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takrolimus s prodlouženým uvolňováním

Vážené dámy, vážení pánové,

již více než dvacet let se takrolimus uplatňuje jako základní imunosupresivum 
u pacientů po transplantacích orgánů a již více než desetiletí si udržuje své domi-
nantní postavení, nejprve v oblasti transplantace jater, později pro svou vysokou 
účinnost a relativní bezpečnost i u pacientů po transplantacích ostatních orgá-
nů. Jeho obliba je dána vyšší účinností ve srovnání s ostatními imunosupresivy 
a příznivým bezpečnostním profi lem a také jednoduchostí dávkování, která je 
umožněna těsnou korelací mezi expozicí účinnou látkou a její koncentrací v krvi. 

S odstupem téměř dvou desetiletí od našeho prvního kontaktu s takrolimem, 
uvedl originální výrobce na trh upravenou lékovou formu, která si zachovává 
všechny přednosti původního takrolimu a přináší navíc ještě pohodlnější podá-
vání v jediné ranní dávce. Korelace mezi nejnižší krevní koncentrací a expozicí 
látkou je při tom u Advagrafu stejně spolehlivá, jako u původního takrolimu, což 
umožňuje korigovat dávku stejně efektivně, jako u původní lékové formy. Ve stu-
diích s Advagrafem u pacientů de novo po transplantacích i při konverzních stu-
diích byl nový lék stejně účinný a bezpečný jako původní takrolimus. Není divu, 
účinná látka je zcela identická, lék se liší pouze inteligentní galenickou úpravou, 
která umožňuje dosahovat účinných hladin při podání v jedné ranní dávce. Vel-
kým přínosem nové formy je však snadnost podávání přinášející zlepšení com-
pliance, která je tak důležitá k dosažení dobrých dlouhodobých výsledků.

První klinické studie s Advagrafem byly v IKEM zahájeny v roce 2002. V prů-
běhu těchto osmi let jsme měli dostatečnou možnost zhodnotit přínos nového 
léku pro nemocné po transplantaci orgánů, ověřit účinnost podávání de novo 
po transplantaci i praktický postup při provádění konverze u pacientů v pozděj-
ším období. Dovolili jsme si tedy sestavit a nabídnout odborný program, který 
shrnuje nejen publikované výsledky z velkých multicentrických studií, ale i naše 
praktické zkušenosti s Advagrafem u nemocných po transplantaci orgánů pro-
váděných v IKEM. Připomeneme si také základní poznatky o farmakokinetice 
Advagrafu.

Věřím, že k zajímavým odborným zážitkům ze III. česko-slovenského transplan-
tačního kongresu přispěje i nabízené symposium, na které Vás jménem všech 
přednášejících i organizátora srdečně zvu.

Pavel Trunečka, přednosta Transplantcentra IKEM

Odborný program satelitního symposia

Advagraf - standard imunosupresivní terapie po transplantaci orgánů

12.30
Zahájení
Pavel Trunečka, IKEM

12.35–12.50 
Advagraf jako základní imunosuprese po transplantaci ledviny
Ondřej Viklický, IKEM

12.50–13.05
Snadná a účinná imunosuprese po transplantaci jater - Advagraf
Pavel Trunečka, IKEM

13.05–13.20
Advagraf as the leading cornerstone treatment of IS regimens
Nas Undre, Astellas

13.20–13.30
Diskuze a závěr symposia 

Odborný program satelitního symposia


