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لينفاتينيب
)nib) 'ti va lenباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

باليود عالجه يمكن وال الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر أو عاد الدرقية الغدة سرطان من معين نوع لعالج لينفاتينيب يستخدم

من نوع وهو  ، (RCCالكلوية الخاليا سرطان لعالج  Zortress(  ، everolimus )Afinitorمعأيضاً  Lenvatinibيستخدم المشع.

أيضاً  Lenvatinibيستخدم الكيميائي. العالج من أخرى بأدوية العالج تلقي لهم سبق الذين األشخاص في  )الكلىفي يبدأ السرطان

الخاليا سرطان لعالج أيضاً  Lenvatinibيستخدم المتقدم. الكلوية الخاليا لسرطان أولي كعالج  )(Keytrudaبيمبروليزوماب مع

نوع لعالج  )(Keytrudaبيمبروليزوماب مع أيضاً  Lenvatinibيستخدم بالجراحة. عالجه يمكن ال الذي  )الكبدسرطان من نوع (الكبدية

العالج بأدوية العالج بعد أو أثناء تفاقم أو الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  )الرحمبطانة (الرحم بطانة سرطان من معين

يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى  Lenvatinibينتمي اإلشعاعي. العالج أو الجراحة عالجه. يمكن ال أو الكيميائي

السرطانية.الخاليا انتشار وقف في يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي غير البروتين عمل منع طريق عن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

نفس في اللينفاتينيب خذ طعام. بدون أو مع يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة  Lenvatinibيأتي

أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط اللينفاتينيب خذ تفهمه. ال جزء

تسحقها.أو تمضغها أو تفتحها ال كاملة. الكبسوالت ابتالع

تسحق أو تكسر ال التفاح. عصير أو الماء من كبيرة ملعقة حوالي وأضف صغير كوب في ضعها الكبسوالت ، ابتالع من تتمكن لم إذا

اشرب األقل. على دقائق 3 لمدة المحتويات قلب ثم األقل على دقائق 10 لمدة السائل في الكبسوالت اترك الكبسوالت.

وابتلع مرات عدة المحتويات حرك الكوب. إلى التفاح عصير أو الماء من أخرى كبيرة ملعقة أضف الخليط ، شرب بعد الخليط.

الخليط.

آثار من تعاني كنت إذا دائم بشكل أو لفترة الدواء تناول عن بالتوقف يخبرك أو اللينفاتينيب من جرعتك من طبيبك يقلل قد

اللينفاتينيب.باستخدام عالجك أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى التحدث من تأكد خطيرة. جانبية
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كنت لو حتى اللينفاتينيب تناول في استمر منها. تعاني التي الجانبية واآلثار للدواء استجابتك مدى على العالج فترة طول يعتمد

طبيبك.مع التحدث دون اللينفاتينيب تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر

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

اللينفاتينيب ،تناول قبل

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

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل اللينفاتينيب.

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

(أميودارون ذلك في بما القلب ضربات انتظام لعدم األدوية بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
في (كينيدين بروكاييناميد ،  ، )ملتق(درونيدارون  ، )تيكوسين(دوفيتيليد  ، )نوربيس(ديسوبيراميد  ، )باسيروننيكسترون ،

. )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين أو كيتوكونازول ،  ، )Sotylize ، Sorine ، AF Betapaceبيتاباس ، (وسوتالول  ، )نيويديكستا

(إيباندرونات  ، )إكسجيفابروليا ، (دينوسوماب  ، )فوساماكسبينوستو ، (أليندرونات تناولت أو تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر
ريكالست ، (زوليدرونيك حمض حقن أو  ، )أتيلفياأكتونيل ، (ريزدرونات  ، )إيفينيتي(أكق روموسوزوماب باميدرونات ،  ، )بونيفا

.)زوميتا

خاصة الرؤية ، في تغيرات الصداع؛ قلبية نوبة دماغية سكتة مرتفع؛ دم ضغط صرع. نوبات من عانيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

تمزق  ؛ )الخارجيوجسمك عضو بين أو جسمك داخل عضوين بين طبيعي غير اتصال (ناسور الدم ؛ جلطات عن الناتجة تلك

أو الوعي فقدان أو اإلغماء إلى يؤدي أن يمكن الذي المنتظم غير القلب إيقاع ( QTفترة إطالة األمعاء. أو المعدة جدار في

دمك ؛ في المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم من منخفضة مستويات القلب؛ فشل  ؛ )المفاجئالموت أو النوبات

طبيبك أخبر والكبد. والكلى القلب أمراض أو الدرقية؛ الغدة مشاكل لثتك ؛ أو أسنانك أو فمك في مشاكل النزيف مشاكل

بالجفاف.مصاب أنك تعتقد أو قيء أو شديد إسهال من تعاني كنت إذا أيضاً

يمكن ال شريكك أو أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع والنساء. الرجال لدى الخصوبة من يقلل قد اللينفاتينيب أن تعلم أن يجب

باستخدام العالج تبدأ أن قبل الحمل اختبار إجراء إلى ستحتاج للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر حامال.ً تصبحي أن

30 ولمدة اللينفاتينيب باستخدام العالج أثناء الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب الحمل ، بإمكانك كان إذا اللينفاتينيب.

يؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل اللينفاتينيب ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا النهائية. الجرعة بعد األقل على يوماً

الجنين.لينفاتينيب

اللينفاتينيبتناول أثناء ترضع ال أن يجب لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا طبيبك أخبر

بإيقاف طبيبك يخبرك أن المحتمل من األسنان. جراحة ذلك في بما جراحية ، عملية أي إلجراء تخطط كنت إذا طبيبك أخبر

تبدأ متى طبيبك سيخبرك الجروح. التئام على يؤثر قد ألنه المجدولة الجراحة من األقل على أيام 7 قبل  lenvatinibبـ عالجك

الجراحة.بعد أخرى مرة اللينفاتينيب تناول في

دمك ضغط طبيبك يراقب أن المحتمل من اللينفاتينيب. باستخدام عالجك أثناء يرتفع قد دمك ضغط أن تعلم أن يجب

العالج.أثناء
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أجريت قد كنت إذا خاصة  ، )الفكعظم في خطيرة حالة  ، (ONJالفك عظم تنخر يسبب قد اللينفاتينيب أن تعلم أن يجب

ذلك في بما الزمة ، عالجات أي وإجراء أسنانك فحص األسنان طبيب على يجب الدواء. تناول أثناء عالج أو أسنان جراحة

فمك وتنظيف أسنانك تنظيف من تأكد اللينفاتينيب. تناول في البدء قبل المناسبة ، غير األسنان أطقم إصالح أو تنظيف

الفك ؛ أو األسنان أو الفم في ألم من تعاني كنت إذا األسنان طبيب أو طبيبك أخبر اللينفاتينيب. تناول أثناء صحيح بشكل

أسنان عالجات أي إجراء قبل طبيبك إلى تحدث فضفاضة. أسنان أي أو الفك. في بالثقل شعور أو خدر تورم. أو الفم تقرحات

إجراء من األقل على أيام 7 قبل اللينفاتينيب باستخدام عالجك بإيقاف طبيبك يخبرك أن المحتمل من الدواء. هذا تناول أثناء

المقرر.األسنان طب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

أخذ تم إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول أكثر ، أو ساعة 12 خالل مستحقة التالية جرعتك كانت إذا

مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز ساعة ، 12 من أقل في التالية الجرعة

المنسية.الجرعة لتعويض

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

التعبأو التعب

القدمينوباطن اليد راحة على الجلد تقشير أو حكة أو احمرار أو جلدي طفح

إسهال

غثيان

إمساك

المعدةمن حرقة

الشهيةقلة

الوزنفقدان

الطعامتذوق على القدرة في تغير

سعال

الصوتفي بحة

الفمتقرحات

جاففم

الراسصداع

والعضالتالمفاصل آالم

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الشعرتساقط
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حمُى

التبولأثناء حرقان

متسرع

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

التنفسفي صعوبة أو التنفس في ضيق

والكاحلينالساقين في تورم

صدرألم

جسمكمن واحد جانب على الساق أو الذراع أو الوجه في ضعف أو خدر

الفكأو الرقبة أو الظهر أو الذراعين في ألم

وشديدمفاجئ صداع

صعبأو بطيء كالم

الرؤيةفي مفاجئة تغييرات

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةفي آالم

)الشايبلون (الداكن البول

اللونفاتح براز

النوبات

ضعف

ارتباك

والمستمرالحاد األنف نزيف

دمويقيء

دمويأو قطراني أو أسود براز

دمويةجلطات أو بالدم مصحوب سعال

الغزيرالحيض نزيف

الجفافعالمات أو اإلسهال أو القيء

تلتئمال التي الجروح

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

/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

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لللينفاتينيب.

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

Lenvima®

2021/11/15- 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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