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Natalizumab הזרקת
mab) you liz' ta(na  כמו מבוטא

:חשובה אזהרה

 נדיר זיהום(PML;  פרוגרסיבי מולטיפוקל לוקואנצפלופתיה לפתח הסיכון את להגביר עלולה נטליזומאב זריקת קבלת
 במהלךPML  שתפתח הסיכוי). חמורה לנכות או למוות גורם כלל ובדרך, לרפא או למנוע, לטפל ניתן שלא המוח של

.הבאים הסיכון מגורמי יותר או אחד לך יש אם יותר גבוה-natalizumab ב הטיפול

.משנתיים יותר במשך טיפול קיבלת אם במיוחדnatalizumab,  של רבות מנות קיבלת

), אימורן, אזאסאן( אזתיופרין כולל, החיסונית המערכת את המחלישות בתרופות טופלת פעם אי
 מופטיל ומיקופנולט מיטוקסנטרון), קסאטמפ, טרקסאל, ראסובו, אוטרקסופ( מתוטרקסט, ציקלופוספמיד

.(CellCept)

 שלרוב הילדות במהלך אליו נחשפים רבים שאנשים וירוס(JCV;  קנינגהם ון'ג לנגיף שנחשפת מראה דם בדיקת
).מוחלשת חיסון מערכת עם אנשים אצל-PML ל לגרום עלול אך לתסמינים גורם לא

ל נחשפת אם לראות כדיnatalizumab  הזרקת עם שלך הטיפול במהלך או לפני דם בדיקת יזמין כנראה שלך הרופא
.JCV-ל שנחשפת מראה הבדיקה אם ,JCV-זריקת לקבל צריך לא שאתה להחליט עשויים שלך והרופא אתה 

,natalizumabמראה לא הבדיקה אם. לעיל המפורטים האחרים הסיכון מגורמי שניהם או אחד גם לך יש אם במיוחד 
 להיבדק איןnatalizumab.  בהזרקת הטיפול במהלך לעת מעת הבדיקה על לחזור עשוי שלך הרופא-JCV, ל שנחשפת

 השבועיים במהלך) אחרים בנוזלים ומוחלף מהגוף מוסר הדם של הנוזלי החלק שבו טיפול( פלזמה חילופי עברת אם
.מדויקות יהיו לא הבדיקה שתוצאות מכיוון האחרונים

 אי עברת או לך יש אם שלך לרופא ספרPML.  שתפתח הסיכון את להגביר הם אף שעשויים נוספים גורמים ישנם
(HIV),  האנושי החיסוני הכשל וירוס כגון שלך החיסון מערכת על המשפיע אחר מצב או איברים השתלתPML,  פעם

), הדם לזרם ומשוחרר מיוצר להיות דם תאי מדי ליותר הגורם סרטן( לוקמיה), איידס( הנרכש החיסוני הכשל תסמונת
 תרופות נטלת פעם אי אם או נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר). החיסון מערכת בתאי המתפתח סרטן( לימפומה או

 ציקלוספורין )adalimumab )Humira; כגון החיסונית המערכת על המשפיעות אחרות
;etanercept )Enbrel( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)גלאטירמר )רמיקייד( אינפליקסימאב); גלטופה, קופקסון

(Avonex, בטא אינטרפרון);
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כגון הפה דרך סטרואידים; )Purinethol, Purixan( mercaptopurine; לסרטן תרופות); רביף, בטסרון

-medrol(, prednisolone )Prelone( -medrol, Medrol, Solu dexamethasone, methylprednisolone )Depo
 עשוי שלך הרופאAstagraf, Envarsus). (XR, Prograf  וטקרולימוס(Rayos); )sirolimus )Rapamune;  ופרדניזון

natalizumab. זריקת לקבל לך שאסור לך לומר

 נטליזומאב זריקת לקבל יכול אתה. בנטליזומאב טיפול של הסיכונים בניהול לסייע כדי הוקמהTOUCH  בשם תוכנית
 מקבל אתה ואם, בתוכנית שרשום רופא ידי על עבורך נרשם נטליזומאב אםTOUCH,  בתוכנית רשום אתה אם רק
 טופס על לחתום ממך יבקש, התוכנית על נוסף מידע לך ייתן שלך הרופא. בתוכנית הרשום עירוי במרכז התרופה את

natalizumab. בהזרקת שלך והטיפול התוכנית לגבי לך שיש שאלה כל על ויענה, הרשמה

 בהזרקת בטיפול שתתחיל לפני התרופות מדריך של עותק לך יתנו שלך האחות או הרופאTOUCH,  מתוכנית כחלק
natalizumabאו הרופא את ושאל אותו מקבל שאתה פעם בכל רב בעיון זה מידע קרא. עירוי כל שתקבל ולפני 

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם האחות

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

 לפחות מכן ולאחר הטיפול בתחילת חודשים3  כל אותך לראות יצטרך שלך הרופאTOUCH,  מתוכנית כחלק, כן כמו
 לפני שאלות כמה על לענות גם תצטרך-natalizumab. ב להשתמש להמשיך עליך אם להחליט כדי חודשים6  כל

.לך מתאים עדיין שנטליזומאב בטוח להיות כדי עירוי כל שתקבל

 חודשים6  ובמשך, שלך הטיפול במהלך מחמירות או חדשות רפואיות בעיות מפתח אתה אם מיד שלך לרופא התקשר
 חולשה: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא להתקשר במיוחד הקפד. שלך האחרונה המנה לאחר
 בשיווי, בהליכה, בזיכרון, בחשיבה שינויים; הרגליים או הידיים של סרבול; הזמן עם שמחמירה הגוף של אחד בצד

.באישיות שינויים או; ּבלִּבּול; התקפים; ראש כאבי; ימים מספר הנמשכים בכוח או בראייה, בדיבור, משקל

 תסמונת הנקרא נוסף מצב לפתח עלול אתהPML,  לך שיש בגלל הופסקnatalizumab  בזריקת שלך הטיפול אם
 החיסונית המערכת כאשר להתרחש שעלולים תסמינים של והחמרה נפיחות(IRIS;  החיסון מערכת של מחדש דלקת

 טיפול מקבל אתה אם במיוחד), הפסיק או. עליה המשפיעות מסוימות תרופות הפעלת לאחר שוב לעבוד מתחילה
 בתסמינים ויטפלIRIS  של סימנים עבור בקפידה בך יצפה שלך הרופא. יותר מהר שלך מהדם נטליזומאב להסרת

.מתרחשים הם אם אלה

.נטליזומאב זריקת מקבל שאתה בך המטפלים הרופאים לכל ספר

natalizumab. הזרקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

/a605006.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/6

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm


MedlinePlus של תרופתי מידעNatalizumab:  זריקת14/4/2216:22,

, תחושה חוסר, חולשה לחוות עלולים ואנשים כראוי פועלים אינם העצבים שבה מחלה ,)כולל:
  משמש ;MS(השתן   בשלפוחית ושליטה דיבור, בראייה בעיות ו, בשרירים קואורדינציה אובדן

 מצורות הסובלים מבוגרים אצל נכות של החמרה ולהאטת תסמינים של אפיזודות למניעת
Natalizumab נפוצה טרשת של התקפיות

),שעות24  לפחות שנמשך עצבי סימפטום של ראשונה אפיזודה(CIS;  קלינית מבודדת תסמונת

),לעת מעת מתלקחים התסמינים שבו מחלה מהלך( חוזרת-הפוגה מחלה

).התסמינים של מתמשכת החמרה עם המחלה של יותר מאוחר שלב( פעילה משנית פרוגרסיבית מחלה

 מלהגיע החיסון מערכת של מסוימים תאים עצירת ידי על פועל זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 תסמינים של אפיזודות של ומניעה לטיפול גם משמשNatalizumab . לנזק ולגרום העיכול למערכת או השדרה ולחוט למוח
 במשקל ירידה, שלשול, לכאב גורם, העיכול מערכת רירית את תוקף הגוף שבו מצב( קרוהן ממחלת הסובלים מבוגרים אצל
Natalizumab אחרות תרופות לקחת יכולים שאינם או תרופות. באחרים נעזרו שלא) וחום

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שבועות-4 ל אחת כלל בדרך ניתן זה. אחות או רופא ידי על לווריד איטית והזרקה לדילול) נוזל( מרוכזת כתמיסה מגיע.
Natalizumab נטליזומאב של המנה כל את שתקבל עד כשעה ייקח. רשום עירוי במרכז

 להתרחש עלולות אך, העירוי תחילת לאחר שעות2  תוך שיתרחשו להניח שסביר חמורות אלרגיות לתגובות לגרום עלול.
 יעקוב אחות או רופא. שלך העירוי סיום לאחר אחת שעה למשך העירוי במרכז להישאר תצטרך. הטיפול במהלך עת בכל

 תסמינים חווה אתה אם לאחות או לרופא ספר. לתרופה רצינית תגובה לך יש אם לראות כדי זו תקופה במהלך אחריך
 או בחילות, הסמקה, בחזה כאבים, ראש כאבי, סחרחורת, חום, נשימה או בליעה קשיי, גירוד, פריחה, כוורות כגון חריגים

Natalizumab שלך העירוי של. ההתחלה לאחר שעות2  תוך מתרחשים הם אם במיוחד, צמרמורות

 החודשים במהלך להשתפר אמורים שלך הסימפטומים, קרוהן במחלת לטיפולnatalizumab  זריקת מקבל אתה אם
 עשוי שלך הרופא. טיפול של שבועות12  לאחר השתפרו לא שלך הסימפטומים אם שלך לרופא ספר. לטיפול הראשונים
natalizumab. הזרקת עם בך לטפל להפסיק

 כל את שמור. מצבך את ירפא לא אך שלך הסימפטומים על בשליטה לסייע עשויnatalizumab  טוב מרגיש אתה אם גם.
Natalizumab זריקת לקבלת הפגישות

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

natalizumab, זריקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-natalizumab, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.natalizumabהמרכיבים של רשימה עבור שלך הרוקח או הרופא את שאל.
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 הקפד. נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

 מהמצבים אחד פעם אי לך היה או לך יש ואם בעברnatalizumab  זריקת קיבלת פעם אי אם שלך לרופא ספר
 או חום לך יש אם שלך לרופא ספרnatalizumab,  של עירוי כל מקבל שאתה לפני. חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

 אנשים אצל לעת מעת להופיע שעלולה פריחה( חוגרת שלבקת כגון רב זמן הנמשכים זיהומים כולל, זיהום של סוג כל
).העבר. רוח באבעבועות שחלו

 זריקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, נטליזומאב

.שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.האפשרי בהקדם לרופא התקשר, נטליזומאב עירוי לקבלת פגישה החמצת אם

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Natalizumab

ראֹׁש ּכאְבֵ

קיצונית עייפות

נּומהָ

נפיחות או פרקים כאבי

ברגליים או בידיים כאב

גב כאב

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות

שרירים התכווצות

בטן כאב

ׁשלִׁשּול

צרַבֶתֶ

עצירות

גזַ

במשקל ירידה או עלייה

דּכִָאֹון
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לילה זיעת

)מחזור( החמצה או סדיר לא, כואב מחזור

בנרתיק גירוד או צריבה, אדמומיות, נפיחות

מהנרתיק לבנות הפרשות

שתן במתן לשלוט קושי

שיניים כאב

בפה פצעים

פריחה

יבש עור

עקִצּוץ

 אלה או הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה או כיצד בסעיף המוזכרים

 או תכופה שתן הטלת, שלשולים, בבטן התכווצויות, שפעת דמויי תסמינים, צמרמורות, שיעול, חום, גרון כאבי
זיהום של אחרים סימנים או מיד שתן להטיל פתאומי צורך, כואבת

עליונה ימנית בטן כאבי, כהה שתן, תיאבון אובדן, קיצונית עייפות, הקאות, בחילות, העיניים או העור של הצהבה

כאב או בעיניים אדמומיות, בראייה שינויים

חריגות חבורות או דימום

העור על סגולים או אדומים, עגולים, קטנים כתמים

כבד וסת דימום

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהNatalizumab  הזרקת
.התרופה

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
natalizumab. להזרקת שלך הגוף תגובת
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlus של תרופתי מידעNatalizumab:  זריקת14/4/2216:22,

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®טיסברי

15/08/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

