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بليوميسين
)sin) mye" "oh bleeكـ تنطق

هام:تحذير

لدى شيوعاً أكثر بشكل الحادة الرئة مشاكل تحدث قد الحياة. تهدد أو خطيرة رئوية مشاكل البليوميسين يسبب قد

أن سبق أو الرئة في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الدواء. هذا من أعلى جرعات يتلقون والذين سناً األكبر المرضى

أو التنفس ، في ضيق أو التنفس ، في صعوبة الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا منه. عانيت

قشعريرة.أو حمى ، أو أزيز ،

هذا يحدث قد شديد. تحسسي فعل رد اللمفاوية األورام لعالج البليوميسين حقن تلقوا الذين األشخاص بعض لدى كان

التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا بليوميسين. من الثانية أو األولى الجرعة إعطاء من ساعات عدة بعد أو الفور على التفاعل

في اضطراب أو الرؤية ، تشوش أو دوار ، أو إغماء ، أو قشعريرة ، أو حمى ، أو التنفس ، في صعوبة الفور: على بطبيبك فاتصل

ارتباك.أو المعدة ،

ذلك.وبعد الدواء تلقيك أثناء بعناية بمراقبتك طبيبك وسيقوم طبية منشأة في األدوية من جرعة كل ستتلقى

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

للبليوميسين.

الدواء؟هذا وصف لماذا

والشفة الفم سرطان ذلك في بما (والرقبة الرأس سرطان لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده البليوميسين حقن يستخدم

من الخارجي الجزء (الفرج و الرحم وعنق والخصيتين القضيب وسرطان  )األنفيةوالجيوب واللوزتين والحلق والحنك واللسان والخد

الليمفاوية الغدد وسرطان  )هودجكينمرض (هودجكين الليمفاوية الغدد سرطان لعالج أيضاً البليوميسين يستخدم . )المهبل

(الجنبي االنصباب لعالج تستخدم أنها كما أخرى. أدوية مع باالشتراك  )المناعيالجهاز خاليا في يبدأ الذي السرطان (الالهودجكين
فقط تستخدم التي الحيوية المضادات من نوع هو البليوميسين السرطانية. األورام تسببها التي  )الرئتينفي السوائل تجمع حالة

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو يوقف أو يبطئ للسرطان. الكيميائي العالج في

الدواء؟هذا يستعمل فكيف
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تحت (الجلد تحت أو  ، )عضلةفي (عضلياً أو  ، )الوريدفي (الوريد طريق عن ويحقن سائل مع يخلط كمسحوق البليوميسين يأتي

في مرتين أو مرة حقنها يتم ما عادة بالمستشفى. الخارجية العيادات قسم أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة  )الجلد

خالل من الصدري التجويف في ووضعه السائل مع مزجه يتم الجنبي ، االنصباب لعالج البليوميسين استخدام عند األسبوع.

.)الجلدفي شق خالل من الصدري التجويف في يوضع بالستيكي أنبوب (صدري أنبوب

الدواءلهذا استخدامات هناك

. )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة المرتبطة كابوزي ساركوما لعالج األحيان بعض في أيضاً البليوميسين يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

البليوميسين ،تناول قبل

عن الصيدلي اسأل البليوميسين. حقن مكونات من أي أو البليوميسين من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة

تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

الجانبية.اآلثار لمعرفة بعناية مراقبتك إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها.

الرئة.أو الكلى في بمرض أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

إذا البليوميسين. حقنة تلقيك أثناء تحملي أال يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجنين.البليوميسين يؤذي قد بطبيبك. فاتصل للبليوميسين ، تلقيك أثناء حامال ًأصبحت

البليوميسين.تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

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 اتصل بليوميسين ، لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الجلدفي سماكة أو إيالم أو تقرحات أو احمرار

الداكنالبشرة لون

متسرع

الشعرتساقط
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اللسانأو الفم في تقرحات

التقيؤ

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

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

الجسممن واحد جانب على الساق أو الذراع أو الوجه في مفاجئ ضعف أو خدر

الفهمأو التحدث في صعوبة أو مفاجئ ارتباك

التنسيقأو التوازن فقدان مفاجئ. دوار

مفاجئحاد صداع

صدرألم

التبولانخفاض

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً البليوميسين 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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

¶®بلينوكسان

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/08/2011- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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