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ريجورافينيب
)nib) 'e raf goe '' reباسم تنطق

هام:تحذير

أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر الحياة. يهدد أو شديداً يكون قد والذي الكبد ، تلف في ريجورافينيب يتسبب قد

قيء ، غثيان ، العينين ، أو الجلد اصفرار الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا كبدي. بمرض أصبت

فقدان الطاقة ، نقص كدمات ، أو عادي غير نزيف شديد ، إرهاق المعدة ، من العلوي األيمن الجزء في ألم اللون ، داكن بول

النوم.عادات في تغيير أو األنفلونزا ، أعراض تشبه أعراض الشهية ،

اآلمن من أنه من للتأكد العالج وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب المختبر. مع المواعيد بجميع احتفظ

للدواء.جسمك استجابة من وللتحقق ريكورافينيب تناول لك

الدواء؟هذا يوصف لماذا

أجزاء إلى انتشر الذي  )المستقيمأو الغليظة األمعاء في يبدأ الذي السرطان (والمستقيم القولون سرطان لعالج ريجورافينيب يستخدم

المعوية المعدية اللحمة أورام لعالج يستخدم أنه كما معينة. أخرى بأدوية بنجاح عالجهم يتم لم الذين األشخاص لدى الجسم من أخرى

GIST) ،  األشخاص في  ])بالمعدةالحلق يربط الذي األنبوب [المريء أو  ء]األمعا[األمعاء أو المعدة في تنمو التي األورام من نوع وهو

سرطان من نوع (الكبدية الخاليا سرطان لعالج أيضاً ريجورافينيب يستخدم األدوية. معينين. أشخاص مع بنجاح عالجهم يتم لم الذين

تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي ريجورافينيب . )نيكسافار(سورافينيب باستخدام سابقاً عولجوا الذين األشخاص لدى  )الكبد

السرطانية.الخاليا تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي غير البروتين عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

سعرة 600 من أقل على تحتوي (الدسم قليلة وجبة مع تناولها يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز ريجورافينيب يأتي

فترة تسمى أسبوع. لمدة تخطيها يتم ثم أسابيع 3 لمدة يومياً واحدة مرة  )الدهونمن الحرارية السعرات من 30٪ من وأقل حرارية

اإلرشادات اتبع يوم. كل الوقت نفس في ريجورافينيب خذ طبيبك. بها أوصى التي للمدة الدورة تكرار ويمكن بالدورة ، هذه العالج

يأخذتفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة
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Regorafenibطبيبك وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال للتوجيهات. وفقاً .تماماً

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

هذا سيعتمد العالج. أثناء الوقت من لفترة الدواء هذا تناول عن بالتوقف يخبرك أو ريجورافينيب من جرعتك من طبيبك يقلل قد

ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  Regorafenibتناول في استمر تواجهها. قد جانبية آثار وأي لك بالنسبة الدواء فعالية مدى على

طبيبك.مع التحدث دون  regorafenibتناول عن تتوقف

المتخصصة. الصيدلية من طبيبك إلى أو إليك بالبريد بك الخاصة األدوية إرسال سيتم بالتجزئة. البيع صيدليات في متوفر .غير

Regorafenibبك الخاص الدواء تلقي كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا طبيبك اسأل

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

ريجورافينيب ،أخذ قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  Regorafenibعقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

Regorafenib . المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

األدوية بعض  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

وفوريكونازول  ، )نوكسافيل(بوساكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول مثل للفطريات المضادة

ديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال ،  ، )تيجريتولإبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية بعض  ؛ )فيفند(

 ؛ )ليسكول(فلوفاستاتين  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين  ؛ )فينيتيك

أو ؛ )ريفاترفي ريفامات ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )تريكسالراسوفو ، أوتريكسوب ، (ميثوتريكسات  ؛ )كامبتوسار(إرينوتيكان

telithromycin )Ketek( .

تناول أثناء المثقوب العرن نبتة تتناول أال يجب جون. سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

ريكورافينيب.

القلب أمراض أو الصدر ألم أو الدم ضغط ارتفاع أو النزيف مشاكل من تعاني كنت إذا أو يلتئم لم جرح لديك كان إذا طبيبك أخبر

مؤخراً.جراحية عملية أجريت قد كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد. أو الكلى أو

شهرين إلى تصل ولمدة ريجورافينيب تناول أثناء تحملي أال يجب أنثى ، كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

وشريكتك أنت عليك فيجب ذكراً ، كنت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. جرعتك بعد

إذا النهائية. جرعتك بعد شهرين لمدة الحمل منع وسائل استخدام في واالستمرار العالج أثناء الحمل منع وسائل استخدام

الجنين.يؤذي قد ريجورافينيب بطبيبك. فاتصل الدواء ، هذا تناول أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت

أسبوعين إلى تصل ولمدة  Regorafenibباستخدام العالج فترة خالل ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة بعد
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من ريكورافينيب. تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

عندما طبيبك سيخبرك الجراحة. من األقل على أسبوعين قبل ريجورافينيب تناول عن بالتوقف طبيبك يخبرك أن المحتمل

الجراحة.بعد أخرى مرة ريجورافينيب عقار تناول في تبدأ أن اآلمن من يكون

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

اليوم نفس في جرعتين تأخذ ال اليوم. ذلك في تتذكرها أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول  ، Regorafenibمن جرعة فاتتك إذا

الفائتة.الجرعة لتعويض

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسبب قد ريجورافينيب
تختفي:

تعب

ضعف

الشهيةفقدان

إسهال

حلقكأو فمك بطانة في واحمرار وألم تورم

الوزنفقدان

صوتكفي آخر تغيير أو الصوت في بحة

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

صدرألم

التنفسفي ضيق

تهيجأو عادية غير مهبلية إفرازات

التبولعند ألم أو حرقان

باإلغماءالشعور أو الدوخة

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة الحلق والتهاب والسعال الحمى

البطنانتفاخ

الحرارةدرجة ارتفاع

قشعريرة

حاداسهال
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حادصداع

تشنج

ارتباك

الرؤيةفي تغييرات

التبولقلة أو العضالت ، تقلصات الفم ، جفاف

قدميكباطن أو يديك راحة في تورم أو نزيف أو بثور أو ألم أو احمرار

متسرع

المطحونةالقهوة تشبه مادة يتقيأ أو دماً يتقيأ

البنيأو الوردي البول

)قطراني(أسود أو أحمر براز

دمويةجلطات أو بالدم مصحوب سعال

)فترات(طبيعي غير بشكل غزير حيضي نزيف

عاديغير مهبلي نزيف

متكررأنفي نزيف

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

مثل أخرى ، عبوات في األقراص تضع ال األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

وبعيداً الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم الحاوية. من  )التجفيفعامل (المجفف بإزالة تقم وال األسبوعية ، أو اليومية األقراص علب

مرة.ألول الزجاجة فتح من أسابيع 7 بعد مستخدمة غير أقراص أي من تخلص . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن

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

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

األمانأغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،
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وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الدواء ضع الفور وعلى

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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

أخرىجلدية تغيرات أو جلدي طفح

الصوتفي بحة أو الصوت في تغيرات

إسهال

الفمأو األنف داخل انتفاخ

جاففم

الشهيةقلة

تعب

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

أثناء بانتظام ريجورافينيب عقار تناول في تبدأ أن قبل دمك ضغط بفحص طبيبك سيقوم الطبيب. مع المواعيد جميع ابقاء

العالج.

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

®ستيفارجا

24/05/2017- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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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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