
المستهلكطب معلومات ®ييرفوي
voy(-yure)

mab(-u-lim-Ipilimumab )ipiالخاليا سرطان (المتقدم الكلى سرطان

نوع (الخبيث المتوسطة وورم  )الكلوية

.)الرئةبطانة على يؤثر السرطان من

أكثر يجعلك وقد المناعة ، جهاز

أنواع وبعض بالعدوى لإلصابة عرضة

السرطان هذافي يوجد ماذا
(ذاتي مناعي مرض لديك كان إذا•منشور

.)خالياهالجسم فيها يهاجم حالة
األسئلة بعض على النشرة هذه تجيب

على يحتوي ال . YERVOYحول الشائعة

محل يحل ال المتاحة. المعلومات جميع

الصيدلي.أو طبيبك مع التحدث

مع باالشتراك  YERVOYمع العالج

nivolumab  فيروسية عدوى من تعاني كنت إذا•الكيميائيوالعالج

التهاب ذلك في بما الكبد ، في مزمنة

الكبدالتهاب أو   )B )HBVالكبد

C )HCV( .
مع باالشتراك  YERVOYيستخدم

nivolumab  لعالج الكيميائي والعالج

البالغين.عند المتقدم الرئة سرطان قام لقد وفوائد. مخاطر لها األدوية جميع

 YERVOYتلقيك مخاطر بموازنة طبيبك

لك.يتوقعونها التي الفوائد مقابل

فيروس بعدوى مصاباً كنت إذا•

أو  )(HIVالبشري المناعي العوز

(المكتسب المناعة نقص متالزمة
.)اإليدز

للتخثر. مضاداً عالجاً تتناول كنت إذا•طبيب.بوصفة فقط متوفر الدواء هذا

التياألدوية هي هذه

في نزيف حدوث خطر من يزيد

واألمعاءالمعدة

بشأن مخاوف أية لديك كانت إذا

في  YERVOYإعطاؤك سيتمطبيبك.فاسأل الدواء ، هذا تناول

طبيب إشراف تحت المستشفى

متمرس.
بعناية النشرة هذه قراءة يجب

للرجوع آمن مكان في بها واالحتفاظ

الحقاً.إليها

رد من سابقاً عانيت قد كنت إذا•

السرطان عالج في شديد جلدي فعل

السابق

أسئلة أي لديك كان إذا طبيبك اسأل

لك. YERVOYوصف سبب حول

من تاريخ أي لديك كان إذا•

الرئتين.التهاب

YERVOYهو ما
ليستعمل

:YERVOYيسبب قد

تكونأن قبل
الييرفويأعطيت

في التغيرات مثل قلبك في مشاكل•

أو القلب ضربات معدل أو اإليقاع

القلب.ضربات انتظام عدم
الفعالة المادة على  YERVOYيحتوي

ipilimumab ،  جهاز يساعد بروتين وهو

السرطانية الخاليا مهاجمة على المناعة

وتدميرها.

على تحصل أن يجب ال

YERVOY•الذي والمعدة واألمعاء األمعاء التهاب

في ثقب أو نزيف إلى يتفاقم أن يمكن

واألعراض العالمات تشمل قد األمعاء.

 ، )لينأو رخو أو مائي براز (اإلسهال

زيادة (األمعاء حركات عدد وزيادة

 ،ً)يومياأكثر أو مرتين

داكن براز برازك ، في دم إمساك ،

معدتك.منطقة في حنان أو ألم اللون ،

شديدة (حساسية من تعاني كنت إذا•

أي أو  ipilimumabلمادة  )الحساسية

لم إذا األخرى.  YERVOYمكونات من

طبيبك.إلى تحدث متأكداً ، تكن

YERVOYمع العالج
(الجلد سرطان لعالج يستخدم منفرد .كعالج

الورم أو لالكتشاف القابل غير الجلد سرطان

YERVOYالبالغين ، لدى  )المتقدمالميالنيني

مع باالشتراك  YERVOYمع العالج

nivolumab
قبل ممرضتك أو طبيبك استشر

YERVOYإعطائك

تتناول كنت إذا•

العالج أو الكورتيكوستيرويدات

األدوية هي هذه للمناعة. المثبط

وظائفكأداء من تقلل التي

مع باالشتراك  YERVOYيستخدم

nivolumab  الجلد سرطان لعالج

أولالكتشاف القابل غير (المتقدم

مننوع وهو  ، )المنتشرالميالنيني الورم

صعوبات مثل رئتيك في مشاكل•

السعال.أو التنفس
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اللتهاب عالمات هذه تكون قد

مرض أو رئوي التهاب (الرئتين

.)الرئةفي خاللي

تشمل قد العضالت. في التهاب•

أو عضلياً ألماً واألعراض العالمات

أو الصدر في ألماً أو ضعفاً أو تصلباً

التهاب هذا يشمل قد شديداً. تعباً

القلبعضلة

والتهاب  )القلبعضلة التهاب (

و )العضالتالتهاب (العضالت

العضالت تصلب (الربيدات انحالل

.)العضالتتشنج والمفاصل ،

والصدرالحمل

تغذية

تخططين أو حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر

مرضعة.كنت إذا أو للحمل ،
قد الكبد. التهاب أو الكبد تلف•

واألعراضالعالمات تشمل

(عينيك بياض أو بشرتك اصفرار
المعدة ، منطقة في ألم  ، )اليرقان

مفرطنعاس

إذا  YERVOYاستخدام لك يجوز ال

بذلك طبيبك أوصى إذا إال حامال ًكنت

التحديد.وجه على

النساء على  YERVOYتأثيرات إن

الممكن من ولكن معروفة ، غير الحوامل

يمكن  ، ipilimumabالفعالة ، المادة أن

الجنين.تؤذي أن

تشمل قد حكة. أو جلدي طفح•

الشديد الجلد تفاعل وأعراض عالمات

حكة ، بدون أو مع الجلدي الطفح مثل

الحمى ،الجلد ، جفاف الجلد ، تقشير

الغدد أو الوجه في إنتفاخ إرهاق ،

من نوع (الحمضات زيادة الليمفاوية ،

على وتأثيرات  ء)البيضاالدم خاليا

أن يمكن الرئتين. أو الكلى الكبد ،

الشديدة الجلدية التفاعالت تشمل

 )(TENالسمي النخري البشرة انحالل
 )(SJSجونسون ستيفنز ومتالزمة
معالدوائي والتفاعل

واألعراض الحمضات فرط

.)(DRESSالجهازية

األعراض تشمل قد العين. التهاب•

أو العين في ألم أو العين في احمرار

ضبابية.رؤية أو الرؤية في تغيرات

فعالة وسيلة استخدام عليك يجب•الصلبةاألعضاء زراعة•

 YERVOYبـ عالجك أثناء الحمل لمنع

حامال.ًتصبحي أن يمكن امرأة كنت إذا
الجذعية الخاليا زرع مضاعفات تحدث قد

يمكن . )خيفي(مانحة خاليا تستخدم التي

ويمكن شديدة المضاعفات هذه تكون أن

مقدم سيراقبك الوفاة. إلى تؤدي أن

عن بحثاً بك الخاص الصحية الرعاية

خلية لديك كان إذا المضاعفات عالمات

خيفيةجذعية

اعضاء.زرع

استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا•

YERVOY ،  طبيبك.أخبر

الرضاعة عن التوقف عليك يجب

تعالجينكنت إذا الطبيعية

YERVOY. أخرىأدوية استخدام

أو تتناول كنت إذا طبيبك إخبار يرجى

في بما أخرى ، أدوية أي مؤخراً تناولت

بدون عليها الحصول تم التي األدوية ذلك

النصيحة طبيبك من اطلب طبية. وصفة

العالج.أثناء دواء أي تناول قبل

 ipilimumabكان إذا ما المعروف غير من

استبعاد يمكن ال الثدي. حليب في يدخل

يرضع.الذي الرضيع على خطر
تشمل قد األعصاب. التهاب•

أو العضالت ضعف األعراض

الوخز أو التنميل أو القوة انخفاض

وفقدانالقدمين أو اليدين في

االستيقاظ.صعوبة أو الوعي

الماكناتواستعمال السياقة

بعد اآلالت تستخدم أو السيارة تقود ال

متأكداً كنت إذا إال  YERVOYإعطائك

تأثرك.عدم من
أطفال

قد الكلى. في مشاكل أو التهاب•

اختبارات واألعراض العالمات تشمل

قلةأو الكلى لوظائف طبيعية غير

البولحجم

لدى الدواء هذا باستخدام ينصح ال

 ً)عاما18 من أقل (المراهقين أو األطفال

إضافية.معلومات تتوفر حتى
اآلثار أحد هو الضعف أو بالتعب الشعور

. YERVOYلـ جداً الشائعة الجانبية

على قدرتك على ذلك يؤثر أن يمكن

يجب لذلك آلة. أي تشغيل أو القيادة

تلقي بعد الحذر توخي المرضى على

YERVOY.

مع خاص بشكل انتبه

YERVOY المنتجة الغدد التهاب أو تلف•

األعراضتشمل قد للهرمون.

مزدوجة ، أو ضبابية رؤية صداع ،

الجنسي ، الدافع انخفاض إرهاق ،

سلوكيةتغيرات

على يؤثر دواء هو   .YERVOYطبيبكأخبر

أجزاء في التهاباً يسبب وقد المناعة جهاز

االلتهاب يسبب أن يمكن الجسم. من

بعض تكون وقد لجسمك خطيراً ضرراً

أو للعالج قابلة غير االلتهاب حاالت

الحاالت بعض تحتاج قد للحياة. مهددة

من االنسحاب أو العالج إلى االلتهابية

YERVOY

أعراض من أي لديك كان إذا الفور على

الجانبية اآلثار "في المدرجة االلتهاب

النشرة.هذه في  "المحتملة

مكونات بعض حول مهمة معلومات

YERVOY
غذائياً نظاماً تتبع كنت إذا طبيبك أخبر

قبل  )الملحقليل (الصوديوم منخفض

على الدواء هذا يحتوي . YERVOYتناول

التركيز.من مل لكل صوديوم مجم 2.3

العطش األعراض تشمل السكري. داء•

البول ، من كبيرة كمية خروج المفرط ،

الشعور الوزن ، فقدان مع الشهية زيادة

الضعف ، النعاس ، بالتعب ،

بشكل والتوعك االنفعال االكتئاب ،

(السكري الكيتوني الحماض أو  )عام
مرض من ينتج الدم في حمض

 .)السكري
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العامهو كم
معطى

وجودكأثناء
معهاالتعامل يتم أن
YERVOYمع

طبيبك سيناقش عليها. يحصل الجميع

وفوائد مخاطر وسيشرح معك األمور هذه

عالجك.

في  YERVOYإعطاؤك سيتم

تحتالعيادة أو المستشفى

متمرس.طبيب إشراف
تفعلهاأن يجب أشياء

التالية الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم

تم عندما السريرية التجارب في

بمفرده: YERVOYاستخدام أي لديك كان إذا الفور على طبيبك أخبر

الجانبية اآلثار أعراض. أو عالمات

تفاقمت.إذا أو المحتملة

(تسريب شكل على لك إعطاؤه سيتم
من أكثر على تؤثر (جداً شائعة جانبية أعراض.)الوريدطريق عن (الوريد في  )بالتنقيط

)10كل من واحد مستخدم
التي العالجات عدد طبيبك سيقرر

الشهيةفقدان•تحتاجها.

إسهال•
أخرى بأدوية أعراضك معالجة تحاول ال

بنفسك.

(المرض أو  )الغثيان(بالغثيان الشعور•
ء)القي اإلعطاءوتكرار الجرعة

الطبيبلك يجوز

من للوقاية أخرى أدوية إعطائك•

والمضاعفات

بكالخاصة األعراض تقليل

المعدةفي آالم•

جلديطفح حكة ،•

الضعفأو بالتعب الشعور•

سعال•

الراسصداع•

حمُى•

األرق•

بها الموصى الجرعة تختلف أن يمكن

نوع على اعتماداً  YERVOYووتيرة

لعالجه.استخدامه يتم الذي السرطان
من التالية الجرعة احجب•

YERVOY

مع عالجك عن توقف أو•

YERVOY .ًتماما
مع السرطان أنواع بعض عالج يتم

YERVOY ًمعا

والعالج نيفولوماب أو نيفولوماب مع

الكيميائي.

العالمات هذه أن مالحظة يرجى

تتطور وقد أحياناً ، تتأخر واألعراض

جرعة. آخر من أشهر أو أسابيع بعد

قبل

بفحص طبيبك سيقوم العالج ،

أيضاً ستخضع العامة. صحتك

العالج.أثناء دم لفحوصات

تعاني كنت إذا الفور على طبيبك أخبر

ال الجانبية. اآلثار هذه من أي من

أخرى.بأدوية أعراضك معالجة تحاول

ستتلقاها التي بالعالجات طبيبك سيخبرك

العالجات.هذه وتكرار بجرعة وسيخبرك

10 إلى 1 على تؤثر (الشائعة الجانبية اآلثار

)100بين من مستخدمين وصيادلة أسنان وأطباء أطباء أي أخبر

تتناول أنك يعالجونك آخرين

YERVOY.

األدوية معلومات نشرة إلى الرجوع يرجى

لفهم  nivolumabبـ الخاصة االستهالكية

لديك كانت إذا الدواء. هذا استخدام

اسأل فضلك من الدواء ، هذا حول أسئلة

طبيبك.

تعفن (الدم في خطيرة بكتيرية عدوى•

.)الدم

الورمألم•

دواء أي في البدء وشك على كنت إذا

األسنان طبيب أو طبيبك فأخبر جديد ،

.YERVOYعلى تحصل أنك الصيدلي أو

(النخامية الغدة من خاملة وظيفة•
و ، )النخاميةالغدة قصور

الغدة خمول أو الكظرية ، الغدد

 )الدرقيةالغدة قصور (الدرقية
أو التعب تسبب أن يمكن والتي

الوزنزيادة

من جرعة فاتتك إذا

YERVOYظهرت إذا الفور على طبيبك أخبر

تحسسي.فعل رد أعراض عليك
جميع على تحافظ أن جداً المهم من

لتتلقىالمواعيد

عن طبيبك اسأل موعد ، فاتك .إذا

 .YERVOYالتاليةالجرعة تحديد موعد

نشاط فرط (الدرقية الغدة نشاط فرط•

أن يمكن والذي  ، )الدرقيةالغدة

القلب ،دقات سرعة يسبب

الوزنوفقدان التعرق

األعراض:هذه تكون قد

صعوبة أو أزيز أو التنفس في ضيق•

التنفسفي

أو اللسان أو الشفتين أو الوجه انتفاخ•

الجسممن أخرى أجزاء

تجفيف•
YERVOYاستخدام عن توقفت إذا

األلم يسبب الذي العين التهاب•

الرؤيةوتشوش واالحمرار ال الدواء. تأثير يوقف قد العالج عن التوقف

إذا إال  YERVOYبـ العالج عن تتوقف

طبيبك.مع األمر هذا ناقشت

الجلدعلى خاليا أو حكة أو جلدي طفح•

واحمرار الدم ضغط انخفاض•

والرقبةالوجه في مؤقت

حول أخرى أسئلة أي لديك كانت إذا

فاسأل الدواء ، هذا استخدام أو عالجك

طبيبك.

ممكنجانب
تأثيرات

المعدة في نزيف التنفس ، في ضيق•

(القولون التهاب  ، ء)األمعا(األمعاء أو
اإلمساك. ، )الغليظةاألمعاء

آثاراً  YERVOYيسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

ذلكحدوث عدم من الرغم على جانبية ،
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الوزنفقدان•

طبيعيةغير الكبد وظيفة•

األلم يسبب (األعصاب تلف•

والدوخة ،  ، )والمغصوالضعف

قصير ، إرادي ال عضلي وتقلص

في للماء مفرط وتراكم واهتزاز ،

في األعصاب وأمراض الدماغ ،

الكالم ، في وصعوبة الرأس ،

التنسيق.في وصعوبة

)رنح(حركات

خاليا بعض ضد المضادة األجسام•

الغدة تلف في تسبب مما الجسم

أوالدرقية

الدماغأو الكلية التهاب
لون تغير الجلد ، واحمرار التهاب•

الجلد

أو الشعر تساقط  ، )البهاق(بقع

ترققه ،
العقليةالصحة في تغييرات•

الليلفي المفرط التعرق•

والمفاصلالعضالت في ألم•

الكلىوظائف فشل•

الطاقةونقص والرعشة الحمى•

ألما ً، يسبب (األعصاب التهاب•

 ، )األطراففي شلالً أو ضعفاً

الطاقةفي نقصاً أو نعاساً
جدار غشاء التهاب األمعاء ، ثقب•

المعدة ،

أو األمعاء عشر ، االثني التهاب

المعدةفي حرقة البنكرياس ،

تصلب : )السحايا(األعراض ثالوث•

الساطع الضوء تحمل وعدم الرقبة

والصداع

الحقن ،موقع في فعل رد ألم ، تورم ،•

العين ، سيالن إنتفاخ العين ، إلتهاب•ارتباك•

إنتفاخ العين من الملون الجزء إلتهاب

العين

المضاعفات من مجموعة•

عالج بعد تحدث التي األيضية

السرطان

إنزيم (القلوي الفوسفاتيز في زيادة•

)الكبديفرزه

التهاب الكبد ، تضخم الكبد ، فشل•المرضمثل االنفلونزا•

الكلى ، الدرقية ، الغدة الكبد ،

المركزي ، العصبي الجهاز أو البنكرياس

عقيدات

أعضاء مختلف في االلتهابية الخاليا

المناعية والتأثيرات الجسم ،

لعضو الداخلية السطحية للبطانة

(العينين أو الجلد واصفرار معين ،
)اليرقان

عضلة مرض القلب ، عضلة التهاب•

القلب ،

القلبضربات انتظام عدم 10 إلى 1 على تؤثر (شائعة غير جانبية أعراض

لألطراف الدم تدفق في تقييد•)1000بين من مستخدمين

والتهابات

مرض الدموية ، األوعية تدمير

الغالب في (الدموية األوعية التهاب

الدورة ضعف  ، )الرأسشرايين

القدم أصابع يجعل مما الدموية

شاحبةأو مخدرة واألصابع

تعفن (الدم في خطيرة بكتيرية عدوى•

)إنتانيةصدمة الدم ،

أمراض البولية ، المسالك عدوى•

الكلىوظائف فشل الكلى ،

واألمعاءالمعدة التهاب•
فشل بالتسريب ، المتعلق الفعل رد•

األعضاءمتعدد
السوائل عن الناجم التنفس فشل•الجنسي ،الدافع وانخفاض االكتئاب ،•

الرئتينفي
الحمراءالدم خاليا من الحد•

األعضاءمتعدد التهاب•

السمعانخفاض•

الشعرلون في تغير•

المخاطيالغشاء التهاب•

بالتسريبمتعلق فعل رد•

الجلد ، في الدموية األوعية التهاب•

 ، )وعرةوحكة جلدي طفح (النحل وخاليا

الذراعين في مؤلمة جلدية وآفات

والوجهوالساقين

آالم يسبب (األمعاء التهاب مرض•

دموي ، يكون قد إسهال البطن ، في

)الوزنفقدان أو قيء
مؤلمة ومفاصل عضلية تشنجات•

الجلدتقشير•عضليوالتهاب

أو األلم يسبب مما العضالت ، التهاب•الحيضفترات وجود عدم أو تغيير•

والورك في تصلب

كتف
10 إلى 1 على تؤثر (نادرة جانبية أعراض

)10000بين من مستخدمين
الرؤية ، في ضعف العين ، في ألم•

بجسم إحساس العين ، في نزيف

العين ،في غريب

سيالن تورم العين ، عضلة التهاب

العين

السمعاضطراب•
الجهاز أو الهوائية الشعب في عدوى•

العلويالتنفسي
عن الناجم الدم اضطراب•

المناعية.الخاليا نشاط فرط
النخاع أو الدماغ حول عدوى•

الشوكي انتظامهاعدم أو القلب ضربات انتظام عدم•

االختبارنتائج في التغييرات)صدمة(تحسسي فعل رد• التهاب التنفس ، في شديدة صعوبة•

في سوائل الرئتين ، في

القشحمى الرئتين ،

الكظرية الغدد وظيفة انخفاض•

جزء (المهاد تحت ما خمول بسبب

)الدماغمن
غدة (النخامية الغدة نشاط فرط أو

في خلل  ، )الدماغقاعدة في صغيرة

الجنسيةللهرمونات المنتجة الغدد

نتائج في تغييرات  YERVOYيسبب قد

طبيبك. بها يقوم التي الفحوصات

هذه:وتشمل انخفاض الدموية ، األوعية أمراض•

الشديدة بالحرارة الشعور الدم ، ضغط

القلب ، ضربات وسرعة التعرق مع

حول السوائل القلب ، عضلة ضعف

القلب.

التي (الحمراء الدم خاليا عدد في تباين•

الدم وخاليا  ، )األكسجينتحمل

مكافحة في مهمة وهي (البيضاء

أو )العدوى
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تساعد التي الخاليا (الدموية الصفائح

)التجلطعلى الدم
غير وظيفة  ؛ )الكلىفوق تقع غدد (

أو )النخاميةالغدة قصور (نشطة

في  )النخاميةالغدة التهاب (التهاب

قاعدة في الموجودة النخامية الغدة

الدرقية ، الغدة نشاط فرط الدماغ.

سرعة يسبب أن يمكن والذي

وفقدان والتعرق القلب ضربات

فرط (الدرقية الغدة التهاب الوزن ؛

الغدة في تورم . )الدرقيةالغدة نشاط

الدرقية

مرض من ينتج الدم في حمض-

)السكريالكيتوني الحماض (السكري
السكري ، الهرمونات في طبيعي غير اختالف•

يسبب األعصاب في مؤقت التهاب-الدمفي الكبد إنزيمات ومستويات

(األطراف في والشلل والضعف األلم
.)باريهغيالن متالزمة

الخدر مسببا ًاألعصاب تضرر

والضعف

التهاب  ؛ )األعصاباعتالل (

العصب شلل (القدم هبوط األعصاب.

الذي األعصاب التهاب  ؛ )الشظوي

الجسميسببه

خدراً ، مسببة نفسها ، مهاجمة

اعتالل (حارقاً ألماً أو وخزاً ضعفاً ،

)الذاتيالمناعي األعصاب

أو الصوديوم مستوى انخفاض•

الدمفي البوتاسيوم أو الفوسفات

البولفي البروتينات أو الدم•

الروماتويدعامل مستوى زيادة•

األحماض إزالة على قادرة غير الكلى•

طبيعيبشكل الدم من

تجفيف-

خدر ، يسبب األعصاب التهاب-

في حارق ألم أو وخز ضعف ،

دوخةوالساقين. الذراعين

في طبيعي غير بشكل عالية قلوية•

األخرىالجسم وأنسجة الدم

ضد الدم في مضادة أجسام وجود•

األلم يسبب الذي العين التهاب-خالياكبعض

الرؤيةوتشوش واالحمرار
ضربات معدل أو إيقاع في تغيرات-

القلبضربات انتظام عدم القلب ،

التالية الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم
مع باالشتراك  YERVOYمع

nivolumab:

القلبدقات سرعة-

الرئتينحول السوائل-
(الدم ضغط ارتفاع-

(المعدة التهاب األمعاء ، انثقاب-)الدمضغط ارتفاع
االثني التهاب  ، )المعدةالتهاب

)عشراالثني التهاب (عشر

1 من أكثر يصيب قد (جداً شائع

 )رئويالتهاب (الرئتين في التهاب-)أشخاص10 كل من
التنفس ، وصعوبة بالسعال يتميز

سعالدموية ، جلطات
يمكن والذي الدرقية ، الغدة نشاط فرط-

القلب ،دقات سرعة يسبب أن

الوزنوفقدان التعرق
ببقع مصحوب جلدي مرض-

مع غالباً األحمر ، الجلد من سميكة

)الصدفية(فضية قشور أن يمكن والذي الدرقية ، الغدة خمول-

الوزنزيادة أو التعب يسبب

التهاب (الباردة والقروح الفم تقرحات-

التهاب (البنكرياس التهاب  ، )الفم

.)البنكرياس
الفموجفاف اإلمساك

(المزمنة المفاصل أمراض-
)الفقاريالمفاصل اعتالل الشهيةقلة-

الراسصداع-

.)التنفسضيق (التنفس ضيق-
الكبدالتهاب-

الجهاز فيه يهاجم الذي المرض-

الرطوبة تفرز التي الغدد المناعي

(واللعاب الدموع مثل للجسم ،
)سجوجرنمتالزمة

 ، )البهاق(البقع في الجلد لون تغير-

تساقط الجلد ، احمرار الجلد ، جفاف

عاديغير بشكل الشعر

)وحكةجلدي طفح (خاليا ترقق ،

 ، )القولونالتهاب (األمعاء التهاب-

 ، )لينأو رخو مائي ، براز (اإلسهال

المعدةفي آالم غثيان ، قيء ،
)(arthritisالمفاصل التهاب-

والعظامالعضالت في ألم-

ظهور مع األحيان بعض في جلدي طفح-

وحكةبثور
الفقدان ذلك في بما (الكلوي الفشل-

)الكلىلوظائف المفاجئ
التهاب (العضالت التهاب-

أو ألماً يسبب  )العضالت

تصلباً
والعضالت المفاصل في ألم-

والعظام
وألم ، )تورم(وذمة-

تفاعالت تحسسي ، فعل رد-

الدواءبتسريب متعلقة

)الكليةالتهاب (الكلية التهاب-
الضعفأو بالتعب الشعور-

حمُى-
صدرألم-

10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة

)أشخاص
كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير

)شخص100
عضلة التهاب (القلب التهاب-

التنفس في بضيق يتميز  )القلب

الصدر.في ألم أو خفقان أو تعب أو التهاب (الرئة في خطيرة عدوى-

الجهاز في التهابات  ، )رئوي

العلويالتنفسي

الدماغالتهاب-

شعبيالتهاب-

لتراكم المصاحبة المزمنة األمراض-

األعضاء في االلتهابية الخاليا

تكون ما وغالباً المختلفة ، واألنسجة

الرئتين

)ساركويد(

انحالل (العضالت إصابة   /انهيار-

ضعف أو عضلي بألم يتميز  )الربيدات

قيء.أو غثيان أو

البيضاءالدم خاليا بعض في زيادة-

الغدد تفرزها التي الهرمونات إفراز قلة-

الكظرية
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1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة

)شخص
التهاب (الرئة في خطيرة عدوى-

الجهاز في التهابات  ، )رئوي

العلويالتنفسي

الغدة هرمون في انخفاض الدماغ ،

درقيةالجار

(المميت وربما الشديد الجلد تقشير-
السامةالبشرة

ستيفن متالزمة النخري ، انحالل

)جونسون

الخدر مسببا ًاألعصاب تضرر-

والضعف

التهاب  ؛ )األعصاباعتالل (

الجسم مهاجمة عن الناجم األعصاب

مسبباًلنفسه

(حارق ألم أو وخز ضعف ، خدر ،
في التهاب  ، )ذاتيعصبي اعتالل

الدماغ

البيضاءالدم خاليا بعض في زيادة-

تفاعالت تحسسي ، فعل رد-

الدواءبتسريب متعلقة االختبارنتائج في التغييرات

باالشتراك  Nivolumabيتسبب قد-

تغييرات حدوث في  YERVOYمع

يجريها التي االختبارات نتائج في

هذه:وتشمل طبيبك.

الغدد تفرزها التي الهرمونات إفراز قلة-

الكظرية

 ، )الكلىفوق تقع غدد (

التهاب

الغدة من  )النخاميةالغدة التهاب (

الدماغ ، قاعدة في الواقعة النخامية

يمكن والذي الدرقية ، الغدة نشاط فرط

القلب ضربات سرعة يسبب أن

الوزن ،وفقدان والتعرق

الدرقيةالغدة في تورم

الرؤيةوضوح عدم-
الطبيعيةغير الكبد وظائف اختبارات-

الطبيعيةغير الكلى وظائف اختبارات-
ضربات معدل أو إيقاع في تغيرات-

القلبضربات انتظام عدم القلب ،

التي (الحمراء الدم خاليا عدد انخفاض-

الدم وخاليا  ، )األكسجينتحمل

مكافحة في مهمة تعتبر التي (البيضاء

الخاليا (الدموية الصفائح أو  )العدوى

)التجلطعلى الدم تساعد التي

ضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع-

(الدم ضغط انخفاض  ، )الدم
)الدمضغط انخفاض

خدر ، يسبب األعصاب التهاب-

في حارق ألم أو وخز ضعف ،

دوخةوالساقين. الذراعين

الهوائيةالشعب والتهاب الرئتين حول السوائل-

يكسر الذي اإلنزيم مستوى زيادة-

النشا.يكسر الذي واإلنزيم الدهون

ببقع مصحوب جلدي مرض-

مع غالباً األحمر ، الجلد من سميكة

)الصدفية(فضية قشور
جافةعيون-

الراسصداع-

.)التنفسضيق (التنفس ضيق-

أو الكالسيوم من طبيعية غير مستويات-

في الصوديوم أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم

الدم

(المميت وربما الشديد الجلد تقشير-
جونسونستيفن

)متالزمة

الدمفي البيليروبين مستويات ارتفاع-

الجسموزن انخفاض-

 )رئويالتهاب (الرئتين في التهاب-
التنفس ، وصعوبة بالسعال يتميز

سعالدموية ، جلطات

التهاب (العضالت التهاب-

أو ألماً يسبب  )العضالت

تصلباً

فرط (الدم في السكر مستويات ارتفاع-

السكر نقص (انخفاضه أو  )الدمسكر

)الدمفي

)الكليةالتهاب (الكلية التهاب-
)القولونالتهاب (األمعاء التهاب-

صدرألم-

االختبارنتائج في التغييرات التهاب (الباردة والقروح الفم تقرحات-

التهاب (البنكرياس التهاب  ، )الفم

.)البنكرياس
الفموجفاف اإلمساك

التالية الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم
تم عندما السريرية التجارب في

مع باالشتراك  YERVOYإعطاء
nivolumab  الكيميائي:والعالج

مع باالشتراك  OPDIVOيتسبب قد

ipilimumab  في الكيميائي والعالج

االختبارات نتائج في تغييرات حدوث

هذه:وتشمل طبيبك. بها يقوم التي
الكبدالتهاب-

تساقط الجلد ، احمرار الجلد ، جفاف-

عاديغير بشكل ترققه أو الشعر
1 من أكثر يصيب قد (جداً شائع

الطبيعيةغير الكبد وظائف اختبارات-)أشخاص10 كل من

الطبيعيةغير الكلى وظائف اختبارات-
والعظام والعضالت المفاصل آالم-

المفاصلوالتهاب
أن يمكن والذي الدرقية ، الغدة خمول-

الوزنزيادة أو التعب يسبب

الفقدان ذلك في بما (الكلوي الفشل-

)الكلىلوظائف المفاجئ

التي (الحمراء الدم خاليا عدد انخفاض-

الدم وخاليا  ، )األكسجينتحمل

مكافحة في مهمة تعتبر التي (البيضاء

الخاليا (الدموية الصفائح أو  )العدوى

)التجلطعلى الدم تساعد التي

الشهيةقلة-

 ، )لينأو رخو أو مائي براز (إسهال-

غثيانقيء ،
حمُى-

)تورم(وذمة-
ظهور مع األحيان بعض في جلدي طفح-

وحكةبثور
كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير

يكسر الذي اإلنزيم مستوى زيادة-)شخص100

النشا.يكسر الذي واإلنزيم الدهون
الضعفأو بالتعب الشعور-

10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة

)أشخاص

خاملةوظيفة-

الغدة من  )النخاميةالغدة قصور (

أو الكالسيوم من طبيعية غير مستوياتقاعدةفي الواقعة النخامية

في الصوديوم أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم

الدم

الملتحمةالتهاب-
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فرط (الدم في السكر مستويات ارتفاع

)الدمسكر
برعاية

Street Shortland  88

Squibb )NZ( Limited Myers-Bristol
1010أوكالند

نيوزيالندا

الدمفي البيليروبين مستويات ارتفاع

المذكورة الجانبية اآلثار من أي ظهرت إذا

إذا أو تفاقمت ، أو النشرة هذه في

هذه في مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت

طبيبك.إخبار برجاء النشرة ،
إعداد:تاريخ

2022يناير
المحتملة.الجانبية اآلثار من تنزعج ال

هي  Squibb Myers-Bristolمنها.أي تواجه ال قد

لشركةمسجلة تجارية عالمة

YERVOY® )ipilimumab( 
أي على يجيب أن طبيبك من اطلب

لديك.تكون قد أسئلة

ذلكإلى باإلضافة

معلومة

YERVOYيحتويه ما
هي الفعالة المادة•

إبيليموماب.

أو مجم 50 على إما قنينة كل تحتوي

إيبيليموماب.من مجم 200

تروميتامول هي األخرى المكونات•

الصوديوم ، كلوريد هيدروكلوريد ،

البنتتيك ، حمض  ، )(E421مانيتول

هيدروكسيد 80 ، سوربات بولي

الصوديوم ،

للحقن.والماء الهيدروكلوريك حمض

هي وما  YERVOYيبدو كيف

العبوةمحتويات

هو التسريب لمحلول  YERVOYمركز

اللون عديم قليال ً، براق إلى صاف ٍسائل

على يحتوي وقد شاحب أصفر إلى

في توفيره ويتم  )قليلة(خفيفة جسيمات

محكمة مطاطية سدادة مع زجاجية قنينة

باأللمنيوم.الغلق

قنينة على إما تحتوي عبوات في يتوفر

مل.40 سعة قارورة 1 أو مل 10 سعة واحدة

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

YERVOYتخزن كيف
تخزين منك يطُلب أن المحتمل غير من

YERVOY  .في تخزينه سيتم بنفسك

إعطاؤه يتم حيث العيادة أو المستشفى

لك.
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