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كابوزانتينيب
)nib) ti zan' 'boe kaكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

الحاالت.من عدد لعالج  Cometriq(  ، Cabozantinib )Cabometyxيستخدم

: )Cabozantinib )Cabometyxيستخدم

.)الكلىخاليا في يبدأ السرطان من نوع (المتقدم الكلوية الخاليا سرطان لعالج

بعد يتلقوا لم الذين المرضى في المتقدم الكلوية الخاليا سرطان لعالج   )nivolumab )Opdivoمعباالشتراك

.RCCلـ عالجاً

.)نيكسافار(سورافينيب باستخدام سابقاً عولجوا الذين األشخاص لدى  )الكبدسرطان من نوع (الكبدية الخاليا سرطان لعالج

األنسجة إلى انتشر الذي فوق فما عاماً 12 بعمر واألطفال البالغين لدى الدرقية الغدة سرطان من معين نوع لعالج

المشع.باليود عالجه يمكن وال السابق للعالج يستجب ولم الجسم من أخرى أجزاء إلى أو القريبة

: )Cabozantinib )Cometriqيستخدم

الجسم.من أخرى أجزاء إلى وانتشر سوءاً يزداد الدرقية الغدة سرطان من معين نوع لعالج

غير البروتين عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى  Cabozantinibكابوزانتينيب ينتمي

السرطانية.الخاليا انتشار وقف أو إبطاء في يساعد هذا السرطانية. الخاليا تكاثر إلى يشير الذي الطبيعي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها  )(Cometriqوكبسولة  )(Cabometyxأقراص شكل على  Cabozantinibيأتي

كل تقريباً الوقت نفس في كابوزانتينيب خذ األكل. بعد وساعتين األكل قبل ساعة األقل على فارغة ، معدة على يومياً واحدة

على الموجودة اإلرشادات اتبع منها. تعاني التي الجانبية واآلثار لألدوية جسمك استجابة مدى على العالج فترة طول يعتمد يوم.

حسب بالضبط كابوزانتينيب خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات.
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أو تسحقها أو تمضغها أو تقسمها ال الماء. من  )مل240 أونصات ، 8 (كامل كوب مع كاملة والكبسوالت األقراص ابتلع

تفتحها.

خطيرة. جانبية آثار من تعاني كنت إذا مؤقت أو دائم بشكل عالجك يوقف أو كابوزانتينيب من جرعتك من طبيبك يقلل قد

بكابوزانتينيب.عالجك أثناء به تشعر ما حول طبيبك مع التحدث من تأكد

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

الكابوزانتينيب ،تناول قبل

من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، )كوميتريككابوميتكس ، (كابوزانتينيب من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل كابوزانتينيب. كبسوالت أو أقراص في الموجودة المكونات

بالمكونات.قائمة

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

 ، )رياتاز(أتازانافير  ، )هيبسيرا(أديفوفير  ، )تريومكفي إيبزيكوم ، في زياجين ، (أباكافير يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

(فوروسيميد  )بياكسين(كالريثروميسين سيدوفوفير ،  ، )تيريلتيجريتول ، إيكيترو ، إبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين
في سيمفي ، في كومبيفير ، في إبيفير ، (الميفودين كيتوكونازول ،  ، )تولسوراسبورانوكس ، (إيتراكونازول  ، )الزيكس

 ، )بروباالن( )ديليانتين(فينيتوين فينوباربيتال ،  ، )فيراميون(نيفيرابين  ، )فيراسبت(نلفينافير نيفازودون ،  ، )أخرىحاالت

 ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ، )بريفتين(ريفابنتين  ، )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين

قد . )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين فوريكونازول  ، )فيريد(تينوفوفير  ، )كيتك(تيليثروميسين  ، )إنفيراز(ساكوينافير

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

تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا الكابوزانتينيب ، مع أيضاً األخرى األدوية

القائمة.هذه في

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

أسود أو دموي براز أو الدم قيء أو الدم سعال مثل حاد أو عادي غير نزيف أي من مؤخراً عانيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

مستوى انخفاض من تعاني كنت إذا أو للشفاء ، متماثل أو مفتوح جرح لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر قطراني.

الكبد.أمراض أو الدم ، ضغط ارتفاع أو الدرقية ، الغدة مشاكل أو الدم ، في الكالسيوم

باستخدام العالج تبدأ أن قبل الحمل اختبار إجراء إلى تحتاج سوف للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد أشهر 4 ولمدة العالج أثناء تحملي أال يجب كابوزانتينيب.

كابوزانتينيب الفور. على بطبيبك فاتصل كابوزانتينيب ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي

الجنين.يؤذي قد

الجرعة بعد أشهر 4 ولمدة العالج أثناء الطبيعية الرضاعة بعدم طبيبك يخبرك قد مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.

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

الكابوزانتينيب.
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عن بالتوقف طبيبك يخبرك أن المحتمل من كابوزانتينيب. تتناول أنك الطبيب أخبر جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

مرة الدواء تناول في تبدأ أن يجب متى وسيخبرك اإلجراء ، أو الجراحة من األقل على يوماً 21 قبل الكابوزانتينيب تناول

أخرى.

أن قبل أسنانك األسنان طبيب يفحص أن يجب فكك. في خطيرة مشاكل يسبب قد الكابوزانتينيب أن تعلم أن يجب

أثناء صحيح بشكل فمك وتنظيف بالفرشاة أسنانك تنظيف من تأكد العالج. أثناء بانتظام الكابوزانتينيب تناول في تبدأ

يخبرك أن المحتمل من الدواء. هذا تناول أثناء أسنان عالجات أي إجراء قبل طبيبك إلى تحدث الكابوزانتينيب. تناول

األسنان.جراحة من األقل على يوماً 21 قبل الكابوزانتينيب تناول عن بالتوقف طبيبك

قبل دمك ضغط طبيبك يراقب أن المحتمل من بكابوزانتينيب. عالجك أثناء يرتفع قد الدم ضغط أن تعلم أن يجب

العالج.وأثناء

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

عصير أو فروت الجريب على تحتوي مكمالت أو أطعمة أي أو فروت الجريب تأكل أو فروت الجريب عصير تشرب ال

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة موعد حتى ساعة 12 من أقل كان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Cabozantinibيسبب قد

تختفي:

إمساك

غثيان

التقيؤ

البلعفي صعوبة

الطعامتذوق على القدرة في تغير

بواسير

حلقكأو فمك في ألم أو تقرحات أو تورم أو احمرار

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

القلق

الضعفأو التعب

شاحبجلد

جافجلد

للجلدمكتملة غير سماكة
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الساقينأو الذراعين أو المفاصل في ألم

الصوتفي بحة أو الصوت في تغيرات

الشعرتساقط

رماديأو أفتح يصبح الشعر لون

الجروحالتئام تباطأ

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

ضيقأو ضغط أو الصدر في ألم

دمويةجلطات أو بالدم مصحوب سعال

المطحونةالقهوة تشبه أو دموية مادة القيء

المعتادمن غزارة أكثر هو الذي الحيض نزيف

القطرانيالبراز أسود ، أو أحمر

األنفنزيف

إسهال

شديدةأو عادية غير كدمات أو نزيف

مؤلمةأو مؤلمة معدة منطقة

الكاحلينأو القدمين أو الساقين أو اليدين أو الذراعين أو العينين حول انتفاخ

رغويبول

سعالأو التنفس في ضيق

التنفسفي صعوبة

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات

مفاجئحاد صداع

اإلغماءأو الدوار

النوبات

جسمكمن واحد جانب على الساق أو الذراع أو الوجه في ضعف أو خدر

المشيفي مفاجئة صعوبة

المفاجئةالرؤية مشاكل

ارتباك

بوضوحالتحدث أو التفكير في مفاجئة صعوبة

التنسيقأو التوازن في مفاجئة صعوبة

دوخة

المعتادمن أكثر التعرق
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الفكألم

أسنانوجع

األسنانارتخاء

اللثةفي ألم أو تورم

متسرع

القدمينأخمص أو اليد راحة على تقرحات ظهور أو تورم أو ألم أو احمرار

القيءأو والغثيان ، والضعف ، واإلغماء ، والدوخة ، الشديد ، التعب

المعدة ، من األيمن الجانب في ألم قيء ، أو غثيان بسهولة ، كدمات أو نزيف شديد ، إرهاق العينين ، أو الجلد اصفرار

الشهيةانخفاض اللون ، داكن بول

تشنجاتهاأو العضالت تصلب

المفاجئةالوزن زيادة

الفمحول أو الساقين أو القدمين أو الذراعين أو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

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

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 الغرفة

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

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

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

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

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

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

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

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

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 ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

الذاكرةفقدان

ارتباك

الوزنفقدان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للكابوزانتينيب.

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

®كابوميتكس

®كوميتريك

2021/12/15- 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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