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Ruksolitinib
olarak telaffuz edilir (rux'' oh li' ti ucu)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ruxolitinib, miyelofibrozis (kemik iliğinin yerini yara dokusunun aldığı ve kan hücresi üretiminin azalmasına 
neden olan bir kemik iliği kanseri) tedavisinde kullanılır. Hidroksiüre ile başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen 
kişilerde polisitemi vera (PV; kemik iliğinin çok fazla kırmızı kan hücresi oluşturduğu kanın yavaş büyüyen 
kanseri) tedavisinde de kullanılır. Ruxolitinib ayrıca yetişkinlerde akut graft versus host hastalığını (aGVHD; 
hematopoietik kök hücre transplantasyonunun bir komplikasyonu [HSCT; hastalıklı kemik iliğini sağlıklı kemik 
iliğiyle değiştiren bir prosedür] genellikle HSCT'den sonraki ilk aylarda gelişen) tedavi etmek için kullanılır ve 
steroid ilaçlarla başarısız bir şekilde tedavi edilen 12 yaş ve üstü çocuklar. Ayrıca kronik GVHD'yi (cGVHD; 
Genellikle HSCT'den en az 3 ay sonra gelişen bir HSCT komplikasyonu), 1 veya 2 başka tedaviyle başarısız bir 
şekilde tedavi edilen 12 yaş ve üstü yetişkinlerde ve çocuklarda. Ruxolitinib, kinaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olan sinyalleri bloke ederek miyelofibrozis ve PV'yi tedavi 
etmeye çalışır. Bu, kanser hücrelerinin yayılmasını durdurmaya yardımcı olur. GVHD'ye neden olan hücrelerin 
sinyallerini bloke ederek GVHD'yi tedavi etmek için çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ruxolitinib, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır. 
Ruxolitinib'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Ruxolitinib'i aynen anlatıldığı gibi alın. 
Daha fazla veya daha az almayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık almayın.

Miyelofibroz veya PV için tedavi görüyorsanız, doktorunuz tedavinin ilk dört haftasında size düşük dozda 
ruksolitinib ile başlayabilir ve bu süreden sonra dozunuzu 2 haftada bir defadan fazla olmamak üzere 
kademeli olarak artırabilir. Akut GVHD tedavisi görüyorsanız, doktorunuz size düşük dozda ruksolitinib ile 
başlayabilir ve en az 3 günlük tedaviden sonra dozunuzu artırabilir. Akut veya kronik GVHD tedavisi 
görüyorsanız, doktorunuz en az 6 aylık tedaviden sonra ruksolitinib dozunuzu kademeli olarak azaltabilir.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; çiğnemeyin veya ezmeyin.

Ağız yoluyla yemek yiyemiyorsanız ve nazogastrik (NG) tüpünüz varsa, doktorunuz size nazogastrik (NG) 

tüpünden ruksolitinib almanızı söyleyebilir. Doktorunuz veya eczacınız nasıl hazırlanacağını açıklayacaktır.
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ruksolitinib bir NG tüpünden vermek için.

Doktorunuz, bu ilaçtan nasıl etkilendiğinizi görmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında kan testleri 
isteyecektir. Doktorunuz tedaviniz sırasında ruksolitinib dozunuzu artırabilir veya azaltabilir ya da ruksolitinib almayı 
bir süreliğine bırakmanızı söyleyebilir. Bu, ilacın sizin için ne kadar iyi çalıştığına, laboratuvar test sonuçlarınıza ve 
yan etkiler yaşayıp yaşamadığınıza bağlıdır. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla konuşun. 
Kendinizi iyi hissetseniz bile ruxolitinib almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan ruksolitinib almayı 
bırakmayınız. Doktorunuz ruksolitinib ile tedavinizi durdurmaya karar verirse, doktorunuz dozunuzu kademeli 
olarak azaltabilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ruxolitinib almadan önce,

ruxolitinib'e, diğer ilaçlara veya ruxolitinib'in içindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa doktorunuza ve 
eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: itrakonazol (Sporanox), ketokonazol ve vorikonazol (Vfend) dahil mantar önleyici ilaçlar; karbamazepin 
(Carbatrol, Equetro, Tegretol, diğerleri); klaritromisin; efavirenz (Sustiva, Atripla, Symfi'de); eritromisin (EES, 
Eryc, Ery-tab); flukonazol (Diflucan); indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da, 
Viekira Pak) ve sakinavir (Invirase) dahil olmak üzere HIV proteaz inhibitörleri; nefazodon; nevirapin 
(Viramune); fenitoin (Dilantin, Phenytek); pioglitazon (Actos, Oseni'de, Duetact); rifabutin (Mycobutin); 
rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater'de); ve telaprevir (İncivik). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da ruxolitinib ile 
etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Kansızlığınız, enfeksiyonunuz varsa, diyalize giriyorsanız veya yakın zamanda tüberkülozlu (TB, şiddetli akciğer 
enfeksiyonu) birisinin yanındaysanız veya TB'nin yaygın olduğu yerlere gittiyseniz veya yaşadıysanız doktorunuza 
söyleyin. Ayrıca halihazırda veya geçmişte sigara içiyorsanız da doktorunuza söyleyiniz; TB'niz varsa veya daha önce 
olduysa; yüksek kolesterol veya trigliseritler; kan pıhtısı, kalp krizi, felç veya diğer kalp sorunları; Cilt kanseri; herpes 
zoster (zona); hepatit B veya diğer karaciğer hastalığı; veya böbrek hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ruxolitinib 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Ruksolitinib alırken ve son dozunuzdan 2 hafta sonra 
emzirmemelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.
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Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

baş dönmesi

baş ağrısı

yorgunluk

nefes darlığı

kilo almak

gaz

ishal

kabızlık

mide bulantısı

döküntü

kas veya eklem ağrısı

kolların, bacakların veya vücudun diğer kısımlarının şişmesi

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

olağandışı veya ağır kanama veya morarma

ateş, boğaz ağrısı, titreme, öksürük, göğüs ağrısı, gece terlemeleri, sık, ağrılı, acil idrara çıkma ve diğer 
enfeksiyon belirtileri

Vücudun bir tarafında veya yüzün bir tarafında yanma, karıncalanma, kaşıntı veya cilt hassasiyeti, birkaç gün sonra ortaya çıkan ağrılı 

döküntü veya kabarcıklar.

ciltte yeni yaralar, şişlikler veya renk değişikliği veya diğer değişiklikler

soluk cilt, yorgunluk veya nefes darlığı (özellikle egzersiz yaparken)

hareket etmede veya dengenizi korumada zorluk, bacaklarda veya kollarda giderek kötüleşen 
güçsüzlük, anlama veya konuşmada zorluk, hafıza kaybı, görme sorunları veya kişilik değişiklikleri

bir veya iki bacakta şişme, ağrı, hassasiyet, sıcaklık veya kızarıklık

nefes darlığı

nefes almada zorluk

göğüste, kollarda, sırtta, boyunda, çenede veya midede ağrı

soğuk ter atmak
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mide bulantısı ya da kusma

sersemlik

yavaş veya zor konuşma

vücudunuzun bir tarafında yüz, kol veya bacakta uyuşma veya güçsüzlük

Ruxolitinib, cilt kanseri veya diğer kanserlere yakalanma riskinizi artırabilir. Bu ilacı almanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Ruxolitinib başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz 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).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
olağandışı kanama veya morarma

baş dönmesi

baş ağrısı
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yorgunluk

ateş, boğaz ağrısı, titreme, öksürük ve diğer enfeksiyon belirtileri

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun ruxolitinib'e verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla 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

Jakafi
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