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ليناليدوميد
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هام:تحذير

الليناليدوميد:بسبب الحياة تهدد خطيرة خلقية عيوب حدوث خطر

المرضى:لجميع

يتسبب أن من كبير خطر هناك حوامل. يصبحن قد الالتي أو الحوامل النساء قبل من ليناليدوميد تناول عدم يجب

بعد.يولد لم الذي الطفل وفاة أو  )الوالدةعند موجودة مشاكل (شديدة خلقية عيوب حدوث في الليناليدوميد

يحملن ال النساء وأن الليناليدوميد يأخذن ال الحوامل النساء أن من للتأكد إعداده تم REMS REVLIMIDTMيسمى برنامج

الحصول والرجال ، حوامل يصبحن أن يمكن ال اللواتي النساء ذلك في بما المرضى ، لجميع يمكن اللناليدوميد. تناول أثناء

 REMSمع مسجل طبيب من طبية وصفة ولديهم  ، REMS REVLIMIDفي مسجلين كانوا إذا فقط ليناليدوميد على

REVLIMID ،  مع مسجلة صيدلية في الطبية الوصفة وملءREMS REVLIMID. 

هذه تفهم بأنك تفيد مستنيرة موافقة ورقة على توقع أن ويجب  lenalidomideتناول مخاطر حول معلومات ستتلقى

على التوقيع الوصي أو الوالدين أحد على فيجب عاماً ، 18 من أقل عمرك كان إذا الدواء. تلقي من تتمكن أن قبل المعلومات

عن للتحدث عالجك أثناء طبيبك رؤية إلى تحتاج سوف المتطلبات. هذه استيفاء من التأكد على والموافقة الموافقة ورقة

إكمال إلى تحتاج قد البرنامج. في به الموصى النحو على الحمل اختبارات إلجراء أو منها تعاني التي الجانبية واآلثار حالتك

اتباع يمكنك وأنه المعلومات هذه وفهم تلقيك من للتأكد العالج أثناء معينة أوقات وفي عالجك بداية في سري مسح

بعد.يولدوا لم الذين األطفال على الجسيمة المخاطر لمنع التعليمات

تحديد طرق استخدام وكيفية  REMS REVLIMIDوبرنامج  lenalidomideعن لك قيل ما كل تفهم ال كنت إذا طبيبك أخبر

بالمواعيد.االحتفاظ على قادراً ستكون أنك تعتقد ال كنت إذا أو طبيبك ، مع مناقشتها تمت التي النسل

النهائية.الجرعة بعد أسابيع 4 ولمدة العالج ، في راحة فترات أي خالل ليناليدوميد ، تناول أثناء بالدم تتبرع ال
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لديك.التي األعراض نفس لديه شخص مع حتى آخر ، شخص أي مع الليناليدوميد تشارك ال

بـ العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

lenalidomide  أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

/]FDA)( )Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي
Drugs ]http://www.fda.gov/http://www.fda.gov( ،  برنامج موقع أو المصنعة ، الشركة موقع أوREMS REVLIMID 

)http://www.revlimidrems.com ]http://www.revlimidrems.com[(  الدواء.دليل على للحصول

الليناليدوميد.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

اإلناث:من للمرضى

شكلين استخدام عليك يجب بالليناليدوميد. عالجك أثناء معينة متطلبات تلبية إلى فستحتاج الحمل ، بإمكانك كان إذا

يخبرك التي األوقات في ذلك في بما العالج ، أثناء ليناليدوميد ، تناول في البدء قبل أسابيع 4 لمدة النسل لتحديد مقبولين

تحديد بأشكال طبيبك سيخبرك النهائية. جرعتك بعد أسابيع 4 ولمدة ليناليدوميد ، تناول عن مؤقتاً بالتوقف طبيبك فيها

تحديد وسائل من الشكلين هذين استخدام عليك يجب النسل. تحديد حول مكتوبة معلومات لك وسيقدم المقبولة النسل

وأثناء العالج ، قبل أسابيع 4 لمدة رجل مع جنسي اتصال أي وجود عدم ضمان من تتمكن لم ما األوقات جميع في النسل

النهائية.جرعتك ذلك. بعد أسابيع 4 ولمدة العالج ، في انقطاع أي وأثناء العالج ،

جرعتك بعد أسابيع 4 و وأثناء قبل أسابيع 4 لمدة الحمل تجنب مسؤوليتك فمن  ، lenalidomideتأخذ أن اخترت إذا

الحمل مخاطر تقليل جداً المهم من لذلك ، يفشل. أن يمكن النسل تحديد أشكال من شكل أي أن تفهم أن يجب النهائية.

ال كنت أو النسل تحديد عن لك قيل ما كل تفهم ال كنت إذا طبيبك أخبر الحمل. منع وسائل من شكلين باستخدام العرضي

األوقات.جميع في الحمل منع وسائل من شكلين استخدام من ستتمكن أنك تعتقد

إجراء إلى أيضاً ستحتاج الليناليدوميد. تناول في البدء من تتمكن أن قبل للحمل سلبيين اختبارين لديك يكون أن يجب

االختبارات.هذه تجري وأين متى طبيبك سيخبرك العالج. أثناء معينة أوقات في المختبر في الحمل اختبار

نزيف لديك أو الحيض ، فترة فاتك أو حامل ، أنك تعتقد كنت إذا الفور على بطبيبك واتصل ليناليدوميد تناول عن توقف

في أو العالج أثناء حامال ًأصبحت إذا الحمل. منع وسائل من شكلين استخدام دون الجنس مارست أو عادي ، غير حيض

الغذاء وإدارة  ، lenalidomideتصنيع وشركة  ، REMS REVLIMIDببرنامج طبيبك فسيتصل العالج ، بعد يوماً 30 غضون

الخيارات اتخاذ في مساعدتك يمكنه الحمل أثناء المشاكل في متخصص طبيب مع أيضاً تتحدثين سوف . )(FDAوالدواء

آثار عن المزيد معرفة على األطباء لمساعدة طفلك وصحة بصحتك المتعلقة المعلومات استخدام سيتم ولطفلك. لك األفضل

بعد.يولدوا لم الذين األطفال على الليناليدوميد

الذكور:للمرضى

من المصنوع الذكري الواقي استخدام دائماً عليك يجب الدواء. هذا تناول عند المنوي السائل في ليناليدوميد يوجد

كل في  ، )الحملفي التسبب من الرجل تمنع التي الجراحة (الدافقة القناة قطع لعملية خضعت قد كنت لو حتى الالتكس ،

الحمل.على قادرة أو حامل أنثى مع الجنس فيها تمارس مرة
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كان إذا طبيبك أخبر النهائية. الجرعة بعد أسابيع 4 ولمدة العالج ، في راحة فترات أي خالل ليناليدوميد ، تناول أثناء حامل

عالجك أثناء حامال ًتكون قد أنها يعتقد شريكك كان إذا أو الذكري الواقي استخدام دون أنثى مع جنسي اتصال لديك

بالليناليدوميد.

النهائية.الجرعة بعد أسابيع 4 ولمدة العالج ، في راحة فترات أي خالل ليناليدوميد ، تناول أثناء المنوية بالحيوانات تتبرع ال

الليناليدوميد:ألخذ األخرى المخاطر

بانتظام المخبرية الفحوصات طبيبك سيطلب الجسم. في الدم خاليا من معينة أنواع عدد انخفاض في ليناليدوميد يتسبب قد

عالجات أو بأدوية يعالجك أو عالجك يقطع أو جرعتك طبيبك يخفض قد الدم. خاليا عدد انخفاض مدى لمعرفة عالجك أثناء

التهاب الفور: على طبيبك أخبر التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا شديداً. لديك الدم خاليا في االنخفاض كان إذا أخرى

األنف.في نزيف أو اللثة نزيف بسهولة. نزيف أو كدمات للعدوى ؛ أخرى وعالمات والقشعريرة ، والحمى ، الحلق ،

في دموية جلطة حدوث من متزايد خطر فهناك المتعدد ، النقوي الورم لعالج ديكساميثازون مع ليناليدوميد تتناول كنت إذا

تناولها يتم أخرى أدوية طبيبك يصف قد دماغية. سكتة أو قلبية بنوبة اإلصابة أو رئتيك ، إلى الدم مجرى عبر تنتقل قد ساقك

تعاني كنت وإذا خطيرة ، دموية بجلطة أصبت قد كنت إذا تدخن ، كنت إذا طبيبك أخبر الخطر. هذا لتقليل الليناليدوميد مع

األدوية بعض ألن تتناولها التي األدوية جميع عن أيضاً طبيبك أخبر دمك. في الدهون مستوى ارتفاع أو الدم ضغط ارتفاع من

وإيبويتين  )أرانسب(داربيبوتين ذلك في بما ديكساميثازون مع الليناليدوميد تناول أثناء دموية بجلطة اإلصابة خطر من تزيد قد

الحمل موانع أو البديلة بالهرمونات العالج مثل االستروجين هرمون على تحتوي التي واألدوية  ، )وبروكريتإيبوجين (ألفا

أخبر التالية ، األعراض من بأي شعرت إذا . )الحقنأو الغرسات ، أو الحلقات ، أو الالصقات ، أو الحمل ، منع حبوب (الهرمونية

أو احمرار سعال؛ المعدة ؛ أو الفك أو الظهر أو الرقبة أو الذراعين إلى ينتشر قد الصدر في ألم التنفس. في ضيق فورا:ً طبيبك

الراس؛ صداع الجسم ؛ من واحد جانب في خاصة تنميل ، أو مفاجئ ضعف القيء. غثيان؛ التعرق. الساق. أو الذراع في تورم

الراس؛ صداع الجسم ؛ من واحد جانب في خاصة تنميل ، أو مفاجئ ضعف التوازن. أو الكالم أو الرؤية في صعوبة أو ارتباك؛

الراس؛ صداع الجسم ؛ من واحد جانب في خاصة تنميل ، أو مفاجئ ضعف التوازن. أو الكالم أو الرؤية في صعوبة أو ارتباك؛

التوازن.أو الكالم أو الرؤية في صعوبة أو ارتباك؛

الدواء؟هذا وصف لماذا

دموية خاليا العظم نخاع فيها ينتج التي الحاالت من مجموعة (النقوي التنسج خلل متالزمة من معين نوع لعالج ليناليدوميد يستخدم

المصابين األشخاص لعالج ديكساميثازون مع أيضاً ليناليدوميد يستخدم . )السليمةالدم خاليا من يكفي ما عنها ينتج وال مشوهة

زرع بعد المتعدد النخاعي بالورم المصابين األشخاص لعالج يستخدم أنه كما . )العظامنخاع سرطان من نوع (المتعدد النخاعي بالورم

ليناليدوميد يستخدم . )الجسمإلى إعادتها ثم الجسم من معينة دم خاليا إزالة فيه يتم إجراء  ؛ (HSCTللدم المكونة الجذعية الخاليا

 )المناعيالجهاز خاليا في يبدأ النمو سريع سرطان وهو (الوشاح لخاليا الليمفاوية الغدد بسرطان المصابين األشخاص لعالج أيضاً
المصابين األشخاص لعالج ليناليدوميد استخدام ينبغي ال األقل. على آخر ودواء  )فيلكاد(بورتيزوميب باستخدام عالجهم تم والذين

تجربة في يشاركون كانوا إذا إال  )الوقتبمرور ببطء سوءاً يزداد البيضاء الدم خاليا سرطان من نوع (المزمن الليمفاوي الدم بسرطان

فئة إلى ينتمي ليناليدوميد . )معينةحالة لعالج فعال بشكل و بأمان الدواء استخدام يمكن كان إذا ما لمعرفة بحثية دراسة (سريرية

األدويةمن
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الخاليا قتل طريق وعن الطبيعية الدم خاليا إنتاج على العظمي النخاع مساعدة طريق عن يعمل وهو المناعية. العوامل تسمى

العظام.نخاع في الطبيعية غير

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ما عادة النقوي ، التنسج خلل متالزمة لعالج ليناليدوميد استخدام عند الفم. طريق عن ليأخذها كبسولة شكل على ليناليدوميد يأتي

لخاليا الليمفاوية الغدد ورم أو المتعدد النقوي الورم لعالج الليناليدوميد استخدام عند يومياً. واحدة مرة بدونه أو الطعام مع تناوله يتم

استخدام عند يوماً. 28 مدتها دورة من يوماً 21 أول خالل يومياً واحدة مرة بدونه أو الطعام مع تناوله يتم ما عادة فإنه الوشاح ،

lenalidomide  بعد المتعددة المايلوما لعالجHSCT ،  من يوماً 28 لمدة يومياً واحدة مرة بدونه أو الطعام مع تناوله يتم ما عادة

الدواء. لهذا جسمك استجابة على بناء ًطبيبك به أوصى الذي النحو على يوماً 28 لمدة الدورة نظام تكرار يمكن يوماً. 28 مدتها دورة

بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع تتناوله. يوم كل من تقريباً الوقت نفس في  lenalidomideخذ

التوجيهات.حسب تماماً  lenalidomideخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

لمست إذا ممكن. قدر بأقل الكبسوالت مع تعامل تفتحها. أو تمضغها أو تكسرها ال الماء ؛ من الكثير مع كاملة الكبسوالت ابتلع

الدواء دخل إذا والصابون. بالماء جسمك من المنطقة تلك اغسل الكبسولة ، في الموجود الدواء أو مكسورة ليناليدوميد كبسولة

الماء.من بالكثير اغسله عينيك ، أو أنفك أو فمك إلى الكبسولة في الموجود

به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك تقليل أو عالجك مقاطعة إلى طبيبك يحتاج قد

بالليناليدوميد.عالجك أثناء

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

ليناليدوميد ،تناول قبل

كبسوالت مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو ليناليدوميد تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل الليناليدوميد.

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

قد . )النوكسين(والديجوكسين هام تحذير قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

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

طبيبك أخبر الكبد. أو الدرقية الغدة أو الكلى أمراض من تعاني كنت وإذا الالكتوز تحمل عدم من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

العالج.أثناء جلدياً طفحاً وحدثت  )ثالوميد(الثاليدومايد تناولت قد كنت إذا أيضاً

لإلرضاع.تخططين أو ترضعين كنت إذا طبيبك أخبر

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

12 من أكثر مر إذا تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول الجرعة ، تأخذ أن المقرر من كان أن منذ ساعة 12 من أقل كان إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز ساعة ،

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

إسهال

إمساك

المعدةفي آالم

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

ضعف

دوخة

التذوقعلى القدرة في تغير

الحلقأو الفم أو اللسان في حرق أو ألم

اللمسحاسة انخفاض

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

كآبة

الظهرأو العظام أو العضالت أو المفاصل آالم

العاجلأو المتكرر أو المؤلم التبول

التعرق

جافجلد

النساءعند للشعر طبيعي غير نمو

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

القدرةأو الجنسية الرغبة في انخفاض

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

الصوتفي بحة
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منتظمةغير أو متقطعة أو بطيئة أو سريعة قلب ضربات

النوبات

متسرع

جلديألم

للجلدتساقط أو تقشير أو تقرحات ظهور

الرقبةفي الغدد انتفاخ

العضالتتشنجات

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

اللونداكن بول

تعب

المؤلمأو المعكر أو الدموي التبول

التبولنقص أو زيادة

أكثر تكون فقد الجذعية ، الدم خاليا زرع أو  )الكيران(ملفاالن أيضاً وتلقيت المتعدد النقوي الورم لعالج ليناليدوميد تتناول كنت إذا

سرطانات عن بحثاً بفحصك طبيبك سيقوم الليناليدوميد. تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث جديدة. بسرطانات لإلصابة عرضة

بالليناليدوميد.عالجك أثناء جديدة

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

التي الصيدلية أو طبيبك إلى إليه بحاجة تعد لم أو قديم دواء أي أعد . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

المصنعة.الشركة أو الدواء أعطتك

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد
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متشوقمتلهف،

قشعريرة

متسرع

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق العالج وأثناء قبل معينة اختبارات طبيبك يطلب قد الطبيب. مع المواعيد جميع ابقاء

للليناليدوميد.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي 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

Revlimid®

2019/04/15- 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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