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معملية فحوصات إجراء طبيبك سيطلب العظام. نخاع في الدم خاليا عدد في انخفاض  Chlorambucilيسبب أن يمكن

المختبر.مع المواعيد بجميع احتفظ الدواء. بهذا تتأثر لديك الدم خاليا كانت إذا ما لمعرفة وبعده وأثناءه العالج قبل

الخطر.هذا حول طبيبك إلى تحدث السرطان. من أخرى بأنواع اإلصابة خطر من  Chlorambucilيزيد قد

الرجال. لدى المنوية الحيوانات إنتاج يوقف وقد النساء عند  )الدورة(الطبيعية الشهرية الدورة مع الكلورامبيوسيل يتداخل قد

ال أنك أو الحمل ، تستطيع ال أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع  ؛ )الحملصعوبة (الدائم العقم الكلورامبيوسيل يسبب قد

إلنجاب تخطط أال يجب الدواء. هذا تناول في البدء قبل أطبائهن إخبار الحوامل النساء على يجب آخر. شخص حمل تستطيع

طريقة استخدم  .)التفاصيلمن مزيد على للحصول طبيبك إلى تحدث (العالج. بعد لفترة أو الكيميائي العالج تلقي أثناء أطفال

قد الكلورامبيوسيل الفور. على بطبيبك فاتصل الدواء ، هذا تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الحمل. لمنع النسل لتحديد موثوقة

الجنين.يؤذي

الدواء؟هذا وصف لماذا

يستخدم . ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع (المزمن الليمفاوي الدم سرطان من معين نوع عالج في الكلورامبيوسيل يستخدم

Chlorambucil  ًالالهودجكين الليمفاوية الغدد سرطان لعالج أيضاNHL)(  هودجكين ومرض) بعض في تبدأ التي السرطان أنواع

يعمل إنه األلكلة. عوامل تسمى األدوية من فئة إلى الكلورامبيوسيل ينتمي . )طبيعيبشكل العدوى تقاوم التي البيضاء الدم خاليا

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في ولكن أسابيع ، 6 إلى 3 لمدة يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ قرص شكل على الكلورامبيوسيل يأتي

مدة تعتمد الشهر. في واحدة مرة وحيدة كجرعة أو أسبوعين ، كل مرة واحدة كجرعة متقطع ، بشكل تناوله يمكن األحيان بعض

نفس في الكلورامبيوسيل خذ منه. تعاني الذي السرطان ونوع لها ، جسمك استجابة ومدى تتناولها ، التي األدوية أنواع على العالج

كلتقريباً الوقت
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خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم.

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الكلورامبيوسيل

طبيبك إلى تحدث منها. تعاني جانبية آثار وأي للعالج استجابتك على اعتماداً الكلورامبيوسيل من جرعتك بتعديل طبيبك يقوم قد

طبيبك.مع التحدث دون الكلورامبيوسيل تناول عن تتوقف ال عالجك. أثناء به تشعر ما حول

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

الكلورامبوسيل ،تناول قبل

)تريندا(بنداموستين مثل األخرى األلكلة وعوامل الكلورامبوسيل ، من حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
 ،)(Cytoxanسيكلوفوسفاميد  ، )Gliadel ، BiCNU (Waferكارموستين  ، )بوسولفكسمايلران ، (بوسولفان  ،

lomUustine )Cytoxan( ، ifosfamide )Ifex( (   ملفالن أو)تيمودار(تيموزولوميد أو  )موتاالن(بروكاربازين أو  )الكيران( 
المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل الكلورامبوسيل. مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو

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

لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

من للدواء. يستجب لم منه تعاني الذي السرطان لكن قبل ، من الكلورامبيوسيل تناولت قد كنت إذا طبيبك أخبر

الكلورامبيوسيل.تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل

الماضية.األربعة األسابيع خالل آخر كيميائياً عالجاً أو إشعاعياً عالجاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

الرأس.في إصابة أو صرع لنوبات تعرضت قد كنت إذا طبيبك أخبر

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

طبيبك.مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

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

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

التقيؤ

والحلقالفم في تقرحات

تعب

ء)والنساالفتيات عند (الفائتة الحيض فترات

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

الجلديالطفح

عاديغير نزيف أو كدمات

قطرانيأسود براز

أحمربول

سعال

الحلقإلتهاب

احتقاناكتظاظ، ازدحام،

حمُى

التنفسفي صعوبة

النوبات

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

اللونداكن بول

التبولكثرة

عاديةغير كتل أو كتل

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

الثالجة.في احفظه األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

الحمل منع حبوب مضارب مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

لألطفال.مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات العين بقطرات الخاصة وتلك األسبوعية
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الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال يمكن

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في

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

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

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

®لوكيران

15/09/2017- 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

a682899.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/4

http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/


MedlinePlusاألدوية معلومات كلورامبيوسيل:مساء1:57ً 14 ، /22/4

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر

a682899.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5


