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بيفاسيزومابحقن
)mab) 'yoo siz va beكـ تنطق

يالحظ:

من مصنوعة أدوية (بيولوجية أدوية هي بيفزر بيفاسيزوماب-وحقن أوب ، بيفاسيزوماب-حقن بيفاسيزوماب ، حقن

 bevacizumabحقنة كبير حد إلى  bvzr-bevacizumabوحقن  awwb-bevacizumabحقن يشبه . )حيةكائنات

بيفاسيزوماب حقن منتجات مصطلح استخدام سيتم لذلك ، الجسم. في  bevacizumabحقن طريقة بنفس ويعمالن

المناقشة.هذه في األدوية هذه لتمثيل

الدواء؟هذا وصف لماذا

بيفاسيزومابحقن منتجات تستخدم

أجزاء إلى انتشر الذي المستقيم أو  )الغليظةاألمعاء (القولون سرطان لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع باالشتراك

الجسم ؛من أخرى

أو القريبة األنسجة إلى انتشر الذي الرئة سرطان من معينة أنواع لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع باالشتراك

األخرى ؛الكيميائي العالج بأدوية العالج بعد عاد أو الجراحة ، طريق عن إزالتها يمكن ال والتي الجسم ، من أخرى أجزاء

أخرى ؛بأدوية العالج بعد عاد أو يتحسن لم الذي  )السرطانيالدماغ ورم من معين نوع (الدبقي األرومي الورم لعالج

الذي  )الكلىفي يبدأ السرطان من نوع وهو  ، (RCCالكلوية الخاليا سرطان لعالج ألفا للفيروسات مضاد مع باالشتراك

الجسم ؛من أخرى أجزاء إلى انتشر

الذي  ])الرحم[الرحم فتحة في يبدأ الذي السرطان (الرحم عنق سرطان لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع باالشتراك

الجسم ؛من أخرى أجزاء إلى انتشر أو أخرى بأدوية العالج بعد عاد أو يتحسن لم

تتشكل حيث األنثوية التناسلية األعضاء (المبيض من معينة أنواع لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع باالشتراك

التي األنسجة طبقة (والصفاق  ، )الرحمإلى المبيض يطلقها التي البويضات ينقل الذي األنبوب (فالوب وقناة  ، )البويضات

وأخرى ؛ بأدوية العالج بعد عاد أو يتحسن لم  )البطنتبطن

في الجراحة طريق عن إزالته يمكن ال أو انتشر الذي  )(HCCالكبدية الخاليا سرطان لعالج أتزوليزوماب مع باالشتراك

قبل.من الكيميائي العالج يتلقوا لم الذين األشخاص
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طريق عن تعمل وهي األوعية. لتكونّ المضادة العوامل تسمى األدوية من فئة في موجودة  Bevacizumabحقن منتجات

األورام.وانتشار نمو إبطاء إلى هذا يؤدي قد األورام. إلى المغذية والمواد األكسجين تنقل التي الدموية األوعية تكوين وقف

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 Bevacizumabحقن منتجات إعطاء يتم الوريد. في ببطء إلعطاء  )سائل(كمحلول  Bevacizumabحقن منتجات تأتي

 Bevacizumabحقن منتجات إعطاء يتم ما عادة مستشفى. أو حقن مركز أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة

التي األخرى واألدوية لديك ، التي الحالة على بك الخاص الجرعات جدول سيعتمد أسابيع. ثالثة أو أسبوعين كل مرة

للعالج.جسمك استجابة ومدى تستخدمها ،

عن الممرضة أو الطبيب سيراقبك بيفاسيزوماب. حقن منتج من األولى جرعتك تتلقى حتى دقيقة 90 األمر يستغرق أن يجب

منتج من األولى جرعتك تتلقى عندما خطيرة مشاكل أي لديك تكن لم إذا بيفاسيزوماب. مع جسمك يتفاعل كيف ليرى كثب

الدواء.من متبقية جرعات كل تتلقى حتى دقيقة 60 إلى 30 من األمر يستغرق ما فعادة بيفاسيزوماب ، حقن

أخبر التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الدواء. تسريب أثناء خطيرة فعل ردود  Bevacizumabحقن منتجات تسبب قد

شعور دوار ، الصدر ، في ألم صداع ، تعرق ، رجفة ، قشعريرة ، التنفس ، في ضيق أو التنفس في صعوبة الفور: على طبيبك

واجهت إذا العالج إيقاف أو تأخير أو التسريب ، إبطاء إلى طبيبك يحتاج قد خاليا. أو جلدي ، طفح حكة ، احمرار ، باإلغماء ،

غيرها.أو الجانبية اآلثار هذه

الدواءلهذا استخدامات هناك

في مستمر مرض وهو  ؛ (AMDبالعمر المرتبط البقعي التنكس لعالج أيضاً أحياناً   )Bevacizumab )Avastinحقنيستخدم

األنشطة أخرى. مهام أداء أو القيادة أو القراءة صعوبة من يزيد وقد لألمام مباشرة الرؤية على القدرة فقدان في يتسبب العين

حالتك.لعالج بيفاسيزوماب استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )اليومية

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

بيفاسيزوماب ،حقن منتج تلقي قبل

بيفاسيزوماب ، بيفاسيزوماب ، بيفاسيزوماب ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بيفاسيزوماب.حقن منتجات مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي بيفاسيزوماب ،

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

و  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

لسرطان المستخدم الكيميائي العالج من نوع (أنثراسيكلين تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . )سوتنت(سونيتينيب

أو  )سيروبيدين(دونوروبيسين مثل مضى ، وقت أي في تناولت قد كنت إذا أو  )اللوكيمياأنواع وبعض الثدي

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد  . )إيداروبيسين(إيداروبيسين أو  )إيلينس(إبيروبيسين أو دوكسوروبيسين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

كنت وإذا حوضك ؛ أو صدرك من األيسر الجانب على اإلشعاعي بالعالج قبل من عولجت قد كنت إذا طبيبك أخبر

منهماأي أو القلب قصور أو الدم ضغط ارتفاع أو السكري مرض من عانيت أن سبق أو مصاباً
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طبيبك أخبر . )الجسممن أخرى وأجزاء القلب بين الدم تنقل التي األنابيب (الدموية أوعيتك أو قلبك على تؤثر حالة

مؤخراً.دماً سعلت قد كنت إذا أيضاً

تفترض أال يجب ذلك ، ومع  ؛ )الحملصعوبة (النساء عند العقم تسبب قد بيفاسيزوماب حقن منتجات أن تعلم أن يجب

لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر الحمل. تستطيع ال أنك

أثناء حامال ًأصبحت إذا النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر 6 ولمدة بيفاسيزوماب حقن بمنتج عالجك أثناء الحمل

الحمل.فقدان خطر من ويزيد الجنين بيفاسيزوماب عقار يؤذي قد بطبيبك. فاتصل بيفاسيزوماب ، حقن منتج استخدام

بعد األقل على أشهر 6 ولمدة بيفاسيزوماب حقن بمنتج العالج أثناء ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة

بسبب النساء عند العقم مخاطر حول طبيبك إلى تحدث المبايض. فشل يسبب قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

بيفاسيزوماب.حقن منتج استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث بيفاسيزوماب.

جراحة ذلك في بما جراحية ، عملية إلجراء تخطط كنت إذا أو مؤخراً جراحية عملية أجريت قد كنت إذا طبيبك أخبر

يوماً 28 قبل بيفاسيزوماب حقن بمنتج عالجك عن طبيبك فسيتوقف جراحية ، عملية إجراء المقرر من كان إذا األسنان.

مرور حتى بيفاسيزوماب حقن منتج تتلقى أن يجب فال مؤخراً ، جراحية عملية أجريت قد كنت إذا الجراحة. من األقل على

تماماً.المنطقة تلتئم وحتى األقل على يوماً 28

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 بيفاسيزوماب ، حقن منتج من جرعة لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً بيفاسيزوماب حقن منتجات تسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

دوخة

الشهيةفقدان

المعدةمن حرقة

الطعامتذوق على القدرة في تغير

إسهال

الوزنفقدان

الفمفي أو الجلد على تقرحات

الصوتيةالتغييرات

الدموعنقصان أو زيادة

األنفسيالن أو انسداد
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المفاصلأو العضالت آالم

النومفي مشكلة

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

زيادة كدمات. أو عادي غير نزيف القهوة ؛ تشبه التي المواد أو الدم القيء أو السعال اللثة. من نزيف أو األنف في نزيف

السوداء أو الحمراء األمعاء حركات الداكن. البني أو األحمر أو الوردي البول المهبلي. النزيف أو الشهرية الدورة تدفق

ضعفأو دوار أو صداع أو القطرانية.

البلعفي صعوبة

صعبأو بطيء كالم

ضعف

الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

صدرألم

الظهرأعلى أو المعدة أو الفك أو الرقبة أو الذراعين في ألم

أزيزأو التنفس في ضيق

النوبات

الشديدالتعب

ارتباك

الرؤيةفقدان أو الرؤية في تغير

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو المعدة أو العينين أو الوجه في تورم

المبررةغير الوزن زيادة

رغويبول

فقطواحدة ساق في انتفاخ أو احمرار أو دفء أو إيالم أو ألم

الجلدفي تقشر أو حكة أو احمرار

حمىأو ارتعاش ، أو قيء ، أو غثيان ، أو إمساك ، أو المعدة ، في آالم

هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Bevacizumabحقن منتجات تسبب قد

الدواء.

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
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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 ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بيفاسيزوماب.حقن بمنتج عالجك أثناء بانتظام بولك ويختبر دمك ضغط طبيبك سيفحص الطبيب. مع المواعيد جميع ابقاء

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

)بيفاسيزوماب(®أفاستين

)awwbبيفاسيزوماب- (®مفاسي

)بفزربيفاسيزوماب- (®زيرابيف

2022/02/15- 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

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

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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