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الجلدتحت الحقن أ -1 بيتا إنترفيرون
)on feer ter'في (كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

التصلب مرض (المتعدد التصلب من مختلفة أشكال من يعانون الذين البالغين لعالج الجلد تحت أ -1 بيتا إنترفيرون حقن يستخدم

العضلي التنسيق وفقدان والخدر الضعف من الناس يعاني وقد صحيح بشكل األعصاب فيه تعمل ال مرض المتعدد ؛ العصبي

ذلك:في بما  )المثانةفي والتحكم والكالم ، الرؤية في ومشاكل

 ،)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

تلف ومنع االلتهاب تقليل طريق عن يعمل وهو المناعة. معُدالِّت تسمى األدوية من فئة إلى أ 1 بيتا إنترفيرون ينتمي

المتعدد.التصلب أعراض يسبب قد الذي األعصاب

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مسبقاً مملوء أوتوماتيكي حقن جهاز أو مسبقاً مملوءة حقنة في  )سائل(كمحلول  a-1beta Interferonالجلد تحت الحقن يأتي

كل الثالثة األيام نفس في الدواء هذا حقن يجب األسبوع. في مرات ثالث حقنها يتم ما عادة . )الجلدتحت (الجلد تحت للحقن

لذلك األقل ، على ساعة 48 لمدة متباعدة الحقن فترات تكون أن يجب وجمعة. وأربعاء اثنين يوم كل المثال ، سبيل على أسبوع ،

وقت في هو الدواء هذا لحقن وقت أفضل الحقن. أيام من يوم كل في اليوم من تقريباً الوقت نفس في الدواء حقن األفضل من

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع المساء. في أو الظهر بعد متأخر

مما أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال التوجيهات. حسب تماماً  a-1beta interferonاستخدم تفهمه. ال جزء أي شرح

طبيبك.وصفه

أسبوعين.كل مرة من أكثر ليس تدريجيا ً، جرعتك ويزيد أ 1 بيتا للفيروسات مضاد من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

حتى أ 1 بيتا للفيروسات مضاد استخدام في استمر يعالجها. ال ولكنه المتعدد العصبي التصلب مرض أعراض في  a-1beta Interferonيتحكم

طبيبك.إلى التحدث دون أ 1 بيتا للفيروسات مضاد استخدام عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو

للفيروسات مضاد حقن يمكنك ذلك ، بعد طبيبك. عيادة في الجلد تحت أ -1 بيتا للفيروسات مضاد من األولى جرعتك ستتلقى

الذي للشخص أو لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب بالحقن. يقوم قريب أو صديق جعل أو بنفسك الجلد تحت أ 1 بيتا

كذلكسيكون الذي الشخص أو عليك مرة ، ألول الجلد تحت  a-1beta interferonاستخدام قبل حقنه. كيفية الدواء سيحقن
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بعناية.التعليمات اتبع معها. يأتي الذي للمريض المصنعة الشركة معلومات أيضاً الحقن إعطاء يقرأ أن يجب

بإعادة تقم ال الدواء. بحقن فيها تقوم مرة كل في مسبقاً مملوء تلقائي حقن جهاز أو مسبقاً مملوءة جديدة حقنة استخدم

أو المحقنة في المتبقي المحلول بعض هناك يزال ال كان إذا حتى األوتوماتيكي. الحقن أجهزة أو المحاقن مشاركة أو استخدام

مقاومة حاوية في األوتوماتيكية الحقن أجهزة أو المستخدمة المحاقن من تخلص أخرى. مرة بالحقن تقم فال الحقن ، بعد الجهاز

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث األطفال. متناول عن بعيداً للثقب

إلى واضحاً حالً يكون أن يجب استخدامه. قبل التلقائي الحقن جهاز أو مسبقاً مملوءة حقنة في الموجود الدواء إلى دائماً انظر

المحقنة على المحدد الصالحية انتهاء تاريخ انقضى إذا أو جزيئات على يحتوي أو اللون متغير أو معكراً المحلول كان إذا قليال.ً أصفر

الجهاز.أو المحقنة تلك تستخدم فال األوتوماتيكي ، الحقن جهاز أو

مضاد حقن يمكنك الجلد. تحت أ -1 بيتا للفيروسات مضاد فيه تحقن أن يجب الذي المكان حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

ذراعيك ألعلى الخارجي السطح أو فخذك مثل والعضالت ، الجلد بين الدهون من بطبقة جسمك من مناطق في أ 1 بيتا للفيروسات

في مختلفاً مكاناً اختر للحقن. لذراعك الخارجي السطح أو فخذك في الحقن فقط فعليك جداً ، نحيفاً كنت إذا أردافك. أو معدتك أو

بالقرب تحقن ال التوالي. على مرتين المكان نفس تستخدم ال حقنة. كل ومكان بتاريخ بسجل احتفظ الدواء. بحقن فيها تقوم مرة كل

بأي طبيعي غير أو ملتهباً أو ندوباً أو كدمات أو أحمر أو مؤلماً الجلد فيها يكون منطقة في أو الخصر محيط أو  )البطنزر (السرة من

األشكال.من شكل

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

واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي الجلد تحت أ -1 بيتا للفيروسات

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي 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

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

أ ،1 بيتا للفيروسات مضاد استخدام قبل

مضاد من أخرى أدوية أي أو أ ، 1 بيتا للفيروسات مضاد تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أو الصيدلي اسأل البشري. األلبومين أو أخرى ، أدوية أي أو  ، )بليغريديإكستافيا ، بيتاسيرون ، أفونيكس ، (للفيروسات

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق

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

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

مرض (ذاتي مناعي بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا الكحول ؛ من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك أخبر

الدم خاليا انخفاض (الدم فقر  ؛ )المرضمن النوع بهذا إصابتك من متأكداً تكن لم إذا طبيبك اسأل خالياه ؛ الجسم فيه يهاجم

خاصة االكتئاب ، مثل عقلي مرض بسهولة ؛ النزيف أو الكدمات مثل الدم مشاكل البيضاء ؛ الدم خاليا انخفاض أو  ء)الحمرا

منهتعاني كنت إذا
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الدرقية.والغدة والكبد والكلى القلب أمراض أو القلب؛ فشل النوبات؛ بذلك ؛ القيام حاولت أو نفسك قتل في يوماً فكرت

تحت  a-1beta interferonاستخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الفور.على بطبيبك فاتصل الجلد ،

مضاد تستخدم أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

الجلد.تحت أ -1 بيتا للفيروسات

للكحول يمكن الجلد. تحت  a-1beta interferonاستخدام أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

أسوأ.أ -1 بيتا لإلنترفيرون الجانبية اآلثار يجعل أن

وآالم العضالت وآالم والتعرق والقشعريرة والحمى الصداع مثل األنفلونزا أعراض تشبه أعراض لديك يكون قد أنه تعلم أن يجب

هذه في للمساعدة طبية وصفة دون المتاحة والحمى األلم مسكنات بتناول طبيبك يخبرك قد الحقن. بعد والتعب الظهر

أو األعراض هذه إدارة الصعب من كان إذا طبيبك إلى تحدث الوقت. بمرور تختفي أو األعراض هذه تتحسن ما عادة األعراض.

شديدة.أصبحت

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

للفيروسات مضاد تحقن ال الجرعة. تلك فتجاوز التالي ، اليوم في جرعة جدولة تمت إذا تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة احقن

جدول إلى العودة عليك يجب الفائتة. الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تحقن ال التوالي. على يومين الجلد تحت أ -1 بيتا

به.القيام يجب ما حول أسئلة ولديك جرعة فاتتك إذا بطبيبك اتصل التالي. األسبوع في المعتاد الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الجلد تحت أ -1 بيتا إنترفيرون يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

الراسصداع

حمُى

قشعريرة

جافةعيون

الرؤيةفي مشاكل

جاففم

الحقنموقع في ألم أو تورم أو احمرار أو ألم أو كدمات

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

متفاقمأو جديد اكتئاب

بذلكالقيام محاولة أو التخطيط أو نفسك قتل أو إيذاء في التفكير

القلق

قشعريرة
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متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو الذراعين أو اليدين أو الحلق أو اللسان أو الفم أو الوجه أو العينين في تورم

دوار

إغماء

النوبات

التنسيقفقدان

الشديدالتعب

الطاقةنقص

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

شاحببراز

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

الداكنالبول

شاحبجلد

صدرألم

سريعةقلب ضربات

عاديغير نزيف أو كدمات

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة والحمى والسعال الحلق التهاب

المبررةغير الوزن خسارة أو زيادة

الوقتطوال الحرارة أو بالبرد الشعور

الحقنموقع في التصريف أو الجلد اسوداد

إسهالأو دموي أو أحمر براز

المعدةفي آالم

صعبأو بطيء كالم

الجلدعلى  )جلديطفح (محددة نقاط أو أرجوانية بقع

البولفي الدم أو التبول قلة

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  a-1beta Interferonيسبب قد
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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(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

تقم ال لكن الثالجة ، في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

يوماً.30 إلى تصل لمدة والضوء الحرارة عن بعيداً الغرفة حرارة درجة في الدواء تخزين يمكنك الثالجة ، توفر عدم حالة في بتجميده.

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

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

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

أ.-1 بيتا للفيروسات مضاد الجلد تحت للحقن

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

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

®ريبيف
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2019/10/15- 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

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

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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