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الزرنيخأكسيد ثالث حقن
)ID) ox' trye nik 'se arكـ تنطق

هام:تحذير

بسرطان المصابين األشخاص عالج في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت فقط الزرنيخ أكسيد ثالث إعطاء يجب

.ء)البيضاالدم خاليا سرطان (الدم

سيراقبك . APLالتمايز متالزمة تسمى األعراض من للحياة مهددة أو خطيرة مجموعة ظهور في الزرنيخ أكسيد ثالث يتسبب قد

القليلة األسابيع خالل يوم كل نفسك تزن أن طبيبك منك يطلب قد المتالزمة. بهذه تصُاب كنت إذا ما لمعرفة بعناية طبيبك

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . APLالتمايز متالزمة أعراض أحد هي الوزن زيادة ألن العالج من األولى

إصابتك على عالمة أول في السعال. أو الصدر ألم أو التنفس صعوبة أو التنفس ضيق أو الوزن زيادة أو الحمى الفور: على

المتالزمة.هذه لعالج أكثر أو دواء ًطبيبك لك سيصف  ، APLتمايز بمتالزمة

قد مما  ، )كهربائياضطراب بسبب الضربات بين الشحن إلعادة أطول وقتاً القلب عضالت تستغرق ( QTفترة إطالة في الزرنيخ أكسيد ثالث يتسبب قد

كهربية مخطط إجراء طبيبك سيطلب الزرنيخ ، أكسيد بثالث العالج تبدأ أن قبل الحياة. تهدد أو القلب ضربات في خطيرة مشكالت حدوث في يتسبب

من أكبر لخطر معرض أنك أو قلبك في كهربائي اضطراب بالفعل لديك كان إذا ما لمعرفة أخرى واختبارات  )للقلبالكهربائي النشاط يسجل اختبار (القلب

أخبر الزرنيخ. أكسيد بثالثي عالجك أثناء أخرى واختبارات القلب كهربية مخطط وسيطلب كثب عن طبيبك سيراقبك الحالة. هذه تطوير لإلصابة المعتاد

أو البوتاسيوم مستويات انخفاض أو القلب ، ضربات انتظام عدم أو القلب ، قصور أو تي ، كيو إطالة من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك

أمفوتيك ، أبيلسيت ، (أمفوتيريسين  ، )باسيروننيكسترون ، (أميودارون التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر دمك. في المغنيسيوم

إيري إس ، إي إي (إريثروميسين  ، )تيكوسين(دوفيتيليد  ، ء)الماحبوب (البول مدرات  ، )نوربيس(ديسوبيراميد  ، )بروبولسيد(سيسابريد  ، )فونجيزون

بيتاباس بيتاباس ، (سوتالول  ، )كينيديكس(كينيدين  ، )برونيستيلبروكانابيد ، (بروكاييناميد  ، )أوراب(بيموزيد  ، )أفيلوكس(موكسيفلوكساسين  )مايسين

القلب ضربات انتظام عدم من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل . )جيودون(وزيبراسيدون  ، )ميالريل(ثيوريدازين  ، )زاغام(سبارفلوكساسين  ، )إفإيه

و )AF Betapaceو  (sotalol Betapaceو   )Quinidex( quinidexو )Pronestylالزرنيخ. أكسيد بثالث العالج أثناء الوعي فقدت إذا أو تسارعها أو

sparfloxacin )Zagam(  وthioridazine )Mellaril(  وziprasidone )Geodon(  . ضربات انتظام عدم من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

و )AF Betapaceو  (sotalol Betapaceو   )Quinidex( quinidexو )Pronestylالزرنيخ. أكسيد بثالث العالج أثناء الوعي فقدت إذا أو تسارعها أو القلب

sparfloxacin )Zagam(  وthioridazine )Mellaril(  وziprasidone )Geodon(  . ضربات انتظام عدم من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

الزرنيخ.أكسيد بثالث العالج أثناء الوعي فقدت إذا أو تسارعها أو القلب

الدماغ وظيفة عن ناجمة أخرى وصعوبات الذاكرة في ومشاكل ارتباك (دماغي اعتالل إلى الزرنيخ أكسيد ثالث حقن يؤدي قد

االمتصاص سوء متالزمة من تعاني كنت إذا الكحول ، من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك أخبر . )الطبيعيةغير

 ،)الطعامامتصاص في مشاكل (

httpa608017.html/meds/druginfo/s: //medlineplus.gov5/1

TITLE - ARSENIC TRIOXIDE / TRISENOX MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-arsenic-trioxide-trisenox-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608017.html


MedlinePlusالدواء معلومات الزرنيخ: أكسيد ثالث حقنمساء3:51ً 4 ، /1/422

فقدان الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )الزيكس(فوروسيميد تتناول كنت إذا أو نقص ،

البصري اإلدراك انخفاض مثل بصرية تغييرات أو المشي ؛ أو التوازن أو التنسيق في مشاكل الكالم تغييرات النوبات؛ الوعي؛

يتمكنوا حتى خطيرة تكون قد التي األعراض يعرف الرعاية مقدم أو عائلتك أن من تأكد المزدوجة. الرؤية أو القراءة مشاكل أو

بمفردك.االتصال على قادر غير كنت إذا العالج طلب من

لثالث جسمك استجابة من للتحقق وبعد قبل معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الزرنيخ.أكسيد

الزرنيخ.أكسيد ثالث تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

من جداً كبير عدد فيه يوجد السرطان من نوع  ؛ (APLالحاد النخاعي الدم ابيضاض لعالج تريتينوين مع الزرنيخ أكسيد ثالث يستخدم

األشخاص بعض لدى  APLلعالج يستخدم أنه كما أولي. كعالج األشخاص بعض لدى  )العظامونخاع الدم في الناضجة غير الدم خاليا

أخرى وأنواع الريتينويد باستخدام العالج بعد ساءت ثم حالتهم تحسنت الذين أو الكيميائي العالج من أخرى أنواع تساعدهم لم الذين

طريق عن يعمل وهو األورام. مضادات تسمى األدوية من فئة في الزرنيخ أكسيد ثالث يوجد الكيميائية.  )العالجات(العالج من

السرطانية.الخاليا نمو وقف أو إبطاء

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يتم ما عادة طبية. عيادة أو مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة الوريد في حقنه يتم  )سائل(كمحلول الزرنيخ أكسيد ثالث يأتي

التسريب. أثناء جانبية آثار ظهرت إذا ساعات 4 إلى تصل لمدة حقنه يمكن ولكن ساعتين ، إلى ساعة لمدة الزرنيخ أكسيد ثالث حقن

محددة.زمنية لفترة يومياً واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة

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

الزرنيخ ،أكسيد ثالث حقن تلقي قبل

ثالث حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو الزرنيخ ، أكسيد ثالث من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل الزرنيخ. أكسيد

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

الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد هام. تحذير قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك

الكلى.أو الكبد في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

إجراء إلى تحتاجين فسوف أنثى ، كنت إذا طفل. إلنجاب تخطط كنت إذا أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجرعة بعد األقل على أشهر 6 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل واستخدام العالج بدء قبل الحمل اختبار

للزرنيختلقيك أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة وشريكتك أنت تستخدم أن يجب ذكراً ، كنت إذا النهائية.
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بطبيبك. فاتصل الدواء ، هذا استخدام أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 3 ولمدة أكسيد ثالث

قد الزرنيخ أكسيد ثالث الزرنيخ. أكسيد بثالث عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام حول طبيبك إلى تحدث

الجنين.يؤذي

بعد أسبوعين ولمدة العالج أثناء الطبيعية الرضاعة بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة

الزرنيخ.أكسيد ثالث تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الرجال. عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

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

الزرنيخ.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

الفور على بطبيبك اتصل الدم. في السكر نسبة زيادة في الزرنيخ أكسيد ثالث حقن يتسبب قد

:)الدمفي السكر نسبة ارتفاع (الدم في السكر الرتفاع التالية األعراض من أي لديك كان إذا

الشديدالعطش

التبولكثرة

الشديدالجوع

ضعف

الرؤيةوضوح عدم

الحماض تسمى الحياة تهدد خطيرة حالة تتطور فقد الدم ، في السكر نسبة ارتفاع عالج يتم لم إذا
األعراض:هذه من أي لديك كان إذا الفور على طبية رعاية على احصل السكري. الكيتوني

جاففم

غثيانو استفراغ

التنفسفي ضيق

الفواكهرائحة منها تفوح التي النفس رائحة

الوعيقلة

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الزرنيخ أكسيد ثالث حقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

المفرطالتعب

دوخة

الراسصداع

إسهال

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم
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متسرع

متشوقمتلهف،

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

عاديغير نزيف أو كدمات

القهوةيشبه الذي أو الدموي القيء

فاتحأحمر دم على يحتوي أو وقطري أسود براز

التبولانخفاض

قشعريرة

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً الزرنيخ أكسيد ثالث 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(.

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

النوبات

العضالتضعف

ارتباك

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الزرنيخ.أكسيد ثالث حقن حول أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل

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

®تريزينوكس

2019/08/15- مراجعة آخر
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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
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