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سارجاموستيم
)stim) 'oh gram sarباسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

من نوع (الحاد النقوي الدم ابيضاض من يعانون الذين األشخاص لدى بالعدوى اإلصابة فرصة لتقليل  Sargramostinيستخدم

عدوىلمكافحة الالزمة الدم خاليا من نوع (العدالت عدد من تقلل قد التي الكيميائي العالج أدوية ويتلقون  ء)البيضاالدم خاليا سرطان

يخضعون الذين األشخاص وفي الجذعية ، الدم خاليا زرع لعمليات يخضعون الذين األشخاص في أيضاً  Sargramostinيستخدم . )

ذلك. بعد الجسم إلى إعادتها ثم الجسم من معينة دم خاليا إزالة فيه يتم عالج (الدم لفصاد الدم ولتحضير العظم ، نخاع زرع لعمليات

ينتمي الدم. نخاع زرع عملية إجراء بعد يستجيبوا لم الذين األشخاص في أيضاً  Sargramostimيستخدم . )الكيميائيالعالج

Sargramostin  من المزيد إنتاج على الجسم مساعدة طريق عن يعمل إنه المستعمرات. تحفيز عوامل تسمى األدوية من فئة إلى

األخرى.الدم خاليا وبعض العدالت

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في (الوريد طريق عن أو  )الجلدتحت (الجلد تحت للحقن سائل مع يخلط مسحوق أو  )سائل(كمحلول  Sargramostimيأتي

يعتمد يومياً. واحدة مرة الجلد تحت حقنها يمكن كما يومياً. واحدة مرة ساعة 24 إلى 2 مدار على  ء)ببطحقنه (تسريبه يتم . )الوريد

للدواء.جسمك استجابة ومدى حالتك على العالج فترة طول

من األقل على أيام 4 بعد الدواء فستتلقى الكيميائي ، العالج أثناء بالعدوى اإلصابة خطر لتقليل  sargramostimتستخدم كنت إذا

تصل لمدة أو طبيعته إلى الدم خاليا تعداد يعود حتى يوم كل الدواء تلقي في ستستمر كيميائي. عالج دورة كل من جرعة آخر تلقيك

عملية آخر حتى يومياً واحدة مرة الدواء فستتلقى الدم ، لفصل دمك لتحضير  sargramostimتستخدم كنت إذا أسابيع. 6 إلى

من بدءاً الدواء فستتلقى الجذعية ، الدم خاليا زرع لعملية تخضع ألنك  sargramostimتستخدم كنت إذا البيضاء. الدم خاليا فصل

زرع عملية أثناء بالعدوى اإلصابة خطر لتقليل  sargramostimتستخدم كنت إذا األقل. على أيام 3 لمدة وتستمر الدم خاليا زراعة يوم

النخاع حقن من ساعات 4 إلى 2 بعد أخرى ومرة   الكيميائي العالج تلقيك من األقل على ساعة 24 بعد الدواء ستتلقى العظم ، نخاع

14 لمدة يومياً واحدة مرة الدواء فستتلقى العظم ، نخاع زرع لعملية تستجيب ال ألنك  sargramostimتستخدم كنت إذا العظمي.

طبيبك.مع التحدث دون  sargramostimاستخدام عن تتوقف ال يوماً.

إذا المنزل. في الدواء حقن منك يطُلب قد أو آخر ، صحية رعاية مقدم أو ممرضة قبل من لك  Sargramostimإعطاء يتم قد

الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في الدواء فحقن  ، sargramostimستحقن كنت

أوطبيبك واسأل بعناية ، بك الخاص

a693005.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/1

TITLE - SARGRAMOSTIM / LEUKINE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-sargramostim-leukine-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693005.html


 :Sargramostimاألدويةمعلومات  MedlinePlusمساء1:45ً 14 ، /22/4

أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال لإلرشادات. وفقاً تماماً  sargramostimاستخدم تفهمه. ال جزء أي الصيدلي يشرح

طبيبك.وصفه مما

لهذه فهمك من تأكد الدواء. حقن كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف بنفسك ،  sargramostimستحقن كنت إذا

 sargramostimفيه تحقن أن يجب الذي المكان حول أسئلة أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل التوجيهات.

بعد المستخدمة والمحاقن اإلبر من التخلص كيفية أو استخدامها ، يجب التي المحقنة نوع أو الحقنة ، إعطاء كيفية أو جسمك ، على

الدواء.حقن

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

التي الحاالت من مجموعة (النقوي التنسج خلل متالزمة من معينة أنواع لعالج األحيان بعض في أيضاً  Sargramostimيستخدم

نخاع فيها يحدث ال حالة (الالتنسجي الدم وفقر  )السليمةالدم خاليا من يكفي ما عنها ينتج وال مشوهة دم خاليا العظم نخاع فيها ينتج

األشخاص لدى بالعدوى اإلصابة فرصة لتقليل أحياناً  Sargramostimيستخدم . )الجديدةالدم خاليا من يكفي ما إنتاج العظم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )(HIVالبشرية المناعة نقص بفيروس المصابين

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،sargramostimحقن استخدام قبل

من أي أو أخرى ، أدوية أي أو الخميرة ، أو سارجراموستيم ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل سارجراموستيم. حقن في الموجودة المكونات

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

وميثيل  )ليثوبيد(والليثيوم  )ديكادرون(وديكساميثازون  )سيليستون(بيتاميثازون ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد وبريدنيزون.  )ميدرول(بريدنيزولون

الجانبية.

في تورم (وذمة أو سرطان من تعاني كنت إذا أو اإلشعاعي بالعالج قبل من عولجت قد كنت إذا أو تعالج كنت إذا طبيبك أخبر

القلب ضربات انتظام عدم القلب. ، قصور أو القلب ، أمراض من نوع أي أو  ، )الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو المعدة

الكبد.أو الكلى أو الرئة أمراض أو

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

بطبيبك.

تستخدم أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

sargramostim.

بعد أو أثناء تحدث قد التي االلتهابات جميع يمنع ال لكنه بالعدوى ، اإلصابة خطر من يقلل سارجراموستيم أن تعلم أن يجب

أو الحلق التهاب أو القشعريرة أو الحمى مثل العدوى عالمات عليك ظهرت إذا الفور على بطبيبك اتصل الكيميائي. العالج

واالحتقان.المستمر السعال

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

الدواءحقن فيها تم التي المنطقة في كتلة أو حكة أو كدمات أو تورم أو احمرار

العضالتأو المفاصل أو العظام آالم

الراسصداع

غثيان

التقيؤ

إسهال

المعدةفي آالم

الفمتقرحات

الشهيةفقدان

الشعرتساقط

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

السريعالتنفس أو التنفس في ضيق

التنفسفي صعوبة

أزيز

دوخة

التعرق

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو المعدة أو العينين أو الوجه أو الفم حول تورم

المفاجئةالوزن زيادة

صدرألم

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

إغماء

الجلدتحت أرجوانية عالمات أو عادية غير كدمات

عاديغير نزيف

األنففي نزيف

عاديغير ضعف أو إرهاق

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

بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً مغلقاً الشمس ، أشعة عن بعيداً فيها ، دخل التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

sargramostim  تهز أو تجمد ال الثالجة. فيsargramostim . قوارير تبريد يمكنsargramostim  20 إلى تصل لمدة المفتوحة

يوماً.20 بعد المفتوحة القوارير من تخلص يوماً.

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

التنفسفي ضيق

عاديغير ضعف أو إرهاق

حمُى

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

غثيان

الراسصداع

متسرع

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لسارجراموستيم.

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

®ليوكين

هناكأسماء

البالعم- المحببة الخاليا مستعمرة تحفيز عامل

CSF-GM
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