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

للسرطان.الكيميائي العالج

تلفاً. أو شديداً تهيجاً مسببة المحيطة األنسجة إلى تتسرب قد ذلك ، ومع فقط. الوريد في الداكتينومايسين إعطاء يجب

على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا التفاعل. هذا أجل من إدارتك موقع ممرضتك أو طبيبك سيراقب

الدواء.حقن مكان في تقرحات أو بثور أو تورم أو احمرار أو حكة أو ألم الفور:

الدواء؟هذا وصف لماذا

عند يحدث الكلى سرطان من نوع (ويلمز ورم لعالج اإلشعاعي العالج أو   /والجراحة أو   /وأخرى أدوية مع  Dactinomycinيستخدم

مع أيضاً  Dactinomycinيستخدم األطفال. عند  )العضالتفي يتشكل الذي السرطان (المخططة العضلية والساركوما  )األطفال

يستخدم . )العضالتأو العظام في السرطان من نوع (إوينغ وساركوما الخصية سرطان من معينة أنواع لعالج أخرى أدوية

Dactinomycin  ًرحم داخل يتشكل الورم من نوع (الحملي الغاذية األرومة ورم أورام لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده أيضا

من معينة منطقة في الموجودة السرطانية األورام من معينة أنواع لعالج  Dactinomycinاستخدام أيضاً يمكن . )الحملأثناء المرأة

للسرطان.الكيميائي العالج في فقط تستخدم التي الحيوية المضادات من نوع هو  Dactinomycinالجسم.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

منشأة في ممرضة أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن ليحقن سائل مع مزجه يتم كمسحوق  Dactinomycinيأتي

قد للعالج. جسمك استجابة ومدى تتناولها ، التي األخرى األدوية وأنواع منه ، تعاني الذي السرطان نوع على العالج مدة تعتمد طبية.

بواسطة الداكتينومايسين حقن أيضاً يمكن الجانبية. اآلثار بعض من تعاني كنت إذا عالجك تأخير أو إيقاف إلى طبيبك يحتاج

الورم.بها يوجد التي المنطقة لعالج العضو أو الجسم من معين جزء في مباشرة الطبيب

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

تتشكل حيث األنثوية التناسلية األعضاء في يبدأ سرطان (المبيض سرطان من نوع لعالج أيضاً أحياناً  Dactinomycinيستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )البويضات

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الداكتينومايسين ،تناول قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو داكتينومايسين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل داكتينومايسين.

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

لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

حقن تلقي في األرجح على طبيبك يرغب ال قد . )المنطقيةالقوباء (النطاقي الهربس أو الماء جدري لديك كان إذا طبيبك أخبر

الداكتينومايسين.

إشعاعياً.عالجاً حالياً تتلقى أو سابقاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

تلقيك أثناء الثدي من ترضعين أو حامال ًتصبحي أال يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجنين.داكتينوميسين دواء يؤذي قد بطبيبك. فاتصل داكتينوميسين ، تلقي أثناء حامال ًأصبحت إذا داكتينومايسين.

طبيبك.مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

التقيؤ

المعدةفي آالم

إسهال

الشعرتساقط

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

قشعريرة

متسرع

البلعأو التنفس في صعوبة

غثيان

الشديدالتعب

عاديةغير كدمات أو نزيف

والحلقالفم في تقرحات
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الطاقةنقص

الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

للعدوىأخرى عالمات أو واالحتقان المستمر والسعال الحلق والتهاب الحمى

عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث السرطان. من أخرى بأنواع اإلصابة خطر من الداكتينوميسين يزيد قد

الداكتينومايسين.

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

إسهال

والحلقالفم في تقرحات

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

غثيان

الشديدالتعب

عاديةغير كدمات أو نزيف

الطاقةنقص

الشهيةفقدان
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المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

التبولانخفاض

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين أو الوجه في تورم

جلديطفح أو بثور

قشعريرة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

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

®كوزميجن

هناكأسماء

أكتينوميسين

15/01/2012- 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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