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IMUNOSUPRESIVNÍ LÉKY UŽÍVANÉ 
PŘI UDRŽOVACÍ LÉČBĚ

Cyklosporin a tacrolimus jsou tzv. základní imunosu-

presivní léky. Znamená to, že představují základ vaší 

imunosupresivní léčby.

CYKLOSPORIN (Consupren®, 

Equoral®, Sandimmun Neoral®)

Cyklosporin působí tím, že brání aktivaci T-lymfocytů 

(druhu bílých krvinek), takže nejsou schopny útočit 

na vaši novou ledvinu. Na rozdíl od azathioprinu ne-

ovlivňuje cyklosporin kostní dřeň. Cyklosporin se 

obvykle podává ústy v kombinaci buď s azathiopri-

nem, nebo mykofenolát mofetilem a s kortikosteroidy. 

Několik dní po operaci můžete dostávat tento lék 

i nitrožilně. Koncentraci cyklosporinu kolujícího ve 

vaší krvi lze měřit vyšetřením krve a získané výsledky 

se používají k rozhodování, kdy a jak dávky v případě 

potřeby upravit. Tyto léky se 

dodávají ve formě roztoku 

a tobolek.

POZNÁMKA

V prvních měsících užívání 
cyklosporinu vám budou pro-
váděny běžné krevní zkoušky 
k sledování účinnosti léčby 
a vedlejších účinků.
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Užívání cyklosporinu

■ Dávka se vypočítá podle vaší tělesné hmotnosti, 

hladin léku v krvi, zdravotního stavu, výsledků labo-

ratorních vyšetření a přítomnosti vedlejších účinků.

■ Užívejte léky každý den ve stejnou dobu. Pokud 

užíváte cyklosporin 2× denně, dodržujte 12hodinové 

intervaly.

■ V den své kontrolní návštěvy u lékaře si neberte cyk-

losporin do doby určené zdravotnickým personálem. 

Lék si nezapomeňte vzít s sebou.

Tekutá forma

Tekutá forma cyklosporinu k podávání ús-

ty vyžaduje pečlivou přípravu, protože je 

chemicky nestabilní, pokud je vystavena 

delší dobu světlu. Roztok cyklosporinu je 

olejovitý, nerozpouští se ve vodě. Pacienti 

užívající tuto formu musí dodržovat násle-

dující pokyny:

■ Pečlivě si odměřte předepsané množství cyklosporinu 

za pomocí pipety, která je dodávána spolu s lékem. 

Roztok dejte do skleněné, keramické nebo porcelá-

nové nádobky. Nepoužívejte plastový nebo polysty-

renový pohárek.

■ Odměřený lék rozmíchejte pečlivě 

například v mléce nebo v jablečném 

džusu (měly by mít pokojovou teplo-

tu). Grapefruitový džus nepoužívejte.

■ Vzniklou směs ihned vypijte a sklenič-

ku opakovaně vypláchněte mlékem 

či džusem (a znovu vypijte), aby by-

la jistota, že jste užili celou dávku.

■ Osušte vnější povrch pipety ubrous-

kem na jedno použití a vložte ji zpět 

do ochranného pouzdra. Nikdy ne-

vymývejte pipetu vodou nebo jinými 

čisticími prostředky.
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■ Neuchovávejte cyklosporin v ledničce. Lék uchová-

vejte na chladném a suchém místě, chraňte lék před 

světlem.

Tobolky

Někteří lidé dávají přednost tobolkám před tekutou 

formou cyklosporinu. Pacienti musí spolknout tobol-

ku spolu s malým množstvím tekutiny (ne grapefru-

itového džusu) ihned poté, co lék vyndali z obalu.

Vedlejší účinky

Vedlejší účinky cyklosporinu jsou tyto:

■ poruchy funkce ledviny

■ vysoký krevní tlak

■ zduření dásní

■ vyšší hladiny cukru v krvi, event. cukrovka

■ zvýšený růst ochlupení v místech, kde není nor-

málně přítomno

■ třes rukou zvaný tremor

■ zažívací obtíže jako průjem, nucení na zvracení 

a zvracení

■ poruchy funkce jater

■ zvýšená hladina cholesterolu

■ bolesti hlavy

Většina těchto nežádou-

cích účinků ustoupí nebo 

se zmírní po snížení dávky 

léku. Pamatujte, že je ne-

pravděpodobné, že se u vás 

vyskytnou všechny nebo 

většina vedlejších účinků. 

Jakmile bude postupem 

času dávka léku snížena, 

pravděpodobně budete mít 

i méně vedlejších účinků.
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Upozornění

■ cyklosporin reaguje vzá-

jemně s mnohými často 

používanými léky. Před 

použitím jakéhokoliv 

nového léku se vždy po-

raďte se svým lékařem 

nebo transplantačním 

týmem. To se týká i volně 

prodejných léků, které si můžete zakoupit v lékárně

■ 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 ko-

jence. Riziko musí posoudit lékař. Pokud si myslíte, 

že jste těhotná, obraťte se ihned na svého lékaře či 

na transplantační tým

TACROLIMUS (Prograf®)

Tacrolimus, stejně jako cyklosporin, blokuje aktivaci 

T-lymfocytů a tím zabraňuje, aby zaútočily na vaši no-

vou ledvinu. Tacrolimus se obvykle užívá v kombinaci 

buď s azathioprinem, nebo mykofe-

nolát mofetilem a s kortikosteroidy. 

Několik dní po operaci však může-

te dostávat nitrožilně tacrolimus 

samotný. Koncentraci tacrolimu 

kolujícího ve vaší krvi lze změřit vy-

šetřením krve a získané výsledky se 

používají k rozhodování, kdy a jak 

dávky v případě potřeby upravit.

Užívání tacrolimu (tobolek)

■ Dávka se vypočítá podle vaší tělesné hmotnosti, 

hladin léku v krvi, zdravotního stavu, výsledků labo-

ratorních vyšetření a přítomnosti vedlejších účinků.

POZNÁMKA

V prvních měsících užívání 
tacrolimu vám budou prová-
děny běžné krevní zkoušky  
k sledování účinnosti léčby 
a vedlejších účinků.


