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إبليرينون
)one) 'en pler eكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

من فئة إلى  Eplerenoneينتمي الدم. ضغط ارتفاع لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده  Eplerenoneيستخدم

مادة وهو األلدوستيرون ، عمل منع طريق عن يعمل وهو المعدنية. القشرانيات مستقبالت مضادات تسمى األدوية

الدم.ضغط ترفع الجسم في طبيعية

أخرى وأجزاء والكلى الدموية واألوعية والقلب الدماغ تلف في يتسبب أن يمكن عالجه عدم وعند شائعة حالة الدم ضغط ارتفاع يعد

والفشل الدماغية ، والسكتة القلب ، وفشل القلبية ، والنوبات القلب ، بأمراض اإلصابة إلى األعضاء هذه تلف يؤدي قد الجسم. من

التحكم في أيضاً سيساعد الحياة نمط في تغييرات إجراء فإن األدوية ، تناول إلى باإلضافة أخرى. ومشاكل البصر ، وفقدان الكلوي ،

الرياضة وممارسة صحي ، وزن على والحفاظ والملح ، الدهون منخفض غذائي نظام اتباع التغييرات هذه تشمل الدم. ضغط في

باعتدال.الكحول وتعاطي التدخين ، وعدم األيام ، معظم األقل على دقيقة 30 لمدة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

لمساعدتك طعام. بدون أو مع اليوم في مرتين أو مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Eplerenoneيأتي

الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً  )األوقات(الوقت نفس في تناوله إبليرينون ، تناول تذكر على

أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  eplerenoneخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه

أسابيع.4 بعد جرعتك ويزيد إبليرينون من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل أكثر أو أسابيع 4 األمر يستغرق قد يعالجها. ال ولكنه الدم ضغط ارتفاع في  Eplerenoneيتحكم

طبيبك.مع التحدث دون إبليرينون تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى إبليرينون تناول في استمر إبليرينون. من

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

إبليرينون ،تناول قبل
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أقراص في مكونات أي أو أخرى أدوية أي أو  eplerenoneمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

eplerenone . المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

 ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول وهيدروكلوروثيازيد ، أميلورايد  ، )ميدامور(أميلوريد تتناول كنت إذا إبليرينون تأخذ ال

. )ألداكترازيد(وهيدروكلوروثيازيد سبيرونوالكتون  ، )ألداكتون(سبيرونوالكتون البوتاسيوم ، مكمالت  ، )نيزورال(كيتوكونازول

.)ماكسزيدديازيد ، (وهيدروكلوروثيازيد تريامتيرين

إناالبريل  ، )(Capotenكابتوبريل  ، Lotrel(  in ، benazepril )Lotensinمثل )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات يلي: مما أي ذكر من تأكد تتناولها. التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

Vaseretic) in ، Vasotec( ، lisinopril ، fosinopril ) فيPrinzide ،  فيZestoretic( ،  وquinapril Accupril) ،  فيAccuretic ،  فيQuinaretic( مثل2 األنجيوتنسين مستقبالت مضادات  ؛Edarbyclor(  in ، azilsartan )Edarbi ،  كانديسارتانAtacand) ، 

 Exforge ، HCTفي  ، (Diovanوفالسارتان  ، )Twynstaفي  ، HCT Micardisفي  ، telmisartan، HCT(  Benicar Micardis)في  ، ،  )HCT Atacand(، Hyzaar(  in ، losartan )Cozaar، Avalide(  in ، irbesartan )Avapro، eprosartan )Tevetenفي

Diovan( لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير من وغيره األسبرين  ؛) (ديالفيردين دانازول.  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين  ؛ )تاجامت(سيميتيدين  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات

المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )لوفوكس(فلوفوكسامين  ؛ )سيلفيماسارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )Mycin-E ، EES ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )أخرىوأدوية تيازاك ، ديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )ريسكريبتور

قد .  )Accolate( zafirlukastو ؛ )تاركافي فيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل نيفازودون.  ؛ )فالجيل(ميترونيدازول  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  ؛ )ريفاترريفامات ، في النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية

 ؛ )Mycin-E ، EES ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )أخرىوأدوية تيازاك ، ديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )ريسكريبتور(ديالفيردين دانازول.  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج

ريفامات ، في النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )لوفوكس(فلوفوكسامين  ؛ )سيلفيماسارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول

 ؛ )بياكسين(كالريثروميسين الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد .  )Accolate( zafirlukastو ؛ )تاركافي فيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل نيفازودون.  ؛ )فالجيل(ميترونيدازول  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  ؛ )ريفاتر

لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )لوفوكس(فلوفوكسامين  ؛ )سيلفيماسارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )Mycin-E ، EES ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )أخرىوأدوية تيازاك ، ديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )ريسكريبتور(ديالفيردين دانازول.

و ؛ )تاركافي فيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل نيفازودون.  ؛ )فالجيل(ميترونيدازول  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  ؛ )ريفاترريفامات ، في النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية المناعة نقص

zafirlukast )Accolate(  . فلوفوكسامين الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد)كاليترافي نورفير (وريتونافير  )كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )لوفوكس( 

مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد .  )Accolate( zafirlukastو ؛ )تاركافي فيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل نيفازودون.  ؛ )فالجيل(ميترونيدازول  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  ؛ )ريفاترريفامات ، في النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير

 ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  ؛ )ريفاترريفامات ، في النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )لوفوكس(فلوفوكسامين الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد .  )Accolate( zafirlukastو ؛ )تاركافي فيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل نيفازودون.  ؛ )فالجيل(ميترونيدازول

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

أمراض أو النقرس أو السكري مرض أو الدم في البوتاسيوم مستويات ارتفاع من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكلى.أو الكبد

فاتصل إبليرينون ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير شرب حول طبيبك إلى تحدث

الملح قليل غذائياً نظاماً طبيبك وصف إذا إبليرينون. تناول أثناء البوتاسيوم على تحتوي التي الملح بدائل تستخدم ال

بعناية.اإلرشادات هذه فاتبع الصوديوم ، منخفض أو

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Eplerenoneيسبب قد
تختفي:

الراسصداع

دوخة
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إسهال

المعدةفي آالم

سعال

المفرطالتعب

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

الحنانأو الثدي تضخم

طبيعيغير مهبلي نزيف

منها ، أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل

صدرألم

والساقينالذراعين في وخز

العضالتتوتر فقدان

الساقينفي ثقل أو ضعف

ارتباك

الطاقةنقص

رماديبارد جلد

القلبضربات انتظام عدم

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Eplerenoneيسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

الحمل منع حبوب مضارب مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

لألطفال.مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات العين بقطرات الخاصة وتلك األسبوعية
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الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال يمكن

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

إغماء

دوخة

الرؤيةوضوح عدم

مضطربهمعده

والساقينالذراعين في وخز

العضالتتوتر فقدان

الساقينفي ثقل أو ضعف

ارتباك

الطاقةنقص

رماديبارد جلد

بطءأو القلب ضربات انتظام عدم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

معينة معملية اختبارات ويطلب بانتظام الدم ضغط بفحص طبيبك سيقوم والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لإلبليرينون.جسمك استجابة من للتحقق

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®إنسبرا

2016/02/15- مراجعة آخر

a603004.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/4

http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


 :Eplerenoneاألدويةمعلومات  MedlinePlusمساء4:31ً 14 ، /22/4

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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