
hladinu krevního cukru a mohou vyvolat vznik nebo
zhoršení cukrovky, vedou ke zvyšování krevního tlaku

a zvyšování koncentrace tuků
v krvi. Zvyšují ztrátu kostní hmoty
a jejich delší podávání může vést ke
vzniku osteoporózy a snadnějšímu
vzniku zlomenin kostí. Vyvolávají
chuť k jídlu a vedou ke zvyšování
váhy. Vedou rovněž ke zvýšenému
ukládání tuku do oblasti břicha
a hrudníku (tzv.
obezita centrální-

ho typu). Mohou zapříčinit také kožní
problémy, zejména zeslabování a zvýše-
nou zranitelnost kůže a dále vznik strií
(pajizévek) na kůži břicha, hýždí a na
stehnech. Dále vyvolávají či zhoršují
akné a vedou k nadměrnému ochlupe-
ní. Steroidy nejsou toxické pro jaterní
tkáň.

O jejich podávání vždy rozhoduje lékař na základě dů-
kladného zvážení přínosu a rizik. Užívání steroidy ne-
zvyšuje rizika pro onemocnění plodu v případě otěhot-
nění.

Azathioprin (Imuran®)

je jedním z prvních léků, které se používaly po trans-
plantacích orgánů. Omezuje množení a aktivaci lymfo-
cytů, což je skupina bílých krvinek důležitých v imunit-
ních pochodech. Používá se k prevenci akutní rejekce,
není však účinný při její léčbě. Azathioprin sám o sobě je
poměrně slabým imunosupresivem, a proto se neužívá
samostatně, ale v kombinaci s jinými imunosupresivy,
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Steroidy – prednisolon (Prednison®), 

metylprednisolon (Metypred®, Urbason®)

Steroidy jsou léky, které se od počátků transplantací
nejběžněji používají k zabránění vzniku rejekce (odhoje-
ní) transplantovaného orgánu a k její léčbě. Kortikoidy
jsou hormony, které zdravý organizmus vytváří v nadled-
vinách v množství, které je srovnatelné s dávkou běžně

používanou k prevenci rejekce. Při léč-
bě rejekce se podávají dávky mnohoná-
sobně vyšší. Steroidy významně ovliv-
ňují celou řadu systémů v lidském orga-
nismu. Jejich hlavním imunosupresiv-
ním účinkem je potlačení množení a ak-
tivace lymfocytů, zasahují však i do řady
regulačních mechanismů a omezují
i působení dalších buněk bílé krevní
řady. Omezují tvorbu protilátek.

Steroidy se neužívají samostatně, ale většinou v kombi-
naci s cyklosporinem nebo tacrolimem, a často pouze
v prvních měsících po transplantaci. U některých základ-
ních onemocnění jater (především u nemocí z autoimu-
nity – poškození organismu vlastními obrannými me-
chanismy) se kortikoidy užívají trvale. Dávkování je přís-
ně individuální, v prvních týdnech se pohybuje přibližně
okolo 15–20 mg/den, později činí dávka 5 mg/den
i méně.

Nežádoucí účinky jsou četné a jejich intenzita závisí
na velikosti dávky. Steroidy zvyšují riziko infekcí a snižu-
jí zánětlivou reakci organizmu. Mohou ovlivňovat nála-
du, a to jak ve smyslu větší nervozity a napětí, tak i ve
smyslu útlumu a deprese. Mohou vyvolat stavy zmate-
nosti a zhoršovat psychiatrická onemocnění. Dále mají
řadu nežádoucích účinků na látkovou přeměnu: zvyšují
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Mykofenolát mofetil (CellCept®)

Podobně jako azathioprin, působí
i mykofenolát proti množení lymfocy-
tů, zasahuje ale i do procesu tzv. aktiva-
ce lymfocytů. Jeho výhodou je mnohem
cílenější působení s menším poškoze-
ním ostatních krevních buněk i ostat-
ních tkání. Mykofenolát lze dávkovat
přesněji než azathioprin (Imuran), ne-
boť lze stanovit hladinu tohoto léku v krvi. Navíc ome-
zuje i změny v cévní stěně, které provázejí chronické od-
hojování transplantovaného orgánu.

Mykofenolát se dobře vstřebává z trávicího traktu.
Vylučuje se ledvinami a proto je třeba při výrazném zhor-
šení jejich funkce snížit dávku, která běžně činí 1–3/den-
ně. Mykofenolát se většinou kombinuje s cyklosporinem
nebo s tacrolimem, v některých případech se podává i sa-
mostatně. Mykofenolát lze užívat spolu s jídlem, což
zlepšuje jeho toleranci, typicky ve dvou denních dáv-
kách. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří zažívací
obtíže: nevolnost až zvracení, průjem a bolesti břicha.

Tyto příznaky většinou ustávají po
snížení dávky, po jejím opětovném
zvýšení se většinou již nedostaví.
Jeho podávání může také vést ke
zhoršení krevního obrazu – sníže-
ní počtu bílých krvinek i krevních
destiček, vzácně se vyvíjí chudo-
krevnost. Stejně jako u ostatních
imunosupresiv je popsáno zvýšení
výskytu infekcí a nádorů.

Mykofenolát je účinným, málo toxickým lékem. Jeho
použití po transplantaci jater umožňuje snížení dávko-
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především s cyklosporinem a steroidy. Azathioprin se
podává v dávce přibližně 0,5–2 mg/kg váhy denně, běžně
v jedné či ve dvou dílčích dávkách. Dávkování je přísně

individuální a o dávce rozhodne Váš lé-
kař. Mezi nejčastější nežádoucí účinky
patří snížená činnost kostní dřeně, pro-
jevující se snížením počtu bílých krvi-
nek (leukopenií), snížením počtu krev-
ním destiček (trombocytopenií) a sní-
žením objemu krevního barviva v krvi
(anémií). Tyto nepříznivé účinky se mo-
hou klinicky projevit sklonem k infek-

cím, krvácením a dušností. Mezi další nežádoucí účinky
patří padání vlasů a zažívací obtíže - nejčastěji nevolnost,
v těžších případech zvracení a průjmy. Azathioprin
může rovněž vyvolat zhoršení jaterních funkcí, vzácně
i funkcí pankreatu. Tak jako u většiny imunosupresiv,
i při používání azathioprinu roste nebezpečí vývoje
zhoubných nádorů. Při současném
užívání allopurinolu (Milurit),
léku, který se požívá při dně, je tře-
ba redukovat dávku azathioprinu
o 50%.

Celkově lze říci, že azathioprin
je nejméně 35 let používaným
a subjektivně velmi dobře tolerova-
ným lékem. V současnosti ustupuje
do pozadí modernějším lékům a je
podáván především u nemocných s autoimunitními cho-
robami a u nespecifických střevních zánětů. Azathioprin
by neměl být podáván v těhotenství, proto je v případě
jeho užívání třeba před plánovaným rodičovstvím včas
konzultovat ošetřujícího lékaře.
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