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 ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                 

  

  

  Diphenhydramine  دايفينهايدرامين 

  
   
  

  ( Benadryl ) ل بينادري :األسماء المتداولة 
  

معالجات السرطان  لدى ، و يستخدم ( Antihistamines ) ينتمي عقار دايفينهايدرامين إلى فئة مضادات الهيستامين :ة ـالفئ
و إن كان بسيط التأثير في منع  للغثيان كعقار مانع التأثيرات الجانبية الناتجة عن العقاقير المانعة للغثيان، و أحيانا بغرض تقليل

 .و قد يوصف كمهدئ و منوم الغثيان و التقيؤ،
 

  .يخفض التفاعالت التحسسية بكبح فاعلية الهيستامين :الوظائف 
  

 :التناول 

دايفينهايدرامين بالحقن الوريدي أو بالحقن العضلي، أو عن طريق الفم على هيئة أقراص أو  يتم تلقي عقار •
 .كبسوالت، أو على هيئة شراب

  . منفردا أو مشتركا مع عقاقير أخرى مانعة للغثيانيمكن تلقي العقار •

  .تعتمد الجرعات و مدتها على سبب اإلستخدام  •

ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقراص أو كبسوالت أو شراب بالبيت،  •
  .خصوصا حجم الجرعات و توقيتها

  . قبل ساعة من موعد جرعات العالج الكيماوي  للغثيانمن المعتاد تلقي الدواء و عقار مانع •

  .يتم االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول األطفال •

 
 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 

 

 اإلنجاب، فقد يتسبب هذا الدواء في تشوهات باألجنة عند استخدامه سواء من ِقبل الحمل و اإلرضاع أو الرغبة في •
الرجل أو المرأة أثناء حصول الحمل أو خالل فترة الحمل، و ينبغي استخدام موانع الحمل من قبل الجنسين أثناء 

، كما يلزم عدم اإلرضاع تلقي العقار، غير انه يلزم تجنب استخدام أقراص منع الحمل دون استشارة طبيب األورام
 .أثناء المعالجة و ينبغي إعالم الطبيب في الحال عند حصول حمل 
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     .الرغبة في اإلنجاب، حيث يمكن للعديد من أدوية معالجة السرطان و أدوية العالج الكيماوي التسبب بالعقم •

ه، أمراض القلب، قصور القلب التعرض لعدوى جدري الماء أو اإلصابة ب: وجود أي من المشاكل الصحية التالية  •
    .اإلحتقاني، النقرس، القوباء، حصى الكلية، علل بالكبد، أو أنواع أخرى من األورام غير الورم المعالج

  .أية عقاقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشاب •

قد تتفاعل األدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع األغذية أو  •
  .المشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديد

ض و تناوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات ينبغي إعالم األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة المري •
  .من قبلهم

 
 :توصـيات 

يتسبب هذا العقار في الشعور بالنعاس و ينبغي الحذر من قيادة السيارات أو إدارة اآلليات أو األدوات المنزلية  •
 .مشيالخطرة أثناء نشوء ذلك، كما ينبغي اإلنتباه عند النهوض المفاجئ أو تغيير وضعية البدن أو ال

 
  
  
 

  التأثيرات الجانبية
     

 على األرجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة لدى 
  .المريض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها

  
  

 : التأثيرات الشائعة 

 .النعاس •

  .الخدر و السكون •

  .جفاف الفم •
  
  

 :لشائعة التأثيرات غير ا

 .الدوار •

  .تزايد القابلية لإلهتياج •

 .انخفاض ضغط الدم  •

  .التشوش الذهني •
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 :التأثيرات النادرة 

 .تشوش و ضبابية الرؤية •

  .ازدواج الرؤية •

  .عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل •

  .ازدياد مرات التبول •

 .طنين باألذن •

  .طفح جلدي •

  .شري •

  .تزايد النبض •

 

  لتأثيرات الجانبيةمقترحات التعامل مع ا

  
  

 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

تجنب قيادة السيارات أو إدارة آليات أو أدوات خطرة عند  • : الشعور بالنعاس و الخمول 
 .الشعور بالنعاس أو انخفاض التركيز الذهني و االنتباه

 .قد يطرأ عند الوقوف أو النهوض بسرعة: الدوار 
عند النهوض من السرير لمدة النهوض ببطء، إنزال القدمين  •

  .قصيرة قبل الوقوف
 . اإلنتباه عند المشي أو نزول األدراج •

  .ترطيب الفم برشفات من السوائل من حين آلخر • . قد يطرأ ذلك :جفاف الفم 
 .امتصاص قطعة حلوى صلبة أو رقائق المثلجات •

 :تشوش و ضبابية الرؤية 
بإشراف ) دموع صناعية ( يمكن استخدام مرطب للعيون  •

  .الطبيب إن نشأ جفاف بالعيون
 .تجنب استعمال العدسات الالصقة أثناء تلقي العقار •

  

 قد تظهر مضاعفات غير مذكورة أعاله لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكل •
 .جانبية

  
 ------ - ------ - ------- - ------ -  

  
  http://www.adamcs.org       لةوـان الطفـمنشورات جمعية آدم لسرط
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