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Инжекция с пегаспаргаза
произнася се като (peg as' par jase)

защо е предписано това лекарство?

Pegaspargase се използва с други лекарства за химиотерапия за лечение на определен тип остра лимфоцитна 

левкемия (ALL; вид рак на белите кръвни клетки). Пегаспаргаза се използва и с други лекарства за 

химиотерапия за лечение на определен тип ALL при хора, които са имали някои видове алергични реакции към 

лекарства, подобни на пегаспаргаза, като аспарагиназа (Elspar). Пегаспаргазата е ензим, който пречи на 

естествените вещества, необходими за растежа на раковите клетки. Действа като убива или спира растежа на 

раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Пегаспаргаза идва като течност, която се инжектира в мускул или се влива интравенозно (във вена) за 1 до 2 часа от лекар 

или медицинска сестра в медицински кабинет или болнична амбулатория. Обикновено се прилага не по-често от веднъж 

на всеки 2 седмици. Вашият лекар ще избере графика, който ще работи най-добре за вас въз основа на вашия отговор към 

лекарството.

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

други употреби на това лекарство

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 пегаспаргаза,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към пегаспаргаза, аспарагиназа (Elspar), други 
лекарства или някоя от съставките в инжекцията с пегаспаргаза. Попитайте вашия фармацевт или списък на 
съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали панкреатит (подуване на панкреаса), кръвни съсиреци или 
тежко кървене, особено ако те са се случили по време на по-ранно лечение с аспарагиназа (Elspar). Вашият лекар 
вероятно няма да иска да получавате пегаспаргаза.
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уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако забременеете, докато получавате 
пегаспаргаза, обадете се на Вашия лекар.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с 
пегаспаргаза.

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?

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

симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

диария

треска

умора

световъртеж

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар:

копривна треска

кожен обрив

сърбеж

дрезгавост

затруднено дишане или преглъщане

главоболие

подуване на лицето, ръцете или краката

припадък

болка в гърдите

продължаваща болка, която започва в областта на стомаха, но може да се разпространи към гърба

често уриниране

повишена жажда

Пегаспаргазата може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате 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
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(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.

Симптомите на предозиране могат да включват:

обрив

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове, за 

да провери реакцията на тялото ви към пегаспаргаза.

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

Онкаспар®

други имена

PEG-L-аспарагиназа
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