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باريسيتينيب
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يالحظ:

-19:كوفيد عالج

إلى يحتاجون الذين األشخاص لدى  )19COVID-(2019 كورونا فيروس مرض لعالج حالياً  Baricitinibدراسة تتم

يضيف جهاز  ؛ (ECMOالجسم خارج الغشاء أكسجة إلى يحتاجون الذين أو الصناعي ، التنفس جهاز أو إضافي ، أكسجين

 )(EUAالطوارئ حاالت في االستخدام تصريح على  )(FDAاألمريكية والدواء الغذاء إدارة وافقت . )الدمإلى األكسجين
إلى إدخالهم يتم والذين أكبر أو عامين أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين بعض لعالج الباريتينيب بتوزيع للسماح

.19COVID-بعدوى مصابين المستشفى

هام:تحذير

المستشفى في العالج إلى العدوى هذه تحتاج قد الجسم. في تنتشر التي الشديدة الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية االلتهابات ذلك في بما خطيرة ، بعدوى إصابتك خطر من ويزيد العدوى مكافحة على قدرتك من الباريسينيب تناول يقلل قد

(وتذهب تأتي التي وااللتهابات  )القروحأو المفتوحة الجروح مثل (البسيطة االلتهابات ذلك يشمل اآلن. العدوى من نوع بأي مصاباً تكون قد أنك تعتقد كنت إذا أو العدوى من نوع بأي تصاب ما غالباً كنت إذا طبيبك أخبر الوفاة. تسبب وقد

حالة أي أو الرئة ، مرض أو  ، )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو  ، )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس أو السكري ، بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر تختفي. ال التي المزمنة وااللتهابات  )البردقروح مثل

المناعي الجهاز نشاط من تقلل أدوية تتناول كنت إذا طبيبك أخبر الشديدة. الفطرية العدوى تنتشر حيث المسيسيبي نهر أو أوهايو مثل مناطق في عشت أو تعيش كنت إذا طبيبك إخبار أيضاً عليك يجب لديك. المناعة جهاز على تؤثر أخرى

 ؛ )ريميكاد(إنفليكسيماب  ؛ )سيمبوني(غوليموماب  ؛ )إنربيل(إيتانرسبت  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )سيمزيا(سيرتوليزوماب  ؛ )إيمورانأزاسان ، (أزاثيوبرين  ؛ )كينريت(أناكينرا  ؛ )هوميرا(أداليموماب مثل:

(بريدنيزون  ، )بريلون(بريدنيزولون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل ديكساميثازون ، ذلك في بما الستيرويدات  ؛ )كيفزارا(ساريلوماب  ؛ )ريتوكسان(ريتوكسيماب  ؛ )تريكسالراسوفو ، أوتريكسوب ؛ (ميثوتريكسات  ؛ )عربةوادي (ليفلونوميد

 ؛ )سيمزيا(سيرتوليزوماب  ؛ )إيمورانأزاسان ، (أزاثيوبرين  ؛ )كينريت(أناكينرا  ؛ )هوميرا(أداليموماب مثل: المناعي الجهاز نشاط من تقلل أدوية تتناول كنت إذا طبيبك أخبر . )(Xeljanzوتوفاسيتينيب  ؛ )أكتيمرا(توسيليزوماب  ؛ )رايوس

 ؛ )ريتوكسان(ريتوكسيماب  ؛ )تريكسالراسوفو ، أوتريكسوب ؛ (ميثوتريكسات  ؛ )عربةوادي (ليفلونوميد  ؛ )ريميكاد(إنفليكسيماب  ؛ )سيمبوني(غوليموماب  ؛ )إنربيل(إيتانرسبت  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين

من تقلل أدوية تتناول كنت إذا طبيبك أخبر . )(Xeljanzوتوفاسيتينيب  ؛ )أكتيمرا(توسيليزوماب  ؛ )رايوس(بريدنيزون  ، )بريلون(بريدنيزولون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل ديكساميثازون ، ذلك في بما الستيرويدات  ؛ )كيفزارا(ساريلوماب

 ؛ )سيمبوني(غوليموماب  ؛ )إنربيل(إيتانرسبت  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )سيمزيا(سيرتوليزوماب  ؛ )إيمورانأزاسان ، (أزاثيوبرين  ؛ )كينريت(أناكينرا  ؛ )هوميرا(أداليموماب مثل: المناعي الجهاز نشاط

(بريدنيزولون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل ديكساميثازون ، ذلك في بما الستيرويدات  ؛ )كيفزارا(ساريلوماب  ؛ )ريتوكسان(ريتوكسيماب  ؛ )تريكسالراسوفو ، أوتريكسوب ؛ (ميثوتريكسات  ؛ )عربةوادي (ليفلونوميد  ؛ )ريميكاد(إنفليكسيماب

أوتريكسوب ؛ (ميثوتريكسات  ؛ )عربةوادي (ليفلونوميد  ؛ )ريميكاد(إنفليكسيماب  ؛ )سيمبوني(غوليموماب  ؛ )إنربيل(إيتانرسبت  ؛ )Sandimmune. )(Xeljanzوتوفاسيتينيب  ؛ )أكتيمرا(توسيليزوماب  ؛ )رايوس(بريدنيزون  ، )بريلون

(Xeljanzوتوفاسيتينيب  ؛ )أكتيمرا(توسيليزوماب  ؛ )رايوس(بريدنيزون  ، )بريلون(بريدنيزولون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل ديكساميثازون ، ذلك في بما الستيرويدات  ؛ )كيفزارا(ساريلوماب  ؛ )ريتوكسان(ريتوكسيماب  ؛ )تريكسالراسوفو ،

( .Sandimmune( إيتانرسبت  ؛)بما الستيرويدات  ؛ )كيفزارا(ساريلوماب  ؛ )ريتوكسان(ريتوكسيماب  ؛ )تريكسالراسوفو ، أوتريكسوب ؛ (ميثوتريكسات  ؛ )عربةوادي (ليفلونوميد  ؛ )ريميكاد(إنفليكسيماب  ؛ )سيمبوني(غوليموماب  ؛ )إنربيل

.)(Xeljanzوتوفاسيتينيب  ؛ )أكتيمرا(توسيليزوماب  ؛ )رايوس(بريدنيزون  ، )بريلون(بريدنيزولون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل ديكساميثازون ، ذلك في

إذا أو العالج تبدأ أن قبل التالية األعراض من أي لديك كان إذا وبعده. العالج أثناء العدوى عالمات عن بحثاً طبيبك سيراقبك

يليمما أياً واجهت
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ضيق سعال؛ العضالت؛ آالم قشعريرة. التعرق. حمى ؛ الفور: على بطبيبك اتصل العالج ، من وجيزة فترة بعد أو أثناء األعراض

اإلسهال التبول ؛ أثناء حارق أو مؤلم أو متكرر شعور الجلد. على تقرحات مؤلم. أو أحمر أو دافئ جلد الوزن؛ فقدان التنفس؛ في

المفرط.التعب أو

قد الحالة ، هذه في للمرض. أعراض أي لديك ليس ولكن  )خطيرةرئوية عدوى السل ؛ مرض (بالسل بالفعل مصاباً تكون قد

إذا ما لمعرفة للجلد اختباراً طبيبك سيجري األعراض. ظهور ويسبب خطورة أكثر العدوى جعل إلى الباريسينيب تناول يؤدي

هذه لعالج دواء طبيبك يعطيك سوف األمر ، لزم إذا ببارسيتينيب. عالجك وأثناء قبل النشطة غير السل بعدوى مصاباً كنت

أو عشت قد كنت إذا أو به ، أصبت أن سبق أو بالسل مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر الباريسينيب. تناول في البدء قبل العدوى

لمرض التالية األعراض من أي لديك كان إذا بالسل. مصاب شخص من بالقرب كنت إذا أو السل ، مرض فيه ينتشر بلداً زرت

الدموي ، المخاط سعال أو السعال ، الفور: على بطبيبك فاتصل العالج ، أثناء األعراض هذه من أي عليك ظهرت إذا أو السل ،

الحمى.أو العضالت ، قوة فقدان أو الوزن ، فقدان أو

أو  )العدوىتقاوم التي الخاليا في يبدأ سرطان (الليمفاوية الغدد بورم اإلصابة خطر زيادة إلى الباريسينيب تناول يؤدي قد

أنواع من نوع أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الجلد. وسرطان الرئة سرطان ذلك في بما السرطانات ، من أخرى أنواع

التدخين.لك سبق إذا أو تدخن كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر السرطان.

جلطة أو الدماغية ، السكتة أو القلبية النوبة مثل للحياة ، مهددة أو خطيرة قلبية مشاكل إلى الباريسينيب تناول يؤدي قد

أيضاً طبيبك أخبر التدخين. لك سبق إذا أو تدخن كنت إذا طبيبك أخبر الساقين. أو الرئتين في للحياة مهددة أو خطيرة دموية

في أو رئتيك أو ذراعيك أو ساقيك في دموية جلطة دماغية سكتة أخرى ؛ قلبية مشاكل أو قلبية نوبة من عانيت قد كنت إذا

فاتصل العالج ، أثناء التالية الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا السكري. مرض أو مرتفع؛ دم ضغط الدهون؛ عالي الشرايين ؛

الرقبة أو الظهر أو الذراعين في ألم الصدر ؛ في ثقل أو الصدر في شديد ألم طارئ: طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك

أو بطيء خطاب الساقين ؛ أو الذراع أو الوجه في ضعف أو خدر بالدوخة الشعور البارد. العرق في تندلع المعدة ؛ أو الفك أو

الدفء ،األلم ، أو سعال؛ التنفس. في صعوبة أو التنفس في ضيق صعب

جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للبارسيتينيب.

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

baricitinib  الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

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

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

الباريسينيب.تناول  )مخاطر(مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

a618033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/2
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مسببة مفاصله الجسم فيها يهاجم التي الحالة (الروماتويدي المفاصل التهاب لعالج أخرى أدوية مع أو بمفرده  Baricitinibيستخدم

)ق(دواء  )(TNFالورم نخر عامل مثبطات من أكثر أو لواحد جيد بشكل يستجيبوا لم الذين البالغين عند  )الوظيفةوفقدان والتورم األلم
.Baricitinib  مثبطاتتسمى األدوية من فئة في هوkinase )JAK(  Janus . المناعة.جهاز نشاط تقليل طريق عن يعمل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في  baricitinibخذ يومياً. واحدة مرة بدونه أو الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Baricitinibيأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريبا الوقت نفس

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط  baricitinibخذ تفهمه. ال جزء أي شرح

من  )مل10 (صغيرتين ملعقتين حوالي في وتذويبها صغير كوب في وضعها يمكنك األقراص ، ابتالع على قادر غير كنت إذا

من أخرى مل 10 أضف الخليط ، شرب بعد الفور. على الخليط وابتلع مرات عدة المحتويات حرك الغرفة. حرارة بدرجة الماء

الخليط.وابتلع مرات عدة المحتويات حرك الزجاج. إلى الماء

طبيبك إخبار من تأكد الشديدة. الجانبية اآلثار بعض من تعاني كنت إذا دائم أو مؤقت بشكل العالج إيقاف إلى طبيبك يحتاج قد

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

الباريستينيب ،تناول قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو الباريتينيب ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل الباريسيتينيب.

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

بروباالن ، (البروبينسيد يلي: ما أو هام تحذير قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بروبنيسيدكول في

ء)األمعاأو المعدة بطانة في تقرحات (قرح من تعاني كنت إذا أو تشخيصها يتم لم المعدة في آالم من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر
(النطاقي الهربس  ، ء)الحمراالدم لخاليا الطبيعي العدد من . )انخفاض(الدم وفقر  ، )الغليظةاألمعاء بطانة تورم (الرتج والتهاب  ،

أمراض السرطان ،  ، )الماضيفي الماء بجدري أصيبوا الذين األشخاص عند يحدث أن يمكن جلدي طفح المنطقية ؛ القوباء

الكلى.أمراض أو  ، Cالكبد التهاب أو  Bالكبد التهاب ذلك في بما الكبد

بطبيبك.فاتصل الباريسينيب ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الباريسيتينيب.تناول أثناء ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

دون العالج فترة خالل تطعيمات أي تأخذ ال تطعيمات. أي تتلقى أن المقرر من أو مؤخراً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

طبيبك.مع التحدث

a618033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/3
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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

الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا  Baricitinibيسبب قد
تختفي:

غثيان

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

التنفسأو البلع في صعوبة الحلق. أو الشفتين أو العينين أو الوجه في تورم قشعريرة؛

إمساكأو وإسهال بحمى مصحوبة كانت إذا خاصة المعدة ، في آالم

الجلدشحوب أو إرهاق أو التنفس في ضيق

الكوليسترول مستويات لمراقبة اختبارات طبيبك سيطلب الدم. في الكوليسترول مستويات في زيادة  Baricitinibيسبب قد

الدواء.هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث ببارسيسينيب. عالجك أثناء لديك

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار  Baricitinibيسبب 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

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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[

a618033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
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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

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

الباريسينيب.تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

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
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