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إكسيناتيدحقن
)tide) 'a en exباسم تنطق

هام:تحذير

ذلك في بما الدرقية ، الغدة بأورام اإلصابة خطر من  )BCISE) Bydureonالمفعول ممتد  Exenatideحقن يزيد قد

حقنة إعطاؤها تم التي المختبر حيوانات أصيبت . )الدرقيةالغدة سرطان من نوع  ؛ (MTCالنخاعي الدرقية الغدة سرطان

البشر. لدى باألورام اإلصابة خطر من يزيد الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من ولكن بأورام ، إكسيناتيد المفعول ممتدة

الصماوي الورم متالزمة أو  MTCبـ أصبت أن سبق أو مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

أن المحتمل فمن كذلك ، األمر كان إذا . )الجسمفي غدة من أكثر في أوراماً تسبب حالة  ؛ 2MEN (2 النوع من المتعدد

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا المفعول. ممتد  exenatideحقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك

التنفس.في ضيق أو البلع في صعوبة الصوت؛ في بحة الرقبة ؛ في تورم أو تورم الفور: على

جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

إلكسيناتيد.

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

واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي  exenatideبحقن

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

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

.exenatideحقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

يستخدم ال حالة (2 النوع من السكري مرض لعالج الرياضية والتمارين الغذائي النظام مع جنب إلى جنباً  Exenatideيستخدم

البالغين وفي  )(Byettaالبالغين عند  )الدمفي السكر كمية في التحكم يمكنه ال وبالتالي طبيعي بشكل األنسولين الجسم فيها

محاكيات تسمى األدوية من فئة في  Exenatideيندرج . )BCISE) Bydureonوأقدم سنوات 10 سن من واألطفال

يساعد مرتفعة. الدم في السكر مستويات تكون عندما األنسولين إفراز على البنكرياس تحفيز طريق عن يعمل وهو اإلنكريتين.

يوجدحيث األخرى الجسم أنسجة إلى الدم من السكر نقل على األنسولين
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مرض لعالج  Exenatideيستخدم ال الشهية. انخفاض إلى ويؤدي المعدة إفراغ أيضاً  Exenatideيبطئ للطاقة. تستخدم

يستخدم ال . )الدمفي السكر كمية في التحكم يمكنه ال وبالتالي األنسولين الجسم فيها ينتج ال حالة (1 النوع من السكري

Exenatide ً األنسولين.إلى يحتاجون الذين السكري مرضى لعالج األنسولين من بدال

خطيرة بمضاعفات يصابوا أن الدم في السكر نسبة وارتفاع السكري مرض من يعانون الذين لألشخاص يمكن الوقت ، بمرور

يساعد قد العين. ومشاكل األعصاب وتلف الكلى ومشاكل الدماغية والسكتة القلب أمراض ذلك في بما الحياة ، تهدد أو

 ، )التدخينعن واإلقالع الرياضية ، والتمارين الغذائي ، النظام مثل (الحياة نمط في تغييرات وإجراء األدوية ، استخدام

اإلصابة فرص من أيضاً العالج هذا يقلل قد صحتك. وتحسين السكري مرض إدارة في بانتظام الدم في السكر نسبة وفحص

أو خدر (األعصاب وتلف الكلوي الفشل مثل السكري بمرض المرتبطة المضاعفات من غيرها أو دماغية سكتة أو قلبية بنوبة

أو التغييرات ذلك في بما العين ، في مشاكل  ، ء)والنساالرجال لدى الجنسية القدرة انخفاض القدمين ؛ أو الساقين برودة

مرض إلدارة طريقة أفضل حول اآلخرون الصحية الرعاية ومقدمو طبيبك معك سيتحدث اللثة. أمراض أو البصر فقدان

بك.الخاص السكري

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

تحت (الجلد تحت للحقن مسبقاً مملوء جرعات قلم في  )سائل(كمحلول يأتي  )®Exenatide )Byettaعن الفوري اإلفراج

أقل أو أكثر تستخدم ال للتوجيهات. وفقاً .تماماً ®(Bydureon )المفعولطويل (المفعول ممتد  Exenatide. )مباشرةالجلد

استخدمت أن منذ أكثر أو أيام 3 مر قد كان إذا المعلق اإلصدار تمديد  exenatideطبيبك وصفه مما أكثر تستخدمه أو منه

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

يمكنك اليوم. من وقت أي في أسبوع كل من اليوم نفس في المفعول ممتد  exenatideحقن منتجات استخدم تفهمه.

استخدم للوجبات. اعتبار دون اليوم من وقت أي في أسبوعيا ًواحدة مرة  exenatideفيه تستخدم الذي األسبوع يوم تغيير

Exenatide  المفعول ممتد معلق حقن يتم واحد. شهر لمدةexenatide  الدواء من أعلى بجرعة قلم إلى يحولك وقد الفوري

قبل دقيقة 60 خالل اليوم في مرتين الفوري لإلفراز  exenatideاستخدام بعد الدم في السكر نسبة في التحكم يتحسن لم إذا

المحتمل من الوجبات. بعد تحقنه ال . ً)تقريباساعات 6 بفارق اليوم ، في الرئيسيتين الوجبتين أو (والمساء الصباح وجبات

الجلد. تحت للحقن مسبقاً مملوء تلقائي حاقن في  )سائل(كتعليق  Exenatideحقن من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن

 )BCISEمحلولحقن يتم ما عادة

تزيد فقد  ، exenatideالمفعول ممتد معلق إلى  exenatideالفوري اإلطالق محلول من بالتغيير تقوم كنت إذا

التغيير.هذا بعد أسابيع 4 إلى 2 لمدة مؤقتاً  )السكر(الجلوكوز مستويات

تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  exenatideاستخدام في استمر يعالجها. ال ولكنه السكري مرض على  Exenatideيسيطر

طبيبك.إلى التحدث دون  exenatideاستخدام عن

يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب . exenatideحقن منتجات لحقن المصنعة الشركة تعليمات وفهم قراءة من تأكد

بعناية.التعليمات هذه اتبع الذاتي. الحاقن أو القلم استخدام كيفية لك

اإلبر شراء إلى ستحتاج مسبقاً ، المعبأة الجرعات أقالم  )®exenatide )Byettaمن الفوري اإلصدار تستخدم كنت إذا

وال اإلبر استخدام بإعادة أبداً تقم ال الدواء. لحقن ستحتاجها التي اإلبر نوع عن الصيدلي أو طبيبك اسأل منفصل. بشكل

مقاوم وعاء في اإلبر من تخلص جرعتك. حقن بعد مباشرة اإلبرة إزالة على دائماً احرص أبداً. األقالم أو اإلبر تشارك

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية عن الصيدلي أو طبيبك اسأل للثقب.
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وخالياً اللون وعديم واضحاً يكون أن يجب حقنه. قبل بك الخاص  exenatideالفوري اإلطالق محلول إلى دائماً انظر

صلبة جزيئات على يحتوي أو غائماً أو ملوناً كان إذا  exenatideعن اإلفراج الفوري الحقن تستخدم ال الجزيئات. من

الصالحية.انتهاء تاريخ انقضى إذا أو

درجة إلى دافئاً واتركه الثالجة من مسبقاً مملوء تلقائي حاقن  )®BCISE) Bydureonاإلصدار الممتد  exenatideبإزالة قم

على ثانية 15 لمدة بقوة االهتزاز طريق عن مسبقاً المعبأ التلقائي الحاقن امزج الدواء. حقن قبل دقيقة 15 لمدة الغرفة حرارة

االستخدام.قبل األقل

أبيض يكون أن يجب ثانية ، 15 لمدة االهتزاز بعد حقنه. قبل  exenatideمن المفعول الممتد التعليق نظام إلى دائماً انظر

الصالحية.انتهاء تاريخ انقضى إذا أو صلبة جزيئات على يحتوي أو لونه تغير إذا تستخدمه ال وغائم. مصفر أبيض إلى

واحدة.حقنة في لتتحد  exenatideمنتجات مع األنسولين تخلط ال

 exenatideبحقن أبداً تقم ال العضد. أو  )المعدة(البطن أو  )الساقأعلى (الفخذ في  Exenatideحقن منتجات إعطاء يمكن

المفعول الممتد التعليق من جرعة كل مع المختارة المنطقة داخل الحقن موقع  )تدوير(بتغيير قم العضالت. أو الوريد في

exenatide.

الحقن إعطاء ينبغي ال ولكن الجسم ، من العامة المنطقة نفس في واألنسولين المفعول ممتد  exenatideحقن يمكنك

البعض.بعضها بجوار

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

 ،exenatideحقن استخدام قبل

. exenatideحقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، exenatideمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

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

ألن الفم طريق عن تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك تخبر أن خاص بشكل المهم من لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

exenatide  ؛ )تايلينول(أسيتامينوفين يلي: مما أي ذكر من تأكد األدوية. لهذه جسمك امتصاص طريقة يغير قد 

  )Zestoprileticكابتوبريل ، ، Lotrel(  in ، benazepril )Lotensinمثل )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات

in ، Zestril ، Qbrelis ، lisinopril )Prinivil ، fosinopril، Vaseretic(  in ، Vasotec ، enalapril )Epaned( ،  ، و

Quinaretic(  in ، Accuretic in ، quinapril )Accupril ، وramipril )Altace(  ،  وtrandolapril البول مدرات  ؛)
مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (الستيرويدية غير االلتهاب مضادات من وغيره األسبرين  ؛ ء)الماحبوب

الدم. ضغط الرتفاع أدوية  ؛ )ألتوبريف(لوفاستاتين  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين

 ، )دويتاكتفي أماريل ، (غليميبيريد مثل يوريا ، السلفونيل مثل السكري مرض لعالج األخرى األدوية أو األنسولين

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )جانتوفين(والوارفارين وتولبوتاميد ؛  ، )جليناسديابيتا ، (غليبوريد  ، )جلوكوترول(غليبيزيد

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

من األقل على واحدة ساعة قبل فتناولها الحيوية ، المضادات أو  )الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع تتناول كنت إذا

وجبة أو وجبة مع فتناولها الطعام ، مع األدوية هذه تناول منك طلُب إذا التحرر. سريع إكسيناتيد محلول حقن استخدام

.exenatideالفوري اإلطالق محلول حقن فيه تستخدم ال وقت في خفيفة
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[الدموية الصفائح من قليل عدد (الصفيحات قلة بسبب خطير نزيف من قبل من عانيت قد كنت إذا طبيبك أخبر
استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . exenatideمنتجات تلقي بعد  ])الدملتخثر الالزمة الدم خاليا نوع

.exenatideمنتجات

المعدة ، في حادة مشاكل من الماضي في عانيت أو تعاني كنت إذا أو كلية زرع لعملية خضعت قد كنت إذا طبيبك أخبر

التهاب الطعام ؛ هضم في أخرى مشاكل أو  )الدقيقةاألمعاء إلى المعدة من الطعام حركة تباطؤ (المعدة خزل ذلك في بما

أو  )المرارةفي تتشكل صلبة رواسب (المرارة في حصوات األخرى. البنكرياس مشاكل أو  )البنكرياستورم (البنكرياس

أيضاً طبيبك أخبر الكلى. أو الكبد أمراض أو الدم. في  )الدهون(الثالثية الدهون مستوى ارتفاع المرارة ؛ في أخرى مشاكل

قد مما الفم ، طريق عن السوائل شرب تستطيع ال كنت إذا أو القيء أو الغثيان أو اإلسهال من مؤخراً عانيت قد كنت إذا

.)الجسمسوائل من كبيرة كمية فقدان (الجفاف يسبب

فاتصل  ، exenatideاستخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

نظام تناول المهم من التغذية. اختصاصي أو طبيبك قدمها التي الغذائية والتوصيات التمارين جميع اتباع من تأكد

صحي.غذائي

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول في واستمر الفائتة الجرعة تخطي  ، )®(Byettaالمفعول الفوري  exenatideحقن من جرعة فاتتك إذا

الفائتة.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تحقن ال المعتاد. الجرعات

ثم تتذكرها أن بمجرد الفائتة الجرعة استخدم  ، )®BCISE) Bydureonالمفعول ممتد إكسيناتيد حقن من جرعة نسيت إذا

فتجاوز المجدولة ، التالية الجرعة حتى  )ساعة72 (أيام 3 من أقل هناك كان إذا ذلك ، ومع المعتاد. األسبوعي جدولك تابع

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تستخدم ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

في السكر انخفاض أعراض تعرف أن يجب الدم. في السكر نسبة في تغيرات الدواء هذا يسبب قد

األعراض.هذه لديك كانت إذا تفعل وماذا وارتفاعه الدم

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Exenatideحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

الشهيةقلة

متوترشعور

دوخة

المعدةمن حرقة

الراسصداع

a605034.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/4



MedlinePlusالدواء معلومات : Exenatideحقنمساء4:17ً 14 ، /22/4

ضعف

التعرق

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

على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل  exenatideاستخدام عن فتوقف المهمة ، التحذيرات قسم

طارئ:طبي عالج

بدونهأو القيء مع الظهر إلى ينتشر قد ولكنه المعدة منتصف أو األيسر العلوي الجزء في يبدأ مستمر ألم

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

العينينأو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

إغماءأو دوار

سريعةقلب ضربات

البلعأو التنفس في صعوبة

عقيداتأو حكة أو بثور أو تورم أو الحقن موقع في ألم

العينينأو الجلد اصفرار أو حمى ، قيء ، غثيان ، العلوية ، أو اليمنى المعدة منطقة في ألم

البولكمية أو لون في تغيرات

المعتادمن أقل أو أكثر التبول

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

عاديةغير كدمات أو نزيف

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار في  Exenatideيتسبب 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

بمجرد تجمد. ال الضوء. من محمية الثالجة ، في األصلية علبتها في المستخدمة غير الفورية  exenatideأقالم بتخزين قم

 ])مئويةدرجة 25 [فهرنهايت درجة 77 حتى (الغرفة حرارة درجة في الفورية  exenatideأقالم تخزين يمكن االستخدام ،

أقالم جفاف على الحفاظ من تأكد السفر ، عند المرفقة. اإلبرة مع  exenatideأقالم تخزن ال يوماً. 30 إلى تصل لمدة

exenatide  اإلطالق.فورية

وحمايتها األصلي الكرتون في الثالجة في مسطح بشكل  exenatideاالمتداد الممتدة التلقائي الحقن أجهزة بتخزين قم

80 حتى (الغرفة حرارة درجة في  exenatideاإلطالق ممتدة التلقائية الحاقنات تخزين يمكن األمر ، لزم إذا الضوء. من

أسابيع.4 لمدة  ])مئويةدرجة 30 [فهرنهايت درجة
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األطفال.متناول عن بعيداً الذاتية والحاقنات  exenatideبأقالم احتفظ

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

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

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

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

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

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

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

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

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

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

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

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

الدمفي السكر نقص أعراض

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

سيخبرك إلكسيناتيد. استجابتك لتحديد بانتظام  )(HbA1cالغليكوزيالتي والهيموغلوبين الدم في السكر نسبة فحص يجب

اتبع المنزل. في البول أو الدم في السكر مستويات قياس طريق عن الدواء لهذا استجابتك من التحقق بكيفية أيضاً طبيبك

بعناية.التعليمات هذه

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

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

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

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

راندأسماء

¶®بيدوريون
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BCISE Bydureon®

®بييتا

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

2021/11/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

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

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

.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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