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أخبر دماغية. سكتات أو قلبية نوبات أو رئتيك أو ساقيك في للحياة مهددة أو خطيرة دموية جلطات  Ponatinibيسبب قد

شحميات فرط مرتفع؛ دم ضغط دماغية سكتة ساقيك ؛ أو رئتيك في دموية بجلطة أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك

الدموية األوعية مرض منتظمة. غير أو سريعة أو بطيئة قلب ضربات  ؛ )الدمفي الكوليسترول مستويات ارتفاع (الدم

من الجزء ذلك في برودة أو ألماً أو خدراً يسبب مما الذراعين أو الساقين أو القدمين في الدموية األوعية تضييق (المحيطية

ضيق الصدر. في ألم الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا القلب. مرض أو قلبية نوبة  ؛ )الجسم

أو الذراع أو الوجه في مفاجئ ضعف أو خدر الفهم ؛ أو التحدث في صعوبة أو مفاجئ ارتباك اإلغماء. أو الدوخة التنفس؛ في

بالدفء الشعور الفك ؛ أو الرقبة أو الظهر أو الذراع أو الساق في ألم مفاجئ حاد صداع الجسم ؛ من واحد جانب على الساق

الساق.أسفل في

الدم من يكفي ما ضخ على قادر غير القلب فيها يكون حالة (الحياة يهدد أو القلب في خطيراً قصوراً  Ponatinibيسبب قد

من عانيت أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر . )الطبيعيغير القلب نظم (القلب ضربات انتظام وعدم  )الجسممن أخرى أجزاء إلى

إلى تؤدي أن يمكن التي القلب ضربات انتظام عدم (تي كيو إطالة القلب ، قصور ذلك في بما القلب ، في مشاكل من قبل

أياً واجهت إذا منتظمة. غير أو سريعة أو بطيئة قلب ضربات أو  ؛ )المفاجئالموت أو النوبات ، أو الوعي ، فقدان أو اإلغماء ،

أو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات صدر؛ ألم التنفس. في ضيق الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من

اإلغماء.أو دوخة؛ متقطعة ؛

أو كبدي مرض من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر للكبد. الحياة يهدد أو خطيراً ضرراً  Ponatinibيسبب قد

أو الجلد ، أو العينين اصفرار أو حكة ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الكبد. في مشاكل

المعدة.من األيمن العلوي الجزء في الراحة عدم أو األلم أو الداكن ، البول

استجابة من للتحقق عالجك وأثناء تبدأ أن قبل معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لبوناتينيب.جسمك

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

ponatinib  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

httpa613029.html/meds/druginfo/s: //medlineplus.gov6/1

TITLE - PONATINIB / ICLUSIG MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-ponatinib-iclusig-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613029.html


MedlinePlusاألدوية معلومات بوناتينيب:مساء3:19ً 4 ، /1/422

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

الدواء؟هذا وصف لماذا

ذلك في بما  ، ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع  ؛ (CMLالمزمن النخاعي الدم سرطان من معينة أنواع لعالج  Ponatinibيستخدم

اآلثار بسبب األدوية هذه تناول يستطيعون ال الذين أو  CMLلـ األخرى األدوية من االستفادة بإمكانهم يعد لم الذين لألشخاص العالج

 ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع  ؛ (ALLالحاد الليمفاوي الدم ابيضاض من معينة أنواع لعالج أيضاً  Ponatinibيستخدم الجانبية.

بسبب األدوية هذه تناول يستطيعون ال الذين أو الدم لسرطان األخرى األدوية من االستفادة بإمكانهم يعد لم الذين األشخاص في

الطبيعي غير البروتين عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى البوناتينيب ينتمي الجانبية. اآلثار

السرطانية.الخاليا انتشار وقف في يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر إلى يشير الذي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في  ponatinibخذ طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Ponatinibيأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس

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

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

للعالج استجابتك على اعتماداً  ponatinibمن دائم بشكل عالجك إيقاف أو جرعتك تعديل أو عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

ال جيداً. تشعر كنت لو حتى البوناتينيب تناول في استمر عالجك. أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث تواجهها. جانبية آثار وأي

طبيبك.مع التحدث دون البوناتينيب تناول عن تتوقف

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

البوناتينيب ،تناول قبل

مكونات من أي أو الالكتوز ، أو أخرى ، أدوية أي أو البوناتينيب ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

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

مثل المعدة ، حموضة لتقليل األدوية  ؛ )نيزورال(الكيتوكونازول يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين  ؛ )بريفاسيد(النسوبرازول

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

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار
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غدة وهي البنكرياس ، تورم (البنكرياس التهاب السكري؛ داء قبل ؛ من عانيت أو نزيف مشكلة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

. )األلبانمنتجات هضم على القدرة عدم (الالكتوز تحمل عدم من تعاني كنت إذا أو  ؛ )الهضمعلى تساعد مواد تنتج المعدة خلف

الكحول.من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر

تصبحي أن يمكن ال شريكك أو أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع النساء. عند الخصوبة من يقلل قد البوناتينيب أن تعلم أن يجب

العالج. في البدء قبل الحمل اختبار إجراء إلى فستحتاجين أنثى ، كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر حامال.ً

تناول عن التوقف بعد أسابيع 3 ولمدة  ponatinibباستخدام عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب

بطبيبك فاتصل  ، ponatinibتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا تناسبك. التي النسل تحديد أنواع حول طبيبك إلى تحدث الدواء.

الجنين.البوناتينيب يؤذي قد الفور. على

النهائية.الجرعة بعد أيام 6 ولمدة البوناتينيب تناول أثناء ترضع أال يجب لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا طبيبك أخبر

كان إذا البوناتينيب. تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

أو الجراحة قبل األقل على أيام 7 لمدة البوناتينيب تناول عن بالتوقف طبيبك فسيخبرك جراحية ، عملية إجراء المقرر من

الجراحة.بعد أخرى مرة البوناتينيب تناول في تبدأ متى طبيبك سيخبرك اإلجراء.

العالج.أثناء دمك ضغط طبيبك يراقب أن المحتمل من . ponatinibبـ عالجك أثناء يرتفع قد دمك ضغط أن تعلم أن يجب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

متسرع

جافجلد

إسهال

إمساك

الشعرتساقط

والحلقالفم في أو الشفاه على تقرحات أو بيضاء بقع

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

سعال
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نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

العضالتأو األطراف أو المفاصل أو العظام أو الظهر آالم

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل البوناتينيب تناول عن فتوقف هام ، تحذير قسم

طارئ:

عاديغير نزيف أو كدمات

دمويأو أسود براز

البولفي دم

دمويقيء

المعتادمن غزارة أكثر حيضي نزيف أو عادي غير مهبلي نزيف

المطحونةالقهوة يشبه الذي القيء

المتكرراألنف نزيف

الدمسعال

متهيجةأو مؤلمة أو حمراء أو جافة عيون

للضوءحساسية

األخرىالرؤية تغيرات أو المزدوجة الرؤية أو العوامات أو الرؤية وضوح عدم

تلتئمال التي الجروح

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

أو اليدين في اإلحساس فقدان أو ألم أو حرقة أو وخز الوجه. من جزء أو الجفون تدلى العضالت ضعف الذوق في تغيرات

القدمين

الرؤيةفي فقدان أو تغيرات أو التفكير في مشاكل أو ارتباك أو نوبات أو صداع

التبولانخفاض

الضعفأو الشديد التعب

الوزنزيادة

ساقيكأسفل أو كاحليك أو قدميك أو يديك أو وجهك في تورم

)المعدةمنطقة (البطن في ألم أو تورم أو ألم

غثيان

التقيؤ

الظهرإلى ينتشر قد ولكنه المعدة منطقة في يبدأ مستمر ألم

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

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

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

تعب

صدرألم

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

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

®إكلوسيج
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2021/04/15- 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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