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الدواء؟هذا وصف لماذا

:Atezolizumabحقن يستخدم

يمكن ال أو انتشر الذي  )البوليةالمسالك من أخرى وأجزاء المثانة بطانة سرطان (البولية الظهارة سرطان من معينة أنواع لعالج

 ،)سيسبالتينكاربوبالتين ، (البالتيني الكيميائي العالج تلقي على القادرين غير األشخاص لدى الجراحة طريق عن إزالته

 )(NSCLCالصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان من معينة ألنواع أولي كعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع أو بمفرده
الجسم ،من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي

الكيميائي العالج بأدوية العالج بعد أو أثناء ساء والذي الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  NSCLCمن معين نوع لعالج

األخرى ،

(البالتين على المحتوي الكيميائي بالعالج العالج وبعد إلزالته الجراحة بعد  NSCLCمن معين نوع عودة ومنع لعالج وحده
 ،)سيسبالتينكاربوبالتين ،

جميع في انتشر الذي  )(SCLCالصغيرة الخاليا ذو الرئة سرطان من معين لنوع أولي كعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع

الجسم ،من أخرى أجزاء إلى أو الرئة أنحاء

لدى الجراحة طريق عن إزالته يمكن ال أو انتشر الذي  )(HCCالكبدية الخاليا سرطان لعالج  )أفاستين(بيفاسيزوماب مع باالشتراك

وقبل ، من كيميائياً عالجاً يتلقوا لم الذين األشخاص

من نوع (الجلد سرطان من معينة أنواع لعالج   )Zelboraf( vemurafenibو  )cobimetinib )Cotellicمعباالشتراك

الجراحة.طريق عن إزالته يمكن ال أو انتشر الذي  )الجلدسرطان

بروتين عمل منع طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة في  Atezolizumabحقن يقع

الورم.نمو إبطاء على ويساعد السرطانية ، الخاليا محاربة على للشخص المناعي الجهاز هذا يساعد السرطانية. الخاليا في معين

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في ممرضة أو طبيب بواسطة دقيقة 60 إلى 30 عن تزيد لمدة الوريد في حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Atezolizumabحقن يأتي

عالجك مدة طبيبك سيحدد جرعتك. حسب أسابيع أربعة أو ثالثة أو أسبوعين كل مرة حقنها يتم ما عادة طبية. منشأة أو مستشفى

منها.تعاني التي الجانبية واآلثار لألدوية ، جسمك استجابة ومدى عالجه ، يتم الذي السرطان نوع على ويعتمد

أثناء بعناية بمراقبتك الممرضة أو الطبيب سيقوم الدواء. تسريب أثناء خطيرة فعل ردود  Atezolizumabحقن يسبب قد

منأياً واجهت إذا الدواء. تلقيك
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صعوبة أزيز ، التنفس ، في ضيق باإلغماء ، شعور دوار ، رعشة ، قشعريرة ، حمى ، احمرار ، الفور: على طبيبك أخبر التالية ، األعراض

الشفتين.أو الوجه في تورم أو الرقبة ، أو الظهر في ألم جلدي ، طفح حكة ، التنفس ، في

تأكد معينة. جانبية آثار من تعاني كنت إذا أخرى بأدوية عالجك أو إيقافه ، أو العالج تأخير أو التسريب ، إبطاء إلى طبيبك يحتاج قد

أتيزوليزوماب.حقن باستخدام عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من

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

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

FDA)( )ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.govوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة
/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

أتزوليزوماب ،حقن تلقي قبل

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

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

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

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

إشعاعي عالج أو عظمي نخاع زرع لعملية سابقاً خضعت أو عظمي نخاع أو عضو زرع عملية أجريت قد كنت إذا طبيبك أخبر

في اضطراب (الشديد العضلي الوهن مثل العصبي جهازك على تؤثر حالة أي التنفس. أو الرئة في مشاكل صدرك ؛ لمنطقة

)المفاجئاألعصاب تلف بسبب محتمل وشلل وخز ، ضعف ، (باريه جيالن متالزمة أو  )العضالتضعف يسبب العصبي الجهاز
فيها يهاجم حالة (كرون مرض مثل  )الجسممن صحياً جزءاً المناعي الجهاز فيها يهاجم حالة (الذاتية المناعة أمراض أحد  ؛

تسبب حالة (التقرحي. القولون والتهاب  )والحمىالوزن وفقدان واإلسهال األلم مسببة الهضمي الجهاز بطانة المناعي الجهاز

األنسجة من العديد المناعي الجهاز فيها يهاجم حالة (الذئبة أو  )والمستقيم ]الغليظةاألمعاء [القولون بطانة في وتقرحات تورماً

أخبر الكبد. أو الكلى أمراض أو الدرقية الغدة مشاكل السكري؛ داء  ؛ )والكلىوالدم المفاصل الجلد ، ذلك في بما واألعضاء

لدى أعراضاً تسبب قد فيروسية عدوى  ؛ (CMVللخاليا المضخم بالفيروس أصبت أن سبق أو لديك كان إذا أيضاً طبيبك

.)المناعةجهاز في ضعف من يعانون الذين المرضى

تلقيك أثناء تحملي أال يجب العالج. بدء قبل الحمل اختبار إجراء عليك سيتعين للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

أثناء استخدامها يمكنك التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث جرعة. آخر بعد أشهر 5 ولمدة أتيزوليزوماب حقنة

الجنين. Atezolizumabيؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل أتيزوليزوماب ، حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا العالج.

آخر بعد أشهر 5 ولمدة العالج أثناء الطبيعية الرضاعة بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

جرعة.
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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  Atezolizumabحقن يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

المفاصلأو الرقبة أو الظهر آالم

شاحبجلد

الذراعينفي تورم

الشهيةفقدان

غثيان

التقيؤ

إمساك

الشعرتساقط

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

البرازاللزج ، األسود ، القطران أو البراز ، في المخاط أو الدم المعدة ، آالم اإلسهال ،

قيءغثيان ، حمى ، الظهر ، إلى ينتشر قد ولكنه المعدة منتصف أو األيسر العلوي الجزء في يبدأ مستمر ألم

أو المؤلم أو الصعب أو العاجل أو المتكرر والتبول األنفلونزا أعراض تشبه وأعراض والقشعريرة والسعال الحلق والتهاب الحمى

للعدوىأخرى عالمات

الشهيةفقدان أو القدمين ، أو الكاحلين في تورم البول ، في دم التبول ، قلة

الصدرفي ألماً أو التنفس في ضيقاً أو دموياً يكون قد متفاقم أو جديد سعال

المعدة ، من العلوي األيمن الجزء في ألم قيء ، أو غثيان بسهولة ، كدمات أو نزيف شديد ، إرهاق العينين ، أو الجلد اصفرار

الشهيةانخفاض  ، )الشايبلون (داكن بول

الصوت تعميق بالبرد الشعور التعرق زيادة إمساك؛ سريعة؛ قلب ضربات الشديد التعب عادي. غير صداع أو يختفي ال صداع

تغييرات زيادته ؛ أو الوزن فقدان التبول زيادة اإلغماء. أو الدوخة المعتاد ؛ من أكثر العطش أو بالجوع الشعور الشعر؛ تساقط

النسيانأو االرتباك أو بالعصبية الشعور أو الجنسي الدافع انخفاض مثل السلوك أو المزاج في تغيرات الرؤية

الجلدفي تقشير أو تقرحات أو حكة أو جلدي طفح

التناسليةاألعضاء منطقة أو الحلق أو األنف أو الفم في تقرحات

الرقبةتصلب الضعف ؛ أو التشنج أو المستمرة العضالت آالم

الساقينأو الذراعين في وخز أو خدر

العينفي احمرار أو ألم الرؤية ، في أخرى مشاكل أو للضوء ، حساسية مزدوجة ، أو ضبابية رؤية

الكريهة.الفم رائحة الضعف ، الشديد ، التعب التبول ، زيادة المعتاد ، من أكثر العطش أو بالجوع الشعور
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الكاحلينتورم انتظامها ، عدم أو القلب ضربات سرعة التنفس ، في ضيق الصدر ، في ألم

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

 atezolizumabبحقن عالجك وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

كان إذا ما لمعرفة عالجك تبدأ أن قبل معملياً اختباراً طبيبك سيطلب الحاالت ، بعض في للدواء. جسمك استجابة من للتحقق

أتيزوليزوماب.باستخدام السرطان عالج الممكن من

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

®تسنتريك

2022/01/15- 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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