
الدواء املشابه البيولوجي، والذي يطلق عليه أحيانًا املشابه البيولوجي، هو نسخة قريبة من الدواء 
هة  البيولوجي والذي يتكون من بروتينات أو أجزاء من الربوتينات. إنَّ العالج املناعي وبعض العالجات املوجَّ
املستخدمة لعالج الرسطان هي أمثلة عىل األدوية البيولوجية، لكن بعضها فقط له نسخ مشابهة البيولوجية.

يختلف املشابه البيولوجي عن الدواء العام. فالدواء العام هو نسخة طبق األصل من دواء آخر مصنوع من 
مواد كيميائية. وعىل عكس األدوية العامة، يُصنَّع املشابه البيولوجي من مصدر حي لذا فهو مشابه جًدا 

للدواء البيولوجي ولكنه ليس نسخة طبق األصل. 

أسئلة ميكنك طرحها

فيما يلي بعض األسئلة التي يمكنك طرحها على 

طبيبك وفريق الرعاية الصحية الخاص بك:

هل يوجد مشابه بيولوجي متوفر للعالج الذي   
توصون به؟

ما هي إيجابيات وسلبيات الحصول عىل مشابه   
بيولوجي؟

ما هي وترية حصويل عىل العالج؟  

إىل متى سيستمر عالجي؟  

إىل أين سأذهب للحصول عىل عالجي؟  

هل سأحتاج إىل أنواع أخرى من العالج؟  

ما اآلثار الجانبية التي ميكن أن أعاين منها؟  

كيف سيتم التعامل مع اآلثار الجانبية التي قد   
تحدث يل وما الذي عيلَّ فعله حيالها؟

هل سيدفع التأمني الخاص يب تكاليف عالجي؟ كم   
سينبغي عيلَّ أن أدفع؟

متى يجب عيلَّ االتصال بالطبيب أو املمرضة؟  

كيف تعمل األدوية املشابهة البيولوجية?

يعمل المشابه البيولوجي المستخدم في عالج 

السرطان إلى حد كبير مثل الدواء البيولوجي الذي 

نُِسَخ منه. يمكن للمشابهات البيولوجية المختلفة:

مساعدة الجسم يف العثور عىل الخاليا الرسطانية وقتلها  

املساعدة يف وقف منو الخاليا الرسطانية  

مساعدة جهاز املناعة عىل مهاجمة الخاليا الرسطانية  

هل األدوية املشابهة البيولوجية آمنة؟ 

كام هو الحال مع األدوية األخرى، يتم اختبار املشابه 

البديل يف التجارب الرسيرية للتأكد من أنه آمن 

وفعال مثل الدواء البيولوجي الذي يُنسخ منه. 

األدوية المشابهة البيولوجية لعالج السرطان
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للحصول على معلومات حول مرض السرطان والمساعدة اليومية و الدعم، 

اتصل بجمعية السرطان األمريكية على الر قم 18002272345 أو قم بزيارتنا عبر اإلنترنت على

.cancer.org/biosimilars نحن هنا عندما تحتاج إلينا.

https://www.cancer.org

