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الدواء؟هذا وصف لماذا

 )العظامنخاع سرطان من نوع (المتعددة المايلوما لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده  Daratumumabحقن استخدام يتم
أخرى بأدوية العالج بعد تحسنوا الذين أو العالج مع يتحسنوا لم الذين األشخاص وفي حديثاً تشخيصهم تم الذين األشخاص في

طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي  Daratumumabعاد. الحالة ولكن

السرطانية.الخاليا نمو وقف أو إبطاء على الجسم مساعدة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بيئة في ممرضة أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن إعطاؤه يتم  )محلول(سائل صورة في  Daratumumabيأتي

واستجابة تعُطى قد التي األخرى األدوية على بناء ًداراتوماب دواء فيها ستتلقى التي المرات عدد طبيبك سيقرر صحية. رعاية

الدواء.لهذا جسمك

سيتم الدواء. تجاه خطير فعل رد من تعاني ال أنك من للتأكد ذلك وبعد للحقن تلقيك أثناء كثب عن الممرضة أو الطبيب سيراقبك

تلقي بعد والثاني األول اليومين وفي التسريب قبل  daratumumabعلى الفعل ردود وعالج منع في للمساعدة أخرى أدوية إعطاؤك

سيالن ، حكة ، وتهيج ، الحلق في ضيق أزيز ، سعال ، التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور على ممرضتك أو طبيبك أخبر الدواء.

في انزعاج التنفس ، في صعوبة دوار ، دوار ، شرى ، جلدي ، طفح قشعريرة ، حمى ، قيء ، غثيان ، حكة ، صداع ، األنف ، انسداد أو

التنفس.في ضيق أو الصدر ،

لك بالنسبة الدواء فعالية مدى على يعتمد هذا دائم. أو مؤقت بشكل عالجك يوقف أو داراتوماب من جرعتك طبيبك يقلل قد

بداراتوماب.عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد تواجهها. التي الجانبية واآلثار

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

 ،daratumumabحقن تلقي قبل
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حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، daratumumabمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

daratumumab . قائمة على للحصول المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل

بالمكونات.

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

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.

اإلصابة بعد يحدث مؤلم جلدي طفح (المنطقية القوباء من تعاني كنت إذا أو الدم نقل عمليات تتلقى كنت إذا طبيبك أخبر

)الضررالحاد الكبد يسبب وقد الكبد يصيب فيروس ( Bالكبد التهاب التنفس ، في مشاكل  ، ء)الماجدري أو النطاقي بالهربس
الشعب التهاب تشمل والتي الرئة ، أمراض من مجموعة  ؛ (COPDالمزمن الرئوي االنسداد مرض مثل الرئة مرض أو  ،

.)الرئةوانتفاخ المزمن الهوائية

الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

التي النسل تحديد أنواع حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر 3 ولمدة بداراتوماب العالج أثناء

بطبيبك.فاتصل  ، daratumumabحقن تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا تناسبك.

حقن تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

daratumumab.

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

الفور.على بطبيبك اتصل  ، daratumumabلتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Daratumumabحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

تعب

إمساك

إسهال

المفاصلأو الظهر آالم

صدركأو ساقيك أو ذراعيك في ألم

الشهيةقلة

الراسصداع

القدمينأو الكاحلين أو اليدين في تورم

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

عضليةتشنجات

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة
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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 كيف ، قسم

نزيفأو كدمات

حمُى

الشديدالتعب

العينينأو الجلد اصفرار

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

استجابة من للتحقق العالج وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.daratumumabلحقن جسمك

 Daratumumabيؤثر قد . daratumumabحقن تتلقى أو تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

المعملية.االختبارات بعض نتائج على

نقل عملية إجراء قبل النهائية. الجرعة بعد أشهر 6 إلى تصل لمدة الدم مطابقة اختبار نتائج على  Daratumumabيؤثر أن يمكن

فصيلة لمطابقة الدم فحوصات بإجراء طبيبك سيقوم داراتوماب. حقن تتلقى أو تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر الدم ،

بداراتوماب.العالج تبدأ أن قبل دمك

.daratumumabحقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

®دارزالكس

2019/12/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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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