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Инжекция с пембролизумаб
произнася се като (pem'' broe liz' ue mab)

защо е предписано това лекарство?

Използва се инжекция с пембролизумаб: инжекцията с пембролизумаб е в клас лекарства, наречени 
моноклонални антитела. Той работи, като помага на имунната ви система да забави или спре 
растежа на раковите клетки.

за лечение на меланом (вид рак на кожата), който не може да се лекува с операция или се е разпространил в други части на 

тялото, или в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение и предотвратяване на връщането на меланом 

след операция за отстраняването му и всяка засегната лимфа възли;

за лечение на някои видове недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), които не могат да бъдат лекувани с хирургия, други 

химиотерапевтични лекарства или лъчева терапия или който се е разпространил в други части на тялото или се е влошил по 

време или след лечение с платина, съдържаща химиотерапевтични лекарства (цисплатин, карбоплатин) или в комбинация с 

други химиотерапевтични лекарства (паклитаксел, пеметрексед) за лечение на определени видове NSCLC, който се е 

разпространил в други части на тялото;

за лечение на определен вид рак на главата и шията, който продължава да се връща или се е разпространил в други части на 

тялото и не може да бъде отстранен чрез операция. Може също да се използва в комбинация с флуороурацил и 

химиотерапевтични лекарства, съдържащи платина (цисплатин, карбоплатин) за лечение на определен тип рак на главата и 

шията, който продължава да се връща или се е разпространил в други части на тялото и не може да бъде лекуван с операция. 

Пембролизумаб се използва също за лечение на определен вид рак на главата и шията, който се е влошил или се е 

разпространил в други части на тялото по време на или след лечение с химиотерапевтични лекарства;

за лечение на определен тип лимфом на Ходжкин (болест на Ходжкин) при възрастни, които не са се подобрили с 
други химиотерапевтични лечения или са се подобрили, но са се върнали след лечение с други химиотерапевтични 
лекарства. Използва се също за лечение на определен тип лимфом на Ходжкин (болест на Ходжкин) при деца, които не 
са се подобрили с други химиотерапевтични лечения или са се подобрили, но са се върнали след два или повече пъти 
лечение с други химиотерапевтични лекарства;

за лечение на определен тип първичен медиастинален В-клетъчен лимфом (PMBCL; неходжкинов лимфом) при деца 
и възрастни, които не са се подобрили с други химиотерапевтични лечения или са се върнали след два или повече 
пъти лечение с други химиотерапевтични лекарства;

за лечение на определен вид уротелиален рак (рак на лигавицата на пикочния мехур и други части на пикочните 
пътища), който се е разпространил в близките тъкани или други части на тялото при хора, които не могат да 
приемат химиотерапевтични лекарства, съдържащи платина (цисплатин, карбоплатин) или чийто рак се е влошил 
по време на или след лечение с тези химиотерапевтични лекарства;

за лечение на определен вид рак на пикочния мехур при хора, които не са се подобрили с друго лекарство 
(Bacillus Calmette-Guerin; BCG терапия) и които не могат или са решили да не бъдат лекувани чрез операция за 
отстраняване на пикочния мехур;
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за лечение на някои видове колоректален рак (рак, който започва в дебелото черво) и някои видове солидни тумори 
като първо лечение при деца и възрастни, които не могат да бъдат лекувани чрез операция или който се е 
разпространил в други части на тялото или в тези, които влошено след лечение с други химиотерапевтични 
лекарства;

самостоятелно за лечение на някои видове рак на стомаха (рак на стомаха) или рак, разположен в областта, където 
стомаха се среща с хранопровода (тръбата между гърлото и стомаха), който се е върнал или който се е разпространил 
в други части на тялото по време на или след 2 или повече химиотерапевтични процедури. Използва се също в 
комбинация с трастузумаб (Herceptin), флуропиримидиново химиотерапевтично лекарство (флуороурацил) и 
химиотерапевтично лекарство, съдържащо платина, първоначално лечение за определен вид рак на стомаха, който 
не може да се лекува с хирургия или който се е разпространил в други части на тялото ;

самостоятелно или в комбинация с флуоропиримидиново химиотерапевтично лекарство и химиотерапевтично 
лекарство, съдържащо платина, за лечение на определен тип рак на хранопровода, който се е върнал и се е 
разпространил в близките тъкани или други части на тялото след лечение с едно или повече други 
химиотерапевтични лекарства и не може да бъдат лекувани с операция или лъчева терапия;

за лечение на някои видове рак на маточната шийка (рак, който започва в отвора на матката [утробата]), който се е 
върнал или се е разпространил в други части на тялото по време на или след лечение с друго химиотерапевтично 
лекарство; Използва се също в комбинация с химиотерапия (със или без бевацизумаб [Avastin]) за лечение на 
определен вид рак на маточната шийка, който е персистиращ или се е върнал или се е разпространил в други части на 
тялото.

за лечение на определени видове хепатоцелуларен карцином (HCC; вид рак на черния дроб) при хора, които 
преди това са били лекувани неуспешно със сорафениб (Nexafar);

за лечение на клетъчен карцином на Меркел (MCC; вид рак на кожата) при деца и възрастни, който се е върнал и се е 
разпространил в близките тъкани или други части на тялото;

в комбинация с акситиниб (Inlyta) или ленватиниб (Lenvima) за лечение на напреднал бъбречно-клетъчен 
карцином (RCC; вид рак, който започва в бъбреците);

в комбинация с ленватиниб (Lenvima) за лечение на определен вид рак на ендометриума (лигавицата на матката), 
който се е разпространил в други части на тялото или се е влошил по време на или след лечение с 
химиотерапевтични лекарства или който не може да бъде лекуван с операция или радиация терапия;

за лечение на определени видове солидни тумори, които са се разпространили в други части на тялото или не могат да бъдат 

лекувани чрез операция при възрастни и деца, които преди това са били лекувани неуспешно с друго химиотерапевтично 

лекарство и нямат други задоволителни възможности за лечение;

за лечение на определени видове кожен плоскоклетъчен карцином (CSCC; рак на кожата), който се е върнал или се е 
разпространил в други части на тялото и не може да бъде лекуван с операция или лъчева терапия;

и в комбинация с химиотерапия за лечение на определен вид рак на гърдата, който се е върнал в близките 
тъкани или се е разпространил в други части на тялото и не може да бъде лекуван с операция.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на пембролизумаб се предлага като прах, който се смесва с течност и се инжектира интравенозно (във вена) в 

продължение на 30 минути от лекар или медицинска сестра в болница или медицинско заведение. Обикновено се инжектира 

веднъж на всеки 3 или 6 седмици, докато Вашият лекар Ви препоръча да се лекувате.

Инжектирането на пембролизумаб може да причини сериозни реакции по време на или скоро след инфузията на лекарството. 

Ако почувствате някой от следните симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар: зачервяване, треска, втрисане, треперене, 

замаяност, чувство на слабост, задух, затруднено дишане, сърбеж, обрив или копривна треска.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614048.html 2/6



14.04.22, 15:06 ч Инжекция с пембролизумаб: Информация за лекарствата MedlinePlus

Вашият лекар може да отложи или да спре лечението Ви с инжекция с пембролизумаб или да Ви лекува с допълнителни 

лекарства, в зависимост от отговора Ви към лекарството и всички нежелани реакции, които изпитвате. Говорете с 

Вашия лекар за това как се чувствате по време на лечението.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с инжекция пембролизумаб и всеки път, когато получите доза. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите 

уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm 

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за 

лекарства.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с пембролизумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към пембролизумаб, други лекарства или някоя от съставките на 

пембролизумаб инжекция. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за списък на 

съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да промени 

дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали трансплантация на орган или костен мозък и ако имате или някога сте 
имали лъчева терапия в областта на гръдния кош; автоимунно заболяване (състояние, при което имунната система 
атакува здрава част от тялото) като болест на Crohn (състояние, при което имунната система атакува лигавицата на 
храносмилателния тракт, причинявайки болка, диария, загуба на тегло и треска), улцерозен колит (състояние, което 
причинява подуване и рани в лигавицата на дебелото черво [дебелото черво] и ректума) или лупус (състояние, при 
което имунната система атакува много тъкани и органи, включително кожата, ставите, кръвта и бъбреците); диабет; 
проблеми с щитовидната жлеза; всякакъв вид белодробно заболяване или проблеми с дишането; всяко състояние, 
което засяга нервната Ви система, като миастения гравис (разстройство на нервната система, което причинява 
мускулна слабост) или синдром на Гилен-Баре (слабост, изтръпване и възможна парализа поради внезапно увреждане 
на нервите); или бъбречно или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди да започнете лечението, ще трябва 
да направите тест за бременност. Не трябва да забременявате, докато получавате инжекция с пембролизумаб и 4 
месеца след последната доза. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които ще работят за 
Вас. Ако забременеете, докато получавате инжекция с пембролизумаб, незабавно се обадете на Вашия лекар. 
Инжектирането на пембролизумаб може да увреди плода.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите. Вашият лекар може да Ви каже да не 
кърмите, докато получавате инжекция с пембролизумаб и 4 месеца след последната доза.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?
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Инжектирането на пембролизумаб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

болки в ставите или гърба

подуване на тялото или лицето

промени в цвета на кожата

силна умора или липса на енергия

гадене

повръщане

запек

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

мехури или лющена кожа; зачервяване на кожата; обрив; или сърбеж

болезнени рани или язви в устата, носа, гърлото или гениталната област

треска или грипоподобни симптоми

недостиг на въздух

подути жлези

болка в гърдите

нова или влошаваща се кашлица

диария

изпражнения, които са черни, катранени, лепкави или съдържат кръв или слуз

силна болка в корема

силно гадене и повръщане

повишен или намален апетит

повишена жажда

болка в горната дясна част на стомаха

пожълтяване на кожата или очите

лесно кървене или синини

бързо сърцебиене

промени в теглото (наддаване или загуба)

косопад

повишено изпотяване

усещане за студ

задълбочаване на гласа или дрезгавост
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промени в настроението или поведението

намалено сексуално желание

подуване в предната част на шията (гуша)

изтръпване и слабост в стъпалата, краката, ръцете и ръцете

схванат врат

силно или постоянно главоболие, мускулни болки

тежка мускулна слабост

световъртеж или замаяност

припадък

промяна в количеството или цвета на урината

болка или усещане за парене по време на уриниране

кръв в урината

подуване на стъпалата, глезените или долните крака

промени в зрението

чувствам се объркан

Инжектирането на пембролизумаб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви 

необичайни проблеми, докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектирането на пембролизумаб. При някои състояния Вашият лекар ще назначи 

лабораторен тест, преди да започнете лечението, за да види дали ракът Ви може да се лекува с пембролизумаб.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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рандови имена

Keytruda®

Последна редакция - 15.12.2021 г

Научете как да цитирате тази страница
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Национални здравни институти
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