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 ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                  

  

  Trastuzumab   تراستوزوماب 

   
  

  ( Herceptin ) هيرسيبتين  :األسماء المتداولة 
  

و يصنف  ( Biological response modifiers ) يويةينتمي عقار تراستوزوماب إلى فئة العقاقير المعدلة لالستجابة الح :ة ـالفئ
و يستخدم لمعالجة حاالت سرطان  كأحد عقاقير العالج المناعي، ( Monoclonal antibody ) ضمن الضديات أحادية اإلستنساخ
 .بكثرة على سطوح الخاليا الورمية ( HER 2 )  2 أتش إي آرالثدي حيث يتواجد بروتين يسمى 

 
    تتواجد على سطوح الخاليا يات األحادية اإلستنساخ هي بروتينات تتالءم و تتطابق مع بروتينات أخرىالضد  :الوظائف 

هو  تراستوزوماب بها، و عقار أو بأجزاء منها كما يتالءم القفل و المفتاح و تلتحق ( Antigens ) و تسمى بمولدات المضاد
الثدي، يعرف بالمتلقي السطحي   على سطح خاليا سرطانضدية أحادية مخصصة لتلتحق بجزء من مولد مضاد يتواجد

، و بهذا اإللتحاق يتم وسم الخلية السرطانية ( Epidermal growth factor receptor HER–2 )  2 لمحفزات النمو أتش إي آر
  .الخاليا األخرى بالجهاز المناعي لمهاجمتها و تدميرها كخلية عدوة و يتم استنفار

  
 :التناول 

لساعة و النصف عند تراستوزوماب و هو سائل شفاف عديم اللون بالحقن الوريدي خالل حوالي ا لقي عقاريتم ت •
، و في حال عدم نشوء تفاعالت أثناء الحقن، يتم حقنه خالل حوالي النصف ساعة عند تلقي الجرعة األولى
 .الجرعات التالية

تعتمد الجرعات و كثافتها على وزن الجسم و نوع العقاقير من المعتاد تلقي العقار مصاحبا لعقاقير كيماوية أخرى و  •
  . المتلقاة

  . قد تنشأ تفاعالت تحسسية عند البدء بتلقي العقار، و لذلك تتم مراقبة المريض عن كثب خالل الجرعة األولى •

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

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

 األورام، كما يلزم عدم اإلرضاع تلقي العقار، غير انه يلزم عدم استخدام أقراص منع الحمل دون استشارة طبيب
 .أثناء المعالجة و ينبغي إعالم الطبيب في الحال عند حصول حمل بغض النظر عن أي من الزوجين يتلقى المعالجة

     .الرغبة في اإلنجاب، حيث يمكن للعديد من أدوية معالجة السرطان و أدوية العالج الكيماوي التسبب بالعقم •

  .ناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشابأية عقاقير أخرى قيد الت •
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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

م األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة المريض و تناوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات ينبغي إعال •
  .من قبلهم

 
 :توصـيات 

قد يتسبب هذا العقار في نشوء تفاعالت تحسسية، و سيقوم الطبيب المعالج بمراقبة المريض عند تلقي الجرعة  •
تي تظهر عادة بنشوء الحمى و االرتجاف، و ينبغي إعالم الطبيب األولى من العقار لتقصي أعراض التحسس و ال

 عند مالحظة نشوء أية أعراض أثناء الحقن، مثل الحمى و الرجفة، أو ظهور طفح جلدي و حكاك أو في الحال
 .الصداع أو الدوار أو نشوء مشاكل تنفسية

ترة قصيرة من تلقي الجرعات، و هي تشمل قد يتسبب هذا العقار غالبا في نشوء أعراض شبيهة بنزلة البرد بعد ف •
   .الحمى و االرتجاف و الصداع و اإلعياء و أوجاع عضلية و بالمفاصل، و عادة تنتهي هذه العوارض من تلقائها

  .ينبغي إعالم الطبيب المعالج في الحال عند نشوء صعوبات بالتنفس، أو الغثيان و التقيؤ أو اإلسهال •

ج في الحال عند ظهور أي عالمات على نشوء عدوى مثل حدوث حرقة و ألم عند التبول ينبغي إعالم الطبيب المعال •
  .أو السعال أو نشوء بلغم، أو التهاب الحنجرة ، أو ظهور احمرار و انتفاخ أو التهابات بأي موضع بالجسم

   .ال يتسبب هذا العقار في تساقط الشعر  •

 
 

  التأثيرات الجانبية
     

 على األرجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضـاعفات المتوقعـة لـدى                  
  .المريض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها

  
 : التأثيرات الشائعة 

 .الحمى •

  . الرجفة •
  
  

 :التأثيرات غير الشائعة 

  سايكلوفوسفامايد  عقارلعقاقير كيماوية معينة مثل بالقلب عند تلقي العقار مصاحبا مضاعفات حادة •
 )Cyclophosphamide (  أو أية عقاقير من فئة االنتراسايكلين )Anthracyclines(  بايسينداونورو مثل  
) Daunorubicin . (  

  .قصور القلب اإلحتقاني •
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 :التأثيرات النادرة 

 .تفاعالت تحسسية حادة •

  .أوجاع عامة •

  .صعوبة التنفس •

  .وجاع معويةأ •

  .فشل كبدي مع تراكم للسوائل بالتجويف البطني •

 .اإلعياء •

  .الغثيان •

  .التقيؤ •

  .اإلسهال •

 

  مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

  
  

 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

 من  الحمى أو الرجفة: تفاعالت أثناء الحقن 
األعراض الشائعة خالل بدء المعالجة ، و تشمل 

  الغثيان و التقيؤ و الطفح: ألقل شيوعا األعراض ا
   و الحكاك و الصداع و الدوار و صعوبة التنفس،

و هذه العوارض تعد غير شائعة إن ظهرت الحقا 
 .خالل المعالجة حتى و إن طرأت في المرة األولى

 عند نشوء أي من هذه العوارض  في الحالإعالم الطبيب •
  .أثناء تلقي العقار

  .عقار، و من ثم حقنه بوتيرة أكثر بطئاقد يتم وقف حقن ال •
 .قد يتم إعطاء أدوية مساعدة لمعالجة العوارض المذكورة •

قد تنشأ أعراض شبيهة بنزلة البرد بعد فترة قصيرة 
 من تلقي العقار، و هي تشمل الحمى و االرتجاف 
و الصداع و اآلم عضلية و بالمفاصل، و التهاب 

 عادة تنتهي هذه الحلق و السعال و سيالن األنف، و
 .العوارض من تلقائها

  ) acetaminophen( تناول مسكن معتدل مثل اسيتامينوفين  •
 ساعة من الجرعة قد يؤشر 48نشوء الحمى و الرجفة بعد  •

 .على وجود عدوى و ينبغي إعالم الطبيب في الحال

 .و قد يطرأ ذلك: اإلسهال 

  .تناول الكثير من السوائل •
  .األليافتجنب األطعمة الغنية ب •
تناول األطعمة منخفضة األلياف مثل األجبان و الخبز  •

  .األبيض و الرز و الخضار المسلوقة
  .تناول وجبات خفيفة بكميات صغيرة و بشكل متكرر •
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 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

قد يطرأ ذلك : انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء 
قير كيماوية عقب تلقي العقار خصوصا عند تلقي عقا

  . مصاحبة

تحمي الكريات البيضاء من الجراثيم و البكتيريا 
المسببة للعدوى و عند انخفاض معدالتها تزداد 

 .مخاطر التعرض للعدوى المختلفة

  :توصيات لتجنب العدوى 

  .تكرار غسل األيدي و دائما بعد استعمال الحمام •
  .العناية بالبشرة و الفم •
صا المصابين بأمراض تجنب التجمعات و المرضى خصو •

  .سهلة االنتشار
إعالم الطبيب على الفور عند ظهور أي عالمات على  •

درجة، االرتجاف، السعال،  38حرارة أكثر من ( العدوى 
   ).التهاب الحنجرة، الحرقة عند التبول 

 .عدم تلقي أي نوع من التطعيمات خالل المعالجة أو بعدها •

 ) acetaminophen( سكن معتدل مثل اسيتامينوفين تناول م • .قد تنشأ اآلم و أوجاع عامة

إعالم الطبيب المعالج للمساعدة إن تفاقم الحال و أصبح  • .و قد يطرأ لدى بعض الحاالت : صعوبة النوم 
 .مشكلة

  

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

  
  

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

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