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سيريتينيب
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الدواء؟هذا وصف لماذا

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

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

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

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

خذ اليوم. في واحدة مرة الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها لوحي وجهاز كبسولة شكل على  Ceritinibيأتي

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

وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط سيريتينيب خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي

طبيبك.

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

الوقت من لفترة سيريتينيب تناول عن بالتوقف يخبرك أو أخرى ، بأدوية يعالجك أو سيريتينيب ، من جرعتك طبيبك يخفض قد

أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد تواجهها. قد جانبية آثار وأي لك بالنسبة الدواء فعالية مدى على هذا سيعتمد العالج. أثناء

بسيريتينيب.عالجك

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

سيريتينيب ،أخذ قبل

في الموجودة المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو سيريتينيب ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل سيريتينيب. أقراص أو كبسوالت

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

مضادات  ؛ )أجريلين(أناجريليد  ؛ )باسيروننيكسترون ، (أميودارون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ، )نورمودين(البيتالول  ، )تينورمين(أتينولول مثل بيتا حاصرات  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر

وسوتالول )إندرال(بروبرانولول  ، )كورجارد(نادولول  ، )إلإكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول
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نقص لفيروس معينة أدوية  ؛ )تيريلتيجريتول ، إيكيترو ، إبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين  ؛ )سوتيليزسورين ، بيتاباس ، (

و ، Atripla(  in ، efavirenz )Sustivaمثل )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو  )(HIVالبشرية المناعة

indinavir )Crixivan(  ، وnelfinavir )Viracept(  ، وnevirapine )Viramune(  ، وKaletra(  in ، ritonavir )Norvir ،  و

 ؛ )سيليكسا(سيتالوبرام  ؛ )سيبرو(سيبروفلوكساسين سيلوستازول. الكلوربرومازين. الكلوروكين.  ؛ )إنفيراس(ساكوينافير

 ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين القشرية. الستيرويدات  ؛ )كابفايكاتابريس ، (كلونيدين كالريثروميسين.

(دونيبيزيل  ؛ )تيكوسين(دوفيتيليد  ؛ )نوربيس(ديسوبيراميد  ؛ )تيازاكديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )النوكسين(الديجوكسين
 ؛ )سوبسيسفينتورا ، دوريجسيك ، أكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )يكسابرو(اسكيتالوبرام  ؛ )ملتق(درونيدارون  ؛ )أريسبت

أونميل ، (إيتراكونازول  ؛ )كورفرت( ibutilide ؛ )هالدول(هالوبيريدول  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )تامبوكور(فليكاينيد

 ؛ )أفيلوكس(موكسيفلوكساسين  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون الليفوفلوكساسين. الكيتوكونازول.  ؛ )تولسوراسبورانوكس ،

(بيموزيد  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )بنتام(البنتاميدين  ؛ )زوفرانزوبلينز ، (أوندانسيترون نيفازودون.
 ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين بروكاييناميد.  ؛ )أوسينيدويتاكت ، أكتوس ، (بيوجليتازون  ؛ )أوراب

بروغرافأستاغراف ، (تاكروليموس  ؛ )راباميون(سيروليموس  ؛ )ريفاتيو(سيلدينافيل  ؛ )ريفاترفي ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين

األدوية من العديد تتفاعل قد . )فيريالنإيزوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )ستاكسينليفيترا ، (فاردينافيل ثيوريدازين.  ؛ )

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا سيريتينيب ، مع األخرى

المثقوب.العرن نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

القلب ، ضربات انتظام عدم أو القلب ، قصور أو الدم ، في السكر نسبة ارتفاع أو السكري مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

. )المفاجئالموت أو النوبات ، أو الوعي ، فقدان أو اإلغماء ، إلى تؤدي أن يمكن التي القلب ضربات انتظام عدم (تي كيو إطالة أو

الكبد.أمراض أو  ، )البنكرياسالتهاب (البنكرياس والتهاب الدم ، في المغنيسيوم أو البوتاسيوم من

قبل الحمل اختبار إجراء إلى ستحتاج سيريتينيب. تناول أثناء تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر 6 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك ويجب العالج ، بدء

3 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك فيجب حامال ً، تصبح قد أنثى شريكة مع ذكراً كنت إذا

طفلك  Ceritinibيؤذي قد ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر

الفور.على بطبيبك فاتصل بسيريتينيب ، عالجك أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا بعد. يولد لم الذي

الجرعة بعد األقل على أسبوعين ولمدة سيريتينيب تناول أثناء الطبيعية الرضاعة عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.

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

على طبيبك أخبر الدواء. هذا تناول أثناء  )الدمفي السكر نسبة في زيادة (الدم في السكر ارتفاع من تعاني قد أنك تعلم أن يجب

وضوح عدم الشديد ، الجوع التبول ، كثرة الشديد ، العطش سيريتينيب: تناول أثناء التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور

التعب.أو الفاكهة ، مثل النفس رائحة التركيز ، أو التفكير صعوبة الصداع ، الرؤية ،

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة من ساعة 12 غضون في ذلك كان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

غثيان

إسهال

التقيؤ

إمساك

المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

البلعفي صعوبة

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

إعياء

متسرع

متشوقمتلهف،

الرؤيةفي تغييرات

الساقأو الخلفية الذراع أو العظام أو العضالت في آالم

الراسصداع

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات قسم

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

عاديغير نزيف أو كدمات

الداكنالبول

والعينينالجلد اصفرار

الشهيةقلة

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

متشوقمتلهف،

التنفسفي ضيق

للعدوىأخرى عالمات أو واالحتقان المستمر والسعال الحلق والتهاب والقشعريرة الحمى

الراحةعدم أو الصدر في ألم

القلبضربات في تغييرات

القلبخفقان

دوخة
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دوار

إغماء

الظهرإلى ينتشر قد ولكنه المعدة منتصف أو األيسر العلوي الجزء في يبدأ مستمر ألم

النوبات

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Ceritinibيسبب 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 (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء 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[

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

السرطان عالج الممكن من كان إذا ما لمعرفة العالج تبدأ أن قبل معملياً اختباراً أيضاً طبيبك سيطلب للسيريتينيب.

سيريتينيب.باستخدام

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
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راندأسماء

®زيكاديا

2019/05/15- 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

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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