עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
)תכשירים( התשמ“ו 1986 -
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טייקרב

טבליות מצופות

המרכיב הפעיל בטייקרב הוא לפטיניב ).(lapatinib
כל טבליה מצופה מכילה:
lapatinib (as ditosylate monohydrate) 250 mg.
רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף ” 6מידע נוסף“ .ראה גם
סעיף ” 2מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה“.
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון
זה מכיל מידע תמציתי על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פנה
אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך .אל תעביר אותה לאחרים .היא
עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

 .1למה מיועדת התרופה?

טייקרב משמשת לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן השד )המלווים
בביטוי יתר של  (HER2שהתפשטו מעבר לגידול המקורי או לאיברים
אחרים )סרטן שד מתקדם או גרורתי( .התרופה עשויה להאט ,לעצור
את גדילת התאים הסרטניים ,או להרוג אותם.
טייקרב ניתנת בשילוב עם תרופות אנטי-סרטניות אחרות.
טייקרב ניתנת בשילוב עם קפציטאבין ,לחולים שטופלו קודם לכן
בסרטן שד מתקדם או גרורתי .הטיפול הקודם בסרטן השד הגרורתי
חייב לכלול אנתרציקלין ,טקסן ,וטראסטוזומאב.
טייקרב ניתנת בשילוב עם לטרוזול לנשים בשלב פוסט מנופאוזה,
עם סרטן שד גרורתי ,חיובי להורמונים ,בהן הגידול מלווה בביטוי יתר
של רצפטור )קולטן( ל HER2 -אשר מיועדות לטיפול הורמונלי.
ניתן למצוא מידע על תרופות אלו בעלון לצרכן שלהן .בקש מהרופא
שלך מידע על תרופות אחרות אלו.
קבוצה תרפויטית
טייקרב היא מעכב טירוזין קינאז לטיפול בסרטן שד.

 .2לפני השימוש בתרופה
 Xאין להשתמש בתרופה אם:
אתה רגיש )אלרגי( למרכיב הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנוספים
אשר מכילה התרופה ,כמפורט בסעיף .6
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
הרופא שלך יבצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול בטייקרב כדי
לוודא שלבך עובד כראוי.
! לפני הטיפול בטייקרב ,ספר לרופא שלך אם יש לך בעיות לב
כלשהן.
בנוסף ,לפני שאתה לוקח טייקרב הרופא שלך צריך לדעת אם יש
לך:
• מחלת ריאות
• דלקת של הריאה
• בעיות כלשהן בכבד
• בעיות כלשהן בכליות
• שלשול )ראה סעיף (4
הרופא שלך יבצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול בטייקרב כדי
לוודא שהכבד שלך עובד כראוי.
ספר לרופא שלך אם אחד מאלה חל עליך.
! תגובות עוריות חמורות
תגובות עוריות חמורות נצפו בשימוש בטייקרב .תסמינים עלולים
לכלול פריחה בעור ,שלפוחיות וקילוף של העור.
פנה לרופא שלך בהקדם האפשרי אם אתה חווה אחד מתסמינים
אלו.
! בדיקות ומעקב
• בהתאם לתופעות הלוואי שתחווה ,ייתכן והרופא שלך ימליץ על
הורדת המינון שלך או הפסקת הטיפול שלך באופן זמני.
• הרופא גם יפנה אותך לבדיקות של תפקודי הלב והכבד לפני
ובמהלך הטיפול בטייקרב.
! אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או
לרוקח .במיוחד חשוב ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה
לוקח או לקחת לאחרונה אחת מהתרופות הבאות.
תרופות מסוימות עשויות להשפיע על הפעילות של טייקרב או שטייקרב
עצמה יכולה להשפיע על הפעילות של תרופות אחרות .תרופות
אלה כוללות חלק מהתרופות בקבוצות הבאות:
• היפריקום ) - (St. John’s Wortתמצית צמחית לטיפול בדיכאון.
• אריתרומיצין ,קטוקונאזול ,איטראקונאזול ,פוסאקונאזול,
ווריקונאזול ,ריפאבוטין ,ריפאמפיצין ,טליטרומיצין  -תרופות לטיפול
בזיהומים.
• ציקלוספורין  -תרופה לדיכוי המערכת החיסונית ,לדוגמה אחרי
השתלת איברים.
• ריטונאביר ,סאקווינאביר  -תרופות לטיפול ב.HIV-
• פניטואין ,קארבאמאזפין  -תרופות לטיפול בפרכוסים
)אפילפסיה(.
• ציסאפריד  -תרופה לטיפול בבעיות מסוימות במערכת העיכול.

• פימוזיד  -תרופה לטיפול בבעיות מסוימות מתחום בריאות
הנפש.
• קווינידין ,דיגוקסין  -תרופות לטיפול בבעיות לב מסוימות.
• רפאגליניד  -תרופה לטיפול בסוכרת.
• וראפאמיל  -תרופה לטיפול בלחץ דם גבוה או בבעיות לב
)תעוקת חזה(.
• נפאזודון  -תרופה לטיפול בדיכאון.
• טופוטקאן ,פאקליטאקסל ,אירינוטקאן ,דוסטאקסל  -תרופות
לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן.
• רוזובאסטאטין  -תרופה לטיפול בכולסטרול גבוה.
• תרופות המורידות את חומציות הקיבה  -משמשות לטיפול בכיבי
קיבה או בקשיי עיכול.
הרופא יסקור את רשימת התרופות שאתה לוקח כיום על מנת לוודא
שאינך לוקח תרופה האסורה לשימוש בשילוב עם טייקרב .הרופא
יאמר לך אם קיימות חלופות זמינות.
! שימוש בתרופה ומזון
אל תשתה מיץ אשכוליות במהלך תקופת הטיפול בטייקרב.
מיץ אשכוליות עלול להשפיע על פעילות התרופה.
קח טייקרב לפחות שעה אחת לפני או שעה אחת אחרי האוכל.
יש לקחת טייקרב כל יום באותו זמן ביחס לאוכל .לדוגמה ,אפשר
לקחת את הטבליות תמיד שעה אחת לפני ארוחת הבוקר.
! הריון ,הנקה ופוריות
ההשפעה של טייקרב במהלך הריון אינה ידועה .אל תקחי
טייקרב אם את בהריון ,אלא אם כן הרופא שלך המליץ על
כך במפורש.
• אם את בהריון או מתכננת להיכנס להריון ,ספרי על כך
לרופא.
• השתמשי באמצעי מניעה אמין כדי למנוע הריון במהלך תקופת
הטיפול בטייקרב ולפחות חמישה ימים לאחר המנה האחרונה.
• אם את נכנסת להריון במהלך תקופת הטיפול בטייקרב ,ספרי
על כך לרופא שלך.
לא ידוע אם טייקרב עוברת לחלב אם .אל תניקי במהלך תקופת
הטיפול בטייקרב ולפחות חמישה ימים לאחר המנה האחרונה.
• אם את מניקה או מתכננת להניק ,ספרי על כך לרופא שלך.
התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני תחילת השימוש בטייקרב,
אם אינך בטוחה.
! נהיגה ושימוש במכונות
אתה אחראי להחליט אם אתה מסוגל לנהוג בכלי רכב או לבצע
מטלות אחרות הדורשות ריכוז גבוה .בגלל תופעות הלוואי האפשריות
של טייקרב יכולתך לנהוג או להפעיל מכונות עלולה להיות מושפעת.
תופעות אלו מתוארות בסעיף ’ ,4תופעות לוואי‘.
! מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
התרופה מכילה נתרן .כמות הנתרן בטבליה הינה פחות מ 23 -מ“ג
נתרן ,כלומר למעשה הינה ”נטולת נתרן“.

 .3כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון
ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד ,בהתאם לסוג סרטן
השד עבורו נרשם הטיפול.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
אם טייקרב ניתנת בשילוב עם קפציטאבין ,המינון המקובל הוא
 5טבליות טייקרב ליום ,במנה אחת.
אם טייקרב ניתנת בשילוב עם לטרוזול ,המינון המקובל הוא
 6טבליות טייקרב ליום ,במנה אחת.
קח את המנה שנרשמה לך מדי יום ,כל עוד הרופא מנחה אותך
לעשות כן.
הרופא ינחה אותך בנוגע למינון התרופות נוגדות הסרטן האחרות
שלך וכיצד לקחת אותן.
אין לעבור על המנה המומלצת.
צורת הנטילה
יש לבלוע את הטבליות בשלמותן ,עם מים ,בזו אחר זו ,באותו
זמן מדי יום.
ראה גם סעיף ” 2שימוש בתרופה ומזון“.
כתישה/חצייה/לעיסה :אין מידע לגבי כתישה /חצייה /לעיסה.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן
התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת
התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה
אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה .קח את המנה
הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
גם אם חל שיפור במצב בריאותך ,אין להפסיק הטיפול בתרופה
ללא התייעצות עם הרופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך
נוטל תרופה .הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ
ברופא או ברוקח.

 .4תופעות לוואי

כמו בכל תרופה ,השימוש בטייקרב עלול לגרום לתופעות לוואי
בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.
ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
תגובה אלרגית חמורה היא תופעת לוואי נדירה )מופיעה ב1-10 -
משתמשים מתוך  ,(10,000שעלולה להתפתח במהירות.
התסמינים יכולים לכלול:
• פריחה בעור )כולל פריחה גבשושית ומגרדת(.
• צפצופים חריגים או קשיים בנשימה.
• נפיחות של העפעפיים ,השפתיים או הלשון.
• כאבי שרירים או מפרקים.
• התמוטטות או אובדן הכרה.
פנה לרופא מיידית אם יהיה לך אחד מן התסמינים הללו .אל תקח
טבליות נוספות.
תופעות לוואי שכיחות מאוד )תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש
אחד מעשרה(:
• שלשול )עלול לגרום להתייבשות ולהוביל לסיבוכים חמורים
יותר(
פנה לרופא שלך מיד עם הופעת הסימן הראשון לשלשול )צואה
נוזלית( ,מכיוון שחשוב לטפל בשלשול מיד .ספר לרופא שלך
מיד גם במקרה של החמרת השלשול .עצות נוספות להקטנת
הסיכון לשלשול מופיעות בסוף סעיף .4
• פריחה ,יובש בעור ,גרד.
פנה לרופא שלך אם יש לך פריחה בעור .עצות נוספות להקטנת
הסיכון לפריחה בעור מופיעות בסוף סעיף .4
תופעות לוואי שכיחות מאוד נוספות )תופעות שמופיעות ביותר
ממשתמש אחד מעשרה(:
• אובדן תיאבון
• בחילה
• הקאה
• עייפות והרגשת חולשה
• קשיי עיכול
• עצירות
• פצעים/כיבים בפה
• כאב בטן
• קשיי שינה
• כאב גב
• כאב בכפות הידיים והרגליים
• כאב במפרקים
• תגובה עורית בכפות הידיים או הרגליים )כולל עקצוץ ,חוסר תחושה,
כאב ,נפיחות או אדמומיות(
• שיעול ,קוצר נשימה
• כאב ראש
• דימום מהאף
• גלי חום
• נשירת שיער או הידלדלות שיער חריגות
ספר לרופא שלך אם תופעות אלו הופכות לחמורות או
בעייתיות.
תופעות לוואי שכיחות )תופעות שמופיעות ב 1-10 -משתמשים
מתוך :(100
• השפעה על תפקוד הלב.
ברוב המקרים ,ההשפעה על לבך תהיה ללא תסמינים .אם יהיו לך
תסמינים הקשורים לתופעת לוואי זו ,הם יכללו ככל הנראה דפיקות
לב בלתי סדירות וקוצר נשימה.
• בעיות בכבד שעלולות לגרום לגרד ,הצהבה של העיניים או העור
)צהבת( ,או שתן כהה או כאב או אי נוחות בחלק הימני העליון
של הבטן.
• תוצאות של בדיקות דם המצביעות על שינויים בתפקוד הכבד
)בדרך כלל שינויים קלים וזמניים(.
• הפרעות הקשורות בציפורניים ,לדוגמה זיהום הגורם לרגישות
ונפיחות בקרומית )עור שבבסיס הציפורן(.
פנה לרופא אם מופיעים לך אחד מן התסמינים הללו.
תופעות לוואי שאינן שכיחות )תופעות שמופיעות ב 1-10 -משתמשים
מתוך :(1,000
• דלקת ריאות הנגרמת בעקבות הטיפול ועלולה לגרום לקוצר
נשימה או לשיעול.
פנה מיד לרופא שלך אם תחוש באחד מהתסמינים הללו.
תופעות לוואי נדירות )תופעות שמופיעות ב 1-10 -משתמשים
מתוך :(10,000
• תגובות אלרגיות חמורות )ראה תחילת סעיף .(4
תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה )תופעות ששכיחותן טרם
נקבעה(:
• קצב לב לא סדיר )שינוי בפעילות החשמלית של הלב(
• תגובה עורית חריפה שעשויה לכלול :פריחה ,עור אדום ,שלפוחיות
בשפתיים ,בעיניים או בפה ,קילוף בעור ,חום או שילוב כלשהו של
אלו
• יתר לחץ דם ריאתי )עליה בלחץ הדם בעורקים )כלי הדם( של
הריאות(
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה,
או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון ,עליך
להתייעץ עם הרופא.

הקטנת הסיכון לשלשול ופריחה בעור
טייקרב יכולה לגרום לשלשול חמור
אם אתה סובל משלשול במהלך תקופת הטיפול בטייקרב:
• שתה כמויות גדולות של נוזלים ) 8-10כוסות ביום( ,כגון מים,
משקאות ספורט או נוזלים צלולים אחרים.
• אכול מזונות דלי שומן ועתירי חלבונים במקום מזונות שומניים או
מתובלים.
• אכול ירקות מבושלים במקום ירקות טריים וקלף פירות לפני
אכילתם.
• הימנע מחלב ומוצריו )לרבות גלידה(.
• הימנע מתוספים צמחיים )חלקם גורמים לשלשול(.
פנה לרופא שלך אם השלשול שלך נמשך.
טייקרב יכולה לגרום לפריחה בעור
הרופא שלך יבדוק את העור שלך לפני ובמהלך הטיפול.
טיפול בעור רגיש:
• השתמש בתכשיר ניקוי ללא תוספת סבון.
• השתמש במוצרי יופי היפואלרגניים ללא בישום.
• השתמש בקרם הגנה )בעל מקדם הגנה מהשמש ]30 [SPF
ומעלה(.
ספר לרופא אם יש לך פריחה בעור.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על
הקישור ”דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי“ שנמצא בדף
הבית של אתר משרד הבריאות ) (www.health.gov.ilהמפנה לטופס
המקוון לדיווח על תופעות לוואי ,או ע“י כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il/

 .5איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור
מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע
הרעלה .אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) (exp. dateהמופיע על גבי
האריזה והבקבוק .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי איחסון:
לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש במשך  30יום.
אין לאחסן מעל .30°C
אין להשליך תרופות דרך הביוב או האשפה הביתית .שאל את הרוקח
כיצד להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש .אמצעים אלה יסייעו
בהגנה על הסביבה.

 .6מידע נוסף

• נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, povidone (K30), sodium starch
glycolate (Type A), hypromellose, magnesium stearate,
titanium dioxide (E171), macrogol 400, polysorbate 80,
iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172).

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה :טייקרב טבליות מצופות
הן אליפטיות וקמורות משני הצדדים ,מצופות בציפוי צהוב ומסומנות
בכיתוב ’ ‘GS XJGמצד אחד.
טייקרב מגיעה בבקבוק של  70טבליות מצופות.
• בעל הרישום והיבואן וכתובתו :נוברטיס ישראל בע“מ,
ת.ד  ,7126תל אביב.
• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
.139 23 31609
• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על
אף זאת ,התרופה מיועדת לבני שני המינים.
נערך באוקטובר .2020
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ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ

ﻧﺸﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
)ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ( ـ 1986
ﻳﺴ ﹼﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻘﻂ

ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻄﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻫﻮ ﻻﭘﺎﺗﻴﻨﻴﺐ ).(lapatinib
ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻄﻠﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ:
lapatinib (as ditosylate monohydrate) 250 mg.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ” 6ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ“ .ﺃﻧﻈﺮ
ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﻨﺪ  ” 2ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ“.
ﺇﻗﺮﺃ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺑﺘﻤﻌﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ .ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺮﺿﻚ .ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ
ﺑﺪﺍ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺤﺎﻟﺘﻚ.
 (1ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ )ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻓﻖ
ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﻟـ  (HER2ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺭﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺃﺧﺮﻯ )ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺛﺪﻱ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﻧﻘﻴﻠﻲ( .ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﺊ ،ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺒﻴﺪﻫﺎ.
ﻳﻌﻄﻰ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎﻥ.
ﻳﻌﻄﻰ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﭘﻴﺴﻴﺘﺎﺑﻴﻦ ،ﻟﻤﺮﺿﻰ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﻋﻼﺟﺎ ﹰ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ
ﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺛﺪﻱ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﻧﻘﻴﻠﻲ .ﺇﻥ ﻋﻼﺝ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﺍﻟﻨﻘﻴﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻧﺘﺮﺍﺳﻴﻜﻠﻴﻦ ،ﺗﺎﻛﺴﺎﻥ ،ﻭﺗﺮﺍﺳﺘﻮﺯﻭﻣﺎﺏ.
ﻳﻌﻄﻰ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻴﺘﺮﻭﺯﻭﻝ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ،
ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺛﺪﻱ ﻧﻘﻴﻠﻲ ،ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻬﻮﺭﻣﻮﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻮﺭﻡ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﺘﺮﺍﻓﻖ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ
ﺯﺍﺋﺪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  HER2ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻼﺝ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻲ.
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﻂ ﻟﻠﺘﻴﺮﻭﺯﻳﻦ ﻛﻴﻨﺎﺯ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ.
 (2ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
 Xﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ:
ﻛﻨﺖ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﹰ )ﺃﻟﻴﺮﺟﻲ( ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ،ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .6
ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ:
ﻳﻘﻮﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻗﻠﺒﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ.
! ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ،ﺇﺣﻚ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻠﺐ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻟﺪﻳﻚ:
• ﻣﺮﺽ ﺭﺋﻮﻱ
• ﺇﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﺔ
• ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻳﺎ ﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ
• ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻳﺎ ﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ
• ﺇﺳﻬﺎﻝ )ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (4
ﻳﻘﻮﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻛﺒﺪﻙ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ.
ﺇﺣﻚ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻚ.
! ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ
ﻟﻮﺣﻈﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ .ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ
ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ،ﺣﻮﻳﺼﻼﺕ ﻭﺗﻘﺸﺮ ﺍﻟﺠﻠﺪ.
ﺭﺍﺟﻊ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺳﻴﺖ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ.
! ﻓﺤﻮﺹ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
• ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻲ ﻃﺒﻴﺒﻚ
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺧﺎﺻﺘﻚ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻼﺟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﻗﺘﻲ.
• ﻳﻮﺟﻬﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﻮﺹ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻜﺒﺪ ﻗﺒﻞ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ.
! ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ/ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ:
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺆﺧﺮ ﹰﺍ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ
ﹰ
ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﺇﺣﻚ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ﹰ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﺣﺪ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻫﻴﭙﻴﺮﻳﻜﻮﻡ ) (St. John’s Wortـ ﺧﻼﺻﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ.
• ﺇﺭﻳﺘﺮﻭﻣﻴﺴﻴﻦ ،ﻛﻴﺘﻮﻛﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ،ﺇﻳﺘﺮﺍﻛﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ،ﭘﻮﺳﺎﻛﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ،ﭬﻮﺭﻳﻜﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ،ﺭﻳﻔﺎﺑﻮﺗﻴﻦ،
ﺭﻳﻔﺎﻣﭙﻴﺴﻴﻦ ،ﺗﻴﻠﻴﺘﺮﻭﻣﻴﺴﻴﻦ ـ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﻠﻮﺛﺎﺕ.
• ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮﺭﻳﻦ ـ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﺘﺜﺒﻴﻂ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺜﻼﹰ.
• ﺭﻳﺘﻮﻧﺎﭬﻴﺮ ،ﺳﺎﻛﻮﻳﻨﺎﭬﻴﺮ ـ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺝ .HIV
• ﻓﻴﻨﻴﺘﻮﺋﻴﻦ ،ﻛﺎﺭﺑﺎﻣﺎﺯﻳﭙﻴﻦ ـ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﺧﺘﻼﺟﺎﺕ )ﺍﻟﺼﺮﻉ(.
• ﺳﻴﺰﺍﭘﺮﻳﺪ ـ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ.

• ﭘﻴﻤﻮﺯﻳﺪ ـ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
• ﻛﻮﻳﻨﻴﺪﻳﻦ ،ﺩﻳﭽﻮﻛﺴﻴﻦ ـ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
• ﺭﻳﭙﺎﭼﻠﻴﻨﻴﺪ ـ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ.
• ﭬﻴﺮﺍﭘﺎﻣﻴﻞ ـ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ )ﺍﻟﺬﺑﺤﺔ
ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ(.
• ﻧﻴﻔﺎﺯﻭﺩﻭﻥ ـ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ.
• ﺗﻮﭘﻮﺗﻴﻜﺎﻥ ،ﭘﺎﻛﻠﻴﺘﺎﻛﺴﻴﻞ ،ﺇﻳﺮﻳﻨﻮﺗﻴﻜﺎﻥ ،ﺩﻭﺳﻴﺘﺎﻛﺴﻴﻞ ـ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ.
• ﺭﻭﺯﻭﭬﺎﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ـ ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ.
ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
• ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻓﻀﺔ ﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ـ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﺮﺣﺎﺕ ﹶ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻬﻀﻤﻴﺔ.
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺠﺮﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ
ﺗﻨﺎﻭﻟﻚ ﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ .ﻳﺨﺒﺮﻙ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ.
! ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﻻ ﺗﺸﺮﺏ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﭽﺮﻳﭗ ﻓﺮﻭﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ .ﺇﻥ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﭽﺮﻳﭗ
ﻓﺮﻭﺕ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ.
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑـﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ .ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ .ﻣﺜﻼﹰ،
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ.
! ﺍﻟﺤﻤﻞ ،ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺑﺔ
ﺇﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ .ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻲ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺻﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣ ﹰﻼ ﺃﻭ ﺗﺨﻄﻄﻴﻦ ﻟﻠﺤﻤﻞ ،ﺇﺣﻜﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
• ﺇﺳﺘﻌﻤﻠﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
• ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻣ ﹰﻼ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ،ﺇﺣﻜﻲ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻡ .ﻻ ﺗﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻹﺭﺿﺎﻉ ﺧﻼﻝ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺮﺿﻌﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻄﻄﻴﻦ ﻟﻺﺭﺿﺎﻉ ،ﺇﺣﻜﻲ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ﺇﺳﺘﺸﻴﺮﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻲ
ﻭﺍﺛﻘﺔ.
! ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻭﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ
ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ .ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻗﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ’ ،4ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ’.
! ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ .ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  23ﻣﻠﻎ
ﺻﻮﺩﻳﻮﻡ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﹰ
”ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ“.
ﹴ
 (3ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟
ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻹﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﹰ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.
ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻳﺤﺪﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻘﻂ ،ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻮ:
ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻲ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﭘﻴﺴﻴﺘﺎﺑﻴﻦ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻫﻮ
 5ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻦ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻟﻠﻴﻮﻡ ،ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻲ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻴﺘﺮﻭﺯﻭﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻫﻮ 6
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻦ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻟﻠﻴﻮﻡ ،ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻒ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺑﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ.
ﻳﺮﺷﺪﻙ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻷﺩﻭﻳﺘﻚ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ.
ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ.
ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ
ﻳﺠﺐ ﺑﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻛﻞ ﻳﻮﻡ.
ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﻨﺪ  ” 2ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ“.
ﺳﺤﻖ /ﺷﻄﺮ  /ﻣﻀﻎ  :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﺤﻖ /ﺷﻄﺮ /ﻣﻀﻎ
ﺍﻟﻘﺮﺹ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﹰﺍ ﺩﻭﺍﺋﻴ ﹰﺎ ﺯﺍﺋﺪ ﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻻ ﹰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺇﺟﻠﺐ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻌﻚ.
ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﹰﺍ ﺩﻭﺍﺋﻴ ﹰﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔ ﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ.
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﺳﺘﺸﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺻﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻃﺮﺃ ﺗﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ! ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺍﺀ .ﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ
ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ،ﺇﺳﺘﺸﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.

Patient leaflet in accordance with the Pharmacists'
Regulations (Preparations) – 1986
The medicine is dispensed according to
a physician's prescription only

Tykerb® Film-coated tablets
The active ingredient in Tykerb is lapatinib. Each filmcoated tablet contains:
lapatinib (as ditosylate monohydrate) 250 mg.
The list of additional ingredients is detailed in Section 6
“Additional information”. See also section 2 “Important
information about some of the ingredients of the medicine”.
Read the entire leaflet carefully before using the
medicine. This leaflet contains concise information about
the medicine. If you have any other questions, refer to the
physician or the pharmacist.
This medicine has been prescribed for the treatment of your
illness. Do not pass it on to others. It may harm them even if
it seems to you that their medical condition is similar.
1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?
Tykerb is used to treat certain types of breast cancer
(HER2-overexpressing) which have spread beyond the original
tumour or to other organs (advanced or metastatic breast
cancer). The medicine may slow or stop cancer cells from
growing, or may kill them.
Tykerb is given in combination with other anti-cancer
medicines.
Tykerb is given in combination with capecitabine, for patients
who have had treatment for advanced or metastatic breast
cancer before. This previous treatment for the metastatic breast
cancer must have included an anthracycline, a taxane and
trastuzumab.
Tykerb is given in combination with letrozole, for
postmenopausal women with hormone receptor positive
metastatic breast cancer that overexpress the HER2 receptor
and who are candidates for hormonal therapy.
Information about these medicines can be found in their patient
information leaflets. Ask your physician for information about
these other medicines.
Therapeutic group
Tykerb is a Tyrosine Kinase Inhibitor for treatment of breast
cancer.
2. BEFORE USING THE MEDICINE
X Do not use the medicine if:
You are sensitive (allergic) to the active ingredient or to any
of the other ingredients contained in the medicine as listed
in section 6.
Special warnings regarding the use of the medicine:
Your physician will run tests to check that your heart
is working properly before and during your treatment
with Tykerb.
! B e f o r e t r e a t m e n t w i t h Ty ke r b , t e l l
your
physician if you have any heart problems.
In addition, before you take Tykerb, your physician needs to
know if you have:
• lung disease
• inflammation of the lung
• any liver problems
• any kidney problems
• diarrhoea (see section 4)
Your physician will run tests to check that your liver
is working properly before and during your treatment with
Tykerb.
Tell your physician if any of these apply to you.
! Serious skin reactions
Serious skin reactions have been seen with Tykerb. Symptoms
may include skin rash, blisters and skin peeling.
Refer to your physician as soon as possible if you experience
any of these symptoms.
! Tests and follow-up
• Depending on the side effects you experience, your physician
may recommend lowering your dose or temporarily stopping
your treatment.
• Your physician will also refer you for tests of heart and liver
function before and during treatment with Tykerb.
! Drug interactions:
If you are taking or have recently taken other medicines
including non-prescription medicines and food
supplements, tell the physician or the pharmacist. It
is particularly important to inform the physician or the
pharmacist if you are taking or have recently taken any of the
following medicines.
Some medicines may affect the way Tykerb works or Tykerb
may affect how other medicines work. These medicines include
some medicines in the following groups:
• Hypericum (St. John’s Wort) – a herbal extract for the
treatment of depression.

• erythromycin, ketoconazole, itraconazole, posaconazole,
voriconazole, rifabutin, rifampicin, telithromycin – medicines
used to treat infections.
• cyclosporine – a medicine used to suppress the immune
system for example after organ transplantations.
• ritonavir, saquinavir – medicines used to treat HIV.
• phenytoin, carbamazepine – medicines used to treat seizures
(epilepsy).
• cisapride – a medicine used to treat certain digestive
system problems.
• pimozide – a medicine used to treat certain mental health
problems.
• quinidine, digoxin – medicines used to treat certain heart
problems.
• repaglinide – a medicine used to treat diabetes.
• verapamil – a medicine used to treat high blood pressure
or heart problems (angina).
• nefazodone – a medicine used to treat depression.
• topotecan, paclitaxel, irinotecan, docetaxel – medicines used
to treat certain types of cancer.
• rosuvastatin – a medicine used to treat high cholesterol.
• medicines that decrease stomach acidity - used to treat
stomach ulcers or indigestion.
Your physician will review the medicines you are currently
taking to make sure you are not taking something that
can’t be taken in combination with Tykerb. Your physician
will advise you whether an alternative is available.
! Use of the medicine and food
Don’t drink grapefruit juice while you are being
treated with Tykerb. It can affect the way the medicine
works.
Take Tykerb either at least one hour before or at least
one hour after food. Take Tykerb at the same time in relation
to food each day – for example, you could always take your
tablet one hour before breakfast.
! Pregnancy, breast-feeding and fertility
The effect of Tykerb during pregnancy is not known.
You should not take Tykerb if you are pregnant unless
your physician specifically recommends it.
• If you are pregnant or planning to become pregnant, tell
your physician.
• Use a reliable method of contraception to avoid becoming
pregnant during treatment with Tykerb and for at least five
days after the last dose.
• If you become pregnant during treatment with Tykerb,
tell your physician.
It is not known whether Tykerb passes into breast-milk. Do
not breast-feed while taking Tykerb and for at least five days
after the last dose.
• If you are breast-feeding or planning to breast-feed, tell
your physician.
Ask your physician or pharmacist for
advice before taking Tykerb if you are unsure.
! Driving and using machines
You are responsible to decide if you are able to drive a
motor vehicle or perform other tasks that require increased
concentration. Because of the possible side effects of Tykerb,
your ability to drive or operate machines could be affected.
These effects are described in section 4, ‘Side effects’.
! Important information about some of the ingredients
of the medicine
This medicine contains sodium. The amount of sodium is
less than 23 mg sodium per tablet, i.e., essentially “sodiumfree”.
3. H O W S H O U L D YO U U S E T H E M E D I C I N E ?
Always use the preparation according to the physician's
instructions.
Check with the physician or pharmacist if you are uncertain
about the dosage and treatment regimen of the preparation.
The dosage and treatment will be determined only by the
physician depending on the type of breast cancer being
treated.
The usual dose is generally:
If Tykerb is being given in combination with capecitabine,
the usual dose is 5 Tykerb tablets a day, as a single dose.
If Tykerb is being given in combination with letrozole, the
usual dose is 6 Tykerb tablets a day, as a single dose.
Take the prescribed dose daily, for as long as your physician
instructs you to do so.
Your physician will advise you about the dosage of your other
anti-cancer medicines, and how to take them.
Do not exceed the recommended dose.
Method of administration
Swallow the tablets whole with water, one after the other,
at the same time each day.
Also see section 2 “Use of the medicine and food”.
Сrushing/halving/chewing: there is no information regarding
crushing/splitting/chewing.
If you have accidently taken a higher dosage or if a child
has accidentally swallowed the medicine refer immediately
to a physician or to a hospital emergency room and bring the
package of the medicine with you.

If you forgot to take the medicine
Do not take a double dose to make up for a missed dose.
Take the next dose at the scheduled time and consult the
doctor.
Persist with the treatment as recommended by the
physician.
If you stop taking the medicine
Even if there is an improvement in your health, do not
stop treatment with the medicine without consulting the
physician.
Do not take medicines in the dark! Check the label and
the dose each time you take a medicine. Wear glasses
if you need them.
If you have any other questions regarding the use of the
medicine, consult the physician or the pharmacist.
4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Tykerb may cause side effects
in some of the users. Do not be alarmed by reading the list of
side effects. You may not experience any of them.
A severe allergic reaction is a rare side effect (occurs in
1-10 in 10,000 users) and may develop rapidly.
Symptoms may include:
• skin rash (including itchy, bumpy rash).
• unusual wheezing, or difficulty in breathing.
• swollen eyelids, lips or tongue.
• pains in muscles or joints.
• collapse or blackout.
Refer to your physician immediately if you have any of
these symptoms. Do not take any more tablets.
Very common side effects (effects that occur in more than
1 user in 10):
• diarrhoea (may cause dehydration and lead to more severe
complications)
Refer to your physician immediately at the first sign of
diarrhoea (loose stool), as it is important that this is
treated right away. Also tell your physician immediately
if your diarrhoea worsens. Additional advice on reducing
the risk of diarrhoea appears at the end of section 4.
• rash, dry skin, itching
Refer to your physician if you get a skin rash. Additional
advice on reducing the risk of skin rash appears at the end
of section 4.
Other very common side effects (effects that occur in more
than 1 user in 10):
• loss of appetite
• nausea
• vomiting
• tiredness, feeling weak
• indigestion
• constipation
• sore mouth/mouth ulcers
• stomach pain
• trouble sleeping
• back pain
• pain in palms of the hands and feet
• joint pain
• a skin reaction on the palms of the hands or feet (including
tingling, numbness, pain, swelling or reddening)
• cough, shortness of breath
• headache
• nose bleed
• hot flush
• unusual hair loss or thinning
Tell your physician if these effects become serious or
problematic.
Common side effects (effects that occur in 1-10 in 100
users):
• an effect on how your heart works.
In most cases, the effect on your heart will not have any
symptoms. If you do experience symptoms associated with this
side effect, these are likely to include an irregular heartbeat
and shortness of breath.
• liver problems, which may cause itching, yellow eyes or skin
(jaundice) or dark urine or pain or discomfort in the right
upper area of the stomach.
• blood tests results that show changes in liver function (usually
mild and temporary changes).
• nail-related disorders, for example, an infection causing
tenderness and swelling of the cuticles (the skin at the base
of the nail).
Refer to your physician if you get any of these symptoms.
Uncommon side effects (effects that occur in 1-10 in 1,000
users):
• treatment-induced lung inflammation, which may cause
shortness of breath or cough.
Refer to your physician immediately if you have either
of these symptoms.
Rare side effects (effects that occur in 1-10 in 10,000
users):
• severe allergic reactions (see the beginning of section 4)

Side effects with unknown frequency (effects whose
frequency has not yet been determined):
• irregular heart rate (change in the electrical activity of the
heart)
• serious skin reaction that can include: rash, red skin,
blisters on the lips, eyes or mouth, skin peeling, fever or
any combination of these
• pulmonary arterial hypertension (increased blood pressure
in the arteries (blood vessels) of the lungs)
If a side effect occurs, if any of the side effects gets worse,
or when you suffer from a side effect not mentioned
in the leaflet, you should consult the physician.
Reducing the risk of diarrhoea and skin rash
Tykerb can cause severe diarrhoea
If you suffer from diarrhoea while taking Tykerb:
• drink plenty of fluids (8 to 10 glasses a day), such as water,
sports drinks or other clear liquids.
• eat low-fat, high protein foods instead of fatty or spicy
foods.
• eat cooked vegetables instead of raw vegetables and remove
the skin from fruits before eating.
• avoid milk and milk products (including ice cream).
• avoid herbal supplements (some cause diarrhoea).
Refer to your physician if your diarrhoea continues.
Tykerb can cause skin rash
Your physician will check your skin before and during
treatment.
To care for sensitive skin:
• use a soap-free cleanser.
• use fragrance free, hypoallergenic beauty products.
• use sunscreen (Sun Protection Factor [SPF] 30 or higher).
Tell your physician if you get a skin rash.
Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking
the link “Report Side Effects of Drug Treatment” found on the
Ministry of Health homepage (www.health.gov.il), that directs
you to the online form for reporting side effects, or by entering
the link:
https://sideeffects.health.gov.il/
5. HOW TO STORE THE MEDICINE?
Avoid poisoning! This medicine and any other medicine
should be kept in a closed place out of the sight and reach
of children and/or infants in order to avoid poisoning. Do not
induce vomiting unless explicitly instructed to do so by the
physician.
Do not use the medicine after the expiry date (exp. date)
appearing on the package and the bottle. The expiry date
refers to the last day of that month.
Storage conditions:
After first opening of the bottle, can be used within 30 days.
Do not store above 30°C.
Do not throw away any medicines via wastewater or household
waste. Ask the pharmacist how to throw away medicines
no longer in use. These measures will help to protect the
environment.
6. ADDITIONAL INFORMATION
• In addition to the active ingredient the medicine also
contains:
Microcrystalline cellulose, povidone (K30), sodium starch
glycolate (Type A), hypromellose, magnesium stearate,
titanium dioxide (E171), macrogol 400, polysorbate 80, iron
oxide yellow (E172), iron oxide red (E172).
• What does the medicine looks like and what is the
content of the package:
Tykerb film-coated tablets are oval, biconvex, yellow filmcoated, with ‘GS XJG’ marked on one side.
Tykerb is supplied in a bottle of 70 film-coated tablets.
• Registration Holder and Importer and its address:
Novartis Israel Ltd., P.O.B 7126, Tel Aviv.
• Registration number of the medicine in the National Drug
Registry of the Ministry of Health: 139 23 31609
Revised in October 2020.
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 ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ، ﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ،ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻋﺮﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ
. ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ،ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺇﺳﻬﺎﻝ ﻭﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ
ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺇﺳﻬﺎﻝ ﺷﺪﻳﺪ
:ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺳﻬﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ
 ﻣﺜﻞ،( ﻛﺆﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ8-10) • ﻗﻢ ﺑﺸﺮﺏ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ
. ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺃﻭ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﺭﺍﺋﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ،ﺍﻟﻤﺎﺀ
• ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻏﺬﻳﺔ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺳﻢ ﻭﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﭙﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﻤﺔ
.ﺍﻟﻤﻄﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺃﻭ ﹸ
• ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﺧﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻘﺸﻴﺮ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
.ﻗﺒﻞ ﺃﻛﻠﻬﺎ
.(• ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻮﻇﺔ
.(• ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ )ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻹﺳﻬﺎﻝ
.ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻹﺳﻬﺎﻝ ﻟﺪﻳﻚ
ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ
.ﻳﻘﻮﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﻔﺤﺺ ﺟﻠﺪﻙ ﻗﺒﻞ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ
:ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ
.• ﺇﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ
• ﺇﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺗﺤﺴﺲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ
.ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ
 ﻭﻣﺎ30[ SPF ] • ﺇﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﺮﻳﻢ ﻭﺍﻗﻲ )ﺫﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ
.(ﻓﻮﻕ
.ﺇﺣﻚ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻟﻚ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ
»ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻋﻼﺝ ﺩﻭﺍﺋﻲ« ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﻬﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝwww.health.gov.il) ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
: ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ

https://sideeffects.health.gov.il/

( ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟5
ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ! ﻳﺠﺐ ﺣﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻛﻞ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﹰ ﻋﻦ
. ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻢ،ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺿﻊ/ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻳﺪﻱ ﻭﻣﺠﺎﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ
.ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺆ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
( ﺍﻟﺬﻱexp. date) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻘﻀﺎﺀ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
 ﻳﺸﻴﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺔ
.ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ
:ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
. ﻳﻮﻣﺎ ﹰ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻨﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ30 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻔﺘﺮﺓ
. ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ30 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
 ﺇﺳﺄﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻣﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ6
:• ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ

Microcrystalline cellulose, povidone (K30), sodium starch
glycolate (Type A), hypromellose, magnesium stearate,
titanium dioxide (E171), macrogol 400, polysorbate 80,
iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172).

:• ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ
 ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﻄﻼﺀ ﺃﺻﻔﺮ،ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ ﻭﻣﺤﺪﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺿﻤﻦ ﻗﻨﻴﻨﺔ.« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪGS XJG» ﻭﻣﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
. ﻗﺮﺻﺎ ﹰ ﻣﻄﻠﻴﺎ ﹰ70 ﺫﺍﺕ
ﺏ. ﺹ،.ﺽ. ﻧﻮﭬﺎﺭﺗﻴﺲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻡ:• ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ
. ﺗﻞ ـ ﺃﺑﻴﺐ،7126
:• ﺭﻗﻢ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
.139 23 31609

. ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ،• ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺗﻬﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
.2020 ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ
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( ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ4
 ﺇﻥ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺎﻳﻜﺮﺏ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ،ﻛﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﺍﺀ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ. ﻻ ﺗﻨﺪﻫﺶ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ
.ﺃﻳﺎ ﹰ ﻣﻨﻬﺎ
1-10 ﺇﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﺴﻲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻋﺮﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺩﺭ )ﻳﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ
. ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ،(10٫000 ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
:ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ
.(• ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ )ﻳﺸﻤﻞ ﻃﻔﺢ ﺩﺭﻧﻲ ﻭﺣﺎﻙ
.• ﺻﻔﻴﺮ ﺷﺎﺫ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
. ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ،• ﺇﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺠﻔﻨﻴﻦ
.• ﺁﻻﻡ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ
.• ﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﻋﻲ
 ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻗﺮﺍﺹ.ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎ ﹰﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻟﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ
.ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪ ﹰﺍ )ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ
:(ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮﺓ
(• ﺇﺳﻬﺎﻝ )ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺠﻔﺎﻑ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ
،(ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺣﺎ ﹰﻻ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻺﺳﻬﺎﻝ )ﺑﺮﺍﺯ ﺳﺎﺋﻞ
 ﺇﺣﻚ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﺣﺎ ﹰﻻ ﻓﻲ.ﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺳﻬﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ
 ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺇﺳﻬﺎﻝ.ﺣﺎﻝ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻹﺳﻬﺎﻝ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ
.4 ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
. ﺣﻜﺔ، ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﺠﻠﺪ،• ﻃﻔﺢ

 ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ.ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻟﻚ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ
.4 ﻟﺤﺪﻭﺙ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪ ﹰﺍ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ)ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
:(ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮﺓ
• ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﺎﻡ
• ﻏﺜﻴﺎﻥ
• ﺗﻘﻴﺆ
• ﺇﺭﻫﺎﻕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻀﻌﻒ ﻋﺎﻡ
• ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻫﻀﻤﻴﺔ
• ﺇﻣﺴﺎﻙ
ﺗﻘﺮﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻢ/• ﺟﺮﻭﺡ
• ﺃﻟﻢ ﺑﻄﻦ
• ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ
• ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ
• ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ
• ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
 ﺇﻧﺘﻔﺎﺥ، ﺃﻟﻢ، ﺧﺪﺭ،• ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺟﻠﺪﻱ ﻓﻲ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ )ﻳﺸﻤﻞ ﻭﺧﺰ
(ﺃﻭ ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ
 ﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ،• ﺳﻌﺎﻝ
• ﺻﺪﺍﻉ
• ﺭﻋﺎﻑ
• ﻫﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮ
• ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺷﻌﺮ ﺃﻭ ﹼ
ﺧﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺇﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ
.ﺇﺣﻚ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﻘﺪﺓ
 ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ1-10 ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ )ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ
:(100
.• ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ
 ﺇﻥ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻟﻚ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻋﺮﺍﺽ،ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
 ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻗﻠﺐ،ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ
.ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﺿﻴﻖ ﺗﻨﻔﺴﻲ
 ﺇﺻﻔﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﺪ )ﻳﺮﻗﺎﻥ( ﺃﻭ،• ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺣﻜﺔ
.ﺑﻮﻝ ﺩﺍﻛﻦ ﺃﻭ ﺃﻟﻢ ﺃﻭ ﺇﻧﺰﻋﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻟﻠﺒﻄﻦ
• ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻔﺤﻮﺹ ﺩﻡ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺪ )ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ
.(ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻭﻣﺆﻗﺘﺔ
 ﻣﺜﻼ ﹰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻮﺙ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻧﺘﻔﺎﺥ ﻓﻲ،• ﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻇﺎﻓﺮ
.(ﺍﻟﻐﺸﺎﺀ )ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻈﻔﺮ
.ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ
 ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ1-10 ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ )ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ
:(1٫000
• ﺇﻟﺘﻬﺎﺏ ﺭﺋﻮﻱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﺃﻭ
.ﺳﻌﺎﻝ
ﹰ
.ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﻌﻮﺭﻙ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ
 ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ1-10 ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ )ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ
:(10٫000
.(4 • ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺗﺤﺴﺴﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ )ﺃﻧﻈﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
(ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺑﺸﻴﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ )ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻌﺪ
( • ﻧﺒﺾ ﻗﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ )ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ
 ﺣﻮﻳﺼﻼﺕ ﻓﻲ، ﺟﻠﺪ ﺃﺣﻤﺮ، ﻃﻔﺢ:• ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺟﻠﺪﻱ ﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ
 ﺳﺨﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﺰﻳﺞ ﺃﻳﺎ ﹰ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﻩ، ﺗﻘﺸﺮ ﺍﻟﺠﻠﺪ، ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻢ،ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻦ
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ
(• ﺿﻐﻂ ﺩﻡ ﺭﺋﻮﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ )ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻴﻦ )ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
.(ﻟﻠﺮﺋﺘﻴﻦ

