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إذا طبيبك أخبر للحياة. ومهددة خطيرة مشاكل في يتسبب مما دمك ، في الخاليا أنواع جميع عدد من  Ganciclovirيقلل قد

 ؛ )الجسمأجزاء جميع إلى األكسجين من يكفي ما تجلب ال الحمراء الدم خاليا (منه عانيت أن سبق أو الدم فقر من تعاني كنت

أو  ؛ )الدمويةللصفائح الطبيعي العدد من أقل (الصفيحات قلة  ؛ ء)البيضاالدم لخاليا الطبيعي العدد من أقل (العدالت قلة

طبيبك أخبر دواء. ألي جانبي كأثر الدم في مشاكل من وقت أي في عانيت إذا طبيبك أخبر النزيف. أو الدم مشاكل من غيرها

أدوية  ؛ )كومادين(الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات التالية: األدوية من أياً تناولت أو تتناول كنت إذا والصيدلي

إيمورانآزاسان ، (اآلزوثيوبرين مثل المناعة مثبطات الهيبارين.  ؛ )أنكوبون(فلوسيتوزين دابسون. للسرطان ؛ الكيميائي العالج

و ،  )Rapamune( sirolimus ،)روماتريكس(ميثوتريكسات  ، )سانديميوننيورال ، (السيكلوسبورين  ، )

tacrolimus )Prograf(  اإلنترفيرون  ؛) ، فيروس لعالج األدوية  ؛ )أروفيرون- إنترون ، بيج-بيجاسيس ، أ ، إنترون إنفيرجن

زالسيتابين  ، )فيديكس(ديدانوزين ذلك في بما  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص ومتالزمة  )(HIVالبشرية المناعة نقص

HIVID)( ،  زيدوفودين أو) ، األسبرين مثل والتورم األلم لعالج لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير  ؛ )أزتريتروفير

دارابريم ، (بيريميثامين  ؛ )بنتامبنتام ، نيبو (البنتاميدين وغيرها ؛  )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )وموترينأدفيل (وإيبوبروفين

  /تريميثوبريمغيرها ؛ أو  ، )ديلتاسون(بريدنيزون  ، )ديكادرون(ديكساميثازون مثل المنشطات  ؛ )فانسيدارفي

 ، )السينيةاألشعة (اإلشعاعي العالج تتلقى أو تلقيت قد كنت إذا أو  ؛ )سيبتراباكتريم ، تريموكسازول ، كو (سلفاميثوكسازول

ارتباك؛ دوخة؛ الراس؛ صداع شاحب؛ جلد المفرط ؛ التعب الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

الحلق التهاب أو كدمات. أو عادي غير نزيف التنفس؛ في ضيق ضعف؛ نائما ؛ البقاء أو النوم في صعوبة سريعة قلب ضربات

األخرى.العدوى عالمات أو السعال أو القشعريرة أو الحمى أو

لـ جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

ganciclovir.

يسبب  ganciclovirكان إذا ما المعروف غير من خلقية. بعيوب  ganciclovirأعطيت التي المختبر حيوانات أصيبت

تناول أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك يجب الحمل ، بإمكانك كان إذا األشخاص. لدى خلقية تشوهات

ganciclovir . 90 ولمدة الدواء هذا تناول أثناء الذكري الواقي استخدام عليك فيجب الحمل ، لشريكك ويمكن رجال ًكنت إذا

أو حامال ًكنت إذا  ganciclovirتستخدمي ال النسل. تحديد حول أسئلة لديك كانت إذا طبيبك إلى تحدث العالج. بعد يوماً

الفور.على بطبيبك فاتصل  ، ganciclovirتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين
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 )الذكريةالتناسلية الخاليا من أقل عدد (المنوية الحيوانات من أقل عدداً  ganciclovirإعطاؤها تم التي المختبر حيوانات طورت

أو الرجال لدى المنوية الحيوانات عدد انخفاض في يتسبب  ganciclovirكان إذا ما المعروف غير من الخصوبة. في ومشاكل

النساء.عند الخصوبة في مشاكل

من يزيد  ganciclovirكان إذا ما المعروف غير من بالسرطان.  ganciclovirأعطيت التي المختبر حيوانات أصيبت

البشر.لدى بالسرطان اإلصابة خطر

قد الدواء ألن معينة أمراض من يعانون الذين المرضى لعالج فقط  ganciclovirاستخدام يجب أنه من المصنعة الشركة تحذر

انظر (المرضى. من أخرى مجموعات في والفعالية السالمة لدعم كافية معلومات حالياً توجد وال شديدة جانبية آثاراً يسبب

ء؟)الدواهذا يوصف لماذا القسم ،

.ganciclovirتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

تسبب أن يمكن التي العين عدوى ( )(CMVللخاليا المضخم الفيروسي الشبكية التهاب لعالج  Ganciclovirكبسوالت تستخدم

الشبكية التهاب لعالج  Ganciclovirكبسوالت تستخدم طبيعي. بشكل لديهم المناعة نظام يعمل ال الذين األشخاص في  )العمى

من للوقاية أيضاً  Ganciclovirيستخدم . ganciclovir )الوريدفي الحقن (الوريد طريق عن الحالة على السيطرة بعد للخاليا المضخم

خضعوا الذين أو  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة أصيبوا الذين األشخاص لدى  )(CMVللخاليا المضخم الفيروس مرض

تسمى األدوية من فئة إلى  Ganciclovirينتمي للخاليا. المضخم الفيروس بمرض اإلصابة لخطر معرضون وهم أعضاء زرع لعملية

للخاليا.المضخم الفيروس نمو إبطاء أو للخاليا المضخم الفيروس مرض انتشار منع طريق عن يعمل وهو الفيروسات. مضادات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ولمساعدتك اليوم ، في مرات ست إلى ثالث من الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة  Ganciclovirيأتي

بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في تناوله  ، ganciclovirتناول تذكر على

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

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها أو تفتحها ال كاملة. الكبسوالت ابتالع

 ganciclovirكبسوالت مع بالتالمس أنفك أو فمك أو عينيك أو لجلدك تسمح ال . ganciclovirكبسوالت مع التعامل عند حذراً كن

بالماء جيداً عينيك اشطف أو والصابون بالماء جيداً بشرتك اغسل التالمس ، هذا مثل حدوث حالة في المكسورة. أو المكسورة

العادي.

ساءت إذا . ganciclovirكبسوالت تناول في تبدأ أن قبل أسابيع لعدة الوريد طريق عن  ganciclovirتتلقى سوف عام بشكل

 ganciclovirكبسوالت من جرعتك طبيبك يقلل قد الوريد. في  ganciclovirمن ثانية دورة إعطاؤك يتم فقد العالج ، أثناء حالتك

جانبية.آثار من تعاني كنت إذا

لـ الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل الوقت بعض األمر يستغرق وقد يعالجها ، ال ولكنه  CMVفي  Ganciclovirيتحكم

ganciclovir . تناول في استمرganciclovir  تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتىganciclovir بدون
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في للخاليا المضخم الفيروس كمية زيادة إلى جداً قريب وقت في  ganciclovirتناول عن التوقف يؤدي قد طبيبك. مع التحدث

الدواء.لهذا مقاوماً الفيروس يصبح أن أو دمك

الدواءلهذا استخدامات هناك

من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف ينبغي ال أنه على المصنعة الشركة تنص

المعلومات.

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،ganciclovirأخذ قبل

أو  )acyclovir )Zoviraxأو ganciclovirتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

valganciclovir )Valcyte(   أخرى.أدوية أي أو

. )valganciclovir )Valcyteتتناولكنت إذا  ganciclovirتأخذ ال

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

أميكاسين مثل أمينوغليكوزيد الحيوية المضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد تتناولها. التي

ستربتومايسين ،  ، )نيترومايسين(نيتيلميسين  ، )فراديننيو إكس ، آر نيو (نيومايسين  ، )جاراميسين(جنتاميسين  ، )أميكين(

حبوب (البول مدرات  ؛ )كابوزيدفي كابوتين ، (كابتوبريل  ؛ )فونجيزون(ب أمفوتريسين وغيرها ؛  ، )توبينيبسين ، (توبراميسين

 ؛  )Solganal( aurothioglucoseأو  )Ridaura( auranofinمثلالذهب مركبات  ؛ )فوسكافير(فوسكارنيت  ؛ ء)الما

 ، Gammagard ، Carimmune ، BayGamالجلوبيولين ، جاما (المناعي الجلوبيولين  ؛ )بريماكسين(سيالستاتين إيميبينيم

ثنائي مثل نترات  ؛ )سيلسيبت(موفيتيل ميكوفينوالت  ؛ muromonab- )OKT3( CD3 ؛)ستافسيلين(ميثيسيلين  ؛ )وغيرها

بريماكين.  ؛ )ديبينكوبريمين ، (البنسيالمين النتروجليسرين ؛ منتجات أو  )Sorbitrate) ، Isordilإيزوسوربيد نترات

(فامسيكلوفير  ، )زوفيراكس(أسيكلوفير مثل األخرى النوكليوزيدية نظائرها أو  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين البروبينسيد.
أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريبيترونفي فيرازول ، ريبيتول ، كوبيجوس ، (وريبافيرين  ، )فامفير

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

التالية: الحاالت من أي أو هام تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أمراض للخاليا. المضخم الشبكية التهاب غير العين مشاكل النوبات؛ عقلي ؛ مرض

بدء موعد حول طبيبك إلى تحدث . ganciclovirتناول أثناء الطبيعية الرضاعة عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

.ganciclovirتناول عن التوقف بعد بأمان الرضاعة

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

ganciclovir.

تقود ال نوبات. يسبب قد أو يقظة أقل أو مرتبك أو مستقر غير أو دواراً أو نعساناً يجعلك قد  ganciclovirأن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

.ganciclovirتناول أثناء السوائل من الكثير شرب من تأكد

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.
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Ganciclovirيسبب قد

تختفي:

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةفي آالم

التجشؤ

الشهيةفقدان

الطعامتذوق على القدرة في تغييرات

جاففم

الفمتقرحات

عاديةغير أحالم

العصبية

كآبة

التعرق

صرف- مائى تدفق

تقلصاتأو العضالت أو المفاصل آالم

منها ، أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم في المذكورة تلك أو

شيءكل فوق داكنة ستارة أو الضوء من ومضات أو بقع رؤية

التبولانخفاض

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

الساقينأسفل أو والكاحلين والقدمين والذراعين اليدين في تورم

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم أو خدر

عليهاالسيطرة يمكنك ال التي المصافحة

البلعأو التنفس في صعوبة

صدرألم

المزاجفي تغيرات
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النوبات

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

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

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

غثيان

التقيؤ

إسهال

الشهيةفقدان

عاديةغير كدمات أو نزيف

المفرطالتعب

ضعف

شاحبجلد
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الراسصداع

دوخة

ارتباك

سريعةقلب ضربات

النومصعوبة

التنفسفي ضيق

األخرىالعدوى عالمات أو والسعال والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

التبولانخفاض

الساقينأسفل أو والكاحلين والقدمين والذراعين اليدين في تورم

النوبات

العينينأو الجلد اصفرار

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

فحوصات (العيون طبيب مع المواعيد جميع على حافظ الدواء. هذا تناول أثناء للعين منتظمة فحوصات إجراء طبيبك يطلب قد

.)العين

.ganciclovirتتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

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

ينفد. ganciclovirمن مخزونك

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

¶الفمطريق عن ®سيتوفين

هناكأسماء

Nordexoyguanosine

DHPGالصوديوم

GCVالصوديوم

a605011.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/6
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متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

2016/05/15- مراجعة آخر

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

a605011.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/7

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

