
دليلك للعالج بواسطة 
  IBRANCE® 

)بالبوسيكليب(

اسم المريضة:

اسم اختصاصّي األورام: 

معلومات االتصال: 

نظام IBRANCE العالجي

  بواسطة أحد مثبطات األروماتاز
)على سبيل المثال، ليتروزول أو أناستروزول(

مع فولفيسترانت  

 هذا الكتّيب مخصص للمريضات الالتي 
وصف لهّن طبيبهّن تناول IBRANCE. الرجاء قراءة 

النشرة الموجودة داخل العلبة قبل االستعمال. 
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مقدمة إلى هذا الدليل

إذا كنت تقرأين هذا الدليل، فمعنى هذا أنه تم وصف IBRANCE لك، وهو عالج جديد لسرطان الثدي المتقدم 
 .)HR+/HER2-( مستقبل اإلستروجين اإليجابي، مستقبل إتش إي آر 2 السالب )   mBC( موضعياً أو النقيلي

يتم تناول IBRANCE بالتزامن مع العالج الهرموني المضاد للسرطان،1 لذا فإنه سيكون قد تم وصف إما أحد 
مثبطات األروماتاز )AI  ، على سبيل المثال، ليتروزول أو أناستروزول( أو فولفيسترانت كجزء من نظامك العالجي.

يهدف هذا الدليل إلى:
IBRANCE إمدادك بالمعلومات عن عالج سرطان الثدي النقيلي بواسطة  •

IBRANCE تقديم شرح واضح لطريقة تناول  •
 IBRANCE مساعدتك على معالجة اآلثار الجانبية المحتملة الناتجة عن تناول  •

 .www.spriddbröstcancerochdu.seإذا أردت معرفة المزيد عن سرطان الثدي النقيلي، فتفضلي بزيارة
هناك ستجدين معلومات عن تشخيصك، والخيارات العالجية المتوفرة، ودعماً ونصائح قد تجدينها ذات قيمة. كما أن 

بإمكان مجموعة الدعم المحلية في منطقتك تقديم المساعدة والدعم اللذين تحتاجين إليهما بشكل متفّهم. اطلبي مزيداً من 
المعلومات من ممرضتك أو طبيبك.
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المحتويات
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معلومات عن سرطان الثدي النقيلي وعالجه

ما هو سرطان الثدي النقيلي؟
يحدث سرطان الثدي النقيلي، والمعروف أيضاً باسم سرطان الثدي من 
المرحلة الرابعة، عندما ينتشر سرطان الثدي إلى ما وراء حدود الثدي 

والعقد اللمفية المجاورة ليصل إلى أعضاء أخرى، مثل الرئتين أو العظام أو 
الكبد أو الدماغ.2 ُتسّمى مواضع السرطان البعيدة هذه بالنقائل.3

بما أن خاليا الورم قد انتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسم، تكون المعالجة 
الجهازية، والتي تعالج الجسم بكامله، ركن العالج األساسي. يهدف هذا 

العالج إلى المساعدة على التحكم في انتشار السرطان في جسمك والحفاظ 
على جودة حياتك.3 

سرطان الثدي النقيلي مستقبل اإلستروجين اإليجابي، 
مستقبل إتش إي آر 2 السالب

 يتم تقييم اختبارات مستقبل اإلستروجين ومستقبل إتش إي آر 2
 في كل حاالت سرطان الثدي.

إذا كان نوع سرطانك الفرعي مستقبل اإلستروجين اإليجابي، فقد 
تنمو خالياه استجابًة ألحد هرموني اإلستروجين أو البروجستيرون أو 

لكالهما، ويزيد احتمال استجابتك للمعالجة الهرمونية )ET  ( مثل مثبطات 
األروماتاز أو فولفيسترانت. ُيعتَبر مستقبل الهرمون اإليجابي أكثر أنواع 

سرطان الثدي الفرعية شيوعاً، حيث يشكل 60% من إجمالي الحاالت.3،4

إذا كان نوع سرطانك الفرعي مستقبل إتش إي آر 2 السالب، فستحمل 
الخاليا السرطانية لديك كميات طبيعية من بروتين مستقبل إتش إي آر 2 

الذي يزيد النمو، وبالتالي يقّل احتمال استجابتك للمعالجات المضادة لمستقبل إتش إي آر 5.2

الدماغ

الرئتان

العظام

الكبد
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1 IBRANCE طريقة تناول

ُيستعَمل IBRANCE لعالج سرطان الثدي مستقبل اإلستروجين اإليجابي/مستقبل إتش إي آر 2 السالب 
المتقدم موضعياً

بالتزامن مع أحد مثبطات األروماتاز •
بالتزامن مع فولفيسترانت لدى المرضى الذين تلقوا عالجاً هرمونياً سابقاً •

إذا لم تكوني قد بلغت سن اليأس، فقد يصف لك طبيبك عالجاً ُيدعى ناهض الهرمون الُمَلوِتن لوقف المبيضين عن 
إنتاج اإلستروجين.

من الضروري أن تتناولي IBRANCE تماماً كما وصفه لك فريق الرعاية الصحية. إليِك بعض التذكيرات المفيدة:

تأكدي من تناول IBRANCE دائماً مع الطعام، وُيستحسن تناوله مع وجبة

تناولي IBRANCE كل يوم في الوقت نفسه تقريباً

 ابتلعي كبسوالت IBRANCE كاملًة مع كوب من الماء )ال تمضغيها أو تسحقيها أو تفتحيها قبل ابتالعها(.
ال تبتلعي الكبسولة إذا كانت مكسورة أو متشّققة أو غير سالمة بأّي شكل من األشكال

إذا تقيأت أو فوتِّ إحدى الجرعات، فال تتناولي جرعة إضافية. تناولي جرعتك التالية التي وصفها لك الطبيب 
بحسب الموعد المقرر

تفادي تناول الغريبفروت وعصير الغريبفروت أثناء تناول IBRANCE إذ أنه قد يزيد من اآلثار الجانبية

أخبري اختصاصّي الرعاية الصحية المتابع لك إذا كنت تتناولين أّي أدوية أخرى أو قد تناولتها حديثاً أو كان من 
المحتمل أن تتناوليها، بما فيها المكمالت الغذائية مثل الفيتامينات، إذ أن IBRANCE قد يؤثر في طريقة عمل 

بعض األدوية

ال يستدعي هذا المنتج الدوائي أّي ظروف تخزين خاصة.
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يتم تناول IBRANCE مرة واحدة يومياً مع الطعام ضمن دورة مدتها 4 أسابيع1
في األسابيع الثالثة األولى )21 يوماً(، ستتناولين حبة IBRANCE كل يوم. 

ثم ستتوقفين عن تناول IBRANCE في األسبوع األخير )7 أيام(.

في نهاية األربعة أسابيع، ستبدأ الدورة مجدداً.

إذا كنت تتناولين IBRANCE مع أحد مثبطات األروماتاز، على سبيل المثال، 
ليتروزول أو أناستروزول

تتناولين حبة من مثبط األروماتاز كل يوم طوال الدورة التي تمتد على مدار 4 أسابيع كاملة؛ حتى خالل األسبوع 
األخير عندما تتوقفين عن تناول IBRANCE . تناولي حبة مثبط األروماتاز حتى إذا أوقف فريق رعايتك 

.IBRANCE أو عّدل جرعتك من IBRANCE الصحية عالجك بدواء

إذا كنت تتناولين IBRANCE مع فولفيسترانت
ستتلقين حقنة من قِبل مقدم الرعاية الصحية في اليوم األول من كل دورة. إضافًة إلى ذلك، ستتلقين، في الدورة 

األولى فقط، حقنة ثانية في اليوم الخامس عشر من معالجتك.

دورة مدتها 4 أسابيع

*للدورة األولى فقط، كما أنك ستتلقين حقنة من فولفيسترانت في اليوم الخامس عشر.

 IBRANCE  125 ملغ 
)مرة واحدة يومياً مع الطعام(

مثبط األروماتاز
أو

فولفيسترانت 500 ملغ
)حقنة واحدة في اليوم األول*( 

 األسبوع 
األول 

7

3

3
3

 األسبوع
الرابع

28

✘

3
✘

 األسبوع
الثالث 

21

3

3
✘

 األسبوع
الثاني

14

3

3
✘
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IBRANCE1 اآلثار الجانبية التي قد تعانين منها عند تناول

شأنه شأن كل األدوية، قد يسبب IBRANCE آثاراً جانبية، على الرغم من أنها ال تحدث للجميع. باإلمكان 
العثور على قائمة باآلثار الجانبية التي قد تحدث أثناء تناول IBRANCE في نشرة معلومات المريض الموجودة 

 *.IBRANCE في علبة

تحدثي إلى طبيبك إذا كنت تعانين من آثار جانبية من أّي نوع، حتى إذا لم تكن واردة في هذا الدليل أو في نشرة 
معلومات المريض.

أكثر آثار IBRANCE الجانبية شيوعاً انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء )والمعروف باسم قلة المتعادالت(.

تشمل اآلثار الجانبية الشائعة جداً األخرى ما يلي:
انخفاض عدد خاليا الدم الحمراء وُصَفيحات الدم •

العدوى •
الشعور بالتعب  •

تدني الشهية •
التهاب الفم والشفتين )التهاب الفم(  •

مراقبة معالجتك
سيطلب إليك طبيبك الحضور لزيارات منتظمة للتأكد من فعالية عمل عالجك، ومناقشة ما تشعرين به، ومراقبة 

أّي آثار جانبية.

سيفحص فريق رعايتك الصحية دمك قبل أن تبدأي بتناول IBRANCE وفي بداية كل دورة مدتها 4 أسابيع.
إلى جانب ذلك، سيتم فحص دمك في اليوم الرابع عشر من أول دورتي عالج. إذا أشارت نتائج فحص دمك إلى أن عدد 

.IBRANCE الخاليا البيضاء لديك منخفض، فقد يوقف فريق رعايتك الصحية عالجك مؤقتاً أو يعّدل جرعتك من
في نهاية هذا الدليل، ستعثرين على بطاقة التذكير بعّد الدم الكامل عند تناول IBRANCE والتي ستساعدك على 

تذّكر مواعيد فحص الدم التي سيقررها لك فريق رعايتك الصحية أثناء عالجك بواسطة IBRANCE وتعّقبها.

*لمعرفة آلثار الجانبية المرتبطة بالعالج الهرموني، الرجاء الرجوع إلى نشرة معلومات المريض المرفقة بالعالج الهرموني الذي تتناولينه.

الغثيان •
القيء •

اإلسهال •
الطفح الجلدي •
تساقط الشعر •
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.IBRANCE ال يشمل هذا القسم من الدليل نصائح لمعالجة كل اآلثار الجانبية الشائعة التي قد تعانين منها عند تناول*

 معالجة اآلثار الجانبية المحتملة الناتجة 
*IBRANCE عن تناول

انخفاض أعداد خاليا الدم البيضاء والحمراء وُصَفيحات الدم
قد يخّفض IBRANCE عّد دمك، وهّو عدٌّ لعدد خاليا الدم الموجودة في عّينة من دمك. من بين أنواع خاليا 
الدم الثالثة في الجسم )تساعد خاليا الدم البيضاء على محاربة العدوى، وتحمل خاليا الدم الحمراء األكسجين 
وتساعد على رفع مستويات الطاقة، وتشّكل الُصَفيحات جلطات لوقف النزيف(، أكثر ما يشيع عند استعمال 

IBRANCE َتسبُّبه في انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء.1،6

عموماً، ال يسبب انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء أّي أعراض محددة، ونادراً ما يرتبط بوجود حّمى. ولكن 
إذا أظهرت نتائج فحص دمك انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء لديك، فقد يوقف طبيبك عالجك بواسطة 

IBRANCE مؤقتاً أو يخّفض جرعتك من IBRANCE لمساعدة عّد خاليا دمك البيضاء على االرتفاع،1 
من دون المساومة على فعاليته.7

اتصلي بطبيبك على الفور إذا عانيت من أيٍّ من األمور التالية، والتي قد ترتبط بانخفاض عدد خاليا الدم البيضاء:1،6
الحّمى •

القشعريرة •
الضعف •

أشكال العدوى
من الضروري أن تتخذي خطوات لحماية نفسك من العدوى طوال فترة عالجك:

أبلغي بسرعة عن عالمات/أعراض العدوى، مثل الحّمى أو القشعريرة1،6،8 •

تجّنبي األماكن المكتّظة وال تزوري أشخاصاً قد يكونون مصابين بعدوى أو سعال أو حّمى، وبخاصة إذا  •
أخبرك طبيبك أن عدد خاليا الدم البيضاء لديك منخفض6،8 

حافظي على مستوى نظافة شخصية جيد، على سبيل المثال، اغسلي يديك بانتظام، وبخاصة قبل إعداد الطعام  •
أو تناوله6،8 

اغسلي الخضار، والسلطات، والفاكهة جيداً  •

ضيق التنفس •
النزيف •

سهولة اإلصابة برضوض •
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تساقط الشعر
من النادر حدوث تساقط ظاهر للشعر عند تناول IBRANCE، إاّل أن ترقق الشعر قد يحدث.7 إذا حدث ترقق 

الشعر، فقد تجدين إفادة في النصائح التالية:6،8

استعملي مستحضرات شعر لطيفة مثل شامبو األطفال •
صففي شعرك واغسليه برفق  •

تجّنبي اإلكثار من تصفيف الشعر أو شّده )الجدائل أو ذيل الفرس(  •
تجّنبي استعمال مجففات الشعر، ومالقط التجعيد أو بكرات التجعيد على الشعر المترقق،  •

وجففي شعرك بالتربيت 
ارتدي قبعة أو وشاحاً في الخارج لتفادي خسارة الكثير من حرارة الجسم  •

اإلسهال 
أخبري فريق رعايتك الصحية على الفور إذا عانيت من اإلسهال. فقد يقررون إعطاءك عالجاً محدداً لعالج 

اإلسهال إذا دعت الحاجة. ولكن ال تنسي االنتباه إلى نظامك الغذائي. فقد ُتزيد بعض المأكوالت والمشروبات من 
حدة اإلسهال أو تحّسنه. قد يساعدك اّتباع النصائح التالية على التخفيف من حدة أعراض اإلسهال:6,8,9

اشربي الكثير من السوائل )على سبيل المثال، الماء، والشاي المخفف، وعصير التفاح، والمرق المصّفى(  •
للتعويض عن خسارة السوائل

تناولي وجبات طعام صغيرة ومتكررة عوضاً عن 3 وجبات كبيرة •
تجنبي المأكوالت الدهنية، والنخالة، والفاكهة والخضروات النيئة، والكافيين، والمأكوالت الحاّرة جداً،   •

والحليب ومنتجاته
تناولي األطعمة الغنية بالبوتاسيوم )على سبيل المثال، الموز، والبطاطس، والمشمش( •

ال تشربي الكحول أو تدخني •
عندما يبدأ اإلسهال في التحّسن، حاولي تناول كميات صغيرة من المأكوالت السهلة الهضم مثل األرز، والموز،  •
وعصير التفاح، والزبادي، والبطاطس المهروسة، وجبن الكوتاج القليل الدسم، والخبز المحمص )توست( الجاف
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الغثيان
من المستحسن التحدث إلى فريق رعايتك الطبية إذا كنِت تشعرين بالغثيان أو كنت تتقيأين. فبإمكانهم إعطاؤك 

تعليمات عن طريقة التعامل مع أعراضك أو قد يصفون لك دواًء قادراً على مساعدتك. إضافًة إلى تعليمات فريق 
رعايتك الصحية، قد يساعدك اّتباع هذه النصائح على الشعور بتحّسن:6،8 

تناولي وجبات طعام صغيرة ومتكررة عوضاً عن 3 وجبات كبيرة  •
جّربي تناول المأكوالت الغنية بالسعرات الحرارية والتي يسهل تناولها )الحلويات، واآليس كريم، واللبن  •

)الزبادي(( عدة مرات في اليوم 
تجّنبي المقالي أو المأكوالت الدهنية أو المأكوالت ذات الرائحة القوية •

تناولي المأكوالت الخفيفة، مثل الخبز المحمص )توست( والمقرمشات )كراِكرز(  •
اشربي الماء طوال اليوم، حيث أن التجفاف قد يساهم في زيادة الغثيان  •

الجأي إلى تقنيات االسترخاء، مثل التنفس العميق  •
عند المعاناة من الغثيان، الجأي إلى وسائل اإللهاء مثل الموسيقى أو التلفزيون أو صحبة شخص مقّرب •

الشعور بالتعب 
أنت تعانين األمّرين أثناء العالج، وذلك على الصعيدين الجسدي والنفسي. وقد يؤدي بك ذلك إلى الشعور بالتعب 

أو الضعف. لعلّ اّتباع هذه النصائح يساعدك على زيادة مستويات الطاقة في جسمك:6,8,10
حاولي القيام بتمارين بدنية خفيفة كل يوم مما قد يمنحك مزيداً من الطاقة  •

خصصي فترات استراحة قصيرة •
ال تقسي على نفسك، وارتاحي عندما تبدأين في الشعور بالتعب •

اعتمدي نظاماً غذائياً متوازناً واشربي الكثير من السوائل. قد يؤدي التعب والضعف إلى التجفاف أحياناً •
خططي للقيام باألنشطة الهامة عندما تكون مستويات الطاقة لديك في أوجها  •

اطلبي مساعدة اآلخرين للقيام باألعمال المنزلية  •
قومي بأمور تدعو إلى االسترخاء، مثل االستماع إلى الموسيقى أو القراءة •

قد يكون بإمكان مجموعات الدعم مساعدتك على معالجة الضغط النفسي والتعامل مع األمور التي تصيبك بالتعب •
دّوني يومياتك. مع مرور الوقت، قد تكتشفين نماذج، على سبيل المثال، أنك تشعرين بالتعب بعد القيام بنشاط  •

معّين أو أن مستوى اإلزعاج الذي يسببه لك التعب يكون أكبر في وقت معّين من اليوم
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 تسجيل ما تشعرين به 
IBRANCE نتيجًة لتناول

أثناء العالج بواسطة IBRANCE، من الضروري تعّقب ما تشعرين به في كل مراحل العالج.
أخبري طبيبك أو ممرضتك دائماً عن أّي آثار جانبية قد تعانين منها. فهناك عالجات تكميلية متاحة قد تساعدك 

على معالجة اآلثار الجانبية؛ أو أنهما قد يرغبان في تعديل عالج السرطان. 
كما أن هناك مفكرة لآلثار الجانبية ستساعدك على تسجيل أّي آثار جانبية محتملة قد تعانين منها عند حدوثها، 

ومدى شدتها على مقياس من 1 )خفيفة( إلى 10 )شديدة(. 
تغطي مفكرة اآلثار الجانبية دورة واحدة )28 يوماً( من العالج بواسطة IBRANCE؛ صفحة واحدة لكل أسبوع. 
احملي ورقة/أوراق العمل األسبوعية معك عند زيارة مقدم الرعاية الصحية لك كأساس لمناقشة عالجك بواسطة 

 .IBRANCE

قبل أن تبدأي عالجك، سيعطيك فريق رعايتك الصحية تعليمات حول طريقة تناول IBRANCE كما أنه قد 
يناقش آثاره الجانبية معك. 
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IBRANCE بطاقة التذكير بعّد الدم الكامل عند تناول

الوقت تاريخ االختبار  
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IBRANCE بطاقة التذكير بعّد الدم الكامل عند تناول

الوقت تاريخ االختبار  
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ملحوظات
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IBRANCE )بالكوسيكليب(، 75 ملغ، 100 ملغ، 125 ملغ. اقرأي المعلومات الواردة في النشرة الموجودة في علبة المنتج الدوائي. 
ُيستعَمل IBRANCE لعالج المرضى المصابين بأنواع معينة من سرطان الثدي )مستقبل اإلستروجين اإليجابي، مستقبل إتش إي آر 2 السالب( والتي قد انتشرت أبعد من 
حدود الورم األصلي و/أو إلى أعضاء أخرى من الجسم. وهو ُيعطى بالتزامن مع مثبطات األروماتاز أو فولفيسترانت، والتي يتم استعمالها كعالجات هرمونية مضادة للسرطان.

ال تتناولي IBRANCE إذا كنت تعانين من حساسية من بالبوسيكليب أو أّي من مكونات هذا الدواء األخرى. يجب تفادي استعمال المستحضرات التي تحتوي على 
عشبة سان جون أثناء تناول IBRANCE. يجب عليِك عدم استعمال IBRANCE إذا كنِت حامالً.

أخبري طبيبك أو ممرضتك إذا كنت تعانين من عالمات أو أعراض عدوى مثل القشعريرة أو الحّمى. قد يخّفض IBRANCE عدد خاليا دمك البيضاء وُيضِعف جهازك 
 IBRANCE ستخضعين الختبارات دم عادية أثناء العالج للتحقق مما إذا كان .IBRANCE المناعي. لذا، قد تكونين عرضًة لألصابة بالعدوى بشكل أكبر أثناء تناولك
يؤثر على خاليا دمك )خاليا الدم البيضاء، وخاليا الدم الحمراء، والُصَفيحات(. أخبري طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناولين أّي أدوية أخرى أو كنت قد تناولتها حديثاً أو 

كان من المحتمل أن تتناوليها. فقد يؤثر IBRANCE على طريقة عمل بعض األدوية. تمت مراجعة هذه النشرة آلخر مرة في تشرين آذار/مارس 2017.
فايزر علم األورام

 يخضع هذا العقار لمراقبة إضافية. سيسمح هذا األمر بالتعّرف بسرعة على معلومات األمان الجديدة. يمكنك المساعدة من خالل اإلبالغ عن أي آثار جانبية قد تتعرضين 
لها. راجعي نهاية القسم 4 لالّطالع على طريقة اإلبالغ عن اآلثار الجانبية.
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