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أزاسيتيدينحقن
)deen) 'i site za ayباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

وال مشوهة دموية خاليا العظم نخاع فيها ينتج التي الحاالت من مجموعة (النقوي التنسج خلل متالزمة لعالج أزاسيتيدين يستخدم

عن يعمل وهو الميثيل. إزالة عوامل تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي أزاسيتيدين . )السليمةالدم خاليا من يكفي ما عنها ينتج

العظام.نخاع في الطبيعية غير الخاليا قتل طريق وعن الطبيعية الدم خاليا إنتاج على العظمي النخاع مساعدة طريق

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن أو  )الجلدتحت (الجلد تحت ويحقن الماء مع يخلط مسحوق شكل على األزاسيتيدين يأتي

يمكن أيام. 7 لمدة يومياً واحدة مرة حقنها يتم ما عادة بالمستشفى. الخارجية العيادات قسم أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب

األقل.على دورات أربع لمدة عادة العالج يتم أن يجب طبيبك. بها يوصي التي للمدة أسابيع 4 كل العالج هذا تكرار

قد للدواء. خطيرة جانبية آثار من عانيت قد تكن لم وإذا حالتك تتحسن لم إذا دورتين بعد اآلزاسيتيدين من جرعتك طبيبك يزيد قد

أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك تقليل أو عالجك تأخير إلى أيضاً طبيبك يحتاج

بأزاسيتادين.عالجك

أزاسيتادين.من جرعة كل تتلقى أن قبل والقيء الغثيان لمنع دواء ًطبيبك سيعطيك

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

اآلزاسيتيدين ،استخدام قبل

أدوية أي أو  ، )ريزكتيسولأوسميترول ، (مانيتول أو أزاسيتيدين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أخرى.

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

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها
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أزاسيتيدين.تناول بعدم طبيبك يخبرك قد الكبد. في ورم لديك كان إذا طبيبك أخبر

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

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

إلى تحدث باألزاسيتيدين. عالجك أثناء لشريكك أو لنفسك الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب اآلزاسيتيدين.

فاتصل اآلزاسيتيدين ، استخدام أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك

الجنين.األزاسيتيدين يؤذي قد بطبيبك.

اآلزاسيتيدين.استخدام أثناء ترضع ال

عقار تستخدم أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

أزاسيتيدين.

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

اآلزاسيتيدين.من جرعة لتلقي موعد تحديد على قادر غير كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً اآلزاسيتيدين يسبب قد
تختفي:

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

اللسانأو الفم في تقرحات

بواسير

حنانأو المعدة في ألم

المعدةمن حرقة

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

الراسصداع

دوخة

ضعف

المفرطالتعب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

كآبة
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القلق

المفاصلأو العضالت أو الظهر آالم

العضالتتشنجات

التعرق

ليليتعرق

التبولعند ألم أو التبول في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

جافجلد

الدواءحقن فيه تم الذي المكان في الجلد لون في تغير أو تكتل أو حكة أو انتفاخ أو كدمات أو ألم أو احمرار

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

الفور:

شاحبجلد

التنفسفي ضيق

سريعةقلب ضربات

صدرألم

سعال

عاديغير نزيف أو كدمات

األنففي نزيف

اللثةنزيف

الجلدعلى صغيرة أرجوانية أو حمراء نقاط

للعدوىأخرى عالمات أو قشعريرة أو الحمى أو الحلق التهاب

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً األزاسيتيدين يسبب قد

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

عالجك.تتلقى حيث المستشفى أو الطبي المكتب في الدواء هذا تخزين سيتم

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن
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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

إسهال

غثيان

التقيؤ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لألزاسيتيدين.

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

®فيدازا

هناكأسماء

الداكاميسين

2010/01/09- 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

a607068.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/4

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

