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دوكسوروبيسين
)sin) 'bi roo oh doxكـ تنطق

هام:تحذير

أو شديداً تهيجاً مسببة المحيطة األنسجة إلى تتسرب قد ذلك ، ومع الوريد. في فقط دوكسوروبيسين تدار أن يجب

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

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

العالج. انتهاء من سنوات إلى أشهر بعد أو العالج أثناء وقت أي في الحياة تهدد أو خطيرة قلبية مشاكل دوكسوروبيسين يسبب قد

قد بأمان. دوكسوروبيسين لتلقي يكفي بما جيد بشكل يعمل قلبك كان إذا ما لمعرفة العالج وأثناء قبل اختبارات طبيبك سيطلب

يستخدم اختبار (القلب صدى ومخطط  )للقلبالكهربائي النشاط يسجل اختبار (القلب كهربية مخطط االختبارات هذه تشمل

ضربات معدل لديك كان إذا الدواء هذا تتلقى أن يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد . )الدمضخ على قلبك قدرة لقياس الصوتية الموجات

من نوع أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر انخفضت. قد الدم ضخ على قلبك قدرة أن االختبارات أظهرت إذا أو طبيعي غير قلب

أو تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر الصدر. منطقة في  )السينيةباألشعة (اإلشعاعي العالج أو قلبية ، نوبة أو القلب ، أمراض

سيروبيدين ، (وداونوروبيسين  ، )سيتوكسان(سيكلوفوسفاميد مثل للسرطان الكيميائي العالج أدوية بعض تلقيت أن سبق

أو ، )Onxolوباكليتاكسيل ،  ، )نوفانترون(وميتوكسانترون  ، )إيداميسين(وإيداروبيسين  ، )إيلينس(وإبيروبيسين  ، )دونوكسوم

trastuzumab )Herceptin(  ،  فيراباميل أوIsoptin) ، Calan( . الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

غير أو سريعة قلب ضربات أو الساقين. أسفل أو والكاحلين والقدمين اليدين في تورم التنفس في صعوبة التنفس. في ضيق

في صعوبة التنفس. في ضيق الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )Isoptinخاطفة. أو منتظمة

إذا . )Isoptinخاطفة. أو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات أو الساقين. أسفل أو والكاحلين والقدمين اليدين في تورم التنفس

والقدمين اليدين في تورم التنفس في صعوبة التنفس. في ضيق الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت

خاطفة.أو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات أو الساقين. أسفل أو والكاحلين

الفحوصات طبيبك سيطلب العظام. نخاع في الدم خاليا عدد في حاداً انخفاضاً دوكسوروبيسين يسبب أن يمكن

من يزيد وقد معينة أعراض ظهور إلى جسمك في الدم خاليا عدد انخفاض يؤدي قد العالج. وأثناء قبل بانتظام المخبرية

أو  ، )إيموران(اآلزوثيوبرين تلقيت أو تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر نزيف. أو خطيرة بعدوى اإلصابة خطر

إذا . )بروفيراديبو بروفيرا ، (البروجسترون أو  ، )روماتريكس(ميثوتريكسات أو  ، )سانديميوننيورال ، (السيكلوسبورين

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

بنية مادة أو دماً يتقيأ أو دموي قيء قطراني ؛ أسود أو دموي براز كدمات. أو عادي غير نزيف للعدوى ؛ أخرى عالمات

القهوة.تشبه
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بجرعات إعطائه عند خاصة ً ، ء)البيضاالدم خاليا سرطان (الدم بسرطان اإلصابة خطر من دوكسوروبيسين يزيد قد

.)السينيةاألشعة (اإلشعاعي والعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية بعض مع أو عالية

الدواء هذا تتلقى أن يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد كبدي. بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.في مرض من تعاني كنت إذا جرعتك يغير قد أو

الكيميائي.العالج أدوية استخدام في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت فقط دوكسوروبيسين إعطاء يجب

الدواء؟هذا وصف لماذا

والمبيض. والمعدة والرئة والثدي المثانة سرطان من معينة أنواع لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك دوكسوروبيسين يستخدم

خاليا في يبدأ الذي السرطان (الالهودجكين الليمفاوية الغدد وسرطان  )هودجكينمرض (هودجكين الليمفاوية الغدد سرطان

 )(ALLالحاد الليمفاوي الدم سرطان ذلك في بما  ، ء)البيضاالدم خاليا سرطان (اللوكيميا من معينة وأنواع  ؛ )المناعيالجهاز
أنواع لعالج أخرى أدوية مع وباالقتران بمفرده أيضاً دوكسوروبيسين يستخدم . )ANLL) ، AMLالحاد النخاعي الدم وسرطان

في يتشكل الذي السرطان (العظمية اللحمية األورام أو الرخوة األنسجة من معينة وأنواع الدرقية الغدة سرطان من معينة

رئيسي بشكل ويحدث العصبية الخاليا في يبدأ سرطان (العصبي األرومي الورم لعالج يستخدم أنه كما . )والعظامالعضالت

تسمى األدوية من فئة إلى دوكسوروبيسين ينتمي . )األطفالعند يحدث الكلى سرطان من نوع (ويلمز ورم  )األطفالعند

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه أنثراسيكلين.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن ليحقنه سائل مع يخلط مسحوق أو  )سائل(كمحلول دوكسوروبيسين يأتي

تتناولها ، التي األدوية أنواع على العالج مدة تعتمد يوماً. 28 إلى 21 كل مرة إعطاؤه يتم ما عادة طبية. منشأة في ممرضة

منه.تعاني الذي السرطان ونوع لها ، جسمك استجابة ومدى

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

الدواءلهذا استخدامات هناك

 ؛ )الرحمفتح (الرحم وعنق  )الرحمبطانة (الرحم وبطانة الرحم سرطان لعالج األحيان بعض في أيضاً دوكسوروبيسين يستخدم

 ؛ )الكظريةالغدد في سرطان (الكظر قشر سرطان البنكرياس؛ سرطان  ؛ )الذكريالتناسلي العضو سرطان (البروستاتا سرطان

 )العظامسرطان من نوع (إوينغ ساركوما  ؛ )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة المتعلقة كابوزي ساركوما الكبد؛ سرطان
 ؛ )العظامنخاع سرطان من نوع (المتعددة المايلوما  ؛ )البطنأو الصدر بطانة في سرطان (المتوسطة الظهارة ورم األطفال ؛ عند

الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع (المزمن الليمفاوي الدم وسرطان

لحالتك.

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة
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دوكسوروبيسين ،حقن تلقي قبل

سيروبيدين ، (داونوروبيسين أو دوكسوروبيسين من حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  )إيداميسين(إيداروبيسين أو  )إيلينس(إبيروبيسين أو  )دونوكسوم

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل دوكسوروبيسين.

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

أدوية بعض يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

(وستربتوزوسين  )بورينيثول(وميركابتوبورين  )زينيكارد(وديكسرازوكسان  )(DepoCytسيتارابين مثل الكيميائي العالج
األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ديالنتين(الفينيتوين أو  ؛ )اللمعيالصوديوم (الفينوباربيتال  ؛ )زانوسار

من تأكد لذا دوكسوروبيسين ، مع أيضاً األخرى األدوية تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار

أخرى.طبية حاالت أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الحيوانات إنتاج يوقف وقد النساء عند  )الدورة(الطبيعية الشهرية الدورة مع يتداخل قد دوكسوروبيسين أن تعلم أن يجب

على يجب آخر. شخص حمل تستطيع ال أنك أو الحمل تستطيع ال أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع الرجال. لدى المنوية

من ترضعين أو حامال ًتصبحي أال يجب الدواء. هذا تلقي في البدء قبل أطبائهن إخبار المرضعات أو الحوامل النساء

استخدم بطبيبك. فاتصل دوكسوروبيسين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا دوكسوروبيسين. حقنة تلقيك أثناء الثدي

الجنين.دوكسوروبيسين يؤذي قد الحمل. لمنع النسل لتحديد موثوقة طريقة

طبيبك.مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

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. آثاراً دوكسوروبيسين يسبب قد

تختفي:

غثيان

التقيؤ

والحلقالفم في تقرحات

)الوزنوفقدان (الشهية فقدان

الوزنزيادة

المعدةفي آالم

إسهال

العطشزيادة

عاديغير ضعف أو إرهاق

دوخة

الشعرتساقط
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الظفرفراش عن الظفر أو الظفر فصل

متهيجةأو مائية أو حمراء أو حكة عيون

العينفي ألم

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

)الجرعةبعد يومين إلى يوم لمدة (للبول أحمر تلون

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير

قشعريرة

الجلديالطفح

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

النوبات

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

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

والحلقالفم في تقرحات

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

دمويقيء

المطحونةالقهوة تشبه مقيئة مادة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لدوكسوروبيسين.

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

¶®أدرياميسين

¶®روبكس

هناكأسماء

هيدروكلوريدهيدروكسيدونوميسين

هيدروكلوريدهيدروكسيدوكسوروبيسين

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/01/2012- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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