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Plerixaforحقن
)afor) ix pler'باسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

أو  )Neupogen( filgrastimمثل )CSF)-Gالمحببات مستعمرة تحفيز عامل دواء مع جنب إلى جنباً  Plerixaforحقن يستخدم

pegfilgrastim )Neulasta(   ذاتية جذعية خاليا زرع لعملية الدم لتحضير) عاد ثم الجسم من معينة دم خاليا إزالة فيه يتم إجراء

الذي السرطان  ؛ (NHLالالهودجكين ليمفوما من يعانون الذين المرضى في  )اإلشعاعيأو   /والكيميائي العالج بعد الجسم إلى

يقع . )نخاعالعظام سرطان من نوع (المتعددة المايلوما أو  )طبيعيبشكل العدوى تحارب التي البيضاء الدم خاليا من نوع في يبدأ

من معينة دم خاليا تحريك طريق عن يعمل وهو الدموية. الجذعية الخاليا محفزات تسمى األدوية من فئة في  Plerixaforحقن

للزرع.إزالتها يمكن بحيث الدم إلى العظام نخاع

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

حقنها يتم ما عادة طبية. منشأة في ممرضة أو طبيب بواسطة  )الجلدتحت (الجلد تحت حقنه يتم كسائل  Plerixaforحقن يأتي

تتلقى أن بعد  plerixaforبحقن عالجك سيبدأ متتالية. أيام 4 إلى تصل لمدة الدم ، خاليا إزالة قبل ساعة 11 اليوم ، في واحدة مرة

.plerixaforبحقن عالجك أثناء  CSF-Gدواء تلقي في وستستمر أيام ، 4 لمدة يومياً واحدة مرة  CSF-Gدواء

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

 ،plerixaforحقن تلقي قبل

أخرى.أدوية أي أو بليريكسافور حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

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

غير بشكل كبير عدد أو  ، ء)البيضاالدم خاليا في يبدأ الذي السرطان (الدم بسرطان أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكلى.مرض أو  ، )الدمخاليا من نوع (العدالت من طبيعي

الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

طبيبكإلى تحدث بليريكسافور. بحقن عالجك أثناء
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حقن يؤذي قد بطبيبك. فاتصل  ، plerixaforحقن تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول

Plerixafor .الجنين

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

بليريكسافور.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسبب قد  Plerixaforحقن

تختفي:

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

إسهال

غاز

دوخة

الراسصداع

المفرطالتعب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

المفاصلالم

حقن حقن فيه تم الذي المكان في جلدي طفح أو وخز ، خدر ، نزيف ، كدمات ، حكة ، تهيج ، تورم ، صالبة ، احمرار ، ألم ،

plerixafor

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

الكتففي أو المعدة من األيسر العلوي الجزء في ألم

نزيفأو كدمات حدوث سهولة

العينينحول انتفاخ

التنفسفي صعوبة

قشعريرة

إغماء

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Plerixaforحقن 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
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)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

إسهال

غاز

الدوارأو الدوخة

إغماء

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.plerixaforلحقن

.plerixaforحقن 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

Mozobil®

2009/01/05- 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
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.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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