
1   DE/H/5209/001/DC – RMP v.1.2 edu pacj 

Agodeprin 
 

Przewodnik dla pacjenta  
 
ZALECENIA W CELU UNIKNIĘCIA WPŁYWU DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH NA WĄTROBĘ 
Agomelatyna może powodować działania niepożądane, w tym zmiany czynności wątroby. Niniejszy 
przewodnik zawiera zalecenia dotyczące postępowania w celu uniknięcia niepożądanego wpływu na 
wątrobę oraz porady, co robić w przypadku ich wystąpienia podczas przyjmowania leku Agodeprin. 
 
Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania dalszych informacji 
Agodeprin jest lekiem przeciwdepresyjnym, który pomaga w leczeniu depresji.  
 
W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących 
przyjmowania leku (dawka, czas trwania leczenia, wizyty kontrolne u lekarza oraz badania krwi). 
 
Co robić przed rozpoczęciem przyjmowania leku Agodeprin  
 Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłową czynność wątroby. W takim 

przypadku nie należy stosować leku Agodeprin. 
 
 Stosowanie leku Agodeprin może być niewskazane również z innych przyczyn. 

Należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent: 
o miał kiedykolwiek zaburzenia czynności wątroby 
o jest otyły lub ma nadwagę 
o choruje na cukrzycę 
o nadużywa alkoholu 
o przyjmuje inne leki (o niektórych z nich wiadomo, że wpływają na czynność wątroby) 

 
Co robić, aby uniknąć problemów z wątrobą w trakcie leczenia 
 Należy regularnie wykonywać badania krwi 
 
 Dlaczego? 
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz skontroluje, czy czynność wątroby pacjenta jest prawidłowa. Wyniki 
zleconych badań krwi wskażą lekarzowi, jak pracuje wątroba pacjenta i pomogą ustalić, czy Agodeprin 
jest dla niego odpowiednim lekiem. 
 
U niektórych pacjentów możliwe jest zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w trakcie 
stosowania leku Agodeprin. Aktywności tych enzymów wskazują na prawidłową lub nieprawidłową 
czynność wątroby i mają kluczowe znaczenie dla lekarza kontrolującego przebieg leczenia u pacjenta.  
 
 Kiedy? 
 
 Przed rozpoczęciem 

leczenia lub przed 
zwiększeniem dawki 

Około  
3 tygodni 

Około  
6 tygodni 

Około  
3 miesięcy 

Około  
6 miesięcy 

Badanie krwi           
 
Jeśli lekarz zwiększy dawkę do 50 mg, należy powtórnie wykonywać badania krwi. 
 
Należy pamiętać, aby na wizyty u lekarza przynosić ze sobą TERMINARZ BADAŃ KRWI (patrz 
następna strona). 
 
Jeśli pacjent uzyska jakąkolwiek informację o zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych we krwi 
w trakcie leczenia, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.  
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 Należy zwrócić uwagę na objawy zaburzeń czynności wątroby 

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych objawów może wskazywać na nieprawidłową czynność 
wątroby: 
o  żółte zabarwienie skóry i (lub) oczu 
o  ciemne zabarwienie moczu 
o  jasne zabarwienie stolca 
o  ból w prawej górnej części brzucha 
o  nietypowe zmęczenie (zwłaszcza w połączeniu z innymi, wymienionymi wyżej objawami 

niewyjaśnionego zmęczenia) 
 

W opisanych przypadkach należy pilnie zwrócić się do lekarza, który może zalecić przerwanie 
przyjmowania leku Agodeprin. 

 
TERMINARZ BADAŃ KRWI 
PRZYPOMNIENIE 
Podczas przyjmowania leku Agodeprin ważne jest regularne wykonywanie badań krwi. 
 
PONIŻSZA TABELA MA NA CELU UŁATWIENIE PACJENTOWI ZAPAMIĘTANIA 
TERMINARZA KONTROLNYCH BADAŃ KRWI  
 
Agodeprin w dawce 25 mg - data pierwszego przyjęcia  
Odstępy miedzy kolejnymi badaniami enzymów wątrobowych we krwi Data 
Pierwsze badanie (na początku leczenia)  
Drugie badanie (po około 3 tygodniach)  
Trzecie badanie (po około 6 tygodniach)  
Czwarte badanie (po około 3 miesiącach)  
Piąte badanie (po około 6 miesiącach)  
 
Lekarz może zalecić wykonywanie dalszych badań krwi.  
 
Zwiększenie dawki do 50 mg - data pierwszego przyjęcia  
Odstępy miedzy kolejnymi badaniami enzymów wątrobowych we krwi Data 
Pierwsze badanie na początku stosowania dawki 50 mg  
Drugie badanie (po około 3 tygodniach)  
Trzecie badanie (po około 6 tygodniach)  
Czwarte badanie (po około 3 miesiącach)  
Piąte badanie (po około 6 miesiącach)  
 
Lekarz może zalecić wykonywanie dalszych badań krwi.  
 
Lekarz będzie kontrolował wyniki badań krwi wykonywane zgodnie z ustalonych schematem 
monitorowania czynności wątroby. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą niniejszego przewodnika na 
wizytę u lekarza.  
 


