
a615020.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

بانوبينوستات
)stat) 'oh bin oh '' panكـ تنطق

هام:تحذير

إذا . ء)األمعاأو المعدة على تؤثر  ؛ (GIالهضمي الجهاز في أخرى خطيرة جانبية وآثاراً شديداً إسهاالً  Panobinostatيسبب قد

الفم ، جفاف أو القيء. إسهال؛ رخو براز المعدة. في تقلصات الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت

إذا فعله عليك يجب ما حول طبيبك إلى تحدث األخرى. الجفاف وعالمات الجلد ، وجفاف التعرق ، وانخفاض الداكن ، والبول

البراز ملينات أو مسهلة أدوية أي تناول قبل طبيبك إلى أيضاً تحدث . panobinostatباستخدام العالج أثناء باإلسهال أصبت

الدواء.هذا تناول أثناء

مؤخراً أصبت قد كنت إذا طبيبك أخبر العالج. أثناء الحياة تهدد أو القلب في خطيرة مشاكل  Panobinostatيسبب قد

قد الذي المنتظم غير القلب بنبض اإلصابة خطر من تزيد حالة (الطويلة  QTفترة متالزمة من تعاني كنت إذا أو قلبية بنوبة

اختبارات طبيبك سيطلب أخرى. قلبية مشاكل أو  ، )الصدرفي ألم (الصدرية الذبحة أو  ، )المفاجئالموت أو اإلغماء يسبب

اآلمن من كان إذا ما لمعرفة العالج وأثناء قبل  )للقلبالكهربائي النشاط يسجل اختبار  ؛ (ECGالقلب كهربية مخطط مثل

وخفقان ، وسرعة ، الصدر ، في ألم الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا بانوبينوستات. تناول لك

تورم أو التنفس ، وضيق األزرق ، اللون ذات والشفاه والدوخة ، باإلغماء ، والشعور والدوار ، القلب ، ضربات انتظام عدم أو

الساقين.أسفل أو الكاحلين أو القدمين والذراعين ، اليدين

لـ جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

panobinostat.

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

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

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

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

بانوبينوستات.عقار تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث
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الدواء؟هذا يوصف لماذا

(المتعدد النخاعي بالورم المصابين األشخاص لعالج وديكساميثازون  )فيلكاد(بورتيزوميب مع باالشتراك  Panobinostatيستخدم
 Panobinostatينتمي . )فيلكاد(بورتيزوميب ذلك في بما آخرين ، بدوائين بالفعل عولجوا الذين  )العظامنخاع سرطان من نوع

السرطانية.الخاليا قتل طريق عن يعمل . )(HDACديسيتيالز هيستون مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أيام في يومياً واحدة مرة بدونه أو الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة شكل على  Panobinostatيأتي

يوم كل في تقريباً الوقت نفس في  panobinostatخذ دورة. 16 إلى تصل لمدة الدورة تكرار يمكن يوماً. 21 مدتها دورة من معينة

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

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط بانوبينوستات خذ

لمست إذا ممكن. قدر بأقل الكبسوالت مع تعامل تفتحها. أو تمضغها أو تسحقها ال الماء ؛ من كوب مع كاملة الكبسوالت ابتلع

الدواء دخل إذا والصابون. بالماء جسمك من المنطقة تلك اغسل الكبسولة ، في الموجود الدواء أو مكسورة بانوبينوستات كبسولة

الماء.من بالكثير اغسله عينيك ، أو أنفك أو فمك إلى الكبسولة في الموجود

المعتاد.الجرعات جدول في استمر أخرى. جرعة تتناول فال بانوبينوستات ، عقار تناول بعد تقيأت إذا

بشكل أو لفترة عالجك يوقف أو البانوبينوستات من جرعتك من طبيبك يقلل قد عالجك. أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد

للدواء.جانبية آثار من تعاني كنت إذا دائم ،

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

 ،panobinostatأخذ قبل

في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو بانوبينوستات عقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

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

الفطريات مضادات  ؛ )باسيروننيكسترون ، كوردارون ، (أميودارون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نوكسافيل(بوساكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول مثل

(كاربامازيبين  ؛ )فيكتريليس(بوسبريفير  ؛ )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم فاسكور ؛ (بيبريديل  ؛ )ستراتيرا(أتوموكستين
 ؛ )فابريسول(كونيفابتان  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )أرالين(الكلوروكين  ؛ )أخرىتيريل ، تيجريتول ، كارباترول ،

نقص لفيروس األدوية بعض  ؛ )أنزيميت(دوالسيترون  ؛ )نوربيس(ديسوبيراميد ديكستروميتورفان.  ؛ )نوربرامين(ديسيبرامين

في نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كاليترا(ريتونافير   /لوبينافير ، )كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية المناعة

 ؛ )إلإكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون  ؛ )إنفيراس(ساكوينافير  ، )باكفيكيرا في كاليترا ،

(بيموزيد البيرفينازين.  ؛ )زوبلينززوفران ، (أوندانسيترون نيفازودون.  ؛ )بيولوجي(نيبيفولول  ؛ )أفيلوكس(موكسيفلوكساسين
ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين بروكاييناميد.  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )أوراب

إنكيفيك ؛(تيالبريفير  ؛ )سوتيليزسورين ، بيتاباس ، (سوتالول  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ،
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قد . )إيفكسور(وفينالفاكسين  ؛ )ديترول(تولتيرودين ثيوريدازين.  ؛ )كيتك(تيليثروميسين  ؛ )المتحدةالواليات في متوفرة تعد لم

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج

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

الكبد.أمراض أو النزيف في مشاكل من الماضي في عانيت أو لديك أو عدوى من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

العالج أثناء الحمل لمنع النسل تحديد استخدم الجنين. البانوبينوستات يؤذي قد للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

عليك فيجب حامال ً، شريكك تصبح أن ويمكن رجال ًكنت إذا جرعة. آخر بعد األقل على شهر ولمدة  panobinostatباستخدام

أنواع حول أسئلة لديك كانت إذا طبيبك اسأل العالج. انتهاء بعد يوماً 90 ولمدة الدواء هذا تناول أثناء الذكري الواقي استخدام

الفور.على بطبيبك فاتصل بانوبينوستات ، عقار تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا تناسبك. التي الحمل منع وسائل

بانوبينوستات.عقار تناول أثناء اإلرضاع عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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

بانوبينوستات.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

12 من أكثر مر إذا تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول الجرعة ، تأخذ أن المقرر من كان أن منذ أقل أو ساعة 12 مرت إذا

فاتك.ما لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الجرعة فتجاوز المحددة ، الجرعة على ساعة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الوزنفقدان

الراسصداع

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

دمويأو قطراني أو أسود براز

المطحونةالقهوة يشبه الذي القيء أو الدموي القيء

عاديغير نزيف أو كدمات

البنيأو الوردي البول

البلغمفي الدم

ارتباك

حديثكفي التغييرات
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للعدوىأخرى عالمات أو والتعرق والقشعريرة والسعال الحمى

شاحبجلد

العينبياض أو الجلد اصفرار أو الطاقة ونقص الشديد واإلرهاق المعدة وآالم الداكن والبول الشهية وفقدان والقيء الغثيان

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Panobinostatيسبب 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 (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء 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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

إسهال

غثيان

التقيؤ

الشهيةقلة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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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

®فاريدك

15/03/2017- مراجعة آخر

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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

