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anastrozol
olarak telaffuz edilir (as' troe zole)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Anastrozol, menopoz (yaşam değişikliği; aylık adet dönemlerinin sonu) yaşayan kadınlarda erken meme 
kanserini tedavi etmek için cerrahi veya radyasyon gibi diğer tedavilerle birlikte kullanılır. Bu ilaç aynı zamanda 
menopoza girmiş kadınlarda meme içine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış meme kanserinin ilk tedavisi 
olarak kullanılmaktadır. Bu ilaç aynı zamanda meme kanseri tamoksifen (Nolvadex) aldıktan sonra kötüleşen 
kadınlarda meme kanserini tedavi etmek için de kullanılır. Anastrozol, steroid olmayan aromataz inhibitörleri 
adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudun yaptığı östrojen miktarını azaltarak çalışır. Bu, büyümek için östrojene 
ihtiyaç duyan birçok meme kanseri hücresi türünün büyümesini yavaşlatabilir veya durdurabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Anastrozol ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. 
Anastrozol'ü her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Anastrozolü aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Birkaç yıl veya daha uzun süre anastrozol almanız gerekebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile anastrozol almaya 

devam edin. Doktorunuzla konuşmadan anastrozol kullanmayı bırakmayınız.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Anastrozol bazen hastalığa yakalanma riski yüksek olan kadınlarda meme kanserini önlemek 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?

Anastrozol almadan önce,

anastrozole veya diğer ilaçlara veya anastrozolün herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa doktorunuza 
ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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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: hormon replasman tedavisi (HRT) ve hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, 
halkalar ve enjeksiyonlar) gibi östrojen içeren ilaçlar; raloksifen (Evista); ve tamoksifen (Nolvadex). 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza, yüksek kolesterol, osteoporoz (kemiklerin kırılgan ve kolay kırılma durumu), 
karaciğer veya kalp hastalığınız olup olmadığını söyleyin.

anastrozolün sadece menopoza girmiş ve hamile kalamayan kadınlar tarafından alınması gerektiğini 
bilmelisiniz. Bununla birlikte, hamileyseniz veya emziriyorsanız, bu ilacı almaya başlamadan önce 
doktorunuza söylemelisiniz. Anastrozol fetüse zarar verebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

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?

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

zayıflık

baş ağrısı

sıcak basmalar

terlemek

karın ağrısı

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

kabızlık

ishal

göğüste ağrılı yanma hissi

kilo almak

eklem, kemik veya kas ağrısı

Meme ağrısı

ruh hali değişiklikleri
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depresyon

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

sinirlilik

baş dönmesi

vajinal kanama

vajinal kuruluk veya tahriş

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

kuru ağız

saç inceltme

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

göğüs ağrısı

boğaz ağrısı, öksürük, ateş, titreme, şişmiş bezler veya diğer enfeksiyon belirtileri

el veya kolda şişme, kızarıklık veya sıcaklık

zor, ağrılı veya acil idrara çıkma

bulanık görme veya görme değişiklikleri

cilt veya gözlerin sararması

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt lezyonları, ülserler veya kabarcıklar

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

nefes darlığı

yutma veya nefes almada zorluk

gözlerin, yüzün, dudakların, dilin, boğazın, kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

Anastrozol osteoporoza neden olabilir veya kötüleşebilir. Kemiklerinizin yoğunluğunu azaltabilir ve kırık 
kemik ve kırık olasılığını artırabilir. Bu ilacı almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun ve bu riskleri 
azaltmak için neler yapabileceğinizi öğrenin.

Anastrozol 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.
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(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.

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]

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.

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun anastrozole verdiği yanıtı 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

Arimidex®
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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 yetkilendirilmelidir.

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

Ulusal Sağlık Enstitüleri
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