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A globalizáció és a humánpopuláció mozgásának mértéktelen fokozódása kedvez a mikrobák terjedésének, és a globális járványok kialakulása folyamatos fenyegetéssé vált az elmúlt 2 évtizedben. Az elmúlt hónapban számos publikáció jelent meg a SARS-CoV-2 (CoV-2) koronavírus által okozott betegség (COVID-19) és a szív- és érrendszeri
PHJEHWHJHGpVHN NDUGLRYDV]NXOiULV EHWHJVpJ &9%  NDSFVRODWiUyO YH]HWĘ WXGRPiQ\RV IRO\yLUDWRNEDQ (+- -$&&
JAMA, Nature, Lancet). Biztosan megállapítható, hogy ezek a betegek fogékonyabbak a vírusra, a betegség lefolyása
V~O\RVDEEW|EESXOPRQDOLVV]|YĘGPpQ\OpSIHODPRUWDOLWiVPDJDVDEE$PHJOpYĘV]tYpVpUEHWHJVpJHNURPODQDN
DNRUiEEDQQHPpULQWHWWEHWHJHNQpOLVDNXWNDUGLiOLVV]|YĘGPpQ\HNDODNXOKDWQDNNL$&29,'NH]HOpVpEHQMHOHQleg empirikusan alkalmazott gyógyszereknek is lehetnek kardiális mellékhatásai. Felmerül a gyanú, hogy a korábbi
NRURQDYtUXVMiUYiQ\RNKR] 6$560(56 KDVRQOyDQDIHUWĘ]|WWHNEHQKRVV]~WiY~NDUGLiOLVNDUGLRPHWDEROLNXVPHOOpNKDWiVRNOHV]QHNLJD]ROKDWyDN-HOHQOHJNOLQLNDLWDQXOPiQ\IXWDEHWHJVpJNO|QE|]ĘDVSHNWXVDLQDNpVDWHUiSLiV
OHKHWĘVpJHN IHONXWDWiViUD YDODPLQW QDJ\ EHWHJV]iP~ UHJLV]WHUHN DGDWDLEyO SUyEiOMiN PHJKDWiUR]QL KRJ\ D] $&(L
$5%V]HGĘSRSXOiFLyEDQHOWpUĘHDEHWHJVpJHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJDpVOHIRO\iVD
.XOFVV]DYDN 6$56&R9NRURQDYtUXVFDUGLRYDVFXODULVEHWHJVpJHNIHUWĘ]ĘEHWHJVpJHNMiUYiQ\

&RYLGDQG&DUGLRYDVFXODU'LVHDVHRYHUYLHZRIWKHSXEOLFDWLRQVIURP0DUFK
Globalization and the human population’s excessive travel favours the spread of microbes; global epidemics have presented a continuous threat over the last two decades. Many of the leading clinical journals (EHJ, JACC, JAMA, Nature,
Lancet) have recently published articles regarding the relation of cardiovascular diseases (CVD) and the COVID-19
SDQGHPLFFDXVHGE\WKH6$56&R9FRURQDYLUXV5HVHDUFKVXJJHVWVWKDWSDWLHQWVZLWK&9'DUHGH¿QLWHO\PRUHVXVceptible to the virus the clinical course is more severe, pulmonary complications appear with a higher frequency and the
mortality rate is higher. Pre-existing cardiovascular diseases deteriorate and patients with no previous cardiovascular
GLVHDVHFDQDOVRVXႇHUIURPDFXWHFDUGLDFFRPSOLFDWLRQV,QDGGLWLRQSKDUPDFHXWLFDOGUXJVXVHGHPSLULFDOO\LQWKH
WUHDWPHQWRI&29,'PLJKWOHDGWRFDUGLDFVLGHHႇHFWV7KHUHLVDVXVSLFLRQWKDWVLPLODUO\WRSUHYLRXVFRURQDYLUXVHSLdemics (SARS, MERS), infected patients might develop long-term cardiac and cardio-metabolic complications. There
DUHFXUUHQWO\FOLQLFDOVWXGLHVH[SORULQJWKHGLႇHUHQWDVSHFWVRIWKHGLVHDVHDQGLWVSRVVLEOHWUHDWPHQW)XUWKHUPRUH
LWLVXQGHULQYHVWLJDWLRQZKHWKHUWKHLQFLGHQFHDQGWKHFOLQLFDOFRXUVHRI&29,'DUHGLႇHUHQWLQSDWLHQWVWDNLQJ$&(L
ARB medication.
.H\ZRUGV SARS-CoV-2 coronavirus, cardiovascular diseases, infectious diseases, pandemia

/HJIRQWRVDEEU|YLGtWpVHN
kardiovaszkuláris: CV, kardiovaszkuláris betegség: CVB, iszkémiás szívbetegség: ISZB, akut miokardiális infarktus: AMI,
DNXWNRURQiULDV]LQGUyPD$&6SHUNXWiQNRURQiULDLQWHUYHQFLy3&,NUyQLNXVREVWUXNWtYWGĘEHWHJVpJ&23'

$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
83

Cardiologia Hungarica

Apor: A COVID-19 és a szív- és érrendszeri betegségek összefüggései

Bevezetés
A SARS-CoV-2 béta-corona RNS-vírus (1), tüske feKpUMpMpYHO D WGĘEHQ pV D V]tYEHQ LV PHJWDOiOKDWy
$&(UHFHSWRURNKR]N|WĘGLNV]RUQDJ\REEDIILnitással, mint a SARS-CoV (2). Átlagosan 2-7 nap inNXEiFLyV LGĘW N|YHWĘHQ KR]]D OpWUH D NRURQDYtUXVEHtegséget (coronavirus desease 2019, COVID-19). Az
ACE2-enzim bontja az angiotenzin II-t, angiotenzin
1-7 jön létre (heptapeptid), ami potens vazodilátor. Az
$&( PĦN|GpVH SURWHNWtY V]iPRV NDUGLRYDV]NXOiULV
(CV) betegségben, mivel a renin–angiotenzin–aldoszteron (RAAS) rendszer ellenregulátora: véd a hipertenzió, miokardiális fibrózis, hipertrófia, ateroszklerózis és
aritmiák kialakulásával, valamint a só- és vízretencióYDO V]HPEHQ    $ YtUXVN|WĘGpV N|YHWNH]WpEHQ D]
ACE2 protektív biokémiai útvonalai gátlódnak, a proLQIODPPDWRULNXV FLWRNLQHN WHUPHOĘGpVH QĘ D NLDODNXOy
SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)
többszervi elégtelenséghez vezethet (5). A RAAS-gátlók nem hatnak az ACE2-receptorokra. A RAAS-gátlót
V]HGĘNQpO D] $&(H[SUHVV]Ly IRNR]RWW D &R9IHUWĘzötteknél csökkent. Állatkísérletekben az ACE-inhibitorok protektívnek bizonyultak a SARS-CoV-2 okozta
V~O\RV SXOPRQDOLV V]|YĘGPpQ\HNNHO V]HPEHQ   GH
humán adat még nincsen. A gyógyszeres RAAS-gátOiVpVD&29,'|VV]HIJJpVH HOĘQ\|VHYDJ\Niros) jelenleg spekulatív (7), az ezt kutató, folyamatban
OpYĘWDQXOPiQ\DÄ/RVDUWDQIRU3DWLHQWV:LWK&29,'
Requiring Hospitalization” (https://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT04312009). Kardiovaszkuláris betegVpJHNEHQ WRYiEEUD LV D] DMiQOiVRN iOWDO HOĘtUW J\yJ\V]HUHVWHUiSLDRSWLPDOL]iOiVDMDYDVROWFV|NNHQWHQGĘD
&R9IHUWĘ]pVV~O\RVViJiW
A CV-betegség fokozott fogékonyságot jelent CoV-2-infekcióra, a diagnózis felállítása pedig nehezített.
A hipertóniában (HT), diabéteszben (DM), koszorúér-betegségben (ISZB) és cerebrovaszkuláris betegVpJEHQ V]HQYHGĘN N|QQ\HEEHQ PHJIHUWĘ]ĘGQHN $
CoV-2-vel hospitalizált betegek 40%-ának van kardiovaszkuláris vagy cerebrovaszkuláris betegsége. Az
HOVĘQDJ\REEHVHWV]iP~NtQDLSXEOLNiFLyEDQDOHJJ\Dkoribb komorbiditások sorrendje: HT, DM, ISZB, cerebrovaszkuláris betegségek, pangásos szívelégtelenség,
krónikus veseelégtelenség, COPD, tumoros betegségek (8). A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság
1+&  DGDWDL V]HULQW D &R9IHUWĘ]|WWHN iQDN
volt hipertóniája, és 17%-ának ISZB-je (7). A fokozott
fogékonyság oka lehet a szív- és érrendszeri betegek
magasabb ACE2-szekréciója/expressziója (2).

összehasonlítva is aránytalanul magas, 8-9-szeres diabétesz (9,8%) és hipertónia (8,4%) esetén, míg ezen
betegségek hiányában 1% körül mozog (9, 10). A súlyosabb lefutást mutató, intenzív osztályon kezeltek között
is magasabb a hipertóniások, a szív- és érrendszeri,
YDODPLQWDFHUHEURYDV]NXOiULVEHWHJVpJEHQV]HQYHGĘN
aránya (11). A súlyosabb lefolyás, magasabb mortalitás hátterében húzódó patomechanizmusok: fokozott
ACE2-expresszió + excesszív citokinfelszabadulás +
K\SR[DHPLD  $WXPRURVNtVpUĘEHWHJVpJHNWHNLQWHWpEHQDWGĘWXPRURNQiOpVD]DNWtYWXPRUHOOHQHVNH]HOpV
esetén a legrosszabb a prognózis (12).
CVB esetén a COVID-19 súlyosabb lefolyásának és maJDVDEEPRUWDOLWiViQDNNyURNL|VV]HWHYĘLDN|YHWNH]ĘN  
• A CVB és a COVID-19 kölcsönösen nehezítik egymás
diagnosztikáját, késleltetve a terápiát.
•&9EHWHJHNQpOD&R9SXOPRQDOLVV]|YĘGPpQ\HLV~lyosabbak.
•$&R9LQIHNFLyDPHJOpYĘ&9%URPOiViKR]GHVWDbilizációjához vezet.
•$&R9QHNDNXWNDUGLiOLVV]|YĘGPpQ\HLOHKHWQHND
&9EHWHJVpJJHO UHQGHONH]ĘNEHQ pV QHP UHQGHONH]ĘNEHQHJ\DUiQW
•$NXW NDUGLiOLV V]|YĘGPpQ\ NLDODNXOiVD HVHWpQ J\DNrabban lép fel ARDS, veseelégtelenség, koagulációs
zavar, rosszabb a prognózis.
• A COVID-19 kezelésére használt gyógyszereknek lehetnek kardiális mellékhatásai.

CVB és COVID-19: kölcsönösen nehezített
diagnosztika

A szív- és érrendszeri betegségek és a COVID-19 kliQLNDLWQHWHLMHOHQWĘViWIHGpVEHQYDQQDN G\VSQRHIiradékonyság, palpitáció, mellkasi diszkomfort), ezért a
NRURQDYtUXVIHUWĘ]pV J\DQ~MiQDN IHOYHWpVH pV D GLDJnózis felállítása késlekedhet, illetve nehezített CV-betegeknél (4). A már zajló COVID-19 esetén pedig az akut
miokardiális infarktus (AMI) klasszikus megjelenése és
tünetei homályosulhatnak el, szintén késleltetve a diagnózist és az invazív oki terápiát (13)!
&9NtVpUĘEHWHJVpJ HVHWpQ D &29,' SXOPRQDOLV
V]|YĘGPpQ\HLV~O\RVDEEDN
$&R9LQIHNFLyDPHJOpYĘ&9%URPOiViKR]GHVWDELlizációjához vezet, és a CoV-2-nek akut kardiális szöYĘGPpQ\HLOHKHWQHND&9EHWHJVpJJHOUHQGHONH]ĘNEHQ
pVQHPUHQGHONH]ĘNEHQHJ\DUiQW
$ &R9IHUWĘ]pV SUHFLSLWiOMD D NDUGLiOLV VWiWXV] URPlását, destabilizálva számos szívbetegséget, pl. a krónikus szívelégtelenséget vagy a koszorúér-betegséget.
(QQHNKiWWHUpEHQV]iPRVIDNWRUiOO$IĘSDWRPHFKDCVB esetén a COVID-19 lefolyása
nizmus (5):
súlyosabb, mortalitása magasabb
• Relatív iszkémia okozta károsodás.
• Vírusmediált direkt károsodás.
A COVID-19 mortalitása a legnagyobb a szív- és érrend- • Szisztémás gyulladásmediált károsodás (citokinek +
V]HULEHWHJHNN|]|WW  PiVNtVpUĘEHWHJVpJHNNHO
SIRS).
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$ V]tY pV pUUHQGV]HUL EHWHJVpJEHQ V]HQYHGĘN NDUGLiOLVUH]HUYMHHOHYHEHV]ĦNOW$]LQIHNFLyIRNR]]DD
szövetek, szervek metabolikus és perfúziós igényét,
D WGĘNiURVRGiV YLV]RQW K\SR[DHPLiKR] YH]HW UHODtív iszkémiát hozva létre (O2 demand/supply inbalance, type-II myocardium-károsodás). A vírusmediált
GLUHNWNiURVRGiVUyONHYpVDGDWXQNYDQHJ\HOĘUH$NLegyensúlyozatlan T1-, T2-helper-sejtaktivitás fokozott
citokin-kiáramláshoz, citokinviharhoz vezet, ami myocardiumkárosító (2). A korábbi szív- és érrendszeri beWHJVpJHNWĘO PHQWHV &29,'iOGR]DWRN iEDQ
is kimutatható volt a szívizom-károsodás (7). Azoknál
a betegeknél, akiknél kardiális érintettség is kialakul,
magasabb a C-reaktív protein-, az NT-proBNP- és a
kreatininszint, súlyosabb a radiomorfológiai és klinikai
kép, gyakrabban van szükség lélegeztetésre, gyakoribbak az alvadási rendellenességek, és igen rossz a
prognózis (8).

A CoV-2-infekció leggyakoribb kardiális
szövődményei

VWDWLQRN J\XOODGiVFV|NNHQWĘ SODNNVWDELOL]iOy KDWiVXN
PLDWWNO|Q|VMHOHQWĘVpJJHOEtUQDND]LQIHNFLyLGHMpQ
0\RFDUGLWLV
A 2016-os MERS-CoV-vírus által okozott járványban
myocarditis és szívelégtelenség kialakulását is megfigyelték (7). A COVID-19-pandémiában még nincs sok
DGDW GH DQHNGRWLNXV N|]OpVHN PiU YDQQDN HJ\V]HUĦ
pV IXOPLQiQV OHIRO\iV~ P\RFDUGLWLV HVHWHLUĘO   
&R9IHUWĘ]|WWHN V]tYL]RP]DWiEDQ PRQRQXNOHiULV LQ
filtrátumok mutathatók ki. A vírusinvázióra adott túlzott
immunválasz során felszabaduló citokinek (TNF, Il-6
család) negatív inotróp hatása ismert, és feltételezheWĘDYtUXVGLUHNWNiURVtWyKDWiVDLVMyOOHKHWDV]tYL]RPzatból eddig nem lett kimutatva a vírus RNS-e (8, 15).
Myocarditis gyanúját vessék fel a szívritmuszavarral,
kardiális biomarker-emelkedéssel, EKG-elváltozásokkal járó kardiális panaszok akár akut szívelégtelenséggel vagy anélkül is (17). Ilyen esetekben az echokardioJUiILiWN|YHWĘHQ3(7&7YDJ\&05LVYpJH]KHWĘ

.DUGLRJpQVRNN
$ V~O\RV iOODSRW~ &R9IHUWĘ]|WWHNQpO WtSXVRVDQ NHAz eddigi kínai közlemények a betegek 20-25%-ában vert, kardiogén és vazodilatatív sokk alakul ki, ezért pulV]iPROQDN EH NDUGLiOLV pULQWHWWVpJUĘO DNXW V]tYHOpJWH- monalis artériás katéter bevezetése válhat szükségeslenség, aritmiák, pitvarfibrilláció, AMI, myocarditis, car- sé a terápia vezetéséhez (17). Az eddigi legnagyobb
diac arrest formájában. A közölt leggyakoribb kardiális NtQDL EHV]iPROyEDQ D] |VV]HV IHUWĘ]|WW D OHWW
panaszok/tünetek: mellkasi szorítás, palpitáció, hipo- VRNNRV  $]~QÄFLWRNLQYLKDU´GLV]IXQNFLRQiOLVNRQWtenzió, tachycardia/bradycardia, hirtelen szívhalál (2).
rollálatlan szisztémás gyulladásos reakció a limfociták
és makrofágok folyamatos aktivációjával és proliferáci6]tYHOpJWHOHQVpJ
ójával, amely methemoglobinaemiával, hemodinamikai
$] DNXW V]tYHOpJWHOHQVpJ HOĘIRUGXOiVL J\DNRULViJD D instabilitással, az alvadási rendszer aktiválódásával és
W~OpOĘNN|UpEHQGHMyYDOPDJDVDEED]HOKDOiOR]yN többszervi elégtelenséggel jár. A citokinek a szívizomközött (52%). Hátterében aritmia, akut koronáriaszind- VHMWHNDSRSWy]LViWQHNUy]LViWLGp]LNHOĘV~O\RVDQNiURróma (ACS), fulmináns myocarditis, stressz indukálta sítva a kardiális funkciót (8).
eUGHNHV D &29,' LGĘEHOL OHIRO\iViUyO V]yOy HJ\LN
cardiomyopathia állhat (14).
NtQDL NyUKi]L EHV]iPROy   D] HOVĘ WQHWHNHW N|YHWĘHQDQHKp]OpJ]pVOHJJ\DNUDEEDQD]QDSRQOpSHWW
Aritmiák
$] HJ\LN HOVĘ UHWURVSHNWtY NtQDL SXEOLNiFLy EHV]iPROW fel, kórházi felvételre a 7. napon került sor, az ARDS
PiUDUUyOKRJ\DEHWHJHNiEDQIRUGXOHOĘULWPXV D  QDS N|UO DODNXOW NL pV D W~OpOĘNQHP W~OpOĘN ODzavar, de ez az arány még magasabb az intenzív osztá- borparaméterei a 9-11. napon váltak szét. Az ARDS
lyon kezelteknél (44%) (11). A hypoxaemia pitvarfibrillá- gyakorisága 19,6% volt, a betegek 8,6%-a sokkos volt.
ciót indukálhat. Az influenzajárványok alatt gyakoribbak $]LQWHQ]tYRV]WiO\RQOpYĘNiWNHOOHWWOpOHJH]WHWQL
az ICD-sokkok, erre számíthatunk a COVID-19 során 36% kapott vazopresszort, 5% vesepótló kezelést, 11%
is. Az aritmiák kezelése nem tér el a szokványostól, de (&02W$]LQWHQ]tYRV]WiO\UDNHUOĘNDUiQ\DD]HGGLJ
a szisztémás gyulladás prokoaguláns hatása miatt ne- legnagyobb esetszámú kínai tanulmányban 5% volt,
hezített, és kisebb effektivitású lehet az antitrombotikus gépi lélegeztetésre a betegek 6,1%-a szorult, a halálozás 1,3%-os volt (18).
terápia (4).
ISZB, AMI
A koszorúérbetegeknél a vírus indukálta szisztémás
gyulladás plakkrupturához, ACS-hez vezethet. A CO9,'pVD]$&6HJ\WWHVHOĘIRUGXOiVDNRULJHQURVV]
a prognózis. A korábban PCI-n átesetteknél a gyulladás prokoaguláns hatása miatt a stenttrombózis veszéO\HPHJQĘLQGRNROWD]LQWHQ]LILNiOWWURPERFLWDDJJUHJició-gátlás és a trombocitafunkció monitorizálása (5). A
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Kit és hogyan monitorizáljunk kardiális
szövődmény irányában?
$WURSRQLQHPHONHGpV KVF7Q, ~MNHOHWĦDULWPLDpVDNXW
szívelégtelenség tünetei mindig keltsék fel a kardiális
V]|YĘGPpQ\ J\DQ~MiW 7URSRQLQHPHONHGpV EDQ
detektálható, és szignifikánsan magasabb a nem túl-
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pOĘNEHQ pV D] LQWHQ]tY RV]WiO\RQ NH]HOWHNEHQ $ WURponin- és BNP-mérés hospitalizációkor majd a mérés
ismétlése segít azonosítani azt a betegalcsoportot,
DPHO\EHQ NDUGLiOLV V]|YĘGPpQ\ YDOyV]tQĦVtWKHWĘ pV
rossz prognózisú (lásd What Does Elevated Troponin
Mean in COVID-19? https://www.medpagetoday.com/
infectiousdisease/covid19/85605). Monitorizáljuk azon
betegek troponinszintjét, akiknek szív- és érrendszeri
betegségük van, antineoplasztikus kezelésben részeVOQHNNDUGLiOLVV]|YĘGPpQ\J\DQ~MDPHUOIHODNOLQLkai tünetek alapján, vagy állapotjavulást nem mutatnak
(2).

.LSUyEiOiVDODWWOpYĘV]HUHND],/EORNNROyNWRFLOL]Xmab, sarilumab. Sok helyen a hipotetikusan hatékony
kortikoszteroidokat is bevetik a citokinvihar gátlására,
és anekdotális közlések vannak plazmaferezis és extrakorporális citokinabszorberek (CytoSorbents) alkalmazására is. Az antiaritmiás amiodaronról kimutatták,
hogy LQYLWUR gátolja a SARS-CoV terjedését, ennek kliQLNDLMHOHQWĘVpJHPpJQHPLVPHUW  

ECMO
A WHO útmutatója refrakter ARDS esetén ECMO-beültetést javasol a szokványos indikációs kritériumok alapMiQ D] LPSODQWĘU IRNR]RWW YpGHOPpUH ILJ\HOYH   $]
7HOHPHWULD
ECMO hasznát COVID-19-ben az ELSOCard regiszter
.tVpUĘ &9% NDUGLiOLV ELRPDUNHUHPHONHGpV ~M NHOHWĦ vizsgálja.
aritmia vagy súlyosabb lefolyású betegség esetén indokolt.

A COVID-19 feltételezett krónikus
kardiovaszkuláris szövődményei

(FKRNDUGLRJUiILD
5XWLQV]HUĦHQ QHP LQGRNROW FVDN D]RNEDQ D] HVHWHNben, ha a kezelést befolyásolja az eredménye. Megfontolandó CV-megbetegedés vagy rizikófaktorok jelenlétekor, indokolt szívelégtelenség-tünetek, aritmia,
EKG-változás, cardiomegalia megjelenésekor (13). Az
intenzív osztályon pedig az instabil betegeknél, jobbszívfél-elégtelenség, pulmonalis hipertónia gyanújakor.
A képalkotó stratégiát a friss EACVI-ajánlás tartalmazza (19).

A közösségben szerzett pneumónián átesett betegekQpOPpJD]LQGH[HVHPpQ\WN|YHWĘHQVRNiLJPHJPDUDG
a szisztémás inflammatorikus és prokoaguláns aktivitás, és a szív- és érrendszeri megbetegedések fokozott
kockázata akár 10 évig is fennállhat. Feltételezhetjük,
hogy ez igaz CoV-2-pneumónia esetén is. Az alkalmazott kortikoszteroid-kezelés szintén hosszú távon növeli
a CV-események fellépésének kockázatát (5). A 2002HV6$56SDQGpPLDW~OpOĘLQHNiEDQPDUDGWYLV]sza hosszú távon lipidanyagcsere-zavar és 60%-ában
glükózanyagcsere-zavar. A kóroki vírusok hasonlósága
miatt ennek veszélye fennáll a COVID-19 lezajlását köYHWĘHQLV  

Akut kardiális szövődmény kialakulása
esetén gyakrabban lép fel ARDS,
veseelégtelenség, koagulációs zavar
Egy 416 beteget vizsgáló kínai tanulmányban (8) az
akut kardiális érintettséget mutatók között 5-szörös volt
az invazív lélegeztetés szükségessége (22%«4,2%),
V]HUHVD]$5'6HOĘIRUGXOiVD «15%), 28-szoros az akut vesekárosodás (8,5%«0,3%) és 4-szeres a
koagulációs zavar (7,3%«1,8%) a kardiális károsodást
nem mutatókhoz viszonyítva.

Általános megfontolások szív- és érrendszeri betegeknél a COVID-19-pandémiában

A COVID-19 kezelésére használt gyógyszereknek lehetnek kardiális mellékhatásai
Az eddigi publikációkban alkalmazott antivirális szerek: lopinavir, ritonavir (nem hatékonyak), oseltamivir,
remedesivir, favipiravir (hatékonyságukról nincs adat).
Számos antivirális szer aritmiát, szívelégtelenséget
RNR] |QPDJiEDQ LV   $ K\GUR[\FKORURTXLQH WHOtWĘ
Gy]LVHOVĘQDSîPJIHQQWDUWyGy]LVîPJ
napig) antivirális hatása igazolt: növeli a sejt-PH-t, ez]HODNDGiO\R]]DDYtUXVFHOOXOiULVN|WĘGpVpWpVI~]LyMiW
(17). A rövid távú alkalmazásnak nem ismertek kardiális
mellékhatásai, a hosszú távú kezelés QT- és PR-prolongációt, blokkot, aritmiát, cardiomyopathiát okozhat.
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Az optimális gyógyszeres terápia beállítása a nemzetN|]LDMiQOiVRNQDNPHJIHOHOĘHQNO|Q|VHQIRQWRVDMiUYiQ\LGHMpQ$&9EHWHJVpJEHQV]HQYHGĘNIRNR]RWWDQ
fogékonyak nemcsak a CoV-2-re, hanem a szekunder
EDNWHULiOLV IHOOIHUWĘ]ĘGpVUH LV H]pUW IHOWpWOHQO OHJ\HQHN EHROWYD D SQHXPRFRFFXV pV LQIOXHQ]D  YpGĘROtásokkal (13)! A járvány alatt a krónikus szívbetegek
V]iPiUD NLpStWHQGĘ D WHOHIRQRV YDJ\ LQWHUQHWHV WHOHNRQ]XOWiFLyV OHKHWĘVpJ ÄFORXG FOLQLF´  PLYHO QHP WDnácsos személyesen megjelenniük az ambulanciákon,
csak ha nagyon szükséges.
1\LODWNR]DW
$ V]HU]Ę NLMHOHQWL KRJ\ D] |VV]HIRJODOy N|]OHPpQ\
PHJtUiViYDONDSFVRODWEDQQHPiOOIHQQYHOHV]HPEHQ
SpQ]J\L YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |VV]H
IpUKHWHWOHQVpJL RN DPHO\HN EHIRO\iVROKDWMiN D N|]OH
PpQ\EHQ EHPXWDWRWW HUHGPpQ\HNHW D] DEEyO OHYRQW
N|YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW
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