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زوليدرونيكحمض حقن
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الدواء؟هذا وصف لماذا

وضعيفة ضعيفة العظام فيها تصبح التي الحالة (العظام هشاشة عالج أو لمنع  )ريكالست(الزوليدرونيك حمض يستخدم

يستخدم . )المنتظمةالحيض فترات نهاية  ، "الحياةفي تغيير ("الطمث النقطاع تعرضن اللواتي النساء لدى  )بسهولةوتنكسر

والنساء الرجال لدى العظام هشاشة عالج أو ولمنع الرجال ، عند العظام هشاشة لعالج أيضاً  )ريكالست(الزوليدرونيك حمض

حمض يستخدم . )العظامهشاشة تسبب قد التي الكورتيكوستيرويد أدوية من نوع (السكرية القشرانيات يتناولون الذين

وقد وضعيفة ضعيفة العظام فيها تكون حالة وهي (العظام يصيب الذي باجيت مرض لعالج أيضاً  )ريكالست(الزوليدرونيك

في الكالسيوم من عالية مستويات لعالج  )زوميتا(الزوليدرونيك حمض يستخدم . )االنكسارسهلة أو مؤلمة أو مشوهة تكون

الكيميائي العالج مع أيضاً  )(Zometaالزوليدرونيك حمض يستخدم السرطان. من معينة أنواع تسببها قد والتي الدم

تنتج التي البيضاء الدم خاليا (البالزما خاليا في يبدأ الذي السرطان [المتعددة المايلوما عن الناجم العظام تلف لعالج للسرطان

حمض العظام. في انتشر لكنه الجسد من آخر جزء في بدأ الذي السرطان بسبب أو  )]العدوىلمكافحة الالزمة المواد

استخدامه يمكن ذلك ، ومع السرطان. انتشار يوقف أو يبطئ ولن للسرطان ، كيميائياً عالجاً ليس  )(Zometaالزوليدرونيك

وهو البايفوسفونيت. تسمى األدوية من فئة إلى الزوليدرونيك حمض ينتمي السرطان. مرضى لدى العظام أمراض لعالج

الدم.إلى العظام من المنبعثة الكالسيوم كمية وتقليل  ، )سمكها(العظام كثافة وزيادة العظام ، انهيار إبطاء طريق عن يعمل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مقدم بواسطة حقنها يتم ما عادة األقل. على دقيقة 15 لمدة الوريد في للحقن  )سائل(كمحلول الزوليدرونيك حمض يأتي

مستويات ارتفاع لعالج الزوليدرونيك حمض حقن استخدام عند العيادة. أو المستشفى أو الطبيب عيادة في الصحية الرعاية

من األقل على أيام 7 بعد ثانية جرعة إعطاء يمكن وحيدة. كجرعة إعطاؤه يتم ما عادة السرطان ، عن الناجم الدم في الكالسيوم

عند الطبيعية. المستويات عند يظل لم إذا أو الطبيعية المستويات إلى الدم في الكالسيوم ينخفض   لم إذا األولى الجرعة

يتم العظام ، في انتشر الذي السرطان أو المتعددة المايلوما عن الناجم العظام تلف لعالج الزوليدرونيك حمض حقن استخدام

تعرضن الالئي النساء لدى العظام هشاشة لعالج الزوليدرونيك حمض حقن استخدام عند أسابيع. 4 إلى 3 كل مرة عادة إعطاؤه

الجلوكوكورتيكويد ، يتناولون الذين األشخاص لدى العظام هشاشة من الوقاية أو لعالج أو الرجال ، عند أو الطمث ، النقطاع

الالئي النساء لدى العظام هشاشة من للوقاية الزوليدرونيك حمض استخدام عند السنة. في واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة

الذي باجيت مرض لعالج الزوليدرونيك حمض استخدام عند سنتين. كل مرة عادة إعطاؤه يتم الطمث ، النقطاع تعرضن

الوقت.بعض مرور بعد إضافية جرعات إعطاء يمكن ولكن وحيدة ، كجرعة عادة إعطاؤه يتم العظام ، يصيب
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حمض تتلقى أن قبل قليلة ساعات غضون في آخر سائل أو الماء من كوبين عن يقل ال ما شرب من تأكد

الزوليدرونيك.

العالج. أثناء لتتناولها د فيتامين على تحتوي التي الفيتامينات ومكمالت الكالسيوم بمكمالت يوصي أو طبيبك يصف قد

هذه تناول من يمنعك سبب أي هناك كان إذا طبيبك أخبر الطبيب. توجيهات حسب يوم كل المكمالت هذه تأخذ أن يجب

العالج.أثناء المكمالت

التفاعل هذا أعراض تشمل قد الزوليدرونيك. حمض حقن من جرعة تلقي بعد األولى القليلة األيام خالل تفاعالً تواجه قد

األعراض هذه تبدأ قد العضالت. أو المفاصل أو العظام وآالم والقشعريرة والصداع والحمى األنفلونزا أعراض تشبه أعراض

طبيبك يخبرك قد يوماً. 14 إلى 3 من تستمر وقد الزوليدرونيك حمض حقن من جرعة تلقيك بعد األولى الثالثة األيام خالل

األعراض.هذه عالج أو لمنع الزوليدرونيك حمض حقن تتلقى أن بعد طبية وصفة بدون للحرارة خافض   /لآلالممسكن بتناول

هو كما الدواء تلقي في االستمرار عليك فيجب العظام ، هشاشة عالج أو لمنع زوليدرونيك حمض حقن تتلقى كنت إذا

إلى بحاجة تزال ال كنت إذا ما حول آلخر وقت من طبيبك مع التحدث عليك يجب جيدة. بصحة تشعر كنت لو حتى مقرر

الدواء.بهذا العالج

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

يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ جرعة. تتلقى مرة كل وفي الزوليدرونيك

/FDA)( )ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً
ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov(  المصنعةالشركة موقع أو{ 

الدواء.دليل على للحصول

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

الزوليدرونيك ،حمض حقن تلقي قبل

حقن في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو زوليدرونيك حمض من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل زوليدرونيك. حمض

مع تعامل أن يجب . Reclastو  Zometaالتجارية األسماء تحت متاح الزوليدرونيك حمض حقن أن تعلم أن يجب

واحد.وقت في المنتجات هذه من فقط واحد

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

 ، )أميكين(أميكاسين مثل أمينوغليكوزيد الحيوية المضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ، )هيوماتين(باروموميسين  ، )فراديننيو  ، Rxنيو- (نيومايسين  ، )كانتريكس(كاناميسين  ، )جاراميسين(جنتاميسين

(لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير من وغيره األسبرين  ؛ )نبسين )توبراميسين(توبراميسين ستربتومايسين ،
العالج أدوية  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات

 ، )بوميكس(بوميتانيد مثل  ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )Digitekفي النوكسين ، (الديجوكسين للسرطان. الكيميائي

 ، )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون مثل الفموية والمنشطات  ؛ )الزيكس(وفوروسيميد  ، )إيدكرين(إيثاكرينيك وحمض

.)ديلتاسون(وبريدنيزون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل
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القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر الزوليدرونيك ، حمض باستخدام

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

الداكن والبول الفم جفاف من تعاني كنت إذا أو الكلى في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

أو العدوى أو الحمى أو القيء أو اإلسهال من مؤخراً تعاني أو األخرى الجفاف وعالمات الجلد وجفاف التعرق وانخفاض

قبل الجفاف عن تتوقف حتى طبيبك سينتظر السوائل. من كافية كمية شرب من يتمكنوا لم أو المفرط التعرق

أخبر العالج. هذا لك يصف ال قد الكلى أمراض من معينة أنواع لديك كان إذا أو الزوليدرونيك حمض حقنة إعطائك

مستوى بفحص طبيبك يقوم أن المحتمل من دمك. في الكالسيوم من منخفض مستوى لديك كان إذا أيضاً طبيبك

جداً.منخفضاً المستوى كان إذا الدواء هذا يصف ال وقد العالج تبدأ أن قبل دمك في الكالسيوم

بونيفا ، أريديا ، كا ،  +أكتونيل أكتونيل ، (البايفوسفونيت أو الزوليدرونيك بحمض عولجت قد كنت إذا طبيبك أخبر

قبل من خضعت قد كنت إذا الماضي ؛ في  )وزوميتاسكيليد ، ريكالست ، د ،  +فوساماكس فوساماكس ، ديدرونيل ،

الدقيقة ؛ األمعاء من أجزاء إلزالة جراحة أو الدرقية الغدة أو  )الرقبةفي صغيرة غدة (درقية الجار الغدة في جراحية لعملية

 ؛ )الجسممن أخرى أجزاء إلى الدم من كافية كمية ضخ القلب فيها يستطيع ال حالة (القلب في قصور من تعاني كنت وإذا

الدم تمنع حالة أي  ؛ )الجسممن أخرى أجزاء إلى الكافي األكسجين جلب الحمراء الدم خاليا فيها تستطيع ال حالة (الدم فقر

تمنع حالة أي دمك ؛ في البوتاسيوم أو المغنيسيوم أو الكالسيوم من منخفضة مستويات طبيعي ؛ بشكل التجلط من

فمك في خاصة عدوى لثتك ؛ أو أسنانك أو فمك في مشاكل أو الطعام ؛ من الغذائية العناصر امتصاص من جسمك

الكبد.أو درقية الجار الغدة أمراض أو األسبرين ؛ بتناول تفاقم إذا خاصة ًالتنفس ، عند الصفير أو الربو

النسل لتحديد موثوقة طريقة استخدام عليك يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

قد بطبيبك. فاتصل الزوليدرونيك ، حمض تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الزوليدرونيك. حمض تلقيك أثناء الحمل لمنع

حمض ألن المستقبل في وقت أي في للحمل تخطط كنت إذا طبيبك إلى تحدث الجنين. الزوليدرونيك حمض يؤذي

تناوله.عن التوقف بعد لسنوات جسمك في يبقى قد الزوليدرونيك

في تبدأ قد المفاصل. أو العضالت أو العظام في شديدة آالماً يسبب قد الزوليدرونيك حمض حقن أن تعلم أن يجب

من النوع هذا أن من الرغم على الزوليدرونيك. حمض حقن مرة ألول تلقيك بعد شهور أو أيام غضون في األلم بهذا الشعور

ناتجاً يكون قد أنه تدرك أن ولطبيبك لك المهم فمن الوقت ، لبعض الزوليدرونيك حمض حقنة تلقيك بعد يبدأ قد األلم

حمض بحقن العالج أثناء وقت أي في شديد ألم من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل الزوليدرونيك. حمض عن

بهذا العالج عن التوقف بعد األلم يختفي وقد الزوليدرونيك حمض حقنة إعطائك عن طبيبك يتوقف قد الزوليدرونيك.

الدواء.

قد كنت إذا خاصة  ، )الفكعظم في خطيرة حالة  ، (ONJالفك عظم تنخر يسبب قد الزوليدرونيك حمض أن تعلم أن يجب

الزمة ، عالجات أي وإجراء أسنانك فحص األسنان طبيب على يجب للدواء. استخدامك أثناء أسنان عالج أو جراحة أجريت

فمك وتنظيف بالفرشاة أسنانك تنظيف من تأكد الزوليدرونيك. حمض استخدام في البدء قبل التنظيف ، ذلك في بما

لهذا استخدامك أثناء أسنان عالجات أي تناول قبل طبيبك إلى تحدث الزوليدرونيك. حمض استخدام أثناء صحيح بشكل

الدواء.

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

ممكن.وقت أقرب في بطبيبك فاتصل زوليدرونيك ، حمض حقن لتلقي موعد فاتك إذا
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تلك أو األعراض ، هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الزوليدرونيك حمض يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة  "الوقائيةاإلجراءات "أو  "كيف"أقسام في المذكورة

حقنكفيه تلقيت الذي المكان في تورم أو ألم أو احمرار أو حكة

العينينحول تورم أو دامعة أو حكة أو منتفخة أو حمراء عيون

إمساك

غثيان

التقيؤ

إسهال

المعدةفي آالم

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

المعدةمن حرقة

الفمتقرحات

مفرطقلق

اإلثارة

كآبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

العدوىعالمات من وغيرها والسعال والقشعريرة الحمى

الفمفي بيضاء بقع

المهبلفي حكة أو حرقان أو تهيج أو احمرار أو تورم

بيضاءمهبلية إفرازات

القدمينأو اليدين أصابع في أو الفم حول وخز أو خدر

الشعرتساقط

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

الفور:

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو الذراعين أو اليدين أو الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم

الصوتفي بحة

البلعأو التنفس في صعوبة

a605023.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/4



MedlinePlusالدواء معلومات زوليدرونيك: حمض حقنمساء4:19ً 14 ، /22/4

الصدرمن العلوي الجزء في ألم

القلبضربات انتظام عدم

تشنجاتأو تشنجات أو عضلية تشنجات

عاديغير نزيف أو كدمات

منتفخةأو مؤلمة لثة

األسنانارتخاء

الفكفي بثقل شعور أو خدر

تلتئمال الفك أو الفم في قرحة

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

(عظم لكسر تعرضك خطر زيادة إلى العظام لهشاشة الزوليدرونيك حمض حقن مثل البايفوسفونيت بأدوية العالج يؤدي قد
 ، )العظام(العظم كسر قبل أشهر أو أسابيع لعدة الفخذين أو الفخذ أو الوركين في مؤلم خفيف بألم تشعر قد الفخذ.  )عظام

ينكسر أن المعتاد غير من أخرى. صدمة تعاني أو تسقط لم أنك من الرغم على كسر قد كليهما أو فخذك عظام أحد أن تجد وقد

حقن يتلقوا لم لو حتى العظم هذا يكسرون قد العظام بهشاشة المصابين األشخاص لكن األصحاء ، األشخاص في الفخذ عظم

الزوليدرونيك.حمض حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الزوليدرونيك. حمض

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

الحاجة.حسب إياه ويعطيك مكتبه في الدواء هذا طبيبك سيخزن

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

حمُى

ضعف

العضالتتقلصات أو للعضالت المفاجئ الشد

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات
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دوخة

عليهاالسيطرة يمكن ال التي العين حركات

مزدوجةرؤية

كآبة

المشيصعوبة

جسمكمن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

النوبات

ارتباك

التنفسفي ضيق

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

الكالمصعوبة

البلعفي صعوبة

التبولانخفاض

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

الزوليدرونيك.لحمض

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

®ريكالست

®زوميتا

2011/11/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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