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Endokarditída 

Endokarditída  je  zápalové  ochore-
nie endokardu v absolútnej väčšine 
prípadov  infekčného  pôvodu  -  in-
fekčná endokarditída (IE). Zriedka-
vo  sa  endokarditída  neinfekčného 
pôvodu objavuje u pacientov s ma-
lignitami,  systémovým  lupus  ery-
tematosus  (tzv.  Libman-Sachsova) 
alebo  u  pacientov  v  terminálnych 
fázach ťažkých chronických chorôb 
(tzv. maratická endokarditída).

V typických  prípadoch  sa  mikro-
biálne agens usadí na chlopniach či 
už  natívnych  alebo  protetických. 
Môže sa však vyvinúť alebo rozšíriť 
aj na chordae tendineae, endokarde 
komôr  alebo  sa  vyvinie  na  intra-
kardiálnych  zariadeniach  (napr. 
elektródy kardiostimulátorov).

Epidemiológia IE
V súčasnosti sa incidencia IE zvyšu-
je  v  dôsledku  nárastu  implanto-
vaných  protetických  chlopní,  kar-
diostimulátorov  a  intrakadiálnych 
intervencií,  počtu  pacientov,  ktorí 
majú  vrodenú  srdcovú  chorobu 
prežívajúcu do dospelosti,  zvýšené-
mu počtu abuzérov i.v. drog a rezis-
tencie  na  antibiotiká.  V poslednej 
dobe už najčastejšiu príčinu nepred-
stvujú  streptokoky,  ale  stafylokoky,  
najmä  v  dôsledku  nárastu  infekcií 
spojených  so  zdravotnou  staros-
tlivosťou  a  abúzu  i.v.  injekčných 
drog.  Koaguláza-negatívne  stafy-
lokoky,  ktoré  boli  zriedkavé,  sú  v 
súčasnosti  najbežnejšími  organiz-
mami  pri  IE  protetických  chlopní 
(1, 2).
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Registrovaný Flucloxacillin Kabi plv. 
inj. 10x2 g (flukloxacilín) ako náhra-
da za Prostaphlin plv inj 1x1 g (oxaci-
lín) 
Oxacilín  aj  flukloxacilín  sú  penicilínové  antibiotiká,  po  chemickej 
stránke  zaraďované  do  skupiny  izoxazolylpenicilínov.  Vďaka  svojej 
chemickej štruktúre sú odolné voči pôsobeniu stafylokokovej betalak-
tamázy,  preto  predstavujú  prvolíniovú  liečbu  infekcií  spôsobených 
meticilín-senzitívnym Staphylococcus aureus alebo inými citlivými gram-
pozitívnymi baktériami (3).

V Slovenskej  republike  bol  oxacilín  zabezpečovaný  prostredníctvom 
povolenia na použitie neregistrovaného lieku (= tzv. mimoriadny dovoz) 
dovozom lieku PROSTAPHLIN INJ SIC 1  x 1  g  (25057C)  prípadne 
OXACILIN INJ 100 x 1 g (9006445). Zabezpečovanie mimoriadneho 
dovozu  liekov  je  spojené  s administratívnou  záťažou,  dlhým časom 
dodania, pri vážnej epidemiologickej situácii aj  zákazom vývozu lieku 
z krajiny pôvodu.

Od druhej polovice roku 2021 je na Slovensku dostupný  registrovaný 
liek  FLUCLOXACILLIN  FRESENIUS  KABI  PLO  IJF  10  x  2  g 
(C5842D). 

Obr. č. 1: oxacilín Obr. č. 2: flukloxacilín
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Liečba infekčnej endokarditídy podľa ESC
Podľa Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC, z angl. European Society of Cardiology) pre 
manažment infekčnej endokarditídy je flukloxacilín, kloxacilín alebo oxacilín, v kombinácii s inými antibio-
tikami, indikovaný v liečbe infekčnej endokarditídy pri natívnej/protetickej chlopni spôsobenej meticilín-sen-
zitívnym stafylokokom  v celkovej dávke 12g/deň IV rozdelenej do 4 – 6 dávok, prípadne ako empirická liečba 
infekčnej endokarditídy natívnej chlopne získanej v komunite alebo protetickej chlopne 12 a viac mesiacov 
po operácii.  Odporúčanie ESC nepopisuje rozdiel  v účinnosti  medzi oxacilínom a flukloxacilínom a po-
važuje ich za ekvivalentné v tejto indikácii (4).
Bezpečnostný  profil oxacilínu a flukloxacilínu je podobný,  obe liečivá môžu spôsobiť  zvýšenie pečeňových 
enzýmov, odporúča sa preto monitoring. Kombinácia s paracetamolom zvyšuje riziko metabolickej acidózy     
s vysokou aniónovou medzerou (HAGMA, z angl. High Anion Gap Metabolic Acidosis). Iné nežiaduce účinky 
sú spoločné pre všetky penicilínové antibiotiká – alergická reakcia, gastrointestinálne problémy, neurotoxicita 
pri vysokých dávkach.
V tabuľke  č.1  porovnávame základné  farmakokinetické  charakteristiky  oxacilínu  a flukloxacilínu,  spôsob 
podania, rekonštitúcie a riedenia.

Tabuľka č.1: Porovnanie oxacilínu a flukloxacilínu (4, 5, 6)

PROSTAPHLIN  
INJ SIC 1 x 1 g

FLUCLOXACILLIN  
FRESENIUS KABI  
PLO IJF 10 x 2 g

objednávkový kód 25057C C5842D

účinná látka Oxacilín Flukloxacilín (= Floxacilín)

spôsob podania
IV INJ, INF IM max 2 g, IV INJ max 1 g, INF 

podľa SPC nepodávať jednorazo-
vú dávku viac ako 2 g

rozpustenie,  riedenie  pred 
podaním

IV INJ:  1  g  rekonštituovať  s 
10ml Aqua pro inj/ 0,9 % NaCl, 
podávať minimálne 10min

IM:  2  g  rozpustiť  v  4  ml  Aqua 
pro inj/ 0,9 % NaCl/ 0,5 % roz-
tok lidokaínu/ 1 % roztok lidoka-
ínu

INF: 1 g rekonštituovať s 10ml 
Aqua pro inj/ 0,9 % NaCl, rie-
diť  na  koncentráciu  0,5  -  40 
mg/ml  (=  finálny  objem  25  - 
2000 ml) s 0,9 % NaCl/ 5 % G/
Hartmannov roztok

INF: 2 g rozpustiť v 40 ml Aqua 
pro inj/ 0,9 % NaCl/ 5 % glukóza; 
riediť  do  100  -  250  ml  0,9  % 
NaCl/  5  %  G; podávať  20 -  30-
min (pri  potrebe podania konti-
nuálnej  infúzie  kontaktovať  ne-
mocničnú  lekáreň  ohľadom sta-
bility roztoku)

stabilita  rekonštituované-
ho/zriedeného roztoku:

po  príprave  použiť  ihneď , 
ukončiť podávanie do 6 hod od 
začiatku prípravy

2 hod pri izbovej teplote, 24 hod 
v chladničke

inkompatibility inkompatibilný  s  vankomycí-
nom,  kotrimoxazolom,  gancik-
lovirom,  aminoglykozidmi 
(amikacín,  gentamicín,  tobra-
mycín)

inkompatibilný s vankomycínom, 
kotrimoxazolom,  ganciklovirom, 
aminoglykozidmi (amikacín, gen-
tamicín,  tobramycín),  klaritro-
mycínom,  roztokmi  proteínov 
a emulziami lipidov
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Skratky: IV INJ – intravenózna injekcia; INF – intravenózna infúzia; IM – intramuskulárne podanie; 0,9 % NaCl – in-
fúzny fyziologický roztok; 5 % G – infúzny roztok 5 % glukózy; Aqua pro inj – voda na injekciu

Po odsúhlasení Komisiou pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku prestáva nemocničná lekáreň za-
bezpečovať mimoriadny dovoz liekov s obsahom účinnej látky oxacilín a v rámci NÚSCH, a.s. sa prechá-
dza na používanie registrovaného lieku FLUCLOXACILLIN FRESENIUS KABI PLO IJF 10 x 2 g s ob-
sahom účinnej látky flukloxacilín. Z farmakoekonomického hľadiska zámena dovážaného oxacilínu za re-
gistrovaný flukloxacilín predstavuje 40 % úsporu nákladov na liečbu týmto antibiotikom.
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PROSTAPHLIN  
INJ SIC 1 x 1 g

FLUCLOXACILLIN  
FRESENIUS KABI  
PLO IJF 10 x 2 g

dávkovanie endokarditída spôsobená meticilín-senzitívnym Staphylococcus spp. (v 
závislosti  od  natívnej/protetickej  chlopne  v  kombinácii)  -  12  g  IV 
rozdelených do 4 - 6 dávok
empirická liečba infekčnej endokarditída - infekcia natívnej chlopne/
neskorá infekcia protetickej chlopne: 12 g IV rozdelená do 4 - 6 dá-
vok

distribúcia väzba na proteíny = 89 - 94 % väzba na proteíny = cca 95 %

eliminácia eliminačný polčas = 30 min eliminačný polčas = cca 53 min

cca 25 % eliminovaných renálne cca 65  %  eliminovaný  v  nezme-
nenej forme močom

glomerulárna  filtrácia,  tubulárna 
sekrécia
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