
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 بریدنیزون، بریدنیزولون، میثیل بریدنیزولون 
PREDNISONE, PREDNISOLONE, METHYLPREDNISOLONE 

 
 یعرف كذلك باسم ستیروید أو كورتیكوستیروید •
 وریدیة.یتوفر ھذا الدواء في صورة أقراص أو سائل فموي أو حقن  •

 
 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.
 فموي أوبریدنیزون معلق  مغم ۱بریدنیزون قرص 

 بریدنیزولون محلول فموي          

حقن وریدي      –میثیل بریدنیزولون 

 

       مغم ٥بریدنیزون قرص 

  مغم ٥۰بریدنیزون قرص 
 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for? 

یشار أیًضا إلى األدویة بریدنیزون، وبریدنیزولون، ومیثیل بریدنیزولون باسم الكورتیكوستیروید أو "الستیرویدات". وتختلف  
ھذه "الستیرویدات" عن النوع الذي یستخدمھ الریاضیون. فھي تستخدم آلثارھا المضادة لاللتھاب وتثبیط المناعة.  فھي تعمل 

ھ من رفض العضو المزروع. كما یمكنھا عالج الحاالت المتوسطة للرفض الحاد عند على إضعاف جھازك المناعي ومنع
 اإلعطاء بجرعات عالیة.

 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 یومیًا ناول ھذا الدواء ت
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال 

 
 وقت الدواء: ____________________

  تعلیمات اإلنقاص التدریجي:
 
 

 
 لتقلیل اضطراب المعدة. مع الطعامیجب تناول بریدنیزون وبریدنیزولون  •
تناول الجرعة صباًحا مع وجبة اإلفطار.  إذا كنت بصدد تناول بریدنیزون وبریدنیزولون مرة واحدة یومیًا، فیمكنك •

 فھذا یحاكي روتین جسمك الطبیعي في إنتاج الستیروید.
قد تبدأ بتناول جرعات عالیة من بریدنیزون، أو بریدنیزولون، أو میثیل بریدنیزولون في حاالت الرفض الحاد.   •

 عة تناول تلك الجرعة باستمرار.وسیتم تقلیل الجرعة تدریجیًا إلى أصغر جرعة فعالة، وقد تحتاج إلى متاب
أن تتناول أدویة  یجبإذا احتجت الخضوع لجراحة أو عملیة تتطلب منك عدم تناول أي طعام قبل إجرائھا (الصوم)،   •

 زراعة األعضاء مع القلیل من الماء في الموعد المعتاد.



 

 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 أي جرعةإذا فاتك تناول 
من نصف الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. 

 .ال تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافیة

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

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

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

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
الطبیب دواء لحمایة تناول بریدنیزون وبریدنیزولون مع الطعام أو الحلیب. وقد یصف لك  حرقة المعدة أو غثیان، قرحة المعدة

 ®)).أو بانتوبرازول (تكتا®) معدتك (رانیتیدین (زانتاك

 تجنب تناول األطعمة المالحة، مع رفع قدمیك أثناء الجلوس، وتحقق من ضغط دمك بانتظام. تورم أو ارتفاع ضغط الدم
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 
ناول بانتظام وتوإذا كنت مصابًا بالسكري، فتأكد من مراقبة مستویات السكر عدد مرات التبول.  

 أدویة السكري حسب الوصفة الطبیة.
تناول وجبات صحیة متوازنة جیدًا، واحرص على تناول األطعمة ذات المحتوى القلیل من  زیادة الشھیة / اكتساب الوزن

الدھون، وتجنب الوجبات الخفیفة التي تزید فیھا نسبة السعرات الحراریة، مثل رقائق البطاطس 
 الشوكوالتة والمشروبات المحالة.وألواح 

 واطلب المساعدة من اختصاصي النظم الغذائیة لتزویدك بخطة لوجبات الطعام. 
قد یحدث فقدان كثافة العظام (ھشاشة 

 العظام) مع االستخدام طویل األجل
 یمكن أن یساعد تناول الكالسیوم وفیتامین د في منع ھشاشة العظام.

لك مشاكل في تغییر في السلوك، بما في ذ
النوم، تدني الحالة المزاجیة، الكوابیس، 

 العصبیة

یمكن استخدام األدویة األخرى للمساعدة في السیطرة على تلك األعراض إذا كانت مزعجة 
 .للغایة. تواصل مع طبیبك أو فریق زراعة األعضاء إذا أصبحت تلك األعراض مشكلة

ماء أزرق تغیر في الرؤیة، ماء العین، 
 )الوكوم(غ

 من المھم إجراء فحص منتظم للعین.

تغییر في الشكل (وجھ مستدیر، زیادة 
الدھون المتراكمة حول الوسط وخلف 
العنق، عالمات تمدد، حب شباب على 

 الوجھ والظھر والصدر)

تظھر ھذه األعراض عادةً إذا تناولت جرعات عالیة لفترات زمنیة طویلة. وال تدوم تلك 
 التحسن بعد تقلیل جرعة الستیروید.التغیرات وستبدأ في 

 أخبر طبیب زراعة األعضاء إذا أصبح ذلك مشكلة. التئام الجروح ببطء
 
 


	بريدنيزون، بريدنيزولون، ميثيل بريدنيزولون  Prednisone, Prednisolone, Methylprednisolone

