
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 آزاثیوبرین 
AZATHIOPRINE [AZ-A-THIGH-O-PREEN] 

 آزاثیوبرین-آزاثیوبرین، آبو-میوران، تیفاییعرف كذلك باسم ا 
 یتوفر في شكل أقراص فمویة أو معلق یُعد خصیًصا بواسطة الصیدلیة 

 كیف یبدو شكل الدواء؟ 
What does the medication look like? 

ھناك العدید من العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي 
 زراعة األعضاء إذا كانت لدیك أي أسئلة.

 

 
 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 

What is this medication for? 
ض العضو المزروع في جسمك. ویجعل خالیا الدم آزاثیوبرین ھو دواء یستخدم إلضعاف الجھاز المناعي للجسم لمنعھ من رف

 البیضاء في جسمك أضعف حتى ال تتمكن من إتالف العضو الجدید.
 

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication?  

 من المھم تناول أدویتك في نفس الوقت كل یوم للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك. 
 مرة یومیًابالنسبة إلى آزاثیوبرین: تناول ھذا الدواء 

 صباًحا) ۹(على سبیل المثال  
 أوقات الدواء: ___________________________

 
على تقلیل اضطراب المعدة، ولكن یمكن  تناولھ مع الطعام قد یساعد.  دونھمع الطعام أو من یجب تناول آزاثیوبرین  •

تناولھ على معدة فارغة حسب التفضیل. ولكن احرص على االتساق، فإذا تناولتھ مع الطعام، فاستمر على ذلك، وإذا 
 تناولتھ على معدة فارغة، فاستمر على ذلك دائًما.

، ®)، مثل: بینازیبریل (لوتنسین(ACE)أدویة ضغط الدم التي تسمى مثبطات اإلنزیم المحول لألنجیوتنسین   •
، ®)نیفیل، لیزینوبریل (زیستریل، بری®)، فوزینوبریل (مونوبریل®)، إناالبریل (فاسوتیك®)كابتوبریل (كابوتین
تقلل عدد  قد®) ، بیریندوبریل (كوفرسیل®)ك، تراندوالبریل (مافی®)، رامیبریل (ألتاس®)كوینابریل (أكوبریل

 خالیا الدم البیضاء والحمراء في جسمك عند التناول مع آزاثیوبرین.
احرص على إبالغ فریق زراعة األعضاء المتابع لحالتك إذا بدأت في تناول أي من تلك األدویة، فقد یتطلب  

 األمر مراقبة الدم بصورة إضافیة.
أن تتناول أدویة  یجبأو عملیة تتطلب منك عدم تناول أي طعام قبل إجرائھا (الصوم)، إذا احتجت الخضوع لجراحة  •

 زراعة األعضاء مع القلیل من الماء في الموعد المعتاد.
 بینما تتناول®) وفیبوكسوستات (یولوریك®) ال تتناول أدویة لداء النقرس تسمى ألوبیورینول (زایلوبریم •

 ور آثار جانبیة شدیدة للغایة! تواصل مع صیدلي زراعة األعضاء المتابع لحالتك.آزاثیوبرین؛ فقد یؤدي ذلك إلى ظھ

 : إذا كنت حامالً أو تخططین للحمل، یجب علیك مراجعة طبیبك أو فریق الزراعة في أسرع فرصة ممكنة.تذكر 
 

 مغم ٥۰ن آزاثیوبری
 قرص أصفر فاتح                                       بیضقرص أ       

                                                                              



 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر ، إذا فاتك تناول أي جرعة
من نصف الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. 

 ال تضاعف الجرعة أو تتناول جرعات إضافیة.

من األدویة المضادة للرفض، فتواصل مع فریق زراعة األعضاء المتابع لك على الفور للحصول  أكثر من یوم واحدفوت إذا  
 على المزید من التعلیمات.

دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع  ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 تناول الجرعات حسب مواعیدھا المعتادة.

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 لسیطرة علیھا األثر الجانبي 
تناول آزاثیوبرین مع الطعام إذا كان یسبب االضطراب لمعدتك.  فعادة ما یحل ذلك األمر مع  حرقة المعدة، وغثیان، وقيء، وإسھال

 االستخدام المستمر. وأبلغ طبیبك أو فریق زراعة األعضاء إذا أزعجك األمر.
قد یؤدي آزاثیوبرین إلى تقلیل عدد خالیا 

وخالیا الدم الحمراء الدم البیضاء 
 والصفائح.

 
قد تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة  

 والنزف بعدوى

 سیتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خالیا دمك.
 وراجع طبیبك في الحاالت التالیة: 
 
(حمى أو قشعریرة، أو سعال، أو ألم في  بعدوىوجود عالمات أو أعراض على اإلصابة   •

 بول أو صعوبة ذلك)الحلق، أو ألم عند الت
 عالمات نزف (وجود كدمات، أو براز قطراني، أو تقیؤ دم، أو وجود دم في البول) •
عالمات على انخفاض خالیا الدم الحمراء (الضعف أو اإلرھاق، نوبات إغماء، الشعور  •

 بالدوار)
 

 البرد/اإلنفلونزا).حاول تجنب االتصال الوثیق مع األشخاص المصابین بأمراض نشطة (مثل 
 واغسل یدیك بكثرة.

 .غیر شائعھذا أثر جانبي  تلف الكبد

أبلغ طبیبك إذا الحظت اصفرار لون الجلد أو العینین أو شعرت بألم في المعدة أو البطن.  
 وستخضع لفحص دم منتظم لمراقبة وظائف الكبد لدیك.

 طبیبك إذا كان أي من ذلك یمثل إزعاًجا أو في حالة االستمرار.ھذا أثر جانبي غیر شائع.  راجع  خفة الشعر أو تساقطھ
إن تناول ھذا الدواء قد یزید خطر تعرضك لسرطان الجلد أو غیره من أنواع السرطان. یرجى  سرطان

إعالم فریق زراعة األعضاء إذا تم تشخیص إصابتك بالسرطان. للمزید من المعلومات، یرجى 
 ".الرجوع إلى قسم "خطر السرطان
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