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فلودارابينحقن
)been) 'a dare flooكـ تنطق

هام:تحذير

للسرطان.الكيميائي العالج أدوية إعطاء في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت  Fludarabineحقن إعطاء يجب

في االنخفاض هذا يتسبب قد العظم. نخاع ينتجها التي الدم خاليا عدد انخفاض في  Fludarabineحقن يتسبب أن يمكن

خطر لتقليل أخرى أدوية طبيبك يصف قد الحياة. تهدد أو خطيرة بعدوى إصابتك خطر من يزيد وقد خطيرة أعراض ظهور

في لديك كان أو دمك في الدم خاليا من نوع أي من قليل عدد لديك كان إذا طبيبك أخبر العالج. أثناء شديدة بعدوى اإلصابة

ألن بالعدوى أصبت قد كنت وإذا لديك المناعة جهاز على تؤثر حالة أي أو الدم خاليا من نوع أي من قليل عدد مضى وقت أي

في ضيق الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا للغاية. منخفضة كانت لديك الدم خاليا مستويات

أو أسود براز كدمات. أو عادي غير نزيف الشديد التعب شاحب؛ جلد دوخة؛ الراس؛ صداع سريعة قلب ضربات التنفس.

أو الصعب والتبول الحلق والتهاب والسعال والقشعريرة والحمى القهوة ؛ يشبه الذي أو الدموي القيء دموي ؛ أو قطراني

للعدوى.أخرى عالمات أو المتكرر أو المؤلم

على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العصبي. الجهاز تلف في أيضاً فلودارابين حقن يتسبب أن يمكن

.)الوقتمن لفترة الوعي فقدان (والغيبوبة واالرتباك ، واإلثارة ، النوبات ، الفور:

طبيبك أخبر ويدمرها. به الخاصة الدم خاليا الجسم يهاجم حيث الحياة تهدد أو خطيرة ظروفاً  Fludarabineحقن يسبب قد

فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الماضي. في فلودارابين تناول بعد الحاالت من النوع هذا طورت قد كنت إذا

نزيف أو األنف ، في نزيف أو الجلد ، على صغيرة أرجوانية أو حمراء نقاط أو أصفر ، جلد أو داكن ، بول الفور: على بطبيبك

الحلق.في النزيف. بسبب التنفس في صعوبة أو دم ، سعال أو البول ، في دم أو غزير ، حيض

مع فلودارابين حقن استخدموا والذين المزمن الليمفاوي الدم بسرطان المصابون األشخاص كان سريرية ، دراسة في

الوفاة. في هذا الرئة تلف تسبب الحاالت ، بعض في خطيرة. رئوية بأضرار اإلصابة لخطر معرضين  )نيبينت(البنتوستاتين

.)نيبينت(بنتوستاتين مع فلودارابين حقنة طبيبك يصف لن لذلك ،
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لحقن جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

فلودارابين.

فلودارابين.حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

عولجوا الذين البالغين في  ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع (المزمن الليمفاوي الدم ابيضاض لعالج فلودارابين حقن يستخدم

طريق عن يعمل إنه البيورين. نظائر تسمى األدوية من فئة في  Fludarabineحقن يقع يتحسنوا. ولم األقل على آخر بدواء بالفعل

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 )الوريدفي (دقيقة 30 عن تزيد لمدة الوريد في حقنه ويتم السوائل إلى يضاف مسحوق شكل على  Fludarabineحقن يأتي
متتالية. أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة عادة حقنها يتم بالمستشفى. خارجية عيادة أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة

دورات.لعدة يوماً 28 كل الدورة تكرار ويمكن الدورة ، هذه العالج فترة تسمى

أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك تعديل أو عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

فلودارابين.بحقن عالجك

الدواءلهذا استخدامات هناك

نوع في يبدأ الذي السرطان  ؛ (NHLالالهودجكين الليمفاوية الغدد سرطان لعالج األحيان بعض في أيضاً فلودارابين حقن يستخدم

تحدث . )الجلدتصيب التي اللمفاوية األورام من نوع (الفطرية والفطريات  )طبيعيبشكل العدوى تحارب التي البيضاء الدم خاليا من

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

فلودارابين ،حقن تلقي قبل

اسأل فلودارابين. حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو فلودارابين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي

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

-DepoCyt) ، Uسيتارابين أو هام تحذير قسم في المدرج الدواء ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية
Cytosar( . الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

العالج أدوية جميع عن أيضاً طبيبك وأخبر منه ، عانيت أن سبق أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

موجات يستخدم الذي السرطان عالج (اإلشعاعي بالعالج قبل من عولجت قد كنت إذا وما تلقيتها التي األخرى الكيميائي

أخبر المستقبل ، في إشعاعياً عالجاً أو كيميائياً عالجاً تتلقى أن قبل .  )السرطانيةالخاليا لقتل العالية الطاقة جزيئات من

فلودارابين.باستخدام عولجت قد أنك طبيبك
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الحيوانات إنتاج يوقف وقد النساء عند  )الدورة(الطبيعية الشهرية الدورة مع يتداخل قد فلودارابين حقن أن تعلم أن يجب

يجب مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا حامال.ً تصبحي أن يمكن ال شريكك أو أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع الرجال. لدى المنوية

أشهر 6 لمدة أو فلودارابين حقن تلقي أثناء أطفال إلنجاب تخطط أال يجب الدواء. هذا تلقي في البدء قبل طبيبك إخبار عليك

من لمزيد طبيبك إلى تحدث الوقت. هذا خالل الحمل لمنع النسل لتحديد موثوقة طريقة استخدم العالج. بعد األقل على

الجنين.فلودارابين حقن يؤذي قد التفاصيل.

فلودارابين.حقن تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

السيارة تقود ال الرؤية. وتغيرات والنوبات واإلثارة واالرتباك والضعف التعب يسبب قد فلودارابين حقن أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو

فلودارابين.بحقن عالجك أثناء تطعيمات أي تتلقى أن قبل طبيبك إلى تحدث

أو فلودارابين بحقن عالجك أثناء دم نقل تلقي إلى بحاجة كنت إذا الحياة يهدد أو خطير فعل برد تصاب قد أنك تعلم أن يجب

الدم.نقل تتلقى أن قبل فلودارابين حقنة تلقيت أو تتلقى بأنك طبيبك إخبار من تأكد العالج. بعد وقت أي في

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الشهيةفقدان

غثيان

التقيؤ

إمساك

إسهال

الفمتقرحات

الشعرتساقط

الساقينأو القدمين أو الذراعين أو اليدين في وخز أو ألم أو حرقة أو خدر

المفاصلأو العضالت آالم

الراسصداع

كآبة

النوممشاكل

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم
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الراحةعدم أو الصدر في ألم

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

السمعفقدان

الجسمجانب طول على ألم

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

متسرع

قشعريرة

البلعأو التنفس في صعوبة

الجلدفي تقرحات ظهور أو تقشير

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Fludarabineحقن يسبب 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(.

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

عاديغير نزيف أو كدمات

العدوىعالمات من غيرها أو الحلق والتهاب والسعال والقشعريرة الحمى

العمىتأخر

غيبوبة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

فلودارابين.حقن حول أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل

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

®فلودارا
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هناكأسماء

فامبأمب ، آرا فلورو-2-الفوسفات ، أحادي أ أرا-فلورو-2-

2009/01/07- 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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