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Trastuzumab Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (tras too' zoo mab)

Fark etme:

Trastuzumab enjeksiyonu, trastuzumab-anns enjeksiyonu, trastuzumab-dkst enjeksiyonu ve 
trastuzumabqyyp enjeksiyonu biyolojik ilaçlardır (canlı organizmalardan yapılan ilaçlar). Biyobenzer 
trastuzumab-anns enjeksiyonu, trastuzumab-dkst enjeksiyonu ve trastuzumab-qyyp enjeksiyonu, 
trastuzumab enjeksiyonuna oldukça benzerdir ve vücutta trastuzumab enjeksiyonu ile aynı şekilde çalışır. 
Bu nedenle, bu tartışmada bu ilaçları temsil etmek için trastuzumab enjeksiyon ürünleri terimi 
kullanılacaktır.

ÖNEMLİ UYARI:

Trastuzumab enjeksiyon ürünleri ciddi veya yaşamı tehdit eden kalp sorunlarına neden olabilir. Kalp 
hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Doktorunuz, bir trastuzumab 
enjeksiyon ürününü güvenle almanız için kalbinizin yeterince iyi çalışıp çalışmadığını görmek için 
tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında testler isteyecektir. Daunorubisin (Daunoxome, Cerubidine), 
doksorubisin (Doxil), epirubisin (Ellence) ve idarubisin (İdamisin) gibi göğsünüze radyasyon tedavisi veya 
kanser için antrasiklin ilaçları ile tedavi ediliyorsanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: öksürük; nefes darlığı; kolların, ellerin, 
ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi; kilo alımı (24 saatte 5 pounddan [yaklaşık 2,3 
kilogram] fazla); baş dönmesi; bilinç kaybı; veya hızlı, düzensiz,

Trastuzumab enjeksiyon ürünleri, ilaç verilirken veya 24 saat sonrasına kadar meydana gelebilecek ciddi 
veya yaşamı tehdit eden reaksiyonlara neden olabilir. Trastuzumab enjeksiyon ürünleri de ciddi akciğer 
hasarına neden olabilir. Akciğer hastalığınız varsa veya daha önce olduysa veya akciğerlerinizde bir tümör 
varsa, özellikle nefes almakta güçlük çekmenize neden olduysa doktorunuza söyleyiniz. Bir trastuzumab 
enjeksiyon ürünü aldığınızda doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir, böylece ciddi bir reaksiyon yaşarsanız 
tedaviniz kesilebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz, derhal doktorunuza söyleyiniz: 
ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, ağrı, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, kızarıklık, kurdeşen, kaşıntı, 
boğazda sıkışma; veya nefes alma veya yutma güçlüğü.
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Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Trastuzumab enjeksiyon ürünleri 

doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 7 ay boyunca hamileliği 

önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında 

doktorunuzla konuşun. Bir trastuzumab enjeksiyon ürünü ile tedaviniz sırasında hamile kalırsanız, derhal 

doktorunuzu arayın.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun bir trastuzumab 

enjeksiyon ürününe verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Bir trastuzumab enjeksiyon ürünü almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Trastuzumab enjeksiyon ürünleri, diğer ilaçlarla birlikte veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış belirli 
bir meme kanseri türünü tedavi etmek için başka ilaçlar kullanıldıktan sonra kullanılır. Trastuzumab 
enjeksiyon ürünleri, belirli bir meme kanseri türünün geri dönme olasılığını azaltmak için diğer ilaçlarla 
tedavi sırasında ve sonrasında da kullanılır. Trastuzumab enjeksiyon ürünleri, vücudun diğer 
bölgelerine yayılmış belirli mide kanseri türlerini tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte de kullanılır. 
Trastuzumab, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini 
durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Trastuzumab enjeksiyon ürünleri, bir hastane veya tıbbi tesiste bir doktor veya hemşire tarafından damar içine 
enjekte edilecek bir sıvı ile karıştırılmak üzere sıvı veya toz halinde gelir. Yayılmış meme kanserini tedavi etmek 
için bir trastuzumab enjeksiyon ürünü kullanıldığında, genellikle haftada bir kez verilir. Bir trastuzumab 
enjeksiyon ürünü meme kanserinin geri dönüşünü önlemek için kullanıldığında, diğer kemoterapi ilaçlarıyla 
tedavi sırasında genellikle haftada bir kez verilir ve daha sonra diğer ilaçlarla tedavi tamamlandıktan sonra 3 
haftada bir 52 haftaya kadar verilir. Mide kanserini tedavi etmek için bir trastuzumab enjeksiyon ürünü 
kullanıldığında, genellikle her 3 haftada bir verilir. Tedavinizin uzunluğu, vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt 
verdiğine ve yaşadığınız yan etkilere bağlıdır.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Bir trastuzumab enjeksiyon ürünü almadan önce,

Çin hamsteri yumurtalık hücresi proteininden yapılan trastuzumab, trastuzumab-anns, 
trastuzumabdkst, trastuzumab-qyyp ilaçları, diğer ilaçlar veya benzil alkole alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Alerjiniz olan bir ilacın Çin hamsteri yumurtalık hücresi 
proteininden mi yoksa benzil alkol mü içerdiğinden emin değilseniz eczacınıza danışınız.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ihtiyacı olabilir
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ilaçlarınızın dozlarını değiştirin veya yan etkiler için sizi dikkatle izleyin.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlardan herhangi birine sahipseniz veya daha önce olduysa veya başka 
bir tıbbi durumunuz varsa doktorunuza söyleyin.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize bir trastuzumab enjeksiyon 
ürünü aldığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir trastuzumab enjeksiyon ürünü dozu almak için randevu alamıyorsanız hemen doktorunuzu 
arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ishal

kabızlık

karın ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

iştah kaybı

sırt, kemik, eklem veya kas ağrısı

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

sıcak basmalar

kollarda, ellerde, ayaklarda veya bacaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

tırnakların görünümündeki değişiklikler

akne

depresyon

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

boğaz ağrısı, ateş, titreme, idrara çıkma zorluğu, idrar yaparken ağrı ve diğer enfeksiyon belirtileri

burun kanaması ve diğer olağandışı morarma veya kanama

aşırı yorgunluk

soluk ten
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mide bulantısı; kusma; iştah kaybı; tükenmişlik; hızlı kalp atımı; Koyu idrar; azalmış idrar miktarı; karın 
ağrısı; nöbetler; halüsinasyonlar; veya kas krampları ve spazmları

Trastuzumab enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız 
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).

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuz vücudunuzun trastuzumab enjeksiyonuna verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

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

Herceptin®(trastuzumab)

kanjinti®(trastuzumab-anns)

Ogivri®(trastuzumab-dkst)

Trazimera®(trastuzumab-qyyp)
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