
نمنح األمهات جرعة إضافية من الدعم الشخصي عبر برنامج 
Makena Care Connection®

 إذا كنِت قد خضعِت لحالة فردية للوالدة الطبيعية المبكرة 
)قبل األسبوع 37(، فأنِت ُمعرضة لخطر والدة مبكرة أخرى

 ساعدي في منح طفلك 

المزيد من الوقت كي ينمو

رسم تصويري



ُيرجى مراجعة معلومات السالمة الهامة في الصفحات 9 و10 و11 
ومعلومات وصف الدواء الكاملة المرفقة.
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يساعد عقار ®Makena )حقن هيدروكسي بروجستيرون كابروات( 
على منح الطفل المزيد من الوقت كي ينمو1

إّن عقار ماكينا عبارة عن بروجستين يستخدم للحد من مخاطر الوالدة 
المبكرة عند النساء الحوامل بجنين واحد والالتي لديهن تاريخ سابق 

ن نسبة  للوالدة الطبيعية المبكرة. وتعتمد فعالية عقار ماكينا على تحسُّ
النساء الالتي وضعن حملهن خالل فترة > 37 أسبوعاً من الحمل. ال 
توجد تجارب خاضعة للمراقبة تشير إلى وجود فائدة سريرية مباشرة، 
مثل التحسن في نسبة اإلصابة باألمراض والوفاة بين األطفال حديثي 

الوالدة.

قيود االستخدام: رغم وجود العديد من عوامل الخطر المتعلقة بالوالدة 
المبكرة، إال أن سالمة عقار ماكينا وفعاليته قد ظهرت فقط في النساء 

الالتي لديهن حالة فردية سابقة للوالدة الطبيعية المبكرة. أنه غير 
مخصص لالستخدام في حاالت النساء الحوامل في أكثر من جنين أو 

غيرها من عوامل الخطر المتعلقة بالوالدة المبكرة.

رسم تصويري
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ما هي الوالدة المبكرة؟

كل أسبوع هام — كل أسبوع إضافي ُيحدث فرقاً لطفلِك. 
تحّدثي مع مقدم الرعاية الخاص بك حول مخاطر الوالدة 

المبكرة وما ُيمكنك فعله للحد من تعرضك للخطر

إّن الهدف من الحمل الصحي هو الوصول للوالدة بعد الفترة الكاملة 
)39 إلى 40 أسبوًعا( لمنح طفلك الوقت الالزم للنمو والتطور. 

على سبيل المثال، تظل رئتا طفلك ودماغه في طور النمو خالل األسابيع 
األخيرة من الحمل.3،2

تحدث الوالدة المبكرة عندما يولد الطفل مبكراً، أي قبل 37 أسبوًعا من 
الحمل، أو 3 أسابيع قبل موعد والدة الطفل.4 الوالدة المبكرة ال تكون 

متوقعة أو مخّططاً لها. أحياناً، يحتاج الطفل إلى أن ُيولد في فترة مبكرة 
عن الموعد الطبيعي وذلك في حاالت طبية معينة.5

يمكن أن تحدث الوالدة المبكرة ألي امرأة حامل.

في كثير من الحاالت، ال يفهم مقدمو الرعاية الصحية تماماً األسباب 
الفعلية المؤدية إلى الوالدة المبكرة. لكن النساء الالتي ولدَن سابقًا 

طفاًل على نحٍو مبكر جدًا )قبل األسبوع 37( — بغض النظر عن عدد 
األسابيع السابقة للوالدة — يكّن أكثر عرضة لخطر التعرض لوالدة 

مبكرة أخرى.6
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هل حدثت لِك والدة مبكرة من قبل؟

" أخبرني طبيبي أّن تعرضي للوالدة المبكرة في السابق يزيد 
من مخاطر تكرار تجربة الوالدة المبكرة. وتفاجأت أنا وزوجي 

بمعرفة أنني عرضة لهذه المخاطر مجددًا."

في الواليات المتحدة، يولد طفل واحد تقريباً من كل 10 أطفال بشكل 
مبكر سنوياً.2 ويصل هذا العدد إلى 400,000 طفل تقريباً ُولدوا 

مبكراً.7

تختلف معدالت الوالدة المبكرة حسب اختالف المجموعات العرقية 
واإلثنية. ويصل معدل الوالدة المبكرة في األمريكيين من أصل إفريقي 
إلى 13.4٪، واألمريكيين األصليين إلى 10.8٪، والذين من أصول 
اسبانية إلى 9.2٪، والقوقازيين إلى 8.9٪، واآلسيويين إلى ٪8.6.8

حتى وإن كنِت تتمتعين بصحة جيدة وتفعلين كل األشياء الصحيحة أثناء 
الحمل، مثل المحافظة على أسلوب حياة صحي واتباع نظام غذائي 

مّتزن، ال يزال االحتمال قائماً بأن تتعرضي لوالدة مبكرة. والخبر السار 
هو أن هناك بعض األشياء التي يمكنك القيام بها للحد من تعرِضك 

لخطر الوالدة المبكرة، ال سيما إن حدثت لديك والدة مبكرة قبل 37 
أسبوًعا من فترة الحمل في السابق.

 – لين، أم لطفل مبتسر عمره 36 أسبوعاً 

 للمزيد من قصص األمهات في "ماكينا"، تفضلي بزيارة موقع 
visit makena.com
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ما هي المخاطر المحتملة للوالدة المبكرة؟

تشتمل قائمة التحقق التالية على عوامل الخطر الشائعة للوالدة المبكرة 
قبل األوان.6 اعتماداً على عامل )عوامل( الخطورة لديك، قد ال يكون 

عالج ®Makena  )حقن هيدروكسي بروجستيرون كابروات( 
مناسباً لك.

في حين أّن هناك العديد من األسباب للوالدة المبكرة، فقد ثبتت سالمة 
عقار ماكينا وفوائده فقط لدى النساء الالتي ُكنَّ قد ولدن أطفالهن على 
نحٍو غير متوقع قبل األسبوع 37 من الحمل. أّن عقار "ماكينا" غير 

مخّصص لالستخدام في حاالت النساء الحوامل بأكثر من جنين أو 
غيرها من عوامل الخطر المتعلقة بالوالدة المبكرة.

أنِت لسِت لوحدك. إن كانت إحدى الحاالت المذكورة أعاله أو أكثر 
تنطبق عليِك، فانظري صفحة 17 من هذا الكتيب وتحّدثي مع طبيبك 

حول المخاطر المتعلقة بالوالدة المبكرة.

 حالة فردية سابقة للوالدة الطبيعية المبكرة )غير متوقعة( 
ً قبل 37 أسبوعا

الحمل بتوأم أو توأم ثالثي أو توأم متعدد آخر
مشكالت في الرحم أو عنق الرحم

التاريخ المرضي المتوارث بين األمريكيين من أصل إفريقي
ارتفاع ضغط الدم أو اإلجهاد أو اإلصابة بداء السكري أو زيادة 

الوزن أو نقص الوزن
قصر المدة بين مرات الحمل )من 6 إلى 18 شهًرا( 

اإلصابة بالتهابات معينة أثناء فترة الحمل، مثل التهاب الرحم 
أو المهبل أو التهاب الجهاز البولي أو األمراض التي تنتقل عن 

طريق االتصال الجنسي
التدخين أو احتساء الكحول أو تعاطي العقاقير غير القانونية
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ما هو عالج "ماكينا"؟

يساعدِك عالج "ماكينا" على االقتراب من الفترة الوضع.

Makena، الذي ُينطق Ma-keen-a، هو دواء هرموني 
)البروجستين( ُيوصف طّبياً للنساء للحد من مخاطر إنجاب طفل آخر قبل 

موعد والدته:

الحوامل بطفل واحد،	 
الالتي ولدَن سابقاً على نحٍو غير متوقع طفالً في وقت مبكر للغاية 	 

)قبل األسبوع 37(
عقار "ماكينا" هو حقنة أسبوعية )كل 7 أيام( يعطيها لِك مقدم الرعاية 

الصحية إما في عيادته أو في بيتك.

يمكنك البدء في تناول عالج "ماكينا" بين األسبوع 16 واألسبوع 20 
و6 أيام من حملِك، بناًء على توجيهات مقدم الرعاية الصحية.

" تناقشنا أنا وطبيبي في خيار تناول عقار ماكينا للحد من مخاطر تعرضي 
لوالدة مبكرة أخرى. وقد منحني ذلك راحة البال ألنني كنت أعلم أنني 

قمت بكل ما أستطيع لمنح طفلي المزيد من الوقت للنمو."

ً  – سارة، أم لطفل مبتسر عمره 34 أسبوعا

7
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عقار "ماكينا" هو حقنة يعطيها لِك مقدم الرعاية 
الصحية: 

في عيادة مقدم الرعاية الصحية 	 
أو في المنزل أثناء الزيارة المنزلية لمقدم الرعاية 	 

الصحية )إن كان تأمينك يغطي ذلك(
 

تعّرفي على الحاقن الذاتي:

مصّمم بحيث تكون اإلبرة غير مرئّية	 
يعطى في الجزء الخلفي من الذراع العلوي تحت 	 

الجلد بواسطة إبرة صغيرة 
 	ً تعطى الجرعة في 15 ثانية تقريبا
ال لزوم لنزع المالبس في غرفة خاصة 	 

 Makena® الحاقن الذاتي لـ 
)هيدروكسي بروجستيرون كابروات(

" تلقيت الشرح من طبيبي بشأن الحاقن الذاتي من ®Makena وقد بّين 
لي ما يمكنني توّقعه. شعرت بارتياح لكون اإلبرة غير ظاهرة خالل مدة 

تلقّي العالج أسبوعيًا لمدة 21 أسبوعًا من حملي."

ً دانييل، أم لطفل مبتسر عمره 30 أسبوعا

ليس المقاس الفعلي
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قبل أن تتلقي عالج ®Makena، أخبري مقدم الرعاية الصحية 
إن كنِت تعانين من حساسية تجاه حقنة هيدروكسي بروجستيرون 

كابروات، أو زيت الخروع، أو أيٍ من المكونات األخرى في عقار 
"ماكينا"؛ أو إن كنِت تعانين من مرض السكري أو أعراض ما قبل 

السكري أو الصرع أو الصداع النصفي أو الربو أو مشكالت في القلب 
أو مشكالت في الكلى أو االكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم.

Makena® الجدول العالجي لـ

يبدأ العالج بـ ®Makena بين األسبوع 16 واألسبوع 20 و6 أيام 
من حملك اعتماًدا على موافقة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. سوف 
تتلقين حقنة واحدة كل أسبوع )كل 7 أيام( حتى األسبوع 37 )يجب أن 

تكون آخر حقنة تتلقينها على األقل في فترة األسبوع 36 و6 أيام( أو 
حتى والدتك للطفل، أيهما يكون أوال. 

عند اختيارك حاقن ®Makena الذاتي، لديك فرصة 
تلقي المساعدة الطبية الشخصّية من برنامج دعم 

®Makena Care Connection خالل فترة حملك 

Makena® التعّقب األسبوعي لحقن عالج

للمساعدة في جعل عقار ماكينا جزءاً من 
روتينك، ُيرجى مراجعة الصفحة 18 

3  10 للتعرف على أداة تتّبع الحقن.

األسبوع 16

L R

/
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أخبري مقدم الرعاية الصحية عن كل األدوية التي تتناولينها، بما 
في ذلك األدوية بوصفة طبية ودون الوصفة الطبية والفيتامينات 

والمكمالت العشبية

 Makena® هل استخدام عقار
)هيدروكسي بروجستيرون كابروات( آمن؟

يتعين عليِك وعلى مقدم الرعاية الصحية النظر في فوائد العالج بعقار 
ماكينا ومخاطره، قبل أن تقررا ما إذا كان مناسباً لِك أم ال.

ال يجب استخدام عقار ماكينا إن كنِت:
تعانين اآلن أو عانيِت في الماضي من الجلطات الدموية أو غيرها من 	 

مشاكل تخثر الدم
تعانين اآلن أو عانيِت في الماضي من سرطان الثدي أو أنواع سرطان 	 

أخرى حساسة للهرمونات
تعانين من نزيف مهبلي غير اعتيادي ال عالقة له بحملِك الحالي	 
تعانين من اصفرار الجلد بسبب مشاكل في الكبد أثناء حملِك	 
تعانين من مشاكل في الكبد، بما في ذلك أورام الكبد	 
تعانين من ارتفاع غير منضبط في ضغط الدم	 

قبل أن تتلقي عقار ماكينا أخبري مقدم الرعاية الصحية إن كانت لديِك:
تعانين من حساسية تجاه "هيدروكسي بروجستيرون كابروات"، أو 	 

زيت الخروع، أو أي من العناصر األخرى في عقار "ماكينا"
تعانين من السكري وأعراض ما قبل السكري	 
تعانين من الصرع	 
تعانين من نوبات صداع نصفي	 
تعانين من الربو	 
تعانين من مشاكل في القلب	 
تعانين من مشاكل في الكلى	 
تعانين من االكتئاب	 
تعانين من ارتفاع ضغط الدم	 



11

ما هي اآلثار الجانبية المحتملة؟

بالنسبة لألمهات: قد يحدث عقار "ماكينا" آثاراً جانبية خطيرة، تشمل:

جلطات دموية - تشمل أعراض أي جلطة دموية تورماً في الساق، أو 	 
إحمراراً في الساق، أو ظهور بقعة على الساق تكون دافئة عند اللمس، 

أو ألماً في الساق يزداد سوءاً عند ثني القدم
ردود فعل حساسية - قد تشمل أعراض رد فعل الحساسية طفحاً جلدياً 	 

أو حكة، أو تورماً في الوجه
االكتئاب	 
اصفرار جلدك وبياض عينيك	 

تضمنت أكثر اآلثار الجانبية لعقار "ماكينا" شيوعاً حدوث تفاعالت في 
موقع الحقن )ألم أو تورم أو حكة أو ظهور كدمات أو نتوء خشن( أو 

طفح جلدي أو حكة أو غثيان أو إسهال.

في دراسة سريرية، حدثت تعقيدات معينة أو أعراض مرتبطة بالحمل 
بشكل أكثر تكراراً في النساء الالتي ُكنَّ قد تلقيَن عقار "ماكينا". وشملت 

هذه اإلجهاض )فقدان الحمل قبل األسبوع 20 من الحمل( والدة جنين 
ميت )حدوث وفاة الجنين خالل أو بعد األسبوع 20 من الحمل(، ودخول 

المستشفى بسبب الطلق المبكر، وتسمم الحمل )ارتفاع ضغط الدم 
واالرتفاع المفرط في معدل البروتين في البول(، وارتفاع ضغط الدم 

الحملي )ارتفاع ضغط الدم بسبب الحمل(، سكري الحمل، وقلة السائل 
األمنيوسي )انخفاض مستويات السائل المحيط بالجنين(.

بالنسبة لألطفال: في دراسة متابعة، تم تقييم األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 2 و5 سنوات لمالحظة نموهم بمختلف المقاييس الجسدية 

والنفسية واالجتماعية. وكانت النتائج مماثلة لألطفال الذين ولدوا ألمهات 
لم يتلقين العالج بعقار "ماكينا".9
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الدعم الشخصي مع برنامج 
Makena Care Connection®

عندما تبدأين بتلقي عالج ®Makena )هيدروكسي بروجستيرون 
كابروات( بواسطة الحاقن الذاتي، فإنك تحصلين على أكثر من مجرد 

دواء. كما تحصلين على مصادر شخصية مصممة خّصيصاً لمساعدتك 
طوال فترة تلّقيِك لعالج ®Makena. يمكنِك اعتبارنا بمثابة طاقة 

إضافية من الدعم.

أنِت فريدة بالنسبة لنا، وكذلك فوائد تأمينك. ونظراً ألن الحصول 
على الدواء في الوقت المناسب أمر هام، فنحن هنا لتقديم يد العون 

والمساعدة. لدينا فريق متخصص يفهم سياسات التغطية التأمينية لعقار 
ماكينا. يمكن لخبرائنا التعامل مع التفاصيل بين اختصاصي رعايتك 

الصحية وشركة التأمين والصيدلية حتى تتلّقي دواء ماكينا عندما 
تكونين في حاجة إليه.

دعم الوصفة الطبية
نحن نساعدِك في اعتماد وصفتِك الطبية 

في الوقت المناسب

 Makena Care Connection كان االعتماد على برنامج"
امرًا مفيدًا للغاية وذلك للمساعدة في تسهيل الحصول على عالجي. 

لقد ساهم هذا في تقليل األمور التي أقلق بشأنها".

 – آمبر، أم لطفل مبتسر عمره 36 أسبوعاً 
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نؤمن أنه يجب أن ينصب تركيزك على الحمل دون التفكير 
 AMAG في تكلفة الدواء. ولدعم تحقيق ذلك، تلتزم شركة

Pharmaceuticals بالتأكد من حصول األمهات أمثالك على الحاقن 
الذاتي لعقار ®Makena بأسعار معقولة. كما أننا نقدم المساعدة المالية 

للمرضى المؤهلين.

المساعدة المالية
تساعد على توفير إمكانية الحصول على عقار 

®Makena بتكاليف معقولة

األمهات الحاصالت على تأمين والالتي تغطي خططهن الصحية الحاقن 
*.Makena® الذاتي لعقار

األمهات غير المؤّمن عليهن أو المؤّمن عليهن جزئياً †
دورة عالجية كاملة مجانية	 

ال تزيد التكلفة عن

 $35
للحقنة الواحدة

نساعد على خفض التكاليف المرتبطة برسوم الخدمات العالجية 	 
والتأمين المشترك والخصومات

باإلستناد الى سلّم أسعار متحّرك يتراوح بين صفر$ و35 $ للحقنة 	 
الواحدة

مساهمة AMAG القصوى 5000 $	 

يتم تقييم أهلية كل مريضة على حدة. ولكي تصبح المريضات مؤهالت لإلستفادة، يجب أن يلبين توجيهات إدارة الغذاء 
والدواء االمريكية لتلقي عالج ®Makena. وفًقا للوائح الفيدرالية، فإن المريضات المؤّمن عليهن من قبل برنامج ممول 
من الحكومة )على سبيل المثال Medicaid وTRICARE وما إلى ذلك( هن غير مؤهالت لإلستفادة. يمكن تعليق أو 

تعديل هذه البرامج أو أية مساعدة أخرى في أي وقت وفقاً لشروط التأهيل أو القوانين المحلية وتوّفر برامج التمويل.

*المساعدة المالية تنطبق على خدمة التأمينات والخصومات والمرتجعات الخاصة بالمرضى الذين يتلقون عالج الحقن 
الذاتي من ®Makena. سوف تساعد AMAG لإلدوية على خفض التكلفة المالية المباشرة المتوجبة كل شهر بتقديم 

مساعدة مالية تصل إلى 5000 دوالر أو حتى إنتهاء العالج. تحتسب كلفة الحقنة وفقاً لمعدل دخل األسرة بدون اعتبار 
السقوف العالية للدخل وال يكون التسجيل في البرنامج بمفعول رجعي.

 † تطّبق اإلستثناءات في هذه الحالة. لإلنتساب الى برنامج مساعدة المرضى 

 يجب ان ال يزيد دخل المريض عن %500 من مستوى الفقر اإلتحادي 
على أساس مكان اإلقامة



ُيرجى مراجعة معلومات السالمة الهامة في الصفحات 9 و10 و11 
ومعلومات وصف الدواء الكاملة المرفقة.
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التثقيف التعليمي وااللتزام
المواكبة الي تساعدِك على مسار متابعة الحقن 

األسبوعية 

قد تكون األمهات اللواتي تتلقين حقن ® Makena )هيدروكسي 
بروجستيرون كابروات(، بحاجة لبعض الدعم المعنوي والتشجيع 
لإللتزام ببرنامج العالج األسبوعي. خدمتنا للمساعدة المجانية في 
هذا اإلطار تشمل الدعم التثقيفي واإللتزام لتشجيع األم حتى تكون 

® Makena جزءاً من الحمل وتساهم بفعالية في الشفاء.

اختاري خدمات الدعم الفضلى التي تناسب حاجاتك:

األتصاالت األسبوعية أو الشهرية أو كل أسبوعين لمرافقة ودعم 	 
العالج األسبوعي

التذكير بموعد الحقن بواسطة رسائل نصّية	 
مواد تثقيفية تتناول أحداث فترة الحمل 	 
التشجيع بحيث تساهمين بفعالية في تقّدم حالتك الصحّية	 

  - شانيس، أم لطفل مبتسر عمره 22 أسبوعاً

" إطمأن بالي عندما أدركت أن مقدم الرعاية الصحية يتابعني هاتفيًا. 
أنا أقّدر هذا الشعور كما لو أنه يوجد شخص ما يدعمني في كل خطوة 

على الطريق" 
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الحقن المنزلي على يد متخصصين 
في الرعاية الصحية

يوفر إمكانية أخذ الُحقن وأنِت مستريحة في منزلك

ُيمكننا المساعدة في تنسيق حقن ®Makena من خالل مؤسسة رعاية 
صحية منزلية بحيث يمكنِك تلقي الحقن على يد مختصين في الرعاية 

الصحية وأنِت مستريحة في منزلك أو في موقع آخر مناسب لك 
إذا توّفرت التغطية التأمينية الالزمة.

هل لديِك أي أسئلة؟ تواصلي معنا.

3418-847-800-1 )الجمعة - االثنين، 8 صباًحا – 
8 مساًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة(

info@makenacareconnection.com



ُيرجى مراجعة معلومات السالمة الهامة في الصفحات 9 و10 و11 
ومعلومات وصف الدواء الكاملة المرفقة.
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 Makena® هل أن استخدام عالج
)حقن هيدروكسي بروجستيرون كابروات( مناسب لِك؟

      هل تعرضِت لوالدة مبكرة بصورة غير متوقعة )أقل من األسبوع 
37 من الحمل، أو بفترة مبكرة أكبر من 3 أسابيع( من قبل؟

      هل كانت والدتك المبكرة بسبب الطلق المبكر أم بخروج ماء 
المخاض المبكر؟

      هل أنت حامل اآلن بطفل واحد؟

في دراسة سريرية، عمل تناول عقار ماكينا بشكل ملحوظ على خفض 
معدل الوالدة المبكرة مقارنًة باألمهات الالتي لم يتناولَن عقار "ماكينا".1 

إن كانت إجابتك "نعم" على جميع األسئلة المذكورة أدناه، فتحدثي مع 
مقدم الرعاية الصحية فيما إن كان عقار "ماكينا" مناسًبا لك أم ال لتقليل 

مخاطر تعرضك لوالدة مبكرة أخرى.

إن كنِت تعتقدين أنك عرضة لخطر والدة مبكرة أخرى 
بسبب والدة مبكرة في الماضي، اسألي إن كان عقار 

"ماكينا" مناسباً لِك أم ال.

في حين أّن هناك العديد من األسباب للوالدة المبكرة، فقد ثبتت سالمة 
عقار "ماكينا" وفوائده فقط مع النساء الالتي ُكنَّ قد ولدن أطفالهن على 

نحٍو غير متوقع قبل األسبوع 37 من الحمل.

كما أّن عقار "ماكينا" غير مخّصص لالستخدام في حاالت النساء 
الحوامل بأكثر من جنين أو غيرها من عوامل الخطر المتعلقة بالوالدة 

المبكرة.
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 أسئلة لطرحها على 
مقدم الرعاية الصحية

في ما يلي بعض األسئلة لمساعدِتك على بدء محادثة حول تجربتك 
السابقة للوالدة المبكرة وكيف يمكن لعقار "ماكينا" أن يساعِدك في 

خفض مخاطر التعرض لوالدة مبكرة أخرى.

استعيني باألسئلة التالية عندما تزورين مقدم الرعاية الصحية لمعرفة 
إن كان عقار "ماكينا" هو المناسب لك:

ولدُت طفالً على نحٍو غير متوقع قبل األسبوع 37. هل يمكن أن 	 
يحدث هذا ثانيًة؟

ما بعض عوامل الخطر المتعلقة بالوالدة المبكرة؟	 
كيف يمكنني الحد من تعرضي للخطر ويكون لديَّ فرصة أفضل 	 

لفترة حمل كاملة؟
متى يبدأ الطلق؟	 
ما عالمات الوالدة المبكرة وأعراضها؟	 
هل عقار ماكينا مناسب لي؟	 

References: 1. Makena® )hydroxyprogesterone caproate injection( 
prescribing information, AMAG Pharmaceuticals, 2018. 2. March 
of Dimes. Long-term health effects of premature birth. https://www.
marchofdimes.org/complications/long-term-health-effects-of-premature-
birth.aspx. October 2013. Accessed January 22, 2019.  
3. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee 
opinion no. 579: definition of term pregnancy. Obstet Gynecol. 
2013;122:11394 .1140-. American College of Obstetricians and 
Gynecologists. Preterm )premature( labor and birth. https://www.
acog.org/-/media/For-Patients/faq087.pdf. November 2016. Accessed 
January 22, 2019. 5. March of Dimes. Why at least 39 weeks is best 
for your baby. https://www.marchofdimes.org/pregnancy/why-at-least-
39-weeks-is-best-for-your-baby.aspx. October 2018. Accessed January 
22, 2019. 6. March of Dimes. Preterm labor and preterm birth. https://
www.marchofdimes.org/pregnancy/preterm-labor-and-premature-birth.
aspx. October 2014. Accessed January 22, 2019.  
7. March of Dimes. Fighting premature birth: the prematurity campaign. 
https://www.marchofdimes.org/research/prematurity-research.aspx. 
Accessed January 22, 2019. 8. March of Dimes. 2018 premature birth 
report card – United States. https://www.marchofdimes.org/materials/
PrematureBirthReportCard-United%20States-2018.pdf. November 
2018. Accessed January 22, 2019.  
9. Northen AT, Norman GS, Anderson K, et al. Follow-up of children 
exposed in utero to 17 α-hydroxyprogesterone caproate compared with 
placebo. Obstet Gynecol. 2007;110)4(:865872-.
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التعّقب األسبوعي للعالج

اجعلي عالج ®Makena )حقن هيدروكسي بروجستيرون كابروات( 
جزًءا من روتينك األسبوعي!. إستخدمي هذا التقويم كمصدر لتتبع 

جرعات حقنك األسبوعية.

أتلّقى حقنة من عقار ®Makena كل: 

األشهر الثالثة الثانية
األسبوع 19األسبوع 18األسبوع 17األسبوع 16

األسبوع 23األسبوع 22األسبوع 21األسبوع 20

األسبوع 27األسبوع 26األسبوع 25األسبوع 24

األشهر الثالثة األخيرة
األسبوع 31األسبوع 30األسبوع 29األسبوع 28

األسبوع 35األسبوع 34األسبوع 33األسبوع 32

األسبوع 36
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األسبوعان 37-38: تعتبر هذه فترة مبكرة، وال يزال الطفل 
في طور النمو3

األسبوعان 39-40: تعتبر هذه فترة حمل كاملة — والهدف 
هو التمتع بحمل صحي3

ُيرجى المالحظة أن نتائج العالج وفترة امتداده قد تكون مختلفة.
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 من اجل اإلستخدام األفضل لبرنامج دعم 
®Makena Care Connection إتبع النصائح والتعليمات أدناه:

 للحصول على الخدمة الشخصية من برنامج 	 
®Makena Care Connection أستكملي التفويض كجزء من 

مسار الوصفة الطبية 
تقّدمي بذكر رقم هاتفك لتلقي الرسائل النصّية التذكيرّية	 
 	 Makena® إتصلي بالصيدلية للتأكد من أن الحاقن الذاتي

قد جرى إرساله 

النصائح و الممارسات الفضلى 

في حال عدم التأّكد مما سبق، إتصلي بمقّدم الرعاية خاصتِك:

اإلسم: 

الرقم: 

ما يجب توقعه أثناء تلّقي العالج
سوف تسمعين صوت تفعيل الجهاز "كليك" عند تشغيله	 
بالرغم من صغر حجم اإلبرة المستعملة، سوف تشعرين ببعض 	 

الحريق لوقت وجيز. تتفاوة حّدة هذا الشعور بحسب المرضى 



AMAG Pharmaceuticals, Inc. Waltham, MA 02451 التوزيع من خالل
©AMAG Pharmaceuticals, Inc 2019.وق محفوظةقجميع الح . 

  AMAG Pharmaceuticalsو Makenaو Makena Care Connectionموتصمي  
AMAG Pharmaceuticalsريةاالمة التجعالفي  ذا المنشورههي  ة لـلكية حصریة مسجلم   

.ة لهعباالت تاوالشرك
PP-MKN-US-00549 03/19

ُيرجى مراجعة معلومات السالمة الهامة في الصفحات 9 و10 و11 ومعلومات 
وصف الدواء الكاملة المرفقة.

 كل أسبوع يكون هامًا 
أثناء حملِك

يستمر طفلك في النمو والتطور كل أسبوع من الحمل حتى موعد الوالدة.4،2 
يمكنكما، انت ومقدم الرعاية الصحية اتخاذ خطوة هامة للمساعدة في إعطاء 

طفلك المزيد من الوقت للنمو. 
اسألي مقدم رعايتك الصحية عن أهمية الوالدة بعد فترة حمل كاملة.

هل لديِك أي أسئلة؟ تواصلي معنا.
  3418-847-800-1  )الجمعة - االثنين، 8 صباحاً – 

8 مساًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة(

 إذا كنِت قد خضعِت لحالة فردية للوالدة الطبيعية المبكرة )قبل األسبوع 37(، 
فأنِت ُمعرضة لخطر والدة مبكرة أخرى

معلومات الوصفة الطبية الكاملة مرفقة هنا.
 إن كانت غير موجودة، ُيرجى زيارة الموقع التالي 

http://www.makena.com/pi

http://www.makena.com/pi


نقاط رئيسية بشأن المعلومات الخاصة بوصف الدواء
 ال تشمل هذه النقاط الرئيسية جميع المعلومات الالزمة إلستخدام عقار ماكينا بأمان وبفعالية. 

 الرجاء مراجعة معلومات وصف الدواء الكاملة لعقار ماكينا. 
عقار ماكينا ®MAKENA )حقنة هيدروكسي بروجستيرون كابروات( لإلستخدام العضلي أو تحت الجلد.

االعتماد األولي بالواليات المتحدة: 1956
التغييرات الرئيسية األخيرة

2018/02 الجرعة وطريقة اإلستخدام، الجرعة )1-2( 
2018/02 الجرعة وطريقة اإلستخدام، اإلعداد وطريقة اإلستخدام )2-2( 

دواعي اإلستخدام
إّن عقار ماكينا عبارة عن بروجستين يستخدم للحد من مخاطر الوالدة المبكرة عند النساء الحوامل بجنين واحد والالتي 
ن في نسبة النساء الالتي وضعن  لديهن تاريخ سابق للوالدة الطبيعية المبكرة )1(. وتعتمد فعالية عقار ماكينا على التحسُّ
حملهن خالل فترة > 37 أسبوعياً من الحمل )14(. وال توجد تجارب خاضعة للمراقبة تشير إلى وجود فائدة سريرية 

مباشرة، مثل التحسن في نسبة اإلصابة باألمراض والوفاة بين األطفال حديثي الوالدة.  

قيود اإلستخدام: إّن عقار ماكينا غير مخصص لإلستخدام في حاالت النساء الحوامل بأكثر من جنين أو غيرها من 
عوامل الخطر المتعلقة بالوالدة المبكرة. )1(

الجرعة وطريقة اإلستخدام
•  الحاقن الذاتي لعقار ماكينا: تناوليه تحت الجلد بإستخدام الحاقن الذاتي لعقار ماكينا بجرعة 275 ملجم )1.1 مل( 

مرة واحدة أسبوعياً، في الجزء الخلفي من العضد )1-2(
مة لتقديم جرعة واحدة وجرعات متعددة(: تناوليه عن طريق العضل بجرعة  •  عقار ماكينا )زجاجات مصمَّ

250 ملجم )1 مل( مرة واحدة أسبوعياً في الربع الخارجي العلوي من العضلة األلوية الكبرى )1-2( 
•  ابدئي العالج بين 16 أسبوعاً، و20 أسبوعاً و6 أيام من تاريخ الحمل )1-2(

•  استمري في تناول العقار مرة واحدة أسبوعياً حتى األسبوع 37 )خالل 36 أسبوعاً و6 أيام( من الحمل أو الوالدة، 
وفقا لألسبقّية )1-2(

أشكال الجرعات وتركيزاتها
م لإلستخدام مرة واحدة تحت الجلد على 275 ملجم  يحتوي الحاقن الذاتي سعة 1.1 مل المصمَّ

من هيدروكسي بروجستيرون كابروات )250 ملجم/مل( )3(
مة لتقديم جرعة واحدة لإلستخدام العضلي على 250 ملجم  تحتوي الزجاجة سعة 1 مل المصمَّ

من هيدروكسي بروجستيرون كابروات. )3(
مة لتقديم جرعات متعددة لإلستخدام العضلي على 1250 ملجم  تحتوي الزجاجة سعة 5 مل المصمَّ

من هيدروكسي بروجستيرون كابروات )250 ملجم/مل(. )3( 

موانع اإلستعمال
إصابة حالية بتجلط في الدم أو اضطرابات االنصمام الخثاري أو وجود تاريخ مرضي سابق لهذه الحاالت )4(  •

•  سرطان الثدي المعروف أو المشتبه في وجوده أو غيره من حاالت السرطان الحساسة للهرمونات أو وجود تاريخ 
مرضي سابق لهذه الحاالت )4(

حاالت النزيف المهبلي غير الطبيعية التي لم يتم تشخيصها وغير المرتبطة بالحمل )4(  •
يرقان الحمل الركودي )4(  •

حاالت تورم الكبد، الحميدة أو الخبيثة، أو مرض كبدي نشط )4(  •
ارتفاع ضغط الدم غير الخاضع للتحكم )4(  •

التحذيرات واالحتياطات
•  اضطرابات االنصمام الخثاري: توقفي عن تناول العقار في حالة تجلط الدم أو اضطراب االنصمام الخثاري )1-5(

تفاعالت الحساسية: فّكري بالتوّقف عن تناول العقار في حالة حدوث تفاعالت حساسية )2-5(  •
•  انخفاض نسبة تحمل الجلوكوز: يرجى مراقبة النساء المصابات بمرض السكر والمصابات بمقدماته ممن يتناولن 

عقار ماكينا )3-5(
•  احتباس السوائل: يرجى مراقبة النساء المصابات بحاالت قد تتأثر باحتباس السوائل، مثل تسمم الحمل أو الصرع أو 

الخلل الوظيفي القلبي أو الكلوي )4-5(
•  االكتئاب: يرجى مراقبة النساء الالتي لديهن تاريخ مرضي سابق باالكتئاب السريري؛ توقفي عن تناول عقار ماكينا 

في حالة اإلصابة باالكتئاب )5-5(

التفاعالت العكسية
•  في إحدى الدراسات التي تّمت فيها المقارنة بين الحقن العضلي بإستخدام عقار ماكينا والعقار الوهمي، كانت 

التفاعالت العكسية األكثر شيوعاً التي تم اإلبالغ عنها عند الحقن العضلي بإستخدام عقار ماكينا )حاالت اإلصابة 
التي تم اإلبالغ عنها في ≤ 2% من النساء الخاضعات للدراسة والتي تزيد نسبتها في المجموعة الخاضعة للمراقبة( 
تتمثل في: تفاعالت في موضع الحقن )الشعور باأللم ]35%[، التورم ]17%[، الحكة ]6%[، الُعَقيدة ]5%[( والشرى 

)12%( والحكة )8%( والغثيان )6%( واإلسهال )%2(. )1-6(
•  في الدراسات التي تّمت فيها المقارنة بين تناول عقار ماكينا عن طريق الحقن تحت الجلد بإستخدام الحاقن الذاتي 
وتناوله عن طريق الحقن العضلي، كان التفاعل العكسي األكثر شيوعاً الذي تم اإلبالغ عنه عند إستخدام الحاقن 

الذاتي لعقار ماكينا )والذي تزيد نسبته عند إستخدام الحقن العضلي( يتمثل في الشعور باأللم في موضع الحقن 
)10% في دراسة و34% في دراسة أخرى(. )1-6(

 AMAG Pharmaceuticals لإلبالغ عن تفاعالت عكسية مشتبه في وجودها، الرجاء االتصال بشركة 
 على الرقم 2510‑411‑877‑1  أو بإدارة األغذية واألدوية األمريكية على FDA‑1088‑800‑1  أو زيارة 

www.fda.gov/medwatch
راجعي الفقرة رقم 17 "معلومات توعية المريض" وتصنيف المرضى المعتمد من إدارة األغذية واألدوية األمريكية.
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معلومات وصف الدواء الكاملة
دواعي اإلستخدام  1

  إّن عقار ماكينا عبارة عن بروجستين يستخدم للحد من مخاطر الوالدة المبكرة عند النساء الحوامل بجنين واحد والالتي تعّرضن سابقاً للوالدة 
ن نسبة النساء الالتي وضعن حملهن خالل فترة > 37 أسبوعاً من الحمل. وال توجد  الطبيعية المبكرة. وتعتمد فعالية عقار ماكينا على تحسُّ
تجارب خاضعة للمراقبة تشير إلى وجود فائدة سريرية مباشرة، مثل التحسن في نسبة اإلصابة باألمراض والوفاة بين األطفال حديثي الوالدة.  
  قيود اإلستخدام:  رغم وجود العديد من عوامل الخطر المتعلقة بالوالدة المبكرة، إال أن سالمة عقار ماكينا وفعاليته قد ظهرت فقط في النساء 
الالتي لديهن حالة فردية سابقة للوالدة الطبيعية المبكرة. كما أنه غير مخصص لإلستخدام في حاالت النساء الحوامل بأكثر من جنين أو غيرها 

من عوامل الخطر المتعلقة بالوالدة المبكرة.  
الجرعة وطريقة اإلستخدام  2

الجرعة  1‑2  
الذاتي لعقار ماكينا بجرعة 275 ملجم )1.1 مل( مرة واحدة  الحاقن  الجلد بإستخدام  تناوليه تحت  الذاتي لعقار ماكينا:      •  الحاقن 

أسبوعياً )كل 7 أيام( في الجزء الخلفي من العضد بواسطة مقدم الرعاية الصحية
مة لتقديم جرعة واحدة وجرعات متعددة(: تناوليه عن طريق العضل بجرعة 250 ملجم )1 مل( مرة      •  عقار ماكينا )زجاجات مصمَّ

واحدة أسبوعياً )كل 7 أيام( في الربع الخارجي العلوي من العضلة األلوية الكبرى بواسطة مقدم الرعاية الصحية
ابدئي في تناول العالج بين 16 أسبوعاً، و20 أسبوعاً و 6 أيام من تاريخ الحمل  •    

الوالدة،  أو  الحمل  من  أيام(   6 و  أسبوعاً   36 )خالل   37 األسبوع  حتى  أسبوعياً  واحدة  مرة  العقار  تناول  في       •  استمري 
وفقاً لألولوية

اإلعداد وطريقة اإلستخدام  2‑2  
  يجب فحص منتجات األدوية المخصصة لإلستخدام عن طريق الحقن بصرياً للتحقق من عدم وجود مواد جسيمية أو تغيير في اللون قبل تناول 
العقار، عندما يسمح المحلول والوعاء بذلك. ويمتاز عقار ماكينا بأنه محلول نقي باللون األصفر. ويجب أن يكون المحلول نقّياً عند اإلستخدام؛ 

ويجب استبدال الزجاجة في حالة وجود جسيمات أو بلورات مرئية.
تعليمات محددة لتناول العقار على حسب أشكال الجرعات:  

مة لتقديم جرعة واحدة وجرعات متعددة )لإلستخدام العضلي فقط( زجاجات عقار ماكينا المصمَّ  
مة لتقديم جرعة واحدة أو جرعات متعددة مناسبة للحقن العضلي فقط بإستخدام المحقنة في الربع الخارجي    تكون زجاجات عقار ماكينا المصمَّ
العلوي من العضلة األلوية الكبرى، مع تبديل موضع الحقنة إلى الجانب البديل من الموضع الذي تم إستخدامه األسبوع السابق، وذلك باتباع 

إجراءات إعداد وإستخدام العقار التالية:
تنظيف رأس الزجاجة بممسحة مغمورة في الكحول قبل اإلستخدام.  .1    

سحب 1 مل من العقار في محقنة سعة 3 مل بإبرة مقاس 18.  .2    
تغيير اإلبرة بإبرة مقاس 21 بُسمك ½1 بوصة.  .3    

المحلول لزج وزيتي،   الكبرى. ونظراً ألن  العضلة األلوية  العلوي من  الخارجي  الربع  الجلد، في  المحقنة، بعد تحضير      4.  إدخال 
يوصى بالحقن البطيء )خالل دقيقة واحدة أو أكثر(.

    5.  قد يؤدي الضغط على موضع الحقن إلى تقليل ظهور الكدمات واألورام.
بعد  أسابيع  المستخدم 5  المنتج غير  التخلص من  لتقديم جرعات متعددة، يرجى  مة  المصمَّ      وفي حالة إستخدام زجاجة سعة 5 مل 

اإلستخدام األول.
الحاقن الذاتي لعقار ماكينا )لإلستخدام تحت الجلد فقط(  

ماً لإلستخدام مرة واحدة يتم تعبئته مسبقاً ويمكن التخلص منه ويحتوي على إبرة مقاس 27 بُسمك    يمثل الحاقن الذاتي لعقار ماكينا جهاًزا مصمَّ
0.5 بوصة لتقديم جرعة واحدة تحت الجلد في الجزء الخلفي من العضد. 

ونظراً لخلو الحاقن الذاتي لعقار ماكينا من المواد الحافظة، يجب إستخدامه على الفور أو التخلص منه بمجرد إزالة الغطاء.   
  قم بتبديل موضع الحقن إلى الذراع اآلخر بدالً من الذراع الذي تم إستخدامه في األسبوع السابق. تجنب إستخدامه في مناطق ذات جلد حساس 
أو مصابة بكدمات أو حمراء أو ذات قشور أو بها نتوءات أو سميكة أو خشنة. تجنب إستخدامه في المناطق التي بها آثار جروح أو وشم أو 

عالمات تمدد الجلد.
)باللون البرتقالي  الرؤية مسدودة تماماً  نافذة  ثانية تقريباً إلعطاء الجرعة؛ عندما تكون  الذاتي 15  الحاقن    المحلول لزج وزيتي، ويستغرق 

بالكامل(، فهذا يعني أنه تم إعطاء الجرعة بالكامل.
فقرة  مراجعة  ] يرجى  الذاتي  الحاقن  بإستخدام  الجلد  تحت  الحقن  بشأن  تفصيلية  خطوات  اإلستخدام"  "تعليمات  فقرة    تتضمن 

"الجرعة وطريقة اإلستخدام" )2-3([. يرجى قراءة فقرة "تعليمات اإلستخدام" بعناية قبل استعمال الحاقن الذاتي لعقار ماكينا.
تعليمات اإلستخدام )الحاقن الذاتي لعقار ماكينا(   3‑2
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hydroxyprogesterone caproate injection
275 mg/1.1 mL (250 mg/mL) Auto-Injector

التحضیر

ال تلمسیھ

لفیھا ثم اســحبیھا

للحقن تحت الجلد.
لإلستخدام الفردي.

تناولیھ عن طریق حقنة واحدة أسبوعًیا.
یعطیھ المختصون في مجال الرعایة الصحیة فقط.

افحصي الحاقن الذاتي ماكینا بحثاً عن أي تلف مرئي. ال تستخدمیھ إن كان مكسوراً او تالفاً 
أو كان الغطاء مفقوداً أو غیر ُمحكم الغلق.

افحصي تاریخ انتھاء الصالحیة. ال تستخدمیھ إن كان منتھي الصالحیة.
افحصي السائل الدوائي عبر نافذة الرؤیة، یجب أن یتراوح بین لون نقي ولون أصفر فاتح وخاٍل من الجسیمات. (انظري الشكل ۱).

ال تستخدمیھ إن كان السائل ضبابیاً أو كانت فیھ جسیمات. قد تالحظین فقاعة ھوائیة، ھذا أمر طبیعي.

استخدمي فقط الجزء الخلفي للعضد بإحدى الیدین من أجل موضع الحقن.
قومي بتبدیل موضع الحقن إلى الذراع البدیل من الذي تم استخدامھ األسبوع السابق. (انظري الشكل ۲).

اغسلي یدیك بالماء والصابون.       امسحي موضع الحقن بممسحة مغمورة في الكحول.

ال تلمسي الموضع مرًة أخرى قبل الحقن.ال تنفخي أو تحّركي الھواء حول موضع الحقن. اسمحي للموضع بأن یجف بمفرده. 

تجّنبي استخدامھ في مناطق ذات جلد حساس أو مصابة بكدمات أو حمراء أو ذات قشور أو بھا نتوءات أو سمیكة أو خشنة.
تجنبي استخدامھ في المناطق التي بھا آثار جروح أو وشم أو عالمات تمدد الجلد.

تناول الحقن تحت الجلد

قومي بلف الغطاء عكس عقارب الساعة (سوف یتسبب ذلك في كسر ختم األمان األحمر)، 
واسحبي الغطاء بشكل مستقیم. (انظري الشكل ۳).

بعد إزالة الغطاء، قد تظھر بضع قطرات من السائل - ھذا أمر طبیعي.
یجب استخدام الحاقن الذاتي أو التخلص منھ بمجرد فتح الغطاء.

تجّنبي إعادة الغطاء لالستخدام في وقت الحق. تجّنبي استخدامھ إن كان الجھاز ال یعمل.

 ادعمي العضد بالید المقابلة. (انظري الشكل ٤).
وعلى الید المسترخیة الممدودة من أجل الحقن، ضعي الحاقن الذاتي لعقار ماكینا برفق 

بحیث یشكل زاویة ۹۰ درجة مع عند موضع الحقن (الجزء الخلفي من العضد، انظري الشكل ٤).

تحدید موضع الحاقن الذاتي لعقار ماكینا

إزالة الغطاء

 

إن لــم تكــن نافذة الرؤیة برتقالیة بالكامل:
تجّنبي استخدام حاقن ذاتي لعقار ماكینا آخر أو محاولة إعطاء حقنة أخرى. •

• اتصلي على ۲٥۱۰-٤۱۱-۸۷۷-۱ للحصول على المساعدة.
سّجلي موضع الحقن في سجل المریض لضمان مناوبة موضع الحقن كل أسبوع.

بعد إكمال الحقن، تخلّصي من الحاقن الذاتي والغطاء في وعاء للتخلص 
من النفایات الطبّیة على الفور بعد االستخدام.

Makena®

افحصــي الحاقن الذاتي لعقار ماكینا ۱

اختــاري موضع الحقن تحت الجلد وجّھزیھ ۲

۳

تجّنبي لمس طرف اإلبرة أو محاولة تحریكھا من الحاقن الذاتي بعد إزالة الغطاء، 
فقد یتسبب ذلك في حدوث إصابة.

٤

أكملي الحقن ٦

تخلصــي من النفایات بعد الحقن ۷
AMAG Pharmaceuticals, Inc. :جھة التوزیع
Waltham, MA 02451

900232-001 rev05

۱ حاقن ذاتي واحد لعقار ماكینا
إقرأي جمیع الخطوات بعنایة قبل بدء الحقن. 

یجب إكمال عملیة الحقن دون مقاطعة.
ممسحة واحدة مغمورة في الكحول

كرة من القطن أو ضمادة واحدة

تجنبي وضعھ في الثالجة أو التجمید.
یجب حمایتھ من الضوء.

یجب تخزینھ عند درجة حرارة من ۲۰ إلى 
۲٥ درجة مئویة (من ٦۸ إلى ۷۷ درجة فھرنھایت).

احتفظي بھ بعیًدا عن متناول األطفال.

ادفعي، اضغطي
أمسكي إبدأي الحقن

سوف یستغرق األمر حوالي ۱٥ ثانیة إلعطاء الجرعة بالكامل.

٥

طرف
اإلبرة

غطاء ختم

األمان
275 mg/1.1 mL Auto-Injector

FOR SUBCUTANEOUS INJECTION ONLY.
Liquid Should
Be Clear

®
NDC # 64011-301-03

Rx ONLY

نافذة

وصف األجزاء

شروط التخزین مستلزمات ستحتاجین إلیھا

العرض
قوة 

الجرعة
تاریخ انتھاء الصالحیة

على الجزء الخلفي

الوضع األول فقط
۱۲۸ رمًزا شریطیاً

إستخدام الحقن تحت الجلد على 
الجزء الخلفي من العضد

الشكل ۲:

الشكل ۳:

الشكل ٤:

الشكل ٥:

قبل 
الحقن

الشكل ٦:

الشكل ۱:

• ادفعي إلى األسفل أثناء دعم العضد بالید المقابلة.
  سوف تحدث نقرة ما عند بدء الحقن. (انظري الشكل ٥).

• أمسكي الحاقن الذاتي في موضعھ على الذراع. 

وأثناء اإلمساك بالحاقن على الذراع، راقبي نافذة العرض حتى یتحّول اللون إلى البرتقالي
تحققي من تحول نافذة العرض إلى اللون البرتقالي بالكامل قبل اإلزالة من موضع الحقن.

تؤكد النافذة المسدودة (ذات اللون البرتقالي بالكامل) 
على أنھ قد تّم إعطاء الجرعة بالكامل.

مشاھدة نافذة العرض

تحققي من أنھ ُیمكنِك رؤیة نافذة العرض بوضوح. 

•  

یعتبر وجود نزیف خفیف بعد الحقن أمراً طبیعیاً. في في حال حدوث ذلك، 
أمسكي كرة القطن أو الضمادة على ھذه المنطقة مع الضغط برفق لبضع ثواٍن. 

ال تقومي بفرك تلك المنطقة.

1-877-411-2510
للحصول علي المساعدة والتعلیمات، اتصلي علي: 
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إرشادات االستخدام: إقرأي ھذا الجزء بعنایة قبل كل استخدام.
لإلســتخدام تحت الجلد فقط



أشكال الجرعات وتركيزاتها  3
م لإلستخدام مرة واحدة.   الحقن تحت الجلد: محلول أصفر نقي بتركيز 275 ملجم/1.1 مل في حاقن ذاتي مصمَّ

مة لتقديم جرعة واحدة. الحقن العضلي: محلول أصفر نقي بتركيز 250 ملجم/مل في زجاجة مصمَّ  
مة لتقديم جرعات متعددة.  الحقن العضلي: محلول أصفر نقي بتركيز 1250 ملجم/5 مل )250 ملجم/مل( في زجاجات مصمَّ  

موانع االستعمال  4
تجنب إستخدام عقار ماكينا للنساء المصابات بأي من الحاالت التالية:  

إصابة حالية بتجلط في الدم أو اضطرابات االنصمام الخثاري أو وجود تاريخ مرضي سابق لهذه الحاالت  •   
   •  سرطان الثدي المعروف أو المشتبه في وجوده أو غيره من حاالت السرطان الحساسة للهرمونات أو وجود تاريخ مرضي سابق لهذه 

الحاالت
حاالت النزيف المهبلي غير الطبيعية التي لم يتم تشخيصها وغير المرتبطة بالحمل  •   

يرقان الحمل الركودي   •   
حاالت تورم الكبد، الحميدة أو الخبيثة، أو مرض كبدي نشط   •   

ارتفاع ضغط الدم غير الخاضع للتحكم  •   
التحذيرات واإلحتياطات  5

اضطرابات اإلنصمام الخثاري  1‑5  
توقفي عن تناول العقار في حالة حدوث إصابة بالتخثر الشرياني أو الوريدي العميق أو االنصمام الخثاري.    

تفاعالت الحساسية  2‑5  
  تم اإلبالغ عن وجود تفاعالت حساسية، بما في ذلك الشرى والحكة والوذمة الوعائية، عند إستخدام عقار ماكينا أو غيره من المنتجات التي 

تحتوي على زيت الخروع. يرجى النظر في التوقف عن إستخدام العقار في حالة حدوث هذه التفاعالت.
انخفاض نسبة تحمل الجلوكوز  3‑5  

  قد تمت مالحظة حدوث انخفاض في نسبة تحمل الجلوكوز لدى بعض المريضات عند العالج بإستخدام البروجستين. وما زالت آلية هذا 
االنخفاض غير معروفة. فيرجى الحرص على مراقبة النساء المصابات بمرض السكر والمصابات بمقدماته أثناء تناولهن عقار ماكينا.

احتباس السوائل  4‑5  
  نظًرا ألن العقارات البروجستيرونية قد يسّبب قد تسبب احتباس السوائل إلى حد ما، يجب الحرص على مراقبة النساء المصابات بحاالت قد 

تتأثر بهذه النتيجة )مثل تسمم الحمل أو الصرع أو الصداع النصفي أو الربو أو الخلل الوظيفي(.
اإلكتئاب  5‑5  

  يجب الحرص على مراقبة النساء الالتي لديهن تاريخ مرضي من اإلكتئاب السريري والتوقف عن تناول عقار ماكينا في حالة تكرار اإلصابة 
باالكتئاب السريري.

اليرقان  6‑5  
يجب الحرص على مراقبة النساء الالتي أُصبن باليرقان أثناء تناول عقار ماكينا والتفكير فيما إذا كانت الفائدة من اإلستخدام ستضمن المتابعة.  

ارتفاع ضغط الدم  7‑5  
  يجب الحرص على مراقبة النساء الالتي أُصبن بارتفاع ضغط الدم أثناء تناول عقار ماكينا والتفكير فيما إذا كانت الفائدة من اإلستخدام 

ستضمن المتابعة.  
التفاعالت العكسية  6

لإلطالع على التفاعالت العكسية األكثر خطورة إلستخدام البروجستينات، راجعي فقرة "التحذيرات واإلحتياطات" )5(.  
خبرة التجارب السريرية  1‑6  

التجارب  تبّينها  التي  العكسية  التفاعالت  يتم إجراؤها في ظل معطيات متباينة، فال يمكن مقارنة معدالت  السريرية  التجارب    نظًرا ألن 
الممارسة  تبّينها  التي  المعدالت  المقارنة  تعكس  ال  وقد  آخر  لعقار  السريرية  التجارب  معدالت  مع  مباشر  بشكل  معين  لعقار  السريرية 

العملية.
  في دراسة سريرية مقارنة )من خالل إعطاء العقار الحقيقي لمجموعة من النساء وإعطاء العقار الوهمي لمجموعة أخرى( أُجريت على 
463 حالة من النساء الحوامل المعّرضات للوالدة المبكرة المفاجئة استناداً إلى تاريخهن الوالدي، تناولت 310 منهن 250 ملجم من عقار 
ماكينا وتناولت 153 تركيبة عقار وهمي ال يحتوي على أي عقار عن طريق الحقن العضلي أسبوعياً مع البدء خالل 16 إلى 20 أسبوعاً 

من الحمل والمتابعة حتى 37 أسبوعاً من الحمل أو الوالدة، بحسب األسبقّية. ]راجعي فقرة "الدراسات السريرية" )1-14(.[
مقارنًة  ماكينا  عقار  بإستخدام  للعالج  الخاضعة  الحاالت  في  واألم  الجنين  لدى  بالحمل  المرتبطة  األعراض  أو  المضاعفات  بعض    زادت 
بالحاالت الخاضعة للمراقبة، بما في ذلك اإلجهاض ووالدة جنين ميت ودخول المستشفى للوالدة المبكرة وتسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم 

بسبب الحمل وحاالت اإلصابة بمرض السكر خالل فترة الحمل وقلة السائل األمنيوسي حول الجنين )الجدوالن 1 و2(.

التفاعالت العكسية الشائعة:
كانت التفاعالت العكسية األكثر شيوعاً عند الحقن العضلي تتمثل في ألم في موضع الحقن، والذي تم اإلبالغ عنه بعد عملية حقن واحدة على األقل 
بنسبة 34.8% من ِقَبل المجموعة الخاضعة للعالج بعقار ماكينا و32.7% من المجموعة الخاضعة للمراقبة. ويسرد الجدول 3 التفاعالت العكسية التي 

حدثت لدى ≤ 2% من الخاضعات للدراسة وبنسبة أعلى في مجموعة عقار ماكينا مقارنًة بالمجموعة الخاضعة للمراقبة. 

  في التجربة السريرية التي أُجريت بإستخدام الحقن العضلي، تم اإلبالغ عن 2.2% من الحاالت التي تتناول عقار ماكينا بأنها تتوقف عن 
العالج بسبب التفاعالت العكسية مقارنًة بنسبة تبلغ 2.6% من الحاالت الخاضعة للمراقبة. وكانت التفاعالت العكسية األكثر شيوعاً التي أدت 

إلى التوقف عن المعالجة في كلتا المجموعتين هي الشرى والشعور باأللم في موضع الحقن/التورم )1% من كل منها(.
  تم اإلبالغ عن إصابة بِصّمة رئوية وإصابة أخرى بالتهاب النسيج الخلوي في موضع الحقن بوصفها تفاعالت عكسية خطيرة لدى الحاالت 

التي تتم معالجتها بإستخدام عقار ماكينا.
  تم إجراء دراستين سريريتين على نساء صحيحات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، مع المقارنة بين إعطاء عقار ماكينا عبر الحاقن الذاتي 
تحت الجلد وإعطائه بالحقن العضلي. في الدراسة األولى، حدث شعور باأللم في موضع الحقن لدى 30/3 )10%( من المشاركات في الدراسة 
الالتي استخدمن الحاقن الذاتي تحت الجلد مقابل 30/2 )7%( من المشاركات في الدراسة الالتي خضعن للحقن العضلي. وفي الدراسة الثانية، 
حدث شعور باأللم في موضع الحقن لدى     59/20 )نسبة 34%( من المشاركات في الدراسة الالتي استخدمن الحاقن الذاتي تحت الجلد مقابل 

 5 /61 )نسبة 8%( من المشاركات في الدراسة الالتي خضعن للحقن العضلي.
خبرة ما بعد التسويق  2‑6  

  قد تم تحديد التفاعالت العكسية التالية خالل الفترة التالية للموافقة على إستخدام عقار ماكينا. وحيث إّن هذه التفاعالت يتم اإلبالغ عنها بشكل 
تقدير مدى تكرار هذه التفاعالت بشكل موثوق به أو إثبات عالقة سببية تخص  تطوعي من مجموعة غير محددة العدد، فال يمكن دائماً 

المعالجة بالدواء.
الجلد،  تهيج  الجلدي،  الطفح  الشرى،  الجلد،  التهاب  ذلك  في  )بما  الحقن  موضع  في  موضعية  تفاعالت  بالكامل:      •  الجسم 

فرط الحساسية، الشعور بالحرارة(؛ التعب؛ الحمى؛ نوبات الحرارة
اضطرابات هضمية: التقيؤ  •    

حاالت العدوى: عدوى الجهاز البولي  •    
اضطرابات الجهاز العصبي: الصداع، الُدوار  •    

    •  حاالت خالل فترة الحمل والنفاس والفترة المحيطة بالوالدة: قصور عنق الرحم، التمزق المبكر لألغشية المحيطة بالجنين
ع عنق الرحم، وجود قصر في عنق الرحم اضطرابات في الجهاز التناسلي والثدي: توسُّ  •    

اضطرابات في التنفس: ضيق التنفس، ألم في الصدر  •    
الجلد: الطفح الجلدي  •    

تفاعالت العقار  7
أدنى  بإستخدام عقار ماكينا. وحصل هيدروكسي بروجستيرون كابروات على  بين عقارين  التفاعل  المختبر حول    تم إجراء دراسات في 
التركيزات ذات الصلة السريرية.  بإنزيمات CYP1A2 وCYP2A6 وCYP2B6 في  العقاقير المرتبطة  التفاعالت بين  احتمالية من 
وأظهرت بيانات الدراسة في المختبر أنه ليس من المرجح أن يعيق التركيز العالجي لهيدروكسي بروجستيرون كابروات نشاط اإلنزيمات 
السريرية"  الدوائية  "الخصائص  فقرة  ]راجعي   CYP3A4و  CYP2E1و  CYP2D6و  CYP2C19و  CYP2C9و  CYP2C8

)12-3(.[ لم يتم إجراء دراسات في المختبر حول التفاعل بين عقارين بإستخدام عقار ماكينا. 
اإلستخدام مع مجموعات محددة  8

الحمل  1‑8  
ملخص المخاطر  

  يستخدم عقار ماكينا للحد من مخاطر الوالدة المبكرة عند النساء الحوامل بجنين واحد والالتي لديهن تاريخ سابق للوالدة الطبيعية المبكرة.  
وتمت مناقشة المخاطر المتعلقة بالجنين والطفل المولود واألم خالل التصنيف. ولم ُتظهر البيانات المستمدة من التجربة السريرية المقاِرنة 
بإستخدام عقار وهمي ودراسة متابعة سالمة الرضيع ]راجع فقرة "الدراسات السريرية )14-1، 14-2([ وجود اختالف في النتائج العكسية 
المتعلقة بالنمو بين أطفال النساء الخاضعات للعالج بإستخدام عقار ماكينا وأطفال المشاركات في الدراسة الخاضعات للمراقبة. ومع ذلك، 
للعالج  الخاضعات  النساء  أي واحدة من  تتناول  لم  بالعقار حيث  المرتبطة  العكسية  النمو  نتائج  لتحديد مخاطر  كافية  ليست  البيانات  فهذه 
بإستخدام عقار ماكينا العقار خالل األشهر الثالثة األخيرة من الحمل. وفي الدراسات التي أجريت عن التكاثر في الحيوانات، لم يكن إعطاء 
حقنة هيدروكسي بروجستيرون كابروات عن طريق العضل للفئران الحوامل خالل فترة الحمل بجرعات تصل إلى 5 أضعاف ما تعادله 

الجرعات البشرية استناداً إلى وزن إنسان يبلغ 60 كجم مرتبًطا بنتائج النمو العكسية. 
ة للعيوب الخلقية الرئيسية واإلجهاض في حاالت الحمل المعتمدة سريرياً    في عامة السكان بالواليات المتحدة، تبلغ المخاطر األساسية المقدرَّ

من 2% إلى 4% و15% إلى 20%، على التوالي. 
البيانات  

بيانات الحيوانات  
الحيوانات.  فصائل  من  للعديد  إعطاؤها  تم  التي  كابروات  بروجستيرون  هيدروكسي  بحقنة  المتعلقة  التكاثر  دراسات  إلى  التقارير     تشير 
حقنة  إعطاؤها  تم  التي  الرايزيسية  القرود  في  الجنين  موت  حاالت  عن  اإلبالغ  تم  البشرية،  غير  الرئيسية  الحيوانات  على  اإلختبار  في 
هيدروكسي بروجستيرون كابروات بجرعة تصل إلى 2.4 و24 ضعفاً مما تعادله الجرعة البشرية، ولكن لم يحدث ذلك في حاالت قرود 
المكاك طويل الذيل التي تم إعطاؤها حقنة هيدروكسي بروجستيرون كابروات بجرعة تصل إلى 2.4 أضعاف مما تعادله الجرعة البشرية، 

كل 7 أيام بين األيام 20 و146 من الحمل. ولم توجد آثار متعلقة بتشويه األجنة في كال نوعي القرود.
  وقد أُجريت دراسات التكاثر في الفئران والجرذان بجرعات تصل إلى 95 و5 أضعاف الجرعة البشرية، على التوالي، وقد كشفت أنه ليس 

هناك دليل على ضعف الخصوبة أو ضرر على الجنين بسبب حقنة هيدروكسي بروجستيرون كابروات.
الرضاعة  2‑8  
ملخص المخاطر  

  تنخفض مستويات البروجستينات في الحليب البشري عند إستخدام المنتجات التي تحتوي على البروجستين، بما في ذلك حقنة هيدروكسي 
بروجستيرون كابروات. ولم ُتبلغ الدراسات المنشورة عن آثار سلبية للبروجستينات على رضاعة الطفل الطبيعية أو على منتجات األلبان. 

اإلستعمال مع األطفال  4‑8  
  إّن عقار ماكينا غير مخّصص لإلستخدام في حاالت النساء الالتي تقل أعمارهن عن 16 عاماً. ولم يتم التحقق من سالمته وفعاليته في حاالت 
المريضات الالتي تقل أعمارهن عن 16 عاماً. ولقد أُجريت دراسات على عدد صغير من النساء أقل من عمر 18 عاماً؛ ومن المتوقع أن 
فوق  فما  المحققة في عمر 18 عاماً  النتيجة  بنفس  فوق  فما  العمر 16 عاماً  يبلغن من  الالتي  النساء  والفعالية في حاالت  السالمة  تكون 

]راجعي فقرة "الدراسات السريرية )14([.
القصور الكبدي  6‑8  

  لم يتم إجراء أي دراسات لفحص الحركية الدوائية لعقار ماكينا في النساء الالتي تعانين من القصور الكبدي. ويتم استبدال عقار ماكينا على 
نطاق واسع وقد يقلل القصور الكبدي من فرص التخلص منه.

زيادة الجرعة  10
  لم ترد أي تقارير عن األحداث السلبية المرتبطة بالجرعات الزائدة من عقار ماكينا في التجارب السريرية. وفي حالة زيادة الجرعة، ينبغي 

معالجة المريض حسب األعراض.
الوصف  11

ن الدوائي النشط في عقار ماكينا هو هيدروكسي بروجستيرون كابروات، أحد البروجستينات.   المكوِّ
 C27H40O4 ويحتوي على تركيبة تجريبية من .pregn-4-ene-3,20-dione, 17])1-oxohexyl(oxy[ واالسم الكيميائي له هو  
والوزن الجزيئي من 428.60. يوجد هيدروكسي بروجستيرون كابروات على هيئة بلورات بدرجات اللون األبيض أو مسحوق ذي نقطة 

ذوبان 120 - 124 درجة مئوية.
والتركيبة البنيوية هي:  

10 OVERDOSAGE 
There have been no reports of adverse events associated with overdosage of 
Makena in clinical trials. In the case of overdosage, the patient should be 
treated symptomatically. 

11 DESCRIPTION 
The active pharmaceutical ingredient in Makena is hydroxyprogesterone 
caproate. 

The chemical name for hydroxyprogesterone caproate is pregn-4-ene-3,20-
dione, 17[(1-oxohexyl)oxy]. It has an empirical formula of C27H40O4 and a 
molecular weight of 428.60. Hydroxyprogesterone caproate exists as white to 
practically white crystals or powder with a melting point of 120°-124°C. 

The structural formula is: 
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Makena is a clear, yellow, sterile, non-pyrogenic solution for intramuscular 
injection. Each 1 mL single dose vial contains hydroxyprogesterone caproate 
USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP (30.6% v/v) and benzyl 
benzoate USP (46% v/v). Each 5 mL multidose vial contains 
hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP 
(28.6% v/v) and benzyl benzoate USP (46% v/v) with the preservative benzyl 
alcohol NF (2% v/v). 

12 CLINICAL PHARMACOLOGY 
12.1   Mechanism of Action 
Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic progestin. The mechanism by 
which hydroxyprogesterone caproate reduces the risk of recurrent preterm birth 
is not known. 

12.2   Pharmacodynamics 
No specific pharmacodynamic studies were conducted with Makena. 

12.3   Pharmacokinetics 
Absorption: Female patients with a singleton pregnancy received intramuscular 
doses of 250 mg hydroxyprogesterone caproate for the reduction of preterm 
birth starting between 16 weeks 0 days and 20 weeks 6 days. All patients had 
blood drawn daily for 7 days to evaluate pharmacokinetics.  

 

إّن عقار ماكينا عبارة عن محلول نقي وأصفر ومعقم وشفاف وغير مسبب للحمى مناسب لإلستخدام عن طريق الحقن العضلي )زجاجات( أو تحت 
الجلد )الحاقن الذاتي(. ويضم كل حاقن ذاتي لعقار ماكينا سعة 1.1 مل لإلستخدام تحت الجلد وكل زجاجة سعة 1 مل لتقديم جرعة واحدة لإلستخدام 
العضلي 250 ملجم/مل من هيدروكسي بروجستيرون كابروات وفقاً لمعايير دستور األدوية األمريكي )USP(، )25% الوزن/الحجم(، في محلول 
خاٍل من المواد الحافظة يحتوي على زيت الخروع وفقاً لمعايير دستور األدوية األمريكي، )30.6% حجم المادة المذابة/حجم المذيب( وبنزوات البنزيل 
متعددة  جرعات  لتقديم  مة  المصمَّ مل   5 سعة  زجاجة  كل  وتضم  المذيب(.  المذابة/حجم  المادة  حجم   %46( األمريكي  األدوية  دستور  لمعايير  وفقاً 
250 ملجم/مل )25% الوزن/الحجم( من هيدروكسي بروجستيرون كابروات وفقاً لمعايير دستور األدوية األمريكي، في محلول يحتوي على زيت 
الخروع )28.6%( وبنزوات البنزيل )46% حجم المادة المذابة/حجم المذيب( وفقاً لمعايير دستور األدوية األمريكي مع كحول البنزيل كمادة حافظة 

وفقاً لمعايير كتيب الوصفات الوطني )2% حجم المادة المذابة/حجم المذيب(.  

 الجدول 1 المضاعفات المحددة الخاصة بالجنين

 عقار ماكينا مضاعفات الحمل
n/N

 العقار الخاضع للمراقبة 
n/N

209/5107/0اإلجهاض )> 20 أسبوعاً(1

305/6153/2والدة جنين ميت )≤ 20 أسبوعاً(2

 N 1 = إجمالي عدد المشاركات في الدراسة الالتي قمن بالتسجيل قبل 20 أسبوعاً
ً  N 2 = إجمالي عدد المشاركات في الدراسة المعرضات للمخاطر خالل فترة ≤ 20 أسبوعا

الجدول 2 المضاعفات المحددة الخاصة باألم

مضاعفات الحمل 
 عقار ماكينا 

310=N 
 %

  العقار الخاضع للمراقبة 
153=N 

 %
13.8 16.0 دخول المستشفى للوالدة المبكرة 

مقدمات االرتعاج )تسمم الحمل( أو ارتفاع ضغط 
الدم خالل فترة الحمل 

 8.8 4.6

4.6 5.6 اإلصابة بمرض السكر خالل فترة الحمل 

1.3 3.6 قلة السائل األمنيوسي حول الجنين 
 1 مضاعفات أخرى غير دخول المستشفى للوالدة.

الجدول 3 التفاعالت العكسية التي تحدث في ≤ 2% من المشاركات في الدراسة الخاضعات للعالج بإستخدام عقار ماكينا وبمعدٍل أعلى من 
المشاركات في الدراسة الالتي تم عالجهن بإستخدام العقار الخاضع للمراقبة

المصطلح المميز 
 عقار ماكينا 

310=N 
 %

 العقار الخاضع للمراقبة 
153=N 

 %
32.7 34.8 ألم موضع الحقن 

7.8 17.1 تورم موضع الحقن 
11.1 12.3 الشرى 
5.9 7.7 الحّكة 

3.3 5.8 اإلصابة بالحكة في موضع الحقن 
4.6 5.8 الغثيان 

2.0 4.5 اإلصابة بالُعقيدة في موضع الحقن 
0.7 2.3 اإلسهال 
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hydroxyprogesterone caproate injection
275 mg/1.1 mL (250 mg/mL) Auto-Injector

التحضیر

ال تلمسیھ

لفیھا ثم اســحبیھا

للحقن تحت الجلد.
لإلستخدام الفردي.

تناولیھ عن طریق حقنة واحدة أسبوعًیا.
یعطیھ المختصون في مجال الرعایة الصحیة فقط.

افحصي الحاقن الذاتي ماكینا بحثاً عن أي تلف مرئي. ال تستخدمیھ إن كان مكسوراً او تالفاً 
أو كان الغطاء مفقوداً أو غیر ُمحكم الغلق.

افحصي تاریخ انتھاء الصالحیة. ال تستخدمیھ إن كان منتھي الصالحیة.
افحصي السائل الدوائي عبر نافذة الرؤیة، یجب أن یتراوح بین لون نقي ولون أصفر فاتح وخاٍل من الجسیمات. (انظري الشكل ۱).

ال تستخدمیھ إن كان السائل ضبابیاً أو كانت فیھ جسیمات. قد تالحظین فقاعة ھوائیة، ھذا أمر طبیعي.

استخدمي فقط الجزء الخلفي للعضد بإحدى الیدین من أجل موضع الحقن.
قومي بتبدیل موضع الحقن إلى الذراع البدیل من الذي تم استخدامھ األسبوع السابق. (انظري الشكل ۲).

اغسلي یدیك بالماء والصابون.       امسحي موضع الحقن بممسحة مغمورة في الكحول.

ال تلمسي الموضع مرًة أخرى قبل الحقن.ال تنفخي أو تحّركي الھواء حول موضع الحقن. اسمحي للموضع بأن یجف بمفرده. 

تجّنبي استخدامھ في مناطق ذات جلد حساس أو مصابة بكدمات أو حمراء أو ذات قشور أو بھا نتوءات أو سمیكة أو خشنة.
تجنبي استخدامھ في المناطق التي بھا آثار جروح أو وشم أو عالمات تمدد الجلد.

تناول الحقن تحت الجلد

قومي بلف الغطاء عكس عقارب الساعة (سوف یتسبب ذلك في كسر ختم األمان األحمر)، 
واسحبي الغطاء بشكل مستقیم. (انظري الشكل ۳).

بعد إزالة الغطاء، قد تظھر بضع قطرات من السائل - ھذا أمر طبیعي.
یجب استخدام الحاقن الذاتي أو التخلص منھ بمجرد فتح الغطاء.

تجّنبي إعادة الغطاء لالستخدام في وقت الحق. تجّنبي استخدامھ إن كان الجھاز ال یعمل.

 ادعمي العضد بالید المقابلة. (انظري الشكل ٤).
وعلى الید المسترخیة الممدودة من أجل الحقن، ضعي الحاقن الذاتي لعقار ماكینا برفق 

بحیث یشكل زاویة ۹۰ درجة مع عند موضع الحقن (الجزء الخلفي من العضد، انظري الشكل ٤).

تحدید موضع الحاقن الذاتي لعقار ماكینا

إزالة الغطاء

 

إن لــم تكــن نافذة الرؤیة برتقالیة بالكامل:
تجّنبي استخدام حاقن ذاتي لعقار ماكینا آخر أو محاولة إعطاء حقنة أخرى. •

• اتصلي على ۲٥۱۰-٤۱۱-۸۷۷-۱ للحصول على المساعدة.
سّجلي موضع الحقن في سجل المریض لضمان مناوبة موضع الحقن كل أسبوع.

بعد إكمال الحقن، تخلّصي من الحاقن الذاتي والغطاء في وعاء للتخلص 
من النفایات الطبّیة على الفور بعد االستخدام.

Makena®

افحصــي الحاقن الذاتي لعقار ماكینا ۱

اختــاري موضع الحقن تحت الجلد وجّھزیھ ۲

۳

تجّنبي لمس طرف اإلبرة أو محاولة تحریكھا من الحاقن الذاتي بعد إزالة الغطاء، 
فقد یتسبب ذلك في حدوث إصابة.

٤

أكملي الحقن ٦

تخلصــي من النفایات بعد الحقن ۷
AMAG Pharmaceuticals, Inc. :جھة التوزیع
Waltham, MA 02451

900232-001 rev05

۱ حاقن ذاتي واحد لعقار ماكینا
إقرأي جمیع الخطوات بعنایة قبل بدء الحقن. 

یجب إكمال عملیة الحقن دون مقاطعة.
ممسحة واحدة مغمورة في الكحول

كرة من القطن أو ضمادة واحدة

تجنبي وضعھ في الثالجة أو التجمید.
یجب حمایتھ من الضوء.

یجب تخزینھ عند درجة حرارة من ۲۰ إلى 
۲٥ درجة مئویة (من ٦۸ إلى ۷۷ درجة فھرنھایت).

احتفظي بھ بعیًدا عن متناول األطفال.

ادفعي، اضغطي
أمسكي إبدأي الحقن

سوف یستغرق األمر حوالي ۱٥ ثانیة إلعطاء الجرعة بالكامل.

٥

طرف
اإلبرة

غطاء ختم

األمان
275 mg/1.1 mL Auto-Injector

FOR SUBCUTANEOUS INJECTION ONLY.
Liquid Should
Be Clear

®
NDC # 64011-301-03

Rx ONLY

نافذة

وصف األجزاء

شروط التخزین مستلزمات ستحتاجین إلیھا

العرض
قوة 

الجرعة
تاریخ انتھاء الصالحیة

على الجزء الخلفي

الوضع األول فقط
۱۲۸ رمًزا شریطیاً

إستخدام الحقن تحت الجلد على 
الجزء الخلفي من العضد

الشكل ۲:

الشكل ۳:

الشكل ٤:

الشكل ٥:

قبل 
الحقن

الشكل ٦:

الشكل ۱:

• ادفعي إلى األسفل أثناء دعم العضد بالید المقابلة.
  سوف تحدث نقرة ما عند بدء الحقن. (انظري الشكل ٥).

• أمسكي الحاقن الذاتي في موضعھ على الذراع. 

وأثناء اإلمساك بالحاقن على الذراع، راقبي نافذة العرض حتى یتحّول اللون إلى البرتقالي
تحققي من تحول نافذة العرض إلى اللون البرتقالي بالكامل قبل اإلزالة من موضع الحقن.

تؤكد النافذة المسدودة (ذات اللون البرتقالي بالكامل) 
على أنھ قد تّم إعطاء الجرعة بالكامل.

مشاھدة نافذة العرض

تحققي من أنھ ُیمكنِك رؤیة نافذة العرض بوضوح. 

•  

یعتبر وجود نزیف خفیف بعد الحقن أمراً طبیعیاً. في في حال حدوث ذلك، 
أمسكي كرة القطن أو الضمادة على ھذه المنطقة مع الضغط برفق لبضع ثواٍن. 

ال تقومي بفرك تلك المنطقة.

1-877-411-2510
للحصول علي المساعدة والتعلیمات، اتصلي علي: 

Antares
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الخصائص الدوائية السريرية  12
آلية عمل الدواء  1‑12  

  ُيعد هيدروكسي بروجستيرون كابروات بروجستين اصطناعي. ولم يتم التعرف على اآللية التي يقلل بها هيدروكسي بروجستيرون 
كابروات من مخاطر الوالدة المبكرة المتكررة.

الديناميكية الدوائية  2‑12  
لم يتم إجراء دراسات سريرية متعلقة بالديناميكية الدوائية على عقار ماكينا.  

الحركية الدوائية  3‑12  
   اإلمتصاص: تلقت النساء ذوات الحمل المفرد جرعات عن طريق العضل تبلغ 250 ملجم من هيدروكسي بروجستيرون كابروات للحد 

من الوالدة المبكرة التي تبدأ بين 16 أسبوعاً و اإلمتصاص 20 أسبوعاً و6 أيام. وقد تم سحب دم من جميع المريضات يومياً لمدة 7 أيام 
لتقييم الحركية الدوائية.

الجدول 4 ملخص معلمات الحركية الدوائية المتوسطة )االنحراف المعياري( لهيدروكسي بروجستيرون كابروات 

 )N( المجموعة )نانوجم/مل( Cmax
a)أيام( Tmax

AUC)0-t( 
b 

)نانوجم في الساعة/مل( 
 )6=N( 1 المجموعة )571.4 )195.2( 5.5 )2.0-7.0( 5.0 )1.5
 )8=N( 2 المجموعة )1269.6 )285.0( 1.0 )0.9-1.9( 12.5 )3.9
 )11=N( 3 المجموعة )1268.0 )511.6( 2.0 )1.0-3.0( 12.3 )4.9

تم سحب الدم يومياً لمدة 7 أيام )1( بعد 24 ساعة من الجرعة األولى بين األسبوع 16 واألسبوع 20 )المجموعة 1( أو )2( بعد جرعة 
بين األسبوع 24 واألسبوع 28 )المجموعة 2( أو )3( بعد جرعة بين األسبوع 32 واألسبوع 20 )المجموعة 3(

تم اإلبالغ عنه كمتوسط )نطاق(  A

المدة = 7 أيام  B
  

  بالنسبة إلى المجموعات الثالثة، كان التركيز األعلى )Cmax( والباحة تحت المنحنى )AUC)1-7 أيام(( من المستقلبات أحادية الهيدروكسيل أقل 
من المعلمات المخصصة للعقار األساسي، هيدروكسي بروجستيرون كابروات، بمعدل 3-8 أضعاف تقريباً. ورغم أنه تم اكتشاف المستقلبات 
ثنائية وثالثية الهيدروكسيل في البالزما البشري أيًضا بنسبة أقل نوعاً ما، إال أنه ال يمكن استنباط نتائج كمية ذات داللة بسبب عدم وجود 

معايير مرجعية لهذه المستقلبات متعددة الهيدروكسيل. ولم ُيعرف نشاط وأهمية هذه المستقلبات.
حملهن،  فترة  اكتملت  الدراسة  في  مريضات   4 لدى  تقييمه  تم  كما  كابروات،  بروجستيرون  هيدروكسي  فعالية  عمر  نصف  قياس    بلغ 

16.4 )±3.6( يوًما. بينما بلغ قياس نصف عمر فعالية المستقلبات أحادية الهيدروكسيل 19.7 )±6.2( يوماً.
  في دراسة عشوائية أحادية الجرعة ومعلوم بها اسم الدواء ومنظمة حسب خطة متوازية بشأن التوافر البيولوجي أُجريت على 120 من النساء 
األصحاء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، تمت مالحظة تعرض لمادة هيدروكسي بروجستيرون كابروات بشكل نظامي قابل للمقارنة عندما 
تم إعطاء عقار ماكينا تحت الجلد بإستخدام الحاقن الذاتي )1.1 مل( في الجزء الخلفي من العضد وعندما تم إعطاؤه عن طريق العضل 

)1 مل( في الربع الخارجي العلوي من العضلة األلوية الكبرى. 
  التوزيع: يرتبط هيدروكسي بروجستيرون كابروات على نطاق واسع ببروتينات البالزما، بما في ذلك األلبومين والغلوبولينات المرتبطة 

بالستيرويد القشري.
  االستقالب: أظهرت الدراسات التي أُجريت في المختبر أنه قد يتم استقالب هيدروكسي بروجستيرون كابروات بإستخدام الخاليا الكبدية 
البشرية عن طريق تفاعالت المرحلة األولى والثانية على حٍد سواء. ويخضع هيدروكسي بروجستيرون كابروات للتقليل الشامل وإضافة 
الغلوكوروني والمنتجات األسيتيلية. تشير  المقترنة على منتجات مكبرتة ومنتجات االقتران  المستقلبات  الهيدروكسيل واالقتران. وتشتمل 
البيانات المختبرية إلى أن الوسيط في استقالب هيدروكسي بروجستيرون كابروات بالدرجة األولى هو السيتوكروم 3A4 والسيتوكروم 

3A5. تشير البيانات المختبرية إلى أّن مجموعة الكابروات تكون مثّبتة أثناء استقالب هيدروكسي بروجستيرون كابروات.
  اإلخراج: ُتفَرز كل من المستقلبات المقترنة والستيرويدات الحرة في البول والبراز، وتكون المستقلبات المقترنة هي السائدة. بعد إعطاء الحقنة 
للنساء الحوامل عن طريق العضل في الفترة من 10-12 أسبوعاً من الحمل، تتم استعادة 50% من الجرعة تقريباً في البراز و30% منها 

تقريباً في البول.
تفاعالت العقار  

  إنزيمات السيتوكروم CYP( P450(: تشير دراسة تثبيط في المختبر بإستخدام حبيبات دقيقة من الكبد البشري وركائز الشكل اإلسوي 
 CYP1A2 إنزيمات  من  لكل  االستقالبي  المعدل  من  زادت  كابروات  بروجستيرون  هيدروكسي  حقنة  أّن  إلى  للسيتوكرومات  االنتقائية 
و CYP2A6 وCYP2B6 بنسبة 80% و150% و80% تقريباً على التوالي. ومع ذلك، في دراسة في المختبر أخرى بإستخدام خاليا كبدية 
بشرية وفق ظروف معينة حيث تسببت المحفزات أو المثبطات النموذجية في الزيادات أو التناقصات المتوقعة في أنشطة إنزيم السيتوكروم، 
ُوجد أن هيدروكسي بروجستيرون كابروات ال يعمل على تحفيز نشاط إنزيمات CYP1A2 أو CYP2A6 أو CYP2B6 أو تثبيطها. 
وعموًما، ُتشير النتائج إلى حصول هيدروكسي بروجستيرون كابروات على أدنى احتمالية من التفاعالت بين عقارين والمرتبطة بإنزيمات 

CYP1A2 وCYP2A6 وCYP2B6 في التركيزات ذات الصلة السريرية.
  وأظهرت بيانات الدراسة في المختبر إلى أنه من غير المرجح أن يعيق التركيز العالجي لهيدروكسي بروجستيرون كابروات نشاط اإلنزيمات 

 .CYP3A4و CYP2E1و CYP2D6و CYP2C19و CYP2C9و CYP2C8
ية غير السريرية السمِّ  13

التسرطن، الطفرات، ضعف الخصوبة  1‑13  
  لم يتم تقييم هيدروكسي بروجستيرون كابروات على نحو كاٍف كمتسبب في السرطان.

  ولم تتم مالحظة أي ُسمّية نموية أو تكاثرية أو ضعف خصوبة في الدراسة التي أُجريت على أجيال متعددة من الفئران. لم ُتظهر حقنة 
هيدروكسي بروجستيرون كابروات الُمعطاة عن طريق العضل، في تعرضات فترة الحمل بما يصل إلى 5 أضعاف الجرعة الموصى بها 
للبشر، أي آثار سلبية على سدود )F0( األبوية ونتاجها النامي )F1( أو على قدرة النتاج النهائية على إنتاج جيل ثاٍن )F2( طبيعي وصالح 

للحياة.
الدراسات السريرية  14

تجربة سريرية لتقييم تقليل مخاطرة الوالدة المبكرة  1‑14  
  في تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية ومتعددة المركز ومراقبة بإستخدام عقار وهمي، تمت دراسة سالمة وفعالية عقار ماكينا للحد 
من مخاطر الوالدة المبكرة، بحيث أُجريت على النساء ذوات الحمل المفرد )بعمر 16 إلى 43 عاماً( والالتي لديهن تاريخ موّثق للوالدة 
المبكرة من الحمل المفرد )وُيعرف بالوالدة في فترة أقل من 37 أسبوعاً من الحمل بعد الوالدة المبكرة أو التمزق المبكر لألغشية(. في فترة 
االختيار العشوائي )بين فترة 16 أسبوعاً و20 أسبوعاً و6 أيام من الحمل(، أّكد الفحص بالموجات فوق الصوتية على عمر الحمل وعدم 
وجود أي شذوذ جنيني معروف. تم استبعاد النساء بسبب خضوعهن للعالج بهرمون البروجيسترون أو للعالج بالهيبارين مسبقاً أثناء الحمل 
التوليدية/المتعلقة باألمومة )مثل تطويق ارتفاع الضغط الحالي أو  الحالي أو تاريخ اإلصابة بأمراض االنصمام الخثاري أو المضاعفات 

المخطط له والذي يتطلب تناول الدواء أو النوبات االضطرابية(.
  تم اختيار إجمالي 463 من النساء الحوامل من أجل تناول عقار ماكينا )N=310( أو عقار وهمي )N=153( من خالل جرعة 250 ملجم 
أسبوعاً عن طريق الحقن العضلي بدايًة من فترة 16 أسبوعاً، و20 أسبوعاً، 6 أيام من الحمل، وتستمر الفترة حتى 37 أسبوعاً من الحمل 
أو حتى الوالدة. وتتشابه الخصائص الديموغرافية للنساء الخاضعات للعالج بعقار ماكينا مع النساء الموجودات في المجموعة الخاضعة 
يساوي الجسم  كتلة  مؤشر  متوسط  آسيوي.  و%0.6  التيني  و%13.9  قوقازي  و%25.5  أسود   %59.0 على:  وتشتمل   للمراقبة، 

26.9 كجم/م2.
للدراسة(  األساسية  النهاية  )نقطة   37  < فترة  في  حملهن  وضعن  والالتي  العالج  من  مجموعة  كل  في  النساء  نسب     وُتعرض 

و> 35 و> 32 أسبوعاً من الحمل في الجدول 5. 

 الجدول 5 نسبة المشاركات في الدراسة الالتي وضعن حملهن في فترة > 37 و> 35 و> 32 أسبوًعا من عمر الحمل 
)المجموعة التي ُيقصد عالجها(

نتيجة الوالدة 
 ماكينا1 

 )310=N( 
 %

العقار الخاضع للمراقبة 
 )153=N( 

 %

اختالف العالج و95% من 
فترة الموثوقية2 

ً -17.8% ]-28.0%، -7.4%[ 54.9  37.1 > 37 أسبوعا
ً -9.4% ]-19.0%، -0.4%[ 30.7  21.3 > 35 أسبوعا
-7.7% ]-16.1%، -0.3%[ 19.6 11.9 > 32 أسبوعاً 

1  لم يتم التمكن من متابعة 4 من المريضات الالتي يعالجن بعقار ماكينا. وقد تم احتسابهن حاالت والدة في عمر الحمل 
عندما تم االتصال بهن آخر مرة )األسبوع 18 و22 و34 و36(.

2  تم تعديلها إلجراء تحليل مؤقت.

  
  ومقارنة بالشواهد، فإن العالج بواسطة عقار ماكينا قد عمل على تقليل نسبة النساء الالتي وضعن حملهن مبكراً في فترة > 37 أسبوعاً. 
كما انخفضت نسبة النساء الالتي ولدن عند فترة > 35 و> 32 أسبوعاً بين النساء الالتي خضعن للعالج بعقار ماكينا. كما أن الحدود العليا 
من فترات الثقة الختالف العالج عند > 35 و> 32 أسبوعاً كانت قريبة من الصفر. قد يشير إدراج الصفر في فترة الثقة إلى أن اختالف 
فترة  خالل  المبكرة  الوالدات  عدد  فإن  تقديرها،  تم  التي  األخرى  الحمل  بأعمار  مقارنًة  اإلحصائية.  الناحية  من  أهمية  له  ليست  العالج 

> 32 أسبوعاً كانت محدودة. 

قبل  مبكرة  لوالدة  الماكينا  لعقار  الخاضعات  الدراسة  في  المشاركات  من  الدراسة، خضع %7.5  في  الوقت  أجل  من  التعديل  إجراء    بعد 
25 أسبوًعا مقارنًة بنسبة 4.7% من المشاركات في دراسة المراقبة؛ انظر الشكل 1.

 

  يبّين الجدول رقم 6 معدالت فقد األجنة ووفيات حديثي الوالدة في كل مجموعة عالج. وبسبب المعدل المرتفع لحاالت اإلجهاض ووالدة 
الجنين الميت في مجموعة ماكينا، لم ُيعرض في هذا الجدول اجمالي فرق عدد الناجين الذي بينته هذه الدراسة السريرّية. 

الجدول 6 فقد األجنة ووفيات حديثي الوالدة

المضاعفات 
 ماكينا 

 A 306=N 
n )%( B

  العقار الخاضع للمراقبة 
 153=N 
 n )%( B

  حاالت اإلجهاض خالل فترة 
0  5 )2.4( > 20 اسبوعاً من فترة الحملل  

2 )1.3( 6 )2.0( والدة جنين ميت 
1 )0.6( 5 )1.6(   والدة جنين ميت قبل الوضع 

1 )0.6( 1 )0.3(   والدة جنين ميت أثناء الوضع 
9 )5.9( 8 )2.6( وفيات حديثي الوالدة 

11 )7.2( 19 )6.2( إجمالي الوفيات 

A  أربع حاالت من الخاضعات للعالج بعقار ماكينا الالتي عددهن 310 سيدات لم نتمكن من متابعتها 

ولم نتمّكن من تحديد حاالت والدة الجنين ميتاً أو حديث الوالدة
B  النسب مبنية على عدد الخاضعات للدراسة المسجالت وغير محددة طبًقا لوقت تناول العقار

 107=n ،209 لعقار ماكينا=n( النسبة محددة وفًقا لعدد المشاركات في الدراسة المعرضات للمخاطر  C

للعقار الخاضع للمراقبة( الالتي قُمن بالتسجيل في فترة > 20 أسبوعاً من الحمل.    

  قّيمت مجموعة من مؤّشرات اإلصابة باالمراض والوفيات بين األطفال حديثي الوالدة نتائج سلبية في المواليد الحية. وقد ُبنيت على عدد من 
األطفال حديثي الوالدة الذي ماتوا أو عانوا من متالزمة الضائقة التنفسية أو خلل التنسج القصبي الرئوي أو نزيف داخل البطين من الدرجة 
3 أو 4 أو تعفن ُمثبت أو التهاب معوي قولوني ناخر. رغم أن نسبة حديثي الوالدة الذين عانوا من 1 أو أكثر من الحاالت كانوا أقل من الناحية 
المجموعات  بين  االختالف  يكن  ولم  محدوداً  كان  السلبية  النتائج  عدد  أن  إال   ،)%17.2 مقابل   %11.9( ماكينا  مجموعة  في   العددية 

دقيقاً إحصائياً.
دراسة متابعة سالمة الرضيع  2‑14  

  حديثو الوالدة ألمهات مسجالت في هذه الدراسة والذين بقوا على قيد الحياة حتى خروجهم من الحضانة، تأهلو للمشاركة في دراسة  متابعة 
السالمة من بين 348 طفالً مؤهالً، كانت نسبة 79.9% مسجلة: 194 طفالً للنساء المشاركات الالتي خضعن للعالج بعقار ماكينا و84 طفالً 
للمشاركات الخاضعات للمراقبة. الهدف األساسي كان الحصول على المؤشرات الواردة في استبيان العمر واألطوار )ASQ(، والذي يعمل 
على تقييم مهارات التواصل والحركات الكبرى والحركات الدقيقة وحل المشكالت والمعلمات الشخصية/االجتماعية. تشابهت في مجموعتي 

العالج نسب األطفال الذين تجاوزوا عتبة تأخر النمو وذلك في كل المجاالت.
كيفية  توفير الدواء/التخزين والتداول  16

الحاقن الذاتي ماكينا )للحقن تحت الجلد(  
  يتم توفير الحاقن الذاتي ماكينا )NDC 64011-301-03( في 1.1 مل من محلول أصفر صاف ومعقم وخاٍل من المواد الحافظة في أداة 
الذاتي سعة 1.1 مل 250 ملجم/مل )25% الوزن/الحجم( من  الحاقن  الذي يحتوي على محقنة معبأة بشكل مسبق. ويضم  الذاتي  الحاقن 
المادة  الخروع )30.6% حجم  لمعايير دستور األدوية األمريكي، في محلول يحتوي على زيت  هيدروكسي بروجستيرون كابروات وفقاً 

المذابة/حجم المذيب( وبنزوات البنزيل )46% حجم المادة المذابة/حجم المذيب(.
  عبوة كرتون بوحدة فردية: تشتمل على حاقن ذاتي لإلستخدام الفردي للمريض سعة 1.1 مل من ماكينا يحتوي على 275 مجم من هيدروكسي 

بروجستيرون كابروات.
يتم تخزين المنتج  على حرارة 20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية ) 68 درجة إلى 77 درجة فهرنهايت(. ال تقم بتجميد المنتج أو تبريده.  

تحذير: حافظ على الحاقن الذاتي محمياً من الضوء. قم بتخزين الحاقن الذاتي في عبوته.  
زجاجات عقار ماكينا لجرعة واحدة أو جرعات متعّددة )للحقن عن طريق العضل(  

  يتم توفير عقار ماكينا )NDC 64011-247-02( في 1 مل من محلول أصفر نقي ومعقم وخاٍل من المواد الحافظة في زجاجات زجاجية 
مصّممة لتقديم جرعة واحدة.

  تحتوي كل زجاجة سعة 1 مل 250 ملجم/مل )25% الوزن/الحجم( من هيدروكسي بروجستيرون كابروات وفًقا لمعايير دستور األدوية 
األمريكي، في محلول يحتوي على زيت الخروع )30.6% حجم المادة المذابة/حجم المذيب( وبنزوات البنزيل )46% حجم المادة المذابة/حجم 

المذيب( وفًقا لمعايير دستور األدوية األمريكي.
لتقديم جرعة واحدة من عقار ماكينا  تحتوي على 250 ملجم من  مة    عبوة كرتون بوحدة فردية: تحتوي على زجاجة سعة 1 مل مصمَّ

هيدروكسي بروجستيرون كابروات.
لتقديم  نقي معقم في زجاجات زجاجية مصّممة  ملليلترات من محلول أصفر  ماكينا )NDC 64011-243-01( في 5  توفير عقار    يتم 

جرعات متعددة.
لمعايير دستور األدوية    تحتوي كل زجاجة سعة 5 مل 250 ملجم/مل )25% الوزن/الحجم( من هيدروكسي بروجستيرون كابروات وفقاً 
األمريكي، في محلول يحتوي على زيت الخروع )28.6% حجم المادة المذابة/حجم المذيب( وبنزوات البنزيل )46% حجم المادة المذابة/حجم 
المذيب( وفقاً لمعايير دستور األدوية األمريكي مع كحول البنزيل كمادة حافظة وفقاً لمعايير كتيب الوصفات الوطني )2% حجم المادة المذابة/

حجم المذيب(.
مة لتقديم جرعات متعددة من عقار ماكينا )250 ملجم/مل( بها 1250 ملجم    عبوة كرتون بوحدة فردية: تحتوي على زجاجة سعة 5 مل مصمَّ

من هيدروكسي بروجستيرون كابروات.
يتم تخزين المنتج  على حرارة 20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية ) 68 درجة إلى 77 درجة فهرنهايت(. ال تقم بتجميد المنتج أو تبريده.  

استخدم الزجاجات المصممة لتقديم الجرعات المتعددة خالل 5 أسابيع بعد أول استعمال.  
تحذير: ُتحفظ الزجاجة بعيداً عن الضوء. قم بتخزين الزجاجة في عبوتها. يتم تخزين المنتج بشكل عمودي.  

معلومات توعية المريض  17
ينصح المريض بقراءة تصنيف المرضى المعتمد من إدارة األغذية واألدوية األمريكية )معلومات المريض(.   

  يجب إرشاد المرضى أنه قد تتسّبب لهم حقن ماكينا الشعور باأللم أو الوجع وظهور عالمات التورم أو الحكة أو الكدمات. على المريضة 
التواصل مع طبيبها المعالج إذا الحظت إزعاجاً متزايداً مع مرور الوقت أو ارتشاحاً دموياً أو رشحاً للسوائل أو تفاعالت التهابية عند موضع 

الحقن ]انظر التفاعالت السلبية )1-6([.
AMAG Pharmaceuticals, Inc. جهة التوزيع:    

Waltham, MA 02451   

2018/02  
إصدار 1.2   



معلومات المريض
)mah‑KEE‑na ُتنطق( MAKENA

)حقن هيدروكسي بروجستيرون كابروات( 
الحاقن الذاتي لإلستخدام بالحقن تحت الجلد
)mah‑KEE‑na ُتنطق( MAKENA

)حقن هيدروكسي بروجستيرون كابروات( 
زجاجة لالستعمال عن طريق العضل

اقرأ نشرة معلومات المريض قبل تناول عقار ماكينا. قد توجد معلومات جديدة. هذه المعلومات ال تحل 
محل مناقشة مقدم الرعاية الصحية حول حالتك الطبية أو عالجك الطبي.

ما هو عقار ماكينا؟
ماكينا هو دواء هرموني بوصفة طبية )البروجستين( ُيستخدم للنساء الحوامل الالتي تعرضن للوضع 
المبكر )الوالدة المبكرة( في الماضي. ُيستخدم عقار ماكينا لهوالء النساء للمساعدة في خفض مخاطر 

التعرض للوالدة المبكرة مجّدداً. من غير المعروف إن كان عقار ماكينا يعمل على خفض عدد األطفال 
الذين ُولدوا بحاالت طبية خطيرة أو تعرضوا للوفاة بعد الوالدة بفترة قصيرة. ُيستخدم عقار ماكينا للنساء:

• الحوامل بطفل واحد.
• اللواتي خضعن للوالدة المبكرة لطفل واحد في السابق.

ال ُيستخدم عقار ماكينا من أجل وقف الوالدة المبكرة.
 من غير المعروف إن كان عقار ماكينا آمن وفّعال للنساء الالتي تعرضن لعوامل أخرى عائدة 

للوالدة المبكرة. 
ال يصلح عقار ماكينا لإلستخدام في حاالت النساء الالتي تقل أعمارهن عن 16 عاماً.

ما أسباب عدم تناول عقار ماكينا؟
ال يجب إستخدام عقار ماكينا إن كنت تعانين من:

• جلطات دموّية أو مشاكل تجلط دموي في الوقت الحالي أو في الماضي
• سرطان الثدي أو أنواع السرطان األخرى المتأثرة بالهرمونات في الوقت الحالي أو في الماضي

• حاالت النزيف المهبلي غير العادية غير المتعلقة بحملك الحالي
• اصفرار لون بشرتك بسبب مشكالت في الكبد أثناء فترة حملك 

• مشكالت في الكبد، بما في ذلك حاالت تورم الكبد
• ضغط الدم العالي غير الخاضع للتحكم

ما الذي يجب علّي إبالغ مقدم الرعاية الصحية عنه قبل تناول عقار ماكينا؟
قبل تناول عقار ماكينا، أبلغي مقدم الرعاية الصحية عن جميع حاالتك الطبية، بما في ذلك إن كنت تعانين 

من:
•  تاريخ من تفاعالت الحساسية ضد حقنة هيدروكسي بروجستيرون كابروات أو زيت الخروع أو أي من 

المكونات األخرى في عقار ماكينا. انظري أسفل نشرة معلومات المريض للحصول على قائمة كاملة 
بمكونات عقار ماكينا.

• مرض السكري أو كنِت معرضة لإلصابة به.
• الصرع )نوبات مرضية(.

• الصداع النصفي.
• الربو.

• مشكالت في القلب.

• مشكالت في الكلى.
• االكتئاب.

• ضغط الدم العالي.

أبلغي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول جميع األدوية التي تتناولينها، بما في ذلك األدوية 
الموصوفة طبياً وتلك المتاحة بدون وصفة والفيتامينات والمكمالت الُعشبية.

قد يؤثر عقار ماكينا على طريقة عمل األدوية األخرى، كما قد تؤثر األدوية األخرى على كيفية عمل 
عقار ماكينا. 

اعرفي األدوية التي تتناولينها. احتفظي بالقائمة لعرضها على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك والصيدلي 
عند حصولك على دواء جديد.

كيف تتلقين عقار ماكينا؟
•  ال ُتعِط نفسك حقًنا من عقار ماكينا. سوف يوفر لك مقدم الرعاية الصحية حقنة من عقار ماكينا مرة 

واحدة في األسبوع )كل 7 أيام( سواء:
o  في الجزء الخلفي من العضد عن طريق حقنة تحت الجلد، أو 
o  في المنطقة الخارجية العلوية من األرداف كحقنة في العضل.

•  سوف تبدأين بتلّقي ُحقن عقار ماكينا في أي وقت من فترة 16 أسبوعاً، حتى فترة 20 أسبوعاً و6 أيام 
من فترة حملك. 

 •  سوف تستمرين بتلّقي ُحقن عقار ماكينا مرة واحدة كل أسبوع حتى األسبوع 37 )خالل 36 أسبوعاً 
و6 أيام( من فترة حملك أو حتى والدة طفلك، وفقاً لألولوية.

ما هي اآلثار الجانبية المحتملة لعقار ماكينا؟
قد ُيسبب عقار ماكينا آثاًرا جانبية خطيرة، تشمل:

• جلطات دموية. قد تشتمل أعراض الجلطة الدموية على:
o تورم الساق

o احمرار ساقك
ً o بقعة على ساقك ُتعطي ملمساً دافئا

o ألم في الساق يزداد عندما تقومين بثني قدمك
اتصلي بمقدم الرعاية الصحية على الفور في حالة تعرضك ألي من األعراض المذكورة سابقاً خالل فترة 

تلقي عقار ماكينا.
• تفاعالت الحساسية. قد تشتمل أعراض تفاعالت الحساسية على:

o الَشَرى
o الحكة

o تورم الوجه 

اتصلي بمقدم الرعاية الصحية على الفور في حالة تعرضك ألي من األعراض المذكورة سابقاً خالل فترة 
تلقي عقار ماكينا.

ل الجلوكوز )سكر الدم(. سوف يحتاج مقدم الرعاية الصحية إلى مراقبة نسب سكر دمك خالل  •  نقص تحمُّ
فترة تلقي عقار ماكينا إن كنت تعانين من السكري أو معرضة لإلصابة به.

• قد يحتبس دمك الكثير من السوائل )احتباس السوائل(.
• االكتئاب.

• اصفرار بشرتك وبياض عينيك )اليرقان(.
• ضغط الدم العالي.

وتشتمل اآلثار الجانبية األكثر شيوعاً لعقار ماكينا على:
• الشعور باأللم أو الحكة أو كدمة صلبة في موضع الحقن

• الَشَرى
• الحكة

• الغثيان
• اإلسهال

اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك عند ظهور ما يلي في موضع الحقن:
• الشعور باأللم المتزايد مع مرور الوقت

• ارتشاح الدم أو السوائل
• التورم

 تشمل اآلثار الجانبية األخرى التي قد تحدث بشكل أكثر تكراراً لدى النساء الالتي يتلقين 
عقار ماكينا ما يلي:

• اإلجهاض )قبل األسبوع 20 من فترة الحمل(
•  والدة جنين ميت )تحدث خسارة الجنين خالل األسبوع العشرين من فترة الحمل أو بعده(

• دخول المستشفى للوالدة المبكرة
• مقدمات االرتجاع )ارتفاع ضغط الدم وخروج الكثير من البروتين في البول(

• ارتفاع ضغط الدم في فترة الحمل )ضغط الدم العالي الذي يسببه الحمل(
• اإلصابة بمرض السكري خالل فترة الحمل

• قلة السائل األمنيوسي حول الجنين )مستويات منخفضة للسائل األمنيوسي(
أبلغي مقدم الرعاية الصحية إن كنت تعانين من آثار جانبية تسبب لك إزعاجاً أو ال تزول.

ال تبّين النقاط المذكورة أعاله كافة اآلثار الجانبية المحتملة لعقار ماكينا. لمزيد من المعلومات، اسألي مقدم 
الرعاية الصحية أو الطبيب الصيدلي الخاص بك.

اتصلي بطبيبك للحصول على نصيحة طبية حول اآلثار الجانبية. ُيمكنك تقديم تقرير باآلثار الجانبية إلى 
.1-800-FDA-1088 إدارة األغذية واألدوية األمريكية على

كيف يجب تخزين عقار ماكينا؟
• الحاقن الذاتي لعقار ماكينا لإلستخدام بالحقن تحت الجلد:

o  قم بتخزين الحاقن الذاتي في حجرة درجة حرارتها بين 68 درجة فهرنهايت إلى 77 درحة 
فهرنهايت )20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية(. 

o ال تقم بتجميد المنتج أو تبريده. 
o حافظ على الحاقن الذاتي محمياً من الضوء.

o قم بتخزين الحاقن الذاتي في عبوته.
• زجاجة عقار ماكينا لإلستعمال عن طريق العضل:

o  قم بتخزين الزجاجة في حجرة درجة حرارتها بين 68 درجة فهرنهايت إلى 77 درحة 
فهرنهايت )20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية(.

o ال تقم بتجميد المنتج أو تبريده.
o حافظ على الزجاجة محميًة من الضوء. 

o قم بتخزين الزجاجة داخل غالفها في وضع عمودي.
حافظ على عقار ماكينا وجميع األدوية بعيداً عن متناول أيدي األطفال. 

معلومات عامة حول اإلستخدام اآلمن والفّعال لعقار ماكينا. 
في بعض األحيان قد توصف األدوية ألغراض أخرى غير تلك المدرجة في نشرة معلومات المريض. 

ال تستخدم عقار ماكينا بدون وصفة طبّية. ال ُتعطي عقار ماكينا ألشخاص آخرين، حتى إن كانوا يعانون 
من األعراض نفسها التي لديك. فقد ُيسبب ذلك ضرراً لهم.

تحتوي هذه النشرة على ملخص ألكثر المعلومات أهمية حول عقار ماكينا. إن أردِت الحصول على المزيد 
من المعلومات، فتحّدثي مع مقدم الرعاية الصحية. ُيمكنك طرح األسئلة على مقدم الرعاية الصحية أو 

الصيدلي للحصول على المعلومات المخّصصة للمهنيين في مجال الصحة. 
ما هي مكونات عقار ماكينا؟

المكون النشط: هيدروكسي بروجستيرون كابروات 

المكون غير النشط: زيت الخروع وبنزوات البنزيل. زجاجات مصممة لتقديم الجرعات المتعددة سعة 
5 ملليلتر تحتوي أيضاً على بنزوات البنزيل )مادة حافظة(.

 AMAG Pharmaceuticals, Inc. :جهة التوزيع
 AMAG Pharmaceuticals, Inc. هو عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة Makena عقار

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع www.MAKENA.com أو اتصل بقسم خدمة العمالء في 
شركة AMAG Pharmaceuticals على رقم التليفون المجاني 1-877-411-2510.

تمت المراجعة في: 2018/02 معلومات المريض هذه معتمدة من إدارة األدوية واألغذية األمريكية  
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