
a612006.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

روكسوليتينيب
)nib) 'ti li oh '' ruxباسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

انخفاض إلى ويؤدي ندبي بنسيج العظمي النخاع استبدال يتم حيث العظم نخاع سرطان (النقوي التليف لعالج  Ruxolitinibيستخدم

من الكثير العظام نخاع ينتج حيث الدم في النمو بطيء سرطان  ؛ (PVالحقيقية الحمر كثرة لعالج تستخدم أنها كما . )الدمخاليا إنتاج

لعالج أيضاً  Ruxolitinibيستخدم يوريا. هيدروكسي باستخدام بنجاح العالج من يتمكنوا لم الذين األشخاص في  ء)الحمراالدم خاليا

إجراء  ؛ [HSCTللدم المكونة الجذعية الخاليا زرع مضاعفات أحد  ؛ (aGVHDالمضيف مرض مقابل الحاد المشروع غير الكسب

تبلغ الذين األطفال و البالغين عند  )HSCTبعد األولى األشهر خالل عادة ًيتطور الذي  ]سليمعظم بنخاع المصاب العظم نخاع يستبدل

أحد  ؛ (cGVHDالمزمن  GVHDلعالج تستخدم أنها كما الستيرويد. بأدوية جدوى دون عولجوا الذين فوق فما عاماً 12 أعمارهم

أكبر أو عاماً 12 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين عند  )HSCTمن األقل على أشهر 3 بعد عادة ًيتطور الذي  HSCTمضاعفات

كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة في روكسوليتينيب يندرج آخرين. عالجين أو عالج باستخدام جدوى دون عالجهم تم والذين

يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر تسبب التي اإلشارات منع طريق عن  PVو  )العظمنخاع تليف (النقوي التليف عالج على يعمل

.GVHDلـ المسببة الخاليا إشارات منع طريق عن  GVHDعالج على يعمل السرطانية. الخاليا انتشار وقف على

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في  ruxolitinibخذ اليوم. في مرتين طعام بدون أو مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Ruxolitinibيأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس

طبيبك.وصفه مما أكثر تناوله أو منه ، أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  ruxolitinibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح

األسابيع خالل  ruxolitinibمن منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ فقد  ، PVأو  )العظمنخاع تليف (النقوي التليف من تعالج كنت إذا

من تعالج كنت إذا أسبوعين. كل واحدة مرة من أكثر ليس الوقت ، ذلك بعد تدريجيا ًجرعتك ويزيد العالج ، من األولى األربعة

GVHD  ، من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ فقد الحادruxolitinib  كنت إذا العالج. من األقل على أيام 3 بعد جرعتك يزيد وقد

العالج.من األقل على أشهر 6 بعد  ruxolitinibمن جرعتك تدريجيا ًطبيبك يخفض فقد المزمن ، أو الحاد  GVHDمن تعالج

تسحقها.أو تمضغها ال كاملة. األقراص ابتالع

من  ruxolitinibبأخذ طبيبك يخبرك فقد  ، )(NGمعدي أنفي أنبوب ولديك الفم طريق عن الطعام تناول بإمكانك يكن لم إذا

التحضيركيفية الصيدلي أو طبيبك لك سيشرح . )(NGالمعدي األنفي األنبوب خالل
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NG.  أنبوب خالل من إلعطاءruxolitinib

من جرعتك تقليل أو بزيادة طبيبك يقوم قد الدواء. بهذا تأثرك مدى لمعرفة العالج وأثناء قبل الدم اختبارات إجراء طبيبك سيطلب

ruxolitinib  تناول عن بالتوقف يخبرك قد أو العالج ، أثناءruxolitinib  .لك ، بالنسبة الدواء فعالية مدى على هذا يعتمد لفترة

تناول في استمر عالجك. أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث جانبية. آثار من تعاني كنت إذا وما المعملية ، االختبارات ونتائج

ruxolitinib  تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتىruxolitinib  عالجك إيقاف طبيبك قرر إذا طبيبك. إلى التحدث دون

تدريجيا.ًجرعتك بتقليل طبيبك يقوم فقد  ، ruxolitinibباستخدام

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

 ،ruxolitinibأخذ قبل

اسأل . ruxolitinibمكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، ruxolitinibمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي

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

 ، )سبورانوكس(إيتراكونازول ذلك في بما للفطريات المضادة األدوية يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

(إيفافيرينز كالريثروميسين.  ؛ )وغيرهاتيجريتول ، إيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين  ؛ )فيفند(وفوريكونازول كيتوكونازول ،
البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )Ery ، Eryc ، EES-(tabاالريثروميسين  ؛ )سيمفيأتريبال ، في سوستيفا ،

كاليترا ، في نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس

أكتوس ، (بيوجليتازون  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ؛ )فيرامون(نيفيرابين نيفازودون.  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  ، )باكفيكيرا

و ؛ )ريفاترريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )دويتاكتأوسيني ، في

telaprevir )Incivik(  . قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، ruxolitinibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل

القائمة.هذه في تظهر ال

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

مصاب شخص من قريباً كنت إذا أو الكلى ، لغسيل تخضع كنت إذا أو العدوى ، أو الدم ، فقر من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر السل. مرض ينتشر حيث عشت أو زرت قد كنت أو  )حادرئوي التهاب السل ، مرض (بالسل

دموية جلطة الثالثية. الدهون أو الكوليسترول نسبة ارتفاع به ؛ أصبت أن سبق أو بالسل مصاباً كنت إذا سابقاً ؛ أو حالياً مدخناً

أو  Bالكبد التهاب  ؛ )المنطقيةالقوباء (النطاقي الهربس الجلد؛ سرطان أخرى ؛ قلبية مشاكل أو دماغية سكتة أو قلبية نوبة أو

الكلى.مرض أو األخرى ؛ الكبد أمراض

بطبيبك. فاتصل  ، ruxolitinibتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة بعد أسبوعين ولمدة  ruxolitinibتناول أثناء الطبيعية الرضاعة عدم يجب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة تخطي

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Ruxolitinibيسبب قد

تختفي:

دوخة

الراسصداع

تعب

التنفسفي ضيق

الوزنزيادة

غاز

إسهال

إمساك

غثيان

متسرع

المفاصلأو العضالت آالم

الجسممن أخرى أجزاء أو والساقين الذراعين تورم

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

شديدةأو عادية غير كدمات أو نزيف

للعدوىأخرى وعالمات والعاجل والمؤلم المتكرر والتبول الليلي والتعرق الصدر وآالم والسعال والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

عدة بعد بثور ظهور أو مؤلم جلدي طفح ظهور مع الوجه أو الجسم من واحد جانب على جلدية حساسية أو حكة أو وخز أو حرقان

أيام.

الجلدفي أخرى تغيرات أو تلون أو نتوءات أو جديدة تقرحات

)الرياضةممارسة أثناء خاصة (التنفس في ضيق أو تعب أو شاحبة بشرة

التحدث ، أو الفهم في صعوبة أو سوءاً ، يزداد الذراعين أو الساقين في ضعف توازنك ، على الحفاظ أو الحركة في صعوبة

الشخصيةفي تغيرات أو الرؤية ، في مشاكل أو الذاكرة ، فقدان أو

الساقينكال أو أحد في احمرار أو دفء أو إيالم أو ألم أو تورم

التنفسفي ضيق

التنفسفي صعوبة

المعدةأو الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين أو الصدر في ألم

الباردالعرق في تندلع
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القيءأو الغثيان

دوار

صعبأو بطيء كالم

جسمكمن واحد جانب على الساق أو الذراع أو الوجه في ضعف أو خدر

الدواء.هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث األخرى. السرطان أنواع أو الجلد بسرطان اإلصابة خطر من  Ruxolitinibيزيد قد

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

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

عاديةغير كدمات أو نزيف

دوخة

الراسصداع
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تعب

العدوىعالمات من وغيرها والسعال والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

ruxolitinib.

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

جاكافي

2021/12/15- 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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