
 
 

 
 

 
 

 

 

   

CYCLOSPORIN 
Cyclosporin merupakan Immunosupressan polipeptida 

siklik yang terdiri dari 11 asam amino. Cyclosporin 

merupakan immunosupresan selektif yang dapat 

digunakan dalam penolakan transplantasi baik ginjal, 

hati, atau pun liver, Cyclosporin bekerja dengan 

menghambat produksi dan rilisnya  interleukin II dan 

mencegah aktivasi Limfosit T. Selain itu cyclosporine jg 

dapat juga digunakan sebagai pengobatan rheumatoid 

arthritis berat, dan penyakit psoriasis berat , 

alergi dan gagalginjal 
 

 

Pantau fungsi ginjal, penurunan dosis pada pasien 

transplantasi dapat dilakukan dengan meningkatnya 

kadar kreatinin serum dan urea ,hiperurisemia; pantau 

kadar natrium serum terutama pada disfungsi ginjal 

(risiko hiperkalemia); Hipertensi khusunya pada 

transplantasi jantung, pantau Tekanan darah. 
 

 
Cyclosporin tersedia dalam bentuk kapsul lunak, syr- 

up,injeksi 

Dosis  berdasarkan  rekomendasi  dokter,  Sebelum 

mengonsumsi obat yang mengandung 

cyclosporine, informasikan pada dokter tentang 

obat yang digunakan (contoh, vitamin, suplemen 

herbal, dll) , alergi, penyakit yang di derita, dan 

kondisi kesehatan saat ini, harus dipastikan bahwa 

pasien tidak dalam keadaan hamil atau pun me- 

nyusui. 

Cyclosporine kapsul lunak Diminum dengan 

menggunakan air mineral dan dapat diberikan 

bersama makanan atau setelah makan. 

Untuk suspensi ditambahkan dengan jus jeruk atau 

jus apel. 

Untuk Konsentrat siklosporin untuk injeksi diberikan 

lebih dari dua sampai enam jam dengan infus intravena 

setelah pengenceran. , setiap ml dapat dilarutkan 

dalam 20-100 ml dextrose 5 % atau sodium chlo- 

ride 0,9 %. 
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Bentuk Sediaan Cyclosporin 

 
 

Perhatian : 

 
 

Apa cyclosporine  itu ? 
Kegunaan cyclosporine ? 

 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Apa efek samping dari 
Cyclosporin ? 

 
 

Interaksi cyclosporin 
dengan obat lain 

 
 

 

 
 
 
 

 
Efek samping merupakan hal yang tidak diinginkan dari 

pengobatan yang disebabkan oleh obat, tetapi tidak 

semua orang akan mengalami efek samping  obat, 

karena respon tubuh setiap orang yang berbeda, tetapi 

efek samping adalah salah satu bagian dari pengobatan 

yang wajib untuk diwaspadai dan dilakukan monitoring. 

Obat-obat yang mengandung cyclosporine 

dapat menyebabkan efek samping ringan yang dapat 

terjadi yaitu ; 

 Menusuk-nusuk atau kesemutan 

 Gemetaran 

 Sakit kepala 

Obat-obat yang mengandung cyclosporine 

dapat menyebabkan efek samping berat yang dapat ter- 

jadi  yaitu ; 

 Hipertensi 

 Pertumbuhan abnormal jaringan gusi 

 Pertumbuhan rambut terganggu 

 Gangguan fungsi ginjal 

Bila efek samping tersebut terjadi maka segera 

sampaikan kedokter 

 
 
 

 

 
 

Cyclosporin dapat berinteraksi dengan obat-obat: 

 Barbiturat 

 Karbazepim 

 Rifampisin 

 Klaritromizin 

 Fenitoion 

Konsultasikan kedokter bila penggunaan cyclo- 

sporine bersama dengan obat-obat tersebut. 

 

 
 

Kapsul,simpan di suhu kamar yang terkontrol 

Penyimpanan injeksi pada suhu ruangan terkontrol, jan- 

gan didinginkan. Ampul dan botol harus terlindungi dari 

cahaya. Stabilitas campuran injeksi parenteral pada suhu 

kamar (25 C®) adalah 6 jam dalam PVC; 12-24 jam di ex- 

cel, kontainer PAB, atau botol setelah pembukaan dan 

disimpan pada suhu 15 ° sampai 30 ° C 

Cara pembuangan Cyclosporin ? 

Obat-obat yang rusak atau sudah kadaluwarsa da- 

lam bentuk apapun sebaiknya dibuang, bila ber- 

bentuk kapsul maka dilarutkan menggunakan air 

kemudian dibuang ke tanah yang disediakan 

kemudian ditimbun 

Untuk pembuangan sediaan bentuk cair (suspensi) 

yang sudah kadaluwarsa atau rusak dibuang pada 

saluran limbah yang dpat mengalir lancar dan 

tidak menimbulkan bau dan untuk sediaan injeksi 

dibuang dalam limbah medis dan ditampung da- 

lam plastik berwarna kuning ukuran 50 cm x 75 

cm dan limbah tersebut kemudian dibakar pada 

incenerator 

 
 

Cara menyimpan Cyclosporin ? 

Unit Pelayanan Informasi Obat & 
Konseling 

Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 
Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 

Surabaya 
Telp. 031-5501582, 5033870 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di 
Apotek, jika ada pertanyaan tentang 

obat yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah 
Sakit, 

jika gejala penyakit tidak membaik 


