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   قسم، مستشفى جامعة أوسلو  ا من قبلتمت مراجعته
 . Rikshospitalet ،2021 المستشفى الوطنى

 
 األدوية المثبطة للمناعة

ورية للحف  العضو  اظ عىلاألدوية المثبطة للمناعة ضى
ا تناول الدواء كما هو عليك دائم   الجديد. يجب

كون لديك تموصوف من قبل طبيبك. من المهم أن 
 .لە واآلثار الجانبية الدواء مفعولمعرفة ب

 
الجسم للعضو  رفضيؤدي إىل زيادة خطر  ما یىل  
 :یدالجد

 
التوقف عن تناول الدواء. سيؤدي هذا إىل  •

 .الجديد العضو فقدان 
 قبل بشكل كاف مناء الدو  صامتصاتم ال ي •

 عند اة الهضمية. يمكن أن يحدث هذا القن
ء بعد تناول الدواء واإلسهال. إذا استمر   

الف 
، يجب عليك االتصال هذا ألكیر من يوم
 هب إلیە للمراجعة الطبیةتذبالطبيب الذي 

 .للحصول عىل الدواء عن طريق الوريد
 والتخزينالمحددة قد يؤدي عدم اتباع الجرعة  •

  توقیت خاط   تناول الدواءو  دواءلل خاط  لا
ى
 ف

  أفض العضو  رفضإىل 
ى
 إىل ل األحوالأو ف

ورية حصول  .آثار جانبية غیر ضى
تناول أدوية أخرى أو عالجات طبيعية تؤثر  •

األدوية المثبطة  انحاللعىل امتصاص و 
 .للمناعة

 
 الدواء جرع

  تتلقاها األدوية والجرعا
 معه  ت الن 

 
 . لك ة خصیصا د

ا جرعة عالية جنت الاإذا ك
 
، فقد تتعرض ألعراض د

ورية ا إذا كانو ؛ جانبية غیر ضى
 
، ت الجرعة منخفضة جد

 إن األمر یتطلب. عو المزر  الجسم العضو  رفضیفقد 

، سيقرر اختبارات الدمنتائج ، وبناًء عىل ا دقیق ا توازن
  يجبطبيبك كمية الدو 

 .تناولها علیك اء الن 
 
 

 تالتوقی
  وقت  ول الدواءاة تنيؤولتقع عىل عاتقك مس

ى
 ثابتف
، وللحصول للحصول عىل أفضل تأثیر ممكن للدواء 

م. سوف تتلف  الصحيحة لفحوصات الد جائعىل النت
اختبارات الدم ومن  تأخذ  إجراء تاوقأمعلومات حول 

  الدواء 
ى
 .المستشفى  ف

  
هل نسيت تناول جرعة من األدوية المثبطة 

 للمناعة؟
األدوية الخاصة ول تنات ييعتمد ما يجب فعله إذا نس

 .هتناول ومدة نسيان ي تستخدمهذال الدواءبك عىل 
 

/  Prograf  /Sandimmun يةأدو  تناولنسیان  عند 

CellCept  /Myfortic  /Certican : 
  

، تناول جرعة ساعات بعد جرعة الصباح 4 – 0من 
 .الصباح العادية عىل الفور

ف صن ، تناولساعات بعد جرعة الصباح  8-4من 
ة وجرعة ة صباحيةرعج  مسائية منتظمة مباشر

، تناول جرعة عة بعد جرعة الصباحسا 12-8من 
، وال تتناول ( جرعة منتظمة دفعة واحدة1.5ونصف )

 .ة المساءجرع
 

  حالة نسيان 
ى
، يتم اتباع نفس مسائيةالجرعة الف

 .المبدأ
  

 : Advagraf  تناول ياننس عند 



 

 

 

 

 

 

  

 

 .ادةتتناول الجرعة المع ،ساعة 18-0من 
 وال تتناولادة ، تناول الجرعة المعتساعة 24-18من 

 ،ساعة 12الجرعة التالية حن  مرور 
  الصباح

ى
  الوقت المعتاد ف

ى
 . ثم تناول الجرعة التالية ف

خذ الجرعة الفائتة   : Prednisolon لو تنا ياننس عند 
 حالما تتذكر واستمر كالمعتاد. 

 
ا مما يجب 

ً
ن أو لست متأكد ليك عهل فاتتك جرعتي 

 عله؟ف
بك للحصول  الخاص طبیةال راجعةمبمکان الاتصل 

 عىل المشورة! 
  

  غضون  مثبط للمناعةالدواء الإذا تقيأت 
ى
 30ف

، أو مرة أخرى تتقيأذا إو ، فتناول جرعة جديدة. دقيقة
ى إذا    جرعتير

ى
  حدوث مشكلة ف

ى
ء ف  

 تسبب الغثيان / الف 
ى من األدوية بعتك ا؛ اتصل بالقسم الذي تتم متمتتاليتير

 من قبله. 
  

ا بتغيي  جرعة الدواء بنفسك! 
ً
 ال تقم أبد

 
  رفضال

  غضونلعضو ل رفضالتحدث معظم حاالت 
ى
أسبوع  ف

ى إىل أسابيع بعد الزرع. بعد  ثالثةإىل  مرور اسبوعير
 ، وبعد ثالثة أشهر يكونخطر الرفض، ينخفض ثالثـة

ا.  الرفض ا نسبي   نادر 
الرفض. د بكالع ر ٪ ممن أجروا عملية ز 30-25 سیواجە

ا من  ا طبيعي    أنه يجب اعتبار الرفض جزء 
هذا يعنى
 العملية. 

ا ما يكون ل  . لعالج تأثیر جيد عىل الرفض الحاد غالب 
 
 

 عالمات الرفض
فإنك ، اليوم المستخدمة لمثبطة للمناعةمع األدوية ا

ء يمكنك   
ا ما تكتشف الرفض بنفسك. أهم شر نادر 

  ىل حرص عل، واالقيام به هو تناول دوائك
ى
تناوله ف

 . الصحیحالوقت 
 

 عراضباأل ، من المهم أن تكون عىل دراية كذل ومع
  قد 

تدل عىل أن األعضاء المزروعة ال  المحتملة الن 
 تعمل بشكل صحيح. 

 
  تتلقاها تثبط دفاعات الجسم ضد الع

دوى. األدوية الن 
 ةللمراجعبالمكان الذي تذهب إليه  دائًما، اتصل لذلك

، أو درجة مئوية 38ىم أعىل من بت بحصإذا أ ةطبيال
  و 
ى
جود عدوى أو مرض آخر. قد يكون إذا كنت تشك ف

  عیادة األطباءدی ل
ى
ة قليلة  ف   الطوارئ خیر

ى
 مجال ف

  األ حیة لتقدیم الرعایة الص
 ،عةو زر عضاء الممتلف 
حاجة إال إذا كانت هناك  هموبالتاىل  ال يجب االتصال ب

ا مساعدة فورية أو كنت بإىل 
 
كان الذي ن المععيد

  . لطبیةاتذهب إلیە للمراجعة 
 

ي حالة ظهور واحد أو أكير من األعراض التالية
ن
، ف

ي نفس  الخاص الطبیة اتبمکان المراجعاتصل 
ن
بك ف

 اليوم: 
.  38، حىم  •   درجة مئوية أو أكیر
 بأعراض األنفلونزا.  ، قد يذكر بالمرض عامشعور   • 
 أغمق. ذو لون بول   • 
 اإلسهال.  أو ، أفتح نذو لو براز   • 
ى والجلد إىل اللون األصفر. يت  •   حول بياض العير
 
 

  السفر و تأكد من أن أقاربك 
ى
يعلمون أنه يجب رفاقك ف

 ، حن  يتمكنوا من إخبار عليك تناول الدواء كل يوم
ى    المستشفى إذا  المعنیير

ى
  مكان آخر ما تم إدخالك ف

ى
ف

ء عاجل  
 .لشر
 

 ةعام نصائح
  علیكي •

  الحياة  منتظمبشکل  أن تعيش بنغى
ى
ف

 .اليومية
جيدة. غسل اليدين النظافة ظ عىل الحاف •

 .والعناية بالفم عىل وجه الخصوص مهمان
 .م نفسك من الشمسحا •
  الجلد  •

ى
ات ف   حالة حدوث تغیر

ى
أخیر  -ف

 .مراجعةە للذي تذهب إلیالالطبيب 
ى  جبی •  .عليك أن تقلع عن التدخير
ب الكحول  • ة األوىلال تشر   الفی 

ى
 6 ىل  حوا) ف

يمكنك تناول الكحول  بعد ذلك. ر(هو ش
بشكل معتدل. إذا تم إجراء عملية الزرع 

بسبب مرض الكبد الكحوىل  أو التهاب الكبد 
  
ا عن Cالوبائ  ، فيجب عليك االمتناع تمام 

 .تناول الكحول لبقية حياتك
، اذكر عند االتصال بأخصائنر  الرعاية الصحية •

ا أنلهم   عضو  ك قد خضعت لعملية زرعدائم 
 .ةمثبطة للمناع أدویةك تستخدم أنو 

من تأثیر األدوية خرى األ دوية األ قد تغیر  •
 رفضؤدي إىل المثبطة للمناعة مما قد ي

 العضو المزروع. 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 :عىل الفور إذا تراجعةاتصل بالطبيب الذي 

  جسمك ما  جرحصبح أ •
ى
أو  اللون أحمر  ف

ا أو 
 
 .صديد إذا خرج منەأو  متقیحا ساخن

 طرح وقجإذا استغرق ال •
 
 قبل أن يلتئمتا

ً
 .ويال

   إذا كنت •
ى
جدري عدوی ل كتعرض تشك ف

، اتصل بطبيبك عىل الفور. يمكن أن الماء 
وس جدري الماء  تكون اإلصابة بعدوى فیر

  
ى
ا ويجب التفكیر ف

 
ة جد إخضاعك خطیر

 .لعالجل

 الفمصحة العنایة ب

األدوية المثبطة للمناعة بمشاكل جفاف الفم  تتسبب
  بقروح والتهاو 

ى
ذلك عن  منع تجويف الفم. يمكن ات ف

 .بصحة الفمالجیدة العنایة اتباع طريق 

ثالث إىل أربــع مرات  من نوصيك بغسل أسنانك وفمك
ا حن   ب كالمعتاد  تبدأ يومي   كنشاط ویصبح، تأكل وتشر

  كل . إذا كان لديك طقم أسنانا عيطبي
ى
، يجب إزالته ف

جرعة بدأ بتناول مرة وتنظيفه وتنظيف فمك. عندما ت
  من مشاكل أقل 

من األدوية المثبطة للمناعة وال تعائى
  تجويف الفم

ى
  أن تقوم ب، فخاصة ف

تنظيف یکفى
ا ومساءً   .األسنان بالفرشاة صباح 

 السفر

للسفر ، فأنت بحاجة إىل التخطيط إذا كنت ستسافر 
  بمس

ى
ا! من الجيد عمل قائمة مرجعية عندما تبدأ ف

 
ق

، مثل ةالمعتاداء األشیإلضافة إىل التحضیر لرحلتك. با
، يجب أن تتضمن تذاكر وما إىل ذلكو  صالحسفر جواز 

 :القائمة ما يىل  

ى من األدوية. يشعر البعض أنه من  • مجموعتير
 .اإلضافية األدویةاآلمن إحضار القليل من 

 .سفریة أدویة زانةخ •
 .الطبيب کتاب من •
 .إذا لزم األمر، دواء  وصفات •
هب ين تذانظر فصل 'أشهادة من الصيدلية.  •

 .'الرحلة؟
ى السفر: أت • من المهم التحقق مما يغطيه  مير

  حالتك ويجب عليك 
ى
ى السفر ف  أن تسألتأمير

ى الخاصة بك  كة التأمير ما ينطبق قبل عشر
 .السفر

ى الصح  ا • تم طلب یوروبية. ألبطاقة التأمير
 www.helsenorge.no  عىل ە البطاقةهذ

ویجعنوان ورقم هاتف السفارة  • أو یة الیى
  البلد الذي تسافر إليهل الیى القنص

ى
 .ويحر  ف

الهاتف )معلومات االتصال( للطبيب الذي  •
 .الطبیةالذي تذهب إلیە للمراجعات 

ء  •  
هذا  –خطط لما يجب فعله إذا حدث شر

 !مهم

 عزر أشهر عىل األقل بعد  6نوصيك باالنتظار لمدة 
 .قبل السفر إىل الخارج العضو 

 األقارب

  الشخص المري
  معالجة الوق کثیر منلاض يقضى

ى
ت ف

، ولديه الفرصة األفكار وردود الفعل حول وضعه
ى حول مخاوفه المحتملة. ليس  للتحدث إىل الموظفير

ى وقد يشعرون بأنهم  لألقارب اتصال وثيق بالموظفير
األقارب الذين  عىل وجه الخصوص ن. قد يشعر مهملو 

  ا
ى
لمستشفى بالوحدة والقلق ال يستطيعون التواجد ف

التحدث عما  مجرد إن . مساعدةىل الدم القدرة عوع
  كثیر من األحيان يمكن أن يساعد المرء،  فكر فيهی

ى
 . ف

  أي قم التمریض طابيمكن لألقارب االتصال 
ى
واألطباء ف

ات معهم محادثإجراء . يمكننا المساهمة بیشاؤون وقت
  اجتماع   لهم وماتالمعلتقدیم و 

واإلحالة إىل أخصائ 
 .مرزم األ فسية إذا لنأو قس أو ممرضة 

ي  النظام
 
 الغذائ

  صح  
. قد يكون بعد الزرع من المهم اتباع نظام غذائ 

البعض قد فقد الكثیر من الوزن قبل الزرع ويحتاج إىل 
، بينما يحافظ البعض اآلخر عىل زيادة الوزن بعد ذلك

. يمكن أن يعط   و دواء وزن طبيغ  ى  لونبريدنیر
Prednisolon  ا  ،قبل أكیر من ذي بالجوعأکیر إحساس 

بالسمنة  المرء صابیال   من المهم التأكد من أنوبالتاىل  
مشاكل صحية جديدة.  یحصل عىل الشديدة وبالتاىل  

أربــع إىل خمس وجبات تناول من ، يوىص بكقاعدة عامة
  اليوم

ى
ى ف ؛ اإلفطار والغداء والعشاء مع وجبة أو وجبتير

م الطعا. يساعد تناول هذە الوجباتأصغر باإلضافة إىل 
ةظام عبانت    ىل تنظيم الشهية ومنع التقلبات الكبیر

ى
ف

  الدم
ى
 .نسبة السكر ف

 سكرال

يجب أن تحد من تناول السكر واألطعمة  •
 .الحلوة



 

 

 

 

 

 

  

 

 يزيد من خطر  •
 
تناول الكثیر من السكر يوميا

 .اإلصابة بالسمنة ومرض السكري

 

 الدهون

و  ا لزيادة خطر اإلصابة بالسمنة وارتفاع الكوليسی   لنظر 
تباە ، يجب االندوية المثبطة للمناعةم األ عند استخدا

  تتناولها
 .إىل كمية الدهون ونوع الدهون الن 

 

 الطبقنموذج 

  جزء 
ى
تخيل تقسيم طبق إىل ثالثة أجزاء متساوية. ف

  تمألو تضع الخضار. منە واحد 
بالبطاطس  ەالجزء الثائى

. الجزء األخیر  ى ق من الطبأو األرز أو المعكرونة أو الخیر
، وربما و اللحم أو البقوليات أو البيضسمك أبال تمألە

 .لصلصةا

ا عىل نظافة الطعام وأن تعرف ما  يجب أن تكون حريص 
  یمکنك قراءة األطعمة الخطرة.  ه  

ى
المزيد عن هذا ف

  
 .الفصل الخاص بالنظام الغذائ 

 

ي 
ن
 النشاط البدئ

تجعل  ة  أدويم استخدستقوم با، الزرع إجراء عملیة بعد 
ا. نلك أ مهم بالنسبةمن ال ا بدني 

 
  ن تكون نشط

عنى
ء   

  كل شر
لية  ا ء  بد بالنشاط البدئى ى من األعمال المیى

ەالو  ى   المنطقة المحلية إىل التدريب الشاق الهادف.  تیى
ى
ف

المهم هو أن تجد النشاط ومستوى النشاط الذي 
 .يناسب حياتك

إذا لم يكن من المناسب لك ممارسة التمارين الرياضية 
كيفية زيادة مستوى النشاط اية بفكن عىل در  ،بانتظام

  
ى
 . الحياة اليومية وأوقات الفراغف
 

 والجنس الحیاة الزوجیة
   انعدام الناس كان لدى الكثیر من

ى
  الرغبة ف

ى
أو نقص ف

  أغلب األحيانعملیة ممارسة الجنس قبل 
ى
، الزرع. ف

ة أخرى ة الجنسیتعود الرغبة  ، لكنها يمكن بعد الزرعمر 
 .تتباینأن 
 

  تؤدي يمكن أن 
ى
اآلثار الجانبية لألدوية إىل مشاكل ف

، فيمكنك طلب االنتصاب. إذا أصبحت هذە مشكلة
 . طبیبالالمساعدة من 

 
  توقفن عن الحيض أثناء 

  سن اإلنجاب الالئ 
ى
النساء ف
أي دن الدورة الشهرية بعد الزرع. عادة ما يستع ،المرض

 
 
 منعاستخدام ، وبالتاىل  فإن تزداد  احتمالية الحمل أن

 ل مهم. الحم

 Tacrolimus  (Prograf ،Advagraf )أن ي تذكر 
عىل  القائمةمن تأثي  الهرمونات يمكن أن يقلل 

، أي جميع أنواع حبوب منع الحمل المنشطات
، ويجعل وسائل منع الحمل أقل ومحاقن منع الحمل

ا. 
ً
ة أن أمان ى ى الطبيب الذي تناقش یعرف إنها میر معه  ير

الزرع  یةلعمل خضوعكعن مل وسائل منع الح
 .ألدوية المثبطة للمناعةستخدامك لوا
 

  الحمل مع الطبيب الذي  يجب
ى
مناقشة الرغبة ف

ى تذهب  يجب أال تستخدم  . للمراجعة الطبیةإليه  ير
Cellcept  أوRapamune ى إذا كنت ترغب   الحمل.  ير

ى
ف

لذلك يجب التخطيط لالنتقال إىل أدوية أخرى. يجب 
ى م إىل عاأن يكون قد مر عا الزرع ويجب إجراء بعد  مير

 تقييم لوظيفة العضو واألدوية. 
 

 CMV ضد  تحتاج بعض عمليات الزرع إىل عالج
وس المضخم للخاليا(. يمكن أن يكون للعالج  )الفیر

تأثیر مؤقت عىل القدرة عىل اإلنجاب ويمكن أن يسبب 
ى  را للجنير . لذلك يجب عىل النساء استخدام وسائل ضى

ى اتلما أنهن يمنع الحمل طال لعالج. يجب عىل قير
  الذكري أثناء العالج ولمدة 

 
 90الرجال استخدام الواف

ا بعد ذلك.   يوم 
 
 

 وسائل التواصل االجتماعي 
ا أنك تريد مشاركة األخبار الرائعة حول 

 
من المفهوم جد

 تلقيت بنكرياسکنت قد عملية الزرع الخاصة بك. إذا  
 
ى
ع متوف ك نطلب من ذلكفإننا مع ، أو كلية من متیر

  
يمكن إذ . من أخبار   الحذر بشأن ما تشاركتوخى

  تشارکها  عىلالتعرف 
من قبل أقارب  المعلومات الن 

 أو أصدقائه أو معارفه
ى
 .المتوف

 
 دراالمص تقییم مصداقیة

ایدة للوصولاليوم لدينا  ى ة من  إمکانیة می  إىل كميات كبیر
 المعلومات الجديدة من العديد من مصادر المعلومات

 تقیم مصداقیةنطلب منك أن لذلك ، المختلفة
  تجدها حول 

. إذا وجدت األعضاء  زرعالمعلومات الن 

ناقشة ما تقرأە مع م ، فيجب عليكمعلومات جديدة
 الكىل الخاص بك أمراض طبيب


