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tiyoguanin
olarak telaffuz edilir (senin'' oh gwah' neen)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Tioguanin, akut miyeloid lösemiyi (AML; beyaz kan hücrelerinde başlayan bir kanser türü) tedavi etmek için 

kullanılır. Tiyoguanin, pürin analogları olarak bilinen bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin 

büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Thioguanine, genellikle günde bir kez ağızdan alınan bir tablet olarak gelir. Tedavinin uzunluğu, aldığınız ilaç 
türlerine, vücudunuzun bunlara ne kadar iyi yanıt verdiğine ve sahip olduğunuz kanser türüne bağlıdır. 
Tioguanini her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Tioguanini aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz tedaviniz sırasında tioguanin dozunuzu artırabilir veya azaltabilir. Bu, ilacın sizin için ne 
kadar iyi çalıştığına ve yaşadığınız yan etkilere bağlıdır. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında 
doktorunuzla konuşun. Kendinizi iyi hissetseniz bile tioguanin almaya devam edin. Doktorunuzla 
konuşmadan tioguanin almayı kesmeyin.

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?

Tioguanin almadan önce,

tioguanine, diğer ilaçlara veya tioguanin tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

kanserinizi tedavi etmek için tioguanin veya merkaptopürin aldıysanız doktorunuza söyleyiniz. 
Doktorunuz, bu ilaçlardan herhangi biri geçmişte kanserinize karşı iyi sonuç vermediyse, tioguanin 
almamanızı söyleyebilir.
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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: mesalamin (Apriso, Asacol, Pentasa, diğerleri), olsalazin (Dipentum) ve sülfasalazin (Azulfidin) gibi 
aminosalisilatlar. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir. Ayrıca doktorunuza ve eczacınıza aldığınız tüm ilaçlar hakkında bilgi verin, böylece 
ilaçlarınızdan herhangi birinin tioguanin ile tedaviniz sırasında karaciğer hasarı geliştirme riskinizi artırıp 
artırmadığını kontrol edebilirler.

Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tioguanin 
alırken hamile kalmamalı veya emzirmemelisiniz. Tioguanin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu 
arayın. Tioguanin fetüse zarar verebilir.

Doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı olmayın.

Genetik (kalıtsal) bir risk faktörünüz varsa, tioguaninin ciddi yan etkilerini geliştirme riskinizin daha yüksek olabileceğini 
bilmelisiniz. Doktorunuz, bu risk faktörüne sahip olup olmadığınızı görmek için tedavinizden önce veya tedaviniz 
sırasında testler isteyebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Tioguanin ile tedaviniz sırasında bol sıvı tüketin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

iştah veya kilo kaybı

ağız ve boğazda yaralar

baş ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

olağandışı kanama veya morarma

cilt veya gözlerin sararması

grip benzeri semptomlar
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mide bölgesinin şişmesi

mide ağrısı, özellikle midenin sağ tarafında

yüzün, kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

kanlı kusmuk

siyah, katranlı veya kanlı dışkı

ateş, boğaz ağrısı, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri

nefes darlığı

sersemlik

Tioguanin 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:
mide bulantısı
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kusma

asiri terleme

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

olağandışı kanama veya morarma

ateş, boğaz ağrısı, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun tioguanine tepkisini kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

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

tabloid®

diğer isimler

2-Amino-6-merkaptopürin

6-TG

6-Tiyoguanin
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