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bortezomib
(bor tez' oh mib) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Bortezomib, multipl miyelomlu (bir tür kemik iliği kanseri) hastaları tedavi etmek için kullanılır. Bortezomib ayrıca 

manto hücreli lenfoma (bağışıklık sisteminin hücrelerinde başlayan hızlı büyüyen bir kanser) olan insanları tedavi 

etmek için kullanılır. Bortezomib, antineoplastik ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerini öldürerek 

çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Bortezomib, damar içine veya deri altına (cilt altına) enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Bortezomib, 
bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından verilir. Dozlama programınız, sahip olduğunuz 
duruma, kullandığınız diğer ilaçlara ve vücudunuzun tedaviye ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlı olacaktır.

Tedaviniz sırasında neler hissettiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyiniz. İlacın yan etkilerini 
yaşarsanız, doktorunuz tedavinizi bir süreliğine durdurabilir veya bortezomib dozunuzu 
azaltabilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Bortezomib'i kullanmadan önce,

bortezomib, mannitol, diğer ilaçlar, bor veya bortezomib'deki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa 
doktorunuza ve sağlık uzmanınıza söyleyin. Sağlık uzmanınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri veya besin takviyelerini 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
klaritromisin (PrevPac'te Biaxin); itrakonazol (Sporanox) veya ketokonazol (Nizoral) gibi bazı mantar 
önleyiciler; idealalisib (Zydelig); diyabet veya yüksek tansiyon tedavisi için ilaçlar; insan immün yetmezlik 
virüsünü (HIV) veya edinilmiş immün yetmezliği tedavi etmek için bazı ilaçlar
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indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) veya sakinavir (Invirase) gibi sendrom (AIDS); 
karbamazepin (Carbatrol, Tegretol), fenobarbital (Luminal, Solfoton) veya fenitoin (Dilantin, Phenytek) gibi 
nöbetleri tedavi etmek için bazı ilaçlar; nefazodon; ribociclib (Kisqali, Kisqali, Femera'da); rifabutin 
(Mycobutin); veya rifampin (Rifadin, Rifamate, Rimactane, diğerleri). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da bortezomib ile 
etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

siz veya ailenizden herhangi birinin kalp hastalığı olup olmadığını ve herpes enfeksiyonunuz (uçuk, zona veya genital 
yaralar) varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin; diyabet; bayılma; yüksek kolesterol (kandaki 
yağlar); düşük veya yüksek tansiyon; periferik nöropati (ayaklarda veya ellerde uyuşma, ağrı, karıncalanma veya 
yanma hissi) veya vücudunuzun bir bölümünde zayıflık veya his veya refleks kaybı veya böbrek veya karaciğer 
hastalığı. Ayrıca çok miktarda alkol kullanıyorsanız veya sigara içiyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bortezomib fetüse zarar verebilir. 
Bortezomib ile tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonra en az 7 ay boyunca hamileliği önlemek için 
doğum kontrolünü kullanın. Hamile kalabilecek bir kadın partneri olan bir erkekseniz, bortezomib ile 
tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan en az 4 ay sonra doğum kontrolünü kullandığınızdan emin olun. Sizin 
için işe yarayacak doğum kontrol türleri hakkında sorularınız varsa doktorunuza sorun. Bortezomib 
kullanırken veya son dozunuzdan 7 ay sonra hamile kalırsanız, siz veya eşiniz hemen doktorunuzu arayın.

bortezomib ile tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 2 ay boyunca emzirmeyiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize bortezomib kullandığınızı 
söyleyin.

bortezomib'in sizi uyuşuk, baş dönmesi veya sersemlik haline getirebileceğini veya bayılma veya bulanık görmeye 
neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine veya tehlikeli aletler 
kullanmayın.

Bortezomib'in yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda baş dönmesine, sersemliğe ve bayılmaya 
neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu, geçmişte bayılmış kişilerde, susuz kalmış kişilerde ve kan 
basıncını düşüren ilaçlar alan kişilerde daha sık görülür. Bu sorunu önlemek için yataktan yavaşça 
kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı birkaç dakika yerde dinlendirin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı kullanırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Bortezomib ile tedaviniz sırasında, özellikle kusuyorsanız veya ishaliniz varsa, her gün bol miktarda sıvı 
içiniz.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz bortezomib almak için randevunuzu kaçırırsanız, hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bortezomib yan etkilere neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi biri veya ÖZEL ÖNLEMLER 
bölümünde belirtilenlerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyiniz:
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Genel zayıflık

yorgunluk

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

iştah kaybı

karın ağrısı

baş ağrısı

enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, morarma, kanama veya sertlik

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

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

kollarda veya bacaklarda güçsüzlük, dokunma duyusunda değişiklikler veya ellerde, kollarda, bacaklarda veya ayaklarda ağrı, 
yanma, uyuşma veya karıncalanma

ani ateş etme veya bıçaklama ağrısı, sürekli ağrıyan veya yanan ağrı veya kas güçsüzlüğü

nefes darlığı, hızlı kalp atışı, baş ağrısı, baş dönmesi, soluk cilt, kafa karışıklığı veya yorgunluk

ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

kurdeşen, döküntü, kaşıntı

ses kısıklığı, yutma veya nefes almada zorluk veya yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler veya ellerde 
şişme

ateş, boğaz ağrısı, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı morarma veya kanama

siyah ve katranlı dışkı, dışkıda kırmızı kan, kanlı kusma veya kahve telvesi gibi görünen kusma 
materyali

geveleyerek konuşma veya konuşamama veya konuşamama, konuşma, kafa karışıklığı, felç (vücudun bir bölümünü 
hareket ettirme yeteneğinin kaybı), görme değişiklikleri veya görme, denge, koordinasyon, hafıza veya bilinç kaybı

bayılma, bulanık görme, baş dönmesi, mide bulantısı veya kas krampları

göğüste basınç veya ağrı, hızlı kalp atışı, ayak bileklerinde veya ayaklarda şişme veya nefes darlığı

öksürük, nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada zorluk

baş ağrısı, kafa karışıklığı, nöbetler, yorgunluk veya görme kaybı veya değişiklikleri

deri altında nokta büyüklüğünde mor noktalar, ateş, yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı, morarma, kafa 
karışıklığı, uyku hali, nöbetler, idrara çıkmada azalma, idrarda kan veya bacaklarda şişme

ateş, baş ağrısı, üşüme, mide bulantısı, ağrı, kaşıntı veya karıncalanma ve ardından aynı bölgede kaşıntılı veya ağrılı 
deri kabarcıkları ile döküntü
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mide bulantısı, aşırı yorgunluk, olağandışı kanama veya morarma, enerji eksikliği, iştahsızlık, midenin sağ 
üst kısmında ağrı, ciltte veya gözlerde sararma veya grip benzeri semptomlar

Bortezomib başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bortezomib tıbbi ofis veya klinikte saklanacaktır.

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 aşağıdakileri içerebilir:
bayılma

baş dönmesi

bulanık görme

olağandışı morarma veya kanama

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun bortezomib'e verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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

Velcade®

Son Revize - 11/15/2019

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-
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ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022
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