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بريجاتينيب
)nib) 'ti ga briباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

الجسم. من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  )(NSCLCالصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان من معين نوع لعالج  Brigatinibيستخدم

إلى يشير الذي الطبيعي غير البروتين عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى بريجاتينيب ينتمي

السرطانية.الخاليا انتشار وقف أو إبطاء في يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 brigatinibخذ يومياً. واحدة مرة بدونه أو الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ قرص شكل على بريجاتينيب يأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط  brigatinibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح

تسحقها.أو تمضغها ال كاملة. األقراص ابتالع

المعتاد.الجرعات جدول في استمر أخرى. جرعة تتناول فال بريجاتينيب ، تناول بعد تقيأت إذا

العالج.من أيام 7 بعد واحدة مرة جرعتك ويزيد  brigatinibمن منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

تتناولها ، التي األخرى األدوية أو  brigatinibمن جرعتك تقليل أو دائم أو مؤقت بشكل عالجك إيقاف إلى طبيبك يحتاج قد

تناول عن تتوقف ال عالجك. أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث العالج. أثناء تواجهها التي الجانبية اآلثار على اعتماداً

brigatinib  طبيبك.مع التحدث دون

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

بريجاتينيب ،أخذ قبل
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. brigatinibأقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  brigatinibمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

)تولسوراسبورانوكس ، أونميل ، (إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
 ، )وغيرهاتيريل ، تيجريتول ، إيكيترو ، (كاربامازيبين  ، )سوبوكسون(والنالوكسون البوبرينورفين الكيتوكونازول ،  ،

(إيفافيرينز  ، )آخرونديلتزاك ، كارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ، ) )نيكلوسبورينسانجيمراف ، (سيكلوسبورين كالريثروميسين ،
نيفازودون ،  ، )كريكسيفان(إندينافير  ، )إريثروسينإريك ، إس ، إي إي (إريثروميسين  ، )سيمفيأتريبال ، في سوستيفا ،

في أكتوس ، (بيوجليتازون  ، )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ؛ )نيفيرابين ، )فيراسبت(نيفيرابين  ، )فيراسبت(نلفينافير

 ، )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين  ، )أوسينيدويتاكت ، ميت ، أكتوبلس

 ،Viekira ، Technivie(، Prograf(  ، Envarsus ، tacrolimus )Astagrafكاليترا ، في نورفير ، (ريتونافير

sirolimus )Rapamune(  ،  فيراباميل أو) ، بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاركافي فيريالن ، كاالن

طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، brigatinibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع

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

أو الدم. في السكر مشاكل من غيرها أو السكري مرض القلب ضربات بطء الدم ؛ ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أمراض

الحمل موانع عمل في بريجاتينيب يتدخل قد طفل. إلنجاب تخططين أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الوسائل هذه تستخدم أال يجب لذلك  ، )الحقنأو الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب (الهرمونية

جهاز (الحاجز طريقة مثل النسل لتحديد هرمونية غير وسيلة استخدام عليك يجب العالج. أثناء النسل لتحديد وحيدة كوسيلة

طريقة اختيار في مساعدتك طبيبك من اطلب . )األنثويالعازل أو الذكري الواقي مثل الرحم دخول من المنوية الحيوانات يمنع

4 ولمدة العالج أثناء الهرمونية غير الحمل منع وسائل استخدام إلى فستحتاجين أنثى ، كنت إذا تناسبك. التي النسل تحديد

في واالستمرار العالج أثناء الحمل منع وسائل استخدام وشريكتك أنت عليك فيجب ذكراً ، كنت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر

النهائية.الجرعة بعد أشهر 3 لمدة الحمل منع وسائل استخدام

بعد أسبوع إلى تصل ولمدة  brigatinibباستخدام العالج أثناء اإلرضاع عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة

بريجاتينيب.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الرجال. عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

.brigatinibتناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول تجنب

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة تخطي

تضطر أن المحتمل من أخرى. مرة تناوله في البدء قبل طبيبك إلى تحدث أكثر ، أو يوماً 14 لمدة بريجاتينيب عقار تناول فاتتك إذا

أقل.بجرعة تناوله إعادة إلى

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

إسهال

التقيؤ

إمساك

تعب

متسرع

الراسصداع

اليدينأو القدمين في حرقان أو وخز أو ألم أو خدر

المفاصلأو الظهر آالم

الشهيةفقدان

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

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

التنفسفي صعوبة أو التنفس في ضيق

صدرألم

بدونهأو المخاط مع السعال

حمُى

باإلغماءالشعور أو دوار أو دوار أو صداع

ازدواجهاأو الرؤية وضوح عدم

الضوءمن ومضات رؤية

عينيكيؤذي الضوء

صغيرةبقع أو  "عوامات"رؤية

الضعفأو الرؤية وضوح عدم أو الشديد الجوع أو التبول كثرة أو الشديد العطش

غثيانأو الوزن؛ فقدان الطعام ؛ تناول مع سوءاً يزداد أو الظهر إلى ينتشر قد المعدة من العلوي الجزء في ألم

انتظامهاعدم أو القلب ضربات بطء

ضعفأو رقة أو تشنجات أو عضلي ألم

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

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[

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

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

يمكن كان إذا ما لمعرفة عالجك تبدأ أن قبل معملي اختبار إجراء طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

وأثناء قبل الدم ضغط وفحص المخبرية الفحوصات بعض أيضاً طبيبك سيطلب . brigatinibباستخدام لديك السرطان عالج

.brigatinibلـ جسمك استجابة من للتحقق العالج

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي 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

®ألونبريج

2020/07/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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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