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الدواء؟هذا وصف لماذا

(المتعدد التصلب من مختلفة أشكال من يعانون الذين البالغين لعالج  Ocrelizumabحقن يستخدم
من الناس يعاني وقد صحيح بشكل األعصاب فيه تعمل ال مرض المتعدد ؛ العصبي التصلب مرض

فيها:بما  )المثانةفي والتحكم والكالم الرؤية في ومشاكل العضلي التنسيق وفقدان والخدر الضعف

المتعدد ،العصبي التصلب مرض من  )الوقتبمرور تدريجياً أسوأ األعراض تصبح (التقدمية األولية األشكال

 ،)األقلعلى ساعة 24 تستمر التي األعصاب أعراض نوبات  ؛ (CISسريرياً المعزولة متالزمة

أو ، )آلخروقت من األعراض تندلع حيث المرض مسار (والرحيل االنتكاس أشكال

.)األحيانمن كثير في االنتكاسات تحدث حيث المرض مسار (التقدمية الثانوية األشكال

من المناعي الجهاز من معينة خاليا منع طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة .في

Ocrelizumabأضرار في التسبب

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يتم ما عادة الممرضة. أو الطبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Ocrelizumabحقن يأتي

أشهر.6 كل مرة الحقن إعطاء يتم ثم  ، )2واألسبوع 0 األسبوع في (جرعتين ألول أسبوعين كل مرة إعطاؤه

أخرى أدوية إعطاؤك يتم قد التسريب. تلقي بعد واحد يوم وحتى التسريب أثناء خطيرة فعل ردود  Ocrelizumabحقن يسبب قد

ولمدة التسريب تلقي أثناء كثب عن الممرضة أو الطبيب سيراقبك . ocrelizumabعلى الفعل ردود منع في للمساعدة أو لعالج

عن دائم أو مؤقت بشكل طبيبك يتوقف قد للدواء. معينة جانبية آثار حدوث حالة في العالج لتقديم ذلك بعد األقل على ساعة

غضون في أو أثناء يلي مما أياً واجهت إذا ممرضتك أو طبيبك أخبر الجانبية. اآلثار بعض من تعاني كنت إذا الجرعة ، يقلل أو عالجك

أزيز. سعال؛ البلع. أو التنفس في صعوبة الحقن. موقع في احمرار قشعريرة؛ متشوق؛ متلهف، جلدي ؛ طفح التسريب: بعد ساعة 24

أو واللسان ، والحلق والفم والعينين الوجه في تورم التنفس؛ في ضيق الحلق. أو الفم في ألم الحلق؛ تهيج باالغماء؛ شعور متسرع؛

أو الفور على بطبيبك اتصل القلب. ضربات تسارع أو غثيان؛ دوخة؛ الراس؛ صداع التعب. إعياء؛ حمُى؛ صرف؛ - مائى تدفق الشفاه

الطبي.مرفقك أو طبيبك مكتب مغادرة بعد األعراض هذه من أياً واجهت إذا فوراً طارئة طبية رعاية على احصل
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جودة مدى ليرى بعناية طبيبك سيراقبك يعالجها. ال ولكنه المتعدد التصلب أعراض على السيطرة في  Ocrelizumabيساعد قد

العالج.أثناء شعورك عن طبيبك تخبر أن المهم من لك. بالنسبة  ocrelizumabعمل

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

ocrelizumab  الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

/FDA)( ucm085729.htm)/DrugSafety/Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

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

أوكريليزوماب ،حقن تلقي قبل

ocrelizumabحقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، ocrelizumabمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر
المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل .

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

ذلك في بما الكورتيكوستيرويدات مثل: لديك المناعة جهاز تثبط التي األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )رايوس(وبريدنيزون  )ميدرول(بريدنيزولون وميثيل ديكساميثازون

 ؛ )بروغرافأستاغراف ، (تاكروليموس  ؛ )تيسابري(ناتاليزوماب ميتوكسانترون.  ؛ )جيلينيا(فينجوليمود  ؛ )زينبريتا(داكليزوماب

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )أوباجيو(تريفلونوميد أو

تلف في يتسبب وقد الكبد يصيب فيروس وهو  ؛ (B HBVالكبد بالتهاب أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

.ocrelizumabعقار تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )الكبدسرطان أو الشديد الكبد

أوكرليزوماب.بحقن عالجك تبدأ أن قبل العدوى من نوع أي لديك كان إذا طبيبك أخبر

باستخدام عالجك أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدم مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

تلقيت إذا بطبيبك. فاتصل  ، ocrelizumabتلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 6 ولمدة أوكريليزوماب

إلى طفلك يحتاج قد طفلك. والدة بعد األمر هذا حول طفلك طبيب إلى التحدث من فتأكد الحمل ، أثناء  ocrelizumabحقنة

اللقاحات.بعض تلقي تأخير

من معينة أنواع تلقي إلى تحتاج قد تطعيمات. أي تتلقى أن المقرر من أو مؤخراً تطعيماً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

أي تأخذ ال . ocrelizumabبحقن العالج بدء من األقل على أسبوعين قبل أخرى أنواع وتلقي األقل على أسابيع 4 قبل اللقاحات

عالجك.أثناء طبيبك مع التحدث دون تطعيمات

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
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موعدك.تحديد إلعادة ممكن وقت أقرب في بطبيبك فاتصل  ، ocrelizumabلتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Ocrelizumabيسبب قد

تختفي:

القدمينأو الساقين أو الذراعين أو اليدين في ألم أو تورم

إسهال

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

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

للعدوىأخرى عالمات أو مستمر ، سعال قشعريرة ، حمى ،

الفمتقرحات

)الماضيفي الماء بجدري أصيبوا الذين األشخاص عند يحدث أن يمكن جلدي طفح (المنطقية القوباء

المستقيمأو التناسلية األعضاء حول تقرحات

الجلدعدوى

ارتباك؛ والتوجه ؛ والذاكرة التفكير في التغييرات الرؤية تغييرات والساقين. الذراعين خراقة الجسم. من واحد جانب في ضعف

الشخصيةفي تغيرات أو

تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الثدي. سرطان ذلك في بما السرطان ، أنواع ببعض اإلصابة خطر من  Ocrelizumabيزيد قد

الدواء.هذا

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

استجابة من للتحقق العالج وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.ocrelizumabلحقن جسمك

.ocrelizumabحقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل
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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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