
Aِdam Childhood Cancer society  جمعية آدم لسرطان الطفولة  

  ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                  

  

  Ondansetron   اوندانسيترون 

  
  
  

  ( Zofran ) زوفران  :األسماء المتداولة 
  

معالجات  لدى ، و يستخدم ( serotonin antagonists ) مثبطات السيروتنين ينتمي عقار اوندانسيترون إلى فئة :ة ـالفئ
تلقي عقاقير العالج  ، لتجنب أو التخفيف من الغثيان و التقيؤ الناتجين عن  ( Antinausea ) للغثيان السرطان كعقار كابح

 .الكيماوي
 

ما يمنع ، م)serotonin receptors  باغالق متلقيات السيروتنين( بسد مسرى السيروتنين بالقنوات الهضمية  يقوم  :الوظائف 
و مركز  ( chemoreceptor trigger zone ) الكيميائية من وصول رسائل تحفيز التقيؤ المتجهة إلى منطقة مستقبل اإلثارة

   . التقيؤ بالدماغ
  

 :التناول 

، أو عن طريق الفم على هيئة اوندانسيترون بالحقن الوريدي على هيئة سائل شفاف عديم اللون يتم تلقي عقار •
 .رشامات قابلة للذوبان على اللسان، أو على هيئة شراب ، أو ب أقراص

  .يمكن تلقي العقار منفردا أو مشتركا مع عقاقير أخرى مانعة للغثيان •

  .تعتمد الجرعات على نوع العقار الكيماوي المستخدم، و مدى نشوء الغثيان و التقيؤ لدى المريض و وتيرة حدوثهما •

دقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقراص أو برشامات أو شراب بالبيت، ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج ب •
خصوصا توقيت تناول الجرعات، و يمكن تناول األقراص سواء مع الطعام أو على معدة خاوية مع كأس من الماء 

  .أو الشراب

  .ينبغي رج عبوة العقار السائل جيدا قبل التناول •

امات أو شراب ما بين نصف ساعة إلى ساعة ليحقق تأثيره، لذا يوصي يستغرق العقار على هيئة أقراص أو برش •
  .بتناول الجرعة قبل ساعة من موعد جرعات العالج الكيماوي

من المعتاد إعطاء الجرعات عن طريق الفم بانتظام مرتين أو ثالث مرات خالل األيام الثالث األولى لتلقي العالج  •
  .لمعالجة المتلقاة و تفاعل الجسم حيالهاالكيماوي ، غير أن ذلك يعتمد على نوع ا

  .يتم االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول األطفال  •
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 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 
 

 .أية عقاقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشاب •

قد تتفاعل األدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع األغذية أو  •
  .ي دواء جديدالمشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أ

ينبغي إعالم األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة المريض و تناوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات  •
  .من قبلهم

 
 :توصـيات 

 

ينبغي إعالم الطبيب المعالج إن طرأ غثيان أو تقيؤ شديدين لم يستجيبا للمعالجة، أو شعر المريض بصداع حاد لم  •
 .ات المعتدلةيخف بالمسكن

  
 

  التأثيرات الجانبية
     

 على األرجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة لدى 
  .المريض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها

  
  

 : التأثيرات الشائعة 
  .توجد ال •

  
 :التأثيرات غير الشائعة 

 .اإلسهال •

  .مساكاإل •

  .الصداع •

 
 :التأثيرات النادرة 

 .تغيرات غير عادية بمعدالت تحاليل وظائف الكبد، تعود إلى المعدل العادي في وقت قصير جدا •
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  مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

  

 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

 قد يطرأ في بعض األحيان و عادة   :الصداع
 .كون حادا أحيانابشكل معتدل، و قد ي

  ) acetaminophen( تناول مسكن معتدل مثل اسيتامينوفين  •

، و يزول عادة بعد أيام  قد يطرأ أحيانا :اإلمساك
 .قليلة من التوقف عن تناول العقار

  .تناول الكثير من السوائل •
 .تناول األطعمة الغنية باأللياف •

  . الفم برشفات من السوائل من حين آلخرترطيب • . قد يطرأ و إن كان ذلك نادرا :جفاف الفم 
 .امتصاص قطعة حلوى صلبة أو رقائق المثلجات •

  
  

 قد تظهر مضاعفات غير مذكورة أعاله لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكل •
 .جانبية

  
  

 ------ - ------ - ------- - ------ - 
  
  
  

  http://www.adamcs.org       ةولـان الطفـمنشورات جمعية آدم لسرط
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