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Profily liečiv používaných pri 
liečbe pacientov s COVID-19 
Na liečbu COVID-19 neexistuje vo svete žiaden registrovaný liek. V 
niektorých prípadoch sa u pacientov vo vážnom stave používajú lie-
ky  neregistrované  alebo  registrované  na  použitie  v  iných  indiká-
ciách.

Použitie  neregistrovaného  lieku  alebo  lieku  registrovaného  v  inej 
ako požadovanej indikácii je možné zapojením pacienta do klinické-
ho skúšania. Klinické skúšanie na Slovensku schvaľuje Štátny ústav 
pre kontrolu liečiv a jeho výsledkom je zhromaždenie potrebných 
údajov o účinnosti a bezpečnosti lieku. Slovensko aktuálne rokuje s 
potenciálnymi  zadávateľmi o  možnosti  zapojenia  slovenských  pa-
cientov s COVID-19 do klinického skúšania potenciálne účinných 
liekov (remdesivir).
Registrovaný liek na liečbu iného ochorenia môže byť použitý pri 
COVID-19 v neschválenej indikácii (off-label použitie). Ministerstvo 
zdravotníctva  Slovenskej  republiky  (MZ SR)  vydalo  povolenie  na 
terapeutické použitie u pacientov s COVID-19 na lieky: KALETRA 
(lopinavir/ritonavir),  PLAQUENIL (hydroxychlorochín),  RIBAVI-
RIN (ribavirín), DARUNAVIR (darunavir), RITONAVIR (ritona-
vir),  ROACTEMRA (tocilizumab)  a  INTRON  A (interferón 
alfa-2b). Výhodou je, že pri týchto liekoch je známy ich farmakolo-
gický i bezpečnostný profil, dávkovanie, nežiaduce účinky, spôsoby 
podávania, interakcie i kontraindikácie, ako aj obmedzenia pri ich 
používaní. Účinok pri liečbe COVID-19 však nemusí byť dostatoč-
ný. 
MZ SR vydalo v súvislosti s COVID-19 povolenia na terapeutické 
použitie  neregistrovaných  liekov:  CHLOROQUINE (chlorochín), 
AVIGAN (favipiravir) a REMDESIVIR (remdesivir).
Lieku CHLOROQUINE bolo vydané povolenie pre potreby infek-
tologických pracovísk, OAIM a pracovísk pneumológie a ftizeoló-
gie, všetky ostatné vyššie menované lieky sú povolené na použitie na 
infektologických oddeleniach.  

Základné informácie o farmakokinetických a farmakodynamických 
vlastnostiach, dávkovacích režimoch pri renálnej a hepatálnej insufi-
ciencii, spôsoboch podania do výživovej sondy liečiv podávaných v 
terapii COVID-19, poskytuje nasledujúca prehľadná tabuľka. Lieky 
DARUNAVIR a RITONAVIR napriek povoleniu MZ SR nie sú do 
tabuľky zahrnuté, a to pre vyjadrenie (https://www.jnj.com/lack-of-
evidence-to-support-darunavir-based-hiv-treatments-for-coronavi-
rus) výrobcu Johnson & Johnson, ktorý pre tento moment nepotvr-
dil účinnosť darunaviru v liečbe COVID-19.
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COVID-19 

CoronaVirus  Infection  Disease 
2019 je akútne vysoko infekčné res-
piračné  ochorenie  spôsobené  víru-
som SARS-CoV-2.  Zaraďuje  sa  do 
tej  istej  čeľade  ako  SARS-CoV 
a MERS-CoV, no je geneticky od-
lišný. 

Vírus sa prenáša kvapôčkami sekré-
tu  pri  kašli,  kýchaní  a  rozprávaní. 
Infekcia sa prenáša aj cez kontami-
nované predmety.
Prejavuje sa suchým kašľom, sťaže-
ným  dýchaním,  zvýšenou  telesnou 
teplotou nad 38 °C, bolesťou svalov, 
hlavy, únavou, malátnosťou, často aj 
stratou  čuchu  a  chuti.  Pri  ťažkom 
priebehu môže vyvolať obojstranný 
zápal  pľúc  a  môže  viesť  k  úmrtiu 
pacienta. 
Medzi  najdôležitejšie  preventívne 
opatrenia vydané Úradom verejného 
zdravotníctva SR patria:
✦ nosenie  ochranného  rúška  všade

mimo svojho bydliska
✦ časté  umývanie  a  dezinfikovanie

rúk
✦ minimalizovanie dotýkania tváre a

očí neumytými rukami
✦ zvýšená hygiena prostredia vráta-

ne  častého  vetrania  miestností  a
dezinfikovania plôch
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CHARAKTERISTIKA LIEČIV PODANIE DO SONDY

Liečivo

Liek povolený MZ SR 
pri podozrení/

potvrdenej infekcii 
COVID-19

Spôsob užívania Metabolizmus/ 
transport

Vzťah k enzýmom/
transportérom

Renálna insuficiencia 
(RI)

Hepatálna insuficiencia 
(HI)

Kontraindikácie (podľa 
SPC)

Pravdepodobný mechanizmus 
účinku Lieková forma Možno podať do 

sondy? Spôsob podania Vysvetlenie

Lopinavir/ritonavir

KALETRA tbl flm 
120x200/50mg

perorálne s jedlom /bez jedla, NEPOLIŤ, 
NEDRVIŤ, NEROZHRÝZŤ!

lopinavir - CYP3A4, 
P-gp (1) ritonavir -
najmä CYP3A4, 
minimálne CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2D6, 
P-gp (2)

lopinavir - 0
ritonavir - silný 
inhibítor CYP3A4, P-gp 
(2), stredne silný 
induktor CYP2B6, slabý 
induktor CYP1A2, 
CYP2C9, CYP2C19, 
glukuronidácia (2)

RI: nie je potrebná úprava 
dávkovania      
HI: mierna - stredne ťažká 
HI - nie je potrebná 
redukcia dávky; závažná HI - 
kontraindikácia

závažná HI, precitlivenosť 
na LČ, PL, ťažká HI, 
alfuzosín, amiodarón, 
dronedarón, simvastatín, 
kolchicín pri RI/HI, 
avanafil, sildenafil (PAH), 
PO midazolam, ľubovník 
bodkovaný, kvetiapín, 
lurazidón, elbasvir/
grazoprevir, 
(dihydro)ergotamín, 
venetoklax,  ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir , viac 
info - SPC

Lopinavir pravdepodobne inhibuje 
koronavíruosvú 3-chymotripsín-like 
proteázu, čo je proteáza zodpovedná za 
tvorbu zrelých, infekčných vírusových 
častíc. Ritonavir účinkuje ako 
farmakokinetický enhancer - inhibíciou 
CYP3A4 dochádza k zvýšeniu 
koncentrácie lopinaviru na účinné hladiny 
(3).

filmom obalené tablety

Vo výnimočných 
prípadoch áno, 
pravdepodobne 
potrebné navýšiť dávku 
o 50%. Podávať do
NGS, nepodávať do inej 
formy sondy (4, 5).

Tablety nechať rozpustiť, nedrviť 
ani nelámať, zvážiť zvýšenie dávky 
o 50%, rozpustiť v dostatočnom
množstve vody 10ml/tableta, 
rozpúšťanie môže trvať niekoľko 
hodín. Pripravená suspenzia je 
stabilná 24 hod (4, 5).

Lopinavir/ritonavir sa vstrebávajú v čreve. Tablety sú 
vyrobené špecifickou farmaceutickou technológiou 
Meltrex, kedy sa z polyméru a účinnej látky za 
definovanej teploty a tlaku vytvorí homogénna 
disperzia liečiva v polymére. Narušenie tejto štruktúry 
ovplyvňuje farmakokinetiku podávaného lieku. Pri 
drvení tablety sa častice môžu zhlukovať a upchávať 
sondu. Štúdia s rozdrvenými tabletami poukazuje na 
cca 50% zníženie hladín lopinaviru - preto treba zvážiť 
navýšenie dávky pri podávaní upravených tabliet (4,5)

LOPINAVIR/
RITONAVIR MYLAN 
tbl flm 120x200mg/
50mg

 KALETRA sol por 
80mg+20mg 
2x60ml+2x2ml striek.

perorálna suspenzia

Áno, uprednostniť pred 
podávaním tabliet. 
Perorálna suspenzia nie 
je v SR bežne dostupná.

Suspenziu podať priamo do sondy.

Suspenzia obsahuje alkohol, je potrebná opatrnosť pri 
podávaní pediatrickým pacientom. Nemala by sa 
podávať spolu s metronidazolom pre riziko 
disulfiramovej reakcie.

Chlorochín CHLOROQUINE tbl à 
250mg perorálne s jedlom  najmä CYP3A4, 

CYP2D6 (6) inhibítor CYP2D6 (7)

používať s opatrnosťou u 
pacientov s RI/HI, môže 
byť potrebná redukcia dávky 
(žiadne bližšie info)

alergia na 
hydroxychlorochín a iné 
deriváty 4-aminochinolínov, 
preexistujúca očná 
makulopatia

Chlorochín a hydroxychlorochín sa 
akumulujú v lyzozómoch, zvyšujú ich pH a 
narúšajú schopnosť antigén prezentujúcej 
bunky spracovať antigén a prezentovať ho 
T-bunkám, čo vedie k zníženiu aktivácie
T-buniek a zníženiu produkcie cytokínov.
CLQ a HCLQ inhibujú fúziu vírusu a
hostiteľskej bunky ovplyvnením
glykozylácie ACE2. Hydroxychlorochín
má lepší bezpečnostný profil v porovnaní s
chlorochínom (9).

tablety/ IPL kapsule áno (off-label) (10)

Tablety rozdrviť/kapsuly otvoriť 
zmiešať  jogurtom/medom/   
rozpustiť vo vode, podať do sondy 
(10).

Chlorochín je rozpustný vo vode.

Hydroxychlorochín PLAQUENIL 
60x200mg perorálne s jedlom/ mliekom CYP3A4, CYP2C8 

(8) inhibítor CYP2D6 (7)

používať s opatrnosťou u 
pacientov s RI/HI, môže 
byť potrebná redukcia dávky 
(žiadne bližšie info)

alergia na 
hydroxychlorochín a iné 
deriváty 4-aminochinolínov, 
preexistujúca očná 
makulopatia

filmom obalené tablety áno (off-label) (10,11)

Tablety rozdrviť na čo najjemnejší 
prášok aby sa zamedzilo upchatiu 
sondy filmom obaľujúcim tabletu, 
rozpustiť vo vode, rozpúštanie 
môže trvať viac ako 2 minúty 
(10,11).

Hydroxychlorochín je pravdepodobne vstrebávaný z 
tenkého čreva, je dobre rozpustný vo vode (8,10, 11).

Ribavirín

RIBAVIRIN MYLAN 
tbl flm 200mg 

perorálne s jedlom fosforyláza, 
hydrolýza, nie CYP

inhibítor inozín-
monofosfát 
dehydrogenáza, nie CYP

RI: redukcia dávky od Clcr 
50ml/min; nie je možné 
vztiahnuť dávkovanie ako 
pri chron. hepat. typu C                                           
HI: nie je potrebná úprava 
dávky

precitlivenosť na LČ, PL, 
gravidita, laktácia, závažné 
ochorenia srdca, 
hemoglobinopatia

Účinkuje pravdepodobne na viacero 
úrovniach pri replikácii RNA vírusu, 
podáva sa ako kombinovaná liečba (12).

filmom obalené tablety nie
Tablety obsahujúce účinnú látku ribavirín by nemali 
byť rozdrvené/otvárané a podávané NGS pre svoj 
teratogénny potenciál (10).RIBAVIRIN MYLAN 

tbl flm 400mg

Favipiravir AVIGAN tbl 
100x200mg perorálne aldehyd oxidáza, 

xantín oxidáza

slabý inhibítor 
CYP2C8, aldehyd 
oxidázy (samoinhibícia 
inaktivujúceho enzýmu) 

nie sú dáta precitlivenosť na LČ, PL, 
tehotenstvo (aj podozrenie)

Intracelulárne metabolizovaný na analóg 
purínu, zabuduje sa do narastajúceho 
vírusového vlákna, inhibuje RNA 
polymerázu (13).

filmom obalené tablety Tablety je možné drviť a rozmiešať vo vode, nie sú žiadne dáta pre podanie sondou (10).

Tocilizumab

ROACTEMRA 20mg/
ml con inf 1x10ml/
200mg 

parenterálne; nariediť na konečný objem 100ml 0,9% 
NaCl; nemiešať s inými liekmi; po nariedení stabilita 
24hod pri 2 - 8 °C (z dôvodu mikrobiologickej 
kontaminácie)

pravdeodobne 
proteolýza 
(DrugBank)

Tocilizumb priamo 
neinhibuje ani neindukuje 
enzýmy. Interleukíny, teda 
aj IL-6, spôsobujú 
redukciu expresie 
niektorých CYP 
(CYP1A2, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP3A4). 
Podaním tocilizumabu 
dochádza k normalizácii 
expresie týchto enzýmov 
= mohlo by byť potrebné 
zvýšenie dávky LČ 
podávaných pred 
zahájením liečby 
tocilizumabom.

mierna RI - nie je potrebné 
redukovať dávku
HI: nie sú dáta

precitlivenosť na LČ, PL, 
aktívne a závažné infekcie; 
ALT,AST>5x

Protilátka viažuca sa na receptor pre IL-6. parenterálna cesta podania
ROACTEMRA 20mg/
ml con inf 1x20ml/
400mg

stredne ťažká - ťažká RI - 
nie sú dáta
HI: nie sú dáta

Interferón alpha2-b INTRON A 25 MIU sol 
ijf 1x2,5ml/25MU

subkutánne - v dlhodobej liečbe/ parenterálne: 
nariediť tesne pred podaním s 50ml 0,9%NaCl a 
podať počas 20min infúzie; nemiešať s inými liekmi

‒ ‒

RI: ClCr<50ml/min 
sledovať toxicitu - prípadne 
upraviť dávku (16)
HI: Child-Pughova trieda A 
- nie je potrebná úprava
dávky (16)

precitlivenosť na LČ, PL, 
závažné ochorenie srdca 
(kongestívne zlyhávanie; 
závažné arytmie; čerstvý 
IM); závažná RI; Child-
Pughova trieda B-C; 
epilepsia a/alebo zhoršená 
funkcia CNS; chronická/
autoimunitná hepatitída; 
nekontrolované ochorenie 
ŠŽ; telbivudín 

Imunomodulátor, kombinovaná liečba 
(13). parenterálna cesta podania

Remdesivir (14) REMDESIVIR con inf/
plv ifo 

Parenterálne; spolu s remdesivirom by mal byť 
dodaný manuál obsahujúci všetky informácie. Podľa 
dostupnej literatúry sa liek podáva nasledovne: 100mg 
prášok na koncentrát na infúzny roztok sa 
rekonštituuje s 19ml vody na injekciu a riedi na finálny 
objem 250ml 0,9% NaCl alebo 5% glukózou. 
Koncentrát na infúzny roztok sa riedi na finálny 
objem 250ml 0,9% NaCl alebo 5% glukózou. Nesmie 
sa miešať so žiadnymi inými liekmi. Podáva sa 
intravenóznou infúziou počas 30 - 120 min.

predominantne 
hydrolýza, CYP2C8, 
CYP2D6, CYP3A4, 
významný first-pass 
efekt, OATP1B, P-gp 
(15)

in vitro inhibítor 
CYP3A4, OATP1B1, 
OATP1B3, nízke riziko 
liekových interakcií (15)                                            
in vitro induktor 
CYP1A2, CYP2B6, nízke 
riziko interakcií (15)

RI: mierna, stredne ťažká 
RI - žiadna úprava dávky; 
eGFR < 30ml/min, HD = CI                               
HI: mierna - stredne ťažká 
HI - nie je potrebná 
redukcia dávky; ak ALT > 5x 
ULN = CI

hypersenzitivita na LČ, PL, 
multiorgánové zlyhanie, 
eGFR < 30ml/min, HD, 
ALT > 5x ULN, použitie 
viac ako 1 vazopresora pri 
septickom šoku, 
participácia v inej klinickej 
štúdii experimentálneho 
lieku v terapii COVID-19

Intracelulárne dochádza k metabolizmu 
na analóg adenozínu, ktorý sa viaže na 
vytvárajúce sa vlákno RNA a ukončuje 
jeho syntézu.

parenterálna cesta podania
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