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митомицин
произнася се като (mye''toe mye'sin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Митомицин може да причини сериозно намаляване на броя на кръвните клетки в костния Ви мозък. Това може да 

причини определени симптоми и може да увеличи риска от развитие на сериозна инфекция или кървене. Ако 

получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: треска, възпалено гърло, 

продължаваща кашлица и задръствания или други признаци на инфекция; необичайно кървене или синини.

Митомицин може да причини хемолитично-уремичен синдром (потенциално животозастрашаващо състояние, което включва 

увреждане на червените кръвни клетки, причиняващо анемия и проблеми с бъбреците). Ако получите някой от следните 

симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар: червени или кървави изпражнения или диария; намалено уриниране; подуване 

на лицето, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака; или необичайна умора или слабост.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени изследвания преди и по 

време на Вашето лечение, за да види дали е безопасно за Вас да получите инжекция с митомицин и да провери реакцията 

на тялото Ви към инжекцията с митомицин.

Инжекцията с митомицин трябва да се прилага в болница или медицинско заведение под наблюдението на лекар, 

който има опит в даването на химиотерапевтични лекарства за рак.

защо е предписано това лекарство?

Митомицин се използва в комбинация с други лекарства за лечение на рак на стомаха или панкреаса, който се е 

разпространил в други части на тялото и не се е подобрил или влошил след лечение с други лекарства, операция 

или лъчева терапия. Митомицинът е вид антибиотик, който се използва само при химиотерапия на рак. Той 

забавя или спира растежа на раковите клетки в тялото ви.

как трябва да се използва това лекарство?

Митомицинът идва като прах, който се смесва с течност и се инжектира интравенозно (във вена) от лекар или медицинска сестра 

в медицинско заведение. Обикновено се инжектира веднъж на всеки 6 до 8 седмици.
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Може да се наложи Вашият лекар да отложи лечението Ви или да промени дозата Ви, ако получите определени нежелани 

реакции. Важно е да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с митомицин инжекция.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Митомицин също понякога се използва за лечение на рак на ануса (рак, който започва в ануса), рак на шийката на матката, вид 

рак на белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб; NSCLC) и злокачествен мезотелиом (рак в лигавицата на гръдния кош 

или корема ). Митомицин също понякога се използва интравезикално (влива се директно в пикочния мехур) за лечение на рак на 

пикочния мехур. Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

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 митомицин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към митомицин, други лекарства или някоя от съставките 
на инжекцията с митомицин. Попитайте вашия фармацевт 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. Не забравяйте да споменете дали сте получили 

всеки доксорубицин (Адриамицин, Рубекс). Може да се наложи Вашият лекар да Ви наблюдава внимателно за нежелани 

реакции.

уведомете Вашия лекар, ако имате нарушение на кръвта или кървенето или ако наскоро сте забелязали някакви необичайни синини 

или кървене. Вашият лекар може да не иска да получавате инжекция с митомицин.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не трябва да 
кърмите по време на лечението с митомицин.

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?

Митомицин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

загуба на апетит или тегло

рани в устата и гърлото

главоболие
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припадък

замъглено зрение

косопад

загуба на сила и енергия

обрив

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете 
спешна медицинска помощ:

болка, сърбеж, зачервяване, подуване, мехури или рани по кожата, особено близо до мястото на инжектиране

недостиг на въздух

затруднено дишане

бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

Митомицин 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?

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.

рандови имена

Митозол®

Мутамицин®¶

други имена

Митомицин-С
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¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.
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Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682415.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

