Užívání MMF
■
■
■

Celková dávka léku se má rozdělit do dvou denních
dávek a užívat ve 12hodinových intervalech.
Vyndejte tobolku z blistru a ihned ji zapijte větším
množstvím vody.
Doporučuje se, abyste užívali MMF nalačno, nejméně jednu hodinu před jídlem nebo 2–3 hodiny
po jídle.

Vedlejší účinky
Buňky kostní dřeně se rychle dělí a jsou velmi citlivé
na účinky MMF. Pacienti, kteří užívají MMF, mohou
mít snížený počet bílých krvinek a krevních destiček,
a proto zvýšenou náchylnost k infekcím. Někteří pacienti mohou mít pocity na zvracení a často se objevuje průjem. Těmto vedlejším účinkům lze snížením
dávky obvykle zabránit nebo
je alespoň snížit.

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.

SIROLIMUS (Rapamune®)
Sirolimus, stejně jako cyklosporin a tacrolimus, blokuje aktivaci T-lymfocytů a tím zabraňuje, aby zaútočily na vaši novou ledvinu. Sirolimus se obvykle užívá
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v kombinaci s kortikosteroidy, event.
i jinými imunosupresivními léky.
Koncentraci sirolimu kolujícího ve
vaší krvi lze změřit vyšetřením krve
a získané výsledky se používají k rozhodování, kdy a jak dávky v případě
potřeby upravit.

Užívání sirolimu (tablet)
■

Dávka se vypočítá podle vaší tělesné hmotnosti,
hladin léku v krvi, zdravotního stavu, výsledků
laboratorních vyšetření a přítomnosti vedlejších
účinků.
■ Sirolimus se obvykle užívá v jedné denní dávce.
Zapijte jej větším množstvím vody.
■ V případě, že užíváte také cyklosporin, musíte oba
léky užívat s odstupem přibližně 4 hodin.

Vedlejší účinky
Vedlejší účinky sirolimu jsou tyto:
■

snížený počet červených krvinek a krevních
destiček
■ bolesti břicha, průjem
■ zvýšená hladina cholesterolu a tuků v krvi
■ bolesti kloubů
■ akné
■ infekce močových cest
■ otoky končetin
Většina těchto nežádoucích účinků
ustoupí nebo se zmírní po snížení
dávky léku. Pamatujte, že je nepravděpodobné, 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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POZNÁMKA

V prvních měsících užívání
sirolimu vám budou prováděny běžné krevní zkoušky
k sledování účinnosti léčby
a vedlejších účinků.

Upozornění
Sirolimus reaguje vzájemně s některými často používanými léky. Před použitím jakéhokoliv nového léku
se vždy poraďte 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 kojence.
Riziko musí posoudit lékař. Pokud si myslíte, že jste
těhotná, obraťte se ihned na svého lékaře či na transplantační tým.

DAKLIZUMAB (Zenapax®)
Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka a účinkuje potlačením T-buněk, které aktivovalo
vaše tělo k útoku na novou ledvinu.
Daklizumab se podává krátkodobě
po transplantaci k tzv. indukční léčbě. Používá se vždy v kombinaci
s dalšími imunosupresivními léky.

Užívání daklizumabu
■

Daklizumab se podává nitrožilně 24 hodin před
transplantací a potom každé dva týdny po operaci,
celkem pět dávek.

Vedlejší účinky
Vedlejší účinky daklizumabu jsou tyto:
■
■

zažívací problémy, jako je průjem, nucení na zvracení a zvracení
infekce ran
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