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بريدنيزولونميثيل حقن
)lone) 'oh nis pred il methكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

التصلب إدارة في بريدنيزولون ميثيل حقن يستخدم الشديدة. الحساسية تفاعالت لعالج بريدنيزولون ميثيل حقن يستخدم

وأمراض  ، )أعضائهمن العديد الجسم فيه يهاجم مرض (والذئبة  ، )صحيحبشكل األعصاب فيه تعمل ال مرض (المتعدد

تؤثر التي الحاالت بعض لعالج أيضاً بريدنيزولون ميثيل حقن يستخدم المفاصل. التهاب من معينة وأنواع الهضمي ، الجهاز

أعراض لعالج أخرى أدوية مع أحياناً استخدامه يتم والرئتين. والكلى الدرقية والغدة العصبي والجهاز والعينين والجلد الدم على

بشكل لوظائفه الجسم يحتاجها والتي عادة ًالجسم ينتجها التي المواد بعض نقص (الكورتيكوستيرويد مستويات انخفاض

األشخاص عالج على يعمل وهو الكورتيكوستيرويدات. تسمى األدوية من فئة في بريدنيزولون ميثيل حقن يوجد . )طبيعي

بشكل الجسم ينتجها التي المنشطات استبدال طريق عن الكورتيكوستيرويدات من منخفضة مستويات من يعانون الذين

المناعي.الجهاز عمل طريقة وتغيير واالحمرار التورم تقليل طريق عن األخرى الحاالت عالج على يعمل أنه كما طبيعي.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يأتي . )الوريدفي (الوريد في أو  )العضلفي (العضل في ليحقن سائل مع يخلط كمسحوق بريدنيزولون ميثيل حقن يأتي

جدول سيعتمد . )اآلفةفي (اآلفة داخل أو  )المفصلفي (المفصل داخل أو العضل في حقنه ليتم للحقن كتعليق أيضاً

للعالج.استجابتك وكيفية حالتك على الشخصية الجرعات

كنت إذا المنزل. في الستخدامه الدواء على تحصل قد أو طبية ، منشأة أو مستشفى في بريدنيزولون ميثيل حقن تتلقى قد

من تأكد الدواء. حقن كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف المنزل ، في  methylprednisoloneحقن ستستخدم

الصحية الرعاية مقدم اسأل أسئلة. أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم واسأل التوجيهات ، لهذه فهمك

بريدنيزولون.ميثيل حقن استخدام في مشاكل أي لديك كان إذا فعله عليك يجب عما بك الخاص

يحتاج قد تناسبك. جرعة أقل دائماً تستخدم أنك من للتأكد العالج أثناء بريدنيزولون ميثيل حقن من جرعتك طبيبك يغير قد

إذا طبيبك أخبر العدوى. أو المرض أو الجراحة مثل جسمك على عادي غير ضغطاً واجهت إذا جرعتك تغيير إلى أيضاً طبيبك

العالج.أثناء صحتك في تغيرات أي حدث أو مرضت إذا أو ساءت أو األعراض تحسنت
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الدواءلهذا استخدامات هناك

ولمنع للسرطان الكيميائي العالج من معينة أنواع من والقيء الغثيان لعالج أيضاً أحياناً بريدنيزولون ميثيل حقن يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث األعضاء. زرع رفض

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

بريدنيزولون ،الميثيل حقن تلقي قبل

من أي أو بنزيل ، كحول أو أخرى ، أدوية أي أو بريدنيزولون ، ميثيل من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل بريدنيزولون. ميثيل حقن مكونات

من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(التخثر مضادات  ؛ )أمفوتيكأمبيسوم ، أبيلسيت ، (ب أمفوتريسين  ؛ )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم  ؛ (aminoglutethimide Cytadrenيلي: مما أي ذكر

(إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (الستيرويدية غير االلتهاب مضادات من وغيره األسبرين  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات

 ؛ )تيريلتيجريتول ، إيكيترو ، (كاربامازيبين  ؛ )سيليبريكس(سيليكوكسيب مثل االنتقائية -2 كوكس ومثبطات  )نابروسينأليف ، (ونابروكسين  )موترينأدفيل ،

 ، )ريجونولميستينون ، (بيريدوستيغمين  ، )بلوكسيفيرز(نيوستيجمين  ، )رازادين(جاالنتامين  ، )نامزاريكفي أريسبت ، (دونيبيزيل مثل الكولينستريز مثبطات

(الديجوكسين األنسولين. ذلك في بما السكري لمرض أدوية  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )بريفاليت(كوليسترامين  ؛ )إكسيلون(وريفاستيجمين

حبوب (الهرمونية الحمل موانع ذلك في بما اإلستروجين  ؛ )أخرىوأدوية  ، Tab-Ery ، EES ، (Erythrocinاإلريثروميسين  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )النوكسين

(الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )زوليجيلنيزورال ، (الكيتوكونازول  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )والحقنالغرسات ، الحلقات ، الالصقات ، الحمل ، منع

أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )فينيتيكديالنتين ،

 ؛ )زوليجيلنيزورال ، (الكيتوكونازول  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )والحقنوالغرسات والحلقات الرقع الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.

نيزورال ، (الكيتوكونازول  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )والحقنوالغرسات والحلقات الرقع الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية

إلى طبيبك يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )زوليجيل

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير

حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )أظافركأو بشرتك بخالف (فطرية عدوى لديك كان إذا طبيبك أخبر

قد مستمرة حالة  ؛ (ITPالسبب مجهول الصفيحات نقص فرفرية لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر بريدنيزولون. ميثيل

أال المحتمل من . )الدمفي طبيعي غير بشكل الدموية الصفائح عدد انخفاض بسبب سهالً نزيفاً أو كدمات تسبب

.ITPلديك كان إذا العضل ، في بريدنيزولون ميثيل طبيبك يعطيك

(العين عدسة إعتام  ؛ )الرئةعدوى من نوع السل: مرض (بالسل أصبت أن سبق أو بالسل مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر
الكورتيزولهرمون من الكثير الجسم فيها ينتج حالة (كوشينغ متالزمة  ؛ )العينفي مرض (الجلوكوما  ؛ )العينعدسة غشاوة

األمراض من أخرى أنواع أو اكتئاب أو عاطفية مشاكل حديثة قلبية نوبة القلب؛ فشل مرتفع؛ دم ضغط السكري؛ داء  ؛ )

وهشة ضعيفة العظام فيها تصبح حالة (العظام هشاشة  ؛ )العضالتفيها تضعف حالة (الشديد العضلي الوهن العقلية ؛

أخبر الدرقية. الغدة أو األمعاء أو القلب أو الكلى أو الكبد أمراض أو المعدة؛ قرحة النوبات؛  ؛ )بسهولةتنكسر أن ويمكن

أو جسمك في مكان أي في المعالجة غير الفيروسية أو الطفيلية أو البكتيرية العدوى من نوع أي لديك كان إذا أيضاً طبيبك

.)العينسطح أو الجفن في التهاباً يسبب العدوى من نوع (بالعين الهربس عدوى

بريدنيزولون ، ميثيل حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

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

بريدنيزولون.

طبيبك.مع التحدث دون  )األمراضمن للوقاية حقن (تطعيمات أي لديك ليس
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إذا األعراض تطوير من يمنعك وقد العدوى مكافحة على قدرتك من يقلل قد بريدنيزولون الميثيل حقن أن تعلم أن يجب

األشخاص تجنب من تأكد الدواء. لهذا استخدامك أثناء كثيراً يديك واغسل المرضى األشخاص عن ابتعد بالعدوى. أصبت

مصاب شخص من بالقرب تكون قد أنك تعتقد كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل الحصبة. أو الماء بجدري المصابين

الحصبة.أو الماء بجدري

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

أو أيضاً طبيبك يصف قد الكالسيوم. أو بالبوتاسيوم غني غذائي نظام أو الملح قليل غذائي نظام اتباع طبيبك منك يطلب قد

بعناية.التعليمات هذه اتبع البوتاسيوم. أو الكالسيوم بمكمالت يوصي

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً بريدنيزولون ميثيل حقن يسبب قد

تختفي:ال

الراسصداع

دوخة

والكدماتالجروح التئام تباطأ

الشبّاَبحبَ ُّ

جافةأو هشة أو رقيقة بشرة

الجلدتحت أرجوانية أو حمراء خطوط أو بقع

الحقنموقع في الجلد انخفاضات

الجسممن مختلفة مناطق إلى الحركة أو الجسم في الدهون زيادة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الئقةغير سعادة

الشخصيةفي تغيرات المزاج في شديدة تغيرات

الشديدالتعب

كآبة

التعرقزيادة

العضالتضعف

المفاصلالم

دوخة

الغائبةأو المنتظمة غير الحيض فترات

الشهيةزيادة

الفواق

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

a601157.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/3



MedlinePlusالدواء معلومات بريدنيزولون: ميثيل حقنمساء12:23ً 15 ، /22/4

األخرىالعدوى عالمات أو والسعال والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

النوبات

الرؤيةفي مشاكل

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين أو الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

التنفسفي ضيق

المفاجئةالوزن زيادة

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

ارتباك

الحلقأو األنف أو الفم في طبيعية غير جلدية بقع

اليدينأو القدمين أو الساقين أو الذراعين أو الوجه في وخز أو حرقان أو خدر

استخدام أثناء بعناية طفلك نمو طفلك طبيب سيراقب أبطأ. بشكل األطفال نمو في بريدنيزولون ميثيل حقن يتسبب قد

لطفلك.الدواء هذا إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى تحدث بريدنيزولون. ميثيل لحقن طفلك

إلى تحدث العين. عدسة إعتام أو بالزرق طويلة لفترة بريدنيزولون الميثيل حقن يستخدمون الذين األشخاص يصاب قد

العالج.أثناء عينيك فحص يجب مرة وكم بريدنيزولون ميثيل حقن استخدام مخاطر حول طبيبك

الدواء.هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث العظام. بهشاشة اإلصابة خطر من بريدنيزولون ميثيل حقن يزيد قد

استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً بريدنيزولون ميثيل حقن يسبب قد

الدواء.هذا

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(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

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

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

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

بريدنيزولون.ميثيل لحقن

بريدنيزولون.ميثيل حقن تستخدم أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

ميثيل حقن تتلقى أنك الفني أو الطبيب أخبر السل ، أو الحساسية اختبارات مثل جلدية اختبارات أي تجري كنت إذا

بريدنيزولون.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

بريدنيزولون.ميثيل حقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

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

راندأسماء

®ميثابريد

®ميدرولديبو

®ميدرولسولو
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