
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-
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děpodobně vyskytovat stále méně vedlejších účinků. 

Mezi vedlejší účinky základních imunosupresivních 

léků, které byste měli znát, patří: 

■ třes rukou (tremor)

■ hypertenze

■ bolesti hlavy

■ zažívací potíže, např. průjem, zvracení, nucení na 

zvracení, vředy

■ brnění (parestezie)

■ nadměrný růst vlasů či ochlupení nebo padání 

vlasů

■ porucha vidění

■ zbytnění (hyperplazie) dásní 

■ cushingoidní vzhled (otylé tváře, kulatá záda)

■ ztenčení kůže, akné

■ zadržování vody

6.2 DALŠÍ LÉKY

Kromě imunosupresivní léčby možná budete muset 

užívat i další léky. Tyto léky chrání Vaše tělo před 

infekcí, případně léčí vedlejší účinky imunosupresiv. 

Protože Váš imunitní systém je potlačen, jste náchyl-

nější na různé druhy infekcí způsobené bakteriemi 

nebo viry. Proto je potřebná profylaxe. Dále se u Vás 

mohou projevovat vedlejší účinky způsobené imu-

nosupresivní léčbou. Pokud máte zažívací potíže, 

mohou být potřebné léky na žaludek, tyto jsou 

vždy podávány k prevenci vředů 

při léčbě kortikosteroidy. Pokud 

nejsou kontraindikace, vždy 

budete dostávat léky na snížení 

hladiny krevních tuků (statiny), 

často se také neobejdete bez léků 


