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داكاربازين
)زينبا كار دا (باسم تنطق

هام:تحذير

أدوية إعطاء في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت طبية منشأة أو مستشفى في  Dacarbazineحقن إعطاء يجب

للسرطان.الكيميائي العالج

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

واجهت إذا عالجك. يؤخر أو طبيبك يوقف فقد الدم ، خاليا من قليل عدد لديك كان إذا نزيف. أو خطيرة بعدوى اإلصابة خطر

عالمات أو واالحتقان ، المستمر والسعال الحلق ، والتهاب الحمى ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً

عادية.غير كدمات أو نزيف للعدوى ؛ أخرى

الذين األشخاص لدى األحيان من كثير في الكبد تلف يحدث قد الحياة. يهدد أو الكبد في خطيراً تلفاً داكاربازين يسبب قد

التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا داكاربازين. عالج مع جنب إلى جنباً للسرطان الكيميائي العالج من أخرى أدوية يتلقون

الجزء في ألم الشهية ، فقدان الطاقة ، نقص عادية ، غير كدمات أو نزيف شديد ، إرهاق غثيان ، الفور: على بطبيبك فاتصل

العينين.أو الجلد اصفرار أو المعدة ، من العلوي األيمن

ولكن الحوامل ، النساء عند الدواء هذا دراسة يتم لم الحيوانات. في خلقية تشوهات حدوث في  Dacarbazineحقن تسبب

عدم يجب الحمل. أثناء داكاربازين حقنة أمهاتهم تلقت الذين األطفال عند خلقية تشوهات يسبب أن أيضاً الممكن من

لحالتك.عالج أفضل هو هذا أن طبيبك يقرر لم ما للحمل التخطيط أو الحمل أثناء داكاربازين حقن استخدام

للداكاربازين.جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

داكاربازين.حقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

داكاربازين يستخدم الجسم. من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  )الجلدسرطان من نوع (الميالنيني الورم لعالج داكاربازين يستخدم

هودجكينليمفوما لعالج أخرى أدوية مع أيضاً

a682750.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/1

TITLE - DACARBAZINE / DTIC-DOME MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-dacarbazine-dtic-dome-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682750.html


Information Drug MedlinePlusداكاربازين:م2:03 14 ، /22/4

ينتمي . )طبيعيبشكل العدوى تحارب التي البيضاء الدم خاليا من نوع في يبدأ السرطان من نوع هودجكين ؛ مرض (

في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه البيورين. نظائر باسم تعرف األدوية من فئة إلى داكاربازين

جسمك.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الوريد في حقنه يتم أو واحدة دقيقة لمدة  )الوريدفي (الوريد طريق عن ليحقن سائل مع يخلط كمسحوق  Dacarbazineحقن يأتي

مرة حقنه يمكن الميالنيني ، الورم لعالج داكاربازين استخدام عند طبية. منشأة في ممرضة أو طبيب بواسطة دقيقة 30 إلى 15 لمدة

استخدام عند أسابيع. 3 كل متتالية أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة حقنها يمكن أو أسابيع 4 كل متتالية أيام 10 لمدة يومياً واحدة

يوماً.15 كل مرة حقنها يمكن أو أسابيع 4 كل متتالية أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة حقنه يمكن هودجكين ، ليمفوما لعالج داكاربازين

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

داكاربازين ،تناول قبل

اسأل داكاربازين. حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو داكاربازين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي

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

لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

الشمس.ألشعة حساسة بشرتك داكاربازين يجعل قد الشمس. من والواقي

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

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

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

إسهال

والحلقالفم في تقرحات

الشعرتساقط
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الوجهفي وخز أو بحرقة الشعور

صرف- مائى تدفق

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

الحقنمكان في حرق أو تورم أو ألم أو احمرار

قشعريرة

الجلديالطفح

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

والتعبباأللم العام والشعور العضالت وآالم الحمى

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

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

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

®-DTICقبة

هناكأسماء

كاربوكساميدإيميدازول تريازينو ميثيل ثنائي

كاربوكساميدإيميدازول
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لإلنترنتدبي مدينة

DTIC

2011/12/15- 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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