Některé imunosupresivní léky budete muset užívat
celoživotně (tzv. udržovací léčba), zatímco jiné se
užívají jen krátce k léčbě rejekční epizody.

Rozlišují se následující druhy léků
■

–
–
–
–
■

–
–
■

–
–
–
–

léky užívané k udržovací léčbě
tacrolimus nebo cyklosporin
mykofenolát mofetil (azathioprin)
kortikosteroidy
sirolimus
léky sloužící k indukční léčbě
daclizumab
basiliximab
léky podávané k léčbě rejekce
kortikosteroidy ve vysokých dávkách
antilymfocytární imunoglobulin (ALG)
antithymocytární imunoglobulin (ATG)
muromonab-CD3

Vzhledem k tomu, že indukční a antirejekční léky
Vám budou podávány pouze za hospitalizace a ne
každý z Vás je bude potřebovat, dostanete informace
o nich před event. aplikací individuálně od svého
lékaře. Nyní se soustředíme podrobněji na léky užívané k udržovací léčbě.

TACROLIMUS (Prograf)
Tacrolimus blokuje aktivaci T-lymfocytů (druh bílých
krvinek) a chrání transplantovaný orgán před jejich
útokem. Obvykle je podáván v kombinaci s mykofenolátem mofetilem a kortikosteroidy. Budete jej
užívat ve formě 0,5mg, 1mg nebo 5mg tobolek. Mezi
dávkami je nutno dodržovat odstup 12 hodin a brát
lék tedy ve stejnou dobu každý den. Tobolky se uží33

vají na lačno, alespoň půl hodiny před jídlem nebo
2–3 hodiny po jídle a zapíjejí se dostatečným
množstvím tekutin. Je to lék nejen velmi účinný, ale
ve vyšších koncentracích i toxický. Je proto nutné sledovat jeho hladinu ve Vaší krvi a podle ní upravovat
jeho dávkování. V den kontrolní návštěvy u lékaře si
neberte tacrolimus do doby, než Vám bude odebrána
krev. Nezapomeňte si vzít lék s sebou, abyste si ho
mohli vzít hned po odběru krve. V závěru roku 2007
budou moci pacienti užívat tacrolimus upravený tak,
že bude užíván pacientem jen jednou denně, ráno.

CYKLOSPORIN A
(Sandimmun Neoral, Equoral, Consupren)
Cyklosporin stejně jako tacrolimus brání
aktivaci T-lymfocytů. Neovlivňuje kostní
dřeň. Lékové kombinace a způsob užívání
jsou shodné s tacrolimem, stejně jako nutnost kontroly jeho hladiny ve Vaší krvi. Sandimmun Neoral existuje ve formě tobolek
à 25, 50 a 100 mg. Pokud Vám bude doporučena
rozdílná dávka léku ráno a večer, užívejte vyšší dávku
vždy večer a nižší ráno.

Upozornění
Cyklosporin i tacrolimus reagují vzájemně s mnohými
často používanými léky. Před použitím jakéhokoliv
nového léku se vždy poraďte se svým lékařem.

MYKOFENOLÁT MOFETIL (Cell Cept)
Zabraňuje množení lymfocytů. Používá se vždy
v kombinaci s dalšími imunosupresivními léky, jako
je tacrolimus a cyklosporin. Ne všichni pacienti
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