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يالحظ:

في الكورتيكوستيرويدات مع باالشتراك  )19COVID-(2019 كورونا فيروس مرض لعالج حالياً  Tocilizumabحقن دراسة تتم

خارج الغشاء أكسجة إلى يحتاجون الذين أو الصناعي ، التنفس جهاز أو إضافي ، أكسجين إلى يحتاجون الذين األشخاص

في االستخدام تصريح على  )(FDAاألمريكية والدواء الغذاء إدارة وافقت  . )الدمإلى األكسجين يضيف جهاز  ؛ (ECMOالجسم

وما عامين أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين بعض لعالج التوسيليزوماب حقنة بتوزيع للسماح  )(EUAالطوارئ حاالت

.19COVID-بعدوى مصابين المستشفى يدخلون والذين فوق

هام:تحذير

ويزيد والفطريات والفيروسات البكتيريا من العدوى مكافحة على قدرتك تقليل إلى التوسيليزوماب حقن استخدام يؤدي قد

من نوع بأي تصاب ما غالباً كنت إذا طبيبك أخبر الجسم. في تنتشر قد للحياة مهددة أو خطيرة بعدوى إصابتك خطر من

مثل (البسيطة االلتهابات ذلك يشمل اآلن. العدوى من نوع بأي مصاباً تكون قد أنك تعتقد أو تعاني كنت إذا أو العدوى

طبيبك أخبر تختفي. ال التي المستمرة وااللتهابات  )البردقروح مثل (وتذهب تأتي التي وااللتهابات  )القروحأو المفتوحة الجروح

المناعة جهاز على تؤثر حالة أي أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس أو السكري بداء أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا أيضاً

تنتشر حيث الغربي والجنوب المسيسيبي ونهر أوهايو مثل مناطق إلى سافرت أو عشت أو تعيش كنت وإذا لديك ،

أيضاً طبيبك أخبر منطقتك. في شائعة العدوى هذه كانت إذا ما تعرف ال كنت إذا طبيبك اسأل الشديدة. الفطرية االلتهابات

(إيتانرسبت  ؛ )سيمزيا(سيرتوليزوماب  ؛ )كينريت(أناكينرا  ؛ )هوميرا(أداليموماب  ؛ : )abatacept )Orenciaتتناولكنت إذا
آزاسان ، (اآلزاثيوبرين مثل المناعة جهاز تثبط التي األدوية  ؛ )ريميكاد(إنفليكسيماب  ؛ )سيمبوني(غوليموماب  ؛ )إنربيل

 ، )وغيرهماتريكسال ، أوتريكسوب ، (ميثوتريكسات  ، )سانديموننيورال ، جينجراف ، (سيكلوسبورين  ، )إيموران

بريدنيزولون وميثيل ديكساميثازون مثل الفموية الستيرويدات  ؛ )بروغراف(وتاكروليموس  ، )راباميون(سيروليموس

حمى. الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )ريتوكسان(ريتوكسيماب أو  ؛ )رايوس(وبريدنيزون

التعب البلغم. في الدم المعدة في آالم إسهال؛ الوزن؛ فقدان سعال؛ الحلق؛ إلتهاب التنفس في صعوبة التعرق. قشعريرة.

عالمات أو التبول؛ كثرة التبول عند حرق الفم. في أو الجلد على تقرحات مؤلم. أو أحمر أو دافئ جلد العضالت؛ آالم الشديد

للعدوى.أخرى
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للمرض. أعراض أي لديك ليس ولكن  )الكبدأمراض من نوع ( Bالكبد التهاب أو  )الرئةعدوى من نوع (بالسل مصاباً تكون قد

سيجري األعراض. عليك وستظهر خطورة أكثر العدوى تصبح أن خطر من التوسيليزوماب حقن يزيد قد الحالة ، هذه في

إذا ما لمعرفة الدم اختبارات إجراء منك يطلب وقد النشطة غير السل بعدوى مصاباً كنت إذا ما لمعرفة للجلد اختباراً طبيبك

استخدام في البدء قبل العدوى هذه لعالج دواء طبيبك سيعطيك األمر ، لزم إذا بي. الكبد بالتهاب نشطة غير عدوى لديك كان

فيه ينتشر بلد أي زرت إذا أو  ، Bالكبد التهاب أو بالسل أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر التوسيليزوماب. حقن

عليك ظهرت إذا أو السل ، لمرض التالية األعراض من أي لديك كان إذا بالسل. مصاب شخص من بالقرب كنت إذا أو السل ،

ضعف مخاط ، أو بالدم مصحوب سعال الصدر ، في ألم سعال ، الفور: على بطبيبك اتصل العالج ، أثناء األعراض هذه من أي

من أي لديك كان إذا الفور على بطبيبك أيضاً اتصل ليلي. تعرق أو حمى ، قشعريرة ، الشهية ، فقدان الوزن ، فقدان إرهاق ، أو

العينين ، أو الجلد اصفرار المفرط ، التعب العالج: بعد أو أثناء األعراض هذه من أي عليك ظهرت إذا أو  Bالكبد التهاب أعراض

المعدة ، في آالم قشعريرة ، حمى ، الطين ، بلون األمعاء حركات داكن ، بول العضالت ، آالم القيء ، الغثيان ، الشهية ، فقدان

جلدي.طفح أو

خطيرة. بعدوى تصاب ال أنك من للتأكد بعناية صحتك طبيبك سيراقب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

التوسيليزوماب.لحقن جسمك استجابة من للتحقق العالج وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب

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

أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ الدواء. تتلقى مرة كل وفي التوسيليزوماب

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

التوسيليزوماب.حقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

معينة أنواع أعراض لتخفيف أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده  Tocilizumabحقن يستخدم

ذلك:في بما أخرى وحاالت المفاصل التهاب من

البالغين عند  )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما مفاصله ، الجسم فيها يهاجم حالة (الروماتويدي المفاصل التهاب

 ،)(DMARDsللمرض المعدلة للروماتيزم المضادة األدوية خالل من مساعدتهم يتم لم الذين

البالغين ،عند  )والرأسالرأس فروة في خاصة الدموية ، األوعية تورم تسبب حالة (العمالقة الخاليا ذو الشرايين التهاب

بـ المرتبط الجلدي التصلب مرض باسم أيضاً المعروف  ؛ ILD)-SScالجهازي بالتصلب المرتبط الخاللي الرئة مرض

ILD : البالغين ،عند  )الرئتينفي تندب على ينطوي الذي الرئة مرض

على يؤثر الطفولة مرحلة في المفاصل التهاب من نوع  ؛ (PJIAالمفاصل متعدد السبب مجهول الشبابي المفاصل التهاب

بعمر األطفال عند  )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما الحالة ، من األولى الستة األشهر خالل أكثر أو مفاصل خمسة

أكثر.أو سنتين
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يسبب مما الجسم ، من مختلفة مناطق في التهاباً تسبب األطفال عند حالة  ؛ (SJIAالسبب مجهول الشبابي المفاصل التهاب

أكثر ،أو سنتين بعمر األطفال عند  )والتطورالنمو وتأخير الوظيفة وفقدان وتورمها المفاصل وآالم الحمى

بعض تلقي بعد أكثر أو سنتين بعمر واألطفال البالغين عند  )الحياةيهدد وربما شديد فعل رد (السيتوكين إطالق متالزمة

المناعي.الحقن

نشاط منع طريق عن يعمل وهو . )6IL-(6 إنترلوكين مستقبالت مثبطات تسمى األدوية من فئة في  Tocilizumabحقن يقع

االلتهاب.تسبب الجسم في مادة وهي 6 ، اإلنترلوكين

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو طبيب بواسطة واحدة ساعة عن تزيد لمدة  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Tocilizumabحقن يأتي

عن  )الجلدتحت مباشرة (الجلد تحت للحقن مسبقاً مملوءة كمحقنة أو بالمستشفى خارجية عيادة أو طبي مكتب في ممرضة

المنزل.في نفسك طريق

4 كل مرة الوريد طريق عن إعطاؤه يتم ما عادة فإنه الروماتويدي ، المفاصل التهاب لعالج  tocilizumabإعطاء يتم عندما

أسبوعين.كل أو أسبوع كل واحدة مرة الجلد تحت أو أسابيع

أسبوع كل واحدة مرة الجلد تحت إعطاؤه يتم ما عادة فإنه العمالق ، الخلوي الشرايين التهاب لعالج  tocilizumabإعطاء يتم عندما

أسبوعين.كل أو

الجلد تحت إعطاؤه يتم ما عادة فإنه الجهازي ، بالتصلب المرتبط الخاللي الرئة مرض لعالج  tocilizumabإعطاء يتم عندما

األسبوع.في واحدة مرة

كل مرة الوريد طريق عن عادة ًيعُطى السبب ، مجهول الشبابي المفاصل التهاب لعالج  tocilizumabيعُطى عندما

أسابيع.3 أو أسبوعين كل مرة الجلد تحت أو أسابيع 4

أو أسبوعين كل مرة الوريد طريق عن عادة ًيعُطى السبب ، مجهول الشبابي المفاصل التهاب لعالج  tocilizumabإعطاء عند

أسبوعين.كل مرة أو أسبوع كل مرة الجلد تحت

واحدة ، كجرعة إعطاؤه يتم ما عادة فإنه السيتوكين ، إطالق متالزمة لعالج الوريد طريق عن  tocilizumabإعطاء يتم عندما

األقل.على ساعات 8 بفاصل إضافية جرعات 3 إلى يصل ما إعطاء يمكن ولكن

الجلد تحت التوسيليزوماب حقنة ستحقن كنت إذا طبيبك. عيادة في التوسيليزوماب حقن من الجلد تحت جرعة أول ستتلقى

الدواء سيحقن الذي للشخص أو طبيبك لك يوضح فسوف لك ، الدواء بحقن يقوم قريب أو صديق لديك أو المنزل في بنفسك

الدواء.مع تأتي التي لالستخدام المكتوبة التعليمات قراءة أيضاً الدواء سيحقن الذي والشخص أنت عليك يجب حقنه. كيفية

لها والسماح الكرتون ، من وإخراجها الثالجة ، من الدواء إزالة إلى ستحتاج التوسيليزوماب ، لحقن استعدادك من دقيقة ثالثين قبل

المحقنة. على الزناد أصابع لمس عدم على احرص الصندوق ، من مسبقاً مملوءة محقنة إخراج عند الغرفة. حرارة درجة إلى بالوصول

أخرى.طريقة بأي أو دافئ ماء في وضعه أو الميكروويف في تسخينه طريق عن الدواء تدفئة تحاول ال

حقن قبل دقائق 5 عن تزيد ال لمدة الغطاء إزالة يجب الدواء. حرارة درجة ارتفاع أثناء مسبقاً المعبأة المحقنة من الغطاء بإزالة تقم ال

إزالته.بعد الغطاء تستبدل ال الدواء.

a611004.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/3
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األرض.على أسقطتها إذا المحقنة تستخدم ال

اإلبرة مع المحقنة أمسك يمر ، لم العبوة على المطبوع الصالحية انتهاء تاريخ أن من للتأكد مسبقاً المعبأة المحقنة من تحقق

أال ويجب باهتا ًأصفر أو صافيا ًالسائل يكون أن يجب المحقنة. في الموجود السائل إلى كثب عن انظر ألسفل ، المتجه المغطاة

أو العبوة في مشاكل أي هناك كان إذا بك الخاص بالصيدلي اتصل جزيئات. أو كتل على يحتوي أو اللون متغير أو عكراً يكون

الدواء.تحقن وال المحقنة

بوصة 2 والمنطقة  )السرة(السرة باستثناء معدتك على مكان أي في أو الفخذين مقدمة في التوسيليزوماب حقنة حقن يمكنك

تحقن ال العلويين. الذراعين من الخارجية المنطقة استخدام أيضاً فيمكن بك ، الخاص الدواء بحقن يقوم آخر شخص كان إذا حولها.

تقوم مرة كل في مختلفاً مكاناً اختر كدمات. أو شامات أو ندبات به أو سليم غير أو صلب أو أحمر أو كدمات أو رقيق جلد في الدواء

اتصل الكاملة ، الجرعة حقن يتم لم إذا قبل. من استخدمتها التي المنطقة من األقل على واحدة بوصة بعد على الدواء ، بحقن فيها

الصيدلي.أو بطبيبك

محاقن أي من تخلص االستخدام. بعد المحاقن تغليف تعيد وال مسبقاً المعبأة  tocilizumabمحاقن استخدام تعيد ال

الحاوية.من التخلص كيفية عن الصيدلي واسأل للثقب مقاومة حاوية في مستعملة

حقن نجاح مدى ليرى بعناية طبيبك سيراقبك حالتك. يعالج لن لكنه األعراض ، على السيطرة في  Tocilizumabحقن يساعد قد

tocilizumab  من المختبر. نتائج في التغييرات بعض لديك كان إذا عالجك يؤخر أو جرعتك بتعديل طبيبك يقوم قد لك. بالنسبة

العالج.أثناء شعورك عن طبيبك تخبر أن المهم

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

التوسيليزوماب ،حقنة تلقي قبل

. tocilizumabحقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، tocilizumabمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل

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

مخففات ("التخثر مضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

غير االلتهاب مضادات (الستيرويدية غير االلتهاب مضادات من وغيره األسبرين  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )"الدم

الخافضة األدوية  ؛ )وغيرهماونابروسين أليف (ونابروكسين  )وغيرهماموترين ، أدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيدية

(وسيمفاستاتين  ، )أدفيكورفي ألتوبريف ، (لوفاستاتين  ، )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول
يحتاج قد . )وغيرهما24 ، ثيو إليكسوفيلين ، (الثيوفيلين أو  ؛ )الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع  ؛ )فيتورينفي زوكور ،

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك

أن يمكن الغليظة األمعاء بطانة في صغيرة أكياس (الرتج التهاب به ؛ أصبت أن سبق أو بالسرطان مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

مثل العصبي الجهاز على تؤثر حالة أي الثالثية. والدهون الكوليسترول نسبة ارتفاع أمعائك. أو معدتك في تقرحات  ؛ )تلتهب

من الناس يعاني وقد صحيح بشكل األعصاب فيه تعمل ال مرض المتعدد ؛ العصبي التصلب مرض (المتعدد التصلب

والفقدانوالخدر الضعف
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 ؛ (CIDPللميالين المزيل المزمن االلتهابي األعصاب اعتالل أو  )المثانةفي والتحكم والكالم الرؤية ومشاكل العضلي التنسيق

الكبد.مرض أو  ؛ )والعصبيالمناعي الجهاز في اضطراب

فاتصل التوسيليزوماب ، حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

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

التوسيليزوماب.

تحديث يجب أمكن ، إذا التوسيليزوماب. بحقن عالجك تبدأ أن قبل لقاحات أي تتلقى أن يجب كان إذا عما طبيبك اسأل

طبيبك.مع التحدث دون العالج فترة خالل تطعيمات أي تأخذ ال العالج. بدء قبل لألطفال التطعيمات جميع

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

بطبيبك.فاتصل توسيليزوماب ، تسريب لتلقي موعد فاتك إذا

وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فحقن توسيليزوماب ، عقار من الجلد تحت جرعة حقن نسيت إذا

الفائتة. الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تحقن ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة

التوسيليزوماب.حقن تحقن متى تعرف ال كنت إذا الصيدلي أو بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الراسصداع

العطسأو األنف سيالن

التوسيليزومابحقن فيه تم الذي المكان في تورم أو ألم أو حكة أو احمرار

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 هام ، تحذير قسم

متسرع

صرف- مائى تدفق

قشعريرة

متشوقمتلهف،

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

البلعأو التنفس في صعوبة

صدرألم
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إغماءأو دوار

األمعاءعادات في تغير أو المستمرة المعدة منطقة وآالم الحمى

أو اللون. بني أو أصفر بول ارتباك؛ الشهية؛ فقدان مبرر. غير نزيف أو كدمات األيمن. العلوي البطن ألم جلد أو صفراء عيون

شاحببراز

الدواء.هذا تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث السرطان. من معينة بأنواع اإلصابة خطر من توسيليزوماب يزيد قد

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حقن بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، مغلق الضوء ، عن بعيداً بها ، جاء التي العبوة في الدواء بهذا احتفظ

تعد لم أو قديم دواء أي تجاهل جافة. مسبقاً المعبأة المحاقن على حافظ بتجميده. تقم ال ولكن الثالجة ، في التوسيليزوماب

أدويتك.من المناسب التخلص حول بك الخاص الصيدلي إلى تحدث إليه. حاجة هناك

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

.tocilizumabحقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل
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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

®أكتيمرا

2021/07/15- 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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