
У дома →Лекарства, билки и добавки → Инжекция Brentuximab Vedotin

URL на тази страница: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611052.html

Инжекция Brentuximab Vedotin
произнася се като (bren tux' i mab ve doe' tin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Получаването на инжекция brentuximab vedotin може да увеличи риска от развитие на прогресивна мултифокална 

левкоенцефалопатия (PML; рядка инфекция на мозъка, която не може да бъде лекувана, предотвратена или 

излекувана и която обикновено причинява смърт или тежко увреждане). Уведомете Вашия лекар, ако имате или 

някога сте имали състояние, което засяга имунната Ви система. Уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако приемате 

някакви лекарства, които потискат имунната система. Ако получите някой от следните симптоми, спрете да 

получавате инжекция brentuximab vedotin и незабавно се обадете на Вашия лекар: намалена сила или слабост от 

едната страна на тялото; затруднено ходене; загуба на координация; главоболие; объркване; затруднено мислене; 

загуба на паметта; промени в настроението или обичайното поведение; затруднено говорене; или промени в 

зрението.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени тестове, за да провери 

реакцията на тялото ви към инжектиране на брентуксимаб ведотин.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от инжектиране на брентуксимаб ведотин.

защо е предписано това лекарство?

Използва се инжекция Brentuximab vedotin

в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение на лимфом на Ходжкин (болест 
на Ходжкин) при тези, които не са били лекувани преди това,

за лечение на лимфом на Ходжкин при тези, които са изложени на риск заболяването им да се влоши или да се върнат след 

трансплантация на стволови клетки (процедура, която замества болния костен мозък със здрав костен мозък),

за лечение на лимфом на Ходжкин при тези, които не са се повлияли от трансплантация на стволови клетки 
(процедура, която замества болния костен мозък със здрав костен мозък) или поне два периода на лечение на 
химиотерапия,

в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение на анапластичен едроклетъчен лимфом 
(sALCL; вид неходжкинов лимфом) и други определени видове периферни Т-клетъчни лимфоми (PTCL; вид 
неходжкинов лимфом) при тези, които преди това не са имали получи лечение,
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за лечение на системен sALCL при тези, които не са се повлияли от друг период на лечение на химиотерапия, ,

за лечение на определен тип първичен кожен анапластичен едроклетъчен лимфом (pcALCL; вид 
неходжкинов лимфом) при хора, които преди това са получавали друго лечение.

Инжектирането на Brentuximab vedotin е в клас лекарства, наречени конюгати антитяло-лекарство. Действа като убива 

раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията Brentuximab vedotin идва като прах, който се смесва с течност и се инжектира в продължение на 30 минути 

интравенозно (във вена) от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или болница. Когато brentuximab vedotin 

се прилага за лечение на лимфом на Ходжкин, sALCL или PTCL, той обикновено се инжектира веднъж на всеки 3 седмици, 

докато Вашият лекар препоръча да получавате лечение. Когато brentuximab vedotin се използва в комбинация с 

химиотерапия за лечение на лимфом на Ходжкин като първо лечение, той обикновено се инжектира веднъж на всеки 2 

седмици, докато Вашият лекар препоръча да получавате лечение.

Инжектирането на Brentuximab vedotin може да причини сериозни алергични реакции, които обикновено се появяват по време 

на инфузията на лекарството или в рамките на 24 часа след получаване на дозата. Може да получите определени лекарства 

преди вашата инфузия, за да предотвратите алергична реакция, ако сте имали реакция с предишно лечение. Вашият лекар ще 

Ви наблюдава внимателно, докато приемате брентуксимаб ведотин. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно 

уведомете Вашия лекар: треска, втрисане, обрив, копривна треска, сърбеж или затруднено дишане.

Вашият лекар може да се наложи да отложи лечението Ви, да коригира дозата Ви или да спре лечението Ви, ако получите 

определени нежелани реакции. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението си с инжекция 

brentuximab vedotin.

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 инжекция brentuximab vedotin,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към brentuximab vedotin, други лекарства или някоя 
от съставките на brentuximab vedotin инжекция. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако получавате блеомицин. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не 
използвате инжекция с брентуксимаб ведотин, ако приемате това лекарство.

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 някое от 
следните: кларитромицин (Biaxin, в PrevPac), индинавир (Crixivan), итраконазол (Sporanox), кетоконазол, нефазодон, 
нелфинавир (Viracept), рифампин (Rifadin, Rimactane, в Rifamate, в Rifater) и ритонавир (Norvir, в Kaletra). Може да се 
наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно или бъбречно заболяване.
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уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако сте жена, която може да забременее, трябва да 

направите тест за бременност преди да започнете лечението и да използвате ефективен контрол на раждаемостта по време на 

лечението и в продължение на 6 месеца след последната доза. Ако сте мъж с партньорка, която е бременна или може да 

забременее, трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта по време на лечението и в продължение на 6 месеца след 

последната доза. Говорете с Вашия лекар относно методите за контрол на раждаемостта, които можете да използвате. Ако вие или 

вашият партньор забременеете, докато получавате инжекция brentuximab vedotin, незабавно се обадете на Вашия лекар. 

Инжектирането на Brentuximab vedotin може да увреди плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите, докато получавате 
инжекция brentuximab vedotin.

трябва да знаете, че това лекарство може да намали плодовитостта при мъжете. Говорете с Вашия лекар за рисковете 
от инжектиране на брентуксимаб ведотин.

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?

Инжектирането на Brentuximab vedotin може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

запек

рани в устата

намален апетит

отслабване

умора

световъртеж

слабост

затруднено заспиване или оставане на заспиване

тревожност

суха кожа

косопад

нощни изпотявания

болки в ставите, костите, мускулите, гърба, ръцете или краката

мускулни спазми

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:

необичайно кървене или синини

изтръпване, парене или изтръпване на ръцете, ръцете, стъпалата или краката
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мускулна слабост

лющене или образуване на мехури на кожата

копривна треска

обрив

сърбеж

гадене

повръщане

диария

кашлица или задух

намалено уриниране

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

трудно, болезнено или често уриниране

треска, втрисане, кашлица или други признаци на инфекция

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

бледа кожа

пожълтяване на кожата или очите

болка или дискомфорт в дясната горна част на корема

тъмна урина

изхождания с цвят на глина

стомашни болки

необичайно кървене или синини

черни и катранени изпражнения

червена кръв в изпражненията

Инжектирането на Brentuximab vedotin 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.
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Симптомите на предозиране могат да включват следното:

треска, втрисане, кашлица или други признаци на инфекция

каква друга информация трябва да знам?

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на brentuximab vedotin.

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.
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