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إرلوتينيب
)nib) 'ti loe erباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

أخرى أجزاء إلى أو القريبة األنسجة إلى انتشر الذي الصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان من معينة أنواع لعالج  Erlotinibيستخدم

 Erlotinibيستخدم يتحسنوا. ولم األقل على األخرى الكيميائي العالج أدوية بأحد بالفعل عولجوا الذين المرضى في الجسم من

من أخرى أجزاء إلى أو القريبة األنسجة إلى انتشر الذي البنكرياس سرطان لعالج  )(]gemcitabine ]Gemzarآخر دواء مع أيضاً

عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى إرلوتينيب ينتمي بالجراحة. عالجه يمكن وال الجسم

السرطانية.الخاليا انتشار وقف أو إبطاء في يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي غير البروتين

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

واحدة ساعة قبل األقل على يومياً ، واحدة مرة فارغة معدة على تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز إرلوتينيب يأتي

ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في إرلوتينيب خذ خفيفة. وجبة أو وجبة تناول من ساعتين بعد أو

تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  erlotinibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر

تواجهها. التي الجانبية واآلثار لك بالنسبة الدواء فعالية مدى على يعتمد هذا عالجك. أثناء إرلوتينيب من جرعتك طبيبك يقلل قد

تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  erlotinibتناول في استمر عالجك. أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث

erlotinib  طبيبك.مع التحدث دون

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

 ،erlotinibأخذ قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو إرلوتينيب تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل إرلوتينيب.

تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(التخثر مضادات  ؛ )أفاستين(بيفاسيزوماب مثل الدموية األوعية تكون مثبطات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.
مثل )الدممميعات
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(بوساكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات بعض  ؛ )الكومادين(الوارفارين
بروكين سيبرو ، (سيبروفلوكساسين  ؛ )تيجريتول(كاربامازيبين  ؛ )فيكتريليس(بوسبريفير  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نوكسافيل

مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )فابريسول(كونيفابتان  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين  ؛ )آرإكس

(وساكوينافير  )نورفير(وريتونافير  )فيراسبت(ونلفينافير  )كاليترا(ريتونافير   /ولوبينافير )كريكسيفان(وإندينافير  )رياتاز(أتازانافير
 ؛ )زانتاك(ورانيتيدين  ، )أكسيد(نيزاتيدين  ، )بيبسيد(فاموتيدين  ، )تاجامت(سيميتيدين مثل حاصرات 2ح ؛ )وإنفيراسفورتوفاز

: )فيرس(ميدازوالم  ؛ )وغيرهابنزامايسين ، في بينزاكلين ، في إبيدو ، في (بيروكسايد البنزويل مثل الشباب حب لعالج األدوية

أدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير نيفازودون.

بريدنيزولون ميثيل  ، )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون مثل الفموية الستيرويدات  ؛ )نابروسينأليف ، (ونابروكسين  )موترين

البروتون مضخة مثبطات  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين  ؛ )سولفوتونلومينال ، (الفينوباربيتال  ؛ )ديلتاسون(وبريدنيزون  ، )ميدرول(

(ورابيبرازول  )بروتونيكس(وبانتوبرازول  )بريلوسيك(وأوميبرازول  )بريفاسيد(والنسوبرازول  )نيكسيوم(إيزوميبرازول مثل
(الدوسيتاكسيل مثل للسرطان تاكسين أدوية ريفابنتين.  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )أسيفيكس
و ؛ )أوباجيو(تيريفلونوميد  ؛ )كيتك(تيليثروميسين  ؛ )تاكسولأبراكسان ، (والباكليتاكسيل  )تاكسوتيري

troleandomycin )TAO(  ) أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )المتحدةالواليات في متوفر غير

طبيبك إخبار من تأكد لذا إرلوتينيب ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع

إرلوتينيب.تناول من ساعات عدة بعد أو ساعات عدة قبل فتناولها الحموضة ، مضادات تتناول كنت إذا

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

جزيئات من موجات يستخدم للسرطان عالج (مؤخراً إشعاعياً عالجاً أو كيميائياً عالجاً تلقيت أو تعالج كنت إذا طبيبك أخبر

أو الرئة ، في عدوى أو مرض من عانيت أن سبق أو مصاباً كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . )السرطانيةالخاليا لقتل العالية الطاقة

أو الكبد أمراض أو  ، )تلتهبوقد الغليظة األمعاء في طبيعية غير جيوب فيها تتشكل حالة (رتجي مرض أو المعدة ، في قرحة

الكلى.

الجرعة بعد األقل على شهر ولمدة لإلرلوتينيب تناولك أثناء تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

قد الفور. على بطبيبك اتصل حامال ً، أصبحت إذا استخدامها. يمكنك التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية.

الجنين. Erlotinibيؤذي

الجرعة بعد أسبوعين إلى تصل ولمدة باإليرلوتينيب عالجك أثناء الثدي من ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.

إرلوتينيب.تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

الدواء.هذا فعالية من السجائر تدخين يقلل قد التبغ. منتجات تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

من وواقي شمسية ونظارات أخرى واقية ومالبس قبعة وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

ثاني أو الزنك أكسيد على ويحتوي 15 عن يقل ال  )(SPFالشمس من حماية عامل على يحتوي الشمس من واقياً اختر الشمس.

اإلرلوتينيب.باستخدام العالج أثناء جلدي بطفح اإلصابة خطر من الشمس ألشعة التعرض يزيد التيتانيوم. أكسيد

من خال ٍخفيفاً مرطباً استخدم بشرتك ، لحماية أخرى. جلدية ومشاكل جلدي طفح يسبب قد إرلوتينيب أن تعلم أن يجب

معتدل.بمنظف التجميل مستحضرات بإزالة وقم لطيف ، بصابون بشرتك واغسل الكحول ،

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول تجنب
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السكر من الخالية الرياضية المشروبات مثل السوائل من صغيرة رشفات اشرب اإلرلوتينيب ، سببه يكون قد الذي اإلسهال من للوقاية

الحارة.األطعمة وتجنب المحمص ، والخبز البسكويت مثل الخفيفة األطعمة وتناول اليوم ، مدار على األحيان من كثير في

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال التالي. اليوم في المعتاد وقتك في التالية الجرعة خذ

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Erlotinibيسبب قد
تختفي:

إسهال

الشهيةفقدان

غثيان

التقيؤ

المعدةمن حرقة

غاز

إمساك

الفمتقرحات

الوزنفقدان

الشديدالتعب

الراسصداع

العضالتأو العظام آالم

كآبة

القلق

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

الجلدسواد

الشعرتساقط

واألظافرالشعر مظهر في تغيرات

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

)الظهرأو الصدر أعلى أو الوجه جلد على يؤثر وقد الشباب حب مثل يبدو قد (جلدي طفح

الجلدتشقق أو جفاف أو تقشير أو تقرحات ظهور

الجلدفي حرق أو رقة أو حكة
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التنفسفي ضيق

سعال

قشعريرةأو حمى

الجفنداخل الرموش نمو

المعدةفي شديدة آالم

متهيجةأو دامعة أو مؤلمة أو حمراء أو جافة عيون

الرؤيةوضوح عدم

للضوءالعين حساسية

ضغطأو الصدر في ألم

الظهرأعلى أو الرقبة أو الذراعين في ألم

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

صعبأو بطيء كالم

الضعفأو الدوخة

الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

عاديغير نزيف أو كدمات

دمويأو وقطري أسود براز

القهوةيشبه أو الدموي القيء

الغارقةالعيون

جاففم

التبولانخفاض

الداكنالبول

أصفرأو شاحب جلد

واحدةساق في تورم أو حنان أو ألم أو دفء أو احمرار

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Erlotinibيسبب قد

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

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

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً
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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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

إسهال

متسرع

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لإلرلوتينيب.

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

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®تارسيفا

15/03/2017- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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