
a699019.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

تراستوزومابحقن
)mab) 'zoo too trasكـ تنطق

يالحظ:

أدوية (بيولوجية أدوية هي تراستوزوماب ، وحقن تراستوزوماب ، وحقن تراستوزوماب ، وحقن تراستوزوماب ، حقن إن

-qyypوحقن  ، dkst-trastuzumabوحقن  ، anns-trastuzumabحقن يشبه . )حيةكائنات من مصنوعة

trastuzumab  حقن كبير حد إلىtrastuzumab  حقن طريقة بنفس ويعملtrastuzumab  لذلك ، الجسم. في

المناقشة.هذه في األدوية هذه لتمثيل تراستوزوماب حقن منتجات مصطلح استخدام سيتم

هام:تحذير

أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر الحياة. تهدد أو خطيرة قلبية مشاكل تراستوزوماب حقن منتجات تسبب قد

بما جيد بشكل يعمل قلبك كان إذا ما لمعرفة العالج وأثناء قبل اختبارات طبيبك سيطلب القلب. في بمرض أصبت

أو لصدرك اإلشعاعي بالعالج تعالج كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر بأمان.  trastuzumabحقن منتج لتلقي يكفي

(إبيروبيسين  ، )دوكسيل(دوكسوروبيسين  ، )سيروبيديندونوكسوم ، (داونوروبيسين مثل للسرطان أنثراسيكلين بأدوية
ضيق سعال ؛ الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )إيداروبيسين(وإيداروبيسين  ، )إيلينس

2.3 حوالي [أرطال 5 من أكثر (الوزن زيادة الساقين. أسفل أو والكاحلين والقدمين واليدين الذراعين تورم التنفس؛ في

منتظم ،غير سريع ، أو الوعي؛ فقدان دوخة؛  ؛ )ساعة24 في  ]كيلوجرام

أو الدواء إعطاء أثناء تحدث قد للحياة مهددة أو خطيرة تفاعالت حدوث في  Trastuzumabحقن منتجات تتسبب قد

كنت إذا طبيبك أخبر الشديد. الرئة تلف في أيضاً  Trastuzumabحقن منتجات تتسبب قد ذلك. بعد ساعة 24 حتى

صعوبة في لك تسبب إذا خاصة رئتيك ، في ورم لديك كان إذا أو منه عانيت أن سبق أو الرئة في مرض من تعاني

فعل رد واجهت إذا عالجك إيقاف يمكن بحيث تراستوزوماب حقن منتج تتلقى عندما بعناية طبيبك سيراقبك التنفس.

صداع ، ألم ، قيء ، غثيان ، قشعريرة ، حمى ، الفور: على طبيبك أخبر التالية ، األعراض من أي لديك كان إذا خطير.

البلع.أو التنفس في صعوبة أو الحلق. في ضيق حكة ، خاليا ، جلدي ، طفح ضعف ، دوار ،
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يجب بعد. يولد لم الذي بجنينك تراستوزوماب حقن منتجات تضر قد للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد أشهر 7 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك

بطبيبك فاتصل تراستوزوماب ، حقن بمنتج عالجك أثناء حامال ًأصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول

الفور.على

لمنتج جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

تراستوزوماب.حقن

تراستوزوماب.حقن منتج تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

الذي الثدي سرطان من معين نوع لعالج أخرى أدوية استخدام بعد أو أخرى أدوية مع تراستوزوماب حقن منتجات تسُتخدم

فرصة لتقليل أخرى بأدوية العالج وبعد أثناء أيضاً تراستوزوماب حقن منتجات تستخدم الجسم. من أخرى أجزاء إلى انتشر

من معينة أنواع لعالج أخرى أدوية مع أيضاً تراستوزوماب حقن منتجات تستخدم الثدي. سرطان من معين نوع عودة

المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة إلى تراستوزوماب ينتمي الجسم. من أخرى أجزاء إلى انتشرت التي المعدة سرطان

السرطانية.الخاليا نمو وقف طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو طبيب قبل من الوريد في حقنه ليتم سائل مع مزجه ليتم كمسحوق أو سائلة صورة في تراستوزوماب حقن منتجات تأتي

عادة إعطاؤه يتم المنتشر ، الثدي سرطان لعالج تراستوزوماب حقن منتج استخدام عند طبية. منشأة أو مستشفى في ممرضة

في واحدة مرة عادة ًإعطاؤه يتم الثدي ، سرطان عودة لمنع تراستوزوماب حقن منتج استخدام عند األسبوع. في واحدة مرة

إلى تصل لمدة األخرى باألدوية العالج اكتمال بعد أسابيع 3 كل مرة ثم األخرى ، الكيميائي العالج بأدوية العالج أثناء األسبوع

طول يعتمد أسابيع. 3 كل مرة عادة إعطاؤه يتم المعدة ، سرطان لعالج تراستوزوماب حقن منتج استخدام عند أسبوعاً. 52

منها.تعاني التي الجانبية واآلثار لألدوية جسمك استجابة مدى على العالج فترة

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

 ،trastuzumabحقن منتج تلقي قبل

دكست ، تراستوزوماب أنس ، تراستوزوماب-تراستوزوماب ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

اسأل بنزيل. كحول أو أخرى ، أدوية أي أو الصيني ، الهامستر مبيض خلية بروتين من المصنوعة كيويب تراستوزوماب-

الهامستر مبيض خلية بروتين من مصنوع منه حساسية لديك الذي الدواء كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا الصيدلي

بنزيل.كحول على يحتوي أو الصيني

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

إلىطبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها
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الجانبية.اآلثار لمعرفة بعناية راقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات بتغيير قم

أخرى.طبية حالة أي أو هام تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

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

تراستوزوماب.

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

تراستوزوماب.حقن منتج من جرعة لتلقي موعد تحديد على قادر غير كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً تراستوزوماب حقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

إسهال

إمساك

المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

الشهيةفقدان

العضالتأو المفاصل أو العظام أو الظهر آالم

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الساخنةالهبات

الساقينأو القدمين أو اليدين أو الذراعين في وخز أو حرقان أو خدر

األظافرمظهر في تغيرات

الشبّاَبحبَ ُّ

كآبة

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير

للعدوىأخرى وعالمات التبول عند وألم التبول وصعوبة والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

عاديغير نزيف أو أخرى وكدمات األنف في نزيف

المفرطالتعب

شاحبجلد
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النوبات؛ المعدة في آالم البول. كمية انخفاض الداكن؛ البول سريعة؛ قلب ضربات إعياء؛ الشهية؛ فقدان القيء. غثيان؛

عضليةوتشنجات تقلصات أو الهلوسة.

الدواء.لهذا تلقيك أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً تراستوزوماب حقن يسبب 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(.

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

.trastuzumabلحقن جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد

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

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك 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 مرة

راندأسماء

)تراستوزوماب(®هرسبتين

)أنستراستوزوماب-(®كانجينتي

dkst(-trastuzumab)®أوجيفري

)qyypتراستوزوماب- (®ترازيميرا

2020/05/15- مراجعة آخر
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