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الدواء؟هذا يوصف لماذا

المنطقة في الموجود السرطان أو المعدة سرطان لعالج الكيميائي للعالج آخر دواء مع وباالقتران بمفرده  Ramucirumabحقن يستخدم

يستخدم أخرى. بأدوية العالج بعد الحاالت هذه تتحسن ال عندما  )والمعدةالحلق بين األنبوب (بالمريء المعدة فيها تلتقي التي

Ramucirumab  ًالصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان من معين نوع لعالج الدوسيتاكسيل مع أيضاNSCLC)(  أخرى أجزاء إلى انتشر الذي

مع استخدامه يتم كما يتفاقموا. أو يتحسنوا ولم األخرى الكيميائي العالج بأدوية بالفعل عولجوا الذين األشخاص لدى الجسم من

العالج أدوية مع أيضاً  Ramucirumabيستخدم الجسم. من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  NSCLCمن معين لنوع  )(Tarcevaإرلوتينيب

الذين األشخاص لدى الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي المستقيم أو  )الغليظةاألمعاء (القولون سرطان لعالج األخرى الكيميائي

األشخاص بعض لعالج بمفرده أيضاً  Ramucirumabيستخدم يتفاقموا. أو يتحسنوا ولم األخرى الكيميائي العالج بأدوية بالفعل عولجوا

إلى ينتمي راموسيروماب . )نيكسافار(سورافينيب باستخدام عالجهم سبق والذين  )الكبدسرطان من نوع (الكبدية الخاليا بسرطان المصابين

تم  )الكبدسرطان من نوع السرطانية. الخاليا نمو وقف طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة

وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي راموسيروماب . )نيكسافار(سورافينيب باستخدام بالفعل عالجهم

راموسيروماب . )نيكسافار(سورافينيب باستخدام بالفعل عالجهم تم  )الكبدسرطان من نوع السرطانية. الخاليا نمو وقف طريق عن يعمل

السرطانية.الخاليا نمو وقف طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو مستشفى في ممرضة أو طبيب بواسطة دقيقة 60 أو 30 عن تزيد لمدة الوريد في حقنه يتم كسائل  Ramucirumabحقن يأتي

 NSCLCالـ لعالج أسبوعين. كل مرة عادة يعُطى الكبد ، سرطان أو والمستقيم القولون وسرطان المعدة سرطان لعالج طبية. منشأة

يعُطى الدوسيتاكسيل ، مع جنب إلى جنباً  NSCLCلعالج أسبوعين. كل مرة عادة راموسيروماب يعُطى إرلوتينيب ، مع

منها.تعاني التي الجانبية واآلثار لألدوية جسمك استجابة مدى على العالج فترة طول يعتمد أسابيع. 3 كل مرة عادة راموسيروماب

بعض عالج أو لمنع أخرى أدوية طبيبك سيعطيك الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا إيقافه أو عالجك مقاطعة إلى طبيبك يحتاج قد

تلقيك أثناء يلي مما أياً واجهت إذا ممرضتك أو طبيبك أخبر راموسيروماب. حقن من جرعة كل تتلقى أن قبل الجانبية اآلثار

ramucirumab : تدفق قشعريرة. الصدر. في وضيق ألم التشنجات. أو الظهر آالم الجسم ؛ من لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

أو التنفس؛ في صعوبات الجلد ؛ أو القدمين أو اليدين في وخز أو وخز أو خدر أو حرق أو ألم أزيز. التنفس؛ في ضيق صرف؛ - مائى

القلب.ضربات تسارع

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

راموسيروماب ،حقن تلقي قبل

راموسيروماب. حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو راموسيروماب من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.

لم جرح لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد. أو الدرقية الغدة مرض أو الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

صحيح.بشكل يلتئم ال العالج أثناء بجرح أصبت إذا أو بعد ، يلتئم

تستطيع ال أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع  ؛ )الحملصعوبة (النساء عند العقم يسبب قد راموسيروماب أن تعلم أن يجب

وسائل استخدام عليك يجب العالج. بدء قبل الحمل اختبار إجراء يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر الحمل.

النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائي. العالج بعد األقل على أشهر 3 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع

راموسيروماب يؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل  ، ramucirumabبحقن عالجك أثناء حامال ًأصبحت إذا ستناسبك. التي

الجنين.

الجرعة بعد شهرين ولمدة براموسيروماب عالجك أثناء الثدي من ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.

راموسيروماب. حقن تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

بحقن العالج باستئناف فقط لك يسُمح قد الجراحة. قبل يوماً 28 خالل  ramucirumabحقن تلقي بعدم طبيبك يخبرك قد

ramucirumab  الجرح.والتئام الجراحة من األقل على يوماً 14 بعد ذلك كان إذا

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

راموسيروماب.حقن من جرعة لتلقي موعد تحديد على قادر غير كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

إسهال

الحلقأو الفم في تقرحات

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

متسرع

الساقأو الذراع في مفاجئ ضعف
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الوجهمن واحد جانب تدلي

الفهمأو التحدث في صعوبة

الكتفآالم أو الصدر سحق

صعبأو بطيء كالم

صدرألم

التنفسفي ضيق

الراسصداع

الضعفأو الدوخة

النوبات

ارتباك

الرؤيةفقدان أو الرؤية في تغير

الشديدالتعب

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو المعدة أو العينين أو الوجه في تورم

المبررةغير الوزن زيادة

رغويبول

للعدوىأخرى عالمات أو واالحتقان المستمر والسعال والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

أو أحمر براز أو داكن ، بني أو أحمر ، أو وردي ، بول أو عادية ، غير كدمات أو نزيفاً أو القهوة ، تشبه مادة أو دماً يتقيأ أو سعال

دوارأو قطراني ، أسود

قشعريرةأو والحمى البطن وآالم والقيء اإلسهال

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً راموسيروماب حقن يسبب 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(.

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

ما لمعرفة العالج بدء قبل معملي اختبار إجراء طبيبك يطلب قد الحاالت ، بعض في والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

عالجك أثناء بانتظام بولك ويختبر دمك ضغط يفحص سوف طبيبك راموسيروماب. باستخدام السرطان عالج يمكن كان إذا

براموسيروماب.

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو
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راندأسماء

®سيرامزا

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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