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بينداموستينحقن
)teen) mus' 'da benباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

حقن يستخدم . ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع (المزمن الليمفاوي الدم ابيضاض لعالج  Bendamustineحقن يستخدم

Bendamustine  ًالليمفاوية الغدد سرطان من نوع لعالج أيضاHodgkins-non NHL) : خاليا من نوع في يبدأ الذي السرطان

ينتمي آخر. بدواء العالج بعد أو أثناء التفاقم في استمر ولكنه ببطء ، ينتشر  )طبيعيبشكل العدوى تحارب التي البيضاء الدم

Bendamustine  من والحد الموجودة السرطانية الخاليا قتل طريق عن يعمل إنه األلكلة. عوامل تسمى األدوية من فئة إلى

الجديدة.السرطانية الخاليا نمو

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

10 لمدة  )الوريدفي (الوريد طريق عن وحقنه سائل مع خلطه ليتم كمسحوق أو  )سائل(كمحلول  Bendamustineيأتي

خارجية عيادة أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة دقيقة 60 أو 30 لمدة الوريد في حقنه يتم أو دقائق

يوماً 26 تليها يومين ، لمدة يومياً واحدة مرة عادة حقنها يتم  ، CLLلعالج بنداموستين حقن استخدام عند بالمستشفى.

يتم عندما دورات. 6 إلى تصل لمدة يوماً 28 كل الدورة تكرار ويمكن دورة ، هذه العالج فترة تسمى الدواء. إعطاء يتم ال عندما

إعطاء يتم ال عندما يوماً 19 تليها يومين ، لمدة يومياً واحدة مرة عادة حقنها يتم  ، NHLلعالج بنداموستين حقن استخدام

دورات.8 إلى تصل لمدة يوماً 21 كل هذه العالج دورة تكرار يمكن الدواء.

 )أدوية(أدوية أيضاً طبيبك يعطيك قد الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك وتعديل عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد
بنداموستين.بحقن عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض عالج أو لمنع أخرى

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

بنداموستين ،حقن تلقي قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو بنداموستين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل بنداموستين.
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العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

لوفوكس ، (فلوفوكسامين  ، )سيبرو(سيبروفلوكساسين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بريلوسيك(وأوميبرازول

تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا بنداموستين مع األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية.

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى

تسبب قد فيروسية عدوى  ؛ (CMVللخاليا المضخم الفيروس بعدوى أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

كبدية عدوى  ؛ (B HBVالكبد التهاب فيروس عدوى  ، )المناعةجهاز في ضعف من يعانون الذين المرضى لدى أعراضاً

القوباء (النطاقي الهربس أو  ، )الجسممن أخرى أجزاء وأحياناً الرئتين على يؤثر خطيرة عدوى السل ؛ (السل  ، )مستمرة

أو الكلى أمراض أو  ، )الماضيفي الماء بجدري أصيبوا الذين األشخاص عند يحدث أن يمكن جلدي طفح المنطقية ؛

الكبد.

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

بحقن عالجك أثناء لشريكك أو لك الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب بنداموستين. حقنة تلقيك أثناء

أو أنت أصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث ذلك. بعد أشهر 3 ولمدة بنداموستين

الجنين. Bendamustineحقن يؤذي أن يمكن بطبيبك. فاتصل بنداموستين ، حقنة تلقي أثناء حامال ًشريكك

بنداموستين.مع العالج أثناء ترضع ال أن يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال متعباً. يجعلك قد بنداموستين حقن أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء

الدواء.هذا فعالية من التدخين يقلل قد التبغ. منتجات تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

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

بينداموستين.حقن 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  Bendamustineحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

غثيان

التقيؤ

إسهال

المعدةمن حرقة

إمساك

تورمأو المعدة في ألم

الفمفي بيضاء بقع أو قروح
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جاففم

الطعامتذوق في صعوبة أو الفم في سيء طعم

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

الراسصداع

القلق

كآبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الساقأو والذراع والمفاصل والعظام الظهر آالم

جافجلد

التعرق

ليليتعرق

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

الدواءحقن مكان في ألم

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

الجلدفي تقشير أو تقرحات ظهور

البلعأو التنفس في صعوبة

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

التنفسفي ضيق

صدرألم

سريعةقلب ضربات

الضعفأو المفرط التعب

شاحبجلد

للعدوىأخرى عالمات أو سعال أو قشعريرة أو حمى

حنان الفاتح ؛ اللون ذو البراز أو الداكن البول أو العينين أو الجلد اصفرار كدمات. أو عادي غير نزيف القيء. غثيان؛

المعدةمن األيمن العلوي الجانب على

أو سنوات ، لعدة يستمر وقد العالج ، بعد العقم هذا ينتهي قد الرجال. بعض عند العقم  Bendamustineحقن يسبب قد

الدواء.هذا تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث دائماً. يكون قد
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كان إذا ما لمعرفة كافية معلومات توجد ال البنداموستين. لحقن استخدامهم أثناء السرطان من أخرى أنواعاً الناس بعض طور

الدواء.هذا تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث السرطانات. هذه تطور في تسبب قد بنداموستين حقن

تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Bendamustineحقن يسبب قد

الدواء.هذا

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

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 ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

بينداموستين.لحقن

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

®بيلرابزو

®بنديكا

®تريندا

2019/09/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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