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Атезолизумаб инжекция
произнася се като (a'' te zoe liz' ue mab)

защо е предписано това лекарство?

Използва се инжекция с атезолизумаб:

за лечение на някои видове уротелиален рак (рак на лигавицата на пикочния мехур и други части на пикочните пътища), 
който се е разпространил или не може да бъде отстранен чрез операция при хора, които не могат да получат 
платиносъдържаща химиотерапия (карбоплатин, цисплатин),

самостоятелно или с други химиотерапевтични лекарства като първо лечение за някои видове недребноклетъчен рак на 
белия дроб (NSCLC), който се е разпространил в други части на тялото,

за лечение на определен тип NSCLC, който се е разпространил в други части на тялото и който се е влошил по 
време на или след лечение с други химиотерапевтични лекарства,

самостоятелно за лечение и предотвратяване на връщането на определен тип NSCLC след операция за отстраняването му 
и след лечение с химиотерапия, съдържаща платина (карбоплатин, цисплатин),

заедно с други химиотерапевтични лекарства като първо лечение за определен вид дребноклетъчен рак на 
белия дроб (SCLC), който се е разпространил в белия дроб или в други части на тялото,

в комбинация с бевацизумаб (Avastin) за лечение на хепатоцелуларен карцином (HCC), който се е разпространил или не 
може да бъде отстранен чрез операция при хора, които преди това не са получавали химиотерапия, и

в комбинация с кобиметиниб (Cotellic) и вемурафениб (Zelboraf) за лечение на някои видове меланом (вид 
рак на кожата), който се е разпространил или не може да бъде отстранен чрез операция.

Инжектирането на атезолизумаб е в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа като блокира действието на 

определен протеин в раковите клетки. Това помага на имунната система на човека да се бори срещу раковите клетки и помага за 

забавяне на растежа на тумора.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на атезолизумаб идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира във вена за 30 до 60 минути от 

лекар или медицинска сестра в болница или медицинско заведение. Обикновено се инжектира веднъж на всеки 2, 3 или 4 

седмици в зависимост от Вашата доза. Продължителността на Вашето лечение ще бъде решена от Вашия лекар и зависи 

от вида на лекувания рак, колко добре тялото Ви реагира на лекарството и страничните ефекти, които изпитвате.

Инжектирането на атезолизумаб може да причини сериозни реакции по време на инфузията на лекарството. Лекар 

или медицинска сестра ще ви наблюдават внимателно, докато получавате лекарството. Ако изпитате някое от

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616035.html 1/5

TITLE - ATEZOLIZUMAB / TECENTRIQ  MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-atezolizumab-tecentriq-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616035.html


14.04.22, 14:55 ч Инжекция с атезолизумаб: Информация за лекарствата MedlinePlus

следните симптоми, уведомете незабавно Вашия лекар: зачервяване, треска, втрисане, треперене, замаяност, усещане за 

слабост, задух, хрипове, затруднено дишане, сърбеж, обрив, болка в гърба или шията, или подуване на лицето или 

устните.

Вашият лекар може да се наложи да забави инфузията Ви, да отложи или спре лечението Ви, или да Ви лекува с други 

лекарства, ако получите определени нежелани реакции. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по 

време на лечението с инжекция атезолизумаб.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с инжекция атезолизумаб и всеки път, когато получавате лекарството. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите 

уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за 

лекарства.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с атезолизумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към атезолизумаб, други лекарства или някоя от съставките на 

инжектирането на атезолизумаб. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за списък на 

съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и 

билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 

Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали трансплантация на орган или костен мозък или лъчева терапия в 

областта на гръдния кош; проблеми с белите дробове или дишането; всяко състояние, което засяга нервната Ви система, 

като миастения гравис (разстройство на нервната система, което причинява мускулна слабост) или синдром на Гилен-Баре 

(слабост, изтръпване и възможна парализа поради внезапно увреждане на нервите); автоимунно заболяване (състояние, 

при което имунната система атакува здрава част от тялото) като болест на Crohn (състояние, при което имунната система 

атакува лигавицата на храносмилателния тракт, причинявайки болка, диария, загуба на тегло и треска), улцерозен колит 

(състояние, което причинява подуване и рани в лигавицата на дебелото черво [дебелото черво] и ректума) или лупус 

(състояние, при което имунната система атакува много тъкани и органи, включително кожата, стави, кръв и бъбреци); 

диабет; проблеми с щитовидната жлеза; или бъбречно или чернодробно заболяване. Също така уведомете Вашия лекар, ако 

имате или някога сте имали цитомегаловирус (CMV; вирусна инфекция, която може да причини симптоми при пациенти със 

слаба имунна система).

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди да започнете лечението, ще трябва да 

направите тест за бременност. Не трябва да забременявате, докато получавате инжекция с атезолизумаб и 5 месеца след 

последната доза. Говорете с Вашия лекар относно методите за контрол на раждаемостта, които можете да използвате по 

време на лечението. Ако забременеете, докато получавате инжекция с атезолизумаб, незабавно се обадете на Вашия лекар. 

Атезолизумаб може да увреди плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не кърмите по време на 
лечението и 5 месеца след последната доза.
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какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на атезолизумаб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

болки в гърба, врата или ставите

бледа кожа

подуване на ръцете

загуба на апетит

гадене

повръщане

запек

косопад

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

диария, стомашна болка, кръв или слуз в изпражненията или черен катран, лепкав, изпражнения

продължаваща болка, която започва в горната лява или средна част на стомаха, но може да се разпространи в гърба, треска, гадене, 

повръщане

висока температура, възпалено гърло, кашлица, втрисане, грипоподобни симптоми, често, спешно, трудно или болезнено уриниране или 

други признаци на инфекция

намалено уриниране, кръв в урината, подуване на глезените или стъпалата или загуба на апетит

нова или влошаваща се кашлица, която може да бъде кървава, задух или болка в гърдите

пожълтяване на кожата или очите, силна умора, лесно кървене или синини, гадене или повръщане, 
болка в горната дясна част на стомаха, тъмна (с цвят на чай) урина, намален апетит

главоболие, което няма да изчезне или необичайно главоболие; силна умора; ускорен сърдечен ритъм; запек; повишено 

изпотяване; усещане за студ; задълбочаване на гласа; косопад; чувство на по-голям глад или жажда от обикновено; замаяност или 

припадък; повишено уриниране; загуба или наддаване на тегло; промени в зрението; промени в настроението или поведението, 

като намалено сексуално желание или чувство на раздразнителност, обърканост или забравяне

обрив или сърбеж, образуване на мехури или лющене на кожата

рани в устата, носа, гърлото или гениталната област

постоянна мускулна болка, спазми или слабост; скованост на врата

изтръпване или изтръпване на ръцете или краката

замъглено или двойно виждане, чувствителност към светлина или други проблеми със зрението, болка или зачервяване на очите

чувство на по-гладен или жажда от обикновено, повишено уриниране, силна умора, слабост, дъх, който 
мирише на плодове
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болка в гърдите, задух, ускорен или неравномерен пулс, подуване на глезените

Инжектирането на атезолизумаб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни 

изследвания преди и по време на лечението с инжекция с атезолизумаб, за да провери реакцията на тялото ви към 

лекарството. При някои състояния Вашият лекар ще назначи лабораторен тест, преди да започнете лечението, за да 

види дали ракът Ви може да се лекува с атезолизумаб.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Tecentriq®
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