ország 112 kardiológiai központjának részvételével leIRO\WDWRWW',21<626YL]VJiODWED (I¿FDF\DQG6DIHW\
of Dronedarone versus Amiodarone for the Maintenance of Sinus Rhythm in Patients with Persistent Atrial
)LEULOODWLRQ   D YL]VJiODW NH]GHWH HOĘWW DPLRGDURQW
QHP V]HGĘ ÄDPLRGDURQQDtY´  W~OQ\RPyUpV]W a 
SHU]LV]WHQV VSRQWiQXO QHP V]ĦQĘ  $)WĘO V~MWRWW EHWHJHW YiORJDWWDN  D  QDSRV WHOtWĘ SHULyGXV XWiQ
200 mg/die amiodaront, 249 páciens 800 mg/die dronedaront kapott (52). A primer összetett végpontot az
HOVĘ (.*YDO GRNXPHQWiOW $)NL~MXOiV EHOHpUWYH D
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sikertelen elektrokardioverziót) és a gyógyszerszedés
(hatástalanság vagy mellékhatások/intolerancia miatWL J\DNRULViJiQDN|VV]HVtWpVpEĘOV]iPtWRWWiNNL$NpW
NRKRUV]RUYRVELROyJLDLMHOOHP]ĘL EDVHOLQHFKDUDFWHULVtics) a vizsgálat kezdetekor nem különböztek. A kezelés
iWODJRVLGĘWDUWDPDKpWKyQDSOHWWDYL]VJiODWRWIRO\WDWQL
KDMODQGyEHWHJHNHWKyQDSLJHOOHQĘUL]WpN$]HI¿FDF\
trial-t szakmai-tudományos és etikai okból hét hónap
után felfüggesztették, mivel az amiodaron a betegek
iEDQDGURQHGDURQDSiFLHQVHNEDQWXGWD
PHJHOĘ]PLD]HOVĘ$)UHFLGtYiW S $VLNHUHV
HJ\HQiUDP~ '& HOHNWURPRVNDUGLRYHU]LyXWiQIHOOpSĘ
AF-recidíva is gyakoribb volt a dronedaron csoportban,
PLQW D] DPLRGDURQQDO NH]HOWHNEHQ  YV  
(52). A rövidtávú vizsgálat a kétfajta terápia biztonságosságának (safety) összehasonlítására természetesen nem volt alkalmas.
$ SURVSHNWtY UDQGRPL]iOW NHWWĘV YDN SODFHERNRQWrollcsoportos PALLAS (Permanent Atrial Fibrillation
Outcome Study Using Dronedarone on Top of StanGDUG 7KHUDS\  YL]VJiODWED  pYQpO LGĘVHEE  pY 
nagy CV-kockázatú, súlyos szív- és cukorbetegeket
(n=3236) válogattak be (9). A páciensek kétharmaGiQDN 1<+$ ,,,,,   &+)MH iQDN NpW pYQpO
hosszabb ideje fennálló permanens AF-je/AFlu-ja volt.
$EHWHJHNDNDPUDIUHNYHQFLDFV|NNHQWĘIDUPDNRWHUiSLiEDQUpV]HVOW HJ\KDUPDGXNGLJR[LQWLVNDSRWW 
K-vitamin-antagonista véralvadásgátló (kumarin) kezeOpVEHQXNUpV]HVOW$SULPHU|VV]HWHWWNLPHQHWHOL
végpontot (cerebrális vagy szisztémás artériás embolizáció+akut miokardiális infarktus és/vagy CV halál)
V]LJQL¿NiQVDQ pV NOLQLNDLODJ V]iPRWWHYĘHQ HJ\DUiQW
W|EEEHWHJÄpUWHHO´DGURQHGDURQNRKRUV]EDQ GURUQHdaron 43, placebo 19; p <0,002). Gyakoribb volt a CV
(21 vs. 10; p=0,04) és az aritmogén (13 vs. 4) halálozás
DGURQHGDURQQDONH]HOWHNEHQ S  6]LJQL¿NiQVDQ
több stroke lépett fel az aktívan kezelt kohorszban, s a
klinikailag legnyugtalanítóbb mozzanat a dronedaronQDO NH]HOW EHWHJHN V]tYHOpJWHOHQVpJpQHN PHJNHWWĘ]|GpVHYDJ\DPiUPHJOpYĘ&+)I|OWĦQĘNOLQLNDLURVV]DEbodása volt (43 vs. 24; p=0,02). A PALLAS-vizsgálat
bizonyította, hogy a dronedaron (a placebóval összevetve) nagy CV-rizikójú, permanens AF-es populációban növeli a CHF, az artériás embolizáció és a CV
KDOiOHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJiWH]pUWLO\HQEHWHJHNQHN
nem adható (9). A PALLAS-tanulmány eredményeinek
közzététele után a EMA CHMP-je (Committee for Medicinal Products for Human Use) jelentést tett közzé,
amelyben nyomatékosan javasolta a Multaq™ terápia
megszorítását (14). Tette ezt azért is, mert a posztmarketing szakban (fázis 4) számos bejelentés érkezett az
amerikai gyógyszerhatósághoz (FDA = Food and Drug
Administration) dronedaron okozta májkárosodásról
(DILI=Drug-Induced Liver Ijury), s két esetben heveny
PiMHOpJWHOHQVpJPLDWWVUJĘVV]HUYiWOWHWpVUHLVV]Nség volt. Kórisméztek nehézlégzéssel és köhögéssel
MiUyLQWHUVWLWLDOLVWGĘEHWHJVpJHW DOYHROLWLVWSQHXPRQL-

WLVW¿EURVLVW pVGURQHGDURQLQGXNiOWDLPPXQROyJLDLEHWHJVpJHNHW LV OHXNRFLWRNODV]WLNXV YDVFXOLWLVW pV DQD¿laktoid angioödémát). A dronedaron nagyon ritkán
okoz 1:1 pitvar-kamrai átvezetéssel járó pitvarlebegést
(AFlu) és az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy adekvát alkalmazás (QT-megnyúlást okozó gyógyszer hozzáadása nélkül) kamrai proaritmiás
WRUVDGRJHQ  DNWLYLWiVD VHP QDJ\ SRQWRVV]iPV]HUĦ
adataink e tekintetben azonban mind ez ideig nincseQHN$]DPLRGDURQpVDGURQHGDURQ$)PHJHOĘ]ĘKDWiVHUĘVVpJpQHNV]HPWĘOV]HPEHQL|VV]HKDVRQOtWiViUD
FVDNDU|YLGWiY~'<21,626YL]VJiODWQ\~MWRWWOHKHWĘséget, de több ún. indirekt metaanalízis alátámasztotWDKRJ\DGURQHGDURQ$)PHJHOĘ]ĘKDWiVDJ\HQJHpV
CHF fennállásakor növeli a teljes és CV-halálozást (8,
64, 65). Az sem elhanyagolható szempont, hogy a sokNDONHYpVEpKDWpNRQ\pVV]ĦNOĘLQGLNiFLyVN|UUHOEtUy
Multaq™ összehasonlíthatatlanul drágább, mint a Cordarone™ (e. g. az Egyesült Királyságban a dronedaron
napi adagjának összköltsége 2,25 angol font, az amiRGDURQp 1DWLRQDO,QVWLWXWHIRU+HDOWKDQG&OLQLFDO([\FHOOHQFH>1,&(@MHOHQWpV   
Az ideális antiaritmikum(ok) kifejlesztésére irányuOy HVpO\KR]y HUĘIHV]tWpVHN PDJiWyO pUWĘGĘHQ IRO\WDWyGQDN (J\IHOĘO ÄHUĘOWHWHWW PHQHWEHQ´ IRO\WDWyGLN D]
újabb benzofurán/amiodaron-származékok (celivaron,
budiodaron, KB 130015, US 831 8800 B2) szintéziVHELRNpPLDLpVHOHNWUR¿]LROyJLDLKDWiVDLQDNNXWDWiVD
(amelyben, többek között, a Hideg vezette pécsi munkacsapat is részt vesz) (70). A szegedi kardiofarmakológiai intézet egyik fontos kutatási iránya az amiodaron
DNWtYPHWDELOLWMiQDND]1GH]HWLODPLRGDURQQDN '($ 
PpO\UHKDWyHOHNWUR¿]LROyJLDLMHOOHP]pVH$IĘFpOWHUPpV]HWHVHQD]DPLRGDURQKDWiVRVViJiQDNPHJĘU]pVHpV
DKHSDWRWGĘYDJ\SDM]VPLULJ\WR[LFLWiV pVDW|EEL
klinikailag kevésbé súlyos mellékhatás) kiiktatása. Az
DPLRGDURQÄOHiQ\D´DFHOLYDURQPiUDNOLQLNDLNLSUyEilás szakaszában van, az eddig elvégzett placebo-kontrollcsoportos vizsgálatok (MAIA, CORYFEE, ALPHEE,
ICARIOS) azonban arról tanúskodnak, hogy az új szárPD]pNVLQXVULWPXVWKHO\UHiOOtWypV$)HWPHJHOĘ]ĘKDtása, a dronedaronhoz hasonlóan, sokkal gyengébb,
mint az anyavegyületé (50). Randomizált tanulmányok
(ALPHEE, ICARIOS) bizonyítják, hogy a celivaron az
,&'EHOWHWpVEHQ UpV]HVtWHWW EHWHJHN 979)WĘO LQGXkált ICD-intervencióinak a számát sem csökkenti (50).
Az eddig taglalt kudarcok dacára, az új típusú (az eddiJLHNpWĘO HOWpUĘ KDWiVPHFKDQL]PXV~  J\yJ\V]HUMHO|OWHN
tervezése, experimentális és/vagy klinikai kipróbálása
(az enormis költségek miatt a korábbiaknál kétségtelenül kisebb számban) lankadatlanul folytatódik. A
EHQ SXEOLNiOW VRNN|]SRQW~ NHWWĘV YDN UDQGRPL]iOW SODFHERNRQWUROOFVRSRUWRV 6DIHW\ DQG (I¿FDF\ RI
Single Oral Doses of Vanorexine for Conversion of AtULDO )LEULOODWLRQ RU )OXWWHU RI 5HFHQW 2QVHW WR 1RUPDO
Sinus Rhythm (COR-ART) klinikai kísérletben a dopamin-transzporter gátló vanorexin ugyanolyan siker-
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WHWWLQWHUM~NEyOQ\LODWNR]DWDLEyO  0HJNpUGĘjelezhetetlen respektusát a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) is sokszor és sokféleképpen kifejezte. Az
0.7QHN±N|]|WWHOQ|NH±N|]|WW
a Tudományos Bizottság elnöke volt, jelenleg örökös
WLV]WHOHWEHOLHOQ|NyWD±D]0.7WDJMDLN|]OpYWL]HGHNHQiWHJ\HGOLNpQW±D0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD 07$  WDJMD 1HP]HWN|]L WiUVDViJL WLV]WVpJHLW
V]HUNHV]WĘEL]RWWViJL pV WLV]WHOHWEHOL WDJViJDLW DNDGpmiai funkcióit, külföldi és hazai kitüntetéseit fölsorolni e
helyütt lehetetlen; ez megtörtént és megjelent a nagyhíUĦV]HJHGL&9V]tYHOHNWUR¿]LROyJLDLPĦKHO\QHP]HWN|]LpVKD]DLUHSXWiFLyMiWNLYiOyDQpVV]RUJRVDQĘU]ĘWDQszéki utódtól, Varró Andrástól szerkesztett könyvekben
 7t]pYYHOH]HOĘWWPapp Gyula 70. születésnapja alkalmából már volt alkalmunk dolgozatok írásával
nagyrabecsülésünket kifejezni a Cardiologia Hungarica
2008. januári különszámának hasábjain. Jómagam abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy csaknem
QHJ\YHQpYHV]HJHGLHNOpYpQN|]HOUĘOLVPHUHPPapp
Gyulát, a tudóst és a magánembert (1. ábra), s felesOHJHV PHJHUĘVtWHQL KRJ\ QHP FVXSiQ HPLQHQV NDUdio-farmakológus kutatóprofesszor, hanem kimagasló
LQWHOOHNWXVt]LJYpULJQHRUHQHV]iQV]ELEOLR¿OtUyHPEHU
Fontos leszögezni, hogy jóakaratú, nagyvonalú patróQXVLVDNLQHNDEHQQQNpVN|UO|WWQNOpYĘJ\RUVDQ
változó világ minden újdonságáról ma, nyolcvanévesen
is, van tudomása, bölcs, határozott, pártatlan, etikus,
mindig konstruktív, senkit és semmit nem degradáló véOHPpQ\H5HQGNtYON|UOWHNLQWĘHQJ\HO W PLQGLJDUUD
hogy soha senkit ne bántson meg, hangos szó, durva
mondat még keserves élethelyzetekben sem hagyta el
a száját. Bárki fordul hozzá támogatásért, aki érdemes
rá, meg is kapja (20).
A hazai szívgyógyászat kibontakozása és Haynal Imre
± NOLQLNDLJD]JDWyLpVWXGRPiQ\RVPĦN|GpVH
yWDEĘYHONHGHWWNOI|OG|QLVUHVSHNWiOWMHOHVSURIHVV]Rrokban, de alighanem vitathatatlan, hogy a modern magyar kardiológiát Papp Gyulának VLNHUOW HOVĘVRUEDQ
R[IRUGL ±    pV SiUL]VL   WDnulmányútjai után, nemzetközi tudományos és emberi
NDSFVRODWUHQGV]HUpW WXGDWRVDQ pV IRNR]DWRVDQ EĘYtWYHÄEHYLQQL´D]HXUySDLNDUGLROyJLDLV]tQWpUUH$HV
pYHNEHQDUiPLQGLJMHOOHP]ĘDODSRVViJJDOpVÄR[IRUGL´
angolsággal bírálatokat írt (többek között) az Európai
Kardiológiai Társaság (European Society of CardioORJ\ (6&  IRO\yLUDWD IĘV]HUNHV]WĘMpQHN IHONpUpVpUH D
European Heart Journal-hoz elküldött kéziratokról. A
V]HUNHV]WĘEL]RWWViJ WDJMDL IHO¿J\HOWHN D NLWĦQĘ OHNWRUL
munkára és 1979-ben beválasztották a folyóirat EditoPapp Gyula méltatása
rial Board-jába. Ezt a munkát 1984-ig végezte, majd
D] (6& HOQ|NVpJL WDJMD OHWW ±  ±
$NLN H]HQ WLV]WHOJĘ GROJR]DW ODXUHiWMiQDN V]DNPDLWX- N|]|WWD]HXUySDLV]tYWiUVDViJWDQiFVRVD±
dományos életpályáját, elfogulatlan világlátását és em- N|]|WW SpQ]WiUQRND ± N|]|WW DOHOQ|N pV D]
beriességét netán nem ismerik, betekintést kaphatnak Ösztöndíj Bizottság (Fellowship Committee) elnöDWLV]WHOHWpUHpVUyODtUWNLWĦQĘN|Q\YHNEĘO 6]iPYHWpV NH (]HQ  pYHV SHULyGXV DODWW D] (6&EHQ H[ RI¿Ráadás), ünnepi folyóirat-különszámokból a vele készí- cio betöltött tisztségeinél és puvoárjánál fogva sokat

DUiQQ\DO V]QWHWWH PHJ D IULVV NHOHWĦ  QDS  $)HW
AFlu-t, mint az egyenáramú elektromos kardioverzió
 $]DWULRV]HOHNWtYÄXVHGHSHQW´1D+-csatorna gátló vernakalant (Kynapid™) iv. befecskedezve (2-3 mg/
WWNJSHUFDODWW DEHWHJHNaiEDQPHJV]QWHWLD
IULVVNHOHWĦ KpW $)HW  $]DPLRGDURQV]iUmazék budiodaron a PASCAL (Paroxysmal Atrial Fibrillation Study with Continuous Atrial Logging) biztonságosan csökkentette az AF-terhelést, de a gyógyszer
fejlesztését és klinikai kipróbálását az amerikai gyártó
(ARYx Therapeutics, Fremont, CA) üzleti okokból felfüggesztette.
ÒMDEEÄPiVRGLNHVpO\W´NtQiODGURQHGDURQQDNHJ\HOWpUĘ KDWiVPHFKDQL]PXV~ DQWLDULWPLNXPPDO D ODVV~
NpVĘL >ODWHVORZ LQZDUG@ 1D+FVDWRUQiW >,QD/@ JiWOy D
stabil angina pectoris gyógyszereként már forgalomban
UDQROD]LQQDO>5DQH[D@ YDOyHJ\WWDGiV  $]LQWHUQDFLRQiOLVNHWWĘVYDNYpOHWOHQEHYiODV]WiVRVSDUDOHO
SODFHERNRQWUROOFVRSRUWRV  Ii]LV~ +$5021<YL]Vgálat (Combined Ranolazine and Dronedarone in the
Management of Paroxysmal Atrial Fibrillation) eredményei jótékony, szinergista hatást sejtetnek: a jól tolerálható kombinált kezelés hatásossága a beültetett, folyamatos ritmuszavar-detekcióra is alkalmas pacemaker
VHJtWVpJpYHO SRQWRVDQ PpUKHWĘ YROW   $ J\yJ\szer-kombináció (a monoterápiás dózisnál kisebb adagokban: dronedaron: 2×225 mg/die, ranolazin 750 mg/
GLH NDOFV|NNHQWHWWHD]$)ÄWHUKHOpVW´D]$)EHQ
ÄW|OW|WW´LGĘ|VV]HVVpJpW $NLFVLPLQWDV]iP Q  D
U|YLGN|YHWpVLLGĘ KpW pVDIDMODJRVDQV]HOHNWiOWEHWHJFVRSRUW DPHO\KiURPKyQDSRQEHOONpWUHJĦSURJramozható szívütemszabályzóval ellátott paroxizmális
$)HV SiFLHQVHNEĘO iOOW  QHP WHV]L OHKHWĘYp KRJ\ D
WDQXOPiQ\HUHGPpQ\HLEĘOiOWDOiQRVpUYpQ\ĦN|YHWNH]tetés(ek)re jussunk, de a klinikai kísérlet pozitív eredménye újra fölcsillantotta a reményt (68). A már idézett
kanadai szaktekintély, Stanley Nattel, úgy vélekedik,
KRJ\ D KR]]ipUWĘHQ NRPELQiOW DQWLDULWPLiV WHUiSLD
DPHO\HWWHUPpV]HWHVHQFVDNV]tYHOHNWUR¿]LROyJLiEDQ
és aritmológiában igen jártas szívgyógyász indikálhat
pVLUiQ\tWKDW QHPNHOOĘNpSSHQ NLDNQi]RWWNXWDWiVLpV
IDUPDNRWHUiSLiVLUiQ\]DW1HPNL]iUWWHKiWKRJ\DM|YĘEHQ VLNHUO NLV Gy]LVEDQ EHYLWW SURDULWPLDPHQWHV 
antiaritmiás gyógyszer-kombinációval (a manapság oly
ÄGLYDWRV´ NRPERNpV]tWPpQ\HN YDODPHO\LNpYHO  PHJHOĘ]QLD]pYUĘOpYUHQDJ\REESUHYDOHQFLiM~DEHWHJHN
iEDQWQHWPHQWHVJ\DNUDQYiUDWODQLV]NpPLiV
szélütést okozó népbetegséget, az AF-et.
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tett a magyar kardiológia felvirágoztatásáért, az MKT
helyzetének, megítélésének nemzetközi javításáért és
VRN PiV HOĘUHPXWDWy MyWpWHPpQ\ PHOOHWW W|EE PDJ\DU
szívgyógyásznak (többek között Borbola Józsefnek,
Varga Albertnek, Merkely Bélának és nekem) tudott
komoly súlyú, hosszú távra szóló külföldi tudományos
|V]W|QGtM HOQ\HUpVpW HOĘVHJtWHQL ( VRURN tUyMD PiU
belgyógyász szakorvosként, hét évnyi belgyógyászati
osztályon végzett betegellátó munka után, munkahelyi
IĘQ|NH Varró Vince ±  NOLQLNDLJD]JDWy HJ\HWHPL
WDQiU pV OHHQGĘ DVSLUiQVYH]HWĘP Szekeres László,
YDODPLQWD]07$7XGRPiQ\RV0LQĘVtWĘ%L]RWWViJiQDN
70% KR]]iMiUXOiViYDOpVWiPRJDWiViYDO±
N|]|WW07$DVSLUiQVNpQWWHOMHVPXQNDLGĘEHQDV]HJHGL
egyetem aritmiakutatásban élenjáró gyógyszertani intézetében dolgozott. Ekkor kerültem szoros munkakapFVRODWEDDODXUHiWWDODNLYHOHJ\WWPĦN|GYHHOYpJH]WN
(a heveny szívizom-iszkémia során a cardiomyocyták
károsodó foszfolipid-membránjaiból felszabaduló) aritmogén lizofoszfatidilkolin (LPC) in vitro elektropatológiai jellemzését (31) és több közös összefoglaló cikket
tUWXQN NO|QE|]Ę WpPDN|U|NEHQ (] D KiURP pY pOHWSiO\iPUHQGNtYOKDV]QRVpVWDQXOViJRVLGĘV]DNDYROW
mert részese lehettem Papp Gyula professzorLGĘWQHP
NtPpOĘ V]LJRU~ pV SHUIHNFLRQLVWD NXWDWyL pV V]DNtUyL
munkájának, s a farmakológiai intézetben töltött három
év után (1985-ben) nem volt nehéz megszerezni az
orvostudomány kandidátusa (MTA/CSc) tudományos
IRNR]DWRW   DPHO\HW NpVĘEE D] ~M WXGRPiQ\RV PLQĘVtWpVLUHQGV]HUEHYH]HWpVHXWiQD]HJ\HWHPV]LQWpQ
Papp Gyulától elnökölt Doktori és Habilitációs Bizottsága 1996-ban PhD tudományos fokozatként is elismert.
Munkakapcsolatunk a klinikára való visszatérésem
után sem szakadt meg, azután is számos közös publikációnk jelent meg. Említettem, hogy az ESC pénzWiUQRND ± N|]|WW Papp Gyula volt, így aztán
nem volt túlságosan nagy meglepetés, hogy az ESC
Ösztöndíj Bizottsága 1989 tavaszán úgy döntött, hogy
HJ\LNNXWDWyL|V]W|QGtMiWD]DNNRUPpJÄV]RFLDOLVWD´RUszágok valamelyikében dolgozó, klinikai és experimenWiOLV NDUGLROyJLDL WDSDV]WDODWRNNDO EtUy Ä-DQXVDUF~´ 
DQJROXOEHV]pOĘRUYRVQDNtWpOLRGD$]|V]W|QGtMDWWHUPpV]HWHVHQ D SRV]WNRPPXQLVWD RUV]iJRNEyO HOVĘként, azért nyerhettem el, mert élveztem az akkortájt
pSSHQ D] (6& WUHDVXUHUMHNpQW WHYpNHQ\NHGĘ Papp
Gyula hathathatós támogatását. Mindmáig büszke vagyok, hogy erre addig és a vele végzett munka alapján
pUGHPHVQHNWDUWRWW$]DNNRUPiUYLOiJKtUĦSURJUDPR]RWWHOHNWURPRVV]tYLQJHUOpVW 3(6 NLIHMOHV]WĘHein JJ
Wellens ± PDDVWULFKWLNDUGLROyJLDLNOLQLNiMiWYilasztottam és egy évig, Papp Gyula jóvoltából, EuróSDYH]HWĘV]tYN|]SRQWMiEDQWDQXOKDWWDPGROJR]KDWWDP
±  $] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ LV HOLVPHUW pV
tisztelt (korábban Baltimore-ban dolgozó) holland klinikaigazgató ajánlására kaptam meg az American Heart
$VVRFLDWLRQ $+$ VWLSHQGLXPiW$=86$HJ\LNYH]HWĘ
V]tYHOHNWUR¿]LROyJLDLN|SRQWMiEDQRalph Lazzara és a

His-köteg-potenciál humán regisztrálásának technikáját kidolgozó Benjamin J ScherlaJ ± tUiQ\tWiViYDO
az oklahomai egyetem (OUHSC=Oklahoma University
Health Sciences Center, College of Medicine) kardiolóJLDL RV]WiO\iQ GROJR]KDWWDP  KyQDSLJ ± 
(]XWiQLVV]iPRVDONDORPPDOYHKHWWHPUpV]WHOĘDGyként (a Soros Alapítvány és az oklahomai kardiológiai
klinika anyagi támogatásával) élenjáró amerikai konferenciákon. Ben J. Scherlag D +LVHOHNWURJUi¿D DW\MD D YLOiJ HJ\LN OHJQDJ\REE LGp]HWWVpJĦ NDUGLROyJXVD
(1969-i Circulation-alapcikke minden invazív szív-elektUR¿]LROyJLDLSXEOLNiFLyREOLJiWFLWiWXPD EHQDPLNRUD%HOJ\yJ\iV]9LOiJNRQJUHVV]XVQDN ,6,0¶ 
Budapest adott otthont, Magyarországra is ellátogatott,
szimpóziumot szerveztünk. Scherlag referátumokat
WDUWRWWpV6]HJHGUHLVHOOiWRJDWRWW%XGDSHVWWĘO]VLQDJyJiLQNWyO D 'RKiQ\ XWFDLWyO pV D V]HJHGLWĘO  HO YROW
ragadtatva (pedig az oklahomai sem akármilyen). Hein
Wellens professzortSHGLJEHQ HOĘWHUMHV]WpVHPre) tiszteletbeli dísztagjává fogadta az MKT és azóta
is többször eljött Magyarországra tanítani bennünket.
Mind e folyamatokat Papp GyulaÄGRPLQyV]HUĦHQ´WRYDJ|UGOĘWiPRJDWiVDLQGtWRWWDHOpVYLWWHHOĘUH
(OĘV]|U EHQ D  .DUGLROyJLDL 9LOiJNRQJUHVV]XVRQ DKROD]LVNRODWHUHPWĘSzekeres László professzor
QDJ\V]HUĦSHUFHVUHIHUiWXPRWWDUWRWWDPLDKDOOJDWyViJEDQ OĘ ¿DWDO EHOJ\yJ\iV]W OHQ\ĦJ|]WH pV LQVSLrálta), egy tokiói séta és beszélgetés közben vetette fel
Szekeres professzorD NpVĘEEPHJYDOyVXOy JRQGRODtot, hogy ti. néhány évre menjek át dolgozni a Gyógyszertani Intézetbe, ahol az experimentális aritmológia
pV V]tYHOHNWUR¿]LROyJLD DODSYRQDODLW HOVDMiWtWKDWRP $
Szekeres Lászlótól NH]GHPpQ\H]HWWpVDWĘOHpVDNDdémiai nagydoktor társprofesszorától, Papp Gyulától
LUiQ\tWRWW pV N|UOWHNLQWĘHQ SDWURQiOW NXWDWiV YDODPLQW
a hollandiai, amerikai és svédországi ösztöndíjas évek
DODWW YpJ]HWW PXQND EHWHWĘ]pVHNpSSHQ YpGKHWWHP
PHJ YLV]RQ\ODJ ¿DWDORQ   DNDGpPLDL QDJ\GRNWRUL pUWHNH]pVHPHW   2NODKRPDL IĘQ|NHLP Lazzara
és Scherlag professzorok jóvoltából (ajánlásukkal és
szponzorációjukkal) lettem 1995-ben az 1979-ben alaStWRWW eV]DN$PHULNDL 3DFHPDNHU pV (OHNWUR¿]LROyJLDL
7iUVDViJ 1$63( 1RUWK$PHULFDQ6RFLHW\RI3DFLQJ
and Electrophysiology, jelenleg HRS=Heart Rhythm
6RFLHW\ HOVĘ LGHKD]DGROJR]yQHPHPLJUiOW PDJ\DU
törzstagja. Az akadémikus Papp Gyulától, Merkely Béla
és Tenczer JószefSURIHVV]RURNWyOYDODPLQWWĘOHPV]HUNHV]WHWW.OLQLNDLV]tYHOHNWUR¿]LROyJLDpVDULWPROyJLDF
VRNV]HU]ĘVNp]LN|Q\YHWD]$NDGpPLDL.LDGyNpWV]HULV
kiadta (1999-ben és 2009-ben) és mindkét alkalommal
PHJNDSWDD]07$92UYRVL2V]WiO\iQDNQtYyGtMiW,GĘközben Merkely BélaWDQV]pNYH]HWĘHJ\HWHPLWDQiUNOLnikaigazgató professzor lett, s a közelmúltban az ESC
DOHOQ|NpYpLVPHJYiODV]WRWWiN(QQHNHOĘVHJtWpVppUWĘ
PDJDPRQGRWWSOpQXPHOĘWWN|V]|QHWHWPapp Gyulának.
Az elmúlt évtizedekre visszatekintve mindenkinek könyQ\Ħ EHOiWQL KRJ\ D PDJ\DU V]tYJ\yJ\iV]DWRW D KD]DL
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és nemzetközi porondon
egyaránt fáradhatatlanul
támogató Papp Gyulának
az egész MKT és közvetlen tanítványai, munkatársai egyaránt nagyon sokat köszönhetnek.
Papp Gyula hazautazásakor, a búcsú során oxfordi
mentora, Edward Miles
Vaughan Williams a köYHWNH]ĘNHW PRQGWD Ä<RX
should keep your mind al6. ÁBRA. Mészöly Miklós
ways open; both mentally
(1921–2001), író, költő
and physically you should
remain active as long as
\RXFDQ7KHVHDUHWKHVHFUHWVRIDOLIHZRUWKOLYLQJ´
1RVD]LQWUDFHOOXOiULVPLNURHOHNWUyGWHFKQLNDEULW~WW|UĘMH  pY pV  QDSLJ pOW .tYiQRP KRJ\ Wt] HV]WHQGĘ HOWHOWpYHO  pYHV NRUiEDQ D PRVWDQLKR] KDVRQOy
WHVWL¿]LNDLMyOpWEHQpVV]HOOHPLIULVVHVVpJEHQN|V]|QWhessük újra Papp Gyulát. Írásomat Mészöly Miklós
±  iEUD GHUĦVHQE|OFVVRUDLYDO]iURP
Ä7HOLND]LGĘpVQHPPLOHWWQNYpQHEEHNKDQHPDV|U
KDEMDYpNRQ\DEE´
,URGDORP
 Anrep GV, Barsoum GS, Kenaway MR, et al. Ammi visnaga in the
WUHDWPHQWRIWKHDQJLQDOV\QGURPH%U+HDUW-±KWWSV
doi.org/10.1016/0002-8703(47)90359-1
 Antzelevitch C, Burashnikov A. Atrial-selective sodium channel
EORFN DV D QRYHO VWUDWHJ\ IRU WKH PDQDJHPHQW RI DWULDO ¿EULOODWLRQ
$QQ 1 < $FDG 6FL   ± KWWSVGRLRUJM
6632.2009.05086.x
%DUROG66)D]HNDV7(LQWKRYHQ¶V¿UVWHOHFWURFDUGLRJUDP\HDUV
DJR 3DFLQJ &OLQ (OHFWURSK\VLRO   ± KWWSVGRLRUJ
10.1046/j.1460-9592.2002.01792.x
%RUEROD-'URQHGDURQ±DN|YHWNH]ĘOpSpV.DUGLRYDV]F5UHYHQFLy
5UHKDE±
 Burashnikov A, Belardinelli A, Antzelevitch C. Acute dronedarone
LV LQIHULRU WR DPLRGDURQH LQ WHUPLQDWLQJ DQG SUHYHQWLQJ DWULDO ¿EULOODWLRQLQFDQLQHDWULD+HDUW5K\WKP±KWWSVGRLRUJ
10.1016/j.hrthm.2010.05.019.
 Burashnikov A, Di Diego JM, Sicouri S, et al. Atrial-selective effects of
FKURQLFDPLRGDURQHLQWKHPDQDJHPHQWRIDWULDO¿EULOODWLRQ+HDUW5K\WKP±KWWSVGRLRUJMKUWKP
 Charlier R, Deltour G, Tondeur R, et al. Recherses dans la serie des
benzofuranes. VII. Etude pharmacologiue preliminaire du butyl-2(diioGR¶¶EHWD1GLHWK\ODPLQRHWKR[\¶EHQ]R\O  EHQ]RIXUDQH $UFK
,QWHUQ3KDUPDFRG\Q±
 Chatterjee S, Ghosh J, Lichstein E, et al. Meta-analysis of cardioYDVFXODU RXWFRPHV ZLWK GURQHGDURQH LQ SDWLHQWV ZLWK DWULDO ¿EULOODWLRQRUKHDUWIDLOXUH$P-&DUGLRO±KWWSVGRLRUJ
10.1016/j.amjcard.2012.04.034
Conolly SJ, Camm AJ, Halperin JL, et al for the PALLAS InvestigaWRUV 'URQHGDURQH LQ KLJKULVN SHUPDQHQW DWULDO ¿EULOODWLRQ 1 (QJO -
0HG±KWWSVGRLRUJ1(-0RD
&VDQiGL=)D]HNDV79DUUy$$SLWYDU¿EULOOiFLyNH]HOpVpQHNQHP
IDUPDNROyJLDLOHKHWĘVpJHL2UY+HWLO±
 Davy Jm, Herold M, Hoglund C, et al. for the ERATO Investigators.
'URQHGDURQHIRUWKHFRQWURORIYHQWULFXODUUDWHLQSHUPDQHQWDWULDO¿Erillation: and safety of dronedarone for the control of ventricular rate
GXULQJDWULDO¿EULOODWLRQ (5$72 $P+HDUW-H±H
https://doi.org/10.1016/j.ahj.2008.08.010.12. 12.
 Dittrich HC, Feld GK, Bahnson TD, et al for the COR-ART. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled dose-ranging
study to evaluate single oral doses of vanoxerine for conversion of re-

FHQWRQVHWDWULDO¿EULOODWLRQRUÀXWWHUWRQRUPDOVLQXVUK\WKP+HDUW5K\WKP±KWWSVGRLRUJMKUWKP
 Duray Z, Torp-Pedersen C, Conolly S, et al. Effects of dronedarone
RQ FOLQLFDO RXWFRPHV LQ SDWLHQWV ZLWK ORQH DWULDO ¿EULOODWLRQ - &DUGLRYDVF (OHFWURSK\VLRO   ± KWWSVGRLRUJM
8167.2010.02006.x
 European Medicines Agency (EMA) recommends restricting use of
0XOWDT KWWSZZZHPDHXURSDHXHPDLQGH[MVS"BQDY /1 FXUO SDges. 2011. September 22.
)D]HNDV7$]DPLRGDURQ2UYRVNpS]pV±
 Fazekas T. Zsírsavak és lizolipidek patogenetikai szerepe a heveny
szívizominfarktus korai szakában. Akadémiai (MTA) kandidátusi értekezés/CSc, 1986.
 Fazekas T. Az antiarrhythmiás gyógyszerek klinikai alkalmazásának biztonsága. Antiarrhythmiás és proarrhythmiás gyógyszerhatások. Akadémiai (MTA) (nagy)doktori értekezés/DSc, 2001.
 Fazekas T. A szívritmuszavarok gyógyszeres kezelésének jelenlegi
OHKHWĘVpJHLpVWiYODWDL+i]LRUY7RYiEENpS]Ę6]OH±
 )D]HNDV 7 $ SLWYDUUHPHJpV iWWHNLQWĘ W|UWpQHWH 2UYRVW|UW .|]O
±±
 )D]HNDV 7 $PLRGDURQ ² GURQHGDURQ" &DUGLRO +XQJ 
 6XSSO$ ±
 )D]HNDV 7 $ PDJ\DU ÄV]tYHVN|Q\YHN´ NLDGiVW|UWpQHWH &DUGLRO
+XQJ±
)D]HNDV7%RJiWV*&VDQiGL=HWDO3LWYDU¿EULOOiFLy$V]tYL]RPVHMWWĘODEHWHJiJ\LJ.OLQLNDLEL]RQ\tWpNRN%XGDSHVW0HGLFLQD.|Q\YNLDGyS±
 Fazekas T. Pitvarlebegés. Budapest: Akadémiai Kiadó; 2013; p.
±
 Fazekas T. A dronedaron odüsszeája: az antiarrhythmiás gyógyszerfejlesztés sötét fejezete. Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
0ĦYHOĘGpVW|UWpQHWL 2V]WiO\N|]L %L]RWWViJiQDN NRQIHUHQFLiMD 07$
Budapest: 2016. június 1.
 Fazekas T, Csanádi Z. A szívritmuszavarok kezelése. Klinikai bizonyítékok. Budapest: Medicina Könyvkiadó; 2004.
 Fazekas T, Carlsson L, Scherlag BJ, et al. Electrophysiological
and inotropic characterization of a novel Class III antiarrhythmic agent,
*/*±9± LQ WKH PDPPDOLDQ KHDUW - &DUGLRYDVF 3KDUPDFRO 
±
)D]HNDV7&VDQiGL=9DUUy$$SLWYDU¿EULOOiFLySDWRJHQH]LVHpV
NOLQLNDLMHOHQWĘVpJH2UY+HWLO±
)D]HNDV7&VDQiGL=9DUUy$$SLWYDU¿EULOOiFLyJ\yJ\V]HUHVNH]HOpVH2UY+HWLO±
Fazekas T, Liszkai G. Az antiarrhythmiás farmakoterápia alapelvei
D]H]UHGIRUGXOyQ2UY+HWLO±
 Fazekas T, Papp Gy. A kalciumantagonisták klinikai alkalmazásának
IDUPDNROyJLDLDODSMDL$]RUYRVWXGRPiQ\DNWXiOLVSUREOpPiL±
 )D]HNDV 7 1pPHWK 0 3DSS -*\ &DUGLDF HOHFWURSK\VLRORJLFDO
effects of lysolecithin, an ischaemic metabolite, on rabbit atrial and
ventricular myocardium. In: Szekeres L, Papp JGy (eds). Pharmacological protection of the myocardium. Vol. 1. Oxford/Budapest: PergaPRQ3UHVV$NDGpPLDL.LDGyS±
 Fazekas T, Scherlag Bj, Mabo P, et al. Facilitation of reentry by
lidocaine in canine myocardial infarction. Am Heart J 1994; 127 (2):
±KWWSVGRLRUJ  
 Fazekas T, Smeets J, Wellens HJJ. Az antiaritmiás gyógyszerek
DULWPRJpQKDWiVD$SURDULWPLiNNRUV]HUĦNOLQLNDLV]HPOpOHWH2UY+HWLO
±
 Fazekas T, Szabó B, Scherlag BJ. A hosszú QT/QTU-szindróma és a
ÄWRUVDGHVGHSRLQWHV´NDPUDLWDFK\FDUGLD2UYRVNpS]pV
Fazekas T, Varró A, Papp Gy. A klinikai arrhythmiák gyógyszeres
kezelésének jelenlegi helyzete és perspektívái. Cardiol Hung 1997; 26:
±
 Fazekas T, Vos Ma, Van Der Zande, et al. Az interventricularis reSRODUL]iFLyV GLV]SHU]LyQ|YHNHGpV V]HUHSH D] LEXWLOLG iOWDO HOĘLGp]HWW
monomorf és torsades de pointes kamrai tachycardia kialakulásában.
&DUGLRO+XQJ±
Fitzgerald Jd. Class III antiarrhythmic agents: serendipity or drug
GHVLJQ"'LDORJ&DUGLRYDVF0HG±
)UDQ]0U6LQJK61$PLRGDURQHDQGGURQHGDURQHWKHZRUNHUEHH
DQGWKHGURQH"+HDUW5K\WKP±
 Frommeyer G, Milberg G, Grotthof JS, et al. Dronedarone and digitalis: individually reduced post-repolarization refractoriness enhances
OLIHWKUHDWHQLQJ DUUK\WKPLDV (XURSDFH   ± KWWSV
doi.org/10.1093/europace/euu393
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 Heijman J, Heusch G, Dobrev D. Pleiotropic effects of antiarrhytKPLFDJHQWVGURQHGDURQHLQWKHWUHDWPHQWRIDWULDO¿EULOODWLRQ&OLQ0HG
,QVLJKWV±KWWSVGRLRUJ&0&6
+LOOHPDQ'(0RRVV$15ROHRIGURQHGDURQHLQDWULDO¿EULOODWLRQ
PRUH TXHVWLRQV WKDQ DQVZHUV 3KDUPDFRWKHUDS\   ±
https://doi.org/10.1592/phco.30.9.867
+RKQORVHU6+&ULMQV+MJP9DQ(LFNHOVHWDOIRUWKH$7+(1$,Qvestigators. Effect of dronedarone on cardiovascular events in atrial
¿EULOODWLRQ1(QJO-0HG±KWWSVGRLRUJ
1(-0RD
 Hollman A. Plants in cardiology. Amiodarone, nifedipine, sodium
cromoglycate. Br Heart J 1991; 65: 57.
 +8*+(6 6 8. FDUGLRORJLVWV SHWLWLRQ 1,&( 1DWLRQDO ,QVWLWXWH IRU
Health and Clinical Exycellence) to reverse dronedarone decision. The
Heartorg 2010. február http://www.theheart.org/article/1045223/print.do
,DQQRQH3+DXSW()OHJR*HWDO'URQHGDURQHIRUDWULDO¿EULOODWLRQ
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±KWWSVGRLRUJMDPDLQWHUQPHG
 Kathofer S, Thomas D, Karle CA. The novel antiarrhythmic drug
dronedarone: comparison with amiodarone. Cardiovasc Drug Reviews
±KWWSVGRLRUJMWE[
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VLQXV UK\WKP DQG FRQYHUVLRQ RI DWULDO ¿EULOODWLRQÀXWWHU - &DUGLRYDVF
(OHFWURSK\VLRO   ± KWWSVGRLRUJM
8167.2011.02234.x
 Kirchof P, Benussi S, Kotecha D, at al. Task Force for the managePHQWRIDWULDO¿EULOODWLRQRIWKH(XURSHDQ6RFLHW\RI&DUGLRORJ\ (6& 
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Association (EHRA) of the ESC. Endorsed by the European Stroke Organisation (ESO). 2016 ESC Guidelines for the management of atrial
¿EULOODWLRQGHYHORSHGLQFROODERUDWLRQZLWK($&76 (XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU&DUGLR7KRUDFLF6XUJHU\ (XU+HDUW-±
 Kober L, Torp-Pedersen C. Mcmurray JJ, et al. for the Dronedarone
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