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ميكوفينوالت
)late) 'oh fen koe myeكـ تنطق

هام:تحذير

خلقية:عيوب حدوث خطر

يسبب أن من كبير خطر هناك حوامل. يصبحن قد الالتي أو الحوامل النساء قبل من ميكوفينوالت تناول عدم يجب

بعيوب الطفل والدة في يتسبب أن أو الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل  )الحملفقدان (اإلجهاض الميكوفينوالت

.)الوالدةعند موجودة مشاكل (خلقية

العالج بدء قبل سلبي حمل اختبار لديك يكون أن يجب حامال.ً كنت إذا أو حامال ًكنت إذا الدواء هذا تأخذي ال أن يجب

منع وسائل استخدام عليك يجب الروتينية. المتابعة مواعيد وفي أيام ، 10 إلى 8 بعد أخرى مرة بالميكوفينوالت ،

تحديد بأشكال طبيبك سيخبرك . mycophenolateتناول عن التوقف بعد أسابيع 6 ولمدة العالج أثناء المقبولة الحمل

من لذلك  ، )الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع فعالية من الميكوفينوالت يقلل قد استخدامها. يمكنك التي النسل

الحمل.منع وسائل من النوع هذا مع الحمل منع وسائل من ثان ٍشكل استخدام خاص بشكل المهم

العالج أثناء النسل لتحديد مقبولة وسيلة استخدام عليك فيجب حامال ً، تصبح قد أنثى شريك مع ذكراً كنت إذا

بعد األقل على يوماً 90 ولمدة العالج أثناء المنوية بالحيوانات تتبرع ال لك. جرعة آخر بعد األقل على يوماً 90 ولمدة

جرعة.آخر

الحيض.فترة فاتتك إذا أو حامل شريكك أو أنك تعتقد كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

األقل على أسابيع 6 ولمدة العالج أثناء بالدم تتبرع ال حامل ، أو حامال ًتكون قد أنثى إلى تبرعك يذهب أن الحتمال نظراً

جرعة.آخر بعد

الخطيرة:االلتهابات مخاطر

كثيراً يديك اغسل العدوى. مكافحة على قدرتك من يقلل وقد الجسم في المناعة جهاز  Mycophenolateيضعف

الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الدواء. لهذا تناولك أثناء المرضى األشخاص وتجنب

التبول.أثناء حرق أو ألم عادي. غير نزيف أو كدمات سعال. أو قشعريرة أو الحلق في التهاب أو حمى
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أو الشديد التعب أو العام الضعف جلدي. جرح من تصريف تلتئم ؛ ال أو دافئة أو حمراء قرحة أو جرح التبول؛ كثرة

أو الفم في بيضاء بقع اإلبط ؛ أو الفخذ أو الرقبة في تورم أو ألم  ؛ "البرد"أو  "األنفلونزا"أعراض بالمرض ؛ الشعور

للعدوى.أخرى عالمات أو األذن. وجع أو صداع بثور. الباردة؛ القروح الحلق.

من  mycophenolateتناول يزيد للعدوى. عالمات أي لديك ليس ولكن البكتيريا أو الفيروسات ببعض مصاباً تكون قد

التهاب مثل العدوى ، من نوع أي لديك كان إذا طبيبك أخبر األعراض. وتسبب حدة أكثر العدوى هذه تصبح أن خطر

أعراضاً.تسبب ال التي العدوى ذلك في بما  ، Cأو  Bالكبد

ال الدماغ في نادرة عدوى  ؛ (PMLالمترقي البؤر متعدد الدماغ بيضاء باعتالل إصابتك خطر من الميكوفينوالت يزيد قد

أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر . )الشديدةاإلعاقة أو الوفاة تسبب ما عادة والتي عالجها أو منعها أو عالجها يمكن

متالزمة  ؛ )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس مثل لديك المناعة جهاز على تؤثر أخرى حالة أي أو  ، PMLبمرض أصبت

 ؛ )الجسممن أخرى أجزاء في وأحياناً الرئتين في تورم تسبب حالة (الساركويد  ؛ )اإليدز(المكتسب المناعة نقص

الليمفاوية. الغدد سرطان أو  ؛ )الدممجرى في وإطالقها الدم خاليا من الكثير إنتاج في يتسبب الذي السرطان (اللوكيميا

الساقين ؛ في أو الجسم من واحد جانب في ضعف الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

صعوبة الذاكرة؛ فقدان الثبات. عدم بوضوح. التفكير صعوبة أو االرتباك عضالتك ؛ في التحكم على القدرة عدم أو صعوبة

عادة.بها تهتم التي األشياء أو المعتادة باألنشطة االهتمام أو االهتمام قلة أو اآلخرون ؛ يقوله ما فهم أو التحدث

من نوع (الليمفاوية الغدد سرطان ذلك في بما السرطان ، من معينة بأنواع اإلصابة خطر من الميكوفينوالت يزيد قد

أو مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر الجلد. وسرطان  )الليمفاويالجهاز في يتطور السرطان

أسرِةَّ (واالصطناعية الحقيقية الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض تجنب الجلد. بسرطان أصبت أن سبق

(الشمس من والواقي الشمسية ، والنظارات الواقية ، المالبس وارتد ِبالضوء ، والعالج  )الشمسيةوالمصابيح التسمير ،
أي من تعاني كنت إذا بطبيبك اتصل الجلد. بسرطان اإلصابة خطر تقليل في هذا سيساعد . )أعلىأو  30SPF بعامل

أو الشامة حجم في تغيير الجلد. في جديد نتوء أو قرحة اإلبط. أو الفخذ أو الرقبة في تورم أو ألم التالية: األعراض من

الجلد تغييرات اآلخر ؛ يشبه ال اآلفة من واحد جزء أو متساوية غير حواف ذات  )قرحة(سوداء أو بنية جلدية آفة لونها ؛

الوزن.فقدان أو يزول. ال الذي التعب مبررة غير حمى تلتئم. ال التي القروح

العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي  mycophenolateباستخدام

/]FDA)(Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل
Drugs ]http://www.fda.gov/http://www.fda.gov الدواء.دليل على للحصول

استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لمايكوفينوالت.جسمك

.mycophenolateتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث
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الدواء؟هذا وصف لماذا

المزروع العضو على هجوم (المزروع العضو رفض منع في للمساعدة أخرى أدوية مع   )Mycophenolate )CellCeptيستخدم

البالغين وفي والكبد القلب زرع لعمليات خضعوا الذين البالغين في  )العضويتلقى الذي للشخص المناعي الجهاز بواسطة

أخرى أدوية مع   )Mycophenolate )Myforticيستخدمالكلى. زرع لعمليات خضعوا الذين السن وكبار أشهر 3 بعمر واألطفال

المثبطة العوامل تسمى األدوية من فئة في ميكوفينوالت عقار يوجد الكلى. زرع عمليات رفض من الجسم منع في للمساعدة

المزروع.العضو ويرفض يهاجم فال الجسم في المناعة جهاز إضعاف طريق عن يعمل وهو للمناعة.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

عن ألخذها  )سائل(وتعليق  ، ء)األمعافي الدواء يطلق (مؤجل قرص قرص ، كبسولة ، شكل على  Mycophenolateيأتي

لم ما بساعتين ، بعده أو الشرب أو األكل قبل واحدة ساعة (فارغة معدة على يومياً مرتين تناوله يتم ما عادة الفم. طريق

حوالي جرعاتك بين تفصل أن وحاول يوم ، كل تقريباً األوقات نفس في  mycophenolateخذ . )ذلكبخالف طبيبك يخبرك

ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع ساعة. 12

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  mycophenolateخذ تفهمه.

المعلق ، في الموجود الدواء عن مختلف بشكل  )(Myforticاإلصدار المتأخر القرص في الموجود الدواء الجسم يمتص

ملء فيها يتم مرة كل في البعض. ببعضها المنتجات هذه استبدال يمكن ال . )سيلسيبت(والكبسولة اللوحي ، والكمبيوتر

فتحدث الخاطئ ، الدواء تلقيت أنك تعتقد كنت إذا المناسب. المنتج على حصولك من تأكد بك ، الخاصة الطبية الوصفة

الفور.على والصيدلي طبيبك إلى

الكبسوالت.تفتح ال تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة ؛ والكبسوالت المتأخرة ، واألقراص األقراص ، ابتلع

آخر.دواء أي مع  mycophenolateمعلق تخلط ال

بالماء جيداً المنطقة اغسل جلدك ، على المعلق على حصلت إذا جلدك. على رشه أو التعليق سكب عدم على احرص

سوائل أي لمسح مبللة ورقية مناشف استخدم العادي. بالماء اشطفها عينيك ، في المعلق على حصلت إذا والصابون.

مسكوبة.

 mycophenolateتناول في استمر الدواء. تتناول أنك طالما فقط األعضاء زرع رفض منع في  Mycophenolateيساعد

طبيبك.مع التحدث دون  mycophenolateتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى

الدواءلهذا استخدامات هناك

األلم يسبب مما الهضمي ، الجهاز بطانة الجسم فيها يهاجم حالة (كرون مرض لعالج أيضاً  Mycophenolateيستخدم

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )والحمىالوزن وفقدان واإلسهال

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،mycophenolateتناول قبل

أدوية أي أو  mycophenolicحمض أو  mycophenolateتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

سائل تتناول كنت إذا تتناوله. الذي  acid mycophenolicأو  mycophenolateمنتج مكونات من أي أو أخرى

mycophenolate ،  عن الصيدلي اسأل السوربيتول. أو األسبارتام من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة

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

بعض  ؛ )زوفيراكس(أسيكلوفير المنشط؛ الفحم يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

وسولفاميثوكسازول )سيبرو(وسيبروفلوكساسين  )أوجمنتين(كالفوالنيك وحمض أموكسيسيلين مثل الحيوية المضادات

 ؛ )فالسيتسيتوفين ، (غانسيكلوفير  ؛ )بريفاليت(كوليسترامين  ؛ )إيمورانأزاسان ، (أزاثيوبرين  ؛ )باكتريم(تريميثوبريم   /

البروتون مضخة مثبطات  ؛ )بروباالن(البروبينسيد  ؛ )كريسيمبا(إيزافوكونازونيوم المناعة ؛ جهاز تثبط التي األخرى األدوية

ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )بروتونيكس(وبانتوبرازول  )بريفاسيدديكسيالنت ، (النسوبرازول مثل

طبيبك أخبر . )فالسيتي(وفالغانسيكلوفير  ؛ )فالتريكس(فاالسيكلوفير  ؛ )توينستافي  ، (Micardisتيلميسارتان  ؛ )ريفاتر

من العديد تتفاعل قد . )فالجيل(وميترونيدازول  )نوروكسين(نورفلوكساسين من كل من مزيجاً تتناول كنت إذا أيضاً

التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، mycophenolateفطر مع أيضاً األخرى األدوية

طبيبك يحتاج قد بك. الخاصة األدوية من أي تناول عن توقفت إذا طبيبك إخبار من أيضاً تأكد القائمة. هذه في تظهر ال

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

األلومنيوم ، أو المغنيسيوم على تحتوي التي الحموضة مضادات أو  ، Renvela(  ، sevelamer )Renagelتتناولكنت إذا

.mycophenolateتناول من ساعتين بعد فتناولها

من عالية مستويات تسبب وراثية أمراض (سيغميلر كيلي متالزمة أو نيهان ليش متالزمة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

 ؛ )الطبيعيمن أقل الحمراء الدم خاليا عدد (الدم فقر  ؛ )والسلوكالحركة في ومشاكل المفاصل وآالم الدم في معينة مادة

جهازك أو أمعائك أو معدتك يصيب مرض أي أو القرحة  ؛ ء)البيضاالدم لخاليا الطبيعي العدد من أقل (العدالت قلة

الكبد.أو الكلى أمراض أو السرطان أنواع من نوع أي الهضمي ؛

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

السيطرة يمكن ال اهتزازاً يسبب أو خفيفاً أو دواراً أو مرتبكاً أو نعساناً يجعلك قد  mycophenolateأن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال الجسم. من لجزء عليه

أو قبل اإلنفلونزا لقاح على تحصل أن يجب كان إذا عما طبيبك اسأل طبيبك. مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

بالعدوى.إصابتك خطر من يزيد قد ميكوفينوالت تناول ألن العالج أثناء

الذي دماغك تلف لمنع خاص غذائي نظام اتباع يجب وراثية حالة وهي  ، (PKUكيتون الفينيل بيلة من تعاني كنت إذا

مصدر وهو األسبارتام ، على يحتوي  mycophenolateمعلق أن تعلم أن يجب  ، )شديدةذهنية إعاقة يسبب أن يمكن

أالنين.للفينيل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول  ،  )mycophenolate )Cellceptمعلقأو كبسولة أو قرص تتناول كنت إذا

والفائتة الجرعة فتجاوز ساعتين ، من أقل التالية الجرعة كانت إذا ذلك ،
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المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول تابع

إذا ذلك ، ومع تتذكرها. حالما الفائتة الجرعة فتناول  ، )(Myforticاإلطالق المتأخر  mycophenolateقرص تتناول كنت إذا

لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان

المنسية.الجرعة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

إمساك

تورمأو المعدة في ألم

غثيان

التقيؤ

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

المفاصلأو العضالت أو الظهر في خاصة ألم ،

الراسصداع

غاز

الجلدعلى الحرقان أو الوخز أو بالوخز الشعور

ضعفهاأو العضالت تصلب

في المذكورة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

المفاجئةالشديدة المعدة وآالم اإلسهال

الساقينأسفل أو والكاحلين والقدمين والذراعين اليدين في تورم

التنفسفي صعوبة

صدرألم

متسرع

متشوقمتلهف،

سريعةقلب ضربات

دوخة

إغماء

الطاقةنقص

شاحبجلد

عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز
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البرازفي أحمر دم

دمويقيء

المطحونةالقهوة يشبه الذي القيء

البولفي دم

العينينأو الجلد اصفرار

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

تجمد ال الثالجة. في  Mycophenolateمعلق تخزين أيضاً يمكن . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

يوماً.60 بعد مستخدم غير  mycophenolateمعلق أي من تخلص . mycophenolateمعلق

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

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

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/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

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

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

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

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 ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

المعدةفي آالم

غثيان
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التقيؤ

المعدةمن حرقة

إسهال

العدوىعالمات من وغيرها والسعال والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

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

®سيلسيبت

®ميفورتيك

2022/01/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

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

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

.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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