AZATHIOPRIN (Imuran®)
Azathioprin působí tak, že zasahuje do schopnosti
buněk se dělit. Používá se vždy v kombinaci s dalšími
imunosupresivními léky, jako je cyklosporin nebo
tacrolimus. V kombinaci lze
podávat nižší dávky ostatních
léků. Azathioprin představuje užitečnou alternativu,
pokud je nutná kombinace
imunosupresivních léků. Ne
všichni pacienti po transplantaci užívají azathioprin,
takže se nezneklidňujte, pokud tento lék není součástí
vašeho režimu imunosupresivní léčby.

Užívání azathioprinu
■

■

Dávka se vypočítá podle vaší tělesné hmotnosti,
zdravotního stavu a doby od provedení transplantace.
Tablety můžete užívat v kteroukoliv denní dobu.
Snažte se však dodržovat každý den stejnou dobu.

Vedlejší účinky
Buňky kostní dřeně se rychle dělí a jsou velmi citlivé
na účiny azathioprinu. Pacienti, kteří užívají azathioprin, mohou mít snížený počet bílých krvinek
a tím zvýšenou náchylnost k infekcím. Mohou mít
i chudokrevnost (anemii). Je proto nezbytné, aby váš
lékař prováděl pravidelné vyšetření krevního obrazu. Pokud zjistí snížený počet bílých krvinek, budete
muset přestat tento lék užívat, aby kostní dřeň měla
čas se zotavit.
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Kromě toho se může při užívání
azathioprinu vyskytovat:
■
■
■
■
■

padání vlasů
horečka
bolesti kloubů
poruchy funkce jater
zvýšené riziko tvorby nádorů (lymfomů)

I když tento seznam může vypadat
hrozivě, je důležité připomenout,
že frekvence zmíněných vedlejších
účinků je relativně malá. Účinky
azathioprinu na kostní dřeň jsou
dočasné, pokud se lék vysadí. Azathioprin se užívá
k prevenci rejekce již více než 35 let. U většiny lidí
je v nízkých dávkách potřebných k prevenci rejekce
bezpečný.

Upozornění
V případě, že je žena těhotná nebo kojící, musí být
zváženy výhody z užívání tohoto léku před jeho možným vlivem na ženu, její nenarozené dítě či kojence.
Riziko musí posoudit lékař. Pokud si myslíte, že jste
těhotná, obraťte se ihned na svého lékaře či na transplantační tým.

MYKOFENOLÁT MOFETIL
(Cellcept®)
Mykofenolát mofetil (MMF) působí tím, že brání
množení lymfocytů (bílých krvinek). Používá se vždy
v kombinaci s dalšími imunosupresivními léky, jako
je cyklosporin nebo tacrolimus. Ne všichni pacienti
užívají MMF, takže nemějte obavy, pokud tento lék
není součástí vašeho režimu imunosupresivní léčby.
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