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Apixaban patrí medzi perorálne, vysokoselektívne pôsobiace, reverzibilné a priame inhibítory aktivovaného koagulačného faktora X 
(FXa), ktorý predstavuje koncovú molekulu vonkajšej a vnútornej časti koagulačnej kaskády. Toto priame perorálne antikoagulancium 
(DOAK) sa okamžite uvoľňuje vo svojej perorálnej forme, má lineárnu farmakokinetiku, dobrú biologickú dostupnosť, ako aj rýchly nástup 
a odoznenie účinku. 
Apixaban má teda pomerne veľa výhodných vlastností vrátane relatívne dobre predvídateľnej farmakokinetiky a farmakodynamiky, nízkeho 
množstva liekových a potravinových interakcií a širokého terapeutického okna. Keďže publikácií o bezpečnosti a účinnosti opisujúcich 
vývoj lieku a štúdie zamerané na hodnotenie miery rizika krvácania a trombózy u pacientov užívajúcich apixaban je celosvetovo pomerne 
dosť, autori sa rozhodli zosumarizovať dostupné informácie o jeho metabolizme, farmakologických vlastnostiach a liekových interakciách 
dôležitých na posúdenie jeho podávania najmä u rizikových populácií pacientov. 
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Pharmacological characteristics of apixaban

Apixaban belongs to the oral, highly-selective, reversible and direct inhibitors of the activated coagulation factor X (FXa), which represents 
the final molecule of the extrinsic and intrinsic part of the coagulation cascade. This direct oral anticoagulant (DOAC) is immediately 
released from its peroral form, has linear pharmacokinetics, good biological availability, as well as quick onset and offset of action. 
Apixaban has several convenient properties including predictable pharmacokinetics and pharmacodynamics, low number of the drug and food 
interactions and relatively wide therapeutic window. Globally, as there are many articles reporting the safety and efficacy and assessing the 
occurence of thrombosis and bleeding episodes during the development of the the drug, the authors decided to sum up knowledge about its 
metabolism, pharmacological characteristics and drug interactions essential for the evaluation of its dosing especially in high-risk patient groups. 
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Úvod
Apixaban patrí medzi perorálne, 

vysokoselektívne pôsobiace, reverzibilné 
a priame inhibítory aktivovaného koagu-
lačného faktora X (FXa), ktorý predsta-
vuje koncovú molekulu vonkajšej a vnú-
tornej časti koagulačnej kaskády. Liek na 
svoj antitrombínový účinok nevyžaduje 
prítomnosť antitrombínu. Viaže sa na 
aktívne miesto FXa. Apixaban inhibuje 
nielen na trombus viazaný, ale aj voľný 
FXa a vykazuje protrombinázovú aktivi-
tu. Preto môže spôsobiť predĺženie pro-
trombínového času (PT) a aktivovaného 
parciálneho tromboplastínového času 
(aPTT). Anti-Xa aktivita selektívne hod-
notiaca účinnosť apixabanu má dobrú 
koreláciu a reprodukovateľnosť s očaká-
vanými koncentráciami lieku. Apixaban 
takisto nepriamo inhibuje trombínom-
-indukovanú agregáciu trombocytov 
(1, 2, 3, 4). Hlavný mechanizmus účinku 
apixabanu je znázornený na obrázku 1 (5). 

Obrázok 1. Hlavný mechanizmus účinku apixabanu (5)

Vysvetlivky: TF – tkanivový faktor, IIa – aktivovaný koagulačný faktor II (trombín), Va – aktivovaný koagulač-
ný faktor V, VIIa – aktivovaný koagulačný faktor VII, VIIIa – aktivovaný koagulačný faktor VIII, IXa – aktivova-
ný koagulačný faktor IX, Xa – aktivovaný koagulačný faktor X
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Liek je indikovaný v rámci preven-
cie venózneho tromboembolizmu (VTE) 
u pacientov podstupujúcich elektívny 
chirurgický výkon s cieľom náhrady bed-
rového a kolenného kĺbu. Uplatňuje sa aj 
v rámci prevencie ischemickej cievnej 
mozgovej príhody (iCMP) a systémovej 
embolizácie u pacientov s nevalvulár-
nou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným 
alebo viacerými rizikovými faktormi, ako 
je napríklad prekonaná iCMP alebo tran-
zitórny ischemický atak (TIA), vek ≥ 75 
rokov, artériová hypertenzia, diabetes 
mellitus, symptomatické srdcové zlyha-
nie (podľa New York Heart Association 
(NYHA) trieda ≥ II).

Apixaban je prípravok používa-
ný na liečbu hlbokej venóznej trombózy 
(HVT) a pľúcnej embólie (PE) a pri sekun-
dárnej prevencii rekurentnej HVT a PE 
u dospelých (6, 7).

Farmakologické vlastnosti
Apixaban (1-(4-metoxyfenyl)-

-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidín-1-yl)fenyl] 
-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridín-
-3karboxamid) je aktívna forma liečiva 
s molekulovou hmotnosťou 459,4971 g/
mol (8). Tento DOAK sa rýchlo uvoľňuje, 
rozpúšťa (minimálne 80 % lieku je roz-
pustených za 30 minút) a vykazuje pH-
-nezávislú rozpustnosť vo vode. 

Apixaban má lineárnu farmako-
kinetiku s dostupnosťou proporcionál-
nou dávkam v rozmedzí 2,5 – 10 mg. Má 
biologickú dostupnosť vymedzujúcu 
množstvo lieku potrebné na dosiahnutie 
požadovanej plazmatickej koncentrácie 
približne viac ako 50 % (~ 66 %). 

Maximálnu plazmatickú koncen-
tráciu (Cmax) apixabanu je možné dosiah-
nuť približne za 3 – 4 hodiny po podaní 
u zdravých dospelých jedincov s priemer-
ným eliminačným polčasom približne 12 
hodín (rozmedzie 8 – 15 hodín) (1, 3 ,8, 9). 
Medián času, za ktorý môže byť Cmax 
meraná, sa pohybuje v rozmedzí 1,5 – 3,3 
hodiny po perorálnom podaní. Priemerný 
dosiahnutý terminálny polčas sa pohybuje 
v intervale 3,6 – 6,8 hodiny po podaní dáv-
ky ≤ 2,5 mg a v rozpätí 11,1 – 26,8 hodiny 
pre dávky ≥ 5 mg (10, 11). 

Relatívne krátky polčas apixaba-
nu prispieva k rapídnemu poklesu jeho 
antikoagulačného (antitrombotického) 
účinku, ak sa podanie vynechá (3). Keďže 

neexistuje žiadna lag fáza medzi jeho 
plazmatickou koncentráciou a farmako-
dynamickými indikátormi, apixaban má 
rýchly nástup, ale aj rýchle odoznenie 
svojho účinku (12, 13). V jeho farmakoki-
netike a farmakodynamike nie sú žiadne 
klinicky relevantné rozdiely v závislosti 
od veku alebo pohlavia (14). V dôsledku 
malého distribučného objemu má tento 
liek výhodné farmakokinetické a farma-
kodynamické vlastnosti (13).

Podanie celej tablety s vysokoka-
lorickým jedlom znížilo maximálnu kon-
centráciu apixabanu o 14,9 % a oblasť pod 
krivkou (AUC) o 20,1 %. Z výsledkov vý-
skumu vyplýva, že tablety môžu byť po-
dané pomliaždené alebo aj celé, s jedlom 
aj nalačno, čo umožňuje jeho podávanie 
u pacientov s ťažkosťami pri prehĺtaní 
(9). Vplyv apixabanu na medzinárodný 
normalizovaný pomer (INR), protrom-
bínový čas (PT) a aktivovaný parciálny 
tromboplastínový čas (aPTT) bol takisto 
porovnateľný u pacientov nalačno a po 
konzumácii potravy (15).

Metabolizmus

Absorpcia, distribúcia, 
metabolizmus a vylúčenie 
z organizmu 
Apixaban je absorbovaný predo-

všetkým v hornej časti gastrointestinál-
neho traktu – v žalúdku a tenkom čreve 
a väčšina absorpcie nastáva v distálnej 
časti tenkého čreva a ascendentnej čas-
ti hrubého čreva, čo môže byť dôležité 
u  pacientov podstupujúcich resekciu 
úseku tráviacej trubice (9, 16). Pri dáv-
kach ≥ 25 mg je absorpcia závislá od roz-
pustenia a biologická dostupnosť lieku je 
redukovaná (16).

Apixaban má malý distribučný 
objem (0,3 l/kg) (17). Tento liek je me-
tabolizovaný cez cytochróm P450 3A4 
(CYP3A4) a v menšej miere pomocou cy-
tochrómov CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 a 2J2 
(16). Je aj substrátom pre P-glykoproteín 
(P-gp) a proteíny inhibujúce vznik ra-
koviny prsníka (1). Apixaban sa viaže na 
bielkoviny v rozsahu asi 87 %, takže he-
modialýzou sa môže odstrániť len limi-
tované množstvo lieku (18, 19, 20). 

Eliminácia sa uskutočňuje pros-
tredníctvom jeho metabolizmu, obličko-
vého vylučovania nemodifikovanej mo-
lekuly a exkréciou gastrointestinálnym 
traktom (9) (obrázok 2) (21). 

Pomer nerenálneho/renálneho 
klírensu apixabanu je 73/27 % (1, 3, 21). 
Približne 12 – 29 % podanej dávky sa vy-
lúči vo forme obličkami (21). 

Hepatálne poškodenie 
Kazuistiky a analýzy vyplývajúce 

z farmakovigilancie naznačujú, že lieky 
v kategórii DOAK sú všeobecne len malou 
mierou ovplyvnené hepatotoxicitou (22, 
23). Vyskytli sa síce aj prípady pacien-
tov s akútnym hepatálnym zlyhávaním, 
ktorí užívali apixaban, no väčšinou išlo 
o pacientov, ktorí mali súčasne aj ďal-
šie lieky a komorbidity. Dodnes nie je 
mechanizmus vplyvu DOAK na hepato-
toxicitu detailne popísaný, no potvrdilo 
sa, že nesúvisí s farmakologickými vlast-
nosťami DOAK (22, 24, 25). 

In vitro antikoagulačný potenciál 
apixabanu u pacientov so stredne ťaž-
kou a pokročilou cirhózou je význam-
ne znížený. V štúdii autorov Potze et al. 
(26), ktorá sledovala takýchto pacientov, 
sa však koncentrácie apixabanu udržali 
v cieľovom terapeutickom intervale, čo 

Obrázok 2. Náčrt eliminačných možností apixabanu (21)

Vysvetlivky: Cyp3A4 – cytochróm P450 3A4, P-gp – P-glykoproteín, t1/2 – eliminačný polčas
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by znamenalo, že antikoagulačná liečba 
DOAK-mi by u pacientov s hepatálnym 
poškodením nemala viesť k predávkova-
niu a zvýšenému riziku krvácania. 

Apixaban sa môže podávať s opa-
trnosťou u pacientov s ľahkým (Child-
Pugh skóre A) alebo stredne ťažkým 
(Child-Pugh skóre B) poškodením peče-
ňových funkcií alebo u osôb s 2- a viac-
násobne zvýšenou aktivitou alanínami-
notransferázy a aspartátaminotransferá-
zy. Nie je však odporúčaný u pacientov so 
závažným hepatálnym poškodením a je 
kontraindikovaný u pacientov s mani-
festnou koagulopatiou a klinicky signifi-
kantne zvýšeným rizikom krvácania (27).

Renálne poškodenie
U  pacientov s  obličkovým po-

škodením je eliminačný polčas DOAK 
predĺžený (1). Preto pred elektívnym chi-
rurgickým zákrokom pre znížený renál-
ny klírens je na vysadenie DOAK u osôb  
s chronickým ochorením obličiek (CKD) 
potrebné dlhšie časové obdobie (28). 

Avšak podľa výsledkov farmako-
kinetických a farmakodynamických štú-
dií bol apixaban schválený Potravinovou 
a liekovou organizáciou (FDA) aj u pa-
cientov zaradených do dialyzačného 
programu. 

Odporúčania podávania apixa-
banu u pacientov s CKD boli odvodené 
od výsledkov štúdie Apixaban Versus 
Acetylsalicylic Acid to Prevent Strokes 
(AVERROES) a Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic 
Events in Atrial Fibrillation (ARISTOTLE) 
(29, 30). Pri porovnaní s kyselinou ace-
tylsalicylovou (ASA) u pacientov s CKD, 
štádium III apixaban signifikantne zni-
žoval riziko ischemickej cievnej mozgovej 
príhody (iCMP) bez výrazne zvýšené-
ho rizika rozsiahlejšieho krvácania (31). 
Výskyt kardiovaskulárnych komplikácií 
a  krvácavých epizód bol u  pacientov 
s poškodením renálnych funkcií (≤ 80 
ml/min) zvýšený. Pri porovnaní s war-
farínom bol apixaban  úspešnejší pri 
prevencii iCMP, systémovej embolizácie 
a úmrtia bez ohľadu na obličkové funkcie 
a metódu stanovovania eGFR. U pacien-
tov užívajúcich apixaban sa zaznamenal 
nižší počet významných krvácavých epi-
zód vo všetkých kategóriách eGFR. Toto 
poukazuje na skutočnosť, že v skupine 

pacientov s CKD (CrCl 25 – 50 ml/min) 
by apixaban mohol byť výhodnejšou al-
ternatívou warfarínu (30, 32, 33, 34, 35).

Poškodenie obličkových funkcií 
pri hodnote ClCr 15 ml/min neovplyvnilo 
Cmax alebo vzťah medzi koncentráciou 
apixabanu a jeho antikoagulačným účin-
kom (anti-Xa aktivitu a INR) (36). 

V porovnaní s konvenčnými anti-
koagulanciami je krvácavé riziko u pa-
cientov užívajúcich apixaban s ľahkým 
poškodením obličkových funkcií signi-
fikantne nižšie (pomer rizika (RR) 0,80, 
interval spoľahlivosti 95 % (CI 95 %) 0,66 
– 0,96). U osôb so stredne ťažkým alebo 
závažným obličkovým poškodením je kr-
vácavé riziko pri oboch liekoch podobné 
(RR 1,01, CI 95 % 0,49 – 2,10) (37). 

Jedným z najvýhodnejších skóro-
vacích systémov na posúdenie rizika kr-
vácania je v prípade poškodenia renálnych 
funkcií ABC skóre krvácania, ktoré berie 
do úvahy vek, anamnézu krvácania a tri 
biomarkery (hemoglobín, high-sensitivity 
srdcový troponín T a rastový diferenciač-
ný faktor-15 alebo cystatín C/CKD-EPI), 
ktoré bolo validované a kalibrované u pa-
cientov s NVAF na antikoagulačnej lieč-
be a zdá sa lepším než HAS-BLED skóre 
a ORBIT skóre (38, 39, 40). 

V neposlednom rade bol apixaban 
úspešne použitý aj u žien s CKD a vyso-
kou pretestovou pravdepodobnosťou he-
parín-indukovanej trombocytopénie (41).

Záverom možno povedať, že od-
lišnosti v CrCl u pacientov bez ďalších 
dvoch charakteristík (vek ≥ 80 rokov 
a telesná hmotnosť ≤ 60 kg) nevyžadu-
jú redukciu dávky lieku (30). Apixaban 
v dávke 5 mg dvakrát denne a 2,5 mg 
dvakrát denne je odporúčaný pri splne-
ní dvoch z troch nasledujúcich kritérií: 
sérový kreatinín ≥ 1,5 mg/dl, vek ≥ 80 
rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg (30, 42).

Podľa odporúčaní CHEST  
a Expert Panel Report reporting s publi-
káciou odporúčaní pre antitrombotickú 
liečbu VTE, u pacientov s CrCl < 30 ml/
min a so závažným obličkovým poško-
dením sú DOAK kontraindikované a vi-
tamín K-dependentné antagonisty (VKA) 
preferované (43). Praktické odporúča-
nia Európskej spoločnosti pre srdcový 
rytmus (The European Heart Rhythm 
Association) u pacientov s NVAF neod-
porúčajú apixaban u pacientov s CrCl 

< 15 ml/min. Odhadované polčasy api-
xabanu a vplyv na oblasť pod krivkou 
(AUC) pre plazmatické koncentrácie pri 
jednotlivých štádiách CKD v porovnaní 
so zdravými jedincami sú v tabuľke 1 (21). 

Obličkové funkcie u  pacientov 
užívajúcich DOAK by mali byť kontro-
lované minimálne raz ročne a častejšie 
u starších pacientov, pacientov s CKD 
alebo komorbiditou asociovanou s de-
hydratáciou a poškodením obličkových 
funkcií (44).

Penetrácia do mozgu, 
fetálneho obehu  
a materského mlieka 
V  dôsledku interakcie s  P-gp 

a proteínmi inhibujúcimi vznik rakovi-
ny prsníka úvodné výsledky výskumu 
realizovaného na potkanoch naznačujú, 
že liek má nízku penetráciu do mozgu 
a nízky prienik k plodu, ale vysokú mie-
ru exkrécie do materského mlieka (45). 
Neviazaný apixaban rýchlo prestupuje 
placentou, a preto môže mať potenciálne 
nežiaduce účinky na fetálny a neonatálny 
koagulačný systém (46).

Extrémna telesná hmotnosť 
Samotná extrémna telesná hmot-

nosť nie je dôvodom na prispôsobenie 
dávky apixabanu, avšak treba na ňu pri-
hliadať pri koexistencii ďalších riziko-
vých faktorov (47).

Liekové interakcie 
Ako už bolo uvádzané, apixaban 

je metabolizovaný predovšetkým cez 
CYP3A4/5 a  v  menšej miere cez cy-

Tabuľka 1. Sumár odhadovaných polčasov 
apixabanu a vplyvu na AUC pre plazmatické 
koncentrácie apixabanu pri jednotlivých štádiách 
CKD v porovnaní so zdravými jedincami (21)

Štádium CKD
Parametre 
apixabanu

CrCl > 80 ml/min 12 h

CrCl 50 – 80 ml/min 
CKD štádium I a II

~ 14,6 h 
(+ 16 %)

CrCl 30 – 50 ml/min 
CKD štádium III

~ 17,6 h 
(+ 29 %)

CrCl 15 – 30 ml/min 
CKD štádium IV

~ 17,3 h 
(+ 44 %)

CrCl ≤ 15 ml/min 
CKD štádium V mimo dialýzy

– 
(+ 36 %)

Vysvetlivky: CKD – chronické ochorenie obličiek, 
CrCl – klírens kreatinínu
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tochrómy CYP1A2 a CYP2J2. Vplyv cy-
tochrómov CYP2C8, 2C9 a 2C19 na meta-
bolizmus apixabanu je menej významný. 
Apixaban je aj substrátom pre efluxné 
transportné proteíny P-gp a proteíny 
inhibujúce vznik rakoviny prsníka (1, 16, 
48, 49). 

Na dosiahnutie dostatočnej plaz-
matickej koncentrácie a účinnosti je po-
trebná nízka koncentrácia apixabanu, 
liekové vlastnosti však vyžadujú jeho 
dávkovací režim dvakrát denne a  má 
rôzne metabolické cesty svojho klírensu. 
Navyše viac ako polovica dávky apixaba-
nu je vylučovaná vo forme nezmenenej 
látky. Všetky tieto fakty vysvetľujú signi-
fikantne znížené množstvo liekových in-
terakcií (9, 49). 

Ketokonazol pôsobí ako silný in-
hibítor CYP3A4 a P-gp. Diltiazem pred-
stavuje stredne silný CYP3A4 inhibítor 
a všeobecný inhibítor P-gp. V prípade 
súčasného užitia týchto liekov sa pozo-
rovalo 2- a 1,4-násobné zvýšenie koncen-
trácie apixabanu (50). Preto je apixaban 
kontraindikovaný u pacientov užívajúcich 
súčasne silné inhibítory CYP3A4 a P-gp 
(napr. azolové antimykotiká a proteázové 
inhibítory vírusu ľudskej imunodeficien-
cie – HIV) (3, 21, 48, 51). 

Potenciálna lieková interakcia 
existuje aj medzi apixabanom a aprepi-
tantom ako predstaviteľom lieku uží-
vaného v rámci prevencie chemotera-
piou-indukovanej nauzey a vomitu, keď- 
že tento liek je stredne silný inhibítor 
CYP3A4 a stredne silný induktor CYP2C9 
(52). 

Vplyv súčasného užívania na-
proxenu na anti-Xa aktivitu apixabanu, 
INR a inhibíciu agregácie trombocytov 
indukovanú prostredníctvom kyseliny 
arachidónovej koreloval s farmakologic-
kými vlastnosťami oboch liekov (21, 53).

Vo všeobecnosti teda u pacien-
tov užívajúcich slabé inhibítory CYP3A4 
a P-gp (diltiazem, naproxen, amiodaron, 
verapamil, klaritromycín a chinidín) nie je 
potrebné redukovať dávku apixabanu (48).

Súčasné užívanie apixabanu 
a  silných induktorov CYP3A4 a  P-gp 
môže prispievať k poklesu plazmatic-
kej koncentrácie apixabanu asi o 54 % 
a k vzostupu jeho systémového klíren-
su. V prípade užívania takýchto liekov 
(rifampicín, fenytoín, karbamazepín, fe-

nobarbital alebo prípravkov obsahujúcich 
ľubovník bodkovaný), nie je potrebné 
upravovať dávku apixabanu, ale pri po-
dávaní apixabanu so silnými induktormi 
jednej z uvedených metabolických ciest 
je potrebné užívať ho s opatrnosťou (48, 
54, 55).

Pravdepodobne zatiaľ neexistujú 
žiadne klinicky relevantné liekové in-
terakcie medzi DOAK-mi a inhibítormi 
nukleozidových inhibítorov reverznej 
transkriptázy, ako sú raltegravir, do-
lutegravir a  maraviroc (56). Rovnako 
vzostup žalúdočného pH spôsobený 
užívaním modifikátorov žalúdočnej aci-
dity alebo achlórhydriou nemá vplyv na 
farmakokinetické vlastnosti apixabanu 
(48). Sumár hlavných liekových interakcií 
apixabanu je uvedený v tabuľke 2 (21). 

Niektoré štúdie poukazujú na 
zvýšené krvácavé riziko pri súčasnom 
užívaní apixabanu s  antiagregačnou 
liečbou, a to najmä pri potrebe duálnej 
antiagregačnej liečby (51). Výsledky štú-
die APixaban for PRevention of Acute 
ISchemic Events–2 (APPRAISE-2) na-
značujú, že liečba pacientov po vývoji 
akútneho koronárneho syndrómu apixa-
banom verzus placebo nepotvrdili žiadnu 
účinnosť, ale zvýšené riziko krvácania 
bez ohľadu na súčasnú liečbu ASA ale-
bo kombináciu ASA a klopidogrel (57). 
U pacientov podstupujúcich perkutánnu 
koronárnu intervenciu s implantáciou 
stentu (PCI-S) by mala byť úvodne po-
daná trojkombinačná liečba pozostáva-
júca z perorálneho antikoagulancia, ASA 
a klopidogrelu. Avšak otázka pridania 
warfarínu alebo DOAK u pacientov už 
liečených duálnou antiagregačnou lieč-
bou po PCI-S je stále otvorená. Súčasné 
údaje poukazujú na podobné riziko vý-
raznejšieho krvácania v prípade troji-
tej antitrombotickej liečby v porovnaní 
s duálnou. Tzv. „triple“ liečba nesie so 
sebou približne 2,5-násobne vyššie riziko 
výraznejšieho krvácania. Apixaban podá-
vaný v dávke 2,5 mg dvakrát denne sa zdá 
v takýchto prípadoch najvýhodnejšou 
možnosťou z kategórie DOAK. U pacien-
tov bez zvýšeného rizika krvácania by 
ešte alternatívou mohlo byť užívanie api-
xabanu v dávke 5 mg dvakrát denne (58). 

V  súčasnosti nie sú dostupné 
údaje o interakciách medzi apixabanom 
a P-gp-modulujúcimi liekmi alebo me-

dzi DOAK-mi a zložkami potravy, ktoré 
ovplyvňujú P-gp (59). Pri DOAK sa preto 
predpokladá minimálne množstvo po-
travinových interakcií (60, 61).

Kontraindikácie 
Apixaban je kontraindikovaný 

u pacientov s klinicky signifikantným 
aktívnym krvácaním alebo pri klinických 
stavoch, ktoré môžu s takýmto krváca-
ním súvisieť, u pacientov s hepatálnym 
poškodením sprevádzaným koagulo-
patiou (závažná porucha hepatálnych 
funkcií pri cirhóze). Potrebné je venovať 
zvýšenú pozornosť aj liekom vrátane ASA 
a ostatným antiagreganciám, ďalším an-
tikoagulanciám, trombolytikám, selek-
tívnym inhibítorom spätného vychytá-
vania sérotonínu, inhibítorom spätného 
vychytávania sérotonínu a noradrenalínu 
a nesteroidným protizápalovým liečivám. 

Hypersenzitívne reakcie na api-
xaban (napr. anafylaktická reakcia) pred-
stavujú ďalšiu kontraindikáciu (62). Ako 
už bolo spomínané, u pacientov s CrCl 
< 30 ml/min sú DOAK vo všeobecnosti 
kontraindikované (43). Odporúčania The 
European Heart Rhythm Association pre 
užívanie antikoagulancií iných ako VKA 
u pacientov s NVAF sa u pacientov s CrCl 
< 15 ml/min apixaban neodporúča (21). 

Nežiaduce reakcie 
Najviac analyzovaným a poten-

ciálne život ohrozujúcim nežiaducim 
účinkom apixabanu je výskyt spomína-
ných krvácavých komplikácií. Na druhej 
strane, predčasné prerušenie liečby api-
xabanom pri absencii adekvátnej alter-
natívnej antikoagulačnej liečby zvyšuje 
protrombotické riziko. 

Tabuľka 2. Sumár hlavných liekových interakcií 
apixabanu (21)

Liek

Vplyv na plazmatickú 
koncentráciu 
apixabanu 

Diltiazem + 40 %

Naproxen + 55 %

Ritonavir a ostatné 
proteázové inhibítory HIV

 

Itrakonazol, ketokonazol, 
posakonazol, vorikonazol

+ 100 %

Karbamazepín, 
fenobarbital, fenytoín, 
ľubovník bodkovaný

- 54 %

Rifampicín - 54 %
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Okrem krvácania a trombózy sa 
u pacientov s NVAF užívajúcich apixaban 
v < 1 % prípadov vyskytovali hypersen-
zitívne reakcie (kožná vyrážka a anafy-
laktické reakcie, ako aj alergický edém) 
a synkopa. 

U osôb podstupujúcich implan-
táciu totálnej endoprotézy bedrového 
alebo kolenného kĺbu patrili medzi ďalšie 
nežiaduce reakcie nauzea, rozvoj ané-
mie (vrátane pooperačnej a posthemo-
ragickej anémie), vzostup alanínamino-
transferázy, aspartátaminotransferázy 
a gamaglutamyltransferázy. Nežiaduce 
reakcie popisované u ≥ 0,1 % až < 1 % pa-
cientov boli trombocytopénia, artériová 
hypotenzia, vzostup sérovej alkalickej 
fosfatázy a sérového bilirubínu (62). 

Záver 
Podobne ako ostatné DOAK aj 

apixaban patrí medzi lieky s výhodnými 
vlastnosťami pre jeho predpovedateľnú 
farmakokinetiku a farmakodynamiku, 
rýchly nástup a odoznenie účinku, jeho 
relatívne krátky polčas rozpadu, široké 
terapeutické okno, nízke množstvo lie-
kových a potravinových interakcií a ab-
senciu potreby diétneho obmedzenia 
počas jeho užívania (2, 3, 13). Stále je však 
potrebné brať do úvahy aj komorbidity, 
ďalšie užívané lieky a celkový klinický 
stav pacienta.
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