
→ Ofatumumab ( Injectionالمزمنالليمفاوي الدم ابيضاض  ) الغذائيةوالمكمالت واألعشاب األدوية → مسكن
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)المزمنالليمفاوي الدم ابيضاض ( Ofatumumabحقن
)mab) ue toom' 'fa oكـ تنطق

يالحظ:

. )Access Oncology Arzerra (Programخاص مقيد توزيع برنامج خالل من إال   )Ofatumumab )Arzerraحقنيتوفر ال

برنامج سيقوم المتطلبات. يتبع وأن البرنامج ، في مسجال ًطبيبك يكون أن يجب  ، )(Arzerraأوفاتوماب حقن تلقي أجل من

Access Oncology Arzerra  الصيدلية.أو المستشفى أو الطبيب إلى مباشرة الدواء بشحن

هام:تحذير

أي لديك ليس ولكن  )الكبدفي حاداً تلفاً يسبب وقد الكبد يصيب فيروس وهو ( Bالكبد بالتهاب بالفعل مصاباً تكون قد

حياتك تهدد أو خطورة أكثر العدوى تصبح أن خطر من  ofatumumabحقن يزيد قد الحالة ، هذه في للمرض. أعراض

إجراء طبيبك سيطلب . Bالكبد التهاب فيروس بعدوى أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر بأعراض. وستصاب

لعالج دواء طبيبك يعطيك قد األمر ، لزم إذا . Bالكبد التهاب فيروس من نشطة غير عدوى لديك كان إذا ما لمعرفة دم فحص

وعدة العالج أثناء  Bالكبد بالتهاب اإلصابة عالمات عن بحثاً أيضاً طبيبك سيراقبك بأوفاتوماب. العالج وأثناء قبل العدوى هذه

المفرط ،التعب الفور: على بطبيبك فاتصل بعده ، أو العالج أثناء التالية األعراض من أياً واجهت إذا بعده. أشهر

الدماغ في نادرة عدوى  ؛ (PMLالمترقي البؤر متعدد الدماغ بيضاء باعتالل بأوفاتوماب عولجوا الذين األشخاص بعض أصيب

أياً واجهت إذا بعده. أو العالج أثناء  )الشديدةاإلعاقة أو الوفاة تسبب ما وعادة منها الشفاء أو منها الوقاية أو عالجها يمكن ال

وفقدان والدوخة ، االرتباك ، أو التفكير في مفاجئة أو جديدة تغييرات الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من

فجأة.تظهر عادية غير أخرى أعراض أي أو الرؤية ، في مفاجئة أو جديدة وتغيرات المشي ، أو التحدث وصعوبة التوازن ،

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.ofatumumabلحقن

أتومابوماب.حقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث
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الدواء؟هذا وصف لماذا

الدم خاليا سرطان من نوع (المزمن الليمفاوي الدم ابيضاض لعالج  Ofatumumabحقن يستخدم

:ء)البيضا

(فلودارابين باستخدام العالج تلقي على قادرين غير أو عالجاً يتلقوا لم الذين األشخاص في الكلورامبيوسيل مع باالشتراك
.)فلودارا

السابق.العالج بعد  CLLعودة عند  )كامباث(وألمتوزوماب  )فلودارا(فلودارابين مع باالشتراك

العالج.من األقل على خطين بعد جزئياً أو كلياً تحسن الذي  CLLمن يعانون الذين لألشخاص ممتد كعالج

.)كامباث(وألمتوزوماب  )فلودارا(فلودارابين باستخدام للعالج يستجيبوا لم الذين األشخاص في

السرطانية.الخاليا قتل طريق عن يعمل النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة في  Ofatumumabحقن يقع

وهو المتعدد ؛ العصبي التصلب مرض (المتعدد التصلب لعالج تستخدم التي  )(Kesimptaكحقنة أيضاً  Ofatumumabيتوفر

الرؤية في ومشاكل العضلي التنسيق وفقدان والخدر الضعف من الناس يعاني وقد صحيح بشكل األعصاب فيه تعمل ال مرض

الليمفاوي الدم ابيضاض لعالج  )(Arzerraأوفاتوماب حقن حول معلومات فقط الدراسة هذه تقدم . )المثانةفي والتحكم والكالم ،

.)المتعددالتصلب ( Injection Ofatumumabبعنوان الدراسة فاقرأ المتعدد ، للتصلب أوفاتوماب عقار تتلقى كنت إذا المزمن.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنها ويتم السوائل إلى يضاف  )سائل(كمحلول  Ofatumumabحقن يأتي

ومدى حالتك على العالج فترة طول يعتمد األسبوع. في واحدة مرة حقنها يتم ما عادة مستشفى. أو طبي مكتب في ممرضة

للعالج.استجابتك

عالج أو لمنع أخرى أدوية طبيبك سيعطيك أوفاتوماب. من جرعة تلقي بعد ساعة 24 إلى تصل لمدة أو خالل فعل رد من تعاني قد

من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك أخبر أوفاتوماب. حقن من جرعة كل تلقي من ساعتين إلى دقيقة 30 قبل الجانبية اآلثار بعض

طبيبك إخبار من تأكد التنفس. في صعوبة أو جلدي ، طفح قشعريرة ، حمى ، : ofatumumabلـ تلقيك أثناء األعراض هذه من أي

أوفاتوماب.بحقن عالجك أثناء به تشعر بما

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

اتوماوماب ،حقن تلقي قبل

أوفاتوماب. حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو أوفاتوماب ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.

من مجموعة المزمن ؛ الرئوي االنسداد مرض (المزمن الرئوي االنسداد مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

)الهوائيةوالممرات الرئتين على تؤثر التي األمراض

أتوماب ، من حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.اتصل

من حقنة تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

أتوماوماب.

فترة خالل تطعيمات أي تأخذ ال بأوفاتوماب. العالج تبدأ أن قبل تطعيمات أي تتلقى أن يجب كان إذا عما طبيبك اسأل

طبيبك.مع التحدث دون العالج

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

عضليةتشنجات

األنفسيالن أو انسداد

إسهال

الراسصداع

النومصعوبة

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

البلعأو التنفس في صعوبة

الشديدالتعرق

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

الصدرمن العلوي الجزء أو الرقبة أو الوجه في مفاجئ احمرار

ضعف

عاديةغير كدمات أو نزيف

شاحبجلد

الجلدتحت حمراء بقع مستديرة ، مسطحة ، تحديد ،

متسرع

قشعريرة
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العدوىعالمات من غيرها أو الحلق والتهاب والسعال والقشعريرة الحمى

الفكأو الرقبة أو الظهر أو الذراعين في ألم

صدر،ألم

سريعةقلب ضربات

إغماء

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

.ofatumumabحقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

®أزيرا

2021/10/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

a610009.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


MedlinePlusالدواء معلومات : )المزمنةالليمفاوية اللوكيميا ( Ofatumumabحقنمساء3:41ً 14 ، /22/4

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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