
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 سیرولیموس 
SIROLIMUS [SI-ROL-IMUS] 

 
 ®یعرف كذلك باسم رابامیون  •
 یتوفر ھذا الدواء في شكل قرص فموي أو سائل فموي •

 
 كیف یبدو شكل الدواء؟ 

What does the medication look like? 
 قرص أبیض         مغم ۱سیرولیموس 

 

 

 /مل محلول فمويمغم ۱سیرولیموس  

 
 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for? 

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

 مرة یومیًاتناول ھذا الدواء  
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال 

 
 وقت الدواء: ___________________

 
المعدة.  یمكن تناول دواء سیرولیموس إما مع الطعام أو من دونھ.  وتناولھ مع الطعام قد یساعد في تقلیل اضطراب •

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

نارنج) ( البرتقال الھندي أو فاكھة/عصیر برتقال إشبیلیةتجنب تناول الجریب فروت أو عصیر الجریب فروت، أو   •
 التفاعل الخطیر.بینما تتناول ھذا الدواء بسبب 

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.

 
د وحاول تحدی  إذا ُطلب منك فحص مستوى سیرولیموس، فال تتناول جرعتك الصباحیة قبل إجراء فحص الدم. تذكر:

موعد إلجراء فحص الدم یكون قریبًا من وقت تناول جرعة دوائك. وأحضر جرعتك معك إلى العیادة أو المختبر حتى 
 تتمكن من تناولھا بعد االنتھاء من فحص الدم.

 
 
 
 



 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

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

فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر ، فتناول دواءك 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 تحصل على جرعات إضافیة.

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

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

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

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
تناول وجبات طعام متوازنة وصحیة. وتناول األطعمة ذات المحتوى القلیل من الدھون  ارتفاع مستوى الكولستیرول

 والسكریات.
 تحقق بانتظام من ضغط الدم. قد تحتاج إلى تناول أدویة ضغط الدم. ضغط الدم ارتفاع

قد یؤدي سیرولیموس إلى تقلیل عدد خالیا 
الدم البیضاء وخالیا الدم الحمراء 

 والصفائح.

قد تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة  
 والنزف. بالعدوى

 

 سیتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خالیا دمك.
 أبلغ طبیبك أو فریق زراعة األعضاء عند وجود: 
(حمى، قشعریرة، سرعة ضربات القلب، برد، إنفلونزا). وحاول تجنب  لعدوىاعالمات  •

 االتصال الوثیق مع األشخاص المصابین بأمراض نشطة. واغسل یدیك بكثرة.
 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)

 قرح الفم

 

احرص على حفظ صحة الفم جیدًا. اغسل الفم جیدًا بعد تناول الدواء. تواصل مع طبیبك إذا  
ظھرت القرح، فقد یستلزم األمر تقلیل جرعة سیرولیموس. ویمكن وصف غسول/معجون فم 

 مضاد لاللتھابات لحل مشكلة قرح الفم وتقلیل األلم.
 تواصل مع طبیبك على الفور إذا حدث طفح جلدي. بالجلد الشباب طفح أو حب

 أخبر طبیب زراعة األعضاء إذا أصبح ذلك مشكلة. التئام الجروح ببطء
الصدر، سعال مزعج، تواصل مع طبیبك على الفور إذا ظھر أي مما یلي: ضیق التنفس، ألم  مشاكل الرئة

 حمى ال عالقة لھا بمرض آخر.
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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