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bikalutamid
(güle ka loo' ta mide) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Bikalutamid, metastatik prostat kanserini (prostatta başlayan ve vücudun diğer bölgelerine yayılan kanser) 
tedavi etmek için başka bir ilaçla (gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) agonistleri; löprolid veya goserelin 
gibi) kullanılır. Bikalutamid, steroid olmayan antiandrojenler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin 
büyümesini ve yayılmasını durdurmak için androjenin (bir erkek hormonu) etkisini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Bicalutamide ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle sabah veya akşam olmak üzere günde bir kez 
yemekle veya yemeksiz alınır. Bikalutamidi her gün yaklaşık aynı saatte alın. Luteinize edici hormon salgılatıcı 
hormonu enjekte etmeye başladığınız gün bikalutamid almaya başlamalısınız. Reçete etiketinizdeki talimatları 
dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. 
Bikalutamidi aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha 
sık almayın.

Luteinize edici hormon salan hormon ile birlikte bikalutamid, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurmaya 

yardımcı olabilir, ancak prostat kanserini iyileştirmez. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile hem bikalutamidi hem de luteinize 

edici hormon salgılatıcı hormonu almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan bu ilaçları almayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Bikalutamid almadan önce,

bikalutamide, diğer ilaçlara veya bikalutamid tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

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: alprazolam (Xanax); varfarin (Coumadin) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); 
aripiprazol (Abilify); buspiron (Buspar); amlodipin (Norvasc) gibi kalsiyum kanal blokerleri,
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diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), felodipin (Plendil), nifedipin (Adalat, Procardia), nisoldipin (Sular) 
ve verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); klorfeniramin; atorvastatin (Lipitor), lovastatin (Mevacor) 
ve simvastatin (Zocor) gibi kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); klaritromisin (Biaxin); siklosporin 
(Neoral, Sandimmune); diazepam (Valium); eritromisin (EES, E-Mycin, Eritrosin); indinavir (Crixivan), 
ritonavir (Norvir) ve sakinavir (Invirase, Fortovase) gibi HIV proteaz inhibitörleri; metadon (Dolophine); 
midazolam (Versed); pimozid (Orap); kinidin (Quinidex, Quinaglute); kinin; sildenafil (Viagra); takrolimus 
(Prograf); tamoksifen (Nolvadex); telitromisin (Ketek); trazodon (Desyrel); triazolam (Halcion); ve 
vinkristin (Vincasar). Diğer birçok ilaç da bikalutamid ile etkileşime girebilir,

Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin.

bikalutamidin sadece erkeklerde kullanıldığını bilmelisiniz. Hamile kadınlar tarafından alınırsa, 
bikalutamid fetüste anormalliklere neden olabilir. Hamile olan veya hamile olabilecek kadınlar 
bikalutamid almamalıdır. Hamileyken bikalutamid alırsanız derhal doktorunuzu arayın.

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?

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

sıcak basması veya kızarma

kemik, sırt veya pelvik ağrı

Kas Güçsüzlüğü

kas veya eklem ağrısı

baş ağrısı

nefes darlığı

artan kan basıncı

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

öksürük

kabızlık

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı
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ishal

gaz

ağırlıkta değişiklik (kayıp veya kazanç)

iştah kaybı

baş dönmesi

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

uyku zorluğu

huzursuzluk veya korku hissi

döküntü

terlemek

ereksiyon olamama veya devam edememe

gece boyunca sık sık idrara çıkma ihtiyacı

kanlı idrar

ağrılı veya zor idrara çıkma

sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı

mesaneyi boşaltma zorluğu

ağrılı veya şişmiş göğüsler

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

cilt veya gözlerin sararması

midenin sağ üst kısmında ağrı

Aşırı yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

enerji eksikliği

mide bulantısı

iştah kaybı

grip benzeri semptomlar

donuk veya keskin yan ağrı

göğüs ağrısı

Bikalutamid 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 bikalutamide yanıtını 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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

Casodex®
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