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Руксолитиниб
произнася се като (rux'' oh li' ti nib)

защо е предписано това лекарство?

Руксолитиниб се използва за лечение на миелофиброза (рак на костния мозък, при който костният мозък се заменя с белези и 

причинява намалено производство на кръвни клетки). Използва се и за лечение на истинска полицитемия (PV; бавно нарастващ 

рак на кръвта, при който костният мозък произвежда твърде много червени кръвни клетки) при хора, които не са били в 

състояние да бъдат лекувани успешно с хидроксиурея. Ruxolitinib се използва също за лечение на остро заболяване присадка 

срещу гостоприемник (aGVHD; усложнение на трансплантация на хемопоетични стволови клетки [HSCT; процедура, която замества 

болния костен мозък със здрав костен мозък], която обикновено се развива в рамките на първите месеци след HSCT) при 

възрастни и деца на 12 и повече години, които са били лекувани неуспешно със стероидни лекарства. Използва се и за лечение на 

хронична GVHD (cGVHD; усложнение на HSCT, което обикновено се развива най-малко 3 месеца след HSCT) при възрастни и деца 

на 12 и повече години, които са били лекувани неуспешно с 1 или 2 други лечения. Руксолитиниб е в клас лекарства, наречени 

инхибитори на киназа. Той работи за лечение на миелофиброза и PV, като блокира сигналите, които карат раковите клетки да се 

размножават. Това помага да се спре разпространението на раковите клетки. Той работи за лечение на GVHD чрез блокиране на 

сигналите на клетките, които причиняват GVHD.

как трябва да се използва това лекарство?

Ruxolitinib се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема със или без храна два пъти на ден. Приемайте 

руксолитиниб приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете 

Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте руксолитиниб точно както е указано. Не приемайте 

повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Ако се лекувате за миелофиброза или PV, Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза руксолитиниб през 

първите четири седмици от лечението и постепенно да увеличава дозата Ви след това време, не повече от 

веднъж на всеки 2 седмици. Ако се лекувате за остра GVHD, Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза 

руксолитиниб и може да увеличи дозата Ви след поне 3 дни терапия. Ако се лекувате за остра или хронична GVHD, 

Вашият лекар може постепенно да намали Вашата доза руксолитиниб след поне 6 месеца терапия.

Поглъщайте таблетките цели; не ги дъвчете и не ги смачквайте.

Ако не можете да приемате храна през устата и имате назогастрална (NG) сонда, Вашият лекар може да Ви каже да приемате 

руксолитиниб през назогастралната (NG) сонда. Вашият лекар или фармацевт ще ви обясни как да приготвите
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руксолитиниб да се даде през NG тръба.

Вашият лекар ще назначи кръвни изследвания преди и по време на лечението, за да види как сте повлияни от това лекарство. 

Вашият лекар може да увеличи или намали дозата Ви на руксолитиниб по време на лечението Ви или може да Ви каже да спрете 

приема на руксолитиниб за известно време. Това зависи от това колко добре действа лекарството за вас, резултатите от 

лабораторните ви тестове и дали имате странични ефекти. Говорете с Вашия лекар за това как се чувствате по време на 

лечението. Продължете да приемате руксолитиниб, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на руксолитиниб, без да 

говорите с Вашия лекар. Ако Вашият лекар реши да спре лечението Ви с руксолитиниб, Вашият лекар може да намали Вашата 

доза постепенно.

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 приемете руксолитиниб,

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

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: противогъбични лекарства, включително итраконазол (Sporanox), кетоконазол и вориконазол (Vfend); 
карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, други); кларитромицин; ефавиренц (Sustiva, в Atripla, Symfi); еритромицин 
(EES, Eryc, Ery-tab); флуконазол (Дифлукан); Инхибитори на HIV протеазата, включително индинавир (Crixivan), 
нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir, в Kaletra, Viekira Pak) и саквинавир (Invirase); нефазодон; невирапин 
(Viramune); фенитоин (Dilantin, Phenytek); пиоглитазон (Actos, в Oseni, Duetact); рифабутин (микобутин); рифампин 
(Rifadin, Rimactane, in Rifamate, Rifater); и телапревир (Incivik). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 
Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да 
взаимодействат с руксолитиниб, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които 
приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате анемия, инфекция, ако сте на диализа или ако наскоро сте били около някого, който има 

туберкулоза (туберкулоза, тежка белодробна инфекция) или сте посещавали или живеели там, където туберкулозата е често 

срещана. Също така кажете на Вашия лекар, ако сте настоящ или предишен пушач; ако имате или някога сте имали туберкулоза; 

висок холестерол или триглицериди; кръвен съсирек, инфаркт, инсулт или други сърдечни проблеми; рак на кожата; херпес зостер 

(херпес зостер); хепатит В или друго чернодробно заболяване; или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате руксолитиниб, обадете се на Вашия лекар. Не трябва да кърмите, докато приемате руксолитиниб и 2 
седмици след последната доза.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.
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какво да правя, ако пропусна доза?

Пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

симптоми е тежък или не изчезне:

световъртеж

главоболие

умора

недостиг на въздух

качване на тегло

газ

диария

запек

гадене

обрив

мускулни или ставни болки

подуване на ръцете, краката или други части на тялото

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

обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

необичайно или силно кървене или синини

треска, възпалено гърло, втрисане, кашлица, болка в гърдите, нощно изпотяване, често, болезнено, спешно уриниране и други 

признаци на инфекция

парене, мравучкане, сърбеж или чувствителност на кожата от едната страна на тялото или лицето с болезнен обрив или мехури, които се 

появяват няколко дни по-късно.

нови рани, подутини или обезцветяване или други промени на кожата

бледа кожа, умора или задух (особено по време на тренировка)

затруднено движение или поддържане на равновесие, слабост на краката или ръцете, която продължава да се влошава, 

затруднено разбиране или говорене, загуба на памет, проблеми със зрението или промени в личността

подуване, болка, чувствителност, топлина или зачервяване на единия или двата крака

недостиг на въздух

затруднено дишане

болка в гърдите, ръцете, гърба, врата, челюстта или стомаха

избива студена пот
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гадене или повръщане

замаяност

бавна или трудна реч

изтръпване или слабост на лицето, ръката или крака от едната страна на тялото ви

Руксолитиниб може да увеличи риска от развитие на рак на кожата или други видове рак. Говорете с Вашия лекар за 

рисковете от приема на това лекарство.

Руксолитиниб 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

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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 следното:

необичайно кървене или синини

световъртеж

главоболие
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умора

висока температура, възпалено гърло, втрисане, кашлица и други признаци на инфекция

каква друга информация трябва да знам?

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

провери реакцията на тялото ви към руксолитиниб.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

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

Джакафи

Последна редакция - 15.12.2021 г
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