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ไซตาราบีน
ออกเสียงว่า (sye tare 'a รับ)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ต้องฉีดไซตาราบีนภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้มปีระสบการณ์ในการใหย้าเคมีบําบัดสําหรับโรคมะเร็ง

Cytarbine อาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกของคุณลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการบางอย่างและอาจ
เพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: 
มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระสดีําและชักช้า เลือดแดง
ในอุจจาระ อาเจียนเป็นเลือด อาเจียนออกมาที่ดูเหมือนกากกาแฟ

hy เป็นยานี้กําหนด?

Cytarabine ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาเคมีบําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด (มะเร็งของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว
) รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (AML) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (ALL) และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง 
(CML) ไซตาราบีนยังใชเ้พียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาเคมีบําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวในเยื่อหุ้มสมอง (มะเร็งในเยื่อหุ้ม
สมองที่ปกคลุมและปกป้องไขสันหลังและสมอง) Cytarabine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า antimetabolites มันทํางานโดยชะลอหรือ
หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

ไซตาราบีนมาในรูปแบบผงทีผ่สมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) ฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง) หรือฉีดเข้าช่อง
ไขสันหลัง (เข้าไปในช่องเติมของเหลวของช่องไขสันหลัง) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าคุณ
จะได้รับไซตาราบีนบ่อยแคไ่หน ตารางเวลาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณมีและวิธีทีร่่างกายของคุณตอบสนองต่อยา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้
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บางครั้งไซตาราบีนยังใช้รักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กินบางชนิด (มะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในเซลลเ์ม็ดเลือดขาวชนิด
หนึ่งที่ปกติจะต่อสู้กับการติดเชื้อ) พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดไซตาราบีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ไซตาราบีนหรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดไซตาราบีน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดู
รายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ดิจอกซิน (Lanoxin), flucytosine (Ancobon) หรือ 
gentamicin ยาอื่นๆ อาจโต้ตอบกับไซตาราบีน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่
ปรากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณได้รับการฉีดไซตา
ราบีน หากคุณตั้งครรภข์ณะรับไซตาราบีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Cytarabine อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ไซตาราบีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

อาการปวดท้อง

เบื่ออาหาร

แผลในปากและลําคอ

ผมร่วง

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

เจ็บตาหรือตาแดง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:
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อาการปวดต่อเนื่องทีเ่ริ่มในบริเวณท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง

แดง ปวด บวม หรือแสบร้อนบริเวณทีฉ่ีดยา

ผิวสซีีด

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะสีเข้มหรือปัสสาวะลดลง

หายใจถี่

การเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือสูญเสียการมองเห็น

อาการชัก

ความสับสน

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือ แขน เท้า หรือขา

ไซตาราบีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดทีคุ่ณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Cytosar-U®

ชื่อของเธอ

1-beta-Arabinofuranosylcytosine

อะราบิโนซิลไซโตซีน

ไซโตซีนอราบโินไซด์

Ara-C

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2012

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
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