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Arsenik Trioksit Enjeksiyonu
(ar' se nik trye ox' ide) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Arsenik trioksit, yalnızca lösemi (beyaz kan hücrelerinin kanseri) olan kişilerin tedavisinde 
deneyimli bir doktorun gözetiminde verilmelidir.

Arsenik trioksit, APL farklılaşma sendromu adı verilen ciddi veya yaşamı tehdit eden bir semptom 
grubuna neden olabilir. Doktorunuz bu sendromu geliştirip geliştirmediğinizi anlamak için sizi 
dikkatle izleyecektir. Kilo alımı APL farklılaşma sendromunun bir belirtisi olduğundan, doktorunuz 
tedavinizin ilk birkaç haftasında her gün kendinizi tartmanızı isteyebilir. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: ateş, kilo artışı, nefes darlığı, nefes darlığı, 
göğüs ağrısı veya öksürük. APL farklılaşma sendromu geliştirdiğinizin ilk belirtisinde, doktorunuz 
sendromu tedavi etmek için bir veya daha fazla ilaç yazacaktır.

Arsenik trioksit, ciddi veya yaşamı tehdit eden kalp ritmi sorunlarına neden olabilen QT uzamasına (bir elektriksel bozukluk nedeniyle kalp 

kaslarının atımlar arasında yeniden şarj olması daha uzun sürer) neden olabilir. Arsenik trioksit ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuz 

kalbinizde zaten bir elektriksel bozukluk olup olmadığını veya normalden daha yüksek risk altında olup olmadığınızı görmek için bir 

elektrokardiyogram (EKG; kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden test) ve diğer testleri isteyecektir. bu durumu geliştirmek. Doktorunuz sizi 

yakından izleyecek ve arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında bir EKG ve diğer testler isteyecektir. Kanınızda QT uzaması, kalp yetmezliği, 

düzensiz kalp atışı veya düşük potasyum veya magnezyum düzeyleri olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Ayrıca aşağıdaki ilaçlardan 

herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: amiodaron (Nexterone, Pacerone), amfoterisin (Abelcet, Amphotec, Fungizone), sisaprid 

(Propulsid), disopiramid (Norpace), diüretikler ('su hapları'), dofetilid (Tikosyn), eritromisin (EES, E-Mycin, Eritrosin), moksifloksasin (Avelox), 

pimozid (Orap), prokainamid (Procanbid, Pronestyl), kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloksasin (Zagam), tioridazin 

(Mellaril) ve ziprasidon (Geodon). Arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında düzensiz veya hızlı kalp atışınız varsa veya bayılırsanız hemen 

doktorunuzu arayın. Pronestyl), kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloksasin (Zagam), tioridazin (Mellaril) ve ziprasidon 

(Geodon). Arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında düzensiz veya hızlı kalp atışınız varsa veya bayılırsanız hemen doktorunuzu arayın. Pronestyl), 

kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloksasin (Zagam), tioridazin (Mellaril) ve ziprasidon (Geodon). Arsenik trioksit ile 

tedaviniz sırasında düzensiz veya hızlı kalp atışınız varsa veya bayılırsanız hemen doktorunuzu arayın.

Arsenik trioksit enjeksiyonu, ensefalopatiye (kafa karışıklığı, hafıza sorunları ve anormal beyin fonksiyonunun neden 

olduğu diğer zorluklar) neden olabilir. Çok miktarda alkol içtiyseniz veya hiç içtiyseniz, malabsorpsiyon sendromunuz 

(yiyecekleri emme sorunları), beslenme ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz.
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eksikliği veya furosemid (Lasix) alıyorsanız. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız hemen 
doktorunuzu arayın: kafa karışıklığı; bilinç kaybı; nöbetler; konuşma değişiklikleri; koordinasyon, denge 
veya yürüme ile ilgili sorunlar; veya azalmış görsel algı, okuma sorunları veya çift görme gibi görsel 
değişiklikler. Ailenizin veya bakıcınızın hangi semptomların ciddi olabileceğini bildiğinden emin olun, 
böylece kendi başınıza arayamıyorsanız tedaviye başvurabilirler.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun arsenik trioksite 

tepkisini kontrol etmek için önce ve sonra bazı testler isteyecektir.

Arsenik trioksit almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Arsenik trioksit, bazı kişilerde ilk tedavi olarak akut promiyelositik lösemiyi (APL; kanda ve kemik iliğinde çok 
fazla olgunlaşmamış kan hücresinin bulunduğu bir kanser türü) tedavi etmek için tretinoin ile kombinasyon 
halinde kullanılır. Ayrıca, diğer kemoterapi türlerinin yardımı olmayan veya bir retinoid ve diğer kemoterapi 
tedavi(ler)i ile tedaviyi takiben durumu düzelen ancak daha sonra kötüleşen belirli kişilerde APL'yi tedavi etmek 
için kullanılır. Arsenik trioksit, anti-neoplastikler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini 
yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Arsenik trioksit, tıbbi bir ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından damara enjekte edilecek bir 
çözelti (sıvı) olarak gelir. Arsenik trioksit genellikle 1 ila 2 saatte enjekte edilir, ancak infüzyon sırasında yan 
etkiler görülürse 4 saate kadar enjekte edilebilir. Genellikle belirli bir süre için günde bir kez verilir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Arsenik trioksit enjeksiyonu almadan önce,

arsenik trioksite, diğer ilaçlara veya arsenik trioksit enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçları mutlaka 
belirtin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Kadınsanız, tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız ve tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 
sonra en az 6 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolü kullanmanız gerekecektir. Erkek iseniz, 
siz ve kadın partneriniz arsenik alırken etkili doğum kontrolü kullanmalısınız.
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trioksit enjeksiyonu ve son dozdan 3 ay sonra. Bu ilacı kullanırken siz veya eşiniz hamile kalırsa 
doktorunuzu arayın. Arsenik trioksit ile tedaviniz sırasında hamileliği önlemek için doğum kontrolünün 
kullanılması hakkında doktorunuzla konuşun. Arsenik trioksit fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 
sonraki 2 hafta boyunca emzirmemenizi söyleyecektir.

Bu ilacın erkeklerde doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Arsenik trioksit almanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye arsenik trioksit aldığınızı 
söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Arsenik trioksit enjeksiyonu kan şekerinizin yükselmesine neden olabilir. Aşağıdaki 
hiperglisemi (yüksek kan şekeri) semptomlarından herhangi birine sahipseniz hemen 
doktorunuzu arayın:

aşırı susuzluk

sık idrara çıkma

aşırı açlık

zayıflık

bulanık görme

Yüksek kan şekeri tedavi edilmezse diyabetik ketoasidoz adı verilen ciddi, yaşamı tehdit eden 
bir durum gelişebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz derhal tıbbi yardım 
alın:

kuru ağız

mide bulantısı ve kusma

nefes darlığı

meyveli kokan nefes

azalmış bilinç

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

aşırı yorgunluk

baş dönmesi

baş ağrısı

ishal

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

kaşıntı

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

olağandışı morarma veya kanama

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma

siyah ve katranlı veya parlak kırmızı kan içeren dışkı

azalmış idrara çıkma

kurdeşen

Arsenik trioksit 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).

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:

nöbetler

Kas Güçsüzlüğü

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Arsenik trioksit enjeksiyonu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya 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

trisenoks®
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