NUCALA

(mepolizumab)

کتابچهی پشتیبانی بیمار
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:

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

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.

گزارش عوارض جانبی
اگر عوارض جانبی داشتید یا فکر
میکنید عالئم غیرمعمولی تجربه
،کردهاید
 پرستار،بالفاصله با پزشک
 یا پزشک، پرستار خانگی،بیمارستان
.داروخانه صحبت کنید
این امر شامل هرگونه عوارض جانبی
فهرستنشده در این بروشور بستهبندی
هم میشود
ً عوارض جانبی را میتوانید مستقیما
Yellow Card Scheme ازطریق
:هم گزارش کنید
https://yellowcard.mhra.
gov.uk/.
0800 عوارض جانبی باید با شمارهتلفن
GlaxoSmithKline  به221 441
هم گزارش شود
با گزارش عوارض جانبی میتوانید در
ارائهی اطالعات
بیشتر دربارهی ایمنی این دارو کمک
.کنید
لطفا ً توجه داشته باشید که گزارش کردن
عوارض جانبی فقط به زبان انگلیسی
.دردسترس است

 تهیه شده استGSK UK این کتابچه توسط
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داروی  NUCALAشما
این راهنمای اطالعاتی برای کسانی است که قلم یا سرنگ پرشدهی  NUCALAبرای
آنها تجویز شده است ،و هدف از آن کمک به بیمارانی مانند شما است تا درک بهتری
از تشخیص بیماری آسم خودشان و چگونگی عملکرد این دارو داشته باشند.

در صفحههای بعد ،اطالعات مفیدی پیدا خواهید کرد که به شما در
درک این موضوعها کمک میکند:
• تشخیص بیماری آسم خاص شما

تشخیص بیماری شما
•

بیماری آسم من با دیگران چه تفاوتی دارد؟

•

معنای «آسم ائوزینوفیلیک سختدرمان شدید» چیست؟

درمان شما با
NUCALA

• درمان شما

•

چرا این دارو برای من تجویز شده است؟

•

این درمان با دیگر درمانها چه تفاوتی دارد؟

• موارد کاربردی مرتبط با درمان شما

•

آیا باید به مصرف داروهای کنونیام ادامه دهم؟

•

این درمان چه کارهایی انجام میدهد؟

•

این درمان چه فایدههایی ممکن است داشته باشد؟

•

عوارض جانبی این دارو چیست؟

پیوندهای مفیدی هم به منابع پشتیبانی آنالین در صفحهی آخر این فایل پیدیاف
ارائه شده است.

نکتههای کلیدی برای
بهخاطر سپردن

۲

•

درمان من شامل چه چیزهایی میشود؟

•

چه زمانی میتوانم این درمان را متوقف کنم؟

•

زمانبندی تزریق Nucala
۳

تشخیص بیماری شما

معنای سختدرمان چیست؟

بیماری آسم من با دیگران چه تفاوتی دارد؟
	پژوهشها نشان داده است که همهی آسمها شبیه هم نیستند .در واقع ،پزشکان دراثر
•
پیشرفتهای علمی متوجه شدهاند که انواع مختلف آسم به انواع مختلفی از درمان نیاز دارند.

	سختدرمان به این معناست که کنترل آسم شما دشوار است و/یا در برابر درمان
•
مقاومت میکند.

ائوزینوفیل چیست؟
	ائوزینوفیلها نوعی از گلبولهای سفید هستند که در سراسر بدن شما پیدا میشوند و
•
نقش مهمی در سیستم ایمنی شما برعهده دارند
	دانشمندان کشف کردهاند که وقتی ائوزینوفیلها از خون شما وارد ریههایتان میشوند،
•
میتوانند باعث شوند راههای تنفسی متورم شود و خطر حملهی آسم شدید افزایش یابد

 ٪۵-۱۰افراد دارای

بیماری آسم آسم شدید دارند.
مانند شما ،برای برخی از این افراد نوع خاصی از این بیماری تشخیص داده
شده است :آسم ائوزینوفیلیک سختدرمان شدید.
زیر میتواند به شما در درک این مفاهیم کمک کند.

تعریفهای

چرا آسم من شدید است؟

عالئم آسم
	یکی از جنبههای تفاوت انواع آسم در شدت آن است.
•
معموالً عبارت است از خسخس
بهطور کلی ،کنترل عالئم روزانهی آسم
سینه ،نفستنگی ،سنگینی سینه ،و
برای بیمارانی که آسم «شدید» دارند
سرفه (این موارد درطول زمان ممکن
است تغییر کند)
دشوارتر است

	بیمارانی که آسم «شدید» دارند ممکن است
•
همچنان دچار حملههای آسم شوند ،حتی وقتیکه دوزهای باالیی از
داروهای تجویزشده برای آسم مصرف میکنند

درصورت بروز یکی از موارد زیر ممکن است حملهی آسم
داشته باشید؛

• آرامبخش شما فایدهای نداشته باشد یا اثر آن پیش از چهار ساعت ازبین برود
• عالئم شما بدتر شوند (سرفه ،نفستنگی ،خسخس یا سنگینی سینه)
•	نفستنگی شما خیلی شدید باشد یا حرف زدن ،غذا خوردن ،یا خوابیدن دشوار
باشد
•	نفس کشیدن شما سریعتر شود یا این احساس را داشته باشید
که نمیتوانید درست نفس بکشید
اگر فکر میکنید خودتان یا شخص دیگری ممکن است حملهی آسم
داشته باشد ،بالفاصله رسیدگی پزشکی درخواست کنید.

̵Ϫ̩ϳϫΎϣ
ϩΩηΕϔγ

Ϫ̩ϳϫΎϣ

راه تنفسی
متورم
̶γϔϧΗϩέ
ϩΩη̲ϧΗ

۴

̵Ύϧ̵ϩέϭϳΩ
ϡέϭΗϣ

۵

̶γϔϧΗϩέ

راه تنفسی
سالم
̵ϩέϭϳΩ
̵ΩΎϋ̵Ύϧ

درمان شما با NUCALA

چه چیزهای دیگری باید دربارهی درمان من با
 NUCALAبدانم؟

چرا این دارو برای من تجویز شده است؟

•

گزینهی درمان با  NUCALAبرای افرادی است که آسم ائوزینوفیلیک سختدرمان شدید دارند.
تصمیمگیری تجویز این دارو برای شما براساس این ارزیابیها بوده است:

 NUCALAدرمانی اضافه بر داروهای آسم دیگر شما است ،که
بهطور خاص برای نوع آسم شما مناسب است (آسم ائوزینوفیلیک
سختدرمان شدید)

	.۱عالئم کنونی آسم شما ،ازجمله تعداد
حمالت آسم

 .۲انواع داروهایی که مصرف میکنید

آیا باید به مصرف داروهای کنونیام ادامه دهم؟
	بله NUCALA .درمانی اضافی است ،بدین معنا که شما باید
•
طبق تجویز دکترتان به مصرف سایر داروهای آسم خودتان

ادامه دهید

•

 .۳نتایج آزمایش خون دورهای

توصیه میشود همهی بیماران آسم برنامهی اقدام آسم داشته باشند

	چنانچه پرسشی دارید ،لطفا ً در نوبت ویزیت بعدی از پزشک،
•
پرستار ،یا پزشک داروخانه بپرسید.

۶

۷

 NUCALAچه کاری انجام میدهد؟

	وقتی ائوزینوفیلها (گلبولهای سفید) از خون شما وارد ریههایتان میشوند ،میتوانند
•
باعث شوند راههای تنفسی شما متورم شود و خطر حملهی آسم شدید افزایش یابد
•

Interleukin-5( )IL-5در تولید و بقای ائوزینوفیلها مشارکت میکند.

فواید احتمالی این دارو چیست؟
	مطالعات بالینی نشان داده است که این دارو برای بسیاری از بزرگساالن مانند شما
.۱
که آسم ائوزینوفیلیک سختدرمان شدید دارند ممکن است تعداد دفعات حملهی آسم را
کاهش دهد.
	برای آن دسته از بیمارانی که برای کنترل عالئم و حملههای بیماری آسم از
.۲
کورتیکواستروئید (کورتون) خوراکی استفاده میکنند ،این دارو ممکن است بتواند دوز

ﻓﻌﺎل ﺷده

روزانهی موردنیاز را کاهش دهد .هرگونه کاهشی باید توسط دکتر شما انجام شود.
	.۳این دارو ممکن است به شما کمک کند با

اﺋوزﯾﻧوﻓﯾل

ﺗورم

	 Nucalaراه اتصال  IL-5و ائوزینوفیلها را مسدود میکند و تعداد ائوزینوفیلها را در خون
•
شما کاهش میدهد ،و این کار باعث میشود تورم کمتری در ریههای شما اتفاق بیفتد.

بهبود کنترل آسم شما کیفیت کلی زندگی شما
بهبود یابد.

NUCALA
5

بهخاطر داشته باشید…
بدون مشورت با پزشکتان
هیچ تغییری در برنامهی
داروییتان ندهید.

IL

IL

5

IL

میزان ائوزینوفیلها را کاهش میدهد

Il-5R

اﺋوزﯾﻧوﻓﯾل
ﺗوﻟﯾد و ﺑﻘﺎ

تورم راههای تنفسی را کاهش میدهد

مهم است که توجه داشته باشید

در موارد زیر همیشه با پزشکتان مشورت کنید ،یا اگر در خانه پرستار دارید ،به او
اطالع دهید…

	باردار هستید ،فکر میکنید ممکن است
•
باردار باشید ،یا برای باردار شدن
برنامهریزی کردهاید
• دربارهی درمانتان بهنوعی نگرانی دارید

از کجا متوجه شوم  NUCALAبرای من مفید
بوده است؟
	همهی بیماران آسم باید برنامهی اقدام آسم داشته باشند .برنامهی
•
اقدام آسم را از اینجا بارگیری کنید و همراه با پزشک ،پرستار ،یا
پزشک داروخانهتان آن را پر کنیدhttps://www.asthma. :
org.uk/19b470cc/globalassets/for-professionals/
translated-action-plans/farsi-asthma-action-plan.pdf
	سابقهی مکتوبی از پیشرفت بهبودیتان داشته باشید تا
•
با پزشک ،پرستار ،یا پزشک داروخانهتان در میان
بگذارید

• آسم شما همچنان تحت کنترل نیست
• عالئم شما بدتر شده است
• به فرزندتان شیر میدهید
	اگر به  mepolizumabیا هرکدام از مواد
•
تشکیلدهندهی دیگر حساسیت دارید

۸

۹

عوارض جانبی این دارو
چیست؟
مانند همهی داروها ،این دارو هم میتواند عوارض جانبی داشته باشد ،اگرچه همهی افراد
دچار آنها نمیشوند .عوارض جانبی  Nucalaمعموالً مالیم تا متوسط است ولی گاهی
میتواند جدی باشد.
عوارض جانبی بسیار شایع که میتواند در هر  ۱۰نفر بر بیش از  ۱نفر مصرفکنندهی
 NUCALAتأثیر بگذارد ،عبارتند از:
• سردرد
عوارض جانبی شایع که میتواند در هر  ۱۰نفر بر حداکثر  ۱نفر مصرفکنندهی NUCALA
تأثیر بگذارد ،عبارتند از:
• اگزما (قسمتهای قرمز روی پوست

	عفونت سینه  -عالئم آن عبارتند از
•

با احساس خارش)
	واکنش منطقهی تزریق (درد،
•

سرفه یا تب (دمای باالی بدن)

برخی افراد ممکن است واکنشهای
آلرژیک یا شبه-آلرژیک داشته باشند که
بهعنوان واکنشهای حساسیت
بیشازحد شناخته میشود.
این واکنشها ممکن است شایع باشد (از
هر  ۱۰نفر حداکثر  ۱نفر را تحتتأثیر
قرار میدهد).
این واکنشها از چند دقیقه تا چند ساعت
پس از تزریق رخ میدهند ،ولی گاهی
عالئم ممکن است چندین روز بعد شروع
شود.

عالئم واکنشهای حساسیت بیشازحد شامل
موارد زیر است:
• سنگینی سینه ،سرفه ،و دشواری تنفس
	غش کردن ،احساس سرگیجه ،یا
•
گیجی
	تورم پلکها ،صورت ،لبها ،زبان،
•
یا دهان
• کهیر زدن
• خارش یا تحریک پوست
اگر واکنشهای مشابهی به هرگونه تزریق یا
دارویی داشتهاید ،به پزشکتان بگویید.

	عفونت مجاری ادرار (خون در
•

سرخی ،تورم ،احساس خارش یا

ادرار ،ادرار دردناک یا مکرر ،تب،

سوزش پوست نزدیک محل تزریق)

درد در ناحیهی پایین کمر)

	کمردرد
•

واکنشهای آلرژیک

	درد قسمت فوقانی شکم (درد معده یا
•
احساس ناراحتی در ناحیهی باالی معده)

• التهاب گلو (گلودرد)

اگر واکنش آلرژیکی تجربه کردید ،لطفا ً بالفاصله رسیدگی پزشکی درخواست کنید.

• تب (دمای باالی بدن)

• احتقان بینی (گرفتگی بینی)

عوارض جانبی نادر که میتواند در هر  ۱٬۰۰۰نفر بر حداکثر  ۱نفر مصرفکنندهی
 NUCALAتأثیر بگذارد ،عبارتند از:
• واکنش آلرژیک شدید (آنافیالکسی)
چنانچه هرکدام از این عالئم را تجربه کردید ،لطفا ً به پزشک ،پرستار ،یا پزشک داروخانه
بگویید.

۱۰

برای اطالعات بیشتر دربارهی عوارض جانبی ،لطفا ً بروشور اطالعات بیمار را که
همراه با داروی شما عرضه میشود بخوانید ،یا از www.nucalapatient.co.uk
بازدید کنید
۱۱

نکتههای کلیدی برای
بهخاطر سپردن
درمان من شامل چه چیزهایی میشود؟

زمانبندی تزریق  Nucalaدر خانه

•  NUCALAهر  ۴هفته یک بار تزریق میشود
	 Nucalaرا میتوانید در ران یا ناحیهی شکمی
•
تزریق کنید.
	اگر فرد دیگری دارو را به شما تزریق میکند،
•
میتواند از قسمت باالی بازوی شما هم استفاده کند.
	در جاهایی که پوست شما کبود ،حساس ،قرمز ،یا
•
سفت شده است تزریق نکنید.
مکانهای تزریق
Nucala

	در فاصلهی  ۵سانتیمتری ناف (روی شکم) تزریق
•
نکنید.

چه زمانی میتوانم این درمان را متوقف کنم؟
	تزریقهای  Nucalaرا تا زمانی که پزشک
•
شما نگفته است متوقف نکنید .ایجاد وقفه
یا توقف درمان با  Nucalaممکن است باعث
شود عالئم و حملههای آسم شما برگردد.
	 Nucalaبرای درمان بلندمدت آسم شدید
•
تهیه شده است.
	 NUCALAدرمانی اضافی است ،بدین
•
معنا که شما باید طبق تجویز دکترتان به
مصرف سایر داروهای آسم خودتان ادامه دهید
	اگر هنگام استفاده از این دارو عالئم آسم
•
شما بدتر شد ،لطفا ً درخواست رسیدگی
پزشکی کنید

۱۲

مهم است که تزریقهای  Nucalaرا هر چهار هفته انجام دهید .با پر کردن زمانبندی زیر
حساب نوبتهایتان را داشته باشید.
تزریق ۱
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۲
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۳
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۴
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۵
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۶
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۷
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۸
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۹
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۱۰
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۱۱
تاریخ:
ساعت:

تزریق ۱۲
تاریخ:
ساعت:

۱۳

امروز حالتان چطور بود؟
تاریخ

آیا روند مصرف داروهای معمولتان را فراموش
کردید یا در آن تغییراتی دادید؟

یادداشتهای تکمیلی

پشتیبانی بیشتر
اگر دربارهی درمان شما با  NUCALAیا تشخیص بیماری آسم شدیدتان پرسش دیگری دارید،
از وبگاه بیماران  NUCALAدر این نشانی بازدید کنید:

www.nucalapatient.co.uk
برای اطالعات بیشتر دربارهی زندگی با آسم ،از این پیوندهای مفید بازدید کنید:
بنیاد ریه بریتانیا
www.blf.org.uk/asthma
NHS Choices
www.nhs.uk/livewell/asthma
بنیاد آسم بریتانیا ()Asthma UK
www.asthma.org.uk
این وبسایتها فقط به زبان انگلیسی دردسترس است.
دربارهی آسم پرسشی عمومی دارید؟
با پرستاران متخصص بنیاد آسم بریتانیا ( )Asthma UKبه شمارهتلفن
 0300 222 5800گزینهی  ۱تماس بگیرید
دوشنبه تا جمعه ۹ ،صبح تا  ۵عصر
انجمنهای بیماران

نکتههای تکمیلی:
................................................................................................................
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...............................................................................................................
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انجمن گفتوگوی بنیاد آسم بریتانیا(:)Asthma UK
https://www.asthma.org.uk/forum
انجمن گفتوگوی بیمارانpatient.info/forums :
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