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Arsenic Trioxide Injection
binibigkas bilang (ar' se nik trye ox' ide)

MAHALAGANG BABALA:

Ang arsenic trioxide ay dapat ibigay lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na may karanasan sa 

paggamot sa mga taong may leukemia (kanser ng mga puting selula ng dugo).

Ang arsenic trioxide ay maaaring magdulot ng isang seryoso o nagbabanta sa buhay na grupo ng mga sintomas na tinatawag na 

APL differentiation syndrome. Susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti upang makita kung nagkakaroon ka ng sindrom na 

ito. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na timbangin ang iyong sarili araw-araw sa mga unang ilang linggo ng iyong paggamot 

dahil ang pagtaas ng timbang ay sintomas ng APL differentiation syndrome. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: lagnat, pagtaas ng timbang, igsi sa paghinga, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, 

o ubo. Sa unang senyales na nagkakaroon ka ng APL differentiation syndrome, ang iyong doktor ay magrereseta ng isa o higit pang 

mga gamot upang gamutin ang sindrom.

Ang arsenic trioxide ay maaaring maging sanhi ng pagpapahaba ng QT (ang mga kalamnan ng puso ay mas matagal na mag-recharge sa pagitan ng mga tibok dahil sa isang 

electrical disturbance), na maaaring magdulot ng malubha o nakamamatay na mga problema sa ritmo ng puso. Bago ka magsimula ng paggamot sa arsenic trioxide, ang iyong 

doktor ay mag-uutos ng isang electrocardiogram (ECG; pagsubok na nagtatala ng elektrikal na aktibidad ng puso) at iba pang mga pagsusuri upang makita kung mayroon ka 

nang electrical disturbance sa iyong puso o nasa mas mataas kaysa sa karaniwang panganib ng pagbuo ng kondisyong ito. Susubaybayan ka nang mabuti ng iyong doktor at 

mag-uutos ng ECG at iba pang mga pagsusuri sa panahon ng iyong paggamot na may arsenic trioxide. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng 

pagpapahaba ng QT, pagpalya ng puso, hindi regular na tibok ng puso, o mababang antas ng potasa o magnesiyo sa iyong dugo. Sabihin din sa iyong doktor kung umiinom ka 

ng alinman sa mga sumusunod na gamot: amiodarone (Nexterone, Pacerone), amphotericin (Abelcet, Amphotec, Fungizone), cisapride (Propulsid), disopyramide (Norpace), 

diuretics ('water pills'), dofetilide (Tikosyn), erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin), moxifloxacin (Avelox), pimozide (Orap), procainamide (Procanbid, Pronestyl), quinidine 

(Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacin (Zagam), thioridazine (Mellaril), at ziprasidone (Geodon). Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi 

regular o mabilis na tibok ng puso o kung nahimatay ka sa panahon ng iyong paggamot sa arsenic trioxide. Pronestyl), quinidine (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), 

sparfloxacin (Zagam), thioridazine (Mellaril), at ziprasidone (Geodon). Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi regular o mabilis na tibok ng puso o kung 

nahimatay ka sa panahon ng iyong paggamot sa arsenic trioxide. Pronestyl), quinidine (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacin (Zagam), thioridazine (Mellaril), 

at ziprasidone (Geodon). Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi regular o mabilis na tibok ng puso o kung nahimatay ka sa panahon ng iyong paggamot 

sa arsenic trioxide.

Ang pag-iniksyon ng arsenic trioxide ay maaaring magdulot ng encephalopathy (pagkalito, mga problema sa memorya, at iba pang 

kahirapan na dulot ng abnormal na paggana ng utak). Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka o nakainom na ng maraming 

alkohol, kung mayroon kang malabsorption syndrome (mga problema sa pagsipsip ng pagkain), isang nutritional
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kakulangan, o kung umiinom ka ng furosemide (Lasix). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan 

kaagad ang iyong doktor: pagkalito; pagkawala ng malay; mga seizure; mga pagbabago sa pagsasalita; mga problema sa 

koordinasyon, balanse, o paglalakad; o mga pagbabago sa visual gaya ng pagbaba ng visual na perception, mga problema sa 

pagbabasa, o double vision. Siguraduhin na alam ng iyong pamilya o tagapag-alaga kung aling mga sintomas ang maaaring 

malubha upang makapagpagamot sila kung hindi mo kayang tumawag nang mag-isa.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri bago at 

pagkatapos upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa arsenic trioxide.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng arsenic trioxide.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang arsenic trioxide kasabay ng tretinoin para gamutin ang acute promyelocytic leukemia (APL; isang uri ng cancer 

kung saan napakaraming immature na mga selula ng dugo sa dugo at bone marrow) sa ilang partikular na tao bilang unang 

paggamot. Ginagamit din ito upang gamutin ang APL sa ilang partikular na tao na hindi natulungan ng iba pang uri ng 

chemotherapy o ang kondisyon ay bumuti ngunit lumala pagkatapos ng paggamot na may retinoid at iba pang uri ng (mga) 

paggamot sa chemotherapy. Ang arsenic trioxide ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anti-neoplastics. Gumagana 

ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang arsenic trioxide ay dumarating bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o klinika. Ang 

arsenic trioxide ay karaniwang itinuturok sa loob ng 1 hanggang 2 oras, ngunit maaari itong iturok ng hanggang 4 na oras kung ang mga side 

effect ay nararanasan sa panahon ng pagbubuhos. Karaniwan itong ibinibigay isang beses sa isang araw para sa isang tiyak na tagal ng panahon.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng arsenic trioxide injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa arsenic trioxide, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa arsenic trioxide injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, 
at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa 
seksyong MAHALAGANG BABALA. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o 
subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay o bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o kung plano mong maging ama ng isang anak. Kung ikaw ay babae, 

kakailanganin mong kumuha ng pregnancy test bago simulan ang paggamot at gumamit ng birth control upang maiwasan ang pagbubuntis 

sa panahon ng iyong paggamot at nang hindi bababa sa 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung ikaw ay lalaki, ikaw at ang iyong 

babaeng kinakasama ay dapat gumamit ng epektibong birth control habang ikaw ay tumatanggap ng arsenic
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trioxide injection at para sa 3 buwan pagkatapos ng huling dosis. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay buntis habang ginagamit ang gamot na 

ito, tawagan ang iyong doktor. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paggamit ng birth control upang maiwasan ang pagbubuntis sa 

panahon ng iyong paggamot na may arsenic trioxide. Ang arsenic trioxide ay maaaring makapinsala sa fetus.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag magpasuso sa panahon ng iyong 

paggamot at sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng iyong huling dosis.

dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magpababa ng pagkamayabong sa mga lalaki. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng 

pagtanggap ng arsenic trioxide.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap ng 
arsenic trioxide.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang arsenic trioxide injection ay maaaring magdulot ng pagtaas sa iyong asukal sa dugo. Tawagan kaagad 
ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng hyperglycemia (mataas 
na asukal sa dugo):

matinding pagkauhaw

madalas na pag-ihi

matinding gutom

kahinaan

malabong paningin

Kung hindi ginagamot ang mataas na asukal sa dugo, maaaring magkaroon ng isang seryoso at nagbabanta sa buhay na kondisyon na 

tinatawag na diabetic ketoacidosis. Kumuha kaagad ng pangangalagang medikal kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito:

tuyong bibig

pagduduwal at pagsusuka

kinakapos na paghinga

hininga na amoy prutas

nabawasan ang kamalayan

Ang arsenic trioxide injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

labis na pagkapagod

pagkahilo

sakit ng ulo

pagtatae

pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti
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pantal

nangangati

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
sa mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

suka na duguan o parang coffee grounds

dumi na itim at nalalabi o naglalaman ng matingkad na pulang dugo

nabawasan ang pag-ihi

mga pantal

Ang arsenic trioxide injection ay maaaring magdulot ng iba pang side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga 

problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

mga seizure

kahinaan ng kalamnan

pagkalito

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa arsenic trioxide injection.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Trisenox®
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Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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