
FARMAKOTERAPIE V SOUVISLOSTI S COVID 19? 
NÍŽE UVEDENÝ TEXT MÁ CHARAKTER RYCHLÉ INFORMACE, NEJEDNÁ SE O DOPORUČENÝ 

POSTUP, INFORMACE BUDOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČOSKF ČLS JEP A POSTUPNĚ 

BUDOU AKTUALIZOVÁNY 

https://www.coskf.cz/ 

Kontaktní osoby v případě dotazů: PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová 

 

ČOSKF ČLS JEP doporučuje svým členům, aby byli připraveni na racionální zhodnocení 

použití/nepoužití některých léčiv, o kterých se v souvislosti s COVIDEM 19 hovoří. 

 Na prvním místě je třeba zdůraznit, že základem je terapie symptomů podle jejich 

tíže jak u nekriticky nemocných tak u kriticky nemocných.  

 

 U kriticky nemocných může lékař zvážit použití některých léčiv na základě 

probíhajících studií nebo dosavadních zkušeností. Nicméně je třeba si uvědomit, že 

se jedná o léčiva, která jsou schválena v jiných indikacích, a v současné době se jedná 

o postupy off label, proto je třeba k nim takto přistupovat.  

 

 Doporučujeme kolegům, aby se seznámili se základy problematiky a podrobně s níže 

uvedenými léčivy, která nejsou běžně používaná! Zaměřte se na nežádoucí účinky, 

lékové interakce, dostupnost v ČR, způsob podání! 

 

 Doporučujeme sledovat informace 

 https://www.idstewardship.com/coronavirus-covid-19-resources-pharmacists/ 

 

 na webových stránkách Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP   

https://www.infekce.cz 

 

 Informace k farmakoterapii pacientů v intenzivní péči s COVID 19 (k 14. 03. 2020) 

uedené na https://www.infekce.cz/zprava20-31.htm a které se v různých formách 

objevují na internetu 

 remdesivir 200 mg i.v. nasycovací dávka, poté udržovací dávka 100 mg/den 
od 2. do 10. dne 

 lopinavir/ritonavir (Kaletra) 200/50 mg 2 cps 2× denně 
 chlorochin 500 mg 2× denně nebo hydrochlorochin (PLAQUENIL tbl) 200 mg 

2× denně 
 ATB profylaxe (dle rezistencí nemocnice): piperacilin/tazobactam, 

ceftriaxon, kotrimoxazol atd. 
 ACC 300 mg 3× denně 
 kortikosteroidy − pouze v případě fibrotických změn 
 tocilizumab − inhibitor receptoru pro IL-6. Zdůvodnění dané silným 

zánětlivým obrazem. Není jasná indikace! 

 

https://www.idstewardship.com/coronavirus-covid-19-resources-pharmacists/
https://www.infekce.cz/zprava20-31.htm
https://www.infekce.cz/zprava20-31.htm


Stručně k výše uvedeným léčivům, poznámky 
 

Remdesivir 

Nucleotide analogue antiviral with broad-spectrum activity against RNA viruses. Used on 

compassionate grounds to treat the first SARS-CoV-2 +ve patient in the US.  

Phase 3 trial NCT04292899 to be carried out in patients with severe COVID-19 is in 

preparation. 

Není v ČR k dispozici. 

 

Lopinavir/ritonavir (KALETRA tbl 200/50) 

NCT04295551 

Inhibitor proteázy 

V současné době je Kaletra indikována v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky pro 

léčbu infekcí vyvolaných virem lidské imunodeficience (HIV-1). 

Standardní doporučená dávka přípravku Kaletra je 400/100 mg (tj. dvě 200/50 mg tablety) 

dvakrát denně současně s jídlem nebo nalačno.  

CAVE: interakce s jinými léčivým: ano, hlavně CYP3A4. 

 

K dispozici v ČR jsou tablety.  

V ČR není k dispozici tekutá forma. 

Tablety přípravku Kaletra se podávají perorálně a musí být polykány vcelku, bez kousání, 

půlení nebo drcení. Přípravek Kaletra může být podána s jídlem nebo nalačno.  

 

Lopinavir je slabá báze, místo vstřebávání: jejunum, Tmax = 4−6 hod 

Lopinavir patří dle BDDCS (Biopharmaceutics Drug Disposition Classification Systém do 2. 

třídy. 

Ritonavir: patří dle BDDCS (Biopharmaceutics Drug Disposition Classification Systém) do 2. 

třídy, tzn., že to jsou léčiva s vysokou permeabilitou (schopností přecházet přes membrány), 

ale zároveň také s poměrně malou solubilitou. 

Lopinavir + ritonavir patří do 2. třídy a do skupiny léčiv, která podléhají extenzivnímu 

metabolismu. CAVE: role P-glykoproteinu. 

 

Administration of crushed 200/50 mg lopinavir/ritonavir tablets to children significantly 

reduced lopinavir and ritonavir exposure with a decrease in AUC by 45% and 47%, 

respectively. Therefore, the use of crushed lopinavir/ritonavir tablets should be avoided, if 

possible. (Best et al. JAIDS 2011;58:385-91). 

Kontaktní osoby v případě dotazů: PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová 

 

 

Hydroxychloroquin sulfát 200 mg 

V ČR: PLAQUENIL tbl 

CAVE: nežádoucí účinky 

Podává se pouze perorálně, spolu s jídlem nebo sklenicí mléka. 

 

McHenry AR, Wempe MF, Rice PJ. Hydroxychloroquine Sulfate 25-mg/mL Suspensions in 

Plastic Bottles and Syringes. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292899
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04295551
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McHenry+AR&cauthor_id=28557788
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wempe+MF&cauthor_id=28557788
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rice+PJ&cauthor_id=28557788


Chloroquin 

Není k dispozici v ČR. 

CAVE: nežádoucí účinky 

Patří dle BDDCS (Biopharmaceutics Drug Disposition Classification Systém) do 1. třídy, tzn., 

že to jsou léčiva s vysokou permeabilitou (schopností přecházet přes membrány) a zároveň 

s vysokou solubilitou. CAVE: role P-glykoproteinu. 

 

Tocilizumab 

Approved immunosuppressive anti-IL-6 receptor mAb.  

China's National Health Commission has authorised its use to treat patients with serious 

COVID-19-induced lung damage. 

 

Tocilizumabum je rekombinantní humanizovaná, anti-humánní monoklonální protilátka, 

podtřída imunoglobulinu G1 (IgG1) namířená proti rozpustným a na membránu vázajícím se 

receptorům interleukinu 6. 

 

V ČR registrováno. 

ROACTEMRA INF 

162 mg v 0,9 ml 

20 mg/ml (4 ml = 80 mg) 

20 mg/ml (10 ml = 200 mg) 

20 mg/ml (20 ml = 400 mg) 

 

Pod čarou o čem se také píše 

Darunavir/cobicistat (REZOLSTA 800/150) 

Phase 3 NCT04252274 for COVID-19 

Inhibitor proteázy 

Přípravek Rezolsta je určen v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě 

pacientů s infekcí způsobenou virem lidské imunodeficience 1. 

V ČR registrováno. 

Doporučené dávkování je jedna potahovaná tableta přípravku REZOLSTA jednou denně 

užívaná s jídlem. 

Interakce s jinými léčivým: ano, hlavně CYP3A4. 

 

Darunavir – Tmax = 2,5-5 hod 

Darunavir + cobicistat patří dle BDDCS (Biopharmaceutics Drug Disposition Classification 
Systém) do 2. třídy, tzn., že to jsou léčiva s vysokou permeabilitou (schopností přecházet přes 
membrány), ale zároveň také s poměrně malou solubilitou. Vzhledem k tomu, že solubilita 
léčiv je nízká a Tmax uvedených léčiv je relativně dlouhý, je jasné, že tato léčiva potřebují za 
prvé dostatečnou délku střeva, jejich vstřebávání by bylo ohroženo v případě pacienta 
s krátkým střevem. Za druhé je důležitá doba setrvání ve střevě, tzn., že urychlená pasáž 
může být problémem, který omezuje vstřebávání. 
Darunavir/cobicistat: off label: tablety jsou ve formě, která umožňuje okamžité uvolňování 

léčiva, proto by neměl být problém, pokud je tableta rozkousána nebo rozdrcena.  

 

In two patients, one with dysphagia and Candida esophagitis and one with a stomach tube, 

who received darunavir tablets crushed and dissolved and administered with ritonavir oral 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04252274


solution, adequate plasma darunavir levels were achieved along with good virologic 

response. (Scholten et al. J Int AIDS Soc 2010;13(Suppl 4):P114). 

A case report describes an intubated 44 year old man on tenofovir/emtricitabine, darunavir, 

and ritonavir in ICU who was given darunavir tablets via orogastric tube crushed and dissolved 

in 15-20mls of water. Viral load did not change significantly and adequate darunavir trough 

levels were achieved. (Kim et al. CJHP 2014;67(1):39-42). 

 

Ribavirin + ritonavir 

Anti-HIV combination that could be repurposed for COVID-19 

Ribavirin je syntetický nukleosidový analog, u něhož byla in vitro prokázána aktivita proti 

některým RNA i DNA virům.  

 

Ribavirin nemá lékové interakce s léčivy, které jsou metabolizovány enzymy P450. 

 COPEGUS potahované tablety 200 mg ribavirinu.  

Přípravek Copegus je indikován v kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě 

chronické hepatitidy C. V ČR registrováno. 

 REBETOL tvrdé kapsle 200 mg ribavirinu. Rebetol je indikován v kombinaci s dalšími 

léčivými přípravky k léčbě chronické hepatitidy C. ČR registrováno. 

Vzhledem k teratogennímu potenciálu ribavirinu nesmí být tablety rozlomeny nebo 

rozdrceny. 

 

Ritonavir: NORVIR 100 mg tbl. V ČR registrováno.  

Ritonavir podávaný k optimalizaci farmakokinetiky spolu s jinými proteázovými inhibitory. 

 

Ritonavir: Tablets may not be split or crushed (NorvirR Product Monograph). Liquid is 

unpalatable, bad aftertaste.  

Tips: 

- Mix oral solution with milk/chocolate milk or pudding 

- Give after popsicle/frozen juice to dull taste buds 

- Give after grape jelly, maple syrup, or peanut butter which coats mouth 

-Give strong flavour after dose: syrup, cheese, chewing gum 

 

Oral powder (100 mg/packet): The entire packet should be mixed with soft food such as apple 

sauce or vanilla pudding, or mixed with liquid such as water, chocolate milk, or infant formula. 

All soft food or liquid should be consumed within 2 hours of preparation. The bitter taste may 

be decreased if taken with food. The powder should be used in 100 mg increments only. The 

oral powder can also be administered via feeding tube after being mixed with water. 

 

 

 

  


