
Bahay →Mga Gamot, Herb at Supplement → Natalizumab Injection

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605006.html

Natalizumab Injection
binibigkas bilang (na ta liz' you mab)

MAHALAGANG BABALA:

Ang pagtanggap ng natalizumab injection ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng progresibong multifocal 

leukoencephalopathy (PML; isang bihirang impeksyon sa utak na hindi magamot, mapipigilan, o mapapagaling at kadalasang 

nagdudulot ng kamatayan o malubhang kapansanan). Ang pagkakataon na magkaroon ka ng PML sa panahon ng iyong paggamot 

sa natalizumab ay mas mataas kung mayroon kang isa o higit pa sa mga sumusunod na kadahilanan ng panganib.

Nakatanggap ka ng maraming dosis ng natalizumab, lalo na kung nakatanggap ka ng paggamot nang 
higit sa 2 taon.

Nakaranas ka na ng mga gamot na nagpapahina sa immune system, kabilang ang 
azathioprine (Azasan, Imuran), cyclophosphamide, methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Trexall, 
Xatmep), mitoxantrone, at mycophenolate mofetil (CellCept).

Ang isang pagsusuri sa dugo ay nagpapakita na ikaw ay nalantad sa John Cunningham virus (JCV; isang virus na maraming 

tao ang nalantad sa panahon ng pagkabata na kadalasang hindi nagdudulot ng mga sintomas ngunit maaaring magdulot ng 

PML sa mga taong may mahinang immune system).

Ang iyong doktor ay malamang na mag-utos ng pagsusuri sa dugo bago o sa panahon ng iyong paggamot sa natalizumab injection 

upang makita kung ikaw ay nalantad sa JCV. Kung ang pagsusuri ay nagpapakita na ikaw ay nalantad sa JCV, ikaw at ang iyong 

doktor ay maaaring magpasya na hindi ka dapat tumanggap ng natalizumab na iniksyon, lalo na kung mayroon ka ring isa o pareho 

sa iba pang mga kadahilanan ng panganib na nakalista sa itaas. Kung ang pagsusulit ay hindi nagpapakita na ikaw ay nalantad sa 

JCV, ang iyong doktor ay maaaring ulitin ang pagsusuri sa pana-panahon sa panahon ng iyong paggamot na may natalizumab 

injection. Hindi ka dapat magpasuri kung nagkaroon ka ng plasma exchange (paggamot kung saan ang likidong bahagi ng dugo ay 

inaalis sa katawan at pinapalitan ng iba pang likido) sa nakalipas na 2 linggo dahil hindi magiging tumpak ang mga resulta ng 

pagsusuri.

Mayroong iba pang mga kadahilanan na maaari ring magpapataas ng panganib na magkaroon ka ng PML. Sabihin 

sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon o nagkaroon na ng PML, isang organ transplant, o ibang kondisyon na 

nakakaapekto sa iyong immune system tulad ng human immunodeficiency virus (HIV), acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS), leukemia (cancer na nagiging sanhi ng napakaraming selula ng dugo ay ginawa at ilalabas sa 

daluyan ng dugo), o lymphoma (kanser na nabubuo sa mga selula ng immune system). Sabihin din sa iyong doktor 

kung umiinom ka o kung umiinom ka na ng iba pang mga gamot na nakakaapekto sa immune system tulad ng 

adalimumab (Humira); cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); etanercept (Enbrel); glatiramer (Copaxone, 

Glatopa); infliximab (Remicade); interferon beta (Avonex,
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Betaseron, Rebif); mga gamot para sa kanser; mercaptopurine (Purinethol, Purixan); oral steroid tulad ng 
dexamethasone, methylprednisolone (Depo-medrol, Medrol, Solu-medrol), prednisolone (Prelone), at 
prednisone (Rayos); sirolimus (Rapamune); at tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf). Maaaring sabihin sa 
iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat tumanggap ng natalizumab injection.

Isang programa na tinatawag na TOUCH program ang na-set up upang makatulong na pamahalaan ang mga panganib ng 

paggamot sa natalizumab. Maaari ka lamang makatanggap ng natalizumab injection kung ikaw ay nakarehistro sa TOUCH 

program, kung ang natalizumab ay inireseta para sa iyo ng isang doktor na nakarehistro sa programa, at kung 

nakatanggap ka ng gamot sa isang infusion center na nakarehistro sa programa. Bibigyan ka ng iyong doktor ng 

karagdagang impormasyon tungkol sa programa, papapirmahin ka sa isang enrollment form, at sasagutin ang anumang 

mga tanong mo tungkol sa programa at ang iyong paggamot sa natalizumab injection.

Bilang bahagi ng programang TOUCH, bibigyan ka ng iyong doktor o nars ng kopya ng Gabay sa Gamot bago ka 

magsimula ng paggamot sa natalizumab injection at bago ka tumanggap ng bawat pagbubuhos. Basahin nang mabuti ang 

impormasyong ito sa tuwing matatanggap mo ito at tanungin ang iyong doktor o nars kung mayroon kang anumang mga 

katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

Bilang bahagi rin ng programang TOUCH, kakailanganin mong makita ng iyong doktor bawat 3 buwan sa simula ng iyong paggamot 

at pagkatapos ay hindi bababa sa bawat 6 na buwan upang magpasya kung dapat mong ipagpatuloy ang paggamit ng natalizumab. 

Kakailanganin mo ring sagutin ang ilang tanong bago mo matanggap ang bawat pagbubuhos upang matiyak na tama pa rin ang 

natalizumab para sa iyo.

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung magkakaroon ka ng anumang bago o lumalalang problemang medikal sa panahon ng 

iyong paggamot, at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Siguraduhing tawagan ang iyong doktor kung 

nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: panghihina sa isang bahagi ng katawan na lumalala sa paglipas ng 

panahon; clumsiness ng mga braso o binti; mga pagbabago sa iyong pag-iisip, memorya, paglalakad, balanse, pagsasalita, 

paningin, o lakas na tumatagal ng ilang araw; pananakit ng ulo; mga seizure; pagkalito; o pagbabago ng personalidad.

Kung ang iyong paggamot sa natalizumab injection ay itinigil dahil mayroon kang PML, maaari kang magkaroon ng isa pang 

kondisyon na tinatawag na immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS; pamamaga at paglala ng mga sintomas na 

maaaring mangyari habang ang immune system ay nagsimulang gumana muli pagkatapos ng ilang mga gamot na nakakaapekto 

dito ay nagsimula na. o huminto), lalo na kung nakatanggap ka ng paggamot upang mas mabilis na alisin ang natalizumab sa 

iyong dugo. Babantayan ka ng iyong doktor nang mabuti para sa mga palatandaan ng IRIS at gagamutin ang mga sintomas na ito 

kung mangyari ang mga ito.

Sabihin sa lahat ng doktor na gumamot sa iyo na ikaw ay tumatanggap ng natalizumab injection.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng natalizumab injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?
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Ginagamit ang Natalizumab upang maiwasan ang mga yugto ng mga sintomas at mapabagal ang paglala ng 

kapansanan sa mga nasa hustong gulang na may mga umuulit na anyo ng multiple sclerosis (MS; isang sakit kung saan 

ang mga ugat ay hindi gumagana ng maayos at ang mga tao ay maaaring makaranas ng panghihina, pamamanhid, 

pagkawala ng koordinasyon ng kalamnan, at mga problema sa paningin, pagsasalita, at kontrol sa pantog), kabilang 

ang:

clinically isolated syndrome (CIS; unang nerve symptom episode na tumatagal ng hindi bababa sa 24 na oras),

relapsing-remitting disease (kurso ng sakit kung saan ang mga sintomas ay sumiklab paminsan-minsan),

aktibong pangalawang progresibong sakit (sa susunod na yugto ng sakit na may patuloy na paglala ng mga 
sintomas.)

Ginagamit din ang Natalizumab upang gamutin at maiwasan ang mga yugto ng mga sintomas sa mga nasa hustong gulang na may 

Crohn's disease (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang lining ng digestive tract, na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, 

pagbaba ng timbang, at lagnat) na hindi natulungan ng iba. mga gamot o hindi maaaring uminom ng iba pang mga gamot. Ang 

Natalizumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa 

ilang mga cell ng immune system mula sa pag-abot sa utak at spinal cord o digestive tract at magdulot ng pinsala.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Natalizumab ay nagmumula bilang isang puro solusyon (likido) upang matunaw at mabagal na iturok sa ugat ng isang doktor o nars. 

Karaniwan itong ibinibigay isang beses bawat 4 na linggo sa isang rehistradong sentro ng pagbubuhos. Aabutin ng humigit-kumulang 1 oras para 

matanggap mo ang iyong buong dosis ng natalizumab.

Ang Natalizumab ay maaaring magdulot ng malubhang reaksiyong alerhiya na pinakamalamang na mangyari sa loob ng 2 oras pagkatapos ng 

pagsisimula ng pagbubuhos ngunit maaaring mangyari anumang oras sa panahon ng iyong paggamot. Kailangan mong manatili sa sentro ng 

pagbubuhos ng 1 oras pagkatapos matapos ang iyong pagbubuhos. Susubaybayan ka ng doktor o nars sa panahong ito upang makita kung 

nagkakaroon ka ng seryosong reaksyon sa gamot. Sabihin sa iyong doktor o nars kung nakakaranas ka ng anumang mga hindi pangkaraniwang 

sintomas tulad ng pamamantal, pantal, pangangati, kahirapan sa paglunok o paghinga, lagnat, pagkahilo, sakit ng ulo, pananakit ng dibdib, 

pamumula, pagduduwal, o panginginig, lalo na kung nangyari ito sa loob ng 2 oras pagkatapos ng pagsisimula. ng iyong pagbubuhos.

Kung ikaw ay tumatanggap ng natalizumab injection upang gamutin ang Crohn's disease, ang iyong mga sintomas ay dapat bumuti sa 

mga unang buwan ng iyong paggamot. Sabihin sa iyong doktor kung hindi bumuti ang iyong mga sintomas pagkatapos ng 12 linggo ng 

paggamot. Maaaring huminto ang iyong doktor sa paggamot sa iyo ng natalizumab injection.

Maaaring makatulong ang Natalizumab na kontrolin ang iyong mga sintomas ngunit hindi mapapagaling ang iyong kondisyon. Panatilihin ang lahat ng appointment upang 

makatanggap ng natalizumab injection kahit na mabuti ang iyong pakiramdam.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng natalizumab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa natalizumab, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa natalizumab injection. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
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sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, 
at herbal na produkto ang iyong iniinom. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG 
BABALA. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti 
para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung nakatanggap ka na ng natalizumab na iniksyon dati at kung mayroon ka o nagkaroon na ng alinman sa 

mga kondisyong nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA. Bago ka tumanggap ng bawat pagbubuhos ng natalizumab, sabihin 

sa iyong doktor kung mayroon kang lagnat o anumang uri ng impeksyon, kabilang ang mga impeksiyon na tumatagal ng mahabang 

panahon tulad ng shingles (isang pantal na maaaring mangyari paminsan-minsan sa mga taong nagkaroon ng bulutong-tubig sa ang 

nakaraan).

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
tumatanggap ng natalizumab injection, tawagan ang iyong doktor.

huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng natalizumab infusion, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Natalizumab ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

matinding pagod

antok

pananakit o pamamaga ng kasukasuan

sakit sa braso o binti

sakit sa likod

pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

kalamnan cramps

sakit sa tyan

pagtatae

heartburn

pagtitibi

gas

pagtaas o pagbaba ng timbang

depresyon
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mga pawis sa gabi

masakit, hindi regular, o hindi nakuha ang regla (panahon)

pamamaga, pamumula, pagkasunog, o pangangati ng ari

puting discharge sa ari

hirap kontrolin ang pag-ihi

masakit na ngipin

mga sugat sa bibig

pantal

tuyong balat

nangangati

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 
sintomas o mga nabanggit sa seksyong PAANO o MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o 
kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

namamagang lalamunan, lagnat, ubo, panginginig, mga sintomas tulad ng trangkaso, pananakit ng tiyan, pagtatae, madalas o masakit 

na pag-ihi, biglaang pangangailangang umihi kaagad, o iba pang senyales ng impeksiyon

paninilaw ng balat o mata, pagduduwal, pagsusuka, matinding pagod, kawalan ng gana, maitim na ihi, pananakit ng 
kanang itaas na tiyan

pagbabago ng paningin, pamumula ng mata, o pananakit

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

maliit, bilog, pula o kulay-ube na mga spot sa balat

mabigat na pagdurugo ng regla

Ang Natalizumab injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa natalizumab injection.
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Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Tysabri®

Huling Binago - 08/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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