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فيلجراستيمحقن
)stim) gra fil'باسم تنطق

يالحظ:

(بيولوجية أدوية هي  filgrastim-tboوحقن  ، sndz-filgrastimوحقن  ، aafi-filgrastimوحقن  ، Filgrastimحقن
 filgrastim-tboوحقن  ، sndz-filgrastimوحقن  ، aafi-filgrastimحقن يشبه . )الحيةالكائنات من مصنوعة أدوية

مصطلح استخدام سيتم لذلك ، الجسم. في  filgrastimحقن طريقة بنفس ويعمل  filgrastimحقن كبير حد إلى

المناقشة.هذه في األدوية هذه لتمثيل  filgrastimحقن منتجات

الدواء؟هذا وصف لماذا

لدى بالعدوى اإلصابة فرصة لتقليل  )Zarxioو  Nivestymو  Neupogenو  (Filgrastim Granixحقن منتجات تسُتخدم

الكيميائي العالج أدوية يتلقون والذين  )العظمنخاع يشمل ال الذي السرطان (النخاعي غير بالسرطان المصابين األشخاص

 Filgrastimحقن منتجات تسُتخدم . )العدوىلمكافحة الالزمة الدم خاليا من  نوع (العدالت عدد من تقلل قد التي

Neupogen)  وNivestym  وZarxio(  ًلدى بالحمى اإلصابة مدة وتقليل البيضاء الدم خاليا عدد زيادة في للمساعدة أيضا

بأدوية العالج يتلقون الذين  ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع  ؛ (AMLالحاد النخاعي الدم بابيضاض المصابين األشخاص

الذين األشخاص في أيضاً  )Zarxioو  Nivestymو  (Filgrastim Neupogenحقن منتجات تستخدم الكيميائي. العالج

لدى الحياة قيد على البقاء فرصة لزيادة أيضاً   )Filgrastim )Neupogenحقنيستخدم العظم ، نخاع زرع لعمليات يخضعون

ينتمي العظام. لنخاع الحياة يهدد شديداً ضرراً تسبب أن يمكن والتي اإلشعاع ، من ضارة لكميات تعرضوا الذين األشخاص

Filgrastim  المزيد إنتاج على الجسم مساعدة طريق عن يعمل إنه المستعمرات. تحفيز عوامل تسمى األدوية من فئة إلى

الذين األشخاص لدى الحياة قيد على البقاء فرصة لزيادة أيضاً   )Filgrastim )Neupogenحقنيستخدم العدالت. من

إلى  Filgrastimينتمي العظام. لنخاع الحياة يهدد شديداً ضرراً تسبب أن يمكن والتي اإلشعاع ، من ضارة لكميات تعرضوا

العدالت.من المزيد إنتاج على الجسم مساعدة طريق عن يعمل إنه المستعمرات. تحفيز عوامل تسمى األدوية من فئة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ما عادة الوريد. في أو الجلد تحت للحقن مسبقاً مملوءة ومحاقن قوارير في  )سائل(كمحلول  Filgrastimحقن منتجات تأتي

مرتين  )Zarxioو  Nivestymو  (filgrastim Neupogenحقن منتجات إعطاء يمكن ولكن يومياً ، واحدة مرة إعطاؤه يتم

للدواء.جسمك استجابة ومدى حالتك على العالج فترة طول يعتمد الشديدة. المزمنة العدالت قلة لعالج استخدامها عند يومياً

a692033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/1

TITLE - FILGRASTIM / NEUPOGEN MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-filgrastim-neupogen-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692033.html


MedlinePlusاألدوية معلومات : Filgrastimحقنمساء1:48ً 14 ، /22/4

الدم خاليا عدد زيادة أو بالحمى ، اإلصابة وقت تقليل أو بالعدوى ، اإلصابة خطر لتقليل  filgrastimحقن منتجات تستخدم كنت إذا

الكيميائي ، العالج من جرعة تلقي من األقل على ساعة 24 بعد الدواء من األولى جرعتك فستتلقى الكيميائي ، العالج أثناء البيضاء

حقن منتجات تستخدم كنت إذا طبيعته. إلى الدم خاليا تعداد يعود حتى أو أسبوعين إلى تصل لمدة يوم كل الدواء تلقي وسيستمر

filgrastim  العالج تلقي من األقل على ساعة 24 بعد الدواء فستتلقى العظم ، نخاع زرع عملية أثناء بالعدوى اإلصابة خطر لتقليل

الدم ، لفصل دمك لتحضير  filgrastimحقن منتجات تستخدم كنت إذا العظام. نخاع حقن من األقل على ساعة 24 وبعد الكيميائي

الدم خاليا من فصادة آخر حتى الدواء تلقي في وستستمر األولى البيضاء الكريات فصادة من األقل على أيام 4 قبل األولى جرعتك ستتلقى

من طويلة لفترة الدواء استخدام إلى تحتاج فقد الشديدة ، المزمنة العدالت قلة لعالج  filgrastimحقن منتجات تستخدم كنت إذا البيضاء.

العالج مدة وستعتمد بعناية طبيبك يراقبك فسوف اإلشعاع ، من ضارة لكميات تعرضت ألنك  filgrastimحقنة تستخدم كنت إذا الزمن.

حقنة تستخدم كنت إذا طبيبك. مع التحدث دون  filgrastimحقن منتجات استخدام عن تتوقف ال للدواء. جسمك استجابة مدى على

filgrastim  جسمك استجابة مدى على العالج مدة وستعتمد بعناية طبيبك يراقبك فسوف اإلشعاع ، من ضارة لكميات تعرضت ألنك

تعرضت ألنك  filgrastimحقنة تستخدم كنت إذا طبيبك. مع التحدث دون  filgrastimحقن منتجات استخدام عن تتوقف ال للدواء.

استخدام عن تتوقف ال للدواء. جسمك استجابة مدى على العالج مدة وستعتمد بعناية طبيبك يراقبك فسوف اإلشعاع ، من ضارة لكميات

طبيبك.مع التحدث دون  filgrastimحقن منتجات

الدواء حقن منك يطُلب قد أو آخر ، صحية رعاية مقدم أو ممرضة قبل من لك  Filgrastiminjectionمنتجات إعطاء يمكن

لك يوضح فسوف المنزل ، في  filgrastimحقن منتجات بحقن الرعاية مقدم أو أنت ستقوم كنت إذا المنزل. في الجلد تحت

الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل التوجيهات. لهذه فهمك من تأكد الدواء. حقن كيفية الرعاية مقدم أو الصحية الرعاية مقدم

أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال للتوجيهات. وفقاً تماماً  filgrastimحقن منتجات استخدم أسئلة. أي لديك كان إذا بك

طبيبك.وصفه مما أكثر تستخدمه

ال الحقن. قبل  filgrastimحقن منتجات إلى دائماً انظر فيلجراستيم. محلول على تحتوي التي المحاقن أو القوارير تهز ال

أو غائماً أو رغوياً يبدو أو جزيئات على يحتوي  filgrastimمحلول كان إذا أو الصالحية ، انتهاء تاريخ انقضى إذا تستخدمه

اللون.متغير

فال القارورة ، أو المحقنة في المتبقي المحلول بعض هناك يزال ال كان إذا حتى فقط. واحدة مرة قنينة أو حقنة كل استخدم

الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث للثقب. مقاوم وعاء في المستعملة والقوارير والمحاقن اإلبر من تخلص أخرى. مرة تستخدمه

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية حول

جرعتك ، من أيضاً طبيبك يقلل قد تدريجيا.ً جرعتك ويزيد  filgrastimحقن منتجات من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

الدواء.مع جسمك تفاعل كيفية على اعتماداً

سوف الدواء هذا أن تعلم أن فيجب الشديدة ، المزمنة العدالت قلة لعالج  filgrastimحقن منتجات تستخدم كنت إذا

عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  filgrastimحقن منتجات استخدام في استمر يعالجها. لن ولكنه حالتك في يتحكم

طبيبك.مع التحدث دون  filgrastimحقن منتجات استخدام

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

الدواءلهذا استخدامات هناك

مجموعة (النقوي التنسج خلل متالزمة من معينة أنواع لعالج األحيان بعض في أيضاً  Filgrastimحقن منتجات تستخدم

الدم وفقر  )السليمةالدم خاليا من يكفي ما عنها ينتج وال مشوهة دموية خاليا العظم نخاع فيها ينتج التي الحاالت من

في أيضاً  Filgrastimحقن منتجات تستخدم . )الدمخاليا من يكفي ما ينتج ال  )العظمنخاع فيها يكون حالة (الالتنسجي

األحيانبعض
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يتناولون الذين األشخاص أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص لدى بالعدوى اإلصابة فرصة تقليل

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث العدالت. عدد من تقلل معينة أدوية

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،filgrastimحقن منتجات استخدام قبل

أدوية أي أو   )pegfilgrastim )Neulastaأو filgrastimتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

سيحقن الذي الشخص أو أنت كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . filgrastimحقن منتجات في المكونات من أي أو أخرى

الالتكس.مادة من حساسية لديه  Zarxio(  ، filgrastim )Neupogenحقنمنتجات

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

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

مرض (المزمن النخاعي الدم بسرطان أصبت أن سبق أو لديك كان وإذا اإلشعاعي بالعالج تعالج كنت إذا طبيبك أخبر

مشاكل (النخاعي التنسج خلل أو  ، )العظامنخاع في البيضاء الدم خاليا من جداً كبير عدد تكوين يتم حيث ببطء يتطور

.)الدمسرطان إلى تتطور قد التي العظام نخاع خاليا في

خاليا عدد وانخفاض مؤلمة ، أزمات يسبب قد الدم في مرض (المنجلي الدم فقر مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

لإلصابة عرضة أكثر تكون فقد المنجلية ، الخاليا بمرض مصاباً كنت إذا . )الداخليةاألعضاء وتلف والعدوى ، الحمراء ، الدم

 filgrastimحقن بمنتجات عالجك أثناء السوائل من الكثير اشرب . filgrastimحقن بمنتجات العالج أثناء بأزمة

العالج.أثناء المنجلية الخاليا أزمة من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك واتصل

 ، filgrastimحقن منتجات استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

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

.filgrastimحقن منتجات

قد التي االلتهابات جميع تمنع ال ولكنها بالعدوى ، اإلصابة خطر من تقلل للحقن  filgrastimمنتجات أن تعلم أن يجب

متسرع؛ قشعريرة. الحمى. مثل العدوى عالمات عليك ظهرت إذا بطبيبك اتصل بعده. أو الكيميائي العالج أثناء تحدث

قرحة.أو جرح حول ألم أو تورم أو احمرار أو إسهال؛ الحلق؛ إلتهاب

في  filgrastimمحلول دخل إذا والصابون. بالماء المنطقة اغسل بشرتك ، على  filgrastimمحلول على حصلت إذا

بالماء.جيداً عينك اغسل عينك ،

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الدواء حقن نسيت إذا فعله عليك يجب ما حول طبيبك إلى فتحدث المنزل ، في  filgrastimحقن منتج ستحقن كنت إذا

المحدد.الموعد في

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار
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شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Filgrastimحقن منتجات تسبب قد

تختفي:ال أو

الدواءحقن مكان في كتلة وجود أو حكة أو كدمات أو تورم أو احمرار

العضالتأو الحلق أو الفم أو الساق أو الذراع أو الظهر أو المفاصل أو العظام آالم

الراسصداع

متسرع

إمساك

إسهال

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

اللمسحاسة انخفاض

الشعرتساقط

األنففي نزيف

الطاقةونقص التعب

بتوعكالشعور

دوخة

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على

األيسرالكتف طرف في أو المعدة من األيسر العلوي الجزء في ألم

سريعتنفس التنفس ، في صعوبة تنفس ، ضيق حمى ،

بالدممصحوب سعال التنفس ، في صعوبة

بالتوعكوالشعور الظهر وآالم البطن وآالم الحمى

إرهاقدوار ، التنفس ، في صعوبة التبول ، قلة آخر ، تورم أو المعدة منطقة في تورم

التنفسفي ضيق صفير ، الفم ، أو العينين أو الوجه في تورم حكة ، خاليا ، جلدي ، طفح

أحمرجلد الجلد ، تحت أرجوانية عالمات كدمات ، أو عادي غير نزيف

الكاحلينأو الوجه في انتفاخ دموي ، أو داكن بول التبول ، قلة

المتكررأو العاجل أو المؤلم التبول

(الدم بابيضاض الشديدة المزمنة العدالت قلة لعالج  filgrastimحقن منتجات استخدموا الذين األشخاص بعض أصيب
المستقبل. في يتطور قد الدم سرطان أن تظُهر العظم نخاع خاليا في تغيرات أو  )العظامنخاع في يبدأ الذي السرطان

ال . filgrastimيستخدموا لم لو حتى الدم بسرطان يصابون قد الشديدة المزمنة العدالت قلة من يعانون الذين األشخاص

filgrastimحقن كان إذا ما لمعرفة كافية معلومات توجد
a692033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4
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طبيبك إلى تحدث الدم. بابيضاض الشديدة المزمنة العدالت قلة من يعانون الذين األشخاص إصابة فرصة من تزيد المنتجات

الدواء.هذا استخدام مخاطر حول

استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Filgrastimحقن منتجات تسبب قد

الدواء.هذا

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حقن منتجات بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

filgrastim  بتجميدالخطأ طريق عن قمت إذا الثالجة. فيZarxio(  ، Nivestym ، filgrastim )Neupogen ،  يمكنك

عليك فيجب ثانية ، مرة  filgrastimقنينة أو المحقنة نفس بتجميد قمت إذا ذلك ، ومع الثالجة. في بالذوبان له السماح

حرارة درجة في  )Zarxioو  Nivestymو  (Filgrastim Neupogenبـ االحتفاظ يمكن القارورة. أو الحقنة تلك من التخلص

في   )Filgrastim )Granixتخزينيمكن المباشرة. الشمس أشعة عن إبعادها يجب ولكن ساعة 24 إلى تصل لمدة الغرفة

من حمايتها يجب ولكن أيام 5 إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في حفظها يمكن أو ساعة ، 24 إلى تصل لمدة الفريزر

الضوء.

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 ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

.filgrastimحقن لمنتجات

حقن منتجات تؤثر قد . filgrastimحقن منتجات تستخدم أنك والفني طبيبك أخبر العظام ، تصوير دراسة إجراء قبل

Filgrastim  الدراسة.من النوع هذا نتائج على

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlusاألدوية معلومات : Filgrastimحقنمساء1:48ً 14 ، /22/4

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

)filgrastimتبو- (®جرانيكس

)فيلجراستيم(®نيوبوجين

aafi(-filgrastim)®نيفستيم

sndz(-filgrastim)®زاركسيو

هناكأسماء

المحبباتمستعمرة تحفيز عامل

CSF-G

CSF-Gاإلنسان ميثيونيل المؤتلف

2019/09/15- 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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