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الباتينيب
)نيبتي با ال (باسم تنطق

هام:تحذير

أقرب في الكبد تلف يحدث أن يمكن الحياة. يهدد أو شديداً يكون أن يمكن الذي الكبد تلف في الباتينيب عقار يتسبب قد

أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر الالباتينيب. باستخدام العالج بدء بعد أشهر لعدة متأخرا ًأو أيام عدة بعد ممكن وقت

بول العينين ، أو الجلد اصفرار حكة ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا كبدي. بمرض أصبت

داكن.أو شاحب براز أو كدمات ، أو عادي غير نزيف المعدة ، من العلوي األيمن الجزء في ألم داكن ،

كان إذا ما لمعرفة العالج وأثناء قبل المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.lapatinibبسبب يتضرر أو الكبد يتضرر أن المحتمل من

.lapatinibتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

العالج لهم سبق الذين األشخاص لدى المتقدم الثدي سرطان من معين نوع لعالج  )زيلودا(كابسيتابين مع الباتينيب يستخدم

النساء لدى الثدي سرطان من معين نوع لعالج  )فيمارا(ليتروزول مع أيضاً الباتينيب يستخدم الكيميائي. العالج من أخرى بأدوية

ينتمي الجسم. من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  )الشهريةالدورة نهاية الحياة ؛ في تغير من عانين اللواتي النساء (اليأس سن بعد

تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي غير البروتين عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى الباتينيب

السرطانية.الخاليا انتشار إبطاء أو وقف في يساعد هذا السرطانية. الخاليا

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بعد أو واحدة ساعة قبل األقل على اليوم ، في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Lapatinibيأتي

1 من األيام في يومياً واحدة مرة عادة ًيعُطى النقيلي ، أو المتقدم الثدي سرطان لعالج الالباتينيب استخدام عند واحدة. بساعة الوجبة

من به الموصى النحو على الدورة تكرار يمكن يوماً. 21 مدتها دورة من  )14إلى 1 من األيام في كابسيتابين مع جنب إلى جنباً (21 إلى

واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة فإنه اليأس ، سن بعد النساء لدى الثدي سرطان لعالج الباتينيب استخدام يتم عندما طبيبك. قبل

خذ منفصلة. كجرعات لتأخذ األقراص تقسم ال يوم ؛ كل واحدة مرة اليومية لجرعتك  lapatinibأقراص كل خذ ليتروزول. مع يومياً

lapatinib  بعناية ،بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في
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تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  lapatinibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

طبيبك.وصفه مما أكثر

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

جانبية آثار وأي لك بالنسبة الدواء فعالية مدى على يعتمد هذا العالج. أثناء تدريجياً الباتينيب جرعة تقليل أو بزيادة طبيبك يقوم قد

طبيبك.مع التحدث دون  lapatinibتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  lapatinibتناول في استمر تواجهها. قد

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

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

 ،lapatinibأخذ قبل

. lapatinibأقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، lapatinibمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

إي إي (إريثروميسين  ، )بريفاكفي بياكسين ، (كالريثروميسين مثل الحيوية المضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

ريفامات ، في ريفادين ، (ريفامبين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين  ، )أفلوكس(موكسيفلوكساسين  ، )إريثروسينمايسين ، إي إس ،

(وتيليثروميسين  ، )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )زاغام(سبارفلوكساسين  ، )بريفتين(ريفابنتين  ، )ريماكتانريفاتر ، في
حاصرات  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات  ؛ )كيتيك

 ، )وغيرهاتيازاك ، ديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ، )ولوتريلكادويت في نورفاسك ، (أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات

 ، )سوالر(نيسولديبين  ، )وغيرهابروكارديا ، إل ، إكس نيفيديكال أداالت ، (نيفيديبين  ، )ليككسيلفي بلينديل ، (فيلوديبين

(ديكساميثازون  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )(Propulsidسيسابريد  ؛ )آخرون ، Verelan ، Isoptinكاالن ، (وفيراباميل
ذلك في بما الكيميائي العالج أدوية بعض نيفازودون. مثل االكتئاب لعالج األدوية بعض  ؛ )ديكسباكديكادرون ،

 ، )إيلينس(إبيروبيسين  ، )روبيكسدوكسيل ، أدريامايسين ، (دوكسوروبيسين  ، )دونوكسومسيروبيدين ، (داونوروبيسين

نقص لفيروس األدوية بعض فينكبالستين ؛  ، )فالستار(فالروبيسين  ، )نولفاديكس(تاموكسيفين  ، )إيداميسين(إيداروبيسين

(ونلفينافير  )كريكسيفان(وإندينافير  )رياتاز(أتازانافير ذلك في بما  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو البشرية المناعة
(األميودارون ذلك في بما المنتظمة غير القلب لضربات أدوية  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )فيراسبت
بيتاباس ، (وسوتالول كينيدين ،  ، )بروكانابيد(بروكاييناميد  ، )تيكوسين(دوفيتيليد  ، )نوربيس(ديسوبيراميد  ، )كوردارون

 ، )لومينال(الفينوباربيتال  ، )تيجريتولإبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية بعض  ؛ )سورينإف ، إيه بيتاباس

أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد وثيوريدازين.  ؛ )أوراب(بيموزيد  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين

طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، lapatinibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع

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

نادرة قلبية مشكلة (األمد طويلة  QTفترة منتظمة ؛ غير أو سريعة أو بطيئة قلب ضربات من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

في البوتاسيوم أو المغنيسيوم من منخفض مستوى  ؛ )المفاجئالموت أو اإلغماء أو القلب ضربات انتظام عدم تسبب قد

الرئة.أو القلب أمراض أو دمك ؛

على قادرة امرأة كنت إذا العالج. بدء قبل الحمل اختبار إجراء عليك سيتعين للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

أنثىمع ذكرا كنت إذا النهائية. الجرعة بعد أسبوع ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك فيجب الحمل ،
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الجرعة بعد أسبوع ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك يجب حامال ً، يصبح أن يمكن الذي الشريك

تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية.

lapatinib ،  الجنين.الالباتينيب يؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل

النهائية.الجرعة بعد أسبوع ولمدة الالباتينيب تناول أثناء ترضع أال يجب لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا طبيبك أخبر

من تعاني كنت إذا بطبيبك اتصل شديداً. يكون أن يمكن والذي اإلسهال ، يسبب ما غالباً الالباتينيب أن تعلم أن يجب

وتناول الغذائي ، نظامك في تغييرات وإجراء السوائل ، من الكثير بشرب طبيبك يخبرك قد . lapatinibتناول أثناء اإلسهال

من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل . )جسمكمن الماء من الكثير فقدان (الجفاف ومنع اإلسهال على للسيطرة األدوية

ضربات سرعة أو الغارقة ، العيون التبول ، قلة الجلد ، أو   /والفم جفاف الشديد ، العطش للجفاف: التالية األعراض من أي

القلب.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

إذا ما تذكر تستطيع ال كنت إذا التالي ، اليوم حتى تتذكر ال كنت إذا ذلك ، ومع اليوم. ذلك في تتذكرها أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز الدواء ، تتقيأ كنت إذا أو الدواء ، تناولت قد كنت

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

المعدةمن حرقة

الحلقأو الفم أو الشفاه على تقرحات

الشهيةفقدان

وخزأو مخدرة أو مؤلمة أو حمراء والقدمين اليدين

جافجلد

الظهرأو الساقين أو الذراعين في ألم

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، االحتياطات قسم أو المهم التحذير قسم

التنفسفي ضيق

جافسعال
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دمويأو وردي مخاط سعال

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

ضعف

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

متسرع

حمُى

الجلدفي تقشير أو تقرحات ظهور

الالباتينيب كان إذا ما لمعرفة بعناية طبيبك سيراقبك جسمك. عبر الدم ويضخ قلبك بها ينبض التي الطريقة  Lapatinibيغير قد

.lapatinibتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث قلبك. على أثر قد

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

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

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
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يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

إسهال

التقيؤ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

®تايكيرب

2019/06/15- 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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