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األورامطب الصحة ، أخصائي المريض ، جمهور:

و  ، )®كيسكالي(ريبوسيكليب  ، )®palbociclib )Ibranceأن من األمريكية والدواء الغذاء إدارة تحذر القضية:

abemaciclib )Verzenio®(  تسبب قد المتقدمة الثدي سرطانات من يعانون الذين المرضى بعض لعالج المستخدمة

على الخطر هذا حول جديدة تحذيرات على  )(FDAوالعقاقير األغذية إدارة وافقت الرئتين. في شديد ولكنه نادراً التهاباً

ال . )4CDK /6(السيكلن على المعتمدة 4 /6كيناز مثبطات أدوية من الكاملة للفئة المريض حزمة وإدراج الوصفات معلومات

الموصوف.النحو على استخدامها عند المخاطر من أكبر  4CDK /6لمثبطات اإلجمالية الفائدة تزال

الذين البالغين لعالج الهرمونية العالجات مع تسُتخدم التي الموصوفة األدوية من فئة هي  4CDK /6مثبطات معرفتي:

النقيلي أو المتقدم الثدي سرطان -  )(2HER2 البشري البشرة نمو عامل إيجابي ، -  )(HRالهرمونات مستقبالت من يعانون

الخاليا نمو تعزيز في تشارك معينة جزيئات  4CDK /6مثبطات تمنع الجسم. من اخرى اجزاء إلى انتشر الذي السلبي

في  abemaciclibو  ribociclibوكالهما 2015 ، عام في  palbociclibعلى  )(FDAوالعقاقير األغذية إدارة وافقت السرطانية.

ويظل كبير بشكل السرطان ينمو ال حيث العالج ، بدء بعد الوقت مقدار تحسن  4CDK /6مثبطات أن ثبت وقد 2017. عام

إدارة قبل من المعتمدة  4CDK /6مثبطات قائمة انظر (تقدم بدون الحياة قيد على البقاء ويسمى الحياة ، قيد على المريض

.)أدناهوالدواء الغذاء

تفاقمت أو جديدة أعراض أي لديك كان إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية أخصائي إخطار يجب مرضىتوصية:

يجب التي األعراض تشمل الوفاة. إلى تؤدي أن ويمكن الحياة تهدد ولكنها نادرة حالة إلى تشير قد ألنها رئتيك ، في

يلي:ما مراقبتها

التنفسفي الراحة عدم أو صعوبة

النشاطقلة أو الراحة أثناء التنفس ضيق

عند حتى جانبية آثار لها األدوية جميع بك. الخاص الصحية الرعاية أخصائي إلى أوال ًالتحدث دون دوائك تناول عن تتوقف ال

معرفة المهم من المخاطر. هذه األدوية هذه تناول فوائد تفوق عام بشكل ولكن موصوف ، هو كما صحيح بشكل استخدامها

واألدوية الوراثية ، والعوامل منها ، يعانون التي واألمراض صحتهم ، حسب األدوية لجميع مختلف بشكل يستجيبون الناس أن

لها.يستجيبون التي األخرى
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بالتهاب معين شخص إصابة احتمالية مدى لتحديد المحددة الخطر عوامل تحديد يتم لم األخرى. العوامل من والعديد تأخذ ،

.abemaciclibأو  ribociclibأو  palbociclibتناول عند حاد رئوي

الخاللي الرئة مرض إلى تشير التي الرئوية األعراض عن بحثاً بانتظام المرضى مراقبة يجب الصحيةالرعاية متخصصو

ILD)( يلي:ما واألعراض العالمات تشمل قد الرئة. التهاب أو   /و

األكسجةنقص

سعال

التنفسضيق

وغيرها.واألورام المعدية األمراض من استبعادهم تم الذين المرضى في اإلشعاعية الفحوصات في الخاللي تتسرب

بشكل ويتوقفون سوءاً ، تزداد أو جديدة تنفسية أعراض من يعانون الذين المرضى في  4CDK /6بمثبطات العالج يقطع

رئوي.التهاب أو   /والشديد  ILDمرض من يعانون الذين المرضى في العالج عن دائم

/SafetyInformation[ /MedWatch/Safetyاإلنترنت:على  FDAموقع بزيارة قم المعلومات ، من لمزيد

SafetyInformation ]http://www.fda.gov/MedWatch/Safety/http://www.fda.govوDrugSafety[/Drugs/

DrugSafety ]http://www.fda.gov/Drugs/http://www.fda.gov.

الدواء؟هذا يوصف لماذا

من معين نوع لعالج  )(Femaraليتروزول أو   )Aromasin( exemestaneأو )(Arimidexأناستروزول مع  Palbociclibيستخدم

الذي السرطان الثدي أو  )للنمواالستروجين هرمون مثل هرمونات على يعتمد الذي الثدي سرطان (والمتقدم اإليجابي الثدي سرطان

الرجال. عند أو  )الشهريةالدورة نهاية الحياة ؛ في تغير (الطمث النقطاع تعرضن الالئي النساء لدى الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر

الثدي سرطان (المتقدم أو اإليجابي الثدي سرطان من معين نوع لعالج   )fulvestrant )Faslodexمعأيضاً  Palbociclibيستخدم

األشخاص في الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الثدي سرطان أو  )للنمواالستروجين هرمون مثل هرمونات على يعتمد الذي

تسمى األدوية من فئة إلى  Palbociclibينتمي . )نولفاديكس(تاموكسيفين عقار مثل لإلستروجين مضادة بأدوية عولجوا الذين

أو وقف في يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي غير البروتين عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات

السرطانية.الخاليا انتشار إبطاء

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

من يوماً 21 أول خالل يومياً واحدة مرة الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة شكل على  Palbociclibيأتي

كل تقريباً الوقت نفس في  Palbociclibخذ الدورة. هذه فيها تكرر أن يجب التي المرات عدد طبيبك سيقرر يوماً. 28 مدتها دورة

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

Palbociclib  ًطبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماما

متشققة.أو مكسورة كبسوالت تأخذ ال تسحقها. أو تمضغها أو تفتحها ال كاملة. الكبسوالت ابتالع
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المعتاد.الجرعات جدول في استمر أخرى. جرعة تتناول فال  ، Palbociclibتناول بعد تقيأت إذا

أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد معينة. جانبية آثاراً واجهت إذا دائماً أو مؤقتاً عالجك يوقف أو جرعتك طبيبك يخفض قد

.Palbociclibبـ عالجك

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

 ،palbociclibأخذ قبل

كبسوالت في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، Palbociclibمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

Palbociclib . المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

أونميل ، (إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

كالريثروميسين.  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (والفينيتوين  )وغيرهاتيجريتول ، إبيتول ، إيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل النوبات لعالج األدوية بعض  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نوكسافيل(بوساكونازول كيتوكونازول ،  ، )تولسوراسبورانوكس ،

اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص لفيروس معينة أدوية  ؛ )ميغرجوتفي كافيرغوت ، في إرغومار ، (وإرغوتامين  )ميغرانال ، 45DHE (هيدروإرغوتامين ثنائي مثل اإلرغوت قلويدات  ؛ )إكستاندي(إنزالوتاميد

أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم ( telaprevirو   )Invirase( saquinavirو )Pak Viekiraفي كاليترا ، في نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كاليترافي (لوبينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما  )

 Prograf(  ، XR Envarsus ، XLو ، Neoral ، Gengraf(، sirolimus )Rapamune( ، Zortress(  ، everolimus )Afinitor ، (Sandimmuneالسيكلوسبورين مثل المناعة مثبطات  ؛ )آخرونسوبسيس ، الزاندا ، فينتورا ،

tacrolimus )Astagraf في (كينيدين  ؛ )أوراب(بيموزيد نيفازودون. ميدازوالم.  ؛Nuedexta( ريفامبين  ؛) ، أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )كيتك(والتليثروميسين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريفادين ، ريماكتان

مثبطات  ؛ )آخرون ، Subsys ، Lazandaالقائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، palbociclibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

أوراب(بيموزيد نيفازودون. ميدازوالم.  ؛ Prograf(  ، XR Envarsus ، XL tacrolimus )Astagrafو ، Zortress(  ، everolimus )Afinitor ، )Sandimmune) ، Neoral ، Gengraf(، sirolimus )Rapamuneالسيكلوسبورين مثل المناعة

األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )كيتك(والتليثروميسين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريفادين ، ريماكتان ، (ريفامبين  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين  ؛ )

 ،)Neoral ، Gengraf ، (Sandimmuneالسيكلوسبورين مثل المناعة مثبطات  ؛ )آخرون ، Subsys ، Lazandaالقائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، palbociclibمع أيضاً األخرى

sirolimus )Rapamune( ، Zortress(  ، everolimus )Afinitor ، وPrograf(  ، XR Envarsus ، XL tacrolimus )Astagraf بيموزيد نيفازودون. ميدازوالم.  ؛)في (كينيدين  ؛ )أورابNuedexta( ريفامبين  ؛) ، في ريفادين ، ريماكتان

بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، palbociclibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )كيتك(والتليثروميسين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ،

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )كيتك(والتليثروميسين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريفادين ، ريماكتان ، (ريفامبين  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين  ؛ )أوراب(بيموزيد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية

في (كينيدين  ؛ )أوراب(بيموزيد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، palbociclibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

Nuedexta( ريفامبين  ؛) ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )كيتك(والتليثروميسين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريفادين ، ريماكتان

palbociclib ،  القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا

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

الكلى.أو الكبد بأمراض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا أو عدوى من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

إجراء إلى تحتاجين فسوف أنثى ، كنت إذا طفل. إلنجاب تخططين كنت إذا أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجرعة بعد األقل على أسابيع 3 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل واستخدام العالج بدء قبل الحمل اختبار

بعد أشهر 3 ولمدة  Palbociclibبـ عالجك أثناء الحمل منع وسائل وشريكك أنت تستخدم أن يجب ذكراً ، كنت إذا النهائية.

شريكك أو أنت أصبحت إذا العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. جرعتك

الجنين.بالبوسيكليب يضر قد الفور. على بطبيبك فاتصل  ، Palbociclibتناول أثناء حامال ً

النهائية.الجرعة بعد أسابيع 3 ولمدة  Palbociclibتناول أثناء الثدي من ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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

Palbociclib.
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.Palbociclibتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الرجال. عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الفائتة.الجرعة لتعويض اليوم نفس في مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة تخطي

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

إسهال

التقيؤ

الشهيةقلة

الذوقفي تغيرات

تعب

وقدميكوساقيك ويديك ذراعيك في وخز أو خدر

الحلقأو الفم أو الشفاه على تقرحات

عاديغير بشكل تساقطه أو الشعر ترقق

جافجلد

متسرع

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

العدوىعالمات أو قشعريرة أو حمى

التنفسفي ضيق

دوخة

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

ضعف

عاديةغير كدمات أو نزيف

األنففي نزيف

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

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

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

استجابة من للتحقق العالج وأثناء قبل المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لبالبوسيكليب.جسمك

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

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

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

راندأسماء
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

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
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