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Septrin
(cotrimoxazol)

Septrin (cotrimoxazol)
Septrin sau Bactrim sunt numele comerciale a unei combinaţii de antibiotice denominată cotrimoxazol. Cotrimoxazolul este principalul medicament
folosit în tratamentul şi prevenirea pneumoniei de Pneumocystis carinii sau jiroveci (PCP).

Prevenirea
Persoanele cu HIV au un risc ridicat de a produce PCP când renumărarea de celule CD4 scade de desubtul celor 200 de copii. În acest
punct medicii recomandă iniţierea medicaţiei pentru a reduce riscul de
PCP. Aceasta este cunoscută sub numele de profilaxis.
PCP-ul este o boală de potenţial mortal care de obicei e principala
cauza de moarte între persoanele cu SIDA. Fără îndoială acum este mai
puţin comun, ca drept rezultat aL utilizării profilaxis-ului în contra PCPului şi datorită folosirii unor tratamente mai bune pentru persoanele
care au desfăşurat boala.
Septrin este cel mai eficient medicament în prevenirea PCP-ului, special
în persoane cu renumărarea de CD4 scăzute pe de desubtul celor 100
de copii. Acest medicament este de folos şi pentru a reduce riscul de
toxoplasmoză, sau contra infecţiei care poate afecta creierul.
Doza ce-a mai comună de profilaxis consistă într-o pastilă dublă
(960mg) în fiecare zi. Mai există şi o doză alternativă, de o pastilă de
trei ori pe săptămână.

Tratamentul
Tot odată Septrin este prima opţiune pentru a trata persoanele care
desfăşoară PCP-ul. Doza care se foloseşte pentru a trata PCP-ul este
mai mare decât ceea care este folosită pentru prevenirea lui. În unele
cazuri în loc de folosirea pastilelor se optează pentru administrarea pe
cale intravenoasă. Poate să treacă între cinci şi şapte zile până să începi
să te simţi mai bine. În general este necesar ca tratamentul să fie continuat o perioadă de două sau trei săptămâni.
Posterior de tratarea PCP-ului de mod favorabil e important să urmăreşti o profilaxă în contra PCP-ului pentru a reduce riscul de a recidiva.
Această este numită ca terapie de menţinere s-au profilaxis secundar.

Unele persoane sunt alergice la Septrin şi prezintă reacţii precum unele
erupţii roşietice ce produc usturimi, uneori apar însoţite de febră. La
persoanele afectate în mod general aceste simptome apar în primele
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Anemia (lipsa de globule roşii) este efectul secundar cel mai comun
experimentat cu doza ce-a mai mare folosită pentru tratarea PCP-ului.
În acelaşi timp pot fi afectate şi persoanele care folosesc Septrin pentru
profilaxis. Unele persoane experimentează o lipsă de globule albe.
Acest efect secundar în sânge este mai comun dacă iei anumite medicamente ca AZT-ul s-au ganciclovir. Unele persoane care iau septrim în
acelaşi timp experimentează probleme hepatice. Analizele de sânge pot
să monitorizeze atât nivelele tale de celule sangvine precum şi funcţiunea ta hepatică.
Persoanele cu probleme renale ar putea fi nevoite să ia doze mai mici.
Un alt efect din cele posibile ale Septrimului include nivele reduse de
folat (un tip de vitamina B) în corp, care se pot repune cu prescripţia
acidului folinic şi o micşorare în eficacitatea anticonceptivelor orale.

Lipsa de sensibilitate
Având în vedere, că Septrin constituie cea mai bună formă de profilaxis în contra PCP-ului medicii deseori vor încerca să depăşească reacţiile alergice ce experimentează. Ei pot să-ţi sugereze să încerci din nou
după câteva săptămâni, chiar dacă niciodată nu se poate şti sigur dacă
alergia o produce Septrin-ul s-au alte medicamente. Alternativ este
posibil să poţi depăşi alergia începând tratamentul din nou cu doze
foarte mici şi a mări doza de formă graduată până se ajunge la un nivel
normal. Acest lucru este cunoscut sub numele de lipsă de sensibilitate.
Multe dintre persoanele care experimentează o reacţie iniţială la Septrin
pot pierde sensibilitatea de această formă. Totuşi ar fi mai bine să nu
încerci să-l faci singur, numai cu supraveghere medicală. Dacă reacţia
ta alergică este gravă nu este recomandat să continui medicaţia decât
sub o strictă supraveghere spitalară.
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două săptămâni de la luarea medicamentului. În cazuri mai puţin frecvente aceste reacţii sunt foarte grave şi în acest caz ar trebui notificate
de mod imediat doctorului.

Dacă nu poţi tolera Septrin există mai multe alternative care îţi proporţionează unele protecţii pentru PCP, printre care ar fi: aerosolul de
pentamidină, dapsona plus trimetropina şi atovacuona.

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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