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užívají mykofenolát mofetil, ti dříve transplantovaní 

užívají azathioprin (Imuran). Cell Cept existuje ve 

formě tobolek à 250 mg nebo tablet à 500 mg. Nej-

častěji se podává 2× denně na lačno, nejlépe půl 

hodiny před Sandimmunem Neoralem nebo Progra-

fem, v intervalu 12 hodin.     

KORTIKOSTEROIDY (Prednison)

Kortikosteroidy jsou látky tělu vlastní, tvoří se při-

rozeně v nadledvinách a jsou nezbytné pro nor-

mální funkci většiny tkání. Organismus je vytváří ve 

24hodinovém rytmu. K nejvyšší produkci dochází 

ráno, během dne pak jejich produkce klesá. To je 

důvod, proč byste měli brát kortikosteroidy ráno, 

abyste tak napodobili rytmus svého těla. Bezpro-

středně po transplantaci se podávají ve vyšších dáv-

kách a postupně se snižují k udržovací hladině, často 

se podaří je vysadit do jednoho roku po transplantaci 

úplně. Dávky se zvyšují, pokud dochází k rejekci, 



36

kdy se většinou podávají ve formě 

malých infuzí. Náhlé vysazení 

těchto léků je velmi nebezpečné. 

Podávají se vždy v kombinaci 

se základními imunosupresivy 

(tacrolimus, cyklosporin, myko-

fenolát mofetil). Dávkování je 

podle váhy a časového odstupu 

od transplantace. Jsou to tablety, 

které si berete s jídlem nebo po 

jídle. Pokud je berete 1× denně, 

užívejte je ráno se snídaní. 

SIROLIMUS (Rapamune)

Sirolimus, stejně jako tacrolimus a cyklosporin, 

blokuje aktivaci T-lymfocytů a tím zabraňuje, aby 

za-útočily na Vaše nové srdce. Obvykle se užívá 

v kombinaci s kortikosteroidy i dalšími imunosupre-

sivy zejména tam, kde je obava z poškození ledvin 

tacrolimem nebo cyklosporinem. Jeho dávkování se 

rovněž řídí stanovením jeho koncentrace ve Vaší krvi. 

Sirolimus se užívá v jedné denní dávce a zapíjí se 

větším množstvím tekutiny. V případě, že současně 

užíváte tacrolimus a cyklosporin, musíte sirolimus 

užít s odstupem přibližně 4 hodin.    

Vedlejší účinky

Níže je uveden všeobecný přehled nejčastějších ved-

lejších účinků imunosupresivních léků, které byste 

měli znát. Tyto informace nezahrnují všechny ved-

lejší účinky. Pokud máte další otázky, poraďte se 

svým lékařem nebo transplantačním týmem. Pama-

tujte, že u většiny lidí se nevyskytují všechny vedlejší 

účinky uvedené v příbalové informaci a s postupným 

snižováním dávek léků Vaším lékařem se bude prav-


