
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 سیكلوسبورین 
CYCLOSPORINE [CYCLO-SPOR-IN] 

 ورال؛ ویتوفر في شكل كبسوالت جیالتینیة لینة أو محلول فموينییعرف كذلك باسم   •

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

 مغم ۱۰۰، مغم ٥۰، مغم ۲٥، مغم ۱۰سیكلوسبورین كبسوالت 

       

 /ملمغم ۱۰۰سیكلوسبورین محلول فموي 

 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for? 

سیكلوسبورین ھو دواء یستخدم إلضعاف الجھاز المناعي للجسم لمنعھ من رفض العضو المزروع في جسمك. ویجعل خالیا الدم  
 .البیضاء في جسمك أضعف حتى ال تتمكن من إتالف العضو الجدید

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

 في نفس الوقت كل یوم للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.من المھم تناول أدویتك  

 ساعة ۱۲كل بالنسبة إلى سیكلوسبورین: تناول ھذا الدواء 
 مساًء) ۹صباًحا و ۹(على سبیل المثال  

 
 أوقات الدواء: ___________________

لتقلیل اضطراب المعدة، ولكن یمكن تناولھ على معدة فارغة حسب التفضیل. ولكن  مع الطعامیجب تناول سیكلوسبورین  •
 احرص على االتساق، فإذا تناولتھ مع الطعام، فاستمر على ذلك، وإذا تناولتھ على معدة فارغة، فاستمر على ذلك دائًما.

ینما تتناول ب (نارنج) صیر برتقال إشبیلیةالبرتقال الھندي أو فاكھة/عتجنب تناول الجریب فروت أو عصیر الجریب فروت، أو  •
 ھذا الدواء بسبب التفاعل الخطیر.

أن تتناول أدویة زراعة  یجبإذا احتجت الخضوع لجراحة أو عملیة تتطلب منك عدم تناول أي طعام قبل إجرائھا (الصوم)،  •
 األعضاء مع القلیل من الماء في الموعد المعتاد.

 المحلول الفموي سیكلوسبورین 
Cyclosporine Oral Solution: 

فاح أو ) مملوء نصفھ بعصیر التلیس بالستیكیًاإذا كنت تتناول السائل الفموي، فیمكنك وضع الدواء في كوب أو وعاء خزفي ( •
 ) لتحسین المذاق. واشرب السائل فور المزج مباشرة.لیس عصیر الجریب فروتالبرتقال (

بعد شرب كل السائل الذي یحتوي على الدواء، ضع بعض السائل اإلضافي في الكوب واشربھ لتتأكد من حصولك على   •
 الجرعة الكاملة من دواء سیكلوسبورین.

بعد قیاس جرعتك، جفف الجزء الخارجي من القطارة بمندیل نظیف. ال تغسل القطارة بالماء أو أي سائل آخر. وال تتخلص   •
 فكل زجاجة تتوفر مع قطارة واحدة فقط. وھذه القطارة مصممة خصیًصا لالستخدام مع دواء سیكلوسبورین.  من القطارة، 

  



 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 مستویات سیكلوسبورین 
Cyclosporine levels:  

 یرجى سؤال عیادة زراعة األعضاء عن الخیار األفضل من أجلك.
وأحضر جرعتك معك إلى العیادة أو المختبر حتى المستوى قبل الجرعة: ال تتناول جرعتك الصباحیة قبل فحص دمك.    .۱

 تتمكن من تناولھا بعد االنتھاء من فحص الدم.
مستوى سیكلوسبورین بعد ساعتین من تناول الجرعة. تأكد من تسجیل الوقت بدقة الذي تناولت فیھ الجرعة حتى یتمكن   .۲

 المختبر من توثیق ھذه المعلومات عند أخذ عینة دمك.

 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 من نصف إذا فاتك تناول أي جرعة
جرعة عة التالیة في موعدھا المعتاد. ال تضاعف الالوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجر

 أو تتناول جرعات إضافیة.
من األدویة المضادة للرفض، فتواصل مع فریق زراعة األعضاء المتابع لك على الفور للحصول على  فوت أكثر من یوم واحدإذا  

 المزید من التعلیمات.
بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع تناول  دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت ۳۰خالل  إذا تقیأت 

 الجرعات حسب مواعیدھا المعتادة.

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

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
وجود مثل تلك اآلثار الجانبیة قد یكون عالمة على ارتفاع مستویات سیكلوسبورین. أبلغ طبیبك أو فریق  تشنجرعشة، اھتزاز، صداع، نوبات 

 زراعة األعضاء عن تلك األعراض
تناول وجبات طعام متوازنة وصحیة. وتناول األطعمة ذات المحتوى القلیل من الدھون والسكریات.  ارتفاع مستوى الكولستیرول

 من اختصاصي النظم الغذائیة لتزویدك بخطة لوجبات الطعام.واطلب المساعدة 
ستتم مراقبة سكر الدم وقد یحتاج إلى عالج في حالة ارتفاعھ.  ویجب إبالغ طبیبك عند الشعور بأي   ارتفاع سكر الدم

خدر أو وخز في یدیك أو قدمیك، أو زیادة العطش، أو جفاف الفم، أو رائحة فاكھة في نفسك، أو زیادة 
یة بانتظام وتناول أدووإذا كنت مصابًا بالسكري، فتأكد من مراقبة مستویات السكر عدد مرات التبول.  

 السكري حسب الوصفة الطبیة.
 راجع طبیبك إذا كان أي من ذلك یمثل إزعاًجا أو في حالة االستمرار. غثیان، قيء، اضطراب المعدة

یبك عن تلك أبلغ طبقم بتفریش أسنانك واستخدام خیوط األسنان یومیًا وتردد بانتظام على طبیب األسنان.  اللثةنمو غیر عادي في نسیج اللثة ونزیف 
 األعراض.

قدرة جسمك على احتمال المرض أو اإلصابة 
 تضعف مع تناول سیكلوسبورین.

(حمى، قشعریرة، سرعة ضربات القلب، برد،  العدوىأبلغ فریق زراعة األعضاء عن عالمات 
 إنفلونزا). وحاول تجنب االتصال الوثیق مع األشخاص المصابین بأمراض نشطة. واغسل یدیك بكثرة.

قد تقلل مستویات سیكلوسبورین المرتفعة من وظائف الكلى لدیك. وستتم مراقبة مستویات سیكلوسبورین  انخفاض في وظائف الكلى
یل الجرعة حسب الحاجة. وال بد من إخبار طبیبك إذا الحظت أي تغییر في البول أو لدیك جیدًا وتعد

 الكمیة الخارجة من الجسم.
ستتم مراقبة مستویات البوتاسیوم لدیك. وأبلغ فریق زراعة األعضاء على الفور عن أي ضعف  ارتفاع مستوى البوتاسیوم

 القلب. بالعضالت، أو خدر في أطرافك أو عدم انتظام في ضربات
حب شباب أو غیر ذلك من التغییرات في الجلد، أو 

 زیادة نمو الشعر على الوجھ أو الجسم
 أبلغ طبیبك عن تلك األعراض.

إن تناول ھذا الدواء قد یزید خطر تعرضك لسرطان الجلد أو غیره من أنواع السرطان. یرجى إعالم  سرطان
بالسرطان. للمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى فریق زراعة األعضاء إذا تم تشخیص إصابتك 

 قسم "خطر السرطان".
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