
Impormasyon ng Consumer Medicine

YERVOY®
(yure-voy)

Ipilimumab (ipi-lim-u-mab) advanced na kanser sa bato (renal cell 
carcinoma) at malignant pleural 
mesothelioma (isang uri ng cancer na 
nakakaapekto sa lining ng baga).

immune system, at maaaring maging 

mas malamang na magkaroon ka ng mga 

impeksyon at ilang mga kanserANO ANG NASA ITO
LEAFLET • kung mayroon kang sakit na autoimmune 

(isang kondisyon kung saan inaatake ng 

katawan ang sarili nitong mga selula).
Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang 

karaniwang tanong tungkol sa YERVOY. Hindi 

ito naglalaman ng lahat ng magagamit na 

impormasyon. Hindi nito pinapalitan ang 

pakikipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko.

Paggamot sa YERVOY 
kasabay ng nivolumab at 
chemotherapy

• kung mayroon ka, o nakaranas na, ng 
talamak na impeksyon sa viral ng atay, 
kabilang ang hepatitis B (HBV) o 
hepatitis C (HCV)Ang YERVOY sa kumbinasyon ng nivolumab at 

chemotherapy ay ginagamit upang gamutin ang 

advanced na kanser sa baga sa mga nasa hustong 

gulang.

Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib at 

benepisyo. Natimbang ng iyong doktor ang mga 

panganib na matanggap mo ang YERVOY laban sa mga 

benepisyong inaasahan nilang makukuha nito para sa 

iyo.

• kung mayroon kang impeksyon sa 
human immunodeficiency virus 
(HIV) o acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS)

Ang gamot na ito ay makukuha 
lamang sa reseta ng doktor.

• kung kukuha ka ng anticoagulant 
therapy. Ito ay mga gamot na
dagdagan ang panganib ng 

pagdurugo sa tiyan at bituka

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin 

tungkol sa pag-inom ng gamot na ito, tanungin ang 

iyong doktor.

Ibibigay sa iyo ang YERVOY sa ospital sa 
ilalim ng pangangasiwa ng isang 
makaranasang doktor.

Dapat mong basahin nang mabuti ang leaflet na ito at itago 

ito sa isang ligtas na lugar upang sumangguni dito sa ibang 

pagkakataon.

• kung nakaranas ka dati ng 
matinding reaksyon sa balat sa 
naunang therapy sa kanser

Tanungin ang iyong doktor kung mayroon kang 

anumang mga katanungan tungkol sa kung bakit ang 

YERVOY ay inireseta para sa iyo. • kung mayroon kang anumang 

kasaysayan ng pamamaga ng mga baga.

ANO ANG YERVOY
GINAGAMIT PARA SA

Ang YERVOY ay maaaring maging sanhi ng:

BAGO KA
IBINIGAY SI YERVOY

• Mga problema sa iyong puso tulad ng 

mga pagbabago sa ritmo o bilis ng tibok 

ng puso o abnormal na ritmo ng puso.
Ang YERVOY ay naglalaman ng aktibong sangkap 

na ipilimumab, isang protina na tumutulong sa 

iyong immune system na atakehin at sirain ang 

mga selula ng kanser.

Hindi ka dapat binibigyan ng 
YERVOY • Ang pamamaga ng bituka, bituka at tiyan 

na maaaring lumala hanggang sa 

pagdurugo o pagbutas ng bituka. 

Maaaring kabilang sa mga senyales at 

sintomas ang pagtatae (matubig, 

maluwag o malambot na dumi), pagtaas 

ng bilang ng pagdumi (pagtaas ng 

dalawa o higit pa bawat araw),

paninigas ng dumi, dugo sa iyong 
dumi, o mas maitim na kulay ng dumi, 
pananakit o pananakit ng iyong tiyan.

• kung ikaw ay allergic (hypersensitive) sa 

ipilimumab o alinman sa iba pang 

sangkap ng YERVOY. Kung hindi ka 

sigurado, makipag-usap sa iyong doktor.

Paggamot sa YERVOY
Ang YERVOY, bilang isang solong therapy ay ginagamit 

upang gamutin ang kanser sa balat (hindi nareresect o 

advanced na melanoma) sa mga matatanda.

Paggamot sa YERVOY 
kasabay ng nivolumab

Magtanong sa iyong doktor o 
nars bago ka bigyan ng YERVOY

• kung umiinom ka ng corticosteroids 

o immunosuppressive therapy. Ito ay 

mga gamot na nagpapababa sa 

paggana ng iyong

Ang YERVOY sa kumbinasyon ng nivolumab ay 

ginagamit upang gamutin ang advanced na kanser 

sa balat (hindi nareresect o

metastatic melanoma), isang uri ng

• Mga problema sa iyong mga baga 
tulad ng hirap sa paghinga o ubo.
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Maaaring ito ay mga palatandaan ng 

pamamaga ng mga baga (pnumonitis 

o interstitial lung disease).

• Pamamaga ng mga kalamnan. Maaaring kabilang sa 

mga palatandaan at sintomas ang pananakit ng 

kalamnan, paninigas, panghihina, pananakit ng 

dibdib o matinding pagkapagod. Maaaring kabilang 

dito ang myocarditis

(pamamaga ng kalamnan sa puso), 
myositis (pamamaga ng mga 
kalamnan) at
rhabdomyolysis (paninigas sa kalamnan at mga 

kasukasuan, pulikat ng kalamnan).

Pagbubuntis at dibdib-
pagpapakain

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay 
buntis, nagpaplanong magbuntis, o kung 
ikaw ay nagpapasuso.• Pinsala sa atay o hepatitis. Maaaring kabilang 

sa mga palatandaan at sintomas

paninilaw ng iyong balat o ang puti 
ng iyong mga mata (jaundice), 
pananakit ng iyong tiyan, labis na 
pagkaantok

Hindi mo dapat gamitin ang YERVOY kung 

buntis ka maliban kung partikular na 

inirerekomenda ito ng iyong doktor.

Ang mga epekto ng YERVOY sa mga buntis na 

kababaihan ay hindi alam, ngunit posible na ang 

aktibong sangkap, ipilimumab, ay maaaring 

makapinsala sa isang hindi pa isinisilang na sanggol.

• Pantal sa balat o pangangati. Ang mga palatandaan 

at sintomas ng matinding reaksyon sa balat ay 

maaaring kabilang ang tulad ng pantal sa balat na 

mayroon o walang pangangati, pagbabalat ng 

balat, tuyong balat, lagnat,

pagkapagod, pamamaga ng mukha o 

lymph glands, pagtaas ng mga 

eosinophils (uri ng mga white blood cell) 

at mga epekto sa atay, bato o baga. 

Maaaring kabilang sa matinding 

reaksyon sa balat ang nakakalason na 

epidermal necrolysis (TEN), Stevens-

Johnson syndrome (SJS) at Drug Reaction 

na may

Eosinophilia at Systemic 
Symptoms (DRESS).

• Pamamaga ng mata. Maaaring kabilang sa mga 

sintomas ang pamumula sa mata, sakit sa 

mata, pagbabago ng paningin o malabong 

paningin.

• Solid organ transplant • Dapat kang gumamit ng epektibong 

pagpipigil sa pagbubuntis habang 

ginagamot ka sa YERVOY kung ikaw ay 

isang babae na maaaring mabuntis.

Maaaring mangyari ang mga komplikasyon ng stem cell 

transplant na gumagamit ng mga donor cell (allogeneic). Ang 

mga komplikasyon na ito ay maaaring malubha at maaaring 

humantong sa kamatayan. Susubaybayan ka ng iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga 

palatandaan ng mga komplikasyon kung mayroon kang 

allogeneic stem cell

transplant.

• Kung ikaw ay buntis habang gumagamit ng 

YERVOY, sabihin sa iyong doktor.

Dapat mong ihinto ang pagpapasuso 
kung ikaw ay ginagamot
YERVOY.Paggamit ng iba pang mga gamot

Mangyaring sabihin sa iyong doktor kung umiinom 

ka o kamakailan lamang ay umiinom ng anumang 

iba pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na 

nakuha nang walang reseta. Humingi ng payo sa 

iyong doktor bago uminom ng anumang gamot sa 

panahon ng iyong paggamot.

Hindi alam kung ang ipilimumab ay nakukuha sa 

gatas ng ina. Ang isang panganib sa sanggol na 

pinapasuso ay hindi maaaring isama.
• Pamamaga ng mga ugat. Maaaring kabilang 

sa mga sintomas ang panghihina ng 

kalamnan o pagbaba ng lakas, pamamanhid 

o pangingilig sa iyong mga kamay o paa, 

pagkawala ng

kamalayan o kahirapan sa 
paggising.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Huwag magmaneho o gumamit ng mga 

makina pagkatapos kang mabigyan ng 

YERVOY maliban kung sigurado kang hindi ka 

apektado.

Mga bata

• Pamamaga o mga problema sa iyong bato. 

Maaaring kabilang sa mga palatandaan at 

sintomas ang mga abnormal na pagsusuri sa 

pag-andar ng bato, o pagbaba

dami ng ihi

Hindi inirerekumenda na gamitin ang 

gamot na ito sa mga bata o kabataan (sa 

ibaba 18 taon) hanggang sa magkaroon ng 

karagdagang impormasyon.

Ang pakiramdam ng pagod o panghihina ay isang 

pangkaraniwang side effect ng YERVOY. Maaari itong 

makaapekto sa iyong kakayahang magmaneho o 

magpatakbo ng anumang makinarya. Kaya dapat 

maging maingat ang mga pasyente pagkatapos 

makatanggap ng YERVOY.

Mag-ingat sa YERVOY
• Pinsala o pamamaga ng mga glandula 

na gumagawa ng hormone. Maaaring 

kasama sa mga sintomas

pananakit ng ulo, malabo o dobleng paningin, 

pagkapagod, pagbaba ng gana sa pakikipagtalik, 

mga pagbabago sa pag-uugali

Ang YERVOY ay isang gamot na 

nakakaimpluwensya sa iyong immune system at 

maaaring magdulot ng pamamaga sa mga bahagi 

ng iyong katawan. Ang pamamaga ay maaaring 

magdulot ng malubhang pinsala sa iyong katawan 

at ang ilang nagpapaalab na kondisyon ay 

maaaring hindi na maibabalik o nagbabanta sa 

buhay. Ang ilang mga nagpapaalab na kondisyon 

ay maaaring mangailangan ng paggamot o pag-

withdraw ng YERVOY. Sabihin sa iyong doktor

kaagad kung mayroon kang alinman sa mga 
sintomas ng pamamaga.nakalista sa 
"Posibleng Side Effects" sa leaflet na ito.

Mahalagang impormasyon tungkol sa 
ilan sa mga sangkap ng YERVOY

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nasa 

lowsodium (low-salt) diet bago ka bigyan ng 

YERVOY. Ang gamot na ito ay naglalaman ng 

2.3 mg sodium kada mL ng concentrate.

• Diabetes. Kasama sa mga sintomas ang labis 

na pagkauhaw, ang pagdaan ng labis na 

pagtaas ng dami ng ihi, pagtaas ng gana sa 

pagkain na may pagbaba ng timbang, 

pakiramdam ng pagod, pag-aantok, mahina, 

depress, iritable at karaniwang hindi 

maganda) o diabetic ketoacidosis (acid sa 

dugo na ginawa mula sa diabetes) .
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PAANO NA SI YERVOY
BIGAY

HABANG KAYO
GINAGAMOT
KASAMA si YERVOY

nakukuha sila ng lahat. Tatalakayin ito ng 

iyong doktor sa iyo at ipapaliwanag ang mga 

panganib at benepisyo ng iyong paggamot.

Ang YERVOY ay ibibigay sa iyo sa 
ospital o klinika sa ilalim ng
pangangasiwa ng isang bihasang doktor.

Mga bagay na dapat mong gawin
Ang mga sumusunod na epekto ay naiulat 

sa mga klinikal na pagsubok kapag ang 

YERVOY ay ginamit nang mag-isa:Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang 

anumang mga palatandaan o sintomas ng. posibleng 

mga side effect o kung lumala ang mga ito.

Ito ay ibibigay sa iyo bilang isang pagbubuhos 

(isang pagtulo) sa isang ugat (intravenously). Napakakaraniwang side effect 

(nakakaapekto sa higit sa 1 user sa 10)
Ang iyong doktor ang magpapasya kung gaano karaming 

mga paggamot ang kailangan mo. • walang gana kumain

• pagtatae
Huwag subukang gamutin ang iyong mga sintomas 

gamit ang ibang mga gamot nang mag-isa.

• pakiramdam may sakit (pagduduwal) o pagiging may sakit 

(pagsusuka)Dosis at dalas ng 
pangangasiwa

Maaari kang doktor

• Bigyan ka ng iba pang mga gamot upang 

maiwasan ang mga komplikasyon at

bawasan ang iyong mga sintomas

• sakit sa tyan

• pangangati, pantal sa balat

• pakiramdam na pagod o nanghihina

• ubo
• sakit ng ulo

• lagnat

• insomnia

Ang inirerekomendang dosis at dalas 
ng YERVOY ay maaaring mag-iba 
depende sa uri ng kanser na ginagamit 
nito upang gamutin.

• Pigilan ang susunod na dosis 

ng YERVOY

• O itigil ang iyong paggamot 
sa YERVOY nang buo.

Ang ilang uri ng kanser ay ginagamot sa 
kumbinasyon ng YERVOY
withnivolumab o nivolumab at 
chemotherapy.

Pakitandaan na ang mga palatandaan at 

sintomas na ito ay minsan naaantala, at 

maaaring magkaroon ng mga linggo o buwan 

pagkatapos ng iyong huling dosis. dati

paggamot, susuriin ng iyong doktor ang iyong 

pangkalahatang kalusugan. Magkakaroon ka rin ng 

mga pagsusuri sa dugo sa panahon ng paggamot.

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nakakuha 

ka ng alinman sa mga side effect na ito. Huwag 

subukang gamutin ang iyong mga sintomas sa 

ibang mga gamot.

Ipapayo sa iyo ng iyong doktor kung aling 

mga paggamot ang ibibigay sa iyo at 

sasabihin sa iyo ang tungkol sa dosis at dalas 

ng mga paggamot na ito.
Mga karaniwang side effect (nakakaapekto sa 1 

hanggang 10 user sa 100)Sabihin sa sinumang ibang doktor, 
dentista, at parmasyutiko na 
gumagamot sa iyo na binibigyan ka ng 
YERVOY.

Mangyaring sumangguni sa leaflet ng Consumer 

Medicines Information ng nivolumab upang 

maunawaan ang paggamit ng gamot na ito. Kung 

mayroon kang mga katanungan tungkol sa gamot 

na ito, mangyaring tanungin ang iyong doktor.

• malubhang bacterial infection ng 
dugo (sepsis)

• sakit ng tumor
Kung malapit ka nang magsimula sa 

anumang bagong gamot, sabihin sa iyong 

doktor, dentista o parmasyutiko na 

binibigyan ka ng YERVOY.

• hindi aktibong paggana ng pituitary 
gland (hypopituitarism), ang
adrenal glands, o hindi aktibong function 

ng thyroid gland (hypothyroidism) na 

maaaring magdulot ng pagkapagod o 

pagtaas ng timbang

Kung napalampas mo ang isang 

dosis ng YERVOY Sabihin kaagad sa iyong doktor kung 

nagkakaroon ka ng mga sintomas ng isang 

reaksiyong alerdyi.
Napakahalaga para sa iyo na panatilihin ang lahat 

ng appointment upang matanggap

YERVOY. Kung napalampas mo ang isang 

appointment, tanungin ang iyong doktor kung kailan 

iiskedyul ang iyong susunod na dosis.

• sobrang aktibong function ng thyroid gland 

(hyperthyroidism), na maaaring magdulot 

ng mabilis na tibok ng puso,

pagpapawis at pagbaba ng timbang

Ang mga sintomas na ito ay maaaring:

• igsi ng paghinga, paghinga o 
hirap sa paghinga

• pamamaga ng mukha, labi, dila o iba 
pang bahagi ng katawan

• dehydration
Kung titigil ka sa paggamit ng YERVOY

• pamamaga ng mata na nagdudulot ng 

sakit at pamumula, malabong paninginAng paghinto sa iyong paggamot ay maaaring 

huminto sa epekto ng gamot. Huwag ihinto 

ang paggamot sa YERVOY maliban kung 

napag-usapan mo ito sa iyong doktor.

• pantal, pangangati o pantal sa balat

• mababang presyon ng dugo, pansamantalang 

pamumula ng mukha at leeg

Kung mayroon kang anumang karagdagang 

katanungan tungkol sa iyong paggamot o paggamit 

ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor.

POSIBLE SIDE
EPEKTO • igsi sa paghinga, pagdurugo sa 

tiyan o bituka (gut), pamamaga 
ng colon (malaking bituka), 
paninigas ng dumiTulad ng lahat ng mga gamot, ang YERVOY ay maaaring 

magdulot ng mga side effect, bagaman hindi
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• pagbaba ng timbang

• abnormal na paggana ng atay

• pinsala sa nerbiyos (nagdudulot ng 

pananakit, panghihina at pulikat), 

pagkahilo, panandaliang hindi 

sinasadyang pag-urong ng kalamnan, 

nanginginig, labis na akumulasyon ng 

tubig sa utak, sakit sa mga ugat sa ulo, 

kahirapan sa pagsasalita, kahirapan sa 

pag-coordinate

paggalaw (ataxia)

• antibodies laban sa ilan sa iyong sariling 

mga selula ng katawan na nagdudulot ng 

pinsala sa thyroid gland o

pamamaga ng bato o utak• pamamaga at pamumula ng balat, 
pagbabago ng kulay ng balat
patches (vitiligo), pagkawala ng buhok o 

pagnipis, • mga pagbabago sa kalusugan ng isip

• labis na pagpapawis sa gabi

• sakit sa mga kalamnan at kasukasuan

• pagkabigo sa pag-andar ng bato

• lagnat, nanginginig, kawalan ng enerhiya,

• pamamaga ng mga ugat (nagdudulot 

ng pananakit, panghihina o paralisis 

sa mga paa't kamay), antok o kawalan 

ng enerhiya• pagbutas ng bituka, pamamaga ng 
lamad ng dingding ng tiyan,
pamamaga ng duodenum, 
ng bituka o ng pancreas, 
heartburn

• triad ng mga sintomas (meningism): 

paninigas ng leeg, hindi pagpaparaan sa 

maliwanag na liwanag at sakit ng ulo
• pamamaga, pananakit, reaksyon sa lugar 

ng iniksyon,

• pagkalito • pamamaga ng mata, pamamaga ng 
mata, pamamaga ng may kulay na 
bahagi ng mata, pamamaga ng 
mata

• isang pangkat ng mga metabolic na 

komplikasyon na nagaganap pagkatapos ng 

paggamot sa kanser

• pagtaas ng alkaline phosphatase 
(isang enzyme na inilabas ng atay)

• sakit na tulad ng trangkaso • pagkabigo sa atay, paglaki ng atay, 
pamamaga ng atay, thyroid gland, 
bato, pancreas o central nervous 
system, mga bukol ng
nagpapaalab na mga selula sa iba't ibang 

organo ng iyong katawan, mga epektong 

may kaugnayan sa immune ng panloob 

na lining ng isang partikular na organ, 

paninilaw ng balat o mga mata (jaundice)

• pamamaga ng kalamnan sa puso, 
sakit ng kalamnan sa puso,
hindi regular na pagtibok ng pusoMga hindi karaniwang side effect (nakakaapekto sa 1 

hanggang 10 user sa 1,000) • paghihigpit sa suplay ng dugo ng mga 

paa't kamay, nagpapasiklab

pagkasira ng mga daluyan ng dugo, 

nagpapaalab na sakit ng mga daluyan ng dugo 

(pinakakaraniwang mga arterya sa ulo), 

mahinang sirkulasyon ng dugo na nagiging sanhi 

ng pamamanhid o pamumutla ng mga daliri sa 

paa at daliri.

• malubhang impeksyon sa bacterial 
ng dugo (sepsis, septic shock)

• impeksyon sa ihi, sakit sa bato, 
pagkabigo sa paggana ng bato

• pamamaga ng tiyan at bituka
• reaksyon na may kaugnayan sa pagbubuhos, 

pagkabigo ng multiorgan
• depression, pagbaba ng sex drive, • pagkabigo sa paghinga sanhi ng 

likido sa baga
• pagbabawas ng mga pulang selula ng dugo

• pamamaga ng maraming organo

• nabawasan ang pandinig

• pagbabago sa kulay ng buhok

• pamamaga ng mucosal

• reaksyon na may kaugnayan sa pagbubuhos

• pamamaga ng mga daluyan ng dugo sa 

balat, mga pantal (makati, matigtig na 

pantal), masakit na sugat sa balat ng mga 

braso, binti at mukha

• nagpapaalab na sakit ng bituka 

(nagdudulot ng pananakit ng tiyan, 

pagtatae na maaaring duguan, 

pagsusuka o pagbaba ng timbang)• kalamnan spasms, masakit na joints, 

kalamnan pamamaga • pagbabalat ng balat

• pagbabago o kawalan ng 
regla

• pamamaga ng mga kalamnan, na nagdudulot ng 

pananakit o paninigas sa balakang at

balikatMga bihirang side effect (nakakaapekto sa 1 

hanggang 10 user sa 10,000)
• sakit sa mata, nabawasan ang paningin, 

pagdurugo sa mata, isang pakiramdam ng 

banyagang katawan sa mga mata,

pamamaga ng kalamnan ng mata, 

namamagang runny eyes

• sakit sa pandinig
• impeksyon sa mga daanan ng hangin o 

ng upper respiratory tract • sakit sa dugo na sanhi ng 

sobrang aktibong immune cells.
• impeksyon sa paligid ng utak o 

spinal cord• hindi regular o abnormal na tibok ng puso

• allergic reaction (pagkabigla) Mga pagbabago sa mga resulta ng pagsubok• matinding hirap sa paghinga, 
pamamaga ng baga, likido sa 
baga, hay fever

• nabawasan ang paggana ng adrenal 
glands na dulot ng hindi aktibong 
hypothalamus (bahagi ng utak)
o isang sobrang aktibong pituitary gland (isang 

maliit na glandula sa base ng utak), depekto sa 

mga glandula na gumagawa ng mga sex 

hormone

Ang YERVOY ay maaaring magdulot ng mga pagbabago 

sa mga resulta ng mga pagsusuri na isinagawa ng iyong 

doktor. Kabilang dito ang:• sakit sa mga daluyan ng dugo, mababang 

presyon ng dugo, pakiramdam ng matinding 

init na may pagpapawis at mabilis na tibok ng 

puso, panghihina ng kalamnan ng puso, likido 

sa paligid ng puso

• isang pagkakaiba-iba sa bilang ng mga 

pulang selula ng dugo (na nagdadala ng 

oxygen), ng mga puting selula ng dugo (na 

mahalaga sa paglaban sa impeksyon) o
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ng mga platelet (mga cell na tumutulong sa 

dugo na mamuo)

(mga glandula na matatagpuan sa itaas 

ng mga bato); hindi aktibo na function 

(hypopituitarism) o

pamamaga (hypophysitis) ng pituitary 

gland na matatagpuan sa base ng utak; 

sobrang aktibong thyroid gland, na 

maaaring magdulot ng mabilis na tibok 

ng puso, pagpapawis at pagbaba ng 

timbang; pamamaga ng thyroid gland 

(hyperthyroidism); pamamaga ng 

thyroid gland

− Acid sa dugo na ginawa mula sa 
diabetes (diabetic ketoacidosis), 
diabetes• isang abnormal na pagkakaiba-iba ng mga 

hormone at antas ng enzyme ng atay sa 

dugo

− Isang pansamantalang pamamaga ng 

mga ugat na nagdudulot ng pananakit, 

panghihina at paralisis sa mga paa't 

kamay (Guillain-Barré syndrome);

pinsala sa mga ugat na nagdudulot 

ng pamamanhid at panghihina

(polyneuropathy); pamamaga ng 
mga ugat; pagbaba ng paa 
(peroneal nerve palsy); pamamaga 
ng mga ugat na dulot ng katawan
pag-atake sa sarili, na nagiging sanhi ng 

pamamanhid, panghihina, pangingilig o 

nasusunog na sakit (autoimmune neuropathy)

• isang mababang antas ng dugo ng 

sodium, ng pospeyt o ng potasa

• dugo o protina sa ihi
• isang pagtaas ng antas ng rheumatoid 

factor

• hindi kayang alisin ng mga bato ang mga 

acid sa dugo nang normal

− Dehydration

− Pamamaga ng mga ugat na nagdudulot 

ng pamamanhid, panghihina, 

pangingilig o nasusunog na pananakit 

ng mga braso at binti; pagkahilo

• isang abnormal na mataas na alkalinity ng 

dugo at iba pang mga tisyu ng katawan

• pagkakaroon ng mga antibodies sa dugo 

laban sa ilan sa iyong sariling mga selula − Pamamaga ng mata, na nagdudulot ng 

sakit at pamumula, malabong paningin − Mga pagbabago sa ritmo o bilis ng 

tibok ng puso, abnormal na ritmo ng 

pusoAng mga sumusunod na side 
effect ay naiulat sa YERVOY sa 
kumbinasyon ng nivolumab:

− Mabilis na tibok ng puso

− Ang likido sa paligid ng mga baga
− Mataas na presyon ng 

dugo (hypertension) − Pagbutas ng bituka, 
pamamaga ng tiyan 
(kabag), pamamaga ng 
duodenum (duodenitis)

Napakakaraniwan (maaaring 

makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao) − Pamamaga ng mga baga (pnumonitis), na 

nailalarawan sa pamamagitan ng pag-ubo at 

kahirapan sa paghinga, mga pamumuo ng 

dugo, ubo

− Ang sobrang aktibong thyroid gland, na maaaring 

magdulot ng mabilis na tibok ng puso,

pagpapawis at pagbaba ng timbang
− Sakit sa balat na may makapal na patak 

ng pulang balat, kadalasang may kulay-

pilak na kaliskis (psoriasis)− Hindi aktibo ang thyroid gland, na maaaring 

magdulot ng pagkapagod o pagtaas ng timbang

− Mga ulser sa bibig at malamig na 
sugat (stomatitis), pamamaga ng 
pancreas (pancreatitis),
paninigas ng dumi, tuyong bibig

− Malalang sakit ng mga kasukasuan 

(spondyloarthropathy)− Nabawasan ang gana sa pagkain

− Sakit ng ulo

− Kapos sa paghinga (dyspnea)
− Pamamaga ng atay − Sakit kung saan inaatake ng immune 

system ang mga glandula na gumagawa 

ng moisture para sa katawan, tulad ng 

luha at laway (Sjogren's syndrome)

− Pagbabago ng kulay ng balat sa mga patch (vitiligo), 

tuyong balat, pamumula ng balat, hindi 

pangkaraniwang pagkawala ng buhok o

pagnipis, pantal (makati na pantal)

− Pamamaga ng bituka (colitis), pagtatae 

(matubig, maluwag o malambot na 

dumi), pagsusuka, pagduduwal, 

pananakit ng tiyan − Pamamaga ng mga kasukasuan 

(arthritis)
− Sakit sa mga kalamnan at buto

− Pantal sa balat kung minsan ay may mga paltos, 

pangangati
− Pagkabigo sa bato (kabilang ang biglaang 

pagkawala ng function ng bato)
− Pamamaga ng mga kalamnan 

(myositis) na nagdudulot ng 

pananakit o paninigas
− Sakit sa mga kasukasuan, kalamnan at 

buto
− Edema (pamamaga), sakit

− Mga reaksiyong alerdyi, mga 

reaksyon na nauugnay sa 

pagbubuhos ng gamot

− Pamamaga ng bato 
(nephritis)− Pagod o panghihina

− Lagnat − Pananakit ng dibdib

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 

10 tao)

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng 

hanggang 1 sa 100 tao)
− Pamamaga ng puso (myocarditis) na 

nailalarawan sa pamamagitan ng igsi 

ng paghinga, pagkapagod, palpitations 

o pananakit ng dibdib.

− Malubhang impeksyon sa baga 

(pneumonia), mga impeksyon sa itaas 

na respiratory tract

− Pamamaga ng utak

− Bronchitis

− Mga malalang sakit na nauugnay sa 

pagtatayo ng mga nagpapaalab na 

selula sa iba't ibang mga organo at 

tisyu, kadalasan sa mga baga

(sarcoidosis)

− Pagkasira ng kalamnan/pinsala 

(rhabdomyolysis) na nailalarawan sa 

pananakit ng kalamnan, panghihina, 

pagduduwal o pagsusuka.

− Pagtaas sa ilang mga puting selula ng 

dugo

− Nabawasan ang pagtatago ng mga 

hormone na ginawa ng adrenal glands
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Bihira (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 

1000 tao)

− Malubhang impeksyon sa baga 

(pneumonia), mga impeksyon sa itaas 

na respiratory tract

utak, pagbaba sa parathyroid 
hormone

− Matindi at posibleng nakamamatay na pagbabalat 

ng balat (nakakalason na epidermal

necrolysis, Steven-Johnson 
syndrome)

− pinsala sa mga ugat na nagdudulot 

ng pamamanhid at panghihina

(polyneuropathy); pamamaga ng mga 

nerbiyos na sanhi ng pag-atake ng 

katawan sa sarili nito, na nagiging sanhi

pamamanhid, panghihina, tingling o 
nasusunog na sakit (autoimmune 
neuropathy), pamamaga ng utak

− Pagtaas sa ilang mga puting selula ng 

dugo

− Mga reaksiyong alerdyi, mga 

reaksyon na nauugnay sa 

pagbubuhos ng gamot

Mga pagbabago sa mga resulta ng pagsubok

− Ang Nivolumab sa kumbinasyon ng YERVOY ay 

maaaring magdulot ng mga pagbabago sa 

mga resulta ng mga pagsusuri na isinagawa 

ng iyong doktor. Kabilang dito ang:

− Nabawasan ang pagtatago ng mga 

hormone na ginawa ng adrenal glands

(mga glandula na nasa itaas 
ng mga bato), pamamaga
(hypophysitis) ng pituitary gland na 

matatagpuan sa base ng utak, sobrang 

aktibong thyroid gland, na maaaring 

magdulot ng mabilis na tibok ng puso, 

pagpapawis at pagbaba ng timbang,

pamamaga ng thyroid gland

− malabong paningin
− Mga abnormal na pagsusuri sa function ng atay

− Mga abnormal na pagsusuri sa function ng bato
− Mga pagbabago sa ritmo o bilis ng 

tibok ng puso, abnormal na ritmo ng 

puso− Ang pagbaba ng bilang ng mga pulang 

selula ng dugo (na nagdadala ng oxygen), 

mga puting selula ng dugo (na mahalaga sa 

paglaban sa impeksiyon) o mga platelet 

(mga selulang tumutulong sa dugo na 

mamuo)

− Mataas na presyon ng dugo 

(hypertension), mababang 

presyon ng dugo (hypotension)

− Pamamaga ng mga ugat na nagdudulot 

ng pamamanhid, panghihina, 

pangingilig o nasusunog na pananakit 

ng mga braso at binti; pagkahilo

− Ang likido sa paligid ng mga baga, brongkitis

− Isang tumaas na antas ng enzyme 
na sumisira sa mga taba at ng 
enzyme na sumisira sa starch.

− Sakit sa balat na may makapal na patak 

ng pulang balat, kadalasang may kulay-

pilak na kaliskis (psoriasis)
− tuyong mata

− sakit ng ulo

− Kapos sa paghinga (dyspnea)

− Mga abnormal na antas ng calcium, 
potassium, magnesium o sodium sa 
iyong dugo

− Matindi at posibleng nakamamatay na 

pagbabalat ng balat (Steven-Johnson

sindrom)

− Mas mataas na antas ng bilirubin sa dugo

− Pagbaba ng timbang sa katawan

− Pamamaga ng mga baga (pnumonitis), na 

nailalarawan sa pamamagitan ng pag-ubo at 

kahirapan sa paghinga, mga pamumuo ng 

dugo, ubo

− Pamamaga ng mga kalamnan 

(myositis) na nagdudulot ng 

pananakit o paninigas

− Mas mataas (hyperglycaemia) o mas 

mababang (hypoglycaemia) na antas ng 

asukal sa iyong dugo

− Pamamaga ng bato 
(nephritis)− Pamamaga ng bituka 

(colitis) − Pananakit ng dibdib

Mga pagbabago sa mga resulta ng pagsubok− Mga ulser sa bibig at malamig na 
sugat (stomatitis), pamamaga ng 
pancreas (pancreatitis),
paninigas ng dumi, tuyong bibig

Ang mga sumusunod na epekto ay 
naiulat sa mga klinikal na pagsubok 
kapag ang YERVOY ay ibinigay 
kasama ng nivolumab at 
chemotherapy:

Ang OPDIVO kasama ng ipilimumab at 

chemotherapy ay maaaring magdulot ng mga 

pagbabago sa mga resulta ng mga 

pagsusuring isinagawa ng iyong doktor. 

Kabilang dito ang:

− Pamamaga ng atay
− tuyong balat, pamumula ng balat, hindi 

pangkaraniwang pagkawala ng buhok o pagnipis
Napakakaraniwan (maaaring 

makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao) − Mga abnormal na pagsusuri sa function ng atay

− Mga abnormal na pagsusuri sa function ng bato
− Sakit sa mga kasukasuan, kalamnan at 

buto, pamamaga ng mga kasukasuan
− Hindi aktibo ang thyroid gland, na maaaring 

magdulot ng pagkapagod o pagtaas ng timbang
− Pagkabigo sa bato (kabilang ang biglaang 

pagkawala ng function ng bato)

− Ang pagbaba ng bilang ng mga pulang 

selula ng dugo (na nagdadala ng oxygen), 

mga puting selula ng dugo (na mahalaga sa 

paglaban sa impeksiyon) o mga platelet 

(mga selulang tumutulong sa dugo na 

mamuo)

− Nabawasan ang gana sa pagkain

− pagtatae (matubig, maluwag o malambot na 

dumi), pagsusuka, pagduduwal
− Lagnat

− Edema (pamamaga)− Pantal sa balat kung minsan ay may mga paltos, 

pangangati Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng 

hanggang 1 sa 100 tao) − Isang tumaas na antas ng enzyme 
na sumisira sa mga taba at ng 
enzyme na sumisira sa starch.

− Pagod o panghihina

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 

10 tao)

− hindi aktibo na pag-andar

(hypopituitarism) ng pituitary gland 
na matatagpuan sa base ng Mga abnormal na antas ng calcium, 

potassium, magnesium o sodium sa 
iyong dugo

− Conjunctivitis
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Mas mataas na antas ng asukal sa iyong 

dugo (hyperglycaemia)
Ini-sponsored ng

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88 
Shortland Street
Auckland 1010
NEW ZEALAND

Mas mataas na antas ng bilirubin sa dugo

Kung lumitaw o lumala ang alinman sa mga side effect na 

nakalista sa leaflet na ito, o kung may napansin kang 

anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito, 

mangyaring sabihin sa iyong doktor.
Petsa ng paghahanda:

Enero 2022Huwag maalarma sa mga posibleng 
epekto.

Maaaring hindi mo maranasan ang alinman sa mga ito. Ang YERVOY® (ipilimumab) ay isang 
rehistradong trademark ng Bristol-
Myers Squibb Company

Hilingin sa iyong doktor na sagutin ang anumang 

mga katanungan na maaaring mayroon ka.

KARAGDAGANG
IMPORMASYON

Ano ang nilalaman ng YERVOY

• Ang aktibong sangkap ay 
ipilimumab.

Ang bawat vial ay naglalaman ng alinman sa 

50 mg o 200 mg ng ipilimumab.

• Ang iba pang mga sangkap ay 
trometamol hydrochloride, sodium 
chloride, mannitol (E421), pentetic 
acid, polysorbate 80, sodium 
hydroxide,
hydrochloric acid at tubig para sa 
iniksyon.

Ano ang hitsura ni YERVOY 
at mga nilalaman ng pakete

Ang YERVOY concentrate para sa solusyon para sa 

pagbubuhos ay isang malinaw hanggang bahagyang 

opalescent, walang kulay hanggang maputlang dilaw 

na likido na maaaring maglaman ng magaan 

(kaunting) particulate at ibinibigay sa isang glass vial 

na may rubber stopper na selyadong aluminyo.

Ito ay makukuha sa mga pack na naglalaman ng 

alinman sa 1 vial ng 10 mL o 1 vial ng 40 mL.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

PAANO MAG-ITAG NG YERVOY

Hindi malamang na hihilingin sa iyo na 
mag-imbak ng YERVOY sa iyong sarili. Ito 
ay itatabi sa ospital o klinika kung saan ito 
ibibigay sa iyo.
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