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الترومبوباج
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هام:تحذير

مع الترومبوباج عقار وتناولت  )بالكبدالضرر تلحق قد مستمرة فيروسية عدوى وهو (المزمن  Cالكبد بالتهاب مصاباً كنت إذا

ريبيتول ، كوبيجوس ، (وريبافيرين  )وغيرهمابيجينترون ، بيجينتيرفيرون ، (اإلنترفيرون تسمى التي  Cالكبد التهاب أدوية

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الكبد. في خطير لتلف تعرضك خطر زيادة فهناك  ، )وغيرهماريباسبير ،

تورم أو المعدة ، من األيمن العلوي الجزء ألم أو المفرط ، التعب أو الداكن ، البول أو العينين ، أو الجلد اصفرار الفور: على

االرتباك.أو المعدة ، منطقة

استجابة لفحص العالج وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الترومبوباج.لعقار جسمك

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي الترومبوباج

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الترومبوباج.عقار تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

البالغين لدى النزيف خطر لتقليل  )الدمتجلط على تساعد التي الخاليا (الدموية الصفائح عدد لزيادة  Eltrombopagيستخدم

غير كدمات تسبب قد مستمرة حالة  ؛ (ITPالمزمنة المناعية الصفيحات قلة من يعانون الذين أكثر أو واحدة سنة بعمر واألطفال

عالجهم يمكن ال أو مساعدتهم يتم لم والذين  )الدمفي الدموية الصفائح عدد في طبيعي غير انخفاض بسبب نزيف أو عادية

الدموية الصفائح عدد لزيادة أيضاً  Eltrombopagيستخدم الطحال. الستئصال الجراحة أو األدوية ذلك في بما أخرى ، بعالجات

العالج ومتابعة العالج بدء من يتمكنوا حتى  )بالكبدالضرر تلحق قد فيروسية عدوى ( Cالكبد بالتهاب المصابين األشخاص لدى

لعالج أخرى أدوية مع أيضاً  Eltrombopagيستخدم . )ريبيتول(وريبافيرين  )وغيرهمابيجينترون ، بيجينتيرفيرون ، (باإلنترفيرون

الالتنسج

a609011.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/1

TITLE - ELTROMBOPAG OLAMINE / REVOLADE 
MEDICATION PATIENT INFORMATION
IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
www.911globalmeds.com/buy-eltrombopag-olamine-promacta-revolade-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609011.html


MedlinePlusاألدوية معلومات الترومبوباج:مساء12:33ً 15 ، /22/4

يستخدم أنه كما فوق. وما سنتين بعمر واألطفال البالغين عند  )الجديدةالدم خاليا من يكفي ما الجسم فيها ينتج ال حالة (الدم فقر

الصفائح عدد لزيادة  Eltrombopagيستخدم أخرى. بأدوية مساعدتهم يتم لم الذين البالغين لدى الالتنسجي الدم فقر لعالج

باإلنترفيرون بالعالج للسماح أو الالتنسجي ، الدم فقر أو  ITPبـ المصابين األشخاص لدى النزيف خطر لتقليل يكفي بما الدموية

مستوى إلى الدموية الصفائح عدد لزيادة استخدامه يتم ال ذلك ، ومع . Cالكبد بالتهاب المصابين األشخاص في والريبافيرين

أخرى حاالت بسبب الدموية الصفائح عدد انخفاض من يعانون الذين األشخاص لعالج  Eltrombopagاستخدام ينبغي ال عادي.

مستقبالت ناهضات تسمى األدوية من فئة إلى الترومبوباج عقار ينتمي الالتنسجي. الدم فقر أو  Cالكبد التهاب أو  ITPغير

الدموية.الصفائح من المزيد تنتج العظام نخاع في الموجودة الخاليا جعل طريق عن يعمل وهو الثرومبوبويتين.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )السائل(الفموي للتعليق وكمسحوق أقراص شكل على  Eltrombopagيأتي

كل تقريباً الوقت نفس في الترومبوباج تناول الطعام. تناول من ساعتين بعد أو األقل على واحدة ساعة قبل فارغة ، معدة على يومياً

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم.

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الترومبوباج

الكالسيوم ، من الكثير على تحتوي التي األطعمة شرب أو تناول من ساعات 4 بعد أو األقل على ساعتين قبل الترومبوباج عقار تناول

الخضار الرخويات؛ المرقط؛ السلمون سمك والخبز ؛ الشوفان ودقيق والحبوب بالكالسيوم المدعمة والعصائر األلبان منتجات مثل

الطعام كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا طبيبك اسأل األخرى. الصويا ومنتجات والتوفو األخضر. والكرنب السبانخ مثل الخضراء الورقية

من تتمكن حتى يومك نهاية أو بداية من بالقرب الترومبوباج عقار تناول المفيد من أنه تجد قد الكالسيوم. من الكثير على يحتوي

استيقاظك.ساعات معظم خالل األطعمة هذه تناول

سوائل.أو طعام في وتخلطها تسحقها أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتلع

هذه تصف الدواء. مع تأتي التي لالستخدام المصنعة الشركة تعليمات بعناية فاقرأ الفموي ، للتعليق المسحوق تتناول كنت إذا

الساخن. بالماء المسحوق تخلط ال االستخدام. قبل البارد أو البارد بالماء المسحوق اخلطي جرعتك. وقياس تحضير كيفية التعليمات

في الخليط من تخلص متبقي ، سائل هناك كان إذا أو دقيقة 30 غضون في تناوله يتم لم إذا الجرعة. ابتلع التحضير ، بعد مباشرة

.)الحوضفي تصبه ال (المهمالت سلة

إذا بطبيبك اتصل والصابون. بالماء الفور على اغسله بشرتك ، على المسحوق انسكبت إذا بشرتك. يلمس المسحوق تدعي ال

أسئلة.أي لديك كان إذا أو جلدي فعل رد لديك كان

العالج ، بداية في للدواء. استجابتك على اعتماداً جرعتك ويعدل الترومبوباج من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

مستوى كان إذا جرعتك طبيبك يزيد قد أسبوع. كل مرة الدموية الصفائح مستوى من للتحقق دم فحص إجراء طبيبك سيطلب

قد أو جرعتك بتقليل طبيبك يقوم فقد جداً ، مرتفعاً لديك الدموية الصفائح مستوى كان إذا جداً. منخفضاً لديك الدموية الصفائح

سيتم تناسبك ، التي الترومبوباج جرعة طبيبك ووجد الوقت لبعض عالجك استمرار بعد الوقت. لبعض الترومبوباج عقار يعطيك ال

بعد األقل على أسابيع 4 لمدة أسبوعياً الدموية الصفائح مستوى فحص أيضاً سيتم أقل. بشكل الدموية الصفائح مستوى فحص

الترومبوباج.تناول عن التوقف

هذه من جرعتك من طبيبك يقلل قد الترومبوباج. عقار مع حالتك لعالج أخرى أدوية تتلقى فقد مزمن ،  ITPلديك كان إذا

لك.بالنسبة جيداً يعمل الترومبوباج عقار كان إذا األدوية
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يخبرك فقد الوقت ، لبعض الترومبوباج تناول بعد كاف ٍبشكل الدموية الصفائح مستوى يرتفع لم إذا الجميع. مع يعمل .ال

Eltrombopagالترومبوباج تناول عن بالتوقف طبيبك

ال جيدة. بصحة شعرت لو حتى الترومبوباج تناول في استمر يعالجها. لن ولكنه حالتك على السيطرة في الترومبوباج عقار يساعد قد

طبيبك.مع التحدث دون الترومبوباج تناول عن تتوقف

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الترومبوباج ،تناول قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو الترومبوباج ، عقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل الترومبوباج.

التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

(فلوفاستاتين  ، )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول المخفضة األدوية  ؛ )تراكلير(بوسنتان
زوكور ، (سيمفاستاتين  ، )كريستور(روسوفاستاتين  ، )برافاشول(برافاستاتين  ، )زيبيتاماغليفالو ، (بيتافاستاتين  ، )ليسكول

(إرينوتيكان  ؛ )جليفيك(إيماتينيب  ؛ )جليناسديابيتا ، (غليبوريد  ؛ )فيتورينفي زيتيا ، (إزيتيميب فيتورين في  ؛ )فلولوبيد
راسوفو ، (ميثوتريكسات  ؛ )تيكيرب(الباتينيب  ؛ )تريبينزورفي أزور ، في بينيكار ، (أولميسارتان  ؛ )أونيفيدكامبتوسار ،

 ؛ )ريفاترريفامات ، في ريفادين ، ريماكتان ، (ريفامبين : )براندين(ريباجلينيد ميتوكسانترون.  ؛ )وغيرهماتريكسال ،

يحتاج قد . )إكسفورجفي إنتريستو ، في بيفالسون ، في ديوفان ، (وفالسارتان  )هيكامتين(توبوتيكان  ؛ )أزولفدين(سلفاساالزين

األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا الترومبوباج ، عقار مع أيضاً

أو  )تومزميالنتا ، مالوكس ، (المغنيسيوم أو األلومنيوم أو الكالسيوم على تحتوي التي الحموضة مضادات تتناول كنت إذا

قبل الترومبوباج فتناول السيلينيوم ، أو الزنك أو الحديد أو الكالسيوم على تحتوي التي المعادن أو الفيتامينات مكمالت

تناولها.من ساعات 4 بعد أو ساعتين

إعتام من عانيت أن سبق أو لديك كان وإذا  )كوريأو تايواني ، ياباني ، صيني ، (آسيوي شرق أصل من كنت إذا طبيبك أخبر

بجلطة اإلصابة خطر من تزيد التي حالة أي الدم ، جلطات  ، )الرؤيةفي مشاكل تسبب قد العين عدسة غشاوة (العين عدسة

أمراض أو  )السرطانإلى يؤدي أن يمكن الدم في اضطراب  ؛ (MDSالنقوي التنسج خلل متالزمة أو نزيف مشاكل أو دموية

الطحال.إلزالة جراحية عملية أجريت قد كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد.

لمنع فعالة وسيلة استخدم الترومبوباج. بعقار العالج فترة خالل تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل الترومبوباج ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا جرعة. آخر بعد أيام 7 ولمدة العالج تلقي أثناء الحمل

الترومبوباج.تناول أثناء اإلرضاع يجوز ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

خطر لتقليل الترومبوباج يعُطى الترومبوباج. بعقار عالجك أثناء والنزيف اإلصابة تسبب قد التي األنشطة تجنب في استمر

نزيف.حدوث خطر هناك يزال ال ولكن حاد ، لنزيف تعرضك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

من أكثر تتناول ال المنسية. الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة تخطي

واحد.يوم في الترومبوباج من واحدة جرعة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثار حدوث في الترومبوباج عقار يتسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

الظهرفي ألم

تشنجاتأو العضالت في آالم

الراسصداع

الجسموآالم والقشعريرة والتعب والسعال الحلق والتهاب والصداع الحمى مثل االنفلونزا أعراض

ضعف

الشديدالتعب

الشهيةقلة

الحلقأو الفم في تورم أو ألم

الشعرتساقط

متسرع

الجلدلون تغير

حرقأو حكة أو الجلد في وخز

الساقينأسفل أو القدمين أو الكاحلين في تورم

)االطفالعند (االسنان وجع

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

واحدةساق في احمرار أو دفء أو إيالم أو ألم أو تورم

بعمقالتنفس عند ألم سريع ، تنفس سريعة ، قلب ضربات بالدم ، مصحوب سعال التنفس ، في ضيق

والدوار.البارد ، العرق مع المعدة ، أو الفك ، أو الرقبة ، أو الظهر ، أو الذراعين ، أو الصدر ، في ألم

الرؤية ، في مفاجئة مشاكل مفاجئ ، صداع الساق ، أو الذراع أو الوجه في تنميل أو مفاجئ ضعف صعب ، أو بطيء كالم

المشيفي مفاجئة صعوبة

إسهالقيء ، غثيان ، المعدة ، في آالم

الرؤيةفي أخرى تغيرات أو غائمة أو ضبابية رؤية

هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار حدوث في الترومبوباج عقار يتسبب قد

الدواء.
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األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

وبعيداً الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

تمتص مادة على تحتوي صغيرة عبوة (مجففة عبوة مع بك الخاص الدواء جاء إذا . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن

ابتالعها.عدم على احرص ولكن الزجاجة في العبوة اترك  ، ً)جافاالدواء على للحفاظ الرطوبة

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

متسرع

القلبضربات تباطؤ

المفرطالتعب

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الترومبوباج.بعقار عالجك وأثناء قبل للعين فحصاً طبيبك سيطلب

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة االحتفاظ لك بالنسبة المهم من

الغذائيةاألنظمة من غيرها أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى باإلضافة

a609011.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

®بروماكتا
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الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر

a609011.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

