
a617033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

ميدوستورين
)rin) staw "doe mye'كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

من نوع  ؛ (AMLالحاد النخاعي الدم سرطان من معينة أنواع لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع  Midostaurinيستخدم

كبير عدد فيه يوجد الدم في اضطراب (البدينة الخاليا كثرة من معينة ألنواع أيضاً ميدوستورين يستخدم . ء)البيضاالدم خاليا سرطان

يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ميدوستورين ينتمي . ء])البيضاالدم خاليا من معين نوع [البدينة الخاليا من جداً

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

والسرطانية.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في الميدوستورين خذ اليوم. في مرتين الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة شكل على  Midostaurinيأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الميدوستورين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح

تسحقها.أو تفتحها ال كاملة. الكبسوالت ابتالع

المعتاد.الجرعات جدول في استمر أخرى. جرعة تتناول فال ميدوستورين ، تناول بعد تقيأت إذا

أثناء دائم بشكل أو الوقت من لفترة الميدوستورين تناول عن بالتوقف يخبرك أو الميدوستورين من جرعتك من طبيبك يقلل قد

الميدوستورين تناول في استمر عالجك. أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث تواجهها. التي الجانبية اآلثار على يعتمد هذا العالج.

طبيبك.مع التحدث دون ميدوستورين تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى

الميدوستورين.من جرعة كل قبل والقيء الغثيان لمنع دواء بتناول طبيبك يخبرك 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
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ميدوستورين ،تناول قبل

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

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل ميدوستورين.

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

كارباترول ، (كاربامازيبين  ؛ )Victrelisالمتحدة ؛ الواليات في متوفراً يعد لم ( boceprevirيلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

 ؛ )آخرونتيازاك ، كارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )وغيرهاتيجريتول ، إيكيترو ،

األدوية  )نيزورال(الكيتوكونازول  ؛ )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ؛ )زيديليج(إديالليسيب  ؛ )إكستاندي(إنزالوتاميد

في  ، Genvoyaفي  ، Evotazفي  ، (cobicistat Tybostمثل  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس لعالج المستخدمة

Prezcobix ،  فيStribild( ، ritonavir، nelfinavir )Viracept( ، indinavir )Crixivan( ، elvitegravir )Vitekta(  

Norravir) ،  فيKalin ، . فيTechnivie ،  فيViekira(، saquinavir )Invirase(  وtipranavir )Aptivus(  ميتوتان  ؛)
في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )نوكسافيل(بوساكونازول  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين نيفازودون.  ؛ )ليسودرين

طبيبك يحتاج قد .  )Vfend( voriconazoleو ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير ( troleandomycin ؛ )ريفاترفي ريفامات ،

مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى

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

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

عدم تسبب قد قلبية مشكلة (تي كيو إطالة أو قبل ، من عانيت أو القلب ضربات انتظام عدم من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.أو الكبد أو الرئة أمراض أو  )المفاجئالموت أو اإلغماء أو القلب ضربات انتظام

أشهر 4 إلى تصل ولمدة ميدوستورين تناول أثناء تحملي أال يجب أنثى ، كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

إلى تحدث الميدوستورين. تناول في البدء قبل أيام 7 غضون في سلبي حمل اختبار إجراء إلى تحتاج سوف النهائية. الجرعة بعد

أثناء الحمل منع وسائل استخدام وشريكتك أنت عليك فيجب ذكراً ، كنت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك

أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 4 لمدة الحمل منع وسائل استخدام في واالستمرار العالج

بالجنين.الميدوستورين يضر قد الفور. على بطبيبك فاتصل الميدوستورين ، تناول

النهائية.الجرعة بعد أشهر 4 ولمدة ميدوستورين تناول أثناء الثدي من ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

والنساء.الرجال عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة تخطي

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ
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إسهال

الراسصداع

األنففي نزيف

تعب

ضعف

دوخة

إمساك

بواسير

التعرقزيادة

المعدةفي آالم

والحلقالفم في أو الشفاه على تقرحات أو بيضاء بقع

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

العضالتأو األطراف أو المفاصل أو العظام أو الظهر آالم

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة الحلق والتهاب والسعال الحمى

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

التنفسفي ضيق

صدرألم

صرف- مائى تدفق

الحلقأو اللسان أو الشفتين في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

متفاقمأو جديد سعال

أزيز

المطحونةالقهوة تشبه مادة يتقيأ أو دماً يتقيأ

عاديةغير كدمات أو نزيف

التبولعند ألم أو حرقان

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

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 يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للميدوستورين.

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

®ريدابت

15/08/2017- 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

a617033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


األدويةمعلومات  MedlinePlusميدوستورين:مساء2:50ً 14 ، /22/4

.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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