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Octreotide injections: information for families 
 نُاأل كتِريوتايد:ُمعلوماتُللعائالتق ُحُ 

 

ق ُماُهيُنُمنشورُالمعلوماتُهذاُالصادرُمنُمستشفىُغريتُأورمندُستريتُي بي ُ ائهاُطعإنُاأل كتريوتايدُوكيفيةُح 

ُولذاُليسُبالضرورةُأنُيشتكيُطفلكُمنُكلُ ، ألدويةتجاهُالكلُشخصُردةُفعلُمختلفةُُ الجانبية.ُآثارهاوبعضُ

ُ.اآلثارُالجانبيةُالمذكورةُمن

أسئلةُأوُاستفساراتُأوُقمُباالتصالُبأحدُاألرقامُالمذكورةُُلديكُأيُ ُرجىُأنُتسألُطبيبكُأوُالممرضةُأوُالصيدالنيُإنُكاني ُ

 فيُمنشورُالمعلوماتُهذا.

ُالمنخفضةفيُالدمُُمستوياتُالسكري ستخدمُاأل كتريوتايدُلعالجُ

نقصُالسكرُفيُالدم(،ُوالتيُُ–يسيمياُالهايبوغل)باستمرارُ

ُفرطُ–هايبرينسوليزمُال)ُانتاجُالجسمُلألنسولينُفرطُي سببها

منُُصن عةمُ ُهوُنسخةُاأل كتريوتايد.ُالدم(ُفيُنسوليناألُافراز

الذيُيوقفُ اإلنسانُمنُالهرمونُالطبيعيُالسوماتوستاتِنقبلُ

يمكنُُ.ُفرازُاألنسولينالبنكرياسُعنُإعينةُفيُخالياُمُ 

Diazoxideُُالديازوكسايدُُ:ينمعُالدواءُ ُوتخدامهُبمفردهُأاس

حسبُتوجيهاتُطبيبChlorothiazideُُيازايدُوالكلوروث ُ

ُطفلك.

ُاستخدامُاأل كتريوتايدُغيرُم رخصُحالياًُفيُالمملكةُالمتحدة،

لألطفالُترخيصهاُُنطاقُوغالباًُماُيتمُاستخدامُاألدويةُخارج

حددالتجربُبياناتوذلكُلعدمُتوفرُ هذاُالُ.ُُةُلإلستخدامُالم 

ي شكلُبالضرورةُخطراًُولكنُيجبُشرحهُواالتفاقُعليهُقبلُ

ُطبيبكُلكُهذاُاألمرُبتفصيلُأكثر.االستخدام،ُسيشرحُ

وي مكنُحقنهُُ،متعددةُيتوفرُاأل كتريوتايدُللحقنُبنِس بُتركيز

نستخدمُُ،ندُستريتتحتُالجلد.ُفيُمستشفىُغريتُأورم

التيُي مكنُاستخدامهاُلماُيصلُإلىُُتعددةُالجرعاتالقنينةُمُ 

ق ن.10ُ قنةُهوُتركيزُُُح  نُالفع الملغمُمنُال1ُهذهُالح  فيُُمكو 

.ُيحتويُالمحلولُأيضاًُعلىُالماءُوالموادُملُمنُالسائل5ُ

ُُالحافظة.

500ُو200ُو100ُو50ُاأل كتريوتايدُأيضاًُبتركيزُُيتوفر

ُُحاالتُتمُخاللهاُوصفحدوثُقدُسبقُل.ُملمايكروغرام/

ُ

ُ

ي رجىُأنُ،ُلذاُألنواعُأخرىُمنُاألدويةالخطأُُالتركيز

وإذاُوجدتُُ؛لطفلكلصقُالدواءُقبلُاعطائهُحققُمنُمُ تت ُ

ُ،غيرُصحيحمُلكُوصوفاأل كتريوتايدُالمُتركيزأنُ

ُعطيهُلطفلك.ت ُُأالُ خبرُالفريقُفوراًُوي رجىُأنُت ُف

 ُكيفُي عطىُالدواء؟

منُثالثُالىُأربعُمراتُُنةُتحتُالجلدقي عطىُاأل كتريوتايدُكح

يجبُحسابُالجرعةُبالميليلتراتُحيثُت سحبُمنُُ.ُيومياًُ

تعددةُالجرعاتُوت عطىُباستخدامُمحقنةُ)ِسرنجة(ُالقنينةُالمُ 

BDُقنُُعلىدريبكُسيكونُقدُتمُتُُ.لألنسولين كيفيةُاعطاءُالح 

لكنُي رجىُأنُتقرأُمنشورُُ،تحتُالجلدُقبلُمغادرتكُالمستشفى

توف ُلكتروني.رُعلىُموقعناُاإلالمعلوماتُالم 

قنُاأل كتريوتايد؟ُأخذلهُنبغيُمنُالُي ُح 

يجبُعلىُاألشخاصُالذينُيعانونُمنُالحاالتُاآلتيةُأنُ

ُأخذُاأل كتريوتايد:ُأمرُ يناقشواُمعُطبيبهمُ

 ُمكوناتهفرطُالحساسيةُمنُاأل كتريوتايدُأوُأيٍُمن. 

 ُالحاملُأوُالمحتملُأنُتكونُحامالًُأوُالتيُت حاول

 لُأوُالم رضعة.حمُ أنُت ُ

ُ

ُ

ُ
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ُماُهيُاآلثارُالجانبية؟

ُمنُاآلثارُالجانبيةُاآلتيةُي رجىُأنُت خبرُطبيبكُ إذاُكانُأي 

ُ:ُشديداًُأوُقدُاستمرُلفترةُطويلة

 ُموضعُاعطاءُالحقنة.بتفاعالتُجلديةُتظهر 

 لمُفيُالبطنُأوُانتفاخُفقدانُالشهيةُأوُالغثيانُأوُأ

ُإسهال.ُمع/البطنُأو

 ُفيُالكبدمشاكلُفيُالمرارةُ)حصىُالمرارة(ُأو،ُ

منُالمحتملُأنُتظهرُعلىُشكلُاصفرارُالبشرةُ

ُاضُالعينين.اصفرارُبيأوُ

 .تساقطُالشعر 

 ُأوُهرموناتُالنمو.ُالدرقيةالغدةُخمودُهرمومات 

 ُفيُحاالتُنادرةُعندُاألطفالُالصغارُيمكنُأن

 االلتهابُالمعويُالقولونيُالناخر.ُ)الدواء(ُيسبب

ُ:األخرىُالتفاعالتُمعُاألدوية

يمكنُلبعضُاألدويةُأنُتتفاعلُمعُاأل كتريوتايدُوبالتاليُتؤثرُ

طبيبكُأوُالصيدالنيُُنتأكدُدائماًُمُا.ُعلىُمدىُجودةُعمله

ُدواءُآخرُبماُفيُذلكُاألدويةُ قبلُأنُت عطيُطفلكُأي 

لةُأوُا كم  .ُاألدويةُاآلتيةُمعروفةُبتفاعلهاُمعُلع شبيةالم 

ُاأل كتريوتايد:

 ُالسايكلوسبوِرنCiclosporin 

 مثلُاألنسولينُأوُُياألدويةُالم ضادةُللسك ر

 .metforminُالِمتفورِمن

 ُُوباألخصُالِسِمتِدينُإلرتجاعُاألحماضاألدويةُالم ضادة

cimetidine. 

ُ

ُ:ةهامُمالحظة

ُ

 حفظُاألدويةُفيُمكانُآمنُبعيداًُعنُمتناولُإ

 األطفال.

  ق نُحفظُأمبوالتإ )قنيناتُزجاجيةُصغيرة(ُفيُُالح 

اعطاءُُموعدوعندُُ،تهاُاألصليةاالثالجةُفيُعبو

درجةُبهاُؤخراجهاُمنُالثالجةُوابقاإالحقنةُيجبُ

درجةُحرارةُالغرفةُت حفظُبُأنُلهاوُ،الغرفةحرارةُ

 لمدةُتصلُإلىُأسبوعين.

 ُنسيتُإعطاءُطفلكُجرعةًُوكانُذلكُفيُفيُحال

قمُُ،غضونُساعاتُقليلةُمنُموعدُاعطائها

راقبُمستوياتُُوإالُ ُ،بإعطائهاُلهُفورُتذكركُلذلك

 لوكوزُفيُدمُطفلكُواطلبُالمشورةُمنُالفريق.الغ

  ُرُطبيبكُبأن طفلكُأنُيتوقفُعنُأخذُُعلىُإذاُقر 

ق نُأوُإنُتعد تُتاريخُصالحيتها قمُبإعادةُُ،هذهُالح 

ُقنيناتُأوُأمبوالتُمتبقيةُإلىُالصيدالنيُ أي 

والُترمهاُفيُالمرحاضُأوُتتخلصُُ،الخاصُبك

 .منها

ُ

ُ

ُتصالُللمساعدة:ُأرقامُإ

 ُ:9200 7405 020رقمُالبد الةُلمستشفىُغريتُأورمندُستريت 

 ُ:مساًء.5ُُ-صباحا9ًُُالساعةُُ،الجمعةثنينُإلىُمنُاإلُ-ُ 8608 7829 020استعالماتُالصيدليةُواألدوية 

  ُ1016أوُرقمُالبيجر:ُُ 0360لقي:ُرقمُالتحولية:ُالممرضاتُالمتخصصاتُبفرطُافرازُاألنسولينُالخ. 

 ُ:واطلبُالطبيبُالمناوبُالمتخصصُبأمراضُالغ ددُالصماءُُ 9200 7405 020خارجُساعاتُالعمل

(endocrinology.)ُ

ُ

ُبيانُإخالءُالمسؤولية:

ُ
ي رجىُأنُتقرأُمنشورُالمعلوماتُهذاُمنُمسشتفىُغريتُأورمندُستريتُجنباًُإلىُجنبُمعُمنشورُمعلوماتُالمريضُ

ي رجىُأنُمعلوماتُالمريضُالخاصُبالشركةُالم صن عةُوإذاُلمُيكنُلديكُنسخةُمنُمنشورُُ،الذيُت وف رهُالشركةُالم صن عة

فهناكُعددُقليلُمنُالمنتجاتُالتيُليسُلديهاُإذنُتسويقُ)ترخيص(ُكدواءُولذاُالُيوجدُلهاُمنشورُُ،ت كل مُالصيدالني

ُمعلوماتُالمريض.ُ
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ُ

ريضُمنُالشركةُبالنسبةُلألطفالُعلىُوجهُالخصوصُقدُيكونُهناكُتضاربُفيُالمعلوماتُبينُنشرةُمعلوماتُالم

قدمةُمنُمستشفىُغريتُأورمندُستريت ُ،العلىُسبيلُالمثُ.آخرينومقدميُرعايةُصحيةُُالم صن عةُواإلرشاداتُالم 

12ًُُُدواءُلألطفالُتحتُسنُالـمريضُبأنُالُي عطىُالمنشورُمعلوماتهاُللفيُُبعضُالشركاتُالم صن عةُقدُتوصي ُ،عاما

عظمُالحاال ِظفالشركةُالم صنعةُُتُيرجعُذلكُإلىُكونوفيُم  جراءُالتجاربُإل)كمتطوعين(ُالكبارُفيُالمقالُاألولُُتو 

ليُ)الترخيص(ُُإذنُيغطُ ي ُُوبالتاليالسريريةُ ُالكبارُواألطفالُاألكبرُسناًُفقط.التسويقُاألو 

ُ

تطوعي(ُاألطفالُوحديثيُالوالدةُإلىُُ)بشكلُت شِركيتوجبُعلىُالشركةُالم صنعةُفيماُيخصُاألدويةُالجديدةُأنُ

ُُالتجارب وافقُعليهاإضافةُتقومُبتعديلُمنشورُمعلوماتُالمريضُبومنُثم  دويةُاألقدمُاألُ.ُربماُاست خدمتالمعلوماتُالم 

خصةولكنُلمُي طلبُمنُالشركةُالم صن عةُجمعُالبياناتُوتعديلُُبفع اليةُلسنواتُعديدةُلألطفالُدونُمشاكل ُهذاُال.ُُالر 

ومعُذلكُإنُكنتُقلقاًُبشأنُُ،يعنيُأنهُمنُغيرُاآلمنُأنُيتمُوصفُهذاُالدواءُلألطفالُوالشبابُ"خارجُنطاقُترخيصه"

ُتضاربُمعلوماتُي رجىُأنُتناقشُاألمرُمعُطبيبكُأوُالممرضةُأوُالصيدالني. ُأي 
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