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siklosporin
(sye' kloe spor een) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Siklosporin orijinal formunda ve ilacın vücutta daha iyi emilebilmesi için değiştirilmiş 
(değiştirilmiş) başka bir ürün olarak mevcuttur. Orijinal siklosporin ve siklosporin (modifiye 
edilmiş) vücut tarafından farklı miktarlarda emilir, bu nedenle birbirlerinin yerine 
kullanılamazlar. Yalnızca doktorunuz tarafından reçete edilen siklosporin türünü alınız. 
Doktorunuz size yazılı bir reçete verdiğinde, almanız gereken siklosporin türünü belirttiğinden 
emin olmak için kontrol edin. Reçetenizi her doldurduğunuzda, aynı tür siklosporin aldığınızdan 
emin olmak için reçete etiketinizde yazılı olan marka adına bakın. Marka adı size yabancıysa veya 
doğru türde siklosporin aldığınızdan emin değilseniz eczacınızla konuşun.

Siklosporin veya siklosporin (modifiye edilmiş) almak, enfeksiyon veya kanser, özellikle lenfoma (bağışıklık 
sisteminin bir parçasının kanseri) veya cilt kanseri geliştirme riskinizi artırabilir. Azatioprin (Imuran), 
kanser kemoterapisi, metotreksat (Rheumatrex), sirolimus (Rapamune) ve takrolimus (Prograf) gibi 
bağışıklık sisteminin işleyişini azaltan diğer ilaçlarla birlikte siklosporin veya siklosporin (modifiye edilmiş) 
kullanıyorsanız bu risk daha yüksek olabilir. . Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız ve herhangi bir 
kanser türünüz varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz. Cilt kanseri riskinizi azaltmak 
için, tedaviniz sırasında gereksiz yere veya uzun süre güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmayı ve 
koruyucu giysiler, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmayı planlayın. Aşağıdaki belirtilerden herhangi 
birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: boğaz ağrısı, ateş, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri; grip 
benzeri semptomlar; öksürme; idrar yapma zorluğu; idrar yaparken ağrı; ciltte kırmızı, kabarık veya şişmiş 
bir alan; ciltte yeni yaralar veya renk değişikliği; vücudunuzun herhangi bir yerinde topaklar veya kitleler; 
gece terlemeleri; boyun, koltuk altı veya kasıkta şişmiş bezler; nefes almada zorluk; göğüs ağrısı; 
geçmeyen zayıflık veya yorgunluk; veya midede ağrı, şişlik veya dolgunluk.

Siklosporin ve siklosporin (modifiye edilmiş) yüksek tansiyona ve böbrek hasarına neden olabilir. 
Yüksek tansiyonunuz veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Ayrıca 
aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: amfoterisin B (Amphotec, 
Fungizone); simetidin (Tagamet); siprofloksasin (Cipro); kolşisin; fenofibrat (Antara, Lipofen, Tricor); 
gemfibrozil (Lopid); antibiyotik; ketokonazol (Nizoral); melfalan (Alkeran); diklofenak (Cataflam, 
Voltaren), naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve
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sulindak (Clinoril); ranitidin (Zantac); tobramisin (Tobi); sülfametoksazol ile trimetoprim (Bactrim, Septra); ve 

vankomisin (Vancocin). Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuzu arayın: baş 

dönmesi; kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi; hızlı, sığ nefes alma; mide 

bulantısı; veya düzensiz kalp atışı.

Sedef hastalığınız varsa, geçmişte kullandığınız veya kullandığınız tüm sedef hastalığı tedavilerini ve 
ilaçları doktorunuza bildirin. Daha önce PUVA (psoralen ve UVA; oral veya topikal bir ilacı ultraviyole A 
ışığına maruz kalma ile birleştiren sedef hastalığı tedavisi) ile tedavi edildiyseniz, cilt kanseri 
geliştirme riskiniz daha fazladır; metotreksat (Rheumatrex) veya bağışıklık sistemini baskılayan diğer 
ilaçlar; UVB (sedef hastalığını tedavi etmek için ultraviyole B ışığına maruz kalma); kömür katranı; 
veya radyasyon tedavisi. Sedef hastalığını tedavi etmek için siklosporin (modifiye) alırken PUVA, UVB 
veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi edilmemelisiniz.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun siklosporin veya 

siklosporine (modifiye edilmiş) yanıtını kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Siklosporin ve siklosporin (modifiye edilmiş) böbrek, karaciğer ve kalp nakli yapılmış kişilerde 
transplant reddini (organı alan kişinin bağışıklık sisteminin nakledilen organa saldırısı) önlemek için 
diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Siklosporin (modifiye edilmiş), semptomları tek başına metotreksat ile 
düzelmeyen hastalarda romatoid artrit semptomlarını (eklem astarının şişmesinden kaynaklanan 
artrit) tedavi etmek için tek başına veya metotreksat (Rheumatrex) ile birlikte kullanılır. Siklosporin 
(modifiye edilmiş), diğer tedavilerin yardımcı olmadığı bazı hastalarda sedef hastalığını (vücudun bazı 
bölgelerinde kırmızı, pullu lekelerin oluştuğu bir cilt hastalığı) tedavi etmek için de kullanılır. 
Siklosporin ve siklosporin (modifiye edilmiş), immünosupresanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Siklosporin ve siklosporin (modifiye edilmiş) hem bir kapsül hem de ağızdan alınacak bir çözelti (sıvı) olarak 
gelir. Siklosporin genellikle günde bir kez alınır. Siklosporin (modifiye edilmiş) genellikle günde iki kez alınır. Her 
iki siklosporin türünü de düzenli olarak almak önemlidir. Siklosporin veya siklosporini (modifiye edilmiş) her 
gün aynı saatte/saatlerde alın ve her gün dozlar ile öğünler arasında aynı miktarda zaman bırakın. Reçete 
etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan 
açıklamasını isteyin. Siklosporin veya siklosporini (değiştirilmiş) aynen anlatıldığı gibi alın. İlacı daha fazla veya 
daha az almayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık almayın.

Doktorunuz muhtemelen tedaviniz sırasında siklosporin veya siklosporin (modifiye edilmiş) dozunuzu ayarlayacaktır. 

Transplant reddini önlemek için siklosporin türlerinden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size 

yüksek dozda ilaca başlayacak ve dozunuzu kademeli olarak azaltacaktır. Romatoid artrit veya sedef hastalığı tedavisi 

için siklosporin (modifiye edilmiş) alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size düşük dozda ilaca başlayacak ve 

dozunuzu kademeli olarak artıracaktır. Doktorunuz dozunuzu da azaltabilir.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601207.html 2/7



22/04/22, 16:40 Siklosporin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

İlacın yan etkilerini yaşıyorsanız. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğinizi doktorunuza 
söyleyiniz.

Siklosporin (modifiye edilmiş), sedef hastalığı ve romatoid artrit semptomlarının kontrolüne yardımcı olur, ancak bu 

durumları iyileştirmez. Sedef hastalığını tedavi etmek için siklosporin (modifiye edilmiş) alıyorsanız, semptomlarınızın 

düzelmeye başlaması 2 hafta veya daha uzun ve ilacın tam faydasını hissetmeniz 12 ila 16 hafta sürebilir. Romatoid 

artriti tedavi etmek için siklosporin (modifiye edilmiş) alıyorsanız, semptomlarınızın iyileşmesi 4 ila 8 hafta sürebilir. 

Kendinizi iyi hissetseniz bile siklosporin (modifiye edilmiş) almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan siklosporin 

(modifiye edilmiş) kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz dozunuzu kademeli olarak azaltabilir.

Siklosporin kapsüllerinden oluşan bir blister kartı açtığınızda olağandışı bir koku fark edebilirsiniz. Bu normaldir ve 

ilacın hasarlı olduğu veya kullanımının güvenli olmadığı anlamına gelmez.

Siklosporin (modifiye edilmiş) oral solüsyon, 68 °F (20 °C) altındaki sıcaklıklara maruz kaldığında jelleşebilir veya 
topaklanabilir. Çözeltiyi jelleşmiş olsa bile kullanabilir veya çözeltiyi oda sıcaklığına (77 °F [25 °C]) ısınmasına izin 
vererek tekrar sıvı haline getirebilirsiniz.

Siklosporin ve siklosporin (modifiye) oral solüsyon kullanımdan önce bir sıvı ile karıştırılmalıdır. 
Siklosporin (modifiye) oral solüsyon portakal suyu veya elma suyu ile karıştırılabilir ancak sütle 
karıştırılmamalıdır. Siklosporin oral solüsyonu süt, çikolatalı süt veya portakal suyu ile karıştırılabilir. 
Uygun listeden bir içecek seçmeli ve ilacınızı her zaman o içecekle karıştırmalısınız.

Her iki tür oral solüsyonu almak için şu adımları izleyin:

Seçtiğiniz içecekle bir bardak (plastik değil) bardağı doldurun.

İlacınız ile birlikte verilen dozlama şırıngasının üst kısmındaki koruyucu kapağı çıkarın.

Şırınganın ucunu solüsyon şişesine yerleştirin ve şırıngayı doktorunuzun reçete ettiği solüsyon 
miktarıyla doldurmak için pistonu geri çekin.

Şırıngayı bardağınızdaki sıvının üzerinde tutun ve ilacı bardağa yerleştirmek için pistona bastırın.

Karışımı iyice karıştırın.

Bardaktaki tüm sıvıyı hemen için.

Bardağa seçtiğiniz içecekten biraz daha dökün, çalkalamak için bardağı döndürün ve sıvıyı için.

Şırınganın dışını temiz bir havluyla kurulayın ve koruyucu kapağı yerine takın. Şırıngayı suyla 
yıkamayın. Şırıngayı yıkamanız gerekiyorsa, başka bir doz ölçmek için kullanmadan önce tamamen 
kuru olduğundan emin olun.

bu ilacın kullanım alanları

Siklosporin ve siklosporin (değiştirilmiş) bazen Crohn hastalığını (vücudun sindirim sistemi zarına 
saldırdığı, ağrıya, ishale, kilo kaybına ve ateşe neden olduğu bir durum) tedavi etmek ve pankreas 
almış hastalarda reddi önlemek için kullanılır. veya kornea nakli. Durumunuz için bu ilacı 
kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç başka kullanımlar için reçete edilebilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Siklosporin veya siklosporin (modifiye edilmiş) almadan önce,

siklosporine, siklosporine (modifiye), diğer ilaçlara veya siklosporin veya siklosporin (modifiye) kapsülleri veya 
solüsyonundaki aktif olmayan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. 
Etkin olmayan bileşenlerin bir listesini eczacınıza sorunuz.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini aldığınızı veya 
almayı planladığınızı söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve aşağıdakilerden herhangi 
birini belirttiğinizden emin olun: asiklovir (Zovirax); allopurinol (Zyloprim); amiodaron (Cordarone); benazepril 
(Lotensin), kaptopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril 
(Univasc), perindopril (Aceon), kinapril (Accupril) gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ), 
ramipril (Altace) ve trandolapril (Mavik); kandesartan (Atacand), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro), 
losartan (Cozaar), olmesartan (Benicar), telmisartan (Micardis) ve valsartan (Diovan) gibi anjiyotensin II reseptör 
antagonistleri; flukonazol (Diflucan) ve itrakonazol (Sporanox) gibi bazı mantar önleyici ilaçlar; azitromisin 
(Zithromax); bromokriptin (Parlodel); diltiazem (Cardizem), nikardipin (Cardene) ve verapamil (Calan) gibi 
kalsiyum kanal blokerleri; karbamazepin (Tegretol); atorvastatin (Lipitor), fluvastatin (Lescol), lovastatin 
(Mevacor), pravastatin (Pravachol) ve simvastatin (Zocor) gibi kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); klaritromisin 
(Biaxin); dalfopristin ve kinopristin kombinasyonu (Synercid); danazol; digoksin (Lanoxin); amilorid (Midamor), 
spironolakton (Aldactone) ve triamteren (Dyazide) dahil olmak üzere bazı diüretikler ('su hapları'); eritromisin; 
indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da) ve sakinavir (Fortovase) gibi HIV proteaz 
inhibitörleri; imatinib (Gleevec); metoklopramid (Reglan); metilprednizolon (Medrol); nafsilin; oktreotid 
(Sandostatin); oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları); orlistat (Xenical); fenobarbital; fenitoin (Dilantin); 
potasyum takviyeleri; prednizolon (Pediapred); repaglinid (Prandin); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, 
Rimactane); sülfinpirazon (Anturan); terbinafin (Lamisil); ve tiklopidin (Ticlid). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi daha dikkatli izlemesi gerekebilir. ve tiklopidin (Ticlid). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi daha dikkatli izlemesi gerekebilir. ve tiklopidin 
(Ticlid). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi daha dikkatli izlemesi 
gerekebilir.

Sirolimus (Rapamune) alıyorsanız, siklosporin veya siklosporin (modifiye edilmiş) aldıktan 4 saat sonra 
alınız.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlardan herhangi birine veya aşağıdakilerden herhangi birine 
sahipseniz veya olduysanız doktorunuza söyleyin: düşük kolesterol, kanınızda düşük magnezyum seviyeleri, 
vücudunuzun besinleri emmesini zorlaştıran herhangi bir durum, veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Siklosporin türlerinden birini 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Her iki siklosporin türü de bebeğinizin çok erken 
doğması riskini artırabilir.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuzla konuşmadan aşı olmayın.

Siklosporinin diş etlerinizde ekstra doku büyümesine neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu yan etkiyi geliştirme riskinizi 
azaltmak için tedaviniz sırasında dişlerinizi dikkatli bir şekilde fırçaladığınızdan ve düzenli olarak diş hekimine 
gittiğinizden emin olun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?
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Siklosporin veya siklosporin (modifiye edilmiş) alırken greyfurt suyu içmekten veya greyfurt yemekten kaçının.

Doktorunuz diyetinizdeki potasyum miktarını sınırlamanızı söyleyebilir. Bu talimatları dikkatlice izleyin. Diyetinizde 

olabilecek muz, kuru erik, kuru üzüm ve portakal suyu gibi potasyum açısından zengin gıdaların miktarı hakkında 

doktorunuzla konuşun. Pek çok tuz ikamesi potasyum içerir, bu nedenle tedaviniz sırasında bunları kullanmak 

konusunda doktorunuzla konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir dozu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun 
zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı 
telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Siklosporin ve siklosporin (modifiye edilmiş) yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi 
biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

ishal

göğüste ağrılı yanma hissi

gaz

yüzde, kollarda veya sırtta artan saç büyümesi

diş etlerinde ekstra doku büyümesi

akne

kızarma

vücudunuzun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

ellerde, kollarda, ayaklarda veya bacaklarda yanma veya karıncalanma

kas veya eklem ağrısı

kramplar

yüzde ağrı veya basınç

kulak problemleri

erkeklerde meme büyütme

depresyon

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

olağandışı kanama veya morarma

soluk ten
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cilt veya gözlerin sararması

nöbetler

bilinç kaybı

davranış veya ruh halindeki değişiklikler

vücut hareketlerini kontrol etme zorluğu

görme değişiklikleri

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

döküntü

ciltte mor lekeler

ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

Siklosporin ve siklosporin (modifiye edilmiş) başka yan etkilere neden olabilir. Her iki ilacı da alırken 
olağandışı sorunlar yaşarsanız doktorunuzla konuşun.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Bu ilacı buzdolabında saklamayın ve 
dondurmayın. Şişeyi ilk açtıktan 2 ay sonra kalan solüsyonu atın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n acil/aşırı doz vakası
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22/04/22, 16:40 Siklosporin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

cilt veya gözlerin sararması

kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Başkasının ilacınızı almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza 
sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

gengraf®

neoral®

Sandimmun®Kapsüller

Sandimmun®Oral Çözüm
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