
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Mitoksantron Enjeksiyonu

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608019.html

mitoksantron enjeksiyonu
(my toe zan' trone) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Mitoksantron yalnızca kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli bir doktorun gözetiminde 
verilmelidir.

Mitoksantron, kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Doktorunuz, vücudunuzdaki 
beyaz kan hücrelerinin sayısının azalıp azalmadığını kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında 
düzenli olarak laboratuvar testleri isteyecektir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın: ateş, titreme, boğaz ağrısı, öksürük, sık veya ağrılı idrara çıkma veya diğer enfeksiyon 
belirtileri.

Mitoksantron enjeksiyonu, tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda veya tedaviniz bittikten aylar veya 
yıllar sonra kalbinize zarar verebilir. Bu kalp hasarı ciddi olabilir ve ölüme neden olabilir ve kalp hastalığı 
riski olmayan kişilerde bile ortaya çıkabilir. Doktorunuz, mitoksantron tedavisine başlamadan önce ve 
herhangi bir kalp sorunu belirtisi gösterip göstermediğinizi kontrol etmek için sizi muayene edecek ve 
belirli testler yapacaktır. Multipl skleroz (MS; sinirlerin düzgün çalışmadığı ve zayıflık, uyuşukluk, kas 
koordinasyonu kaybı ve görme, konuşma ve mesane kontrolü ile ilgili sorunlar gibi semptomlara neden 
olan bir durum) için mitoksantron enjeksiyonu kullanıyorsanız, doktorunuz ayrıca her mitoksantron 
enjeksiyonu dozundan önce ve tedavinizi tamamladıktan sonra yılda bir kez belirli testler yapacaktır. Bu 
testler bir elektrokardiyogramı (EKG; kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden test) ve bir ekokardiyogramı 
(kalbinizin kan pompalama yeteneğini ölçmek için ses dalgalarını kullanan test) içerebilir. Testler kalbinizin 
kan pompalama yeteneğinin azaldığını gösteriyorsa, doktorunuz size bu ilacı almamanız gerektiğini 
söyleyebilir. Göğüs bölgesine herhangi bir kalp hastalığı veya radyasyon (röntgen) tedavisi görmüşseniz 
veya daha önce gördüyseniz doktorunuza söyleyin. Daunorubisin (Cerubidin), doksorubisin (Doxil), 
epirubisin (Ellence) veya idarubisin (İdamisin) gibi belirli kanser kemoterapi ilaçları alıyorsanız veya 
aldıysanız veya daha önce mitoksantron ile tedavi gördüyseniz doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. 
geçmiş. Kalp hasarı riski, bir kişiye ömür boyu verilen toplam mitoksantron miktarına bağlı olabilir. bu 
nedenle, bu ilacı MS için kullanıyorsanız, doktorunuz muhtemelen alacağınız toplam doz sayısını 
sınırlayacaktır. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: nefes almada 
zorluk, göğüs ağrısı, bacaklarda veya ayak bileklerinde şişme veya düzensiz veya hızlı kalp atışı.
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Mitoksantron, özellikle yüksek dozlarda veya diğer bazı kemoterapi ilaçlarıyla birlikte verildiğinde, 
lösemi (beyaz kan hücrelerinin kanseri) geliştirme riskinizi artırabilir.

Mitoksantron enjeksiyonu kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Mitoksantron enjeksiyonu, çeşitli multipl skleroz formları (MS; sinirlerin düzgün çalışmadığı ve 
insanların zayıflık, uyuşukluk, kas koordinasyonu kaybı ve görme, konuşma ve mesane kontrolü ile ilgili 
sorunlar yaşayabileceği bir hastalık) olan yetişkinlerde kullanılır. aşağıdaki:

tekrarlayan ve düzelen formlar (semptomların zaman zaman alevlendiği hastalık seyri) veya

ilerleyici relaps (ara sıra relapslarla birlikte hastalık seyri) veya

ikincil ilerleyici formlar (nükslerin daha sık meydana geldiği hastalık seyri).

Mitoksantron enjeksiyonu, diğer ilaçlara yanıt vermeyen ileri prostat kanseri olan kişilerde ağrıyı gidermek için 
steroid ilaçlarla birlikte de kullanılır. Mitoksantron enjeksiyonu ayrıca belirli lösemi türlerini tedavi etmek için 
diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Mitoksantron enjeksiyonu, antrasenedion adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Mitoksantron, bağışıklık sisteminin belirli hücrelerinin beyne ve omuriliğe ulaşmasını engelleyerek ve hasara 
neden olarak MS'i tedavi eder. Mitoksantron, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurarak 
kanseri tedavi eder.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Mitoksantron enjeksiyonu, bir hastane veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) 
verilecek bir sıvı olarak gelir. MS tedavisinde mitoksantron enjeksiyonu kullanıldığında, genellikle yaklaşık 2 ila 3 yıl 
boyunca her 3 ayda bir (toplam 8 ila 12 doz) verilir. Prostat kanserini tedavi etmek için mitoksantron enjeksiyonu 
kullanıldığında, genellikle 21 günde bir verilir. Lösemiyi tedavi etmek için mitoksantron enjeksiyonu kullanıldığında, 
durumunuza ve tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak bu ilacı almaya devam edeceksiniz.

MS için mitoksantron enjeksiyonu kullanıyorsanız, MS'i kontrol ettiğini ancak tedavi etmediğini bilmelisiniz. 

Kendinizi iyi hissetseniz bile tedavileri almaya devam edin. Artık mitoksantron enjeksiyonu ile tedavi görmek 

istemiyorsanız doktorunuzla konuşun.

MS için mitoksantron enjeksiyonu kullanıyorsanız, hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını 
eczacınıza veya doktorunuza danışın.

bu ilacın kullanım alanları

Mitoksantron enjeksiyonu bazen Hodgkin olmayan lenfomayı (NHL; normalde enfeksiyonla savaşan bir tür beyaz 

kan hücresinde başlayan kanser) tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri 

hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Mitoksantron enjeksiyonunu kullanmadan önce,

mitoksantron enjeksiyonuna, diğer ilaçlara, sülfitlere veya mitoksantron enjeksiyonundaki diğer 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. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçları 
mutlaka belirtin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

Herhangi bir kan pıhtılaşma sorununuz, anemi (kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma) veya karaciğer 
hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Mitoksantron enjeksiyonu 
kullanırken hamile kalmamalısınız. Tedaviniz sırasında kullanabileceğiniz etkili doğum kontrol yöntemleri 
hakkında doktorunuzla konuşun. Mitoksantron enjeksiyonunu kullanırken hamile kalırsanız hemen 
doktorunuzu arayın. Mitoksantron enjeksiyonu fetüse zarar verebilir. MS tedavisi için mitoksantron 
enjeksiyonu kullanıyorsanız, doğum kontrolü kullanıyor olsanız bile doktorunuz her tedaviden önce size 
gebelik testi yapmalıdır. Her tedaviye başlamadan önce negatif bir gebelik testi yaptırmalısınız.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Mitoksantron enjeksiyonunu kullanırken emzirmeyin.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize mitoksantron enjeksiyonu 
kullandığınızı söyleyin.

Mitoksantron enjeksiyonunun renginin koyu mavi olduğunu ve her dozu aldıktan sonra birkaç gün gözlerinizin 
beyaz kısımlarının hafif mavi bir renge sahip olmasına neden olabileceğini bilmelisiniz. Ayrıca, bir doz aldıktan 
sonra idrarınızın rengini yaklaşık 24 saat boyunca mavi-yeşil bir renge dönüştürebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz mitoksantron enjeksiyonu almak için randevu alamıyorsanız hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

göğüste ağrılı yanma hissi

iştah kaybı
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ağız ve dilde yaralar

burun akıntısı veya doldurulmuş burun

saç inceltme veya kaybı

tırnak ve ayak tırnaklarının etrafındaki veya altındaki alandaki değişiklikler

cevapsız veya düzensiz adet dönemleri

Aşırı yorgunluk

zayıflık

baş ağrısı

sırt ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

olağandışı kanama veya morarma

ciltte küçük kırmızı veya mor noktalar

kurdeşen

kaşıntı

döküntü

yutma zorluğu

nefes darlığı

bayılma

baş dönmesi

soluk ten

cilt veya gözlerin sararması

nöbetler

enjeksiyonun yapıldığı yerde kızarıklık, ağrı, şişme, yanma veya mavi renk değişikliği

Mitoksantron enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

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).

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]. Kurban çöktüyse,
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nöbet geçirdiyse, nefes almada güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa hemen 911'i arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun mitoksantron enjeksiyonuna 

verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Mitoksantron enjeksiyonu ile 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

Novantron®¶

diğer isimler

DHAD

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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