
 : هیدروکلرایدآزودوس جمسیتابینجانبی عوارض 

 :      در صورت مواجه با هر یک از عوارض جانبی زیر باید بالفاصله به پزشک تماس بگیرید

 و یا سایر نشانه های عفونت تعریق ، درجه سانتی گراد 83درجه حرارت مساوی یا باالتر از  در صورت(: رایجعفونت ) تب یا - 

                                                                                                       که بسیار معمول است(. باشد)از آنجایی که ممکن است گلبولهای سفید کمتراز حالت طبیعی  

                                                                                         ناشناخته(. با فراوانیضربان قلب نامنظم )آریتمی( ) -

                                                                                                  (.رایجتورم و یا زخم در دهان )،  درد، قرمزی -

                                                                                                                                            تب )بسیار معمول است(. (، یارایجواکنش های آلرژی: بثورات پوستی )بسیار رایج( / خارش ) -

ار باشد که بسی)ممکن است هموگلوبین کمتر از حالت طبیعی  رنگ پریدگیو یا  کوتاهی تنفس خستگی، احساس ضعف ،  -

                                                                                                                                           (.معمول است

)از آنجایی که ا ممکن است  ناگهانی، کبودی ادرار قرمز یا صورتیخونریزی از لثه ها، بینی یا دهان و یا هر خونریزی مداوم،  -

                                            ت(.، که بسیار معمول اسباشد طبیعیوضعیت  پالکت کمتر از

مشکل)مشکالت تنفسی خفیف پس از تنفس  - Azevedos  eGibmticmeG  که زود گذر است بسیار رایج است ، با این حال

 مشکالت شدید ریه بصورت غیر معمول یا بندرت می تواند وجود داشته باشد .(

                                                                       ممکن است شامل : Gemcitabineعوارض جانبی با پودر  -

                                                                                                                              عوارض جانبی بسیار رایج

                                                                                                                  )آنمی(؛ سطح پایین هموگلوبین -

                                                                                                                                                   سفید خون ؛ کاهش گلبول های -

                                                                                                                                                    پالکت؛ کاهش  -

           ؛                                                                                                                            مشکالت تنفسی -

                                                                                                                                           ؛ استفراغ -

                        تهوع ؛                                                                                                                        -

                                                                                                                                                  راش پوستی آلرژیک، اغلب خارش دار؛ -یستپوراش  -

 ریزش مو؛ -

 ؛دحاصل می شومشکالت کبد: که از طریق نتایج آزمایش خون غیر طبیعی  -

                                                                                                                                                خون در ادرار؛ -

                                                                                                                 پروتئین در ادرار؛ :آزمایش ادرار غیر طبیعی-

                                                                                                                                             شامل تب؛شبیه آنفوالنزا عالئم  -



 تان، پاها، صورت(.ادم )تورم مچ پا، انگش -

 

                                                                                                                                جانبی شایع وارضع

                                                                          گلبولهای سفید خون )نوتروپنی ناشی از تب(؛پایین تب همراه با تعداد  -

                                                                                                                      (؛کم اشتهاییبی اشتهایی ) -

 سردرد؛ -

 بی خوابی؛ -

                                                                                                                                                 آلودگی؛ خواب  -

 سرفه؛-

                                                                                                                                   آبریزش بینی؛ -

                                                                                                                                              یبوست؛-

 اسهال؛-

                                                                                                                   درد، قرمزی، تورم و زخم در دهان؛-

 خارش؛-

                                                                                                                                                                   تعریق؛-

 درد عضالنی؛-

                                                                                                                                             کمر درد؛-

 تب،-

 ضعف؛-

 لرز.-

-                                                                                                                                          عوارض جانبی غیر معمول

                                                                                                                    پنومونی بینابینی )زخم کیسه های هوایی ریه(؛ -

 (؛کردن اسپاسم راه های هوایی )خس خس -

 اشعه ایکس / اسکن وضعیت غیر طبیعی قفسه سینه با  -

                                                                                                                                             عوارض جانبی نادر

 حمله قلبی )انفارکتوس میوکارد(؛ -

 فشار خون پایین؛ -

 ؛زدگیپوسته پوسته شدن، زخم و تاول  -

 محل تزریق. واکنش های -



                                                                                                عوارض جانبی بسیار نادر                     

 افزایش تعداد پالکت؛ -

 واکنش آنافیالکتیک )حساسیت شدید / واکنش آلرژیک(؛ -

                     های شدید پوست. و تاول پوسته پوسته شدن -

                                                                                                                 ناشناخته فراوانیعوارض جانبی با 

                                                                                                                                      ضربان قلب نامنظم )آریتمی(؛

می شود(                                          ناتوانی در تنفس که باعث سندرم دیسترس تنفسی بزرگساالن )التهاب شدید ریه -

Radiation recall (که می تواند بر روی پوست راش  )ی که قبال در معرض پرتو درمانی پوستی مانند آفتاب سوختگی شدید

 رخ دهد، قرار گرفته ،

 وجود مایع در ریه ها؛ -

                                                                                                                                                    ؛پرتو درمانی کیسه های هوایی ریه در ارتباط با  آسیب -مسمومیت با پرتو -

                                                                                                                                                         خونرسانی ( کولیت ایسکمیک )التهاب پوشش داخلی روده بزرگ، ناشی از کاهش  -

 نارسایی قلبی؛ -

 نارسایی کلیه؛ -

 گانگرن انگشتان دست و پا؛ -

 ، از جمله نارسایی کبد؛شدیدآسیب کبدی  -

 سکته مغزی. -

زمان شروع هر یک از این عوارض مطلع  ،در رع وقتسا. پزشک را در شودبرخی از این نشانه ها و / یا شرایط ممکن است مشاهده 

 .در میان بگذارید کپزش با، نگران هستیداگر در مورد هر گونه عارضه جانبی نمایید.  

در صورت وجود هرگونه عارضه جانبی و یا هر عارضه ی جانبی شدید دیگری که در این بروشور درج نشده بود ، لطفا به به پزشک 

 .میان بگذارید یا داروساز خود در

 


