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enzalutamid
(en'' za loo' ta mide) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Enzalutamid, erkeklerde vücudun diğer bölgelerine yayılmış ve testosteron düzeylerini düşüren bazı tıbbi 
ve cerrahi tedavilerin yardımcı olduğu prostat kanserini tedavi etmek için kullanılır. Testosteron 
seviyelerini düşüren bazı tıbbi ve cerrahi tedavilerin yardımcı olmadığı erkeklerde prostat kanserini tedavi 
etmek için de kullanılır. Enzalutamid, androjen reseptör inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser 
hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurmak için androjenin (erkek üreme hormonu) etkilerini 
bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Enzalutamid, ağızdan alınacak bir tablet veya kapsül olarak gelir. Genellikle günde bir kez yemekle birlikte veya 
yemeksiz alınır. Enzalutamidi her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Enzalutamidi aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tabletleri veya kapsülleri bütün olarak yutunuz; ezmeyin, çiğnemeyin, bölmeyin, çözmeyin veya açmayın.

Tedaviniz sırasında ciddi yan etkiler yaşarsanız, doktorunuz size enzalutamid almayı kısa bir süreliğine bırakmanızı 
veya dozunuzu azaltmanızı söyleyebilir. Enzalutamid ile tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz konusunda 
doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Doktorunuz prostat kanserinizi tedavi etmek için degarelix (Firmagon), goserelin (Zoladex), histrelin 
(Supprelin LA, Vantas), leuprolid (Eligard, Lupron, Lupaneta Pack içinde) veya triptorelin (Trelstar, 
Triptodur) gibi başka bir ilaç reçete ettiyse enzalutamid ile tedaviniz sırasında bu ilacı almaya devam 
etmeniz gerekecektir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile enzalutamid almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan enzalutamid almayı 

kesmeyiniz.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları
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Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Enzalutamid almadan önce,

enzalutamide, diğer ilaçlara veya enzalutamid tabletleri veya kapsüllerindeki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya hasta 
için üreticinin bilgilerini kontrol edin.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini aldığınızı veya 
almayı planladığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin 
(Coumadin, Jantoven), karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, diğerleri), klopidogrel (Plavix), 
siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcı'), dihidroergotamin (DHE 
45, Migranal), ergotamin (Migergot'ta, Cafergot'ta), fentanil (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, diğerleri), 
gemfibrozil (Lopid), itrakonazol (Onmel, Sporanox), omeprazol (Prilosec), midazolam, fenobarbital , fenitoin 
(Dilantin, Phenytek), pimozid (Orap), kinidin (Nuedexta'da), rifabutin (Talicia'da Mycobutin), rifampin 
(Rimactane, Rifamate'de, Rifater'de), rifapentin (Priftin), sirolimus (Rapamune) ve takrolimus (Prograf). 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. 
Diğer birçok ilaç da enzalutamid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak 
üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

doktorunuza, nöbet, beyin hasarı, beyin tümörü, beyin arteriyovenöz malformasyon (doğumdan 
önce oluşan ve beyinde kanamaya neden olabilen beyindeki atardamarlar ve damarlar arasındaki 
anormal bağlantı), kırık kemikler, osteoporoz (kemiklerin inceldiği ve zayıfladığı ve kolayca kırıldığı bir 
durum), diyabet, yüksek kolesterol seviyeleri, yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya inme veya kısa 
süreli felç geçirmiş.

enzalutamidin olduğunu bilmelisinsadeceerkeklerde kullanım için. Kadınlar, özellikle hamilelerse 
veya hamile kalacaklarsa veya emziriyorlarsa bu ilacı almamalıdır. Kadınlar, özellikle hamile olan veya 
olabilecek olanlar, enzalutamid kapsüllerine dokunmamalıdır. Enzalutamid hamile kadınlar 
tarafından alınırsa fetüse zarar verebilir. Hamile bir kadın enzalutamid alırsa derhal doktorunu 
aramalıdır.

Bu ilacın erkeklerde doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Ancak, kadın partnerinizin hamile 
kalamayacağını varsaymamalısınız. Eşiniz hamileyse, enzalutamid ile tedaviniz sırasında ve son 
dozunuzdan sonraki 3 ay boyunca her seks yaptığınızda prezervatif kullanmalısınız. Eşiniz hamile 
değilse ancak hamile kalma ihtimali varsa, tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 3 ay 
boyunca her cinsel ilişkide bulunduğunuzda etkili doğum kontrolü uygulamalısınız.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine enzalutamid kullandığınızı 
söyleyin.

enzalutamidin nöbetlere neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar 
araba veya makine kullanmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?
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Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak ertesi güne kadar hatırlamıyorsanız, kaçırdığınız dozu 
atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Bir günde birden fazla doz almayın ve kaçırılanı telafi 
etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Enzalutamid yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

zayıflık

yorgunluk

eklem ağrısı

kas zayıflığı veya sertliği

kilo kaybı

iştah kaybı

baş ağrısı

baş dönmesi

kollarda, ellerde veya ayaklarda yanma, uyuşma veya karıncalanma

azalmış dokunma hissi veya hissi hissetme yeteneği

sıcak basmalar

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

endişe

hatırlama, düşünme veya dikkat etme zorluğu

ishal

kabızlık

kaşıntı

kuru cilt

burun kanaması

sık idrara çıkma

tat değişiklikleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

nöbetler

baş ağrısı; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; veya görme değişiklikleri

yüzün, dilin, dudakların, boğazın, kolların, bacakların, ellerin veya ayakların şişmesi

ateş, öksürük, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612033.html 3/5



15.04.22, 15:47 Enzalutamid: MedlinePlus İlaç Bilgileri

göğüs ağrısı

nefes darlığı

sırtta, kaslarda ve / veya bacaklarda ağrı

kalçalarda veya bacaklarda uyuşma veya karıncalanma

idrara çıkma veya bağırsak hareketlerini kontrol etme zorluğu

nefes almada zorluk

düşen

kırık kemikler veya kırıklar

halüsinasyon (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

erkeklerde meme büyütme

pembe veya kırmızı idrar

Enzalutamid başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.
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Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
nöbetler

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Xtandi®
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