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الدواء؟هذا وصف لماذا

)(Proliaدينوسوماب حقن يستخدم

تعرضن الالئي النساء لدى  )بسهولةوتنكسر وضعيفة ضعيفة العظام فيها تصبح حالة وهي (العظام هشاشة لعالج

ال الذين أو  )العظامكسر (للكسور متزايد خطر لديهن الالئي  )الشهريةالدورة نهاية  ''الحياة ، في تغيير  (``الطمث النقطاع

العظام.لهشاشة األخرى الدوائية للعالجات يستجيبون ال أو تناول يستطيعون

للعالجات يستجيبون ال أو تناول يستطيعون ال الذين أو  )العظامكسور (للكسور متزايد لخطر المعرضين الرجال لعالج

العظام.لهشاشة األخرى الدوائية

الكورتيكوستيرويد أدوية سيتناولون الذين والنساء الرجال لدى الكورتيكوستيرويد أدوية عن الناجم العظام هشاشة عالج

الدوائية للعالجات يستجيبون ال أو تناول يستطيعون ال الذين أو للكسور متزايدة مخاطر ولديهم األقل على أشهر 6 لمدة

العظام.لهشاشة األخرى

العظام ،فقدان تسبب معينة بأدوية البروستاتا سرطان من يعالجون الذين الرجال لدى العظام فقدان لعالج

تعرضهن خطر من تزيد التي األدوية بعض يتلقين اللواتي الثدي بسرطان المصابات النساء لدى العظام فقدان لعالج

للكسور.

 ligandمثبطات تسمى األدوية من فئة في دينوسوماب حقن يستخدم  )(Xgevaدينوسوماب حقن

RANK . انهيار لتقليل الجسم في معينة مستقبالت منع طريق عن العظام فقدان منع على يعمل

إلى يؤدي مما السرطانية الخاليا في معين مستقبل منع طريق عن  GCTBعالج على يعمل العظام.

حيث العظام تكسر تقليل طريق عن المرتفعة الكالسيوم مستويات عالج على يعمل الورم. نمو إبطاء

الكالسيوم.إطالق إلى العظام تكسير يؤدي

البالزما خاليا في يبدأ الذي السرطان (المتعدد النخاعي بالورم المصابين األشخاص لدى بالكسور اإلصابة خطر لتقليل

انتشرت ولكنها الجسم من آخر جزء في بدأت السرطان من معينة بأنواع المصابين األشخاص وفي  ، )العظامتلف ويسبب

العظام.إلى

بالجراحة.عالجه يمكن ال الذي  )العظامأورام من نوع  ؛ (GCTBالعمالقة الخاليا ورم لعالج المراهقين وبعض البالغين عند

األخرى.لألدوية يستجيبوا لم الذين األشخاص لدى السرطان يسببها التي العالية الكالسيوم مستويات لعالج

الدواء؟هذا يستعمل فكيف
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منطقة أو الفخذ أعلى أو العلوي ذراعك في  )الجلدتحت (الجلد تحت حقنه يتم  )سائل(كمحلول دينوسوماب حقن يأتي

 )(Proliaدينوسوماب حقن إعطاء يتم ما عادة طبية. عيادة أو مكتب في ممرضة أو طبيب قبل من حقنها يتم ما عادة المعدة.
أو المتعدد ، النقوي الورم من بالكسور اإلصابة خطر لتقليل  )(Xgevaدينوسوماب حقن استخدام يتم عندما أشهر. 6 كل مرة

ورم لعالج  )(Xgevaدينوسوماب حقن استخدام عند أسابيع. 4 كل مرة إعطاؤه يتم ما فعادة العظام ، إلى انتشر الذي السرطان

الثالث للجرعات أيام 7 كل عادة ًإعطاؤه يتم السرطان ، عن الناتجة العالية الكالسيوم مستويات أو العظام ، في العمالقة الخاليا

األولى.الثالث الجرعات بعد أسبوعين من ابتداء ًأسابيع 4 كل مرة ثم  )عشرالخامس واليوم الثامن واليوم األول اليوم في (األولى

حسب بالضبط المكمالت هذه خذ دينوسوماب. بحقن عالجك أثناء د وفيتامين الكالسيوم مكمالت بتناول طبيبك سيخبرك

التوجيهات.

سوف الصيدلي أو طبيبك فإن العظام ، فقدان أو العظام هشاشة لعالج  )(Proliaدينوسوماب حقن استخدام يتم عندما

مرة كل وفي دينوسوماب بحقن العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة يعطيك

أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم

/FDA)( )ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك
ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov(  المصنعة الشركة موقع أو

الدواء.دليل على للحصول

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

دينوسوماب ،حقن تلقي قبل

مادة أو أخرى ، أدوية أي أو  ، )Xgeva) ، Proliaدينوسوماب تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل دينوسوماب. حقن مكونات من أي أو الالتكس ،

بالمكونات.

منتج من أكثر تتلقى أال يجب . Xgevaو  Proliaالتجاريين االسمين تحت متاح دينوسوماب حقن أن تعلم أن يجب

األدوية.هذه من بأي تعالج كنت إذا طبيبك إخبار من تأكد الوقت. نفس في دينوسوماب على يحتوي واحد

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

 ، )إنليتا(أكسيتينيب مثل الدموية األوعية تكون مثبطات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

أو  ، )نيكسافار(سورافينيب  ، )فوتريينت(بازوبانيب  ، )زورتريسأفينيتور ، (إيفيروليموس  ، )أفاستين(بيفاسيزوماب

 ، )بونيفا(إيباندرونات إتيدرونات ،  ، )فوساماكسبينوستو ، (أليندرونات مثل البايفوسفونيت  ؛ )سوتنت(سونيتينيب

األدوية للسرطان. الكيميائي العالج أدوية  ؛ )ريكالست(زوليدرونيك حمض  ، )أتيلفياأكتونيل ، (ريزدرونات باميدرونات ،

 ، )سانديميوننيورال ، جينجراف ، (سيكلوسبورين  ، )إيمورانآزاسان ، (اآلزوثيوبرين مثل المناعي الجهاز تثبط التي

إكس أستاغراف (وتاكروليموس  ، )راباميون(سيروليموس  ، )إكساتميبتريكسال ، راسوفو ، أوتريكسوب ، (ميثوتريكسات

 ، Solu ، Medrol ، Medrol-Depo-(Medrolبريدنيزولون ميثيل ديكساميثازون ، مثل المنشطات  ؛ )إنفارسوسإل ،

Methapred-A( ،  والبريدنيزونRayos)( سيناكالسيت مثل الكالسيوم ، مستويات لخفض المستخدمة األدوية أو  ؛)
الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )سينسيبار

يقوم أن المحتمل من الدم. في الكالسيوم مستوى في انخفاض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

األرجحعلى وسيخبرنا العالج تبدأ أن قبل دمك في الكالسيوم مستوى بفحص طبيبك
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جداً.منخفضاً المستوى كان إذا دينوسوماب حقن تتلقى ال

ما الحمراء الدم خاليا فيها تجلب ال حالة (الدم بفقر مصاباً كنت إذا أو الكلى غسيل عالجات تتلقى كنت إذا طبيبك أخبر

أو فمك في مشاكل فمك ؛ في خاصة العدوى ، أنواع من نوع أي سرطان؛  ؛ )الجسمأجزاء جميع إلى األكسجين من يكفي

التجلط من الدم تمنع حالة أي  ؛ )األسنانوزراعة األسنان إزالة (األسنان أو الفم جراحة األسنان ؛ أطقم أو لثتك أو أسنانك

في صغيرة غدة (درقية الجار الغدة أو الدرقية الغدة في جراحة لديك ؛ المناعة جهاز أداء من تقلل حالة أي طبيعي ؛ بشكل

امتصاص جسمك على الصعب من تجعل األمعاء أو المعدة في مشاكل الدقيقة. األمعاء من جزء إلزالة جراحة  ؛ )الرقبة

أمراض أو السكري ، مرض  ؛ )وضعفهاالعضالت آالم يسبب اضطراب (الروماتيزمي العضالت ألم الغذائية ؛ العناصر

الكلى.أو درقية الجار الغدة

بحقن العالج بدء قبل سلبي حمل اختبار إجراء إلى ستحتاج مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

لمنع النسل لتحديد موثوقة طريقة استخدام عليك يجب دينوسوماب. حقنة تلقيك أثناء تحملي أال يجب دينوسوماب.

حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا النهائي. العالج بعد األقل على أشهر 5 ولمدة دينوسوماب حقنة تلقيك أثناء الحمل

الجنين.يؤذي قد دينوسوماب الفور. على بطبيبك فاتصل العالج ، من أشهر 5 غضون في أو دينوسوماب ،

قد كنت إذا خاصة  ، )الفكعظم في خطيرة حالة  ، (ONJالفك عظم تنخر يسبب قد دينوسوماب حقن أن تعلم أن يجب

الزمة ، عالجات أي وإجراء أسنانك فحص األسنان طبيب على يجب الدواء. هذا تلقيك أثناء أسنان عالج أو جراحة أجريت

تنظيف من تأكد دينوسوماب. حقن تلقي في البدء قبل المالئمة ، غير األسنان أطقم إصالح أو تنظيف ذلك في بما

أثناء أسنان عالجات أي تلقي قبل طبيبك إلى تحدث دينوسوماب. حقنة تلقيك أثناء صحيح بشكل فمك وتنظيف أسنانك

الدواء.هذا تلقيك

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

ممكن. وقت أقرب في بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم االتصال عليك يجب دينوسوماب ، حقنة لتلقي موعد فاتك إذا

فقدان أو العظام لهشاشة  )(Proliaدينوسوماب حقن استخدام يتم عندما جدولتها. إعادة بمجرد الفائتة الجرعة إعطاء يجب

حقنة.آخر تاريخ من أشهر 6 لمدة التالي الحقن موعد تحديد يجب الفائتة ، الجرعة تلقي بعد العظام ،

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً دينوسوماب حقن يسبب قد

تختفي:ال أو

حكةأو جاف أو أحمر جلد

الجلدعلى قشرية أو نازة بثور ظهور

الجلدتقشير

الظهرفي ألم

ذراعيكفي ألم

الساقينأو الذراعين في تورم

المفاصلأو العضالت آالم
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غثيان

إسهال

إمساك

بطنوجع

الراسصداع

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

التشنجاتأو التشنجات أو الوخز أو العضالت تصلب

فمكحول أو قدميك أصابع أو أصابعك في وخز أو خدر

الشفتين.أو اللسان الحلق ، العينين ، الوجه ، إنتفاخ البلع ، أو التنفس في صعوبة حكة ، جلدي ، طفح خاليا ،

قشعريرةأو حمى

الجلدمنطقة دفء أو انتفاخ ألم ، احمرار ،

التنفسوضيق والسعال الحمى

األذنفي شديد ألم أو األذن تصريف

التبولعند بالحرقان الشعور للتبول ، الملحة أو المتكررة الحاجة

البطنفي شديد ألم

الفكالتئام ضعف الفك ، في بثقل الشعور أو التنميل األسنان ، ترخي المتورمة ، أو المؤلمة اللثة

عاديةغير كدمات أو نزيف

ذلك.بعد عام إلى تصل ولمدة دينوسوماب دواء عن التوقف بعد اليقظة وانخفاض والصداع والقيء الغثيان

تسقط لم أنك من الرغم على فخذك عظام كسرت الفخذ.  )عظام(عظم في لكسر تعرضك خطر من دينوسوماب حقن يزيد قد

بهشاشة المصابين األشخاص لكن األصحاء ، األشخاص في الفخذ عظم ينكسر أن المعتاد غير من أخرى. صدمة من تعاني أو

العظام شفاء في أيضاً دينوسوماب حقن يتسبب قد دينوسوماب. حقن يتلقوا لم لو حتى العظم هذا يكسرون قد العظام

مخاطر حول طبيبك إلى تحدث األطفال. عند صحيح بشكل األسنان دخول ويمنع العظام نمو يضعف وقد ببطء المكسورة

دينوسوماب.حقن تلقي

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً دينوسوماب حقن 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(.
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منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

قم دينوسوماب. حقن تهز ال األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في دينوسوماب بحقن االحتفاظ يمكن تجمد. ال الضوء. من وحمايته الثالجة في بتخزينه

يوماً.14 إلى

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.orgوصولهم.

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

حقن تتلقى أن لك آمن أنه من للتأكد معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

دينوسوماب.لحقن جسمك استجابة من وللتحقق دينوسوماب

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®بروليا

®إكسجيفا

2019/08/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


MedlinePlusالدواء معلومات دينوسوماب: حقنمساء3:37ً 14 ، /22/4

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.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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