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BABALA: MYELOSUPPRESSION, NEUROTOXICITY, at UROTOXICITY

Ang myelosuppression ay maaaring maging malubha at humantong sa mga nakamamatay na impeksyon. Subaybayan ang mga bilang 

ng dugo bago at sa pagitan pagkatapos ng bawat cycle ng paggamot. Ang mga nakakalason sa CNS ay maaaring maging malala at 

magresulta sa encephalopathy at kamatayan. Subaybayan ang toxicity ng CNS at ihinto ang paggamot para sa encephalopathy. 

Maaaring malubha ang nephrotoxicity at magresulta sa pagkabigo sa bato. Ang hemorrhagic cystitis ay maaaring maging malubha at 

maaaring mabawasan ng prophylactic na paggamit ng mesna [tingnan ang Mga Babala

at Mga Pag-iingat (5.1 hanggang 5.3)] .

Mga Indikasyon at Paggamit para sa Ifosfamide at Mesna Injection

Ang pag-iniksyon ng Ifosfamide ay ipinahiwatig para sa paggamit kasama ng ilang partikular na iba pang aprubadong 

antineoplastic na ahente para sa ikatlong linyang chemotherapy ng germ cell testicular cancer. Dapat itong gamitin 

kasama ng mesna para sa prophylaxis ng hemorrhagic cystitis.

Dosis at Pangangasiwa ng Ifosfamide at Mesna Injection
Ang Ifosfamide injection ay dapat ibigay sa intravenously sa isang dosis na 1.2 gramo bawat m2bawat araw sa loob ng 5 

magkakasunod na araw. Ang paggamot ay paulit-ulit tuwing 3 linggo o pagkatapos ng paggaling mula sa hematologic toxicity.
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Upang maiwasan ang toxicity ng pantog, ang ifosfamide injection ay dapat ibigay na may malawak na hydration na 

binubuo ng hindi bababa sa 2 litro ng oral o intravenous fluid bawat araw. Dapat gamitin ang Mesna upang bawasan ang 

saklaw ng hemorrhagic cystitis. Ang Ifosfamide injection ay dapat ibigay bilang isang mabagal na intravenous infusion na 

tumatagal ng hindi bababa sa 30 minuto. Ang mga pag-aaral ng ifosfamide na iniksyon sa mga pasyente na may 

kapansanan sa atay o bato ay hindi isinagawa.tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.6,

8.7)].

Ang mga solusyon ng ifosfamide ay maaaring matunaw pa upang makamit ang mga konsentrasyon na 0.6 hanggang 20 mg/mL sa mga 

sumusunod na likido:

5% dextrose injection, USP

0.9% sodium chloride injection, USP

Mga iniksyon ng lactated ringer, USP

Steril na tubig para sa iniksyon, USP

Dahil halos magkaparehong mga resulta ng stability ang nakuha para sa sterile water admixtures tulad ng para 

sa iba pang admixtures (5% dextrose injection, 0.9% sodium chloride injection, at lactated ringer's injection), ang 

paggamit ng malalaking volume na parenteral glass bottle, viaflex bag o PAB™ bag na naglalaman ng mga 

intermediate na konsentrasyon o pinaghalong mga excipients (hal., 2.5% dextrose injection, 0.45% sodium 

chloride injection, o 5% dextrose at 0.9% sodium chloride injection) ay katanggap-tanggap din.

Ang mga nabuo o binubuo at karagdagang diluted na solusyon ng ifosfamide injection ay dapat na palamigin at 

gamitin sa loob ng 24 na oras. Maaaring bawasan ng mga solusyon na naglalaman ng Benzyl-alcohol ang katatagan ng 

ifosfamide.

Ang mga produkto ng parenteral na gamot ay dapat na inspeksyunin nang biswal para sa particulate matter at pagkawalan 

ng kulay bago ibigay, kapag pinahihintulutan ng solusyon at lalagyan.

Mga Form at Lakas ng Dosis
1 gramo na single-dose vial

3 gramo na single-dose vial

Contraindications
Ang Ifosfamide ay kontraindikado sa mga pasyente na may:

Kilalang hypersensitivity sa pangangasiwa ng ifosfamide.

Pagbara sa pag-agos ng ihi.

Mga Babala at Pag-iingat
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Myelosuppression, Immunosuppression, at Impeksyon

Ang paggamot na may ifosfamide ay maaaring magdulot ng myelosuppression at makabuluhang pagsugpo 

sa mga immune response, na maaaring humantong sa mga malalang impeksiyon. Ang mga nakamamatay 

na kinalabasan ng ifosfamide na nauugnay sa myelosuppression ay naiulat. Ang myelosuppression na dulot 

ng Ifosfamide ay maaaring magdulot ng leukopenia, neutropenia, thrombocytopenia (na nauugnay sa mas 

mataas na panganib ng mga kaganapan sa pagdurugo), at anemia. Ang nadir ng bilang ng leukocyte ay 

malamang na maabot ng humigit-kumulang sa ikalawang linggo pagkatapos ng pangangasiwa. Kapag ang 

ifosfamide ay ibinibigay kasama ng iba pang mga chemotherapeutic/hematotoxic na ahente at/o radiation 

therapy, ang matinding myelosuppression ay madalas na sinusunod. Ang panganib ng myelosuppression 

ay nakasalalay sa dosis at tumataas sa pangangasiwa ng isang mataas na dosis kumpara sa fractionated na 

pangangasiwa.

Ang matinding immunosuppression ay humantong sa malubhang, minsan nakamamatay, mga impeksiyon. 

Ang sepsis at septic shock ay naiulat din. Kasama sa mga impeksyong iniulat na may ifosfamide ang mga 

pneumonia, gayundin ang iba pang bacterial, fungal, viral, at parasitic na impeksyon. Maaaring i-activate 

muli ang mga nakatagong impeksiyon. Sa mga pasyenteng ginagamot ng ifosfamide, naiulat ang muling 

pag-activate para sa iba't ibang impeksyon sa viral. Ang mga impeksyon ay dapat tratuhin nang naaangkop. 

Maaaring ipahiwatig ang antimicrobial prophylaxis sa ilang partikular na kaso ng neutropenia sa 

pagpapasya ng namamahala na manggagamot. Sa kaso ng neutropenic fever, dapat bigyan ng antibiotic at/

o antimycotics. Inirerekomenda ang malapit na pagsubaybay sa hematologic. Ang bilang ng white blood cell 

(WBC), bilang ng platelet at hemoglobin ay dapat makuha bago ang bawat pangangasiwa at sa naaangkop 

na mga pagitan pagkatapos ng pangangasiwa. Maliban kung kinakailangan sa klinika,

Ang Ifosfamide ay dapat ibigay nang maingat, kung mayroon man, sa mga pasyente na may pagkakaroon ng impeksyon, 

malubhang immunosuppression o nakompromiso ang reserba ng bone marrow, tulad ng ipinahiwatig ng leukopenia, 

granulocytopenia, malawak na metastases sa bone marrow, naunang radiation therapy, o naunang therapy sa iba pang mga 

cytotoxic agent.

Central Nervous System Toxicity, Neurotoxicity

Ang pangangasiwa ng ifosfamide ay maaaring magdulot ng toxicity ng CNS at iba pang neurotoxic effect. Ang 

panganib ng CNS toxicity at iba pang neurotoxic effect ay nangangailangan ng maingat na pagsubaybay sa 

pasyente. Neurologic manifestations na binubuo ng antok, pagkalito, guni-guni, malabong paningin, psychotic na 

pag-uugali, extrapyramidal na sintomas, urinary incontinence, seizure, at sa ilang pagkakataon, coma, ay naiulat 

kasunod ng ifosfamide therapy. Mayroon ding mga ulat ng peripheral neuropathy na nauugnay sa paggamit ng 

ifosfamide.

Ang Ifosfamide neurotoxicity ay maaaring mahayag sa loob ng ilang oras hanggang ilang araw pagkatapos ng unang 

pangangasiwa at sa karamihan ng mga kaso ay nalulutas sa loob ng 48 hanggang 72 oras ng paghinto ng ifosfamide. Ang mga 

sintomas ay maaaring magpatuloy sa mas mahabang panahon. Ang suportang therapy ay dapat na mapanatili hanggang sa 

kanilang kumpletong resolusyon. Paminsan-minsan, hindi kumpleto ang pagbawi. Ang mga nakamamatay na kinalabasan ng 

toxicity ng CNS ay naiulat. Pag-ulit ng toxicity ng CNS pagkatapos ng ilang hindi maayos na paggamot
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naiulat ang mga kurso. Kung bubuo ang encephalopathy, dapat na ihinto ang pangangasiwa ng 
ifosfamide.

Dahil sa potensyal para sa mga additive effect, ang mga gamot na kumikilos sa CNS (gaya ng antiemetics, 

sedatives, narcotics, o antihistamines) ay dapat gamitin nang may partikular na pag-iingat o, kung kinakailangan, 

ihinto sa kaso ng ifosfamide-induced encephalopathy.

Ang mga pagpapakita ng toxicity ng CNS ay maaaring makapinsala sa kakayahan ng isang pasyente na magpatakbo ng sasakyan o iba pang 

mabibigat na makinarya.

Renal at Urothelial Toxicity and Effects
Ang Ifosfamide ay parehong nephrotoxic at urotoxic. Ang pag-andar ng glomerular at tubular na bato ay dapat suriin 

bago simulan ang therapy pati na rin sa panahon at pagkatapos ng paggamot. Regular na subaybayan ang sediment ng 

ihi para sa pagkakaroon ng mga erythrocytes at iba pang mga palatandaan ng uro/nephrotoxicity.

Regular na subaybayan ang serum at urine chemistries, kabilang ang phosphorus at potassium. Magbigay 

ng naaangkop na replacement therapy gaya ng ipinahiwatig. Ang renal parenchymal at tubular necrosis ay 

naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa ifosfamide. Ang acute tubular necrosis, acute renal failure, at 

chronic renal failure na pangalawa sa ifosfamide therapy ay naiulat, at ang nakamamatay na kinalabasan 

mula sa nephrotoxicity ay naitala.

Ang mga karamdaman ng renal function, (glomerular at tubular) kasunod ng ifosfamide administration ay napaka-

pangkaraniwan. Kasama sa mga manifestations ang pagbaba sa glomerular filtration rate, pagtaas ng serum 

creatinine, proteinuria, enzymuria, cylindruria, aminoaciduria, phosphaturia, at glycosuria pati na rin ang tubular 

acidosis. Ang Fanconi syndrome, renal rickets, at growth retardation sa mga bata pati na rin ang osteomalacia sa 

mga matatanda ay naiulat din. Ang pagbuo ng isang sindrom na kahawig ng SIADH (syndrome ng hindi 

naaangkop na pagtatago ng antidiuretic hormone) ay naiulat na may ifosfamide.

Ang pinsala sa tubular ay maaaring maging maliwanag sa panahon ng therapy, buwan o kahit na taon pagkatapos ng pagtigil 

ng paggamot. Ang glomerular o tubular dysfunction ay maaaring malutas sa paglipas ng panahon, manatiling stable, o 

umunlad sa loob ng ilang buwan o taon, kahit na matapos ang paggamot sa ifosfamide.

Ang panganib at inaasahang benepisyo ng ifosfamide therapy ay dapat na maingat na timbangin kapag isinasaalang-

alang ang paggamit ng ifosfamide sa mga pasyente na may preexisting renal impairment o nabawasan ang nephron 

reserve.

Ang mga side effect ng urotoxic, lalo na ang hemorrhagic cystitis, ay kadalasang nauugnay sa paggamit ng ifosfamide. Ang 

mga urotoxic effect na ito ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng prophylactic na paggamit ng mesna.

Ang hemorrhagic cystitis na nangangailangan ng pagsasalin ng dugo ay naiulat na may ifosfamide. Ang 

panganib ng hemorrhagic cystitis ay nakasalalay sa dosis at tumataas sa pangangasiwa ng solong mataas na 

dosis kumpara sa fractionated na pangangasiwa. Hemorrhagic cystitis pagkatapos ng isang dosis ng ifosfamide
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ay iniulat. Ang nakaraan o kasabay na radiation ng pantog o paggamot sa busulfan ay maaaring magpataas 

ng panganib para sa hemorrhagic cystitis.

Bago simulan ang paggamot, kinakailangan na ibukod o itama ang anumang mga sagabal sa ihi [tingnan mo

Contraindications (4)].

Sa panahon o kaagad pagkatapos ng pangangasiwa, ang sapat na dami ng likido ay dapat na maiinom o mai-infuse 

upang puwersahin ang dieresis upang mabawasan ang panganib ng pagkalason sa ihi. Kumuha ng urinalysis bago ang 

bawat dosis ng ifosfamide. Kung ang microscopic hematuria (higit sa 10 RBC bawat high power field) ay naroroon, ang 

kasunod na pangangasiwa ay dapat na pigilan hanggang sa kumpletong resolusyon. Ang karagdagang pangangasiwa 

ng ifosfamide ay dapat ibigay na may masiglang oral o parenteral hydration.

Ang Ifosfamide ay dapat gamitin nang may pag-iingat, kung mayroon man, sa mga pasyente na may aktibong impeksyon sa ihi.

Cardiotoxicity

Ang mga pagpapakita ng cardiotoxicity na iniulat sa paggamot ng ifosfamide ay kinabibilangan ng:

Supraventricular o ventricular arrhythmias, kabilang ang atrial/supraventricular tachycardia, 
atrial fibrillation, pulseless ventricular tachycardia

Nabawasan ang boltahe ng QRS at mga pagbabago sa ST-segment o T-wave

Ang nakakalason na cardiomyopathy na humahantong sa pagpalya ng puso na may kasikipan at hypotension

Pericardial effusion, fibrinous pericarditis, at epicardial fibrosis

Ang nakamamatay na kinalabasan ng ifosfamide na nauugnay sa cardiotoxicity ay naiulat.

Ang panganib ng pagbuo ng mga cardiotoxic effect ay nakasalalay sa dosis. Ito ay nadagdagan sa mga pasyente 

na may nauna o kasabay na paggamot sa iba pang mga cardiotoxic agent o radiation ng cardiac region at, 

posibleng, renal impairment.

Ang partikular na pag-iingat ay dapat gawin kapag ang ifosfamide ay ginagamit sa mga pasyente na may mga kadahilanan ng 

panganib para sa cardiotoxicity at sa mga pasyente na may preexisting na sakit sa puso.

Pulmonary Toxicity

Ang interstitial pneumonitis, pulmonary fibrosis, at iba pang anyo ng pulmonary toxicity ay naiulat na may ifosfamide na 

paggamot. Ang toxicity sa baga na humahantong sa respiratory failure pati na rin ang nakamamatay na kinalabasan ay 

naiulat din. Subaybayan ang mga palatandaan at sintomas ng toxicity sa baga at gamutin ayon sa klinikal na indikasyon.

Mga Pangalawang Malignancies

Ang paggamot na may ifosfamide ay nagsasangkot ng panganib ng mga pangalawang tumor at ang kanilang mga pasimula 

bilang late sequelae. Ang panganib ng mga pagbabago sa myelodysplastic, ang ilan ay umuunlad sa talamak na leukemias, ay
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nadagdagan. Ang iba pang mga malignancies na iniulat pagkatapos gumamit ng ifosfamide o mga regimen na may ifosfamide 

ay kinabibilangan ng lymphoma, thyroid cancer, at sarcomas.

Ang pangalawang malignancy ay maaaring umunlad ng ilang taon pagkatapos na ihinto ang 

chemotherapy.

Veno-Occlusive na Sakit sa Atay

Ang sakit sa atay na Veno-occlusive ay naiulat na may chemotherapy na kasama ang ifosfamide.

Pagbubuntis

Ang Ifosfamide ay maaaring magdulot ng pinsala sa fetus kapag ibinibigay sa isang buntis. Ang fetal growth 

retardation at neonatal anemia ay naiulat kasunod ng pagkakalantad sa ifosfamide-containing chemotherapy 

regimens sa panahon ng pagbubuntis. Ang Ifosfamide ay genotoxic at mutagenic sa male at female germ cells. 

Ang mga embryotoxic at teratogenic na epekto ay naobserbahan sa mga daga, daga at kuneho sa mga dosis na 

0.05 hanggang 0.075 beses ang dosis ng tao.

Ang mga babae ay hindi dapat mabuntis at ang mga lalaki ay hindi dapat maging ama ng isang bata sa panahon ng therapy na may 

ifosfamide. Dagdag pa, ang mga lalaki ay hindi dapat maging ama ng isang bata hanggang sa 6 na buwan pagkatapos ng pagtatapos ng 

therapy. Kung ang gamot na ito ay ginagamit sa panahon ng pagbubuntis, o kung ang pasyente ay buntis habang umiinom ng gamot na ito o 

pagkatapos ng paggamot, ang pasyente ay dapat na ipaalam sa potensyal na panganib sa isang fetus [tingnan ang Paggamit sa

Mga Partikular na Populasyon (8.1)].

Mga Epekto sa Fertility

Ang Ifosfamide ay nakakasagabal sa oogenesis at spermatogenesis. Naiulat ang amenorrhea, azoospermia, at 

sterility sa parehong kasarian. Ang pagbuo ng sterility ay lumilitaw na nakadepende sa dosis ng ifosfamide, 

tagal ng therapy, at estado ng paggana ng gonadal sa oras ng paggamot. Ang sterility ay maaaring hindi 

maibabalik sa ilang mga pasyente.

Mga Pasyenteng Babae

Ang amenorrhea ay naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa ifosfamide. Ang panganib ng permanenteng chemotherapy-

induced amenorrhea ay tumataas sa edad. Ang mga pasyenteng pediatric na ginagamot ng ifosfamide sa panahon ng 

prepubescence ay maaaring hindi magbuntis at ang mga nagpapanatili ng ovarian function pagkatapos makumpleto ang 

paggamot ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng premature menopause.

Mga Lalaking Pasyente

Ang mga lalaking ginagamot ng ifosfamide ay maaaring magkaroon ng oligospermia o azoospermia. Ang mga pediatric na 

pasyente na ginagamot ng ifosfamide sa panahon ng prepubbescence ay maaaring hindi magkaroon ng pangalawang sekswal 

na katangian nang normal, ngunit maaaring magkaroon ng oligospermia o azoospermia. Ang Azoospermia ay maaaring 

mababalik sa ilang mga pasyente, kahit na ang pagbabalik ay maaaring hindi mangyari sa loob ng ilang taon pagkatapos ng 

pagtigil ng therapy. Ang sexual function at libido ay karaniwang walang kapansanan sa mga pasyenteng ito. Maaaring mangyari 

ang ilang antas ng testicular atrophy. Ang mga pasyenteng ginagamot ng ifosfamide ay nagkaroon ng mga anak pagkatapos.

https://www.drugs.com/pro/ifosfamide-and-mesna-injection.html 6/30



4/19/22, 10:03 AM Ifosfamide at Mesna Injection - Impormasyon sa pagrereseta ng FDA, mga side effect at gamit

Mga Reaksyon ng Anaphylactic/Anaphylactoid at Cross-Sensitivity

Ang mga reaksyon ng anaphylactic/anaphylactoid ay naiulat na may kaugnayan sa ifosfamide. Ang 

crosssensitivity sa pagitan ng oxazaphosphorine cytotoxic agent ay naiulat.

Paghina ng Pagpapagaling ng Sugat

Maaaring makagambala ang Ifosfamide sa normal na paggaling ng sugat.

Nursing

Ang Ifosfamide ay excreted sa gatas ng suso. Ang mga kababaihan ay hindi dapat magpasuso sa panahon ng paggamot na may

ifosfamide [tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.3)].

Masamang Reaksyon

Mga Masamang Reaksyon Mula sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa mula sa malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga masamang rate ng 

reaksyon na naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga 

klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa klinikal na kasanayan. Ang 

mga masamang reaksyon at dalas sa ibaba ay batay sa 30 publikasyong naglalarawan ng klinikal na karanasan sa fractionated na 

pangangasiwa ng ifosfamide bilang monotherapy na may kabuuang dosis na 4 hanggang 12 g/m2bawat kurso.

System Organ Class (SOC) Masamang Reaksyon Porsiyento
(Ratio)

*Ang mga sumusunod na termino ng masamang reaksyon ay naiulat para sa leukopenia: neutropenia, granulocytopenia, 

lymphopenia, at pancytopenia. Para sa neutropenic fever, tingnan sa ibaba.

†Ang kategorya ng dalas ng leukopenia ay batay sa dalas ng leukopenia < 3 x 103/µL [42.5% (150/353) hindi ipinapakita sa talahanayan] at < 1 x 

103/µL; hindi maaaring kalkulahin ang isang nauugnay na ratio ng porsyento para sa pinagsama-samang data at sa gayon ang kategorya ng 

konserbatibong dalas ng "Napakakaraniwan" ay kasama sa talahanayan.

‡Ang thrombocytopenia ay maaari ding maging kumplikado sa pamamagitan ng pagdurugo. Ang pagdurugo na may nakamamatay na kinalabasan ay 

naiulat. §Ang dalas ng thrombocytopenia ay batay sa dalas ng thrombocytopenia < 100 x 103/µL [12.2% (24/196) hindi ipinapakita sa talahanayan] at < 

50 x 103/µL; hindi maaaring kalkulahin ang isang nauugnay na ratio ng porsyento mula sa pinagsama-samang data at sa gayon ang konserbatibong 

dalas ng "Napakakaraniwan" ay isinama sa talahanayan.

¶Kasama ang mga kaso na iniulat bilang anemia at pagbaba ng hemoglobin/hematokrit.

#Ang encephalopathy na may coma at kamatayan ay naiulat.

ÞAng pagkalason sa gitnang sistema ng nerbiyos ay iniulat na makikita sa pamamagitan ng mga sumusunod na palatandaan at 

sintomas: Abnormal na pag-uugali, Nakakaapekto sa lability Aggression, Agitation, Anxiety, Aphasia, Asthenia, Ataxia, Cerebellar 

syndrome, Cerebral function deficiency, Cognitive disorder, Coma, Confusional state, Convulsions, Cranial nerve Dysfunction, 

Depressed state of consciousness, Depression, Disorientation, Pagkahilo, Electroencephalogram abnormal, Encephalopathy, Flat 

affect, Hallucinations, Sakit ng ulo, Ideation, Lethargy, Memory impairment, Mood change, Motor dysfunction, Muscle spasms, 

Myoclonus, Progressive loss of brainstem reflexes , Psychotic na reaksyon, Pagkabalisa, Pag-aantok, Panginginig, Hindi pagpipigil sa 

ihi.

ßAng cardiotoxicity ay naiulat bilang congestive heart failure, tachycardia, pulmonary edema. Ang nakamamatay na kinalabasan ay 

naiulat

àAng hypotension na humahantong sa pagkabigla at nakamamatay na kinalabasan ay naiulat. è
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Ang hepatotoxicity ay naiulat bilang pagtaas sa mga enzyme sa atay, ibig sabihin, serum alanine aminotransferase, serum aspartate 

aminotransferase, alkaline phosphatase, gamma-glutamyltransferase at lactate dehydrogenase, nadagdagan na bilirubin, jaundice, 

hepatorenal syndrome.

ðAng dalas ng hemorrhagic cystitis ay tinatantya batay sa dalas ng hematuria. Ang mga naiulat na sintomas ng hemorrhagic 

cystitis ay kinabibilangan ng dysuria at pollakiuria. Tingnan din ang Postmarketing Adverse Reactions (6.2).

øAng disfunction ng bato ay naiulat na ipinakita bilang: Kabiguan ng bato (kabilang ang talamak na pagkabigo sa bato, hindi maibabalik na 

pagkabigo sa bato; naiulat ang nakamamatay na mga resulta), nadagdagan ang serum creatinine, nadagdagan ang BUN, nabawasan ang 

clearance ng creatinine, Metabolic acidosis, Anuria, Oliguria, Glycosuria, Hyponatremia, Uremia, tumaas ang clearance ng Creatinine. Ang pinsala 

sa istruktura ng bato ay naiulat na ipinakita bilang: Talamak na tubular necrosis, pinsala sa parenchymal ng bato, Enzymuria, Cylindruria, 

Proteinuria.

ýKasama ang mga kaso na iniulat bilang phlebitis at pangangati ng mga venous wall.

£Dalas ng neutropenic fever: Kasama ang mga kaso na iniulat bilang granulocytopenic fever.

MGA IMPEKSIYON AT MGA IMPESTASYON Impeksyon 9.9%
(112/1128)

MGA DISORDER SA BLOOD AT LYMPHATIC SYSTEM Leukopenia*(kahit ano) - -†

Leukopenia 43.5%
< 1 x 103/µL (267/614)

Thrombocytopenia‡(kahit ano) - -§

Thrombocytopenia 4.8%
. 50 x 103/µL (35/729)

Anemia¶ 37.9%
(202/533)

METABOLISMO AT NUTRITION DISORDERS Anorexia 1.1%
(15/1317)

MGA DISORDER NG NERVOUS SYSTEM Central nervous system
toxicity#,Þ

15.4%
(154/1001)

Peripheral neuropathy 0.4%
(5/1317)

MGA DISORDER SA CARDIAC Cardiotoxicityß 0.5%
(7/1317)

MGA DISORDER SA vascular Hypotentionà 0.3%
(4/1317)

GASTROINTESTINAL DISORDERS Pagduduwal/Pagsusuka 46.8%
(443/964)

Pagtatae 0.7%
(9/1317)

Stomatitis 0.3%

https://www.drugs.com/pro/ifosfamide-and-mesna-injection.html 8/30



4/19/22, 10:03 AM Ifosfamide at Mesna Injection - Impormasyon sa pagrereseta ng FDA, mga side effect at gamit

(4/1317)

HEPATOBILIARY DISORDERS Hepatotoxicityè 1.8%
(22/1190)

MGA DISORDER SA BALAT AT SUBCUTANEOUS TISSUES Alopecia 89.6%
(540/603)

Dermatitis 0.08%
(1/1317)

Papular na pantal 0.08%
(1/1317)

MGA SALAM SA BATO AT IHI Hemorrhagic cystitis - -ð

Hematuria

- walang mesna 44.1%
(282/640)

- kasama si mesna 21.3%
(33/155)

Macrohematuria

- walang mesna 11.1%
(66/594)

- kasama si mesna 5.2%
(5/97)

Dysfunction ng batoø - -

Pinsala sa istruktura ng bato - -

MGA PANGKALAHATANG DISORDER AT ADMINISTRATIVE SITE

MGA KONDISYON

Phlebitisý 2.8%
(37/1317)

Neutropenic fever£ 1%
(13/1317)

Pagkapagod 0.3%
(4/1317)

Malaise Hindi kaya
kalkulahin

Karanasan sa Postmarketing
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Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay naiulat sa karanasan sa postmarketing, na nakalista ng MedDRA System 

Organ Class (SOC), pagkatapos ay ayon sa Preferred Term sa pagkakasunud-sunod ng kalubhaan, kung saan posible. Dahil ang 

mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na 

mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng isang sanhi na kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

MGA IMPEKSIYON AT MGA IMPESTASYON:

Ang mga sumusunod na pagpapakita ay nauugnay sa myelosuppression at immunosuppression na dulot ng 

ifosfamide: tumaas na panganib para sa at kalubhaan ng mga impeksyon†, mga pulmonya†, sepsis at septic shock 

(kabilang ang nakamamatay na kinalabasan), pati na rin ang muling pag-activate ng mga nakatagong impeksiyon, 

kabilang ang viral hepatitis†, Pneumocystis jiroveci†, herpes zoster, Strongyloides, progresibong multifocal 

leukoencephalopathy†, at iba pang impeksyon sa viral at fungal.

†Ang matinding immunosuppression ay humantong sa malubhang, minsan nakamamatay, mga impeksiyon.

NEOPLASMS, BENIGN AT MALIGNANT AT UNSPECIFIED (KASAMA ANG MGA CYS AT 
POLYPS):

Bilang pangalawang malignancy na nauugnay sa paggamot*, Talamak na leukemia*(Acute myeloid leukemia)*, 

Talamak na promyelocytic leukemia*, Talamak na lymphocytic leukemia*, Myelodysplastic syndrome, Lymphoma 

(Non-Hodgkin's lymphoma), Sarcomas*, Renal cell carcinoma, Kanser sa thyroid

MGA DISORDER SA BLOOD AT LYMPHATIC SYSTEM:

Hematotoxicity*,Ang myelosuppression ay ipinakita bilang Bone marrow failure, Agranulocytosis; 

Febrile bone marrow aplasia; Disseminated intravascular coagulation, Hemolytic uremic syndrome, 

Hemolytic anemia, Neonatal anemia, Methemoglobinemia

MGA DISORDER NG IMMUNE SYSTEM:

Angioedema*, Anaphylactic reaction, Immunosuppression, Urticaria, Hypersensitivity reaction

ENDOCRINE DISORDERS:

Syndrome ng hindi naaangkop na antidiuretic hormone secretion (SIADH)

METABOLISM AT NUTRITION DISORDERS:

Tumor lysis syndrome, Metabolic acidosis, Hypokalemia, Hypocalcemia, Hypophosphatemia, 
Hyperglycemia, Polydipsia

MGA DISORDER SA PSYCHIATRIC:

Panic attack, Catatonia, Mania, Paranoia, Delusion, Delirium, Bradyphrenia, Mutism, Mental 
status change, Echolalia, Logorrhea, Perseveration, Amnesia
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MGA DISORDER NG NERVOUS SYSTEM:

Kombulsyon*, Status epilepticus (convulsive at nonconvulsive), reversible posterior 
leukoencephalopathy syndrome, Leukoencephalopathy, Extrapyramidal disorder, Asterixis, 
Movement disorder, Polyneuropathy, Dysesthesia, Hypothesia, Paresthesia, Neuralgia, Gait 
disturbance, Fecal incontinence, Dysarthria

MGA DISORDER SA MATA:

May kapansanan sa paningin, Malabo ang paningin, Conjunctivitis, Irritation sa mata

MGA DISORDER SA EAR AT LABYRINTH:

Pagkabingi, Hypoacusis, Vertigo, Tinnitus

MGA DISORDER SA CARDIAC:

Cardiotoxicity*, Tumigil ang puso*, Ventricular fibrillation*, Ventricular tachycardia*, Atake sa puso*, 
Atake sa puso*, Pagkabigo sa puso*, Bundle branch block sa kaliwa, Bundle branch block sa kanan, 
Pericardial effusion, Myocardial hemorrhage, Angina pectoris, Kaliwang ventricular failure, 
Cardiomyopathy*, Congestive cardiomyopathy, Myocarditis*, Arrhythmia*, Pericarditis, Atrial 
fibrillation, Atrial flutter, Bradycardia, Supraventricular extrasystoles, Premature atrial contraction, 
Ventricular extrasystoles, Myocardial depression, Palpitations, Nabawasan ang ejection fraction*, 
Electrocardiogram ST-segment abnormal, Electrocardiogram T-wave inversion, Electrocardiogram 
QRS complex abnormal

MGA DISORDER SA vascular:

Pulmonary embolism, Deep vein thrombosis, Capillary leak syndrome, Vasculitis, Hypertension, 

Flushing, Bumaba ang presyon ng dugo

MGA DISORDER SA RESPIRATORY, THORACIC, AT MEDIASTINAL:

Pagkabigo sa paghinga*, Acute respiratory distress syndrome*, Pulmonary hypertension*, Interstitial 
na sakit sa baga*tulad ng ipinakita ng Pulmonary fibrosis*, Alveolitis allergic, Interstitial pneumonitis, 
Pneumonitis*, Pulmonary edema*, Pleural effusion, Bronchospasm, Dyspnea, Hypoxia, Ubo

GASTROINTESTINAL DISORDERS:

Cecitis, Colitis, Enterocolitis, Pancreatitis, Ileus, Gastrointestinal hemorrhage, Mucosal 

ulceration, Constipation, Pananakit ng tiyan, Salivary hypersecretion

HEPATOBILIARY DISORDERS:

Pagkabigo sa atay*, Hepatitis fulminant*, Veno-occlusive liver disease, Portal vein thrombosis, 

Cytolytic hepatitis, Cholestasis
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MGA DISORDER SA BALAT AT SUBCUTANEOUS TISSUE:

Nakakalason na epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, Palmar-plantar erythrodysesthesia 

syndrome, Radiation recall dermatitis, Necrosis sa balat, Pamamaga sa mukha, Petechiae, Macular rash, 

Rash, Pruritus, Erythema, Skin hyperpigmentation, Hyperhidrosis, nail disorder

MUSCULOSKELETAL AT CONNECTIVE TISSUE DISORDER:

Rhabdomyolysis, Osteomalacia, Rickets, Growth retardation, Myalgia, Arthralgia, Pananakit sa paa, 

Pang-kibot ng kalamnan

MGA DISORDER SA BATO AT IHI:

Fanconi syndrome, Tubulointerstitial nephritis, Nephrogenic diabetes insipidus, Phosphaturia, 

Aminoaciduria, Polyuria, Enuresis, Pakiramdam ng natitirang ihi

Ang mga nakamamatay na kinalabasan mula sa talamak at talamak na pagkabigo sa bato ay naitala.

REPRODUCTIVE SYSTEM AT MGA DISORDER SA SUSO:

Infertility, Ovarian failure, Premature menopause, Amenorrhea, Ovarian disorder, Ovulation disorder, 

Azoospermia, Oligospermia, Impairment of spermatogenesis, Nabawasan ang estrogen ng dugo, 

Nadagdagan ang gonadotrophin ng dugo

CONGENITAL, PAMILYAL AT GENETIC DISORDERS:

Pagpapahina ng paglaki ng fetus

MGA PANGKALAHATANG DISORDER AT MGA KONDISYON NG ADMINISTRATIVE SITE:

Multi-organ failure*, Pangkalahatang pisikal na pagkasira, Mga reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon/pagbubuhos kabilang ang 

pamamaga, pamamaga, pananakit, pamumula ng balat, lambot, pruritus; Pananakit ng dibdib, Edema, pamamaga ng mucosal, 

Pananakit, Pyrexia, Panginginig

*
Kabilang ang mga nakamamatay na kinalabasan

Interaksyon sa droga

Ang Ifosfamide ay isang substrate para sa parehong CYP3A4 at CYP2B6.

Inducers ng CYP3A4

Ang mga inducers ng CYP3A4 (hal., carbamazepine, phenytoin, fosphenytoin, phenobarbital, rifampin, St. John's Wort) ay 

maaaring tumaas ang metabolismo ng ifosfamide sa mga aktibong alkylating metabolite nito. Ang mga CYP3A4 inducers ay 

maaaring tumaas ang pagbuo ng neurotoxic/nephrotoxic ifosfamide metabolite, chloroacetaldehyde. Masusing subaybayan 

ang mga pasyenteng kumukuha ng ifosfamide na may mga CYP3A4 inducers para sa mga toxicity at isaalang-alang ang 

pagsasaayos ng dosis.
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Mga inhibitor ng CYP3A4

Ang mga inhibitor ng CYP3A4 (hal., ketoconazole, fluconazole, itraconazole, sorafenib, aprepitant, fosaprepitant, 

grapefruit, grapefruit juice) ay maaaring bawasan ang metabolismo ng ifosfamide sa mga aktibong alkylating 

metabolite nito, marahil ay nagpapababa sa bisa ng paggamot sa ifosfamide. Ang mga inhibitor ng CYP 3A4 ay 

maaari ring bawasan ang pagbuo ng isang ifosfamide neurotoxic/nephrotoxic metabolite, chloroacetaldehyde.

GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

Pagbubuntis

Kategorya ng Pagbubuntis D.

[Tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.8).]

Ang Ifosfamide ay maaaring magdulot ng pinsala sa fetus kapag ibinibigay sa isang buntis. Ang fetal growth 

retardation at neonatal anemia ay naiulat kasunod ng pagkakalantad sa ifosfamide-containing chemotherapy 

regimens sa panahon ng pagbubuntis.

Isinasaad ng mga pag-aaral ng hayop na ang ifosfamide ay may kakayahang magdulot ng mutation ng gene at pagkasira ng 

chromosomal sa vivo. Sa mga buntis na daga, nadagdagan ang mga resorption at ang mga anomalya ay naroroon sa ika-19 na 

araw pagkatapos ng 30 mg/m.2Ang dosis ng ifosfamide ay ibinibigay sa ika-11 araw ng pagbubuntis. Ang mga epekto ng 

embryo-lethal ay naobserbahan sa mga daga kasunod ng pangangasiwa ng 54 mg/m2ang mga dosis ng ifosfamide mula ika-6 

hanggang ika-15 araw ng pagbubuntis at ang mga embryotoxic effect ay lumilitaw pagkatapos tumanggap ang mga dam ng 

18 mg/m2dosis sa parehong panahon ng dosis. Ang Ifosfamide ay embryotoxic sa mga kuneho na tumatanggap ng 88 mg/m2/

araw na mga dosis mula ika-6 hanggang ika-18 araw pagkatapos ng pagsasama. Ang bilang ng mga anomalya ay tumaas din 

nang malaki sa control group.

Ang mga babae ay hindi dapat mabuntis at ang mga lalaki ay hindi dapat maging ama ng isang bata sa panahon ng therapy na may 

ifosfamide. Dagdag pa, ang mga lalaki ay hindi dapat maging ama ng isang bata hanggang sa 6 na buwan pagkatapos ng pagtatapos ng 

therapy. Kung ang gamot na ito ay ginagamit sa panahon ng pagbubuntis, o kung ang pasyente ay nabuntis habang umiinom ng gamot na ito 

o pagkatapos ng paggamot, ang pasyente ay dapat na ipaalam sa potensyal na panganib sa isang fetus.

Mga Inang Nag-aalaga

Ang Ifosfamide ay excreted sa gatas ng suso. Dahil sa potensyal para sa mga seryosong salungat na kaganapan at ang 

tumorigenicity na ipinakita para sa ifosfamide sa mga pag-aaral ng hayop, isang desisyon ay dapat gawin kung ihihinto 

ang pag-aalaga o ihinto ang gamot, na isinasaalang-alang ang kahalagahan ng gamot sa ina. Ang mga kababaihan ay 

hindi dapat magpasuso sa panahon ng paggamot na may ifosfamide.

Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ay hindi naitatag sa mga pasyenteng pediatric.

Paggamit ng Geriatric
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Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, na nagpapakita ng 

mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa 

gamot.

Ang isang pag-aaral ng mga pasyenteng 40 hanggang 71 taong gulang ay nagpahiwatig na ang pag-alis ng kalahating buhay ay 

lumilitaw na tumaas sa pagtanda [tingnan ang Pharmacokinetics (12.3)]. Ang maliwanag na pagtaas ng kalahating buhay na ito ay 

lumilitaw na nauugnay sa pagtaas ng dami ng pamamahagi ng ifosfamide sa edad. Walang makabuluhang pagbabago sa 

kabuuang clearance ng plasma o renal o non-renal clearance na may edad ang naiulat.

Ang Ifosfamide at ang mga metabolite nito ay kilala na malaki ang excreted ng bato, at ang panganib ng mga nakakalason na reaksyon sa 

gamot na ito ay maaaring mas malaki sa mga pasyente na may kapansanan sa pag-andar ng bato. Dahil ang mga matatandang pasyente ay 

mas malamang na magkaroon ng nabawasan na paggana ng bato, ang pag-iingat ay dapat gawin sa pagpili ng dosis, at maaaring maging 

kapaki-pakinabang ang pagsubaybay sa paggana ng bato.

Gamitin sa Mga Pasyenteng May Kapansanan sa Bato

Walang pormal na pag-aaral ang isinagawa sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato. Ang Ifosfamide at ang mga 

metabolite nito ay kilala na pinalabas ng mga bato at maaaring maipon sa plasma na may nabawasan na paggana ng bato. Ang 

mga pasyente na may kapansanan sa bato ay dapat na maingat na subaybayan para sa toxicity at maaaring isaalang-alang ang 

pagbawas ng dosis. Ang Ifosfamide at ang mga metabolite nito ay na-dialyzable.

Gamitin sa mga Pasyenteng May Hepatic Impairment

Walang pormal na pag-aaral ang isinagawa sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic. Ang Ifosfamide ay malawak na 

na-metabolize sa atay at bumubuo ng parehong mabisa at nakakalason na mga metabolite. Ang Ifosfamide ay dapat ibigay 

nang maingat sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic function.

Overdosage
Walang tiyak na antidote para sa ifosfamide ang nalalaman.

Ang mga pasyente na tumanggap ng labis na dosis ay dapat na maingat na subaybayan para sa pagbuo ng mga toxicity. Ang 

mga malubhang kahihinatnan ng labis na dosis ay kinabibilangan ng mga pagpapakita ng mga nakakalason na nakasalalay sa 

dosis tulad ng toxicity ng CNS, nephrotoxicity, myelosuppression, at mucositis [tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat

(5)].

Ang pamamahala sa labis na dosis ay kinabibilangan ng mga pangkalahatang pansuportang hakbang upang mapanatili ang 

pasyente sa anumang panahon ng toxicity na maaaring mangyari, kabilang ang naaangkop na makabagong paggamot para sa 

anumang kasabay na impeksyon, myelosuppression, o iba pang toxicity. Ang Ifosfamide pati na rin ang ifosfamide metabolites 

ay na-dialyzable.

Maaaring makatulong ang cystitis prophylaxis na may mesna sa pagpigil o paglilimita sa mga urotoxic effect na may labis 

na dosis.

Paglalarawan ng Ifosfamide at Mesna Injection
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Ifosfamide injection, single-dose vial para sa pangangasiwa sa pamamagitan ng intravenous infusion bawat isa ay 

naglalaman ng 1 gramo o 3 gramo ng sterile ifosfamide, USP. Ang 1 gramong vial ay naglalaman din ng 69 mg 

monobasic sodium phosphate monohydrate, USP, 21.3 mg dibasic sodium phosphate anhydrous, USP at tubig 

para sa iniksyon, USP, qs. Ang 3 gramong vial ay naglalaman din ng 207 mg monobasic sodium phosphate 

monohydrate, USP, 63.9 mg dibasic sodium phosphate anhydrous, USP at tubig para sa iniksyon, USP, qs. Ang 

Ifosfamide ay isang chemotherapeutic agent na may kemikal na kaugnayan sa nitrogen mustard at isang 

sintetikong analog ng cyclophosphamide. Ang Ifosfamide ay 3-(2-chloroethyl)- 2-[(2- chloroethyl)amino] 

tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide. Ang structural formula nito ay:

C7H15Cl2N2O2P MW 261.1

Ifosfamide at Mesna Injection - Clinical Pharmacology

Mekanismo ng Pagkilos

Ang Ifosfamide ay isang prodrug na nangangailangan ng metabolic activation ng hepatic cytochrome P450 isoenzymes upang 

maisagawa ang cytotoxic activity nito. Ang pag-activate ay nangyayari sa pamamagitan ng hydroxylation sa ring carbon atom na 

bumubuo ng hindi matatag na intermediate na 4-hydroxyifosfamide at ang ring-open na aldo tautomer nito, na nabubulok 

upang magbunga ng cytotoxic at urotoxic compound acrolein at isang alkylating isophosphoramide mustard pati na rin ang 

marami pang ibang nontoxic na produkto. Ang eksaktong mekanismo ng pagkilos ng ifosfamide ay hindi pa natukoy, ngunit 

ang cytotoxic na pagkilos nito ay pangunahin sa pamamagitan ng mga crosslink ng DNA na dulot ng alkylation ng 

isophosphoramide mustard sa mga posisyon ng guanine N-7. Ang pagbuo ng inter- at intra-strand na mga cross-link sa DNA ay 

nagreresulta sa pagkamatay ng cell.

Pharmacokinetics

Ang Ifosfamide ay nagpapakita ng mga pharmacokinetics na umaasa sa dosis sa mga tao. Sa mga solong dosis na 3.8 hanggang 5 g/m2, 

ang mga konsentrasyon ng plasma ay nabubulok sa biphasically at ang ibig sabihin ng terminal elimination kalahating buhay ay tungkol 

sa 15 oras. Sa mga dosis na 1.6 hanggang 2.4 g/m2/day, ang plasma decay ay monoexponential at ang terminal elimination half-life ay 

humigit-kumulang 7 oras.

Ang Ifosfamide ay nagpapakita ng mga pharmacokinetics na umaasa sa oras sa mga tao. Kasunod ng intravenous 

administration ng 1.5 g/m2higit sa 0.5 na oras isang beses araw-araw para sa 5 araw hanggang 15 mga pasyente na 

may neoplastic na sakit, isang pagbawas sa median elimination half-life mula 7.2 oras sa Araw 1 hanggang 4.6 na oras 

sa Araw 5 ay naganap na may kasabay na pagtaas sa median clearance mula 66 mL/min. sa Araw 1 hanggang 115 mL/

min sa Araw 5. Walang makabuluhang pagbabago sa dami ng pamamahagi sa Araw 5 kumpara sa Araw 1.

Pamamahagi

Ang dami ng pamamahagi ng Ifosfamide (Vd) ay tinatantya ang kabuuang dami ng tubig sa katawan, na nagmumungkahi na 

ang pamamahagi ay nagaganap nang may kaunting tissue binding. Kasunod ng intravenous administration ng 1.5

https://www.drugs.com/pro/ifosfamide-and-mesna-injection.html 15/30



4/19/22, 10:03 AM Ifosfamide at Mesna Injection - Impormasyon sa pagrereseta ng FDA, mga side effect at gamit

g/m2higit sa 0.5 oras isang beses araw-araw sa loob ng 5 araw hanggang 15 pasyente na may neoplastic disease, ang median Vd ng 

ifosfamide ay 0.64 L/kg sa Araw 1 at 0.72 L/kg sa Araw 5. Ang Ifosfamide ay nagpapakita ng kaunting plasma protein binding. Ang 

Ifosfamide at ang mga aktibong metabolite nito ay malawak na nakagapos ng mga pulang selula ng dugo. Ang Ifosfamide ay hindi 

isang substrate para sa P-glycoprotein.

Metabolismo

Ang Ifosfamide ay malawakang na-metabolize sa mga tao sa pamamagitan ng dalawang metabolic pathways: ring 

oxidation ("activation") upang mabuo ang aktibong metabolite, 4-hydroxy-ifosfamide at side-chain oxidation upang 

mabuo ang mga hindi aktibong metabolite, 3-dechloro-ethylifosfamide o 2-dechloroethylifosfamide na may pagpapalaya 

ng nakakalason na metabolite, chloroacetaldehyde. Ang mga maliliit na dami (nmol/mL) ng ifosfamide mustard at 4-

hydroxyifosfamide ay nakikita sa plasma ng tao. Ang metabolismo ng ifosfamide ay kinakailangan para sa pagbuo ng 

biologically active species at habang ang metabolismo ay malawak, medyo pabagu-bago rin ito sa mga pasyente.

Paglabas

Pagkatapos ng pangangasiwa ng mga dosis ng 5 g/m2ng14Ang C-label na ifosfamide, mula 70% hanggang 86% ng 

dosed radioactivity ay nakuhang muli sa ihi bilang mga metabolite, na may humigit-kumulang 61% ng dosis na 

pinalabas bilang parent compound. Sa mga dosis na 1.6 hanggang 2.4 g/m212% hanggang 18% lamang ng dosis ang 

nailabas sa ihi bilang hindi nabagong gamot sa loob ng 72 oras. Dalawang magkaibang dechloroethylated derivatives ng 

ifosfamide, 4-carboxyifosfamide, thiodiacetic acid at cysteine     conjugates ng chloroacetic acid ang nakilala bilang 

pangunahing urinary metabolites ng ifosfamide sa mga tao at maliit na halaga lamang ng 4-hydroxyifosfamide at 

acrolein ang naroroon.

Pediatrics

Ang pagsusuri ng populasyon ng PK ay isinagawa sa data ng plasma mula sa 32 mga pasyenteng pediatric na iba't ibang mga 

malignant na sakit na may edad sa pagitan ng 1 at 18 taon. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng kabuuang 45 na kurso ng 

ifosfamide sa mga dosis na 1.2, 2 at 3 g/m2ibinibigay sa intravenously sa loob ng 1 o 3 oras sa 1, 2, o 3 araw. Ang ibig sabihin ng 

± karaniwang error na mga pagtatantya ng populasyon para sa paunang clearance at dami ng pamamahagi ng ifosfamide ay 

2.4 ± 0.33 L/h/m2at 21 ± 1.6 L/m2na may interindividual variability na 43% at 32%, ayon sa pagkakabanggit.

Epekto ng Edad

Isang pag-aaral ng 20 pasyente sa pagitan ng 40 hanggang 71 taong gulang na tumatanggap ng 1.5 g/m2ng ifosfamide araw-araw sa 

loob ng 3 o 5 araw ay nagpapahiwatig na ang kalahating buhay ng pag-aalis ay lumilitaw na tumaas sa edad. Ang pagtaas ng kalahating 

buhay ng pag-aalis ay lumilitaw na nauugnay sa pagtaas ng dami ng ifosfamide ng pamamahagi sa edad. Walang makabuluhang 

pagbabago sa kabuuang clearance ng plasma o renal clearance na may edad ang naiulat.

Nonclinical Toxicology

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility
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Ang Ifosfamide ay ipinakita na carcinogenic sa mga daga kapag pinangangasiwaan ng intraperitoneal injection sa 6 mg/kg (37 

mg/m).2, o humigit-kumulang 3% ng pang-araw-araw na dosis ng tao sa isang mg/m2batayan) 3 beses sa isang linggo para sa 

52 linggo. Ang mga babaeng daga ay may makabuluhang mas mataas na saklaw ng uterine leiomyosarcomas at mammary 

fibroadenomas kaysa sa mga kontrol ng sasakyan.

Ang potensyal na mutagenic ng ifosfamide ay naitala sa mga bacterial system sa vitro at mammalian cells 

sa vivo. Sa vivo, ang ifosfamide ay nagdulot ng mutagenic effect sa mga daga at Drosophila melanogaster 

germ cells, at nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa nangingibabaw na lethal mutations sa male mice 

pati na rin ang recessive sex-linked lethal mutations sa Drosophila.

Ang Ifosfamide ay ibinibigay sa mga lalaki at babaeng beagle na aso sa dosis na 1 o 4.64 mg/kg/araw (20 o 93 mg/m).2) pasalita 6 

na araw sa isang linggo para sa 26 na linggo. Mga lalaking aso sa 4.64 mg/kg (mga 7.7% ng pang-araw-araw na klinikal na dosis 

sa isang mg/m2batayan) ay nagkaroon ng testicular atrophy na may pagkabulok ng seminiferous tubular epithelium. Sa 

pangalawang pag-aaral, ang mga daga ng lalaki at babae ay binigyan ng 0, 25, 50, o 100 mg/kg (0, 150, 300, o 600 mg/m.2) 

ifosfamide intraperitoneally isang beses bawat 3 linggo sa loob ng 6 na buwan. Ang nabawasan na spermatogenesis ay 

naobserbahan sa karamihan ng mga lalaking daga na binibigyan ng 100 mg/kg (halos kalahati ng pang-araw-araw na klinikal na 

dosis sa isang mg/m2batayan).

Klinikal na Pag-aaral

Ang mga pasyente na may refractory testicular cancer (n = 59) ay nakatanggap ng kumbinasyon ng ifosfamide, 

cisplatin, at alinman sa etoposide (VePesid®) o vinblastine (VIP) bilang third-line therapy o mas bago. Ang pagpili 

ng etoposide o vinblastine ("V" sa VIP regimen) ay ginagabayan ng therapeutic effect na nakamit sa mga naunang 

regimen. Ang kontribusyon ng ifosfamide sa kumbinasyon ng VIP ay natukoy sa mga pasyente na ginagamot ng 

cisplatin-etoposide bago ang ifosfamide-cisplatin-etoposide o ang mga nakatanggap ng cisplatin-vinblastine bago 

ang ifosfamide-cisplatin-vinblastine.

Isang kabuuan ng 59 na mga pasyente ang nakatanggap ng ikatlong linyang salvage regimen na binubuo ng ifosfamide 1.2 g/m

2/day intravenously sa mga araw 1 hanggang 5, cisplatin 20 mg/m2/araw sa intravenously sa mga araw 1 hanggang 5, at alinman 

sa etoposide 75 mg/m2/day intravenously sa mga araw 1 hanggang 5 o vinblastine 0.22 mg/kg intravenously sa araw 1. Ang mga 

resulta ng efficacy sa VIP regimen ay inihambing sa data na pinagsama-sama mula sa anim na single agent phase II na 

pagsubok na isinagawa sa pagitan ng Agosto 1980 at Oktubre 1985 kasama ang kabuuang 90 pasyente kung saan 65 ay karapat-

dapat bilang mga kontrol ng pag-aaral na ito. Dalawampu't tatlong pasyente sa VIP regimen ang naging libre sa sakit na may VIP 

na nag-iisa o VIP plus surgery, samantalang ang isang pasyente sa historical control group ay nakamit ang kumpletong tugon. 

Ang median survival time ay lumampas sa dalawang taon sa VIP group kumpara sa mas mababa sa isang taon sa control group. 

Ang katayuan ng pagganap ≥ 80, embryonal carcinoma at minimal na sakit ay paborableng prognostic factor para sa kaligtasan. 

Sa lahat ng prognostic na kategorya, ang pagkakaiba sa pagitan ng VIP at mga makasaysayang kontrol ay nanatiling lubos na 

makabuluhan.

Talahanayan 1. Mga Resulta ng Kahusayan

*Mga pagsusuri sa Gehan-Breslow at Mantel-Cox

Numero. (%) ng mga Pasyente
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VIP Kontrolin p-halaga

Kabuuang mga Pasyente 59 (100) 65 (100)

Malaya sa sakit 23 (39) 1 (2) < 0.001

Chemotherapy lang 15 (25) 1 (2) < 0.001

Chemotherapy kasama ang operasyon 8 (14) 0

Pangkalahatang Tugon 32 (54) 2 (3) < 0.001

Oras ng pag-unlad (linggo)

Median 19 4 < 0.001*

Saklaw 1 hanggang 205+ 1 hanggang 29

Walang sakit na pagitan (linggo)

Median 114 29

Saklaw 13 hanggang 205+ - -

Survival (mga linggo)

Median 53 10 < 0.001*

Saklaw 1 hanggang 205+ 1 hanggang 123+

Sa isang pag-aaral, 50 ganap na nasusuri na mga pasyente na may germ cell testicular cancer ay ginagamot ng 

ifosfamide kasama ng cisplatin at alinman sa vinblastine o etoposide pagkatapos mabigo (47 sa 50 mga pasyente) 

ng hindi bababa sa dalawang naunang regimen ng chemotherapy na binubuo ng cisplatin/vinblastine/bleomycin, 

(PVB ), cisplatin/vinblastine/actinomycin D/bleomycin/cyclophosphamide, (VAB6), o ang kumbinasyon ng cisplatin 

at etoposide. Pinili ang mga pasyente para sa natitirang sensitivity ng cisplatin dahil dati silang tumugon sa isang 

regimen na naglalaman ng cisplatin at hindi umuunlad habang nasa regimen na naglalaman ng cisplatin o sa 

loob ng 3 linggo ng pagtigil nito. Ang mga pasyente ay nagsilbi bilang kanilang sariling kontrol batay sa premise 

na ang pangmatagalang kumpletong mga tugon ay hindi makakamit sa pamamagitan ng retreatment na may 

regimen kung saan sila dati ay tumugon at kasunod na relapsed.

Sampu sa 50 ganap na masusuri na mga pasyente ay buhay pa 2 hanggang 5 taon pagkatapos ng paggamot. Apat sa 10 long 

term survivors ay ginawang libre ng cancer sa pamamagitan ng surgical resection pagkatapos ng paggamot sa ifosfamide 

regimen; median survival para sa buong grupo ng 50 ganap na masusuri na mga pasyente ay 53 linggo.

MGA SANGGUNIAN
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Paano Ibinibigay/Imbakan at Pangangasiwa

Available ang Ifosfamide Injection bilang mga sumusunod:

Numero ng NDC Mga nilalaman Package

0703-3427-11 1 g/20 mL Indibidwal na nakabalot

0703-3429-11 3 g/60 mL Indibidwal na nakabalot

Available ang Ifosfamide Injection kasabay ng mesna injection bilang isang administration kit tulad ng 

sumusunod:

Administration Kit

Numero ng NDC Laki ng Package

0703-4116-48 Administration Kit

10 vials ifosfamide 1 g/20 mL 
at 10 vials mesna 1 g/10 mL

0703-4106-48 Administration Kit

2 vial ifosfamide 3 g/60 mL 
at 6 vials mesna 1 g/10 mL

0703-4100-48 Administration Kit

5 vial ifosfamide 1 g/20 mL 
at 3 vial mesna 1 g/10 mL

Imbakan
Ifosfamide Injection:Mag-imbak sa 2° hanggang 8°C (36° hanggang 46°F).
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Mesna Injection:Mag-imbak sa 2° hanggang 30°C (36° hanggang 86°F).

Mag-ingat kapag humahawak ng ifosfamide injection. Ang paghawak at paghahanda ng ifosfamide injection ay dapat 

palaging naaayon sa kasalukuyang mga alituntunin sa ligtas na paghawak ng mga cytotoxic agent. Ilang mga alituntunin 

sa paksang ito ang nai-publish.1-4Maaaring mangyari ang mga reaksyon sa balat na nauugnay sa hindi sinasadyang 

pagkakalantad sa ifosfamide injection. Upang mabawasan ang panganib ng pagkakalantad sa balat, palaging magsuot 

ng hindi tinatablan ng guwantes kapag humahawak ng mga vial at solusyon na naglalaman ng ifosfamide injection. 

Kung ang solusyon sa ifosfamide ay tumama sa balat o mucosa, agad na hugasan ang balat ng maigi gamit ang sabon at 

tubig o banlawan ang mucosa ng maraming tubig.

Impormasyon sa Pagpapayo sa Pasyente

Ipaalam sa mga pasyente ang mga panganib na nauugnay sa paggamit ng ifosfamide pati na rin 

ang plano para sa regular na pagsubaybay sa dugo sa panahon ng therapy.

Partikular na ipaalam sa mga pasyente ang mga sumusunod:

Ang paggamot na may ifosfamide ay maaaring magdulot ng myelosuppression na maaaring maging malubha at humantong sa 

nakamamatay na resulta. Ang makabuluhang pagsugpo sa mga tugon sa immune ay maaari ding mangyari na maaaring humantong sa 

mga malalang impeksiyon. Maaaring i-activate muli ang mga nakatagong impeksiyon. Ang mga pasyente ay dapat mag-ulat ng lagnat o 

iba pang sintomas ng isang impeksiyon.

Ang panganib ng pagdurugo at anemia.

Ang panganib ng CNS toxicity at iba pang neurotoxic effect na may nakamamatay na kinalabasan.

Ang panganib ng toxicity ng pantog at bato. Dapat malaman ng mga pasyente ang pangangailangan na dagdagan ang 

paggamit ng likido at madalas na pag-alis upang maiwasan ang akumulasyon sa pantog.

Ang panganib ng cardiotoxicity at nakamamatay na kinalabasan. Dapat iulat ng mga pasyente ang dati nang umiiral na sakit sa 

puso.

Ang panganib ng pulmonary toxicity na humahantong sa respiratory failure na may nakamamatay na kinalabasan.

Ang panganib ng pangalawang malignancies dahil sa therapy.

Ang panganib ng veno-occlusive na sakit sa atay.

Ang potensyal na panganib sa isang fetus kung ang isang pasyente ay nabuntis o nag-ama ng isang bata sa panahon ng therapy at 

hanggang sa 6 na buwan pagkatapos ng therapy. Ang mga epektibong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay dapat gamitin sa 

panahon ng therapy at hanggang 6 na buwan pagkatapos ng therapy.

Ang potensyal para sa malubhang masamang reaksyon at tumorigenicity kapag ang mga bata ay pinapasuso sa 

panahon ng therapy.

Ang panganib ng amenorrhea, premature menopause, at sterility.

Ang panganib ng alopecia, paggaling ng sugat, at iba pang malubhang sakit sa balat at 

subcutaneous tissue.
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Ang therapy ay maaaring magdulot ng mga gastrointestinal disorder at ang alkohol ay maaaring magpapataas ng pagduduwal at 

pagsusuka.

Ang panganib ng stomatitis at ang kahalagahan ng wastong kalinisan sa bibig.

Ang panganib ng mga sakit sa mata tulad ng kapansanan sa paningin, malabong paningin, at pangangati ng mata.

Ang panganib ng mga sakit sa tainga at labirint tulad ng pagkabingi, vertigo, at tinnitus.

Rev. B 7/2012

Teva Parenteral Medicines, Inc.

Irvine, CA 92618

PRINCIPAL DISPLAY PANEL, Bahagi 1 ng 2

PRINCIPAL DISPLAY PANEL, bahagi 2 ng 2

Ifosfamide at Mesna Injection Kit (10 at 10) Text
NDC 0703-4116-48 Rx lang

IFOSFAMIDE Injection
1 g/20 mL
(50 mg/mL)

Single Dose VialAhente ng Cytotoxic 

sterile

10 x 20 mL na vial 

IPAGPAPILIGIN

Mesna Injection

1 g/10 mL
(100 mg/mL)

Vial ng Maramihang Dosis

sterile
10 x 10 mL na vial

TEVA
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PRINCIPAL DISPLAY PANEL, bahagi 1 ng 2

PRINCIPAL DISPLAY PANEL, bahagi 2 ng 2

Ifosfamide at Mesna Injection Kit (2 at 6) Text
NDC 0703-4106-48 Rx lang

IFOSFAMIDE Injection
3 g/60 mL
Single Dose Vial (50 mg/mL)Ahente ng Cytotoxic

sterile
PAlamigin
2 x 60 mL na vial

Mesna Injection

1 g/10 mL
(100 mg/mL)

Vial ng Maramihang Dosis

sterile
6 x 10 mL na vial

TEVA

Pangunahing Display Panel, bahagi 1 ng 2

Pangunahing Display Panel, bahagi 2 ng 2

Ifosfamide at Mesna Injection Kit (5 at 3) Text
NDC 0703-4100-48 Rx lang
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IFOSFAMIDE Injection
1 g/20 mL
(50 mg/mL)

Single Dose Vial
sterileAhente ng Cytotoxic

5 x 20 mL na vial IPAGPAPILIGIN

Mesna Injection

1 g/10 mL
(100 mg/mL)

Vial ng Maramihang Dosis

sterile
3 x 10 mL na vial

TEVA

IFOSFAMIDE AT MESNA
ifosfamide at mesna kit

Impormasyon ng Produkto

Uri ng Produkto LABEL NG DRUG NA RESITO NG TAO Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-4116

Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete

1 NDC:0703-4116-48 1 KIT sa 1 CARTON

Dami ng mga Bahagi

Dami ng Package ng Bahagi

#
Kabuuang Dami ng Produkto

Bahagi1 VIAL, SINGLE-DOSE 1 10 ML

Bahagi1 VIAL, MULTI-DOSE 2 10 ML

Bahagi 1 ng 2

IFOSFAMIDE
ifosfamide injection
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Impormasyon ng Produkto

Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-3407

Ruta ng Pamamahala INTRAVENOUS Iskedyul ng DEA

Aktibong Sahog/Aktibong Moiety

Pangalan ng sangkap Batayan ng Lakas Lakas

IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE) IFOSFAMIDE 1 g sa 20 mL

Mga Di-aktibong Sangkap

Pangalan ng sangkap Lakas

SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE

SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS

TUBIG

Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete

1 NDC:0703-3407-01 20 mL sa 1 VIAL, SINGLE-DOSE

Impormasyon sa Marketing

Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA076657 09/26/2012

Bahagi 2 ng 2

MESNA
mesna injection, solusyon

Impormasyon ng Produkto

Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-4805

Ruta ng Pamamahala INTRAVENOUS Iskedyul ng DEA
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Aktibong Sahog/Aktibong Moiety

Pangalan ng sangkap Batayan ng Lakas Lakas

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC ACID) MESNA 100 mg sa 1 mL

Mga Di-aktibong Sangkap

Pangalan ng sangkap Lakas

EDETATE DISODIUM

SODIUM HYDROXIDE

TUBIG

BENZYL ALCOHOL

Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete

1 NDC:0703-4805-01 10 mL sa 1 VIAL, MULTI-DOSE

Impormasyon sa Marketing

Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Impormasyon sa Marketing

Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA075874 09/26/2012

IFOSFAMIDE AT MESNA
ifosfamide at mesna kit

Impormasyon ng Produkto

Uri ng Produkto LABEL NG DRUG NA RESITO NG TAO Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-4106
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Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete

1 NDC:0703-4106-48 1 KIT sa 1 CARTON

Dami ng mga Bahagi

Dami ng Package ng Bahagi

#
Kabuuang Dami ng Produkto

Bahagi0 VIAL, SINGLE-DOSE 1 2 mL

Bahagi1 VIAL, MULTI-DOSE 2 6 mL

Bahagi 1 ng 2

IFOSFAMIDE
ifosfamide injection

Impormasyon ng Produkto

Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-3409

Ruta ng Pamamahala INTRAVENOUS Iskedyul ng DEA

Aktibong Sahog/Aktibong Moiety

Pangalan ng sangkap Batayan ng Lakas Lakas

IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE) IFOSFAMIDE 3 g sa 60 mL

Mga Di-aktibong Sangkap

Pangalan ng sangkap Lakas

SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE

SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS

TUBIG

Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete
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1 NDC:0703-3409-01 60 mL sa 1 VIAL, SINGLE-DOSE

Impormasyon sa Marketing

Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA076657 09/26/2012

Bahagi 2 ng 2

MESNA
mesna injection, solusyon

Impormasyon ng Produkto

Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-4805

Ruta ng Pamamahala INTRAVENOUS Iskedyul ng DEA

Aktibong Sahog/Aktibong Moiety

Pangalan ng sangkap Batayan ng Lakas Lakas

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC ACID) MESNA 100 mg sa 1 mL

Mga Di-aktibong Sangkap

Pangalan ng sangkap Lakas

EDETATE DISODIUM

SODIUM HYDROXIDE

TUBIG

BENZYL ALCOHOL

Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete

1 NDC:0703-4805-01 10 mL sa 1 VIAL, MULTI-DOSE

Impormasyon sa Marketing
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Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Impormasyon sa Marketing

Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA075874 09/26/2012

IFOSFAMIDE AT MESNA
ifosfamide at mesna kit

Impormasyon ng Produkto

Uri ng Produkto LABEL NG DRUG NA RESITO NG TAO Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-4100

Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete

1 NDC:0703-4100-48 1 KIT sa 1 CARTON

Dami ng mga Bahagi

Dami ng Package ng Bahagi

#
Kabuuang Dami ng Produkto

Bahagi0 VIAL, SINGLE-DOSE 1 5 mL

Bahagi0 VIAL, MULTI-DOSE 2 3 mL

Bahagi 1 ng 2

IFOSFAMIDE
ifosfamide injection

Impormasyon ng Produkto

Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-3407

Ruta ng Pamamahala INTRAVENOUS Iskedyul ng DEA
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Aktibong Sahog/Aktibong Moiety

Pangalan ng sangkap Batayan ng Lakas Lakas

IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE) IFOSFAMIDE 1 g sa 20 mL

Mga Di-aktibong Sangkap

Pangalan ng sangkap Lakas

SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE

SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS

TUBIG

Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete

1 NDC:0703-3407-01 20 mL sa 1 VIAL, SINGLE-DOSE

Impormasyon sa Marketing

Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA076657 09/26/2012

Bahagi 2 ng 2

MESNA
mesna injection, solusyon

Impormasyon ng Produkto

Item Code (Pinagmulan) NDC:0703-4805

Ruta ng Pamamahala INTRAVENOUS Iskedyul ng DEA

Aktibong Sahog/Aktibong Moiety

Pangalan ng sangkap Batayan ng Lakas Lakas

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC ACID) MESNA 100 mg sa 1 mL
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Mga Di-aktibong Sangkap

Pangalan ng sangkap Lakas

EDETATE DISODIUM

SODIUM HYDROXIDE

TUBIG

BENZYL ALCOHOL

Packaging

# Item Code Paglalarawan ng Pakete

1 NDC:0703-4805-01 10 mL sa 1 VIAL, MULTI-DOSE

Impormasyon sa Marketing

Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Impormasyon sa Marketing

Marketing

Kategorya

Application Number o Monograph 
Citation

Pagsisimula ng Marketing

Petsa

Pagtatapos ng Marketing

Petsa

ANDA ANDA075874 05/01/2002

Labeler - Teva Parenteral Medicines, Inc (794362533)

Teva Parenteral Medicines, Inc
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