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Sargramostim
(sar gram' oh uyaran) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Sargramostin, akut miyeloid lösemisi (AML; bir tür beyaz kan hücresi kanseri) olan ve nötrofil (savaşmak 
için gerekli bir tür kan hücresi) sayısını azaltabilecek kemoterapi ilaçları alan kişilerde enfeksiyon olasılığını 
azaltmak için kullanılır. enfeksiyon). Sargramostin ayrıca kan kök hücre nakli yapılan kişilerde, kemik iliği 
nakli yapılan kişilerde ve kanı lökaferez (belirli kan hücrelerinin vücuttan çıkarıldığı ve sonrasında tekrar 
vücuda verildiği bir tedavi) için hazırlamak için kullanılır. kemoterapi). Sargramostim, kan iliği nakli aldıktan 
sonra yanıt vermeyen kişilerde de kullanılır. Sargramostin, koloni uyarıcı faktörler adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Vücudun daha fazla nötrofil ve diğer bazı kan hücreleri yapmasına yardımcı olarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Sargramostim, deri altı (deri altına) veya intravenöz (damar içine) enjekte etmek için sıvı ile karıştırılacak 
bir çözelti (sıvı) veya toz halinde gelir. Günde bir kez 2 ila 24 saatlik bir süre boyunca infüze edilir (yavaşça 
enjekte edilir). Ayrıca günde bir kez deri altına enjekte edilebilir. Tedavinizin uzunluğu, sahip olduğunuz 
duruma ve vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlıdır.

Kemoterapi sırasında enfeksiyon riskini azaltmak için sargramostim kullanıyorsanız, ilacı her kemoterapi 
döngüsünün son dozunu aldıktan en az 4 gün sonra alacaksınız. Kan hücresi sayımlarınız normale dönene 
kadar veya 6 haftaya kadar ilacı her gün almaya devam edeceksiniz. Kanınızı lökofereze hazırlamak için 
sargramostim kullanıyorsanız, son lökofereze kadar ilacı günde bir kez alacaksınız. Kan kök hücre nakli 
yaptığınız için sargramostim kullanıyorsanız, ilacı kan hücresi nakli gününden başlayarak alacaksınız ve en 
az 3 gün devam edeceksiniz. Kemik iliği nakli sırasında enfeksiyon riskini azaltmak için sargramostim 
kullanıyorsanız, ilacı kemoterapiyi aldıktan en az 24 saat sonra ve yine kemik iliği infüze edildikten 2 ila 4 
saat sonra alacaksınız. Bir kemik iliği nakline yanıt vermediğiniz için sargramostim kullanıyorsanız, ilacı 14 
gün boyunca günde bir kez alacaksınız. Doktorunuzla konuşmadan sargramostim kullanmayı 
bırakmayınız.

Sargramostim size bir hemşire veya başka bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından verilebilir veya ilacı 
evde enjekte etmeniz istenebilir. Sargramostim enjekte edecekseniz, ilacı her gün yaklaşık aynı saatte 
enjekte edin. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve doktorunuza veya
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Eczacı, anlamadığınız herhangi bir yeri açıklamak için. Sargramostim'i tam olarak belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha 

az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Sargramostim'i kendiniz enjekte edecekseniz, bir sağlık kuruluşu size ilacı nasıl enjekte edeceğinizi gösterecektir. Bu 
yönergeleri anladığınızdan emin olun. Sargramostim'i vücudunuzun neresine enjekte etmeniz gerektiği, 
enjeksiyonun nasıl yapılacağı, ne tür bir şırınga kullanılacağı veya ilacı enjekte ettikten sonra kullanılmış iğne ve 
şırıngaların nasıl atılacağı hakkında herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Sargramostim bazen miyelodisplastik sendromun (kemik iliğinin şekilsiz kan hücreleri ürettiği ve yeterince 
sağlıklı kan hücresi üretmediği bir grup durum) ve aplastik aneminin (kemik iliğinin sağlıklı olmadığı bir 
durum) belirli tiplerini tedavi etmek için de kullanılır. Yeterince yeni kan hücresi üretin). Sargramostim 
bazen insan immün yetmezlik virüsüne (HIV) sahip kişilerde enfeksiyon olasılığını azaltmak için de 
kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Sargramostim enjeksiyonunu kullanmadan önce,

Sargramostim, maya, diğer ilaçlar veya sargramostim enjeksiyonundaki herhangi bir bileşene 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Betametazon (Celestone), deksametazon 
(Decadron), lityum (Lithobid), metilprednizolon (Medrol) ve prednizondan bahsettiğinizden emin olun. 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

Tedavi görüyorsanız veya daha önce radyasyon tedavisi gördüyseniz veya kanser, ödem (mide, ayak, ayak bilekleri veya 
alt bacakların şişmesi), herhangi bir kalp hastalığı, kalp yetmezliği geçirdiyseniz veya daha önce geçirdiyseniz 
doktorunuza söyleyin. , düzensiz kalp atışı, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Sargramostim 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine sargramostim 
kullandığınızı söyleyin.

Sargramostim'in enfeksiyon riskini azalttığını ancak kemoterapi sırasında veya sonrasında gelişebilecek 
tüm enfeksiyonları engellemediğini bilmelisiniz. Ateş, titreme, boğaz ağrısı veya devam eden öksürük ve 
tıkanıklık gibi enfeksiyon belirtileri geliştirirseniz derhal doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ilacın enjekte edildiği bölgede kızarıklık, şişme, morarma, kaşıntı veya yumru

kemik, eklem veya kas ağrısı

baş ağrısı

mide bulantısı

kusma

ishal

karın ağrısı

ağız yaraları

iştah kaybı

saç kaybı

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

nefes darlığı veya hızlı nefes alma

nefes almada zorluk

hırıltı

baş dönmesi

terlemek

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

ağız, yüz, gözler, mide, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacak çevresinde şişlik

ani kilo alımı

göğüs ağrısı

hızlı veya düzensiz kalp atışı

bayılma

cilt altında olağandışı morarma veya mor lekeler

olağandışı kanama

burun kanaması

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

azalmış idrara çıkma
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Sargramostim 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, güneş ışığından uzakta, kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 
Sargramostim'i buzdolabında saklayın. Sargramostim'i dondurmayın veya sallamayın. Açılmış sargramostim 
şişeleri 20 güne kadar buzdolabında saklanabilir. Açılmış flakonları 20 gün sonra atın.

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:
nefes darlığı

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

ateş

hızlı veya düzensiz kalp atışı

mide bulantısı

baş ağrısı

döküntü

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693005.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/04/22, 13:45 Sargramostim: MedlinePlus İlaç Bilgileri

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

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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

lökin®

diğer isimler

Granülosit-Makrofaj Kolonisi Uyarıcı Faktör

GM-CSF
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