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سونيتينيب
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هام:تحذير

أو كبدي مرض من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر للكبد. الحياة يهدد أو خطيراً ضرراً  Sunitinibيسبب قد

البول أو والجلد ، العينين اصفرار أو حكة ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الكبد. في مشاكل

أو سونيتينيب من جرعتك تقليل إلى طبيبك يضطر قد المعدة. من األيمن العلوي الجزء في الراحة عدم أو األلم أو الداكن ،

مؤقت.أو دائم بشكل العالج إيقاف

اآلمن من أنه من للتأكد العالج وأثناء قبل الدم اختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للدواء.جسمك استجابة من وللتحقق سونيتينيب تناول لك

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

لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي

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

سونيتينيب.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

(المريء أو  ء)األمعا(األمعاء أو المعدة في ينمو الورم من نوع  ؛ (GISTالمعوية المعدية اللحمة أورام لعالج  Sunitinibيستخدم
أو  )( Gleevecإيماتينيب باستخدام بنجاح عالجها يتم لم بأورام المصابين األشخاص في  )بالمعدةالحلق يربط الذي األنبوب

نوع وهو  ، (RCCالمتقدم الكلوية الخاليا سرطان لعالج أيضاً  Sunitinibيستخدم . imatinibتناول يستطيعون ال الذين األشخاص

الذين األشخاص في الكلوية الخاليا سرطان عودة منع في للمساعدة  Sunitinibيستخدم كما . )الكلىخاليا في يبدأ السرطان من

في العصبية الصم الغدد أورام لعالج أيضاً  Sunitinibيستخدم الكلية. استئصال وتم ينتشر لم الذي الكلوية الخاليا سرطان لديهم

التي األورام من يعانون الذين األشخاص في  )البنكرياسمن معينة خاليا في تبدأ التي األورام من نوع وهو  ، (pNETالبنكرياس

األدويةمن فئة في  Sunitinibالجراحة: عالجها يمكن وال تفاقمت
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في يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي غير البروتين عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى

األورام.تقليص في يساعد وقد السرطانية الخاليا انتشار إبطاء أو وقف

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

سرطان لعالج أو  ، )(GISTالمعوية المعدية اللحمة أورام لعالج بدونه. أو الطعام مع الفم طريق عن ألخذها كبسولة سونيتينيب يأتي

قبل أسبوعين لمدة راحة فترة تليها  ً)يوما28 (أسابيع 4 لمدة يومياً واحدة مرة سونيتينيب تناول يتم ما عادة  ، )(RCCالكلوية الخاليا

يتم ما عادة الكلوية ، الخاليا بسرطان اإلصابة من للوقاية طبيبك. بها أوصى التي للمدة أسابيع 6 كل تتكرر و التالية الجرعات دورة بدء

كل وتكرارها التالية الجرعات دورة بدء قبل أسبوعين لمدة استراحة تليها  ً)يوما28 (أسابيع 4 لمدة يومياً واحدة مرة سونيتينيب تناول

يومياً. واحدة مرة سونيتينيب تناول يتم ما عادة  ، )(pNETالبنكرياس في العصبية الصم الغدد أورام لعالج دورات. 9 لمدة أسابيع 6

من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في سونيتينيب خذ

مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط سونيتينيب خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك

طبيبك.وصفه

الكبسوالت.تفتح ال تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. الكبسوالت ابتالع

سونيتينيب.من جرعتك على اعتماداً مرة كل في أكثر أو واحدة كبسولة تناول إلى تحتاج قد

مدى على يعتمد هذا معينة. جانبية آثار من تعاني كنت إذا دائم أو مؤقت بشكل العالج إيقاف أو جرعتك بتقليل طبيبك يقوم قد

.sunitinibبـ عالجك أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث تواجهها. التي الجانبية واآلثار لك بالنسبة الدواء فعالية

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

سونيتينيب ،أخذ قبل

أخرى. أدوية أي أو سونيتينيب ، كبسوالت من مكونات أي أو سونيتينيب ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة من تحقق أو الصيدلي اسأل

ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ، )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين مثل الحيوية المضادات بعض يلي: مما أي

أونميل ، (إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات بعض  ؛ )كيتيك(وتليثروميسين  ، )بريفتين(ريفابنتين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين  ، )

أو البشرية المناعة نقص لفيروس األدوية بعض السكري. لمرض أدوية ديكساميثازون.  ؛ )فيفند(وفوريكونازول كيتوكونازول ،  ، )سبورانوكس

 ، )فيراسبت(ونلفينافير  ، )كريكسيفان(وإندينافير  ، )إيفوتازفي رياتاز ، (أتازانافير ذلك في بما  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة

و  Equetroو  Epitolكارباترول ، (كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية بعض نيفازودون.  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  ، )كاليترافي نورفير ، (وريتونافير

Tegretol  وTeril(  والفينيتوين والفينوباربيتال) ، بينوستو ، (أليندرونات تناولت أو تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . )فينيتيكديالنتين

)زوميتاريكالست ، (زوليدرونيك حمض حقن أو  ، )أتيلفياأكتونيل ، (ريزدرونات باميدرونات ،  ، )بونيفا(إيباندرونات إتيدرونات ،  ، )فوساماكس
هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا سونيتينيب ، مع أيضاً األخرى األدوية تتفاعل قد  ،

أخرى أدوية تتفاعل قد  ، )Zometaالجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة.

إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا سونيتينيب ، مع أيضاً

تأكد لذا سونيتينيب ، مع أيضاً أخرى أدوية تتفاعل قد  ، )Zometaالجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير

الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك

a607052.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/2



 :Sunitinibاألدويةمعلومات  MedlinePlusمساء3:58ً 14 ، /22/4

تناول أثناء جون سانت نبتة تأخذ ال جون. سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن والصيدلي طبيبك أخبر

سونيتينيب.

غير القلب إيقاع ( QTفترة إطالة الرئتين. في دموية جلطة قبل ؛ من عانيت أو نزيف مشكلة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

غير أو سريعة أو بطيئة قلب ضربات  ؛ )المفاجئالموت أو النوبات أو الوعي فقدان أو اإلغماء إلى يؤدي أن يمكن الذي المنتظم

مستويات السكري. مرض أو الدم في السكر نسبة انخفاض النوبات؛ مرتفع؛ دم ضغط القلب؛ فشل قلبية نوبة منتظمة.

أو الدرقية الغدة أو الكلى أمراض أو لثتك ؛ أو أسنانك أو فمك في مشاكل دمك ؛ في المغنيسيوم أو البوتاسيوم من منخفضة

القلب.

تناول أثناء شريكك أو أنت تحملي أال يجب طفل. إلنجاب تخطط كنت إذا أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك ويجب العالج ، بدء قبل الحمل اختبار إجراء إلى فستحتاج أنثى ، كنت إذا سونيتينيب.

استخدام وشريكك أنت عليك فيجب ذكراً ، كنت إذا النهائية. جرعتك بعد أسابيع 4 ولمدة سونيتينيب عالج أثناء الحمل

طبيبك إلى تحدث النهائية. جرعتك بعد أسابيع 7 ولمدة سونيتينيب باستخدام العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل

ذلك ، ومع والنساء. الرجال عند الخصوبة من  Sunitinibيقلل قد العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي النسل تحديد طرق حول

فاتصل سونيتينيب ، تناول أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا حامال.ً تصبحي أن يمكن ال شريكك أو أنك تفترض أال يجب

بطبيبك.

النهائية.الجرعة بعد أسابيع 4 ولمدة سونيتينيب باستخدام العالج أثناء ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

طبيبك يخبرك أن المحتمل من سونيتينيب. تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

سيخبرك الجروح. التئام على يؤثر قد ألنه المجدولة الجراحة من األقل على أسابيع 3 قبل سونيتينيب تناول عن بالتوقف

الجراحة.بعد أخرى مرة سونيتينيب بتناول تبدأ متى طبيبك

المحتمل من لونه. وفقدان شعرك وتفتيح األصفر اللون إلى بشرتك لون تحول في يتسبب قد سونيتينيب أن تعلم أن يجب

مؤلماً.أو ضاراً ليس وهو للدواء األصفر اللون بسبب هذا يكون أن

سونيتينيب.تناول أثناء بانتظام الدم ضغط فحص يجب الدم. ضغط ارتفاع يسبب قد سونيتينيب أن تعلم أن يجب

جراحة أجريت قد كنت إذا خاصة  ، )الفكعظم في خطيرة حالة  ، (ONJالفك عظم تنخر يسبب قد سونيتينيب أن تعلم أن يجب

أو تنظيف ذلك في بما الزمة ، عالجات أي وإجراء أسنانك فحص األسنان طبيب على يجب الدواء. تناول أثناء أسنان عالج أو

صحيح بشكل فمك وتنظيف أسنانك تنظيف من تأكد سونيتينيب. تناول في البدء قبل المالئمة ، غير األسنان أطقم إصالح

أو الفم تقرحات الفك ؛ أو األسنان أو الفم في ألم من تعاني كنت إذا األسنان طبيب أو طبيبك أخبر سونيتينيب. تناول أثناء

هذا تناول أثناء أسنان عالجات أي إجراء قبل طبيبك إلى تحدث فضفاضة. أسنان أي أو الفك. في بالثقل شعور أو خدر تورم.

الدواء.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

في التالية الجرعة تناول ثم تتذكرها أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول ساعة ، 12 عن تقل لمدة سونيتينيب من جرعة فاتتك إذا

ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز ساعة ، 12 من ألكثر جرعة فاتتك إذا ذلك ، ومع المحدد. الوقت

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار
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ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Sunitinibيسبب قد
تختفي:

ضعف

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةمن حرقة

غاز

بواسير

الحلقأو الفم أو اللسان أو الشفتين في حرقان أو تهيج أو ألم

جاففم

األشياءتذوق طريقة في تغيير

الشهيةفقدان

الوزنتغيرات

الشعرتساقط

وهشرقيق شعر أو أظافر

بطيءكالم

جافةأو شاحبة بشرة

تهتز

الفائتةأو المنتظمة غير أو الثقيلة الحيض فترات

كآبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

القدمينوباطن اليدين راحتي على الجلد في تقرحات ظهور أو تشقق أو سمك أو جفاف

األطرافأو الظهر أو المفاصل أو العضالت آالم

متكررأنفي نزيف

لثتكمن نزيف

الباردةالحرارة درجات في عادي غير انزعاج

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

الفور:على بطبيبك فاتصل خاصة ، احتياطات أو هام تحذير قسم

عاديغير نزيف أو كدمات

وقطريأسود أو دموي براز
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البولفي دم

المطحونةالقهوة يشبه أو فاتح أحمر قيء

الدمسعال

حنانأو تورم أو المعدة في ألم

الراسصداع

حمُى

الساقفي احمرار أو دفء أو ألم أو تورم

الكاحلينأو القدمين تورم

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

اإلغماءأو الدوخة

التركيزأو اليقظة انخفاض

ارتباك

كآبة

العصبية

النوبات

الرؤيةتغيرات

ضغطأو الصدر في ألم

الشديدالتعب

التنفسفي ضيق

العميقالتنفس مع ألم

المبررةغير الوزن زيادة

التبولانخفاض

غائمبول

الحلقأو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم

متسرع

قشعريرة

الفمداخل أو بالجلد تقشير أو تقرحات ظهور

التنفسأو البلع في صعوبة

الصوتفي بحة

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

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[

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

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

يسجل اختبار  ، (EKGالقلب كهربية مخطط مثل معينة اختبارات طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

واختبارات  ، )الدمضخ على قلبك قدرة لقياس الصوتية الموجات يستخدم اختبار (القلب صدى مخطط  ، )للقلبالكهربائي النشاط

جسمك استجابة من وللتحقق سونيتينيب ، تأخذ أن لك بالنسبة آمن أنه من للتأكد سونيتينيب باستخدام العالج وأثناء قبل البول

للدواء.

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

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

راندأسماء

a607052.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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