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tiotepa enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (senin'' oh tep' a)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Thiotepa, belirli yumurtalık kanseri türlerini (yumurtaların oluştuğu kadın üreme organlarında başlayan kanser), 

meme ve mesane kanserini tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca kanserli tümörlerin neden olduğu kötü huylu 

efüzyonları (akciğerlerde veya kalp çevresinde sıvı toplanması durumu) tedavi etmek için kullanılır. Thiotepa, alkilleyici 

ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak 

çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Thiotepa, tıbbi bir tesiste doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) enjekte edilecek sıvı ile 
karıştırılacak bir toz olarak gelir. Ayrıca intraperitoneal olarak (karın boşluğuna), intraplevral olarak 
(göğüs boşluğuna) veya intraperikardiyal olarak (kalbin astarına) enjekte edilebilir. Tedavinizin programı, 
durumunuza ve tiotepaya nasıl yanıt verdiğinize bağlıdır.

Mesane kanseri için kullanıldığında, tiotepa 4 hafta boyunca haftada bir tüp veya kateter yoluyla 
mesanenize infüze edilir (yavaşça enjekte edilir). Tedavinizden 8 ila 12 saat önce sıvı içmekten 
kaçının. İlacı 2 saat mesanenizde tutmalısınız. 2 saat boyunca ilacı mesanenizde tutamazsanız, 
sağlık uzmanınıza bildirin.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Tiotepa almadan önce,
tiotepaya, diğer ilaçlara veya tiotepa enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin 
takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin.

böbrek veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz tiotepa 
almamanızı istemeyebilir.
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Radyasyon (x-ray) tedavisi veya başka bir kemoterapi alıp almadığınızı veya daha önce herhangi 
bir tıbbi durumunuz olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Tiotepanın kadınlarda normal adet döngüsüne (dönem) müdahale edebileceğini, erkeklerde sperm 
üretimini durdurabileceğini ve kısırlığa (hamile kalma güçlüğü) neden olabileceğini bilmelisiniz. Hamile 
olan kadınlar bu ilacı almaya başlamadan önce doktorlarına söylemelidir. Tiotepa alırken siz veya eşiniz 
hamile kalmamalısınız. Tiotepa enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında kendinizde veya eşinizde hamileliği 
önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tiotepa alırken emzirmemelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

karın ağrısı

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

baş dönmesi

baş ağrısı

bulanık görüş

ağrılı veya kırmızı gözler

saç kaybı

ilacın enjekte edildiği yerde ağrı

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

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

sık, acil veya ağrılı idrara çıkma

idrarda kan

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri
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olağandışı kanama veya morarma

siyah ve katranlı tabureler

dışkıda kırmızı kan

kanlı kusma; kahve telvesi gibi görünen kusmuk malzeme

burun kanaması

Thiotepa, başka kanserler geliştirme riskinizi artırabilir. Tiotepa enjeksiyonu almanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

Tiotepa 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).

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 şunları içerebilir:

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı kanama veya morarma

siyah ve katranlı tabureler

dışkıda kırmızı kan

kanlı kusma; kahve telvesi gibi görünen kusmuk malzeme

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun tiotepaya 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
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Tepadina®

tiopleks®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.

Son Revize - 03/15/2013

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682821.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

