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االسم التجاري:
مابثیرا

االسم العلمي:
ریتوكسیماب

ریتوكسان

دواعي االستخدام:
ھذا الدواء مثبط للخالیا اللیمفاویة ب - ولھذا الدواء عدة استخدامات منھا 
المفصلي  الروماتوید  مثل  والمناعیة  الروماتیزمیة  واألمراض  األورام 

والذئبة الحمراء  وداء شوقرن والتھابات الشعیرات الدمویة .

طریقة استخدام الدواء:
حقن وریدیة تعطى بداخل المنشأة الصحیة - إعداد المخلوط وتجھیزه 
من  مختصین  بإشراف  وكذلك  المختص  الطبیب  إشراف  تحت  تجرى 
الدواء عدة ساعات  الصیدلیة والتمریض - وقد یستغرق إعطاء  أقسام 

وبالنسبة للجرعة المناسبة فیحددھا الطبیب المختص .

االحتیاطات:
ال یعطى ألي مریض یعاني من فرط حساسیة للریتوكسیماب- وال یعطى 

للمرضى الذین یعانون من التھاب میكروبي شدید .
اللقاحات  وبعض  وأمفوتریسین  سیسبالتین  مع  استخدامھ  یتعارض  قد 

فالبد من إبالغ الطبیب بكل األدویة التي یتناولھا الطبیب .
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محظورات االستخدام:
•فرط الحساسیة من الدواء أو أي من مكونات المستحضر

•الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة:
أي  یوجد  ال  أنھ  حیث  والرضاعة  الحمل  في  الدواء  استخدام  محظور 

دراسات تؤكد سالمة استخدام ھذا الدواء أثناء الحمل أو الرضاعة .

اآلثار الجانبیة :
جمیع العقاقیر قد تتسبب في آثار جانبیة. ومع ذلك، فبعض الناس قد ال 
یصابون بأي من اآلثار الجانبیة أو قد یصابون ببعض اآلثار الجانبیة 

البسیطة.
إذا  الطبیة  المساعدة  على  احصل  أو  الصیدلي   او  طبیبك  إلى  تحدث 
أزعجتك أو لم تختفي أي من ھذه اآلثار الجانبیة أو أي آثار جانبیة أخرى 

منھا:

حساسیة من الدواء
العصب  التھاب   ، العنبیة  التھاب  الذاتیة:  المناعة   / المناعة  أحداث 
البصري ، التھاب األوعیة الدمویة ، التھاب األوعیة الدمویة مع الطفح 

الجلدي

العدوى: االلتھابات المیكروببیة
leukoencephalopathy اعتالل بیضاء الدماغ متعدد البؤر المتقدم
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األورام: تطور مرض كابوسى ساركوما

الجلد: ردود فعل مخاطیة جلدي شدیدة

الجھاز الھضمي: انسداد األمعاء واالنثقاب

الجھاز العصبي: متالزمة اعتالل الدماغ العكسي الخلفي

ھذه لیست جمیع اآلثار الجانبیة التي قد تحدث. إذا راودتك أي أسئلة عن 
األعراض الجانبیة، اتصل بطبیبك .

تخزین الدواء:
یحفظ في الثالجة في درجة حرارة بین ۲ و ۸ مع تجنب التجمد .

المراجع:
Uptodate

Medscape
Mayoclinic
Rxlist.com
Drugs.com
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