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Меркаптопурин
произнася се като (mer kap'' toe pure' een)

защо е предписано това лекарство?

Меркаптопуринът се използва самостоятелно или с други химиотерапевтични лекарства за лечение на остра 

лимфоцитна левкемия (ALL; наричана още остра лимфобластна левкемия и остра лимфна левкемия; вид рак, който 

започва в белите кръвни клетки). Меркаптопуринът е в клас лекарства, наречени пуринови антагонисти. Действа като 

спира растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Меркаптопуринът се предлага като таблетка и суспензия (течност), за да се приема през устата. Обикновено се приема веднъж дневно. 

Приемайте меркаптопурин приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и 

помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете меркаптопурин точно както е указано. Не 

приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ако приемате суспензията, разклатете бутилката много добре за 30 секунди преди всяка употреба, за да смесите лекарството 

равномерно. Важно е да използвате спринцовка за перорално приложение (измервателно устройство) за точно измерване и приемане 

на Вашата доза меркаптопурин. Ако не намерите спринцовка за перорално приложение с Вашето лекарство, помолете Вашия 

фармацевт да Ви даде. След като използвате спринцовката за перорално приложение, за да вземете лекарството, извадете буталото от 

останалата част на измервателното устройство, измийте двете части с топла сапунена вода и изплакнете под течаща чешмяна вода. 

Оставете частите да изсъхнат на въздух, преди да ги съберете отново за следваща употреба.

Продължете да приемате меркаптопурин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на меркаптопурин, без да говорите с 

Вашия лекар

други употреби на това лекарство

Меркаптопуринът също понякога се използва за лечение на някои други видове рак, болест на Crohn (състояние, при 

което тялото атакува лигавицата на храносмилателния тракт, причинявайки болка, диария, загуба на тегло и треска) и 

улцерозен колит (състояние, при което се развиват рани в червата, причинявайки болка и диария). Говорете с Вашия 

лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.
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какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете меркаптопурин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към меркаптопурин, други лекарства или някоя от 
съставките на меркаптопурин таблетки или суспензия. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: алопуринол (Lopurin, Zyloprim); аминосалицилати като месаламин (Apriso, Asacol, Canasa, Lialda, 
Delzicol, Pentasa, други), олсалазин (Dipentum) и сулфасалазин (Azulfidine); антикоагуланти („разредители на 
кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven); доксорубицин (Doxil); и триметоприм и сулфаметоксазол (Bactrim, 
Septra). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако вече сте приемали меркаптопурин или тиогуанин за лечение на рак. Вашият лекар 
може да Ви каже да не приемате меркаптопурин, ако някое от тези лекарства не е работило добре срещу рака 
Ви в миналото.

уведомете Вашия лекар, ако имате някакъв вид инфекция и ако имате или някога сте имали чернодробно или бъбречно 

заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Трябва да използвате контрол на 

раждаемостта, за да избегнете бременност по време на лечението с меркаптопурин. Ако забременеете, докато приемате 

меркаптопурин, незабавно се обадете на Вашия лекар. Меркаптопуринът може да навреди на плода.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
меркаптопурин.

не си правете никакви ваксини, без да говорите с Вашия лекар.

трябва да знаете, че рискът да развиете сериозни странични ефекти на меркаптопурин може да е по-висок, ако имате 

генетичен (наследен) рисков фактор. Вашият лекар може да назначи изследвания преди или по време на лечението, за да 

види дали имате този рисков фактор.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Меркаптопуринът може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

потъмняване на кожата
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косопад

обрив

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

бледа кожа

слабост

недостиг на въздух

възпалено гърло, треска, втрисане или други признаци на инфекция

подуване на краката, глезените или стъпалата

необичайни синини или кървене

пожълтяване на кожата или очите

загуба на апетит

диария

подуване на областта на стомаха

болка в горната дясна част на стомаха

Приемането на меркаптопурин може да увеличи риска от развитие на нов рак. Някои хора, които са приемали 

меркаптопурин за лечение на болестта на Crohn или улцерозен колит, развиват хепатопленен Т-клетъчен лимфом (HSTCL), 

много сериозна форма на рак, която често причинява смърт за кратко време. Уведомете Вашия лекар, ако почувствате 

някой от следните симптоми: стомашна болка; треска; необяснима загуба на тегло; нощно изпотяване или лесно 

посиняване или кървене. Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на това лекарство.

Меркаптопуринът може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го 

при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Меркаптопуриновата суспензия може да 

се съхранява при стайна температура до 6 седмици след отваряне на бутилката за първи път. След това изхвърлете 

всяка суспензия, която е останала след 6 седмици.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други 

хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият 

начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с 

местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашия

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682653.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14.04.22, 14:05 ч Меркаптопурин: Информация за лекарствата MedlinePlus

общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

загуба на апетит

гадене

повръщане

диария

бледа кожа

слабост

недостиг на въздух

възпалено гърло, треска, втрисане и други признаци на инфекция

необичайни синини или кървене

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към меркаптопурин.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Пуринетол®

Пуриксан®
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други имена

6-MP
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