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إيماتينيب
)ib) 'in mat Iكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

من أخرى وأنواع  ء)البيضاالدم خاليا في يبدأ الذي السرطان (الدم سرطان من معينة أنواع لعالج  Imatinibإيماتينيب يستخدم

من نوع  ؛ (GISTالمعوية المعدية اللحمة أورام من معينة أنواع لعالج أيضاً  Imatinibيستخدم الدم. خاليا واضطرابات السرطانات

الليفية الساركوما لعالج أيضاً  Imatinibيستخدم . )الجسممن أخرى أجزاء إلى ينتشر وقد الهضمية الممرات جدران في ينمو الورم

الجسم ، من أخرى أجزاء إلى ينتشر أو جراحياً ، الورم إزالة يمكن ال عندما  )الجلدمن العليا الطبقة تحت يتشكل ورم (الحدبية الجلدية

غير البروتين عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى إيماتينيب ينتمي الجراحة. بعد يعود أو

السرطانية.الخاليا انتشار وقف في يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

خذ اليوم. في مرتين أو مرة الماء من كبير وكوب وجبة مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ قرص شكل على  Imatinibيأتي

imatinib  أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط  imatinibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي

جيداً.المنطقة اغسل مهشماً ، قرصاً مباشر بشكل المست أو لمست إذا تسحقها. أو تمضغها ال كاملة. األقراص ابتالع

عصير أو الماء من كوب في واحدة لجرعة تحتاجها التي األقراص جميع وضع يمكنك  ، imatinibأقراص ابتالع على قادر غير كنت إذا

 )أونصات7 من بقليل أقل (ملليلتر 200 و مجم 100 قرص لكل السائل من  )أونصة2 من بقليل أقل (ملليلتراً 50 استخدم التفاح.
الفور.على المزيج واشرب تماماً األقراص تنهار حتى بملعقة قلبّ مجم. 400 قرص لكل السائل من

يحتوي مجم. 100 أقراص 8 تتناول ال مجم. 400 من 2 تأخذ أن فيجب إيماتينيب ، من مجم 800 بتناول طبيبك أخبرك إذا

ملغ.100 من أقراص 8 تناولت إذا الحديد من الكثير وستتلقى الحديد ، على اللوحي الغالف

الجانبية اآلثار وعلى لك بالنسبة الدواء فعالية مدى على يعتمد هذا العالج. أثناء إيماتينيب جرعة تقليل أو بزيادة طبيبك يقوم قد

بذلكالقيام كيفية حول طبيبك إلى تحدث منها. تعاني التي
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مع التحدث دون  imatinibتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  imatinibتناول في استمر عالجك. أثناء تشعر كنت

طبيبك.

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

 ،imatinibأخذ قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو إيماتينيب ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل إيماتينيب.

لتناولها. تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

تريبينزور ، لوتريل ، كاديت ، في نورفاسك ، (أملوديبين  ، )زاناكس(ألبرازوالم  ، )تايلينول(أسيتامينوفين يلي: مما أي ذكر من تأكد

 ، )آخرونتيجريتول ، إيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين  ، )كادويتليبيتور ، (أتورفاستاتين  ، )رياتاز(أتازانافير  ، )أخرى

(إرغوتامين ديكساميثازون ،  ، )سانديموننيورال ، جينجراف ، (سيكلوسبورين  ، )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين
 ، Subsys ، (Fentoraفينتانيل  ، )وغيرهاإيريبيد ، إريبيدام ، إريك ،  ، (EESإريثروميسين  ، )كافيرجوتميجرجوت ، في إرغومار ،

Duragesic ، آخرون(، indinavir )Crixivan( ، fosphenytoin )Cerebyx(  ،  ، على تحتوي التي المكمالت أو الحديد

 ، metopressorrolol، lovastatin )Altoprev(  ، ketoconazole، Sporanox(  ، itraconazole )Onmelالحديد ،

isradipine XL) Toprol metopressorrolol، Lovastatin )Altoprev(  ،  فيDutoprol( ، nifedipine، 

nicardipine )Cardene( ، nelfinavir )Viracept(  ، nefazodone Procardia) ، CC Adalat ، أخرى(، 

Phenileptaleptal(  ، XR Oxcarbazepine )Oxtellar، nisoldipine )Sular( ، nimodipine )Nymalize(  ) ، ديالنتين

ريفادين ، (ريفامبين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين  ، )نيويديكستافي (كينيدين  ، )ميسولين(بريميدون  ، )أوراب(بيموزيد  ، )فينيتيك

 ،  )Vfarinend( ، triazolam )Halcion( voroven ،)تكنيفيكاليترا ، في نورفير ، (ريتونافير  ، )ريفاترريفامات ، في ريماكتان ،

telithromycin، Prograf(  ، XR Envarsus ، XL tacrolimus )Astagraf، sirolimus )Rapamune( ، Vytorin(  in ، 

simvastatin )Zocor، Invirase(  ، saquinavir )Fortovase ،  وwarf(  . مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد

imatinib ،  القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا

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

الكبد.أو الكلى أو الدرقية الغدة أو الرئة أو القلب أمراض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

تناول أثناء تحملي أال ويجب العالج ، بدء قبل الحمل اختبار إجراء عليك سيتعين للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. جرعتك بعد يوماً 14 ولمدة إيماتينيب

الجنين.إيماتينيب يؤذي قد بطبيبك. فاتصل إيماتينيب ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا

النهائية.الجرعة بعد شهر ولمدة إيماتينيب تناول أثناء الثدي من ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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

إيماتينيب.

حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال الرؤية. وضوح عدم يسبب أو النعاس أو بالدوار يصيبك قد إيماتينيب أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

إسهال

غثيان

التقيؤ

األشياءتذوق طريقة في تغيير

الفمداخل تورم أو الفم تقرحات

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

الهضمعسر أو المعدة في حرقة

جاففم

الراسصداع

األلمأو المفاصل تورم

العظامآالم

ألمأو تشنجات أو عضلية تشنجات

الجلدعلى بالوخز الشعور أو وحرق. وخز

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

التعرق

دامعةعيون

العينباطن التهاب

صرف- مائى تدفق

جافجلد

متسرع

متشوقمتلهف،

األظافرتغيرات

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

العينينحول انتفاخ

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

المفاجئةالوزن زيادة

التنفسفي ضيق

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

دمويأو وردي مخاط سعال

الليلفي وخاصة التبول زيادة

صدرألم

تساقطهأو تقرحات ظهور أو الجلد تقشير

العينينأو الجلد اصفرار

البرازفي دم

عاديغير نزيف أو كدمات

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة والحمى الحلق والتهاب االنفلونزا تشبه أعراض

الضعفأو المفرط التعب

انتفاخأو البطن في ألم

إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى تحدث بعناية. نموه طفلك طبيب سيراقب األطفال. عند النمو  Imatinibيبطئ قد

لطفلك.إيماتينيب

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Imatinibيسبب قد

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 (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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[

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

منطقتك
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/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع اجتماعي. تواصل

c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

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

غثيان

التقيؤ

إسهال

متسرع

تورم

الشديدالتعب

التشنجاتأو العضالت تقلصات

بطنوجع

الراسصداع

الشهيةفقدان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

إليماتينيب.

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

®جليفيك

2020/03/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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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