
a614060.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

أوالباريب
)ضلعالب يا (باسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

وقناة  ، )البويضاتتتشكل حيث األنثوية التناسلية األعضاء (المبيض من معينة أنواع استجابة على الحفاظ في للمساعدة أوالباريب أقراص تسُتخدم

الذين األشخاص لدى السرطان  ) )البطنتبطن التي األنسجة من طبقة (والصفاق  ، )الرحمإلى المبيض يطلقها التي البويضات ينقل الذي األنبوب (فالوب

الذي الثدي سرطان من معينة أنواع لعالج أيضاً  Olaparibأقراص تستخدم الالحق. أو األول الكيميائي للعالج جزئياً استجابوا أو كامل بشكل استجابوا

البروستاتا سرطان من معين نوع لعالج أيضاً  Olaparibأقراص تستخدم أخرى. بعالجات العالج بعد ساء أو يتحسن ولم الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر

العالج بعد وتطور التستوستيرون ، هرمون مستويات لخفض الجراحية أو الطبية للعالجات يستجيب يعد ولم الجسم ، من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي

بعد ساء أو يتحسن لم الذي المبيض سرطان لعالج أيضاً  Olaparibوكبسوالت أقراص تستخدم . )زيتيجايونسا ، (أبيراتيرون أو  )إكستاندي(بإنزالوتاميد

لم الذي البنكرياس سرطان من معين نوع استجابة على الحفاظ في للمساعدة أيضاً  Olaparibأقراص تستخدم األقل. على أخرى عالجات بثالثة العالج

قتل طريق عن يعمل . )(PARPبوليميريز فوسفوريبوز ثنائي - 5'بوليادينوسين إنزيم مثبط هو أوالباريب األول. الكيميائي العالج بعد يتقدم أو ينتشر

بعد يتقدم أو ينتشر لم الذي البنكرياس سرطان من معين نوع استجابة على الحفاظ في للمساعدة أيضاً  Olaparibأقراص تستخدم السرطانية. الخاليا

السرطانية. الخاليا قتل طريق عن يعمل . )(PARPبوليميريز فوسفوريبوز ثنائي - 5'بوليادينوسين إنزيم مثبط هو أوالباريب األول. الكيميائي العالج

الكيميائي العالج بعد يتقدم أو ينتشر لم الذي البنكرياس سرطان من معين نوع استجابة على الحفاظ في للمساعدة أيضاً  Olaparibأقراص تستخدم

السرطانية.الخاليا قتل طريق عن يعمل . )(PARPبوليميريز فوسفوريبوز ثنائي - 5'بوليادينوسين إنزيم مثبط هو أوالباريب األول.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

جرعاتك بين تفصل أن حاول طعام. بدون أو مع يومياً مرتين الفم طريق عن ليؤخذ كبسولة أو قرص شكل على  Olaparibيأتي

بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في  olaparibخذ ساعة. 12 حوالي

أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  olaparibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ،

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله

تذوبها.أو تقسمها أو تمضغها بل بسحقها تقم ال كاملة ؛ الكبسولة أو القرص ابتلع

عدم ويجب أوالباريب عقار من مختلفة كميات على والكبسوالت األقراص تحتوي وككبسولة. لوحي كجهاز  Olaparibيتوفر

والكبسولة.اللوحية المستحضرات حول أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث البعض. ببعضها استبدالها

سيعتمد العالج. أثناء الوقت من لفترة  olaparibعقار تناول عن بالتوقف يخبرك أو  olaparibمن جرعتك من طبيبك يقلل قد

بأوالباريب.عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد تواجهها. قد جانبية آثار وأي لك بالنسبة الدواء فعالية مدى على هذا
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باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

olaparib . الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ

الدواء.دليل على للحصول  )FDA)( ucm085729.htm)/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.govوالدواء

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

 ،olaparibعقار تناول قبل

الموجودة المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو أوالباريب ، عقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل أوالباريب. كبسوالت أو أقراص في

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

(وكالريثروميسين  ، )سيبرو(سيبروفلوكساسين مثل الحيوية المضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
في متوفراً يعد لم (وتليثروميسين ونافسيلين ،  ، )وغيرهماوإريثروسين ، إس ، إي إي (وإريثروميسين  ، )بريفباكفي بياكسين ،

 ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول مثل الفطريات مضادات  ؛ )كيتيكالمتحدة ، الواليات

بعض  ؛ )إميند(أبريبيتانت  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نوكسافيل(بوساكونازول  ، )زوليجيلنيزورال ، إكستينا ، (كيتوكونازول

(بوسنتان  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (والفينيتوين  ، )تيريلتيجريتول ، إبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل النوبات لعالج األدوية
سي الوبائي الكبد التهاب لعالج األدوية بعض  ؛ )آخرونتيازاك ، كارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )خالكوري(كريزوتينيب  ؛ )تراكلير

 ؛ )إنكيفيكالمتحدة ، الواليات في متوفراً يعد لم (وتيالبريفير  )فيكتريليسالمتحدة ، الواليات في متوفراً يعد لم (بوسبريفير مثل

يعد لم ( amprenavirمثل  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس لعالج األدوية بعض

 ،Agenerase(، saquinavir )Invirase(  and، Kaletra( in، ritonavir )Norvirالمتحدة ، الواليات في متوفراً

nelfinavir )Viracept(، ritonavir )Kaletra(/  lopinavir، indinavir )Crixivan(، fosamprenavir )Lexiva(، 

etravirine )Intelence(، Atripla(  in ، efavirenz )Sustiva، darunavir )Prezista( ، Evotaz(  in ، 

atazanavir )Reyataz األخرى الكيميائي العالج أدوية نيفازودون.  ؛ )بروفيجيل(مودافينيل  ؛ )جليفيك(إيماتينيب  ؛

.)تاركافي فيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  ، )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين للسرطان ،

تناول أثناء المثقوب العرن نبتة تتناول أال يجب جون. سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

أوالباريب.عقار

الكبد.أو الكلى أمراض أو التنفس أو الرئة في مشاكل من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

العالج ، بدء قبل الحمل اختبار إجراء إلى تحتاج قد طفل. إلنجاب تخططين أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بأوالباريب عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك يجب . olaparibعقار تناول أثناء تحملي أال يجب

وسيلة استخدام عليك فيجب حامال ً، يصبح أن لشريكك ويمكن ذكراً كنت إذا النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر 6 ولمدة

تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد أشهر 3 ولمدة أوالباريب بأقراص العالج أثناء الحمل لمنع فعالة

الجنين.اوالباريب يؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل  ، olaparibعقار تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا ستناسبك. التي النسل

النهائية.الجرعة بعد شهر ولمدة  olaparibعقار تناول أثناء ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة بعد أشهر 3 ولمدة  olaparibأقراص تناول أثناء المنوية بالحيوانات التبرع يجب ال أنه تعلم أن يجب
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اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

البرتقال عصير أو فروت الجريب عصير تشرب أو  ، )البرتقالمربى في أحياناً يستخدم (إشبيلية برتقال أو فروت الجريب تأكل ال

الدواء.هذا تناول أثناء إشبيلية

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  Olaparibيسبب قد
تختفي:

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةمن حرقة

الراسصداع

الشهيةقلة

الظهرأو المفاصل أو العضالت آالم

إعياء

الراحةعدم أو المعدة في آالم

الذوقيتغير

تقرحاتأو الفم في ألم

القلق

كآبة

جافجلد

متشوقمتلهف،

متسرع

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

التبولألم

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

الصفيرأو والسعال التنفس وضيق الحمى

التنفسفي ضيق
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ضعف

الشديدالتعب

الوزنفقدان

عاديغير نزيف أو كدمات

شاحبجلد

البرازأو البول في دم

العدوىعالمات من غيرها أو الحلق والتهاب والسعال والقشعريرة الحمى

واحدةساق في تورم أو احمرار أو إيالم أو ألم

التنفسسرعة أو الدم؛ سعال التنفس؛ في ضيق ضيق. أو الصدر في ألم

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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يمكن كان إذا ما لمعرفة العالج تبدأ أن قبل معملي اختبار إجراء طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لـ جسمك استجابة من للتحقق عالجك أثناء المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب . olaparibباستخدام حالتك عالج

olaparib.

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

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

®لينبارزا

2020/07/15- 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

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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