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هام:تحذير

الثاليدومايد.بسبب الحياة تهدد خطيرة خلقية عيوب حدوث خطر

الثاليدومايد:يتناولون الذين األشخاص لجميع

جرعة حتى الدواء. هذا تناول أثناء حوامل يصبحن أن يمكن الالتي أو الحوامل النساء قبل من الثاليدومايد تناول عدم يجب

 )الوالدةعند الطفل عند موجودة جسدية مشاكل (خطيرة خلقية تشوهات تسبب أن يمكن الحمل أثناء الثاليدومايد من واحدة
 ])®[STEPSالسالمة ووصف الثاليدومايد تعليم نظام باسم سابقاً المعروف (®REMSثاليدومايد يسمى برنامج الجنين. وفاة أو

ال النساء وأن الثاليدومايد يتناولن ال الحوامل النساء أن من للتأكد  )(FDAوالدواء الغذاء إدارة قبل من عليه الموافقة تمت

والنساء الرجال ذلك في بما للثاليدومايد ، وصفهم تم الذين األشخاص جميع تسجيل يجب الثاليدومايد. تناول أثناء يحملن

REMSثاليدومايد مع مسجل طبيب من للثاليدومايد طبية وصفة لديك ، ®REMSثاليدومايد مع الحمل ، يستطيعون ال الذين
الدواء.هذا على الحصول أجل من ®REMSثاليدومايد مع مسجلة صيدلية في الطبية الوصفة على واحصل ، ®

قد زيارة ، كل في منها. تعاني قد جانبية آثار وأي حالتك عن للتحدث العالج فترة خالل شهر كل طبيبك رؤية إلى تحتاج سوف

في الطبية الوصفة هذه ملء يتم أن يجب تعبئة. إعادة بدون األدوية من يوماً 28 إلى تصل لمدة طبية وصفة طبيبك يعطيك

أيام.7 غضون

العالج.بعد أسابيع 4 ولمدة الثاليدومايد تناول أثناء بالدم تتبرع ال

لديك.التي األعراض نفس لديه كان لو حتى آخر ، شخص أي مع الثاليدومايد تشارك ال

الثاليدومايد:يتناولن اللواتي للنساء

هذه تلبية إلى بحاجة أنت بالثاليدومايد. العالج أثناء معينة متطلبات تلبية إلى تحتاج فسوف الحمل ، من تمكنت إذا

تكن لم إذا فقط المتطلبات هذه تلبية من إعفاؤك يتم قد الحمل. على القدرة عدم من تاريخ لديك كان لو حتى المتطلبات

إلزالة جراحة (الرحم استئصال لعملية خضعت قد كنت أو التوالي ، على شهراً 24 لمدة  )الشهريةالدورة (شهرية دورة لديك

.)الرحم
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العالج ، وأثناء الثاليدومايد ، تناول في تبدأ أن قبل أسابيع 4 لمدة النسل لتحديد مقبولين شكلين استخدام عليك يجب

من الشكلين هذين استخدام عليك يجب المقبولة. النسل تحديد بأشكال طبيبك سيخبرك العالج. بعد أسابيع 4 ولمدة

قبل أسابيع 4 لمدة رجل مع جنسي اتصال أي وجود عدم ضمان من تتمكن لم ما األوقات جميع في النسل تحديد وسائل

العالج.بعد أسابيع 4 ولمدة العالج وأثناء العالج

حبوب (الهرمونية الحمل موانع الستخدام تخطط كنت إذا فعالية. أقل الهرمونية الحمل موانع تجعل أن األدوية لبعض يمكن

فأخبر بالثاليدومايد ، عالجك أثناء  )الرحمداخل األجهزة أو الحلقات ، أو الحقن ، أو الغرسات ، أو الالصقات ، أو الحمل ، منع

ذكرمن تأكد لتناولها . تخطط أو تتناولها التي العشبية والمكمالت والفيتامينات األدوية جميع عن طبيبك

griseofulvin )Grifulvin( : البشرية المناعة نقص فيروس لعالج األدوية بعض  ؛HIV)(  ذلكفي بما

amprenavir )Agenerase(  ، وatazanavir )Reyataz(  ، وdarunavir )Prezista(  ، وfosamprenavir )Lexiva(  ، و

indinavir )Crixivan(  ، وKaletra(  lopinavir )in ، وnelfinavir )Viracept(  ،  وritonavir ، في

saquinavir )Invirase( ، Kaletra(  ، وtipranavir )Aptivus(  كاربامازيبين ذلك في بما للنوبات األدوية بعض  ؛)
ريماكتان ، (ريفامبين البنسلين.  ؛ )بروفيجيل(مودافينيل  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (والفينيتوين  )تيجريتولإيكيترو ، كارباترول ،

الهرمونية ، الحمل موانع عمل مع األخرى األدوية من العديد تتداخل قد جون. سانت ونبتة  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )ريفادين

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى لتناولها ، تخطط أو تتناولها التي األدوية بكل طبيبك إخبار من تأكد لذا

اختبار إجراء إلى أيضاً ستحتاج الثاليدومايد. تناول في البدء من تتمكني أن قبل للحمل سلبيين اختبارين لديك يكون أن يجب

االختبارات.هذه تجري وأين متى طبيبك سيخبرك العالج. أثناء معينة أوقات في المختبر في الحمل

أو الشهرية الدورة في تأخرت أو حامل ، أنك تعتقدين كنت إذا الفور على بطبيبك واتصلي الثاليدومايد تناول عن توقفي

تحديد وسائل من شكلين استخدام دون الجنس مارست أو الشهرية ، الدورة نزيف في تغيير أي لديك كان أو فيها ، تأخرت

إذا الحمل. لمنع  )"للحبوبالتالي الصباح ("الطارئة الحمل منع وسائل يصف أن لطبيبك يمكن الحاالت ، بعض في النسل.

من أيضاً طبيبك سيتأكد المصنعة. والشركة والدواء الغذاء بإدارة االتصال طبيبك على يجب عالجك ، أثناء حامال ًأصبحت

ولطفلك.لك األفضل الخيارات اتخاذ في مساعدتك يمكنه الحمل أثناء المشاكل في متخصص طبيب مع التحدث

الثاليدومايد:يتناولون الذين للرجال بالنسبة

أثناء القضيب خالل من إطالقها يتم التي المنوية الحيوانات على يحتوي الذي السائل (المنوي السائل في الثاليدومايد يوجد

امرأة مع جنسي اتصال أي تجنب أو الصناعي الذكري الواقي أو الذكري الواقي استخدام إما عليك يجب . )الجنسيةالنشوة

لعملية خضعت قد كنت لو حتى مطلوب هذا العالج. بعد أسابيع 4 ولمدة الدواء هذا تناول أثناء تماماً حامالً تصبح قد أو حامل

كنت إذا الفور على طبيبك أخبر . )الحملفي والتسبب جسمك مغادرة من المنوية الحيوانات لمنع جراحة (الدافقة القناة قطع

حامل.شريكك أن سبب ألي تعتقد كنت إذا أو حامال ًتصبح أن يمكن امرأة مع المحمي غير الجنس مارست قد

العالج.بعد أسابيع 4 ولمدة الثاليدومايد تناول أثناء المنوية الحيوانات أو بالمني تتبرع ال

الدم:تجلط مخاطر
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دموية جلطة حدوث من خطر فهناك  ، )العظامنخاع سرطان من نوع (المتعددة المايلوما لعالج الثاليدومايد تتناول كنت إذا

مثل األخرى الكيميائي العالج أدوية مع الثاليدومايد استخدام عند الخطر هذا يزداد رئتيك. أو ساقيك أو ذراعيك في

في تورم أو دفء ، أو احمرار ، أو ألم ، أو ألم ، التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك اتصل ديكساميثازون.

األسبرين أو  )للدممميع (للتخثر مضاداً طبيبك لك يصف قد الصدر. في ألم أو التنفس؛ في ضيق الساقين ؛ أو الذراعين

بالثاليدومايد.عالجك أثناء الجلطات تكون منع في للمساعدة

الثاليدومايد.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

مؤخراً. المرض بهذا إصابتهم اكتشاف تم الذين األشخاص لدى المتعددة المايلوما لعالج الديكساميثازون مع الثاليدومايد يستخدم

تقرحات من نوبات  ؛ (ENLالجذامي العقدي للحمامي الجلدية األعراض ومنع لعالج أخرى أدوية مع أو بمفرده يستخدم أنه كما

من فئة إلى الثاليدومايد ينتمي . ])الجذام[هانسن بمرض المصابين األشخاص في تحدث التي األعصاب وتلف والحمى الجلد

 ENLيعالج السرطانية. الخاليا لمحاربة المناعة جهاز تقوية طريق عن المتعددة المايلوما يعالج المناعة. تعديل عوامل تسمى األدوية

التورم.تسبب التي الطبيعية المواد بعض عمل منع طريق عن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

النوم وقت في يومياً واحدة مرة بالماء الثاليدومايد تناول يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة شكل على الثاليدومايد يأتي

مرة من أكثر بتناوله طبيبك يخبرك فقد  ، ENLلعالج الثاليدومايد تتناول كنت إذا مسائية. وجبة تناول بعد األقل على واحدة وساعة

على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في الثاليدومايد خذ الوجبات. بعد واحدة ساعة األقل على اليوم ، في

التوجيهات. حسب تماماً الثاليدومايد خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال

بشرتك المست إذا الالزم. من أكثر معها تتعامل أو الكبسوالت تفتح ال ألخذها. مستعداً تكون حتى عبواتها في بالكبسوالت احتفظ

والصابون.بالماء المكشوفة المنطقة اغسل مكسور ، مسحوق أو كبسوالت

قد الدواء. تناول عن التوقف عند تعود األعراض كانت إذا وما للثاليدومايد األعراض استجابة كيفية على العالج فترة طول يعتمد

التحدث دون الثاليدومايد تناول عن تتوقف ال الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك تقليل أو عالجك مقاطعة إلى طبيبك يحتاج

تدريجياً.جرعتك طبيبك يقلل أن المحتمل من عالجك ، يكتمل عندما طبيبك. مع

الدواءلهذا استخدامات هناك

مضاعفات بعض لعالج يستخدم أنه كما وتهيج. تورم على تنطوي التي الجلدية األمراض بعض لعالج أحياناً الثاليدومايد يستخدم

المرتبط واإلسهال  ، )الفمفي القرحات فيها تتشكل التي الحالة (القالعي الفم التهاب مثل  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس

(كابوزي وساركوما العدوى ، أنواع وبعض البشرية ، المناعة نقص بفيروس المرتبط الهزال ومتالزمة البشرية ، المناعة نقص بفيروس
الذين المرضى في الشديد الوزن وفقدان واألورام ، السرطان أنواع بعض عالج في أيضاً الثاليدومايد استخدام تم . )الجلدلسرطان نوع

زراعة بعد تحدث أن يمكن التي المضاعفات أحد وهو (المضيف مرض مقابل المزمن والطعُم المناعة ، جهاز في ضعف من يعانون

العظامنخاع
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يسبب مما الهضمي ، الجهاز بطانة الجسم فيها يهاجم حالة (كرون ومرض  )الزرعمتلقي جسم حديثاً المزروعة المادة تهاجم حيث

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )والحمىالوزن وفقدان واإلسهال األلم

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات أحياناً الدواء هذا يوصف

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الثاليدومايد ،تناول قبل

أخرى.أدوية أي أو الثاليدومايد من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

االكتئاب. مضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المذكورة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

فيديكس(ديدانوزين الكلوربرومازين.  ؛ )سيكونال(وسيكوباربيتال الفينوباربيتال ،  ، )(Nembutalبنتوباربيتال مثل الباربيتورات

 ، )بالتينول(سيسبالتين مثل للسرطان الكيميائي العالج أدوية بعض النوبات ؛ أو العقلي المرض أو للقلق أدوية  ؛ )

يحتاج قد والمهدئات. منومة؛ حبوب المهدئات.  ؛ )سيرباالن(ريزيربين وفينكريستين ؛  ، )تاكسولأبراكسان ، (باكليتاكسيل

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك

المناعة نقص متالزمة أو  ، )(HIVالبشرية المناعة نقص بفيروس أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

النوبات.أو الدم ، في البيضاء الدم خاليا مستوى انخفاض أو  ، )اإليدز(المكتسب

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

تكون أن منك تتطلب أخرى بأنشطة تقوم أو اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال نعسان. يجعلك قد الثاليدومايد أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى تماماً متيقظاً

الجانبية اآلثار يجعل أن للكحول يمكن للثاليدومايد. تناولك أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

أسوأ.للثاليدومايد

في للمساعدة الكذب. وضعية من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما واإلغماء والدوار الدوخة يسبب قد الثاليدومايد أن تعلم أن يجب

الوقوف.قبل دقائق لبضع األرض على قدميك إراحة مع ببطء السرير من انهض المشكلة ، هذه تجنب

ارتداء السوائل هذه مع يتالمس قد شخص أي على يجب الجسم. وسوائل الدم في موجود الثاليدومايد أن تعلم أن يجب

والصابون.بالماء الجلد من مكشوفة مناطق أي غسل أو القفازات

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

الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة موعد حتى ساعة 12 من أقل كان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

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

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

النعاس

ارتباك

القلق

المزاجتغيرات أو االكتئاب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الظهرأو والمفاصل والعضالت العظام آالم

ضعف

الراسصداع

الشهيةفي تغير

الوزنتغيرات

غثيان

إمساك

جاففم

جافجلد

شاحبجلد

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

عليهالحفاظ أو االنتصاب تحقيق في صعوبة

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

متسرع

متشوقمتلهف،

قشعريرة

الجلدوتقشير تقرحات ظهور

العينينأو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

التنفسأو البلع في صعوبة

األخرىالعدوى عالمات أو والسعال والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

سريعةأو بطيئة قلب ضربات

النوبات
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بعد أو أثناء وقت أي في الضرر هذا يحدث قد ودائماً. شديداً يكون أن يمكن الذي األعصاب تلف في الثاليدومايد يتسبب قد

فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العصبي. جهازك على الثاليدومايد أثر كيف ليرى بانتظام طبيبك سيفحصك العالج.

والقدمين.اليدين في حرق أو وألم ، وخز ، خدر ، الفور: على بطبيبك واتصل الثاليدومايد تناول عن

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار يسبب قد الثاليدومايد

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

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

للثاليدومايد.

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
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راندأسماء

®ثالوميد

2019/08/15- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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