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راساجيلين
)leen) 'ji sa raباسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

العصبي الجهاز في ببطء يتطور مرض (باركنسون مرض أعراض لعالج آخر دواء مع باالشتراك أو بمفرده  Rasagilineيستخدم

وعضالت منحنية ووضعية متقطعة ، بخطوات والمشي الحركات ، في وبطء الراحة ، أثناء ورعاش تعبير ، بدون ثابتاً وجهاً يسبب

طريق عن يعمل وهو ب. النوع من  )(MAOأوكسيديز مونوامين مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي  Rasagiline. )ضعف

الدماغ.في الطبيعية المواد بعض كميات زيادة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في راساجيلين خذ طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Rasagilineيأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط راساجيلين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح

الدواء.لهذا جسمك استجابة على بناء ًجرعتك يزيد وقد راساجيلين من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

تناول عن فجأة توقفت إذا تدريجيا. الجرعة تقلل طبيبك أن المحتمل من طبيبك. مع التحدث دون الراساجيلين تناول عن تتوقف ال

في تغيرات أو التنسيق ؛ عدم أو التذبذب أو الثبات عدم العضالت؛ تصلب الحمى. مثل انسحاب أعراض تواجه فقد الراساجيلين ،

الراساجيلين.من جرعتك تقليل عند األعراض هذه من أياً واجهت إذا طبيبك أخبر الوعي.

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

راساجيلين ،تناول قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو الراساجيلين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل الراساجيلين.

 ، Relief Cough  44Vicks ؛ (DMديكستروميثورفان على تحتوي التي والبرد السعال منتجات تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

CoughGels Robitussin ، Hold ، Delsym ،  فيDM Robitussin ، (ميبيريدين  ، )فليكسيريل(سيكلوبنزابرين  ، )وغيرها
إندارفون ، (البروبوكسيفين  ،  )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون  ، )ديميرول
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قد الماضيين. األسبوعين خالل تناولها عن توقفت أو  )بارنات(ترانيلسيبرومين أو  )إلدبريل(سيليجيلين أو  )نارديل(فينيلزين .مثل

تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر  MAOاألدوية هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا راساجيلين تناول بعدم طبيبك يخبرك

N-Darvocetترامادول ، أو جون ، سانت نبتة  ، )أخرى وأدوية (Ultramفي ،   .)Ultracetمثبطات

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

مضادات  ؛ )ديكستروستاتديكسيدرين ، أديرال ، (األمفيتامينات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

في التحكم أو الغذائي النظام منتجات األنف ؛ أو العين في الموضوعة االحتقان مزيالت  ؛ )تاجامت(سيميتيدين االكتئاب.

 ، )سيبرو(سيبروفلوكساسين ذلك في بما الفلوروكينولون الحيوية المضادات االيفيدرين ؛ على تحتوي التي الوزن

 ؛ )فلوكسين(أوفلوكساسين  ، )نوروكسين(نورفلوكساسين  ، )ليفاكوين(ليفوفلوكساسين  ، )تيكين(جاتيفلوكساسين

األلم. لعالج أدوية العقلية. األمراض لعالج أدوية الدم. ضغط ارتفاع لعالج أدوية الربو. لعالج أدوية  ؛ )لوفوكس(فلوفوكسامين

و  ؛ )وغيرهاسوفيدرين ، سودافيد ، كير ، بيديا (السودوإيفيدرين  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير (بروبانوالمين فينيل

الخمسة األسابيع خالل تناوله عن توقفت أو  )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين تتناول كنت إذا طبيبك أخبر . )تيكليد(تيكلوبيدين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد الماضية.

الكبد.أو الكلى أمراض ذهان ؛ أو عقلي مرض أو الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

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

بطبيبك.

وضعية من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما واإلغماء والتعرق والغثيان والدوار الدوخة يسبب قد الراساجيلين أن تعلم أن يجب

مع ببطء السرير من انهض المشكلة ، هذه لتجنب راساجيلين. تناول من األولين الشهرين خالل شيوعاً أكثر هذا االستلقاء.

الوقوف.قبل دقائق لبضع األرض على قدميك إراحة

اتبع األطعمة. أو األدوية بعض مع تناوله عند الحياة يهدد الدم ضغط في خطيراً ارتفاعاً يسبب قد الراساجيلين أن تعلم أن يجب

أو شديد صداع من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل تجنبها. يجب التي واألطعمة األدوية بشأن بعناية طبيبك تعليمات

خطيرة.جانبية كأعراض أدناه المذكورة األخرى األعراض من أي أو الرؤية وضوح عدم

من  )الجلدسرطان من نوع (الجلد بسرطان لإلصابة عرضة أكثر باركنسون بمرض المصابين األشخاص أن تعلم أن يجب

األدوية أو باركنسون مرض عن ناتجاً المتزايد الخطر هذا كان إذا ما المعروف غير من باركنسون. بمرض المصابين غير األشخاص

الجلدية األمراض طبيب مع منتظمة بزيارات تقوم أن يجب أخرى. عوامل أو الراساجيلين مثل باركنسون لمرض المستخدمة

الجلد.سرطان عن بحثاً جلدك لفحص

شديدة لدوافع تعرضوا باركنسون مرض لعالج مماثلة أدوية أو راساجيلين تناولوا الذين األشخاص بعض أن تعلم أن يجب

حوافز تواجه كنت إذا طبيبك أخبر عليها. السيطرة من يتمكنوا لم التي الحوافز من وغيرها الجنسية ، الرغبة وزيادة للمقامرة ،

راساجيلين.تناول أثناء الشديدة الحوافز من غيرها أو الجنسية ، الرغبة زيادة أو للمقامرة ، متزايدة أو جديدة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المثال ، سبيل على (القديم الجبن مثل التيرامين ، من جداً عالية كميات على تحتوي التي األطعمة تناول تجنب إلى تحتاج سوف

يجب التي األطعمة حول التغذية اختصاصي أو طبيبك إلى تحدث الراساجيلين. باستخدام العالج أثناء  )األزرقالجبن أو ستيلتون

الراساجيلين.تناول أثناء األطعمة بعض شرب أو تناول بعد بالراحة تشعر ال كنت إذا أو العالج أثناء تجنبها عليك

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

التالي.اليوم في المعتاد الوقت في التالية الجرعة وتناول الفائتة الجرعة تخطي المنسية. الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسبب قد راساجيلين

تختفي:

خفيفصداع

الرقبةأو المفاصل آالم

المعدةمن حرقة

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

إمساك

إسهال

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

حمُى

التعرق

حكةأو   /وومنتفخة حمراء عيون

جاففم

اللثةتورم

التنسيقنقص أو التذبذب أو الثبات عدم

الالإراديةالمتكررة الجسم حركات

الطاقةنقص

النعاس

طبيعيةغير أحالم

كآبة

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

متسرع

الجلدعلى أرجواني تلون أو كدمات

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

حادصداع

الرؤيةوضوح عدم

النوبات
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صدرألم

التنفسفي صعوبة أو التنفس في ضيق

ارتباك

الوعيفقدان

صعبأو بطيء كالم

الضعفأو الدوخة

الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

الشديداألرق

الواقعفهم أو بوضوح التفكير في صعوبة

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

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

بعد يومين إلى يوم من متأخر وقت في الراساجيلين من زائدة جرعة أعراض تحدث قد

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد الزائدة. الجرعة

النعاس

دوخة

a606017.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4

http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


 :Rasagilineاألدويةمعلومات  MedlinePlusمساء12:14ً 15 ، /22/4

ضعف

التهيج

النشاطفرط

األرقأو اإلثارة

حادصداع

هلوسة

ارتباك

التنسيقفقدان

الفمفتح في صعوبة

المقوسالظهر يشمل قد الذي الصلب الجسم تشنج

العضالتارتعاش

النوبات

الوعيفقدان

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

والصدرالمعدة بين الواقعة المنطقة في ألم

التنفسفي تباطؤ أو التنفس في صعوبة

إسهال

حمُى

التعرق

ورطببارد جلد

يرتجف

.)العينمنتصف في سوداء دائرة (العين بؤبؤ حجم زيادة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

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

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

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

راندأسماء

®أزيلكت
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2016/07/15- 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
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