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Sargramostim
pronunțat ca (sar gram' oh stim)

de ce este prescris acest medicament?

Sargramostina este utilizată pentru a scădea șansele de infecție la persoanele care au leucemie mielogenă acută (AML; un 

tip de cancer al celulelor albe din sânge) și care primesc medicamente pentru chimioterapie care pot scădea numărul de 

neutrofile (un tip de celule sanguine necesare pentru a lupta infecţie). Sargramostina este, de asemenea, utilizată la 

persoanele care suferă transplant de celule stem din sânge, la persoanele care suferă un transplant de măduvă osoasă și 

pentru a pregăti sângele pentru leucafereză (un tratament în care anumite celule sanguine sunt îndepărtate din organism și 

apoi returnate în organism după chimioterapie). Sargramostim este, de asemenea, utilizat la persoanele care nu au răspuns 

după ce au primit un transplant de măduvă. Sargramostina face parte dintr-o clasă de medicamente numite factori de 

stimulare a coloniilor. Funcționează ajutând organismul să producă mai multe neutrofile și anumite alte celule sanguine.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Sargramostim vine sub formă de soluție (lichid) sau pulbere care se amestecă cu lichid pentru a fi injectat 
subcutanat (sub piele) sau intravenos (în venă). Se perfuzează (se injectează lent) pe o perioadă de 2 până la 24 de 
ore o dată pe zi. De asemenea, poate fi injectat subcutanat o dată pe zi. Durata tratamentului depinde de starea pe 
care o aveți și de cât de bine răspunde corpul dumneavoastră la medicamente.

Dacă utilizați sargramostim pentru a reduce riscul de infecție în timpul chimioterapiei, veți primi medicamentul la cel 
puțin 4 zile după ce ați primit ultima doză din fiecare ciclu de chimioterapie. Veți continua să primiți medicamentul în 
fiecare zi până când numărul de celule din sânge revine la normal sau timp de până la 6 săptămâni. Dacă utilizați 
sargramostim pentru a vă pregăti sângele pentru leucafereză, veți primi medicamentul o dată pe zi până la ultima 
leucofereză. Dacă utilizați sargramostim pentru că faceți transplant de celule stem din sânge, veți primi 
medicamentul începând din ziua transplantului de celule sanguine și veți continua timp de cel puțin 3 zile. Dacă 
utilizați sargramostim pentru a reduce riscul de infecție în timpul unui transplant de măduvă osoasă, veți primi 
medicamentul la cel puțin 24 de ore după ce ați primit chimioterapie și din nou la 2 până la 4 ore după perfuzarea 
măduvei osoase. Dacă utilizați sargramostim pentru că nu răspundeți la un transplant de măduvă osoasă, veți primi 
medicamentul o dată pe zi timp de 14 zile. Nu încetați să utilizați sargramostim fără a discuta cu medicul 
dumneavoastră.

Sargramostim vă poate fi administrat de o asistentă medicală sau de un alt furnizor de asistență medicală sau vi se poate spune 

să vă injectați medicamentul acasă. Dacă vă injectați sargramostim, injectați medicamentul aproximativ la aceeași oră în fiecare 

zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta cu rețetă și adresați-vă medicului dumneavoastră sau
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farmacistului să explice orice parte pe care nu o înțelegi. Utilizați sargramostim exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai 

puțin sau folosiți mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Dacă vă veți injecta singur sargramostim, un furnizor de asistență medicală vă va arăta cum să injectați 
medicamentul. Asigurați-vă că înțelegeți aceste instrucțiuni. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți 
întrebări despre locul în care trebuie să vă injectați sargramostim, cum să faceți injecția, ce tip de seringă să 
utilizați sau cum să eliminați acele și seringile uzate după injectarea medicamentului.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Sargramostim este, de asemenea, uneori utilizat pentru a trata anumite tipuri de sindrom mielodisplazic (un grup de 

afecțiuni în care măduva osoasă produce celule sanguine care sunt deformate și nu produce suficiente celule sanguine 

sănătoase) și anemie aplastică (o afecțiune în care măduva osoasă nu produc suficiente celule sanguine noi). Sargramostim 

este, de asemenea, uneori utilizat pentru a reduce șansele de infecție la persoanele care au virusul imunodeficienței umane 

(HIV). Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza sargramostim injecție,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la sargramostim, drojdie, orice alte medicamente sau 

oricare dintre ingredientele din injecția cu sargramostim. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați betametazonă 

(Celestone), dexametazonă (Decadron), litiu (Lithobid), metilprednisolon (Medrol) și prednison. Este posibil ca medicul 

dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți în tratament sau dacă ați fost vreodată tratat cu radioterapie sau dacă aveți sau ați avut 
vreodată cancer, edem (umflarea stomacului, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare), orice tip de boală cardiacă, insuficiență 
cardiacă , o boală neregulată a inimii, a plămânilor, a rinichilor sau a ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce 

utilizați sargramostim, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați 

sargramostim.

trebuie să știți că sargramostim scade riscul de infecție, dar nu previne toate infecțiile care se pot dezvolta în 
timpul sau după chimioterapie. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți semne de infecție, cum 
ar fi febră, frisoane, dureri în gât sau tuse și congestie continuă.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Sargramostim poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

roșeață, umflare, vânătăi, mâncărime sau un nodul în zona în care a fost injectat medicamentul

dureri osoase, articulare sau musculare

durere de cap

greaţă

vărsături

diaree

dureri de stomac

afte bucale

pierderea poftei de mâncare

Pierderea parului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

dificultăți de respirație sau respirație rapidă

respiratie dificila

respiraţie şuierătoare

ameţeală

transpiraţie

urticarie

eczemă

mâncărime

umflare în jurul gurii, feței, ochilor, stomacului, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

creștere bruscă în greutate

dureri în piept

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

leșin

vânătăi neobișnuite sau semne violete sub piele

sângerare neobișnuită

sângerări nazale

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

scăderea urinării
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Sargramostim poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, ferit de lumina soarelui, închis și la îndemâna copiilor. 
Păstrați sargramostim la frigider. Nu congelați și nu agitați sargramostim. Flacoanele de sargramostim deschise pot 
fi refrigerate până la 20 de zile. Aruncați flacoanele deschise după 20 de zile.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

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

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

dificultăți de respirație

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

febră

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

greaţă

durere de cap

eczemă

ce alte informatii ar trebui sa stiu?
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la sargramostim.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Leukine®

numele lor

Factor de stimulare a coloniilor granulocite-macrofage

GM-CSF
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