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Natalizumabحقن
)mab) 'you liz ta naكـ تنطق

هام:تحذير

ال الدماغ في نادرة عدوى  ؛ (PMLالبؤر متعدد الدماغ بيضاء باعتالل إصابتك خطر زيادة إلى ناتاليزوماب حقن تلقي يؤدي قد

العالج أثناء  PMLبمرض إصابتك فرصة تكون . )الشديدةاإلعاقة أو الوفاة تسبب ما وعادة عالجها أو منعها أو عالجها يمكن

التالية.الخطر عوامل من أكثر أو واحد لديك كان إذا أعلى  natalizumabباستخدام

عامين.عن تزيد لمدة العالج تلقيت قد كنت إذا خاصة ناتاليزوماب ، من عديدة جرعات تلقيت لقد

سيكلوفوسفاميد ،  ، )إيمورانآزاسان ، (اآلزاثيوبرين ذلك في بما المناعة ، جهاز تضعف بأدوية عولجت أن لك سبق

(موفيتيل ميكوفينوالت ميتوكسانترون ،  ، )إكساتميبتريكسال ، راسوفو ، أوتريكسوب ، (ميثوتريكسات
.)سيلسيبت

مرحلة خالل الناس من كثير له يتعرض فيروس وهو  ؛ (Cunningham John JCVلفيروس تعرضت أنك الدم اختبار يظُهر

لدى  )(PMLالروماتويدي المفاصل التهاب بمرض اإلصابة في يتسبب قد ولكنه أعراض أي عادة ًيسبب وال الطفولة

.)المناعةجهاز في ضعف من يعانون الذين األشخاص

إذا . JCVلـ تعرضت قد كنت إذا ما لمعرفة ناتاليزوماب بحقن عالجك أثناء أو قبل دم فحص طبيبك يطلب أن المحتمل من

لديك كان إذا خاصة  ، natalizumabحقن تلقي لك ينبغي ال أنه وطبيبك أنت تقرر فقد  ، JCVلـ تعرضت أنك االختبار أظهر

االختبار طبيبك يكرر فقد  ، JCVلـ تعرضت أنك االختبار يظُهر لم إذا كالهما. أو أعاله المذكورة األخرى الخطر عوامل أحد أيضاً

يتم الذي العالج (للبالزما تبادل لديك كان إذا لالختبار تخضع أن يجب ال . natalizumabباستخدام عالجك أثناء آلخر وقت من

لن االختبار نتائج ألن الماضيين األسبوعين خالل  )أخرىبسوائل واستبداله الجسم من الدم من السائل الجزء إزالة فيه

دقيقة.تكون

لك سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر المزمن. البؤري الدماغ اعتالل بمرض اإلصابة خطر من أيضاً تزيد قد أخرى عوامل هناك

(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس مثل لديك المناعة جهاز على تؤثر أخرى حالة أو عضو ، زرع عملية أو  ، PMLلـ خضعت أن
في وإطالقها إنتاجها يتم الدم خاليا من الكثير يسبب الذي السرطان (اللوكيميا  ، )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة  ، )

أو تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . )المناعةجهاز خاليا في يتطور الذي السرطان (الليمفاوية الغدد سرطان أو  ، )الدممجرى

جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛  )adalimumab )Humiraمثلالمناعة جهاز على تؤثر أخرى أدوية أي تناول لك سبق إذا

للفيروسات مضاد  ؛ )ريميكاد(إنفليكسيماب  ؛ )جالتوباكوباكسون ، (جالتيرامر  ؛ )إنربيل(إيتانرسبت  ؛ )سانديمونينيورال ،
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ديكساميثازون ، مثل الفموية الستيرويدات  ؛ )بوريكسانبورينيثول ، (ميركابتوبورين للسرطان أدوية  ؛ )ريبيفبيتاسيرون ،

(سيروليموس  ؛ )رايوس(بريدنيزون  ، )بريلون(بريدنيزولون  ، )ميدرولسولو-ميدرول ، ميدرول ، ديبو-(بريدنيزولون ميثيل
حقن تتلقى أن ينبغي ال أنه طبيبك يخبرك قد . Prograf(  ، XR Envarsus ، tacrolimus )Astagrafو ؛ )راباميون

natalizumab.

حقن تلقي فقط يمكنك . natalizumabعالج مخاطر إدارة في للمساعدة  TOUCHبرنامج يسمى برنامج وضع تم

natalizumab  برنامج في مسجال ًكنت إذاTOUCH ،  وصف تم إذاnatalizumab  في مسجل طبيب قبل من لك

البرنامج ، حول المعلومات من مزيداً طبيبك لك سيقدم البرنامج. في مسجل ضخ مركز في الدواء تلقيت وإذا البرنامج ،

حقن باستخدام وعالجك البرنامج حول لديك أسئلة أي على وسيجيب التسجيل ، نموذج على التوقيع منك وسيطلب

natalizumab.

بحقن العالج تبدأ أن قبل األدوية دليل من نسخة ممرضتك أو طبيبك يعطيك سوف  ، TOUCHبرنامج من كجزء

natalizumab  واسأل عليها تحصل مرة كل في شديدة بعناية المعلومات هذه اقرأ الوريد. في حقنة كل تتلقى أن وقبل

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا ممرضتك أو طبيبك

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

ما ليقرر األقل على أشهر 6 كل ثم عالجك بداية في أشهر 3 كل رؤيتك إلى طبيبك سيحتاج  ، TOUCHبرنامج من كجزء أيضاً

كل تتلقى أن قبل األسئلة بعض على اإلجابة إلى أيضاً ستحتاج . natalizumabاستخدام في االستمرار عليك يجب كان إذا

لك.مناسباً يزال ال  natalizumabأن من للتأكد حقنة

الجرعة بعد أشهر 6 ولمدة العالج ، أثناء متفاقمة أو جديدة طبية مشاكل أي لديك ظهرت إذا الفور على بطبيبك اتصل

يزداد الجسم من واحد جانب في ضعف التالية: األعراض من أياً واجهت إذا بطبيبك االتصال من خاص بشكل تأكد النهائية.

أو كالمك ، أو توازنك ، أو مشيك ، أو ذاكرتك ، أو تفكيرك ، في التغييرات الساقين. أو الذراعين في خراقة الوقت ؛ بمرور سوءاً

الشخصية.في تغيرات أو ارتباك؛ النوبات؛ الصداع؛ أيام ؛ عدة تستمر التي قوتك أو بصرك ،

بحالة تصاب فقد المزمن ، الكبدي الدماغ اعتالل بمرض مصاب ألنك  natalizumabحقن باستخدام عالجك إيقاف تم إذا

مرة العمل في المناعي الجهاز يبدأ عندما تحدث قد التي األعراض وتفاقم تورم  ؛ (IRISالمناعي االلتهاب متالزمة تسمى أخرى

أكبر. بسرعة دمك من  natalizumabإلزالة عالجاً تلقيت إذا خاصة  ، )توقفأو عليه تؤثر التي األدوية بعض بدء بعد أخرى

حدوثها.حالة في األعراض هذه وسيعالج العين قزحية عالمات عن بحثاً بعناية طبيبك سيراقبك

ناتاليزوماب.حقن تتلقى أنك يعالجونك الذين األطباء جميع أخبر

.natalizumabحقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا
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من يعانون الذين البالغين لدى اإلعاقة تفاقم وإبطاء األعراض نوبات لمنع  Natalizumabيستخدم

فيه تعمل ال مرض المتعدد ؛ العصبي التصلب مرض (المتعدد التصلب من االنتكاس أشكال

مشاكل و العضلي التنسيق وفقدان والخدر الضعف من الناس يعاني وقد صحيح بشكل األعصاب

ذلك:في بما  ، )المثانةفي والتحكم والكالم الرؤية في

 ،)األقلعلى ساعة 24 تستمر التي األولى العصبية األعراض حلقة  ؛ (CISسريرياً المعزولة متالزمة

 ،)آلخروقت من األعراض تتفاقم حيث المرض مسار (والهدوء االنتكاس مرض

.)لألعراضمستمر تفاقم مع المرض من الحقة مرحلة (نشط ثانوي تقدمي مرض

بطانة الجسم فيها يهاجم حالة (كرون بمرض المصابين البالغين لدى األعراض نوبات ومنع لعالج أيضاً  Natalizumabيستخدم

يستطيعون ال الذين أو األدوية اآلخرون. يساعدهم لم الذين  )والحمىالوزن وفقدان واإلسهال األلم في يتسبب مما الهضمي ، الجهاز

بعض منع طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة إلى ناتاليزوماب ينتمي أخرى. أدوية تناول

تلفها.في والتسبب الهضمي الجهاز أو الشوكي والحبل الدماغ إلى الوصول من المناعي الجهاز خاليا

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

كل مرة إعطاؤه يتم ما عادة ممرضة. أو طبيب بواسطة الوريد في ببطء وحقنه تخفيفه ليتم  )سائل(مركز كمحلول ناتاليزوماب يأتي

ناتاليزوماب.من الكاملة جرعتك تتلقى حتى واحدة ساعة حوالي األمر يستغرق سوف مسجل. حقن مركز في أسابيع 4

في تحدث قد ولكن التسريب بداية بعد ساعتين غضون في تحدث أن المرجح من خطيرة حساسية تفاعالت ناتاليزوماب يسبب قد

بمراقبتك الممرضة أو الطبيب سيقوم التسريب. انتهاء بعد ساعة لمدة الحقن مركز في البقاء عليك سيتعين العالج. أثناء وقت أي

غير أعراض أي من تعاني كنت إذا ممرضتك أو طبيبك أخبر الدواء. تجاه خطير فعل رد لديك كان إذا ما لمعرفة الوقت هذا خالل

أو االحمرار أو الصدر ألم أو الصداع أو الدوخة أو الحمى أو التنفس أو البلع صعوبة أو الحكة أو الجلدي الطفح أو النحل خاليا مثل عادية

بك.الخاص التسريب من البدء بعد ساعتين غضون في حدثت إذا خاصة القشعريرة ، أو الغثيان

طبيبك أخبر العالج. من األولى القليلة األشهر خالل األعراض تتحسن أن فيجب كرون ، داء لعالج ناتاليزوماب حقن تتلقى كنت إذا

ناتاليزوماب.بحقن عالجك عن طبيبك يتوقف قد العالج. من أسبوعاً 12 بعد األعراض تتحسن لم إذا

حقن لتلقي المواعيد بجميع احتفظ حالتك. يعالج لن ولكنه بك الخاصة األعراض على السيطرة في  Natalizumabيساعد قد

natalizumab  جيداً.تشعر كنت لو حتى

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،natalizumabحقن تلقي قبل

اسأل ناتاليزوماب. حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو ناتاليزوماب ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي أو طبيبك
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التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد هام. تحذير قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد تتناولها.

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية

المذكورة الشروط من أي من عانيت أن سبق أو لديك كان وإذا قبل من  natalizumabحقنة تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

من نوع أي أو الحمى من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر ناتاليزوماب ، من تسريب كل تتلقى أن قبل هام. تحذير قسم في

في آلخر وقت من يحدث قد جلدي طفح (المنطقية القوباء مثل طويلة لفترة تستمر التي االلتهابات ذلك في بما العدوى ،

.)الماضيفي الماء بجدري أصيبوا الذين األشخاص

فاتصل  ، natalizumabحقن تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

طبيبك.مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

ممكن.وقت أقرب في بطبيبك فاتصل  ، natalizumabحقن لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً ناتاليزوماب يسبب قد

الراسصداع

الشديدالتعب

النعاس

المفاصلتورم أو ألم

الساقينأو الذراعين في ألم

الظهرفي ألم

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

العضالتتشنجات

المعدةفي آالم

إسهال

المعدةمن حرقة

إمساك

غاز

فقدانهأو الوزن زيادة

كآبة
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ليليتعرق

)الشهريةالدورة (الفائت أو المنتظم غير أو المؤلم الحيض

المهبلفي حكة أو حرق أو احمرار أو تورم

بيضاءمهبلية إفرازات

التبولفي التحكم صعوبة

أسنانألم

الفمتقرحات

متسرع

جافجلد

متشوقمتلهف،

في المذكورة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير أو كيف قسم

والتبول واإلسهال ، المعدة ، وتشنجات األنفلونزا ، أعراض تشبه وأعراض والقشعريرة ، والسعال ، والحمى ، الحلق ، التهاب

للعدوىأخرى عالمات أو الفور ، على للتبول المفاجئة والحاجة المؤلم ، أو المتكرر

البطنمن األيمن العلوي الجزء في ألم داكن ، بول الشهية ، فقدان شديد ، إرهاق قيء ، غثيان ، العينين ، أو الجلد اصفرار

األلمأو العين احمرار أو الرؤية في تغيرات

عاديةغير كدمات أو نزيف

الجلدعلى اللون أرجوانية أو حمراء مستديرة ، صغيرة ، بقع

الغزيرالحيض نزيف

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Natalizumabحقن يسبب قد

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(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

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

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

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

ناتاليزوماب.

a605006.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/5
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أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

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

راندأسماء
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