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Sleduje sa vo Vašej nemocnici spotreba ATB ? (n2017=22, n2019=25)

Spotrebu ATB vyhodnocuje (jej vývoj) 
Komisia pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú 
politiku (KALAP)? (n2017=20, n2019=25) 

Je spotreba ATB (jej vývoj) 
prezentovaný predpisujúcim 
lekárom? (n2017=22, n2019=25)2017

2019



Sleduje sa vo Vašej nemocnici spotreba ATB? (n2017=22, n2019=21)

V akých jednotkách je spotreba ATB vyjadrená? (n=21) Ako často je spotreba ATB vyhodnocovaná? (n=19)

2019

*iné: mesačne je spotreba vyhodnocovaná 

vedúcou NL a prezentovaná na Gremiálnej 
porade. Štvrťročne je spotreba riešená na ATB 
komisii

2017

bal, g účinnej látky, prípadne v prepočte 
JD na počet hospitalizácií, finančne

Iné: nevyhodnocuje sa, mesačne pre 
účely sledovania v čase, kvartálne pre 
potreby KALAP, príležitostne



Spotreba ATB vyjadrená v DDD/100 LD:

Celkový počet dávkových ekvivalentov /Pde/:

Pde = pb x mul/DDD

pb – počet balení prípravku s účinnou látkou

mul – množstvo účinnej látky v balení v g /IU/

DDD = Definovaná Denná Dávka v g /IU/ = priemerná terapeutická denná dávka liečiva pre dospelého človeka

Celkový počet dávkových ekvivalentov 

DDD/100 lôžkodní = Pde / lôžkodeň x 100  



https://amu-tools.org/amctool/download.html



Je vo Vašej nemocnici vypracovaný antibiotický list*? (n2017=22, n2019=21) 

Ak áno, kto sa podieľa na jeho vypracovaní? (n2017=19, n2019=21)

2019

*Antibiotický list je zoznam, ktorý rozdeľuje ATB na voľné, na viazané na odber 
mikrobiologického materiálu a na viazané na súhlas KALAP.

2019

2017



Vykonáva sa vo Vašej nemocnici TDM antibiotík?(n2017=22, n2019=25)

Ak áno, uveďte, ktoré ATB sa 
monitorujú (n2017=22, n2019=25)

Výsledky TDM interpretuje (n2017=11, n2019=10):

gentamicin, amikacín

amikacin,vankomycín,gentamycín, vorikonazol, tobramycín

vankomycín

gentamycín, vankomycín

vankomycín, amikacín, gentamycín

amikacín, vankomycín

gentamycín, tobramycín, vankomycín

2019

*od. klinickej mikrobiológie 
nahlasuje hladiny lekárom, ktorí 
požiadali o ich stanovenie, 
s odporúčaním na úpravu dávky

Vankomycin

gentamicín, vankomycín, amikacín

vankomycín

Vankomycín, amikacín

vanc. , gent.

gentamycín, vankomycín

gentamycin,vankomycin



Vykonáva sa vo Vašej nemocnici TDM antimykotík? (n=25)



Konzultujú lekári s farmaceutom dávkovanie antiinfektív? A:12, N: 13

Má farmaceut pri konzultácii prístup k zdravotnej dokumentácii pacienta? 
A: 4, N: 20

Zdroje



Má Vaša nemocnica vypracované interné odporúčania/štandardné 
postupy pre antibiotickú profylaxiu v chirurgii? A: 14, N: 9

Ak ÁNO, podieľa sa farmaceut na ich vypracovaní/aktualizovaní?   
A: 5, N: 14



Na Kongrese nemocničného lekárenstva v roku 2017 bolo prezentované, ako vykonať 
prieskum používania antibiotík v nemocnici metódou Bodovej prevalečnej štúdie 

(PPS, Point Prevalence Survey). Bola vo Vašej nemocnici vykonaná Bodová 
prevalenčná štúdia zameraná na používanie antibiotík (n=22)?   A: 19

Bol vo Vašej nemocnici vykonaný 
prieskum používania antibiotík 

nejakou inou metódou/formou? A: 3

Viedli výsledky prieskumu používania 
antibiotík ku konkrétnym opatreniam 
v rámci ATB politiky nemocnice? A: 5

✓ Pokračovanie v ATB profylaxii.
✓ Školenie pre predpisujúcich lekárov zamerané na správne indikácie ATB liečby, správnu dávku a dĺžku podávania liečby. 

Prezentácia možností konverzie liečby z iv na per os a úspora nákladov a komplikácií spojená s prologovanou iv liečbou.
✓ optimalizácia dávkovania, voľba cesty podania
✓ nutný súhlas člena antibiotickej komisie na použitie viazaného antibiotika, vydávanie viazaných antibiotík len na 3 dni







Zoznam prioritných patogénov WHO pre výskum 
a vývoj nových antibiotík

Kritická priorita Vysoká priorita Stredná priorita

Acinetobacter baumannii, 
karbopeném rezist.

Enterococcus faecium
vankomycín rezist.

Streptococcus pneumoniae
penicilín rezist.

Pseudomonas aeruginosa
karbopeném rezist.

Staphylococcus aureus
MRSA, vankomycín rezist.

Haemophilus influenzae
ampicilín rezist

Enterobacteriaceae
karbopeném rezist., ESBL – produk.

Helicobacter pylori,
klaritromycín rezist.

Shigella spp.
FCH rezist.

Campylobacter spp., FCH rezist.

Salmonellae, FCH rezist.

Neisseria gonorrhoeae
cefalosporín rezist, FCH rezist.

https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed



EUCAST – nové definície 2019

C – Citlivý, štandardný dávkovací režim: ak úroveň aktivity antimikróbneho 
prípravku podávaného v štandardnom dávkovaní spojená s vysokou 
pravdepodobností liečebného úspechu.

I – Citlivý, zvýšená* expozice**: ak úroveň aktivity antimikróbneho prípravku 
spojená s vysokou pravdepodobností liečebného úspechu len pri zvýšenej expozície 
prípravku úpravou dávkovacieho režimu nebo pri koncentrovaní tohoto prípravku v 
mieste infekcie.

R – Rezistentní: ak úroveň aktivity antimikróbneho prípravku spojená s vysokou 
pravdepodobností zlyhania liečby i pri zvýšené expozície**.

EUCAST – klinické hraničné hodnoty pre baktérie

http://www.eucast.org/newsiandr/



Určovanie správnej dávky antiinfektíva

ROVNOVÁHA MEDZI 
PREDÁVKOVANÍM (! TOXICITA) 

A 
PODDÁVKOVANÍM (! ZLYHANIE LIEČBY, ! ROZVOJ REZISTENCIE)

pohybu ATB v tele
koncentrácia ATB

účinnosti ATB
MIC 



Delenie ATB podľa PK/PD (Beneš) 

β – laktámy:         (terap. ciele)
PNC t > MIC, ≥ 50% dáv. int.
CEF t > MIC, ≥ 60% dáv. int
karbapenémy t > MIC, ≥ 40% dáv. int

aminoglykozidy Cmax/MIC ≥ 10
fluorochinolóny ,CIP Cmax/MIC ≥ 8-10
metronidazol
kolistín 

glykopeptidy 
tetracyklíny AUC/MIC ≥ 20-25 
makrolidy AUC/MIC ≥ 25
linezolid AUC/MIC ≥ 100
fluorochinolóny, CIP AUC/MIC ≥ 125

1 – 2 dávky/deň

krátka infúzia

denná D rozdelená do viacerých D

predĺžená doba inf., kontinuálna celková denná dávka



Personalizácia dávkovania ATB

štandardé dávky (v SmPC) vychádzajú z predklinických PD dát a klinických PK dát (na 
zdravých, na pacientoch nie kritických) 

formulované terapeutické ciele platia pre ≥ 90 % pacientov

PRE KOHO ÁNO?

✓pacienti s nefunkčným imunitným systémom

✓ložisko infekcie sa nachádza v zle prekrvenom tkanive 

✓pacienti so zmenenými PK parametrami

kriticky chorí (kongestívne zlyhávanie srdca, edém, drén, pankreatitída), 

mladí (ARC), obézni, CF, s malignitami, s renálnou insuficienciou, dialyzovaní



Možnosti pre presnejšie dávkovanie:

✓APLIKÁCIA β-laktámy – predlženie infúzie

AMG – predlžený interval

✓ DÁVKA VAN – nasycovacia dávka podľa hmotnosti pacienta

ATB vylučované renálne – úprava dávky podľa GFR

✓ TDM terapeutické monitorovanie liečiv 

AMG, VAN, vorikonazol ... 



Príčiny farmakokinetickej variability
Kriticky chorý 

pacient

Bez orgánového 
poškodenia

Obličková a 
pečeňová 

nedostatočnosť

Zvýšený srdcový 
výdaj

 klírens

 koncentrácia 
plazmy

Zmenená rovno-
váha tekutín

 Vd

 koncentrácia 
plazmy

bez zmeny
Vd a klírensu

koncentrácia 
plazmy nezmenená

 Vd a  klírensu

 koncentrácia 
plazmy



Charakteristika betalaktámových antibiotík

✓ podávané na JIS (56%)

✓ krátky biologický polčas (0,5- 1h) výnimkou o.i. ceftriaxón

✓ hydrofilné, vylučované obličkami

✓  Vd =>  prienik do tkanív

✓ pri empirickom podávaní voči neznámemu patogénu je nutné používať vyššie dávky

farmakokinetická 
variabilita

PK/PD charakteristika: t > MIC
✓ ČASTEJŠIE INFÚZIE
✓ PREDĹŽENÝ ČAS INFÚZIE
✓ ZVÝŠENIE DÁVKY



✓ poruchy krvi a lymfatického systému (anémia, trombocytopénia, neutropénia)

✓ poruchy gastrointestinálneho traktu (hnačka, vracanie, nauzea, abdominálna bolesť )

✓ poruchy pečene a žlčových ciest ( TA,  ALP, LDH)

✓ poruchy kože a podkožného tkaniva (vyrážka, svrbenie, žihľavka, toxická epidermálna 
nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém ...)

✓ infekcie (Clostridium dificilae, Candida..)

✓ NEUROTOXICITA cefepim > imipenén > piperacilín > meropeném

zmätenosť, ospalosť, delírium, závraty, záchvaty 

predispozícia:  obličkových funkcii, vek, vyššia koncentrácia, 
neurologické ochorenia v minulosti (epilepsia)

Nežiaduce účinky BL ATB



Predĺžená infúzia BL ATB (pip/taz)



Predĺžená infúzia BL ATB (pip/taz)



Kontinuálne vs. intermitentné bolusové podanie BL ATB u 
kriticky chorých s respiračnou infekciou (2018)

u kriticky chorých s rezistentnými G negat. baktériami kontinuálne podanie BL 
ATB je najvýhodnejšie 

✓u pacientov so septickým šokom
✓infekcie vyvolané agensom s 

vysokou MIC
✓infekcie vyvolané nefermentujúcimi 

G – baktériami
✓infekcie dolných dýchacích ciest           



Nové antimikrobialne liečivá - GLYKOPEPTIDY

Dalbavancín (Xydalba 500 mg prášok na inf. konc.) 860 Eur/bal

1500mg podávaných v jednorazovej dávke 

Oritavancín (Orbactiv 400 mg prášok na prípravu inf. konc.)

Gram pozit. baktérie (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae)

liečba akútnych bakteriálnych infekcií kože a kožných štruktúr

1200 mg podávaných v jednorazovej dávke intravenóznou infúziou 3 hodiny



Nové antimikrobialne liečivá - CEFALOSPORÍNY

CEFIDEROCOL (ceftazidim + cefepim + železo) neregistrované v SR

CEFALOSPORÍN + INHIB.  - LAKT. Multirezistentné Gram negat. baktérie

ceftolozán / tazobaktám (Zerbaxa 1 g/ 0,5 g prášok na prípravu inf. konc., 916 Eur)

komplikované intraabdominálne infekcie, 

komplikované močové infekcie, akútna pyelonefritída, 

pneumónia a získaná v nemocnici, aj VAP

a 8hod 4 až 14 dní

ceftazidímu / avibaktám (Zavicefta 2 g/0,5 g prášok na prípravu inf. konc., ) 



Nové antimikrobialne liečivá – INHIBÍTORY LpxC

INHIBÍTORY Lpxc – inhibujú biosyntézu lipidov bunkovej steny,

UDP – 3 – acyl – N acetylglukózamín – deacetyláza (LpxC)

bakteriocídne na Gram negat. baktérie

NÚL: KVS toxicita



Nové antimikrobialne liečivá – PLEUROMUTILÍNY

PLEUROMUTILÍNY – selektívne inhibujú proteosyntézu s naviazaním

na 50S ribozómovú jednotku

Tiamulín a valnemulín – veterinárne podanie

LEVAMULÍN – humánne použitie, 

multirezistentné kmene

RETAPAMULÍN (ALTARGO 1% dermálna masť)

krátkodobá liečba nasledujúcich povrchových kožných infekcií, 

impetigo

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae



PK/PD a TDM antimykotík: prečo?

↑ incidencia invazívnych mykóz 
Candida, Cryptococcus (kvasinky), Aspergillus (vláknité huby), Fusarium, zygomycéty

✓ ↑ pacientov imunokompromitovaných 

pac. s hematolog. malignitami, po Tx, po ťažkých chir. a dg.zákr., CF...

✓ lepšia diagnostika     galaktomanan - aspergilový antigén v sére a teles. tekutinách 

✓ lepšie poznanie rizikových faktorov  

neutropénia, imunosupresíva, KS, TNF-alfa blok., širokospektrálne ATB, PV, 
CVK, hemodialýza

závažnosť invazívnych mykóz vysoká miera mortality

invazívna kandidóza do 60%, aspergilóza do 95% (30-95 %), kryptokokóza do 45 % (0-45%)

↑ rezistencie získaná - Candida, Aspergillus - na triazoly, Candida auris



Rezistencia – súčasná výzva antimykotickej Th

Nové liečivá: 

• proti triazolrezistentným aspergilom (Holandsko) - i.v., p.o. - f.II, IIb

• proti Candide auris – 3 klinické štúdie

• na kryptokokové meningitídy – chýba bezpečné p.o.L. fungicídne v CFS/CNS, 
flukonazol v monoterapii rýchly nárast rezistencie v priebehu pár dní 

– in vitro

• na vulvovaginálnu kandidózu – opakujúce sa, rezistentné na flukonazol – f. III



PK/PD a TDM antimykotík v literatúre

„HOT TOPIC“ 



✓ TDM pre VORIKONAZOL, POSAKONAZOL, ITRAKONAZOL

stanovenie účinnosti profylaxie/terapie, toxicita

✓ TDM pre ECHINOKANDÍNY

pravdepodobne nie je nevyhnutný

✓ TDM pre ISAVUKONAZOL, FLUKONAZOL, AMFOTERICÍN B

význam zatiaľ nejasný

PK/PD a TDM antimykotík: čo vieme?



PK/PD a TDM antimykotík: zdroj informácií



PK/PD a TDM antimykotík: zdroj informácií



dostupnosť TDM antimykotík na Slovensku



Kazuistika 1
• 62 ročný pacient, 65 kg, CHOCHP Gold IV - liečený nízkymi D metylprednizonu p.o.

• prijatý na JIS so závažnou chrípkou – liečba oseltamivirom a ceftriaxonom, na UPV

• 3. deň hospitalizácie vykonaná bronchoskopia, v BAL GM 1,2 →→ invazívna 
aspergilóza

• nasadený vorikonazol i.v., LD:  2 x 400mg, MD: 2 x 260mg, vysadený ceftriaxon

• po 4 dňoch reziduálna hladina 1,2 mg/l – dávka zvýšená na 2 x 350mg
• po 2 dňoch reziduálna hladina 0,9 mg/l 

Ďalšia farmakoterapia pacienta: 
ranitidín, PV + vitamíny/minerály, enoxaparín, oseltamivir, midazolam, morfín, 
inzulín, noradrenalín, i.v. tekutiny
Ako farmaceut privolaný na oddelenie, čo by ste odporučili v súvislosti s 
dávkovaním?



Kazuistika 1

1. Pokračoval by som vo zvyšovaní udržiavacej dávky, + 50% aktuálnej D 
(t. j. 2 x 525mg)

2. Zachoval by som súčasnú dávku a počkal na dosiahnutie nového ustáleného
stavu min. 4 dni.

3. Zachoval by som súčasnú dávku a počkal na dosiahnutie nového ustáleného
stavu min. 4 dni, ale odporúčal by som zmeniť ranitidín za omeprazol.

4. Navrhol by som vykonať genotypizáciu CYP2C19, pacient by mohol byť
ultrarýchly metabolizátor.

5. Skontroloval by som liekové interakcie - je čudné, že tieto dávky vytvárajú nízke
hladiny vorikonazolu.



Kazuisitka 2

• 54r. žena, 60 kg, liečená vorikonazolom LD: 2x 350 mg PO, MD: 2x 250 mg PO
pre pravdepodobnú invazívnu aspergilózu (IA), ktorá bola diagnostikovaná pred 4 
týždňami a pravdepodobne súvisí s p.o. liečbou MTX pri reumatoidnej artritíde (RA)

• sledovaná infektológom ambulantne, každé 2 týždne odobratá krv na zistenie 
reziduálnych hladín vorikonazolu 

• prekvapivo, namerané hladiny boli < 0,2 a 0,3 mg/l

Ďalšia farmakoterapia pacientky: pantoprazol, paracetamol a ibuprofén 3 x 600 mg (RA), 
karbamazepín 2 x 200 mg (postherpetická neuralgia), p.o. MTX bolo dočasne prerušené 
kvôli IA

Ošetrujúci lekár vám volá a chce s vami konzultovať nízke hladiny vorikonazolu.              
Aké je vaše odporúčanie?



Kazuistika 2

1. Odporučil by som prediskutovať s pacientkou compliance. 
Pravdepodobne neužíva vorikonazol dvakrát denne.

2. Odporučil by som prediskutovať s pacientkou spôsob užívania lieku. 
Pravdepodobne užíva vorikonazol s jedlom, čo vy vysvetľovalo zníženú 
absorpciu a nízku biologickú dostupnosť.

3. Zvýšil by som dávku najmenej o 50%, alebo dokonca zvážil zdvojnásobiť 
dávku.

4. Skontroloval by som liekové interakcie, tieto nízke úrovne sa mi zdajú veľmi 
zvláštne.

5. Navrhol by som vykonať genotypizáciu CYP2C19, pacientka by mohla byť 
ultrarýchly metabolizátor.



malý / žiadny vzťah medzi dávkou a plazmatickými hladinami

biologická dostupnosť cca. 90 %

absorbcia znížená s jedlom / enterálnou výživou →→ 1 hod PRED/PO

interindividuálna variabilita metabolizmu / klírens

➢ nelineárne vylučovanie u dospelých

➢ deti < 12 rokov majú 3-5 x vyšší klírens →→ potreba vyšších dávok

➢ metabolizmus cez CYP 450 →→ veľa liekových interakcií

Vorikonazol – PK variabilita 



Vorikonazol – PK variabilita

Faktory spojené so subterapeutickými hladinami:
• liekové interakcie 

KI: karbamazepín, RIF, fenobarbital, 
ľubovník (silné induktory)

• ultrarýchly metabolizmus 

Faktory spojené s toxickými hladinami:
• kombinácia s IPP (CYP2C19 inhibícia)

+ vori inhibíciou enz. zvyšuje hladiny omep.
→ 50% ↓ dávky:     omeprazol 40mg → 20mg

CYP3A4     CYP2C9      CYP2C19      (genetický polymorfizmus)

Internal Medicine Journal 2014: 44 (12b), 1364 – 1388



SIMVASTATÍN - reportovaný smrteľný prípad radbomyolýzy →→ zvážiť redukciu dávky, 
monitorovať toxicitu

FENYTOÍN – f. ↓ vori, vori ↑ f. →→ TDM a úprava D

SPC: f. sa môže podávať súbežne s vori, ak sa MD vori ↑ na 2 x 5 mg/kg i.v.                                        
alebo z 2 x 200mg na 2 x 400mg p.o. ( < 40kg z 2 x 100mg na 2 x 200mg)

DIAZEPAM - ↑ AUC a predĺž. T1/2 p.o. d. →→ redukovať D pri opakovanom podávaní

MIDAZOLAM – ↑ Cmax, AUC p.o. m. →→ vyhnúť sa kombinácii,                                                
↓ klírens a predĺž. T1/2 i.v. m. →→ používať s opatrnosťou

TACROLIMUS, SIROLIMUS, CYCLOSPORÍN - TDM, redukovať D imunosupresív

WARFARÍN – dvojnás. predĺžený protromb. čas →→ redukovať D w., monit. INR

Vorikonazol – LIEKOVÉ INTERAKCIE
Internal Medicine Journal 2014: 44 (12b), 1364 – 1388 



Vorikonazol – genetický polymorfizmus 2C19

Metabolizátori CYP2C19: kaukazká p. hispánska p.

URM (ultrarýchli) 4% 2% 0,5-1% jap.

EM (extenzívni) 18-42%  58% 

PM (pomalí) 3-6% 0,8% 13-23% azij.

Možné využitie farmakogenetického testovania CYP2C19:

✓ predikcia rizika toxicity vorikonazolu u PM

✓ pri zistení subterap. hladín vorikonazolu identifikácia pacientov s URM a EM, 
ktorí môžu vyžadovať podanie omeprazol/cimetidín so zámerom inhibovať 2C19 

✓ vytvorenie algoritmu na titráciu dávky vorikonazolu



Vorikonazol – úzke terapeutické okno

Internal Medicine Journal 2014: 44 (12b), 1364 – 1388:

•PORUCHY ZRAKU, 22 - 45%

rozmazané videnie, fotofóbia, videnie kruhov okolo svetelných zdrojov, šeroslepota, zníženie
zrakovej ostrosti

prechodné, reverzibilné (do 60 min), * môžu súvisieť s vyššími plazmat. koncentráciami  

•NEUROTOXICITA, 14%

agitovanosť, závrate, zmätenosť, úzkosť, tremor, zvukové a vizuálne halucinácie * > 5 – 6 mg/l

•HEPATOTOXICITA: ↑ AST/ALT > 5x, 4 – 9% → monitoring á 1 týž./ 1 mes.

hyperbilirubinémia, 18% 

•DERMATOTOXICITA, 7 – 9% erytém, pruritus, fotosenzitivita

•NEFROTOXICITA, 1 – 7% zlyhanie obličiek, hematúria 



Fototoxicita  Brožúra otázok a odpovedí
Hepatotoxicita Kontrolný zoznam pre zdravotníckych pracovníkov



Vorikonazol - TDM



Kazuistika 1      pacient s chrípkou, hosp. na JIS, vori I.V. kvôli IA, nízke hladiny

1. Pokračoval by som vo zvyšovaní udržiavacej dávky, + 50% aktuálnej D 
(t. j. 2 x 525mg)

2. Zachoval by som súčasnú dávku a počkal na dosiahnutie nového ustáleného
stavu min. 4 dni.

3. Zachoval by som súčasnú dávku a počkal na dosiahnutie nového ustáleného
stavu min. 4 dni, ale odporúčal by som zmeniť ranitidín za omeprazol.

4. Navrhol by som vykonať genotypizáciu CYP2C19, pacient by mohol byť
ultrarýchly metabolizátor.

5. Skontroloval by som liekové interakcie - je čudné, že tieto dávky vytvárajú nízke
hladiny vorikonazolu.



Kazuistika 2      pacientka s RA, ambulantne liečená p.o. vori kvôli IA , nízke hladiny, CBZ

1. Odporučil by som prediskutovať s pacientkou compliance. 
Pravdepodobne neužíva vorikonazol dvakrát denne.

2. Odporučil by som prediskutovať s pacientkou spôsob užívania lieku. 
Pravdepodobne užíva vorikonazol s jedlom, čo by vysvetľovalo zníženú 
absorpciu a nízku biologickú dostupnosť.

3. Zvýšil by som dávku najmenej o 50%, alebo dokonca zvážil zdvojnásobiť 
dávku.

4. Skontroloval by som liekové interakcie, tieto nízke úrovne sa mi zdajú veľmi 
zvláštne.

5. Navrhol by som vykonať genotypizáciu CYP2C19, pacientka by mohla byť 
ultrarýchly metabolizátor.



Kazuistika 3

• 4 r. dievčatko, 15kg, s vážnou aplastickou anémiou, bola prijatá za účelom 
transplantácie krvotvorných buniek (HSCT - Hematopoietic Stem Cell Transplantation)

• liečená vorikonazolom 2 x 120mg i.v. kvôli invazívnej aspergilóze

• reziduálna hladina na 8.deň bola 3,7 mg/l, t.j. v terapeutickom rozmedzí (2 – 5,5 mg/l), 
napriek tomu sa u pacientky objavila neurotoxicita (halucinácie, zmätenosť)

Ošetrujúci lekár sa na Vás obracia s otázkou, či má v liečbe IA prejsť na L-AmB z 
dôvodu jasnej spojitosti medzi podávaným vorikonazolom a neurotoxicitou?



Kazuistika 3 – odporučili by ste prejsť na L-AmB?

1. NIE: hladina vorikonazolu 3,7 mg/l nebude viesť k neurotoxickým NÚ. Je 
potrebné hľadať iné dôvody neurotoxicity (lézia CNS, ďalšia liečba...)

2. NIE: dávku je potrebné znížiť, aby sa dosiahla hladina cca 1,5 mg/l, pri ktorej 
neurotoxické prejavy pravdepodobne vymiznú.

3. ÁNO: pacientka má hypoalbuminémiu (24 g/dl). Preto koncentrácia voľného 
vorikonazolu bude vyššia ako normálne, a preto terapeutické dávky (nie 
toxické) môžu viesť k neurotoxickým NÚ.

4. NIE: halucinácie a zmätenosť spojené s vorikoanzolom sú neškodné. 



Kazuistika 3 – odporučili by ste prejsť na L-AmB?

1. NIE: hladina vorikonazolu 3,7 mg/l nebude viesť k neurotoxickým NÚ. Je 
potrebné hľadať iné dôvody neurotoxicity (lézia CNS, ďalšia liečba...)

2. NIE: dávku je potrebné znížiť, aby sa dosiahla hladina cca 1,5 mg/l, pri ktorej 
neurotoxické prejavy pravdepodobne vymiznú.

3. ÁNO: pacientka má hypoalbuminémiu (24 g/dl). Preto koncentrácia voľného 
vorikonazolu bude vyššia ako normálne, a preto terapeutické dávky (nie 
toxické) môžu viesť k neurotoxickým NÚ.

4. NIE: halucinácie a zmätenosť spojené s vorikoanzolom sú neškodné. 



Vplyv hypoalbuminémie na FK vorikonazolu

liečivá s nelineárnou FK liečivá s lineárnou FK

↑ konc. voľnej frakcie ↑ konc. voľnej frakcie

↑ distribúcia do tkanív ↑ distribúcia do tkanív

=  eliminácia ↑ eliminácia a klírens

=  celková konc., konc. voľnej frakcie ↑        ↓ celková koncentrácia

»» ↑ účinku/toxicity »» poddávkovanie

potenciálne terapeutické zlyhanie



Ďakujeme za pozornosť!

komjathy.hajnalka@nemocnicakomarno.sk

pavlina.dobakova@vhagy.sk


