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)mepolizumab(

كتيب دعم المريض
REPORTING OF SIDE 
EFFECTS
If you have any side effects, or think 
that you are experiencing any unusual 
symptoms, 

talk to your doctor, hospital 
nurse, homecare nurse, or 
pharmacist straight away.
This includes any side effects that 
aren’t listed in the package leaflet

You can also report side effects directly 
via the Yellow Card Scheme at: 

Side effects should also be reported to 
GlaxoSmithKline on 0800 221 441
By reporting side effects you can help 
provide more information on the safety 
of this medicine.

Please note that the reporting of side 
effects is only available in English.

اإلبالغ عن اآلثار الجانبية

إذا كانت لديك أي آثار جانبية، أو تعتقد أنك تعاني 
 من أي أعراض غير عادية،  

تحدث إلى طبيبك، أو ممرضة 
المستشفى، أو ممرضة الرعاية 

المنزلية، أو الصيدلي على الفور.
وهذا يشمل أي آثار جانبية غير مدرجة في نشرة 

المجموعة

يمكنك أيًضا اإلبالغ عن اآلثار الجانبية مباشرةً عبر 
مخطط البطاقة الصفراء على:

 GlaxoSmithKline يجب أيًضا إبالغ شركة 
عن اآلثار الجانبية، على الرقم 441 221 0800

 من خالل اإلبالغ عن اآلثار الجانبية، يمكنك 
 المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول 

سالمة هذا الدواء.

يرجى مالحظة أن اإلبالغ عن اآلثار الجانبية متاح فقط 
باللغة اإلنجليزية.

https://yellowcard.mhra.gov.uk/ https://yellowcard.mhra.gov.uk/



دواء NUCALA الخاص بك
هذا الدليل اإلعالمي مخصص لألشخاص الذين تم وصف NUCALA لهم في صورة قلم 
معبأ مسبقًا، أو حقنة معبأة مسبقًا، بهدف مساعدة المرضى مثلك على فهم أفضل لتشخيص 

الربو وكيف يعمل دوائك.

ستجد في الصفحات التالية معلومات مفيدة ستساعدك على فهم:

تشخيص مرض الربو الخاص بك  •

العالج الخاص بك  •

الجوانب العملية التي ينطوي عليها العالج الخاص بك  •

ستجد أيًضا روابط مفيدة لمصادر الدعم عبر اإلنترنت في الصفحة األخيرة من ملف 
PDF هذا.
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التشخيص الخاص بك
ما هو المختلف بخصوص مرض الربو الذي أعانيه؟  •

ماذا يعني الربو اليوزيني شديد المقاومة للعالج؟  •

نقاط رئيسية يجب تذكرها
ما الذي سينطوي عليه العالج الخاص بي؟  •

متى يمكنني التوقف عن هذا العالج؟  •

Nucala جدول حقن  •

 NUCALA عالج
الخاص بك

لماذا تم وصف هذا الدواء لي؟  •

ما هو المختلف في هذا العالج؟  •

هل يجب أن أستمر في تناول دوائي الحالي؟  •

ماذا يفعل هذا العالج؟  •

ما الفوائد التي قد يجلبها هذا العالج؟  •

ما هي اآلثار الجانبية؟  •
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لماذا مرض الربو الذي أعانيه حاد؟
إحدى الطرق التي يمكن أن يختلف بها   •

الربو هي شدته. بصفة عامة، فإن مرضى 
"الربو الحاد" يجدون صعوبة في السيطرة 

على أعراض الربو اليومية

قد يستمر مرضى الربو "الحاد" في التعرض   •
لنوبات الربو، حتى عندما يتناولون جرعات 

عالية من أدوية الربو الموصوفة

التشخيص الخاص بك

ما هو المختلف بخصوص مرض الربو الذي أعانيه؟
أظهرت األبحاث أنه ليست كل حاالت الربو متماثلة. في الواقع، فقد دفعت التطورات العلمية   •

األطباء إلى إدراك أن األنواع المختلفة من الربو تتطلب أنواًعا مختلفة من العالج.

%10-5 من األشخاص الذين يعانون من 
الربو يعانون من الربو الحاد. 

مثلك، فقد تم تشخيص بعض هؤالء األشخاص بنوع معين: الربو اليوزيني شديد 
المقاومة للعالج. يجب أن تساعدك التعريفات التالية على فهم معنى ذلك.

أعراض الربو
عادةً ما تشمل األزيز، وضيق التنفس، 

وضيق الصدر، والسعال )يمكن أن 
تختلف هذه األعراض بمرور الوقت(
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ماذا تعني مقاومة العالج؟
مقاومة العالج تعني أن مرض الربو الخاص بك تصعب السيطرة عليه و/أو أنه يقاوم العالج  •

ما هي الخاليا الحمضية؟
الخاليا الحمضية هي نوع من أنواع كريات الدم البيضاء الموجودة في جميع أنحاء جسمك،   •

والتي تلعب دوًرا مهًما في جهاز المناعة لديك
اكتشف العلماء أنه عندما تنتقل الخاليا الحمضية من دمك إلى رئتيك، فإنها يمكن أن تتسبب في   •

التهاب القنوات الهوائية لديك، مما يزيد من خطر اإلصابة بنوبة ربو حادة

قد تتعرض ألزمة الربو في حالة حدوث أي مما يلي؛
المسّكن الخاص بك ال يساعد أو ال يستمر ألكثر من أربع ساعات   •

األعراض التي تشعر بها تزداد سوًءا )سعال، أو ضيق تنفس، أو أزيز، أو ضيق في   •
الصدر( 

تشعر بضيق شديد في التنفس أو من الصعب التحدث، أو تناول   •
الطعام، أو النوم 

تنفسك يزداد سرعة وتشعر وكأنك ال تستطيع التنفس بشكل صحيح   •
إذا كنت تعتقد أنك، أو أي شخص آخر، قد تكون مصابًا بنوبة ربو، فاطلب العناية 

الطبية على الفور.

القنوات الهوائية 
الصحية

القنوات الهوائية 
الملتهبة
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عالج NUCALA الخاص بك

لماذا تم وصف هذا الدواء لي؟
NUCALA هو خيار عالجي لألشخاص الذين يعانون من الربو اليوزيني شديد المقاومة للعالج. 

استند قرار وصف هذا الدواء لك إلى تقييم ما يلي:

أنواع األدوية التي تتناولها  .2

أعراض الربو التي تعانيها حاليًا، بما في ذلك   .1
عدد نوبات الربو

نتائج فحص الدم الروتينية  .3
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هل يجب أن أستمر في تناول دوائي الحالي؟
نعم. NUCALA هو عالج إضافي، مما يعني أنه يجب عليك   •
االستمرار في تناول أدوية الربو األخرى الخاصة بك على 

النحو الذي يحدده طبيبك

من المستحسن أن يكون لدى جميع مرضى الربو خطة عمل للتعامل    •
مع الربو

إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى طرحها على طبيبك، أو ممرضتك،   •
أو الصيدلي في موعدك التالي بالعيادة

ما الذي يجب أن أعرفه أيًضا عن عالج 
NUCALA الخاص بي؟ 

NUCALA هو عالج إضافي ألدوية الربو األخرى الخاصة بك، وهو   •
مناسب بشكل خاص لنوع الربو الذي تعاني منه )الربو اليوزيني شديد 

المقاومة للعالج(
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ماذا يفعل NUCALA؟
عندما تنتقل الخاليا الحمضية )كريات الدم البيضاء( من دمك إلى رئتيك، فإنها يمكن أن تتسبب   •

في التهاب القنوات الهوائية لديك، مما يزيد من خطر      اإلصابة بنوبة ربو حادة
يساهم )Interleukin-5 )IL-5 في تطوير وبقاء الخاليا الحمضية.   •

من المهم مالحظة أن
استشر طبيبك دائًما، وأخبر ممرضة الرعاية المنزلية الخاصة بك إذا.. 

حمضیة خالیا  إلتھاب

مفعلة

يمنع Nucala ارتباط IL-5 بالخاليا الحمضية، ويقلل من عدد الخاليا الحمضية في الدم، مما   •
يؤدي إلى تقليل االلتهاب في رئتيك

استمرت حالة الربو الخاصة بك خارج نطاق   •
السيطرة

أضحت األعراض الخاصة بك تزداد سوًءا  •
كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية  •

يتم حذف “إذا” كان لديك حساسية من   •
mepolizumab أو أي من المكونات األخرى
كنت حامالً، أو تعتقدين أنك قد تكونين حامالً، أو   •

تخططين إلنجاب طفل
كانت لديك أية مخاوف بشأن العالج الخاص بك  •

يقلل من التهاب القناة الهوائية

يقلل من مستويات الخاليا الحمضية

التطور والبقاء

میبولیزوماب

خالیا حمضیة

IL 5

IL
5

Il-5R

IL
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ما هي الفوائد التي قد يجلبها هذا الدواء؟
لقد وجدت الدراسات السريرية أنه بالنسبة للعديد من البالغين المصابين بالربو اليوزيني شديد   .1

المقاومة للعالج مثلك، فإن هذا الدواء قد يقلل من عدد نوبات الربو.

بالنسبة ألولئك المرضى الذين يتناولون الستيرويدات القشرية )مجموعة هرمونات الستيرويد(   .2
عن طريق الفم للسيطرة على أعراض ونوبات الربو التي يتعرضون لها، فقد يساعد هذا 

الدواء في تقليل الجرعة اليومية المطلوبة. أي تقليل للجرعة يجب أن يتم من خالل طبيبك.

قد يساعد هذا الدواء في تحسين نوعية حياتك بشكل   .3
عام عن طريق تحسين السيطرة على الربو.

 كيف سأعلم إذا ما كان NUCALA فعاالً 
بالنسبة لي؟

يجب أن يكون لدى جميع مرضى الربو خطة عمل للتعامل مع الربو. قم   •
بتنزيل خطة العمل الخاصة بالربو من هنا، وامألها مع االستعانة بطبيبك، أو 

ممرضتك، أو الصيدلي:

https://www.asthma.org.uk/0fea764c/globalassets/for-
professionals/translated-action-plans/arabic-asthma-

action-plan.pdf

احتفظ بسجل مكتوب فيما يتعلق بتقدمك في العالج،   •
لمشاركته مع طبيبك، أو ممرضتك، أو الصيدلي

تذكر...
ال تقم بإجراء أي تغييرات على 
خطة األدوية الخاصة بك دون 

استشارة طبيبك.
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ما هي اآلثار الجانبية؟

مثل جميع األدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في آثار جانبية، على الرغم من أنها ال تحدث لجميع 
األشخاص.    عادةً ما تكون اآلثار الجانبية التي يسببها Nucala خفيفة إلى معتدلة، ولكنها قد تكون 

خطيرة في بعض األحيان.

اآلثار الجانبية الشائعة والتي قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص يتناولون 
NUCALA، تشمل: 

عدوى في الصدر - قد تشمل أعراضها   •
السعال أو الحمى )ارتفاع في درجة 

الحرارة(

عدوى المسالك البولية )دم في البول،   •
 التبول المؤلم والمتكرر، الحمى، ألم 

أسفل الظهر(

ألم في الجزء العلوي من البطن )ألم في   •
 المعدة أو عدم راحة في الجزء العلوي 

من المعدة(

حمى )ارتفاع في درجة الحرارة(  •

األكزيما )بقع حمراء مثيرة للحكة   • 
على الجلد(

رد فعل في موقع الحقن )ألم، احمرار،   •
تورم، حكة وحرقان في الجلد بالقرب من 

مكان الحقن(

ألم في الظهر  •

التهاب البلعوم )التهاب الحلق(  •

احتقان األنف )انسداد األنف(  •

اآلثار الجانبية النادرة والتي قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 1,000 أشخاص يتناولون 
NUCALA، تشمل: 

رد فعل شديد متعلق بالحساسية )الحساسية المفرطة(  •
من فضلك أخبر طبيبك، أو ممرضتك، أو الصيدلي إذا كنت تعاني من أي من هذه األعراض

اآلثار الجانبية الشائعة جًدا والتي قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص يتناولون 
NUCALA، تشمل:

الصداع  •
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قد يكون لدى بعض الناس ردود فعل متعلقة 
 بالحساسية أو شبيهة بالحساسية، ردود 

 الفعل هذه هي المعروفة باسم 
تفاعالت فرط الحساسية.

قد تكون هذه التفاعالت شائعة )تؤثر على ما 
يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص(.

تحدث األعراض عادةً في غضون دقائق 
إلى ساعات بعد الحقن، ولكن في بعض 

األحيان يمكن أن تبدأ بعد عدة أيام.

إذا كنت تعاني من رد فعل متعلق بالحساسية، يرجى التماس العناية الطبية على الفور.

أعراض تفاعالت فرط الحساسية يمكن أن 
تشمل ما يلي:

ضيق الصدر، والسعال، وصعوبة التنفس  •
اإلغماء، أو الشعور بالدوار أو الدوخة  •

تورم الجفون، أو الوجه، أو الشفتين، أو   •
اللسان، أو الفم

قشعريرة  •
طفح جلدي  •

إذا كان لديك رد فعل مشابه تجاه أي حقنة أو 
دواء، فأخبر طبيبك.

لمزيد من المعلومات حول اآلثار الجانبية، يرجى قراءة نشرة معلومات المريض التي 
www.nucalapatient.co.uk تأتي مع دوائك، أو قم بزيارة

ردود الفعل المتعلقة بالحساسية
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 ما الذي سينطوي عليه العالج 
الخاص بي؟

يتم إعطاء NUCALA كحقنة واحدة مرة كل 4 أسابيع  •

يمكنك حقن Nucala في فخذيك أو بطنك.  •

إذا أعطاك شخص آخر الحقنة، فيمكنه أيًضا استخدام الجزء   •
العلوي من ذراعك.

ال تحقن الجلد في مكان به كدمات، أو حيث تكون البشرة   •
رقيقة، أو حمراء، أو صلبة.

ال تقم بالحقن في نطاق 5 سم حول ُسرة البطن.  •

متى يمكنني التوقف عن هذا العالج؟
ال تتوقف عن حقن Nucala إال إذا نصحك   •

طبيبك بذلك. قد يؤدي االنقطاع أو التوقف عن 
العالج باستخدام Nucala إلى عودة أعراض 

ونوبات الربو إليك مرة أخرى.
Nucala مخصص للعالج طويل األمد   • 

للربو الحاد.
Nucala هو عالج إضافي مما يعني أنه   •

 يجب عليك االستمرار في تناول أدوية 
الربو األخرى الخاصة بك على النحو الذي 

يحدده طبيبك
إذا تفاقمت أعراض الربو لديك أثناء تلقي   • 
هذا الدواء فيرجى التماس العناية الطبية

مواضع حقن 
NUCALA

نقاط رئيسية يجب تذكرها
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جدول حقن Nucala للرعاية المنزلية

الحقنة رقم 1
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 2 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 3 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 4 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 5 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 6 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 7 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 8 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 9
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 10 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 11 
التاريخ: 
الوقت: 

الحقنة رقم 12 
التاريخ: 
الوقت: 

 من المهم أن تحصل على حقن Nucala كل أربعة أسابيع. تتبع مواعيدك عن طريق ملء 
الجدول الزمني أدناه. 
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كيف كان شعورك اليوم؟
هل نسيت أو أجريت تغييرات على روتينك التاريخ

مالحظات إضافيةالمعتاد من األدوية؟

مالحظات إضافية:
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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المزيد من الدعم

إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى حول عالج NUCALA الخاص بك، أو تشخيص الربو الحاد 
الخاص بك، قم بزيارة موقع NUCALA للمرضى على:

www.nucalapatient.co.uk
لمزيد من المعلومات حول كيفية التعايش مع مرض الربو، قم بزيارة هذه الروابط المفيدة:

مؤسسة الرئة البريطانية
www.blf.org.uk/asthma

NHS اختيارات
 www.nhs.uk/livewell/asthma

مرض الربو في المملكة المتحدة
www.asthma.org.uk

هل لديك أية أسئلة عامة عن مرض الربو؟ 
 اتصل بممرضات الربو الخبيرات في المملكة المتحدة على الرقم 5800 222 0300، 

الخيار رقم 1 
من 9 صباًحا حتى 5 مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة

منتديات المرضى

 منتدى مناقشة الربو في المملكة المتحدة:
https://www.asthma.org.uk/forum

patient.info/forums :منتدى مناقشة المرضى
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