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Lékové interakce

 vzájemný vztah 2 nebo více 
léků po stránce:



Lékové interakce
 farmaceutické - fyzikálně chemické a 

chemické interakce jednotlivých složek 

podávané formulace.

 farmakokinetické – interakce léčiv 
v organismu na úrovni  ADME 
(absorbce, distribuce, metabolizmu, 
exkrece).

 farmakodynamické - interakce 
jednotlivých léčivých složek na 
úrovni receptorů či jejich působení



Metabolismus léku

CYP 450

střevní lumen portální žíla

játra

CYP3A4

systémová 

cirkulace

původní 

metabolit 

léku

CYP 450

P-Glykoprotein





CYP 3A4

silné inhibitory střední inhibitory silné induktory

clarithromycin ciprofloxacin carbamezapin

grapefruit juice 

(high-dose)

erytromycin phenytoin

ketoconazole flucoconazol rifampin

voriconazole verapamil třezalka



P-glykoprotein

Remedie 2002;12: 207

silné inhibitory střední inhibitory

erytromycin carbamezapin

lopinivir phenytoin

ritonavir rifampin

voriconazole třezalka



Lékové interakce
 farmakodynamické

BB + ver/dilti

BB + Dig

AK/AT + NSAID

ACEi/ARB + NSAID

léky prodl.QT + diuretika

ACEi/ARB + BRA+ K+

iPDE5 + nitráty







Blokátory Ca kanálů













LI a warfarin

Cyt 450 2C9

amiodaron

omeprazol

propafenon

alopurinol



LI a NOAC



LI a NOAC



LI a NOAC



LI a NOAC

 Farmakodynamické LI

Antiagregancia

NSAID

kortikoidy



Bytešník J. Lékové a léčebné interakce při antiarytmické terapii. 

Remedia 2007; 17: 274–278.

Riziko LI u antiarytmik



Riziko LI u antiarytmik

Moxifloxacin-induced dispersion of repolarization and EAD.

Cardiovascular Therapeutics 32 (2014) 19–25



Riziko LI u antiarytmik
antiarytmika (ajmalin, prokainamid, 
chinidin*, sotalol*, azimilid, dofetilid)

antipsychotika (thioridazin, droperidol,

haloperidol*, sertindol*)

antihistaminika (terfenadin)

ATB (erythromycin*, clarithromycin*,

sparfloxacin)

antimykotika (ketokonazol*, flukonazol*)

prokinetika (cisaprid)

imunosupresiva (tacrolimus*)

antagoniste serotoninu (ketanserin)

jiné skupiny léků (papaverin*)



Rizika ATB u arytmií

ATB skupina Ʌ QTc

Fluoroqinolony 0-20

Macrolidy 0-46 Cardiovasc Therap 2014;32: 19-25



http://www.drugs.com/drug_interactions.php

http://www.drugwatch.com/drug-interactions/

http://drugagency.cz/lekove-interakce.php?id=9

http://www.uspharmacist.com

http://www.drugs.com/drug_interactions.php
http://www.drugwatch.com/drug-interactions/
http://drugagency.cz/lekove-interakce.php?id=9
http://www.uspharmacist.com/


It is much easier to write upon a 
disease than upon a remedy.

 The former is in the hands of 
Nature and a faithful observer 
with an eye of tolerable 
judgement cannot fail to delineate 
a likeness.

 The latter will ever be 
subject to the whin, the 
inaccuracies and the 
blunder of mankind.
William Whitering 1785

Ne sit medica gravior 
ipso morbo!
Jan Evangelista Purkyně 1858


