
 

 

ERRADIOIMMUNOTERAPIA IBRITUMOMAB TIUXETAN-ITRIO-90 (ZEVALIN®) ERABILIZ 
MEDIKUNTZA NUKLEARRA 

ZER DA ERRADIOIMMUNOTERAPIA? 

Zevalin® erradioimmunoterapiako tratamendu bat da, B zelulen linfoma ez-hodgkindarra duten pazienteekin 

erabiltzen dena. Farmako horrek isotopo erradioaktibo bat du (Itrio-90a), eta, B linfozitoen antigorputz espezifiko 

bati lotzen zaionez, zehaztasunez askatzen du erradiazioa tumore-linfozitoetan. 
 

ZERTAN DATZA TRATAMENDUA? 

Tratamendua batera egiten dute Hematologiako eta Medikuntza Nuklearreko zerbitzuek. Medikuntza Nuklearreko 

Zerbitzuan informazio-kontsulta bat egin ondoren, hitzordua emango dizugu tratamendua dosi bakar batean 

emateko. 
 

GOMENDIOAK ETA OHARRAK 

Terapia honetarako ez da pertsona bakartu beharrik.  

 Tratamendua egin ondoren, astebetez, nahitaezkoa da eskuak oso ongi garbitzea txiza egin ondoren, eta 

ponpari hiru aldiz tiratzea. Komeni da gizonezkoek txiza eserita egitea. 

 Sexu-harremanetarako, preserbatiboa erabili behar da lehenbiziko zazpi egunetan, eta antisorgailuak 

erabili behar dira urtebetez. 

 Ez partekatu higiene pertsonaleko objektuak (hortzetako eskuila, eskuoihala eta abar). 

 Ez gidatu eta ez erabili makina arriskutsurik tratamenduaren egunean. 
 

KONTRAINDIKAZIOAK: 

Haurdunaldia eta bularra ematea erabateko kontraindikazioa dira tratamendu honetarako. 
 

Noiz deitu medikuari? 

Jarri medikuarekin edo Larrialdi Zerbitzuarekin harremanetan, egunez zein gauez, sintoma hauetakoren bat baldin 

baduzu: 
 

 38 °C-ko sukarra edo gehiago baduzu, edo hotzikarak badituzu (infekzioa izan dezakezu).  

 Arnasa hartzeko zailtasuna; mina edo ondoeza, bularraldean; ezpainak edo eztarria handituta.  

 Nahasmena. 
 

Ondorengo sintoma hauek badituzu, medikuarengana jo behar duzu, baina ez dira larrialdi-seinale. Jarri 

harremanetan medikuarekin 24 orduko epean (Hematologia/familia-medikua), sintoma hauetakoren bat baduzu: 
 

 Goragalea (jateko ahalmenean eragiten badu, eta emandako botikekin kentzen ez bada).  

 Gonbitoak (4-5 aldiz edo gehiago, 24 orduko epean).  

 Beherakoa (4-6 aldiz, 24 orduko epean).  

 Odoljarioak edo ezohiko hematomak.  

 Gorozki beltzak edo mundrun-itxurakoak, edo odola gorozkietan edo gernuan.  

 Neke handia (zainketa pertsonaleko gauzak egiteko gaitasunik ez izatea). 

Jakinarazi medikuari ezohiko sintomaren bat baduzu. 
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Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


