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Lékové interakce
 vzájemný vztah 2 nebo více léků



Lékové interakce
 farmaceutické - fyzikálně 

chemické a chemické interakce 
jednotlivých složek podávané 

formulace.

 farmakokinetické – osud léku v 
organizmu –absorpce, distribuce, 
transformace (metabolizmus), 
eliminace - ADME

„jak organizmus nakládá s léčivem“



Lékové interakce

farmakodynamické ovlivnění organizmu 
podaným léčivem –vazba na receptor, 
inhibice/aktivace enzymu,…

 •„jak léčivo ovlivňuje organizmus“



Co rozhoduje o léčebné odpovědi?

•farmakokinetické vlastnosti 
- absorpce
- transport do místa působení 
- biotransformace (inaktivace, aktivace)
- eliminace 

•farmakodynamické vlastnosti 
- afinita k receptoru, enzymu, iont. kanálu, 
transport. proteinu,… 
- poměr aktivace/inhibice
- aktivita regul. mechanizmů a ost. systémů
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Lékové interakce na cytochromu P-450

© Infopharm, a.s. (2016) J.Suchopár



CYP 3A4

substráty inhibitory induktory

amiodaron cyclosporin dexametason

atorvastatin grapefrui.džus fenytoin

propafenon claritromycin karbamazepin

sildenafil omeprazol rifampicin

a dalších mnoho 
léků

mibefradil(+2D6)

verapamil
třezalka

Klin Farmakol Farm 2003; 17: 151–157



CYP 2C9

substráty inhibitory induktory

warfarin amiodaron třezalka

sartany clopidogrel rifampicin

antirevmatika fluvastatin

antidiabetika antirevmatika







Circulation. 1998;98:831-832





Circulation. 2000;101:758-764



Circulation. 2000;101:758-764



Glykoprotein P -P-gp

nejvýznamnější eliminační protein 
 zajišťuje eliminaci zejm. hydrofilních 

xenobiotik (cizorodých látek) 
 asi polovina léků substrátem P-gp
pracuje ve spolupráci s „detoxikačními“ 

enzymy systému CYP (zejm. CYP3A4)
působí v enterocytu, hepatocytu, prox. 

tubulu, endotelu
 řada léků či složek potravy inhibuječi

aktivujeP-gp



Remedie 2002;12: 207



P-glykoprotein

substráty inhibitory induktory

atorvastatin amiodaron třezalka

digoxin propafenon phenytoin

clopidogrel carvedilol rifampicin

diltiazem spironolakton

amiodaron dronedaron

losartan tacrolimus



Lékové interakce

 farmakodynamické

BB + ver/dilti

BB + Dig

AK/AT + NSAID

ACEi/ARB + NSAID

léky prodl.QT + diuretika

ACEi/ARB + BRA+ K+







http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis

https://www.rxlist.com/drug-interaction-
checker.htm

https://www.drugs.com/interaction/list/

http://www.hanstenandhorn.com/news.htm

http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis
https://www.rxlist.com/drug-interaction-checker.htm
https://www.drugs.com/interaction/list/


Ne sit medica gravior
ipso morbo!

Jan Evangelista Purkyně 1858





1. Hypertenze
2. Srdeční selhání 
3. Stav po infarktu myokardu
4. Nefropatie
5. ICHS – sekundární prevence
6. CMP ??
7. DM s MIA
8. ARB kde je po iACE kašel či anamnéza 

angioedému

Klinické indikace ACEi a ARB

Klinické indikace  MRA vero, eple
1. Rezistentní hypertenze
2. Srdeční selhání a st.p. IM – NYHA II-IV
3. Hyperldosteronismus



Kontroverze

ACE I, ARB, IR a BMR, ARNI 

Jaký? U hypertenze všechny, u srdečního selhání:
ACEi: captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, trandolapril, 
perindopril  
ARB: candesartan, valsartan, losartan
MRA: spironolakton, eplerenon
LCZ 696 (sacubitril-valsartan) 
IR: aliskiren NE!

Dávka?
ACEi/ARB nejvýše tolerovaná! (ATLAS, HEAAL); 
MRA 25 vyjimečně 50 mg, ARNI 2 x ( 49/51 ) mg
Kombinace?
ACEi/ARB + MRA, ACEi + ARB tam kde nelze MRA 
ARNI pouze s MRA 



Sacubitril-valsartan( Entresto) je hrazen jako náhrada 

ACEi/ARB u stabilního SS s EF ≤ 35 % a eGFR ≥ 0,5 

ml/sec/1,73 m2, u kterých i přes optimální léčbu přetrvává 

symptomatologie NYHA II - III. Optimální léčba je podána 

v cílové dávce dle doporučení nebo v maximální tolerované 

dávce. Stabilní srdeční selhání je definováno jako srdeční 

selhání, jehož známky a příznaky zůstávají u léčeného 

pacienta nezměněny po dobu nejméně 1 měsíce. 





Indikace BB

 Arytmie

 Hypertenze 

 Srdeční selhání

 ICHS – IM, st.p.IM, AP, CHICHS???

 Perioperační podávání

 Ao disekce, HKMP, vasovagální synkopa, 

těhotenství, glaukom, migréna, portální 

hypertenze, krvácení z jícnových varixů



Hypertenze

Vhodné typy hypertenze

 Hypertenze se známkami zvýšené sympatické 

aktivity, hyperkinetické cirkulace

 Hypertenze v těhotenství

 Mírná hypertenze s anxiózními stavy

Stavy podporující jejich užití 

 Chronická ICHS (AP, st.p. IM)

 Chronické srdeční selhání s postupnou titrací dávek 

(carve,biso,metoZOK, nebi)

 Tachyarytmie



sinusová tachykardie IC
síňová tachykardie IB
AVNT IC
junkční tachykardie IIaC
WPW se sympt.arytIIaC
flutter síní IC
fibrilace síní – prevence IA
fisi – kontrola SF IB 

kontrola časně po IM IA
kontrola pozdně po IM IA
Prevence NS u CHSS a po IM IA

SV arytmie 

Komorové 

arytmie 

Arytmie



BB u srdečního selhání

Jaký?
BISO, CARVE, METO-ZOK, NEBI 

Dávka?
postupná titrace do nejvýše tolerované 
dávky!

Kombinace s inh. RAS – s čím začít?
po IM BB, jinak raději ACEi/sartan/

Kontraindikace?
absolutní ano, relativní dle uvážení



 P.o. léčba BB by měla být zvážena během hospitalizace 

a mělo by se v ni pokračovat i po jejím skončení u všech 

po STEMI, kteří nemají kontraindikace. IIa B 

 P.o. léčba BB je indikována u srdečního selhání nebo 

dysfunkci LK. I A

 I.v. léčba BB není doporučena u hypotenze nebo 

srdečního selhaní. III B

 I.v. léčba BB by měla být zvážena v době přijetí u 

pacientů bez KI, s vysokým TK, tachykardií a bez 

známek srdečního selhání IIa B



 Časné zahájení léčby beta-blokátory se 
doporučuje u pacientů s pokračujícími 
příznaky ischemie a v nepřítomnosti 
kontraindikací. I B

 Doporučuje se pokračovat v chronické léčbě 
beta-blokátory, pokud není pacient ve třídě
Killip III a více. I B

P. Widimský, et al. Summary of the 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Prepared by the 

Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa 58 (2016) e4–e28



Am J Med 2014; 127: 939-953



Am J Med 2014; 127: 939-953

Závěr:

V této meta-analýze BB u IM byla nalezena 
signifikantní interakce mezi pre-reperfúzním
obdobím, kde BB snížily riziko komplikací, 
včetně mortality. Avšak v reperfúzním období, kdy 
nemocní dostávají současnou moderní léčbu data
ukazují, že krátkodobé podání BB ( 30 dnů) 
redukuje recidivy IM a AP, ale je vyšší výskyt 
srdečního selhání, kardiogenního šoku a
přerušení léčby bez ovlivnění mortality. 



Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2019;12:e005103. DOI: 
10.1161/CIRCOUTCOMES.118.005103



Úvodní dávka ivabradinu je 2x 5 mg denně u ChSS a 

sin.rytmu!! Dávku zvýšíme 2 x 7,5 mg, pokud je klidová SF  

trvale vyšší než 60/min nebo snížíme na 2 x 2,5 mg, pokud je 

klidová srdeční frekvence trvale nižší než 60 tepů/min, nebo 

při výskytu symptomů vztahujících se k bradykardii jako 

závratě, únava nebo hypotenze. Léčba musí být ukončena, 

pokud srdeční frekvence zůstává nižší než 50 tepů/min nebo 

přetrvávají symptomy bradykardie



Blokátory Ca kanálů



Blokátory Ca kanálů

1. Hypertenze

2. ICHS s AP, NAP

3. SV tachyarytmie (non DHP)

4. Ochrana myokardu po IM (jsou-li 
KI BB a normální EF)??

5. ICHS – sekundární prevence??



Diuretika



Co zlepšit v diuretické léčbě  u 

hypertenze?

 diuretika nepatří ve většině k prvé volbě 
monoterapie HT

 určitě jsou však výhodná do kombinací, 
hlavně s inhibitory ACE a nebo sartany

mají být použita do trojkombinace!!

 rezistentní HT nezapomínat na MRA



 správné dávkování dle stavu retence 
tekutin – kontrola hmotnosti

 více používat kombinace thiazidových a 
kličkových diuretik

myslet na nežádoucí účinky – hypovolemie, 
snížení renálních funkcí, hypokalemie a u 
MRA hyperkalemie

Co zlepšit v diuretické léčbě 

srdečního selhání?



Digitalis a inotropní léčba



„Mother Hutton“ byla bylinkářka a léčitelka z 
Shropshire, která používala tajnou rodinnou směs 20 
bylin k léčbě otoků…jednou z nich byl i digitalis

W. Withering ji přesvědčil, aby mu prozradila 
recepturu a odhalil, že aktivní substancí byl digitalis

 V roce 1785 popsal 163 případů léčby tímto 
preparátem

O přínosu Mrs Hutton se ovšem nikdy nezmínil…
J Am Coll Cardiol 1985; 5: 3A-9A.
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AFFIRM

Europ Heart J 2013; 34: 1481–1488 a 1489–1497



“After all, in spite of opinion, prejudice or error, Time

will fix the real value upon this discovery, and 

determine whether I have imposed upon myself and 

others, or contributed to the benefit of science and 

mankind ”

Konec konců, i přes názor, předsudek a omyl, 

čas ukáže skutečnou hodnotu tohoto objevu a 

určí, zda jsem ošidil sebe i ostatní nebo jsem 

prospěl vědě a lidstvu.

Long live Withering´s Legacy!!

Sir William Withering, Birmingham, July 1, 1785



Cardiology 2014; 127(3):164–166
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Digoxin – dnes IIb B

• Digoxin může být zvažován u nemocných se sin. rytmem 
ke snížení rizika hospitalizací u symptomatického selhání

• Pro léčbu HFrEF a FiS s rychlou odpovědí komor je pouze 
doporučen, když ostatní léčebné volby nemohou být 
použity  

• Klidová frekvence komor je doporučena 70–90/min, 
ačkoliv i klidová frekvence do 110/min je ještě akceptována

• Digitalis by měl vždy být předepisován za kontroly 
specialisty. 

Pozornost vyžadují ženy, starší a nemocní se sníženými 
ledvinnými funkcemi

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Europ Heart J 2016; 37: 2129–2200



EDITORIAL COMMENT

Is the Digitalis Leaf Still Withering?*

Barry F. Uretsky, MD, Srikanth Vallurupalli, MD

J A C C V O L . 7 4 , NO . 5 , 2 0 1 9 A U G U S T 6 , 2 0 1 9 : 6 2 8 – 3 0

If the clinician is less convinced that digoxin is 

truly efficacious in HFrEF, the take home message 

is simply that if digoxin has been started and is 

tolerated, stopping it may cause clinical 

deterioration; it does not demonstrate that the drug 

is truly effective in the digoxin-naive HFrEF

patient.



Další inotropní léčba

European Heart Journal (2018) 00, 1–19 doi:10.1093/eurheartj/ehy600 



Eur Heart J. Published online  October 08, 2018. doi:10.1093/eurheartj/ehy600
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Omecamtiv mecarbil



ATOMIC-AHF Study

J Am Coll Cardiol 2016;67:1444–55

U pts s ASS i.v. OM nezlepšil dušnost, ale byl dobře 

tolerován, zvýšil systolický ejekční čas a při nejvýšší dávce 

byl trend k ústupu dušnosti



Chronic Oral Study of Myosin Activation to 

Increase Contractility in Heart Failure

(COSMIC-HF)

Lancet 2016; 388: 
2895–2903



COSMIC-HF Study

Lancet 2016; 388: 2895–2903

Syst ejection time Stroke volume

Léčba omecamtivem mecarbilem zlepšila strukturální a 

funkční parametry levé komory a rovněž vedla ke snížení 

tepové frekvence a humorální aktivace hodnocené pomocí 

NT-proBNP. Bezpečnost a tolerabilita byla srovnatelná 



GALACTIC-HF Study



Budoucnost???







1. Hemodynamické zhoršení s nízkým MO (př. CI 

pod 2 l/min/m2) a zvýšení plnícího tlaku LK či PK 

(př. PCWP nad 18–20 mmHg a RAP nad10–12 mmHg)

2. Kriticky nemocný na podkladě abnormalní

hemodynamiky a:

a. Závažná limitace zátěže

b. Převodnění s rezistencí na diuretika

c. Renální či hepatální postižení ( zvýšení krea, urea, JT, bili 

apod.)

3. Tam, kde nelze použít LVAD - jako „bridging“ 

před OTS

Fakta o inotropicích



Hypolipidemická léčba



Hypolipidemická léčba

 Statiny: inhibice HMGCoA ( 3-OH-3 CH3 glutaryl koenzym A)

reduktázy. 

 Fibráty: aktivují lipoproteinovou lipázu, snižují VLDL 
a zvyšují HDL 

 Ezetimib: blokuje vstřebávání chol.

 Inhibitory PCSK 9  degradace LDL receptorů

 Niacin: blokuje rozpad tukové tkáně na FFA

 Pryskyřice : inhibující resorpci  žlučových kyselin

 Anace(dalce)trapib: inhibitory CEPT(cholesteryl ester 
transfer proteinu) zvyšující HDL cholesterol



Proprotein konvertáza subtilisin kexin-9 

PCSK9 zcela jednoznačně a zásadně ovlivňuje 

koncentraci LDLR (LDL-receptoru). Předpokládáme, že 

hlavní funkcí PCSK9 je degradace LDLR. Proto může 

inhibice PCSK9 navodit zvýšení koncentrace LDLR, 

zvýšení vychytávání LDL v játrech a snížení plazmatické 

koncentrace LDL cholesterolu. Léčba inhibitory PCSK9 

působí synergicky s léčbou statiny a vede ke zvýšení 

počtu LDLR v játrech.

Blaha V. Klin Farmakol Farm 2013; 27(3–4): 114-118



Indikace iPSK9

(alirocumab, evolocumab)

Primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární 

a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidemií :

- v kombinaci se statinem nebo statinem a s dalšími hypolipidemiky 

kde dosaženo cílových hladin LDL-C maximální tolerovanou dávkou 

statinu 

- v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky kde  pts

netolerují statin,  nebo u kterých je statin kontraindikován. 

Homozygotní familiární hypercholesterolemie
Indikován u dospělých a dospívajících pacientů ve věku 12 let a 

starších s homozygotní familiární hypercholesterolemií v kombinaci s 

dalšími hypolipidemiky.



Indikace iPSK9

(alirocumab, evolocumab)

Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární 

onemocnění
Prokázané aterosklerotické KVO (infarkt myokardu, cévní 

mozková příhoda nebo periferní arteriální onemocnění) ke 

snížení kardiovaskulárního rizika snížením hladin LDL-C 

jako přídavek ke korekci dalších rizikových faktorů:

- v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu s 

dalšími hypolipidemiky nebo bez nich

- samostatně nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u 

pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin

kontraindikován.



PCSK9 inhibitory

 Repatha 140mg, Praluent 75mg 
(150mg) 1x za 14 dní

 ICHS a LDL chol. >3,0mmol/l při max. 
th.statiny a ezetimibem

 FH a LDL chol. >4,0mmol/l při max. 
th.statiny a ezetimibem



Patofyziologie trombózy



Antitrombotické léky





Primární prevence:

ARRIVE;  ASCEND;  ASPREE
The rise and fall of aspirin in the primary prevention of cardiovascular disease. Lancet 

2019;393:2155-67.



Sekundární prevence:
Perkutánní koronární intervence (PCI) se zavedením stentu ( BMS/DES/BRS či DCB)

Stabilní ICHS - duální antiagregační léčba (ASA + inhibitor P2Y12 –
clopidogrel, prasugrel, ticagrelol) po dobu 6 měsíců při nízkém riziku krvácení

Akutní koronární syndrom (AKS) – opět DAPT ale po dobu 12 měsíců při 
nízkém riziku krvácení 

Co je zde v současné době diskutováno a je ve stádiu komentování klinických 
studií, zda nebude postačovat jen monoterapie moderními inhibitory P2Y12

prasugrelem či ticagrelorem. Klinické studie, které byly nedávno dokončené, to 
naznačují.

Aortokoronární by-pass

Zde při zákroku u akutního IM je opět doporučována při nízkém riziku krvácení 
12 měsíční léčba DAPT.

A Critical Appraisal of Aspirin in Secondary Prevention: Is Less More? Circulation 2016;134(23):1881-1906



Sekundární prevence:
Stavy po ischemické mozkové příhodě, včetně transitorní ataky (TIA)

Zde je pro dlouhodobou sekundární prevenci doporučováno několik postupů. 

Podávání ASA v dávkách 75-100 mg samostatně, potom kombinace ASA a 

dipyridamol (25 mg + 200 mg -Aggrenox) ale pro výrazné nežádoucí účinky a 

lékové interakce je často přerušena. Co se týče duální antiagregace, ta pro 

zvýšený výskyt intracerebrálního krvácení není doporučena. 

V současné době jsou preferovány clopidogrel, prasugrel nebo 

ticagrelol, které jsou testovány oproti ASA.





Srovnání nových protidestičkových léků

lék
mechan. 
působení 

metab. 
aktivace vazba

nástup 
účinku

délka 
účinku dávkování 

clopidogrel

antagonist
a 

receptoru 
P2Y12

citlivá
k inhibici

ireve
rsib.

2-4 
hod >72 

hod

600 mg 
(úvod.), dále 

75 mg/d

prasugrel

antagonist
a 

receptoru 
P2Y12

rezist.
k inhibici

ireve
rsib.

30 
min >72 

hod

60 mg 

(úvod.), dále 
10 mg/d

ticagrelor 

antagonist
a

receptoru 
P2Y12

není
nutná

rever
sib.

2-4 
hod 12 

hod

180 mg 
(úvod.), dále
2x/d 90 mg



PRECISE-DAPT a DAPT

DAPT ESC Guidelines 2017



Antiagregační léčba v praxi

1. Vždy zvažovat přínos léčby a riziko krvácení

2. Zavedení nových AT – prasugrel, ticagrelol

3. Doba podávání DAPT se řídí typem stentu

 BMS 1 měsíc

 DES 3-6 měsíců, někdy déle u vysokého 
rizika trombózy a nízkého rizika krvácení

 AIM 12 měsíců





dabigatran

(mg) 

rivaroxaban

(mg)

apixaban

(mg)

edoxaban

(mg)

Fibrilace síní 2x 150 (110) 1x 20 (15) 2 x 5 (2,5) 1 x 60 (30)

Hluboká 
žilní 
trombóza

2x 150 (110) 
2x15 + 3 T  

1x20mg

2x10 - 7 dní
2x5 - 8 dní poté 

3-6 měsíců
1 x 60 (30)

Plicní 
embolie

2x 150 (110)
2x15 + 3 T  1x20 A dále 2 x 2,5 

6 měsíců
1 x 60 (30)

Prevence 
TEN po 
ortoped. 
operacích

2 x 110 (75) 
koleno 10 dní

kyčel  28-35 dní

1 x 10 
koleno 2 týd
kyčel 5 týd

2 x 2,5 koleno 10-
14  dní

kyčel  32-38 dní
1 x 60 (30)

AKS NE
ČR NE

EMA 1 x 2,5 
NE NE

Srdeční 
chlopně

NE NE NE NE

Srovnání SPC indikací NOAC



Podmínky úhrady NOAC v ČR

Preskripční omezení: INT, KAR, ANG, NEU

Indikační omezení:     

Prevence po ortopedických operací, nonvalvulární fi si, hluboké žilní 
trombóze a plicní embolií při kontraindikacích warfarinu:

* nemožnost pravidelných kontrol INR

* nežádoucí účinky při léčbě warfarinem

* nemožnost udržet INR v terapeutickém rozmezí           
2,0 - 3,0; tzn. 2 ze 6 měření nejsou v terapeutickém 

rozmezí (TR)

* rezistence na warfarin, tj. nutnost denní dávky >10 mg

SÚKL



ČASNÁ KARDIOVERZE U NÍZKORIZIKOVÝCH 
PACIENTŮ  (CHA2DS2- VASc 0-1)

NOAC 4-5 týdnů před EKV + 4 týdny po úspěšné EKV
Při zdokumentovaném trvajícím SR poté léčbu ukončit
Preskripci může zajistit i ambulantní specialista mimo 
kardiocentrum

RFA U NÍZKORIZIKOVÝCH PACIENTŮ S PAROX. FS 
(CHA2DS2- VASc 0-1)

NOAC před RFA u CHA2DS2- VASc =1     (bez NOAC u 
skóre 0)
NOAC pokračuje 3 měsíce po provedení RFA
Při zdokumentovaném trvajícím SR poté léčbu ukončit
Preskripci zajišťuje kardiolog kardiocentra

Podmínky úhrady NOAC v ČR



Kdy kombinovaná léčba

DAPT – (ASA?? + P2Y) + AK ( W nebo NOAC)

PCI + fibrilace síní při CHA2DS2VASc > 2

PCI + mechanické chlopenní náhrady –
warfarin!

PCI + trombus v LK

PCI + PE , rekurentní TEN

Při kombinaci AA a NOAC (W) zvážit riziko 
trombózy a krvácení







tPA - altepláza (Actilyse) 

 akutní masivní plicní embolie doprovázené 
porušenou hemodynamickou stabilitou. 

 fibrinolytická léčba akutních ischemických 
centrálních mozkových příhod (CMP) je léčbu nutno 
zahájit do 4,5 hodin od vzniku příznaků mozkové 
příhody a po předchozím vyloučení intrakraniálního 
krvácení vhodnou zobrazovací metodou

 akutní infarkt myokardu, tam kde nelze do 90 
minut provést PCI.



Antiarytmika

Vaughan-Williams

I. blokáda Na kanálu Ia – chinidin, prokainamid

Ib – mesokain, mexitil

Ic – propafenon, flecainid, ajmalin

II. betablokátory metoprolol, esmolol, sotalol

III. blokáda K kanálu amiodaron,dronedaron,ibutilit, 
vernakalant

IV. blokáda Ca kanálu verapamil

V. ostatní digoxin, adenosin, MgSO4







Rizika antiarytmické léčby

PROARYTMICKÝ 
VLIV

všechna 
antiarytmika!!

NEGATIVNÍ 
INOTROPIE

IA+ IC, CaA, BB 

OSTATNÍ

toxický vliv (plíce, 
játra ap.)



QTc = QT/ 𝑹𝑹



Riziko arytmií
antipsychotika (thioridazin, 
droperidol,

haloperidol*, sertindol*)

antihistaminika (terfenadin)

ATB (erythromycin*, 
clarithromycin*, sparfloxacin)

antimykotika (ketokonazol*, 
flukonazol*)

prokinetika (cisaprid)

imunosupresiva (tacrolimus*)

antagonisté serotoninu (ketanserin)

jiné skupiny léků (papaverin*)



florizin

Je obsažen 
hlavně v kůře 
kořenů, 
výhoncích a 
listech jabloní

Hraje důležitou 
roli v regulaci 
růstu jabloní

Je obsažen i 
jablečných 
semenech, 
slupce, dužině, 

džusech a 
ciderech

Nejvíce florizinu
je v jablkách 
odrůdy Reineta
Green 



Blokují SGLT2 (sodíko-glukózový transportér 2), který je v proximálním tubulu 

ledvin zodpovědný za 90 % reabsorpce glukózy a sníží reabsorpci glukózy a tím 

snižují glykemii. Mezi registrované patří dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin.

SGLT2  inhibitory - glifloziny







Sattar N, McLaren J, Kristensen SL, Preiss D, McMurray JJ. SGLT2 inhibition and cardiovascular events: 

Diabetologia 2016;59:1333–1339.









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


