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نيراتينيب
)nib) 'ti ra neكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

هرمونات على يعتمد الذي الثدي سرطان (الهرمونات لمستقبالت اإليجابي الثدي سرطان من معين نوع لعالج  Neratinibيستخدم

مع نيراتينيب يستخدم أخرى. وأدوية  )هيرسيبتين(تراستوزوماب باستخدام العالج بعد البالغين عند  )لينمواالستروجين هرمون مثل

إلى انتشر الذي الثدي سرطان أو المتقدمة الهرمونات لمستقبالت اإليجابي الثدي سرطان من معين نوع لعالج  )زيلودا(كابسيتابين

يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي نيراتينيب األقل. على آخرين بدوائين العالج بعد الجسم من أخرى أجزاء

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

السرطانية.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

تناوله يتم ما عادة فإنه الثدي ، سرطان لعالج بمفرده النيراتينيب تناول يتم عندما الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز نيراتينيب يأتي

سرطان أو المتقدم الثدي سرطان لعالج كابسيتابين مع نيراتينيب تناول يتم عندما واحد. عام لمدة يومياً واحدة مرة الطعام مع

دورة من 21 إلى 1 من األيام في الطعام مع يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة فإنه الجسم ، من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الثدي

اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في نيراتينيب خذ خطيرة. جانبية آثار تتطور أو حالتك تتفاقم حتى يوماً 21 مدتها

بالضبط  neratinibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

الدواء فعالية مدى على يعتمد هذا العالج. أثناء دائم أو مؤقت بشكل  neratinibمن عالجك يوقف أو جرعتك طبيبك يقلل قد

لو حتى النيراتينيب تناول في استمر عالجك. أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث تواجهها. التي الجانبية واآلثار لك بالنسبة

طبيبك.مع التحدث دون  neratinibتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت

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

النيراتينيب ،تناول قبل
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أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  neratinibتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

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

في بياكسين ، (وكالريثروميسين  ، )سيبرو(سيبروفلوكساسين ذلك في بما الحيوية المضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط

مضادات بعض  ؛ )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم (وترولياندوميسين  ، )إريثروسينمايسين ، إي إس ، إي إي (وإريثروميسين  ، )بريفباك

 ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول  ، )ميسيليكس(كلوتريمازول ذلك في بما الفطريات

ذلك في بما الكالسيوم قنوات حاصرات بعض  ؛ )تراكلير(بوسنتان  ؛ )إميند(أبريبيتانت  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نوكسافيل(بوساكونازول

 ؛ )فابريسول(كونيفابتان  ؛  )Tybost( cobicistat ؛)وغيرهمافيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  )وغيرهماتيازاك ، كارديزيم ، (الديلتيازيم

(درونيدارون  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )براداكسا(دابيغاتران  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )خالكوري(كريزوتينيب
بعض  ؛ )جليفيك(إيماتينيب  ؛ )زيديليج(إديالليسيب  ؛ )لوفوكس(فلوفوكسامين  ؛ )أليجرا(فيكسوفينادين  ؛ )إكستاندي(إنزالوتاميد  ؛ )ملتق

فيكيرا في (داسابوفير  ، )فيكتريليسالمتحدة ، الواليات في متوفراً يعد لم (بوسبريفير ذلك في بما سي الوبائي الكبد التهاب لعالج األدوية

المناعة نقص لفيروس معينة أدوية  ؛ )آرإكس فيكيرا في تكنيفي ، في (وباريتابريفير  ، )آرإكس فيكيرا في تكنيفي ، في (أومبيتاسفير  ، )باك

في جينفويا ، في (إلفيتغرافير  ، )أتريبالفي سوستيفا ، (إيفافيرينز ذلك في بما  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو  )(HIVالبشرية

 ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كاليترافي (لوبينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير  ، )إنتيلنس(إيترافيرين  ، )ستريبيلد

مثل البروتون مضخة مثبطات نيفازودون.  ؛ )بروفيجيل(مودافينيل  ؛ )ليسودرين(ميتوتان  ؛ )أبتيفوس(وتيبرانافير  ، )إنفيراس(ساكوينافير

(ريفامبين  ؛ )أسيفيكس(ورابيبرازول  ، )بروتونيكس(بانتوبرازول  ، )بريلوسيك(أوميبرازول  ، )بريفاسيد(النسوبرازول  ، )نيكسيوم(إيزوميبرازول
ديالنتين ، (والفينيتوين  )تيجريتولإبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين ذلك في بما للنوبات األدوية وبعض  ؛ )ريفاترفي ريماكتان ، ريفادين ،

األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )فينيتيك

يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، neratinibمع أيضاً األخرى

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

neratinib ،  تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا

من تأكد لذا  ، neratinibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار

.neratinibتناول من ساعات 3 بعد أو األقل على ساعات 3 قبل فتناوله للحموضة ، مضاداً تتناول كنت إذا

بيبسيد ، (فاموتيدين سيميتيدين ، مثل  )مانعH) an2القرحة أو المعدة حرقة أو الهضم لعسر وأدوية  neratinibتتناول كنت إذا

على ساعات 10 بعد أو األقل على ساعتين قبل نيراتينيب تناول  ، )زانتاك(رانيتيدين أو  ، )أكسيد(نيزاتيدين  ، )دويكسيسفي

مانع.H2تناول من األقل

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

الكبد.في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

إذا النيراتينيب. تناول أثناء تحملي أال يجب طفل. إلنجاب تخططين كنت إذا أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام ويجب العالج في البدء قبل الحمل اختبار إجراء إلى فستحتاج أنثى ، كنت

استخدام وشريكتك أنت عليك يجب ذكراً ، كنت إذا النهائية. الجرعة تناول بعد األقل على شهر ولمدة  neratinibباستخدام

حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد أشهر 3 لمدة واالستمرار  neratinibباستخدام العالج أثناء الحمل منع وسائل

الفور. على بطبيبك فاتصل  ، neratinibتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي النسل تحديد طرق

الجنين.النيراتينيب يؤذي قد

بعد واحد شهر إلى تصل ولمدة  neratinibتناول أثناء ترضع أال يجب لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة

بتناول طبيبك يخبرك أن المحتمل من شديداً. يكون أن يمكن والذي اإلسهال ، يسبب ما غالباً  neratinibأن تعلم أن يجب

من يوماً 56 أول خالل  )جسمكمن الماء من الكثير فقدان (الجفاف لمنع لإلسهال ، مضاد دواء وهو  ، )ديإيه إيموديوم (لوبراميد

1-2 أمعاء حركة لديك يكون بحيث لوبراميد جرعة بتعديل طبيبك سيقوم العالج ، من يوماً 56 بعد نيراتينيب. باستخدام العالج

تناول أو الغذائي نظامك في تغييرات إجراء أو السوائل من الكثير بشرب أيضاً طبيبك يخبرك قد . neratinibتناول أثناء يومياً

يوم في أمعاء حركات من أكثر (شديد إسهال من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل اإلسهال. على للسيطرة أخرى أدوية

إسهالأو  )يتوقفال إسهال أو واحد
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أعراض من أي من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل النيراتينيب. تناول أثناء الحمى أو الدوخة أو الضعف جانب إلى

القلب.ضربات سرعة أو التبول ، قلة الجلد ، أو   /والفم جفاف الشديد ، العطش التالية: الجفاف

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

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 النيراتينيب يسبب قد

تختفي:

إسهال

المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

النفخ

الفمقرحة

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

األنفنزيف

التغييراتأو األظافر مشاكل

عضليةتشنجات

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

والجلدالعيون اصفرار

الداكنالبول

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في انزعاج أو ألم

تعب

غثيان

التقيؤ

متسرع

للعدوىأخرى وعالمات التبول عند واأللم التبول وصعوبة الحمى
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الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً النيراتينيب 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(.

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

إسهال

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لنيراتينيب.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال
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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

®نيرلينكس

2020/05/15- 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
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