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الكيميائي.العالج أدوية استخدام في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت فقط  Mitoxantroneإعطاء يجب

قبل بانتظام المخبرية الفحوصات طبيبك سيطلب الدم. في البيضاء الدم خاليا عدد في انخفاض  Mitoxantroneيسبب قد

فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا انخفض. قد جسمك في البيضاء الدم خاليا عدد كان إذا مما للتحقق العالج وأثناء

للعدوى.أخرى عالمات أو مؤلم ، أو متكرر تبول سعال ، الحلق ، في التهاب قشعريرة ، حمى ، الفور: على بطبيبك

العالج. انتهاء على سنوات إلى أشهر مرور بعد أو العالج أثناء وقت أي في قلبك تلف في  Mitoxantroneحقن يتسبب قد

لإلصابة مخاطر أي دون األشخاص لدى حتى يحدث أن ويمكن الوفاة في يتسبب وقد خطيراً هذا القلب تلف يكون أن يمكن

باستخدام العالج بدء قبل قلبك عمل جودة مدى من للتحقق معينة اختبارات وإجراء بفحصك طبيبك سيقوم القلب. بأمراض

(المتعدد للتصلب ميتوكسانترون حقنة تستخدم كنت إذا القلب. في لمشاكل عالمات أي عليك ظهرت وإذا ميتوكسانترون
والتنميل ، الضعف ، مثل أعراضاً يسبب مما صحيح ، بشكل األعصاب فيها تعمل ال حالة المتعدد ؛ العصبي التصلب مرض

قبل معينة اختبارات أيضاً سيجري طبيبك فإن  ، )المثانةفي والتحكم والكالم الرؤية في ومشاكل العضلي ، التنسيق وفقدان

اختبار (القلب كهربية مخطط االختبارات هذه تشمل قد سنوياً. عالجك تكمل أن وبعد ميتوكسانترون حقن من جرعة كل

. )الدمضخ على قلبك قدرة لقياس الصوتية الموجات يستخدم اختبار (القلب صدى ومخطط  )للقلبالكهربائي النشاط يسجل

أخبر انخفضت. قد الدم ضخ على قلبك قدرة أن االختبارات أظهرت إذا الدواء هذا تتلقى أن يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد

الصدر. منطقة في  )السينيةاألشعة (اإلشعاعي العالج أو القلب أمراض من نوع أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك

(داونوروبيسين مثل للسرطان الكيميائي العالج أدوية بعض تلقيت أن سبق أو تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
عولجت أن لك سبق إذا أو  ، )إيداميسين(إيداروبيسين أو  ، )إيلينس(إبيروبيسين  ، )دوكسيل(دوكسوروبيسين  ، )سيروبيدين

للشخص تعُطى التي للميتوكسانترون اإلجمالية الكمية على القلب بتلف اإلصابة خطر يعتمد قد الماضي. في بميتوكسانترون

الدواء هذا تستخدم كنت إذا تتلقاها التي للجرعات اإلجمالي العدد من طبيبك يحد أن المحتمل من لذلك حياته ، مدار على

ألم أو التنفس ، في صعوبة الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا المتعدد. العصبي التصلب لمرض

تسارعها.أو القلب ضربات انتظام عدم أو الكاحلين ، أو الساقين في تورم أو الصدر ، في
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أو عالية بجرعات تناوله عند خاصة ً ، ء)البيضاالدم خاليا سرطان (الدم بسرطان اإلصابة خطر من  Mitoxantroneيزيد قد

األخرى.الكيميائي العالج أدوية بعض مع

ميتوكسانترون.حقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

وهو المتعدد ؛ العصبي التصلب مرض (المتعدد التصلب من مختلفة بأشكال المصابين للبالغين ميتوكسانترون حقن يستخدم

الرؤية في ومشاكل العضلي التنسيق وفقدان والخدر الضعف من الناس يعاني وقد صحيح بشكل األعصاب فيه تعمل ال مرض

يلي:ما ذلك في بما  )المثانةفي والتحكم والكالم

أو ، )آلخروقت من األعراض تندلع حيث المرض مسار (والرحيل االنتكاس أشكال

أو ، )العرضيةاالنتكاسات مع المرض مسار (التدريجي االنتكاس

.)األحيانمن كثير في االنتكاسات تحدث حيث المرض مسار (التقدمية الثانوية األشكال

المتقدم البروستاتا بسرطان المصابين األشخاص لدى األلم لتخفيف الستيرويد أدوية مع أيضاً  Mitoxantroneحقن يستخدم

يوجد الدم. سرطان من معينة أنواع لعالج أخرى أدوية مع أيضاً  Mitoxantroneحقن يستخدم األخرى. لألدوية يستجيبوا لم الذين

العصبي التصلب مرض  Mitoxantroneيعالج . anthracenedionesتسمى األدوية من فئة في  Mitoxantroneحقن

يعالج تلف. في والتسبب الشوكي والحبل الدماغ إلى الوصول من المناعة جهاز من معينة خاليا منع طريق عن المتعدد

Mitoxantrone  وانتشارها.السرطانية الخاليا نمو وقف طريق عن السرطان

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

عيادة. أو مستشفى في ممرضة أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن إعطاؤه يتم كسائل  Mitoxantroneحقن يأتي

أشهر 3 كل واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة فإنه المتعدد ، العصبي التصلب مرض لعالج ميتوكسانترون حقن استخدام يتم عندما

مرة عادة إعطاؤه يتم البروستاتا ، سرطان لعالج ميتوكسانترون حقن استخدام عند . )جرعة12 إلى 8 بإجمالي (سنوات 3 إلى 2 لمدة

وكيف حالتك على بناء ًالدواء هذا تلقي في ستستمر الدم ، سرطان لعالج ميتوكسانترون حقن استخدام عند يوماً. 21 كل

للعالج.تستجيب

العصبي التصلب مرض في يتحكم أنه تعلم أن فيجب المتعدد ، العصبي التصلب لمرض ميتوكسانترون حقن تستخدم كنت إذا

العالج تلقي في ترغب تعد لم إذا طبيبك إلى تحدث جيداً. تشعر كنت لو حتى العالج تلقي في استمر يعالجها. ال ولكنه المتعدد

ميتوكسانترون.بحقن

على الحصول الطبيب أو الصيدلي من فاطلب المتعدد ، العصبي التصلب لمرض ميتوكسانترون حقن تستخدم كنت إذا

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة

الدواءلهذا استخدامات هناك

من نوع في يبدأ الذي السرطان  ؛ (NHLالالهودجكين ليمفوما لعالج األحيان بعض في أيضاً  Mitoxantroneحقن يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )طبيعيبشكل العدوى تحارب التي البيضاء الدم خاليا

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ميتوكسانترون ،حقن استخدام قبل

المكونات من أي أو كبريتات ، أو أخرى ، أدوية أي أو ميتوكسانترون ، حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل ميتوكسانترون. حقن في األخرى

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

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد هام. تحذير قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

أمراض أو  ، )الدمفي الحمراء الدم خاليا كمية انخفاض (الدم فقر أو الدم ، تخثر في مشاكل أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.

حول طبيبك إلى تحدث ميتوكسانترون. حقن استخدام أثناء تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

فاتصل ميتوكسانترون ، حقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي الفعالة الحمل منع طرق

العصبي التصلب مرض لعالج ميتوكسانترون حقن تستخدم كنت إذا الجنين. ميتوكسانترون حقن يؤذي قد الفور. على بطبيبك

يكون أن يجب عالج. كل قبل الحمل اختبار بإجراء طبيبك يقوم أن يجب الحمل ، منع وسائل تستخدم كنت إذا حتى المتعدد ،

عالج.كل بدء قبل سلبي حمل اختبار لديك

ميتوكسانترون.لحقن استخدامك أثناء ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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

ميتوكسانترون.

طفيف أزرق بلون عينيك من البيضاء األجزاء ظهور في يتسبب وقد داكن أزرق لونه ميتوكسانترون حقن أن تعلم أن يجب

جرعة.تلقي بعد تقريباً ساعة 24 لمدة واألخضر األزرق اللون إلى أيضاً البول لون يغير قد جرعة. كل تلقي بعد أيام لبضعة

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

ميتوكسانترون.حقن من جرعة لتلقي موعد تحديد على قادر غير كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةمن حرقة

الشهيةفقدان
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واللسانالفم في تقرحات

األنفانسداد أو سيالن

الشعرتساقط أو ترقق

والقدميناليدين أظافر تحت أو حول المنطقة في تغييرات

المنتظمةغير أو الفائتة الحيض فترات

الشديدالتعب

ضعف

الراسصداع

الظهرفي ألم

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

عاديةغير كدمات أو نزيف

الجلدعلى صغيرة أرجوانية أو حمراء نقاط

قشعريرة

متشوقمتلهف،

متسرع

البلعفي صعوبة

التنفسفي ضيق

إغماء

دوخة

شاحبجلد

العينينأو الجلد اصفرار

النوبات

الحقنمكان في أزرق تلون أو حرقان أو تورم أو ألم أو احمرار

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً ميتوكسانترون حقن 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(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

الضحية ،انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت
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911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس في صعوبة أو نوبة من يعاني كان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

ميتوكسانترون.

ميتوكسانترون.حقن 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

¶®نوفانترون

هناكأسماء

الضاد

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶
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