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Okrelizumab Enjeksiyonu
(ok" re liz' ue mab) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Okrelizumab enjeksiyonu, çeşitli multipl skleroz formları olan yetişkinleri tedavi etmek 
için kullanılır (MS; sinirlerin düzgün çalışmadığı ve insanların zayıflık, uyuşukluk, kas 
koordinasyonu kaybı ve görme, konuşma ve mesane kontrolü ile ilgili sorunlar 
yaşayabileceği bir hastalık) içermek:

MS'in birincil ilerleyici formları (semptomlar zamanla giderek kötüleşir),

klinik olarak izole sendrom (CIS; en az 24 saat süren sinir semptom epizodları),

tekrarlayan ve düzelen formlar (semptomların zaman zaman alevlendiği hastalık seyri) veya

ikincil ilerleyici formlar (nükslerin daha sık meydana geldiği hastalık seyri).

Okrelizumab, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfında. Bağışıklık sisteminin belirli hücrelerinin 
hasara neden olmasını engelleyerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ocrelizumab enjeksiyonu, bir doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) enjekte edilecek bir 
çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle ilk iki doz (0. ve 2. haftalarda) için 2 haftada bir verilir ve daha sonra 6 
ayda bir infüzyonlar verilir.

Okrelizumab enjeksiyonu, infüzyon sırasında ve infüzyonu aldıktan sonraki bir güne kadar ciddi reaksiyonlara neden 
olabilir. Okrelizumab reaksiyonlarını tedavi etmek veya önlemeye yardımcı olmak için size başka ilaçlar verilebilir. Bir 
doktor veya hemşire, ilacın belirli yan etkileri durumunda tedaviyi sağlamak için infüzyonu alırken ve sonrasında en 
az 1 saat boyunca sizi yakından izleyecektir. Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuz tedavinizi geçici veya kalıcı olarak 
durdurabilir veya dozu azaltabilir. İnfüzyonunuz sırasında veya sonrasında 24 saat içinde aşağıdakilerden herhangi 
birini yaşarsanız, doktorunuza veya hemşirenize söyleyin: döküntü; kaşıntı; kovanlar; enjeksiyon bölgesinde kızarıklık; 
nefes alma veya yutma zorluğu; öksürük; hırıltı; döküntü; baygın hissetmek; boğaz tahrişi; ağız veya boğaz ağrısı; 
nefes darlığı; yüzün, gözlerin, ağzın, boğazın, dilin şişmesi, veya dudaklar; kızarma; ateş; tükenmişlik; yorgunluk; baş 
ağrısı; baş dönmesi; mide bulantısı; ya da yarışan bir kalp atışı. Doktorunuzun muayenehanesinden veya tıbbi 
tesisinden ayrıldıktan sonra bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın veya acil tıbbi 
yardım alın.
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Ocrelizumab, multipl skleroz semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olabilir, ancak bunları iyileştirmez. Doktorunuz, 

okrelizumabın sizin için ne kadar iyi çalıştığını görmek için sizi dikkatle izleyecektir. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğinizi 

doktorunuza söylemeniz önemlidir.

Doktorunuz veya eczacınız, okrelizumab enjeksiyonu ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. İlaç Kılavuzunu edinmek 
için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm) veya 
üreticinin web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Okrelizumab enjeksiyonunu almadan önce,

okrelizumab'a, diğer ilaçlara veya okrelizumab enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakiler gibi bağışıklık sisteminizi baskılayan 
ilaçlardan bahsettiğinizden emin olun: deksametazon, metilprednizolon (Medrol) ve prednizon (Rayos) 
dahil kortikosteroidler; siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); daclizumab (Zinbryta); fingolimod 
(Gilenya); mitoksantron; natalizumab (Tysabri); takrolimus (Astagraf, Prograf); veya teriflunomid 
(Aubagio). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

hepatit B (HBV; karaciğeri enfekte eden ve ciddi karaciğer hasarına veya karaciğer kanserine neden olabilen bir 
virüs) olup olmadığınızı doktorunuza söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size okrelizumab almamanızı söyleyecektir.

okrelizumab enjeksiyonu ile tedavinize başlamadan önce herhangi bir enfeksiyonunuz varsa doktorunuza 
söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Okrelizumab ile 
tedaviniz sırasında ve son dozdan sonraki 6 ay boyunca etkili doğum kontrolü kullanın. Okrelizumab alırken 
hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Hamileliğiniz sırasında ocrelizumab enjeksiyonu aldıysanız, bebeğiniz 
doğduktan sonra bu konuda bebeğinizin doktoruyla konuştuğunuzdan emin olun. Bebeğinizin bazı aşıları almayı 
ertelemesi gerekebilir.

yakın zamanda aşı olduysanız veya herhangi bir aşı yaptırmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyin. 
Okrelizumab enjeksiyonu ile tedaviye başlamadan en az 4 hafta önce bazı aşı türlerini ve diğerlerini en 
az 2 hafta önce almanız gerekebilir. Tedaviniz süresince doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı 
yaptırmayınız.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?
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Okrelizumab almak için bir randevuyu kaçırırsanız, randevunuzu yeniden planlamak için mümkün olan en kısa sürede 

doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Okrelizumab yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ellerde, kollarda, bacaklarda veya ayaklarda şişme veya ağrı

ishal

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya NASIL bölümünde listelenenlerden 
herhangi biriyle karşılaşırsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

ateş, titreme, kalıcı öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri

ağız yaraları

zona (geçmişte suçiçeği geçirmiş kişilerde görülebilen bir döküntü)

cinsel organ veya rektum çevresinde yaralar

cilt enfeksiyonu

vücudun bir tarafında zayıflık; kolların ve bacakların sakarlığı; görme değişiklikleri; düşünme, hafıza ve yönelimdeki 
değişiklikler; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; veya kişilik değişiklikleri

Okrelizumab, meme kanseri de dahil olmak üzere belirli kanser riskinizi artırabilir. Bu ilacı almanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Okrelizumab başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun okrelizumab enjeksiyonuna tepkisini 

kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Okrelizumab enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.
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Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.
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