
a607038.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

ريتوكسيمابحقن
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يالحظ:

من مصنوعة أدوية (بيولوجية أدوية هي فيفر بي ريتوكسيماب-وحقن أبس ريتوكسيماب-وحقن ريتوكسيماب حقن

ريتوكسيماب حقنة كبير حد إلى فيفر بي ريتوكسيماب-وحقن الحيوي أبس ريتوكسيماب-حقن يشبه . )حيةكائنات

لتمثيل ريتوكسيماب منتجات مصطلح استخدام سيتم لذلك ، الجسم. في ريتوكسيماب حقن طريقة بنفس ويعمالن

المناقشة.هذه في األدوية هذه

هام:تحذير

هذه تحدث ريتوكسيماب. حقن منتج من جرعة تلقي بعد ساعة 24 غضون في أو تلقيك أثناء خطيراً تفاعالً تواجه قد

حقن منتج من جرعة كل ستتلقى الوفاة. تسبب وقد ريتوكسيماب حقن منتج من األولى الجرعة أثناء عادة ًالتفاعالت

بعض تتلقى سوف الدواء. تلقيك أثناء بعناية بمراقبتك الممرضة أو الطبيب وسيقوم طبية ، منشأة في ريتوكسيماب

كان إذا طبيبك أخبر ريتوكسيماب. حقن منتج من جرعة كل تتلقى أن قبل التحسسي الفعل رد منع في للمساعدة األدوية

مشاكل أو الصدر في ألم أو القلب ضربات انتظام عدم من تعاني كنت إذا أو ريتوكسيماب منتج تجاه فعل رد أي لديك

صحية رعاية مقدم أي أو طبيبك أخبر التالية ، األعراض من أي من تعاني كنت إذا الرئة. في مشاكل أو القلب في أخرى

دوخة؛ البلع. أو التنفس في صعوبة الحلق. أو اللسان أو الشفتين في تورم متشوق؛ متلهف، متسرع؛ الفور: على آخر

جلد ضعيف أو سريع نبض القلب. ضربات انتظام عدم أو قصف الراس؛ صداع والصفير. التنفس في ضيق إغماء؛

الشديد.التعرق أو ضعف؛ الجسم ؛ من العلوي الجزء من أخرى أجزاء إلى ينتشر قد الصدر في ألم مزرق. أو شاحب

األعراض من أياً واجهت إذا الحياة. تهدد والفم الجلد في شديدة تفاعالت في ريتوكسيماب حقن منتجات تسببت

الجلد.تقشير أو متسرع؛ بثور. الفم ؛ أو الشفتين أو الجلد على مؤلمة تقرحات أو تقرحات الفور: على طبيبك أخبر التالية ،

لديك ليس ولكن  )الكبدفي حاداً تلفاً يسبب وقد الكبد يصيب فيروس وهو ( Bالكبد بالتهاب بالفعل مصاباً تكون قد

أكثر العدوى تصبح أن خطر زيادة إلى ريتوكسيماب حقن منتج تلقي يؤدي قد الحالة ، هذه في للمرض. أعراض أي

قبلمن عانيت أو شديدة نوبة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر بأعراض. وستصاب حياتك تهدد أو خطورة
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مصاباً كنت إذا ما لمعرفة دم فحص إجراء طبيبك سيطلب . Bالكبد التهاب فيروس عدوى ذلك في بما العدوى ،

بمنتج عالجك وأثناء قبل العدوى هذه لعالج دواء طبيبك يعطيك قد األمر ، لزم إذا بي. الكبد بالتهاب نشطة غير بعدوى

إذا بعده. أشهر وعدة العالج أثناء  Bالكبد بالتهاب اإلصابة عالمات عن بحثاً أيضاً طبيبك سيراقبك ريتوكسيماب. حقن

أو الجلد اصفرار المفرط ، التعب الفور: على بطبيبك فاتصل بعده ، أو العالج أثناء التالية األعراض من أياً واجهت

الداكن.البول أو المعدة ، آالم العضالت ، آالم القيء ، أو الغثيان الشهية ، فقدان العينين ،

نادرة عدوى  ؛ (PMLالتقدمي البؤر متعدد الدماغ بيضاء اعتالل ريتوكسيماب حقنة تلقوا الذين األشخاص بعض طور

أو العالج أثناء  )الشديدةاإلعاقة أو الوفاة تسبب ما عادة والتي منها الشفاء أو منها الوقاية أو عالجها يمكن ال الدماغ في

أو التفكير في مفاجئة أو جديدة تغييرات الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا بعده.

أي أو الرؤية. في مفاجئة أو جديدة تغييرات القوة فقدان التوازن؛ فقدان المشي. أو الكالم في صعوبة االرتباك ؛

فجأة.تظهر عادية غير أخرى أعراض

استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

ريتوكسيماب.حقن لمنتج جسمك

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

أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ الدواء. تتلقى مرة كل وفي ريتوكسيماب بحقن

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة.

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

ريتوكسيماب.حقن منتج استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

خاليا من نوع في يبدأ السرطان من نوع  ؛ (NHLالالهودجكين الليمفاوية الغدد سرطان من مختلفة أنواع لعالج أخرى أدوية مع أو بمفردها ريتوكسيماب حقن منتجات تسُتخدم

البيضاالدم خاليا سرطان من نوع (المزمن الليمفاوي الدم ابيضاض لعالج أخرى أدوية مع أيضاً ريتوكسيماب حقن منتجات تستخدم . )العدوىتحارب ما عادة ًالتي البيضاء الدم

حالة  ؛ (RAالروماتويدي المفاصل التهاب أعراض لعالج  )وغيرهاإكساتميب ، راسوفو ، أوتريكسوب ، (ميثوتريكسات مع أيضاً  )ريتوكسان(ريتوكسيماب حقن يستخدم . ء)

حقن . )(TNFالورم نخر عامل مثبط يسمى األدوية من معين بنوع بالفعل عولجوا الذين البالغين عند  )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما مفاصله ، الجسم فيها يهاجم

مع الحبيبي الورم لعالج األخرى األدوية مع جنب إلى جنباً فوق وما عامين أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين في أيضاً  )Ruxienceيستخدم ريتوكسان ، (ريتوكسيماب

القلب مثل األعضاء ، تلف إلى يؤدي مما األخرى ، الدموية واألوعية األوردة الجسم فيها يهاجم حاالت وهي المجهري ، األوعية والتهاب  )فيجنرحبيبي ورم (األوعية التهاب

حقن منتجات . )التناسليةواألعضاء والحلق واألنف الفم وبطانة الجلد على مؤلمة بثور تسبب حالة (الشائع الفقاع لعالج  )ريتوكسان(ريتوكسيماب حقن يستخدم والرئتين.

األوردة الجسم فيها يهاجم حاالت وهي بواسطة  CLLو  NHLمن المختلفة األنواع يعالجون النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة في موجودة ريتوكسيماب

على مؤلمة بثور تسبب حالة (الشائع الفقاع لعالج  )ريتوكسان(ريتوكسيماب حقن يستخدم والرئتين. القلب مثل األعضاء ، تلف إلى يؤدي مما األخرى ، الدموية واألوعية

األنواع يعالجون النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة في موجودة ريتوكسيماب حقن منتجات . )التناسليةواألعضاء والحلق واألنف الفم وبطانة الجلد

حقن يستخدم والرئتين. القلب مثل األعضاء ، تلف إلى يؤدي مما األخرى ، الدموية واألوعية األوردة الجسم فيها يهاجم حاالت وهي بواسطة  CLLو  NHLمن المختلفة

في موجودة ريتوكسيماب حقن منتجات . )التناسليةواألعضاء والحلق واألنف الفم وبطانة الجلد على مؤلمة بثور تسبب حالة (الشائع الفقاع لعالج  )ريتوكسان(ريتوكسيماب

بواسطة CLLو  NHLمن المختلفة األنواع يعالجون النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة
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مع الحبيبي والورم الروماتويدي ، المفاصل التهاب أيضاً ريتوكسيماب حقن منتجات بعض تعالج السرطانية. الخاليا قتل

يتلف قد الذي المناعي الجهاز جزء نشاط منع طريق عن الشائع والفقاع المجهري ، الدموية األوعية والتهاب األوعية ، التهاب

األخرى.الدموية واألوعية واألوردة المفاصل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

قبل من ريتوكسيماب حقن منتجات إعطاء يتم الوريد. في حقنه يتم  )سائل(كمحلول ريتوكسيماب حقن منتجات تأتي

األخرى واألدوية لديك ، التي الحالة على بك الخاص الجرعات جدول سيعتمد حقن. مركز أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب

للعالج.جسمك استجابة ومدى تستخدمها ، التي

من األولى جرعتك لتلقي أكثر أو ساعات عدة األمر يستغرق قد الوريد. في ببطء ريتوكسيماب حقن منتجات إعطاء يجب

الجرعة وبعد التسريب ، مركز أو الطبي المكتب في اليوم معظم لقضاء تخطط أن يجب لذلك ريتوكسيماب ، حقن منتج

للعالج.استجابتك كيفية على اعتماداً أكبر ، بسرعة ريتوكسيماب حقن منتج تتلقى قد األولى ،

وخاصة ريتوكسيماب ، منتج من جرعة تلقيك أثناء الغثيان أو الصداع أو التعب أو القشعريرة أو الحمى مثل أعراضاً تواجه قد

أدوية طبيبك يصف قد للدواء. تلقيك أثناء األعراض هذه واجهت إذا آخر صحية رعاية مقدم أي أو طبيبك أخبر األولى. الجرعة

منتج من جرعة كل تتلقى أن قبل األدوية هذه بتناول طبيبك سيخبرك األعراض. هذه تخفيف أو منع في للمساعدة أخرى

ريتوكسيماب.

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

ريتوكسيماب ،حقن منتج تلقي قبل

فيفر بي ريتوكسيماب-أو أبس ريتوكسيماب-أو ريتوكسيماب تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل ريتوكسيماب. حقن منتجات في المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو

بالمكونات.قائمة على للحصول

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

 ؛ )سيمزيا(سيرتوليزوماب ؛ : )adalimumab )Humiraيليمما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الروماتويدي. المفاصل اللتهاب أخرى أدوية  ؛ )ريميكاد(إنفليكسيماب  ؛ )سيمبوني(غوليموماب  ؛ )إنربيل(إيتانرسبت

 ، )سانديموننيورال ، جينجراف ، (سيكلوسبورين  ، )إيمورانآزاسان ، (اآلزاثيوبرين مثل المناعة جهاز تثبط التي واألدوية

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بروغرافإنفارسوس ، (وتاكروليموس  )توريزيلراباميون ، (سيروليموس

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

الكبد بالتهاب أصبت أن سبق أو مصاباً كنت وإذا هام تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي لديك كان إذا طبيبك أخبر

األعضاء في بثور تفشي أو البرد تقرحات يسبب قد فيروس (الهربس أو الماء جدري مثل أخرى فيروسات أو سي

أعراضاً يسبب وقد البعوض لدغات طريق عن ينتشر فيروس (النيل غرب فيروس المنطقية ، القوباء  ، )المنطقةالتناسلية

بعض عند خطيرة مشاكل عادة ًيسبب األطفال عند شائع فيروس الخامس ؛ المرض ( B19بارفو فيروس  ، )خطيرة

المصابين األشخاص لدى فقط خطيرة أعراضاً عادة يسبب شائع فيروس أ (للخاليا المضخم الفيروس أو  ، )فقطالبالغين

به
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العدوى من نوع أي لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر الكلى. أمراض أو  ، )الوالدةعند يصابون الذين أو المناعة جهاز ضعف

وتختفي.تأتي عدوى أو تختفي لن بعدوى أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا أو اآلن

أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب للحمل. تخططين كنت إذا أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

التي النسل تحديد أنواع حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد شهراً 12 ولمدة ريتوكسيماب حقن بمنتج عالجك

الجنين.يؤذي قد ريتوكسيماب بطبيبك. فاتصل ريتوكسيماب ، حقن منتج استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا تناسبك.

الجرعة بعد أشهر 6 ولمدة ريتوكسيماب حقن بمنتج عالجك أثناء ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.

تطعيمات أي تأخذ ال ريتوكسيماب. حقن بمنتج عالجك تبدأ أن قبل لقاحات أي تتلقى أن يجب كان إذا عما طبيبك اسأل

طبيبك.مع التحدث دون العالج فترة خالل

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

الفور.على بطبيبك فاتصل ريتوكسيماب ، حقن منتج لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً ريتوكسيماب حقن منتجات تسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

إسهال

المفاصلأو الظهر آالم

صرف- مائى تدفق

ليليتعرق

عاديغير بشكل القلق أو بالقلق الشعور

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير

عاديغير نزيف أو كدمات

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة والحمى والسعال األنف وسيالن الحلق التهاب

األذنألم

مؤلمتبول

الجلدمنطقة دفء أو انتفاخ ألم ، احمرار ،

الصدرضيق

أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً ريتوكسيماب حقن منتجات تسبب قد

الدواء.هذا استخدام
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زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور

راندأسماء

)ريتوكسيماب(®ريتوكسان

)PVVRريتوكسيماب- (®روكسينس

)ABBSريتوكسيماب- (®تروسيما

2020/04/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.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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a607038.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

