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Tacrolimus
binibigkas bilang (ta kroe' li mus)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Tacrolimus ay dapat lamang ibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na may karanasan sa paggamot 

sa mga taong nagkaroon ng organ transplant at sa pagrereseta ng mga gamot na nagpapababa sa aktibidad ng 

immune system.

Binabawasan ng Tacrolimus ang aktibidad ng iyong immune system. Maaari nitong mapataas ang panganib na magkaroon ka ng 

malubhang impeksyon. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: 

namamagang lalamunan; ubo; lagnat; matinding pagkapagod; mga sintomas tulad ng trangkaso; mainit, pula, o masakit na balat; o iba 

pang mga palatandaan ng impeksyon.

Kapag ang iyong immune system ay hindi gumagana nang normal, maaaring may mas malaking panganib na magkaroon ka 

ng kanser, lalo na ang lymphoma (isang uri ng kanser na nagsisimula sa mga selula ng immune system). Kung mas matagal 

kang umiinom ng tacrolimus o iba pang mga gamot na nagpapababa sa aktibidad ng immune system, at mas mataas ang 

iyong dosis ng mga gamot na ito, mas maaaring tumaas ang panganib na ito. Kung makaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas ng lymphoma, tawagan kaagad ang iyong doktor: namamagang mga lymph node sa leeg, kilikili, o 

singit; pagbaba ng timbang; lagnat; pagpapawis sa gabi; labis na pagkapagod o kahinaan; ubo; problema sa paghinga; 

pananakit ng dibdib; o pananakit, pamamaga, o pagkapuno sa bahagi ng tiyan.

Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga babaeng tumanggap ng liver transplant at umiinom ng tacrolimus extended-

release capsules (Astagraf XL) ay may mas mataas na panganib na mamatay. Ang Tacrolimus extendedrelease 

capsules (Astagraf XL) ay hindi inaprubahan ng FDA upang maiwasan ang pagtanggi (pag-atake ng isang transplanted 

organ ng immune system ng isang taong tumatanggap ng organ) ng isang liver transplant.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng tacrolimus.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf) ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang maiwasan ang pagtanggi 

(pag-atake ng isang transplanted organ ng immune system ng isang taong tumatanggap ng organ) sa mga taong nakatanggap ng 

kidney transplant. Ginagamit din ang Tacrolimus (Prograf) kasama ng iba pang mga gamot upang maiwasan ang pagtanggi sa 

mga taong nakatanggap ng transplant ng atay, baga, o puso. Ang Tacrolimus ay nasa isang klase ng
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mga gamot na tinatawag na immunosupressants. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng aktibidad ng immune 

system upang maiwasan ito sa pag-atake sa inilipat na organ.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Tacrolimus ay nagmumula bilang isang kapsula, mga butil para sa oral suspension (ihahalo sa likido), isang extendedrelease (long 

acting) na kapsula, at isang extended-release na tablet na iinumin sa pamamagitan ng bibig. Ang mga immediate-release capsule 

(Prograf) at oral suspension (Prograf) ay karaniwang kinukuha nang dalawang beses sa isang araw (12 oras ang pagitan). Maaari mong 

inumin ang agarang-release na mga kapsula at oral suspension nang may pagkain man o walang, ngunit siguraduhing dalhin ito sa 

parehong paraan sa bawat oras. Ang extended-release capsules (Astagraf XL) o extended-release tablets (Envarsus XR) ay karaniwang 

iniinom tuwing umaga nang walang laman ang tiyan nang hindi bababa sa 1 oras bago o almusal o hindi bababa sa 2 oras pagkatapos ng 

almusal. Uminom ng tacrolimus sa parehong (mga) oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at 

hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kumuha ng tacrolimus nang 

eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong 

doktor.

Kung kukuha ka ng mga butil para sa oral suspension, kakailanganin mong ihalo ito sa tubig na may temperatura ng silid bago gamitin. 

Maglagay ng 1 hanggang 2 kutsara (15 hanggang 30 mililitro) ng tubig sa isang tasa na naglalaman ng mga butil. Paghaluin ang mga 

nilalaman at pagkatapos ay agad na kunin ang halo sa pamamagitan ng bibig mula sa tasa o gamit ang isang oral syringe; huwag i-save 

ang pinaghalong para sa ibang pagkakataon. Ang mga butil ay hindi ganap na matutunaw. Kung ang alinman sa pinaghalong natitira, 

magdagdag ng 1 hanggang 2 kutsara (15 hanggang 30 mililitro) ng tubig sa pinaghalong at agad itong kunin.

Lunukin nang buo ang mga extended-release na kapsula at extended-release na mga tablet na may tubig; huwag hatiin, nguyain, o 

durugin ang mga ito. Huwag buksan ang agarang-paglalabas na mga kapsula,

Susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti at iasaayos ang iyong dosis kung kinakailangan. Kausapin nang madalas ang iyong doktor tungkol sa iyong 

nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot. Tanungin ang iyong doktor kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung gaano karaming 

tacrolimus ang dapat mong inumin.

Iba't ibang mga produkto ng tacrolimus ang naglalabas ng gamot sa iba't ibang paraan sa iyong katawan at hindi 

maaaring gamitin nang palitan. Kunin lamang ang produktong tacrolimus na inireseta ng iyong doktor at huwag lumipat 

sa ibang produkto ng tacrolimus maliban kung sinabi ng iyong doktor na dapat.

Maiiwasan lamang ng Tacrolimus ang pagtanggi sa iyong transplant hangga't umiinom ka ng gamot. Ipagpatuloy ang pag-inom ng 

tacrolimus kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng tacrolimus nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang Tacrolimus upang gamutin ang fistulizing Crohn's disease (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang lining 

ng digestive tract, na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, pagbaba ng timbang, lagnat, at pagbuo ng mga abnormal na tunnel na nagkokonekta sa 

digestive tract sa ibang mga organo o sa balat). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito upang 

gamutin ang iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?
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Bago kumuha ng tacrolimus,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa tacrolimus, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa iba pang mga 

sangkap sa mga produkto ng tacrolimus. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at 
nutritional supplement ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: amiodarone (Nexterone, Pacerone); amphotericin B (Abelcet, Ambisome); angiotensin-converting 
enzyme (ACE) inhibitors tulad ng benazepril (Lotensin, sa Lotrel), captopril, enalapril (Vasotec, sa Vaseretic), 
fosinopril, lisinopril (sa Prinzide, sa Zestoretic), moexipril (Univasc, sa Uniretic), perindopril (Aceon , sa Prestalia), 
quinapril (Accupril, sa Quinaretic), ramipril (Altace), o trandolapril (sa Tarka); antacids na naglalaman ng 
magnesium at aluminum hydroxide (Maalox); ilang antibiotic kabilang ang aminoglycosides tulad ng amikacin, 
gentamicin, neomycin (Neo-Fradin), streptomycin, at tobramycin (Tobi), at macrolides gaya ng clarithromycin 
(Biaxin), erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin), at troleandomycin (TAO; hindi available sa US); mga gamot na 
antifungal tulad ng clotrimazole (Lotrimin, Mycelex), fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), 
ketoconazole, posaconazole (Noxafil), at voriconazole (Vfend); angiotensin receptor blockers (ARBs) tulad ng 
azilsartan (Edarbi, sa Edarbyclor), candesartan (Atacand, sa Atacand HCT), eprosartan (Teveten), irbesartan 
(Avapro, sa Avalide), losartan (Cozaar, sa Hyzaar), olmesartan (Benicar, sa Azor, sa Benicar HCT, sa Tribenzor), 
telmisartan (Micardis, sa Micardis HCT, sa Twynsta); boceprevir (Victrelis; hindi na magagamit sa US); calcium 
channel blockers gaya ng diltiazem (Cardizem), nicardipine , nifedipine (Adalat, Procardia), at verapamil (Calan, 
Verelan, sa Tarka); caspofungin (Cancidas); chloramphenicol; cimetidine (Tagamet); cisapride (Propulsid; hindi 
magagamit sa US); cisplatin ; danazol; ilang diuretics ('water pills'); ganciclovir (Valcyte); ilang mga hormonal 
contraceptive (birth control pill, patches, rings, inserts, o injections); ilang mga gamot para sa HIV tulad ng 
didanosine (Videx); indinavir (Crixivan), lamivudine (Epivir); nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir), stavudine (Zerit), 
at zidovudine (Retrovir) lansoprazole (Prevacid); methylprednisolone (Medrol); metoclopramide (Reglan); 
mycophenolate (Cellcept); nefazodone; omeprazole (Prilosec); prednisone; rifabutin (Mycobutin); rifampin 
(Rifadin, Rimactane); ilang mga gamot para sa mga seizure gaya ng carbamazepine (Tegretol, Teril), 
phenobarbital, at phenytoin (Dilantin, Phenytek);sirolimus (Rapamune), at telaprevir (Incivek; hindi na available sa 
US). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka 
nang mas maingat para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa 
tacrolimus, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit 
na ang mga hindi lumilitaw sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o huminto ka kamakailan sa pag-inom ng cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune). Kung 

umiinom ka ng cyclosporine, malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag simulan ang pag-inom ng tacrolimus hanggang 24 

na oras pagkatapos mong inumin ang iyong huling dosis ng cyclosporine. Kung huminto ka sa pag-inom ng tacrolimus, sasabihin din sa iyo 

ng iyong doktor na maghintay ng 24 na oras bago simulan ang pag-inom ng cyclosporine.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort o 

schisandra sphenanthera extracts. Huwag kunin ang mga produktong herbal na ito habang kumukuha ng tacrolimus.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nakaranas ka na ng matagal na QT syndrome (isang minanang kondisyon kung saan ang 

isang tao ay mas malamang na magkaroon ng QT prolongation) mababang antas ng potassium, calcium, o magnesium sa iyong dugo, 

isang hindi regular na tibok ng puso, mataas na antas ng kolesterol, cystic fibrosis (isang inborn na sakit na nagiging sanhi ng katawan 

upang makagawa ng makapal, malagkit na mucus na maaaring makabara sa pancreas, baga, at iba pang bahagi ng katawan), sakit sa 

puso, bato, o atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay 
maaaring magbuntis, gumamit ng epektibong birth control bago at sa panahon ng paggamot na may tacrolimus. Kung ikaw 
ay buntis habang umiinom ng tacrolimus, tawagan ang iyong doktor. Ang Tacrolimus ay maaaring makapinsala sa fetus.
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kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
tacrolimus.

dapat mong malaman na ang pag-inom ng tacrolimus ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng kanser sa balat. Protektahan 

ang iyong sarili mula sa kanser sa balat sa pamamagitan ng pag-iwas sa hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw o 

ultraviolet light (tanning bed) at pagsusuot ng proteksiyon na damit, salaming pang-araw, at sunscreen na may mataas na skin protection 

factor (SPF).

huwag uminom ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ka ng tacrolimus extended-release capsules o 
extended-release tablets. Ang alkohol ay maaaring magpalala ng mga epekto mula sa tacrolimus.

dapat mong malaman na ang tacrolimus ay maaaring maging sanhi ng mataas na presyon ng dugo. Maingat na susubaybayan ng iyong doktor ang 

iyong presyon ng dugo, at maaaring magreseta ng gamot upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo kung ito ay bubuo.

dapat mong malaman na may panganib na magkaroon ka ng diabetes sa panahon ng iyong paggamot na may tacrolimus. Ang 

mga pasyenteng African American at Hispanic na nagkaroon ng mga kidney transplant ay may partikular na mataas na panganib 

na magkaroon ng diabetes sa panahon ng kanilang paggamot na may tacrolimus. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman 

sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng diabetes. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, 

tawagan kaagad ang iyong doktor: labis na pagkauhaw; labis na gutom; madalas na pag-ihi; malabong paningin o pagkalito.

huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Iwasan ang pagkain ng grapefruit o pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng tacrolimus.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas ang immediate-release capsule o oral suspension dose, inumin ito sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung 

malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng 

dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Kung napalampas ang pinahabang-release na dosis ng kapsula, kunin ang dosis kung ito ay nasa loob ng 14 na oras pagkatapos mawala ang 

dosis. Gayunpaman, kung ito ay higit sa 14 na oras, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng 

dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Kung ang pinalawig na-release na dosis ng tablet ay napalampas, kunin ang dosis kung ito ay nasa loob ng 15 oras pagkatapos mawala ang 

dosis. Gayunpaman, kung ito ay higit sa 15 oras, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. 

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Tacrolimus ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

pagtatae

pagtitibi

pagduduwal

pagsusuka
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heartburn

sakit sa tyan

walang gana kumain

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pagkahilo

kahinaan

pananakit ng likod o kasukasuan

paso, pamamanhid, pananakit, o pangingilig sa mga kamay o paa

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod 
na sintomas, o mga nabanggit sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

nabawasan ang pag-ihi

pananakit o pagkasunog sa pag-ihi

igsi sa paghinga, pamamantal, pantal, o pangangati

maputlang balat, igsi sa paghinga, o mabilis na tibok ng puso

pagkapagod; Dagdag timbang; pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti; o kakapusan sa paghinga

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

mga seizure, pagbabago ng paningin, pananakit ng ulo, pagkalito, o hindi makontrol na panginginig ng isang bahagi ng katawan

coma (pagkawala ng malay para sa isang yugto ng panahon)

Ang Tacrolimus ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang iniinom mo ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 
temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

mga pantal

pagkaantok

pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae

hindi mapigil na panginginig ng isang bahagi ng katawan, pananakit ng ulo, pagkalito, kawalan ng timbang, at matinding pagkapagod

pamamaga ng mga braso o binti

lagnat o iba pang palatandaan ng impeksyon

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri bago at sa panahon 

ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa tacrolimus.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Astagraf XL®

Envarsus XR®

Programa®

mga pangalan
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FK 506

Huling Binago - 09/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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