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بيغاسبارجازحقن
)jase' parكـ ربط (كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

من نوع  ؛ (ALLالحاد الليمفاوي الدم سرطان من معين نوع لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع بيغاسبرغاز يستخدم

في  ALLمن معين نوع لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع أيضاً  Pegaspargaseيستخدم . ء)البيضاالدم خاليا سرطان

. )(Elsparاألسباراجيناز مثل للبيجاسبرغاز المشابهة لألدوية التحسسية الفعل ردود أنواع بعض من عانوا الذين األشخاص

Pegaspargase  نمو وقف أو قتل طريق عن يعمل وهو السرطانية. الخاليا لنمو الالزمة الطبيعية المواد مع يتداخل إنزيم هو

السرطانية.الخاليا

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو طبيب بواسطة ساعتين إلى ساعة لمدة  )الوريدفي (الوريد في يحُقن أو العضالت في يحُقن كسائل  Pegaspargaseيأتي

الزمني الجدول طبيبك سيختار أسبوعين. كل مرة من أكثر عادة إعطاؤه يتم ال بالمستشفى. خارجية عيادة أو طبي مكتب في ممرضة

للدواء.استجابتك على بناء ًأفضل بشكل يناسبك الذي

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

بيغاسبرغاز ،تلقي قبل

أو أخرى أدوية أي أو   )asparaginase )Elsparأو pegaspargaseتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة أو الصيدلي اسأل . pegaspargaseحقن مكونات من أي

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

لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

خاصة حاد ، نزيف أو دموية ، جلطات  ، )البنكرياستورم (البنكرياس التهاب من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

بيغاسبرغاز.تلقي في األرجح على طبيبك يرغب ال قد . )(Elsparاألسباراجيناز باستخدام سابق عالج خالل ذلك حدث إذا
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بطبيبك.فاتصل  ، pegaspargaseتلقي أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

ببيغاسبرغاز.العالج أثناء الثدي من اإلرضاع عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Pegaspargaseيسبب قد

تختفي:

غثيان

التقيؤ

إسهال

حمُى

تعب

دوخة

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

الفور:

قشعريرة

الجلديالطفح

متشوقمتلهف،

الصوتفي بحة

البلعأو التنفس في صعوبة

الراسصداع

الساقينأو الذراعين أو الوجه في تورم

إغماء

صدرألم

الظهرإلى ينتشر قد ولكنه المعدة منطقة في يبدأ مستمر ألم

التبولكثرة

العطشزيادة

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Pegaspargaseيسبب 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
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)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

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

متسرع

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للبيغاسبرغاز.

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

®أونكاسبار

هناكأسماء

L--PEGأسباراجيناز

2012/12/15- 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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