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Azacitidine Injection
binibigkas bilang (ay za site' i deen)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Azacitidine ay ginagamit upang gamutin ang myelodysplastic syndrome (isang pangkat ng mga kondisyon kung saan ang utak ng buto ay gumagawa ng 

mga selula ng dugo na mali ang hugis at hindi gumagawa ng sapat na malusog na mga selula ng dugo). Ang Azacitidine ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na mga ahente ng demethylation. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtulong sa bone marrow na makagawa ng mga normal na selula ng dugo 

at sa pamamagitan ng pagpatay sa mga abnormal na selula sa bone marrow.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Azacitidine ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa tubig at iturok sa ilalim ng balat (sa ilalim ng balat) o intravenously (sa 

ugat) ng isang doktor o nars sa isang opisinang medikal o departamento ng outpatient ng ospital. Ito ay karaniwang iniksyon isang 

beses sa isang araw para sa 7 araw. Maaaring ulitin ang paggamot na ito tuwing 4 na linggo hangga't inirerekomenda ng iyong doktor. 

Karaniwang dapat ibigay ang paggamot nang hindi bababa sa apat na cycle.

Maaaring taasan ng iyong doktor ang iyong dosis ng azacitidine pagkatapos ng dalawang cycle kung hindi bumuti ang iyong kondisyon at kung 

hindi ka nakaranas ng malubhang epekto ng gamot. Maaaring kailanganin din ng iyong doktor na antalahin ang iyong paggamot o bawasan ang 

iyong dosis kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng 

iyong paggamot na may azacitadine.

Bibigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka bago mo matanggap ang bawat dosis ng 

azacitadine.

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 gamitin ang azacitidine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa azacitidine, mannitol (Osmitrol, Resectisol), o anumang 
iba pang mga gamot.

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. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng 

iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
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sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang tumor sa atay. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng azacitidine.

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

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

ay hindi dapat mabuntis habang ikaw ay gumagamit ng azacitidine. Dapat mong gamitin ang birth control upang maiwasan ang pagbubuntis 

sa iyong sarili o sa iyong kapareha sa panahon ng iyong paggamot na may azacitidine. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan 

ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay buntis habang gumagamit ng azacitidine, tawagan ang iyong 

doktor. Ang Azacitidine ay maaaring makapinsala sa fetus.

huwag magpasuso habang gumagamit ka ng azacitidine.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng 
azacitidine.

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.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung hindi mo magawang panatilihin ang isang appointment upang makatanggap ng isang dosis ng azacitidine.

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

Ang Azacitidine ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

pagtitibi

mga sugat sa bibig o dila

almoranas

pananakit o pananakit ng tiyan

heartburn

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

sakit ng ulo

pagkahilo

kahinaan

labis na pagkapagod

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

depresyon
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pagkabalisa

pananakit ng likod, kalamnan, o kasukasuan

kalamnan cramps

pagpapawisan

mga pawis sa gabi

hirap umihi o masakit kapag umiihi

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

tuyong balat

pamumula, pananakit, pasa, pamamaga, pangangati, bukol, o pagbabago sa kulay ng balat sa lugar kung saan 
iniksiyon ang gamot

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

maputlang balat

kinakapos na paghinga

mabilis na tibok ng puso

pananakit ng dibdib

ubo

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

pagdurugo ng ilong

dumudugo gilagid

maliliit na pula o lilang tuldok sa balat

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, o iba pang palatandaan ng impeksyon

mga pantal

pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

Ang Azacitidine ay maaaring maging sanhi ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

ginagamit ang gamot na ito.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Ang gamot na ito ay itatabi sa opisina ng medikal o ospital kung saan mo tinatanggap ang iyong paggamot.

n kaso ng emergency/overdose

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607068.html 3/4



4/14/22, 3:55 PM Azacitidine Injection: MedlinePlus Drug Information

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:

pagtatae

pagduduwal

pagsusuka

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa azacitidine.

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

Vidaza®

mga pangalan

Ladakamycin

Huling Sinuri - 09/01/2010

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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