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هام:تحذير

للسرطان.الكيميائي العالج أدوية إعطاء في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت سيتارابين حقن إعطاء يجب

من يزيد وقد معينة أعراضاً ذلك يسبب قد العظام. نخاع في الدم خاليا عدد في حاداً انخفاضاً السيتاربين يسبب أن يمكن

والتهاب الحمى ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا نزيف. أو خطيرة بعدوى اإلصابة خطر

في أحمر دم وقطري. أسود براز كدمات. أو عادي غير نزيف للعدوى ؛ أخرى عالمات أو واالحتقان ، المستمر والسعال الحلق ،

المطحونة.القهوة تشبه مقيئة مادة دموي قيء البراز.

الدواء؟هذا وصف لماذا

 ، ء)البيضاالدم خاليا سرطان (الدم سرطان من معينة أنواع لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع أو بمفرده  Cytarabineيستخدم

. )(CMLالمزمن النقوي الدم وسرطان  ، )(ALLالحاد الليمفاوي الدم وسرطان  ، )(AMLالحاد النخاعي الدم سرطان ذلك في بما

الذي الغشاء في سرطان (السحائي الدم ابيضاض لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع أو بمفرده أيضاً السيتارابين يستخدم

يعمل إنه األيض. مضادات تسمى األدوية من فئة إلى  Cytarabineالسيتارابين ينتمي . )ويحميهماوالدماغ الشوكي النخاع يغطي

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو  ، )الجلدتحت (الجلد تحت أو  ، )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه ليتم سائل مع يخلط مسحوق شكل على  Cytarabineيأتي

بعدد طبيبك سيخبرك طبية. منشأة في ممرضة أو طبيب بواسطة  )الشوكيةالقناة في بالسوائل المملوء الفضاء في (القراب داخل

للدواء.جسمك يستجيب وكيف حالتك على الزمني الجدول يعتمد سيتارابين. فيها ستتلقى التي المرات

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك
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خاليا من نوع في يبدأ السرطان من نوع (الالهودجكين ليمفوما من معينة أنواع لعالج األحيان بعض في أيضاً السيتارابين يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )طبيعيبشكل العدوى تحارب التي البيضاء الدم

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

سيتارابين ،حقن تلقي قبل

قائمة عن الصيدلي اسأل السيتارابين. حقن مكونات من أي أو سيتارابين من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.

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

الجنتاميسين. أو  )أنكوبون(الفلوسيتوزين أو  )النوكسين(الديجوكسين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

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

القائمة.هذه في

الكبد.أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

إذا سيتارابين. حقن تلقيك أثناء حامالً تصبحي أال يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجنين.يؤذي قد سيتارابين بطبيبك. فاتصل سيتارابين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسبب قد سيتارابين

تختفي:

غثيان

التقيؤ

إسهال

المعدةفي آالم

الشهيةفقدان

والحلقالفم في تقرحات

الشعرتساقط

المفاصلأو العضالت آالم

تعب

حمراءأو مؤلمة عيون

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم
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الظهرإلى ينتشر قد ولكنه المعدة منطقة في يبدأ مستمر ألم

الحقنمكان في حرق أو تورم أو ألم أو احمرار

شاحبجلد

إغماء

دوخة

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

صدرألم

العينينأو الجلد اصفرار

التبولقلة أو اللون داكن البول

التنفسفي ضيق

الرؤيةفقدان أو مفاجئ تغير

النوبات

ارتباك

الساقينأو 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 آثار يسبب قد سيتارابين

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(.

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

والمختبر.طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة االحتفاظ لك بالنسبة المهم من

الغذائيةاألنظمة من غيرها أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى باإلضافة
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أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

®يوسيتوسار

هناكأسماء

سيتوزينأرابينوفورانوسيل بيتا 1-

سيتوزينأرابينوسيل

السيتوزينأرابينوسايد

سيآرا

15/02/2012- 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
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