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بورتيزوميب
)mib) 'oh tez borكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

بورتيزوميب يستخدم . )العظامنخاع سرطان من نوع (المتعدد النخاعي بالورم المصابين األشخاص لعالج بورتيزوميب يستخدم

ينتمي . )المناعيالجهاز خاليا في يبدأ النمو سريع سرطان (الوشاح لخاليا الليمفاوية الغدد بسرطان المصابين األشخاص لعالج أيضاً

السرطانية.الخاليا قتل طريق عن يعمل األورام. مضادات تسمى األدوية من فئة إلى بورتيزوميب

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ممرضة أو طبيب قبل من بورتيزوميب إعطاء يتم . )الجلدتحت (الجلد تحت أو الوريد في للحقن  )سائل(كمحلول بورتيزوميب يأتي

ومدى تستخدمها ، التي األخرى واألدوية لديك ، التي الحالة على بك الخاص الجرعات جدول سيعتمد طبية. عيادة أو مكتب في

للعالج.جسمك استجابة

كنت إذا بورتيزوميب من جرعتك يقلل أو لفترة عالجك طبيبك يوقف قد عالجك. أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد

للدواء.جانبية آثار من تعاني

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

بورتيزوميب ،استخدام قبل

من أي أو البورون أو أخرى أدوية أي أو مانيتول أو بورتيزوميب من حساسية لديك كان إذا الصحية الرعاية ومقدم طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل بورتيزوميب. مكونات

أو تتناولها التي الغذائية المكمالت أو الفيتامينات أو الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مثل الفطريات مضادات بعض  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط

الدم ؛ ضغط ارتفاع أو السكري مرض لعالج أدوية  ؛ )زيديليج(إديالليسيب  ؛ )نيزورال(كيتوكونازول أو  )سبورانوكس(إيتراكونازول

المكتسبالمناعة نقص أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس لعالج األدوية بعض
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األدوية بعض  ؛ )إنفيراز(ساكوينافير أو  ، )نورفير(ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير مثل  )اإليدز(متالزمة

ديالنتين ، (الفينيتوين أو  ، )سولفوتونلومينال ، (الفينوباربيتال  ، )تيجريتولكارباترول ، (كاربامازيبين مثل النوبات لعالج

ريفادين ، (ريفامبين أو  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )فيميراكيسكالي ، كيسكالي ، (ريبوسيكليب نيفازودون.  ؛ )فينيتيك

الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )أخرىريماكتان ، ريفامات ،

تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا بورتيزوميب ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد

القائمة.هذه في تظهر ال التي

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

أن سبق أو مصاباً كنت وإذا القلب في بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

نسبة ارتفاع إغماء؛ السكري؛ داء  ؛ )التناسليةاألعضاء تقرحات أو المنطقية القوباء أو البرد قروح (الهربس بعدوى أصبت

بالحرقان شعور أو وخز ، ألم ، خدر ، (المحيطية األعصاب اعتالل مرتفع أو منخفض دم ضغط . )الدمفي الدهون (الكوليسترول

أخبر الكبد. أو الكلى أمراض أو جسمك ؛ من جزء في الفعل ردود أو اإلحساس فقدان أو ضعف أو  )اليدينأو القدمين في

الكحول.من كبيرة كميات تشرب أو تدخن كنت إذا أيضاً طبيبك

أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدم الجنين. بورتيزوميب يؤذي قد للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

حامال ً، تصبح أن يمكن شريكة مع ذكراً كنت إذا النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر 7 ولمدة بورتيزوميب باستخدام العالج

النهائية. جرعتك بعد األقل على أشهر 4 ولمدة بورتيزوميب باستخدام عالجك أثناء الحمل منع وسائل استخدام من فتأكد

أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا تناسبك. التي الحمل منع وسائل أنواع حول أسئلة لديك كانت إذا طبيبك اسأل

الفور.على بطبيبك فاتصل النهائية ، الجرعة بعد أشهر 7 لمدة أو  bortezomibاستخدام

النهائية.الجرعة بعد شهرين ولمدة بورتيزوميب مع العالج فترة خالل ترضع ال

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

بورتيزوميب.

السيارة تقود ال الرؤية. وضوح عدم أو اإلغماء يسبب أو الدوار أو الدوار أو بالنعاس يصيبك قد بورتيزوميب أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى الخطرة األدوات أو اآلالت تشغل أو

أكثر هذا الكذب. وضعية من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما واإلغماء والدوار الدوخة يسبب قد بورتيزوميب أن تعلم أن يجب

يتناولون الذين واألشخاص الجفاف ، من يعانون الذين واألشخاص الماضي ، في عليهم أغمي الذين األشخاص عند شيوعاً

دقائق لبضع األرض على قدميك إراحة مع ببطء السرير من انهض المشكلة ، هذه لتجنب الدم. ضغط تخفض التي األدوية

الوقوف.قبل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا استخدام أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

اإلسهال.من تعاني أو تتقيأ كنت إذا خاصة بورتيزوميب ، مع عالجك أثناء يوم كل السوائل من الكثير اشرب

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الفور.على بطبيبك فاتصل بورتيزوميب ، من جرعة لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تلك أو األعراض ، هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً بورتيزوميب يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة الخاصة ، االحتياطات قسم في الموجودة
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عامضعف

تعب

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

الشهيةفقدان

المعدةفي آالم

الراسصداع

الحقنموقع في تصلب أو نزيف أو كدمات أو احمرار أو ألم

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

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

أو الذراعين ، أو اليدين ، في وخز أو تنميل ، أو حرق ، أو ألم ، أو اللمس ، حاسة في تغيرات الساقين ، أو الذراعين في ضعف

القدمينأو الساقين ،

العضالتفي ضعف أو حارق ، أو مستمر ألم أو الطعن ، أو النار إطالق في مفاجئ ألم

التعبأو واالرتباك ، الجلد ، وشحوب والدوخة ، والصداع ، القلب ، ضربات وسرعة التنفس ، في ضيق

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين في تورم

حكةجلدي ، طفح خاليا ،

اليدينأو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه تورم أو التنفس أو البلع في صعوبة أو الصوت في بحة

األخرىالعدوى عالمات أو والسعال والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

عاديغير نزيف أو كدمات

القهوةتشبه مادة قيء أو دموي ، قيء البراز ، في أحمر دم وقطري ، أسود براز

أو  )الجسممن جزء تحريك على القدرة فقدان (الشلل أو االرتباك أو الكالم فهم أو التحدث على القدرة عدم أو الكالم في تداخل

الوعيأو الذاكرة أو التنسيق أو التوازن أو الرؤية فقدان أو الرؤية تغيرات

العضالتتقلصات أو الغثيان أو الدوخة أو الرؤية وضوح عدم أو اإلغماء

التنفسفي ضيق أو القدمين ، أو الكاحلين في وتورم القلب ، ضربات وسرعة الصدر ، في ألم أو ضغط

التنفسفي صعوبة أو صفير ، التنفس ، في ضيق سعال ،

الرؤيةفي تغيرات أو فقدان أو تعب أو نوبات أو ارتباك أو صداع

نوبات ، نعاس ، ارتباك ، كدمات ، التنفس ، في ضيق دوار ، إرهاق ، حمى ، الجلد ، تحت الحجم صغيرة أرجوانية نقاط

الساقينفي تورم أو البول ، في دم التبول ، نقص

أو حكة تسبب جلدية بثور ظهور مع المنطقة نفس في جلدي طفح يتبعها وخز أو حكة ألم ، غثيان ، قشعريرة ، صداع ، حمى ،

مؤلمة
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المعدة ، من العلوي األيمن الجزء في ألم الشهية ، فقدان الطاقة ، نقص كدمات ، أو عادي غير نزيف شديد ، إرهاق غثيان ،

األنفلونزاأعراض تشبه أعراض أو العينين ، أو الجلد اصفرار

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

العيادة.أو الطبي المكتب في  Bortezomibتخزين سيتم

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

إغماء

دوخة

الرؤيةوضوح عدم

عاديغير نزيف أو كدمات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لـ جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

bortezomib.

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

®فيلكاد

2019/11/15- مراجعة آخر
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.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

a607007.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

