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Fludarabin Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Fludarabin enjeksiyonu, kanser için kemoterapi ilaçları vermede deneyimli bir doktor gözetiminde 
yapılmalıdır.

Fludarabin enjeksiyonu, kemik iliğiniz tarafından yapılan kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden 
olabilir. Bu azalma, tehlikeli semptomlar geliştirmenize neden olabilir ve ciddi veya yaşamı tehdit eden bir 
enfeksiyona yakalanma riskinizi artırabilir. Doktorunuz, tedaviniz sırasında ciddi bir enfeksiyon geliştirme 
riskinizi azaltmak için başka ilaçlar reçete edebilir. Kanınızda düşük sayıda kan hücresi olup olmadığını 
veya bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir durumunuz olup olmadığını ve kan hücresi düzeyleriniz 
çok düşük olduğu için bir enfeksiyon geliştirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: nefes darlığı; hızlı nabız; baş ağrısı; baş dönmesi; 
soluk ten; Aşırı yorgunluk; olağandışı kanama veya morarma; siyah, katranlı veya kanlı dışkı; kanlı veya 
kahve telvesi gibi görünen kusma; ve ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, zor, ağrılı veya sık idrara çıkma 
veya diğer enfeksiyon belirtileri.

Fludarabin enjeksiyonu da sinir sistemine zarar verebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini 
yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: nöbetler, ajitasyon, kafa karışıklığı ve koma (bir süreliğine 
bilinç kaybı).

Fludarabin enjeksiyonu, vücudun kendi kan hücrelerine saldırdığı ve yok ettiği ciddi veya yaşamı 
tehdit eden durumlara neden olabilir. Geçmişte fludarabin aldıktan sonra bu tür bir durum 
geliştirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın: koyu renkli idrar, sarı cilt, ciltte küçük kırmızı veya mor noktalar, burun 
kanaması, ağır adet kanaması, idrarda kan, kan tükürme veya kanama nedeniyle nefes almada 
zorluk boğazda.

Klinik bir çalışmada, pentostatin (Nipent) ile birlikte fludarabin enjeksiyonu kullanan kronik lenfositik 
lösemili kişilerde ciddi akciğer hasarı geliştirme riski yüksekti. Bazı durumlarda, bu akciğer hasarı ölüme 
neden oldu. Bu nedenle doktorunuz pentostatin (Nipent) ile birlikte verilecek fludarabin enjeksiyonunu 
reçete etmeyecektir.
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Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun fludarabin 

enjeksiyonuna verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Fludarabin enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Fludarabin enjeksiyonu, halihazırda en az bir başka ilaçla tedavi edilmiş ve iyileşmemiş yetişkinlerde kronik 
lenfositik lösemiyi (KLL; beyaz kan hücrelerinin bir tür kanseri) tedavi etmek için kullanılır. Fludarabin 
enjeksiyonu, pürin analogları adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin büyümesini 
yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Fludarabin enjeksiyonu, bir tıbbi ofis veya hastane polikliniğinde bir doktor veya hemşire tarafından sıvıya eklenecek 

ve 30 dakika boyunca intravenöz (damar içine) enjekte edilecek bir toz olarak gelir. Genellikle arka arkaya 5 gün 

boyunca günde bir kez enjekte edilir. Bu tedavi periyoduna döngü denir ve döngü birkaç döngü için her 28 günde bir 

tekrarlanabilir.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi ertelemesi veya dozunuzu ayarlaması gerekebilir. 
Fludarabin enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

bu ilacın kullanım alanları

Fludarabin enjeksiyonu bazen Hodgkin olmayan lenfoma (NHL; normalde enfeksiyonla savaşan bir tür 
beyaz kan hücresinde başlayan kanser) ve mikoz fungoides (cildi etkileyen bir lenfoma türü) tedavisinde 
de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Fludarabin enjeksiyonu almadan önce,

fludarabine, diğer ilaçlara veya fludarabin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen 
ilaçlardan veya sitarabinden (Cytosar-U, DepoCyt) bahsettiğinizden emin olun. Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza böbrek hastalığınız olup olmadığını söyleyin. Ayrıca aldığınız diğer tüm kemoterapi 
ilaçları ve daha önce radyasyon tedavisi gördüyseniz (kanser hücrelerini öldürmek için yüksek 
enerjili parçacık dalgalarını kullanan kanser tedavisi) doktorunuza bildirin. ). Gelecekte kemoterapi 
veya radyasyon tedavisi almadan önce doktorunuza fludarabin ile tedavi gördüğünüzü söyleyin.
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Fludarabin enjeksiyonunun kadınlarda normal adet döngüsüne (dönem) müdahale edebileceğini ve 
erkeklerde sperm üretimini durdurabileceğini bilmelisiniz. Ancak, sizin veya eşinizin hamile kalamayacağını 
varsaymamalısınız. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuza 
söylemelisiniz. Fludarabin enjeksiyonu sırasında veya tedavilerden sonra en az 6 ay boyunca çocuk sahibi 
olmayı planlamamalısınız. Bu süre zarfında hamileliği önlemek için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi 
kullanın. Daha fazla ayrıntı için doktorunuzla konuşun. Fludarabin enjeksiyonu fetüse zarar verebilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine fludarabin enjeksiyonu 
yaptığınızı söyleyin.

fludarabin enjeksiyonunun yorgunluğa, halsizliğe, kafa karışıklığına, ajitasyona, nöbetlere ve görme 
değişikliklerine neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya 
makine kullanmayın.

fludarabin enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında herhangi bir aşı yaptırmadan önce doktorunuzla 
konuşun.

Fludarabin enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında veya tedavinizden sonra herhangi bir zamanda kan 
transfüzyonu almanız gerekirse, ciddi veya yaşamı tehdit eden bir reaksiyon geliştirebileceğinizi 
bilmelisiniz. Kan transfüzyonu almadan önce doktorunuza fludarabin enjeksiyonu yaptığınızı veya 
yaptırdığınızı söylediğinizden emin olun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

iştah kaybı

mide bulantısı

kusma

kabızlık

ishal

ağız yaraları

saç kaybı

ellerde, kollarda, ayaklarda veya bacaklarda uyuşma, yanma, ağrı veya karıncalanma

kas veya eklem ağrısı

baş ağrısı

depresyon

uyku sorunları

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:
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göğüs ağrısı veya rahatsızlık

hızlı veya düzensiz kalp atışı

işitme kaybı

vücudun yan tarafında ağrı

kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

döküntü

kurdeşen

nefes alma veya yutma zorluğu

soyma veya kabarma cilt

Fludarabin enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız 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).

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.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

olağandışı morarma veya kanama

ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri

gecikmiş körlük

koma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Fludarabin enjeksiyonu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya 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

fludara®
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diğer isimler

2-Floro-ara-A Monofosfat, 2-Floro-ara AMP, FAMP
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