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يالحظ:

من مصنوعة أدوية (بيولوجية أدوية هي أبا إنفليكسيماب-وحقن دييب ، إنفليكسيماب-حقن إنفليكسيماب ، حقن

إنفليكسيماب حقنة كبير حد إلى أبا إنفليكسيماب-وحقن الحيوي دييب إنفليكسيماب-حقن يشبه . )حيةكائنات

إنفليكسيماب حقن منتجات مصطلح استخدام سيتم لذلك ، الجسم. في إنفليكسيماب حقن طريقة بنفس ويعمالن

المناقشة.هذه في األدوية هذه لتمثيل

هام:تحذير

في بما خطيرة ، بعدوى إصابتك خطر من وتزيد العدوى مكافحة على قدرتك من إنفليكسيماب حقن منتجات تقلل قد

العدوى هذه تحتاج قد الجسم. أنحاء جميع في تنتشر قد التي الشديدة الفطرية أو البكتيرية أو الفيروسية االلتهابات ذلك

كنت إذا أو العدوى من نوع بأي تصاب ما غالباً كنت إذا طبيبك أخبر الوفاة. تسبب وقد المستشفى في العالج إلى

)القروحأو المفتوحة الجروح مثل (البسيطة االلتهابات يشمل وهذا اآلن. العدوى من نوع بأي مصاباً تكون قد أنك تعتقد
تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر تختفي. ال التي المزمنة وااللتهابات  )البردقروح مثل (وتذهب تأتي التي وااللتهابات  ،

نهر أو أوهايو مثل مناطق في عشت أو تعيش كنت وإذا لديك المناعة جهاز على تؤثر حالة أي أو السكري مرض من

في شيوعاً أكثر العدوى كانت إذا ما تعرف ال كنت إذا طبيبك اسأل الشديدة. الفطرية العدوى تنتشر حيث المسيسيبي

(أناكينرا  ؛ )(Orenciaأباتاسيبت مثل المناعة جهاز نشاط من تقلل أدوية تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر منطقتك.
ميثيل ديكساميثازون ، مثل المنشطات  ؛ )Trexall ، Rasuvo ، Otrexup ، (Xatmepميثوتريكسات  ؛ )كينريت

(توسيليزوماب أو بريدنيزون ؛ أو  ، )Pediapred ، ODT Orapred ، (Preloneبريدنيزولون  ، )ميدرول(بريدنيزولون
.)أكتيمرا

قبل التالية األعراض من أي لديك كان إذا قصيرة. بفترة وبعده العالج أثناء العدوى عالمات عن بحثاً طبيبك سيراقبك

الفور: على بطبيبك فاتصل قصيرة ، بفترة بعده أو العالج أثناء التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا أو العالج بدء

تشبه باعراض الشديد التعب حمُى؛ دموي مخاط سعال سعال؛ الحلق؛ إلتهاب التنفس في صعوبة التعرق. ضعف؛

للعدوى.أخرى عالمات أو المعدة في آالم إسهال؛ مؤلم. أو أحمر أو دافئ جلد االنفلونزا؛ اعراض
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أي لديك ليس ولكن  )الكبديصيب فيروس (ب الكبد التهاب أو  )شديدةرئوية عدوى السل ، (بالسل مصاباً تكون قد

وستظهر خطورة أكثر العدوى تصبح أن خطر من إنفليكسيماب حقن منتجات تزيد قد الحالة ، هذه في للمرض. أعراض

دم فحص يطلب وقد النشط غير السل بعدوى مصاباً كنت إذا ما لمعرفة للجلد اختباراً طبيبك سيجُري األعراض. عليك

العدوى هذه لعالج دواء طبيبك سيعطيك األمر ، لزم إذا بي. الكبد بالتهاب نشطة غير بعدوى مصاباً كنت إذا ما لمعرفة

كنت إذا أو به ، أصبت أن سبق أو بالسل مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر إنفليكسيماب. حقن منتج استخدام في البدء قبل

من أي لديك كان إذا بالسل. مصاب شخص من بالقرب كنت إذا أو السل ، مرض فيه ينتشر مكاناً زرت أو عشت قد

فقدان سعال ، الفور: على بطبيبك فاتصل العالج ، أثناء األعراض هذه من أي عليك ظهرت إذا أو التالية ، السل أعراض

أعراض من أي لديك كان إذا الفور على بطبيبك أيضاً اتصل الليلي. التعرق أو الحمى ، العضالت ، توتر فقدان الوزن ،

العينين ، أو الجلد اصفرار المفرط ، التعب العالج: بعد أو أثناء األعراض هذه من أي عليك ظهرت إذا أو  Bالكبد التهاب

آالم قشعريرة ، حمى ، الطين ، بلون األمعاء حركات داكن ، بول العضالت ، في آالم القيء ، أو الغثيان الشهية ، فقدان

جلدي.طفح أو المعدة ، في

بما للحياة مهددة أو شديدة بسرطانات مماثلة أدوية أو إنفليكسيماب حقن منتج تلقوا الذين والشباب والمراهقين األطفال بعض أصيب

منتج تناولوا الذين الذكور والشباب المراهقين بعض طور . )العدوىتقاوم التي الخاليا في يبدأ سرطان (الليمفاوية الغدد سرطان ذلك في

يتسبب ما غالباً الذي السرطان من جداً خطير نوع وهو  ، )(HSTCLالطحالية الكبدية الليمفاوية الغدد سرطان مماثلة أدوية أو إنفليكسيماب

الجسم فيها يهاجم حالة وهي (كرون مرض من  HSTCLطوروا الذين األشخاص معظم عالج تم قصيرة. زمنية فترة غضون في الوفاة في

وتقرحات تورماً تسبب حالة (التقرحي القولون التهاب أو  )والحمىالوزن ، وفقدان واإلسهال األلم في يتسبب مما الهضمي ، الجهاز بطانة

أزاسان ، (آزاثيوبرين يسمى آخر دواء مع مشابه دواء أو إنفليكسيماب حقن منتج باستخدام  )والمستقيم ]الغليظةاألمعاء [القولون بطانة في

على ظهر إذا السرطان. أنواع من نوع أي من يعاني طفلك كان إذا طفلك طبيب أخبر . )بوريكسانبورينيثول ، (ميركابتوبورين 6- أو  )إيموران

أو الفخذ. أو اإلبط أو الرقبة في الغدد تورم المبرر ؛ غير الوزن فقدان الفور: على بطبيبه فاتصل عالجه ، أثناء األعراض هذه من أي طفلك

من أي طفلك على ظهر إذا لطفلك. إنفليكسيماب حقن منتج إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى تحدث نزيف. أو كدمات حدوث سهولة

حدوث سهولة أو الفخذ. أو اإلبط أو الرقبة في الغدد تورم المبرر ؛ غير الوزن فقدان الفور: على بطبيبه فاتصل عالجه ، أثناء األعراض هذه

األعراض هذه من أي طفلك على ظهر إذا لطفلك. إنفليكسيماب حقن منتج إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى تحدث نزيف. أو كدمات

نزيف. أو كدمات حدوث سهولة أو الفخذ. أو اإلبط أو الرقبة في الغدد تورم المبرر ؛ غير الوزن فقدان الفور: على بطبيبه فاتصل عالجه ، أثناء

لطفلك.إنفليكسيماب حقن منتج إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى تحدث

العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ الدواء. تتلقى مرة كل وفي إنفليكسيماب حقن بمنتج

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

إنفليكسيماب.حقن منتج استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

الحاالت (الذاتية المناعة اضطرابات بعض أعراض لتخفيف إنفليكسيماب حقن منتجات تسُتخدم

بما  )والضرروالتورم األلم ويسبب الجسم من الصحية األجزاء المناعي الجهاز فيها يهاجم التي

ذلك:في
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عالجها يتم التي  )الوظيفةوفقدان والتورم األلم مسببة مفاصله ، الجسم فيها يهاجم حالة (الروماتويدي المفاصل التهاب

 ،)تريكسالروماتريكس ، (بالميثوتريكسات أيضاً

البالغين عند  )والحمىالوزن وفقدان واإلسهال األلم مسببة الهضمي الجهاز بطانة الجسم فيها يهاجم حالة (كرون داء

أخرى.بأدوية عالجهم عند تتحسن ولم أكبر أو سنوات 6 بعمر واألطفال

6 بعمر واألطفال البالغين عند  )الغليظةاألمعاء بطانة في وتقرحات تورماً تسبب حالة (التقرحي القولون التهاب

أخرى ،بأدوية عالجها عند تتحسن لم والتي أكبر أو سنوات

 ،)المفاصلوتلف األلم مسببة أخرى ومناطق الفقري العمود مفاصل الجسم فيها يهاجم حالة (الالصق الفقار التهاب

تكون عندما البالغين عند  )الجسممناطق بعض في متقشرة حمراء بقع فيه تتشكل جلدي مرض (اللويحية الصدفية

مالءمة ،أقل األخرى العالجات

.)الجلدعلى وقشور وتورمها المفاصل آالم تسبب حالة (الصدفي المفاصل والتهاب

عن يعملون إنهم . )(TNFalphaألفا الورم نخر عامل مثبطات تسمى األدوية من فئة في إنفليكسيماب حقن منتجات توجد

االلتهاب.تسبب الجسم في مادة وهي  ، alpha-TNFعمل منع طريق

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 )الوريدفي (الوريد طريق عن إعطاؤه ويتم المعقم الماء مع يخلط مسحوق شكل على إنفليكسيماب حقن منتجات تأتي
األحيان من كثير وفي أسابيع ، ثمانية إلى أسبوعين كل مرة الطبيب عيادة في إعطاؤه يتم ما عادة ممرضة. أو طبيب بواسطة

جرعتك تتلقى حتى ساعتين حوالي األمر يستغرق سوف العالج. استمرار مع األحيان من كثير في وأقل العالج بداية في

إنفليكسيماب.الحقن منتج من الكاملة

ولمدة التسريب أثناء التحسسية الفعل ردود ذلك في بما خطيرة ، سلبية فعل ردود  Infliximabحقن منتجات تسبب قد

تجاه خطير فعل رد من تعاني ال أنك من للتأكد الوقت هذا خالل بمراقبتك الممرضة أو الطبيب سيقوم ذلك. بعد ساعتين

على ممرضتك أو طبيبك أخبر إنفليكسيماب. حقن منتج تجاه الفعل ردود منع أو لعالج أخرى أدوية إعطاؤك يتم قد الدواء.

أو الوجه في تورم متشوق؛ متلهف، متسرع؛ التسريب: من وجيزة فترة بعد أو أثناء التالية األعراض من أياً واجهت إذا الفور

أو التنفس في صعوبة الساقين ؛ أسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الفم أو العينين

الصدر.في وألم البصر؛ فقدان النوبات؛ قشعريرة. حمُى؛ إغماء؛ دوخة؛ صرف؛ - مائى تدفق البلع.

لمعرفة بعناية طبيبك سيراقبك حالتك. تعالج لن لكنها األعراض ، على السيطرة في إنفليكسيماب حقن منتجات تساعد قد

يزيد فقد كرون ، داء أو الروماتويدي المفاصل بالتهاب مصاباً كنت إذا لك. بالنسبة إنفليكسيماب حقن منتجات نجاح مدى

فقد أسبوعاً ، 14 بعد حالتك تتحسن ولم كرون بداء مصاباً كنت إذا األمر. لزم إذا تتلقاها ، التي األدوية كمية من طبيبك

العالج.أثناء شعورك عن طبيبك تخبر أن المهم من إنفليكسيماب. حقن بمنتج عالجك عن طبيبك يتوقف

الدواءلهذا استخدامات هناك

التناسلية واألعضاء الفم في تقرحات (بهجت متالزمة لعالج األحيان بعض في أيضاً إنفليكسيماب حقن منتجات تستخدم

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )الجسممن مختلفة أجزاء والتهاب
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المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

إنفليكسيماب ،حقن منتج استخدام قبل

أو دييب إنفليكسيماب-أو آكسك إنفليكسيماب-أو إنفليكسيماب تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو الفئران بروتينات من مصنوعة أدوية أي أو أبا إنفليكسيماب-

كان إذا ما تعرف ال كنت إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل عبدة. إنفليكسيماب حقن أو دييب ، إنفليكسيماب-أو إنفليكسيماب

على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل الفئران. بروتينات من مصنوع منه حساسية لديك الذي الدواء

بالمكونات.قائمة

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(التخثر مضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
(والثيوفيلين  ، )سانديميوننيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ، )كومادين(الوارفارين مثل  )الدممميعات

عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد  . )ثيوكرون-24 ، ثيو إليكسوفيلين ،

الجانبية.اآلثار

من أخرى أجزاء إلى الدم من يكفي ما ضخ القلب فيها يستطيع ال حالة (القلب في قصور من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

إنفليكسيماب.حقن منتج استخدام بعدم طبيبك يخبرك قد . )الجسم

فوق لألشعة الجلد تعريض يتضمن الذي الصدفية عالج (بالضوء بالعالج قبل من عولجت قد كنت إذا طبيبك أخبر

مرض (المتعدد التصلب مثل العصبي ، جهازك على يؤثر مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان وإذا  )البنفسجية

ضعف ، (باريه جيالن متالزمة  ، )األعصابتلف بسبب والخدر والضعف التنسيق فقدان المتعدد ؛ العصبي التصلب

رسائل يرسل الذي العصب التهاب (البصري العصب التهاب أو  )المفاجئاألعصاب تلف بسبب محتمل وشلل وخز ،

مرض (المزمن الرئوي االنسداد مرض النوبات؛ جسمك ؛ من جزء أي في وخز أو حرقان أو خدر  ؛ )الدماغإلى العين من

السرطان أنواع من نوع أي  ؛ )الهوائيةوالمسالك الرئتين تصيب التي األمراض من مجموعة المزمن ؛ الرئوي االنسداد

القلب.مرض أو دمك ؛ على تؤثر التي األمراض أو النزيف مشاكل

إنفليكسيماب ، حقن منتج استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

طفلك طبيب إلى التحدث من فتأكد الحمل ، أثناء إنفليكسيماب حقن منتجات أحد تستخدم كنت إذا بطبيبك. فاتصل

المعتاد.عن متأخر وقت في التطعيمات بعض تلقي إلى طفلك يحتاج قد طفلك. والدة بعد األمر هذا حول

منتج تستخدم أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

إنفليكسيماب.حقن

ال لقاحات. أي تلقي إلى بحاجة كنت إذا ما لمعرفة طبيبك مع أيضاً تحقق مؤخراً. لقاحاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

قبل للعمر المناسبة اللقاحات جميع واألطفال البالغون يتلقى أن المهم من طبيبك. مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ

إنفليكسيماب.باستخدام العالج بدء

أخبر إنفليكسيماب. حقن منتج تلقي بعد يوماً 12 إلى 3 من متأخر تحسسي فعل رد لديك يكون قد أنه تعلم أن يجب

حمُى؛ المفاصل. أو العضالت في آالم العالج: بعد أكثر أو أيام عدة التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا طبيبك

والصداع.الحلق؛ إلتهاب البلع في صعوبة الشفتين. أو الوجه أو اليدين في تورم متشوق؛ متلهف، قشعريرة؛ متسرع؛

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Infliximabحقن منتجات تسبب قد

تختفي:ال أو

غثيان

المعدةمن حرقة

الراسصداع

األنفسيالن

الفمفي بيضاء بقع

الخميرةلعدوى أخرى عالمات أو وألم وحرقان مهبلية حكة

صرف- مائى تدفق

أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات قسم أو الهام التحذير قسم في المذكورة تلك أو منها ،

الفور:على بطبيبك

الشمسفي سوءاً يزداد الذي الذراعين أو الخدين على الجلدي الطفح ذلك في بما الجلدي ، الطفح أنواع من نوع أي

صدرألم

القلبضربات انتظام عدم

الفكأو الرقبة أو الظهر أو الذراعين في ألم

المعدةفي آالم

الساقينأسفل أو المعدة أو الكاحلين أو القدمين في تورم

المفاجئةالوزن زيادة

التنفسفي ضيق

الرؤيةتغيرات أو الرؤية وضوح عدم

الوجهفي أو  )الجسممن واحد جانب في خاصة (الساق أو الذراع في مفاجئ ضعف

المفاصلأو العضالت آالم

الجسممن جزء أي في وخز أو خدر

الفهمفي صعوبة أو التحدث في صعوبة أو مفاجئ ارتباك

المشيفي مفاجئة صعوبة

الضعفأو الدوخة

التنسيقأو التوازن فقدان

وشديدمفاجئ صداع

النوبات

العينينأو الجلد اصفرار

اللونداكن بول
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الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

عاديغير نزيف أو كدمات

البرازفي دم

شاحبجلد

الجلدعلى بالصديد مليئة نتوءات أو متقشرة حمراء بقع

 )العدوىتقاوم التي الخاليا في يبدأ الذي السرطان (الليمفاوية الغدد بسرطان اإلصابة خطر من إنفليكسيماب حقن يزيد قد
إنفليكسيماب.حقن منتج تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث األخرى. السرطان وأنواع

أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Infliximabحقن منتجات تسبب قد

الدواء.هذا استخدام

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

مكتبه.في الدواء طبيبك سيخزن

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

إنفليكسيماب.حقن لمنتج

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

)axxqإنفليكسيماب- (®أفسوال

)dyybإنفليكسيماب- (®إنفليكترا
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)إنفليكسيماب(®ريميكاد

)عبدةإنفليكسيماب (®رينفلكسيس

هناكأسماء

ألفاللورم المضاد النخر عامل

ألفاالورم نخر لعامل مضاد

cA2

2021/03/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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