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ibrutinib
olarak telaffuz edilir (göz broo' ti ucu)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

İbrutinib kullanılır:

Halihazırda en az bir başka kemoterapi ilacı ile tedavi edilmiş olan manto hücreli lenfoma (MCL; 
bağışıklık sistemi hücrelerinde başlayan hızlı büyüyen bir kanser) olan insanları tedavi etmek,

kronik lenfositik lösemi (KLL; beyaz kan hücrelerinde başlayan bir kanser türü) ve küçük lenfositik 
lenfoma (SLL; çoğunlukla lenf düğümlerinde başlayan bir kanser türü) olan insanları tedavi etmek için,

Waldenstrom makroglobulinemisi (WM; kemik iliğinizdeki belirli beyaz kan hücrelerinde başlayan yavaş 
büyüyen bir kanser) olan insanları tedavi etmek için

Halihazırda belirli bir tür kemoterapi ilacı ile tedavi edilmiş marjinal bölge lenfomalı (MZL; normalde 
enfeksiyonla savaşan bir tür beyaz kan hücresinde başlayan yavaş büyüyen bir kanser) hastaları 
tedavi etmek,

ve kronik graft vs host hastalığı olan insanları tedavi etmek (cGVHD; hematopoietik kök hücre naklinin 
bir komplikasyonu [HSCT; hastalıklı kemik iliğini sağlıklı kemik iliği ile değiştiren bir prosedür], 
nakilden bir süre sonra başlayıp uzun bir süre devam edebilir) 1 veya daha fazla ilaçla başarısız tedavi 
ediliyor.

İbrutinib, kinaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerine çoğalma sinyali veren anormal 

proteinin etkisini bloke ederek çalışır. Bu, kanser hücrelerinin yayılmasını durdurmaya yardımcı olur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

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

yutmakkapsüllerbütün bir bardak su ile; açmayın, kırmayın veya çiğnemeyin. yutmak tabletler
bütün bir bardak su ile; kesmeyin, ezmeyin veya çiğnemeyin.

Obinutuzumab (Gazyva) enjeksiyonu veya rituksimab (Rituxan) enjeksiyonu alıyorsanız, doktorunuz 
enjeksiyonunuzu almadan önce imbrutinib dozunuzu almanızı söyleyebilir.
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Doktorunuz dozunuzu azaltabilir veya tedavinizi kesebilir veya kesebilir. Bu, ilacın sizin için ne kadar iyi 
çalıştığına ve yaşadığınız yan etkilere bağlıdır. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında 
doktorunuzla konuşun. Kendinizi iyi hissetseniz bile ibrutinib almaya devam edin. Doktorunuzla 
konuşmadan ibrutinib almayı kesmeyin.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

İbrutinib'i almadan önce,

ibrutinib'e, diğer ilaçlara veya ibrutinib kapsülleri veya tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve 

eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan 

sulandırıcılar'); flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Nizoral), posakonazol (Noxafil) ve vorikonazol (Vfend) gibi 

mantar önleyiciler; klopidogrel (Plavix), prasugrel (Effient), tikagrelor (Brilinta) ve tiklopidin gibi antiplatelet ilaçlar; aprepitant (düzeltme); 

karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril); klaritromisin (Biaxin, Prevpac), digoksin (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, 

diğerleri); eritromisin (EES, Eritrosin, diğerleri), insan immün yetmezlik virüsünü (HIV) veya edinilmiş immün yetmezlik sendromunu (AIDS) 

tedavi etmek için efavirenz (Sustiva, Atripla'da), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da) ve sakinavir (Invirase) gibi 

bazı ilaçlar ; metotreksat (Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep); nefazodon; fenitoin (Dilantin, Phenytek); rifampin (Rifadin, Rifamate, Rimactane, 

diğerleri); verapamil (Calan, Covera, Tarka'da, diğerleri); ve telitromisin (artık ABD'de mevcut değildir; Ketek). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 

değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Fenitek); rifampin (Rifadin, Rifamate, Rimactane, diğerleri); verapamil 

(Calan, Covera, Tarka'da, diğerleri); ve telitromisin (artık ABD'de mevcut değildir; Ketek). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya 

yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Fenitek); rifampin (Rifadin, Rifamate, Rimactane, diğerleri); verapamil (Calan, Covera, 

Tarka'da, diğerleri); ve telitromisin (artık ABD'de mevcut değildir; Ketek). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler 

açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

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

enfeksiyonunuz varsa veya yakın zamanda ameliyat olduysanız doktorunuza söyleyin. Ayrıca sigara içiyorsanız veya şeker 
hastalığınız, düzensiz kalp atışı, hipertansiyon (yüksek tansiyon), yüksek kolesterol, kanama sorunları veya kalp, böbrek veya 
karaciğer hastalığınız olup olmadığını da doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız, emziriyorsanız veya bir çocuk sahibi olmayı 
planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İbrutinib alırken hamile kalmamalısınız. Kadınsanız, tedaviye 
başlamadan önce bir hamilelik testi yaptırmanız ve ibrutinib ile tedaviniz sırasında ve ilacı almayı 
bıraktıktan sonraki 1 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmanız 
gerekecektir. Erkek iseniz, siz ve kadın partneriniz ibrutinib ile tedaviniz sırasında doğum kontrolünü 
kullanmalı ve son dozunuzdan sonra 1 ay boyunca devam etmelisiniz. Siz veya eşiniz ibrutinib alırken 
hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. İbrutinib fetal zarara neden olabilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye ibrutinib kullandığınızı söyleyin. 
Doktorunuz ameliyattan veya prosedürden 3 ila 7 gün önce ibrutinib almayı bırakmanızı söyleyebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt veya Sevilla portakalları (bazen marmelatlarda kullanılır) yemeyin veya greyfurt 
suyu içmeyin.
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İbrutinib alırken her gün bol su veya diğer sıvıları içtiğinizden emin olun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu o gün hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak ertesi güne kadar hatırlamıyorsanız, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ishal

mide bulantısı

kabızlık

kusma

karın ağrısı

mide ekşimesi veya hazımsızlık

iştah azalması

aşırı yorgunluk veya zayıflık

kas, kemik ve eklem ağrısı

kas spazmları

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

döküntü

kaşıntı

ağız ve boğazda yaralar

endişe

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

öksürük, burun akıntısı veya tıkalı burun

bulanık görme

kuru veya sulu gözler

pembe göz

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

yüz, boğaz, dil, dudaklar ve gözlerin şişmesi

yutma veya nefes almada zorluk
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kurdeşen

olağandışı morarma veya kanama

pembe, kırmızı veya koyu kahverengi idrar

kanlı veya siyah, katranlı dışkı

burun kanaması

kanlı kusma; veya kahve telvesine benzeyen kan veya kahverengi madde kusma

nöbetler

hızlı veya düzensiz kalp atışı

nefes darlığı

göğüs rahatsızlığı

baş dönmesi, baş dönmesi veya baygınlık hissi

görme değişiklikleri

baş ağrısı (bu uzun sürer)

ateş, titreme, öksürük, kırmızı, sıcak cilt veya diğer enfeksiyon belirtileri

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

konuşmanızdaki değişiklikler

azalmış idrara çıkma

ağrılı, sık veya acil idrara çıkma

İbrutinib, cilt kanseri veya diğer organlar dahil olmak üzere belirli kanser türlerini geliştirme riskinizi artırabilir. 
İbrutinib almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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. Banyoda değil, oda 
sıcaklığında ve ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta saklayın.

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.
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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]

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun ibrutinib'e verdiği yanıtı 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir ve kan basıncınızı izleyebilir.

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

Imbruvica®
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