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Základné informácie 

Štúdia EPIC-HR (NCT04960202) pre-
ukázala zníženie hospitalizácie a úmrtia 
28. deň od zaradenia o 89 % v porovnaní 
s  placebom.  Zaradení  boli  nehospitali-
zovaní,  nevakcinovaní  pacienti  s  mier-
nymi  až  strednými symptómami ocho-
renia  COVID-19  s  vysokým  rizikom 
progresie do závažného stavu ochorenia 
(8).

Štúdia  EPIC-SR (NCT05011513)  zahr-
nula  nevakcinovaných  pacientov  s  níz-
kym  rizikom  progresie  do  závažného 
stavu a vakcinovaných pacientov s vyso-
kým  rizikom  progresie  do  závažného 
stavu  ochorenia  COVID-19.  Klinický 
benefit v týchto skupinách pacientov je 
nejasný (8).

PAXLOVID je v súčasnosti odporúčaný 
americkými  NIH  (National  Institute 
for  Health)  a  britskými  NICE  (The 
National Institute for Health and Care 
Excellence)  odporúčaniami  ako  liek, 
ktorý  u  nehospitalizovaných  pacientov 
(alebo pacientov, ktorí sú hospitalizova-
ní  z  iného  dôvodu  ako  COVID-19)  s 
miernym až  stredne  závažným priebe-
hom ochorenia  COVID-19  s  vysokým 
rizikom progresie  do  závažného  stavu 
redukuje  riziko  hospitalizácie  a  úmrtia 
(8,9). 

PAXLOVID  bol  ponechaný  aj  v  naj-
novšej  "draftovej"  verzii  odporúčaní 
NICE, ktorá vyšla v novembri 2022, kde 
napríklad  molnupiravir  (LAGEVRIO) 
alebo remdesivir  (VEKLURY)  odporú-
čané nie sú (9).

nirmatrelvir = substrát CYP3A4, P-gp

ritonavir = silný inhibítor CYP3A4, stredne 
silný  inhibítor  CYP2D6,   inhibítor  P-gp, 
inhibítor  BRCP;  induktor  CYP1A2,  CY-
P2B6, CYP2C9, CYP2C19, UGT 
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Liekové interakcie PAXLOVIDu 
PAXLOVID je antivirotikum indikované v liečbe COVID-19, pozos-
táva z kombinácie nirmatrelvir (inhibítor hlavnej proteázy SARS-CoV2 
Mpro) a ritonavir (farmakokinetický booster, ktorý umožní dosahovať 
terapeutický  účinné  hladiny  nirmatrelviru).  Ritonavir  sa  vyznačuje 
veľmi  závažnými  liekovými  interakciami  vzhľadom na  ovpylvnenie 
množstva  izoenzýmov cytochrómu P450 (CYP450)  a  transportných 
proteínov (1).

Indikácie a dávkovanie:
PAXLOVID je  indikovaný  dospelým pacientom na liečbu ochorenia 
COVID-19 , ktorí nevyžadujú podpornú liečbu kyslíkom a sú vo zvýše-
nom riziku progresie ochorenia. Liečbu je potrebné začať čo najskôr, 
do 5 dní od nástupu príznakov (2).

Dávkovanie - podľa renálnych funkcií (1): 
eGFR ≥ 60 ml/min: 300 mg nirmatrelviru (= dve 150 mg tablety) spolu 
so 100 mg ritonaviru (= jedna 100 mg tableta) - tablety sú užité spolu 
každých 12 hodín počas 5 dní. 
60 ml/min > eGFR ≥ 30 ml/min: 150 mg nirmatrelviru (= jedna 150 
mg tableta) spolu so 100 mg ritonaviru (= jedna 100 mg tableta) - tablety 
sú užité spolu každých 12 hodín počas 5 dní.

eGFR < 30 ml/min: KONTRAINDIKÁCIA

Ritonavir je jedným z najsilnejších inhibítorov CYP450 používaných v 
klinickej praxi. Je charakterizovaný rýchlym nástup inhibície CYP450 
a transportných proteínov. Odoznenie inhibície CYP450 je približne 
do 3 dní (3) od ukončenia liečby PAXLOVIDom. Indukcia CYP450 
má pomalý nástup, v priebehu 5 dňovej liečby sa pravdepodobne ne-
stihne prejaviť (1).

V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad liekových interakcií lieku PAXLO-
VID najmä s kardiovaskulárnymi liečivami. Pokiaľ  v tabuľke liečivo 
nie je uvedené, neznamená to, že PAXLOVID s daným liečivom nein-
teraguje. Prehľad liekových interakcií uvedený  v Súhrne charakteris-
tických vlastností lieku (SPC)  nie je kompletný  a preto by mali byť 
všetky  liekové interakcie, pred podaním PAXLOVIDu hospitalizova-
nému pacientovi, skontrolované farmaceutom nemocničnej lekárne - 
prosím kontaktujte farmaceutov na klapke 573, 574, 577. 



Číslo: 4/2022 ISSN 2644-6375 20. decembra 2022

NÚSCHletters 2

Tabuľka č. 1: Liekové interakcie PAXLOVIDu s vybranými liečivami

Liečivo Lieky používané v 
NÚSCH, a.s.

Substrát Závažnosť Manažment liekovej interakcie

HYPOLIPIDEMIKÁ    

atorvastatín
ATORVASTATIN, TU-
LIP, SORTIS

CYP3A4, OAT-
P1B1, OATP1B3 1)

Zvýšenie AUC atorvastatínu cca 2-násobne, riziko pre-
javov NÚ - myopatia, rabdomyolýza. Podľa klinického 
stavu pacienta a potreby užívania atorvastatínu - ak je to 
možné,  prerušiť  užívanie  atorvastatínu  počas  liečby 
PAXLOVID a  iniciovať  3  dni  po  ukončení  PAXLO-
VIDu; ak nie je možné liečbu ukončiť,  redukovať  na 
dávku 10 mg, znovu iniciovať pôvodnú dávku 3 dni po 
ukončení PAXLOVIDu.

rosuvastatín ROSUCARD, ZAHRON

minimálne CY-
P2C9, substrát 
OATP1B1, BCRP, 
MRP2 1)

Zvýšenie koncentrácie rosuvastatínu v dôsledku inhibí-
cie transportných proteínov, riziko prejavu NÚ - myo-
patia, rabdomyolýza. Podľa klinického stavu pacienta a 
potreby užívania rosuvastatínu - ak je to možné, preru-
šiť užívanie rosuvastatínu počas liečby PAXLOVID; ak 
nie je možné liečbu ukončiť, redukovať na dávku 10 mg, 
znovu iniciovať pôvodnú dávku po ukončení PAXLO-
VIDu.

simvastatín SIMVACARD
CYP3A4, CY-
P2C8, OATP1B1 2)

Kontrandikácia,  ukončiť  podávanie  simvastatínu  min. 
12 hod pred podaním PAXLOVIDu, po skončení liečby 
PAXLOVIDm podať prvú dávku až na 5. deň po ukon-
čení liečby PAXLOVIDom.

ezetimib EZETIMIB glukuronidácia 1)
Môže dôjsť k miernemu zníženiu účinku ezetimibu, nie 
je potrebné upravovať dávku ezetimibu.

ANTITROMBOTIKÁ

warfarín
WARFARIN ORION, 
WARFARIN PMCS

R-warfarín: CY-
P1A2, CYP3A4; 
S-warfarín: CY-
P2C9 4), 6)

Predpokladá sa mierna interakcia, pravdepodobne zvý-
šenie účinku warfarínu (nejednoznačné, bolo pozorova-
né aj zníženie INR), monitorovať INR.

dabigatran PRADAXA P-gp 1), 4), 6), 7)

Problematická lieková interakcia. Manažment závisí od 
indikácie, renálnej funkcie, rizikovosti pacienta. Zvýše-
nie AUC dabigatranu o 90%, riziko krvácania.

apixaban ELIQUIS P-gp, CYP3A4 1), 4), 6), 7)

Problematická lieková interakcia. Manažment závisí od 
indikácie,  dávky,  rizikovosti  pacienta.  Zvýšený  účinok 
apixabanu, riziko krvácania.

edoxaban LIXIANA P-gp, CYP3A4 1), 4), 6), 7)

Problematická  lieková  interakcia,  manažment  v  závis-
losti od rizikovsti pacienta. Predpoklad zvýšeného účin-
ku.

rivaroxaban XANIRVA, XARELTO P-gp, CYP3A4 1), 4), 6), 7)

Problematická lieková interakcia vyžadujúca prerušenie 
rivaroxabanu, zmenu na inú formu antikoagulácie. Zvý-
šenie AUC rivaroxabanu o 153%, zvýšené riziko krváca-
nia.

klopidogrel TROMBEX

prodrug forma na 
aktívne liečivo cez 
CYP2C19 > CY-
P1A2, CYP2B6, 
CYP2C9 a CY-
P3A4; 1), 4)

Protidoštičkový efekt znížený v dôsledku nedostatočnej 
aktivácie prodrug formy liečiva,  klinický  efekt by mal 
byť  zachovaný.  Pri  vysoko  rizikových  pacientoch  sa 
kombinácia neodporúča (napr. menej ako 6 mesiacov od 
implatácie  stentu,  vysoké  riziko  trombózy)  =  vysoké 
riziko zlyhania protidoštičkovej liečby.

prasugrel SIGRADA

prodrug forma na 
aktívne liečivo cez 
CYP2B6, CY-
P3A4 > CYP2C9 
a CYP2C19 4), 6)

Interakcia na úrovni farmakokinetiky, klinický  význam 
sa neočakáva. AUC znížené o 45% pri chronickej liečbe 
ritonavirom.

tikagrelor BRILIQUE

metabolizovaný 
CYP3A4, 2B6, 
2C9, 2C19 1), 4), 6)

Kombinácia  sa  neodporúča  z  dôvodu vysokého rizika 
krvácania.

kyselina acetyl-
salicylová

ANOPYRIN, STADA-
PYRIN UGT 4) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.
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Liečivo Lieky používané v 
NÚSCH, a.s.

Substrát Závažnosť Manažment liekovej interakcie

BLOKÁTORY VÁPNIKOVÝCH KANÁLOV 

amlodipín
AMLODIPIN, AMLO-
PIN S CYP3A4 1)

Potenciálne  zvýšenie  AUC amlodipínu  cca  2-násobne, 
zvážiť  ponechanie  dávakovania  a  monitorovať  NÚ 
(hypotenzia, edémy, flushing), prípadne redukovať dáv-
ku o 50 % a zvýšiť na pôvodné dávkovanie o 3 dni po 
ukončení liečby PAXLOVIDom.

felodipín FELODIPIN CYP3A4 1)

Potenciálne  zvýšenie  AUC  felodipínu  cca  3-násobne, 
zvážiť  ponechanie dávkovania a monitorovať  NÚ (hy-
potenzia,  edémy,  flushing),  prípadne  redukovať  dávku 
felodipínu o 50 % a zvýšiť na pôvodné dávkovanie o 3 
dni po ukončení liečby PAXLOVIDom.

lacidipín LACIPIL CYP3A4 1)

Potenciálne zvýšenie AUC lacidipínu,  zvážiť  ponecha-
nie dávakovania a monitorovať NÚ (hypotenzia, edémy, 
flushing).

nitrendipín
LUSOPRESS, NITRE-
SAN CYP3A4 1)

Potenciálne  zvýšenie  AUC nitrendipínu,  zvážiť  pone-
chanie  dávakovania  a  monitorovať  NÚ  (hypotenzia, 
edémy, flushing).

verapamil ISOPTIN

substrát CYP3A4, 
CYP1A2, CY-
P2C8, CYP2C9, 
CYP2C18 1)

Potenciálne zvýšenie AUC verapamilu, zvážiť ponecha-
nie dávkovania a monitorovať NÚ (hypotenzia, brady-
kardia),  podľa  SFPT prerušiť  podávanie  verapamilu 
počas liečby PAXLOVDom.

diltiazem DIACORDIN CYP3A4 1)

Potenciálne zvýšenie AUC diltiazemu, zvážiť ponecha-
nie dávakovania a monitorovať NÚ (hypotenzia, brady-
kardia), prípadne redukovať dávku diltiazemu o 50 % a 
zvýšiť na pôvodné dávkovanie o 3 dni po ukončení lieč-
by  PAXLOVIDom,  podľa  SFPT prerušiť  podávanie 
diltiazemu počas užívania PAXLOVIDu.

ACE INHIBÍTORY 

kaptopril TENSIOMIN

nezmenené lieči-
vo eliminovné 
renálne 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

enalapril
ENALAPRIL VITABA-
LANS

hydrolýza ana 
enalaprilát a ná-
sledne renálna 
eliminácia 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

lizinopril
LISINOPRIL, DIRO-
TON

nezmenené lieči-
vo eliminovné 
renálne 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

perindopril PRESTARIUM renálna eliminácia 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

ramipril RAMIPRIL, TRITACE

hydrolýza na 
ramiprilát a ná-
sledne konujgačné 
reakcie 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

chinapril ACCUPRO

deesterifikácia a 
následná renálna 
eliminácia 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

trandolapril
GOPTEN, TRANDO-
LAPRIL

hydrolýza a ná-
sledná eliminácia 
moč a stolica 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.
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Liečivo Lieky používané v 
NÚSCH, a.s.

Substrát Závažnosť Manažment liekovej interakcie

ANTAGONISTY RECEPTORA ANGIOTENZÍNU II  (SARTAN2)    

losartan LOSARTAN CYP2C9 1)
Možné mierne zvýšenie účinku losartanu, bez klinickej 
závažnosti.

valsartan
VALSARTAN, VALSA-
COR OATP1B1, MRP2 1)

Možné zvýšenie účinku valsartanu inhibíciou transpor-
térov, monitorovať prejav NÚ (hypotenzia), ak je nutné, 
upraviť dávkovanie.

irbesartan IRBESARTAN CYP2C9 1)
Možné mierne zníženie účinku irbesartanu, bez klinckej 
závažnosti.

kandesartan
STADACAND, CAR-
ZAP

minimálne CY-
P2C9 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

telmisartan
TELMISARTAN, TEL-
DIPIN UGT 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

BETABLOKÁTORY

atenolol ATENOBENE 1), 4) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

karvedilol CARVEDILOL

glukuronidácia, 
CYP2D6, CY-
P2C9, CYP1A2 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

metoprolol
BETALOC ZOK, EGI-
LOK, VASOCARDIN CP2D6 1)

Nepredpokladá  sa  významná  lieková  interakcia,  môže 
dôjsť  k  zvýšeniu  hladiny  metoprololu,  bez  klinickej 
významnosti.

bisoprolol
CONCOR, CONCOR 
COR

CYP3A4, CY-
P2D6, eliminácia 
v nezmenenej 
forme

1), 4)neodporú-
ča kombinácu

Mierne  zvýšenie  hladiny  bisoprololu,  pravdepodobne 
bez klinickej závažnosti, pokračovať v liečbe bez zmeny 
dávky,  podľa  SFPT možno očakávať  závažnejšiu  inte-
rakciu v porovnaní s ostatnými BB, neodporúčajú kom-
bináciu  -  tento  prístup  však  nevieme racionálne  zdô-
vodniť ani vzhľadom na citovanú literatútu. Opdporú-
čame pokračovať v liečbe bez zmeny dávky a monitoro-
vať  NÚ (bradykardia,  hypotenzia).  V prípade  prejavu 
NÚ dávku redukovať/ bisoprolol vysadiť.

nebivolol NEBILET CYP2D6 1)

Nepredpokladá  sa  významná  lieková  interakcia,  môže 
dôjsť  k zvýšeniu hladiny nebivololu, bez klinickej výz-
namnosti.

DIURETIKÁ 

spironolaktón MEDOSPIR
CYP3A4, iné 
enzýmy 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

eplerenón
ELEVEON, EPLERE-
NON CYP3A4 (SPC) 1), 4), 5)

Kombinácia  sa  neodporúča.  Riziko  hyperkaliémie, 
zvýšenie AUC cca 2,5-násobne, ukončiť podávanie eple-
renónu po dobu užívania PAXLOVIDu. Začať podávať 
3 dni po ukončení podávania PAXLOVIDU, monitoro-
vať  sérové  hladiny  draslíka  počas  liečby  PAXLOVI-
Dom aj po jej skončení pri vrátení eplerenónu do tera-
pie.

indapamid CYP3A4 1)

Možné  zvýšenie  účinku  indapamidu,  nie  je  potrebná 
úprava dávky, ak sa interakcia neprejaví symptomaticky, 
ak prejav hypotenzie - prerušiť indapamid počas užíva-
nia PAXLOVIDu.

hydrochloro-
tiazid

HYDROCHLORO-
TIAZID LÉČIVÁ OATP1 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

furosemid FUROSEMID UGT 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

spironolaktón MEDOSPIR
CYP3A4, iné 
enzýmy 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.
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Liečivo Lieky používané 
v NÚSCH, a.s.

Substrát Závažnosť Manažment liekovej interakcie

CENTRÁLNE ANTIHYPERTENZÍVA/ PERIFÉRNE ALFALYTIKÁ    

metyldopa DOPEGYT

renálna eliminácia 
nezmeneného 
liečiva a jeho 
konjugovaného 
metabolitu 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

rilmenidín TENAXUM

65 % v nezmene-
nej forme močom, 
vo veľmi malej 
miere metaboliz-
mus - hydrolýza 
čiastočne oxidácia Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

moxonidín MOXOSTAD

78 % v nezmene-
nej forme močom, 
zvyšok dehydro-
genovaný 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

urapidil

EBRANTIL, TACHY-
BEN, URAPIDIL 
STRAGEN

metabolizmus v 
pečeni, neuvádza 
sa presne CYP, ale 
cimetidín zvyšuje 
sérové koncentrá-
cie urapidilu o 15 
% (SPC)

Lieková interakcia nie je popísaná v literatúre, avšak na 
základe popisovanej interakcie s cimetidínom (inhibítor 
CYP3A4) navrhujeme monitorovať pacienta v zmysle 
kontroly tlaku krvi, možnej ortostatickej hypotenzie u 
starších paciientov.

doxazosín KAMIREN XL
CYP3A4, CY-
P2D6, CYP2C9 1)

Monitorovať NÚ (hypotenzia), opatrnosť pri starších 
pacientoch (ortostatická hypotenzia), ak potrebé upra-
viť dávku/ prerušiť podávanie počas liečby PAXLO-
VIDom.

LIEČIVÁ POUŽÍVANÉ PRI LIEČBE PĽÚCNEJ ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE    

sildenafil BALCOGA
CYP3A4, CY-
P2C9 2)

Kontraindikácia. Zvýšenie AUC sildenafilu cca 2,5-ná-
sobne , riziko hypotenzie, synkopy, vizuálne abnormali-
ty.

tadalafil TADALAFIL CYP3A4 1)
Kombinácia sa neodporúča. Zvýšenie AUC tadalafilu 
cca 2-násobne.

ambrisentan
VOLIBRIS, AMBRI-
SENTAN

glukuronidácia, 
minimálne CY-
P3A4, OATP1B1, 
P-gp 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

ANTIARYTMIKÁ    

amiodarón RIVODARON CYP3A4 2) Kontraindikácia.

dronedarón MULTAQ CYP3A4 2) Kontraindikácia.

propafenón
RYTMONORM, PRO-
PANORM

CYP2D6 > CY-
P1A2, CYP3A4 2) Kontraindikácia.

flekainid FLEKAINID CYP2D6 2) Kontraindikácia.

digoxín DIGOXIN substrát P-gp 1), 2), 4)

Možné zvýšene hladín digoxínu. Pred podaním PA-
XLOVIDu zmerať sérovú koncentráciu digoxínu (ref. 
0,5 - 0,9 ( 1,2) ng/ml - ESC, ACC guidelines). Sérová 
koncentrácia nad 2 ng/ml je spojená s toxicitou. Je po-
trebné monitorovať sérovú koncentráciu digoxínu po-
čas liečby a približne 3 dni po ukončení liečby PA-
XLOVIDom (eliminačný polčas digoxínu cca 36 hodín). 
Z hľadiska možnej toxicity digoxínu sú vo vyššom riziku 
starší, krehkí pacienti, pacienti s podvýživou, pacienti 
so zníženými obličkovými funkciami a hypokaliémiou. 
Podľa SFPT prerušiť podávanie digoxínu počas liečby 
PAXLOVIDom.

sotalol SOTALOL
nezmenený sa 
vylučuje renálne 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.
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Liečivo Lieky používané 
v NÚSCH, a.s.

Substrát Závažnosť Manažment liekovej interakcie

IMUNOSUPRESÍVA

takrolimus

GECROL (okamžité 
uvoľňovanie), PRO-
GRAF (okamžité uvoľ-
ňovanie), ADVAGRAF 
(predĺžené uvoľňovanie) CYP3A4, P-gp 2)

Zvážiť pomer benefit:riziko, pri prevažujúcom benefite 
liečby  PAXLOVIDom  potrebný  prísny  monitoring 
hladín takrolimu; publikované 2 prístupy k menežovaniu 
liečby: 1) v 1. deň liečby PAXLOVIDom podať 1/8 den-
nej dávky takrolimu (1x denne), potom podávanie preru-
šiť, v 6. deň podať 1/2 dávky takrolimu, 7. deň podať 3/4 
dávky takrolimu, od 8. dňa podávať bežnú dávku; 2) pri 
nízkom imunologickom riziku začať podávať PAXLO-
VID 12 hod po poslednej dávke takrolimu a začať podá-
vať klasickú dávku takrolimu 24 hod po ukončení liečby 
PAXLOVIDom. Druhý  variant postupu bol overený  2 
malými štúdiami. Odporúčame zmonitorovať  minimál-
nu  koncentráciu  takrolimu  a  upravovať  dávkovanie 
podľa nameranej hodnoty 3. (ak potrebné, podať jedno-
razovú  dávku),  6.  a  8.  deň  (pred  podaním prvej  plnej 
dávky)  počítaný  od  začiatku  liečby  PAXLOVIDom. 
Vzhľadom na potrebu zníženia dávky je potrebné kon-
zultovať  s  Nemocničnou  lekárňou  možnosť  prípravy 
nízkych dávok takrolimu.

cyklosporín

CICLOSPORIN, 
EQUORAL, SANDIM-
MUN NEORAL CYP3A4, P-gp 4)

Zvážiť pomer benefit:riziko, pri prevažujúcom benefite 
liečby  PAXLOVIDom  potrebný  prísny  monitoring 
hladín cyklosporínu. Redukovať dávku cyklosporínu na 
20 %  pôvodnej  dávky,  podávať  túto  dávky každý  deň 
počas liečby PAXLOVIDom, 6.  deň  podať  50 %  pô-
vodnej dávky, na 7. deň podať 3/4 pôvodnej dávky, od 8. 
dňa podávať pôvodnú dávku cyklosporínu. Odporúčame 
zmonitorovať minimálnu koncentráciu cyklosporínu 1., 
3., 5. a 8. deň a upravovať dávkovanie podľa nameraných 
hladín.  Ak pacient  užíva  cyklosporín  v  liekovej  forme 
mäkké kapsuly, vzhľadom na potrebu významnej reduk-
cie dávky cyklosporínu a nemožnosť  individuálnej prí-
pravy dávky Nemocničnou lekárňou je potrebná zmena 
na cyklosporín vo forme perorálneho roztoku - samotná 
zmena liekovej frmy môže spôsobiť výkyvy v minimál-
nych koncentráciách cyklosporínu.

mykofenolát 
mofetil

MYFENAX, CELL-
CEPT UGT 4)

Nepredpokladá sa významná interakcia (indukcia UGT 
sa prejaví po dlhšie trvajúcej liečbe ritonavirom), nie je 
potrebná zmena dávkovania mykofenolátu

mykofenolát 
sodný MYFORTIC UGT 4)

Nepredpokladá sa významná interakcia (indukcia UGT 
sa prejaví po dlhšie trvajúcej liečbe ritonavirom), nie je 
potrebná zmena dávkovania mykofenolátu

everolimus CERTICAN CYP3A4, P-gp 4)

Zvážiť pomer benefit:riziko, pri prevažujúcom benefite 
liečby  PAXLOVIDom  potrebný  prísny  monitoring 
hladín  everolimu.  Redukovať  dávku  everolimu  na  1/8 
pôvodnej dennej dávky (1 x denne) a podať ju 1., 3. a 5. 
deň  liečby PAXLOVIDom, pôvodná dávka môže byť 
podávaná odo dňa 7. Odporúčame zmonitorovať mini-
málnu hladinu everolimu pred každým podaním dávky 
everolimu  a  upravovať  dávkovanie  podľa  nameraných 
hladín. Vzhľadom na potrebu zníženia dávky je potreb-
né konzultovať s Nemocničnou lekárňou možnosť prí-
pravy nízkych dávok everolimu.

sirolimus RAPAMUNE CYP3A4, P-gp 4)

Zvážiť pomer benefit:riziko, pri prevažujúcom benefite 
liečby  PAXLOVIDom  potrebný  prísny  monitoring 
hladín  sirolimu.  Redukovať  dávku sirolimu na  1/8  pô-
vodnej dennej dávky a podať ju 1., 3. a 5. deň liečby PA-
XLOVIDom, pôvodná dávka môže byť  podávaná odo 
dňa 7.  Odporúčame zmonitorovať  sirolimu 1.,  3.,  5.,  7. 
deň a upravovať dávkovanie podľa nameraných hladín. 
PAXLOVID nepodávať  ak  monitoring  nie  je  možný. 
Vzhľadom na potrebu zníženia dávky je potrebné kon-
zultovať  s  Nemocničnou  lekárňou  možnosť  prípravy 
nízkych dávok sirolimu.

prednizón PREDNISON CYP3A4 4)

Mierna interakcia, je možné zvýšenie AUC prednizónu. 
Pokračovať v pôvodnej dávke, prípadne redukovať dáv-
ku prednizónu o 1/3.
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Skratky: OATP (organic-anion-transporting polypeptides) = transportný proteín; BRCP (Breast Cancer Resistance Protein) = transportný proteín; 
NÚ = nežiaduci účinok; MRP (Multi-Drug Resistance Proteins) = transportný proteín; INR = International Normalized Ratio; SFPT (Société 
Française de Pharmacologie et de Thérapeutique) = Francúzska spoločnosť klinickej farmakológie; AUC (Area Under Curve) = Plocha pod krivkou

Zmeny v AUC odhadované podľa www.ddi-predictor.org/predictor/ddi.
Závažnosť liekových interakcií je prebraná podľa klasifikácie Liverpool Drug Interaction checker. Rozdielnu 
klasifikáciu sme použili v prípade bisoprololu (podľa SFPT kombinácia nie je odporúčaná, podľa Liverpool inte-
rakcie bez klinickej  závažnosti)  -  interakciu hodnotíme ako mierne závažnú a odporúčame monitoring NÚ 
(bradykardia, hypotenzia). Klasifikáciu ťažko zvládnuteľnej interakcie sme zaviedlo na zvýraznenie rizikovosti 
kombinácie.

Liečivo Lieky používané 
v NÚSCH, a.s.

Substrát Závažnosť Manažment liekovej interakcie

BENZODIAZEPÍNY A BENZODIAZEPÍNOM PODOBNÉ HYPNOTIKÁ/ SEDATÍVA

midazolam PO
IPL - SIRUPUS MIDA-
ZOLAMI

CYP3A4, CY-
P3A5 2)

Kontraindikácia.  Riziko  respiračnej  tiesne,  eliminačný 
polčas midazolamu je 1,5-2,5 hodiny, tzn. po 6 -10 hodi-
nách od podania midazolamu je bezpečné začať podá-
vať PAXLOVID.

diazepam
APAURIN, DIAZE-
PAM

CYP2C19, CY-
P3A4 2)

Kontraindikácia.  Začať  podávať  diazepam  3  dni  po 
ukončení liečby PAXLOVIDom.

alprazolam NEUROL CYP3A4

1), 2), 4)neod-
porúča podávať 
súbežne

Zvýšenie  AUC  alprazolamu  cca  2,5  násobne.  Zvážiť 
redukciu dávky alprazolamu o 50%, iniciovať pôvodnú 
dávku  o  3  dni  po  ukončení  liečby  PAXLOVIDom; 
SFPT neodporúča súbežné podávanie

bromazepam LEXAURIN
CYP1A2, CY-
P2D6 1)

Potenciálne môže dochádzať k zvýšeniu hladín broma-
zepamu, interakcia pravdepodobne nie je klinicky výz-
namná, nie je nutné redukovať dávky, je potrebné moni-
torovať NÚ.

oxazepam OXAZEPAM UGT 1) Nepredpokladá sa významná lieková interakcia.

zolpidem ZOLPIDEM CYP3A4 1), 4)

Predpokladá  sa  lieková  interakcia  miernej  závažnosti, 
nie  je  potrebná  zmena  liečby,  monitrovať  nadmernú 
sedáciu.

zopiklon ZOPICLON
CYP3A4 > CY-
P2C8 1), 4)

Predpokladá  sa  lieková  interakcia  miernej  závažnosti, 
nie  je  potrebná  zmena  liečby,  monitrovať  nadmernú 
sedáciu.

INÉ

ivabradín IVABRADIN CYP3A4 1), 4)
Kontraindikácia.  Riziko  významného  zvýšenia  účinku 
ivabradínu a bradykardie.

sakubitril + 
valsartan ENTRESTO OATP1B1 1)

Možné  zvýšenie  účinku  sakubitril  +  valsartanu,  ak  sa 
prejaví hypotenzia redukovať dávku/prerušiť podávanie 
počas liečby PAXLOVIDom.

kolchicín
COLCHICUM DIS-
PERT

substrát CYP3A4, 
P-gp 2) Kontraindikácia.

Lieková interakcia bez klinickej významnosti

Mierne závažná lieková interakcia, monitrovať NÚ a efekt liečby, nie je potrebná zmena liečby

Stredne závažná lieková interakcia, potrebný prísnejší monitoring a zmena liečby

Závažná lieková interakcia, kontraindikácia, kombinácia sa neodporúča

Ťažko zvládateľná interakcia, riziko závažných NÚ pri nesprávnom menežmente interakcie
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