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Obecně je třeba upozornit 

na interakce antiepileptik jako celku 

a interakce jednotlivých zástupců. 

V obou případech mohou být pod-

staty kinetické i dynamické. Z první 

skupiny jde např. o interakce s acik-

lovirem (ojedinělé případy snížené 

koncentrace fenytoinu či valproátu 

z důvodu omezení absorpce obou 

látek z gastrointestinálního traktu), 

blokátory kalciových kanálů (CaI) 

(zvýšená plazmatická koncentrace 

antikonvulziv, a tedy i riziko jejich 

nežádoucích účinků, v důsledku CaI 

vyvolané − zejména verapamil a dil-

tiazem − inhibice jejich metabolis-

mu v játrech; na straně druhé lze 

očekávat i urychlenou eliminaci CaI 

z organismu z důvodu některých ja-

terních enzymů některými antikon-

vulzivy), cytostatiky (z důvodu po-

škození střevní výstelky pozměněná 

absorpce antikonvulziv), disulfi ramu 

(inhibiční účinek na jaterní enzymy), 

kyseliny listové (její současná apli-

kace je dnes doporučována), mak-

rolidy (např. klarithromycin může 

v důsledku své vysoké afi nity k cy-

tochromu P450 3A4 výrazně ome-

zit metabolismus carbamazepinu), 

NSA (možné zvýšení koncentrace 

fenytoinu při současném užívání ky-

seliny acetylsalicylové), pyridoxinu 

(vysoké dávky pyridoxinu [200 mg/

den] mohou vést ke 40–50% pokle-

su sérové koncentrace fenytoinu či 

fenobarbitalu z důvodu akcentova-

ného jaterního metabolismus obou 

léčiv) či tamoxifenu (nárůst sérové 

koncentrace fenytoinu, a tedy i jeho 

toxicity). 

Z farmakodynamických interakcí 

jde o současné užívání acetazolami-

du (rozvoj osteomalacie či dokonce 

křivice, a to konkrétně při užití feny-

toinu, fenobarbitalu či primidonu; 

současně je zmiňován i vliv aceta-

zolamidu na pokles plazmatické 

koncentrace primidonu či naopak 

na zvýšené koncentrace karbama-

zepinu – farmakokinetické interak-

ce), aspartamu (případy častějšího 

výskytu křečí, avšak příčina zůstává 

neobjasněna; týká se zejména feny-

toinu) či chinolonů (snížení prahu 

pro vznik epileptických křečí).

Interakce 

jednotlivých 

zástupců

Barbituráty a primidon

Farmakokinetické interakce: 

Při současném užití s inhibitory CYP 

P450 (např. H
2
-blokátory, azolová 

antimykotika aj.) je nutné očekávat 

zvýšení jejich sérové koncentra-

ce. Inhibiční vliv na metabolismus 

fenobarbitalu (N-glukosidace a O-

glukuronidace) vykazuje např. také 

valproát sodný. V případě cimetidinu 

je navíc poukazováno na jeho poně-

kud omezenou absorpci. Naopak při 

kombinaci se stimulátory cytochro-

mu (např. rifampicin) lze očekávat 

rychlejší eliminaci obou léčiv.

Farmakodynamické interak-

ce: Při kombinaci barbiturátů s ko-

feinem či jinými psychostimulačně 

působícími látkami lze na farmako-

dynamickém mechanismu očekávat 

snížení původně hypnosedativního 

účinku. 

Karbamazepin 

a oxkarbazepin

Farmakokinetické interakce: 

Antiuratikum allopurinol např. zvy-

šuje sérovou koncentraci těchto léků 

až o třetinu, a bývá proto mnohdy 

nezbytné sáhnout k úpravě dávko-

vání. Podobně jako v případě barbi-

turátů, i v tomto případě může apli-

kace H
2
-blokátoru (cimetidin) zvýšit 

jejich koncentraci – analogický úči-

nek lze očekávat rovněž při užití an-

tidepresiv (zejména SSRI – fl uoxetin 

a fl uvoxamid), gemfi brozilu, isoniazi-

du, makrolidových antibiotik či azo-

lových antimykotik, omeprazolu či 

některých antipsychotik. Analogický 

účinek však nebyl prokázán při kom-

binaci s ranitidinem, a to ani tehdy, 

jestliže byl cimetidin podán součas-

ně se strukturně blízkým oxkarbaze-

pinem. Při kombinaci s valproátem 

je třeba očekávat pokles sérové kon-

centrace valproátu (valproát naopak 

může zvyšovat koncentraci karba-

mazepinu).

Zvýšení sérových koncentrací 

hlavního metabolitu karbamazepi-

nu, 10,11-epoxy-karbamazepinu, až 

o 45 % lze očekávat  u osob součas-

ně léčených lamotriginem, což se 

projevuje diploií či závratěmi.

Oxkarbazepin působí jako inhi-

bitor CYP 2C19 a jako induktor izofo-

rem 3A4 a 3A5, které jsou mimo jiné 

zodpovědné za metabolizaci dihyd-

ropyridinových derivátů ze skupiny 

blokátorů vápníkových kanálů, ale 

i perorálních kontraceptiv či někte-

rých jiných antiepileptik.

Farmakodynamické interakce: 

Při současném podání diuretik (hyd-

rochlorothiazid či furosemid) bylo 

popsáno několik případů hyponat-

remie. 

Klonazepam

Farmakokinetické interakce: 

Vedle možné akcentované eliminace 

klonazepamu při souběžném podání 

s induktory jaterního metabolismu 

je znám potenciační účinek alkoholu 

ve smyslu zvýšeného rizika rozvoje 

jeho nežádoucích účinků.

Ethosuximid

Farmakokinetické interakce: 

U ethosuximidu je popisován pokles 

jeho sérové koncentrace při kom-

binaci s primidonem, karbamaze-

pinem či fenytoinem; naproti tomu 

však např. mephobarbital tuto kon-

centraci zvyšuje. Zmiňován je rovněž 

jeho vliv na rozvoj příznaků intoxika-

ce fenytoinu. Při současné aplikaci 

s valproátem nelze vyloučit zvýšení 

koncentrace ethosuximidu, avšak 

tento účinek je předmětem diskusí. 

Farmakodynamické interak-

ce: Velmi vzácně je zmiňován rozvoj 

psychotických příznaků při kombi-

naci s isoniazidem.

Gabapentinoidy

Při podávání pregabalinu nebyly 

dosud zjištěny jakkoliv významné lé-

kové interakce. 

Farmakokinetické interakce: 

U gabapentinu byla popsána inter-

akce s antacidy obsahujícími hliník či 

hořčík, která může snížit jeho biolo-

gickou dostupnost přibližně o 20 %.
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Antiepileptika (též antikon-

vulziva, A) jsou ve své podsta-

tě značně heterogenní sku-

pinou, neboť jednotlivé látky 

se liší nejen svými farmako-

kinetickými vlastnostmi, ale 

současně i mechanismem 

účinku. Velkou část interakcí 

antiepileptik přitom předsta-

vují interakce farmakokinetic-

ké, které jsou dány zejména 

indukčním působením na 

biotransformaci řady jiných 

současně podaných léčiv (tj. 

barbituráty, carbamazepin či 

fenytoin), jejichž plazmatická 

koncentrace tak klesá (jedná 

se např. o antidepresiva, anti-

psychotika, benzodiazepiny, 

kortikosteroidy či hormonální 

kontraceptiva, nebo např. lát-

ky využívané u kardiovasku-

lárních onemocnění, jako jsou 

verapamil, digoxin, lipofi lní 

beta-blokátory, simvastatin, 

atorvastatin aj.). Antiepilepti-

ka mohou navíc interagovat 

i navzájem (viz zejména 

phenytoin, carbamazepin, 

valproát či lamotrigin − po-

drobněji v textu).
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Lamotrigin

Farmakokinetické interakce: Biologický 

poločas lamotriginu může být prodloužen 

přibližně na dvojnásobek při kombinaci s val-

proátem, který s ním vzájemně kompetuje 

na úrovni biodegradačních cest. Phenytoin, 

carbamazepin, phenobarbital a primidon 

urychlují metabolizaci lamotriginu. Perorální 

kontraceptiva mohou zvyšovat jeho clearan-

ce. Lamotrigin výrazně zvyšuje koncentrace 

aktivního metabolitu carbamazepinu.

Farmakodynamické interakce: U pa-

cientů současně léčených karbamazepinem 

nelze vyloučit výskyt nežádoucích účinků tý-

kajících se CNS (závrať, ataxie, diplopie, nevol-

nost či rozostřené vidění). 

Lacosamid

Doporučena je zvýšená opatrnost při sou-

časné aplikaci karbamazepinu, lamotriginu 

či pregabalinu a antiarytmik I. třídy z důvodu 

možného rizika změn na EKG. 

Levetiracetam

Farmakodynamické interakce: Ojedi-

něle je zmiňován pravděpodobně farmako-

dynamicky podmíněný vliv levetiracetamu 

na carbamazepin ve smyslu zvýšení jeho 

toxicity.

Fenytoin

Farmakokinetické interakce: Fenyto-

in je velmi často zmiňován společně s bar-

bituráty jako látka se stimulačním účinkem 

na cytochrom P450. Právě na této úrovni lze 

proto očekávat i převážnou část možných 

lékových interakcí. Zatímco současné po-

dání jiných stimulátorů (např. též etanolu) 

urychlí jeho degradaci, a tedy poněkud zvýší 

riziko vzniku křečí, v případě kombinace s in-

hibitory (např. SSRI, azolová antimykotika, 

cimetidin aj.) je třeba očekávat účinek zcela 

opačný (analogicky rovněž působí např. iso-

niazid), mnohdy i za současného poklesu 

koncentrace inhibičně působící látky (např. 

amiodaron). Zvýšení koncentrace fenytoinu 

je rovněž typické při jeho podání současně 

se sulfonamidy včetně kotrimoxazolu. Při 

kombinaci s dikumarolem je snížen antikoa-

gulační účinek, avšak tento účinek je naopak 

zvýšen při současném užití s warfarinem. 

Ojediněle bývá zmiňován pokles absorpce 

fenytoinu při kombinaci s některými antaci-

dy či sukralfatem. Při aplikaci theofylinu do-

chází na jedné straně k poklesu koncentrace 

fenytoinu, na straně druhé může klesnout 

i koncentrace theofylinu. Při současném uží-

vání s karbamazepinem je třeba pečlivějšího 

sledování sérových koncentrací obou léčiv, 

a to ve smyslu kladné i záporné výchylky 

(změny koncentrace fenytoinu je nutné oče-

kávat rovněž při současném užívání feno-

thiazinových antipsychotik). Zvýšení sérové 

koncentrace fenytoinu je typické při kombi-

naci s chloramfenikolem, přičemž jeho kon-

centrace může rovněž kolísat. Pokles sérové 

koncentrace fenytoinu nelze vyloučit při 

současném užití nitrofurantoinu. Při součas-

ném užívání valproátu je třeba iniciálně po-

čítat se zvýšením volné (a tedy aktivní) frakce 

fenytoinu. Vedle již výše zmíněné kombinace 

fenytoinu s některými zástupci SSRI je sice 

při kombinaci s trazodonem či imipraminem 

rovněž popisována zvýšená koncentrace fe-

nytoinu, avšak u nortriptylinu či amitriptyli-

nu tento účinek prokazován není.

Rufi namid

Farmakokinetické interakce: V případě 

současného podání induktorů CYP P450 je 

třeba očekávat pokles plazmatické koncen-

trace rufi namidu. Naopak zvýšení jeho kon-

centrace je možné pozorovat u nemocných 

léčených valproátem, zejména pak u pacien-

tů s nízkou tělesnou hmotností. Rufi namid 

může rovněž zvyšovat koncentraci fenytoinu 

či naopak snižovat účinnost perorálních kon-

traceptiv.

Stiripentol

Farmakokinetické interakce: Vzhledem 

k  metabolizaci stiripentolu cestou izoforem 

CYP P450 1A2, 2D6 či 3A4 nelze zcela elimino-

vat riziko interakcí s přípravky, které ovlivňují 

jejich aktivitu (sám působí jako inhibitor izofo-

rem CYP2C19, CYP2D6 a CYP3A4). V důsledku 

toho může stiripentol zvyšovat mj. i plazma-

tické koncentrace současně podaných antie-

pileptik (tiagabin, etosuximid, diazepam, val-

proát, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, 

primidon aj.).

Sultiam

Farmakokinetické interakce: Při jeho 

současném podání nelze vyloučit zvýšení 

sérové koncentrace fenytoinu či lamotriginu. 

Zvýšenou opatrnost je třeba věnovat rovněž 

nemocným současně léčeným primidonem.

Tiagabin

Farmakokinetické interakce: Podob-

ně jako u rufi namidu je i zde při současném 

užití induktorů jaterního metabolismu třeba 

počítat s rychlejším metabolismem tiagabinu, 

a tedy i jeho nižší terapeutickou účinností.

Topiramát

Farmakokinetické interakce: Topi-

ramát v kombinaci s fenytoinem přispívá 

ke zvýšení sérové koncentrace fenytoinu. 

Naopak fenytoin či karbamazepin snižují 

koncentraci topiramátu. U nemocných sou-

časně léčených digoxinem je třeba intenziv-

něji sledovat jeho plazmatickou koncentraci 

z důvodu jejího možného snížení. Při kombi-

naci s perorálními kontraceptivy s obsahem 

estrogenu je třeba předpokládat jejich nižší 

klinický účinek. 

Farmakodynamické interakce: U pa-

cientů s predispozicí k rozvoji nefrolitiázy je 

toto riziko současným užíváním topiramátu 

zvýšeno.

Valproát sodný

Farmakokinetické interakce: Podobně 

jako u výše zmíněných antiepileptik, i v přípa-

dě valproátu je nutné očekávat zvýšení jeho 

koncentrací při současném užívání inhibitorů 

CYP P450, jakými jsou např. SSRI, isoniazid či 

cimetidin (vzhledem ke skutečnosti, že val-

proát je touto cestou metabolizován pouze 

omezenou měrou, nepředpokládá se větší 

klinický význam těchto interakcí). Antacida 

s obsahem hliníku a hořčíku mohou poněkud 

zvýšit jeho absorpci. Velmi vzácně (publiko-

váno několik kazuistik) je popisována toxicita 

valproátu při kombinaci s kyselinou acetylsa-

licylovou. Zvýšení koncentrace valproátu bylo 

popsáno u nemocných léčených chlorpro-

mazinem (možné vyšší riziko hepatotoxicity). 

Valproát naopak může zvyšovat koncentraci 

benzodiazepinů, jakými jsou např. diazepam 

či lorazepam, ale i jiných antikonvulziv, jako je 

např. carbamazepin.

Vigabatrin

Farmakokinetické interakce: Třebaže lé-

kové interakce s touto látkou nejsou prakticky 

pozorovány, při současném podání fenytoinu 

byl zaznamenán pokles plazmatické koncent-

race právě fenytoinu.

Zonisamid

Farmakokinetické interakce: Léko-

vé interakce prakticky nejsou popisovány 

(ve studiích in vitro s použitím lidských ja-

terních mikrosomů nebyla popsána – nebo 

byla popsána pouze minimální (tj. < 25 %) 

– inhibice isoenzymů 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 

2C9, 2C19, 2D6, 2E1 nebo 3A4 cytochromu 

P450, a to až při vyšších koncentracích). Zvý-

šenou opatrnost je třeba věnovat pacientům 

ve vyšším riziku urolitiázy. Při současném po-

dání s induktory jaterního metabolismu lze 

očekávat zkrácení jeho biologického polo-

času z původních 63 hodin přibližně na po-

lovinu.
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