
פמברוליזומאב הזרקת
''mab) ue liz' broe(pem  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הנקראות תרופות של בקבוצה היא פמברוליזומאב הזרקת: משמשת פמברוליזומאב הזרקת
 של הצמיחה את לעצור או להאט שלך החיסון למערכת סיוע ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים
.סרטניים תאים

 עם בשילוב או, בגוף אחרים לחלקים שהתפשט או בניתוח לטפל ניתן שלא) עור סרטן של סוג( במלנומה לטיפול
;צמתים. פגועה לימפה וכל להסרתה ניתוח לאחר מלנומה של החזרה ולמניעת לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות

 כימותרפיות תרופות, ניתוח באמצעות בהם לטפל ניתן שלא(NSCLC)  לא-קטן ריאות סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול
 המכילה פלטינה עם טיפולו לאחר או במהלך החמיר או בגוף אחרים לחלקים שהתפשט או בקרינה טיפול או, אחרות
 אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב או(cisplatin, carboplatin),  כימותרפיות תרופות. פלטינה

(paclitaxel, pemetrexed)של מסוימים בסוגים לטיפול  NSCLCבגוף אחרים לחלקים שהתפשט;

 זה. בניתוח להסירו ניתן ולא בגוף אחרים לחלקים התפשט או הזמן כל שחוזר וצוואר ראש סרטן של מסוים בסוג לטיפול
 בסוג לטיפול) קרבופלטין, ציספלטין( פלטינה המכילות כימותרפיות ותרופות פלואוראורציל עם בשילוב גם לשמש יכול

 פמברוליזומאב. בניתוח לטפל ניתן ולא בגוף אחרים לחלקים התפשט או הזמן כל שחוזר וצוואר ראש סרטן של מסוים
 לאחר או במהלך בגוף אחרים לחלקים התפשט או שהחמיר וצוואר ראש סרטן של מסוים בסוג לטיפול גם משמשת
;כימותרפיות בתרופות טיפול

 אחרים כימותרפיים טיפולים עם השתפר שלא במבוגרים) קין'הודג מחלת( קין'הודג של לימפומה של מסוים בסוג לטפל
 של לימפומה של מסוים בסוג לטיפול גם משמש הוא. אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול לאחר חזר אך השתפר או

 שטופלו לאחר חזרו אך השתפרו או אחרים כימותרפיים טיפולים עם השתפרו שלא בילדים) קין'הודג מחלת( קין'הודג
;אחרות כימותרפיות בתרופות יותר או פעמיים

 ומבוגרים בילדיםlymphoma)-Hodgkin (PMBCL; non  ראשונית מדיהB  תאי של לימפומה של מסוים בסוג לטפל
;אחרות כימותרפיות בתרופות יותר או פעמיים שטופלו לאחר חזרו או אחרים כימותרפיים טיפולים עם השתפרו שלא

) השתן דרכי של אחרים וחלקים השתן   שלפוחית רירית של סרטן(urothelial  סרטן של מסוים בסוג לטיפול
 כימותרפיות תרופות לקבל יכולים שאינם אנשים אצל הגוף של אחרים לחלקים או סמוכות לרקמות שהתפשט
 בתרופות טופל שהוא אחרי או במהלך החמיר שלו שהסרטן או(cisplatin, carboplatin) ,  פלטינה המכילות

;אלו כימותרפיות

Guerin) Calmette- אחרת תרופה עם השתפרו שלא באנשים השתן   שלפוחית סרטן של מסוים בסוג לטפל
;Bacillusב טיפול (BCG-השלפוחית להסרת בניתוח מטופלים להיות לא שהחליטו או מסוגלים אינם ואשר;
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 כטיפול מוצקים גידולים של מסוימים ובסוגים) הגס במעי שמתחיל סרטן( הגס המעי סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול
 לאחר החמיר באלה או בגוף אחרים לחלקים שהתפשט או בניתוח לטיפול ניתנים שאינם ומבוגרים בילדים ראשון
;אחרות כימותרפיות בתרופות שטופל

( הוושט את פוגשת הקיבה שבו באזור הממוקם סרטן או) הקיבה סרטן( קיבה סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול לבד
. יותר או כימותרפיים טיפולים2  לאחר או במהלך בגוף אחרים לחלקים שהתפשט או שחזר) לקיבה הגרון שבין הצינור
 ותרופה), פלואורואורציל( פלורופירימידין כימותרפית תרופה), הרספטין( טרסטוזומאב עם בשילוב גם משמש

 לחלקים שהתפשט או בניתוח לטיפול ניתן שאינו קיבה סרטן של מסוים לסוג ראשוני טיפול פלטינה המכילה כימותרפית
 ;בגוף אחרים

 של מסוים בסוג לטיפול פלטינה המכילה כימותרפית ותרופה פלורופירימידין כימותרפית תרופה עם בשילוב או לבד
 או אחת כימותרפית בתרופה טיפול לאחר בגוף אחרים לחלקים או סמוכות לרקמות והתפשט שחזר הוושט סרטן
;בהקרנות או בניתוח מטופלים להיות יכול ואינו יותר

 אחרים לחלקים התפשט או שחזר]) רחם[ הרחם בפתח שמתחיל סרטן( הרחם צוואר סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול
בלי או עם( כימותרפיה עם בשילוב גם משמש; אחרת כימותרפית בתרופה טיפול לאחר או במהלך בגוף

(bevacizumab ]Avastin[ אחרים לחלקים התפשט או חזר או המתמשך הרחם צוואר סרטן של מסוים בסוג לטיפול 
.בגוף

 הצלחה ללא בעבר שטופלו באנשים) כבד סרטן של סוג(HCC;  כבדית קרצינומה של מסוימים בסוגים לטיפול
(Nexafar); בסורפניב

 לחלקים או סמוכות לרקמות והתפשט שחזר ומבוגרים בילדים) עור סרטן של סוג(MCC;  מרקל תאי בסרטן לטיפול
;בגוף אחרים

 סוג(RCC;  כליה תאי של מתקדמת בקרצינומה לטיפול )Lenvima( lenvatinib או )axitinib )Inlyta עם בשילוב
);בכליות שמתחיל סרטן של

 לחלקים שהתפשט) הרחם רירית( הרחם רירית סרטן של מסוים בסוג לטיפול )lenvatinib )Lenvima עם בשילוב
 או ניתוח באמצעות בו לטפל ניתן שלא או כימותרפיות בתרופות טיפול לאחר או במהלך החמיר או בגוף אחרים
;תרֶּפַיהָ הקרנות

 במבוגרים בניתוח בהם לטפל ניתן שלא או בגוף אחרים לחלקים שהתפשטו מוצקים גידולים של מסוימים בסוגים לטפל
;אחרות מספקות טיפול אפשרויות להם ואין אחרת כימותרפית בתרופה הצלחה ללא בעבר שטופלו וילדים

 ניתנת ואינה בגוף אחרים לחלקים התפשטה או שחזרה) עור סרטן(CSCC;  עורית קרצינומה של מסוימים בסוגים לטיפול
;הקרנות בטיפולי או בניתוח לטיפול

 בגוף אחרים לחלקים התפשט או סמוכות לרקמות שחזר שד סרטן של מסוים בסוג לטיפול כימותרפיה עם ובשילוב
.בניתוח בו לטפל ניתן ולא

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אחות או רופא ידי על דקות30  במשך) לווריד( לווריד ולהזרק נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעה פמברוליזומאב הזרקת
.טיפול לקבל לך ממליץ הרופא עוד כל שבועות6  או-3 ל אחת מוזרק כלל בדרך זה. רפואי במתקן או חולים בבית

 אחד חווה אתה אם. התרופה עירוי לאחר קצר זמן או, במהלך חמורות לתגובות לגרום עלולה פמברוליזומאב הזרקת
, נשימה קשיי, נשימה קוצר, עילפון תחושת, סחרחורת, רעד, צמרמורת, חום, סומק: מיד לרופא ספר, הבאים מהתסמינים

.כוורות או פריחה, גירוד
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 בהתאם, נוספות בתרופות בך לטפל או, פמברוליזומאב בהזרקת הטיפול את להפסיק או לדחות עשוי שלך הרופא
.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה שאתה הלוואי ולתופעות לתרופה לתגובתך

 בהזרקת טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא
 אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. מנה שתקבל פעם ובכל פמברוליזומאב

ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול
/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugshttp://www.fda.gov (מדריך לקבלת היצרן באתר או 

.התרופות

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,פמברוליזומאב זריקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לפמברוליזומאב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. פמברוליזומאב

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
.לוואי

 החזה באזור בקרינה טיפול פעם אי עברת או עברת ואם עצם מח או איבר השתלת פעם אי עברת אם שלך לרופא ספר
 המערכת שבו מצב( קרוהן מחלת כגון) בגוף בריא חלק תוקפת החיסונית המערכת שבו מצב( אוטואימונית מחלה; שלך

 הגורם מצב( כיבית קוליטיס), וחום במשקל ירידה, שלשול, לכאב וגורמת העיכול מערכת רירית את תוקפת החיסונית
 רקמות תוקפת החיסונית המערכת שבו מצב( לופוס או), והרקטום] הגס המעי[ הגס המעי ברירית ולפצעים לנפיחות
 בעיות או ריאות מחלת של סוג כל; התריס בבלוטת בעיות; סוכרת); והכליות הדם, המפרקים, העור כולל רבים ואיברים
 לחולשת הגורמת העצבים במערכת הפרעה( גרביס מיאסטניה כגון שלך העצבים מערכת על המשפיע מצב כל; נשימה
.כבד או כליות מחלת או); פתאומי עצבי נזק עקב אפשרי ושיתוק עקצוץ, חולשה(Barré Guillain- תסמונת או) שרירים

 אסור. הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לעשות תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר חודשים4  ובמשך פמברוליזומאב הזרקת מקבל שאתה בזמן להריון להיכנס
 התקשרי, פמברוליזומאב זריקת קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא
.לעובר להזיק עלולה פמברוליזומאב הזרקת. מיד לרופא

 הזרקת קבלת בזמן להניק לא לך לומר עשוי שלך הרופא. להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה המנה לאחר חודשים4  ובמשך, פמברוליזומאב

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה
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 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה פמברוליזומאב הזרקת
:חולף לא או חמור הללו

גב או מפרקים כאבי

בפנים או בגוף נפיחות

העור בצבע שינויים

אנרגיה חוסר או קיצונית עייפות

בחילה

הקֲָאָה

עצירות

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא

גירוד או; פריחה; בעור אדמומיות; עור קילוף או שלפוחיות

המין איברי באזור או בגרון, באף, בפה כואבים כיבים או פצעים

שפעת דמויי תסמינים או חום

נשימה קוצר

נפוחות בלוטות

בחזה כאב

מחמיר או חדש שיעול

ׁשלִׁשּול

ריר או דם מכילה או דביקה, זפתית, שחורה צואה

חזקים בטן כאבי

קשות והקאות בחילות

מופחת או מוגבר תיאבון

מוגבר צמא

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

חבורות או קל דימום

מהירות לב פעימות

)ירידה או עלייה( במשקל שינויים

שיער איבוד

מוגברת הזעה

קר מרגיש

צרידות או הקול העמקת
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בהתנהגות או הרוח במצב שינויים

המיני בחשק ירידה

)זפק( הצוואר בקדמת נפיחות

והידיים הידיים, הרגליים, הרגליים בכפות וחולשה עקצוץ

תפוס צוואר

שרירים כאבי, מתמשך או חמור ראש כאב

חמורה שרירים חולשת

סחרחורת או סחרחורת

התִעלַפְּות

השתן צבע או בכמות שינוי

שתן מתן בזמן צריבה תחושת או כאב

בשתן דם

תחתונות רגליים או קרסוליים, רגליים של נפיחות

בראייה שינויים

מבולבל מרגיש

 בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה פמברוליזומאב הזרקת
.התרופה קבלת

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 אם לראות כדי בטיפול שתתחיל לפני מעבדה בדיקת יזמין שלך הרופא, מסוימים במצבים. פמברוליזומאב להזרקת שלך
.פמברוליזומאב עם שלך בסרטן לטפל ניתן

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז
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®קיטרודה

15/12/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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