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Pembrolizumab Injection
binibigkas bilang (pem '' broe liz' ue mab)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Pembrolizumab injection: Ang Pembrolizumab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag 

na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong immune system na pabagalin o ihinto 

ang paglaki ng mga selula ng kanser.

upang gamutin ang melanoma (isang uri ng kanser sa balat) na hindi magagamot sa pamamagitan ng operasyon o kumalat na sa ibang 

bahagi ng katawan, o kasama ng iba pang mga gamot sa chemotherapy upang gamutin at maiwasan ang pagbabalik ng melanoma 

pagkatapos ng operasyon upang alisin ito at anumang apektadong lymph mga node;

upang gamutin ang ilang uri ng non-small-cell lung cancer (NSCLC) na hindi maaaring gamutin sa pamamagitan ng 
operasyon, iba pang mga gamot sa chemotherapy, o radiation therapy o kumalat sa ibang bahagi ng katawan o lumala 
habang o pagkatapos itong gamutin ng naglalaman ng platinum mga gamot sa chemotherapy (cisplatin, carboplatin), 
o kasama ng iba pang mga gamot sa chemotherapy (paclitaxel, pemetrexed) upang gamutin ang ilang uri ng NSCLC na 
kumalat sa ibang bahagi ng katawan;

upang gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa ulo at leeg na patuloy na bumabalik o kumalat sa ibang bahagi ng 
katawan at hindi maalis sa pamamagitan ng operasyon. Maaari rin itong gamitin kasabay ng fluorouracil at isang platinum na 
naglalaman ng mga gamot sa chemotherapy (cisplatin, carboplatin) upang gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa 
ulo at leeg na patuloy na bumabalik o kumalat sa ibang bahagi ng katawan at hindi maaaring gamutin sa pamamagitan ng 
operasyon. Ginagamit din ang Pembrolizumab upang gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa ulo at leeg na lumala o 
kumalat sa ibang bahagi ng katawan habang o pagkatapos ng paggamot na may mga gamot na chemotherapy;

upang gamutin ang isang partikular na uri ng Hodgkin's lymphoma (Hodgkin's disease) sa mga nasa hustong gulang na hindi bumuti 
sa iba pang mga paggamot sa chemotherapy o gumaling ngunit bumalik pagkatapos ng paggamot na may iba pang mga gamot sa 
chemotherapy. Ito rin ay ginagamit upang gamutin ang isang partikular na uri ng Hodgkin's lymphoma (Hodgkin's disease) sa mga 
bata na hindi bumuti sa iba pang mga paggamot sa chemotherapy o gumaling ngunit bumalik pagkatapos magamot ng dalawa o 
higit pang beses ng iba pang mga gamot sa chemotherapy;

upang gamutin ang isang partikular na uri ng pangunahing mediastinal B-cell lymphoma (PMBCL; non-Hodgkin lymphoma) sa mga 

bata at nasa hustong gulang na hindi gumaling sa iba pang mga paggamot sa chemotherapy o bumalik pagkatapos magamot ng 

dalawa o higit pang beses sa iba pang mga gamot sa chemotherapy;

upang gamutin ang isang partikular na uri ng urothelial cancer (cancer ng lining ng pantog at iba pang bahagi ng urinary 
tract) na kumalat sa mga kalapit na tissue o iba pang bahagi ng katawan sa mga taong hindi makakatanggap ng platinum 
na naglalaman ng mga gamot sa chemotherapy (cisplatin, carboplatin) , o na ang kanser ay lumala sa panahon o 
pagkatapos itong gamutin gamit ang mga gamot na ito sa chemotherapy;

upang gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa pantog sa mga taong hindi gumaling sa ibang gamot 
(Bacillus Calmette-Guerin; BCG therapy) at hindi magawa o nagpasya na huwag gamutin sa pamamagitan ng 
operasyon upang alisin ang pantog;
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upang gamutin ang ilang uri ng colorectal cancer (kanser na nagsisimula sa malaking bituka) at ilang uri ng solidong 
tumor bilang unang paggamot sa mga bata at matatanda na hindi maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon o 
kumalat sa ibang bahagi ng katawan o sa mga lumala pagkatapos itong gamutin ng iba pang mga gamot sa 
chemotherapy;

mag-isa upang gamutin ang ilang uri ng gastric cancer (cancer of the stomach) o cancer na matatagpuan sa lugar kung 
saan ang tiyan ay nakakatugon sa esophagus (ang tubo sa pagitan ng lalamunan at tiyan) na bumalik o kumalat sa 
ibang bahagi ng katawan habang o pagkatapos ng 2 o higit pang paggamot sa chemotherapy. Ginagamit din kasabay 
ng trastuzumab (Herceptin), isang fluropyrimidine chemotherapy na gamot (fluorouracil), at isang platinum na 
naglalaman ng chemotherapy na gamot isang paunang paggamot para sa isang partikular na uri ng gastric cancer na 
hindi maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon o kumalat sa ibang bahagi ng katawan ;

nag-iisa o kasama ng isang fluoropyrimidine chemotherapy na gamot at isang platinum na naglalaman ng chemotherapy 
na gamot upang gamutin ang isang partikular na uri ng esophageal cancer na bumalik at kumalat sa mga kalapit na tissue 
o iba pang bahagi ng katawan pagkatapos ng paggamot sa isa o higit pang mga chemotherapy na gamot at hindi maaaring 
gamutin sa pamamagitan ng operasyon o radiation therapy;

upang gamutin ang ilang uri ng kanser sa cervix (kanser na nagsisimula sa pagbubukas ng matris [sinapupunan]) na 
bumalik o kumalat sa ibang bahagi ng katawan habang o pagkatapos ng paggamot gamit ang isa pang gamot sa 
chemotherapy; Ginagamit din kasabay ng chemotherapy (mayroon o walang bevacizumab [Avastin]) upang gamutin 
ang isang partikular na uri ng cervical cancer na patuloy o bumalik o kumalat sa ibang bahagi ng katawan.

upang gamutin ang ilang uri ng hepatocellular carcinoma (HCC; isang uri ng kanser sa atay) sa mga 
taong dati nang hindi nagamot ng sorafenib (Nexafar);

upang gamutin ang Merkel cell carcinoma (MCC; isang uri ng kanser sa balat) sa mga bata at matatanda na bumalik at 
kumalat sa mga kalapit na tisyu o iba pang bahagi ng katawan;

sa kumbinasyon ng axitinib (Inlyta) o lenvatinib (Lenvima) para gamutin ang advanced na renal cell carcinoma 
(RCC; isang uri ng kanser na nagsisimula sa mga bato);

kasama ng lenvatinib (Lenvima) upang gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa endometrium (lining ng 
matris) na kumalat sa ibang bahagi ng katawan o lumala habang o pagkatapos ng paggamot na may mga gamot na 
chemotherapy o hindi maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon o radiation therapy;

upang gamutin ang ilang uri ng mga solidong tumor na kumalat sa ibang bahagi ng katawan o hindi magamot sa 
pamamagitan ng operasyon sa mga matatanda at bata na dati nang hindi matagumpay na nagamot sa isa pang gamot sa 
chemotherapy at walang iba pang kasiya-siyang opsyon sa paggamot;

upang gamutin ang ilang uri ng cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC; kanser sa balat) na bumalik o kumalat sa 
ibang bahagi ng katawan at hindi maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon o radiation therapy;

at kasama ng chemotherapy upang gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa suso na bumalik sa mga 
kalapit na tisyu o kumalat sa ibang bahagi ng katawan at hindi magamot sa pamamagitan ng operasyon.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Pembrolizumab injection ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido at iturok sa ugat (sa ugat) sa loob ng 30 

minuto ng isang doktor o nars sa isang ospital o pasilidad na medikal. Ito ay kadalasang iniiniksyon isang beses bawat 3 o 6 na 

linggo hangga't inirerekomenda ng iyong doktor na tumanggap ka ng paggamot.

Ang Pembrolizumab injection ay maaaring magdulot ng mga seryosong reaksyon habang, o ilang sandali pagkatapos ng pagbubuhos ng gamot. 

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, sabihin kaagad sa iyong doktor: pamumula, lagnat, panginginig, panginginig, 

pagkahilo, pagkahilo, pangangapos ng hininga, hirap sa paghinga, pangangati, pantal, o pamamantal.
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Maaaring ipagpaliban o ihinto ng iyong doktor ang iyong paggamot na may pembrolizumab injection, o tratuhin ka ng mga 

karagdagang gamot, depende sa iyong tugon sa gamot at anumang side effect na iyong nararanasan. Makipag-usap sa iyong 

doktor tungkol sa iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may pembrolizumab injection at sa tuwing makakatanggap ka ng dosis. Basahing mabuti ang 

impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring 

bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng pembrolizumab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa pembrolizumab, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa pembrolizumab injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng 

mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 

supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin 

ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng organ o bone marrow transplant at kung mayroon ka o nagkaroon 
na ng radiation therapy sa iyong dibdib; isang autoimmune disease (kondisyon kung saan inaatake ng immune system 
ang isang malusog na bahagi ng katawan) tulad ng Crohn's disease (kondisyon kung saan inaatake ng immune system 
ang lining ng digestive tract na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, pagbaba ng timbang, at lagnat), ulcerative colitis 
(kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at mga sugat sa lining ng colon [large intestine] at rectum), o lupus 
(kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang maraming tissue at organ kabilang ang balat, kasukasuan, 
dugo, at bato); diabetes; mga problema sa thyroid; anumang uri ng sakit sa baga o mga problema sa paghinga; 
anumang kondisyon na nakakaapekto sa iyong nervous system tulad ng myasthenia gravis (isang disorder ng nervous 
system na nagiging sanhi ng panghina ng kalamnan) o Guillain-Barré syndrome (panghihina, pangingilig, at posibleng 
paralisis dahil sa biglaang pinsala sa nerve); o sakit sa bato o atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Kailangan mong kumuha ng pregnancy test bago simulan 
ang paggamot. Hindi ka dapat mabuntis habang tumatanggap ka ng pembrolizumab injection at sa loob ng 4 na buwan 
pagkatapos ng iyong huling dosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na gagana para sa 
iyo. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng pembrolizumab injection, tawagan kaagad ang iyong doktor. Ang 
pembrolizumab injection ay maaaring makapinsala sa fetus.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag 

magpasuso habang tumatanggap ng pembrolizumab injection, at sa loob ng 4 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?
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Maaaring magdulot ng mga side effect ang Pembrolizumab injection. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pananakit ng kasukasuan o likod

pamamaga ng katawan o mukha

pagbabago sa kulay ng balat

matinding pagod o kawalan ng lakas

pagduduwal

pagsusuka

pagtitibi

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

paltos o pagbabalat ng balat; pamumula ng balat; pantal; o nangangati

masakit na mga sugat o ulser sa bibig, ilong, lalamunan, o bahagi ng ari

lagnat o mga sintomas tulad ng trangkaso

kinakapos na paghinga

namamagang glandula

pananakit ng dibdib

bago o lumalalang ubo

pagtatae

mga dumi na itim, malagkit, malagkit, o may dugo o mucus

matinding pananakit ng tiyan

matinding pagduduwal at pagsusuka

nadagdagan o nabawasan ang gana

nadagdagan ang pagkauhaw

pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

paninilaw ng balat o mata

madaling pagdurugo o pasa

mabilis na tibok ng puso

mga pagbabago sa timbang (pagtaas o pagbaba)

pagkawala ng buhok

nadagdagan ang pagpapawis

malamig ang pakiramdam

pagpapalalim ng boses o pamamaos
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pagbabago sa mood o pag-uugali

nabawasan ang sex drive

pamamaga sa harap ng leeg (goiter)

pangingilig at panghihina sa paa, binti, kamay, at braso

paninigas ng leeg

malubha o patuloy na pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan

matinding panghihina ng kalamnan

pagkahilo o pagkahilo

nanghihina

pagbabago sa dami o kulay ng ihi

sakit o nasusunog na pandamdam habang umiihi

dugo sa ihi

pamamaga ng mga paa, bukung-bukong, o ibabang binti

mga pagbabago sa paningin

pakiramdam nalilito

Ang Pembrolizumab injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa pembrolizumab injection. Para sa ilang kundisyon, mag-uutos ang iyong doktor ng lab test bago mo 

simulan ang iyong paggamot upang makita kung ang iyong kanser ay maaaring gamutin ng pembrolizumab.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.
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mga pangalan ng rand

Keytruda®

Huling Binago - 12/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.
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