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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.



34

■ Celková denní dávka tacrolimu se rozdělí na 

dvě a užívá se po 12 hodinách. Vyndejte tobolky 

z blistru a ihned je spolkněte. Zapijte je větším 

množstvím vody.

■ Tobolky užívejte nejméně jednu hodinu před jídlem 

nebo 2–3 hodiny po jídle.

■ V den své kontrolní návštěvy u lékaře si neberte 

tacrolimus do doby odběru krve. Nezapomeňte si 

vzít lék s sebou, abyste si ho mohli vzít ihned po 

odběru krve na vyšetření.

Vedlejší účinky

Vedlejší účinky tacrolimu jsou 

tyto:

■ poruchy funkce ledvin

■ vysoký krevní tlak

■ poruchy spánku

■ vyšší hladiny cukru v krvi, 

event. cukrovka

■ snížená citlivost a brnění ru-

kou a nohou

■ třes rukou zvaný tremor

■ zažívací obtíže jako průjem, 

zvracení, nucení na zvracení

■ zvýšená hladina cholesterolu

■ bolesti hlavy

Většina těchto nežádoucích 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

■ tacrolimus reaguje vzájemně s ně-

kterými často používanými léky. 

Před použitím jakéhokoliv nového 

léku se vždy poraďte se svým léka-

řem 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 nena-

rozené dítě či kojence. Riziko musí 

posoudit lékař. Pokud si myslíte, že jste těhotná, 

obraťte se ihned na svého lékaře či na transplan-

tační tým

KORTIKOSTEROIDY (prednison, 
prednisolon)

Prednison a prednisolon patří mezi kortikosteroidy. 

K udržovací imunosupresivní léčbě se užívají s cílem 

prevence rejekce, ve vyšších dávkách pak také i k léčbě 

rejekce. Kortikosteroidy se v organismu tvoří přiro-

zeně v nadledvinách a jsou nezbytné pro normální 

funkci většiny tkání. Organismus si vytváří kortikoste-

roidy v 24hodinovém rytmu. K nejvyšší produkci kor-

tikosteroidů dochází ráno, bě-

hem dne pak jejich produkce 

klesá. To je důvod, proč byste 

měli kortiko steroidy užívat 

ráno. Kopírujete tím přiroze-

ný rytmus svého organismu. 

Vzhledem k nízkým hladi-

nám kortikosteroidů a s tím 

spojeným rizikem rejekce 

budou někteří pacienti muset 

užívat polovinu své denní dáv-

DŮLEŽITÉ!

Transplantační tým se může 
rozhodnout převést vás z tacro-
limu na cyklosporin nebo opač-
ně vzhledem k výskytu rejekce 
nebo nepříjemných vedlejších 
účinků. Pokud je změněn váš 
léčebný režim, je důležité, aby-
ste dodržovali pokyny lékaře. 
Nikdy nesmíte užívat ve stejnou 
dobu tacrolimus a cyklosporin.


