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Uued andmed viitavad liigsele agarusele
dronedarooni kasutamisel kodade
virvendusarütmia ravis
Alar Irs1,2 , Ott Laius1 , Maia Uusküla1
Kodade virvendusarütmia farmakoteraapia ajalugu on hea näide sellest,
kui oluline on eristada ravi näilist
kasu ja tõestatud toimeid patsiendi
jaoks oluliste tulemusnäitajate kaudu.
Ravimid, mis on suurepäraste elektrofüsioloogiliste omadustega või on
lühiajalistes uuringutes näidanud
siinusr ütmi säilitavat toimet, ei
pruugi vähendada kardiovaskulaarset
haigestumust ja suremust. Antiarütmikum dronedaroon (Multaq, sanoﬁ
aventis) sai Euroopa Liidu müügiloa
2009. aasta novembris (1). Juba järgmisel aastal soovitati nii Euroopa
(2) kui ka Ameerika Ühendriikide
(3) kodade virvendusarütmia ravijuhendites selle kasutamist arvukatel
näidustustel. Juhendites juhiti küll
tähelepanu kliinilistes uuringutes
ilmnenud suremuse suurenemisele
raske südamepuudulikkuse korral
(4), ent jäeti samas kõr vale hulk
asjaolusid, mis tõid kaasa mitmeid
küsitavusi dronedarooni puudutavates soovitustes:
• Tä helepa nu pöörat i ü k snes
potentsiaalselt kasulikele farmakoloogilistele erinevustele amiodarooniga võrreldes (ravim ei
sisalda joodi, ladestub vähem
kudedes ning on lühema poolväärtusajaga), kuid tähelepanuta
jäeti elektrofüsioloogilist mõju ja
negatiivset inotroopset toimet
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süvendada võivad erinevused ning
ravimi võimalikud koostoimed.
• Lähtuti rav imi teoreetilistest
eelistest, selmet kaaluda otsese,
suremust ja kardiovaskulaarhaigestumust hindava elulähedase
võrdlusuuringu vajalikkust pikka
aega kasutusel olnud antiarütmikumidega (eelkõige amiodarooniga), mis olid suurtes kliinilistes uuringutes varieeruvaid
tulemusi näidanud.
• Eirati võrdleva kliinilise uuringu
(5 ) t u lemu st, k u s v i idat i, e t
dronedaroonil puudub veenev
ohutuseelis amiodarooni ees, ega
arvestatud dronedarooniuuringute piiratud jälgimisperioodi.
• Tä htsustat i ü le soodsa jä reldu seg a me t aa n a lüü se (6, 7 ),
m i s k a sut a sid k aud se t võrdlust platseeboga, teades samas,
e t te i s te a nt i a r ü t m i k u m i de
analüüsi kaasatud uuringud on
tehtud oluliselt erineval patsiendirühmal ning praegu kasutatavatest erinevate annustega.
• Lepiti ainsa kliiniliste tulemusnä itajatega uur i ng uga (8, 9),
nõudmata tulemuste reprodutseerimist teises sarnases katses.
K äe s ole v a a a s t a s e p te mbr i s
soovitas Euroopa Ravimiamet lisandunud ohuandmete valguses dronedarooni kasutamist piirata (10) ning
erialaühendused on sunnitud äsja
antud ravisoovitused üle vaatama
(11).

DRONEDAROONI
FARMAKOLOOGIA
Dronedaroon blokeerib erinevaid
transmembraanseid kaaliumi-, naat-

riumi- ja kaltsiumikanaleid ning
sel on a nt i ad r energ i l i ne toi me
(s.t ravimil on Vaughan Williamsi
klassifikatsiooni kõigi nelja klassi
elek t rof ü sioloog i l i sed toi med ).
D r o n e d a r o o n i t o i m e t u ge v u s e
profiil erinevate ioonkanalite lõikes
erineb amiodaroonist (12). Toime
farmakodünaamiliseks väljenduseks on müokardi refraktaarsuse
tõu s, ju htek i i r u se v ä henem i ne,
atrioventrikulaarsõlme juhtiv use
aeglustumine, südamelihase kontraktiilsuse vähenemine, vererõhu
vähene langus ning pärgarterite
dilatatsioon. Esimesed kolm mõju
annavad ainele antiarütmilise ja
südame löögisagedust vähendava
toime. Rav imitootja eesmärk oli
replitseerida amiodarooni antiarütmiline toime, vältides samas selle
toksilisi mõjusid (13). Keemiliselt
on dronedaroon bensofuraani derivaat, mille struktuuri modifitseeriti
poolväärtusaja lühendamiseks ja
lipof iilsuse vähendamiseks ning
mis ei sisalda erinevalt amiodaroonist joodi. Dronedarooni farmakokineetilised omadused, lähtudes
ravimiomaduste kokkuvõttest, on
toodud tabelis 1.

DRONEDAROONI TOIME
KLIINILISTES UURINGUTES
Dronedarooni toimet on võrreldud
platseeboga hulgas kliinilistes uuringutes (8, 9, 14–16) ning amiodarooniga ühes kliinilises uuringus (5).
DAFNE uuringuga (14) 270-l kestva
v i r vendu s a r üt m i ag a pat siend i l
määrati dronedarooni optimaalseks
annuseks 400 mg 2 korda päevas.
EUR IDIS ja A DONIS uu r i ng utes
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(15) juhuslikustati 1237 patsienti
kodade virvendusarütmia episoodi
järel kas katserühma (dronedaroon
400 mg kaks korda päevas, n = 828)
või võrdlusrühma ( platseebo, n =
409). Ligikaudu pooltel patsientidest oli kaasuv hüpertensioon ning
40%-l orgaaniline südamekahjustus.
NYHA III–IV klassi südamepuudulikkusega patsiente uuringusse ei
võetud. Uuringu esmane tulemusnäitaja oli aeg v ir vendusarütmia
taastekkeni, dronedaroonirühmas
oli selle mediaan 116 päeva, platseeb or ü h m a s 53 päe v a. 12 k uu
möödudes oli siinusrütmiga 36%
dronedaroonirühma patsientidest
ning 25% platseebot saanutest.
ATHENA uuringus (8, 9) hinnati
dronedarooni toimet platseeboga
võr reldes k l i i n i l i stele t u lemu snä itajatele kodade v ir vendusarütmia või selle hiljutise episoodiga
patsientidel, kellel oli veel vähemalt
1 k a rd iov a sk u laa r ne r i sk iteg u r
(sh kõrge vanus, hüper tensioon,
diabeet, eelnev insult, vasaku vatsakese v ä ljut usfra k tsioon < 0,40).
Juhuslikustati 4628 patsienti, kelle
jälgimisperioodi mediaan oli 22
kuud. Esmane tulemusnäitaja oli
aeg esi mese k a rd iov ask u laa rsel
põhjusel hospitaliseerimiseni või
surm. Enamusel patsientidest esines
kaasuvalt hüpertensioon (86%) ja
orgaaniline südamekahjustus (60%).
NYHA III klassi südamepuudulikkuse
esinemine oli har v. Dronedaroon
vähendas südame-veresoonkonnahaiguse tõttu hospitaliseerimise ja
surma liittulemusnäitaja suhtelist
riski 24% (riskisuhe (RR) 0,76; 95%
usaldusvahemik (uv) 0,69–0,84),
dronedaroonirühmas esines esmane
tulemusnäitaja 31,9%-l ja platseebor ühmas 39,4%-l patsientidest.
Peamiselt mõjutas rav i südameveresoonkonnahaiguse tõttu hospitaliseerimise sagedust (29,3% versus
36,9%), mõju suremusele oli vähene
(5,0% versus 6,0%).
6kuulises uuringus ERATO (16)
juhuslikustati 174 patsienti sümptomaatilise püsiva kodade virvendusarütmiaga saama lisaks tavapärasele ravile dronedarooni 400 mg 2
Eesti Arst 2011; 90(9):422–426

Tabel 1. Dronedarooni farmakokineetilised omadused
Näitaja

Väärtus

Imendumine seedetraktist

70–94%

Süsteemne biosaadavus

15–20% (suureneb toiduga manustades 2–4 korda)

Aeg tasakaalukontsentratsiooni
saabumiseni

4–8 päeva

Seotus valkudega

üle 98%

Jaotusruumala

1200–1400 liitrit

Metabolism

Peamiselt tsütokroom p450 isoensüümi CYP3A vahendusel

Eliminatsiooni poolväärtusaeg

25–30 tundi

Eliminatsioonitee

Eritub metaboliitidena, peamiselt rooja (84%) ning vähem
uriiniga (6%)

korda päevas (n = 85) või platseebot
(n = 89). Droneda roon la ngetas
platseeboga võrreldes südame löögisagedust 14. päeval keskmiselt 8,8
löögi võrra minutis lähteväärtusega
võr reldes. Patsientidel, kes said
raviks ka beetablokaatorit, digoksiini
või kaltsiumiantagonisti, oli löögisageduse keskmine aeglustumine
95% uv-ga vastavalt 14,9 lööki (–20
kuni –10); 11,5 lööki (–17 kuni –6,4)
ja 5,05 lööki (–11 kuni 0,92) minutis.
Uuringus DIONYSOS (5) juhuslikustati 504 patsienti, kes ei olnud
saanud raviks amiodarooni, kellel
ol i v ir vendusar ütm ia kestnud
v ä hema lt 72 t u nd i ja kel lele ol i
kard ioversioon i või si i nusr ütm i
iseenesliku taastumise järel näidustatud antiarütmiline ravi, saama
kas dronedarooni (400 mg kaks
korda päevas, n = 249) või amiodarooni (600 mg päevas 28 päeva,
seejärel 200 mg päevas, n = 255) 6
kuu vältel. Esmase tulemusnäitaja
(kodade virvendusarütmia taasteke
või ravi katkestamine talumatuse
või toime puudumise tõttu) sagedus
ol i d ronedaroon ir ü h mas 75% ja
amiodaroonirühmas 59% (RR 1,59;
p < 0,0001). Virvendusarütmia tekkis
sagedamini dronedaroonirühmas,
vastavalt 63,5%-l ja 42%-l. Esmase
ohutustulemusnäitaja (kilpnäärme,
maksa, kopsu, närvisüsteemi, naha,
silma või seedetrakti kõrvaltoime
või mis tahes kõrvalnähu tõttu ravi
k at kesta m i ne) esi nem issagedus
oli dronedaroonirühmas väiksem,
ent erinevus ei olnud statistiliselt
oluline. Dronedarooniga oli vähem
kilpnäärme ja närvisüsteemi häireid,

samuti oli harvem ravi enneaegne
katkestamine. Dronedaroonirühmas
oli rohkem seedetrakti kõrvalnähte.
Uu r i ng usse A NDROMEDA (4)
k a a s a t i 627 v a s a k u v a t s a k e s e
düsf u n k tsioon iga patsienti, kes
hospitaliseeriti südamepuudulikkuse
tõttu. Esmane liittulemusnäitaja
hõlmas südamepuudulikkuse süvenemise tõttu hospitaliseerimist ja
surma. Uuring lõpetati enneaegu
seoses suremuse suurenemisega
dronedaroonirühmas (8% versus 4%;
RR 2,13; 95% uv 1,07–4,25). Suremuse
suurenemine oli ennekõike seotud
südamepuudulikkuse süvenemisega.

K AUDSED VÕRDLUSED
Et dronedarooni ei ole võrreldud
kliinilistes uuringutes teiste antiarütmikumidega peale amiodarooni
n ing uuring DION YSOS ol i l iiga
lühike ja liiga väikese võimsusega,
et hinnata toimet kliinilistele tulemusnäitajatele nagu haigestumus ja
suremus, on ravimit püütud kliinilisse konteksti paigutada kaudsete
võrdluste teel. Kaudsed võrdlused
(6, 7, 17) viitasid, et dronedaroon on
teistest antiarütmikumidest vähem
tõhu s si i nu sr üt m i sä i l it a m i sel.
Erinevalt teistest antiarütmikumidest, mis olid arütmogeensed (v.a
amiodaroon) ning näisid suremust
pigem suurendavat (sotalool statistiliselt olulisel määral), vähendas
d r oned a r oon nende a n a lüü side
alusel veidi suremust ning insuldiriski. Samuti tundus dronedaroon
olevat teistest paremini talutav.
Tuleb arvestada, et uuringud on
tehtud erineva standardravi foonil,
423

RAVIMITEAVE RAVIMIAMETILT
eri ajal ning on kaasanud erinevaid
patsiente. Amiodarooni puhul tuleb
eriti silmas pidada, et ravimi tänapäevane tavaline annus on väiksem
kui varem. Kaudsete võrdluste tulemused muutuvad ilmselt oluliselt,
kui analüüsi kaasata uuringu PALLAS
hiljuti teatavaks saanud tulemused
(10, 18), m is v i itav ad i nsu ld i ja
surma sagenemisele dronedarooni
kasutavatel permanentse virvendusarütmiaga patsientidel (vt tabel 2).

KÕRVALTOIMED
Dronedaroon oli lühiajalistes kliinilistes uuringutes suhteliselt hästi
talutav. Ravimi pikaajalise kasutamise ohud on vähem teada. Ülalviidatud platseebovõrdlusega uuringuis
osales kokku üle 6000 patsiendi,
kellest üle 3000 sai dronedarooni
400 mg 2 korda päevas. Ravi kestus
uuringuis oli keskmiselt 13 kuud.
Rav imiomaduste kok kuvõtte (1)
andmeil katkestas kõrvaltoime tõttu
ravi 11,8% dronedarooniga ravitud ja
7,7% platseebot saanud patsientidest.

Kõige sagedasemaks ravi katkestamise põhjuseks dronedarooni puhul
olid seedetraktihäired (3,2% versus
1,8% platseeborühmas), kõige sagedamini diarröa, iiveldus ja oksendamine, kurnatus ja asteenia. Esines
ka nahalööbeid ja bradükardiat ning
EKG Q–T aja pikenemist, ent ravimist
põhjustatud ohtlik ventrikulaarne
rütmihäire oli harv.
P ä r a s t müüg i loa s a a m i s t on
dronedarooni kasutajail leitud hepatotsellulaarset kahjustust (19), sh 2
siirdamist nõudva ägeda eluohtliku
maksapuudulikkuse juhtu, millest
hilisem tekkis alles 6 kuud pärast
ravi alustamist. Ravimi ohutuse tagamiseks tuleb teha maksafunktsiooni
peegeldavad uuringud enne ravi alustamist ning edaspidi perioodiliselt.
Dronedaroonravi alustamise järel
on täheldatud vereplasma kreatiniinisisalduse vähest suurenemist, mis
ilmneb kohe pärast ravi alustamist
ja saavutab platoo 7 päeva pärast.
Oletatav meh ha n ism on seot ud
nefroni tubulaarse orgaaniliste kat-

Tabel 2. Dronedarooni ja platseebot saanud patsientide suremus kliinilistes
uuringutes (autorite metaanalüüs)
Dronedaroon
Kliiniline uuring
ATHENA

Platseebo

Surmajuhtumid

Patsientide
arv

Surmajuhtumid

Patsientide
arv

Šansisuhe
(95%
usaldusvahemik)

116

2301

139

2327

0,84 (0,64–1,09)

DAFNE

0

54

0

48

–

EURIDIS/ADONIS

8

828

3

409

1,32 (0,31–7,77)

ERATO

1

85

0

89

Metaanalüüs ilma uuringu PALLAS andmeteta
PALLAS

16

1572

7

1577

Metaanalüüs koos uuringu PALLAS andmetega

3,18 (0.03–∞)
0,86 (0,67–1,10)
2,31 (0,89–6,65)
1,25 (0,66–2, 36)

Tabel 3. Permanentse virvendusarütmia patsientidel tehtud uuringu PALLAS
esialgsed tulemused (18)
Dronedaroon
n = 1572
n (%)

Platseebo
n = 1577
n (%)

Riskisuhe

Olulisuse
tõenäosus
(p)

Esmane liittulemusnäitaja (surm
südame-veresoonkonnahaiguse tõttu,
müokardiinfarkt, insult, trombemboolia)

32 (2)

14 (0,9)

2,3

0,009

Surm või erakorraline hospitaliseerimine
südame-veresoonkonnahaiguse tõttu

118 (7,5)

81 (5,1)

1,5

0,006
0,065

Surm

16 (1)

7 (0,4)

2,3

Müokardiinfarkt

3 (0,2)

3 (0,2)

1,0

1

Insult

17 (1,1)

7 (0,4)

2,4

0,047

Hospitaliseerimine südamepuudulikkuse
tõttu

34 (2,2)

15 (1)

2,3

0,008
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ioonide transportija pärssimisega,
mis ei ole siiski ohtlik.
Dronedaroon on südamepuudulikkuse puhul vastunäidustatud,
sest k a he k l i i n i l i se uu r i ng u (4,
10, 18) tulemused v iitavad südame pu u du l i k k u s e s ü ve ne m i s e le
ning suremuse suurenemisele neil
patsientidel. Enne ravi alustamist
tuleb patsiente hoolikalt hinnata,
teavitada neid südamepuudulikkuse
tunnustest ning soovitada nende
tekkides kohe arsti poole pöörduda.
Südamepuudulikkuse või vasaku
vatsakese süstoolse funk tsiooni
häire tekkel tuleb ravi dronedarooniga lõpetada. Uuringu ANDROMEDA
tulemusi on refereeritud ülalpool.
Pärast ravimi kasutuselevõttu on
maailmas teatatud 257-st südamepuudulikkuse tekke või süvenemisega seotud kõrvaltoimest (20).
Uuringus PALLAS hinnati dronedarooni mõju kliinilistele tulemusnäitajatele permanentse kodade
vir vendusarütmiaga patsientidel,
kel lel esi nes l isa k s veel ka rd iov ask u laa rseid r isk iteg u reid (s.t
patsiendid, kes on väljaspool ravimi
k i n n it at ud nä idu st u st). Uu r i ng
lõpetati enneaegu, kui 3149 juhuslikustatud patsiendi (1572 dronedarooni- ja 1577 platseeborühmas)
r av it u lemu ste a na lüü si l i l m nes
k a r d iov a sk u l a a r se te t ü si s t u s te
sagenemine dronedarooni toimel.
Uuringu esialgsed tulemused (18)
on toodud tabelis 3.

KOOSTOIMED TEISTE
RAVIMITEGA
Dronedaroon metaboliseerub organismis, peamiselt tsütokroom p450
isoensüüm CYP 3A4 vahendusel.
Ravim on CYP 3A4 mõõdukas inhibiitor, CYP 2D6 nõrk inhibiitor ja
P-glü koprotei i n ide ( P-g p) t ugev
inhibiitor. Seetõttu on tõenäoline, et
dronedaroonil on koostoimed ravimitega, mis on CYP 3A4 indutseerijad ja
inhibiitorid, ning ravimitega, mis on
P-glükoproteiinide, CYP 3A4 ja CYP
2D6 substraadiks. Kasutamine koos
CYP 3A4 tugevate inhibiitoritega (nt
ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool, telitromütEesti Arst 2011; 90(9):422–426
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siin, klaritromütsiin, nefasodoon ja
ritonaviir) on vastunäidustatud, sest
need suurendavad oluliselt dronedarooni plasmakontsentratsiooni
(ketokonasooli korduv manustamine
annuses 200 mg põhjustas dronedarooni biosaadavuse 17kordse tõusu).
Ka CYP 3A4 nõrkade inhibiitorite (nt
erütromütsiin) kasutamisel suureneb
dronedarooni biosaadavus.
Farmakodünaamilise koostoime
võimaluse tõttu ei tohi koos dronedarooniga kasutada ravimeid, mis
võivad esile kutsuda polümorfset
vent r i k u l a a r se t t a h hü k a r d i at
(torsades de pointes) (nt fenotiasiinid, tsisapriid, bepridiil, tritsüklilised antidepressandid, terfenadiin,
erütromütsiin, I ja III klassi antiarütmikumid). Farmakodünaamilised koostoimed on võimalikud ka
beetablokaatorite ja kaltsiumiantagonistidega.
Samal ajal dronedarooniga ei
soovitata manustada rifampitsiini
ja teisi CYP 3A4 tugevaid indutseerijaid (nt fenobarbitaal, karbamasepiin, fenütoiin, naistepuna ürt),
sest need vähendavad dronedarooni
biosaadavust.
Dronedaroon võib suurendada
statiinide biosaadav ust ning see
suurendab müopaatia tekkeriski.
Kombineeritud ravi vajaduse korral
tuleb kaaluda statiinide väiksemat
algannust ja säilitusannust ning
patsiente peab jälgima lihastoksilisuse nähtude suhtes.
Beetablokaatorite (metaboliseeruvad isoensüüm CYP 2D6 vahendu sel ) biosaadav u s võib d ronedarooni toimel kasvada ning see
suurendab bradükardia tekkeriski.
Digoksiini biosaadavus suureneb
dronedarooni toimel 2,5 korda P-gp
pärssimise tõttu, kuigi võimalik on ka
farmakodünaamiline interaktsioon.
Kliinilistes uuringutes, kus dronedarooni manustati koos digitaalisega,
täheldati digoksiini plasmakontsentratsiooni suurenemist ja toksilisusele
viitavaid seedetraktihäireid. Seetõttu
peab digoksiini annust poole võrra
vähendama ning patsiendi digoksiinitaset, EKGd ja kliinilist seisundit
tuleb hoolikalt jälgida.
Eesti Arst 2011; 90(9):422–426

Suukaudseid antikoagulante
võtvatel patsientidel täheldati kliiniliselt olulist protrombiini rahvusvahelise standardsuhte INRi kasvu
(≥ 5 ) tavaliselt 1 nädala jooksul
pärast rav i alustam ist dronedarooniga. Seetõttu tuleb K-vitamiini
antagonistidega ravitavatel patsientidel pärast ravi alustamist dronedarooniga hoolikalt jälgida INRi.

KOKKUVÕTE
•

•

•

Dronedaroon on uus antiarütm i k u m , m i s on n ä idu s t at ud
siinusrütmi säilitamiseks kodade
virvendusarütmia patsientidel
pärast edukat kardioversiooni.
Droneda roon on si i nusr üt m i
säilitamisel amiodaroonist vähem
tõhus, otsesed võrdlusuuringud
teiste a ntiar ütm ik u m idega
puuduvad.
Dronedarooni olulised kõr valtoimed on seedetra k tihä ired
(diarröa, iiveldus, oksendamine),

•

kurnatus, bradükardia, maksakahjustus ja lööbed.
Dronedaroonil on olulised farmakokineetilised koostoimed CYP
3A4 inhibiitoritega ja farmakodünaamilised koostoimed südame
erutusjuhtivust mõjutavate ravimitega. Kombineerimine digoksiini, beetablokaatorite, statiinide
ja antikoagulantidega vajab ettevaatust.
Dronedarooni ei tohi kasutada
südamepuudulikkusega või püsiva
ko d ade v i r vendu s a r üt m i ag a
patsientidel, sest see suurendab
nende patsientide suremust.
Dronedaroon ei ole amiodaroonist ohutum ning nende ravimite
farmakodünaamikas, farmakokineetikas ja kliinilises toimes on
olulised erinevused.
Dronedaroon on oluliselt kallim
kui mitmed teised kodade virvendusarütmia puhul kasutatavad
ravimid (vt joonis 1).

•

•

Flekainiid, 100 mg
Propafenoon, 600 mg
Sotalool, 320 mg
Amiodaroon, 200 mg
Dronedaroon, 800 mg
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

eurot

Joonis 1. Mõnede siinusrütmi säilitamiseks kasutatavate ravimite ravipäeva hinnad.
5,0
4,5
4,0
3,5

klass IA

klass 1C

Norra

Taani

klass III

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Eesti

Leedu

Island

Läti

Soome

Rootsi

Joonis 2. IA, IC ja III klassi antiarütmikumide kasutamine Eestis ja lähiriikides
2010. aastal (määratud päevadooside arv (DDD) 1000 inimese kohta päevas).
Lisaks kasutatakse Balti riikides etatsisiini, mis puuduva määratud päevadoosi
tõttu ravimikasutamise riiklikus statistikas ei kajastu.
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RAVIMITEAVE RAVIMIAMETILT
•

•

•

Olemasolevad andmed viitavad,
et ravimi optimaalne roll võib
olla siinusrütmi säilitamine kilpnäärme talitlushäirega patsientidel (amiodaroon on vastunäidustatud), kellel ei ole südamepuudulikkust.
Otsustades uue ravimi koha üle
kliinilises praktikas tuleb lisaks
kliinilistest uuringutest saadud
teabele võtta ar vesse ka seda,
millised on lüngad teadmistes uue
ravimi toime ja ohutuse kohta: tavaliselt ei ole teada toime ja ohutus
kaasuvate haigustega ning eakatel
patsientidel, pikaajalisel kasutamisel, kasutamisel tavalise kliinilise praktika mõõduka sagedusega
jälgimise foonil ning võrreldes juba
olemasolevate ravimitega.
Eestis kasutatakse oluliselt enam
antiarütmikume kui naaberriikides (vt joonis 2). Kodade virvendusarütmia ravi üle otsustades
tuleks meeles pidada, et antiarütmikumid on ise arütmogeensed
ning enamiku antiarütmikumide
puhul ei ole selge, kas nad vähendavad haigestumust ja suremust
südame-veresoonkonnahaigustesse, pigem on viiteid vastupidisele. Tuleks põhjalikult kaaluda
invasiivse mittefarmakoloogilise
ravi näidustatust ning võimalust
piirduda südamesagedust reguleeriva ja antikoagulantraviga.

SUMMARY
Unnecessary haste in
introducing dronedarone into
widespread use – new safety
information
Alar Irs1,2 , Ott Laius1 , Maia Uusküla1
Dronedarone is a class III antiarrhythmic agent structurally related

to amiodarone but devoid of iodine.
It was hoped to be a safer alternative
to current agents in the treatment of
atrial fibrillation. It was authorised
in the EU in 2009 and already in 2010
it was granted a prominent position
in the European atrial fibrillation
management guidelines.
Dronedradone has proven efficacy
compared to placebo in maintaining
sinus rhy thm and in reducing a
composite of mortality and hospitalisation for cardiovascular causes,
mainly driven by its effect on the
latter. It has been shown to be less
efficacious in maintaining sinus
rythm than amiodarone; however,
it has a different safety profile, most
remarkably through being free of the
thyroid effects of its predecessor.
Never theless, the tolerabilit y
of dronedradone is weakened by
gastrointestinal adverse reactions
a nd it c a n not be u sed i n hea r t
failure patients due to increased
mor talit y in this patient group.
Post-marketing safety reports have
pointed to liver toxicity appearing
as late as 6 months from the start of
treatment and being severe enough
to necessitate liver transplantation
in rare cases. Pulmonary adverse
reactions have been reported as well.
In the light of these new
data, dronedarone shou ld on ly
be presc r ibed by spec ia l i st s to
pat ients w it h at r ia l f ibr i l lat ion
for maintenance of sinus rhy thm
a f ter s uccess f u l c a r d iover sion .
Due to an increased risk of liver,
lung and cardiovascular adverse
events, dronedarone should only be
prescribed after alternative treatment options have been considered.
Moreover, pat ients shou ld have
their lung and liver function as well
as their hear t rhy thm reg ularly
monitored.
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