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الجانبيةاآلثار   /السلبيةالفعل ردود

وسعت

البوليوالتسمم العصبية ، السمية النخاعي ، الضغط تحذير:

عالج. دورة كل وبعد قبل الدم تعداد مراقبة قاتلة. التهابات إلى ويؤدي شديداً العظم نقي كبت يكون أن يمكن

الجهاز سمية مراقبة والوفاة. الدماغ اعتالل إلى وتؤدي شديدة المركزي العصبي الجهاز سمية تكون أن يمكن

الكلوي. الفشل إلى وتؤدي شديدة الكلوية السمية تكون أن يمكن الدماغ. اعتالل عالج ووقف المركزي العصبي

انظر [للميسنا الوقائي االستخدام طريق عن تقليله ويمكن شديداً النزفي المثانة التهاب يكون أن يمكن

التحذيرات

.)]5.3إلى 5.1 (واالحتياطات

Injection Mesnaو  Ifosfamideلـ واالستخدام مؤشرات
الكيميائي العالج أجل من المعتمدة لألورام المضادة األخرى العوامل بعض مع لالستخدام  Ifosfamideحقن إلى يشار

النزفي.المثانة التهاب من للوقاية ميسنا مع استخدامه يجب الخصية. في الجرثومية الخاليا لسرطان الثالث للخط

وإدارتهاميسنا وحقن إفوسفاميد جرعة

3 كل العالج يتكرر متتالية. أيام 5 لمدة يوميا 2ملكل جرام 1.2 بجرعة الوريد طريق عن  Ifosfamideحقنة إعطاء يجب

الدموي.التسمم من الشفاء بعد أو أسابيع
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من األقل على لتر 2 من يتكون النطاق واسع ترطيب مع إفوسفاميد حقن إعطاء يجب المثانة ، سمية منع أجل من

إعطاء يجب النزفي. المثانة التهاب حدوث لتقليل المسنا استخدام يجب يومياً. الوريد أو الفم طريق عن السوائل

على دراسات إجراء يتم لم األقل. على دقيقة 30 لمدة يستمر الوريد في بطيء تسريب شكل على  Ifosfamideحقنة

8.6 ،(محددة فئات في االستخدام انظر [كلوي أو كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في إفوسفاميد حقن

8.7[(.

التالية:السوائل في مل   /مجم20 إلى 0.6 من تركيزات لتحقيق أكبر بشكل  ifosfamideمحاليل تخفيف يمكن

الهادئالمحيط جنوب جامعة دكستروز ، حقن 5٪

الهادئالمحيط جنوب جامعة الصوديوم ، كلوريد حقن 0.9٪

الهادئالمحيط جنوب جامعة الالكتيكية ، األجراس قارع حقن

الهادئالمحيط جنوب جامعة للحقن ، معقم ماء

بالنسبة الحال هو كما المعقمة المياه لمضافات أساسي بشكل متطابقة ثبات نتائج على الحصول تم ألنه نظراً

زجاجية قوارير استخدام  ، )األجراسقارع وحقن الصوديوم ، كلوريد حقن 0.9٪ دكستروز ، حقن 5٪ (األخرى للخلطات

على (السواغات من مخاليط أو وسيطة تركيزات على تحتوي التي  ™ PABأكياس أو مرن أكياس عبر الحجم ، كبيرة

 )الصوديومكلوريد حقن 0.9٪ و دكستروز 5٪ أو الصوديوم ، كلوريد حقن 0.45٪ دكستروز ، حقن 2.5٪ المثال ، سبيل
أيضاً.مقبول

ساعة. 24 غضون في واستخدامها  ifosfamideلحقن والمخففة المشكلة أو المشكلة المحاليل تبريد يجب

إفوسفاميد.ثبات من البنزيل كحول على المحتوية المحاليل تقلل أن يمكن

المحلول سمح كلما اإلعطاء ، قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن األدوية منتجات فحص يجب

بذلك.والحاوية

القوةونقاط الجرعة أشكال

واحدةجرعة قارورة جرام 1

واحدةجرعة قارورة جرام 3

موانع

من:يعانون الذين المرضى في إيفوسفاميد يستعمل ال

إفوسفاميد.إلعطاء المعروف الحساسية فرط

البول.مجرى انسداد

واإلحتياطاتالمحاذير
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وااللتهاباتالمناعة وكبت العظم نقي كبت

إلى يؤدي قد مما المناعية ، لالستجابات كبير وتثبيط العظم نقي كبت في إفوسفاميد باستخدام العالج يتسبب قد

نقي كبت يسبب أن يمكن باإليفوسفاميد. المرتبط العظم نقي لكبت المميتة النتائج عن اإلبالغ تم شديدة. التهابات

حدوث مخاطر بزيادة المرتبطة (الصفيحات قلة العدالت ، قلة البيض ، الكريات نقص إفوسفاميد عن الناجم العظم

اإلعطاء. بعد الثاني األسبوع خالل تقريباً البيض الكريات عدد من الحضيض إلى الوصول إلى يميل الدم. وفقر  ، )نزيف

كثيراً اإلشعاعي ، العالج أو   /وللدم السامة   /الكيميائيالعالج عوامل مع باالشتراك  ifosfamideإعطاء يتم عندما

باإلعطاء مقارنة واحدة عالية جرعة بإعطاء ويزداد الجرعة على العظم نقي كبت خطر يعتمد حاد. نقي كبت يالحظ ما

المجزأ.

تشمل اإلنتانية. والصدمة اإلنتان عن اإلبالغ تم كما مميتة. وأحياناً خطيرة ، التهابات إلى الشديد المناعة كبت أدى

والفطرية البكتيرية االلتهابات إلى باإلضافة الرئوي ، االلتهاب  ifosfamideباستخدام عنها المبلغ اإلصابات

تم  ، ifosfamideبـ عولجوا الذين المرضى في الكامنة. العدوى تنشيط إعادة يمكن األخرى. والطفيلية والفيروسية

العالج إلى اإلشارة يمكن مناسب. بشكل العدوى معالجة يجب المختلفة. الفيروسية للعدوى تنشيط إعادة عن اإلبالغ

قلة حمى حالة في المسؤول. الطبيب لتقدير وفقاً العدالت قلة من معينة حاالت في الميكروبات بمضادات الوقائي

الحصول يجب كثب. عن الدم بمراقبة يوصى الفطريات. مضادات أو   /والحيوية المضادات إعطاء يجب العدالت ،

بعد مناسبة فترات وعلى إدارة كل قبل والهيموجلوبين الدموية الصفائح وعدد  )(WBCالبيضاء الدم خاليا عدد على

السريرية ،الناحية من ضرورياً يكن لم ما اإلعطاء.

أو شديد مناعي كبت أو عدوى وجود من يعانون الذين للمرضى حال ، كل على بحذر ،  Ifosfamideإعطاء يجب

العظم نخاع نقائل البيض ، الكريات قلة البيض ، الكريات قلة في موضح هو كما ضعيف ، عظمي نخاع احتياطي

للخاليا.سامة أخرى بعوامل المسبق العالج أو المسبق ، اإلشعاعي العالج الواسعة ،

العصبيةالسمية المركزي ، العصبي الجهاز سمية

الجهاز تسمم خطر يستلزم أخرى. عصبية وتأثيرات المركزي العصبي الجهاز تسمم إفوسفاميد تناول يسبب أن يمكن

التي العصبية المظاهر عن اإلبالغ تم بعناية. المريض مراقبة األخرى العصبية السمية والتأثيرات المركزي العصبي

البول وسلس الهرمية خارج واألعراض الذهاني والسلوك الرؤية وضوح وعدم والهلوسة واالرتباك النعاس من تتكون

المحيطية األعصاب اعتالل عن تقارير أيضاً هناك كانت إفوسفاميد. عالج بعد الغيبوبة الحاالت ، بعض وفي والنوبات

إفوسفاميد.باستخدام المرتبط

معظم وفي مرة ألول تناوله بعد أيام بضعة إلى قليلة ساعات غضون في  Ifosfamideلـ العصبية السمية تظهر قد

أطول لفترات األعراض تستمر قد . ifosfamideتناول عن التوقف من ساعة 72 إلى 48 غضون في حلها يتم الحاالت

اإلبالغ تم مكتمل. غير االسترداد كان آلخر ، حين من الكامل. حلها حتى الداعم العالج على الحفاظ يجب الوقت. من

هادئةعالجات عدة بعد المركزي العصبي الجهاز تسمم تكرار المركزي. العصبي الجهاز لسمية مميتة نتائج عن
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إفوسفاميد.إعطاء عن التوقف يجب الدماغ ، اعتالل تطور حالة في الدورات. عن اإلبالغ تم

مثل (المركزي العصبي الجهاز على تعمل التي األدوية استخدام يجب إضافية ، تأثيرات حدوث الحتمالية نظراً

في إيقافها يجب األمر ، لزم إذا أو ، خاص بحذر  )الهيستامينمضادات أو المخدرات أو المهدئات أو القيء مضادات

إفوسفاميد.عن الناجم الدماغ اعتالل حالة

اآلالت من غيرها أو سيارة تشغيل على المريض قدرة إضعاف إلى المركزي العصبي الجهاز سمية مظاهر تؤدي قد

الثقيلة.

والظهاريةالكلوية والتأثيرات السمية

وبعد أثناء وكذلك العالج بدء قبل واألنبوبية الكبيبية الكلى وظيفة تقييم يجب والبولية. للكلية السامة سواء حد .على

الكلوية السمية   /البولمن أخرى وعالمات الحمراء الدم كريات لوجود بانتظام البولية الرواسب مراقبة العالج.

Ifosfamide

محدد. هو كما المناسب البديل العالج إدارة بانتظام. والبوتاسيوم الفوسفور ذلك في بما والبول ، المصل كيمياء مراقبة

حاد ، أنبوبي نخر عن اإلبالغ تم . ifosfamideبـ عولجوا الذين المرضى في أنبوبي ونخر كلوي نخر حدوث عن اإلبالغ تم

الكلوية.السمية من المميتة النتائج توثيق تم كما باإليفوسفاميد ، للعالج ثانوي مزمن كلوي وفشل حاد ، كلوي وفشل

المظاهر تشمل جداً. شائعة إفوسفاميد إعطاء تعقب التي  )واألنبوبيالكبيبي (الكلى وظائف اضطرابات تعتبر

وبيلة   أسطوانية ، وبيلة   إنزيمية ، وبيلة   وبروتينية ، المصل ، كرياتينين وزيادة الكبيبي ، الترشيح معدل في انخفاض

والكساح فانكوني ، متالزمة عن أيضاً اإلبالغ تم أنبوبي. حماض وكذلك سكرية وبيلة   فوسفاتية ، وبيلة   أمينية ،

متالزمة ( SIADHتشبه متالزمة تطور عن اإلبالغ تم البالغين. عند العظام لين وكذلك األطفال عند النمو وتأخر الكلوي ،

.ifosfamideمع  )المناسبغير البول إلدرار المضاد الهرمون إفراز

األنبوبي أو الكبيبي الخلل حل يتم قد العالج. توقف من سنوات حتى أو شهور بعد العالج ، أثناء األنبوب تلف يظهر قد

إفوسفاميد.عالج من االنتهاء بعد حتى سنوات ، أو أشهر مدى على يتقدم أو مستقراً ، يظل أو الوقت ، مرور مع

 ifosfamideاستخدام في التفكير عند  ifosfamideعالج من المتوقعة والفوائد المخاطر بين الموازنة يجب

النيفرون.احتياطي انخفاض أو سابق كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في

يمكن إيفوسفاميد. باستخدام شائع بشكل النزفي ، المثانة التهاب وخاصة للبول ، السامة الجانبية اآلثار ارتبطت

للميسنا.الوقائي االستخدام طريق عن للبول السامة التأثيرات هذه تقليل

بالتهاب اإلصابة خطر يعتمد إفوسفاميد. باستخدام الدم نقل يتطلب الذي النزفي المثانة التهاب عن اإلبالغ تم

بعد النزفي المثانة التهاب المجزأ. باإلعطاء مقارنة مفردة عالية جرعات إعطاء مع ويزداد الجرعة على النزفي المثانة

إفوسفاميدمن واحدة جرعة
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بالتهاب اإلصابة خطر من بوسولفان أو للمثانة المصاحب أو السابق اإلشعاعي العالج يزيد قد عنه. اإلبالغ تم

النزفي.المثانة

نرى[البولية المسالك في انسداد أي تصحيح أو استبعاد الضروري من العالج ، بدء قبل

.])4(موانع

مخاطر تقليل أجل من التجويف إلجبار ضخها أو السوائل من كافية كميات تناول يجب مباشرة ، اإلعطاء بعد أو أثناء

(مجهرية دموية بيلة وجود حالة في إفوسفاميد. من جرعة كل قبل للبول تحليل على احصل البولية. المسالك سمية
إعطاء يجب الكامل. الحل حتى الالحقة اإلدارة حجب فيجب  ، )القدرةعالي مجال لكل حمراء دم كرات 10 من أكبر

بالحقن.أو الفم طريق عن قوي ترطيب مع إفوسفاميد من مزيد

النشطة.البولية المسالك التهابات من يعانون الذين المرضى في حال ، كل على بحذر ،  Ifosfamideاستخدام يجب

القلبسمية

يلي:ما إفوسفاميد عالج مع عنها المبلغ القلبية السمية مظاهر تشمل

والرجفان البطيني ، فوق   /األذينيالقلب دقات انتظام عدم ذلك في بما البطيني ، فوق أو البطيني فوق القلب ضربات انتظام عدم

النبضعديم البطيني القلب دقات انتظام وعدم األذيني ،

.Tالموجة أو  STالمقطع وتغييرات  QRSجهد انخفاض

الدمضغط وانخفاض االحتقان مع القلب فشل إلى السمي القلب عضلة اعتالل يؤدي

النخابيوالتليف الليفي التامور والتهاب التأموري االنصباب

باإليفوسفاميد.المرتبطة القلبية السمية من قاتلة نتيجة عن اإلبالغ تم

أو سابق عالج من يعانون الذين المرضى في يزداد الجرعة. على القلب على سامة بتأثيرات اإلصابة خطر يعتمد

الكلوي.القصور وربما القلب منطقة إشعاع أو للقلب سامة أخرى بعوامل مصاحب

تسمم خطر عوامل من يعانون الذين المرضى في  ifosfamideاستخدام عند خاص بشكل الحذر توخي يجب

مسبقاً.موجودة قلبية أمراض من يعانون الذين المرضى وفي القلب

الرئويةالسمية

تم كما إفوسفاميد. عالج باستخدام الرئوي التسمم من أخرى وأشكال رئوي وتليف خاللي رئوي التهاب عن اإلبالغ تم

السمية وأعراض عالمات مراقبة مميتة. نتائج إلى باإلضافة التنفسي الجهاز فشل إلى تؤدي رئوية سمية عن اإلبالغ

سريرياً.محدد هو كما وعالجها الرئوية

الثانويةالخبيثة األورام

حدوث خطر متأخرة. كعقابيل وسالئفها الثانوية باألورام اإلصابة خطر على  ifosfamideباستخدام العالج ينطوي

هوالحاد ، الدم سرطان إلى يتطور وبعضها النقوي ، التنسج خلل تغييرات
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 ifosfamideمع العالجية األنظمة أو  ifosfamideاستخدام بعد عنها اإلبالغ تم التي األخرى الخبيثة األورام تشمل زيادة.

والساركوما.الدرقية الغدة وسرطان الليمفاوية الغدد سرطان

الكيميائي.العالج توقف من سنوات عدة بعد الثانوي الخبيث الورم يتطور قد

الوريديالكبد مرض

.ifosfamideيشمل الذي الكيميائي العالج باستخدام الوريدي الكبد انسداد مرض عن اإلبالغ تم

حمل

الدم وفقر الجنين نمو تأخر عن اإلبالغ تم الحامل. للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً  Ifosfamideيسبب أن يمكن

سامة  Ifosfamideمادة الحمل. أثناء إفوسفاميد على المحتوية الكيميائي العالج ألنظمة التعرض بعد الوليدي

في وماسخة لألجنة سامة تأثيرات لوحظت وقد واإلناث. للذكور الجرثومية الخاليا في للطفرات ومسببة للجينات

البشرية.الجرعة ضعف 0.075 إلى 0.05 من بجرعات واألرانب والجرذان الفئران

على يجب ذلك ، على عالوة باإليفوسفاميد. العالج أثناء طفالً ينجبوا أن الرجال على يجب وال النساء تحمل أال يجب

إذا أو الحمل ، أثناء الدواء هذا استخدام تم إذا العالج. انتهاء بعد أشهر 6 إلى تصل لمدة طفل إنجاب عدم الرجال

انظر [الجنين على المحتمل بالخطر المريضة إخطار يجب العالج ، بعد أو الدواء هذا تناول أثناء المريضة حملت

فياالستخدام

.)]8.1(محددة فئات

الخصوبةعلى التأثيرات

النطاف ونقص الطمث انقطاع عن اإلبالغ تم المنوية. الحيوانات وتكوين البويضات تكوين مع  Ifosfamideيتداخل

الغدد وظيفة وحالة العالج ، ومدة اإليفوسفاميد ، جرعة على يعتمد العقم تطور أن يبدو الجنسين. كال في والعقم

المرضى.بعض في فيه رجعة ال العقم يكون قد العالج. وقت في التناسلية

اإلناثالمرضى

عن الناجم الطمث بانقطاع اإلصابة خطر يزداد بإيفوسفاميد. عولجوا الذين المرضى في الطمث انقطاع عن اإلبالغ تم

قد األوبس قبل ما فترة أثناء  ifosfamideبـ عولجوا الذين األطفال مرضى العمر. تقدم مع الدائم الكيميائي العالج

لإلصابة عرضة أكثر يكونون العالج من االنتهاء بعد المبيض بوظيفة يحتفظون الذين وأولئك بعد ، فيما ينجبون ال

المبكر.الطمث بانقطاع

الذكورالمرضى

عولجوا الذين األطفال مرضى النطاف. فقد أو النطاف بقلة يصابون قد باإليفوسفاميد عولجوا الذين الرجال

قد ولكن طبيعي ، بشكل ثانوية جنسية خصائص يطورون ال قد البلوغ سن قبل ما فترة أثناء باإليفوسفاميد

من الرغم على المرضى ، بعض في للعكس قابال ًالنطاف فقد يكون قد النطاف. فقد أو النطاف قلة من يعانون

عام بشكل الجنسية والرغبة الجنسية الوظيفة تتأثر ال العالج. توقف بعد سنوات لعدة يحدث ال قد االنعكاس أن

أصبحوا  ifosfamideبـ عولجوا الذين المرضى الخصية. ضمور من معينة درجة تحدث قد المرضى. هؤالء عند

ألطفال.أباً ذلك بعد
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متقاطعةوحساسية تأقانية   /تأقيةتفاعالت

العوامل بين المتصالبة الحساسية عن اإلبالغ تم . ifosfamideمع باالشتراك تأقانية   /تأقيةتفاعالت عن اإلبالغ تم

أوكساسافوسفورين.للخاليا السامة

الجروحالتئام ضعف

الطبيعي.الجروح التئام مع  Ifosfamideيتداخل قد

التمريض

بالعالج أثناء الطبيعية الرضاعة عدم النساء على يجب الثدي. حليب في  Ifosfamideيفرز

[ ifosfamide)8.3(محددة فئات في االستخدام انظر .]

السلبيةالفعل ردود

السريريةالتجارب من السلبية الفعل ردود

في لوحظت التي الضار التفاعل معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف من تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب

منشوراً 30 إلى أدناه الموضحة والترددات العكسية التفاعالت تستند السريرية. الممارسة في المالحظة المعدالت

دورة.لكل 2م.  /جم12 إلى 4 من إجمالية بجرعة أحادي كعالج لإليفوسفاميد المجزأ باإلعطاء السريرية التجربة تصف

مئويةنسبةسلبيفعل رد)(SOCالنظام جهاز فئة

)نسبة(

الكريات وقلة اللمفاويات ، قلة المحببات ، قلة العدالت ، قلة البيض: الكريات لنقص التالية الضار التفاعل شروط عن اإلبالغ تم*

أدناه.انظر العدالت ، قلة لحمى بالنسبة الشاملة.

ال .؛ 42.5/ 3[ L ٪(353/150 )الجدولفي موضح غير  ]10 ×1 <و 103 ×3 <البيض الكريات تواتر على البيض الكريات قلة تردد فئة تعتمد †

 /µLالجدول في  "جداًشائعة "المحافظة التردد فئة إدراج تم وبالتالي المجمعة للبيانات الصلة ذات المئوية النسبة حساب يمكن

قلة تواتر على الصفيحات قلة تواتر يعتمد § قاتلة.نتيجة مع نزيف عن اإلبالغ تم النزيف. بسبب معقداً أيضاً الصفيحات نقص يكون قد ‡

من الصلة ذات المئوية النسبة حساب يمكن ال .؛ 12.2/ 3[ L ٪(196/24 )الجدولفي موضح غير  ]10 ×50 <و 103 ×100 <الصفيحات

 /µLالجدول في  "جداًشائع "لـ المحافظ التردد تضمين تم وبالتالي المجمعة ، البيانات

الهيماتوكريت.  /الهيموغلوبينفي وانخفاض الدم فقر أنها على عنها المبلغ الحاالت يشمل ¶

وموت.بغيبوبة مصحوب دماغي اعتالل عن اإلبالغ تم#

القدرة على تأثر طبيعي ، غير سلوك التالية: واألعراض العالمات في تتجلى والتي المركزي العصبي الجهاز سمية عن اإلبالغ تم العاشر

االضطرابات الدماغية ، الوظيفة قصور المخيخ ، متالزمة الرنح ، الوهن ، الكالم ، على القدرة فقدان القلق ، التحريض ، العدوانية ،

في شذوذ دوار ، توهان ، اكتئاب ، للوعي ، اكتئاب حالة القحفي ، العصب ضعف التشنجات ، االرتباك ، حالة الغيبوبة ، المعرفية ،

اختالل المزاج ، في تغير الذاكرة ، في ضعف خمول ، تفكير ، صداع ، هلوسة ، مسطح ، تأثير دماغي ، اعتالل الدماغ ، كهربية مخطط

بولي.سلس رعشة ، نعاس ، قلق ، ذهاني ، فعل رد الدماغ ، لجذع انعكاسي فقدان عضلي ، رمع عضلية ، تشنجات حركي ، وظيفي

ß قاتلةنتيجة عن اإلبالغ تم الرئوية. الوذمة القلب ، دقات انتظام عدم االحتقاني ، القلب قصور مثل القلبية السمية عن اإلبالغ تم

è ومميتة.صدمة نتائج إلى يؤدي مما الدم ضغط انخفاض عن اإلبالغ تم أ
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فوسفاتيز أمينوترانسفيراز ، أسبارتات مصل أمينوترانسفيراز ، أالنين مصل مثل الكبد ، إنزيمات في كزيادة الكبدية السمية عن اإلبالغ تم

الكلوية.الكبدية المتالزمة اليرقان ، البيليروبين ، زيادة ديهيدروجينيز ، والكتات ترانسفيراز جلوتاميل جاما-قلوي ،

البول عسر النزفي المثانة اللتهاب عنها المبلغ األعراض تضمنت الدموية. البيلة تواتر على بناء ًالنزفي المثانة التهاب تواتر تقدير يتم د

.)6.2(التسويق بعد السلبية الفعل ردود أيضاً انظر وبوالكيوريا.
ø للشفاء ؛ القابل غير الكلوي الفشل الحاد ، الكلوي الفشل ذلك في بما (الكلوي الفشل التالي: النحو على الكلى وظائف ضعف عن اإلبالغ تم

قلة البول ، انقطاع األيضي ، الحماض الكرياتينين ، تصفية انخفاض  ، BUNزيادة الدم ، في الكرياتينين زيادة  ، )مميتةنتائج عن اإلبالغ تم

حاد ، أنبوبي نخر التالي: النحو على كلوي بنيوي تلف عن اإلبالغ تم الكرياتينين. تصفية زيادة يوريميا ، الدم ، صوديوم نقص سكرية ، بيلة البول ،

بروتينية.بيلة سيلندريا ، إنزيمية ، متني ، كلوي تلف

ý الوريدية.الجدران وتهيج الوريد التهاب مثل عنها المبلغ الحاالت يشمل

المحببات.نقص حمى أنها على عنها المبلغ الحاالت تشمل العدالت: قلة حمى تواتر استرلينيجنيه

٪9.9عدوىواألوبئةااللتهابات

)1128/112(

†-- )أي(*البيضاءالدم كريات عدد في نقصالليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

٪43.5البيضاءالدم كريات عدد في نقص

> 1× 103µL/ )614/267(

§-- )أي(‡الصفيحاتقلة

٪4.8الصفيحاتقلة

. 50× 103µL/ )729/35(

٪37.9¶دمفقر

)533/202(

٪1.1الشهيةفقدانوالتغذيةاأليض اضطرابات

)1317/15(

المركزيالعصبي الجهازالعصبيالجهاز اضطرابات

العاشرو#تسمم

15.4٪

)1001/154(

٪0.4المحيطيالعصبي االعتالل

)1317/5(

ß0.5٪القلبسميةالقلباضطرابات

)1317/7(

٪0.3أالضغطنقصالوعائيةاالضطرابات

)1317/4(

٪46.8قيء  /غثيانالمعويةاالضطرابات

)964/443(

٪0.7إسهال

)1317/9(

٪0.3الفمالتهاب
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)1317/4(

è1.8٪الكبديةالسميةالكبديةاالضطرابات

)1190/22(

٪89.6الثعلبةالجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات

)603/540(

٪0.08الجلدالتهاب

)1317/1(

٪0.08حطاطيجلدي طفح

)1317/1(

د-- النزفيالمثانة التهابوالبوليةالكلوية االضطرابات

دمويبول

٪44.1ميسنابدون -

)640/282(

٪21.3ميسنامع -

)155/33(

كبيرةدموية بيلة

٪11.1ميسنابدون -

)594/66(

٪5.2ميسنامع -

)97/5(

-- øالكلويالفشل

-- الكلويةالهيكلية األضرار

اإلداريوالموقع العامة االضطرابات

الظروف

ý2.8٪الوريديااللتهاب

)1317/37(

٪1استرلينيجنيه العدالتقلة حمى

)1317/13(

٪0.3إعياء

)1317/4(

علىقادر غيرتوعك

احسب

التسويقبعد ما تجربة
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 Class )SOC(  Organ Systemفيالمدرجة التسويق ، بعد ما تجربة في التالية السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم

MedDRA ،  يتم التفاعالت هذه ألن نظراً ممكناً. ذلك كان حيثما الشدة ، بترتيب المفضل المصطلح حسب ثم

إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة

واألوبئة:االلتهابات

†وشدتها.بالعدوى اإلصابة خطر زيادة إفوسفاميد: عن الناجم المناعة وكبت العظم نقي بكبت التالية المظاهر ارتبطت

الكامنة ، العدوى تنشيط إعادة وكذلك  ، )المميتةالنتائج ذلك في بما (اإلنتانية والصدمة واإلنتان †الرئويوااللتهاب

الدماغ بيضاء اعتالل األسطونيات ، النطاقي ، الهربس ، †الرئويةالمكورات ، †الفيروسيالكبد التهاب ذلك في بما

والفطرية.الفيروسية االلتهابات من وغيرها †التقدميالبؤر متعدد

مميتة.وأحياناً خطيرة ، التهابات حدوث إلى للمناعة الشديد التثبيط أدى †

:)والبوليبسالسيستس ذلك في بما (محدد وغير وضار نافع نيوبالزمز ،

ابيضاض *الحادالنخاعي الدم ابيضاض *)الحادالنخاعي الدم سرطان (*الحادالدم سرطان ، *مرتبطثانوي خبيث كعالج

 ، )الالهودجكينالليمفاوية الغدد سرطان (الليمفاوية الغدد سرطان النقوي ، التنسج خلل متالزمة ، *الحاداللمفاوي الدم

الدرقيةالغدة وسرطان الكلوية الخاليا وسرطان *الساركوما

الليمفاوي:والجهاز الدم اضطرابات

العظم نخاع تنسج عدم المحببات. ندرة العظم ، نخاع فشل صورة في العظم نقي كبت يتجلى  ،*الدمويةالسمية

الوليدي ، الدم فقر االنحاللي ، الدم فقر اليوريمي ، الدم انحالل متالزمة الدموية ، األوعية داخل المنتشر التخثر الحموي.

الدمميتهيموغلوبين

المناعي:الجهاز اضطرابات

الحساسيةفرط تفاعل الشرى ، المناعة ، كبت تحسسي ، فعل رد ، *وعائيةوذمة

الصماء:الغدد اضطرابات

)(SIADHالمناسب غير البول إلدرار المضاد الهرمون إفراز متالزمة

والتغذية:األيض اضطرابات

سكر فرط الدم ، فوسفات نقص الدم ، كلس نقص الدم ، بوتاسيوم نقص األيضي ، الحماض الورم ، تحلل متالزمة

الدمعطاش الدم ،

نفسية:اضطرابات

العقلية ، الحالة تغيير الطفرات ، براديفرينيا ، الهذيان ، الوهم ، العظمة ، جنون الهوس ، كاتاتونيا ، الهلع ، نوبة

الذاكرةفقدان المثابرة ، اللوغوريه ، الصوت ، صدى
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العصبي:الجهاز اضطرابات

لالنعكاس ، القابل الخلفي الدماغ بيضاء اعتالل متالزمة  ، )االختالجيةوغير التشنجية (الصرعية الحالة ، *تشنج

األعصاب اعتالل الحركة ، اضطراب أستريكس ، الهرمي ، السبيل خارج اضطراب الدماغ ، بيضاء اعتالل

البرازسلس المشية ، اضطراب عصبي ، ألم تنمل ، االفتراض ، الحس ، خلل المتعدد ،

العين:اضطرابات

العينتهيج الملتحمة ، التهاب الرؤية ، تشوش البصر ، ضعف

والعملية:األذن اضطرابات

األذنطنين الدوار ، السمع ، نقص الصمم ،

القلب:اضطرابات

عضلة احتشاء ، *قلبيةصدمة ، *البطينيالقلب دقات انتظام عدم ، *البطينيالرجفان *القلبتوقف ، *القلبسمية

القلب ، عضلة نزيف التأموري ، االنصباب األيمن ، الفرع كتلة اليسرى ، الحزمة فرع كتلة ، *القلبفشل ، *القلب

عضلة التهاب االحتقاني ، القلب عضلة اعتالل ، *القلبعضلة اعتالل األيسر ، البطين فشل الصدرية ، الذبحة

القلب ، وبطء األذينية ، والرفرفة األذيني ، والرجفان التامور ، والتهاب ، *القلبضربات انتظام عدم ، *القلب

وانخفاض الخارجية ، البطينية واالنقباضات المبكرة ، األذينية والتقلصات البطينية ، فوق الخارجية واالنقباضات

القلب كهربية مخطط طبيعي ، غير  STالقلب كهربية مخطط ، *القذفيالكسر وانخفاض والخفقان ، القلب ، عضلة

طبيعيغير المركب  QRSالكهربائي القلب مخطط  ، Tالموجة انقالب

الوعائية:االضطرابات

الدم ، ضغط ارتفاع الدموية ، األوعية التهاب الشعري ، التسرب متالزمة العميقة ، األوردة تجلط الرئوي ، االنسداد

الدمضغط انخفاض االحمرار ،

والمتوسطة:والصدرية التنفسية االضطرابات

كما *الخالليالرئة مرض ، *الرئويالشريان ضغط ارتفاع ، *الحادةالتنفسية الضائقة متالزمة ، *التنفستوقف

، *رئويةوذمة ، *رئويالتهاب خاللي ، رئوي التهاب التحسسي ، األسناخ التهاب ، *الرئويالتليف في يتجلى

السعالاألكسجة ، نقص التنفس ، ضيق قصبي ، تشنج الجنبي ، االنصباب

المعوية:االضطرابات

تقرح الهضمي ، الجهاز نزيف األمعاء ، التهاب البنكرياس ، التهاب األمعاء ، التهاب القولون ، التهاب

اللعابإفراز فرط البطن ، آالم اإلمساك ، المخاطي ، الغشاء

الكبدية:االضطرابات

الكبد التهاب البابي ، الوريد تجلط الوريدي ، الكبد انسداد مرض ، *الخاطفالكبد التهاب ، *كبديفشل

صفراويركود االنحاللي ،
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الجلد:تحت واألنسجة الجلد اضطرابات

عن الناتج الجلد التهاب النخاعية ، الحمُرية متالزمة جونسون ، ستيفنز متالزمة السمي ، النخري البشرة انحالل

فرط جلدي ، تصبغ فرط حمامي ، حكة ، جلدي ، طفح بقعي ، طفح نمشات ، الوجه ، تورم الجلد ، نخر اإلشعاع ،

األظافرفي اضطراب تعرق ،

والعضلية:العضلية األنسجة اضطراب

ارتعاش األطراف ، في ألم مفصلي ، ألم عضلي ، ألم النمو ، تأخر الكساح ، العظام ، لين الربيدات ، انحالل

عضلي

والبولية:الكلوية االضطرابات

بيلة المنشأ ، كلوي الكاذب السكري داء  ، Tubulointerstitialالخاللي الكلية التهاب فانكوني ، متالزمة

المتبقيبالبول الشعور البول ، سلس بولي ، بوال أمينية ، بيلة فوسفاتية ،

والمزمن.الحاد الكلوي الفشل من المميتة النتائج توثيق تم

الثدي:واضطرابات التناسلي الجهاز

فقد اإلباضة ، اضطراب المبيض ، اضطراب الطمث ، انقطاع المبكر ، الطمث انقطاع المبيض ، فشل العقم ،

الغدد زيادة الدم ، في االستروجين هرمون انخفاض المنوية ، الحيوانات تكوين ضعف النطاف ، قلة النطاف ،

الدمفي التناسلية

والجينية:والعائلية الخلقية االضطرابات

الجنيننمو تأخر

اإلدارية:الموقع وظروف العامة االضطرابات

واأللم وااللتهاب التورم ذلك في بما التسريب   /الحقنتفاعالت العام ، الجسدي التدهور ، *األعضاءمتعدد فشل

قشعريرةحمى ، ألم ، المخاطي ، الغشاء التهاب وذمة ، الصدر ، في آالم والحكة. والحنان والحمامي

قاتلةنتائج ذلك في بما*

األدويةتفاعل

CYP2B6.  وCYP3A4  من لكل ركيزة عن عبارةIfosfamide

CYP3A4محرضات
نبتة ريفامبين ، فينوباربيتال ، فوسفينيتوين ، فينيتوين ، كاربامازيبين ، المثال ، سبيل على ( CYP3A4محرضات

تكوين من  CYP3A4محرضات تزيد قد النشطة. األلكلة نواتج إلى إفوسفاميد استقالب من تزيد قد  )جونسانت

الذين المرضى كثب عن راقب . chloroacetaldehydeالكلوي ،   /لألعصابالسام  ifosfamideمستقلب

الجرعة.تعديل في وفكر للسمية  CYP3A4محرضات مع  ifosfamideيتناولون
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CYP3A4مثبطات
أبريبيتانت ، سورافينيب ، إيتراكونازول ، فلوكونازول ، كيتوكونازول ، المثال ، سبيل على ( CYP3A4مثبطات

النشطة ، األلكلة نواتج إلى إيفوسفاميد استقالب من تقلل قد  )فروتجريب عصير فروت ، جريب فوسابريبيتانت ،

السام  ifosfamideمستقلب تكوين من أيضاً  A4 3CYPمثبطات تقلل قد إيفوسفاميد. عالج فعالية من تقلل وربما

.chloroacetaldehydeالكلوية ، السمية   /لألعصاب

محددةسكانية مجموعات في استخدم

حمل

د.الحمل فئة

].)5.8(واالحتياطات التحذيرات انظر [

الدم وفقر الجنين نمو تأخر عن اإلبالغ تم الحامل. للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً  Ifosfamideيسبب أن يمكن

الحمل.أثناء إفوسفاميد على المحتوية الكيميائي العالج ألنظمة التعرض بعد الوليدي

وتلف جينية طفرات إحداث على قادر  ifosfamideأن إلى الحيوانات على أجريت التي الدراسات تشير

30 بعد 19 اليوم في شاذة حاالت وظهرت االرتشاف زاد الحوامل ، الفئران في الحي. الجسم في الكروموسومات

الفئران في األجنة على مميتة تأثيرات لوحظت الحمل. من 11 اليوم في  ifosfamideمن جرعة إعطاء تم 2م  /مجم

وكانت الحمل من عشر الخامس اليوم حتى السادس اليوم من  ifosfamideمن جرعات 2م  /مجم54 إعطاء بعد

يعتبر الجرعات. فترة نفس خالل جرعات 2م  /مجم18 السدود تلقي بعد واضحة للجنين السامة التأثيرات

Ifosfamide  ًالثامن حتى السادس اليوم من اليوم جرعات  /2م  /مجم88 تتلقى التي لألرانب بالنسبة لألجنة ساما

الضابطة.المجموعة على كبير بشكل الشاذة الحاالت عدد زيادة تم كما التزاوج. بعد عشر

على يجب ذلك ، على عالوة باإليفوسفاميد. العالج أثناء طفالً ينجبوا أن الرجال على يجب وال النساء تحمل أال يجب

إذا أو الحمل ، أثناء الدواء هذا استخدام تم إذا العالج. انتهاء بعد أشهر 6 إلى تصل لمدة طفل إنجاب عدم الرجال

الجنين.على المحتمل بالخطر المريضة إخبار يجب العالج ، بعد أو الدواء هذا تناول أثناء المريضة حملت

المرضعاتاألمهات

لإليفوسفاميد الموضحة األورام وتكوين خطيرة ضائرة آثار حدوث احتمالية بسبب الثدي. حليب في  Ifosfamideيفرز

مع الدواء ، تناول عن التوقف أو اإلرضاع عن التوقف بشأن قرار اتخاذ يجب الحيوانات ، على أجريت التي الدراسات في

باإليفوسفاميد.العالج أثناء اإلرضاع عدم النساء على يجب لألم. الدواء أهمية االعتبار في األخذ

األطفالاستخدام

األطفال.من المرضى وفعالية سالمة تثبت لم

الشيخوخةاستخدام
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الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل

آخر.دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو

تقدم مع يزداد اإلطراح عمر نصف أن إلى عاماً 71 و 40 بين أعمارهم تتراوح الذين المرضى على أجريت دراسة أشارت

توزيع حجم في بالزيادة مرتبطة النصف عمر في الواضحة الزيادة هذه أن يبدو . ].)12.3(الدواء حركية انظر [العمر

ifosfamide  غير أو الكلوية التصفية أو الكلية البالزما تصفية في مهمة تغيرات أي عن اإلبالغ يتم لم العمر. تقدم مع

العمر.تقدم مع الكلوية

لهذا السامة التفاعالت خطر يكون وقد الكلى ، طريق عن كبير بشكل تفرز ومستقلباته إفوسفاميد أن المعروف من

لإلصابة عرضة أكثر هم السن كبار المرضى ألن نظراً الكلى. وظائف ضعف من يعانون الذين المرضى في أكبر الدواء

الكلى.وظائف مراقبة المفيد من يكون وقد الجرعة ، اختيار عند الحذر توخي يجب الكلى ، بوظائف

الكلويالقصور مرضى في استخدم

طريق عن تفرز ومستقلباته إفوسفاميد أن المعروف من الكلوي. القصور مرضى على رسمية دراسات إجراء يتم لم

عن الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى مراقبة يجب الكلى. وظائف انخفاض مع البالزما في تتراكم وقد الكلى

للتبديل.قابلة ومستقلباته  Ifosfamideالجرعة. تقليل في النظر ويمكن السمية أجل من كثب

الكبديالقصور مرضى في استخدم

الكبد في واسع نطاق على  Ifosfamideاستقالب يتم الكبدي. القصور مرضى على رسمية دراسات إجراء يتم لم

وظائف ضعف من يعانون الذين للمرضى بحذر  Ifosfamideإعطاء يجب والسامة. الفعالة األيضات من كال ويشكل

الكبد.

زائدةجرعة

لإليفوسفاميد.محدد ترياق أي يعُرف ال

الزائدة للجرعة الخطيرة العواقب تشمل السموم. لتطور كثب عن زائدة جرعة يتلقون الذين المرضى مراقبة يجب

النخاع ، وكبت الكلوية ، والسمية المركزي ، العصبي الجهاز سمية مثل الجرعة على تعتمد التي السمية مظاهر

واالحتياطاتالتحذيرات انظر [المخاطي الغشاء والتهاب

)5([.

بما تحدث ، قد التي السمية من فترة أي خالل المريض على للحفاظ عامة داعمة تدابير الزائدة الجرعة إدارة تشمل قد

وكذلك  Ifosfamideأخرى. سمية أو العظم ، نقي كبت أو متزامنة ، عدوى ألي المناسب الحديث العالج ذلك في

للتبديل.قابلة  ifosfamideمستقلبات

جرعة تناول عند للبول السامة التأثيرات من الحد أو منع في مفيداً بالميسنة المثانة التهاب من الوقائي العالج يكون قد

زائدة.

Mesnaو  Ifosfamideحقن وصف
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جرام 3 أو جرام 1 على منها كل تحتوي الوريد في التسريب طريق عن لإلعطاء واحدة جرعة قوارير  ، Ifosfamideحقن

أحادي الصوديوم فوسفات أحادي مجم 69 على أيضاً جرام 1 القارورة تحتوي . USPالمعقم ،  ifosfamideمن

تحتوي . qs ، USPللحقن ، وماء  USPالالمائي ، القاعدة ثنائي الصوديوم فوسفات مجم  21.3USP ، الهيدرات ،

فوسفات مجم  63.9USP ، الهيدرات ، أحادي الصوديوم فوسفات أحادي مجم 207 على أيضاً جرام 3 القارورة

مرتبط كيميائي عالج عامل هو  qs. Ifosfamide ، USPللحقن ، وماء  USPالالمائي ، القاعدة ثنائي الصوديوم

-2chloroethyl(  -oxide 2-(3- هو  Ifosfamideللسيكلوفوسفاميد. اصطناعي ونظير النيتروجين بخردل كيميائيا ً

oxazaphosphorine-1،3،2-H-2chloroethyl( amino[ tetrahydro 2-]) -  .2 هي:الهيكلية صيغته

261.1MW P 2ا2ن15Cl2ح7ج

Ifosfamideو  Injection Mesna- السريرية الصيدلة

العملآلية

مواضع في  N guanine.7-الخلية موت إلى النووي الحمض في وداخلية بينية متقاطعة روابط تكوين .يؤدي

isophosphoramide  التي النووي للحمض المتشابكة الروابط خالل من أساسي بشكل يتم للخاليا السام تأثيره ولكن

للخاليا السام أكرولين مركب لينتج يتحلل والذي الحلقة ، المفتوح  ifosfamideخردل ، بواسطة األلكلة تسببها

تحديد يتم لم األخرى. السامة غير المنتجات من العديد إلى باإلضافة مؤلكل أيزوفوسفوراميد وخردل للبول والسموم

طريق عن التنشيط يحدث للخاليا. السام نشاطها لممارسة الكبدية  tautomer aldoلعمل الدقيقة اآللية

أولي دواء هو  P450و فوسفاميد هيدروكسي 4-المستقر غير الوسط مكوناً الحلقية الكربون ذرة في الهيدروكسيل

Ifosfamideالسيتوكروم إنزيمات طريق عن األيضي التنشيط يتطلب

الدوائية

، 2م  /جم5 إلى 3.8 من مفردة بجرعات البشر. في الجرعة على المعتمدة الدوائية الحرائك  Ifosfamideيعرض

بجرعات ساعة. 15 حوالي النهائي للتخلص النهائي النصف عمر متوسط   ويبلغ الطور ثنائي البالزما تركيزات تتحلل

7 حوالي للتخلص النهائي النصف عمر ويبلغ التكافؤ أحادي البالزما تسوس يكون اليوم ، في 2م  /جم2.4 إلى 1.6 من

ساعات.

من أكثر 2م  /جم1.5 الوريدي الحقن بعد البشر. في الوقت على المعتمدة الدوائية الحرائك  Ifosfamideيعرض

عمر متوسط   في انخفاض حدث األورام ، أمراض من يعانون مريضاً 15 إلى أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة ساعة 0.5

متوسط   في مصاحبة زيادة مع الخامس اليوم في ساعة 4.6 إلى األول اليوم في ساعة 7.2 من للتخلص النصف

في كبير تغيير هناك يكن لم الخامس. اليوم في دقيقة   /مل115 إلى األول اليوم في دقيقة   /مل66 من التخليص

األول.باليوم مقارنة الخامس اليوم في التوزيع حجم

توزيع

من قدر بأقل يحدث التوزيع أن إلى يشير مما الجسم ، لمياه الكلي الحجم   )Ifosfamide )Vdتوزيعحجم يقارب

1.5من الوريد في الحقن بعد باألنسجة. االرتباط
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   Vdمتوسط كان األورام ، أمراض من يعانون مريضاً 15 إلى أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة ساعة 0.5 من أكثر 2م  /ز

ومستقلباته  Ifosfamideيرتبط الخامس. اليوم في كجم   /لتر0.72 و األول اليوم في كجم   /لتر0.64 لإليفوسفاميد

السكري.للبروتين ركيزة ليس  Ifosfamideالحمراء. الدم بخاليا واسع نطاق على النشطة

الغذائيالتمثيل

 )"التنشيط("الحلقة أكسدة استقالليين: مسارين خالل من البشر في واسع نطاق على  Ifosfamideاستقالب يتم
النشطة ، غير المستقلبات لتشكيل الجانبية السلسلة وأكسدة إفوسفاميد هيدروكسي-4-النشط ، المستقلب لتشكيل

-3ethylifosfamide-dechloro  2-أوdechloroethylifosfamide  أسيتالدهيد. كلورو السام ، المستقلب تحرير مع

البالزما في  4hydroxyifosfamide-و  ifosfamideخردل من  )mL)/  nmolالصغيرة الكميات اكتشاف يمكن

النطاق ، واسع الغذائي التمثيل يكون وبينما بيولوجياً ، النشطة األنواع لتوليد مطلوب  ifosfamideاستقالب البشرية.

المرضى.بين تماماً متغير أيضاً فهو

إفراز

اإلشعاعي النشاط من ٪ 86 إلى ٪ 70 من  ، Cالمسمى  ifosfamideاستعادة تمت 14من2م  /جم5 جرعات تناول بعد

تم 2م  /جم2.4 إلى 1.6 من بجرعات رئيسي. كمركب تفرز الجرعة من ٪ 61 حوالي مع كمستقلبات ، البول في المقدر

مشتقات من اثنين على التعرف تم ساعة. 72 خالل متغير غير كدواء البول في الجرعة من فقط 18٪ إلى 12٪ إخراج

dechloroethylated  من المختلفةifosfamide  4-وcarboxyifosfamide  وحمضthiodiacetic  وتقارن

سوى توجد وال البشر في  ifosfamideلـ الرئيسية البولية المستقلبات أنهما على  chloroaceticلحمض السيستين

.acroleinو  4hydroxyifosfamide-من صغيرة كميات

األطفالطب

تتراوح مختلفة خبيثة بأمراض المصابين األطفال من مريضاً 32 من البالزما بيانات على السكاني  PKتحليل إجراء تم

تعطى 2م  /جم3 و 2 و 1.2 بجرعات  ifosfamideمن دورة 45 مجموعه ما المرضى تلقى عاماً. 18 و 1 بين أعمارهم

الخطأ مجتمع تقديرات متوسط   كان أيام. ثالثة أو يومين أو يوم في ساعات ثالث أو ساعة لمدة الوريد طريق عن

بين تباين مع 2م  /لتر1.6  ±21 و 2م  /ساعة  /لتر 2.4ifosfamide  ±0.33 توزيع وحجم األولي للتخليص المعياري

التوالي.على 32٪ و 43٪ بنسبة األفراد

العمرتأثير

أيام 5 أو 3 لمدة يومياً  ifosfamideمن 2م  /جم1.5 يتلقون سنة 71 إلى 40 بين أعمارهم تتراوح مريضا 20 دراسة

توزيع حجم بزيادة مرتبطة اإلطراح عمر نصف زيادة أن يبدو العمر. تقدم مع يزداد اإلطراح عمر نصف أن إلى يشير

تقدم مع الكلوية التصفية أو الكلية البالزما تصفية في مهمة تغيرات أي عن اإلبالغ يتم لم العمر. تقدم مع إفوسفاميد

العمر.

اإلكلينيكيغير السموم علم

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

injection.html-mesna-and-ifosfamide/pro/https://www.drugs.com30/16



Ifosfamideو  FDA  -Injection Mesnaواالستخدامات الجانبية واآلثار المعلومات تصف التيصباحا10:03ً 19 ، /22/4

(كجم   /مجم6 بمعدل الصفاق داخل الحقن طريق عن تناوله عند الفئران في مسرطنة مادة  Ifosfamideأن ثبت
52 لمدة األسبوع في مرات 3  )أساس2م  /مجمعلى لإلنسان اليومية الجرعة من 3٪ حوالي أو ، 2.)2م   /مجم37

مقارنة الثديية الليفية الغدية واألورام الرحم عضلية ساركومة من بكثير أعلى معدل اإلناث الفئران لدى كان أسبوعاً.

المركبات.في التحكم بمجموعة

في الحي. الجسم في والثديية المختبرية الخاليا في البكتيرية األنظمة في لإليفوسفاميد المطفرة القدرة توثيق تم

 melanogasterالفاكهة ذبابة وخاليا الفئران في مطفرة تأثيرات إحداث في  ifosfamideتسبب الحي ، الجسم

المميتة الطفرات إلى باإلضافة الفئران ذكور في السائدة القاتلة الطفرات في ملحوظة زيادة إلى وأدى الجرثومية ،

الفاكهة.ذبابة في بالجنس المرتبطة المتنحية

 )2)2م   /مجم93 أو 20 (يوم   /كجم  /مجم4.64 أو 1 بجرعات البيجل كالب من واإلناث للذكور  Ifosfamideإعطاء تم
السريرية الجرعة من ٪ 7.7 حوالي (كجم   /مجم4.64 عند الكالب ذكور أسبوعاً. 26 لمدة األسبوع في أيام 6 شفويا

ذكور إعطاء تم ثانية ، دراسة في المنوية. األنبوبية الظهارة تنكس مع الخصية ضمور  )أساس2م  /مجمعلى اليومية

3 كل مرة الصفاق .داخل 2.)2م   /ملغم600 أو 300 ، 150 ، 0 ، (كغم   /ملغم100 أو 50 ، 25 ، 0 ، الفئران وإناث

  /مجم100 إعطائها عند الجرذان ذكور معظم في المنوية الحيوانات تكوين في انخفاض لوحظ أشهر. 6 لمدة أسابيع

.)أساس2ifosfamide( 2 م   /مجمعلى اليومية السريرية الجرعة نصف حوالي (كجم

السريريةالدراسات

إيتوبوسيد وإما وسيسبالتين إفوسفاميد من مزيجاً  )59 =ن (للعالج المقاوم الخصية بسرطان المصابون المرضى تلقى

VePesid)®(  فينبالستين أوVIP)(  فينبالستين أو إيتوبوسيد اختيار استرشد الحقاً. أو الثالثة الدرجة من كعالج"V") 

في  ifosfamideمساهمة تحديد تم السابقة. األنظمة مع تحقق الذي العالجي بالتأثير  )الشخصياتكبار نظام في

أولئك أو  -etoposide-cisplatin ifosfamideقبل إيتوبوسيد بسيسبالتين-عولجوا الذين المرضى في  VIPتركيبة

.vinblastine-cisplatin-ifosfamideقبل فينبالستين سيسبالتين-تلقوا الذين

الوريد في يوم  /2م  /جم 1.2ifosfamide من يتكون والذي الثالث الخط من اإلنقاذ نظام مريضا 59 مجموعه ما تلقى

 /2م  /مجم75 إيتوبوزيد وإما 5 ، إلى 1 من األيام في الوريد في يوم  /2م  /مجم20 سيسبالتين 5 ، إلى 1 من األيام في
مقارنة تمت األول. اليوم في الوريد طريق عن  kg/  mg  0.22vinblastineأو 5 إلى 1 األيام في الوريد طريق عن يوم

بين أجريت وحيد لعامل الثانية المرحلة من تجارب ست من المجمعة البيانات مع  VIPنظام مع الفعالية نتائج

هذه في تحكم كعناصر مؤهلين كانوا 65 منهم مريضاً 90 مجموعه ما ذلك في بما 1985 وأكتوبر 1980 أغسطس

عملية إجراء إلى باإلضافة  VIPأو  VIPجراحة مع المرض من خالياً  VIPنظام في مريضاً وعشرون ثالثة أصبح الدراسة.

قيد على البقاء وقت متوسط   تجاوز كاملة. استجابة التاريخية المراقبة مجموعة في واحد مريض حقق بينما جراحية ،

والسرطان 80 ،  ≥األداء حالة كانت الضابطة. المجموعة في واحد عام من أقل مقابل  VIPمجموعة في عامين الحياة

 VIPبين الفرق ظل التنبؤية ، الفئات جميع في الحياة. قيد على للبقاء مواتية تنبؤية عوامل البسيط والمرض الجنيني

للغاية.مهماً التاريخية والضوابط

الفعاليةنتائج 1. الجدول

Cox-Mantelو  Breslow-Gehanاختبارات*

المرضىمن  (٪)رقم.
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القيمةفمراقبةالشخصياتكبار

)100(65)100(59المرضىإجمالي

0.001<)2(1)39(23الحرالمرض

0.001<)2(1)25(15وحدهالكيميائي العالج

0)14(8الجراحةإلى باإلضافة الكيميائي العالج

0.001<)3(2)54(32الشاملةاالستجابة

)أسابيع(التقدم وقت

*0.001<194الوسيط

29إلى 1 من+205إلى 1 مننطاق

)أسابيع(األمراض من خالية فترة

11429الوسيط

-- +205إلى 13 مننطاق

)أسابيع(البقاء

*0.001<5310الوسيط

+123إلى 1 من+205إلى 1 مننطاق

الجرثومية بالخاليا الخصية بسرطان مصابين بالكامل للتقييم قابلين مريضاً 50 عالج تم الدراسات ، إحدى في

على  ً)مريضا50 من 47 (الفشل بعد إيتوبوسيد أو فينبالستين وإما سيسبالتين مع باالشتراك  ifosfamideباستخدام

 /سيسبالتين ، ) )(PVBبليوميسين ،   /فينبالستين  /سيسبالتينمن يتألفان الكيميائي للعالج سابقين نظامين األقل
تم وإيتوبوسيد. سيسبالتين من مزيج أو  ، )(VAB6سيكلوفوسفاميد ،   /بليوميسين  /Dأكتينوميسين   /فينبالستين

أثناء يتقدموا ولم سيسبالتين على يحتوي لنظام سابقاً استجابوا ألنهم المتبقية سيسبالتين لحساسية المرضى اختيار

استناداً بهم خاصة كسيطرة المرضى خدم إيقافه. من أسابيع 3 غضون في أو سيسبالتين على يحتوي لنظام تناولهم

ثم سابقاً له استجابوا بنظام العالج إعادة طريق عن المدى طويلة كاملة استجابات تحقيق يمكن ال أنه فرضية إلى

الحقاً.انتكسوا

من أربعة نجا العالج. بعد سنوات 5 إلى 2 من الحياة قيد على يزالون ال الكامل للتقييم قابلين مريضاً 50 من عشرة كان

كان  ؛ ifosfamideبنظام العالج بعد الجراحي االستئصال طريق عن السرطان من الطويل المدى على ناجين عشرة أصل

أسبوعاً.53 الكامل للتقييم قابال ًمريضاً 50 من المكونة الكاملة للمجموعة الحياة قيد على البقاء متوسط

المراجع
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2004. الصحية. الرعاية أماكن في األخرى الخطرة واألدوية األورام لمضادات المهني التعرض منع : NIOSHتنبيه 1.

منها ، والوقاية األمراض على السيطرة مراكز العامة ، الصحة خدمة األمريكية ، اإلنسانية والخدمات الصحة وزارة

2004-165.رقم المنشور   )DHHS )NIOSHالمهنية ،والصحة للسالمة الوطني المعهد

للعقاقير المهني التعرض في التحكم 2. الفصل السادس: القسم  ، A 1-0.15TED ، OSHAفني دليل 2.

 ،OSHAالخطرة.

otm_vi_2.html./otm_vi/otm/osta/dts/http://www.osha.gov 1999.

أنا الخطرة. العقاقير مع التعامل حول  ASHPإرشادات الصحي. النظام لصيادلة األمريكية الجمعية 3.

Pharm. 2006 Syst-Health J 1172-63.1193:  ؛

 LO Kelleher ، JM ، (محرران )2(للممارسة. وتوصيات الحيوي والعالج الكيميائي العالج إرشادات 2005.

White ، M Polovich 4. األورامتمريض جمعية بنسلفانيا: .بيتسبرغ ، الثانياختصارed.( 

والمناولةالتخزين   /التزويديتم كيف

التالي:النحو على  Ifosfamideحقن يتوفر

طرَدمحتوياتNDCرقم

فرديبشكل معبأةمل20   /جم0703-3427-111

فرديبشكل معبأةمل60   /جم0703-3429-113

التالي:النحو على إدارة كمجموعة  mesnaحقن مع باالقتران  Ifosfamideحقن يتوفر

اإلدارةمجموعة

العبوةحجمNDCرقم

اإلدارةمجموعة0703-4116-48

مل 20   /جم 1ifosfamide قوارير 10

مل10   /جم1 ميسنا قوارير 10 و

اإلدارةمجموعة0703-4106-48

مل 60   /جم 3ifosfamide قارورة 2

مل10   /جم1 ميسنا قوارير 6 و

اإلدارةمجموعة0703-4100-48

مل 20   /جم 1ifosfamide قوارير 5

مل10   /جم1 ميسنا قوارير 3 و

تخزين

.)فهرنهايتدرجة 46 إلى درجة 36 (مئوية درجات 8 إلى 2 حرارة درجة في يخزن :Ifosfamideحقن
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.)فهرنهايتدرجة 86 إلى درجة 36 (مئوية درجة 30 إلى درجة 2 في تخزين المسنا:حقن

وفقاً دائماً وتحضيره  ifosfamideحقن مع التعامل يكون أن يجب . ifosfamideحقن مع التعامل عند الحذر توخي

الموضوع.هذا حول اإلرشادات من العديد نشر تم للخاليا. السامة العوامل مع اآلمن التعامل حول الحالية لإلرشادات

قم الجلدي ، التعرض مخاطر لتقليل اإليفوسفاميد. لحقن العرضي بالتعرض مرتبطة جلدية تفاعالت تحدث قد 1-4

المس إذا . ifosfamideحقن على تحتوي التي والمحاليل القوارير مع التعامل عند منفذة غير قفازات بارتداء دائماً

الغشاء اشطف أو والصابون بالماء جيداً الفور على الجلد اغسل المخاطي ، الغشاء أو الجلد  ifosfamideمحلول

الماء.من وفيرة بكميات المخاطي

المريضإرشاد معلومات

الدم مراقبة خطة وكذلك  ifosfamideباستخدام المرتبطة بالمخاطر المرضى أبلغ

العالج.أثناء المنتظمة

يلي:بما التحديد وجه على المرضى أبلغ

نتائج إلى ويؤدي شديداً يكون أن يمكن والذي العظم نقي كبت في إفوسفاميد باستخدام العالج يتسبب قد

إعادة يمكن شديدة. التهابات إلى يؤدي قد مما المناعية لالستجابات كبير تثبيط أيضاً يحدث أن يمكن مميتة.

العدوى.أعراض من غيرها أو الحمى عن اإلبالغ المرضى على يجب الكامنة. العدوى تنشيط

الدم.وفقر النزيف خطر

مميتة.نتائج مع أخرى عصبية سمية وآثار المركزي العصبي الجهاز تسمم خطر

واإلفراغ السوائل تناول زيادة إلى بالحاجة دراية على المرضى يكون أن يجب والكلى. المثانة تسمم خطر

المثانة.في التراكم لمنع المتكرر

مسبقاً.الموجودة القلب أمراض عن اإلبالغ المرضى على يجب المميتة. والنتائج القلبية السمية خطر

مميتة.نتائج مع التنفسي الجهاز فشل إلى يؤدي الرئوي التسمم خطر

العالج.بسبب ثانوية خبيثة بأورام اإلصابة خطر

الوريدي.الكبد انسداد بمرض اإلصابة خطر

بعد أشهر 6 إلى تصل ولمدة العالج أثناء طفل والد أو المريضة حمل حالة في الجنين على المحتمل الخطر

العالج.بعد أشهر 6 إلى تصل ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع فعالة طرق استخدام يجب العالج.

العالج.أثناء الثدي من األطفال إرضاع عند األورام وتكوين خطيرة ضائرة تفاعالت حدوث احتمالية

والعقم.المبكر الطمث وانقطاع الطمث انقطاع مخاطر

األخرى.الخطيرة الجلد تحت واألنسجة الجلد واضطرابات الجروح والتئام بالثعلبة اإلصابة خطر
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والقيء.الغثيان من الكحول يزيد وقد الهضمي الجهاز في اضطرابات العالج يسبب قد

المناسبة.الفم نظافة وأهمية الفم بالتهاب اإلصابة خطر

العين.وتهيج الرؤية وضوح وعدم البصر ضعف مثل العين في باضطرابات اإلصابة خطر

األذن.وطنين والدوار الصمم مثل والمتاهة األذن باضطرابات اإلصابة خطر

2012/7ب القس

الوريدية.لألدوية تيفا شركة

92618كاليفورنيا ايرفين ،

2من 1 الجزء الرئيسية ، العرض لوحة

2من 2 الجزء الرئيسية ، العرض لوحة

)10و Mesna ) 10و  Ifosfamideحقن مجموعة

Rx  0703-4116-48NDCفقط

IFOSFAMIDEحقن
مل20   /جم1

)مل  /مجم50 (

 للخالياسام عامل واحدةجرعة قارورة

معقم

قارورة مل 20  ×10

للتبريد

المسناحقن

مل10   /جم1

)مل  /مجم100 (

الجرعاتمتعددة قارورة

معقم

قارورةمل 10  ×10

تيفا
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2من 1 الجزء الرئيسية ، العرض لوحة

2من 2 الجزء الرئيسية ، العرض لوحة

)6و Kit Injection Mesna ) 2و  Ifosfamideنص

Rx  0703-4106-48NDCفقط

IFOSFAMIDEحقن
مل60   /جم3

للخالياسام عامل )مل  /مجم50 (واحدة جرعة قارورة

معقم

تبريد

قارورةمل 60  ×2

المسناحقن

مل10   /جم1

)مل  /مجم100 (

الجرعاتمتعددة قارورة

معقم

قارورةمل 10  ×6

تيفا

2من 1 الجزء الرئيسية ، العرض لوحة

2من 2 الجزء الرئيسية ، العرض لوحة

)3و Kit Injection Mesna ) 5و  Ifosfamideنص

Rx  0703-4100-48NDCفقط
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IFOSFAMIDEحقن
مل20   /جم1

)مل  /مجم50 (

واحدةجرعة قارورة

للخالياسام عامل معقم

للتبريدقارورة مل 20  ×5

المسناحقن

مل10   /جم1

)مل  /مجم100 (

الجرعاتمتعددة قارورة

معقم

قارورةمل 10  ×3

تيفا

MESNA  وIFOSFAMIDE
mesnaو  ifosfamideطقم

المنتجمعلومات

NDC: 0703-4116)المصدر(العنصر رمزالتسميةالبشرية األدوية وصفالمنتجنوع

والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز  #

1NDC: 0703-4116-48كرتون 1 فيKIT 1

األجزاءكمية

الجزئيةالعبوة كمية

#
المنتجكمية إجمالي

مل110 واحدةجرعة فيال ، 1 جزء

مل210 الجرعاتمتعدد فيال ، 1 جزء

2من 1 جزء

IFOSFAMIDE
إفوسفاميدحقن
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المنتجمعلومات

NDC: 0703-3407)المصدر(العنصر رمز

DEAجدولمقدمةاإلدارةمسار

النشطةالرطوبة   /النشطالعنصر

قوةالقوةأساسالمكوناسم

IFOSFAMIDE)IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE1 مل20 في جم

فعالةغير مكونات

قوةالمكوناسم

مونوهيدراتالقاعدة ، أحادي الصوديوم ، فوسفات

مائيديباسي ، الصوديوم ، فوسفات

ماء

والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز  #

1NDC: 0703-3407-0120 واحدةجرعة فيال ، 1 في مل

التسويقيةالمعلومات

تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0766572012/26/09

2من 2 الجزء

ميسنا

محلولميسنا ، حقن

المنتجمعلومات

NDC: 0703-4805)المصدر(العنصر رمز

DEAجدولمقدمةاإلدارةمسار
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النشطةالرطوبة   /النشطالعنصر

قوةالقوةأساسالمكوناسم

مل1 في مجم 100ميسنا-ACID( MERCAPTOETHANESULFONIC2(ميسنا

فعالةغير مكونات

قوةالمكوناسم

التخلصتحرير

الصوديومهيدروكسيد

ماء

الكحولالبنزيل

والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز  #

1NDC: 0703-4805-0110 متعددةجرعة فيال ، 1 في مل

التسويقيةالمعلومات

تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0757642002/01/05

التسويقيةالمعلومات

تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0758742012/26/09

MESNA  وIFOSFAMIDE
mesnaو  ifosfamideطقم

المنتجمعلومات

NDC: 0703-4106)المصدر(العنصر رمزالتسميةالبشرية األدوية وصفالمنتجنوع
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والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز#

1NDC: 0703-4106-48كرتون 1 فيKIT 1

األجزاءكمية

الجزئيةالعبوة كمية

#
المنتجكمية إجمالي

مل2 1 واحدةجرعة فيال ، 0 جزء

مل6 2 الجرعاتمتعدد فيال ، 1 جزء

2من 1 جزء

IFOSFAMIDE
إفوسفاميدحقن

المنتجمعلومات

NDC: 0703-3409)المصدر(العنصر رمز

DEAجدولمقدمةاإلدارةمسار

النشطةالرطوبة   /النشطالعنصر

قوةالقوةأساسالمكوناسم

IFOSFAMIDE)IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE3 مل60 في جم

فعالةغير مكونات

قوةالمكوناسم

مونوهيدراتالقاعدة ، أحادي الصوديوم ، فوسفات

مائيديباسي ، الصوديوم ، فوسفات

ماء

والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز#
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1NDC: 0703-3409-0160 واحدةجرعة فيال ، 1 في مل

التسويقيةالمعلومات

تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0766572012/26/09

2من 2 الجزء

ميسنا

محلولميسنا ، حقن

المنتجمعلومات

NDC: 0703-4805)المصدر(العنصر رمز

DEAجدولمقدمةاإلدارةمسار

النشطةالرطوبة   /النشطالعنصر

قوةالقوةأساسالمكوناسم

مل1 في مجم 100ميسنا-ACID( MERCAPTOETHANESULFONIC2(ميسنا

فعالةغير مكونات

قوةالمكوناسم

التخلصتحرير

الصوديومهيدروكسيد

ماء

الكحولالبنزيل

والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز  #

1NDC: 0703-4805-0110 متعددةجرعة فيال ، 1 في مل

التسويقيةالمعلومات
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تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0757642002/01/05

التسويقيةالمعلومات

تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0758742012/26/09

MESNA  وIFOSFAMIDE
mesnaو  ifosfamideطقم

المنتجمعلومات

NDC: 0703-4100)المصدر(العنصر رمزالتسميةالبشرية األدوية وصفالمنتجنوع

والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز  #

1NDC: 0703-4100-48كرتون 1 فيKIT 1

األجزاءكمية

الجزئيةالعبوة كمية

#
المنتجكمية إجمالي

مل5 1 واحدةجرعة فيال ، 0 جزء

مل3 2 الجرعاتمتعدد فيال ، 0 جزء

2من 1 جزء

IFOSFAMIDE
إفوسفاميدحقن

المنتجمعلومات

NDC: 0703-3407)المصدر(العنصر رمز

DEAجدولمقدمةاإلدارةمسار
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النشطةالرطوبة   /النشطالعنصر

قوةالقوةأساسالمكوناسم

IFOSFAMIDE)IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE1 مل20 في جم

فعالةغير مكونات

قوةالمكوناسم

مونوهيدراتالقاعدة ، أحادي الصوديوم ، فوسفات

مائيديباسي ، الصوديوم ، فوسفات

ماء

والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز  #

1NDC: 0703-3407-0120 واحدةجرعة فيال ، 1 في مل

التسويقيةالمعلومات

تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0766572012/26/09

2من 2 الجزء

ميسنا

محلولميسنا ، حقن

المنتجمعلومات

NDC: 0703-4805)المصدر(العنصر رمز

DEAجدولمقدمةاإلدارةمسار

النشطةالرطوبة   /النشطالعنصر

قوةالقوةأساسالمكوناسم

مل1 في مجم 100ميسنا-ACID( MERCAPTOETHANESULFONIC2(ميسنا
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فعالةغير مكونات

قوةالمكوناسم

التخلصتحرير

الصوديومهيدروكسيد

ماء

الكحولالبنزيل

والتغليفالتعبئة

الوصفحزمةالصنفرمز  #

1NDC: 0703-4805-0110 متعددةجرعة فيال ، 1 في مل

التسويقيةالمعلومات

تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0757642002/01/05

التسويقيةالمعلومات

تسويق

فئة

التسويقبدايةالفردياالقتباس أو الطلب رقم

تاريخ

التسويقنهاية

تاريخ

ANDAANDA0758742002/01/05

Inc )794362533(، Medicines Parenteral Teva  -Labeler

الوريديةلألدوية تيفا شركة
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