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هام:تحذير

أو النوبات أو الوعي فقدان أو اإلغماء إلى يؤدي أن يمكن الذي المنتظم غير القلب إيقاع ( QTإطالة  Nilotinibيسبب قد

(الطويلة تي كيو متالزمة من عانيت أن سبق أو مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر . )المفاجئالموت
من منخفضة مستويات لديك كان أو لديك كان إذا أو  )تيكيو بإطالة لإلصابة عرضة أكثر الشخص فيها يكون موروثة حالة وهي

تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر الكبد. مرض أو القلب ، ضربات انتظام عدم دمك ، في المغنيسيوم أو البوتاسيوم

أو  ، )تولسوراسبورانوكس ، (إيتراكونازول الكيتوكونازول ، مثل الفطريات مضادات  ؛ )باسيروننيكسترون ، (أميودارون

)Eryc ، EES ، (PCEاالريثروميسين  ؛ )نوربيس(ديسوبيراميد كالريثروميسين.  ؛ )بالكوينيل(الكلوروكين  ؛ )فيفند(فوريكونازول
)كريكسيفان(إندينافير مثل  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص لفيروس األدوية بعض  ؛
دولوفين ، (الميثادون  ؛ )هالدول(هالوبيريدول  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )فيراسبت(نلفينافير  ،

 (AFسوتالول  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين بروكاييناميد.  ؛ )أوراب(بيموزيد نيفازودون. موكسيفلوكساسين.  ؛ )ميثادوز

Betapace ، Betapace ، تناول عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا وثيوريدازين.  ؛ )وغيرهاnilotinib  واتصل

انتظام عدم أو النوبات. أو الوعي؛ فقدان إغماء؛ القلب ؛ ضربات انتظام عدم أو القلب ضربات سرعة الفور: على بطبيبك

النوبات.أو الوعي؛ فقدان إغماء؛ القلب. ضربات انتظام عدم أو النوبات. أو الوعي؛ فقدان إغماء؛ القلب. ضربات

الدواء.هذا تناول بعد ساعة ولمدة نيلوتينيب تناول قبل األقل على ساعتين لمدة طعام أي تأكل ال

 ، (EKGsالقلب وتخطيط الدم اختبارات مثل معينة ، اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.nilotinibتناول لك اآلمن من أنه من للتأكد العالج وأثناء قبل  )للقلبالكهربائي النشاط تسجل التي االختبارات

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

nilotinib  الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

.nilotinibتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث
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الدواء؟هذا وصف لماذا

مؤخراً اكتشفوا الذين  ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع (المزمن النخاعي الدم ابيضاض من معينة أنواع لعالج نيلوتينيب يستخدم

لدى المزمن النخاعي الدم سرطان من معينة أنواع لعالج يستخدم أنه كما أكبر. أو واحدة سنة بعمر واألطفال البالغين لدى الحالة هذه

بسبب إيماتينيب تناول يستطيعون ال الذين البالغين أو  )جليفيك(إيماتينيب باستخدام بنجاح مرضهم عالج يمكن ال الذين البالغين

سنة أعمارهم تبلغ الذين األطفال لدى المزمن النخاعي الدم سرطان من معينة أنواع لعالج أيضاً  Nilotinibيستخدم الجانبية. اآلثار

تناول يستطيعون ال الذين أو األخرى كينيز التيروزين مثبطات عالجات باستخدام بنجاح مرضهم عالج يمكن ال والذين أكثر أو واحدة

عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى نيلوتينيب ينتمي الجانبية. اآلثار بسبب األدوية هذه

السرطانية.الخاليا انتشار إبطاء أو وقف على يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي غير البروتين

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

معدة على نيلوتينيب تناول يجب اليوم. في مرتين طعام بدون تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة نيلوتينيب يأتي

تفصل أن حاول يوم. كل تقريباً األوقات نفس في  nilotinibخذ طعام. أي تناول من ساعة بعد أو األقل على ساعتين قبل فارغة ،

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع ساعة. 12 حوالي جرعاتك بين

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط  nilotinibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح

فمزج كاملة ، الكبسوالت ابتالع من تتمكن لم إذا تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال الماء ؛ من كوب مع كاملة الكبسوالت ابتلع

لالستخدام الخليط بتخزين تقم ال . )دقيقة15 خالل (الفور على المزيج ابتلع التفاح. عصير من صغيرة ملعقة في الكبسولة محتويات

المستقبل.في

آثار أي من تعاني كنت وإذا لك بالنسبة الدواء نجاح مدى على اعتماداً عالجك يوقف أو  nilotinibجرعة من طبيبك يقلل قد

طبيبك.مع التحدث دون  nilotinibتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  nilotinibتناول في استمر جانبية.

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

 ،nilotinibتناول قبل

nilotinibكبسوالت مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  nilotinibتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل .

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

(للكوليسترول الخافضة األدوية بعض يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط
 ، )ألتوبريف(لوفاستاتين  ، )إلإكس ليسكول (فلوفاستاتين  ، )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين ذلك في بما  )الستاتينات

(والنسوبرازول  )نيكسيوم(إيزوميبرازول مثل البروتون مضخة مثبطات  ؛ )فيتورينفي زوكور ،  ، )فلوليبيد(وسيمفاستاتين
يحتاج قد . )ريفادين(وريفامبين  ؛ )أسيفيكس(ورابيبرازول  )بروتونيكس(وبانتوبرازول  )بريلوسيك(وأوميبرازول  )بريفاسيد

أوبك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك
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طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، nilotinibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار أجل من بعناية مراقبتك

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

 ، )وغيرهماوتومز ، وميالنتا ، مالوكس ، (واأللمنيوم المغنيسيوم ، على تحتوي التي الحموضة مضادات تتناول كنت إذا

نيلوتينيب.تناول من األقل على ساعتين بعد أو ساعتين قبل الحموضة مضاد فتناول سيميثيكون ، أو

)دوكسيسفي بيبسيد ، (فاموتيدين  ، )تاجاميت(سيميتيدين مثل القرحة أو المعدة حرقة أو الهضم لعسر أدوية تتناول كنت إذا
تناول من ساعات بعد األقل. على 2 أو األقل على ساعات 10 قبل فتناوله  ، )زانتاك(رانيتيدين أو  ، )أكسيد(نيزاتيدين  ،

nilotinib.

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

أخبر . )الكليالمعدة استئصال (بالكامل المعدة إلزالة جراحية عملية أو دماغية لسكتة تعرضت قد كنت إذا طبيبك أخبر

مشاكل أو القلب ، في مشاكل أي أو ساقيك ، إلى الدم تدفق في انخفاض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا أيضاً طبيبك

أي أو  ، )الهضمعلى تساعد مواد تنتج خلفها غدة أو البنكرياس ، تورم (البنكرياس التهاب أو الكبد ، في مشاكل أو النزيف ، في

األخرى.السكريات أو  )الحليبسكر (الالكتوز هضم عليك الصعب من تجعل حالة

فعالة وسيلة استخدام عليك يجب نيلوتينيب. تناول أثناء تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد يوماً 14 ولمدة  nilotinibباستخدام عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل لمنع

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

الجنين.نيلوتينيب يؤذي

النهائية.الجرعة بعد يوماً 14 ولمدة  nilotinibتناولك أثناء الثدي من إرضاعك عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

نيلوتينيب.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

هذا تناول أثناء فروت الجريب خالصة على يحتوي مكمل أي تتناول أو فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

الدواء.

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 نيلوتينيب يسبب قد

تختفي:

متسرع

متشوقمتلهف،

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك
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المعدةمن حرقة

غاز

الشهيةفقدان

الراسصداع

دوخة

تعب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

ليليتعرق

العضالتتشنجات

العضالتأو األطراف أو المفاصل أو العظام أو الظهر آالم

الشعرتساقط

محمرأو جاف جلد

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

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

البولفي دم

دمويأو أسود براز

الرؤيةفي تغيرات أو ارتباك أو مفاجئ صداع

عاديغير ضعف أو إرهاق

الراحةعدم أو الصدر في ألم

التحدثأو المشي في مشاكل

خدر

الساقجلد لون في تغير

الساقينفي بارد إحساس أو ألم

وقيءغثيان مع المعدة في آالم

للعدوىأخرى عالمات أو واالحتقان المستمر والسعال الحلق والتهاب والقشعريرة الحمى

شاحبجلد

التنفسفي ضيق

الوزنزيادة

الوجهأو القدمين أو الكاحلين أو اليدين في تورم

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في انزعاج أو ألم

والعينينالجلد اصفرار

a608002.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4
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الداكنالبول

المعتادمن أقل األحيان من كثير في التبول

نيلوتينيب. طفلك يأخذ بينما بعناية طفلك نمو طفلك طبيب سيراقب أبطأ. بشكل األطفال نمو في نيلوتينيب يتسبب قد

لطفلك.الدواء هذا إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى تحدث

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

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

التقيؤ

النعاس

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

a608002.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/5
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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

Tasigna®
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