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Thalidomide
binibigkas bilang (tha li' doe mide)

MAHALAGANG BABALA:

Panganib ng malubha, nakamamatay na mga depekto sa kapanganakan na dulot ng thalidomide.

Para sa lahat ng taong umiinom ng thalidomide:

Ang Thalidomide ay hindi dapat inumin ng mga babaeng buntis o maaaring mabuntis habang umiinom ng gamot na ito. 

Kahit na ang isang dosis ng thalidomide na kinuha sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng malubhang 

depekto sa kapanganakan (mga pisikal na problema na makikita sa sanggol sa kapanganakan) o pagkamatay ng hindi pa 

isinisilang na sanggol. Isang programa na tinatawag na Thalidomide REMS®(dating kilala bilang System for Thalidomide 

Education and Prescribing Safety [STEPS®]) ay inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) upang matiyak na ang 

mga buntis na kababaihan ay hindi umiinom ng thalidomide at ang mga kababaihan ay hindi nabubuntis habang umiinom 

ng thalidomide. Ang lahat ng mga tao na nireseta ng thalidomide, kabilang ang mga kalalakihan at kababaihan na hindi 

maaaring maging buntis, ay dapat na nakarehistro sa Thalidomide REMS®, magkaroon ng reseta ng thalidomide mula sa 

isang doktor na nakarehistro sa Thalidomide REMS®, at punan ang reseta sa isang botika na nakarehistro sa Thalidomide 

REMS®upang matanggap ang gamot na ito.

Kakailanganin mong magpatingin sa iyong doktor bawat buwan sa panahon ng iyong paggamot upang pag-usapan ang tungkol sa iyong 

kondisyon at anumang mga side effect na maaaring nararanasan mo. Sa bawat pagbisita, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng reseta 

para sa hanggang 28-araw na supply ng gamot na walang mga refill. Dapat mong punan ang reseta na ito sa loob ng 7 araw.

Huwag mag-donate ng dugo habang umiinom ka ng thalidomide at sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng iyong paggamot.

Huwag ibahagi ang thalidomide sa sinumang iba, kahit na ang isang tao na maaaring magkaroon ng parehong mga sintomas na mayroon 

ka.

Para sa mga babaeng umiinom ng thalidomide:

Kung maaari kang maging buntis, kakailanganin mong matugunan ang ilang mga kinakailangan sa panahon ng iyong 

paggamot sa thalidomide. Kailangan mong matugunan ang mga kinakailangang ito kahit na mayroon kang kasaysayan ng 

hindi pagiging buntis. Maaaring hindi ka matugunan ang mga kinakailangang ito kung hindi ka pa naregla (nagkaroon ng 

regla) sa loob ng 24 na magkakasunod na buwan, o nagkaroon ka ng hysterectomy (operasyon para alisin ang iyong 

matris).
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Dapat kang gumamit ng dalawang katanggap-tanggap na paraan ng birth control para sa 4 na linggo bago ka magsimulang uminom ng 

thalidomide, sa panahon ng iyong paggamot, at para sa 4 na linggo pagkatapos ng iyong paggamot. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung aling 

mga paraan ng birth control ang katanggap-tanggap. Dapat mong gamitin ang dalawang paraan ng birth control na ito sa lahat ng oras maliban 

kung maaari mong garantiya na hindi ka magkakaroon ng anumang pakikipagtalik sa isang lalaki sa loob ng 4 na linggo bago ang iyong 

paggamot, sa panahon ng iyong paggamot, at sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng iyong paggamot.

Ang ilang mga gamot ay maaaring maging sanhi ng hormonal contraceptive na hindi gaanong epektibo. Kung plano 

mong gumamit ng mga hormonal contraceptive (birth control pill, patches, implants, injection, ring, o intrauterine 

device) habang ginagamot mo ang thalidomide, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng gamot, bitamina, at 

herbal supplement na iniinom mo o planong inumin. . Siguraduhing banggitin ang: griseofulvin (Grifulvin); ilang mga 

gamot para gamutin ang human immunodeficiency virus (HIV) kabilang ang amprenavir (Agenerase), atazanavir 

(Reyataz), darunavir (Prezista), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), lopinavir (sa Kaletra), nelfinavir (Viracept), 

ritonavir (Norvir , sa Kaletra), saquinavir (Invirase), at tipranavir (Aptivus); ilang mga gamot para sa mga seizure 

kabilang ang carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol) at phenytoin (Dilantin, Phenytek); modafinil (Provigil); 

penicillin; rifampin (Rimactane, Rifadin); rifabutin (Mycobutin); at St. John's wort. Maraming iba pang mga gamot ang 

maaaring makagambala sa pagkilos ng mga hormonal contraceptive, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang 

lahat ng mga gamot na iniinom o pinaplano mong inumin, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.

Dapat kang magkaroon ng dalawang negatibong pagsusuri sa pagbubuntis bago ka magsimulang kumuha ng thalidomide. Kakailanganin 

mo ring masuri para sa pagbubuntis sa isang laboratoryo sa ilang mga oras sa panahon ng iyong paggamot. Sasabihin sa iyo ng iyong 

doktor kung kailan at saan gagawin ang mga pagsusuring ito.

Itigil ang pag-inom ng thalidomide at tawagan kaagad ang iyong doktor kung sa tingin mo ay buntis ka, mayroon kang late, 

irregular, o hindi nakuha na regla, mayroon kang anumang pagbabago sa iyong pagdurugo ng regla, o nakikipagtalik ka nang 

hindi gumagamit ng dalawang paraan ng birth control. Sa ilang mga kaso, maaaring magreseta ang iyong doktor ng emergency 

contraception ('ang morning after pill') upang maiwasan ang pagbubuntis. Kung ikaw ay buntis sa panahon ng iyong paggamot, 

ang iyong doktor ay kinakailangang tumawag sa FDA at sa tagagawa. Sisiguraduhin din ng iyong doktor na makikipag-usap ka sa 

isang doktor na dalubhasa sa mga problema sa panahon ng pagbubuntis na makakatulong sa iyong gumawa ng mga pagpipilian 

na pinakamainam para sa iyo at sa iyong sanggol.

Para sa mga lalaking kumukuha ng thalidomide:

Ang Thalidomide ay naroroon sa semilya (likido na naglalaman ng tamud na inilabas sa pamamagitan ng ari ng lalaki sa 

panahon ng orgasm). Dapat kang gumamit ng latex o sintetikong condom o ganap na iwasan ang anumang pakikipagtalik 

sa isang babaeng buntis o maaaring mabuntis habang iniinom mo ang gamot na ito at sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng 

iyong paggamot. Ito ay kinakailangan kahit na ikaw ay nagkaroon ng vasectomy (opera upang maiwasan ang tamud na 

umalis sa iyong katawan at magdulot ng pagbubuntis). Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nakipagtalik ka nang walang 

proteksyon sa isang babae na maaaring mabuntis o kung sa tingin mo ay buntis ang iyong partner sa anumang 

kadahilanan.

Huwag mag-donate ng semilya o tamud habang umiinom ka ng thalidomide at sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng iyong 

paggamot.

Panganib ng mga namuong dugo:
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Kung umiinom ka ng thalidomide para gamutin ang multiple myeloma (isang uri ng cancer ng bone marrow), may panganib na 

magkaroon ka ng namuong dugo sa iyong mga braso, binti o baga. Mas malaki ang panganib na ito kapag ginamit ang 

thalidomide kasama ng iba pang mga gamot sa chemotherapy tulad ng dexamethasone. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung 

makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: pananakit, pananakit, pamumula, init, o pamamaga sa mga braso o 

binti; kinakapos na paghinga; o pananakit ng dibdib. Ang iyong doktor ay maaaring magreseta ng anticoagulant ('blood thinner') o 

aspirin upang makatulong na pigilan ang pagbuo ng mga clots sa panahon ng iyong paggamot sa thalidomide.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng thalidomide.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Thalidomide ay ginagamit kasama ng dexamethasone upang gamutin ang maramihang myeloma sa mga taong kamakailang natagpuang 

may ganitong sakit. Ginagamit din ito nang mag-isa o kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin at maiwasan ang mga sintomas ng balat 

ng erythema nodosum leprosum (ENL; mga yugto ng mga sugat sa balat, lagnat, at pinsala sa ugat na nangyayari sa mga taong may Hansen's 

disease [leprosy]). Ang Thalidomide ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na immunomodulatory agent. Ginagamot nito ang 

maramihang myeloma sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system upang labanan ang mga selula ng kanser. Ginagamot nito ang ENL 

sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng ilang natural na sangkap na nagdudulot ng pamamaga.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Thalidomide ay dumarating bilang isang kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Ang thalidomide ay karaniwang iniinom na may tubig isang 

beses sa isang araw bago matulog at hindi bababa sa 1 oras pagkatapos ng hapunan. Kung umiinom ka ng thalidomide para gamutin ang ENL, maaaring 

sabihin sa iyo ng iyong doktor na inumin ito nang higit sa isang beses sa isang araw, hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain. Uminom ng thalidomide sa 

halos parehong (mga) oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na 

ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang thalidomide nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas 

kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Panatilihin ang mga kapsula sa kanilang packaging hanggang handa ka nang kunin ang mga ito. Huwag buksan ang mga kapsula o 

hawakan ang mga ito nang higit sa kinakailangan. Kung ang iyong balat ay nadikit sa mga sirang kapsula o pulbos, hugasan ang 

nakalantad na bahagi ng sabon at tubig.

Ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa kung paano tumugon ang iyong mga sintomas sa thalidomide at kung bumalik ang iyong mga 

sintomas kapag huminto ka sa pag-inom ng gamot. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na matakpan ang iyong paggamot o bawasan ang 

iyong dosis kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. Huwag ihinto ang pagkuha ng thalidomide nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. 

Kapag kumpleto na ang iyong paggamot, malamang na babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang Thalidomide upang gamutin ang ilang partikular na kondisyon ng balat na kinasasangkutan ng pamamaga at 

pangangati. Ginagamit din ito upang gamutin ang ilang mga komplikasyon ng human immunodeficiency virus (HIV) tulad ng aphthous 

stomatitis (kondisyon kung saan nabubuo ang mga ulser sa bibig), pagtatae na nauugnay sa HIV, HIV-associated wasting syndrome, ilang 

mga impeksyon, at Kaposi's sarcoma (isang uri ng kanser sa balat). Ginamit din ang Thalidomide upang gamutin ang ilang uri ng cancer at 

tumor, matinding pagbaba ng timbang sa mga pasyenteng may mahinang immune system, talamak na graft versus host disease (isang 

komplikasyon na maaaring mangyari pagkatapos ng bone marrow transplant
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kung saan ang bagong transplant na materyal ay umaatake sa katawan ng tatanggap ng transplant), at Crohn's disease (isang kondisyon kung 

saan inaatake ng katawan ang lining ng digestive tract, na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, pagbaba ng timbang, at lagnat). Makipag-usap sa 

iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay minsan ay inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang 

impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng thalidomide,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa thalidomide o anumang iba pang mga gamot.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na 
nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: antidepressant; barbiturates tulad ng 
pentobarbital (Nembutal), phenobarbital, at secobarbital (Seconal); chlorpromazine; didanosine (Videx); mga gamot para sa 
pagkabalisa, sakit sa isip, o mga seizure; ilang mga gamot sa chemotherapy para sa kanser tulad ng cisplatin (Platinol), 
paclitaxel (Abraxane, Taxol), at vincristine;reserpine (Serpalan); pampakalma; mga tabletas sa pagtulog; at mga tranquilizer. 
Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para 
sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon o nagkaroon ka na ng human immunodeficiency virus (HIV), acquired 
immunodeficiency syndrome (AIDS), mababang antas ng mga white blood cell sa iyong dugo, o mga seizure.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

dapat mong malaman na ang thalidomide ay maaaring magpaantok sa iyo. Huwag magmaneho ng kotse, magpaandar ng makinarya, o gumawa ng iba pang 

aktibidad na nangangailangan sa iyong maging ganap na alerto hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming may alkohol habang umiinom ka ng thalidomide. Ang alkohol ay 

maaaring magpalala ng mga side effect mula sa thalidomide.

dapat mong malaman na ang thalidomide ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkahilo, at pagkahilo kapag mabilis kang 

bumangon mula sa pagkakahiga. Upang makatulong na maiwasan ang problemang ito, dahan-dahang bumangon sa kama, ipahinga 

ang iyong mga paa sa sahig nang ilang minuto bago tumayo.

dapat mong malaman na ang thalidomide ay naroroon sa iyong dugo at likido sa katawan. Ang sinumang maaaring madikit sa 

mga likidong ito ay dapat magsuot ng guwantes o maghugas ng anumang nakalantad na bahagi ng balat gamit ang sabon at 

tubig.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung wala pang 12 oras bago ang iyong susunod na naka-iskedyul na 

dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para 

makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?
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Ang Thalidomide ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

antok

pagkalito

pagkabalisa

depresyon o pagbabago ng mood

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

sakit ng buto, kalamnan, kasukasuan, o likod

kahinaan

sakit ng ulo

pagbabago sa gana

pagbabago ng timbang

pagduduwal

pagtitibi

tuyong bibig

tuyong balat

maputlang balat

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan

pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

kahirapan sa pagkamit o pagpapanatili ng isang paninigas

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

pantal

nangangati

mga pantal

paltos at pagbabalat ng balat

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, o mata

pamamalat

kahirapan sa paglunok o paghinga

lagnat, namamagang lalamunan, panginginig, ubo, o iba pang palatandaan ng impeksyon

mabagal o mabilis na tibok ng puso

mga seizure
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Ang Thalidomide ay maaaring magdulot ng pinsala sa ugat na maaaring maging malubha at permanente. Ang pinsalang ito ay maaaring 

mangyari anumang oras sa panahon o pagkatapos ng iyong paggamot. Regular kang susuriin ng iyong doktor upang makita kung paano 

naapektuhan ng thalidomide ang iyong nervous system. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, itigil ang pag-inom ng 

thalidomide at tawagan kaagad ang iyong doktor: pamamanhid, pamamanhid, pananakit, o paso sa mga kamay at paa.

Ang Thalidomide ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 
temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa thalidomide.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.
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mga pangalan ng rand

Thalomid®

Huling Binago - 08/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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