
le. Není doporučeno zapíjet tacrolimus grapefruitovým
džusem.

Sirolimus, Rapamycin (Rapamune®)

Sirolimus je poměrně nové imunosupresivum, které se
po transplantaci jater podává většinou v kombinaci
s ostatními imunosupresivními léky –
cyklosporinem, tacrolimem, mykofeno-
látem nebo steroidy. Jeho imunosupre-
sivní účinky jsou obdobné jako účinky
cyklosporinu nebo tacrolimu. Jeho
hlavní výhodou je malé ovlivnění funk-
ce ledvin.

Sirolimus se dobře vstřebává z trávicí-
ho traktu a zůstává poměrně dlouho
v organismu. Vylučuje se především játry do žluči a ná-
sledně stolicí. Sirolimus je většinou velmi dobře subjek-

tivně snášen. Při jeho podávání se
ale mohou vyskytnout nežádoucí
účinky jako jsou bolest břicha, prů-
jem, chudokrevnost a snížení po-
čtu krevních destiček. Dále se
může objevit zvýšení hladiny krev-
ních tuků (hypercholesterolémie,
hypertriglyceridémie) a snížení
hladiny draslíku. Vzácnější jsou
kožní projevy (akné), poruchy ho-

jení ran a jako u ostatních imunosupresivních léků různé
infekční komplikace.

Sirolimus je k dispozici ve formě roztoku. Obvyklá
denní dávka sirolimu je 1–4 ml, dávkování je přísně indi-
viduální. Užívá se jednou denně v pravidelnou dobu,
nejčastěji v dopoledních hodinách, nalačno nebo s jíd-
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Tacrolimus (Prograf®)

Mechanismem účinku se tacrolimus podobá cyklospo-
rinu, je však mnohem účinnější a podává se proto v mno-
hem nižších dávkách. Stejně jako cyklosporin se i tacroli-
mus dávkuje na základě měření
koncentrací léku v krvi a to 12 ho-
din po podání (těsně před další
dávkou léku). Běžná dávka se po-
hybuje v rozmezí 1-6 mg dvakrát
denně ve 12 hodinovém intervalu.
Kapsle mají obsah 1 a 5 mg (výji-
mečně jsou k dispozici i tablety
0,5 mg). 

Vedlejší účinky jsou podobné jako u cyklosporinu.
Jedná se především o zhoršení funkce ledvin, bolesti hla-
vy a třes. S léčbou je spojeno riziko vzniku cukrovky
a zvyšování krevního tlaku. Vliv na koncentraci krevních

tuků (vznik hypercholesterolémie) je
menší než při podávání cyklosporinu.
Lék tacrolimus je účinný jak v prevenci
rejekce jaterního štěpu, tak i v její léčbě.
Podává se i při léčbě chronické rejekce.
Tacrolimus má četné lékové interakce,
velmi podobné, jaké jsou popsány
u cyklosporinu. Proto je třeba o všech
nových doporučených lécích informo-

vat ošetřujícího lékaře. Bezpečnost podávání tacrolimu
v průběhu těhotenství nebyla ověřena. Jak při plánova-
ném rodičovství, tak i při neočekávané graviditě je nutno
informovat ošetřujícího lékaře.

Tobolky se polykají celé, lze je zapíjet jablečným nebo
pomerančovým džusem i vodou. Lék se podává nalačno,
nejlépe 1 hodinu před nebo minimálně 2 hodiny po jíd-
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Běžnými léky, které Vám Váš lékař předepisuje v pr-
vých týdnech nebo měsících po transplantaci jsou anti-
biotika podávaná jako prevence proti bakteriální a plís-
ňové infekci. Další skupinou jsou léky nutné k prevenci
odvápnění kostí (patří mezi ně vitamin D a vápník). Jestli
že je Vaše kostra již významně odvápněna, je třeba užívat

ještě další léky. Léky na snižování
krevního tlaku (antihypertensiva):
těchto léků je mnoho druhů. Platí
pro ně pravidlo, že je třeba je uží-
vat i po normalizaci krevního tlaku
a nelze je vysadit bez konzultace lé-
kaře. Tyto léky je
třeba brát pravi-
delně! Ranní dáv-
ku užijte normál-

ně jako obvykle i v den odběru krve.
Vitaminy a potravinové doplňky.

Vitaminové přípravky jsou u pacientů,
kteří přijímají normální dietu jen výji-
mečně nezbytné. Mohou však mít na
Vaše zdraví příznivé účinky. Opět platí,
že je dobré se o jejich užívání poradit s ošetřujícím léka-
řem

Dieta po transplantaci jater

Co, kdy, a v jakém množství jíme může významně
ovlivnit náš zdravotní stav. To platí jak ve zdraví, tak
i v nemoci. Špatné dietní návyky jsou jedním z hlavním
faktorů rozvoje tzv. civilizačních nemocí, ke kterým pat-
ří obezita, vysoký krevní tlak, ateroskleróza a cukrovka.
Tato onemocnění jsou hlavní příčinou předčasného
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lem, s odstupem přibližně 4 hodin po užití cyklospori-
nu. Velikost podávané dávky se řídí dosaženou hladinou
v krvi a požadovaným účinkem
léku. Cílové krevní hladiny se po-
hybují okolo 6–8 ng/ml. K odměře-
ní předepsaného množství léku
z lahvičky se používá dávkovací
stříkačka. Předepsané množství
z dávkovací stříkačky se vyprázdní
do skleněné nebo plastové nádoby
s obsahem minimálně 60 ml vody
nebo pomerančového džusu, dob-
ře se zamíchá a naráz vypije. Nesmí se podávat s grape-
fruitovým džusem. Lahvička se má spotřebovat do
30 dnů po prvním otevření. Lék se skladuje při pokojové
teplotě do +25°C.

Ostatní léky

Pacienti po transplantaci jater musí často užívat celou
řadu léků. Některé z těchto léků budete
brát pouze preventivně (např. minerály,
vitaminy, ursocholová kyselina), užívá-
ní jiných léků však může být velmi důle-
žité a jejich vysazení může pro Vás mít
velmi nepříznivé důsledky (např. léky
na krevní tlak). Některé předepsané
léky mohou významně ovlivňovat krev-
ní koncentrace imunosupresiv a jejich
vysazení může vést ke ztrátě účinnosti

pro Vás nezbytných léků. Proto změny v užívání veške-
rých léků vždy prodiskutujte se svým ošetřujícím léka-
řem. Vždy veďte záznamy o všech užívaných lécích!
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