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Milé kolegyne a kolegovia,
v dnešnej záplave informácií a moderných technológií nie je jednoduché získať objektívne informácie o najvhodnejšej liečbe pre našich pacientov. Preto som rád, že edukačné aktivity
„Známa liečba, známe a neznáme nástrahy“ ste
mali možnosť absolvovať vo forme živých prednášok, ale budete mať taktiež možnosť vidieť
v podobe audiovizuálneho záznamu a čítať
v printovej podobe.
Rozšírené kompetencie všeobecných lekárov, ktorí majú vo
výlučnej starostlivosti pacientov s artériovou hypertenziou,
boli okrem úhrady výkonov zo strany zdravotných poisťovní
doplnené o zrušenie preskribčných obmedzení na väčšinu
antihypertenzív. Medzi významné molekuly sa tak zaradil
tiež moderný betablokátor nebivolol, ktorý patrí podľa najnovších odporúčaní ESH/ESC z augusta 2018 medzi lieky
prvej voľby, najlepšie už v úvode terapie do kombinácie
dvoch antihypertenzív. Práve tejto problematike sa podrobne venovala prvá prednáška série seminárov, poukázala na
prednosti a benefity nebivololu.
Druhou závažnou témou bolo racionálne používanie
antibiotík v ambulancii prvého kontaktu, správne indikovanie cefalosporínov 3. generácie, realizácia vyšetrenia

CRP, zdôraznené bolo rastúce riziko rezistencie
patogénov, nutnosť edukačných aktivít o vhodnosti ATB liečby pre pacientsku verejnosť, ako
i základné zásady pre správne užívanie antibiotík
a dodržiavanie liečebného režimu.
Logickým zhrnutím v treťom príspevku boli liekové
interakcie, riziká pre pacientov pri užívaní nielen
kardiovaskulárnych liekov, ale i voľnopredajných
doplnkov a liečivých čajov. Taktiež konzumované
nápoje a potraviny môžu významne ovplyvniť indikovanú terapiu. Všetky zásadné interakcie boli
prezentované v logickom prehľade a budete si ich môcť pozrieť
v audiovizuálnom zázname, vyhotovenom spoločnosťou
EDUprofiFARM, ktorej taktiež ďakujem za kvalitne zorganizované semináre pre všeobecných lekárov v troch slovenských
mestách. Spoločnosti Glenmark patrí vďaka za realizáciu
myšlienky o modernom vzdelávaní, s prepojením na potreby
lekárov v ambulanciách prvého kontaktu.
Želám vám všetkým priatelia množstvo získaných informácií
a nových poznatkov z audiovizuálnych záznamov, pevné zdravie, trpezlivosť a radosť z práce pre kvalitnejší život našich
pacientov v roku 2020.

MUDr. Peter Marko, MPH
všeobecný lekár pre dospelých
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Nebivolol je zatiaľ posledným vyvinutým
beta-blokátorom, ktorý sa vyznačuje pomerne unikátnymi farmakologickými vlastnosťami – jedná sa o lipofilný vysoko kardioselektívny beta 1-blokátor bez vyjadrenej
vnútornej sympatikomimetickej aktivity
s vazodilatačným účinkom sprostredkovaným oxidom dusnatým. U nás je táto látka
schválená pre liečbu esenciálnej hypertenzie a liečbu stabilizovaného chronického
srdcového zlyhania mierneho až stredného
stupňa, v kombinácii so štandardnou terapiou u starších pacientov.

Grampozitívnych baktériách (bNOS), ktorým napomáha
v ochrane pred oxidačným stresom, účinkami antibiotík
a pod.
Ovplyvnenie metabolizmu
Antihypertenzívny účinok nebivololu založený na selektívnej
blokáde beta-1 adrenergných receptorov a uvoľňovaní oxidu dusnatého, je sprevádzaný aj metabolicky neutrálnym až
pozitívnym účinkom v porovnaní s ostatnými beta-blokátormi. Táto skutočnosť je vysvetlená potrebou menej vyjadrenej beta-blokády, pretože pokles krvného tlaku je čiastočne
sprostredkovaný práve oxidom dusnatým. V porovnaní s inými kardioselektívnymi beta-blokátormi nedochádza teda ani
k minimálnej blokáde beta-2 adrenergných receptorov, ktorá
je práve zodpovedná za nežiaduce metabolické účinky4.
Porovnanie nebivololu oproti metoprololu priniesla prospektívna zaslepená randomizovaná štúdia primárne zameraná,
vedľa ovplyvnenia hypertenzie, rovnako na hodnotenie antioxidačných vlastností a ovplyvnenia metabolizmu u novodiagnostikovaných hypertonikov (n = 80). Po 6 mesiacoch
obe látky porovnateľne znižovali krvný tlak; pokles srdcovej
frekvencie bol výraznejší u metoprololu. Nebivolol však na
rozdiel od metoprololu signifikantne znižoval oxidačný stres
(p = 0,03), index inzulínovej rezistencie (p = 0,003), plazmatickú hladinu solubilného P-selectínu (p = 0,008) a zvyšoval
hladinu adiponectínu (p = 0,04)5.

Mechanizmus pôsobenia

Mechanizmus účinku nebivololu primárne zahŕňa vysoko
selektívnu blokádu beta-1 adrenergných receptorov. Dôsledkom je zníženie hodnôt krvného tlaku znížením srdcového výdaja, poklesom uvoľňovania renínu v juxtaglomerulárnom aparáte obličiek a centrálnym znížením aktivity
sympatika. Bezprostredne v srdci pôsobí negatívne chronotropne a negatívne inotropne. V cievnom systéme na
periférii môže teoreticky blokáda beta receptorov (beta-2)
viesť k miernemu vzostupu periférnej rezistencie. U nebivololu však prevažuje jeho vazodilatačný účinok. Vazodilatačný účinok nebivololu je sprostredkovaný produkciou
oxidu dusnatého (NO), kedy nebivolol agonistickým pôsobením na beta-3 adrenergných receptoroch stimuluje
NO syntázu, enzým produkujúci NO. Oxid dusnatý (prvotne označovaný ako EDRF - endoteliálny relaxačný faktor)
je považovaný za veľmi potentný vazodilatačne pôsobiaci
mediátor1. Výskum tejto látky spadá do začiatku 70. rokov
minulého storočia, v roku 1992 bol oxid dusnatý vybraný časopisom Science ako „molekula roku“2. V súvislosti
s výskumom NO bola v roku 1998 udelená trom americkým
farmakológom Furchgottovi, Muradovi a Ignarrovi Nobelova
cena za fyziológiu a medicínu. Jednotlivé výskumné tímy
sledovali NO predovšetkým ako signálnu molekulu kardiovaskulárneho systému, ktorá je tvorená v bunkách endotelu prostredníctvom endoteliálnej NO syntázy (eNOS)3.
Pre úplnosť uveďme, že vedľa eNOS ďalej rozlišujeme tiež
neuronálnu NO syntázu (nNOS) slúžiacu k medzibunkovej
komunikácii v nervovom a svalovom tkanive, a inducibilnú
NO syntázu (iNOS) podieľajúcu sa na niektorých imunitných
pochodoch. NO syntéza je navyše prítomná aj v niektorých

V rámci prospektívnej otvorenej a multicentrickej štúdie zahrňujúcej 2 838 chorých s artériovou hypertenziou a súčasne
diabetom 2. typu, bol pri liečbe nebivololom (85 % chorých ho
užívalo v dennej dávke 5 mg) preukázaný nielen výrazný pokles krvného tlaku (z 156/92 mm Hg na 135/81 mm Hg) spoločne so znížením srdcovej frekvencie (zo 79 na 71 úderov/min.),
ale bolo zaznamenané aj zlepšenie vo väčšine sledovaných
metabolických parametrov oproti východiskovej hodnote (glykémia nalačno (-9,7 %), HbA1c (-3,6 %), celkový cholesterol
(-7,3 %), LDL cholesterol (-9,5 %), HDL cholesterol (+4,6 %),
triacylglyceroly (-11,6 %), telesná hmotnosť (-1,2 %)6.

Nebivolol u seniorov

O význame beta-blokátorov u chorých s chronickým srdcovým
zlyhávaním v zmysle zníženia mortality vypovedá viacero klinických štúdií. Z pohľadu nebivololu je kľúčová randomizovaná a placebom kontrolovaná štúdia SENIORS, do ktorej boli
zaradení chorí starší 70 rokov (n = 2 128; priemerný vek 76 rokov) so srdcovým zlyhaním (hospitalizácia v poslednom roku
alebo ejekčná frakcia ≤35 %), s priemernou dĺžkou sledovania
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Záver

21 mesiacov. Iba tretina chorých mala hodnotu EF vyššiu ako
35 % a polovica bola staršia ako 75 rokov. Sledovaný bol vplyv
nebivololu v dávke 1,25 mg 1x denne, s postupnou titráciou až
na 10 mg/deň na dosiahnutie primárneho ukazovateľa – kompozitného parametra, celková úmrtnosť alebo hospitalizácia
z kardiovaskulárnych príčin. Tento ukazovateľ bol dosiahnutý
u 332 osôb (31,1 %) užívajúcich nebivolol (priemerná denná
dávka bola 7,7 mg), zatiaľ čo pre placebo išlo o 375 chorých
(35,3 %) – HR: 0,86 (95 % CI: 0,74 - 0,99; p = 0,039). U osôb užívajúcich nebivolol bola zaznamenaná rovnako nižšia celková
mortalita – 15,8 % vs. 18,1 % - HR: 0,88 (95 % CI: 0,71 - 1,08;
p = 0,21) – celková mortalita sa teda významne nelíši, je tu
však zrejmý priaznivý trend. Cieľovú dávku nebivololu na konci štúdie pritom bez problémov tolerovalo 65 % chorých7.

Hypertenzia je časté a závažné ochorenie kardiovaskulárneho systému, ktoré je súčasne veľmi významným rizikovým
faktorom z pohľadu rozvoja srdcového zlyhania, vzniku cievnej mozgovej príhody, renálneho zlyhania a ďalších, klinicky
veľmi závažných stavov. Nebivolol, ako kardioselektívny beta-blokátor je indikovaný nielen u hypertenzie, ale aj u stabilizovaného chronického srdcového zlyhania mierneho až
stredného stupňa, s dávkovaním 1 tableta denne. Jeho účinok možno označiť za duálny, pretože vedľa uvedenej blokády β-1 adrenoceptorov vykazuje aj vazodilatačný účinok podporou syntézy oxidu dusnatého a tiež priaznivo ovplyvňuje
endoteliálnu dysfunkciu. Nebivolol disponuje v porovnaní
s ostatnými beta-blokátormi neutrálnym až pozitívnym metabolickým profilom. Je účinný a dobre znášaný aj v populácii
seniorov bez ohľadu na aktuálnu hodnotu ejekčnej frakcie.

V následne vykonanej analýze zohľadňujúcej veľkosť podávanej dávky bolo zistené, že chorí netolerujúci žiadnu dávku nebivololu, mali výrazne zvýšené riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny alebo kardiovaskulárne hospitalizácie – HR: 1,95
(95 % CI: 1,38 - 2,75); títo chorí mali všeobecne najhoršiu
prognózu. Dávky 10 a 5 mg redukovali riziko prakticky rovnako účinne v zmysle dosiahnutia primárneho cieľového
ukazovateľa – HR: 0,75 (95 % CI: 0,63 - 0,90) a HR: 0,73
(95 % CI: 0,52 - 1,02); najnižšie dávky (1,25 alebo 2,5 mg) boli
potom najmenej účinné – HR: 0,88 (95 % CI: 0,64 - 1,20)8.
Stupeň srdcového zlyhania nemal vplyv na efekt nebivololu na primárny cieľový ukazovateľ, chorí s výrazne zníženou hodnotou ejekčnej frakcie (≤35 %) aj so zachovanou
ejekčnou frakciou (>35 %, priemerná hodnota 49,2 %) nevykazovali signifikantný rozdiel9. V podskupine diabetikov
bol zistený znížený efekt nebivololu v porovnaní s nediabetikmi10. Rovnako tak prítomnosť fibrilácie predsiení viedla
k zlyhaniu efektu nebivololu na zlepšenie primárneho ukazovateľa11. Ďalšia subanalýza sa zamerala na pacientov
s renálnou insuficienciou. Bolo zistené, že zhoršená funkcia
obličiek negatívne ovplyvňuje primárny ukazovateľ štúdie.
Podanie nebivololu však viedlo k zlepšeniu tohto parametra u pacientov vo všetkých skupinách stratifikovaných podľa stupňa renálnej insuficiencie, pričom efekt nebol závislý na stupni renálnej insuficiencie – hodnoty HR pre vyššie
uvedený primárne sledovaný kompozitný ukazovateľ boli
0,84 pre nízky, 0,79 pre stredný a 0,86 pre vysoký tercil
eGFR (odhadovaná glomerulárna filtrácia podľa MDRD),
(p = 0,44). Dôležitým zistením tiež bolo, že renálna insuficiencia nezhoršuje toleranciu nebivololu; iba okrajovo pacienti so stredným stupňom renálnej insuficiencie
(strednými hodnotami eGFR) prerušili liečbu z dôvodu bradykardie12. V ďalšej práci sa tak o nebivolole hovorí ako
o nákladovo efektívnej liečbe13. Nebivolol je v kontexte
opísaných výsledkov označovaný ako jediný beta-blokátor
s preukázanou účinnosťou u seniorov so srdcovým zlyhaním, a to bez ohľadu na hodnotu ejekčnej frakcie ľavej
komory14; 15.
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Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Zdravotné stredisko, Veľká Lomnica

Racionálne užívanie antibiotickej liečby je
alfou a omegou úspešného boja s infekčnými ochoreniami. Bohužiaľ, si však musíme priznať, že vývoj nových antibiotík dnes
zďaleka nie je prioritou farmaceutických
spoločností. Vysvetlením sú nepochybne
veľké náklady a súčasne aj neistota ohľadne vrátenia investovaných finančných prostriedkov a ľudského úsilia. Dôvodom je
okrem iného stále aktuálnejšia problematika bakteriálnej rezistencie.

Situácia v Európe a na Slovensku

Historické ohliadnutie

Obrázok 1.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
vyhlásilo 18. december ako Európsky deň antibiotík, na
účely zvyšovania povedomia o ich správnom používaní. Pre
zaujímavosť uveďme, že slovenskí pacienti pritom každým
rokom spotrebujú okolo 8 miliónov balení antibiotík. Pri
počte 5,4 miliónov obyvateľov Slovenska, tak každý občan
počas roka skonzumuje 1,5 balenia ATB. Väčšinovo antibiotiká pritom predpisujú ambulujúci lekári (cca 80 %); zvyšných
20 % potom pripadá na nemocničné zariadenia. Približne
27 % preskripcie antibiotík ide na vrub pediatrických ambulancií. (Obr. 1)

Objav antibiotík je najčastejšie spájaný s postavou Alexandra Fleminga, ktorý už v r. 1928 izoloval penicilín z plesne
Penicillium notatum. Čistá forma penicilínu je izolovaná
r. 1941 a priemyselne začína byť vyrábaný iba v r. 1943, čím
zásadnou mierou ovplyvní straty na ľudských životoch počas
2. svetovej vojny. V r. 1945 je za tento objav udelená Nobelova
cena v oblasti fyziológie a medicíny, pričom sa o ňu Fleming
delí s vedcami Oxfordskej univerzity Howardom Floreyom a
Ernestom Chainom.
Historicky však určite stojí za zmienku tiež postava dr. Armina Hoffmanna (1874 – 1944). Ten v roku 1905 nastúpil ako
lekár do Nemocnice svätej Alžbety v Budapešti. V roku 1908
sa presťahoval do Stropkova a od roku 1915 pokračoval v súkromnej lekárskej praxi v Snine. Arminov syn Gabriel, ktorý po
otcovi v roku 1933 prebral štafetu obvodného lekára, zomrel
30. 10. 1998 vo veku 91 rokov. Hoci takmer neznámy, Gabriel
patril medzi významné slovenské osobnosti, tesne pred
smrťou poskytol rozhovor, v ktorom na otca spomína takto:
„Otec začal podvyživeným ľuďom podávať glukózové injekcie.
Zistil, že pokiaľ banky stáli a objavili sa v nich malé vlákna,
mali antibiotický účinok, t. j. liečili zápalové ochorenia. Otec
toto vyskúšal na sebe i svojich deťoch. Už pätnásť rokov
pred Flemingom liečil plesňovými injekciami... “. Opakovaná
analýza Výskumného ústavu antibiotík v Roztokách pri Prahe
z roku 1964 potom dodáva: „Vo všetkých 25 fľaštičkách boli
kultivačne zistené kontaminácie blízke druhom Penicillium
frequentans a Penicillium implicatum a pod. Taxonomické
zaradenie sme nerobili.”

Zdravotníci na celom svete len ťažko zvládajú novodobú
hrozbu, ktorú bakteriálna rezistencia voči existujúcej antibiotickej liečbe bezpochyby predstavuje. Podľa údajov vyššie
spomínaného centra ECDC, v Európe každým rokom zomrie
okolo 33 000 osôb na infekcie, ktoré sú vyvolané mikroorganizmami rezistentnými na antibiotiká. Tento nebezpečný
trend pritom má bohužiaľ v posledných rokoch stále sa
zvyšujúci charakter. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO), tak pri jeho zachovaní možno očakávať,
že v roku 2050 bude celosvetovo každoročne umierať až 10
miliónov osôb v dôsledku infekcie vyvolanej rezistentnými
mikroorganizmami.
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Ako správne užívať antibiotiká?

Cefixím medzi cefalosporínmi

Pri zvažovaní preskripcie akéhokoľvek antibiotika je potrebné rešpektovať nasledujúce zásady:
• dodržiavanie presného dávkovania,
• užívanie v pravidelnom intervale,
• tablety užívať celé, nehrýzť a nevysypávať,
• zapíjať dostatočným množstvom vody,
• nekonzumovať alkohol počas ATB liečby,
• rešpektovanie odporúčaní podľa príbalového letáku,
• neužívať svojvoľne skôr nedovyužívané balenia ATB.

Ako už bolo spomenuté vyššie, cefixím je zástupcom
3. generácie cefalosporínov. Po perorálnom podaní sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva v rozsahu 40 – 50 %. Jeho
biologický polčas má hodnotu okolo 3 hodín. Platí pritom,
že do 24 hodín od podania sa močom vylúči 25 – 50 % jeho
podaného množstva.
Zo strán spektra jeho antibakteriálneho účinku uveďme, že
pôsobí baktericídne ako na G+ (streptokoky sk. A a sk. B a
Streptococcus pneumoniae), tak aj na G- baktérie (Haemophilus influenzae, Moraxella catarhalis, Legionella pneumophilia, Neiserria gonorrhoe, Klebsiela pneumoniae, Escherichia coli, Salmonella, Shigella či Proteus mirabilis).
Nie je účinný voči anaeróbnym baktériám. (Obr. 2)

Cefalosporíny medzi ostatnými
beta-laktámami

Ako je známe, beta-laktámové antibiotiká sú baktericídne
látky zahrňujúce vedľa penicilínov rovnako cefalosporíny,
monobaktámy a karbapenémy. Každá z uvedených skupín je
ešte ďalej rozdelená podľa svojich vlastností, výhod/nevýhod. V prípade cefalosporínov tak dnes rozlišujeme celkom 5
generácií, pričom ku klinicky najvýznamnejším sa radia prvé
tri:

Obrázok 2.

Cefalosporíny I. generácie:
- účinok najmä na stafylokoky, niektoré G- baktérie
- vybraní zástupcovia: cefadroxil 2x 500 – 1000 mg,
cefalexín 3-4x 500 mg, cefaclor 2-4x 250 – 500 mg a i.
Cefalosporíny II. generácie:
- odolnejšie voči beta-laktamázam; širší záber na G-baktérie
- vybraní zástupcovia: cefuroxím axetil 2x 250 – 500 mg,
cefpodoxím a i.
Cefalosporíny III. generácie:
- značne odolné voči beta-laktamázam; výrazný účinok
na G- baktérie, nižší efekt na G+ baktérie
- vybraní zástupcovia: cefixím 1-2x 200 – 400 mg a i.
Cefalosporíny sa tak významne uplatňujú napr. v liečbe
pneumónií. S. pneumoniae, H. influenzae a M. catarrhalis
sú bezpochyby najvýznamnejšími patogénmi, ktoré stoja
v pozadí akútnych exacerbácií chronickej bronchitídy. Pre nich
je pritom typická vysoká produkcia spúta, zhoršenie kašľa a
dušnosti. Zatiaľ čo u akútnej bronchitídy si s ohľadom na vírusovú etiológiu zvyčajne vystačíme len so symptomatickou
liečbou, tu sa ako účelné dlhodobo ukazuje nasadenie antibiotickej liečby1; 2. Najnovšie o tom vypovedá metaanalýza
Cochranovej knižnice z tohto roku3. V tej bolo analyzovaných
celkom 19 štúdií (11x ambulantne liečení chorí, 7x hospitalizovaní a 1x chorí na jednotke intenzívnej starostlivosti)
s celkovým počtom 2 663 chorých – najväčší prínos bol zaznamenaný u osôb v intenzívnej starostlivosti. Cefalosporíny
možno o. i. považovať aj za užitočné lieky na empirickú liečbu
pneumónie pri neznámom patogénnom agense.

Terapeutické uplatnenie tak vzhľadom k uvádzaným vlastnostiam nachádza pri celom rade ochorení. Ide o infekcie
vyvolané aeróbnymi G- baktériami, komunitné pneumónie
(CAP), akútnu exacerbáciu chronickej bronchitídy, pyelonefritídu, infekcie dolných močových ciest, nekomplikovanú
kvapavku, otitis media, sinusitídy či faryngitídu. Vhodný
je všeobecne u rizikových pacientov s nebezpečenstvom
z omeškania podania účinnej antibiotickej liečby.
Literatúra
Saint S, Bent S, Vittinghoff E, Grady D. Antibiotics in chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. A meta-analysis. JAMA 1995; 273: 957-960.
2.
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Liekové interakcie po boku nežiaducich
účinkov predstavujú významnú príčinu
hospitalizácie, najmä potom v populácii
seniorov či všeobecne polymorbidných,
a teda i polymedikovaných osôb – vo vyspelých krajinách je im spoločne pripisované až 20 % všetkých hospitalizácií.
S týmto faktom súvisia aj nemalé finančné náklady, liečba chorého sa predražuje a
komplikuje. Nejedná sa pritom zďaleka len
o interakciu liečiv viazaných na lekársky
predpis, ale aj o voľne predajné liečivá či doplnky stravy, alebo o stravu ako takú (napr.
konzumácia listovej zeleniny u warfarinizovaných osôb, grepy a niektoré ďalšie citrusy
u liečiv metabolizovaných prostredníctvom
cytochrómu P450, prípravky s obsahom ľubovníka, hlohu, ginka, ženšenu a pod.). Významnú úlohu zohráva aj duplikácia liečby
daná “nevychovanosťou” či nevedomosťou
chorých, ktorí užívajú rovnakú účinnú látku
v dvoch alebo viacerých rôznych liekoch alebo látky vzájomne si veľmi blízke, obvykle
z tej istej liekovej skupiny, s očakávaním zosilnenia terapeutického účinku – v prevažnej
väčšine sa však zvyšuje iba riziko nežiaducich účinkov či interakcií s konkomitantnou
medikáciou.

účinkov), biotransformácie (monoaminooxidáza, cytochróm
P450 a jeho izoformy na čele s 3A4, ktorým sa metabolizuje
cca 1/3 známych liečiv, a i.) či exkrécie.
Podľa nezávislého zistenia zdravotnej poisťovne Škoda
Mladá Boleslav medzi predpisujúcimi lekármi, k najčastejším potenciálne závažným rizikovým kombináciám liekov patrí súčasné podávanie statínov a látky inhibujúcej
aktivitu cytochrómu P450, interakcie klaritromycínu, inhibítorov protónovej pumpy s klopidogrelom či azolovými
antimykotikami, súčasné užívanie rôznych nesteroidných
antiflogistík (NSA) či interakcie amiodarónu.
Statíny sú základom liečby hypercholesterolémie
a uplatňujú sa v primárnej aj sekundárnej kardiovaskulárnej prevencii. Jednotliví zástupcovia tejto liekovej
skupiny sa navzájom odlišujú jednak účinnosťou a jednak
cestou svojej biotransformácie. Lovastatín, simvastatín
a atorvastatín sú metabolizované mikrozomálnym systémom cytochrómu P450, najmä prostredníctvom izoformy 3A4, fluvastatín potom izoformou 2C9. Hoci ich
užívanie je zvyčajne veľmi bezpečné, pri súčasnom podaní niektorého z inhibítorov CYP (amiodarón, chinidín,
cyklosporín, erytromycín, diltiazem, verapamil, azolové
antimykotiká, antiretrovirotiká a i.) hrozí významné
zvýšenie ich koncentrácie, a teda aj výskyt ich nežiaducich
účinkov (myalgia, myopatia až rabdomyolýza). Rosuvastatín a pravastatín nie sú cytochrómom metabolizované,
v prevažnej miere sa vylučujú obličkami v nezmenenej
podobe, a takéto interakcie teda nehrozia. Základným opatrením je snaha vyhnúť sa takto potenciálne
nebezpečným interakciám. Tzn. na strane jednej, ak je to
možné, zvoliť takú liečivú látku, ktorá nebude inhibične
pôsobiť na danú izoformu cytochrómu (klaritromycín – azitromycín), a/alebo na strane druhej, najmä ak
očakávame dlhodobejšiu komedikáciu, prejsť napr. na
rosuvastatín, t. j. veľmi účinný statín s významne nižším
rizikom farmakokinetických interakcií.

Iba v skratke uveďme, že k interakciám v zásade
dochádza na farmakokinetickom alebo farmakodynamickom podklade. Z hľadiska prvej možnosti v zásade
môžu liečivá interagovať na štyroch uvedených základných pilieroch kinetiky, t. j. vzájomné ovplyvnenie absorpcie – najčastejšie ovplyvnením pH, a teda disociácie podaných liečiv (menej disociovaná látka sa
lepšie vstrebáva), ale i rôznych transportérov (OATP,
P-glykoproteín a i.), distribúcie (napr. vzájomná kompetícia
o väzbu na bielkoviny krvnej plazmy s následným zvýšením
voľnej frakcie jedného z liečiv, a teda aj zosilnením jeho

Klaritromycín je pomerne silným inhibítorom cytochrómu
P450, respektíve jeho izoformy 3A4. Jeho kombinácia
s liečivami metabolizovanými touto cestou prispieva
k zvýšeniu ich plazmatických koncentrácií, a teda aj
riziko ich nežiaducich účinkov. Ak je pacient indikovaný
pre použitie makrolidu a súčasne užíva niektorú z látok
metabolizovaných CYP 3A4, je najjednoduchším riešením
využitie napr. azitromycínu (event. celkom iného anti-
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Tabuľka 1. Prehľad významných inhibítorov cytochrómu P450

1A2

2B6

2C19

2C9

2D6

2E1

3A4,5,7

amiodarón

thiotepa

cimetidín

amiodarón

amiodarón

disulfiram

amiodarón

cimetidín

felbamat

flukonazol

celekoxib

cimetidín

fluoroquinolóny

fluoxetín

fluvastatín

cimetidín

ciprofloxacín

fluvoxamín

fluvoxamín

fluvoxamín

doxorubicín

delaviridín

furafyllín

indomethacín

isoniazid

fluoxetín

diltiazem

interferón

ketokonazol

lovastatín

haloperidol

erytromycín

methoxsalón

lansoprazol

paroxetín

chinidín

flukonazol

tiklopidín

modafinil

fenylbutazón

chlorpromazín

fluvoxamín

omeprazol

probenicid

klomipramín

gestodén

paroxetín

sertralín

kokaín

grep

probenecid

sulfamethoxazol

levomepromazín

indinavir

ticlopidín

teniposid

metadón

itrakonazol

topiramát

trimethoprim

metoklopramid

ketokonazol

moklobemid

klaritromycín

paroxetín

mifepriston

ranitidín

nelfinavir

ritonavir

norfloxacín

sertralín

ritonavir

terbinafín

saquinavir
troleandomycín
verapamil

iného antiagregancia (prasugrel a i.). Súčasne uveďme, že
zvýšenie pH žalúdka navodené užívaním antisekretorickej
liečby na čele s inhibítormi protónovej pumpy (IPP) zvyšuje
disociáciu azolových antimykotík, čím klesá ich vstrebanie
do systémovej cirkulácie a v konečnom dôsledku klesá aj ich
účinnosť. U omeprazolu je vďaka inhibičnému pôsobeniu na
izoformu 2C19, potrebné tiež očakávať obmedzenú biotransformáciu niektorých benzodiazepínov v čele s alprazolamom, a teda aj zosilnenie ich centrálne depresívneho účinku.
Užitie dvoch rôznych NSAID je možné/možno odporučiť len
vtedy, ak ide v jednom prípade o podanie v lokálnej liekovej

biotika), ktorý inhibične na uvedenú izoformu nepôsobí.
Klopidogrel je podávaný ako farmakologicky neúčinná látka
(proliečivo), ktorá je aktivovaná cytochrómom P450, izoformou 2C19 (ale tiež 3A4 a 3A5). Ak je táto izoforma inhibovaná, nemôže byť klopidogrel adekvátne účinný, respektíve,
je výrazne znížená jeho antiagregačná aktivita. Pri súčasnom
užívaní inhibítora protónovej pumpy, je preto z pohľadu liekových interakcií vhodné preferovať bezpečnejší pantoprazol na
úkor lansoprazolu či omeprazolu. V prípade nutnosti použitia
antimykotika, nie sú vhodné azoly z dôvodu inhibičného
pôsobenia na CYP450. Eventuálne možno odporučiť voľbu
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Tabuľka 2. Prehľad významných induktorov cytochrómu P450

1A2

2B6

2C19

2C9

2D6

2E1

3A4,5,7

fenobarbital

karbamazepín

rifampín

dexametazón

etanol

barbituráty

omeprazol

fenytoín

norethindrón

rifampín?

isoniazid

efavirenz

tabak

rifampín

prednison

fenytoín
glukokortikoidy

rifampín

karbamazepín
modafinil
cevirapín
pioglitazón
rifabutín
rifampín
ľubovník

sív sú bezpochyby vhodnejší najmä zástupcovia SSRI, event.
SNRI a i. Amiodarón pôsobí inhibične na biotransformáciu
látok metabolizovaných cytochrómom P450 3A4, čím
môže zvýšiť ich plazmatické koncentrácie, a teda aj riziko
nežiaducich účinkov.

forme (t. j. gél, krém, emulgél, sprej či náplasť) a v druhom
o podanie systémové. Výsledný účinok je aditívny až synergický. Ak sú však obe látky podané systémovo, účinnosť
sa nijako nezvyšuje, naopak je významne zvýšené riziko
nežiaducich účinkov (najmä gastrotoxicita - ulcerácie, krvácanie, perforácia). Pre dosiahnutie vyššieho analgetického
účinku je rovnako možné zvoliť kombináciu NSA a paracetamolu, prípadne i opioidných analgetík či koanalgetík v závislosti od typu bolesti.

Objavujú sa aj prípady súčasného užívania antidepresív, hoci
s rozdielnym mechanizmom účinku, a síce podávaných ako
anxiolytiká či antidepresíva, a/alebo napr. v liečbe neuropatickej bolesti. Ak je niektoré z antidepresív (najmä TCA)
podané v inej indikácii (napr. liečba neuropatickej bolesti),
má sa zvážiť iná terapeutická alternatíva. Pri nevyhnutnosti užívania danej kombinácie je možné zvoliť na interakcie
chudobnejšieho zástupcu SSRI (escitalopram, citalopram či
sertralín). Aj napriek tomu, je však vhodné monitorovanie
plazmatických hladín TCA, ako aj celkového stavu chorého.

Amiodarón má potenciál sám o sebe vyvolať rad nežiaducich
účinkov, ktorého intenzita sa môže sumovať pri súbežnom
podaní liečiv s podobnými účinkami. Preto je potrebné snažiť
sa vyhnúť látkam s potenciálne hepatoxickým pôsobením
(napr. nimesulid, hoci táto reakcia je pravdepodobne idiosynkratického charakteru), látkam s potenciálom predlžovať
QT interval (sotalol, tricyklické antidepresíva), s blokátormi
kalciových kanálov (obdobne aj s beta-blokátormi - riziko
bradykardií či porúch prevodu). V prípade potreby antidepre-

Literatúra u autora
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AD Test
1. Vazodilatačne pôsobiacim beta-blokátorom je:
a) atenolol
b) bataxolol
c) bisoprolol
d) nebivolol
2. Relaxačný účinok nebivololu na
cievnu stenu je daný:
a) antagonizáciou alfa-1 receptorov
b) stimulovanou tvorbou oxidu dusnatého
c) stimuláciou beta-2 receptorov
d) iba parciálnym agonizmom beta-1
receptorov
3. Nebivolol iste nepodáme chorému s/so:
a) esenciálnou arteriálnou hypertenziou
b) chronickým srdcovým zlyhaním
c) ischemickou chorobou dolných končatín
d) hemodynamicky významnou
bradyarytmiou
4. Nebivolol pôsobí:
a) negatívne chrono- aj inotropne
b) negatívne chronotropne a pozitívne 		
inotropne
c) pozitívne chronotropne a negatívne 		
inotropne
d) pozitívne chrono- aj inotropne
5. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom podávania nebivololu u seniorov:
a) je absolútne kontraindikovaný
b) možno ho podávať iba za predpokladu,
že nie je bezpečnejšia alternatíva
c) je účinný, avšak zle znášaný
d) je účinný a pomerne veľmi dobre znášaný
6. Nebivolol je:
a) kardioselektívny beta-blokátor bez
vnútornej sympatomimetickej aktivity
b) kardioselektívny beta-blokátor
s vnútornou sympatomimetickou aktivitou
c) neselektívny beta-blokátor bez vnútornej
sympatomimetickej aktivity
d) neselektívny beta-blokátor s vnútornou
sympatomimetickou aktivitou
7. Cefixím je antibiotikum radené medzi
cefalosporíny:
a) 1. generácie
b) 2. generácie
c) 3. generácie
d) 4. generácie
8. Zvoľte správne tvrdenie:
a) cefalosporíny vyššej generácie sú 		
odolnejšie voči beta-laktamázam
b) odolnosť voči beta-laktamázam je
porovnateľná naprieč všetkými
generáciami cefalosporínov

Známa liečba, známe
a neznáme nástrahy…
c) odolnosť voči beta-laktamázam je
u cefalosporínov a penicilínov porovnateľná
d) cefalosporíny vyššej generácie sú menej
odolné voči beta-laktamázam
9. Medzi beta-laktámové antibiotiká
radíme:
a) cefalosporíny a monobaktamy
b) iba cefalosporíny a penicilíny
c) makrolidy, cefalosporíny a penicilíny
d) makrolidy, cefalosporíny, karbapenémy
a penicilíny
10. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom
zástupcov III. generácie cefalosporínov:
a) majú výrazný účinok proti stafylokokom
b) pôsobia predovšetkým proti G+
baktériám, nie sú však odolné voči
beta-laktamázam
c) pôsobia predovšetkým proti G+
baktériám a sú odolné voči betalaktamázam
d) výrazne pôsobia na G- baktérie
11. Najmenej na hemofilové pneumónie
budú najskôr pôsobiť:
a) cefalosporíny I. generácie
b) cefalosporíny II. generácie
c) cefalosporíny III. generácie
d) nemožno povedať, účinok na hemofily
je prakticky porovnateľný
12. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom
cefixímu:
a) je úplne nevhodný na empirickú liečbu
pneumónie
b) je úplne nevhodný na liečbu pneumónie
c) v liečbe pneumónie môže byť podaný aj
empiricky
d) cefixím je liekom voľby u pneumónie
13. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom
cefixímu:
a) po perorálnom podaní sa vstrebáva 		
takmer zo 100 %
b) je určený výhradne na parenterálne 		
podanie (i.v. alebo i.m.)
c) pôsobí proti G+ aj G- baktériám
d) spoľahlivo pôsobí aj na anaeróbne 		
baktérie
14. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom
cefixímu:
a) je nevhodný na liečbu komunitnej
pneumónie
b) možno ho využiť na liečbu exacerbácie
chronickej bronchitídy
c) dĺžka jeho biologického polčasu je cca
24 hodín
d) nie je vhodný pre chorých starších ako
65 rokov

15. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom
klopidogrelu:
a) je účinným liekom nevyžadujúcim
metabolickú aktiváciu
b) po vstrebaní je rýchlo deaktivovaný
na farmakologicky neúčinné produkty
c) jeho antiagregačný účinok môže byť 		
znížený pri súčasnom užívaní omeprazolu
d) farmakologický účinok klopidogrelu nie
je inhibítormi protónovej pumpy nijako
ovplyvnený
16. Zvoľte správne tvrdenie:
a) klaritromycín významne indukuje aktivitu
cytochrómu P450 3A4
b) klaritromycín významne inhibuje aktivitu
cytochrómu P450 3A4
c) klaritromycín aj azitromycín významne
indukujú aktivitu cytochrómu P450 3A4
d) klaritromycín je slabším inhibítorom 		
cytochrómu P450 3A4 než azitromycín
17. Rabdomyolýza po niektorých statínoch
môže nastať po ich kombinácii s:
a) induktormi cytochrómu P450 3A4
b) rifampicínom
c) ľubovníkom
d) azolovými antimykotikami
18. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom
užívania nesteroidných antiflogistík:
a) ich kombinácia je vhodná, dochádza
k synergii účinku
b) akákoľvek ich kombinácia je nežiaduca,
dochádza iba k sumácii rizík NÚ a interakcií
c) možno pripustiť kombináciu systémového
a lokálneho spôsobu podania
d) ich kombinácia je vhodná, dochádza
k adícii účinku
19. Pre amiodarón platí:
a) má veľmi nízky potenciál liekových 		
interakcií
b) je vhodný do kombinácie s beta-blokátormi alebo blokátormi kalciových kanálov
c) pôsobí inhibične na cytochróm P450 3A4
d) ako antiarytmikum je de facto nahradený
účinnejším dronedarónom
20. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom
užívania nesteroidných antiflogistík:
a) možno ich kombinovať s paracetamolom
b) v terapeuticky účinných dávkach sú 		
dostupné iba v perorálnych liekových 		
formách
c) pri lokálnom podaní je zrejmá ich
gastrotoxicita
d) sú významnými inhibítormi cytochrómu
P450 3A4 (najmä tzv. koxiby)

AD TEST je možné vyplniť len online. Nájdete ho na našej stránke www.eduprofipharm.sk v sekcii E-LEARNING. K návšteve stránky
môžete použiť aj QR kód uvedený pod testom. Brožúra, ako aj samotný AD TEST, sú dostupné v záložke E-LEARNING iba prihláseným
užívateľom. Registrácia je bezplatná. Po úspešnom absolvovaní testu Vaše výsledky odošleme vždy na začiatku mesiaca do SLK
pre pripísanie kreditov. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % =
2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 – 79 % = 0 kreditov).
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Názov a zloženie lieku: Cefixime InnFarm 400 mg. Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg cefixímu (vo forme trihydrátu cefixímu). Terapeutické indikácie: Liečba nasledujúcich infekcií vyvolaných
mikroorganizmamipyelonefritída
citlivými na cefixím: akútne exacerbácie chronickej bronchitídy; pneumónia získaná v komunite; infekcie dolných močových ciest; pyelonefritída. V liečbe: otitis media; sínusitídy, faryngitídy.
Zdroj: 1)
SPC Cefixime InnFarm
sínusitída
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rozdelených
dvepredávky
Je nutné venovať zápal
pozornosť stredného
oficiálnym smerniciam
o primeranom použití antibakteriálnych látok. Dávkovanie a spôsob
podávania:
Dospelí: Odporúčanéna
dávkovanie
dospelých je 400 mg denne,
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Terapeutické indikácie:

pneumónia získaná v komunite

Dávkovanie a spôsob
podávania:

podaných buď ako jednotlivá dávka, alebo rozdelených na dve dávky po 200 mg každých 12 hodín. Lieková forma tablety nie je vhodná pre deti mladšie ako 12 rokov. Dospievajúci vo veku 12 a viac rokov:
Zdroj:odporúčanou
1) SPC Cefixime
InnFarm
1
Majú byť liečení
dávkou
pre dospelých (400 mg denne, podaných buď ako jednotlivá dávka, alebo rozdelených na dve dávky po 200 mg každých 12 hodín). Renálna insuficiencia:
U pacientov,
ktorých klírens kreatinínu je nižší ako 20 ml/min, sa odporúča, aby dávka nepresahovala 200 mg raz denne. U pacientov na chronickej ambulantnej peritoneálnej dialýze alebo hemodialýze dávka a režim
Zdroj: 1)
SPC1Cefixime
InnFarm
majú
rešpektovať
rovnaké
odporúčanie
ako u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min. Liečebný cyklus obvykle trvá 7 dní. Podľa závažnosti
infekcie13:41
sa môže predĺžiť až na 14 dní. Pri akútnej
Cefixim_A5_v4.indd
11.10.18
nekomplikovanej cystitíde žien liečba trvá 1–3 dni. Cefixime InnFarm je určené len na perorálne podávanie. Cefixime InnFarm sa má užiť s dostatočným množstvom vody. Cefixime InnFarm 400 mg sa môže
užívať s jedlom
alebo
bez Cefixime
jedla. Kontraindikácie:
Precitlivenosť na liečivo, iné cefalosporínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Predchádzajúca, bezprostredná a/alebo závažná reakcia
Zdroj:
1) SPC
InnFarm
Cefixim_A5_v4.indd
1
11.10.18 13:41
z precitlivenosti na penicilín alebo ktorékoľvek beta-laktámové antibiotikum. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Cefixím sa musí opatrne podávať pacientom s klírensom kreatinínu < 20 ml/
min. Údaje týkajúce sa používania cefixímu v skupine detí a dospievajúcich s renálnou insuficienciou sú nedostatočné. Preto sa použitie cefixímu u týchto skupín pacientov neodporúča. Funkcia obličiek
Zdroj: 1) SPC1Cefixime InnFarm
Cefixim_A5_v4.indd
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13:41
sa
musí sledovať pri kombinovanej
liečbe s liekmi s obsahom cefixímu a aminoglykozidovými antibiotikami, polymyxínom B, kolistínom alebo s vysokými
dávkami
kľučkových diuretík (napr. furosemid) pre
možnosť ďalšej poruchy obličiek. To platí najmä u pacientov, ktorí už majú obmedzenú funkciu obličiek, starších ako 75 rokov. U pacientov, u ktorých sa vyvinie ťažká perzistujúca diarea počas užívania
Zdroj: 1) SPC1Cefixime InnFarm
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cefixímu alebo potom, treba vziať do úvahy nebezpečenstvo život ohrozujúcej pseudomembranóznej kolitídy. Užívanie cefixímu sa musí prerušiť a musia sa zaviesť vhodné liečebné opatrenia. Užívanie liekov,
ktoré inhibujú črevnú peristaltiku, je kontraindikované. Liekové a iné interakcie: Spoločne s inými cefalosporínmi boli u niekoľkých pacientov zaznamenané zvýšenia protrombínového času. Preto je nutné
venovať
osobitnú starostlivosť
pacientom, ktorí dostávajú antikoagulačnú liečbu. Gravidita a laktácia: Z preventívnych dôvodov gravidné ženy nemajú
užívať Cefixime
Cefixim_A5_v4.indd
1
11.10.18
13:41 InnFarm, ak lekár nepovažuje liečbu
cefixímom u danej pacientky za životne dôležitú. Rozhodnutie, či pokračovať/prerušiť dojčenie, alebo pokračovať/prerušiť liečbu cefixímom, sa musí urobiť po zvážení úžitku dojčenia pre dieťa a úžitku liečby
cefixímom pre ženu. Ak však nie je k dispozícii ďalšia klinická skúsenosť, Cefixime InnFarm sa nemá predpisovať dojčiacim matkám. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Cefixime
Cefixim_A5_v4.indd 1
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InnFarm nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: Časté: Diarea. Menej časté: Bolesť hlavy, bolesť brucha, nauzea, vracanie, vyrážka, zvýšené pečeňové enzýmy
(transamináza alkalická fosfatáza). Úplný zoznam nežiaducich účinkov pozri SPC (www.sukl.sk). Čas použiteľnosti: 2 roky. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne
Cefixim_A5_v4.indd 1
11.10.18 13:41
podmienky na uchovávanie. Druh obalu a obsah balenia: Filmom obalené tablety sú zabalené do blistrov z priehľadnej fólie z PVC/PVDC/Al. Každý blister obsahuje 5 tabliet alebo 7 tabliet. Litografovaná
kartónová škatuľa obsahuje 1 blister s 5 tabletami (5 tabliet) alebo 1 blister so 7 tabletami (7 tabliet) alebo 2 blistre s 5 tabletami (10 tabliet) a vloženú písomnú informáciu pre používateľa. Na trh nemusia
byť uvedené všetky veľkosti balenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Glenmark Pharmaceuticals, s. r. o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika. Registračné číslo: 15/0450/13-S Dátum
poslednej revízie textu: August 2018.
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Zdroj: 1) SPC Cefixime InnFarm

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred predpisovaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku SPC
(úplné znenie SPC nájdete na www.sukl.sk).

Zdroj: 1) SPC Cefixime InnFarm

