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Interakcje takrolimusu z innymi lekami  
u chorych po przeszczepieniu nerki

Jeden z podstawowych leków immunosupresyjnych stosowanych po prze-
szczepieniu narządów, takrolimus, jest metabolizowany szlakiem cytochromu 
p450. wskutek tego możliwe są liczne interakcje z jednocześnie stosowanymi 
innymi lekami, co często prowadzi do istotnych zmian stężenia takrolimusu we 
krwi i do powikłań związanych z jego toksycznością lub zbyt niskim stężeniem 
we krwi. Niniejszy artykuł omawia najważniejsze interakcje takrolimusu z in-
nymi lekami stosowanymi u chorych po przeszczepieniu nerki na podstawie 
aktualnego piśmiennictwa.

(NeFRol. dIAl. pol. 2018, 22, (72-75)

Interactions of tacrolimus with other drugs in patients 
after kidney transplantation

Tacrolimus, the main immunosuppressive medication after kidney trans-
plantation, is metabolised via cytochrome p450. This fact implies numerous 
interactions with other concomitant medications, which may lead to significant 
changes in tacrolimus blood level and, in consequence, to serious complica-
tions, including kidney graft loss. This short review presents the most impor-
tant tacrolimus interactions with other groups of drugs, prescribed in kidney 
transplant recipients.

(NepRol. dIAl. pol. 2018, 22, 72-75)
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Takrolimus jest jednym z podstawo-
wych leków immunosupresyjnych stoso-
wanych u chorych po przeszczepieniu 
narządów. Charakteryzuje się wąskim 
oknem terapeutycznym, co sprzyja moż-
liwości wystąpienia powikłań związanych 
z jego zbyt niskim lub zbyt wysokim stęże-
niem we krwi [1,2]. We wczesnym okresie 
po przeszczepieniu nerki, do tych pierw-
szych należą przede wszystkim opóź-
nienie podjęcia czynności przez prze-
szczepiony narząd oraz wczesne ostre 
odrzucanie, do drugich zaś pogorszenie 
kontroli ciśnienia tętniczego, wystąpie-
nie cukrzycy, częstych zakażeń, a także 
opóźniona czynność przeszczepu oraz 
mikroangiopatia zakrzepowa. W później-
szym okresie niewystarczające stężenie 
takrolimusu we krwi może sprzyjać ostre-
mu bądź przewlekłemu odrzucaniu narzą-
du i zwiększa ryzyko utraty graftu, nato-
miast nieadekwatnie wysokie stężenie 
manifestuje się często niewystarczającą 
kontrolą ciśnienia tętniczego oraz pod-
wyższonym stężeniem glukozy w surowi-
cy, pogorszeniem parametrów czynności 
przeszczepu, skłonnością do zakażeń lub 
objawami neurotoksyczności. 

Takrolimus jest metabolizowany przez 
cytochrom P450, a konkretnie przez izo-
enzym CYP3A4 występujący w wątrobie 
i błonie śluzowej jelita [3]. Charaktery-
zuje się również różną biodostępnością 
(8-69%) [4]. W tej sytuacji niektóre rów-
nocześnie przyjmowane leki lub pokarmy, 
będące substratami tego samego cyto-
chromu, mogą zmieniać stężenie takro-
limusu we krwi [5]. Stąd tak ważna jest 
znajomość możliwych interakcji takroli-
musu z innymi lekami lub pokarmami oraz 

świadomość konieczności odpowied-
niego dostosowania dawki takrolimusu 
w przypadku włączenia do terapii wielu 
leków, wśród których należy wymienić 
przede wszystkim niektóre antybiotyki, 
leki przeciwgrzybicze, blokerów kanałów 
wapniowych, inhibitory pompy protono-
wej, leki przeciwpadaczkowe, kortykoste-
roidy, inhibitory proteazy wirusa HIV oraz 
niedawno wprowadzone do terapii leki 
stosowane w leczeniu zakażenia wiru-
sem C zapalenia wątroby [6]. Z perspek-
tywy wieloletnich doświadczeń z Poradni 
Transplantacyjnej należy podkreślić, że 
powikłania będące wynikiem nieoptymal-
nego stężenia takrolimusu we krwi zwią-
zanego z jednoczesnym przyjmowaniem 
innych leków obserwuje się dość często. 
Sprzyjają temu duża współchorobowość 
oraz niedostateczna współpraca chorego 
w zakresie konsultowania z ośrodkiem 
transplantacyjnym bezpieczeństwa roz-
poczynania terapii lekami zapisywanymi 
przez innych lekarzy. Celem niniejszej 
pracy jest omówienie najczęściej wystę-
pujących interakcji lekowych z takroli-
musem u chorych po przeszczepieniu 
narządów. 

Antybiotyki
Wiadomo, że makrolidy z  14-człono-

wym pierścieniem laktonowym (erytromy-
cyna, klarytromycyna) poprzez tworzenie 
kompleksów z CYP3A4 powodują jego 
inaktywację, prowadząc w ten sposób do 
hamowania metabolizmu innych leków. 
W nielicznych doniesieniach dotyczących 
interakcji pomiędzy takrolimusem i anty-
biotykami makrolidowymi. Gomez i wsp. 
opisali dwóch pacjentów leczonych ta-
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krolimusem po przeszczepieniu nerki, 
u których z powodu infekcji górnych dróg 
oddechowych zastosowano klarytromy-
cynę [7]. U obu zaobserwowano znaczny 
wzrost stężenia takrolimusu we krwi oraz 
pogorszenie czynności przeszczepu. 
Stężenie kreatyniny w surowicy powró-
ciło do wartości wyjściowych, a stężenie 
takrolimusu we krwi do wartości terapeu-
tycznych w 10. dobie po zaprzestaniu po-
dawania antybiotyku [7]. Istotne zmiany 
farmakokinetyki takrolimusu w wyniku 
jednoczesnego stosowania klarytromy-
cyny wykazano również u pacjenta po 
przeszczepieniu serca [8]. Istnieją także 
pojedyncze opisy przypadków podobnej 
interakcji pomiędzy takrolimusem a ery-
tromycyną [9,10]. 

Co ciekawe, azytromycyna należą-
ca do makrolidów z 15-członowym pier-
ścieniem charakteryzuje się odmienną 
farmakokinetyką oraz metabolizmem niż 
pozostałe leki z tej grupy. Amacher i wsp. 
w badaniu na szczurach wykazali, że 
w przeciwieństwie do erytromycyny i kla-
rytromycyny, azytromycyna nie indukuje 
ani nie inaktywuje cytochromu wątrobo-
wego P-450 [11]. Pomimo tego, opisano 
przypadek pacjenta po przeszczepieniu 
szpiku, u którego doszło do znacznego 
wzrostu stężenia takrolimusu po zaledwie 
dwóch dniach stosowania azytromycyny 
[12]. Nie można wykluczyć, że powodem 
wystąpienia tej interakcji była dożylna dro-
ga podaży takrolimusu. 

Kolejnym antybiotykiem mającym 
znaczny wpływ na metabolizm takrolimu-
su jest ryfampicyna, która jest znanym 
induktorem izoenzymu CYP3A4. W gru-
pie zdrowych ochotników przyjmujących 
takrolimus, po dołączeniu ryfampicyny 
zaobserwowano znamienne zwiększenie 
klirensu takrolimusu oraz zmniejszenie 
ekspozycji na lek (mierzonej za pomocą 
pola pod krzywą – AUC). Efekt ten był 
bardziej wyrażony przy doustnym niż przy 
dożylnym przyjmowaniu takrolimusu [13]. 
W doniesieniach klinicznych jednocze-
sne podawanie ryfampicyny wymagało 
6-10-krotnego zwiększenia dawki takroli-
musu w celu utrzymania dotychczasowe-
go stężenia leku we krwi [10,14]. 

Metronidazol
Zakażenie Clostridium difficile, mani-

festujące się biegunką i prowadzące do 
odwodnienia, hipowolemii, hipoalbumi-
nemii i zaburzeń elektrolitowych, często 
dotyczy hospitalizowanych pacjentów, 
zwłaszcza we wczesnym okresie po 
przeszczepieniu nerki [15], choć może 
wystąpić również w okresie późniejszym. 
Lekiem pierwszego wyboru w infekcji C. 
difficile jest metronidazol, zaliczany do 
inhibitorów CYP3A4. W literaturze moż-
na znaleźć pojedyncze opisy przypadków 
dotyczących interakcji farmakokinetycz-
nych pomiędzy metronidazolem i takro-
limusem, w których wykazano znaczny 
wzrost stężenia takrolimusu po rozpoczę-
ciu terapii metronidazolem [16,17]. Nale-
ży przy tym pamiętać, że w odróżnieniu 
od cyklosporyny, stężenie takrolimusu 
we krwi ulega znacznemu podwyższeniu 

w trakcie biegunki [18]. W niedawno opu-
blikowanej retrospektywnej analizie 52 
pacjentów wykazano, że wzrost stężenia 
takrolimusu podczas leczenia metronida-
zolem był maksymalnie o 30% większy 
w porównaniu z leczeniem wankomycyną 
[19]. Autorzy tej publikacji zalecają czę-
ste monitorowanie stężenia takrolimusu 
celem utrzymania go w granicach tera-
peutycznych w trakcie leczenia metroni-
dazolem. 

leki przeciwgrzybicze
Podawanie preparatów przeciwgrzy-

biczych we wczesnym okresie po prze-
szczepieniu narządów dotyczy zwłaszcza 
transplantacji wątroby oraz jednocza-
sowego przeszczepienia nerki i trzustki 
i jest rutynowym sposobem postępowania 
w wielu ośrodkach transplantacyjnych. 
Niezależnie od tego, w wieloletnim okresie 
funkcjonowania przeszczepu dochodzić 
może do zakażenia grzybiczego i koniecz-
ności leczenia, które często ordynowane 
jest poza ośrodkiem transplantacyjnym. 
I tak, klotrimazol jest lekiem stosowanym 
powszechnie u pacjentów po przeszcze-
pach narządów w celu prewencji i lecze-
nia infekcji grzybiczych w jamie ustnej. 
Jak wiadomo, jego metabolizm odbywa 
się za pośrednictwem CYP3A4 i, podob-
nie jak ketokonazol i flukonazol, jest on 
zaliczany do inhibitorów tego cytochromu. 
Jest słabo wchłaniany z przewodu pokar-
mowego, a jego stężenie we krwi po po-
daży doustnej jest relatywnie niskie [20]. 
W badaniu Vasquez i wsp. stwierdzono 
znamiennie wyższe stężenie takrolimusu 
we krwi u pacjentów leczonych jednocze-
śnie klotrimazolem w porównaniu z ny-
statyną [21]. W innym badaniu, ci sami 
autorzy wykazali, że zarówno stężenie 
C0, jak i biodostępność takrolimusu były 
ponad dwukrotnie wyższe u pacjentów 
przyjmujących oba leki przez co najmniej 
5 dni [22]. Z uwagi na nieznaczne wchła-
nianie klotrimazolu po podaniu doustnym 
autorzy sugerują, że interakcja między 
tymi lekami ma miejsce na poziomie jeli-
towym, zarówno przez inhibicję CYP3A4, 
jak również glikoproteiny P w ścianie jelita 
[22]. W badaniu przeprowadzonym przez 
El-Dahshan i wsp. analizowano inny z imi-
dazolowych leków przeciwgrzybiczych - 
ketokonazol, którego metabolizm nie różni 
się istotnie od klotrimazolu. Autorzy wyka-
zali, że długotrwała terapia skojarzona 
ketokonazol - takrolimus u biorców prze-
szczepu nerki jest bezpieczna, a ponadto 
pozwala na redukcję niezbędnej dawki ta-
krolimusu, znacząco zmniejszając koszty 
leczenia immunosupresyjnego (23). W in-
nym niedawno opublikowanym badaniu 
stwierdzono znamiennie wyższy odsetek 
(34 vs. 18%) potwierdzonych bioptycznie 
incydentów ostrego odrzucania u chorych 
przewlekle przyjmujących ketokonazol, 
przy podobnym przeżyciu biorcy i prze-
szczepu w 5-letniej obserwacji (24). 

W przypadku flukonazolu również 
obserwuje się podwyższenie stężeń ta-
krolimusu we krwi u biorców przeszczepu 
nerki i wątroby (gdzie przeciętnie stoso-
wana dawka profilaktyczna flukonazolu 

wynosi 100-200mg/dobę), natomiast Si-
kora i współpr. nie wykazali znamiennego 
obniżenia stężenia inhibitora kalcyneu-
ryny we krwi po odstawieniu flukonazolu 
podawanego wcześniej w dawce 50 mg/
dobę (25).   

Blokery pompy protonowej
Leki zaliczane do grupy inhibitorów 

pompy protonowej (IPP) są rutynowo 
stosowane u chorych po przeszczepie-
niu narządów celem profilaktyki lub le-
czenia powikłań ze strony górnego od-
cinka przewodu pokarmowego. Z uwagi 
na wspólny z takrolimusem metabolizm 
z udziałem CYP3A4 należy przypusz-
czać, że przy jednoczesnym stosowaniu 
dojdzie do interakcji farmakokinetycznej. 
Co istotne, efekt ten zależy od konkretne-
go preparatu PPI. Takahashi i wsp. opisa-
li przypadek pacjenta, u którego w trakcie 
leczenia takrolimusem po przeszczepie-
niu nerki stosowano w różnym okresach 
omeprazol, ranitydynę oraz rabeprazol 
[26], przy czym podczas stosowania 
omeprazolu stężenie takrolimusu we krwi 
w przeliczeniu na zastosowaną dawkę 
było znamiennie wyższe w porównaniu 
z leczeniem dwoma pozostałymi lekami. 
Autorzy artykułu sugerowali, że rabepra-
zol jest lekiem znacznie bezpieczniej-
szym w porównaniu do omeprazolu 
u chorych po przeszczepie nerki stosu-
jących takrolimus. W innej pracy porów-
nano wpływ jednoczasowego stosowania 
lanzoprazolu lub rabeprazolu na stężenie 
takrolimusu we krwi u chorych z choroba-
mi układowymi tkanki łącznej i wykazano, 
że lanzoprazol istotnie zwiększał stęże-
nie takrolimusu we krwi po 12 godzinach 
od podania w porównaniu do rabeprazo-
lu (27). Nie wykazano również wpływu 
pantoprazolu na stężenie takrolimusu we 
krwi (28). 

Blokery kanałów  wapniowych
Spośród leków zaliczanych do grupy 

blokerów kanałów wapniowych na szcze-
gólną uwagę zasługuje diltiazem, przez 
wiele lat stosowany m.in. u chorych po 
przeszczepieniu serca w celu zmniejsze-
nia niezbędnej w leczeniu dawki inhibi-
tora kalcyneuryny. Bezpieczeństwo jego 
stosowania potwierdzono również u bior-
ców przeszczepu nerkowego leczonych 
takrolimusem [29].  Na uwagę zasługuje 
fakt, że interakcja ta wykazuje znaczną 
zmienność osobniczą - podczas stoso-
wania diltiazemu w dawce 180 mg/d stę-
żenie takrolimusu we krwi w badanej gru-
pie pacjentów zwiększyło się o 48-177% 
[30]. Należy więc dokładnie monitorować 
stężenie leku we krwi i na bieżąco mody-
fikować dawkowanie. W literaturze brak 
jest doniesień klinicznych dotyczących 
jednoczesnego stosowania werapamilu 
i jego interakcji z takrolimusem, choć jego 
wpływ hamujący na jelitowy metabolizm 
takrolimusu opisano już dawno w warun-
kach in vitro [5].

  
Leki przeciwpadaczkowe
W literaturze dostępne są nieliczne 

doniesienia dotyczące interakcji pomię-
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dzy lekami przeciwpadaczkowymi i ta-
krolimusem, większość z nich dotyczy 
chorych po przeszczepieniu serca. Ba-
dacze japońscy opisali między innymi 
przypadek chorej po przeszczepieniu 
serca, u której po 7 dniach stosowa-
nia karbamazepiny w dawce 200 mg/
dobę niezbędne było zwiększenie daw-
ki takrolimusu o 30-40%, aby zapewnić 
utrzymanie terapeutycznego stężenia 
leku we krwi [31]. Dostępność biologicz-
na leku, mierzona wielkością pola pod 
krzywą (AUC), zmniejszyła się o 50% 
po 11 dniach stosowania karbamazepi-
ny. Ta sama grupa badaczy przeanalizo-
wała również dwa przypadki chorych po 
przeszczepieniu serca stosujących jed-
nocześnie takrolimus i fenytoinę. W tym 
przypadku konieczne było aż 2-3-krotne 
zwiększenie dotychczas przyjmowanych 
dawek takrolimusu [32].

 
Inhibitory proteazy HIV
Yilmaz i wsp. opisali przypadek chore-

go z zakażeniem wirusem HIV, leczonego 
trójlekową terapią z zastosowaniem m.in. 
ritonawiru, u którego po przeszczepieniu 
nerki od dawcy żywego w leczeniu immu-
nosupresyjnym zastosowano takrolimusu 
w dawce 0.1 mg/kg/d [33]. Już po 3 dniach 
leczenia zaobserwowano stężenia takro-
limusu we krwi przekraczające 30 ng/ml. 
Po zaprzestaniu podawania takrolimusu 
dopiero po 2 tygodniach osiągnięto ozna-
czalne stężenia inhibitora kalcyneuryny 
[33]. Inhibitory proteazy HIV są bardzo 
silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4, 
zaleca się więc redukcję dawki takrolimu-
su przekraczającą nawet 90% podczas 
jednoczesnego stosowania obu tych le-
ków [34,35]. 

leki przeciwwirusowe o bezpośred-
nim działaniu (direct acting antivirals – 
dAA)

Od niedawna stosowane leki z tej 
grupy wprowadzono na rynek jako 
składnik wielolekowej terapii zakażenia 
wirusem C zapalenia wątroby. W od-
różnieniu od dotychczas stosowanego 
leczenia opartego na podawaniu inter-
feronu, terapię z użyciem DAA moż-
na również zastosować u chorych po 
przeszczepieniu nerki. Brak dotychczas 
w literaturze doniesień na temat wpły-
wu tych leków na stężenie takrolimusu, 
a charakterystyka produktu leczniczego 
sofosbuwiru, będącego podstawowym 
lekiem nowej terapii nie zaleca dostoso-
wywania dawki obu leków w przypadku 
ich jednoczesnego podawania. Tym nie-
mniej, we własnym materiale klinicznym 
zaobserwowano istotne obniżenie stę-
żenia zarówno takrolimusu (o 41.3%), 
jak i cyklosporyny (o 51.1%) we krwi już 
w pierwszym miesiącu stosowania tera-
pii opartej o sofosbuwir [36].

W podsumowaniu należy podkreślić 
szczególne znaczenie znajomości moż-
liwych interakcji lekowych takrolimusu 
wśród lekarzy, również tych nie zajmu-
jących się na co dzień opieką nad pa-
cjentami po przeszczepieniu narządów. 
W razie konieczności rozpoczęcia le-

czenia lekiem należącym do substancji 
omówionych w tej pracy, należy bez-
względnie zalecić dodatkową kontrolę 
stężenia takrolimusu we krwi w ciągu 
najbliższych kilku dni. Optymalnym po-
stępowaniem jest jednak uzgodnienie 
ewentualnej zmiany dawkowania takro-
limusu z lekarzem ośrodka transplanta-
cyjnego przed rozpoczęciem stosowania 
dodatkowych leków wykazujących inte-
rakcję z metabolizmem inhibitorów kal-
cyneuryny. 
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