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Manažment liekových interakcií 

analgetík



Definícia liekových interakcií

• Liekovou interakciou sa rozumie zmena

očakávaných vlastností liečiva, ktorá je 

vyvolaná iným liečivom, potravou alebo jej 

zložkami, dietou, nápojom alebo doplnkom 

stravy.

DrugAgency, a.s. 2017



Dôsledky liekových interakcií

• zvýšenie alebo zníženie (strata účinku)

• zvýšenie alebo zníženie výskytu 

nežiaducich účinku

• neočakávaná toxicita

• poškodenie zdravia alebo smrť

DrugAgency, a.s. 2017



Rozdelenie liekových interakcií

• Farmakodynamické (60 – 70 %)

• Farmakokinetické (30 – 40 %)

DrugAgency, a.s. 2017



Rozdelenie liekových interakcií

• Farmakodynamické (60 – 70 %)

– aditívny účinok

– antagonistický účinok

– synergický účinok

– rôzne toxicity

Príklady: predĺženie QT intervalu, serotonínový

syndróm, hepatotoxicita, nefrotoxicita...

DrugAgency, a.s. 2017



Rozdelenie liekových interakcií

• Farmakokinetické (30 – 40 %)

– pri transporte

– pri biotransformácii

Príklady: inhibícia alebo indukcia transportu 

alebo metabolizmu

DrugAgency, a.s. 2017



Prevalencia liekových interakcií

• Švédsko, január 1999

– 13,6 % pacientov, ktorí mali predpísané dva a 

viac liekov malo najmenej jednu potenciálnu 

liekovú interakciu

– kategóriu C (klinicky významná) – muži 8,1%, 

ženy 7,6 %

– kategóriu D (závažná interakcia) – muži 1,4 

%, ženy 1,4%

DrugAgency, a.s. 2017



Prevalencia liekových interakcií

• Taliansko, 2011, 2012, 2013

– 16 % u pacientov starších ako 65 rokov, 

pokiaľ užívali 4 alebo viac liekov

– odhady pre SR (teoreticky)

• 10 527 hospitalizácií za rok

• 94 úmrtí za rok

DrugAgency, a.s. 2017



Prevalencia liekových interakcií

• ČR a SR 2013 a 2014

• štúdia s 28 tisíc pacientami, ktorý užívali 

viac ako 5 liekov

• interakčný index > 12 – vysoké riziko: u 11,6 
% (ČR) a 7,7 % pacientov (SR)

DrugAgency, a.s. 2017



Manažment liekových interakcií

• databázy interakcií

• klinická významnosť interakcií

• detekcia interakcií (200 dní)

• klasifikácia interakcií

• dokumentácia interakcií



Manažment liekových interakcií

• databázy interakcií

– Stockley´s  Drug Interactions

– Micromedex

– Lexicomp

– platené zahraničné databázy



Manažment liekových interakcií

• Publikácie v SR



Manažment liekových interakcií

• Publikácie v SR



Manažment liekových interakcií

• databázy interakcií v ČR a SR

– Liekové interakcie DrugAgency, a. s., ČR













Liekové interakcie analgetík



Spotreba vybraných analgetík v baleniach v 

SR v roku 2018 podľa údajov NCZI

Názov lieku Názov liečiva Počet balení

Paralen 500 tbl 24x500mg paracetamol 2 310 941,06

Novalgin 500 mg tbl flm 20x500 mg metamizol 1 541 661,92

Ibalgin 400 tbl flm 24x400 mg ibuprofén 704 451,97

Acylpyrin (blister) tbl 10x500 mg kys. acetylsalicylová 685 451,92

Paralen 500 tbl 12x500 mg paracetamol 291 119,55

Ibalgin 400 tbl flm 48x400 mg ibuprofén 289 622,67

Novalgin 500 mg/1 ml sol inj 10x2 

ml/1000 mg

metamizol

178 907,21

Zaracet tbl flm 30x37,5 mg/ 325 

mg (blis.PVC/Al)

tramadol/paracetamol

80 127,03

Tramadol Retard Actavis 100 mg 

tbl plg 30x100 mg 

tramadol

17 140,34

Rebríček spotreby humánnych liekov v SR za 1. – 4. štvrťrok 2018, 

www,nczi.sk 



Liekové interakcie analgetík

• databázy udávajú viac ako 200 interakcií 

nesteroidových a opiodných analgetík



kyselina acetylsalicylová

• zvyšuje GIT toxicitu kortikosteroidu a NSA

• v dávkach nad 325 mg denne a vyšších znižuje 

účinok inhibítorov ACE

• súčasná terapia antitrombotikami, 

antikoagulanciami, fibrinolytikami, SSRI, NSA (s 

výnimkou koxibov) alebo extraktom z Ginkgo

biloba zvyšuje riziko krvácania

Compendium, 5. vydanie, 2018



paracetamol

• v dávkach vyšších ako 2 g denne zvyšuje účinok 

warfarínu

• jeho hepatotoxicitu zvyšujú alkolhol a iné 

hepatotoxické lieky

Compendium, 5. vydanie, 2018



tramadol

• jeho centrálne tlmivý účinok zvyšujú liečivá 

tlmiace CNS a alkohol

• súčasne podávanie iných opioidných agonistov

zvyšuje riziko útlmu dychového centra

• súčasné podávanie podávanie serotonínergných

liekov (predovšetkým SSRI, duloxetínu) zvyšuje 

riziko serotonínového syndrómu

Compendium, 5. vydanie, 2018



tramadol

• súčasné podávanie podávanie liečiv znižujúcich 

kŕčový prah (SSRI, bupropionu a antipsychotík) 

zvyšuje riziko vzniku epileptických záchvatov

Compendium, 5. vydanie, 2018



tramadol

• Pozor na pravidlá liečby opioidmi pri chronickej 

nenádorovej bolesti:

• „Indikujúci lekár by mal byť dobre oboznámený s 

psychosociálnou situáciou pacienta. Významná

je anamnéza abúzu alkoholu, psychotropných

látok a liekov (benzodiazepíny, barbituráty a 

pod.), fajčenie cigariet. Pozitívna anamnéza

abúzu je relatívnou kontraindikáciou pre liečbu

opioidmi.“

• * Doležal, T. a kol.: Metodické pokyny pro 

farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti, 

Vojenské zdravotnické listy, 2004, č. 2, str. 59



Serotonínový syndróm

• Nadbytok serotonínu sa prejavuje 

nasledovnými príznakmi:

– poruchy psychických funkcií: agitácia, 

zmätenosť, manický stav

– poruchy autonomných funkcií: profúzne 

potenie, hnačka, horúčka, respektívne

zimnica

– poruchy neurosmuskulárnych funkcií: 

hyperreflexia, inkoordinácia pohybov, 

myoklonus, svalový tras



morfín

• jeho centrálne tlmivý účinok zvyšujú liečivá 

tlmiace CNS a alkohol

• súčasne podávanie iných opioidných agonistov

(vrátane tramadolu a tapentadolu) zvyšuje riziko 

útlmu dychového centra

• súčasná terapia anticholinergikami zvyšuje riziko 

vzniku závažnej obstipácie, paralytického ilea

alebo retencie moču
Compendium, 5. vydanie, 2018



metamizol

• znižuje plazmatické koncentrácie  a účinok 

buproprionu

Compendium, 5. vydanie, 2018



Liekové interakcie analgetík -

kazuistiky

• kazuistiky z publikácie „Interakcie liečiv pri 

špecifických klinických situáciách“

• paradoxná kazuistika interakcie 

paracetamolu s alkoholom

• projekt sledovania interakcií v UN 

Bratislava – nemocnica akad. L. Dérera

• sledovanie interakcií v nemocnici Komárno 

s.r.o.



Liekové interakcie analgetík -

kazuistiky

• kazuistiky z publikácie „Interakcie liečiv pri 

špecifických klinických situáciách“

• paradoxná kazuistika interakcie 

paracetamolu s alkoholom

• projekt sledovania interakcií v UN 

Bratislava – nemocnica akad. L. Dérera

• sledovanie interakcií v nemocnici Komárno 

s.r.o.



Kazuistika 1 – letálna interakcia

• popis prípadu z registra ÚDZS

• 80-ročný pacient, na ODCH - RA, gonartritída, 

koxartróza

• dlhodobo liečený metotrexátom 7,5 mg 3 

týždenne

• pri bolesti Novalgin tbl., v nemocnici aj 

metamizol v infúzii

• vyvinula sa ťažká sepsa pri agranulocytóze, 

úmrtie, interakcia metotrexát - metamizol

Interakcie liečiv pri špecifických klinických situáciách, 

Raabe, august 2018, 



Kazuistika 2

• 70-ročný pacient, bolesti kolien, tramadol

• dokúpil si paracetamol

• postupne sa stal imobilným, trpel silnými 

závratmi, bol zmätený, po 3 dňoch halucinoval

• po vysadený tramadolu sa stav vrátil do normy

Interakcie liečiv pri špecifických klinických situáciách, 

Raabe, október 2018, str. 1018



Kazuistika 3

• 72-ročná pacientka, hospitalizovaná so 

závažnou pancytopéniou po liečbe RA 

metotrexátom

• podaný rastový faktor filgrastim

• na prevenciu bolestí kosti a svalov po filgrastime

bol podaný metamizol (2 500 mg 3x denne 

infúzne)

• metamizol vyvolal myelosupresiu, filgrastim

neúčinný, vysadenie metamizolu

Interakcie liečiv pri špecifických klinických situáciách, 

Raabe, február 2017, 0217



Kazuistika 4

• 32-ročná pacientka, s diagnózou depresie,

• lokálne infekcie herpes labialis et nasalis, 

migrenózne ataky

• mianserín 30 mg denne, metamizol 500 – 1500 

mg denne podľa potreby

• počas súčasného užívania kombinácie 

mianserín a metamizol sa pravidelne rozvinula 

herpetická infekcia

• oba lieky sú myelosupresívne – vykonala sa aj 

zmena antidepresíva, infekcie vymizli  
Interakcie liečiv pri špecifických klinických situáciách, 

Raabe, február 2017, 0217



Liekové interakcie analgetík -

kazuistiky
• projekt sledovania interakcií v UN 

Bratislava – nemocnica akad. L. Dérera

• paradoxná kazuistika interakcie 

paracetamolu s alkoholom

• HAJTMANOVÁ, Katarína: Racionálna 

farmakoterapie bolesti v Nemocnici Komárno s. 

r. o. [Špecializačná práca]. Katarína 

Hajtmanová. –SZU v Bratislave. Lekárska 

fakulta; Ústav Farmácie. – školiteľ: PharmDr. 

Mária Göböová, PhD. Bratislava: SZU, 2018, 

počet strán = 100 s.



Liekové interakcie analgetík -

kazuistiky

• kazuistiky z publikácie Interakcie liečiv pri 

špecifických klinických situáciách

• paradoxná kazuistika interakcie 

paracetamolu s alkoholom

• projekt sledovania interakcií v UN 

Bratislava – nemocnica akad. L. Dérera

• sledovanie interakcií v nemocnici Komárno 

s.r.o.



Liekové interakcie - paracetamol

Je vhodné podávať paracetamol človeku, ktorý 

pravidelne požíva alkohol v miernom množstve?  

Kazuistika:

Antonio Benedi, sekretár bývalého prezidenta Busha, 

pravidelne pred spaním popíjal tri poháriky vínka. 

Prechladol, začal užívať paracetamol, 

vysadil víno, 

po niekoľkých dňoch bol hospitalizovaný 

so zlyhávaním pečeňových funkcií

a nakoniec mu úspešne transplantovali pečeň



Liekové interakcie - paracetamol

Vysvetlenie:

biotransformácia paracetamolu (CYP2E1, CYP1A2, 

CYP3A4) :

vznik toxického N-acetylbenzochinoimínu – hepatálna 

nekróza

alkohol indukuje aktivitu CYP2E1

paracetamol a alkohol sú aj substrátmi CYP2E1

po vysadení alkoholu zvýšené množstvo CYP2E1 

stratilo alkohol ako substrát a produkuje zvýšené 

množstvo toxického produktu paracetamolu –

hepatálne poškodenie



Liekové interakcie analgetík -

kazuistiky

• kazuistiky z publikácie „Interakcie liečiv pri 

špecifických klinických situáciách“

• paradoxná kazuistika interakcie 

paracetamolu s alkoholom

• projekt sledovania interakcií v UN 

Bratislava – nemocnica akad. L. Dérera

• sledovanie interakcií v nemocnici Komárno 

s.r.o.



• od mája 2017 sleduje výskyt klinicky 

závažných interakcií na Oddelení 

dlhodobo chorých (ODCH) u všetkých 

hospitalizovaných pacientov pri ich 

príjme

Nemocničná lekáreň 

nemocnice ak. L. Dérera na Kramároch



• Lexicomp® (máj 2017 – jún 2017) 

• Kompendium lékových interakcí® 

(jún 2017 – doteraz)

❑ projekt Interakcie liekov spoločnosti Drug Agency

pre verejné lekárne

Posúdenie závažnosti interakcií



Lexicomp® 
➢ A – No known interaction

➢ B – No action needed

➢ C – Monitor therapy

➢ D – Consider therapy modification

➢ X – Avoid combination

Kompendium lékových interakcí® 

Hodnotenie závažnosti interakcií

KVALITA 

DOKUMENTÁCIE 

KLINICKÁ 

ZÁVAŽNOSŤ 

CELKOVÉ 

HODNOTENIE

kazuistika nezávažná 1

info od výrobcu málo závažná 2

dobrá stredne závažná 3

veľmi dobrá závažná 4

veľmi závažná 5, 6



Súbor

• máj 2017 až 15. január 2019

• lieková anamnéza pri príjme pacientov

• súbor tvorilo 436 pacientov

• klinicky závažné interakcie zaznamenané  

u 175 pacientov

• ostatní pacienti nemali žiadne, 

prípadne menej závažné interakcie

40%

60%



• bromazepam, tramadol, oxykodón, 

omeprazol, Hylak

• bromazepam + oxykodón  ➔ D

• bromazepam + tramadol ➔ D

• tramadol + oxykodón        ➔ D

pacient užívajúci najmenší počet 

5 druhov liekov:



➢ metamizol + karbamazepín 
❖ obe látky – myelosupresia

❖ Bisoprolol + Biseptol + ďalšie lieky (spolu 9) 

indukcia CYP  zlyhanie terapie

Veľmi závažné interakcie (X)



❖KLI – 4

• tramadol + metoklopramid

• tramadol + fentanyl

❖KLI – 5

• tramadol + citalopram (2x)

• tramadol/paracetamol (ZALDIAR) + citalopram

• tramadol/paracetamol (DORETA) + escitalopram

Závažné / veľmi závažné interakcie 

(4, 5)  serotonínový syndróm



• vankomycín + ketoprofén  2x 
▪ poškodenie obličiek (1x)

Nefrotoxicita – stredne závažná 3 



• kyselina acetylsalicylová + metamizol

➢ Lexicomp ➔ D

➢ SPC           ➔ zvýšené riziko krvácania

➢ KLI            ➔ 0 interakcií

Pozor – rôzne databázy – je možné rôzne posúdenie stup%na 

závažnosti interakcie



Senzitivita, špecificita

Príklady

Boli porovnábané 3 rôzne programy s Stockley´s Drug

interaction programme ako referečným programom

- senzitivita programov: 0,88 – 0,87 – 0,69

- špecificita programov: 0,91 – 0,88 – 0,92

- PPH: 0,88 – 0,88 – 0,89

- NPH: 0,91 – 0,87 – 0,75

- senzitivita – schopnosť programu odhaliť klinicky

významné interakcie

- špecificita – schopnosť programu odmietnuť

klinicky nevýznamné interakcie



Liekové interakcie analgetík -

kazuistiky

• kazuistiky z publikácie Interakcie liečiv pri 

špecifických klinických situáciách

• paradoxná kazuistika interakcie 

paracetamolu s alkoholom

• projekt sledovania interakcií v UN 

Bratislava – nemocnica akad. L. Dérera

• sledovanie interakcií v nemocnici Komárno 

s.r.o.



• V práci sa hodnotila farmakoterapiu bolesti 

u pacientov hospitalizovaných na 

neurologickom, geriatrickom, 

chirurgickom, internom, onkologickom, 

radiačno onkologickom a na oddelení 

dlhodobo chorých v nemocnici Komárno 

s.r.o. od 1. apríla 2016 do 31. marca 2018. 



• Súbor 55 pacientov, 151 interakcií, 

databáza Lexicomp

































Záver
• príčinou zlyhávania terapie a nežiaducich účinkov môžu 

byť aj interakcie liekov

• interakcie liekov môžu byť závažným klinickým 

problémom 

• na ich identifikáciu sa používajú rôzne databázy 

interakcií – pozor na rozdielnosť údajov

• manažment interakcií je prísne individuálny

• vhodná je spolupráca lekára a lekárnika 



Ďakujem za pozornosť


