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ريبافيرين
)rin) vye ba rye'كـ تنطق

هام:تحذير

يتم لم ما  )الكبدسرطان أو الكبد في حاداً تلفاً يسبب وقد الكبد يصيب فيروس (سي الكبد التهاب ريبافيرين يعالج لن

سي.الكبد بالتهاب مصاباً كنت إذا ريبافيرين مع لتتناوله آخر دواء ًطبيبك لك سيصف آخر. دواء مع تناوله

تفاقم إلى يؤدي أن يمكن الذي  ء)الحمراالدم خاليا عدد في انخفاض فيها يكون حالة (الدم فقر  Ribavirinيسبب قد

قلبية بنوبة أصبت قد كنت إذا طبيبك أخبر حياتك. تهدد أن يمكن قلبية نوبة لك يسبب أن ويمكن لديك القلب مشاكل

فقر مثل دمك على تؤثر حالة أي أو التنفس ، في مشاكل أو الدم ، ضغط ارتفاع من تعاني كنت وإذا مضى ، وقت أي في

الجسمأجزاء جميع إلى األكسجين يجلب ال و طبيعي غير بشكل الحمراء الدم خاليا فيها تتشكل وراثية حالة (المنجلي الدم

لحمل الالزمة المادة من يكفي ما على الحمراء الدم خاليا فيها تحتوي ال حالة المتوسطي ؛ الدم فقر (الثالسيميا أو  )

على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا القلب. أمراض أو األمعاء ، أو المعدة في نزيف أو  ، )األكسجين

صداع ،شاحبة ، بشرة مفرط ، إرهاق الفور:

وفي ريبافيرين تناول في البدء قبل الدم اختبارات إجراء طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

العالج.أثناء األحيان من كثير

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

واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي ريبافيرين باستخدام

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/
Drugs/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول

ريبافيرين.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

اإلناث:من للمرضى

أنك الحمل اختبار يظهر حتى ريبافيرين تناول في تبدأ أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا ريبافيرين تأخذي ال

منشكلين استخدام عليك يجب حامال.ً لست
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إذا الفور على بطبيبك اتصل ذلك. بعد أشهر 6 ولمدة العالج فترة خالل شهر كل الحمل واختبار النسل تحديد

للجنين.موتاً أو ضرراً ريبافيرين يسبب قد الوقت. هذا خالل حامال ًأصبحت

الذكور:للمرضى

في تبدأ أن يجب فال الحمل ، يمكنه شريك لديك كان إذا للحمل. تخطط أو حامال ًزوجتك كانت إذا ريبافيرين تأخذي ال

بما النسل ، تحديد وسائل من نوعين استخدام عليك يجب حامال.ً ليست أنها الحمل اختبار يظهر حتى ريبافيرين تناول

خالل شهر كل للحمل شريكك اختبار يجب ذلك. بعد أشهر 6 ولمدة العالج أثناء النطاف مبيد مع الذكري الواقي ذلك في

للجنين.موتاً أو ضرراً ريبافيرين يسبب قد حامال.ً شريكتك أصبحت إذا الفور على بطبيبك اتصل الوقت. هذا

الدواء؟هذا يوصف لماذا

 Intron[ -b ]PEG-2alphaأو a ]Pegasys[ -2alfa peginterferonمثلللفيروسات مضاد دواء مع  Ribavirinيستخدم

peginterferon(  ينتمي قبل. من باإلنترفيرون عالجهم يتم لم الذين األشخاص لدى سي الوبائي الكبد التهاب لعالج

الفيروس انتشار وقف طريق عن يعمل وهو النيوكليوزيد. نظائر تسمى للفيروسات المضادة األدوية من فئة إلى ريبافيرين

وأدوية ريبافيرين على يحتوي الذي العالج كان إذا ما المعروف غير من الجسم. داخل سي الوبائي الكبد اللتهاب المسبب

إلى  Cالكبد التهاب انتشار يمنع أو  ، Cالكبد التهاب عن ينجم قد الذي الكبد تلف يمنع أو  ، Cالكبد التهاب عدوى يعالج أخرى

آخرين.أشخاص

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها  )سائل(فموي ومحلول وكبسولة أقراص شكل على ريبافيرين يأتي

اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في ريبافيرين خذ أكثر. أو أسبوعاً 48 إلى 24 لمدة والمساء ، الصباح في اليوم ، في مرتين

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط ريبافيرين

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. الكبسوالت ابتالع

كل في االستخدام بعد القياس كوب أو ملعقة غسل من تأكد بالتساوي. الدواء لخلط استخدام كل قبل جيداً السائل رج

السائل.بقياس فيها تقوم مرة

بعض أظهرت إذا أو للدواء جانبية آثار عليك ظهرت إذا ريبافيرين تناول عن بالتوقف يخبرك أو جرعتك طبيبك يخفض قد

أو جرعتك تقلل ال للريبافيرين. الجانبية اآلثار من منزعجاً كنت إذا بطبيبك اتصل تتحسن. لم حالتك أن المعملية االختبارات

ذلك.بضرورة طبيبك يخبرك لم ما ريبافيرين تناول عن تتوقف

الدواءلهذا استخدامات هناك

داخل نزيفاً تسبب أن يمكن التي الفيروسات (الفيروسية النزفية الحمى لعالج األحيان بعض في أيضاً ريبافيرين يستخدم

ريبافيرين استخدام يمكن البيولوجية ، الحرب حالة في . )والموتاألعضاء ، من العديد في ومشاكل الجسم ، وخارج

عمداً.انتشرت التي الفيروسية النزفية الحمى لعالج
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في مشاكل يسبب قد فيروس سارس ؛ (الوخيمة الحادة التنفسية المتالزمة لعالج األحيان بعض في أيضاً ريبافيرين يستخدم

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )والموتالرئوي وااللتهاب التنفس

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ريبافيرين ،تناول قبل

في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو ريبافيرين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل الفم. طريق عن ريبافيرين محلول أو كبسوالت أو أقراص

بالمكونات.قائمة

كنت إذا ريبافيرين تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )فيديكس(ديدانوزين تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا تتناول

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

االكتئاب أو للقلق أدوية  ؛ )إيمورانآزاسان ، (أزاثيوبرين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

 )(HIVالبشرية المناعة نقص لفيروس  )(NRTIsللنيوكليوزيد العكسي النسخ إنزيم مثبطات العقلية ؛ األمراض من غيره أو
(Emtrivaإمتريسيتابين  ، )Trizivirفي  ، Atriplaفي  ، (Ziagenأباكافير مثل  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو
 ، )(Zeritستافودين  ، )Epzicomفي  ، in ، Epivir( Combivir (Truvadaالميفودين  ، )Truvadaفي  ، Atriplaفي  ،

tenofovir Viread) ،  فيAtripla ،  فيTruvada( ،  وzidovudine Retrovir) ،  فيCombivir ،  فيTrizivir( ؛ 

(سيروليموس  ، )سانديميوننيورال ، (السيكلوسبورين للسرطان ، الكيميائي العالج مثل المناعة جهاز تثبط التي واألدوية
عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بروغراف(وتاكروليموس  ، )راباميون

الجانبية.اآلثار

يحدث الذي الكبد تورم (الذاتي المناعي الكبد التهاب أو الكبد فشل أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

ريبافيرين.تناول بعدم طبيبك يخبرك قد . )الكبدالمناعي الجهاز يهاجم عندما

في المخدرات تعاطي لك سبق أو تستخدم كنت إذا الكحول ، من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك أخبر

كبد. زرع عملية أجريت قد كنت وإذا بذلك ، القيام حاولت أو خططت أو نفسك قتل في يوماً فكرت قد كنت إذا الشوارع ،

أو القلق أو االكتئاب مثل عقلي مرض من عانيت أن سبق أو مصاباً كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر األخرى. األعضاء زرع أو

ينمو حالة (الساركويد السكري؛ داء اإليدز ؛ أو البشرية المناعة نقص فيروس سرطان؛  ؛ )بالواقعاالتصال فقدان (الذهان

اصفرار تسبب قد الكبد في خفيفة حالة (جيلبرت متالزمة  ؛ )الرئتينمثل الجسم من أجزاء في طبيعية غير أنسجة فيها

الكبد أمراض من نوع أي  ؛ )المفاصلفي البلورات ترسب عن الناجم المفاصل التهاب من نوع (النقرس . )العينينأو الجلد

الرئة.أو العين أو البنكرياس أو الدرقية الغدة أمراض أو  ؛ Cالكبد التهاب بخالف

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال باالرتباك. أو بالدوار أو بالنعاس تشعر يجعلك قد ريبافيرين أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف

أسوأ.لديك الكبد مرض يجعل أن للكحول يمكن ريبافيرين. تناول أثناء الكحولية المشروبات تشرب ال

من تأكد ولثتك. أسنانك في مشاكل إلى يؤدي قد مما الدواء ، هذا تناول عند جداً جافاً يكون قد فمك أن تعلم أن يجب

جيداً.فمك اشطف القيء ، حدوث حالة في بانتظام. األسنان فحوصات وإجراء يومياً مرتين بالفرشاة أسنانك تنظيف

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

ريبافيرين.تناول أثناء السوائل من الكثير شرب من تأكد
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

حتى الفائتة الجرعة تتذكر ال كنت إذا ذلك ، ومع الفور. على الدواء فتناول اليوم ، نفس في الفائتة الجرعة تتذكر كنت إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال به. القيام يجب ما لمعرفة بطبيبك فاتصل التالي ، اليوم

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

سعال

مضطربهمعده

التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةمن حرقة

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

الطعامتذوق على القدرة في تغييرات

جاففم

التركيزفي صعوبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الذاكرةفقدان

متسرع

حاكأو متهيج أو جاف جلد

التعرق

)الشهريةالدورة (المنتظم غير أو المؤلم الحيض

العظامأو العضالت آالم

الشعرتساقط

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 منها ،

قشعريرة

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

الصوتفي بحة

التنفسأو البلع في صعوبة

a605018.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/4
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الظهرأسفل أو المعدة في ألم

الدموياإلسهال

البرازفي فاتح أحمر دم

قطرانيأسود براز

المعدةفي انتفاخ

ارتباك

اللونداكن بول

العينينأو الجلد اصفرار

عاديةغير كدمات أو نزيف

الرؤيةتغيرات

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة الحمى

كآبة

نفسكقتل أو إيذاء في التفكير

المزاجفي تغيرات

مفرطقلق

التهيج

الماضيفي المواد هذه استخدمت قد كنت إذا أخرى مرة الكحول أو المخدرات تعاطي في البدء

البردتحمل عدم

لطفلك.الدواء هذا إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى تحدث األطفال. عند الوزن وزيادة النمو ريبافيرين يبطئ قد

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

وكبسوالت أقراص بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

عن ريبافيرين محلول بتخزين قم . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة في ريبافيرين

الغرفة.حرارة درجة في أو الثالجة في الفم طريق

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

إلىتحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من
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ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو الصيدلي

من لمزيد  )c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص

االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات

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 ،

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

مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن 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

راندأسماء

®كوبيجوس

®موديريبا

®ريبيتول

®ريباسفير

®فيرازول

هناكأسماء

تريبافيرين

RTCA

2016/06/15- مراجعة آخر
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http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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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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https://www.nlm.nih.gov/
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