
Rezultate preclinice

 Interacţiuni medicamentoase

. Citostatice 

Pe baza cunoştinţelor actuale, Avemar poate fi administrat cu siguranţă deodată cu toate
citostaticele folosite uzual în clinică. În urma cercetărilor de interacţiune in vitro şi in vivo, la
administrarea combinaţiilor Avemar-citostatice, nu scade efectul medicamentului citostatic. Este
de aşteptat faptul că Avemar potenţează efectul citostaticului administrat împreună, totodată
scade efectele secundare ale citostasticelor – mai ales cele hematopoetice. Cu administrare
simultană de Avemar în multe cazuri pot fi prevenite scăderea dozelor de citostatice apărute în
urma toxicităţii acestora.

  

 Antiestrogenice

Avemar poate fi administrat în siguranţă cu toate produsele antiestrogenice complementar, în
tratamentul cancerului de sân. În urma cercetărilor in vivo şi in vitro efectuate, Avemar are efect
de potenţare în combinaţie cu tamoxifen şi substanţele modulatori ai receptorilor estrogenici
selectivi (SERM).

. Citokine

Avemar poate fi administrat în siguranţă cu toate citokinele uzuale, folosite în terapie. Efectul
antineutropenic al combinaţiilor Avemar-citokine este sigur mai bună decât a citokinelor în sine.

.  Imatinib mesylate
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Pe baza cercetărilor clinice, în leucemie mieloidă cronică administratrea Avemar simultan cu
Imatinib mesylate are efect de sinergism. Au obervat de asemenea că, Avemar suspendă
rezistenţa la imatinib şi astfel imatinib poate fi administrat fără întrerupere.

. Vitamina C

În unele experimente cu animale, vitamina C administrat simultan cu Avemar a condus la
scăderea efectului Avemar-lui. Deoarece vitamina C este recomandat la mulţi pacienţi cu tumori
maligne, între administrarea vitaminei C respectiv Avemar este necesar o pauză de 2 ore.

. Interacţiuni ne-farmacologice

. Radioterapia

Avemar poate fi administrat în continuu, fără întrerupere în timpul radioterapiei la bolnavii cu
tumori. Avemar nu influenţează eficienţa radioterapiei, în schimb scade efectele secundare
hematopoetice.

. Intervenţii chirurgicale

Avemar poate fi administrat înaintea intervenţiei- ca neoadjuvant- respectiv după intervenţia
chirurgicală fără întrerupere. În urma intervenţiei chirurgicale, tratamentul cu Avemar poate fi
început cel puţin la 4 zile, după ce nutriţia pacientului şi-a reluat calea normală. Administrarea
produsului Avemar înainte şi după intervenţie chirurgicală intervine în prevenţia sau întârzierea
progresării tumorii, dar se poate aştepta şi la diminuarea complicaţiilor intervenţiei (de ex.
Infecţii) respectiv reabilitarea mai rapidă a pacientului.
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