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INTERAKCJE LEKÓW

Prof. dr hab. Barbara Filipek
Katedra Farmakodynamiki UJ CM

INTERAKCJE LEKÓW

•Interakcja - wpływ jednego leku na 
końcowy efekt działania drugiego 
równocześnie stosowanego leku.

- Jeden z leków może:
• wzmagać lub osłabiać działanie innego leku
• skracać lub przedłużać czas działania

INTERAKCJE LEKÓW

•W zależności od mechanizmu 
takich zjawisk rozróżnia się:

- Interakcje farmaceutyczne
- Interakcje farmakokinetyczne
- Interakcje farmakodynamiczne

INTERAKCJE FARMACEUTYCZNE

• W trakcie sporządzania leku
- niezgodności recepturowe fizyczne
- niezgodności recepturowe chemiczne

INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

• Wzajemne oddziaływanie na siebie leków, których 
wynikiem są zmiany  w  zakresie  ich:

- wchłaniania
- transportu
- zmniejszenia lub zwiększenia siły wiązania

z białkami krwi i tkanek
- biotransformacji  i  wydalania 

• a jednocześnie zmiany te można określić ilościowo. 

INTERAKCJE  FARMAKODYNAMICZNE

Substancje czynne działają: 
• synergistycznie
• lub antagonistycznie na ten sam receptor, 

na narząd wykonawczy lub procesy sprzężenia
zwrotnego.
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INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

Bariera   jelito    – krew
Leki o charakterze 
kwaśnym

pH – 3                    
______________________________

pH – 7                                       Leki o charakterze 
zasadowym

Zjonizowana cząsteczka leku
Niezjonizowana cząsteczka leku

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Interakcje leków podczas ich wchłaniania
- Zmiana pH spowodowana przez jeden z leków  (np. podanie

leku zobojętniającego z lekiem o charakterze kwasu lub zasady zmienia
jonizację  i  wchłanianie tego leku)

• Leki zobojętniające plus niesteroidowe leki przeciwzapalne  
upośledzenie wchłaniania NLPZ (kwas acetylosalicylowy)

• Leki zobojętniające: wodorotlenek  magnezu i trójkrzemian 
magnezu zwiększając pH treści pokarmowej            ułatwiają 
wchłanianie pochodnych kumaryny, nasilają ich działania 

• Inhibitory pompy protonowej – omeprazol i pantoprazol       
zwiększają wchłanianie digoksyny

• Zapobieganie - podanie leku na 2 godz. przed lub 2 godz. po podaniu leku 
zobojętniającego

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Adsorpcja jednego leku przez drugi lek 
- Węgiel leczniczy może adsorbować na swojej powierzchni inny 
równocześnie podany lek

-Żywicowe wymienniki jonowe, jak np. cholestyramina lub 
kolestypol, mogą wiązać substancje czynne wielu leków i zmniejszać lub 
całkowicie hamować ich resorpcję, a tym samym osłabiać ich działanie

• Statyny – symwastatyna, lowastatyna, atorwastatyna, rozuwastatyna, 
prawastatyna, fluwastatyna, propranolol, glikozydy naparstnicy, 
warfaryna

• Kwas foliowy, loperamid, hormony tarczycy, tetracykliny, kwas 
chendodezoksycholowy, kwas urodezoksycholowy, sole żelaza, wit. A, 
D, K.

-Leki powinny być podawane na 2 h przed podaniem 
żywicowego wymiennika jonowego lub 4 h po jego zażyciu

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Adsorpcja leku przez substancje wielkocząsteczkowe 
pożywienia, takie jak: 

- błonnik – otręby, płatki owsiane, nasiona roślin strączkowych, kasze
- pektyny – jabłka, owoce cytrusowe, owoce jagodowe
- białko (kazeiniany)

w wyniku którego następuje zmniejszenie ich wchłaniania
- Digoksyna (otręby zbóż)
- Statyny - lowastatyna (pektyna i otręby owsiane)
- Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, paracetamol (pektyny, np. 

z jabłek)

• Leki należy podawać 2 h przed lub 2 h po posiłku

INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

• Tworzenie się niewchłanialnych związków kompleksowych:
-Jednoczesne stosowanie: 

• Tetracyklin, inhibitorów gyrazy
• oraz  preparatów i pokarmów  zawierających sole 

magnezu,  wapnia (mleko i jego przetwory) lub 
żelaza – osłabienie wchłaniania tetracyklin                 
i fluorochinolonów

• Zmiana składu bakteryjnego flory jelitowej
- neomycyna, kanamycyna, paromomycyna plus leki 
przeciwzakrzepowe poch. kumaryny – nasilenie 
działania kumaryn w wyniku hamowania syntezy 
witaminy K.

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•Uszkodzenie flory jelitowej i zakłócenie krążenia 
jelitowo-wątrobowego substancji czynnych 
podlegających detoksykacji poprzez wiązanie, np.      
z kwasem glukuronowym, a uwalnianych w jelitach 
przez florę bakteryjną 

-Antybiotyki o szerokim spektrum działania i hormonalne 
środki antykoncepcyjne – niebezpieczeństwo ciąży 
pomimo stosowania środków antykoncepcyjnych.
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INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Konkurencyjność wchłaniania składników pożywienia   
w stosunku do leków

-Spożycie diety białkowej i podanie L-dopy
• Konkurencja we wchłanianiu aminokwasów obecnych 

w posiłku i leku

• Hamowanie transportu leku
-P-glikoproteina (P-gp) – kluczowy determinant 
dostępności pewnych leków w ich miejsce działania

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Hamowanie transportu leku - P-glikoproteina (P-gp)
-Najlepiej poznany transporter leków

-Jest członkiem grupy kasetowych transporterów wiążących 
ATP, z którego pochodzi energia umożliwiająca aktywny 
transport przez błonę komórkową 

-Obecna w błonach komórek nabłonka jelit, nerek oraz 
wątroby, wpływa na absorpcję i eliminację leków

-Występuje też w błonach komórek śródbłonka mózgu, 
gdzie może decydować o transporcie leków do OUN

P-glikoproteina (P-gp)

Na zasadzie transportu aktywnego wyrzuca leki  z komórek, 
zapobiegając ich kumulacji

Ma istotne znaczenie w procesie

wchłaniania leków z jelita,
z krwi do mózgu

eliminacji leków 
z moczem i żółcią

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Hamowanie P-glikoproteiny
-Do inhibitorów P-gp należą: werapamil, dilitazem, 
amiodaron, chinidyna, ketokonazol, itrakonazol
i erytromycyna

-P-glikoproteina w śródbłonku naczyń kapilarnych tworzących 
barierę krew-mózg, usuwa leki z mózgu,  zaś jej zahamowanie 
zwiększa rozmieszczenie w OUN niektórych leków (np. 
niektóre inhibitory proteazy HIV)

-Leki blokujące ten transporter mogą zwiększać 
osoczowe stężenia leków w stanie stacjonarnym

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Zwiększenie aktywności P-glikoproteiny
-P-gp jest indukowana przez te same substancje (leki),   
które wpływają na wzrost aktywności CYP3A4 

-Induktory: fenobarbital, ryfampicyna, ryfabutyna, 
karbamazepina, wyciągi z dziurawca

-Ekspresja P-gp na powierzchni komórek epitelialnych
przewodu pokarmowego prowadzi do hamowania 
wchłaniania ksenobiotyków będących substratami 
podlegającymi transportowi przy jej udziale.  

Leki będące substratami podlegającymi 
transportowi przez P-gp:

• Leki sercowo-naczyniowe: digoksyna, chinidyna, celiprolol, 
talinolol, werapamil

- indukacja P-gp przez ryfampicynę nasila usuwanie 
digoksyny do światła jelita – zmniejszenie stężenia 
digoksyny w surowicy, 

- hamowanie P-gp przez cyklosporynę – zmniejszenie 
wydalania digoksyny do moczu 

• Leki przeciwnowotworowe: aktynomycyna D, doksorubicyna, 
daunorubicyna, etopozyd, irynotekan, paklitaksel, winblastyna

• Leki immunosupresyjne: cyklosporyna A, takrolimus
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Leki będące substratami podlegającymi 
transportowi przez P-gp:

•Steroidy: aldosteron, hydrokortyzon, deksametazon
•Opioidy: morfina, metadon 
•Leki przeciwgruźlicze: ryfampicyna
•Leki różne: cefazolina, kolchicyna, atorwastatyna, 
erytromycyna, flufenazyna, fenytoina, perfenazyna, 
tiorydazyna, ondansetron, tamoksyfen, lowastatyna, 
loperamid. 

• Leki różne: atorwastatyna, fenytoina, lowastatyna

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Zwiększenie wchłaniania leków
-W procesie wchłaniania substancji leczniczych 
rozpuszczalnych w tłuszczach znaczącą rolę odgrywa żółć

-Obecność tłuszczu w diecie zwiększa rozpuszczalność leków 
lipofilnych i poprawia ich wchłanialność

• Podanie TLPD przy zbyt obfitej diecie tłuszczowej może 
prowadzić do wystąpienia działania niepożądanego (nawet 
toksycznego) na skutek zbyt wysokiego stężenia leku w 
surowicy krwi

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Zmiany perystaltyki przewodu pokarmowego – skrócenie lub 
przedłużenie czasu przebywania leku

- Podanie metoklopramidu  przyspiesza przesuwanie się treści 
jelita, co może ograniczać wchłanianie trudno wchłanialnych 
leków ze względu na niedostateczny, zbyt krótki kontakt  z 
powierzchnią chłonną jelit (np. Digoksyna), a poprawiać 
wchłanialność leków z żołądka  (hamowanie odruchu wymiotnego 
towarzyszącego np. migrenie - NLPZ)

• Metoklopramid plus kwas acetylosalicylowy

- Leki parasymptykolityczne mogą wzmagać działanie innych 
leków (zwolnienie perystaltyki – zaparcia atoniczne)

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•Zmiana przepływu krwi w krążeniu trzewnym
-Zwiększenie przepływu          wzrost 
wchłaniania

•Zmiana napięcia powierzchniowego

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•Podczas dystrybucji:
-Konkurencja o miejsca wiązania na 
białkach osocza

Lek związany  Lek  nie  związany
(farmakologicznie                             (farmakologicznie czynny)
nieczynny)   

Interakcja lek – receptor

Eliminacja leku

Wypieranie leków z połączeń  z białkami

• Leki o silnym powinowactwie do wiązania się z białkami 
osocza:

- Warfaryna – 99,5 %
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne (ibuprofen, naproksen – 99,0 %
- Diazepam – 97,0 %
- Amitryptylina, chlorpromazyna, oksazepam, imipramina – 96,0%
- Nortryptylina – 95,0 %
- Fenytoina – 89,0 – 93,0 %
- Kwas walproinowy – 90,0 %
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Przykłady interakcji na drodze wypierania leku   
z połączeń z białkami osocza  

• NLPZ plus pochodne kumaryny               wypieranie pochodnych 
kumaryny z połączeń z białkami, wzrost ryzyka krwawień z 
przewodu pokarmowego

• NLPZ plus digoksyna wzrost stężenia digoksyny na 
skutek wypierania z połączeń z białkami oraz zmniejszenia 
wydalania przez nerki              zwiększenie siły działania i ryzyka 
wystąpienia działań niepożądanych

• Kwas walproinowy plus fenytoina wyparcie 
fenytoiny z połączeń z białkami i hamowanie jej 
metabolizmu; nasilenie działania  i toksyczności fenytoiny

INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

• Interakcje zmieniające metabolizm leków
-Substancje lecznicze mogą być metabolizowane przez 
określony enzym lub całą grupę enzymów, zwłaszcza 
układu cytochromu P450

-Ten sam lek może być:
• substratem
• induktorem, czyli aktywatorem lub
• inhibitorem aktywności danego enzymu lub różnych 

enzymów, zatem wpływać na metabolizm wielu różnych 
leków

INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

• Zwiększenie metabolizmu jednego leku przez drugi 
lek (indukcja enzymatyczna)

-Indukcja enzymatyczna zmniejsza stężenie leku we krwi, 
skraca i osłabia jego działanie

• Zastosowanie induktora enzymatycznego razem z 
lekiem, którego metabolizm jest indukowany wymaga:

- zwiększenia jego dawki
- a następnie zmniejszenia jego dawki w momencie odstawienia 

induktora

INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

Hamowanie metabolizmu jednego leku przez drugi lek 
(inhibitory enzymatyczne)

• Allopurynol
• Amiodaron
• Chinidyna
• Chloropromazyna
• Chloramfenikol
• Cymetydyna
• Cyprofloksacyna
• Diltiazem
• Disulfiram
• Erytromycyna
• Klarytromycyna
• Werapamil

• Fenylbutazon
• Flukonazol
• Fluoksetyna
• Imipramina
• Indynawir
• Izoniazyd
• Ketokonazol
• Metronidazol
• Omeprazol
• Sulfonamidy
• Etanol (ostro)
• Sok grejpfrutowy
• Doustne środki antykoncepcyjne

Główne izoenzymy cytochromu P450 biorące 
udział w metabolizmie wątrobowym:

•CYP 1A2
•CYP 3A4 
•CYP 2C9

•CYP 2C19
•CYP 2D6
•CYP 2E1

INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

• CYP1A2
-Bierze udział w procesie utleniania takich leków jak: kofeina, 
teofilina, TLPD - amitryptylina, klomipramina, imipramina,  
klozapina, haloperydol, chlordiazepoksyd, diazepam, 
takryna, fenacetyna, antypiryna 

- Induktory: ryfampicyna, fenobarbital, omeprazol, benzopiren, 
policykliczne węglowodory aromatyczne

- Inhibitory: cyprofloksacyna, enoksacyna, cymetydyna, 
amiodaron, fluwoksamina, tiklopidyna, erytromycyna –
opóźnienie biotransformacji substratu
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INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•CYP1A2
- fluoksamina                   klozapina, haloperidol
-cymetydyna klozapina, propranolol,        
-cymetydyna plus teofilina            zaburzenia rytmu serca

- inhibitory gyrazy                         teofilina                              
(np. cyprofloksacyna, enoksacyna) 
– opóźnienie biotransformacji teofiliny, zaburzenia 

rytmu serca

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•CYP3A4
- Katalizuje reakcje utleniania m. in. pochodnych benzodiazepiny –
alprazolam, midazolam, triazolam, inhibitorów reduktazy HMG-CoA –
statyny, antagonistów kanału wapniowego, inhibitorów proteazy HIV 
(indynawir, rytonawir), immunosupresantów - cyklosporyna, takrolimus

• Induktory: fenobarbital, ryfampicyna, karbamazepina, 
wyciągi z dziurawca

• Inhibitory: cymetydyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, 
erytromycyna, klarytromycyna, fluoksetyna, terfenadyna, sok 
grejpfrutowy –naryngenina, owoce cytrusowe – pomelo, 
kwaśne pomarańcze

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Inhibitory CYP3A4 : 
• Sok grejpfrutowy powoduje hamowanie metabolizmu 

tych leków, które są substratami dla jelitowego enzymu
CYP3A4 i P-glikoproteiny

• Sok grejpfrutowy  zwiększa wchłanianie z jelit
– zahamowanie aktywności P-glikoproteiny, która na zasadzie 

pompy wyrzuca leki z komórek, zapobiegając ich kumulacji
• Leki, których metabolizm pierwszego przejścia jest 

hamowany przez sok grejpfrutowy: antagonisci wapnia, leki 
immunosupresyjne, leki hipolipemiczne, leki przeciwhistaminowe, 
leki działające na OUN (karbamazepina, buspiron, diazepam, 
midazolam, triazolam)

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Interakcje lekowe zależne od hamowania CYP3A4 mogą 
być poważne:

-Nasilenie nefrotoksyczności cyklosporyny i takrolimusu
-Ciężka miopatia i rabdomioliza wskutek zwiększenia 
stężeń inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyny)

• Statyny plus fibraty – zmniejszenie eliminacji statyn, 
zwiększenie stężenia w organizmie, kumulacja działania 
niepożądanego

• Interakcje lekowe zależne od indukcji CYP3A4
-Statyny plus ryfampicyna, barbiturany – pobudzenie 
metabolizmu statyn, osłabienie ich działania

Możliwe połączenia:
statyna - żywice, ezetymib, fibraty, kwas nikotynowy, kwasy omega-3
fibrat - statyna, kwas nikotynowy, kwasy omega-3 

Leczenie skojarzone zaburzeń lipidowych 

ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA DZIAŁAŃ 
NIEPOŻĄDANYCH  W TERAPII SKOJARZONEJ
• Zmniejszenie dawki obu leków 
• Fibrat rano a statyna wieczorem
• Edukacja pacjenta - rozpoznanie objawów mięśniowych 

(osłabienie, bóle i tkliwość mięśniowa, ↑ temp. 
ciemny mocz)

• Unikanie łączenia leków przy współistniejącej niewydolności nerek
• Zaprzestanie terapii w przypadku pojawienia się objawów mięśniowych i wzrostu
kinazy kreatynowej (CK) > 10 x normy

Interakcje pozalekoweInterakcje pozalekowe  Silny inhibitor CYP 3A4
 Flawonoidy (Naringeina)
 Powyżej 1L/dzień
  stężenia simwastatyny 8x

 Silny inhibitor CYP 3A4
 Flawonoidy (Naringeina)
 Powyżej 1L/dzień
  stężenia simwastatyny 8xSok grapefruitowySok grapefruitowy

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•CYP2C9
-Uczestniczy w utlenianiu m.in. niesteroidowych leków 
przeciwbólowych, fenytoiny, amitryptyliny, klomipraminy, 
imipraminy, diazepamu, sartanów, S-warfaryny, 
omeprazolu

-Induktory: fenobarbital, ryfampicyna,  karbamazepina
-Inhibitory: cymetydyna, fluoksetyna, metronidazol, 
flukonazol, kotrymazol, izoniazyd, trimetoprym, amiodaron, 
sok żurawinowy
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INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•CYP2C19
-Uczestniczy w utlenianiu: 

• inhibitorów pompy protonowej – omeprazolu, 
lanzoprazolu, 

• TLPD,
• diazepamu

-Induktory: fenobarbital, ryfampicyna, fenytoina, prednizon

-Inhibitory: cymetydyna, fluoksetyna, ketokonazol, 
tiklopidyna, indometacyna, paroksetyna, topiramat

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•CYP2D6
-Uczestniczy w utlenianiu m.in. leków przeciwdepresyjnych 
(amitryptylina, fluoksetyna, fluwokasamina, wenlafaksyna, 
paroksetyna), haloperidolu, chlorpromazyny, perfenazyny, 
rysperidonu, opiatów (fentanyl, kodeina, dekstrometorfan, 
metadon, tramadol), cyklofosfamidu, enkainidu, flekainidu, 
amiodaronu, meksyletyny, propafenonu, ondansetronu

• Inhibitory: cymetydyna, chinidyna, fluoksetyna, haloperidol, 
paraksetyna, rytonawir

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•CYP2D6
Inhibitor:
- amiodaron amitryptylina
- fluoksetyna                kodeina
- cymetydyna               flekainid
- chinidyna    propranolol
- paroksetyna               tiorydazyna

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

•CYP2E1
-Uczestniczy w metabolizmie związków 
prokancerogennych oraz m. in. takich leków jak: 
paracetamol, halotan, enfluran

-Induktory: etanol, izoniazyd

-Inhibitory: disulfiram, rytonawir

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE 

• Zwiększenie metabolizmu jednego leku przez drugi lek 
(indukcja enzymatyczna)
-Induktory enzymatyczne:

• Barbiturany
• Leki anksjolityczne; meprobamat, chlorodiazepoksyd
• Leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, mefenytoina, 

karbamazepina, prymidon)
• Antybiotyki; gryzeofulwina, ryfampicyna
• Preparaty dziurawca
• Etanol (przewlekle)
• Węglowodory zawarte w dymie papierosów

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

Przykłady interakcji:
• Barbiturany, ryfampicyna plus trójpierścieniowe leki 

przeciwdepresyjne              
- zwiększenie metabolizmu TLPD, osłabienie ich działania

• Karbamazepina plus neuroleptyki
- pobudzenie aktywności izoenzymu CYP3A4, nasilenie metabolizmu 

neuroleptyków, nasilenie objawów psychotycznych
• Karbamazepina, barbiturany, ryfampicyna, węglowodory zawarte 

w dymie papierosów                
- pobudzenie metabolizmu (CYP3A4, CYP2C19) pochodnych 

benzodiazepiny, osłabienie ich działania
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INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych:
- flukokonazol,  cymetydyna, werapamil, diltiazem, propafenon, 

chinidyna, rytonawir
- neuroleptyki, pochodne fenotiazyny

hamują metabolizm TLPD: 
- nasilają ich działanie 
- oraz zwiększają  toksyczność – nasilają działanie kardiotoksyczne      
i antycholinergiczne

• Fenytoina, karbamazepina plus werapamil, diltiazem, fluoksetyna
- Hamowanie metabolizmu leków p/padaczkowych, nasilenie ich 

działania  i neurotoksyczności

INTERAKCJE spowodowane zahamowaniem 
biotransformacji

• Chloramfenikol, cymetydyna  plus poch. kumaryny              
możliwość krwawień 

• Chloramfenikol plus tolbutamid                hipoglikemia
• Chloramfenikol plus fenytoina                 ataksja
• Cymetydyna plus diazepam               wzmocnione działanie
• Flukonazol plus cyklosporyna                zwiększone działanie
• Itrakonazol plus cyklosporyna               nefrotoksyczne
• Ketokonazol plus cyklosporyna             nefrotoksyczne

Przykłady interakcji:

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Podczas wydalania leków
-Wydalanie zależy od:

• Stopnia czynnościowego nerek
• pH moczu
• Resorpcji zwrotnej w kanalikach nerkowych

- Wchłanianie zwrotne zależy od stopnia jonizacji. Tylko cząstki 
niezjonizowane leku ulegają resorpcji zwrotnej

- Leki zakwaszające mocz zmniejszają jonizację leków kwaśnych, 
wzmagają ich resorpcję, a tym samym hamują ich wydalanie  i 
przedłużają czas działania (fenylbutazon, pochodne kwasu 
barbiturowego, salicylany)

- Leki alkalizujące mocz wzmagają resorpcję leków o charakterze 
słabych zasad ( kodeina, imipramina)

INTERAKCJE  FARMAKOKINETYCZNE

• Podczas wydalania leków
- Konkurencja o miejsca wiązania w przypadku transportu czynnego 

(konkurencja o systemy przenośnikowe)
• Probenecid plus penicylina
• Probenecid plus indometacyna
• Sulfonamidy plus pochodne sulfonylomocznika                   wzrost stęż.

- Wzmaganie przesączania kłębkowego
- Wzmaganie wydzielania kanalikowego zmniejszenie          

siły i czasu działania leku
- Zahamowanie syntezy prostaglandyn przez NLPZ (indometacyna)

upośledzenie wydalania przez nerki soli litu, a tym samym 
zwiększenie ich stężenia w surowicy

INTERAKCJE   FARMAKODYNAMICZNE

• Synergizm – zgodne, jednokierunkowe działanie leków

Synergizm

addycyjny hiperaddycyjny
(sumacja) (potencjalizacja)

Antagoniści:

•Antagonizm – przeciwne, różnokierunkowe  działanie leków, 
które mogą  hamować lub znosić wzajemne swoje działanie

- Kompetetywni (wiążą się do receptorów w tym samym 
miejscu)

- Niekompetytywni (osłabiają działanie agonisty w różny 
sposób)

- Funkcjonalni (hamują działanie innego agonisty poprzez 
działanie agonistyczne na odmienne receptory, np. substancje 
cholinergiczne i histaminergiczne a beta2-adrenergiczne)

- Chemiczni (substancja reaguje chemicznie z substancją 
czynną i powoduje jej inaktywację, np. heparyna i siarczan 
protaminy)
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INTERAKCJE  FARMAKODYNAMICZNE

• Antagonizm kompetycyjny – leki współzawodniczą   
w sposób odwracalny o ten sam receptor (agonista i 
antagonista)
Agonista – wiążę się z receptorem i ma aktywność wewnętrzną 
Antagonista – wiąże się z receptorem, a nie ma aktywności 
wewnętrznej, nie jest zdolny do wywołania efektu 

 Acetylocholina plus atropina
 Noradrenalin plus fentolamina

INTERAKCJE  FARMAKODYNAMICZNE

•Antagonista niekompetycyjny – leki mają różne 
punkty uchwytu i przeciwne działanie

-Acetylocholina plus papaweryna czy 
drotaweryna (NO-SPA)

INTERAKCJE  FARMAKODYNAMICZNE

•Wzajemnie przeciwstawny wpływ na stężenie 
cukru we krwi

-Leki nieselektywnie blokujące receptory beta-
adrenergiczne (np. propranolol) plus insulina 

– opóźniają wzrost wywołanego przez insulinę 
spadku stężenia cukru we krwi; przedłużenie reakcji 
hipoglikemicznej z równoczesnym maskowaniem jej 
objawów

INTERAKCJE  FARMAKODYNAMICZNE 

• Metoklopramid – antagonista receptorów 
dopaminergicznych D2 i serotoninergicznych  5-HT3 –
nasila działanie:

-Leków działających depresyjnie na OUN
-Trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych
-Inhibitorów MAO
-Etanolu 
-oraz pozapiramidowe działanie neuroleptyków

Interakcje leków hipotensyjnych

• Stosowane leki hipotensyjne nie powinny wchodzić
w niekorzystną interakcję z innymi równocześnie stosowanymi 
lekami lub pożywieniem

• Liczne leki, suplementy diety i substancje egzogenne mogą u 
wybranych pacjentów spowodować przejściowy lub stały wzrost 
ciśnienia tętniczego i przyczyniać się do rozwoju oporności na  
stosowane leki hipotensyjne.

• Pacjenta należy zawsze zapytać o przyjmowane leki, produkty 
ziołowe lub inne preparaty mogące spowodować wzrost ciśnienia 
tętniczego lub osłabiać działanie leków hipotensyjnych. 

Interakcje leków hipotensyjnych

•Wzajemnie przeciwstawny wpływ na ciśnienie tętnicze
-Leki hipotensyjne plus:

• Niesteroidowe leki przeciwzapalne
• Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
• Leki sympatykomimetyczne
• Środki antykoncepcyjne, hormonalna terapia zastępcza –

osłabienie działania hipotensyjnego leków hipotensyjnych

• Niektóre leki psychotropowe
• Leki działające na naczynia wieńcowe
• Alkohol – nasilenie działania hipotensyjnego
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 Tiazydy + preparaty naparstnicy możliwość wystąpienia komorowych
+ leki wydłużające odstęp QT zaburzeń serca

 Tiazydy
+ niesteroidowe leki przeciwzapalne         osłabienie działania hipotensyjnego

 Inhibitory konwertazy (IKA) + osłabienie lub zniesienie działania
NLPZ hipotensyjnego (zatrzymanie sodu,

wody przez NLPZ, zahamowanie syntezy PG)

 IKA + leki moczopędne oszczędzające K hiperkalemia

Niekorzystne interakcje leków hipotensyjnych

 Tiazydy + lit wzrost stężenia litu w osoczu

 β-adrenolityki + werapamil/diltiaze     możliwość wystąpienia bradykardii
lub bloku II° lub III°

 β-adrenolityki + tiazydy nasilenie niekorzystnego wpływu na stężenie
glukozy, lipidów i na potencję u mężczyzn

 Antagoniści-Ca + -adrenolityki nasilenie ryzyka spadku ciśnienia po 
pierwszej dawce

 Sartany + leki moczopędne
oszczędzające K hiperkaliemia

 IKA + chlorpromazyna + klozapina możliwość wystąpienia ciężkiej
hipotonii ortostatycznej

Niekorzystne interakcje leków hipotensyjnych

Niekorzystne interakcje leków hipotensyjnych

 b-adrenolityki + NLPZ                                osłabienie działania hipotensyjnego b-
adrenolityków hipotensyjnego

 a-adrenolityki + pochodne fenotiazyny       nasilenie działania hipotensyjnego
+ lewodopa + nitraty + leki nasenne            a-adrenolityków

 Cymetydyna + propranolol + metoprolol     hamowanie metabolizmu b-blokerów 
w wątrobie

 Rifampicyna, fenobarbital + propranolol      indukcja enzymów wątrobowych, 
+ metaprolol + labetalol przyspieszenie metabolizmu b-blokerów

 Antagoniści Ca + sok grejpfrutowy + nasilenie działania antagonistów Ca 
cymetydyna metabolizowanych w wątrobie

Niekorzystne interakcje leków hipotensyjnych
u chorych na cukrzycę

• Alprenolol, oksprenolol, pindolol, propranolol, nadolol, 
sotalol, tymolol plus tolbutamid, chlorpropamid, 
glibenklamid, glipizyd, gliklazyd – nasilenie hipoglikemii
(osłabienie działania adrenaliny i glikogenolizy).

• Dochodzi do osłabienia objawów tachykardii, kołatania 
serca, drżeń, podrażnienia i splątania

• Chorzy powinni być uprzedzeni, że beta-adrenolityki 
osłabiają objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii
(wystąpienie pocenia się może być objawem rozpoczynającej się 
hipoglikemii).

Niekorzystne interakcje leków hipotensyjnych

•Wzmożenie działania nefro- i oto- toksycznego
-Antybiotyki z grupy aminoglikozydów plus  leki moczopędne 
działające na pętlę Henlego (np. furosemid) - wzmożone 
działanie ototoksyczne leków moczopędnych; zmiana składu 
elektrolitów  w endolimfie ucha wewnętrznego

• Leki b-adrenolityczne (propranolol)
- Ryzyko spadku ciśnienia tętniczego krwi, działanie kardiotoksyczne 

podczas leczenia haloperidolem (synergistyczne działanie na receptory 
adrenergiczne  i hamowanie aktywności enzymów wątrobowych)

• Lidokaina plus werapamil – połączone działanie inotropowo  
ujemne, hipotonia

Niekorzystne interakcje leków hipotensyjnych

• Wzmożenie działania leków zwiotczających
(kuraropodobnych)

- Leki moczopędne (hipokaliemia) plus leki zwiotczające – nasilenie 
działania leków zwiotczających

• Zwiększenie toksyczności glikozydów nasercowych
- Zwiększenie stężenia wapnia (preparaty wapnia)
- Obniżenie stężenia potasu (leki moczopędne, leki przeczyszczające, 

amfoterycyna B)
• Podawanie preparatów potasu lub niewielkich dawek diuretyków 

oszczędzających potas
- Leki moczopędne (furosemid) plus digoksyna – przedłużenie okresu 

półtrwania digoksyny z 37 do 86 godzin (!); hamowanie wydalania 
digoksyny
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Interakcje leków hipotensyjnych

• Inhibitory konwertazy angiotensyny, sympatykolityki
-nasilenie działania hipotensyjnego wskutek synergizmu 
farmakodynamicznego

• Leki blokujące kanał wapniowy plus prazosyna – nasilenie 
działania hipotensyjnego

• Leki b-adrenolityczne (propranolol) plus neuroleptyki
- Ryzyko spadku ciśnienia tętniczego krwi, działanie kardiotoksyczne 

podczas leczenia haloperidolem (synergistyczne działanie na receptory 
adrenergiczne  i hamowanie aktywności enzymów wątrobowych)

• Statyny plus ranitydyna, ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna –
podwyższenie stęż. statyn we krwi, ryzyko miopatii i/lub rabdomiolizy

Interakcje leków

• Leki przeciwhistaminowe (ebastyna), b-adrenolityczne 
(metoprolol, propranolol), przeciwarytmiczne (flekainid, 
propafenon, meksyletyna) plus selektywne inhibitory 
wychwytu serotoniny (SSRI) 

- Hamowanie metabolizmu wymienionych leków przez SSRI 
(inhibitory CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6)

- Nasilenie działania kardiotoksycznego leków p/histaminowych 
(wydłużenie zespołu QT, wielokształtny częstoskurcz komorowy), 
leków b-adrenolitycznych (bradykardia) oraz 
przeciwarytmicznych (działanie arytmogenne)

Kojarzenie ACE-inhibitorów i blokerów receptora 
angiotensyny II

• Stosowanie skojarzonej terapii inhibitorami konwertazy 
angiotensyny (ACEI) i blokerami receptora angiotensyny II (ARB) 
skuteczniej hamuje niekorzystny wpływ angiotensyny II

-Hamowanie konwertazy angiotensy II oraz blokowanie 
receptorów ATII i uniemożliwienie działania angiotensyny 
powstałej poza tradycyjnym szlakiem, m. in.  udziale chymaz

• Do momentu uzyskania danych potwierdzających skuteczność         
i bezpieczeństwo takiego postępowania – raczej nie należy 
kojarzyć leków z obu grup u chorych z przewlekłą chorobą 
nerek

-U chorych obserwowano podwojenie poziomu kreatyniny, 
konieczność hemodializy  i częstszy zgon (badanie ONTARGET 
– 25 000 osób z cukrzycą i miażdżycą) 

Korzystne połączenia IKA z diuretykiem

Niektóre działania leków
hipotensyjnych są przeciwstawne

(korzystne interakcje lekowe)

Wzajemne neutralizowanie się 
efektów ubocznych

Korzystne połączenia IKA z diuretykiem

Leki hipotensyjne mają 
wspomagające się właściwości farmakologiczne

(D - wolemii          IKA skuteczniejszy)

Większa siła działania 
hipotensyjnego

Optymalne dawki składników preparatu

Działanie kompensacyjne

Bardzo dobra tolerancja leczenia

Lek  złożony pierwszego rzutu w nadciśnieniu tętniczym

oszczędzanie utrata

DiuretykDiuretykPOTASPOTASIKAIKA
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IKA + diuretyk tiazydowyIKA + diuretyk tiazydowy

koryguje
• hipopotasemię
• hiperurykemię
• insulinooporność

• Powoduje hipowolemię

• Zwiększa efekt 
hipotensyjny IKA

Antagoniści 
receptora AT1

Antagoniści 
wapnia

Inhibitory ACE

Diuretyki

1-adrenolityki

ß-adrenolityki

ESH/ESC Guidelines. J Hypertens 2003; 21:1011-1053.  Stanowisko PTNT. Nadciśnienie tętnicze 2003; (supl A):A1-A21. 

Łączenie leków hipotensyjnych

INTERAKCJE  LEKÓW działających na układ 
sercowo-naczyniowy

• Możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu VT/VF
-Inhibitory fosfodiesterazy III plus leki proarytmiczne ; 
unikać łączenia z lekami proarytmicznymi (większość 
leków przeciwarytmicznych)

-Teofilina plus leki proarytmiczne
- Chinidyna plus amiodaron – sumujący się wpływ na odstęp QT
- Chinidyna plus diuretyki potasopędne – hipokalemia i 
wydłużenie QT

- Amiodaron plus leki wydłużające odstęp QT – sumacja, torsade
de pointes

- Erytromycyna, klarytromycyna plus terfenadyna --
zaburzenia rytmu serca

Interakcje leków działających na układ 
sercowo-naczyniowy

• Teofilina plus cymetydyna, doustne środki antykoncepcyjne  –
podwyższenie  stężenia teofiliny; hamowanie cytochromu P-450

• Teofilina plus barbirurany – obniżenie stęż. teofiliny; indukcja 
cytochromu  P-450

• Teofilina plus antybiotyki makrolidowe, fluorochinolony –
podwyższenie  stężenia teofiliny; hamowanie cytochromu P-450

• Teofilina plus  rifampicyna – obniżenie stęż. teofiliny; indukcja 
cytochromu  P-450

Niekorzystne interakcje leków farmakodynamiczne

• Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 plus nitraty
- Sildenafil (Viagra), Levitra, Cialis plus azotany (nitrogliceryna) 

• Mechanizm interakcji:
- Wybiórczy inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), enzymu rozkładającego 

cykliczny 3,5-guanozynomonofosforan (c-GMP)
- Podwyższenie stężenia c-GMP prowadzi do relaksacji mięśni gładkich, tworzących 

beleczki ciał jamistych i ściany tętniczek doprowadzających
- Nitraty – donory tlenku azotu (NO), który pobudza cyklazę guanylową i produkcję

c-GMP
• c-GMP wpływa na kinazy białkowe, cykliczne nukleotydowe diesterazy, 

kanały wapniowe i inne białka, co prowadzi do zmniejszenia reakcji [Ca2+]i
na agonistów skurczowych i proagregacycjnych. 

• Znaczna i potencjalnie groźna dla życia hipotensja 

Interakcje leków przeciwpłytkowych

• Liczne obserwacje potwierdzają istnienie grup chorych 
podwyższonego ryzyka powikłań żołądkowo-jelitowych terapii 
przeciwpłytkowej

• Najważniejszymi czynnikami ryzyka są:
-Dodatni wywiad choroby wrzodowej
-Dodatni wywiad wcześniejszego krwawienia o innej niż przewód 
pokarmowy lokalizacji

-Wiek, powyżej 60. roku życia
-Współistniejąca niewydolność nerek
-Dyspepsja lub objawy choroby refluksowej przełyku
-Zwiększona skłonność do krwawień – przyjmowanie :
glikokortykosteroidów, niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, doustnych leków przeciwkrzepliwych 
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Interakcje leków przeciwpłytkowych 

•Zwiększona skłonność do krwawień
-Chinidyna (zmniejszenie wytwarzania czynników 

krzepliwości związanych z syntezą witaminy K)

-Kwas walproinowy (hamowanie agregacji trombocytów 

oraz zmniejszenie liczby płytek krwi)

-Preparaty zawierające czosnek, żeń-szeń i miłorząb 

japoński (działanie antyagregacyjne)

Prewencja powikłań żołądkowo-jelitowych              
w trakcie leczenia przeciwpłytkowego

• U większości chorych przyjmujących przewlekle kwas 
acetylosalicylowy (ASA) w prewencji incydentów sercowo-
naczyniowych należy dążyć do stosowania małych dawek leku 

- Dawka dobowa ASA 75 mg/dobę jest równie skuteczna jak dawki 
wyższe (75-160 mg/dobę)

• W leczeniu przewlekłym nie należy  przekraczać dawki 
dobowej > 81 mg

• Jedyną zalecaną grupą leków o potwierdzonej skuteczności w prewencji 
powikłań żołądkowo-jelitowych są inhibitory pompy protonowej (IPP)

- Łatwe dawkowanie (raz na dobę)
- Rzadkie działania niepożądane

0.5

Oceń ryzyko powikłań ze strony 
przewodu pokarmowego

Obecne wskazania do terapii 
przeciwpłytkowej

- krwawienie z przewodu pokarmowego
- leczenie 2 lekami p/płytkowymi

- jednoczesne leczenie p/krzepliwe

- powikłania wrzodowe w wywiadzie
- choroba wrzodowa bez krwawienia 

test w kierunku H. pylori,
jeśli + to eradykacja

TAK

TAK

Inhibitor 
pompy (PPI)

Więcej niż jeden czynnik 
ryzyka: wiek ≥ 60 lat, 
kortykoterapia, dyspepsja lub 
objawy choroby refluksowej

TAK

NIE

Schemat prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych           
w trakcie terapii przeciwpłytkowej

Leki przeciwpłytkowe

 Jeśli chory z wywiadem choroby wrzodowej,   
a planowana jest długotrwała terapia 
przeciwpłytkowa to 

… badania w kierunku H. pylori
+

eradykacja, gdy wynik pozytywny !!!

Czynne krwawienie wrzodowe

Odstawienie ASA , ale wcześniej …

… bilans ryzyka powikłań zakrzepowych 
i powikłań krwotocznych

Przy podejmowaniu indywidualnej decyzji o prewencyjnym zastosowaniu 
IPP należy również uwzględnić inne czynnika ryzyka, tj.: przewlekła 
niewydolność nerek, płeć żeńska, przewlekłe stosowanie NLPZ

Wybór konkretnego inhibitora pompy protonowej             
w prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych

• Stosowanie omeprazolu zmniejsza przeciwpłytkowy efekt 
klopidogrelu

-Konkurencyjny metabolizm niektórych IPP oraz klopidogrelu 
przez izoenzym CYP2C19 ???

• U chorych leczonych klopidogrelem preferowanymi IPP jest 
pantoprazol, nie zaleca się natomiast innych IPP,  a zwłaszcza 
omeprazolu w wyższych dawkach (80 mg/dobę), z uwagi na 
ryzyko istotnych interakcji metabolicznych z klopidogrelem

• Prewencyjne stosowanie IPP należy stosować tak długo, jak długo 
trwa czynnik ryzyka  (np. stosowanie IPP u chorych po ostrym 
zespole wieńcowym tak długo, jak długo trwa leczenie ASA              
i klopidogrelem) 
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Interakcje ASA + NLPZ

Catella-Lawson i wsp., N. Engl. J. Med., 2001

• Ibuprofen znosi efekt antyagregacyjny aspiryny

Mechanizm interakcji

INTERAKCJE NLPZ 

•Ibuprofen plus ASA – ibubrofen może osłabiać działanie 
kardioprotekcyjne ASA; pacjenci zażywający ASA 
profilaktycznie w małej dawce, powinni przy odpowiednim 
wskazaniu otrzymywać ibuprofen najwyżej w jednej dawce 
dziennej i zażywać go co najmniej 2 godziny po zażyciu kwasu 
acetylosalicylowego.

-Paracetamol jako rekomendowany lek p/bólowy I rzutu

• Kwas acetylosalicylowy – alkohol nasila uszkadzające 
działanie ASA na błonę śluzową żołądka

Interakcje farmakodynamiczne doustnych 
antagonistów witaminy K

•Działanie synergistyczne - zwiększona skłonność do     
krwawień

- Steroidy anaboliczne
- Tyroksyna i inne preparaty tarczycy
- Heparyna
- Sulfinpirazon
- Dipirydamol 
- Glukagon
- Rezerpina
- Tetracykliny
- Chloramfenikol
- Klofibrat

Interakcje farmakokinetyczne doustnych 
antagonistów witaminy K

Wzmożenie działania 
• Utrudnienie wchłanianie witaminy K z przewodu pokarmowego

- Parafina ciekła

• Wypieranie z wiązań z białkami
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne
- Sulfonamidy
- Doustne leki przeciwcukrzycowe
- Kwas etakrynowy
- Fenytoina

Interakcje farmakokinetyczne doustnych 
antagonistów witaminy K

Wzmożenie działania
• Hamowanie metabolizmu

- Disulfiram
- Allopurynol
- Amiodaron
- Azapropazon
- Chloramfenikol
- Cymetydyna
- Flukonazol, Ketokonazol
- Metronidazol
- Etanol (używany krótkotrwale)

Interakcje farmakokinetyczne doustnych 
antagonistów witaminy K

Zmniejszenie działania 
• Utrudnienie wchłaniania poch. kumaryny

- Antacida
- Neomycyna
- Cholestyramina, Kolestipol
- Gryzeofulwina

• Wzmożenie metabolizmu
- Luminal, Glutetimid
- Fenytoina
- Haloperidol
- Merkaptopuryna
- Karbamazepina
- Rifampicyna
- Gryzeofulwina
- Etanol (używany długotrwale)
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Interakcje doustnych antagonistów witaminy K

•Działanie antagonistyczne - zwiększenie 
możliwości zakrzepów i zatorów (obniżenie czasu 
protrombinowego)
-Leki przeciwzakrzepowe plus:

• Doustne środki antykoncepcyjne 
• Hormonalna terapia zastępcza (HTZ)
• Leki hamujące czynność tarczycy
• Witamina K

Interakcje SSRI z innymi lekami

• Preparaty dziurawca, inhibitory MAO, 
sympatykomimetyki (fenfluramina, deksfenfluramina) 

• plus 
• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 
(SSRI)             

- zwiększenie ryzyka zespołu serotoninowego 
• Neuroleptyki, fenytoina plus SSRI

- hamowanie metabolizmu przez SSRI, nasilenie ich działania

Zespół serotoninowy

• Mało znane, a potencjalne śmiertelne powikłanie związane z 
agonistycznym działaniem leków na receptory dla serotoniny (TLPD, 
SSRI, inhibitory MAO, leki p/drgawkowe, niektóre leki przeciwbólowe: 
meperydyna, fentanyl, tramadol, pentazocyna, przeciwwymiotne i 
przeciwmigrenowe)

• Początek choroby ostry, objawy wkrótce po podaniu leku
• Objawy: zaburzenia psychiczne, nadreaktywność autonomiczna oraz 

zaburzenia nerwowo-mięśniowe (tachykardia, wzrost ciśnienia, 
hipertermia, wzmożona perystaltyka, rozszerzenie źrenic, nadmierna 
potliwość, wzmożenie odruchów ścięgnistych)

• Usuwanie objawów: podanie antagonistów receptorów dla serotoniny 
(12-32 mg cyproheptadyny), benzodiazepin, podtrzymanie funkcji 
życiowych

Interakcje SSRI z innymi lekami

• Leki przeciwhistaminowe (ebastyna), beta-
adrenolityczne (metoprolol, propranolol),
przeciwarytmiczne (flekainid, propafenon, 
meksyletyna) plus SSRI 

- Hamowanie metabolizmu wymienionych leków przez SSRI 
(inhibitory CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6)

- Nasilenie działania kardiotoksycznego leków 
przeciwhistaminowych (wydłużenie zespołu QT, 
wielokształtny częstoskurcz komorowy), leków beta-
adrenolitycznych (bradykardia) oraz przeciwarytmicznych 
(działanie arytmogenne)

Interakcje leków psychotropowych  z innymi lekami

• Preparaty dziurawca plus SSRI
- zwiększenie ryzyka zespołu serotoninowego lub senność

• Nie stosować łącznie preparatów dziurawca
• Preparaty dziurawca plus benzodiazepiny

- Zmniejszenie stężenia benzodiazepin w surowicy o 25 – 50% 
• Zwiększyć dawkę benzodiazepiny

• Preparaty dziurawca plus TLPD
- Zmniejszenie stęż. amitryptyliny w surowicy, 

• monitorowanie odpowiedzi na amitryptylinę lub 
zaprzestanie podawania preparatu z dziurawca

• Preparaty dziurawca plus doustne preparaty 
antykoncepcyjne – zmniejszenie skuteczności środków 
antykoncepcyjnych

Interakcje neuroleptyków z innymi lekami

• Inhibitory konwertazy angiotensyny, sympatykolityki
- nasilenie działania hipotensyjnego wskutek synergizmu 

farmakodynamicznego

• Inhibitory MAO, TLPD           
- potęgowanie działania kardiotoksycznego i drgawko-twórczego 

wskutek synergistycznego działania 

• Leki cholinolityczne
- nasilenie działania cholinolitycznego i objawów psychotycznych
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Interakcje neuroleptyków z innymi lekami

• Antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, 
klarytromycyna)            

- hamowanie metabolizmu klozapiny, nasilenie jej działania 
toksycznego

• Karbamazepina 
- pobudzenie aktywności CYP3A4, nasilenie metabolizmu 
neuroleptyków, osłabienie ich działania, nasilenie objawów 
psychotycznych

• Narkotyczne leki przeciwbólowe, nasenne, alkohol 
- nasilenie działania depresyjnego na OUN, niebezpieczeństwo 
depresji ośrodka oddechowego

Interakcje neuroleptyków z innymi lekami

• Niesteroidowe leki przeciwbólowe (metamizol) plus 
klozapina

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia szpiku kostnego, agranulocytoza

• Sole litu
- Zwiększenie przez neuroleptyki wewnątrzkomórkowego 

transportu soli litu i nasilenie neurotoksyczności

• Leki b-adrenolityczne (propranolol)
- Ryzyko spadku ciśnienia tętniczego krwi, działanie 

kardiotoksyczne podczas leczenia haloperidolem (synergistyczne 
działanie na receptory adrenergiczne  i hamowanie aktywności 
enzymów wątrobowych)

Interakcje benzodiazepin z innymi lekami

• Cymetydyna, omeprazol, erytromycyna, ketokonazol, 
flukonazol, diltiazem, werapamil, indynawir, rytonawir, 
sakwinawir, fluwoksamina, fluoksetyna, nefazodon

- Hamowanie metabolizmu (CYP3A4, CYP2C19) pochodnych 
benzodiazepiny, nasilenie ich działania

• Digoksyna, fenytoina plus diazepam
- Zwiększenie stężenia digoksyny i fenytoiny, nasilenie  ich 
działania

Interakcje między lekami przeciwpadaczkowymi

• Induktory enzymów wątrobowych – fenytoina, karbamazepina, 
fenobarbital

• plus
• Leki p/padaczkowe metabolizowane przez enzymy wątrobowe –

lamotrygina, topiramat, tiagabina, kwas walproinowy, okskarbazepina
- Pobudzenie metabolizmu wymienionych leków, osłabienie ich 
działania, konieczność zwiększenia dawek, a po odstawieniu 
induktora – konieczność zmniejszenia dawek w celu uniknięcia 
toksyczności 

Interakcje między lekami przeciwpadaczkowymi

• Kwas walproinowy plus fenobarbital 
- Hamowanie metabolizmu fenobarbitalu oraz nasilenie jego 

działania i skutków niepożądanych

• Lamotrygina plus kwas walproinowy
- Hamowanie metabolizmu lamotryginy i nasilenie jej działania, 

synergizm działania, nasilenie toksyczności

• Fenytoina plus kwas walproinowy
- Kwas walproinowy wypiera fenytoinę z połączeń z białkami             

i hamuje metabolizm fenytoiny, nasilenie działania fenytoiny

• Kwas walproinowy plus felbamat
- Zwiększenie stęż. kwasu walproinowego poprzez hamowanie jego 

beta-oksydacji, nasilenie jego toksyczności

Interakcje między lekami przeciwpadaczkowymi

• Karbamazepina plus kwas walproinowy
- Hamowanie metabolizmu karbamazepiny, nasilenie jej działania 

oraz objawów niepożądanych (nudności, wymioty, uczucie 
zmęczenia; zwłaszcza u dzieci konieczność zmniejszenia jej dawki)

• Karbamazepina plus fenobarbital
- Nasilenie metabolizmu karbamazepiny i osłabienie jej działania; 

konieczność zwiększenia dawki
• Karbamazepina plus lamotrygina

- Synergizm działania - nasilenie neurotoksyczności 
• Fenytoina plus topiramat

- Zmniejszenie klirensu fenytoiny w wyniku hamowania przez 
topiramat enzymu CYP2C19, nasilenie jej działania
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Interakcje leków przeciwpadaczkowych z innymi 
lekami

• Induktory enzymów wątrobowych – fenytoina, karbamazepina, 
fenobarbital, felbamat, okskarbazepina, topiramat) plus doustne środki 
antykoncepcyjne

- Pobudzenie metabolizmu środków antykoncepcyjncyh, osłabienie ich działania, 
niepożądana ciąża

• Induktory enzymów wątrobowych – fenytoina, karbamazepina, 
fenobarbital) plus teofilina, dikumarol, warfaryna, kortykosteroidy, 
pochodne bezodiazepiny, haloperidol, gryzeofulwina, cyklosporyna, 
indynawir, sakwinawir, rytonawir

- Pobudzenie metabolizmu, osłabienie ich działania; po odstawieniu leków 
p/padaczkowych należy skorygować dawki wymienionych leków

PARACETAMOL - INTERAKCJE

• Wchodzi w skład wielu preparatów złożonych; łatwo przedawkować.
• Przedawkowanie – podanie N-acetylocysteiny.
• Jednoczesne stosowanie z:

- barbituranami, 
- lekami przeciwpadaczkowymi, 
- ryfampicyną, 
- etanolem 

może zaostrzyć objawy niewydolności wątroby poprzez zwiększenie 
wytwarzania N-acetylo-p-benzo-chinoiminy.

• Leki uspokajające i nasenne nasilają działanie przeciwbólowe 
paracetamolu

• Metoklopramid przyspiesza, a wszystkie cholinolityki opóźniają 
wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego

• Paracetamol podany łącznie z inhibitorami MAO może wywołać stan 
pobudzenia i wysoką gorączkę.

Opioidy - interakcje

•Jednoczesne stosowanie leków działających 
depresyjnie ośrodkowo nasila działania niepożądane 
opioidów.

• Morfina nasila działanie innych środków działających 
depresyjnie na oun (etanol, barbiturany, benzodiazepiny, 
neuroleptyki, opioidy, anestetyki wziewne).

• Dodatek naloksonu do preparatu doustnego morfiny 
przeciwdziała zaparciu.

• Nalokson i glukagon przeciwdziałają skurczowi zwieracza 
Oddiego.

Opioidy - interakcje

• Opioidy o właściwościach agonistyczno-antagonistycznych 
(pentazocyna, nalorfina) mogą znosić działanie przeciwbólowe 
morfiny.

• Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne nasilają działanie 
przeciwbólowe morfiny.

• Fizostygmina odwraca działanie depresyjne na układ 
oddechowy i nasenne działanie  morfiny, nie wpływając na 
analgezję.

INTERAKCJE  FARMAKODYNAMICZNE

• Imipenem działa antagonistycznie do wielu antybiotyków 
b-laktamowych ( m. in. aztreonamu, piperacyliny, tikarcyliny, 
mezlocyliny, cefotaksimu i cefoperazonu). Imipenem silnie indukuje   
b-laktamazy bakteryjne, jednak sam posiada wysoką oporność na te 
enzymy.

• Działa synergistycznie z fluorowanymi chinolonami
i antybiotykami aminoglikozydowymi w zakażeniach 
wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa oraz z rifampicyną
i etambutolem przeciw opornym szczepom Mycobacterium.

Interakcje antybiotyków

•Penicyliny
-ampicylina i amoksycylina plus doustne antykoagulanty = 
wydłużenie czasu protrombinowego

-kloksacylina plus doustne antykoagulanty = skrócenie czasu 
protrombinowego

-penicyliny plus sulfonamidy = zmniejszenie działania 
sulfonamidów
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Interakcje antybiotyków

• Imipenem plus gancyklowir – mogą wystąpić drgawki; należy 
unikać takiego połączenia

• Cefalosporyny
-Cefamandol, cefotetan i cefoperazon

plus 
• doustne antykoagulanty
• heparyny
• leki trombolityczne
• inhibitory agregacji płytek 

możliwość wystąpienia krwawień

Interakcje antybiotyków

• Ceftriakson
-Antybiotyku nie wolno łączyć z roztworami zawierającymi 
wapń

• Ostrzeżenie wystosowała do szpitali agencja kanadyjska po 
przypadkach reakcji zakończonych zgonem noworodków i niemowląt

-Interakcja między solami wapnia i ceftriaksonem zachodzi 
pomimo podawania tych leków w innym czasie i przy użyciu 
odrębnych zestawów do infuzji

-Agencja kanadyjska zaleca, aby niemowlętom poniżej 10 tyg. 
życia nie podawać dożylnie ceftriaksonu i soli wapnia w odstępie 
mniejszym niż 5-dobowym

-W odniesieniu do pozostałych pacjentów odstęp czasowy 
powinien wynosić co najmniej 48 godzin.

INTERAKCJE - Aminoglikozydy

•Wzmożenie działania nefrotoksycznego
-Antybiotyki z grupy aminoglikozydów (gentamycyna) wzmagają 
działanie nefrotoksyczne: 

• amfoterycyny, kapreomycyny, 
• cyklosporyny, cis-platyny, cefalotyny, 
• wankomycyny, 
• metoksyfluranu, enfluranu, 
• takrolimusa, 
• antybiotyków polipeptydowymi (kolistyna, polimyksyna), 
• NLPZ
• radiologicznych środków kontrastowych

INTERAKCJE – zapobieganie nefropatii 
kontrastowej

• Nefropatię kontrastową definiowano jako wzrost stężenia 
kreatyniny o > 25% w stosunku do wartości wyjściowych            
w 48 godzin po zabiegu.

• Najskuteczniejszą  metodą zapobiegania nefropatii kontrastowej 
jest stosowanie dwuwęglanów i dużych dawek N-acetylocysteiny 
(NAC) przed podaniem kontrastu

-Nawadnianie roztworem dwuwęglanu sodu dożylnie
-Doustnie NAC, 2 dawki w dniu poprzedzającym zabieg oraz w 
dniu zabiegu (łącznie 4 dawki po  1,2 g)

Makrolidy (inhibitory CYP3A4)

• Erytromycyna, klaritromycyna, roksytomycyna mogą zwalniać 
metabolizm wielu leków.

- Erytromycyna zwiększa biodostępność:
• Terfenadyny, chinolonów lub cizaprydu (arytmia typu torsade de pointes),
• Teofiliny, ergotaminy, bromokryptyny, warfaryny, karbamazepiny

unikać kojarzenia !
- Roksytromycyna zwiększa biodostępność:

• Triazolamu, midazolamu, cyklosporyny
- Klarytromycyna zwiększa biodostępność:

• Terfenadyny, chinolonów lub cizaprydu (arytmia typu torsade de pointes), 
karbamazepiny, ergotaminy, teofiliny !

- Spiramycyna zwiększa biodostępność lewodopy
- Azytromycyna zwiększa biodostępność:

• Ergotaminy, bromokryptyny, cyklosporyny

INTERAKCJE  - Makrolidy

•plus cyklosporyna – nasilenie działania 
immunosupresyjnego cyklosporyny

•plus leki przeciwzakrzepowe – groźba nadmiernych 
krwawień

•plus zydowudyna – obniżenie stężenia zydowudyny, 
mechanizm nieznany

•plus digoksyna – zwiększenie biodostępności digoksyny

•Z wszystkimi lekami metabolizowanymi przez CYP3A4
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INTERAKCJE - Tetracykliny

•Doksycyklina plus
-Środki alkalizujące (glin, magnez, wapń, bizmut, 
wodorowęglan sodu, cholestyramina) – zmniejszone 
wchłanianie 

-Leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, hydantoina), 
barbiturany – przyspieszona eliminacja tetracyklin

-Witamina B – upośledzenie wchłaniania wit. B
-Środki moczopędne – wzrost toksyczności środków 
moczopędnych

•Długotrwałe stosowanie tetracyklin może hamować 
wytwarzanie protrombiny i nasilać działanie leków 
przeciwzakrzepowych.

Interakcje antybiotyków

• Linkozamidy (klindamycyna) plus
-Środki zwiotczające mięśnie = ryzyko bezdechu

• Wankomycyna działa synergistycznie z gentamycyną oraz z 
rifampicyną.

• Leki neutralizujące pogarszają wchłanianie fosfamycyny,

• Metoklopramid obniża stężenie fosfamycyny (przyspieszenie 
pasażu)

INTERAKCJE - Fluorochinolony

• Zmniejszone wchłanianie w obecności kationów glinu, magnezu, 
cynku, żelaza, wapnia (do 90%); środki zobojętniające oraz 
suplementacja żelazem prowadzi do spadku stężenia w surowicy 
o 80%.

Metabolizowane przez izoenzym CYP1A2
• Cymetydyna zmniejsza klirens chinolonów
• Fluorochinolony plus warfaryna – zmniejszenie metabolizmu 
warfaryny (wydłużenie czasu protrombinowego), 

• Enoksacyna, ciprofloksacyna, klinafloksacyna, pefloksacyna 
zwalniają eliminację teofiliny (T1/2 z ok. 6 do 8,5 h), kofeiny, 
benzodiazepin.

INTERAKCJE - Fluorochinolony

• Cyprofloksacyna plus
-Teofilina – częściej występują nudności, wymioty i drgawki   
(nowa generacja nie wykazuje podobnej interakcji)

-Cyklosporyna – wskazane monitorowanie czynności nerek

• Sparfloksacyna, grepafloksacyna plus
-Leki przeciwarytmiczne – wydłużenie odcinka QTC, możliwość 
wystąpienia zaburzeń rytmu, należy unikać łącznego stosowania

INTERAKCJE - Metronidazol

• plus alkohol – tzw. reakcja disulfiramowa, w wyniku 
zahamowania metabolizmu aldehydu octowego (uczucie 
niepokoju, zaczerwienienie skóry, nudności).

• Chorego należy pouczyć, by unikał spożywania alkoholu 
podczas leczenia.

• Metronidazol może hamować metabolizm doustnych 
leków przeciwzakrzepowych, karbamazepiny, 
fluorouracylu, a cymetydyna może hamować metabolizm 
metronidazolu.

• Fenobarbital może przyspieszać metabolizm 
metronidazolu.

Interakcje pomiędzy lekami a produktami 
spożywczymi

• Zwolnienie wchłaniania wielu leków poprzez zmianę pH     
w żołądku

• Zmniejszenie wchłaniania niektórych leków podanych po 
jedzeniu

-Leki beta-adrenolityczne – celiprolol
• Zwiększenie wchłaniania niektórych leków podanych po 

jedzeniu
-Lowastatyna – zwiększenie wchłaniania, nasilenie 
działania
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Interakcje pomiędzy lekami a produktami 
spożywczymi

• Pokarmy bogate w aminy biogenne (histamina, tyramina, 
putrescyna, kadaweryna):

- pewne gatunki serów dojrzewających, takich jak: camembert, chedar, 
brie, ementaler lub rokpol

- ryby poddane różnym procesom konserwacji
• śledzie z beczki solone i marynowane
• ryby wędzone

- wino Chianti, piwo
- niektóre owoce – banany, awokado, figi
- czekolada
- wątróbki drobiowe, wołowe, wieprzowe

• mogą spowodować zwiększony wyrzut amin katecholowych

Interakcje pomiędzy lekami a produktami 
spożywczymi

• Równoczesne podanie inhibitorów MAO z produktami 
bogatymi w tyraminę może spowodować zwiększony 
wyrzut amin katecholowych i gwałtowny wzrost ciśnienia, 
prowadzący nawet do krwawień śródczaszkowych

• Towarzyszyć temu mogą bóle głowy, bóle zamostkowe, 
hipertermia, zaburzenia widzenia, tachykardia, sztywność 
karku, wymioty, niepokój, dreszcze, bladość, pocenie się, 
zapaść – „efekt serowy”

• W skrajnych przypadkach niewydolność i zawał serca, 
krwotoki, udar mózgu lub śpiączka

Interakcje pomiędzy lekami a produktami 
spożywczymi

• Pacjenci leczeni lewodopa (Sinemat, Nakom, Madopar) 
powinni unikać potraw z większą zawartością pirydoksyny:

- orzechy włoskie,
- fasola, 
- podroby

• Witamina B6 obniża poziom terapeutycznego działania          
L-DOPA w osoczu krwi. 

Interakcje pomiędzy lekami a produktami 
spożywczymi

• Aminokwasy znajdujące się w pożywieniu, tj. izoleucyna, 
leucyna, walina, tyrozyna, mogą konkurować o systemy 
przenośnikowe i utrudniać przechodzenie L-dopy przez 
barierę krew-mózg.

- Dieta niskobiałkowa może poprawić efekty działania lewodopy.
- Pacjenci ze wskazaniami do obniżenia podaży białka, powinni 
zredukować dzienną dawkę białka do 0,8 g /kg m. c.

- Ograniczenie spożycia białka do zalecanej ilości powinno zwiększyć     
i wydłużyć czas dobrej sprawności ruchowej w ciągu dnia;  jeszcze 
lepsze efekty można uzyskać spożywając białko głównie wieczorem.

Interakcje pomiędzy lekami a produktami 
spożywczymi

• Zmniejszenie aktywności izoenzymów cytochromu P-450
-Sok grejpfrutowy – inhibitor izoenzymu CYP3A4, 
zmniejszenie efektu pierwszego przejścia dla wielu leków

• Nie podawać leków które są substratami dla tego 
izoenzymu w czasie krótszym niż 6 h przed lub  po 
wypiciu soku grejpfrutowego

Interakcje pomiędzy lekami a produktami spożywczymi

• Oleje rybie plus leki przeciwkrzepliwe – podwyższenie wartości INR (czas 
protrombinowy, międzynarodowy współczynnik znormalizowany), 
możliwość nasilenia krwawienia

• Sok żurawinowy - podwyższenie wartości INR 
• Niektóre pokarmy zawierają duże ilości witaminy K (np. wątroba wołowa i 

wieprzowa, zielona herbata, brokuły, cieciorka, kapusta, kalafior, brukiew, 
soja, sałata, szpinak i zielony groszek) i mogą zmieniać wyniki PT. 

- Zawartość w pokarmie znacznych ilości witaminy K osłabia działanie 
leków przeciwkrzepliwych typu dikumarolu, acenokumarolu

• Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych 
lekach, powinien też powiedzieć, czy ostatnio spożywał wymienione 
pokarmy
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Interakcje pomiędzy lekami a produktami 
spożywczymi

• Środki spożywcze bogate w azotany mogą pod wpływem flory 
bakteryjnej przewodu pokarmowego zostać zredukowane do 
azotynów, które w połączeniu z aminami II- i III- rzędowymi 
tworzą związki o działaniu rakotwórczym – nitrozoaminy

- Grupy aminowe posiadają leki przeciwbólowe i 
przeciwgorączkowe (fenacetyna, fenazon, pyralgina),
prometazyna, pochodne benzodiazepiny i fenotiazyny     

- Aminofenazon został z tego względu wycofany ze sprzedaży

Interakcje alkoholu etylowego z lekami 

• Imipramina i inne leki trójpierścieniowe – nasilenie 
działania depresyjnego alkoholu na OUN

• Inhibitory MAO – znaczny wzrost ciśnienia tętniczego
• Benzodiazepiny – nasilenie działania depresyjnego 

leków przeciwlękowych
• Leki przeciwhistaminowe starej generacji – nasilenie 

działania depresyjnego 
• Fenytoina – osłabienie działania difenylohydantoiny

Interakcje alkoholu etylowego z lekami

• Kwas acetylosalicylowy – alkohol nasila uszkadzające 
działanie ASA na błonę śluzową żołądka

• Aminofenazon, fenylobutazon, metronidazol, kwas 
etakrynowy  - reakcja nadwrażliwości na etanol

• Paracetamol – nasilenie toksycznego działania metabolitów 
paracetamolu na wątrobę

• Leki przeciwkrzepliwe – wydłużenie czasu 
protrombinowego, nasilenia działania leków 
przeciwzakrzepowych 

CZYNNIKI  ZWIĘKSZAJĄCE  MOŻLIWOŚĆ 
NIEPOŻĄDANYCH  INTERAKCJI 

• Czynnikami ryzyka najczęściej zwiększającymi 
możliwość wystąpienia interakcji są:

-Polipragmazja (jednoczesne stosowanie większej liczby 
leków)

-Ambulatoryjne leczenie chorych
-Samoleczenie 
-Choroby współistniejące, zwłaszcza niewydolność wątroby 
i nerek

-Wiek chorych (starszy lub młody wiek)
-Przestrzeganie zaleceń (compliance)

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ


