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Jak používat tuto publikaci
Tato publikace obsahuje nejnovìjí informace o lékových interakcích mezi buprenorfinem,
metadonem a rùznými bìnými souèasnì pøedepisovanými léky. Souèasnì pøedepisované léky jsou uspoøádány do kategorií, které jsou uvedeny v záhlaví kadé stránky. Abyste získali
informace o léku, který Vás zajímá, jednodue vyhledejte kategorii a èíslo a název léku, který
hledáte.
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ÚVOD

Interakce mezi léky
U opiátù byly prokázány klinicky významné interakce s øadou slouèenin. Vìtina lékových interakcí nastává na úrovni farmakokinetiky, nìkteré léky vak mohou také interagovat na
úrovni farmakodynamiky. Farmakokinetické interakce obvykle zahrnují inhibici nebo indukci
jaterních enzymù cytochromu P450 (CYP). Podle nìkterých názorù mohou distribuci poitých slouèenin mìnit také polékové zmìny v propustnosti hematoencefalické bariéry. Dalí
útlum CNS mohou vyvolávat farmakodynamické interakce.
Enzymy cytochromu P450, (CYP), které se nacházejí v hladkém endoplazmatickém retikulu
hepatocytù a luminálního epitelu tenkého støeva, se takto oznaèují proto, e pohlcují svìtlo
vlnové délky 450 nm. Oxidují endogenní a exogenní slouèeniny, zvyují jejich rozpustnost ve
vodì a pøipravují je na reakce fáze II, jako je glukuronidace a pak vylouèení z tìla.
 Vìtina léèiv se metabolizuje v játrech.
 V lidském tìle je více ne 40 enzymù CYP.
 est z nich odpovídá za 90 % metabolizmu léèiv u èlovìka:
CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 a CYP2E1.
 Obzvlátì dùleitý je enzym CYP3A4, který metabolizuje pøiblinì 50 % léèiv.
 CYP2A6, CYP2B6 a CYP3A5 zøejmì hrají klinicky významné, ale mení role.

Úèinky interakcí mezi léky
Interakce mezi léky, které jsou substráty stejných enzymù, mohou vést ke zmìnám v rychlosti metabolizmu kadého z lékù nebo obou dvou a následnì mohou ovlivnit koncentrace léèiv
v plazmì.
Léky, které se metabolizují spoleèným enzymem, budou soutìit o metabolická místa. Léky
s vysokou afinitou k nìjakému enzymu mohou potlaèovat nebo zablokovat metabolizmus jiných lékù. Enzymatický systém CYP je takovou kompetitivní inhibicí silnì ovlivnìn.
 Léky, které inhibují enzymatickou aktivitu CYP, mohou zvyovat plazmatické koncentrace
lékù a tím pádem zvyovat riziko pøedávkování nebo toxicity.

Nìkteré léky mohou potencovat syntézu enzymù CYP a tím i zvyovat poèet dostupných míst
pro biotransformaci. Tento pochod se nazývá indukce. V souladu s tím se za urèitou dobu
zmetabolizuje vìtí mnoství léku.
 Slouèeniny, které indukují enzymy CYP, mohou zvyovat metabolizaci lékù a následnì sniovat jejich plazmatické koncentrace, co vede ke sníení úèinnosti a v pøípadì opiátù
k abstinenèním pøíznakùm.
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Buprenorfin: metabolizován enzymem CYP3A4
Buprenorfin se metabolizuje na norbuprenorfin enzymem CYP3A4. Neexistují ádné významné dùkazy, které by svìdèily pro výraznìjí zapojení jiných enzymù CYP, malý podíl jiných izoenzymù CYP vak vylouèit nelze.
Buprenorfin se vyznaèuje pomìrnì nízkou afinitou k CYP3A4 a je tedy slabým inhibitorem
enzymu. Pøi terapeutických koncentracích nebyly hláeny ádné významné zmìny v enzymatické aktivitì po podání buprenorfinu.
Zatímco inhibitory CYP3A4 mohou zvyovat plazmatické hladiny buprenorfinu, dle bezpeènostního profilu buprenorfinu, zejména stropového efektu u útlumu dechu, není pravdìpodobné, e by jeho úèinky ohroovaly ivot. Z opatrnosti se vak doporuèuje monitorování neádoucích úèinkù, zejména sedace, a jiných komplikací, jako je hepatotoxicita. Látky indukující CYP3A4 mohou urychlit metabolizmus buprenorfinu a následnì sníit jeho koncentraci
v plazmì, co vede u pacienta k abstinenèním pøíznakùm.
Pøi souèasném uívání buprenorfinu a lékù, které potlaèují dýchání, jako jsou benzodiazepiny, mohou nastávat farmakodynamické interakce. Aèkoliv stropový efekt buprenorfinu na
dýchání mùe sniovat riziko nebezpeèných následných úèinkù na CNS, byla hláena úmrtí
po souèasném zneuívání benzodiazepinù a buprenorfinu, zejména nitroilnì.

Metadon: metabolizován enzymy CYP3A4, CYP2B6,
CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6
Je známo, e se do oxidaèního metabolizmu metadonu na stabilní metabolit, 2-etyliden-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrolidin (EDDP) zapojuje nìkolik jaterních enzymù CYP. Za primární izoenzym CYP, který se úèastní metabolizmu metadonu byl povaován CYP3A4, neodpovídá to vak humánním studiím lékové interakce. Podle nedávných údajù (Gerber a kol., 2004)
hraje nejdùleitìjí úlohu v metabolizmu metadonu CYP2B6, pøièem CYP2C19 a CYP3A4 se
zapojují do mení míry. CYP2C9 a CYP2D6 mají také jistý vliv na metabolizmus metadonu.
Protoe se do metabolizmu metadonu zapojuje tolik izoenzymù, metadon vstupuje do interakce s irokou kálou jiných slouèenin, které vyuívají enzymatický systém CYP. Souèasné
podávání lékù, které tyto enzymy potlaèují, mùe navíc vést ke sníení metabolizmu metadonu a tím pádem ke zvýení jeho hladin v séru. To by mohlo vést k problémùm spojeným
s pøedávkováním  hlavnì k potenciálnì smrtelnému dechovému útlumu.
Obrácenì, léky, které tyto enzymy CYP indukují, mohou podnìcovat rychlejí metabolizaci
metadonu, která mùe vést u pacienta k pøíznakùm abstinenèního syndromu z odnìtí opiátù.
Mùe proto být potøebné peèlivé sledování pacienta.
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Pøi souèasném uívání metadonu a lékù, které tlumí dýchání, jako jsou benzodiazepiny, mohou nastávat farmakodynamické interakce. Byla hláena úmrtí pøi souèasném zneuívání
benzodiazepinù a metadonu.

Dùležitá poznámka: Torsades de pointes
Torsades de pointes1 (Tdp) jsou spojeny s uíváním metadonu a mohou být u citlivých pacientù potencovány souèasným uíváním lékù, které vstupují do interakce se systémem izoenzymu CYP3A4 (Walker a kol., 2003). V jednom pøípadì z nedávné doby se u pacienta vyvinuly Tdp po vysazení ritonavirem potencovaného lopinaviru (Luthi a kol., 2007), kombinace,
o které je známo, e suprimuje expozici metadonu (McCance-Katz a kol., 2003), co jen zdùrazòuje význam klinických znalostí a ostraitosti, pokud jde o lékové interakce a Tdp. Ze 17
pacientù, u kterých se po velmi vysokých dávkách udrovací terapie metadonem (methadone
maintenance therapy, MMT) rozvinuly Tdp, mìlo 14 predispozièní rizikové faktory arytmií
(Krantz a kol., 2002). Zjitìné rizikové faktory zahrnují: hypokalémii; jaterní selhání; podávání jiných léèiv, která prodluují interval QT; a preexistující onemocnìní srdce (Ehret a kol.,
2007). Kokain mùe také spoutìt arytmie a prodluuje QTc stejným mechanizmem jako metadon (Krantz a kol., 2005a).
A dosud nebyly Tdp hláeny u pacientù na udrovací terapii buprenorfinem. Ve skuteènosti
bylo u kombinace buprenorfin/naloxon (4/1) prokázáno, e nemá ádný významný vliv na interval QT, bez ohledu na nedávné uívání kokainu (Baker a kol., 2006). Porovnávací údaje od
450 pacientù potvrzují významné vlivy metadonu na interval QTc, nikoliv vak u buprenorfinu (Fanoe a kol., 2007). Bylo provedeno pouze jedno randomizované kontrolované klinické
hodnocení, které specificky posuzovalo relativní riziko mezi jednotlivými formami opiátové
farmakoterapie (Wedam a kol., 2007). Podle hláených výsledkù je u pacientù uívajících
LAAM nebo metadon ve srovnání s pacienty uívajícími buprenorfin významnì vyí pravdìpodobnost toho, e bude QTc delí ne 470-490 ms nebo e se oproti výchozím hodnotám
prodlouí o více ne 60 ms.
MECHANIZMY
Studie in vitro zkoumaly úèinky panelu opiátù (vèetnì metadonu a buprenorfinu) na srdeèní
draslíkové kanály (Katchman a kol., 2002). Vìdci zjistili, e metadon a LAAM mohou tyto kanály blokovat pøi klinicky relevantních koncentracích, z èeho vyplývá pravdìpodobný mechanizmus neádoucích úèinkù na srdce, pozorovaných u nìkterých pacientù uívajících
metadon.
PØEVÁDÌNÍ PACIENTA S TORSADES DE POINTES NA BUPRENORFIN
Kdy se u jednoho pacienta na udrovací terapii metadonem rozvinuly torsades de pointes,
Krantz a jeho spolupracovníci pacienta pøevedli na buprenorfin. Pøevedení bylo dobøe snáeno a v akutní fázi ani pøi následném sledování nebylo pozorováno ádné klinicky významné
prodlouení QTc (Krantz a kol., 2005b).

1 Pozn. redaktora èeského vydání: Torsades de pointes je oznaèení pro druh maligní srdeèní arytmie typu
komorové tachykardie, která je nejèastìji vyvolána farmakoterapií.
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POSLEDNÍ VÝVOJ
Hláení o prodlouení intervalu QTc u dospìlých pacientù na MMT a dokonce u novorozence
narozeného matce na udrovací terapii metadonem (Hussain a kol., 2007) vedla k rùzným
doporuèením, vèetnì: skríningu srdeèních rizikových faktorù mezi pacienty na MMT; rutinního vyetøování EKG pøi zahajování MMT nebo pøi dávkách pøesahujících 100 mg; varování
v èerném rámeèku u metadonu v USA a váení pomìru pøínosu a rizika u kadého pacienta
podle jeho individuálního rizika arytmií (napø. Schmittner a Krantz, 2006).
NAÈASOVÁNÍ A SENZITIVITA K DÁVCE
Prevalence prodlouení QTc u pacientù na MMT byla udávána na úrovni mezi 16 % (neselektovaní pacienti (Ehret a kol., 2006) a 85 % (pacienti uívající dlouhodobì 100-600 mg/den
(Maremmani a kol., 2005). Aèkoliv z toho vyplývá, e vysoké dávky MMT jsou obzvlá problematické a aèkoliv bylo prokázáno, e prodlouení QTc koreluje se sérovými koncentracemi
metadonu (Martell a kol., 2005), existují dùkazy, e interval QTc mùe být ovlivnìn pøi nízkých dávkách (Maremmani a kol., 2005), s vyím rizikem od dávek metadonu pøesahujících
50 mg (Fanoe a kol., 2007). A skuteènì, v 59 pøípadech prodlouení QTc nebo Tdp hláených
americkému Úøadu pro kontrolu potravin a léèiv (Food and Drug Administration, FDA) se
vechny úèinky vyskytly pøi dávkách v doporuèeném rozmezí pro MMT (60-100 mg/den) (Pearson a Woosley, 2005). Témìø polovina z tìchto pøíhod vyadovala hospitalizaci a 8 % jich
bylo fatálních. Nedávno publikovaná randomizovaná klinická hodnocení mezitím prokázala,
e QTc pacientù s dávkami pevnì stanovenými na dvoumìsíèní období dále v èase narùstal
(Wedam a kol., 2007).
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A NEBENZODIAZEPINOVÁ
HYPNOTIKA

BENZODIAZEPINOVÁ A NEBENZODIAZEPINOVÁ HYPNOTIKA

Pøehled
BENZODIAZEPINY V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: PØEHLED
Buprenorfin vstupuje do interakce s nìkolika benzodiazepiny pøes aditivní farmakodynamické úèinky. Pøi pøedepisování benzodiazepinù pacientùm na udrovací léèbì buprenorfinem
nebo pøi pøedepisování buprenorfinu tìm pacientùm, o kterých je známo, e uívají benzodiazepiny, se doporuèuje postupovat opatrnì. Pacienti by se mìli upozornit na nebezpeèí nevhodné kombinace buprenorfinu s benzodiazepiny, zejména injekèní cestou, protoe se mùe zvyovat riziko útlumu dechu, komatu a úmrtí.
BENZODIAZEPINY V KOMBINACI S METADONEM: PØEHLED
Metadon vstupuje do interakce s nìkolika benzodiazepiny, pøes aditivní farmakodynamické
úèinky. Pøi pøedepisování benzodiazepinù pacientùm na udrovací léèbì metadonem nebo
pøi pøedepisování metadonu tìm pacientùm, o kterých je známo, e uívají benzodiazepiny,
se doporuèuje postupovat opatrnì. Pacienti by se mìli upozornit na nebezpeèí nevhodné
kombinace metadonu s benzodiazepiny, zejména injekèní cestou, protoe se mùe zvyovat
riziko útlumu dechu, komatu a úmrtí.

Shrnutí
BENZODIAZEPINY V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: SHRNUTÍ
1. Alprazolam: v dobì tisku ádné dostupné údaje ohlednì interakcí s buprenorfinem;
avak, stejnì jako u jiných benzodiazepinù pøedstavuje potenciálnì významný rizikový
faktor pøi souèasném uívání s jakýmkoli jiným opiátem vzhledem k moným aditivním
úèinkùm na útlum CNS.
2. Klonazepam: potenciálnì významný rizikový faktor pøi souèasném uívání s jakýmkoli
opiátem vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS.
3. Diazepam: povaován za významný rizikový faktor, pokud se uívá souèasnì s jakýmkoli
opiátem, vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS.
4. Flunitrazepam: povaován za významný rizikový faktor, pokud se uívá souèasnì s jakýmkoli opiátem, vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS.
5. Midazolam: potenciálnì významný rizikový faktor, pokud se uívá souèasnì s jakýmkoli
opiátem, vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS.
6. Triazolam: v dobì tisku ádné dostupné údaje ohlednì interakcí s buprenorfinem; avak,
stejnì jako u jiných benzodiazepinù pøedstavuje potenciálnì významný rizikový faktor
pøi souèasném uívání s jakýmkoli jiným opiátem vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS.
7. Zolpidem: mùe inhibovat metabolizmus buprenorfinu a zvyovat hladiny buprenorfinu
v séru. Pacienti by se mìli v prùbìhu souèasného podávání sledovat s ohledem na výskyt
neádoucích úèinkù na CNS nebo dýchání.
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BENZODIAZEPINY V KOMBINACI S METADONEM: SHRNUTÍ
1. Alprazolam: byl spojen s nìkolika pøípady fatálního pøedávkování metadonem/benzodiazepiny a s pøípadem sinusové bradykardie.
2. Klonazepam: potenciálnì významný rizikový faktor pøi souèasném uívání s jakýmkoli
opiátem vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS. Uíval se jako udrovací
benzodiazepinová (BZD) terapie u pacientù udrovaných na metadonu a závislých na
BZD.
3. Diazepam: povaován za významný rizikový faktor, pokud se uívá souèasnì s jakýmkoli
opiátem, vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS.
4. Flunitrazepam: povaován za významný rizikový faktor, pokud se uívá souèasnì s jakýmkoli opiátem, vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS.
5. Midazolam: potenciálnì významný rizikový faktor, pokud se uívá souèasnì s jakýmkoli
opiátem, vzhledem k moným aditivním úèinkùm na útlum CNS.
6. Triazolam: ve dvojitì zaslepeném, kontrolovaném, randomizovaném klinickém hodnocení vedl k naruení psychomotorické výkonnosti, sedaci a k depresi.
7. Zolpidem: mùe inhibovat metabolizmus metadonu a zvyovat hladiny metadonu v séru. Pacienti by se mìli v prùbìhu souèasného podávání sledovat s ohledem na výskyt neádoucích úèinkù na CNS nebo dýchání.
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1

Alprazolam

n Metabolizmus:
Alprazolam se u lidí v plazmì extenzivnì metabolizuje, primárnì izoenzymem CYP3A4, na
dva hlavní metabolity: 4-hydroxyalprazolam a á-hydroxyalprazolam. Alprazolam a jeho metabolity se vyluèují primárnì do moèi. Prùmìrný plazmatický eliminaèní poloèas alprazolamu po podání ve formì tablet s prodloueným uvolòováním je u zdravých dospìlých v rozmezí 10,7-15,8 hodin.

ALPRAZOLAM V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V souèasnosti nejsou k dispozici ádné údaje o farmakodynamických interakcích mezi buprenorfinem a alprazolamem. Stejnì jako u jakéhokoli opiátu se pøi souèasném uívání buprenorfinu s jinými sedativy, jako jsou benzodiazepiny, doporuèuje postupovat opatrnì, protoe
po souèasném uívání byly hláeny fatální pøípady. Souèasné uívání s intravenózním buprenorfinem pravdìpodobnì zvyuje riziko.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

ALPRAZOLAM V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Benzodiazepiny (BDZ) jsou povaovány za rizikový faktor, pokud se uívají s jakýmkoli opiátem, vzhledem k aditivním tlumivým úèinkùm na CNS. Pøi souèasném podávání se proto doporuèuje postupovat opatrnì. Existují dùkazy, e se alprazolam s diazepamem vyznaèují vyím potenciálem ke zneuívání ne jiné benzodiazepiny (Sellers a kol., 1993).
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Aswath a jeho spolupracovníci referovali o pøípadu pacienta s anamnézou zneuívání alprazolamu, u kterého se objevila sinusová bradykardie po zahájení léèby orálním metadonem (Aswath a kol., 2005). Alprazolam byl spojen s nìkolika pøípady fatálního pøedávkování metadonem/benzodiazepinem (Rogers a kol., 1997, Wolf a kol., 2005).
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2

Klonazepam

n Metabolizmus:
Klonazepam se výraznì metabolizuje, pøièem do moèi se vyluèují ménì ne 2 % nezmìnìného klonazepamu. Významnou roli v redukci a oxidaci klonazepamu mùe hrát systém
CYP3A. Eliminaèní poloèas klonazepamu je v typických pøípadech 30 a 40 hodin.

KLONAZEPAM V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Aèkoliv klonazepam nemìní in vitro metabolizmus buprenorfinu, farmakodynamické interakce jsou moné. Stejnì jako u jakéhokoli opiátu se pøi souèasném uívání buprenorfinu s jinými sedativy, jako jsou benzodiazepiny, doporuèuje postupovat opatrnì, protoe po souèasném uívání byly hláeny fatální pøípady. Souèasné uívání s intravenózním buprenorfinem pravdìpodobnì zvyuje riziko.
n Dùkazy:
In vitro: V pøítomnosti klonazepamu není pozorována ádná inhibice metabolizmu buprenorfinu (Chang a Moody, 2005).
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Chang a Moody, 2005

KLONAZEPAM V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
BDZ jsou povaovány za rizikový faktor, pokud se uívají s jakýmkoli opiátem, vzhledem
k aditivním tlumivým úèinkùm na CNS. Pøi souèasném podávání se proto doporuèuje postupovat opatrnì. Klinická hodnocení nicménì prokázala urèitou uiteènost klonazepamu
v léèbì závislosti na BDZ v populacích pacientù na udrovací léèbì metadonem.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Weizman a jeho spolupracovníci (2003) léèili klonazepamem 66 pacientù na metadonové udrovací terapii (MMT), kteøí byli závislí na BZD, a zjistili, e se jedná o uiteènou léèebnou modalitu. V roce 2002 skupina 20 pacientù Bleicha a kol. na MMT, kteøí byli závislí
na BZD, také dobøe tolerovala udrovací léèbu klonazepamem.
n Odkazy:
Bleich a kol., 2002/ Weizman a kol., 2003
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3

Diazepam

n Metabolizmus:
Diazepam se primárnì metabolizuje izoenzymem CYP3A4 a S-mefenytoin hydroxylázou na
temazepam a desmetyldiazepam.

DIAZEPAM V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Stejnì jako u jakéhokoli opiátu se pøi souèasném uívání buprenorfinu s jinými sedativy, jako
jsou benzodiazepiny, doporuèuje postupovat opatrnì, protoe po souèasném uívání byly
hláeny fatální pøípady. Souèasné uívání s intravenózním buprenorfinem pravdìpodobnì
zvyuje riziko.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Retrospektivní studie 34 úmrtí souvisejících s buprenorfinem zjistila pøítomnost
diazepamu u 4 fatálních pøípadù souvisejících s buprenorfinem a nordiazepamu u 13 z tìchto pøípadù. Jednotlivé dávky diazepamu zpùsobovaly obdobné nárùsty v subjektivní sedaci
a síle lékového úèinku u pacientù na udrovací léèbì metadonem i buprenorfinem. Vìtí naruení kognitivní výkonnosti vak bylo pozorováno ve skupinì s udrovací metadonovou léèbou (Lintzeris a kol., 2006).

Diazepam byl ve vysoké dávce u pacientù léèených buprenorfinem spojen s nárùstem intenzity subjektivních úèinkù léku a se zhorením ve výsledcích testù psychologické výkonnosti,
i tento nárùst závisel na èase (Lintzeris a kol., 2007). Na rozdíl od metadonu vak podávání
vysokých dávek buprenorfinu (150 % normální dávky) za tìchto podmínek nebylo spojeno
s ádným sníením celkových hladin p02 ani se zhorením ve výsledcích testù výkonnosti.
n Odkazy:
Pirnay a kol., 2004/ Lintzeris a kol., 2006

DIAZEPAM V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Pøes protichùdné údaje ohlednì interakcí mezi souèasnì podávaným metadonem a diazepamem jsou benzodiazepiny povaovány za významný rizikový faktor u jakéhokoli opiátu. Proto je radno postupovat opatrnì pøi zvaování souèasného uívání tìchto léèiv, vzhledem
k aditivním tlumivým vlivùm metadonu na CNS.
n Dùkazy:
In vitro: Iribarne a kol. (1997) pozorovali in vitro inhibici metabolizmu metadonu, zatímco
Foster a kol. (1999) udávali, e diazepam metabolizmus metadonu nijak neovlivòuje.
In vivo: Nebyly pozorovány ádné zmìny v plazmatických hladinách metadonu.
Klinické: Jednotlivé dávky diazepamu vedly u pacientù na udrovací terapii metadonem
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i buprenorfinem k obdobnému zvýraznìní subjektivní sedace a síly úèinku léku. Ve skupinì
na udrovací terapii metadonem vak bylo pozorována výraznìjí zhorení kognitivní výkonnosti (Lintzeris a kol., 2006).
U vysokých dávek diazepamu se prokázalo, e jsou spojeny s nárùstem intenzity subjektivních úèinkù léku a se zhorením ve výsledcích testu psychické výkonnosti, i tyto zmìny závisely na èase (Lintzeris a kol., 2007). Vysoké dávky metadonu (150 % normální dávky) byly
spojeny se sníením celkových hladin p02 a se zhorením ve výsledcích testu výkonnosti.
n Odkazy:
Iribarne a kol., 1997/ Foster a kol., 1999/ Preston a kol., 1984/ Lintzeris a kol., 2006
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4

Flunitrazepam

n Metabolizmus:
Flunitrazepam se primárnì metabolizuje izoenzymem CYP3A4 na desmetylflunitrazepam,
mùe se vak zapojovat i izoenzym CYP2C19.

FLUNITRAZEPAM V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Klinické neádoucí interakce pozorované mezi flunitrazepamem a buprenorfinem byly obecnì spojeny s nevhodným uíváním. Klinická interakce se jeví v podstatì jako farmakodynamická a nesouvisí s úèinky na metabolizmus léèiva. Stejnì jako u jakéhokoli opiátu se pøi
souèasném uívání buprenorfinu s jinými sedativy, jako jsou benzodiazepiny, doporuèuje postupovat opatrnì, protoe po souèasném uívání byly hláeny fatální pøípady. Souèasné uívání s intravenózním buprenorfinem pravdìpodobnì zvyuje riziko.
n Dùkazy:
In vitro: K posouzení lékového metabolizmu byly pouity tøi mikrosomální preparáty z lidských jater. Kilicarslan a kol. (2000) neudávali ádné významné úèinky na metabolizmus
buprenorfinu èi flunitrazepamu, z èeho vyplývá, e klinická interakce spoèívá ve farmakodynamickém mechanizmu.
In vivo: V randomizované, zaslepené studii na zvíøatech, kterou provedl Borron a kol. (2002)
u potkanù ze Sprague-Dawleyova kmene, snioval flunitrazepam prùmìrnou letální dávku
buprenorfinu z 234,6 na 38,4 mg/kg. Výzkum Megarbanea a kol. (2005) ukázal, e kinetika
distribuce buprenorfinu se po podání flunitrazepamu nemìnila. Tato kombinace vedla k setrvalému respiraènímu útlumu, za nepøítomnosti vlivu na farmakokinetiku, co opìt svìdèí
pro farmakodynamický mechanizmus.
Klinické: Post hoc provedená analýza 34 úmrtí souvisejících s buprenorfinem zjistila ve tøech
pøípadech pøítomnost flunitrazepamu.
n Odkazy:
Borron a kol., 2002/ Kilicarslan a Sellers, 2000/ Pirnay a kol., 2004/ Megarbane a kol., 2005

FLUNITRAZEPAM V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Aèkoliv je jen málo údajù týkajících se incidence interakcí mezi flunitrazepamem a metadonem, oba léky závisejí ve svém metabolizmu na stejných enzymech, lze tedy oèekávat interakce. Benzodiazepiny jsou navíc povaovány za rizikový faktor, pokud se uívají s jakýmkoli
opiátem, vzhledem k aditivním tlumivým vlivùm na CNS. Pøi souèasném podávání se proto
doporuèuje postupovat opatrnì.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Flunitrazepam snioval prùmìrnou letální dávku metadonu u potkanù z 22,5 mg/kg
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na 13 mg/kg.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Odkazy:
Borron a kol., 2002
n
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5

Midazolam

n Metabolizmus:
Do moèi se v intaktní podobì vyluèuje ménì ne 0,03 % midazolamu. Lék se rychle metabolizuje na 1-hydroxymetyl-midazolam, který se konjuguje, s následným vyluèováním do moèi.
Eliminaèní poloèas úèinného metabolitu se podobá midazolamu. Koncentrace midazolamu
je 10- a 30-krát vyí ne u 1-hydroxymetyl-midazolamu. Do metabolizmu midazolamu se
zapojují izoenzymy CYP3A1, 2 a 4.

MIDAZOLAM V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Stejnì jako u jakéhokoli opiátu se pøi souèasném uívání buprenorfinu s jinými sedativy, jako
jsou benzodiazepiny, doporuèuje postupovat opatrnì, protoe po souèasném uívání byly
hláeny fatální pøípady. Souèasné uívání s intravenózním buprenorfinem pravdìpodobnì
zvyuje riziko.
n Dùkazy:
In vitro: In vitro byla pozorována slabá inhibice metabolizmu buprenorfinu (o 26 %) midazolamem (Chang a Moody, 2005; Bomsien a kol, 2006).
In vivo: Kombinace midazolamu a buprenorfinu vedla ve skupinì 40 potkanù ze Sprague-Dawleyova kmene k rychlému, hlubokému a dlouhému útlumu dechu (Gueye a kol., 2002).
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Gueye a kol., 2002/ Chang a Moody, 2005/ Bomsien a kol., 2006

MIDAZOLAM V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Benzodiazepiny jsou povaovány za rizikový faktor, pokud se uívají s jakýmkoli opiátem,
vzhledem k aditivním tlumivým vlivùm na CNS. Pøi souèasném podávání se proto doporuèuje
postupovat opatrnì.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
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6 Triazolam
Poznámka: Na zaèátku 90. let 20. století byl triazolam v nìkolika zemích doèasnì staen
z trhu kvùli obavám ze závaných, vìtinou psychických neádoucích úèinkù spojených s vysokými dávkami léèiva. Jeho uívání v niích dávkách bylo pozdìji povoleno v mnoha zemích, ne vak ve Spojeném království.
n Metabolizmus:
Triazolam a jeho metabolity se primárnì vyluèují do moèi. Pøípravek se vyznaèuje krátkým
prùmìrným plazmatickým poloèasem, který se udává v rozmezí 1,5-5,5 hodiny. Vrcholových
hladin se v plazmì dosahuje bìhem 2 hodin po podání ústy. Po doporuèených dávkách bývají
vidìt vrcholové plazmatické hladiny v rozmezí 1-6 ng/ml.

TRIAZOLAM V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V souèasnosti nejsou k dispozici ádné údaje o farmakodynamických interakcích mezi buprenorfinem a triazolamem. Stejnì jako u jakéhokoli opiátu se pøi souèasném uívání buprenorfinu s jinými sedativy, jako jsou benzodiazepiny, doporuèuje postupovat opatrnì, protoe
po souèasném uívání byly hláeny fatální pøípady. Souèasné uívání s intravenózním buprenorfinem pravdìpodobnì zvyuje riziko.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

TRIAZOLAM V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Benzodiazepiny jsou povaovány za rizikový faktor, pokud se uívají s jakýmkoli opiátem,
vzhledem k aditivním tlumivým vlivùm na CNS. Pøi souèasném podávání se proto doporuèuje
postupovat opatrnì.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Farré a jeho spolupracovníci ve dvojitì zaslepeném, kontrolovaném, randomizovaném klinickém hodnocení provedeném u subjektù na udrovací léèbì metadonem zjistili, e
triazolam naruuje psychomotorickou výkonnost, pùsobí sedaci a depresi (Farré a kol., 1998).
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7

Zolpidem

n Metabolizmus:
Zolpidem pøi své biotransformaci závisí na dostupnosti øady jaterních enzymù. Jsou to hlavnì izoenzym 3A4, který odpovídá za pøiblinì 61 % clearance zolpidemu, 2C9 s 22-procentním podílem, 1A2 s podílem 14 % a 2D6 a 2C19 odpovídající za <3 % (von Moltke a kol.,
1999).

ZOLPIDEM V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e zolpidem in vitro potlaèuje metabolizmus buprenorfinu. Vzhledem k farmakologickým údajùm u zolpidemu by se mìli pacienti v prùbìhu souèasného uívání tìchto
léèiv sledovat s ohledem na potenciální nadmìrný nebo protrahovaný útlum CNS a dechu.
Ambulantním pacientùm by se mìlo doporuèovat, aby se vyhýbali hazardním èinnostem vyadujícím úplnou mentální bdìlost a motorickou koordinaci, dokud nebudou vìdìt, jak na nì
tyto látky budou pùsobit, a aby uvìdomili svého lékaøe, pokud u nich dojde k nadmìrným nebo protrahovaným úèinkùm na CNS, které naruují jejich normální èinnosti.
n Dùkazy:
In vitro: Zolpidem má zvlátní inhibièní potenciál vùèi tvorbì nor-buprenorfinu izoenzymem
CYP3A4, z èeho vyplývá sníení konverze buprenorfinu. Po preinkubaci se inhibièní potenciál zvyoval, co silnì nasvìdèuje metabolicky aktivované sloce inhibice (Bomsien a kol.,
2006)
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Bomsien a kol., 2006

ZOLPIDEM V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e zolpidem in vitro potlaèuje metabolizmus metadonu. Vzhledem k farmakologickým údajùm u zolpidemu by se mìli pacienti v prùbìhu souèasného uívání tìchto léèiv sledovat s ohledem na potenciální nadmìrný nebo protrahovaný útlum CNS a dechu.
Ambulantním pacientùm by se mìlo doporuèovat, aby se vyhýbali hazardním èinnostem vyadujícím úplnou mentální bdìlost a motorickou koordinaci, dokud nebudou vìdìt, jak na nì
tyto látky budou pùsobit, a aby uvìdomili svého lékaøe, pokud u nich dojde k nadmìrným nebo protrahovaným úèinkùm na CNS, které naruují jejich normální èinnosti.
n Dùkazy:
In vitro: Zolpidem potlaèuje metabolizmus metadonu. Podle nìkterých zolpidem pravdìpodobnì zvyuje jeho AUC (Bomsien a Skopp, 2007)
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In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Odkazy:
Bomsien a Skopp, 2007
n
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Pøehled
JINÁ ANTIDEPRESIVA A ANXIOLYTIKA V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: PØEHLED
Buprenorfin mùe vstupovat do interakce s nìkterými antidepresivy a psychotropními látkami. Pøi pøedepisování buprenorfinu souèasnì s jinými sedativy se doporuèuje postupovat
opatrnì, vzhledem k aditivním pùsobení s buprenorfinem. Mohou zvyovat riziko útlumu dechu, komatu a úmrtí. Pacienti by se mìli upozornit na nebezpeèí nevhodné kombinace buprenorfinu s látkami tlumícím CNS, zejména tìmi, které se aplikují injekènì.
Nebyla publikována ádná hláení o podezøení na serotoninovou toxicitu pøi uívání IMAO
v kombinaci s buprenorfinem. Stejnì jako jiné opiáty odvozené od morfinu, ani buprenorfin
zøejmì nepùsobí ádnou inhibici zpìtného vychytávání serotoninu.
JINÁ ANTIDEPRESIVA A ANXIOLYTIKA V KOMBINACI S METADONEM: PØEHLED
Podle studií metadon vstupuje do interakce s nìkterými antidepresivy a psychotropními látkami. Pøi pøedepisování metadonu souèasnì s jinými sedativy se doporuèuje postupovat opatrnì, vzhledem k aditivním pùsobení s metadonem. Mohou zvyovat riziko útlumu dechu,
komatu a úmrtí. Pacienti by se mìli upozoròovat na nebezpeèní nevhodné kombinace buprenorfinu s látkami tlumícím CNS, zejména tìmi, které se aplikují injekènì.
Dùleitá poznámka: Byla hláena podezøení na serotoninovou toxicitu vedoucí k úmrtí pøi
uívání IMAO v kombinaci s metadonem. Povauje se za následek inhibièního vlivu metadonu na zpìtné vychytávání serotoninu, co vede k dalímu zvýení serotoninu v synapsích (Gillman a kol., 2005). Serotoninová toxicita je charakterizována myoklonem, klonem, hyperreflexií, tøesem, horeèkou, pocením, tachykardií, zrychlených dýcháním, neklidem a zmateností.

Shrnutí
JINÁ ANTIDEPRESIVA A ANXIOLYTIKA V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: SHRNUTÍ
1. Amitriptylin: mùe zpùsobovat dalí útlum dechu, pokud se podává souèasnì s buprenorfinem.
2. Desipramin: neoèekává se, e by vedl k tìkým interakcím s buprenorfinem. Nebyly pozorovány ádné klinické pøíznaky interakce.
3. Fluoxetin: pøi souèasném uívání nebyly pozorovány ádné úèinky na metabolizmus
buprenorfinu.
4. Fluvoxamin: mùe potlaèovat metabolizmus buprenorfinu a vést tak ke zvýeným hladinám buprenorfinu v séru.
5. Paroxetin: v dobì tisku ádné dostupné údaje ohlednì interakcí s buprenorfinem. Mùe
se objevit mírná inhibice metabolizmu buprenorfinu.
6. Fenobarbital: v dobì tisku ádné dostupné údaje ohlednì interakcí s buprenorfinem, neoèekává se vak, e by jakákoli interakce byla tìká.

31

JINÁ ANTIDEPRESIVA A ANXIOLYTIKA

JINÁ ANTIDEPRESIVA A ANXIOLYTIKA V KOMBINACI S METADONEM: SHRNUTÍ
1. Amitriptylin: byl významnì spojen s pøedávkováním souvisejícím s metadonem a in vitro
prokazatelnì zvyoval expozici metadonu.
2. Desipramin: mohou se objevit zvýené hladiny desipraminu.
3. Fluoxetin: potlaèuje metabolizmus metadonu a mùe zvyovat jeho hladiny v séru.
4. Fluvoxamin: potlaèuje metabolizmus metadonu a mùe zvyovat jeho hladiny v séru.
5. Paroxetin: souèasné podávání mùe zvyovat sérové hladiny metadonu.
6. Fenobarbital: mùe indukovat metabolizmus metadonu a sniovat jeho hladiny v séru.
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1

Amitriptylin

n Metabolizmus:
Amitriptylin se demetyluje v játrech na primární aktivní metabolit, nortriptylin, pomocí
CYP3A4.

AMITRIPTYLIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Podle údajù jak buprenorfin, tak amitriptylin mírnì ovlivòují psychomotorickou výkonnost,
ale podle zapojených výzkumníkù je interakce mezi tìmito látkami mírného stupnì a omezuje se hlavnì na dýchání. Pøi souèasném podávání tìchto dvou lékù je na místì klinická
opatrnost.
n Dùkazy:
In vitro: Akutní podání buprenorfinu za podmínek sub-chronického uívání amitriptylinu
vedlo k významnému prohloubení dechového útlumu (Saarialho-Kere a kol., 1987).
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

Odkazy:
Saarialho-Kere a kol., 1987
n

AMITRIPTYLIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e in vitro inhibuje metadonový metabolizmus tím, e kompetitivnì blokuje
enzymy CYP, co svìdèí pro monost zvýených sérových hladin metadonu pøi souèasném
podávání. Zatímco klinické údaje nejsou dostupné, podle pitevních analýz bývá amitriptylin
disproporcionálnì zastoupen mezi úmrtími souvisejícími s metadonem.
n Dùkazy:
In vitro: Amitriptylin potlaèuje metabolizmus metadonu. Podle nìkterých amitriptylin pravdìpodobnì zvyuje AUC metadonu (Bomsien a Skopp, 2007).
In vivo: V souboru 493 úmrtí souvisejících s metadonem, ke kterým dolo v roce 2003 v New
Yorku v USA, bylo zjitìno, e amitriptylin významnì souvisí s tìmito úmrtími z pøedávkování.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Bomsien a Skopp, 2007/ Chan a kol., 2006
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2 Desipramin
n Metabolizmus:
Nejdùleitìjím enzymem zapojeným do metabolizmu desipraminu je CYP2D6, pøesná metabolická dráha vak není známa.

DESIPRAMIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V souèasnosti nejsou k dispozici ádné dùkazy, které by podporovaly úlohu CYP2D6 v metabolizmu buprenorfinu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V randomizovaném, kontrolovaném klinickém hodnocení léèil Oliveto a kol. (1995)
21 jedincù závislých na opiátech pomocí buprenorfinu (8 mg sublingválnì) s desipraminem
(150 mg per os) po 12 týdnù. Pøi souèasném podávání nebyly pozorovány ádné klinické interakce.
n

Odkazy:
Oliveto a kol., 1995
n

DESIPRAMIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Protoe jak metadon, tak desipramin výraznì závisí na enzymu CYP2D6, je moné, e existují
klinicky významné interakce. Je proto vhodné peèlivì monitorovat klinickou odpovìï hladiny desipraminu i metadonu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Bylo pozorováno, e souèasné podávání metadonu a desipraminu vede ke zvýení
hladin desipraminu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

Odkazy:
Maany a kol., 1989
n
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3

Fluoxetin

n Metabolizmus:
Fluoxetin se primárnì metabolizuje v játrech enzymem CYP2D6 na norfluoxetin a øadu neurèených metabolitù.

FLUOXETIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Buprenorfin se vyznaèuje nízkou afinitou k enzymatickému systému CYP. K dnenímu dni
nejsou k dispozici ádné dùkazy, e by se CYP2D6 podstatným zpùsobem zapojoval do metabolizmu buprenorfinu. Neoèekávají se tudí významné farmakokinetické interakce.

Dùkazy:
In vitro: Studie nepozorovaly ádný vliv na metabolizmus buprenorfinu.
In vivo: V randomizovaném, kontrolovaném klinickém hodnocení, které uspoøádal Oliveto
a jeho spolupracovníci (1995), bylo buprenorfinem (8 mg s.l.) v kombinaci s desipraminem
(150 mg p.o.), s amantadinem (300 mg p.o.) nebo s fluoxetinem (60 mg p.o.) po 12 týdnù léèeno 21 jedincù závislých na opiátech. Nebyly hláeny ádné klinické interakce mezi fluoxetinem a buprenorfinem.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

n Odkazy:
Iribarne a kol., 1998/ Oliveto a kol., 1995

FLUOXETIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e fluoxetin inhibuje enzymy CYP3A4 a CYP2D6 a pravdìpodobnì tedy naruuje metabolizmus metadonu, s potenciálním zvýením jeho sérových hladin. Zvýené hladiny metadonu v séru jsou spojeny se zvýeným rizikem fatálního útlumu dechu.
n Dùkazy:
In vitro: Bylo pozorováno, e fluoxetin inhibuje N-demetylaci metadonu (Ki = 55 µM)
In vivo: Bylo prokázáno, e fluoxetin zvyuje hladiny metadonu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

Odkazy:
Eap a kol., 1997/ Iribarne, 1998
n

35

JINÁ ANTIDEPRESIVA A ANXIOLYTIKA

4 Fluvoxamin
n Metabolizmus:
Pøesná metabolická dráha fluvoxaminu není známa. O fluvoxaminu se ví, e inhibuje in vitro
CYP3A4 a CYP2D6. Vìtí úlohu v metabolizmu fluvoxaminu ale patrnì hrají i CYP1A2
a CYP2C19. Inhibice tìchto enzymù vak nebyla prokázána.

FLUVOXAMIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Inhibice CYP3A4 fluvoxaminem mùe vést k urèitým úèinkùm na metabolizmus buprenorfinu. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je
vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu. Buprenorfin se vyznaèuje nízkou afinitou
k enzymatickému systému CYP. Nebyly dokumentovány ádné závané vlivy na metabolizmus fluvoxaminu.
n Dùkazy:
In vitro: V klinickém hodnocení, které provedl Christensen a kol., byla pozorována inhibice
dealkylace buprenorfinu, pokud byly fluvoxamin a buprenorfin podávány souèasnì.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Christensen a kol., 2002/ Iribarne a kol., 1998

FLUVOXAMIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e fluvoxamin inhibuje enzymy CYP3A4 a CYP2D6 a pravdìpodobnì tedy
naruuje metabolizmus metadonu, s potenciálním zvýením sérových hladin. Zvýené hladiny metadonu v séru jsou spojeny se zvýeným rizikem fatálního útlumu dechu.
n Dùkazy:
In vitro: Bylo pozorováno, e fluvoxamin inhibuje N-demetylaci metadonu (Ki = 7 µM)
In vivo: Bylo prokázáno, e fluvoxamin in vivo zvyuje hladiny metadonu o 20-100 %.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

Odkazy:
Christensen a kol., 2002/ Eap a kol., 1997/ Iribarne, 1998
n
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5

Paroxetin

n Metabolizmus:
Paroxetin se primárnì metabolizuje enzymem CYP2D6, aèkoliv se mùe zapojovat minimálnì jetì jeden dalí enzym. Vìtina dávky se zøejmì oxiduje na katecholový mezistupeò, který se pak v metylaèních a konjugaèních reakcích konvertuje na vysoce polární glukuronidové
a sulfátové metabolity.

PAROXETIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V dobì tisku nejsou k dispozici ádné údaje ohlednì interakcí mezi paroxetinem a buprenorfinem. Paroxetin je znám jako silný inhibitor CYP2D6 a mírný inhibitor CYP1A2, CYP2C9,
CYP2C19 a CYP3A4 a mùe takto ovlivòovat metabolizmus buprenorfinu. Buprenorfin se vyznaèuje nízkou afinitou k enzymatickému systému CYP. Riziko toho, e vysoké plazmatické
hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

PAROXETIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Paroxetin je znám jako silný inhibitor CYP2D6 a mírný inhibitor CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19
a CYP3A4 a mùe takto ovlivòovat metabolizmus metadonu. Mùe to vést ke zvýení hladin
metadonu v séru a ke zvýení rizika fatálního útlumu dechu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Bylo prokázáno, e paroxetin zvyuje hladiny metadonu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Begre a kol., 2002
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6 Fenobarbital
n Metabolizmus:
Fenobarbital se primárnì metabolizuje enzymy CYP2C9 a CYP2C19, zapojuje se vak také
CYP3A4.

FENOBARBITAL V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
A dosud nebylo provedeno ádné klinické hodnocení zkoumající interakce mezi buprenorfinem a fenobarbitalem. Indukce enzymatického systému CYP fenobarbitalem mùe vést
k rychlejí metabolizaci buprenorfinu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

FENOBARBITAL V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Paroxetin je znám jako silný induktor enzymù jaterního cytochromu P450 vèetnì CYP3A4
a CYP2D6, které jsou oba velmi dùleité pro metabolizmus metadonu. Z tohoto dùvodu je
moné oèekávat interakce s metadonem. Pacienti by se mìli peèlivì monitorovat a tam, kde
je to tøeba, by se mìla upravovat dávka, aby se zabránilo nástupu abstinenèního syndromu.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U pacientù uívajících metadon a fenobarbital souèasnì byly pozorovány sníené
plazmatické hladiny metadonu.
Klinické: Pøi souèasném uívání metadonu a fenobarbitalu byly pozorovány abstinenèní pøíznaky.
n Odkazy:
Liu a kol., 1984
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7

Sertralin

n Metabolizmus:
Fenobarbital se metabolizuje na N-desmetylsertralin primárnì enzymy CYP2D6 a CYP3A4.

SERTRALIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V souèasnosti nejsou k dispozici ádné údaje, které by popisovaly interakce mezi sertralinem
a buprenorfinem. Buprenorfin se vyznaèuje nízkou afinitou k CYP3A4 a chybí dùkazy svìdèící pro zapojení CYP2D6 do jeho metabolizmu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

SERTRALIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Souèasné podávání sertralinu pravdìpodobnì ovlivòuje metabolizmus metadonu. Inhibice
CYP3A4 a CYP2D6 navozená sertralinem mùe vést k mírnému nárùstu hladin metadonu
v séru. Není známo, zda by tyto zvýené hladiny staèily k vyvolání klinicky významných úèinkù.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U sertralinu se prokázalo, e in vivo zvyuje hladiny metadonu v prùbìhu èasných
stádií léèby.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Hamilton a kol., 2000
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Pøehled
ANTIKONVULZIVA V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: PØEHLED
Nebyly pozorovány ádné klinické interakce, pokud se buprenorfin uíval v kombinaci s antikonvulzivy.
ANTIKONVULZIVA V KOMBINACI S METADONEM: PØEHLED
O nìkterých antikonvulzivech je známo, e indukují enzymatickou aktivitu CYP a takto mohou sniovat sérové hladiny metadonu. Pacienti by se mìli sledovat s ohledem na známky
abstinenèního syndromu a dávka by se mìla odpovídajícím zpùsobem upravovat.

Shrnutí
ANTIKONVULZIVA V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: SHRNUTÍ
1. Karbamazepin: Pøi souèasném podávání karbamazepinu a buprenorfinu v klinických
hodnoceních nebyly hláeny ádné závané neádoucí pøíhody.
2. Fenytoin: Metabolizován odlinými jaterními enzymy ne buprenorfin. Pøi souèasném
podávání byly hláeny neádoucí úèinky.
ANTIKONVULZIVA V KOMBINACI S METADONEM: SHRNUTÍ
1. Karbamazepin: vzhledem k indukci CYP3A4 mùe sniovat plazmatické hladiny metadonu.
2. Fenytoin: mohou být pozorovány rychlé poklesy v plazmatických hladinách metadonu
a abstinenèní pøíznaky.
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1 Karbamazepin
n Metabolizmus:
Karbamazepin se primárnì metabolizuje na karbamazepin-10,11-epoxid pomocí izoenzymu
CYP3A4, pøièem mení roli hraje izoenzym CYP2C8.

KARBAMAZEPIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Buprenorfin se vyznaèuje nízkou afinitou k enzymatickému systému CYP. Inhibice CYP3A4
a CYP2C8 karbamazepinem mùe ovlivòovat metabolizmus buprenorfinu. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je limitováno stropovým
efektem buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Ve svém randomizovaném, kontrolovaném klinickém hodnocení, provedeném u 26
jedincù závislých na opiátech, Seifert a kol. (2002) zjistili, e souèasné uívání buprenorfinu
a karbamazepinu nevedlo k závaným neádoucím pøíhodám. Ke stejnému závìru ji døíve
v kontrolovaném klinickém hodnocení zahrnujícím 27 subjektù dospìli Paetzold a kol.
(2000).
n Odkazy:
Paetzold a kol., 2000/ Seifert a kol., 2002

KARBAMAZEPIN V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Protoe je karbamazepin znám jako induktor CYP3A4, dalo by se oèekávat, e zvýí metabolizmus metadonu, co mùe vést k abstinenèním pøíznakùm. Pacienti by se proto mìli tìsnì
monitorovat s ohledem na výskyt abstinenèních pøíznakù, aby se mohla odpovídajícím zpùsobem provést úprava dávky.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V prùbìhu studií in vivo byly pozorovány sníené plazmatické hladiny metadonu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Saxon a kol., 1989
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2

Fenytoin

n Metabolizmus:
Fenytoin se zøejmì primárnì metabolizuje izoenzymy CYP2C9 a CYP2C19 na aren-oxid, který se pak spontánnì konvertuje na 5-p-hydroxyfenyl-5-fenylhydantoin.

FENYTOIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nic nenasvìdèuje tomu, e by se izoenzymy CYP2C9 a CYP2C19 významnì zapojovaly do
metabolizmu buprenorfinu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Yajnik a kol. (1992) zjistili, e v randomizovaném, dvojitì zaslepeném, kontrolovaném klinickém hodnocení udávali tøi z 25 pacientù uívajících fenytoin v kombinaci s nízkou
dávkou (0,2 mg) buprenorfinu jako analgetika významné neádoucí úèinky po 1 mìsíci léèby.
n

n Odkazy:
Yajnik a kol., 1992

FENYTOIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Fenytoin je znám jako induktor CYP3A4, je tedy moné oèekávat urychlení metabolizmu metadonu. To mùe vést ke sníení plazmatických hladin metadonu. Mìly by se tudí peèlivì
monitorovat klinické známky, aby se mohla odpovídajícím zpùsobem provést úprava dávky
k zamezení abstinenèním pøíznakùm.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Studie prokázaly rychlý pokles plazmatických hladin metadonu v prùbìhu èasné fáze
léèby kombinací fenytoinu a metadonu.
Klinické: U pacientù, kteøí souèasnì uívali metadon a fenytoin, byly pozorovány abstinenèní
pøíznaky.

Odkazy:
Tong a kol., 1981
n
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Odkazy
Paetzold W, Eronat V, Seifert J, Holze I, Emrich HM, Schneider U. Detoxification of poly-substance abusers with buprenorphine. Effects on affect, anxiety, and withdrawal symptoms. [Article in German].
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46

L ÉÈBA HIV A JINÁ ANTIVIROTIKA

LÉÈBA HIV A JINÁ ANTIVIROTIKA

Pøehled
LÉÈBA HIV A JINÁ ANTIVIROTIKA V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: PØEHLED
Buprenorfin se jeví jako dobøe snáený, pokud se uívá v kombinaci s vìtinou antivirotik.
Neádoucím úèinkùm a ztrátì úèinnosti by mìlo pøedcházet sledování pacienta a následná
úprava dávky. Existují urèité známky svìdèící pro to, e udrovací terapie buprenorfinem
mùe zlepovat adherenci k léèebným reimùm HAART. U buprenorfinu v kombinaci se dvìma antivirotiky  delavirdinem a ritonavirem  bylo zjitìno subklinické prodlouení QTc, nikoliv vak u kombinace s efavirenzem nebo nelfinavirem.
LÉÈBA HIV A JINÁ ANTIVIROTIKA V KOMBINACI S METADONEM: PØEHLED
Je známo, e metadon vstupuje do farmakodynamické i farmakokinetické interakce s øadou
lékù proti HIV infekci. Souèasné uívání mùe ovlivòovat hladiny obou léèiv, proto je vhodné
peèlivé sledování pacienta, aby se zabránilo ztrátì úèinnosti nebo nechtìným neádoucím
úèinkùm.

Shrnutí
LÉÈBA HIV A JINÁ ANTIVIROTIKA V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: SHRNUTÍ
1. Abakavir: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
2. Amantadin: dobøe snáen, pokud se uívá v kombinaci s buprenorfinem.
3. Amprenavir: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
4. Atazanavir: mùe inhibovat metabolizmus buprenorfinu a vést tak ke zvýení koncentrací buprenorfinu v séru
5. Delavirdin: zvyuje sérové koncentrace buprenorfinu. Pøi kombinaci s buprenorfinem
pozorováno subklinické prodlouení QTc. ádné neádoucí klinické úèinky bìhem 7 dní
souèasného podávání.
6. Didanosin: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
7. Efavirenz: ádné významné vlivy na metabolizmus jiného léèiva, na interval QTc nebo na
abstinenèní pøíznaky po souèasném podávání.
8. Indinavir: mùe inhibovat metabolizmus buprenorfinu.
9. Lopinavir: u kombinace lopinavir/ritonavir nebyly zaznamenány ádné zmìny ve farmakokinetice buprenorfinu a ádné neádoucí klinické úèinky.
10. Nelfinavir: podle nedávných údajù po souèasném podávání není interval QTc nijak významnì ovlivnìn.
11. Nevirapin: znám jako induktor aktivity jaterních enzymù, nebyl vak proveden ádný výzkum týkající se souèasného podávání s buprenorfinem.
12. Pegylovaný interferon alfa 2b: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
13. Ritonavir: zpùsobuje zvýení sérových koncentrací buprenorfinu, tyto vak nejsou doprovázeny klinicky významnými zmìnami. U kombinace s buprenorfinem bylo pozorováno subklinické prodlouení QTc.
14. Sakvinavir: mùe inhibovat metabolizmus buprenorfinu a vést tak ke zvýení koncentrací buprenorfinu v séru.
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15. Stavudin: znám jako inhibitor aktivity CYP3A4, nebyl vak proveden ádný výzkum týkající se úèinkù souèasného podávání s buprenorfinem.
16. Tenofovir: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
17. Zidovudin: ádné údaje týkající se úèinkù na metabolizmus buprenorfinu. In vivo nebyly
zaznamenány ádné vlivy na hladiny zidovudinu.
LÉÈBA HIV A JINÁ ANTIVIROTIKA V KOMBINACI S METADONEM: SHRNUTÍ
1. Abakavir: mùe zvyovat clearance metadonu a tím sniovat hladiny metadonu v séru.
2. Amantadin: jeví se jako dobøe snáený u pacientù na udrovací terapii metadonem.
3. Amprenavir: indukuje aktivitu CYP3A4 a mùe zpùsobovat sníení sérových hladin metadonu.
4. Atazanavir: inhibuje metabolizmus metadonu a mùe zvyovat hladiny metadonu v séru.
5. Delavirdin: inhibuje metabolizmus metadonu a mùe zvyovat hladiny metadonu v séru.
6. Didanosin: souèasné uívání mùe vést ke sníení koncentrací didanosinu.
7. Efavirenz: indukuje nìkolik enzymù CYP a mùe sniovat hladiny metadonu v séru.
8. Indinavir: inhibuje metabolizmus metadonu a mùe zvyovat hladiny metadonu v séru.
9. Lopinavir: silný induktor metabolizmu metadonu. Vede k abstinenèním pøíznakùm z odnìtí opiátù, které mohou vyadovat zvýení dávky, pokud se lopinavir podává souèasnì
s ritonavirem a metadonem.
10. Nelfinavir: indukuje aktivitu CYP3A4 a sniuje plochu pod køivkou závislosti koncentrace metadonu na èase.
11. Nevirapin: indukuje metabolizmus metadonu a mùe sniovat sérové hladiny metadonu.
12. Pegylovaný interferon alfa 2b: Pøi souèasném podávání bylo pozorováno zvýení metadonu v plazmì. Nebylo povaováno za klinicky významné.
13. Ritonavir: mùe inhibovat metabolizmus metadonu a zvyovat prùnik do CNS, èím se
køivka odpovìdi na koncentraci posunuje doleva.
14. Sakvinavir: inhibuje metabolizmus metadonu a mùe zvyovat hladiny metadonu v séru.
15. Stavudin: souèasné uívání mùe vést ke sníení biologické dostupnosti a vstøebávání
stavudinu.
16. Tenofovir: u pacientù na udrovací terapii metadonem se jeví jako dobøe snáený lék.
17. Zidovudin: metadon mùe potlaèovat metabolizmus zidovudinu. Zvýené hladiny zidovudinu mohou vést k pøíznakùm, které se podobají pøíznakùm z odnìtí metadonu. Dávky
metadonu by se nemìly zvyovat, ani by se pacient øádnì vyetøil.
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1

Abakavir (ABC)

n Metabolizmus:
Abakavir není významnì metabolizován enzymatickým systémem cytochromu P450. Primární metabolická dráha je renální, kde probíhá metabolizace pøes alkohol-dehydrogenázu
a glukuronyl-transferázu.

ABAKAVIR (ABC) V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nejsou k dispozici ádné klinické údaje o interakcích mezi buprenorfinem a abakavirem.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

ABAKAVIR (ABC) V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Na klinické úrovni nemá abakavir ádné významné úèinky na aktivitu enzymatického systému CYP450, bylo vak prokázáno, e významnì zvyuje rychlost metadonové clearance.
U souèasného uívání se také prokázalo, e zvyuje clearance kreatininu. Je vhodné peèlivé
sledování klinických pøíznakù a následná úprava dávkování k zamezení abstinenèním pøíznakùm z odnìtí metadonu a/nebo ztrátì úèinnosti abakaviru.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Bylo pozorováno zrychlení clearance metadonu (23 %). Jiná studie zjistila, e souèasné podávání abakaviru, známého induktoru CYP3A4, amprenaviru a metadonu vedlo ke
sníení hladin metadonu v plazmì. Je moné, e tento úèinek byl podmínìn hlavnì inhibicí
CYP3A4 amprenavirem.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Bart a kol., 2001
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2 Amantadin
n Metabolizmus:
Amantadin se primárnì vyluèuje v nezmìnìné podobì do moèi.

AMANTADIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Pøi souèasném uívání buprenorfinu s amantadinem nebyly pozorovány ádné klinické interakce.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Ve 12-týdenním, randomizovaném, kontrolovaném klinickém hodnocení provedeném u uivatelù kokainu (n=21) nepozoroval Oliveto a kol. (1995) ádné interakce mezi buprenorfinem a amantadinem.
n Odkazy:
Oliveto a kol., 1995

AMANTADIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V souèasnosti nejsou k dispozici ádné údaje, které by se týkaly interakcí mezi amantadinem
a metadonem. Klinická pozorování neudávala ádné neádoucí interakce pøi souèasném uívání amantadinu a metadonu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Amantadin se jeví u pacientù na udrovací terapii metadonem jako dobøe snáený
lék.
n

n Odkazy:
Leal a kol., 1994
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3

Amprenavir

n Metabolizmus:
Proteázový inhibitor amprenavir se primárnì metabolizuje izoenzymem CYP3A4.

AMPRENAVIR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nejsou dostupné ádné klinické údaje, které by se týkaly interakcí mezi buprenorfinem a amprenavirem. Buprenorfin se vyznaèuje nízkou afinitou k enzymatickému systému CYP. Inhibice CYP3A4 amprenavirem mùe ovlivòovat metabolizmus buprenorfinu. Riziko toho, e
vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

AMPRENAVIR V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Amprenavir je znám jako induktor CYP3A4 a lze tedy oèekávat, e bude urychlovat metabolizmus metadonu. Peèlivé monitorování klinické odpovìdi a následné úpravy dávky mohou
pomoci vyhnout se abstinenèním pøíznakùm a tím neádoucímu vysazení léèby.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Souèasné podávání kombinace amprenaviru a abakaviru s metadonem vedlo v jedné
studii k prùmìrnému poklesu plazmatické koncentrace metadonu o 13 a 21 % (Hendrix
a kol., 2004) a v jiné o 35 % (Bart a kol., 2001).
Klinické: Po sníení hladiny metadonu o 13 a 21 % nebyly pozorovány ádné abstinenèní
pøíznaky. Zvýení dávky nebylo nutné.
n Odkazy:
Bart a kol., 2001/ Hendrix a kol., 2004
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4 Atazanavir
n Metabolizmus:
Atazanavir se primárnì metabolizuje enzymem cytochromu P450 CYP3A4.

ATAZANAVIR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Inhibice aktivity CYP3A4 atazanavirem prokazatelnì sniuje in vivo metabolizmus buprenorfinu. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu,
je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.

Vimnìte si prosím:
U pacientù závislých na opiátech se po podání buprenorfinu v kombinaci s atazanavirem
a ritonavirem objevila sedace. Pokud se tyto léky podávají souèasnì, je tøeba pacienta peèlivì
monitorovat a mùe být potøebné sníení dávky. Koncentrace atazanaviru nebývají ovlivnìny.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Bylo prokázáno, e souèasné podávání buprenorfinu a jak atazanaviru v dávce 400
mg/den, tak atazanaviru/ritonaviru 300/100 mg/den u pacientù závislých na opiátech tlumí
metabolizmus buprenorfinu a zvyuje jeho koncentraci (McCance-Katz a kol., 2006a, 2007).
Klinické: U tøí z deseti pacientù uívajících buprenorfin v kombinaci s atazanavirem a ritonavirem byla pozorována sedace.
n Odkazy:
Bruce a Altice, 2006/ McCance-Katz a kol., 2006a/ McCance-Katz a kol., 2007

ATAZANAVIR V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Atazanavir je znám jako inhibitor izoenzymù CYP3A4, CYP1A2 a CYP29C, které jsou vechny
dùleité pro metabolizmus metadonu. Vhodné je pacienta peèlivì sledovat, protoe se plazmatické koncentrace metadonu v kombinaci s atazanavirem prokazatelnì zvyují. Zvýení
plazmatického metadonu mùe být spojeno se zvýeným rizikem pøedávkování.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U 16 pacientù uívajících souèasnì atazanavir a metadon dolo k mírnému nárùstu
hladin metadonu v plazmì.
Klinické: V pøítomnosti obou lékù nebyly zjitìny ádné klinicky relevantní pøíznaky abstinenèního syndromu z odnìtí opiátù ani jejich pøedávkování, díky tomu nebylo tøeba upravovat dávku.
n

Odkazy:
Friedland a kol., 2005/ Tossonian a kol., 2007
n
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5

Delavirdin

n Metabolizmus:
Delavirdin je silný inhibitor systému CYP3A a mùe se také metabolizovat izoenzymem
CYP2D6. Plazmatický poloèas delavirdinu se s dávkou zvyuje; prùmìrný poloèas pøi dávce
400 mg 3x/D je 5,8 h, s rozpìtím 2-11 h.

DELAVIRDIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Buprenorfin se vyznaèuje nízkou afinitou k enzymatickému systému CYP. Inhibice CYP3A4
delavirdinem mùe mìnit metabolizmus buprenorfinu. Riziko toho, e vysoké plazmatické
hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je limitováno stropovým efektem buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Delavirdin zvyoval plazmatické koncentrace buprenorfinu u HIV-negativních dobrovolníkù, s ádnými klinicky významnými dopady a s ádnými zmìnami v metabolizmu delavirdinu bìhem 7 dní léèby (McCance-Katz a kol., 2006). Pokud se podával v kombinaci
s buprenorfinem, vedl delavirdin ke statisticky významnému prodlouení QT, které se nejevilo jako klinicky významné (Baker a kol., 2006).
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Baker a kol., 2006/ McCance-Katz a kol., 2006b

DELAVIRDIN V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Protoe je metadon substrátem systému CYP3A a CYP2D6, delavirdin mùe zvyovat plazmatické koncentrace metadonu. Dávkování metadonu mùe vyadovat sníení, pokud se podává s delavirdinem (Informace k pøedpisu pøípravku, 2001, Abouron Pharmaceuticals Inc).
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Nezdá se, e by metadon mìnil AUC nebo Cmax delavirdinu (600 mg 2x/D) u 16
HIV-negativních dobrovolníkù na udrovací léèbì metadonem (40-120 mg/d)(Booker a kol.,
2001). V novìjí studii vak byly zaznamenány významné zmìny AUC a Cmin, kde ze zmìnìné farmakokinetiky opiátù po podání léèiva vyplývala zvýená expozice a potenciální riziko
opiátové toxicity pøi metadonu a delavirdinu v kombinaci (McCance-Katz a kol., 2006).
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
McCance-Katz a kol., 2006b
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6 Didanosin
n Metabolizmus:
Didanosin se patrnì primárnì metabolizuje v játrech stejnými metabolickými drahami, které
se zapojují do syntézy purinových nukleotidù.

DIDANOSIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nejsou k dispozici ádné klinické údaje, které by se týkaly interakcí mezi buprenorfinem a didanosinem. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

DIDANOSIN V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Podle studií mùe souèasné podávání didanosinu a metadonu vést ke sníení biologické dostupnosti a oddálení vstøebávání didanosinu. U pacientù uívajících léèbu metadonem mohou být vyadovány vyí dávky didanosinu. Nejsou ádné podklady svìdèící pro to, e by byla ovlivnìna dostupnost metadonu.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Souèasné podávání didanosinu a metadonu vedlo u didanosinu ke sníení AUC
o 63 % a vrcholové plazmatické koncentrace o 66 %.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Rainey a kol., 2000
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7

Efavirenz

n Metabolizmus:
Za metabolizaci efavirenzu zøejmì primárnì odpovídají izoenzymy CYP3A4 a CYP2D6.

EFAVIRENZ V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Protoe buprenorfin se vyznaèuje nízkou afinitou k CYP3A4, neoèekávají se významné farmakokinetické interakce.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Pøi souèasném podávání nebyly pozorovány ádné významné úèinky na metabolizmus efavirenzu. U HIV-negativních dobrovolníkù se po 15 dnech souèasného podávání buprenorfinu/naloxonu a efavirenzu sníila plocha pod køivkou závislosti koncentrace buprenorfinu na èase, neobjevily se vak ádné abstinenèní pøíznaky (McCance-Katz a kol., 2006).
V jedné studii, která byla uspoøádána specificky na prozkoumání vlivù na srdce, nebyly pozorovány ádné významné zmìny v intervalu QT (Baker a kol., 2006).
Klinické: Aèkoliv se pøi souèasném podávání s efavirenzem sníila expozice buprenorfinu, nebyly pozorovány ádné zmìny na stupnici objektivních abstinenèních pøíznakù z odnìtí opiátù.
n Odkazy:
Baker a kol., 2006/ McCance-Katz, 2005/ McCance-Katz a kol., 2006

EFAVIRENZ V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Je známo, e efavirenz indukuje enzymy cytochromu P450, zejména CYP3A4. Je moné oèekávat sníení plazmatických hladin metadonu, protoe efavirenz podnìcuje metabolizaci
metadonu pøes CYP3A4. Øada studií zmiòuje potøebu zvýení dávky metadonu pøi souèasném podávání. Vhodné je monitorování klinických projevù a následná úprava dávky, kvùli
sníení pravdìpodobnosti nástupu abstinenèního syndromu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Souèasné podávání efavirenzu a metadonu u 11 pacientù s HIV vedlo ke sníení hladin metadonu o 48 %. K vyváení tohoto úèinku bylo potøeba dávku metadonu zvýit o 22 %.
Podobnì 61 % z 18 pacientù vyadovalo zvýení dávky pøi souèasném podávání efavirenzu
a metadonu: v tomto pøípadì se dávka mìnila prùmìrnì o 7,5 mg. Dalí studie udrovací léèby metadonem a kombinované terapie efavirenzem a didanosinem zjistila sníení koncentrace metadonu o 55 % a dávku metadonu bylo tøeba zvýit prùmìrnì o 52 %.
Klinické: Pøi souèasném podávání metadonu a efavirenzu byl pozorován relaps uívání heroinu.

Odkazy:
Clarke a kol., 2001a/ McCance-Katz a kol., 2002/ Tossonian a kol., 2007
n
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8 Indinavir
Metabolizmus:
Hlavním enzymem, který metabolizuje indinavir, je enzym jaterního cytochromu P450,
CYP3A4.
n

INDINAVIR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e inhibice CYP3A4 indinavirem tlumí metabolizmus buprenorfinu a to mùe zvyovat jeho plazmatické koncentrace. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: Byl pouit panel 13 lidských jaterních mikrosomù k posouzení metabolických interakcí mezi indinavirem a buprenorfinem. Studie prokázala, e souèasné podávání vede k inhibici metabolizmu buprenorfinu.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Iribarne a kol., 1998

INDINAVIR V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Lze oèekávat, e inhibice enzymu CYP3A4 indinavirem sníí metabolizaci metadonu. Zvýené koncentrace metadonu navozené tímto pochodem mohou pøináet riziko pøedávkování.
n

n Dùkazy:
In vitro: Studie prokázaly, e indinavir inhibuje N-demetylaci (Ki 3 µM).
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

Odkazy:
Iribarne a kol., 1998
n
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9

Lopinavir

n Metabolizmus:
Lopinavir prochází extenzivním a rychlým metabolizmem prvního prùchodu, pøes CYP3A4.
Bylo prokázáno, e lopinavir inhibuje in vitro CYP3A a CYP2D6.

LOPINAVIR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V praxi se lopinavir obvykle pøedepisuje spolu s ritonavirem. Tato kombinace je spojena s inhibicí CYP3A, mírnou indukcí aktivity CYP1A2 a CYP2C9 a silnou indukcí aktivity CYP2C19.
Jeliko buprenorfin se metabolizuje pøevánì izoenzymem CYP3A4, je pravdìpodobný nárùst buprenorfinu v plazmì. Kombinace nicménì indukuje také glukuronidaci buprenorfinu,
alternativní dráhu clearance buprenorfinu, která potenciálnì vyvauje dopady sníené aktivity CYP3A.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Pøi souèasném podávání lopinaviru/ritonaviru s buprenorfinem nebyla farmakokinetika buprenorfinu zmìnìna, aèkoliv buprenorfin zvyoval koncentrace lopinaviru (McCance-Katz a kol., 2006c).
Klinické: Pøi souèasném podávání lopinaviru/ritonaviru s bupropionem/naloxonem nebyly
pozorovány ádné klinicky významné kognitivní úèinky, toxické úèinky, abstinenèní pøíznaky
èi jiné neádoucí úèinky (McCance-Katz a kol., 2006c).
n Odkazy:
McCance-Katz a kol., 2006c

LOPINAVIR V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Lopinavir je silný induktor metabolizmu metadonu. Lopinavir se obvykle pøedepisuje s ritonavirem. Tato kombinace je spojena s mírnou indukcí aktivity CYP1A2 a CYP2C9 a se silnou
indukcí aktivity CYP2C19  poslední dva enzymy jsou potøebné pro metabolizaci metadonu.
Protoe tato kombinace souèasnì inhibuje CYP3A, èistý vliv na farmakokinetiku metadonu je
obtínì pøedvídat. Podle klinických údajù mùe být zapotøebí opatrnosti, pokud se ukonèuje
léèba kombinací lopinaviru a ritonaviru, vzhledem k moným elevacím hladin metadonu
v plazmì.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Studie kombinace s lopinavirem/ritonavirem prokazují významné sníení plochy pod
køivkou závislosti koncetrace metadonu na èase (McCance-Katz a kol., 2003) a o 36 %
(Clarke a kol., 2002), jako i významné sníení Cmax a Cmin metadonu (McCance-Katz a kol.,
2003).
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Klinické: Abstinenèní pøíznaky vedly ve studii kombinace s lopinavirem/ritonavirem ke zvyování dávky metadonu (McCance-Katz a kol., 2003), jiným se vak nepodaøilo prokázat abstinenèní pøíznaky nebo potøebu zmìny dávkování (Clarke a kol., 2002; Stevens a kol., 2003;
Tossonian a kol., 2007). Vysazení lopinaviru/ritonaviru u jednoho pacienta vedlo k akutním
Tdp, které ustoupily po nahrazení metadonu morfinem (Luthi a kol., 2007). Podle autorù
mohlo vysazení ART zvýit biologickou dostupnost metadonu, která vzhledem k pøítomnosti
dalích rizikových faktorù indukovala Tdp.
n Odkazy:
Clarke a kol., 2002/ McCance-Katz a kol., 2003/ Stevens a kol., 2003/ Tossonian a kol., 2007/
Luthi a kol., 2007
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10

Nelfinavir

n Metabolizmus:
Do metabolizmu nelfinaviru se zapojuje více enzymù cytochromu P450, vèetnì CYP3A4,
CYP2C19, CYP2C9 a CYP2D6.

NELFINAVIR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nelfinavir je znám jako induktor aktivity CYP3A4. Souèasné podávání by tedy mohlo urychlit
metabolizmus buprenorfinu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Aèkoliv byly pozorovány nevýznamné tendence ke sníení metabolizmu buprenorfinu na norbuprenorfin, nelfinavir zøejmì sám o sobì koncentrace buprenorfinu nijak neovlivòuje (McCance-Katz a kol., 2006). Mùe to být podmínìno souèasnými protichùdnými úèinky na jiné farmakokinetické dráhy. V jedné studii, uspoøádané specificky k prozkoumání kardiálních úèinkù, nebyla pozorována ádná významná zmìna intervalu QT (Baker a kol.,
2006).
Klinické: Bìhem 5 dní podávání nelfinaviru HIV-negativním dobrovolníkùm nebyly zaznamenány ádné neádoucí klinické úèinky.
n

n Odkazy:
Baker a kol., 2006/ McCance-Katz a kol., 2006c

NELFINAVIR V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
O nelfinaviru je známo, e indukuje aktivitu CYP3A4, lze tedy oèekávat, e urychluje metabolizmus metadonu. Je vhodné peèlivì monitorovat stav a upravovat dávky, aby se zamezilo
moným abstinenèním pøíznakùm.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Pøi souèasném podávání metadonu a nelfinaviru bylo pozorováno sníení plochy pod
køivkou závislosti koncentrace metadonu na èase o 43-51 % (Hsyu a kol., 2006) a sníení
plazmatických hladin metadonu (McCance-Katz a kol., 2004). Nebyl zaznamenán ádný vliv
na koncentrace nelfinaviru.
Klinické: Bìhem 8 dní podávání nebyly zaznamenány ádné abstinenèní pøíznaky a dávku
nebylo nutné mìnit.
n Odkazy:
McCance-Katz a kol., 2000/ McCance-Katz a kol., 2004/ Hsyu a kol., 2006
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1 1 Nevirapin
n Metabolizmus:
Nevirapin se primárnì metabolizuje v játrech enzymy cytochromu P450 CYP3A4 a CYP2B6.

NEVIRAPIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nejsou k dispozici ádné klinické údaje týkající se interakcí mezi buprenorfinem a nevirapinem. U nevirapinu se prokázalo, e indukuje aktivitu CYP3A4, souèasné podávání proto mùe
potencovat metabolizmus buprenorfinu. Pacienti by se tedy mìli monitorovat s ohledem na
abstinenèní pøíznaky.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

NEVIRAPIN V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
U nevirapinu se ukázalo, e indukuje aktivitu CYP3A4, souèasné podávání proto prokazatelnì sniuje plazmatické koncentrace metadonu. Pacienti by se mìli pøísnì monitorovat
s ohledem na abstinenèní pøíznaky a dávka by se mìla odpovídajícím zpùsobem zvyovat.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Ve tøech studiích bylo po souèasném podávání nevirapinu (200-400 mg) s metadonem pozorováno sníení hladin metadonu prùmìrnì o 36-63,3 %, s prùmìrným poklesem
vrcholové koncentrace metadonu o 55,2 % a maximálním poklesem o 70 %.
Klinické: U pacientù uívajících souèasnì nevirapin a metadon byly pozorovány abstinenèní
pøíznaky. V jednom klinickém hodnocení nastoupil abstinenèní syndrom u 90 % pacientù.
70-86 % pacientù vyadovalo zvýení dávky. Prùmìrné zvýení dávky hláené v jednom klinickém hodnocení bylo o 15 %, v dalím klinickém hodnocení se dávka zvyovala prùmìrnì
o 20 mg/den.

Odkazy:
Altice a kol., 1999/ Clarke a kol., 2001b/ Stocker a kol., 2004/ Arroyo a kol., 2007/ Tossonian
a kol., 2007
n

62

LÉÈBA HIV A JINÁ ANTIVIROTIKA

12

Pegylovaný interferon alfa 2b

n Metabolizmus:
Vysoká dávka interferonu alfa 2b zasahuje do metabolizmu zprostøedkovávaného systémem
CYP rùznými zpùsoby  nìkteré enzymy (CYP2E1) nijak neovlivòuje, na jiné má podstatný
vliv (CYP1A2; prùmìrné sníení o 60 %). Pegylace interferonù mùe zvyovat úlohu metabolizmu v ledvinách a minimalizovat vlivy na jaterní enzymy.

PEGYLOVANÝ INTERFERON ALFA 2B V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Pegylovaný interferon alfa 2b mùe inhibovat celou øadu izoenzymù CYP a tím zvyovat expozici buprenorfinu. Riziko toho, e zvýení buprenorfinu samotného v plazmì povede k tìkému útlumu dechu, je limitováno stropovým efektem na respiraèní zmìny u buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

Odkazy:
Baker a kol., 2006/ Iribarne a kol., 1998/ McCance-Katz a kol., 2006c
n

PEGYLOVANÝ INTERFERON ALFA 2B V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Pegylovaný interferon alfa 2b mùe inhibovat øadu izoenzymù CYP a tím zvyovat expozici
metadonu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U podávání pegylovaného interferonu alfa 2b se prokázalo, e zpùsobuje zvýení aktivního R-enantiomeru metadonu o 15 % i zvýení S-metadonu a celkového metadonu (AUC
a C(max)).
Klinické: Autoøi uzavøeli, e pozorované plazmatické zmìny pravdìpodobnì nejsou klinicky
významné.
n

Odkazy:
Gupta a kol., 2007
n
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1 3 Ritonavir
n Metabolizmus:
Primárním enzymem zapojeným do metabolizmu ritonaviru je CYP3A4, urèitou roli vak mùe patrnì hrát také CYP2D6.

RITONAVIR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Ritonavir indukuje nìkolik enzymù CYP, je vak silným inhibitorem CYP3A4 a bylo prokázáno, e potlaèuje metabolizmus buprenorfinu. Úèinky na srdce, které byly pozorovány u této
lékové kombinace, nejsou povaovány za klinicky relevantní.

Vimnìte si prosím:
U pacientù závislých na opiátech byla po podávání buprenorfinu v kombinaci s atazanavirem
a ritonavirem pozorována sedace. Je vhodné pacienta peèlivì monitorovat, pokud se tyto léky podávají souèasnì.
n

n Dùkazy:
In vitro: studie provedené na 13 mikrosomech z lidských jater zjistily inhibici metabolizmu
buprenorfinu po souèasném uívání buprenorfinu a ritonaviru.
In vivo: Pokud se ritonavir podával v kombinaci s buprenorfinem, bylo u nìho prokázáno, e
zpùsobuje mírný nárùst v expozici buprenorfinu (McCance-Katz a kol., 2006) a statisticky
významné prodlouení QT, které není povaováno za klinicky relevantní (Baker a kol., 2006).
Kombinace atazanaviru (300 mg) a ritonaviru (100 mg) na pìt dní významnì zvyovala koncentrace buprenorfinu a norbuprenorfinu (McCance-Katz a kol., 2007)
Klinické: Zvýená expozice buprenorfinu pøi souèasném podávání buprenorfinu s ritonavirem nebyla spojena s ádnými klinickými zmìnami (McCance-Katz a kol., 2006).

Odkazy:
Baker a kol., 2006/ Iribarne a kol., 1998/ McCance-Katz a kol., 2006c/ McCance-Katz a kol.,
2007
n

RITONAVIR V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Ritonavir je silný inhibitor CYP3A4, souèasnì ale také indukuje nìkolik dalích enzymù CYP.
Interakce mezi léky je tedy obtíné pøedvídat. Lékaøi, kteøí podávají souèasnì ritonavir, by
mìli pacienty peèlivì monitorovat, protoe plazmatické koncentrace metadonu mohou kolísat.
n Dùkazy:
In vitro: Bylo pozorováno, e ritonavir kompetitivnì inhibuje metabolizmus metadonu.
In vivo: Nebylo zjitìno, e by podávání ritonaviru samotného mìlo významný vliv na plazmatické koncentrace metadonu. Vysazení ritonaviru kombinovaného s lopinavirem bylo
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u jednoho pacienta na udrovací terapii metadonem spojeno s Tdp, moná kvùli následnému
zvýení plazmatických hladin metadonu.
Klinické: U jednoho pacienta na udrovací léèbì metadonem, který uil ritonavir, sakvinavir
a stavudin, se objevily abstinenèní pøíznaky.
n Odkazy:
Hsu A a kol., 1998/ Geletko a Erickson., 2000/ McCance-Katz a kol., 2003/ McCance-Katz
a kol., 2005/ Luthi a kol., 2007
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1 4 Sakvinavir
n Metabolizmus:
CYP3A4 odpovídá za 90 % jaterního metabolizmu sakvinaviru.

SAKVINAVIR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
U inhibice aktivity CYP3A4 se prokázalo, e in vitro tlumí metabolizmus buprenorfinu. Riziko
toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.

Dùkazy:
In vitro: Iribarne a kol. ve studii 13 mikrosomù z lidských jater (1998) prokázali, e souèasné
podávání buprenorfinu a sakvinaviru redukuje metabolizmus buprenorfinu.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

n Odkazy:
Iribarne a kol., 1998

SAKVINAVIR V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Sakvinavir je znám jako inhibitor aktivity CYP3A4 a in vitro byla pozorována inhibice metabolizmu metadonu.
n Dùkazy:
In vitro: Byla pozorována inhibice metabolizmu metadonu (15 µM).
In vivo: Bylo pozorováno sníení nevázaného metadonu (Shelton a kol., 2004) a plochy pod
køivkou (Gerber a kol., 2001) bìhem dvou týdnù podávání sakvinaviru a ritonaviru u HIV negativních, respektive HIV pozitivních pacientù.
Klinické: Nebyly zaznamenány ádné abstinenèní pøíznaky a nebylo tøeba upravovat dávku,
i kdy dolo ke zmenení plochy pod køivkou metadonu po dvou týdnech léèby sakvinavirem
a ritonavirem u HIV-negativních (Shelton a kol., 2004) nebo HIV-pozitivních (Gerber a kol.,
2001) pacientù.

Odkazy:
Iribarne a kol., 1998/ Shelton a kol., 2004/ Gerber a kol., 2001
n
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15

Stavudin

n Metabolizmus:
Do metabolizmu stavudinu se zapojuje nìkolik enzymù cytochromu P450, vèetnì CYP3A4.

STAVUDIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
O stavudinu je známo, e inhibuje aktivitu CYP3A4. Nejsou ádná klinická data, která by
zkoumala, zda dochází k interakcím mezi buprenorfinem a stavudinem. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

STAVUDIN V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Studie prokázaly, e souèasné podávání stavudinu a metadonu mùe vést ke sníení biologické dostupnosti a oddálení vstøebávání stavudinu. U pacientù uívajících metadon tedy
mohou být potøebné vyí dávky stavudinu. Není ádný dùkaz, který by svìdèit pro ovlivnìní
dostupnosti metadonu.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Podávání metadonu a stavudinu vedlo k poklesu vrcholové koncentrace stavudinu
o 44 %. AUC stavudinu se také sníila, a to o 25 %.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Rainey a kol., 2000
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1 6 Tenofovir
n Metabolizmus:
Podle studií in vitro není ani tenofovir disoproxil (DP), ani tenofovir substrátem enzymù
CYP450. Tenofovir se vyluèuje kombinací glomerulární filtrace a aktivní tubulární sekrece.
Mùe docházet k soutìení o eliminaci s jinými slouèeninami, které se také vyluèují ledvinami.

TENOFOVIR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nejsou k dispozici ádné informace, které by svìdèily pro to, e tenofovir DP mùe vstupovat
do klinicky významné interakce s buprenorfinem.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

TENOFOVIR V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nejsou k dispozici ádné informace, které by svìdèily pro to, e tenofovir DP mùe vstupovat
do klinicky významné interakce s metadonem.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: U 14 pacientù léèených tenofovirem DP a metadonem nebyla patrná ádná zmìna
v metabolizmu metadonu ani v úèincích opiátù.
n Odkazy:
Smith a kol., 2004
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17

Zidovudin (AZT)

n Metabolizmus:
Metabolizmus zidovudinu zahrnuje nìkolik drah, pøièem enzymatický systém cytochromu
P450 zøejmì hraje mení roli. Zidovudin se primárnì metabolizuje na inaktivní glukuronidovou formu, GAZT, pøes enzymy uridin-5´-difosfát-glukuronosyltransferázy (UGT).

ZIDOVUDIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Studie in vivo prokázala, e buprenorfin nijak neovlivòuje hladiny zidovudinu. Nebyla provedena ádná studie zkoumající, zda je metabolizmus buprenorfinu ovlivnìn souèasným uíváním zidovudinu. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Farmakokinetika orálního AZT byla posuzována u 52 subjektù závislých na opiátech,
které uívaly farmakologickou terapii opiátové závislosti (l-alfa-acetylmetadol (LAAM),
buprenorfin nebo naltrexon), a u 17 kontrol bez léèby opiáty. Pøi souèasném podávání s buprenorfinem nebyly pozorována ádné vlivy na hladiny zidovudinu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
McCance a kol., 2001

ZIDOVUDIN V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e metadon inhibuje tvorbu GAZT, pravdìpodobnì inhibicí UGT. Mohlo by to
vést ke zvýení hladin AZT v plazmì a mohou být potøebné úpravy dávky. AZT zøejmì nemá
ádný vliv na metabolizmus metadonu, aèkoliv nìkterá pozorování hlásila pacienty, kteøí trpìli pøíznaky odpovídajícími abstinenènímu syndromu z odnìtí opiátù. Tyto pøíznaky ale mohou být podmínìny zvýenými hladinami AZT. Pøed zvyováním dávky metadonu je proto
vhodné postupovat opatrnì, protoe by to mohlo exacerbovat toxicitu AZT.
n

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U souèasného podávání metadonu a AZT bylo prokázáno, e vede ke zvýeným hladinám AZT v plazmì (AUC) a ke sníení jeho clearance.
Klinické: Byli pozorováni pacienti, kteøí trpí abstinenèními pøíznaky po souèasném podávání
metadonu a AZT.
n

n Odkazy:
McCance-Katz a kol., 1998/ Schwartz a kol., 1992
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Pøehled
ANTIBIOTIKA A ANTIMYKOTIKA V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: PØEHLED
Nìkterá antibiotika a antimykotika silnì ovlivòují aktivitu jaterních enzymù. Doporuèuje se
proto urèitá opatrnost pøi podávání tìchto lékù v kombinaci s buprenorfinem. Problémùm
spojeným s abstinenèním syndromem nebo s pøedávkováním by mìlo pøedcházet monitorování pacientù a následná úprava dávky.
ANTIBIOTIKA A ANTIMYKOTIKA V KOMBINACI S METADONEM: PØEHLED
O nìkterých antibioticích a antimykoticích je známo, e ovlivòují aktivitu metadonu. Pacienti by se mìli peèlivì monitorovat a dávka by se mìla odpovídajícím zpùsobem upravovat.

Shrnutí
ANTIBIOTIKA A ANTIMYKOTIKA V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: SHRNUTÍ
1. Ciprofloxacin: v dobì tisku ádné dostupné údaje ohlednì interakcí s buprenorfinem.
2. Flukonazol: v dobì tisku ádné dostupné údaje ohlednì interakcí s buprenorfinem.
Flukonazol je vak známý silný inhibitor aktivity CYP3A4 a jako takový mùe vést ke zvýení hladin buprenorfinu v séru.
3. Ketokonazol: mùe inhibovat metabolizmus buprenorfinu, co vede ke zvýení koncentrací buprenorfinu v séru.
4. Rifabutin: v dobì tisku ádné dostupné údaje ohlednì interakcí s buprenorfinem.
5. Rifampicin: ádný výzkum týkající se souèasného uívání s buprenorfinem. Rifampicin
je vak silným inhibitorem aktivity CYP3A4.
ANTIBIOTIKA A ANTIMYKOTIKA V KOMBINACI S METADONEM: SHRNUTÍ
1. Ciprofloxacin: inhibuje aktivitu jaterních enzymù CYP a mùe zvyovat sérové hladiny
metadonu.
2. Flukonazol: silnì potlaèuje metabolizmus metadonu a jsou pravdìpodobné zvýené sérové hladiny metadonu.
3. Ketokonazol: mùe zvyovat plazmatické koncentrace metadonu inhibicí jeho metabolizmu.
4. Rifabutin: mùe indukovat abstinenèní syndrom z odnìtí opiátù.
5. Rifampicin: mùe zpùsobovat prudký pokles sérových hladin metadonu indukcí jaterních enzymù CYP.
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1 Ciprofloxacin
n Metabolizmus:
Ciprofloxacin se primárnì metabolizuje izoenzymy CYP1A2 a CYP3A4, zapojují se ale také
dalí izoenzymy.

CIPROFLOXACIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nebyl proveden ádný výzkum ohlednì souèasného podávání ciprofloxacinu a buprenorfinu.
Buprenorfin se ale vyznaèuje nízkou afinitou k CYP3A4 a není metabolizován izoenzymem
CYP1A2.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

CIPROFLOXACIN V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Podle údajù mùe ciprofloxacin inhibovat aktivitu CYP3A4 a CYP1A2. Souèasné podávání
mùe vést ke zvýení plazmatických hladin metadonu a mùe zvyovat riziko pøedávkování
a fatálního útlumu dechu.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: U pacienta léèeného po 6 let metadonem dolo pøi souèasném podávání ciprofloxacinu k útlumu a zmatenosti.
n Odkazy:
Herrlin a kol., 2000
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2

Flukonazol

n Metabolizmus:
Flukonazol se primárnì odstraòuje renální exkrecí, pøièem pøiblinì 80 % léèiva se vyluèuje
v nezmìnìné podobì.

FLUKONAZOL V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
A dosud nebyl proveden ádný výzkum ohlednì lékových interakcí mezi flukonazolem
a buprenorfinem. Flukonazol je vak extrémnì silný inhibitor CYP3A4 a lze tedy oèekávat, e
bude významnì ovlivòovat metabolizmus buprenorfinu. Riziko toho, e vysoké plazmatické
hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

FLUKONAZOL V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Je známo, e flukonazol inhibuje CYP3A4, CYP2C9 a CYP2C19, které jsou vechny dùleité
pro metabolizmus metadonu. Kvùli této vysoké míøe inhibice je velmi vhodné peèlivé sledování pacienta, protoe koncentrace pravdìpodobnì stoupají a s tím souvisí riziko pøedávkování. Byl hláen pøípad útlumu dechu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U dobrovolníkù uívajících souèasnì flukonazol a metadon docházelo ke zvýení
plazmatických hladin metadonu a o 48 %.
Klinické: U jednoho pacienta na stabilní dávce metadonu byl zaznamenán rozvoj útlumu dechu pøi souèasném podávání flukonazolu.
n

n Odkazy:
Cobb a kol., 1998/ Tarumi a kol., 2002
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3 Ketokonazol
n Metabolizmus:
Ketokonazol se primárnì vyluèuje luèí do støev.

KETOKONAZOL V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Flukonazol je silný inhibitor CYP3A4 a in vitro bylo prokázáno, e inhibuje metabolizmus
buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V panelu 18 mikrosomálních preparátù z lidských jater byla po souèasném podávání
buprenorfinu a ketokonazolu pozorována inhibice metabolizmu buprenorfinu.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Iribarne a kol., 1997

KETOKONAZOL V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Ketokonazol je dobøe známý inhibitor CYP3A4. Pøi souèasném podávání je tedy moné oèekávat sníení metabolizmu metadonu. Pokud se tedy metadon a ketokonazol podávají souèasnì, mìlo by se postupovat opatrnì, aby se zajistilo, e zvýená koncentrace metadonu
v plazmì nepovede k pøedávkování.

Dùkazy:
In vitro: Podle studií mùe souèasné podávání ketokonazolu a metadonu vést k výrazné redukci metabolizmu metadonu.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

n Odkazy:
Moody a kol., 1997
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4

Rifabutin

n Metabolizmus:
Rifabutin se primárnì metabolizuje izoenzymem CYP3A4, aèkoliv pøesná metabolická dráha
není dosud známa.

RIFABUTIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Rifabutin a buprenorfin jsou slabými inhibitory CYP3A4. Souèasné uívání obou léèiv vak
nebylo zkoumáno.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

RIFABUTIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Rifabutin je slabým inhibitorem CYP3A4 a nic nenasvìdèuje tomu, e by souèasné podávání
rifabutinu a metadonu vedlo k významným lékovým interakcím. Byly vak pozorovány urèité
mírné abstinenèní pøíznaky, bylo by proto vhodné pacienta monitorovat.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V prùbìhu souèasného podávání rifabutinu a metadonu nebyly pozorovány ádné
významné rozdíly ve vrcholové plazmatické koncentraci metadonu, v dobì do nástupu vrcholové koncetrace nebo v clearance.
Klinické: V jednom nezaslepeném klinickém hodnocení bezpeènosti hlásilo 75 % pacientù
alespoò jeden pøíznak abstinenèního syndromu z odnìtí opiátù po souèasném podávání metadonu a rifabutinu, vechny pøíznaky vak byly mírného stupnì.
n Odkazy:
Brown a kol., 1996
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5 Rifampicin
n Metabolizmus:
Rifampicin se metabolizuje v prùbìhu enterohepatální cirkulace.

RIFAMPICIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nebyl proveden ádný výzkum zamìøený na pravdìpodobnost interakcí mezi rifampicinem
a buprenorfinem. Rifampicin je vak znám jako silný induktor CYP3A4. Pøi souèasném podávání tìchto dvou léèiv by se proto mìlo postupovat opatrnì.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

RIFAMPICIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Rifampicin je znám jako silný induktor øady enzymù cytochromu P450, vèetnì CYP3A4,
CYP2B6 a CYP2C9. Pøi souèasném podávání s metadonem tedy lze oèekávat intenzivnìjí
metabolizmus metadonu a moné abstinenèní pøíznaky. Je vhodné peèlivé monitorování klinických projevù a následná úprava dávky.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Souèasné podávání metadonu a rifampicinu bylo spojeno s prudkým poklesem plazmatických hladin metadonu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Kreek a kol., 1976/ Rae a kol., 2001
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Shrnutí
RÙZNÉ LÉKY V KOMBINACI S BUPRENORFINEM: SHRNUTÍ
1. Acylpyrin: je moné, e souèasné uívání omezuje antitrombotické úèinky acylpyrinu.
2. Cimetidin: mùe sniovat metabolizmus buprenorfinu a vést tak ke zvýení plazmatických hladin buprenorfinu.
3. Dextrometorfan: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
4. Disulfiram: neoèekává se, e by vedl k závaným interakcím s buprenorfinem. Nemìl by
se poívat alkohol.
5. Lofexidin: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
6. Nikotin: není pravdìpodobné, e by významnì ovlivòoval metabolizmus buprenorfinu.
7. Nifedipin: mùe inhibovat metabolizmus buprenorfinu a mùe se objevit zvýení jeho
plazmatických koncentrací.
8. Omeprazol: neoèekává se, e by významnì ovlivnil metabolizmus buprenorfinu.
9. Kvetiapin: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
10. Valspodar: v dobì tisku ádné dostupné údaje.
RÙZNÉ LÉKY V KOMBINACI S METADONEM: SHRNUTÍ
1. Acylpyrin: souèasné uívání mùe omezovat antitrombotické úèinky acylpyrinu.
2. Cimetidin: mùe sniovat metabolizmus metadonu a vést tak ke zvýení jeho plazmatických hladin.
3. Dextrometorfan: studie jednoho pøípadu dokumentuje neádoucí reakce bìhem souèasného podávání dextrometorfanu a metadonu, které po vysazení dextrometorfanu
ustoupily.
4. Disulfiram: nebylo pozorováno, e by vstupoval do významné interakce s metadonem.
Nemìly by se podávat metadonové pøípravky s obsahem alkoholu.
5. Lofexidin: u pacientù uívajících lofexidin v prùbìhu udrovací terapie metadonem mohou nastávat kardiovaskulární a kognitivní zmìny.
6. Nikotin: mùe indukovat metabolizmus metadonu a sniovat sérové koncentrace metadonu.
7. Nifedipin: metabolizmus nifedipinu mùe být souèasným podáváním metadonu potlaèován.
8. Omeprazol: mùe inhibovat metabolizmus metadonu a souèasné podávání mùe vést ke
zvýeným hladinám metadonu v séru.
9. Kvetiapin: mùe vyvolávat subklinický nárùst expozice metadonu.
10. Valspodar: mùe zvyovat biologickou dostupnost metadonu.
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1 Acylpyrin
n Metabolizmus:
Acylpyrin podstupuje extenzivní metabolizaci v játrech, pøièem hlavní roli zde hraje zøejmì
UGT1A6.

ACYLPYRIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
UGT1A6 zøejmì nehraje v metabolizmu buprenorfinu ádnou roli. Nebyl vak proveden ádný výzkum zamìøený na souèasné uívání acylpyrinu a buprenorfinu. Je tøeba poznamenat,
e u metadonu byly pozorovány farmakodynamické interakce, které omezují antitrombotickou úèinnost acylpyrinu. Pøi pøedepisování acylpyrinu kvùli ischemické chorobì srdeèní atp.
by se proto mìlo brát v úvahu uívání jakéhokoli opiátu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

ACYLPYRIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Farmakodynamické interakce mezi metadonem a acylpyrinem mohou omezovat antitrombotické úèinky acylpyrinu. Pøi pøedepisování acylpyrinu kvùli ischemické chorobì srdeèní
atp. by se proto mìlo brát v úvahu uívání opiátù.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U pacientù na udrovací terapii metadonem, kterým se podával acylpyrin jako profylaxe ischemické choroby srdeèní, se projevovala nedostateèná úèinnost acylpyrinu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Bigler a kol., 2001/ Malinin a kol., 2001
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2

Cimetidin

n Metabolizmus:
Cimetidin se èásteènì metabolizuje v játrech, vìtina léèiva (70 %) se vak vyluèuje v nezmìnìné podobì.

CIMETIDIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
O cimetidinu je známo, e inhibuje aktivitu CYP3A4, CYP2D6 a CYP1A2. Aèkoliv neprobìhl
ádný výzkum ohlednì monosti interakcí mezi cimetidinem a buprenorfinem, pøi jejich souèasném podávání lze oèekávat zvýené plazmatické koncentrace buprenorfinu v dùsledku
jeho sníeného metabolizmu. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

CIMETIDIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
O cimetidinu je známo, e inhibuje aktivitu CYP3A4, CYP2D6 a CYP1A2. Pøi souèasném podávání s metadonem lze tedy oèekávat sníení metabolizace metadonu a zvýené plazmatické koncentrace metadonu.
n Dùkazy:
In vitro: Po souèasném podávání cimetidinu a metadonu byla pozorována inhibice metabolizmu metadonu.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Dawson a kol., 1984
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3 Dextrometorfan
n Metabolizmus:
Dextrometorfan se primárnì metabolizuje izoenzymem CYP2D6.

DEXTROMETORFAN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Nejsou k dispozici ádné údaje týkající se interakcí mezi dextrometorfanem a buprenorfinem.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

DEXTROMETORFAN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Metadon je substrátem CYP2D6. Podle studie jednotlivého pøípadu se mohou objevovat interakce mezi dextrometorfanem a metadonem.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: U jednoho pacienta, který uíval souèasnì metadon a dextrometorfan, bylo hláeno
delirium, nadmìrná spavost, zmatenost, letargie, naruené soustøedìní a zhorený pøíjem
potravy. Pøíznaky po vysazení dextrometrofanu ustoupily (Lotrich a kol., 2005).

Odkazy:
Lotrich a kol., 2005
n
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4

Disulfiram

n Metabolizmus:
Disulfiram podstupuje pomalou metabolizaci v játrech, pøièem bìhem 1-2 týdnù v tìle zùstává 20 %.

DISULFIRAM V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V nedávném klinickém hodnocení se nepodaøilo zjistit ádné interakce mezi buprenorfinem
a disulfiramem. Pacienti by se vak mìli informovat o nevhodnosti konzumace alkoholu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Dvacet subjektù závislých na opiátech a kokainu, pùvodnì zaøazených do kontrolovaného klinického hodnocení udrovací terapie buprenorfinem a pak randomizovaných k disulfiramu (250 mg dennì; n=11) nebo k placebu (n=9) na 12 týdnù  nebyly pozorovány
ádné pøíznaky lékové interakce.
n

Odkazy:
George a kol., 2000
n

DISULFIRAM V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Disulfiram inhibuje metabolizmus alkoholu, vyplývají z toho nepøíjemné neádoucí úèinky.
Nemìly by se proto podávat metadonové pøípravky obsahující alkohol. Nejsou ádné dùkazy,
které by svìdèily pro interakce mezi disulfiramem a vìtinou pøípravkù s metadonem.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Pøi souèasném podávání metadonu a disulfiramu nebyly patrné ádné statisticky významné vlivy na metabolizmus metadonu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

Odkazy:
Tong a kol., 2005
n
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5 Lofexidin
n Metabolizmus:
Lofexidin se extenzivnì vstøebává a vrcholové plazmatické koncentrace dosahuje za 3 hodiny po podání jednotlivé dávky. Eliminaèní poloèas je 11 hodin, pøièem pøi opakovaném podávání dochází a po 4 dnech ke kumulaci. Lofexidin podstupuje extenzivní metabolizaci
v játrech a vyluèuje se hlavnì ledvinami.

LOFEXIDIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V dobì tisku nejsou k dispozici ádné vhodné informace.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

LOFEXIDIN V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Podle literatury dostupné v dobì tisku nebyl mechanizmus interakcí objasnìn. Pacienti uívající metadon a lofexidin by se nicménì mìli peèlivì sledovat s ohledem na kardiovaskulární a kognitivní zmìny.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: Pacienti uívající pøiblinì 80 mg metadonu dennì a zhruba 1,6 mg lofexidinu dennì mìli oproti pacientùm uívajícím ekvivalentní dávky metadonu samotného významnì
nií systolický i diastolický krevní tlak a významnì horí kognitivní funkce.
n Odkazy:
Schroeder a kol., 2007
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6

Nikotin (kouøení cigaret)

n Metabolizmus:
Nikotin je zøejmì primárnì metabolizován v játrech izoenzymem CYP2A6.

NIKOTIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
V dobì tisku ádné dostupné údaje ohlednì jakýchkoli moných interakcí mezi kouøením cigaret a léèbou buprenorfinem. Bylo prokázáno, e nikotin indukuje aktivaci enzymù CYP2A6
a CYP1A2, buprenorfin se ale ani jedním z tìchto enzymù významnì nemetabolizuje.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

NIKOTIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e kouøení cigaret mùe indukovat CYP1A2 a vést ke sníení hladin metadonu. Pacienti by se mìli informovat, e kouøení cigaret mùe sníit úèinek jejich metadonu.
Mùe být potøebné zvýení dávky.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U pacientù na udrovací terapii metadonem, kteøí kouøí cigarety, byly pozorovány
sníené plazmatické koncentrace metadonu.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Yue a kol., 1995
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7 Nifedipin
n Metabolizmus:
Nifedipin se primárnì metabolizuje enzymem cytochromu P450, CYP3A4.

NIFEDIPIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo zjitìno, e nifedipin inhibuje metabolizmus buprenorfinu. Souèasné uívání mùe vést
ke zvýení koncentrací buprenorfinu v plazmì. Riziko toho, e vysoké plazmatické hladiny
buprenorfinu navodí tìký útlum dechu, je vak limitováno stropovým efektem buprenorfinu.

Dùkazy:
In vitro: Po souèasném podávání nifedipinu a buprenorfinu bylo na panelu 18 mikrosomálních preparátù z lidských jater pozorováno potlaèení metabolizmu buprenorfinu.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

n Odkazy:
Iribarne a kol., 1997a

NIFEDIPIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Bylo prokázáno, e souèasné uívání metadonu a nifedipinu vede k potlaèení metabolizace
nifedipinu. Vliv nifedipinu na metabolizmus metadonu zatím není zhodnocen. Pøi souèasném podávání tìchto léèiv je tøeba postupovat opatrnì.

Dùkazy:
In vitro: Po souèasném podávání nifedipinu a metadonu bylo pozorováno potlaèení metabolizmu nifedipinu.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

n Odkazy:
Iribarne a kol., 1997b
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8

Omeprazol

n Metabolizmus:
Za primární enzym zodpovìdný za metabolizaci omeprazolu se oznaèuje CYP2C19.

OMEPRAZOL V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
O omeprazolu je známo, e inhibuje aktivitu enzymù CYP2C19 i CYP3A4, významná inhibice
metabolizmu buprenorfinu ani omeprazolu vak nebyla pozorována.
n Dùkazy:
In vitro: Ve tøech mikrosomálních preparátech z lidských jater nebyly po souèasném podávání omeprazolu s buprenorfinu pozorovány ádné významné interakce.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Kilicarslan a Sellers, 2000

OMEPRAZOL V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
O omeprazolu je známo, e inhibuje aktivitu enzymù CYP2C19 i CYP3A4, lze tedy oèekávat
útlum metabolizmu metadonu. Pøi souèasném podávání se mohou proto zvyovat hladiny
metadonu. Lze doporuèit pozorné sledování klinické odpovìdi, s následnou úpravou dávky.
n Dùkazy:
In vitro: Po souèasném podávání metadonu a omeprazolu byla pozorována inhibice metabolizmu metadonu.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Foster a kol., 1999
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9 Kvetiapin
n Metabolizmus:
Kvetiapin se extenzivnì metabolizuje v játrech, hlavnì sulfoxidací enzymem cytochromu
P450 CYP3A4.

KVETIAPIN V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Farmakokinetika kvetiapinu je ovlivnìna souèasným podáváním ketokonazolu a karbamazepinu, take u jiných léèiv, která silnì pùsobí na aktivitu nebo expresi CYP3A4, by se dalo
pøedpokládat, e mìní expozici kvetiapinu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n

n Odkazy:
Grimm a kol., 2006

KVETIAPIN V KOMBINACI S METADONEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Farmakokinetika kvetiapinu je ovlivnìna souèasným podáváním ketokonazolu a karbamazepinu, take u jiných léèiv, která silnì pùsobí na aktivitu nebo expresi CYP3A4, by se dalo
pøedpokládat, e mìní expozici kvetiapinu.

Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: Prùmìrná dávka kvetiapinu 138 mg/den, podávaná prùmìrnì 30 dní, vedla k významnému poklesu plazmatických koncentrací R-metadonu, aktivního enantiomeru. Mezi
hypotetickými substráty interakce jsou jaterní enzym CYP2D6 a/nebo P-glykoproteinový
transportér.
Klinické: Personál nezaznamenal ádné známky pøedávkování, kdy dolo po souèasném podání s kvetiapinem ke zvýení hladin metadonu v plazmì.
n

Odkazy:
Grimm a kol., 2006/ Uehlinger a kol., 2007
n
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10

Valspodar

n Metabolizmus:
Silná inhibice membránových a cytoplazmatických detoxikaèních mechanizmù v buòkách
na tìlesných rozhraních urèených ke vstøebávání a eliminaci, kterou zpùsobuje Valspodar,
vede k øadì farmakokinetických interakcí s jinými léèivy, je jsou substráty P-glykoproteinu
a/nebo enzymù CYP.

VALSPODAR V KOMBINACI S BUPRENORFINEM
n Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Valspodar pravdìpodobnì vstupuje do interakce s léky, které jsou substráty enzymù CYP,
v dobì tisku vak nejsou k dispozici ádné specifické informace o povaze takových interakcí.
n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.

VALSPODAR V KOMBINACI S METADONEM
Pravdìpodobnost interakcí s opiáty:
Valspodar pravdìpodobnì vstupuje do interakce s léky, které jsou substráty enzymù CYP.
n

n Dùkazy:
In vitro: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
In vivo: U potkanù bylo prokázáno, e zvyuje biologickou dostupnost metadonu inhibicí
P-glykoproteinu. Bylo pozorováno zintenzivnìní metadonem navozené analgezie.
Klinické: V dobì tisku ádné dostupné údaje.
n Odkazy:
Ortega a kol, 2007
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