
Antiarrhythmiás szerek



Arrhythmiák jelentősége

• hirtelen szívhalál hazánkban élen jár a haláloki
statisztikákban

• kiemelkedő problémát okoznak a malignus 
szívritmuszavarok 

• leggyakoribb humán szívritmuszavar, a pitvarfibrillatio

– kamrafibrillatióba való átmenet

– tartósan magas kamrai frekvencia

– agyi embólia



Arrhythmiák etiológiája

• Egészségesekben, kardiális vagy extrakardiális  betegség 
következményei

• Okok

– Myocardialis (koronáriás szívbetegség, infarktus, 
myocarditis, myopathia)

– Hemodinamikai (billentyűelégtelenség, hypertonia)

– Extrakardiális (pszichovegetatív, elektrolitzavar, 
hyperthreosis, hypoxia, gyógyszerek, élvezeti szerek)



Akciós potenciál

• A szívizomsejtek intracelluláris tere negatívabb az 
extracelluláris térnél

• A szívizomsejtek a megfelelő ingerekre sajátos 
potenciálváltozással válaszolnak, amelyet akciós potenciálnak 
nevezünk 

• Az akciós potenciál alakja a szívizom különböző területén 
eltéréseket mutat 
– Pacemaker potenciál 

– Kontraktilis sejtek potenciálja





Normal conduction pathway:

1- SA node generates 
action potential and 

delivers it to the atria 
and the AV node

2- The AV node delivers 
the impulse to purkinje

fibers

3- purkinje fibers 
conduct the impulse to 

the ventricles

Other types of 
conduction that occurs 

between myocardial 
cells:

When a cell is 
depolarized 
adjacent cell 

depolarizes along



Action potential of the heart:

In the atria, 
purkinje, and 

ventricles the AP 
curve consists of 5 

phases

In the SA node and 
AV node, AP curve 

consists of 3 phases



Non-pacemaker action potential

Phase 0: fast 
upstroke

Due to Na+

influx
Phase 3: 

repolarization
Due to K+ efflux

Phase 4: resting 
membrane potential

Phase 2: plateu
Due to Ca++ influx

Phase 1: partial 
repolarization

Due to rapid efflux of K+

N.B. The slope of phase 0 = conduction velocity
Also the peak of phase 0 = Vmax



Pacemaker AP

Phase 4: pacemaker 
potential

Na influx and K efflux and 
Ca influx until the cell 
reaches threshold and 
then turns into phase 0

Phase 0: upstroke:
Due to Ca++ influx

Phase 3: 
repolarization:

Due to K+ efflux

Pacemaker cells (automatic cells) have 
unstable membrane potential so they can 

generate AP spontaneously



Effektív refrakter periódus

• Az a legrövidebb időtartam, 
amely után a szívizomsejt 
az előző akciós potenciált 
követően újra 
ingerelhetővé válik



• Pacemaker-, azaz spontán automáciát mutató szöveteken (sinus-, AV-sejtek, illetve 
Purkinje-rostok) a repolarizáció befejeződése és az új depolarizáció között spontán 
lassú diastolés depolarizáció (4. fázis) figyelhető meg

• 0 fázis, azaz a gyors 
depolarizáció
• negatív membránpot. 
átmenetileg pozitívvá 
válik

• gyors repolarizációs fázis 
(l. fázis)

• hosszú plató (2. fázis) • gyorsabb repol. (3. 
fázis) 
• Membránpot. 
visszatér az eredeti 
negatív értékhez



Na + csatorna

• Farmakológiai szempontból a legfontosabb ioncsatorna

• Na+ nyit: Na+ beáramlás, inaktiválódik 



Voltage-gated Na-channel



Ca++ -csatorna

• feszültségfüggő Ca2+ nyit: Ca2+ beáramlás  (platófázis 
fenntartása)

• Szívizomban két típusát (L és T) írták le (farmakológiai 
szempontból az L típusú Ca++-csatornák jelentősek)

• ahol Na+-csatornák nincsenek vagy nem működnek 
(sinuscsomó, AV-csomó), valamint súlyosan sérült és 
depolarizált szöveteken a Ca++-áram felelős a depolarizációért 
és az ingerületvezetésért

• Az L típusú Ca++-csatornák működését β-receptor-stimuláció 
nagymértékben fokozza míg a paraszimpatikus izgalomgátolja





K+ csatornák

• A repolarizációért, a sejtből az extracelluláris tér 
felé irányuló káliummozgások felelősek

• gátlásuk AP időtartam és következményesen az 
ERP megnyúlását eredményezik



K+ csatornák

• Típusai: 
– Befelé egyenirányító K-áram (inward rectifier K+-áram, Ikl ): 

• döntő szerepe van a nyugalmi potenciál fenntartásában 
• gátlása csökkenti a nyugalmi membránpotenciált és késlelteti a 

repolarizációt

– Tranziens káliumcsatorna (Ito) 
• Na+-csatornák inaktivációjával közösen a gyors 1. fázisú repolarizációt

eredményezi
• A pitvarokban azonban ezek a csatornák az AP időtartamának 

kialakításában is részt vesznek (gátlásuk (például kinidin) a 
pitvarsejtekben a repolarizációs idő megnyúlását eredményezi.

– Gyors késői egyenirányító (delayed rectifier) K + -csatorna (HERG 
csatorna, IKr )
• LEGFONTOSABB
• elsősorban a platófázis végén és gyors 3. fázisú repolarizációban 

működnek
• Több gyógyszer gátolja – jelentős paraméter a gyógyszerek 

kardiotoxicitásának vizsgálatakor



K+ csatornák

• Egyebek

– Lassú késői egyenirányító K + -áram (I Ks) 

– Muszkarinreceptorokhoz kapcsolódó K + -csatorna

– ATP-függő K + -csatorna (ATP-szint csökkenése 
(hypoxia, ischaemia) hatására megnyílnak, a sejtből 
kiáramló K+ jelentős mértékű repolarizációrövidülést 
eredményez)



B. G. Katzung: Basic & Clinical Pharmacology



Arrhythmia 

If the arrhythmia 
arises from the 

ventricles it is called 
ventricular 
arrhythmia

If the arrhythmia 
arises from atria, SA 

node, or AV node it is 
called 

supraventricular
arrhythmia



Mechnisms of Arrhythmogenesis
1- Abnormal 

impulse 
generation

Automatic 
rhythms

Ectopic focus
Enhanced 

normal 
automaticity

Triggered 
rhythms

Delayed 
afterdepolarization

Early 
afterdepolarization

↑AP from SA node

AP arises from sites 
other than SA node



Ingerképzés zavarai
triggerelt aktivitás (EAD)

• Korai utódepolarizáció (EAD): 
– túlzottan megnyúlik a repolarizáció, 

okok:
• veleszületetten, genetikusan, mutációk

eredményeképpen (hosszú QT-szindróma) 
• kóros hatás (nagyfokú bradycardia, 

hypokalaemia, sérült szövet, gyógyszerek)

– a repolarizáció teljessé válása előtt 
újabb depolarizációs potenciálhullám 
váltódhat ki

– átterjedve a környező kamrai 
munkaizomrostokra extrasystolét vagy 
torsade de pointest válthat ki. 

– Hátterében általában a Ca++-áram
újraaktiválódását feltételezzük. 



Ingerképzés zavarai
triggerelt aktivitás (DAD)

• Késői utódepolarizáció (DAD) 
– az arrhythmogen depolarizációs hullám 

az előző akciós potenciál 
repolarizációjának a lezajlása után 
keletkezik 

– Ha amplitúdója eléri a küszöbpotenciált, 
akkor extrasystole váltódik ki, 
tachyarrhythmia alakulhat ki. 

– A késői utódepolarizáció oka a sejtek 
Ca++-nal való kóros túltelítődése, amely 
leggyakrabban ischaemiának vagy 
digitalisintoxikációnak a következménye. 



2-Abnormal 
conduction

Conduction 
block

1st degree 2nd degree 3rd degree

Reentry 

Circus 
movement

Reflection

This is when the 
impulse is not 

conducted from the 
atria to the 
ventricles

1-This 
pathway is 

blocked

2-The impulse from 
this pathway travels 

in a retrograde 
fashion (backward)

3-So the cells here will be 
reexcited (first by the 

original pathway and the 
other from the retrograde)



Ingerületvezetés zavarai



Supraventricular Arrhythmias

 Sinus Tachycardia: high sinus rate of 100-180 beats/min, 
occurs during exercise or other conditions that lead to 
increased SA nodal firing rate

 Atrial Tachycardia: a series of 3 or more consecutive atrial 
premature beats occurring at a frequency >100/min 

 Paroxysmal Atrial Tachycardia (PAT): tachycardia which begins 
and ends in acute manner

 Atrial Flutter: sinus rate of 250-350 beats/min. 
 Atrial Fibrillation: uncoordinated atrial depolarizations. 

AV blocks 
A conduction block within the AV node , occasionally in the 

bundle of His, that impairs impulse conduction from the atria 
to the ventricles.

Types of Arrhythmia



 Ventricular Premature Beats (VPBs): caused by ectopic 
ventricular foci; characterized by widened QRS. 

 Ventricular Tachycardia (VT): high ventricular rate caused by 
abnormal ventricular automaticity or by intraventricular 
reentry; can be sustained or non-sustained (paroxysmal); 
characterized by widened QRS; rates of 100 to 200 beats/min; 
life-threatening. 

 Ventricular Flutter - ventricular depolarizations >200/min. 

 Ventricular Fibrillation - uncoordinated ventricular 
depolarizations

ventricular Arrhythmias



Management of tachyarrhythmias

1) None

2) Treat cause

3) Maneuvers

4) Drugs

5) Implantable devices

6) Surgery/ablation



ALAPSZABÁLYOK

• Az arrhytmiára gyanús panaszokat hosszú futtatású EKG-val 
objektivizáljuk

• Egészséges szívűeken a szívrimuszavarok jó prognózisúak – a 
kezelés indikációja a panaszokhoz igazodik

• CÉLUNK NEM AZ EKG CSINOSÍTÁSA!!!



ALAPSZABÁLYOK - indikációk

– Kifejezett tünetek, beszűkült hemodinamika

– Hirtelen szívhalál fokozott kockázata (kamrafibrillció miatt reanimáció után, 
gyors kamrai tachikardiák, kamrai szívritmuszavarok súlyos myocardialis 
alapbetegségben és a bal kamrai funkció beszűkülésekor)

– Kamrafibrilláció fokozott kockázata esetén alternatívákat alkalmazzunk 
(ICD, katéteres ablatio...)

– Ügyeljünk az antiarrhytmicumok mellékhatásaira

– Beállításuk lehetőleg kórházban történjen

– 1 GYÓGYSZERT ALKALMAZZUNK vagy csak jólbevált kombinációkat 
alkalmazzunk

– Az antiarrhytmicumok iv adása lassan (5-10 perc alatt), EKG kontrollal 
történjen



A szívfrekvencia jelentősége az 
antiaritmiás szerek hatásmódjában

• Az antiaritmiás szerek hatása függ a szívfrekvenciától

– Aktív és inaktív állapotban a gyógyszerek affinitása a receptorhoz 
nagy, és így a gyógyszerkötődés dominál

– nyugalmi állapotban az affinitás csekély, és így a disszociáció kerül 
előtérbe 

• nagy szívfrekvenciánál, illetve korai extrasystolénál a Na+-csatorna-gátló 
szerek hatása erősödik („use”-dependencia), lassú szívfrekvenciánál pedig 
gyengül, illetve megszűnhet
– lidocain, mexiletin, amiodaron – gyors leválási kinetika – akkor hat, ha magas a frekv.

– quinidin, disopyramid, procainamid, flecainid, propafenon 

• A leválási kinetika feltehetőleg a gyógyszermolekulák lipidoldékonyságától 
és molekulatömegétől függ. 



Cél

• A tünetet okozó arrhythmia kezelése (szédülés, 
gyengeség, palpitatio, syncope, hirtelen halál)



Érdemes tudni





Antiarrhythmiás szerek

• Vaughan-Williams felosztás
– I: Na+ csatorna blokkolók

– II: β-receptor blokkolók

– III: repolarizációért felelős K+ csatorna blokkolók

– IV: Ca2+ csatorna blokkolók
• verapamil, diltiazen

– V: Egyéb szerek:
• szívglikozidok

• adenozin

• ionháztartás eltolódásai

• ivabradin





I. osztály: Na+ csatorna blokkolók

• NAGY ELŐVIGYÁZATOSSÁGGAL SZÍVINFARCTUS UTÁN ÉS 
SZÍVELÉGTELENSÉGBEN – proarrhytmiás hatás

• Acut ventricularis arrhythmiák, az I/c csoport szerei 
pitvarfibrillációban

• Fontos jelenség a „use”-dependencia

• nagy koncentrációban lassítják az AV elvezetést

• A, B, C alosztály 
– Annak függvényében, h milyen módon hatnak ki az akciós 

potenciálra





I/a alosztály: 

• aktív/inaktív Na+ csatorna blokkoló

– depolarizáció (0. fázis) lassúbbá válik, AP 
amplitúdója is csökken

• delayed rectifier K+ csatorna blokkoló

– Az egyidejű K+-csatorna-gátlás a repolarizáció (3. 
fázis) megnyújtását eredményezi.

• kiszélesítik a QRS-komplexust és megnyújtják a QT-
intervallumot (QT megnyúlás - arrhythmogén)

• pacemaker aktivitás ↓, negatív inotróp hatás

• lassú leválási kinetika – fiziológiás ritmusnál is aktívak

• elsősorban supraventriculáris arrhytmiákra, de ritkán 
alkalmazott szerek



I/a alosztály - Kinidin:

• mAch receptor antagonista
• vagolitikus – gyorsul az AV-átvezetés

• mellé átvezetésgátló ajánlott (verapamil, β-blokkoló)

• α-adrenoceptor antagonista
• vérnyomás ↓

• tachycardizálhat

• extracardiális hatások:
• kinidin-tinnitus (fülcsengés)

• GI tünetek

• interakciók
• per os alkalmazhatóság: biológiai hasznosulás elfogadható

• digoxin aktív renalis kiválasztódását gátolja (digoxin toxicitást fokozza)

• Klinikai alkalmazását jelentősen limitálja torsades de point 
kialakulása (megnyújtja a QT intervallumot).



I/a alosztály - folytatás:

• Procainamid

– Tulajdonságai a kinidinhez hasolóak

– gyenge mAch receptor antagonista kinidinnel ellentétben

– SLE szerű tüneteket okozhat (SLE-re jellemző antinukleáris antitest, de 
ezen eseteknek csak mintegy 20–30%-ában fejlődik ki klinikai SLE)

– Ne hosszan, esetleg AMI után kamrai arrhytmiák kezelésére (de jó 
atriális arrhythmiákban is)

• Dizopiramid

– erős mAch receptor antagonista – antikolinerg mellékhatások 
(vizeletretenció, szájszárazság, obstipáció, látási zavar) jellemzik

• Ajmalin, Prajmalin



I/b alosztály

• Na+ csatorna blokkoló 
• nem gátolja a K+ csatornát - a kamrai

munkaizomrostok repolarizációját nem
változtatják meg 

• gyors leválási kinetika – fiziológiás 
frekvenciánál csekély hatás

• Szelektíven hat:
– Iszkémiás szövetben
– Kamrákban (atriumban nem -

supraventricularis arrhythmiára nem javallot)

• kamrai arrhythmiában javallott 
• negatív inotrópia nincs - kevéssé 

arrhytmogén



I/b alosztály

• Lidocain
– per os biológiai hasznosulás kevés (csaknem hatástalan) - first pass effektus miatt –

IV vagy IM
– postinfarktusos arrhytmiák kezelésében terjedt el
– Féléletideje rövid, kb. 2 óra

– VENTRICULARIS TACHYCARDIA (Elsősorban AMI kórházi szakában fellépő 
kamrai tachyarrhythmiák kezelésére használjuk ) – HABÁR AZ AMIODARON 
KISZORÍTJA

– MH: szeddáció és excitáció

• Mexiletin – „orális lidocain”
– kamrai extrák, tachycardiák tartós kezelése
– féléletideje lényegesen hosszabb (10 óra), mint a lidocainé

• Phenytoin
– antiepileptikum
– csak kamrai arrhythmiára jó
– pl. szívglikozidok okozta kamrai arrhythmiára, szívműtétek utáni arrhy.



I/c alosztály

• inaktivált és aktivált Na+ csatornákra hat 
(inkább inaktivált)

• nagyon lassú leválási kinetika - fiziológiás
szívfrekvenciánál is igen hatásos gátlói a 
szívizom Na+-csatornáinak

• Elsősorban a depolarizációt gátolják 
• pitvarfibrilláció konverziójára alkalmazható
• kifejezett arrhythmogenicitás – hirtelen 

szívhalál
• kiszélesítik a QRS-komplexust és mérsékelten

megnyújtják a QT-intervallumot
• negatív inotrópia



I/c alosztály

• Propafenon
– gyenge β-blokkoló hatás
– legkevésbé veszélyes vegyület – gyorsabb leválási kinetika
– klinikailag supraventriculáris arrhytmiákra alkalmazott 

(pitvarfibrilláció, WPW-szindróma)
– Mellékhatás: mint az összes vegyületnél az I csoportból (QRS 

szélesedés)

• Flecainid: 
– Indikációk mint a Propefenoné, de nincs β-blokkoló hatás
– Refrakter ventrikuláris tachikardiákban
– Proarrhytmicus hatás!!!



II. osztály: β-receptor blokkolók

• Csoportosítás β1,β2 szelektivitás alapján

• β receptor blokkolás – csökkent cAMP – csökkent Na 
és Ca áramlás

• Az AV csomó különösen szenzitív a β blokkolókra, 
megnyúlik a PR intervallum

• Negatív bathmotrop, chronotrop, dromotrop, inotrop 
hatás



II. Osztály- nem kardioszelektív: 

• Propranolol

– nem szelektív

– vér-agy gáton átjut, jelentős first pass effektus

– Indikációk
• Főként supraventricularis arrhythymiák különböző formái

• fokozott szimpatikus aktivitás okán fellépő arrhytmiák kezelése: 
thyreotoxicosis, pheocromocytoma, sinus tachycardia

• WPW

– MH: bronchospasmus, AV blok, hypotensio

• Sotalol – lásd III. osztály



II. Osztály - kardioszelektív: 

– Metoprolol

– Atenolol

– Esmolol
• gyors hatás

• rövid hatástartam (10-15 perc)

• csak parenterálisan

• vér-agy gáton nem jut át

• akut helyzetben alkalmazható

• IV. osztálybeli gyógyszerekkel együtt emelik a 
toxicitást
– AV blokk

– sinus csomó ingerképzését is leállíthatják



III. osztály: Repolarizáció gátlók - delayed 
rectifier K+ csatorna blokkolók

• legjellemzőbb hatása a szívizomsejtek 
repolarizációs fázisának jelentős 
lassítása - K+csatorna (leggyakrabban 
Ikr) gátlása

• QT↑ megnyúlását okozzák, QRS-
komplexus kiszélesítése nélkül

• arrhythmogén

• korai utódepolarizációs arrhythmiát 
okozhat (torsades)

• Megnyúlt refrekter szak = kisebb 
esély az arrhythmiákra



III. osztály: Amiodaron

• Hatásmechanizmus
– I/a szerű hatás – Na-csatorna 

blokkoló, gyors leválási kinetika –
mégis ide soroljuk

– K csatorna blokkoló hatása –
mgnyúlt AP

– Ca2+ csatorna blokkoló – AV 
átvezetést lassít

• Nem kompetitív β-blokkoló -
bradycardizálhat

• kevéssé arrhythmogén

Szinte mindenféle
supraventricularis és
ventricularis
tachyarrhythmiában
használatos!!!!! 



III. osztály: Amiodaron

• per os biológiai hozzáférhetőség 60%
• KI: JÓDALLERGIA, hyperthyreosis 

(jódtartalom, ELLENŐRIZNI)
• kötőszövethez kötődik

– depozitokat képezhet (bőr (kék, fotoszenz.),  
cornea (visusromlás))

– tüdőben: fibrosis (fatális is lehet, 
monitorozni kell)

• egyéb MH: tremor, hajhullás, vesefunkció 
zavar

• biológiai felezési idő extrém hosszú (60-
100 nap) – KUMULÁCIÓ VESZÉLYE



III. osztály: többi

• Dronedaron: 
– Hasonló hatásmechanizmus mint az amiodaron esetén
– jód mentes, de májkárosító
– Atrialis fibrillatio és flutter az indikáció

• Sotalol
– β-blokkoló is (nem szelektív) D,L-Sotalol
– D-Sotalol a tisztán antiarryhtmiás szer (K csat. blokkoló)
– kamrai és supraventricularis (atr. fib.) hatás
– proarrhytmiás hatás – repolarizáció túlzott megnyúlása miatt 

(torsades)



III. osztály: többi

• Bretilium
– Főként intenzív osztályokon kamrai arrhytmiák kezelésére – ha más 

szerek hatástalanok
– Gyenge felszívódás – csak parenterális adagolás
– Noradrenalin készletet üríti (adrenerg neuron bénító) – hypotensiv 

mellékhatás

• Dofetilid (per os), Ibutilid (i.v.): 
– tiszta K csatorna blokkolók – torsade kialakulása lehetséges
– supraventriculáris arrhytmiák kezelésére

• Vernakalant: 
– K csatornák gátlója
– pitvafibrilláció kezelésében használt



IV. osztály: L-típusú Ca2+ csatorna 
blokkolók

• KIFEJEZETT HATÁS AZ AV NÓDUSBAN

• supraventricularis arrhythmiára (AVNRT), AVRT és WPW 
syndroma kezelésére - PR intervallum megnyúlásával jár

– sinus ingerképzést gátolja

– Krónikus pitvarfibrilláció

– AV átvezetést gátolja



IV. osztály: L-típusú Ca2+ csatorna 
blokkolók

• Verapamil
– jelentős first pass metabolizmus
– rövid hatástartam (3x naponta)
– negatív inotróp
– i.v. átmeneti asystolia fordulhat elő

• Diltiazem
– Atr. fib – rate control 

• MH: hypotenziót, szédülés, fejfájás, flush, 
bokaoedema, májenzimek, obstipációt, 
bradycardiát, AV-blokkot okozhatnak (SOHA 
BÉTA BLOKKOLÓVAL)



V. Osztály: egyéb

• Adenozin

– hatás:
• sinus csomón
• AV csomón - blokkol

– rövid hatás (10 mp)
• gyors iv. bolusban alkalmazható (6-12 mg)
• supraventricularis paroxismalis tachycardiában (tachycardia keskeny 

QRS komplexussal)

– asystoliát okozhat, forróságérzés, fejfájás, émelygés, hypotensio, 
hörgősimaizom kontrakció

– teofillinnel együtt nem hat jól (adenozin receptor antagonista)



V. Osztály: egyéb

• Szívglikozidok - Digoxin
– erős cardioszelektív vagus stimuláció
– AV átvezetés gátlása
– pitvarfibrilláció – pulzus deficit megszüntetése
– ld. ott (Szívelégtelenség farmakológiája)
– A Ca++-csatorna-blokkolók és az adenozin nagymértékben

visszaszorították használatát. 

• Ivabradin
– If gátlás
– indikáció: szívelégtelenség és angina pectoris


