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تبازیو چیست؟
تبازیـو (تـری فلونومایـد ) قـرص خوراکـی اسـت کـه بـه منظـور درمـان
فـرم هـای عـود کننـده ام اس بـه کار بـرده مـی شـود .تـری فلونومایـد
دومیـن داروی خوراکـی مـورد تاییـد سـازمان غـذا-دارو آمریـکا جهـت
درمـان ام اس مـی باشـد.
در مطالعـات بالینـی انجـام شـده نشـان داده شـد کـه تـری فلونومایـد
مـی توانـد موجـب کاهـش میـزان ناتوانی بیمـار ،کاهش تعـداد دفعات
عـود بیمـاری ام اس و بهبـود داده هـای ام آر آی در طـی درمان بیماری
ام اس در افـراد مصـرف کننـده آن شـود .پروفایـل عـوارض جانبـی
تریفلونومایـد براسـاس نتایـج حاصلـه از مطالعـات انجـام شـده قابـل
تحمـل و کنتـرل می باشـد.

تبازیو چگونه در بدن عمل می کند؟
ام اس یـک بیمـاری خـود ایمنـی اسـت کـه در آن سـلول های سیسـتم
ایمنـی (لنفوسـیت هـای Bو )Tپیامـی را به اشـتباه دریافت کـرده و به
اعصـاب سیسـتم عصبـی مرکزی که شـامل مغز و نخاع اسـت ،حمله می
کننـد  .ایـن مناطـق آسـیب دیـده بـه صـورت پلاک در ام آر آی دیـده
مـی شـوند و مـی تواننـد مشـکالتی را بـرای فـرد بـه وجـود آورنـد کـه
بـا کـم کـردن فعالیـت سـلول هـای سیسـتم ایمنـی مـی تـوان التهاب و
آسـیب وارده را محـدود کـرد.
تبازیـو بـه گونـه ای متفـاوت از دیگر درمـان هـای ام اس عمل می کند
و ایـن گونـه تصـور می شـود که این دارو بـا جلوگیری از تولید سـلول
هـای سیسـتم ایمنـی (لنفوسـیت  Bو لنفوسـیت ) Tاز حملـه ی آن هـا
بـه سیسـتم عصبـی مرکـزی (شـامل مغـز و نخـاع) جلوگیـری مـی کنـد.
هـر چنـد مکانیسـم دقیـق داروی تبازیـو هنوز ناشـناخته اسـت ولی به
نظـر می رسـد تبازیـو از طریق مسـیرهای دیگری نیز بتوانـد در کنترل
بیمـاری ام اس موثر باشـد.
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مزایای تبازیو

مزایای تبازیو
استفاده آسان :روش مصرف خوراکی و یکبار در روز تبازیو
کارآیـی مناسـب :موثـر در کاهـش معیارهای خسـتگی در افراد مصرف
کننـده ،دارای اثربخشـی مناسـب مشـابه سـایر داروهـای خـط اول
درمـان ام اس
پروفایـل عـوارض ناخواسـته :دارای پروفایـل قابـل تحمـل و وجـود
روش هـای مناسـب کنتـرل کننـده آن

چه کسانی نباید تبازیو مصرف کنند؟
کسـانی کـه در یکـی از گـروه هـای زیـر قـرار دارنـد نبایـد داروی تبازیـو
را اسـتفاده کننـد:
♦ ♦مشکالت کبدی شدید
♦ ♦استفاده از داروی لفلونوماید
♦ ♦خانـم هـای بـاردار و یـا خانـم هایـی کـه قصـد بـارداری داشـته و از
روش هـای موثـر جلوگیـری از بـارداری اسـتفاده نمـی کننـد.
♦ ♦در مـورد شـیردهی هنـوز به طور قطعی مشـخص نیسـت کـه میزان
ترشـح تبازیـو در شـیر مـادر بـه چـه میـزان مـی باشـد .به همیـن دلیل
حتمـا بـا پزشـک متخصص خود مشـورت کنید تـا شـما را راهنمایی کند
کـه شـیردهی را انتخـاب کنیـد و یا مصـرف تبازیـو را ادامه دهید.
تبازیـو تـا مـدت  2سـال بعـد از قطـع مصـرف دارو در خـون فـرد باقـی
مـی مانـد کـه البتـه پزشـک شـما بـا تجویـز داروهایـی مـی توانـد سـطح
تبازیـو را در خـون شـما سـریع تـر کاهـش دهـد.
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طریقه مصرف تبازیو

طریقه مصرف تبازیو چگونه است؟
تبازیـو بـه صـورت قـرص خوراکـی بـوده کـه مـی تـوان آن را بـا فاصله
یـا بـدون فاصلـه از غـذا مصرف نمود .قـرص خوراکی تبازیـو حاوی 14
میلـی گـرم مـاده موثـره دارویی می باشـد که پزشـک نورولوژیسـت بر
اسـاس وضعیـت بیمـاری شـما تصمیم بـه تجویز آن مـی نماید.

بسته بندی تبازیو
هـر بسـته دارویـی شـامل  28عـدد تبازیـو مـی باشـد و بـرای کمـک به
شـما و جلوگیـری از فرامـوش کـردن مصـرف داروی تبازیـو ،قـرص ها
شـماره گـذاری شـده انـد .بـرای بیـرون آوردن دارو ،بـا فشـار وارد
کـردن بـه فویـل ،قـرص تبازیـو را بیـرون بیاوریـد.

قبل از شروع دارو به چه نکاتی باید توجه کنید؟
قبـل از شـروع مصـرف داروی تبازیـو در صـورت داشـتن هرکـدام از
مشـکالت زیـر حتمـا پزشـک خـود را مطلـع سـازید:
♦ ♦سابقه مشکالت کبدی یا کلیوی
♦ ♦وجـود تـب ،عفونـت ،یـا پاییـن بـودن توانایـی بـدن بـرای مبـارزه بـا
عفونـت ها
♦ ♦بـروز بـی حسـی و یـا سـوزن سـوزن شـدن در دسـت هـا و پاهـا کـه
ایـن نشـانه هـا متفـاوت از عالیـم معمـول ام اس شـما باشـد.
♦ ♦سابقه دیابت
♦ ♦سابقه مشکالت شدید پوستی در حین مصرف داروهای دیگر
♦ ♦سابقه مشکالت تنفسی
♦ ♦سابقه فشارخون باال
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عوارض جانبی تبازیو

آیـا مـی توان ایـن دارو را هم زمان با داروهـای دیگر مصرف
کرد؟
مشـکالت خاصـی در افـرادی کـه تبازیو را هـم زمان بـا دارو های دیگر
اسـتفاده مـی کننـد دیـده نشـده اسـت با ایـن حال افـرادی کـه داروی
لفلونومایـد را بـرای بیمـاری آرتریـت روماتوئیـد اسـتفاده مـی کننـد
یـا قبلا از آن اسـتفاده مـی کردنـد بهتـر اسـت کـه تبازیـو را بـه دلیـل
افزایـش احتمـال ابتلا بـه عفونـت هـا اسـتفاده ننمایند.
همچنیـن ایـن دارو ممکـن اسـت بـا داروهـای خوراکـی ضدبـارداری،
وارفاریـن و تیزانیدیـن نیـز تداخـل داشـته باشـد ،بـه همیـن دلیـل
بهتـر اسـت قبـل از شـروع دارو پزشـک خـود را از دیگـر داروهـای
مصرفـی خـود آگاه سـازید و مشـاوره هـای الزم را دریافـت نماییـد.

عوارض جانبی
هنـگام مصـرف هـر نـوع دارویـی مهـم اسـت کـه اطالعاتـی دربـاره ی
تاثیراتـی کـه آن دارو بـر روی بـدن شـما دارد داشـته باشـید  .تبازیـو
هـم ماننـد سـایر داروهـا ممکـن اسـت عـوارض جانبـی را در بعضـی
افـراد نشـان دهـد کـه در ایـن بخـش بـه توضیـح آن پرداختـه ایـم.

عوارض جانبی جدی تبازیو چیست؟
اگـر شـما در طـول اسـتفاده ار داروی تبازیـو تجربـه هـر کـدام از
عـوارض جانبـی را کـه در ادامـه بیـان مـی کنیـم داشـتید ،حتمـا بـا
پزشـک متخصـص خـود در میـان بگذاریـد.
علاوه بـر ریسـک ابتلا بـه مشـکالت کبـدی و خطـر آسـیب بـه جنیـن در
دوران بـارداری ،عـوارض جانبـی جـدی دیگـر تبازیـو عبـارت اسـت از:
♦ ♦کاهش تعداد سلول های سفید خون
♦ ♦بـی حسـی و یـا سـوزن سـوزن شـدن در دسـت و پـا کـه متفـاوت از
عالئـم ام اس باشـد
♦ ♦مشکالت پوستی
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♦ ♦مشکالت تنفسی
♦ ♦فشار خون باال

شایع ترین عوارض جانبی تبازیو چیست؟
شایع ترین عوارض جانبی تبازیو عبارت است از:
♦ ♦تغییرات آزمایش خون مربوط به مشکالت کبدی
♦ ♦نازک شدن و یا ریزش مو
♦ ♦اسهال
♦ ♦آنفوالنزا
♦ ♦حالت تهوع
♦ ♦احساس سوزش یا سوزن سوزن شدن در پوست
حقایقـی در مـورد نـازک شـدن و یـا ریـزش مـو در مصـرف کننـدگان
تبازیـو:
در مطالعـات بالینـی انجام شـده مربوط بـه داروی تـری فلونوماید نازک
شـدن و ریـزش مـو در بعضـی بیمـاران دیـده شـده اسـت .در بیـن
افـراد مصـرف کننـده 87 ،درصـد از بیمـاران هیـچ نشـانه ای از نـازک
شـدن و یـا ریـزش مـو را تجربـه نکردنـد و در افـرادی هـم کـه تجربـه
کـرده بودنـد ،نشـانه هـای نـازک شـدن و ریـزش مـو اغلـب بـه صورت
ضعیـف تـا متوسـط دیده شـده بـود و حتی بـدون درمان هـای اصالحی،
بعـد از مـدت زمـان کوتاهـی ،وضعیـت مـوی این افـراد به حالـت اولیه
خـود باز گشـت.
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تبازیو و بارداری
اطالعاتی در مورد بارداری در مصرف کنندگان تبازیو:

آسـیب رسـاندن بـه جنیـن :تبازیـو ممکن اسـت باعث آسـیب رسـیدن
بـه جنیـن مـادران بـاردار شـود .در صورتـی که بـاردار هسـتید از این
دارو اسـتفاده نکنیـد و در صورت اسـتفاده از ایـن دارو حتما از روش
هـای مطمئـن جلوگیری از بـارداری اسـتفاده کنید.
♦ ♦اگـر شـما خانـم هسـتید ،قبـل از شـروع اسـتفاده از تبازیـو بایـد
حتمـا تسـت بـارداری را انجـام دهیـد و در طول مصـرف دارو از روش
هـای مناسـب جلوگیـری از بـارداری اسـتفاده نماییـد.
♦ ♦بعـد از قطـع داروی تبازیـو بـا توجـه بـه نیمـه عمـر طوالنـی آن هـم
چنـان از بـارداری جلوگیـری کنیـد تـا زمانی که تسـت خون شـما نشـان
دهـد کـه سـطح تبازیـو در خـون بـه انـدازه کافـی پاییـن آمده اسـت.
مردانی که تبازیو مصرف می کنند:
♦ ♦اگـر همسـر شـما قصـد بـارداری دارد به سـرعت باید مصـرف دارو
را قطـع کـرده و بـا پزشـک خود مشـورت کنید تا سـطح دارو را در خون
شـما کاهش دهد.
♦ ♦اگـر همسـر شـما قصد بـارداری نـدارد  ،در طی مصـرف تبازیو حتما
از روش هـای مطمئـن جلوگیـری از بـارداری اسـتفاده نماییـد .از آنجـا
کـه تبازیـو تـا مدت طوالنی بعـد از قطع مصرف دارو ( 2سـال) همچنان
در خـون شـما باقـی مـی مانـد ،حتمـا بعـد از قطـع مصـرف تـا مدتـی که
سـطح دارو در خـون شـما پاییـن نیامـده اسـت ،از بـارداری جلوگیـری
کنید .
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قبل و بعد از شروع تبازیو

قبل از شروع مصرف تبازیو
پزشـک شـما نیـاز بـه انجـام چنـد تسـت قبـل از شـروع درمـان دارد ،بـه
عنـوان مثال:
♦ ♦آزمایش خون برای بررسی وضعیت کبدی
♦ ♦آزمایش خون جهت بررسی سلول های خونی
♦ ♦تست پوستی سل ( )TBو یا آزمایش خون مربوط به آن
♦ ♦بررسی فشار خون در ابتدا
♦ ♦تست بارداری

بعد از شروع مصرف تبازیو
پزشـک معالج شـما در مدت زمانی که شـما از تبازیو اسـتفاده می کنید،
اقدامات زیـر را انجام خواهد داد:
♦ ♦نظـارت ماهیانـه بـر آنزیـم های کبدی بـه مدت  6ماه پس از شـروع
مصرف و سـپس به صـورت دوره ای
♦ ♦بررسی فشار خون در صورت نیاز

چه مواردی را به پزشک خود اطالع دهید؟
در صـورت تجربـه کـردن هرکـدام از مـوارد زیـر  ،حتمـا پزشـک خـود را
آگاه سـازید:
♦ ♦مشکالت تنفسی
♦ ♦مشـکالت کبـدی کـه ممکـن اسـت شـامل زرد شـدن پوسـت یـا
سـفیدی چشـم ،تیره شـدن ادرار ،اسـتفراغ ،اسـهال و از دست دادن
اشـتها باشـد.
♦ ♦نشـانه هایـی از بـاال رفتـن پتاسـیم هـم چـون تهـوع یـا بـاال رفتـن
ضربـان قلـب
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تیم حمایتی و پرستاری تبازیو

تیم حمایتی پرستاری تبازیو
♦ ♦شـماره هـای تمـاس  )021(42318125-6یکـی از مسـیرهای
ارتباطـی بـا مرکـز مشـاوره تخصصـی تبازیـو مـی باشـد و بـه راحتی می
توانیـد بـا مراکـز پشـتیبان پرسـتاری مربوط به شـهر خـود از طریق آن
آشنا شـوید.
♦ ♦شـما مـی توانیـد بـه راحتـی از طریـق عضویـت در سـایت
 www.Tebazio.comاز اخبـار مرتبـط بـا داروی تبازیـو مطلـع
شـوید .جهت کسـب اطالعات بیشـتر در مورد داروی تبازیو می توانید
از دفترچـه راهنمـای مصـرف آن کـه در بسـته بنـدی دارو موجـود مـی
باشـد ،اسـتفاده نماییـد.

