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USE OF BARICITINIB IN HOSPITALISED ADULTS WITH COVID-19
استخدام  BARICITINIBللبالغين المصابين بـCOVID-19
الذين يحتاجون لدخول المستشفى
ومقدمي الرعاية
معلومات للمرضى والعائالت
ّ
تتضمن نشرة المعلومات هذه معلومات عن دواء  baricitinibعند استخدامه لمعالجة .COVID-19

ما هي الفوائد المحتملة لـ BARICITINIBفي معالجة COVID-19؟
مثبطات ) .Janus Kinase (JAKويعمل  baricitinibعلى تخفيف نشاط أنزيم
تسمى
ينتمي  baricitinibإلى مجموعة أدوية
ّ
ّ
يدعى  Janus Kinaseالذي يسبب التهابات ويؤثر على وظيفة جهاز المناعة .يخفف  baricitinibااللتهابات وتأثيرات النشاط
رجح أن يقلل من مخاطر الوفاة.
المفرط لجهاز المناعة التي يمكن حصولها عند اإلصابة الشديدة بـ ,COVID-19و ُي ّ

وقد تمت الموافقة على استخدام  baricitinibفي أستراليا لمعالجة بعض الحاالت المرضية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي
واإلكزيما .واالسم التجاري لهذا الدواء هو ®.Olumiant
تمت في آخر التجارب اإلكلينيكية دراسة مدى فعالية  baricitinibلمعالجة  ،COVID-19وبنتيجتها أصدرت
وقد ّ
 National COVID-19 Clinical Evidence Taskforceاألسترالية توصيات بشأن حاالت اإلصابة بـ COVID-19التي ُيحتمل على
ّ
يشكل  baricitinibعالجاً فعاالً لها.
األغلب أن

ما الذي ينبغي أخذه باالعتبار عند استخدام  BARICITINIBلمعالجة COVID-19؟
ال لمعالجة  COVID-19في أستراليا ،يتم حالياً
نظرا ً إلى أن ُ baricitinibيستخدم حديثاً كعالج لـ COVID-19وإلى أنه ليس مسج ً
ومقدمي الرعاية لهم الحاالت التي يمكن أن يفيد
جمع المعلومات عن مدى فعاليته ومدى أمانه .ومن المهم أن يفهم المرضى
ّ
 baricitinibفي معالجتها وأسباب ذلك .وسوف يقدم لك أطباؤك المزيد من المعلومات عن مدى فعالية هذا الدواء وأمانه
لحالتك المرضية.

ّ
تتلقى .baricitinib
ونظرا ً إلى أن ُ baricitinibيستخدم حديثاً لمعالجة  ،COVID-19من المهم أن تعطي موافقتك الرسمية قبل أن
ويمكنك دائماً العدول عن رأيك بشأن المعالجة بـ baricitinibوسحب موافقتك في أي وقت كان.

ما الذي ينبغي أن أخبر الطبيب به قبل استخدام  BARICITINIBلمعالجة COVID-19؟
يجب أن يعلم الطبيب ما يلي:

ّ
السل (بما في
❑أية حاالت صحية أخرى لديك بما فيها نقص كريات الدم البيضاء ،ونقص كريات الدم الحمراء ،واإلصابة بمرض
ّ
المتكررة ،و HIVأو  ،AIDSوالتهاب الكبد  Bأو التهاب الكبد  ،Cوهربس
بالسل) ،وحاالت العدوى
ذلك مخالطة شخص مصاب
ّ
ّ
والسكري ،والسرطان ،وارتفاع الكولسترول ،والتجلطات الدموية في أوعية رجليك الدموية (تج ّلط األوردة
النطاق (زنّار النار)،
العميقة) أو الرئتين (االنصمام الرئوي)
❑أية مشاكل صحية في الكبد أو الكلى

التحسسية السابقة ضد أي دواء
❑ردات الفعل
ّ

المكملة كالفيتامينات أو المعادن أو العالجات العشبية أو
❑جميع األدوية بما فيها األدوية التي تباع بدون وصفة طبية واألدوية
ّ
الطبيعية التي تأخذها أو أخذتها مؤخرا ً
حمل أو خطط للحمل
❑احتمالية وجود ْ

❑التلقيحات األخيرة أو خططك ألخذ لقاح
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ما هي اآلثار الجانبية لـBARICITINIB؟
لجميع األدوية آثار جانبية .بعض هذه اآلثار خطيرة ولكن في معظم األحيان ال تكون خطيرة ،والعديد منها يزول مع مرور
الوقت أو بعد التوقف عن أخذ العالج .وقد تلزم المعالجة الطبية لبعض اآلثار الجانبية؛ و ُيحتمل أن ال يعاني المريض من آثار
جانبية .توجد أدناه بعض اآلثار الجانبية المحتملة التي قد يعاني منها المريض خالل معالجة  COVID-19بـ .baricitinibو ُيحتمل
حصول آثار جانبية أخرى غير معروفة لـ baricitinibعند استخدامه لمعالجة المصابين بـ.COVID-19

اآلثار الجانبية المحتملة لـbaricitinib
•الغثيان (خاصة عند بداية المعالجة)

ما يجب أن تفعله
أخبر الطبيب أو الممرضة عند حصول هذه األعراض
لمساعدتك على معالجتها.

•ألم في البطن

•وجع في الرأس
•نقص في كريات الدم البيضاء

سوف يراقب الطبيب هذه اآلثار الجانبية بواسطة فحوصات
الدم.

•نقص في كريات الدم الحمراء
•تأثيرات على الكبد

•حاالت مرضية بسبب العدوى:

⸰نزلة برد ،ألم في الحلق ،رشح أو انسداد في األنف،
سعال

تعرق/قشعريرة برد ،ألم في العضالت ،ضيق في
⸰حمى،
ّ
تقرحات في
التنفس ،سخونة/احمرار/ألم في الجلد،
ّ
ً
التبول مرارا أكثر من العادة.
التبول،
الجسم ،حرقة عند
ّ
ّ

⸰أعراض هربس النطاق (زنّار النار) كوجع الرأس ،أو
الحساسية للضوء ،أو التنميل ،أو طفح جلدي يستدعي
ّ
تقرحات.
الحكة أو مؤلم مع
ّ

•تجلطات دموية في الرجلين أو الرئتين (انتفاخ مؤلم في
الرجلين ،ألم في الصدر أو ضيق في التنفس).

أي من
أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك ّ
هذه األعراض.

أي من
أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك ّ
هذه األعراض.

تحسسية:
ردود فعل
ّ

⸰ضيق في التنفس ،أزيز في التنفس ،صعوبة في التنفس
تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أعضاء أخرى
⸰ ّ
من الجسم

أي من
أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كان لديك ّ
هذه األعراض.

الشرى
⸰طفح جلدي شديد ،حكاك،
ّ

يرجى المالحظة :ما جاء أعاله ليس قائمة كاملة بجميع اآلثار الجانبية المحتملة .يوجد رابط إلكتروني يتضمن المزيد
من المعلومات عن اآلثار الجانبية لـ baricitinibفي آخر نشرة المعلومات هذه .كذلك بوسع الطبيب أو الصيدلي أو
ً
مباشرة و/أو إلى
الممرضة تزويدك بقائمة أوسع عن اآلثار الجانبية .يمكنك اإلبالغ عن اآلثار الجانبية إلى الطبيب
 Therapeutic Goods Administrationعلى الموقع .www.tga.gov.au/reporting-problems
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كيف يتم إعطاء BARICITINIB؟
يؤخذ  Baricitinibبابتالع القرص مع كوب من الماء .ويمكن أخذه مع الطعام أو بدون طعام.

يقرر طبيبك الجرعة المناسبة لك والمدة التي يجب أن تستمر فيها بأخذ الجرعة.

هل توجد محاذير خاصة بعالج BARICITINIB؟
استخدام هذا الدواء مع أدوية أخرى؟

قد يتفاعل  Baricitinibمع بعض األدوية األخرى ،وأحياناً قد يكون هذا التفاعل خطيراً .لذا ينبغي إخبار األطباء وغيرهم من
َّ
ً
تخطط ألخذها .يشمل ذلك األدوية التي
عادة أو التي
المختصين الصحيين (كالصيدلي أو الممرضة) بجميع األدوية التي تأخذها
المكملة ،كالفيتامينات والمعادن أو العالجات العشبية والطبيعية.
تباع بدون وصفة طبية واألدوية
ّ
ّ
يتفقد الطبيب والصيدلي تفاعالت األدوية قبل البدء بأخذ  baricitinibوعند التوقف عن أخذه.
وسوف
التلقيحات

ّ
يتفقد األطباء
نظرا ً إلى أن  baricitinibيمكن أن يخفض نشاط جهاز المناعة ،قد تحصل حاالت مرضية نتيجة العدوى .سوف
الحاالت المرضية الناجمة عن العدوى ويعطونك نصيحة عن التلقيحات المقبلة المناسبة لك .احرص على إخبار األطباء بأية
تلقيحات أخذتها مؤخراً.
الحمل واإلرضاع من الثدي
الخصوبة،
ْ

كنت حام ً
ِ
ال أو مرضعة ومصابة بـ .COVID-19استشيري طبيبك أو الصيدلي للحصول على
نصح بأخذ  baricitinibإذا
•ال ُي َ
معلومات ونصائح بهذا الشأن.
•تأثير  baricitinibعلى الخصوبة غير معروف.

سن الحمل باستخدام وسائل مناسبة لمنع الحمل ألسبوع على األقل بعد آخر جرعة من
•بصورة عامة ،تُنصح النساء في
ّ
 .baricitinibاستشيري طبيبك للمزيد من المعلومات.

مالحظاتي:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

المزيد من المعلومات عن BARICITINIB
•	 Eli Lilly Australia Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information Olumiant® baricitinib 4 mg filmcoated tablet blister pack. Therapeutic Goods Administration. Published 23 April 2021
https://search.tga.gov.au/s/search.html?collection=tga-artg&profile=record&meta_i=277917

•	 National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with
COVID-19 https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines
© 2021 NSW Therapeutic Advisory Group Inc and State of New South Wales (NSW Health).
إخالء من المسؤولية :لقد تم توفير هذه الوثيقة للمعلومات فقط ،وهي سارية المفعول وقت نشرها .ويمكن تحديث المعلومات بانتظام و ُينصح بتنزيل الوثيقة
ّ
محل المشورة الطبية لذا
من موقع  NSW TAGعند لزومها لمريض أو مقدم رعاية أو أفراد عائلة .وال تشمل هذه الوثيقة كل المعلومات المتوفرة ،وال تحل
ينبغي عدم استخدامها حصرياً لتحديد الخيارات أو القرارات العالجية الفعلية.
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