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نيفولومابحقن
)mab) 'ue vol nyeكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

نيفولوماب:حقن يستخدم

إلى انتشر الذي  )الجلدسرطان من نوع (الجلد سرطان من معينة أنواع لعالج  )(Yervoyإيبيليموماب مع باالشتراك أو بمفرده

الجراحة ،طريق عن إزالته يمكن ال أو الجسم من أخرى أجزاء

ليمفاوية ،وعقد مصاب نسيج وأي إلزالته الجراحة بعد الجلد سرطان من معين نوع عودة ومنع لعالج

الصغيرة ؛ غير الخاليا ذو الرئة سرطان (الرئة سرطان من معين نوع لعالج   )ipilimumab )Yervoyمعباالشتراك

NSCLC(  الجسم ،من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي

أجزاء إلى انتشر أو عاد الذي  NSCLCمن معين نوع لعالج البالتيني الكيميائي والعالج  )(Yervoyإيبيليموماب مع باالشتراك

الجسم ،من أخرى

الكيميائي العالج بأدوية العالج بعد أو أثناء وتفاقم الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  NSCLCمن معين نوع لعالج وحده

البالتيني ،

العالج بأدوية العالج بعد ساء والذي  )الكلىخاليا في يبدأ السرطان من نوع وهو  ، (RCCالمتقدم الكلوية الخاليا سرطان لعالج

األخرى ،الكيميائي

الخاليا سرطان لعالج  Cometriq(  ، cabozantinib )Cabometryxمعأو   )ipilimumab )Yervoyمعباالشتراك

األخرى ،الكيميائي العالج بأدوية عالجهم يتم لم الذين األشخاص في المتقدم الكلوية

الجذعية الخاليا لزراعة يستجيبوا لم أو ساءوا الذين البالغين عند  )هودجكينمرض (هودجكين الليمفاوية الغدد سرطان لعالج

 )اإلشعاعيالعالج أو   /والكيميائي العالج بعد الجسم إلى إعادتها ثم الجسم من معينة دم خاليا إزالة فيه يتم إجراء (الذاتية
الجذعية ،الخاليا زرع ذلك في بما األقل على أخرى عالجات ثالثة أو  )(Adcetrisعالج فيدوتين وبرينتوكسيماب

سوءاً يزداد أو الجسم من أخرى أجزاء إلى ينتشر الذي أو الظهور في يستمر الذي والعنق الرأس سرطان من معين نوع لعالج

األخرى ،الكيميائي العالج بأدوية العالج بعد أو أثناء

الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  )البوليةالمسالك من أخرى وأجزاء المثانة بطانة سرطان (البولية الظهارة سرطان لعالج

عودة خطر لتقليل البولية الظهارة إلزالة الجراحة بعد يستخدم كما األخرى ، الكيميائي العالج بأدوية العالج بعد أو أثناء وتفاقم

السرطان.

 )الغليظةاألمعاء في يبدأ الذي السرطان (والمستقيم القولون سرطان من معين نوع لعالج إيبيليموماب مع باالشتراك أو بمفرده
بعالج العالج بعد وتفاقم الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر والذي أكبر أو عاماً 12 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين لدى

األدوية ،آخر كيميائي
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سابقاً عولجوا الذين األشخاص لدى  )الكبدسرطان من نوع (الكبدية الخاليا سرطان لعالج إيبيليموماب مع باالشتراك

 ،)نيكسافار(سورافينيب باستخدام

أو الجسم ، من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  )بمعدتكحلقك يربط الذي األنبوب سرطان (المريء سرطان من معين نوع لعالج

وأدوية الفلورويوراسيل مع أيضاً استخدامه يمكن بالجراحة. عالجه يمكن ال أو األخرى ، الكيميائي العالج بأدوية العالج بعد ساء

أو العودة في يستمر الذي المريء سرطان من آخر نوع لعالج  )كاربوبالتينسيسبالتين ، (البالتين على المحتوية الكيميائي العالج

الجسم ،من أخرى أجزاء إلى ينتشر

من معينة أنواع لعالج  )كاربوبالتينسيسبالتين ، (البالتين على المحتوية الكيميائي العالج وأدوية الفلورويوراسيل مع باالشتراك

المعدة فيها تلتقي التي المنطقة في الموجود السرطان (المريئي المعدي الموصل سرطان أو  )المعدةسرطان (المعدة سرطان

الجسم،من اخرى اجزاء إلى انتشر الذي  ء)بالمري

للرئتين الداخلية البطانة على يؤثر السرطان من نوع (الخبيث المتوسطة الظهارة ورم لعالج إيبيليموماب مع باالشتراك

الجراحة.طريق عن إزالته يمكن وال البالغين لدى  )الصدروتجويف

جهاز مساعدة خالل من يعمل إنه النسيلة. أحادية المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة إلى  Nivolumabعقار ينتمي

السرطانية.الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء على المناعة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

طبية.منشأة أو مستشفى في ممرضة أو طبيب بواسطة دقيقة 30 عن تزيد لمدة الوريد في حقنه يتم كسائل  Nivolumabيأتي

الغدد سرطان أو  ، )(NSCLCالصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان أو الميالنيني ، الورم لعالج بمفرده نيفولوماب إعطاء يتم عندما

سرطان أو المتقدم ، والمستقيم القولون سرطان أو البولية ، الظهارة سرطان أو والعنق ، الرأس سرطان أو هودجكين ، الليمفاوية

أوصى لطالما جرعتك على اعتماداً أسابيع أربعة أو أسبوعين كل مرة إعطاؤه يتم ما فعادة المريء ، سرطان أو والمستقيم ، القولون

العالج.بتلقي طبيبك

القولون سرطان أو الكبدية الخاليا سرطان أو الميالنيني الورم لعالج إبيليموماب مع باالشتراك نيفولوماب إعطاء يتم عندما

ثم إيبيليموماب ، مع جرعات 4 مقابل أسابيع 3 كل واحدة مرة عادة إعطاؤه يتم فإنه والمستقيم ، القولون سرطان أو والمستقيم

العالج.بتلقي طبيبك أوصى طالما جرعتك. حسب أسابيع 4 أو أسبوعين كل مرة بمفرده

أوصى لطالما أسبوعين كل مرة إعطاؤه يتم ما عادة فإنه  ، NSCLCلعالج إبيليموماب مع باالشتراك نيفولوماب إعطاء يتم عندما

العالج.بتلقي طبيبك

مرة إعطاؤه يتم ما عادة فإنه الجنب ، في الخبيث المتوسطة ورم لعالج إبيليموماب مع باالشتراك نيفولوماب إعطاء يتم عندما

العالج.بتلقي طبيبك أوصى لطالما أسابيع 3 كل واحدة

يتم  ، NSCLCلعالج البالتيني الكيميائي والعالج اإلبيليموماب الكيميائي العالج مع باالشتراك نيفولوماب إعطاء يتم عندما

العالج.بتلقي طبيبك أوصى لطالما أسابيع 3 كل واحدة مرة عادة إعطاؤه

أو أسبوعين كل مرة عادة ًإعطاؤه يتم المتقدم ، الكلوية الخاليا سرطان لعالج  cabozantinibمع  nivolumabإعطاء يتم عندما

العالج.بتلقي طبيبك يوصي طالما جرعتك حسب أسابيع 4

المعدة سرطان لعالج البالتين على المحتوية الكيميائي العالج وأدوية الفلورويوراسيل مع باالشتراك نيفولوماب إعطاء يتم عندما

فعادةالمريء ، سرطان أو المريئي المعدي الموصل سرطان أو
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العالج.بتلقي طبيبك أوصى لطالما جرعتك حسب أسابيع ثالثة أو أسبوعين كل مرة تعطى

تلقيك أثناء كثب عن الممرضة أو الطبيب سيراقبك التسريب. أثناء للحياة مهددة أو خطيرة فعل ردود  Nivolumabعقار يسبب قد

إذا الفور على ممرضتك أو طبيبك أخبر الدواء. على خطير فعل رد من تعاني ال أنك من للتأكد التسريب من وجيزة فترة وبعد للحقن

التنفس ، في صعوبة احمرار ، جلدي ، طفح حكة ، اهتزاز ، أو قشعريرة التسريب: أثناء تحدث قد التي التالية األعراض من أياً واجهت

باإلغماء.والشعور حمى ، دوار ،

للدواء استجابتك حسب إضافية بأدوية يعالجك أو نيفولوماب ، بحقن عالجك يوقف أو يؤخره ، أو التسريب ، من طبيبك يبطئ قد

عالجك.أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث منها. تعاني جانبية آثار وأي

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

أسئلة.أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ

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

نيفولوماب ،حقن تلقي قبل

اسأل . nivolumabحقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  nivolumabمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي

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

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

الجانبية.

حالة (ذاتي مناعي مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر عضو. زرع عملية إجراء لك سبق إذا طبيبك أخبر

الهضمي الجهاز بطانة المناعي الجهاز فيها يهاجم حالة (كرون مرض مثل  )الجسممن صحياً جزءاً المناعي الجهاز فيها يهاجم

األمعاء [القولون بطانة في وتقرحات تورماً تسبب حالة (التقرحي القولون والتهاب  )والحمىالوزن وفقدان اإلسهال األلم ، مسببة

المفاصل الجلد ، ذلك في بما واألعضاء األنسجة من العديد المناعي الجهاز فيها يهاجم حالة (الذئبة أو  )والمستقيم ]الغليظة

الكبد.أو والكلى الدرقية الغدة أمراض أو التنفس ؛ مشاكل أو الرئة أمراض من نوع أي  ؛ )والكلىوالدم

أال يجب . nivolumabتتلقى أن قبل الحمل اختبار إجراء إلى تحتاج سوف للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

نيفولوماب بحقن عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك يجب نيفولوماب. حقنة تلقيك أثناء تحملي

حامال ًأصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر 5 ولمدة

الجنين.نيفولوماب حقن يؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل نيفولوماب ، حقنة تلقيك أثناء

بعد أشهر 5 ولمدة نيفولوماب حقن تلقيك أثناء ترضع أال يجب لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

ممكن.وقت أقرب في بطبيبك فاتصل  ، nivolumabحقن لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

العظامأو الفك أو الظهر أو المفاصل آالم

ضعفهاأو العضالت آالم

متقشرمتشقق ، جاف ، جلد

قدميكباطن أو يدك راحة في ألم أو تورم أو احمرار

الفمتقرحات

الفمأو العين جفاف

التذوقحاسة في تغير

على طبيبك أخبر كيف ، قسم في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

التنفسفي ضيق

متفاقمأو جديد سعال

الدمسعال

صدرألم

إسهال

المعدةمنطقة في حنان أو ألم

دمعلى يحتوي أو لزج أو قطراني أو أسود براز

الضعفأو التعب

بالبردالشعور

الصوتفي بحة أو الصوت تعميق

سريعةقلب ضربات

التعرقزيادة

)خسارةأو زيادة (الوزن في تغيرات

)النسيانأو التهيج أو الجنسي الدافع انخفاض (السلوك أو المزاج في تغيرات

القدمينأو اليدين في تنميل أو وخز أو حرقة أو ألم

يختفيال الذي أو المعتاد غير الصداع ذلك في بما الصداع ،
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ارتباك

حمُى

الشعرتساقط

جلدكعلى بثور أو خاليا أو جلدي طفح أو حكة

إمساك

غثيان

التقيؤ

النعاس

إغماءأو دوار

أو الطاقة ، انخفاض الشهية ، فقدان المعتاد ، من أكبر بسهولة كدمات أو نزيف داكن ، البول لون العينين ، أو الجلد اصفرار

المعدةمنطقة من األيمن الجانب في ألم

العطشزيادة

التبولزيادة أو انخفاض

الكاحلينأو والقدمين والساقين والذراعين الوجه في تورم

البولفي دم

للضوءالحساسية ذلك في بما الرؤية ، في تغييرات

الفواكهرائحة منها تفوح التي النفس رائحة

التناسليةاألعضاء منطقة أو الحلق أو األنف أو الفم في مؤلمة تقرحات

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

السرطان عالج يمكن كان إذا ما لمعرفة عالجك تبدأ أن قبل معملياً اختباراً طبيبك سيطلب الحاالت ، بعض في نيفولوماب.

نيفولوماب.عقار باستخدام

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
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®أوبديفو

2021/09/15- 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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