
a611052.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

حقنفيدوتين برنتوكسيماب
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هام:تحذير

 ؛ (PMLالمتقدم البؤر متعدد الدماغ بيضاء باعتالل اإلصابة خطر زيادة إلى  vedotin brentuximabحقن تلقي يؤدي قد

كنت إذا طبيبك أخبر . )الشديدةاإلعاقة أو الوفاة تسبب ما وعادة عالجها أو منعها أو عالجها يمكن ال الدماغ في نادرة عدوى

جهاز تثبط أدوية أي تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر لديك. المناعة جهاز على تؤثر حالة من عانيت أن سبق أو تعاني

على بطبيبك واتصل فيدوتين برنتوكسيماب حقن تلقي عن توقف التالية ، األعراض من أي من تعاني كنت إذا المناعة.

ارتباك؛ الراس؛ صداع التنسيق؛ فقدان المشي؛ صعوبة الجسم ؛ من واحد جانب في الضعف أو القوة انخفاض الفور:

الرؤية.تغيرات أو الكالم في صعوبة المعتاد ؛ السلوك أو المزاج في تغيرات الذاكرة؛ فقدان بوضوح التفكير في صعوبة

لحقن جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

فيدوتين.برينتوكسيماب

فيدوتين.برنتوكسيماب حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

فيدوتينبرينتوكسيماب حقن استخدام يتم

يتلقوا لم الذين أولئك في  )هودجكينمرض (هودجكين ليمفوما لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع باالشتراك

قبل ،من العالج

إجراء (الجذعية الخاليا زرع بعد العودة أو مرضهم تفاقم لخطر المعرضين أولئك لدى هودجكين الليمفاوية الغدد سرطان لعالج

 ،)سليمعظم بنخاع المصاب العظم نخاع يستبدل

نخاع يستبدل إجراء (الجذعية الخاليا زرع لعملية يستجيبوا لم الذين أولئك في هودجكين الليمفاوية الغدد سرطان لعالج

الكيميائي ،العالج من فترتان األقل على أو  )سليمعظم بنخاع المصاب العظم

الغدد سرطان من نوع (الكشمي الخاليا كبير الليمفاوية الغدد سرطان لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع باالشتراك

الغدد سرطان من نوع  ؛ (PTCLالتائية للخاليا المحيطية اللمفاوية األورام من معينة أخرى وأنواع  )الالهودجكينالليمفاوية

العالج ،تلقى ذلك. لهم يسبق لم الذين أولئك في  )الالهودجكينالليمفاوية
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الكيميائي ،العالج من أخرى عالج لفترة يستجيبوا لم الذين أولئك في الجهازي  SALCLلعالج

 )الالهودجكينليمفوما من نوع  ؛ (PCALCLالجلدي األساسي الكشمي الجلدي الليمفاوية الغدد سرطان من معين نوع لعالج
آخر.عالج تلقي لهم سبق الذين األشخاص في

الخاليا قتل طريق عن يعمل لألجسام. المضادة األدوية تقارن تسمى األدوية من فئة في  vedotin Brentuximabحقن يقع

السرطانية.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 )الوريدفي (دقيقة 30 عن تزيد لمدة الوريد في حقنه ويتم بالسوائل خلطه يتم كمسحوق  vedotin Brentuximabحقن يأتي
الليمفاوية الغدد سرطان لعالج  vedotin brentuximabإعطاء يتم عندما مستشفى. أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة

Hodgkin ،  أوSALCL ،  أوPTCL ،  يتم عندما العالج. بتلقي طبيبك أوصى لطالما أسابيع 3 كل واحدة مرة حقنه يتم ما عادة فإنه

يتم ما عادة فإنه أولي ، كعالج  Hodgkinالليمفاوية الغدد سرطان لعالج الكيميائي العالج مع  vedotin brentuximabاستخدام

العالج.بتلقي طبيبك أوصى لطالما أسبوعين كل واحدة مرة حقنه

خالل أو الدواء تسريب أثناء عادة ًتحدث والتي خطيرة ، حساسية تفاعالت حدوث في  vedotin Brentuximabحقن يتسبب قد

السابق. العالج مع فعل رد لديك كان إذا تحسسي فعل رد لمنع التسريب قبل األدوية بعض تتلقى قد الجرعة. تلقي من ساعة 24

حمى ، الفور: على طبيبك أخبر التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا فيدوتين. برينتوكسيماب تلقيك أثناء بعناية طبيبك سيراقبك

التنفس.في صعوبة أو حكة ، خاليا ، جلدي ، طفح قشعريرة ،

تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد معينة. جانبية آثاراً واجهت إذا عالجك إيقاف أو جرعتك تعديل أو عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

فيدوتين.برنتوكسيماب حقن باستخدام عالجك أثناء به

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

فيدوتين ،برنتوكسيماب حقن تلقي قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو فيدوتين ، برنتوكسيماب من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل فيدوتين. برنتوكسيماب

برنتوكسيماب حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من بليوميسين. تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا تتلقى كنت إذا فيدوتين

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

 ، )كريكسيفان(إندينافير  ، )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ، )فيراسبت(نلفينافير نيفازودون ، كيتوكونازول ،  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول

عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  )ريفاترفي

الجانبية.اآلثار

الكلى.أو الكبد في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر
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بدء قبل الحمل اختبار إجراء عليك فيجب الحمل ، على قادرة امرأة كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

أو حامل شريكة مع ذكراً كنت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 6 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة واستخدام العالج

النهائية. الجرعة بعد أشهر 6 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك فيجب حامالً ، تصبح أن يمكن

حقنة تلقي أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا استخدامها. يمكنك التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث

vedotin brentuximab ،  حقن يؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصلvedotin Brentuximab .الجنين

فيدوتين.برنتوكسيماب حقنة تلقيك أثناء ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

برنتوكسيماب حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الرجال. عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

فيدوتين.

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

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

إمساك

الفمتقرحات

الشهيةقلة

الوزنفقدان

تعب

دوخة

ضعف

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

القلق

جافجلد

الشعرتساقط

ليليتعرق

الساقأو الذراع أو الظهر أو العضالت أو العظام أو المفاصل آالم

عضليةتشنجات

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

عاديةغير كدمات أو نزيف

الساقينأو القدمين أو الذراعين أو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر
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العضالتضعف

الجلدفي تقرحات ظهور أو تقشير

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

غثيان

التقيؤ

إسهال

التنفسفي ضيق أو سعال

التبولانخفاض

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

المتكررأو المؤلم أو الصعب التبول

للعدوىأخرى عالمات أو سعال أو قشعريرة أو حمى

الظهرإلى ينتشر قد ولكنه المعدة منطقة في يبدأ مستمر ألم

شاحبجلد

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في انزعاج أو ألم

الداكنالبول

الطينبلون األمعاء حركات

المعدةفي آالم

عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  vedotin Brentuximabحقن يسبب قد

الدواء.

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(.

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
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يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

للعدوىأخرى عالمات أو سعال أو قشعريرة أو حمى

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

فيدوتين.برنتوكسيماب حقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

Adcetris®

2019/02/15- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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