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بوسنتان
)tan) sen boe'كـ تنطق

هام:تحذير

واإلناث:الذكور من للمرضى

دم فحص طبيبك سيطلب كبدي. بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر الكبد. تلف بوسنتان يسبب قد

مع المواعيد بجميع احتفظ العالج. أثناء شهر وكل  bosentanتناول في البدء قبل طبيعي بشكل يعمل الكبد أن من للتأكد

للعثور الوحيدة الطريقة هي المنتظمة الدم اختبارات األعراض. ظهور قبل الكبد تلف في بوسنتان يتسبب قد والمختبر. طبيبك

قيء ، غثيان ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا وشديداً. دائماً يصبح أن قبل الكبد تلف على

بشكل عالجك يوقف أو جرعتك ، طبيبك يخفض قد الشديد. التعب أو العينين ، أو الجلد اصفرار المعدة ، في ألم حمى ،

طبيعية.غير معملية نتائج أو جانبية آثار من تعاني كنت إذا  bosentanمع دائم أو مؤقت

اإلناث:من للمرضى

فسوف الحمل ، على قادرة كنت إذا الجنين. بوسنتان يؤذي قد للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا بوسنتان تأخذي ال

حامال.ً لست أنك إلثبات العالج بعد واحد شهر ولمدة العالج ، أثناء شهر وكل العالج ، بدء قبل الحمل اختبار إجراء إلى تحتاجين

بعد شهر ولمدة العالج أثناء النسل لتحديد موثوقة طريقة استخدام عليك يجب لك. الحمل اختبارات إجراء طبيبك سيطلب

داخل واألجهزة الغرسات ، الحقن ، الحلقات ، الالصقات ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع تعمل ال قد العالج.

طبيبك إلى تحدث النسل. لتحديد وحيدة كطريقة استخدامها عدم ويجب البوسنتان مع استخدامها عند جيد بشكل  )الرحم

الحمل.منع وسائل من شكلين استخدام منك سيطُلب الحاالت ، معظم في ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول

تعتقد أو فترة فاتك أو فشل ، قد النسل تحديد أن تعتقد أو المحمي ، غير الجنس تمارس كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

طبيبك.مع األمر هذا لمناقشة التالي موعدك حتى تنتظر ال . bosentanتناول أثناء حامال ًتكونين قد أنك

عالمات أي عليه تظهر كانت إذا ما لمعرفة بانتظام طفلك فافحص بعد ، البلوغ سن تبلغ لم لمريضة وصياً أو والداً كنت إذا

تغييرات.بأي طبيبها وأخبر  )العانةوشعر الثدي براعم (البلوغ سن
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لتقييم  Tracleerيسمى مقيد برنامج خالل من إال  bosentanيتوفر ال الخلقية ، والعيوب الكبد تلف مخاطر بسبب

أنت مسجال ًتكون أن يجب  ، bosentanعلى الحصول أجل من . )REMS) Tracleerاإلستراتيجية من والتخفيف المخاطر

سيقوم شهرياً. واحدة مرة الحمل واختبار الكبد وظائف اختبار مثل البرامج متطلبات وتتبع  ، REMS Tracleerفي وطبيبك

طبيبك اسأل . REMS Tracleerمع المسجلة الصيدليات بعض في فقط متاح  Bosentanالبرنامج. في بتسجيلك طبيبك

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي أو

 bosentanباستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة تتلقى سوف

كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل مرة كل في بعناية المعلومات اقرأ الطبية. الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

والدواء:الغذاء بإدارة الخاص الويب موقع من األدوية دليل على الحصول أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك

ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov.

.bosentanتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

 )الرئتينإلى الدم تنقل التي األوعية في الدم ضغط ارتفاع  ، (PAHالرئوي الشرياني الدم ضغط ارتفاع لعالج بوسنتان يستخدم
األعراض تفاقم ويبطئ الرياضة ممارسة على القدرة  Bosentanيحسن قد فوق. فما سنوات 3 سن من واألطفال البالغين لدى

وقف طريق عن يعمل وهو . endothelinمستقبالت مضادات تسمى األدوية من فئة إلى  Bosentanينتمي . PAHمرضى لدى

من يعانون الذين األشخاص لدى الطبيعي الدم تدفق وتمنع الدموية األوعية تضيق تسبب طبيعية مادة وهو اإلندوثيلين ، عمل

الحلقات.متعددة العطرية الهيدروكربونات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يتم ما عادة الفم. طريق عن تناوله ليتم  )سائلفي إذابته يمكن قرص (للتشتت قابل لوحي وكجهاز لوحي كجهاز  Bosentanيأتي

األوقات نفس في تناوله  ، bosentanتناول تذكر على لمساعدتك والمساء. الصباح في اليوم في مرتين طعام بدون أو مع تناوله

ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط  bosentanخذ تفهمه.

أن طبيبك أخبرك إذا مباشرة. تناوله قبل السائل من صغيرة كمية في اللوحي الجهاز ضع للتشتت ، القابل القرص تتناول كنت إذا

في اآلخر النصف وأعد التوجيهات ، حسب القرص نصف خذ الخط. على بعناية للتشتت القابل القرص فكسر قرص ، نصف تأخذ

أرباع.إلى للتشتت القابل القرص تقسم ال أيام. 7 غضون في اآلخر اللوحي الجهاز نصف استخدم العبوة. في المفتوحة اللويحة

أسابيع.4 بعد جرعتك ويزيد  bosentanمن منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

باالستفادة تشعر أن قبل أكثر أو شهرين إلى شهر من األمر يستغرق قد يعالجها. ال ولكنه  PAHأعراض في  Bosentanيتحكم

مع التحدث دون  bosentanتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  bosentanتناول في استمر . bosentanمن الكاملة

تدريجيا.جرعتك يقلل قد طبيبك سوءاً. األعراض تزداد فقد  ، bosentanتناول عن فجأة توقفت إذا طبيبك.
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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

بوسنتان ،أخذ قبل

أقراص في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  bosentanمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

bosentan  للتشتت.القابلة األقراص أو

البوسنتان.تناول أثناء  )DiaBeta ، (Glynaseالغليبوريد أو  )Sandimmune) ، Neoral ، Gengrafالسيكلوسبورين تأخذ ال

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

مثل  )الستاتينات(للكوليسترول الخافضة األدوية  ؛ )باسيروننيكسترون ، (أميودارون يلي: مما أي ذكر من تأكد تتناولها. التي

(ديلتيازيم  ؛ )فيتورينفي زوكور ، فلولوبيد ، (وسيمفاستاتين  ، )ألتوبريف(لوفاستاتين  ، )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين
 ؛ )لوبيد(جمفبروزيل  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )Eryc ، EES ، (PCEاالريثروميسين  ؛ )آخرونديلتزاك ، كارتيا ، كارديزيم ،

في نورفير ، (ريتونافير  ؛ )ريفاماتريفاتر ، ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين الكيتوكونازول.  ؛ )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول

األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد . )جانتوفينكومادين ، (والوارفارين  ؛ )فيفند(فوريكونازول  ؛ )تكنيفيباك ، فيكيرا كاليترا ،

قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، bosentanمع أيضاً

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج

يكفي ما ضخ على قادر غير القلب فيها يكون حالة (منه عانيت أن سبق أو القلب في قصور من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

.)الجسممن أخرى أجزاء إلى الدم من

تناول أثناء الطبيعية الرضاعة بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا طبيبك أخبر

bosentan.

يمكن الذي دماغك تلف لمنع خاص غذائي نظام اتباع يجب وراثية حالة وهي  ، (PKUكيتون الفينيل بيلة من تعاني كنت إذا

أالنين.للفينيل مصدر وهو باألسبارتام ، محالة للتشتت القابلة األقراص أن تعلم أن يجب  ، )شديدةذهنية إعاقة يسبب أن

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الراسصداع

صرف- مائى تدفق
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األخرىالبرد وأعراض الحلق والتهاب األنف سيالن

المفاصلالم

أو منها أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم في المذكورة تلك

بحة والعينين. والشفتين واللسان والحلق الوجه في تورم البلع. أو التنفس في صعوبة متشوق؛ متلهف، متسرع؛ قشعريرة؛

تعبالليمفاوية. الغدد تورم حمُى؛ الصوت؛ في

المعتادمن أكثر التنفس في صعوبة الوزن ، في مفاجئة زيادة الساقين ، أسفل أو الكاحلين أو القدمين في تورم

غير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات صدر؛ ألم بدونه ؛ أو الدم مع متفاقم أو جديد سعال متفاقم ؛ أو جديد تنفس ضيق

منتظمة

إغماء

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات ضعف؛ التنفس؛ في ضيق شاحب؛ جلد دوخة؛

(أقل منوية حيوانات وأنتجت خصيتيها في بمشاكل لبوسنتان مشابهة أدوية إعطاؤها تم التي الذكور المختبر حيوانات أصيبت
الحيوانات عدد من يقلل أو الخصيتين سيتلف  bosentanكان إذا ما المعروف غير من الطبيعي. عن  )الذكريةالتناسلية الخاليا

المستقبل.في أطفال إنجاب في ترغب كنت إذا  bosentanتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الرجال. عند المنتجة المنوية

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

a605001.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/


 :Bosentanاألدويةمعلومات  MedlinePlusمساء4:23ً 14 ، /22/4

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

الراسصداع

غثيان

التقيؤ

سريعةقلب ضربات

إغماء

التعرق

دوخة

الرؤيةوضوح عدم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن طبيبك اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

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

®تراكلير

2022/01/15- 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
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https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
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للصحةالوطنية المعاهد
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