دليلك حول
كيترودا (بمبروليزوماب)

معلومات خاصة بالمرضى

▼ إن هذا ُي َمكن من التوصل بسرعة إلى معارف جديدة حول السالمة .يمكنكم المساعدة في
أعراض جانبية يمكن ظهورها.
ذلك من خالل إبالغنا بأية
ٍ

المقدمة

لقد وصف لك الطبيب يرجى (مبربوليزوماب) ) KEYTRUDA® (Pembrolizumabلعالج داء الرسطان الذي أصابك .يرجى ق راءة الك راس املرفق الذي يتضمن التعريف
مبا هو كيرتودا ® KEYTRUDAوالي أغ راض يتم استعامله .نأمل أن يشكل هذا الك راس مرشدا ً لكم خالل فرتة العالج وأن يقدم لكم ما تحتاجونه من معلومات ،ينبغي عليكم
اإللتزام بها خالل املعالجة بواسطة كيرتودا ® KEYTRUDAوهذا ما يُ نتظر أيض اً.
تتضمن اإلرشادات الواردة ضمن هذا الك راس بعض األع راض الجانبية التي ميكن أن تظهر أثناء املعالجة بواسطة كيرتودا ® KEYTRUDAوكيفية التعرف عليها .كام سيمكنكم
تفهم ملاذا يعترب من الرضوري إبالغ الطبيب عىل الفور بأية مؤرش مريض قد يظه ر.

ختم الطبيب
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حول كيترودا (بمبروليزوماب)
)KEYTRUDA® (pembrolizumab

إن كيترودا ® KEYTRUDAعبارة عن مستحضر
طبي لمعالجة داء السرط الذي أصابك

إن املعالجة بواسطة كيرتودا ® KEYTRUDAميكن أن تتزامن مع أع راض جانبية تنتج عن تناول الدواء.
إن كيرتودا ® KEYTRUDAمستحرض طبي مخصص ملساعدة جهاز املناعة يف جسمك عىل مقاومة مرض الرسطان.

قبل البدء بتناول الدواء كيترودا ®KEYTRUDA
تحدث مع طبيبك حول كافة األدوية التي تتناولها  /تستخدمها أو التي تناولتها  /إستخدمتها منذ وقت قصري أو تنوي
تناولها  /إستخدامها .قم بإستشارة طبيبك يف حال:
•كنت تعاين من مرض املناعة الذاتية (مرض يقوم فيه الجسد مبهاجمة خالياه الذاتية).
•كنت تعاين من إلتهاب رئوي ) (Pneumoniaأو أي إلتهاب آخر يغري من طبيعة الرئة ).(Pneumonitis
•كنت تعاين قبل ذلك من إيبيليموماب ،وتستخدم دواء آخر ملعالجة نوع ما من أنواع الرسطان ،وتعرضت ألع راض جانبية حادة من ج راء تناول هذا الدواء.
•كنت تعاين من تحسس شديد من ج راء املعالجة بضد وحيد النسيلة.
• كان الكبد مصاب اً أو أصيب سابق اً بعدوى فريوسية مزمنة ،مبا يف ذلك إلتهاب الكبد الفريويس ب أو إلتهاب الكبد الفريويس ج.
•كنت مصاب اً بعدوى مرض فقدان املناعة “فريوس العوز املناعي البرشي” أو أنك تعاين من ظاهرة فقدان املناعة (االيدز).
• كنت تعاين من خلل كبدي أو متت زراعة كبد لك.
• كنت تعاين من خلل كلوي أو متت زراعة كلية لك.
• يف حال متت لك زراعة عضو ف ّع ال أو متت لديك زراعة نخاع العظمي مع الخاليا الجذعية املتربع بها ( َز ْر ٌع َخ ْي ِف ٌّي للخاليا الجذعية).
• كنت تستخدم أدوية أخرى تؤدي إىل إضعاف جهاز املناعة لديك .ومن هذه األدوية عىل سبيل املثال كورتيكوستريويد مثل بريدنيزون ).(Prednisone
• يف حال كنت تستخدم  /تتناول عالجات أو أدوية أو إستخدمتها  /تناولتها مسبق اً أو تنوي إستخدامها  /تناولها مستقب الً.
• ِ
كنت حام الً ،أو يف حال كنت تتوقعني بأنك حامل أو بنيتك الحمل.
• إذا كنت امرأة بسن قابل للحمل ،فيجب عليك خالل فرتة املعالجة بواسطة كيرتودا ® KEYTRUDAوبعد إنقضاء فرتة املعالجة بأربعة أشهر بعد أخر
جرعة تناولتيها من كيرتودا ® KEYTRUDAإستخدام وسيلة موثوقة ملنع الحمل.
كنت ت ِ
• يف حال ِ
ُرض عني أو بصدد اإلرضاع.
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ما ينبغي عليك معرفته
حول معالجتك
كيف يتم إستخدام كيترودا (بمبروليزوماب) ) KEYTRUDA® (pembrolizumabفي حالتك؟
يتم إعطاؤك دواء كيرتودا ® KEYTRUDAيف املستشفى أو العيادة الرسيعة تحت إرشاف طبيب ذي خربة .أو أن دواء كيرتودا ® KEYTRUDAيقدم لك كحقنة وريدية من
قبل الطبيب.
تبلغ مدة الحقن  30دقيقة .ملعرفة مقدرا الجرعة املناسبة لك من كيرتودا ® KEYTRUDAيرجى م راجعة دليل اإلستخدام املرفق.

يعطى دواء كيترودا ® KEYTRUDAمرة واحدة
كل  3أسابيع .يقرر الطبيب عدد الجلسات
العالجية التي يحتاجها المريض.

ميكن يف بعض أحيان أن يكرب الورم الرسطاين يف األشهر القليلة األوىل ،قبل أن يبدأ بال رتاجع واإلنكامش ،كام أنه من املمكن أن تظهر أورام رسطانية جديدة .يف حال تردى وضع الورم
الرسطاين لديك بعد الرشوع يف تناول كيرتودا ® ، KEYTRUDAفيمكن لطبيبك متابعة العالج عند إستق رار حالتك الصحية والقيام بفحصك مجددا ً للتأكد إن كان جسدك
يتجاوب مع العالج.
إن من املهم اإللتزام بالقيام مب راجعة الطبيب يف املواعيد املتفق عليها ،يك يتمكن الطبيب من معرفة التقدم الحاصل ويعطيك كيرتودا® .KEYTRUDAويف حال عدم متكنك من
اإللتزام مبوعد ما مع الطبيب ،فيجب عليك القيام عىل الفور بإبالغ الطبيب من أجل تحديد موعد جديد.

األعراض الجانبية الممكنة
كام هو الحال بالنسبة لكافة األدوية الطبية ،فإن للدواء كيرتودا ® KEYTRUDAأع راض اً جانبية ،لكن ليس لها أن تظهر بالرضورة لدى كافة املرىض .ويف حال ُو ِص ف دواء كيرتودا
® KEYTRUDAلك ،فيمكن أن تظهر لديك بعض األع راض الجانبية الحادة .من املمكن أن تظهر بنفس الوقت أع راض جانبية متعددة .إنه من املهم جدا ً أن تقوم بإبالغ طبيبك عىل
الفور خالل فرتة املعالجة بواسطة كيرتودا® KEYTRUDAعن أية أع راض جانبية كمؤرشات مرضية ميكن لها أن تظه ر .ميكن لطبيبك أن يقدم لك أدوية إضافية أخرى مناسبة ،من
أجل تاليف املضاعفات ومن أجل تخفيف اآلالم .كام ميكن لطبيبك تأجيل جرعة كيرتودا ® KEYTRUDAالتالية أو قطع معالجتك بواسطة كيرتودا ®.KEYTRUDA
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يجب عليك إبالغ الطبيب على الفور ،في حال مالحظتك شيئا ً من
المؤشرات أو اآلالم التالية
األعراض الجانبية

مؤشرات أو آالم

مصاعب رئوية
(إلتهاب رئوي ،مع إمكانية
التعرض لخطر الموت)

• صعوبة يف التنفس
• آالم يف القفص الصدري
• سعال

مصاعب يف األمعاء
(إلتهاب األمعاء)

•
•
•
•

إسهال ،ب راز م رات عديدة أكرث من املعتاد
ب راز أسود اللون ،بلون القط ران ،ب راز الصق ،قد يحتوي ال رباز عىل الدم أو األغشية
آالم شديدة أو إحساس بضغط مؤمل يف املعدة
شعور بالغثيان أو التقيؤ

مصاعب الكبد
(إلتهاب الكبد)

•
•
•
•
•
•

غثيان أو تقيؤ
قلة الشعور بالجوع
آالم يف الجانب األمين من املعدة
إصف رار يف الجلد أو مقلة العني
بول غامق اللون
ت كّون سهل إلحتقانات الدم أو اإلستدماء

مصاعب كلوية
(إلتهاب الكلى)

• تغ ريات يف كم ولون البول

داء السكري من الدرجة 1

• كرثة الشعور بالجوع أو الشعور بالعطش
• كرثة التبول
• فقدان الوزن

ردود فعل ناتجة عن الحقنة

•
•
•
•

ضيق يف التنفس
حكة أو إنتشار تحسس عىل الجلد
دوار
حمى

صعوبات يف الغدد الصامء
(بشكل خاص الغدد الدرقية،
الغدة النخامية ،الغدة
الكظرية)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تسارع يف دقات القلب
نقصان أو زيادة الوزن
كرثة التعرق
تساقط الشعر
اإلحساس بالربد
اإلمساك
هشاشة الصوت
آالم يف العضالت
الدوار أو اإلغامء
صداع دائم أو صداع غري معتاد

صعوبات جلدية
(إلتهاب الجلد ،بتداعيات
خطيرة قد تؤدي للموت)

•
•
•
•
•

ظهور بثور عىل الجلد
الحكة
تكون فقاعات جلدية
تقرش الجلد أو ظهور جروح
ألتهابات يف الفم أو إلتهابات األغشية املخاطية أو يف األنف أو الحلق أو يف مجال األعضاء التناسلية

صعوبات يف األعضاء األخرى

•
•
•
•
•
•

العينان :اضط رابات يف الرؤية
العضل :آالم أو وهن
القلب :قرص النفس ،عدم إنتظام دقات القلب ،الشعور بالتعب أو آالم يف الصدر
البنكرياس :آالم يف البطن ،غثيان وتقيؤ
األعصاب :إلتهاب مؤقت ،يؤدي إىل آالم ووهن وضعف يف الذراعني والساقني
رفض الجسم لعضو سليم متت زراعته فيه عىل أثر تناول مبربوليزوماب
(يرجى م راجعة الطبيب يف حال متت زراعة عضو يف جسمك)
مرض يف الجهاز املناعي ،يصيب الرئتني أو الجلد أو العينني و  /أو
الغدد الليمفاوية (ساركويد).
الدماغ :التهاب ،الهذيان ،الحمى ،اضط راب الذاكرة أو ميكن أن يؤدي لحاالت تشنج (االتهاب الدماغ).

•
•
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يجب عليك إبالغ الطبيب على الفور ،في حال مالحظتك شيئا ً من
المؤشرات أو اآلالم التالية
مضاعفات صحية بما في ذلك “داء ال ُط عم حيال ال ّث وي” ) (GVHDلدى المرضى الذين تمت لديهم زراعة نخاع عظمي مع الخاليا الجذعية
المتبرع بها َ
ِي للخاليا الجذعية).
(ز ْر ٌع َخ ْي ف ٌّ
قد يؤدي ذلك إىل مضاعفات حادة جدا ً ميكن أن تؤدي للموت .مثل هذه املضاعفات ميكنها أن تحدث يف حال متت لديك زراعة طبية من هذا النوع يف املايض أو سيتم إج رائها مستقب الً.
يقوم الطبيب املعالج مب راقبة كافة األع راض املمكنة من املضاعفات لديك ،عىل سبيل املثال ظهور تحسس عىل الجلد ،التهاب يف الكبد ،آالم يف البطن وإسهال.
في حال شعرت بوجود أعراض جانبية ،بما في ذلك تلك التي لم يرد ذكرها هنا ،يجب عليك إبالغ الطبيب بذلك على الفور.

مراقبة األعراض الجانبية
من المهم مالحظة المؤشرات المرضية وكذلك التعرف عليها
إذا الحظت أية أع راض جانبية أثناء تناولك لدواء كيرتودا (مبربوليزوماب) ) ،KEYTRUDA® (pembrolizumabفيجب عليك م راجعة الطبيب عىل الفور.
هناك بعض األدوية التي ميكن إستخدامها من أجل تاليف حدوث مضاعفات شديدة مثل كورتيكوستريويد وكذلك من أجل تخفيف حدة األمل .ميكن لطبيبك أن يؤجل موعد الجرعة التالية
من كيرتودا ® KEYTRUDAأو قطع املعالجة بواسطة كيرتودا ® KEYTRUDAيف حال كان األع راض الجانبية شديدة جدا ً.
ال تحاول وحدك القيام بتشخيص األع راض الجانبية بنفسك أو التطبب بنفسك.

ماذا عليك القيام به في حال شعرت بآالم ولم تكن في البيت أو أثناء سفر
من الرضوري إبالغ الطبيب بذلك عىل الفور ،عندما تظهر اآلالم .إصطحب دامئ اً بطاقة المريض كيترودا ® KEYTRUDAالخاصة بك وسجل فيها بيانات طبيبك ،بحيث
ميكن التواصل معه دامئا ويف كل الحاالت الرضورية.
تتضمن بطاقة املريض معلومات هامة حول مؤرشات املرض وكذلك اآلالم ،التي عليك أن تخرب بها الطبيب املعالج أو الفريق املختص ،خالل السف ر .كام أن البطاقة تساعد عىل رشح حالتك
املرضية والعالجية بواسطة كيرتودا ® KEYTRUDAلألطباء املعالجني.

ال تتغيب عن أي جلسة عالجية بواسطة كيترودا (بمبروليزوماب)
)KEYTRUDA® (pembrolizumab
إن إنهاء املعالجة أو قطعها ميكن أن يؤثر عىل مفعول الدواء .ال تقطع املعالجة بواسطة بواسطة كيرتودا ® ، KEYTRUDAقبل إستشارة الطبيب يف األم ر.
حاول قدر اإلمكان اإللتزام بكافة مواعيد الطبيب وحدد الموعد الالحق أو الجديد في أقرب وقت ممكن في حال تغيبت عن موعد ما .يف حال الحظت
وجود أية أع راض جانبية ،قم مب راجعة الطبيب عىل الفور .وينطبق األمر كذلك عىل األع راض الجانبية غري الواردة يف هذا الك راس.
إن الورم الذي تعاين منه قد يكرب حج امً أو قد تنشأ أورام رسطانية أخرى ،قبل أن يبدأ املفعول اإليجايب للدواء كيرتودا ® KEYTRUDAبالظهور .من املهم أن تحصل عىل الدواء
كيرتودا ® KEYTRUDAكام هو موصوف لك من أجل اإلستفادة القصوى من العالج به.
يرجى مراجعة الطبيب في حال كان لديك أية إستفسارات حول كيترودا ® KEYTRUDAأو حول طبيعة تأثير الدواء.

يرجى دائما وباستمرار اصطحاب بطاقتك المرضية كيترودا ®KEYTRUDA
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التنسى

إن كيرتودا ® KEYTRUDAمستحرض طبي مخصص ملساعدة جهاز املناعة يف جسمك عىل مقاومة مرض الرسطان .إن مثل هذه املعالجة ميكن
أن تتزامن أحيان اً مع أع راض جانبية تنتج عن تناول الدواء.
تبلغ فرتة الحقن بالوريد مبستحرض كيرتودا ® KEYTRUDAالتي تحصل عليها  30دقيقة ويف املعتاد مرة كل  3أسابيع.
ميكن أن تكون بعض األع راض الجانبية لدواء كيرتودا ® KEYTRUDAوخيمة جدا ً.
يجب عليك مراجعة الطبيب فوراً ،في حال الحظت أية أعراض جانبية.
يجب عليك مراجعة الطبيب في حال كانت لديك أية أستفسارات حول كيترودا ® KEYTRUDAأو حول مفعول الدواء.

11.04.2018

إن هذه المعلومات هي عبارة عن ترجمة غير رسمية للوثائق اإللزامية باللغة
األلمانية من خالل مكتب ترجمة مرخص بشهادة كفاءة.
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Bei dieser Information handelt es sich um eine nichtamtliche Übersetzung der beauflagten deutschsprachigen
Unterlagen durch ein zertifiziertes Übersetzungsbüro.
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