نساعدك على منع السكتة الدماغية الناجمة
عن الرجفان األذيني غير المتعلق بالصمامات
تم تصميم هذا ال ُكتيب لتوفير المعلومات للمرضى البالغين الذين وُ صف لهم دواء ) ELIQUIS® (apixabanلمنع السكتة
الدماغية الناجمة عن الرجفان األذيني غير المتعلق بالصمامات.
اقرأ دائمًا نشرة معلومات المريض الموجودة داخل عبوة الدواء.
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هل توجد مضاعفات مرتبطة بالرجفان األذينيّ ؟ 
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 ما هي عالمات السكتة الدماغية وأعراضها ؟

11

دواء للمساعدة على منع وقوع السكتة الدماغية لدى األشخاص
ت
المصابين بالرجفان األذينيّ غير المتعلق بالصماما 

13

E
نبذة عن ) LIQUIS® (apixaban
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أمور يجب معرفتها عند تناول

)ELIQUIS® (apixaban؟
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)ELIQUIS® (apixaban

كتيب المعلومات

َ
حصلت على هذا ال ُكتيّب ألن دواء )ELIQUIS® (apixaban
لقد

وُ صِ ف لك لمساعدتك على تخفيض مخاطر تعرُّ ضك لسكتة دماغية بسبب
نوع من الرجفان األذينيّ يُعرف باسم الرجفان األذيني غير المتعلق
) (NVAFبالصمامات.
سيشرح لك هذا ال ُكتيّب كيف يمكن للرجفان األذيني غير المتعلق
بالصمامات أن يؤدي إلى السكتة الدماغية وكيف يمكن لهذا الدواء
المساعدة على منع حدوث ذلك .يجب عليك قراءة نشرة معلومات
المريض التي تأتي داخل عبوة الدواء.

4

األذيني ()AF؟
ما هو الرجفان
ّ
الرجفان األذينيّ هو حالة قلبية تجعل قلبك يدق بدون
انتظام وقد يكون ذلك أحيا ًنا بسرعة عالية.
بعض المصابين بالرجفان األذينيّ ال يعانون أي أعراض،
ولكنهم قد يشعرون بسرعة في ضربات قلوبهم )يصف بعض الناس
ذلك بأنه “خفقان”( .تتضمن األعراض المُحتملة األخرى ما يلي:
n

التعب

n

ضيق ال َن َفس

n

ألمًا بالصدر (ذبحة)

n

دوخة

يمكن وصف الرجفان األذينيّ بأنه “طويل البقاء” ،عندما
تستغرق النوبات سبعة أيام أو أكثر ،أو بأنه “دائم” إذا كان
اضطراب نظم القلب متواصالً.

5

أذين

أذين

الحجرتان العلويتان للقلب

6

يتألف القلب من أربع حجرات  -األذينين األيسر واأليمن
)الحجرتين العلويتين( ،والبُطينين األيسر واأليمن
)الحجرتين السُفليتين(.
يحدث الرجفان األذينيّ عندما يصبح النشاط الكهربائي
باألذينين فوضويًا مما يخل بنظام الدقات الطبيعية للقلب.
ينجم عن ذلك عدم انقباض األذينين كما يجب مما يعني
عدم تم ّكن القلب من ضخ الدم بالفاعلية المعهودة.

7

األذيني؟
ما هي أسباب الرجفان
ّ
السبب المحدد للرجفان األذينيّ غير مفهوم بشكل
كامل ،ولكن مخاطر حدوثه تزداد مع التقدم في
العُمر ،وهو أكثر شيوعًا لدى األشخاص المصابين
بحاالت قلبية أخرى.

على سبيل المثال:
n

ارتفاع ضغط الدم

	تسمّك/انسداد األوعية الدموية
n
التي تغذي القلب
n

النوبة القلبية

n

أمراض القلب الخلقية

n

بعد جراحات القلب

8

هل هناك مضاعفات مرتبطة
األذيني؟
بالرجفان
ّ
السكتة الدماغية هي الخطر الرئيسي المُرتبط
بالرجفان األذينيّ .
ُضخ إلى خارج القلب كما يجب،
ألن الدم ال ي َ
فمن الممكن أن يتجمع أو “يركد” فتتكوّ ن جلطة داخله.
إذا خرجت الجلطة من القلب ودخلت األوعية الدموية
الصغيرة بالمُخ ،فمن الممكن أن ينسد الوعاء الدموي
ُسبب سكتة دماغية.
وال يسمح بمرور الدم مما ي ِ
األشخاص المصابون بالرجفان األذينيّ أكثر
عُرضة ألن تتطوّ ر لديهم سكتة دماغية مقارنة
بمن ليس لديهم رجفا ًنا أذين ًّيا.

9

.1تتكوّ ن جلطة
داخل القلب

 .2تخرج الجلطة
من القلب

 .3تنتقل الجلطة
إلى المُخ

 .4تسد الجلطة أحد
األوعية الدموية
في المُخ ويمكن
أن تسبب سكتة
دماغية

10

ما هي عالمات السكتة الدماغية
وأعراضها؟
يمكن أن تحدث السكتة الدماغية بشكل فجائيّ وأن تكون
التصرف بسرعة .لهذا نبيّن لك
تأثيراتها مُستديمة .يجب عليك
ّ
فيما يلي بعض األمور البسيطة التي ينبغي عليك االنتباه لها
لمساعدتك في التعرف على عوارض السكتة الدماغية:
		
n

خدران أو ضعف أو شلل يصيب ناحية
واحدة من جسمك )على سبيل المثال ،ارتخاء ذراع
أو ساق أو تدلي جفن سفلي أو تدلي ناحية واحدة
من الفم أو الوجه)

		كالم متداخل أو صعوبة في العثور على الكلمات
n
أو في فهم الكالم
		

11

(البقية في ظهر الصفحة)

		
n

حالة مفاجئة من عدم وضوح البصر
أو فقدان البصر

		
n

االرتباك أو عدم االتزان ،أو

n

صداع شديد مفاجئ

إذا تعرضت ألي من هذه العالمات أو األعراض،
فورا  -اتصل
يجب عليك الحصول على رعاية طبية ً
برقم خدمة الطوارئ المناسب لبلدك ،مثالً .999

12

دواء يساعد على منع حدوث السكتة الدماغية لدى
األذيني
األشخاص المصابين بالرجفان
ّ
غير المتعلق بالصمامات )(NVAF
مضادات التخثر عبارة عن أدوية تعمل عن طريق تغيير
الزمن الذي يستغرقه دمك كي يتجلط وتغيير الطريقة التي
يتجلط بها.
وهذا من شأنه منع حدوث الجلطات الدموية التي تتسبب في
السكتة الدماغية.
قام طبيبك بتقييم مخاطر إصابتك بالسكتة الدماغية
بعناية وقرر أن يصف لك مضاد التخثر

).ELIQUIS® (apixaban

وُ صِ ف لك هذا الدواء للحد من فُرص تعرضك لسكتة دماغية
نتيجة الرجفان األذيني غير المتعلق بالصمامات.

13

14

نبذة عن

)ELIQUIS® (apixaban

طريقة استعمال

)ELIQUIS® (apixaban

ينبغي عليك دائمًا استعمال هذا الدواء بالشكل الذي وصفه له طبيبك
لضمان عمله بفعالية.
يجب دائمًا تناول الدواء مرتين يوميًا .على سبيل المثال ،قرص واحد
في الصباح وقرص واحد في المساء.
حاول تناوُ ل األقراص في نفس المواعيد من كل يوم لمساعدتك على
التذ ّكر ،قد يكون من المفيد أن تحاول جعل تناولك األقراص يتكامل
مع جزء من روتين طبيعي يحدث مرتين يوميًا .كذلك عليك قراءة
نشرة معلومات المريض الموجودة مع الدواء.

15

الصورة ال تمثل الحجم الفعلي ألقراص ®.ELIQUIS

16

الجرعة المعتادة هي قرص  5ملغ واحد مرتين
يوميًا( .قد يصف األطباء  2.5ملغ مرتين يوميًا
لفئات معينة من المرضى).
يجب َبلع القُرص مع كوب من الماء.
يمكن تناول الدواء مع األكل أو بدونه .تح ّدث مع
طبيبك إذا كان من الصعب عليك بلع األقراص.
ال يُعالج هذا الدواء أعراض الرجفان األذينيّ ،
مثل سرعة مُع ّدل ضربات القلب ،ومن ثم سيكون
عليك االستمرار في استعمال أي أدوية أخرى وصفها
لك طبيبك لهذه الحالة وألي حالة طبية أخرى.

17

علي فيها استعمال
ما هي المدة التي سيكون ّ

)ELIQUIS® (apixaban؟

قد تتفاوت مدة العالج :بعض األشخاص قد يحتاجون إلى
االستمرار بتناوُ ل هذا الدواء ألمد طويل .ينبغي عليك اتباع
إرشادات طبيبك دائمًا واالستمرار في استعمال الدواء طالما
أخبرك طبيبك أن تقوم بذلك.

ال تتوقف عن استعمال
دون مناقشة ذلك أوالً مع طبيبك!

)ELIQUIS® (apixaban

18

أسئلة متكررة
علي أن أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟
ماذا
ّ
إذا فاتتك جرعة ،تناول الدواء حالما تتذكر ثم تناول
قرصك التالي في موعده المُعتاد ثم استمر بالطريقة
العادية .إذا لم تكن متأك ًدا مما عليك فعله ،أو إذا فاتك
أكثر من جرعة واحدة ،فاسأل طبيبك أو ممرضك أو
الصيدلي الخاص بك.

19

علي أن أفعل إذا تناولت كمية زائدة من الدواء؟
ماذا
ّ
أخبر طبيبك فورً ا إذا أخذت هذا الدواء بكمية أكبر
من جرعتك الموصوفة .خذ معك عبوة الدواء حتى
وإن لم يتبقى فيها أي أقراص .إذا تناولت أقراصًا
أكثر من تلك الموصى بها ،فمن الممكن أن ترتفع
مخاطر تعرضك للنزف.

20

تناول
أمور هامة يجب التن ّبه إليها عند ُ

)ELIQUIS® (apixaban

nباإلضافة إلى النشرة الداخلية ،قد تجد داخل عبوة األقراص بطاقة إنذار المريض أو قد
يعطيك طبيبك بطاقة مماثلة .من المهم أن تحمل هذه البطاقة معك دائمًا أثناء استعمالك
هذا الدواء .قم بإبراز بطاقة اإلنذار للصيدلي الخاص بك ولطبيب أسنانك وألخصائييّ
الرعاية الصحية اآلخرين الذين يعالجونك.
nأخبر طبيبك وطبيب أسنانك بأنك تستعمل ) ELIQUIS® (apixabanإذا
كنت ستخضع ألية جراحة أو عالج في أسنانك .قد تحتاج إلى تخفيض جرعتك أو
إلى االنقطاع عن هذا الدواء بشكل مؤقت وف ًقا للطريقة التي ينصحك بها طبيبك أو
طبيب أسنانك.
 nتأكد من إخبار طبيبك أو الصيدلي الخاص بك أو طبيب أسنانك بأي أدوية أخرى تستعملها،
بما في ذلك األدوية التي تشتريها لنفسك من الصيدلية دون وصفة طبية )على سبيل المثال،
األسبرين للصداع أو نزالت البرد( وأية معالجات عُشبية قد تكون تستعملها )على سبيل
المثال ،عشبة العرن ،أو كما ُتعرف باإلنجليزية (St. John’s Wort

21

 nيمكن لبعض األدوية والمُكمالت أن تتداخل مع تأثيرات هذا الدواء
المضاد للتخثر ،مما يزيد من مخاطر النزف أو يجعل الدواء أقل فعالية.
يمكنك العثور على قائمة باألدوية التي قد تؤثر عليك في نشرة معلومات
) ELIQUIS® (apixabanالمريض الموجودة داخل
عبوة الدواء.
 nكما هي الحال مع كل مضادات التخثر ،عند استعمال هذا الدواء عليك االنتباه
إلى أية عالمات تشير إلى حدوث النزف ،والسعي للحصول على استشارة
طبية فورية عند ظهور أي من تلك العالمات.
 nينبغي أال تستعمل ) ELIQUIS® (apixabanإذا كانت لديك
حساسية تجاه أي من مكوناته ،أو إذا كنت تنزف بشكل زائد ،أو إذا كانت
لديك )أو إذا كان من المُعتقد أن لديك( حالة طبية تزيد من مخاطر تعرضك
لنزف حاد ،أو إذا كان لديك مرض كبدي يؤدي إلى زيادة خطر النزف ،أو
إذا كنت تتلقى أدوية لمنع تجلط الدم.

22

 nباإلضافة إلى ما سبق ،ال يوصى باستعمال هذا الدواء في حاالت
أخرى مثل الحمل واإلرضاع والمرضى الموجود لديهم صمامات قلبية
اصطناعية )سواء أكانوا مصابين بالرجفان األذيني أم ال( ،والمرضى
الذين يستعملون أدوية أخرى معينة (الرجاء قراءة نشرة معلومات
المريض لمعرفة المزيد من المعلومات) .الرجاء إبالغ طبيبك على
الفور إذا اعتقدت أن أيًا مما سبق ينطبق عليك.
 nيُرجى التأكد من قراءة نشرة معلومات المريض (المرفقة في عبوة الدواء)
بعناية قبل تناول هذا الدواء.

23

التأثيرات الجانبية ال ُمحتملة
كسائر األدوية األخرى ،يمكن أن يتسبب )ELIQUIS® (apixaban

في حدوث تأثيرات جانبية ولكنها ال ُتصيب الجميع.

كاألدوية األخرى المماثلة )مضادات التخثر) ،قد يُسبب هذا
الدواء نز ًفا يمكن أن يهدد الحياة ويتطلب عناية طبية فورية.
تتضمن التأثيرات الجانبية الشائعة األخرى:
النزف داخل عينيك (بما في ذلك العين الحمراء( وفي معدتك
(دم داكن أو أسود في البراز) ،ومن إمعائك ،ومن شرجك ،ومن أنفك،
ومن لثتك؛ وجود دم في بولك )يظهر عند تحليل البول).
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تتضمن التأثيرات الجانبية الشائعة األخرى فقر الدم الذي قد
يسبب التعب أو الشحوب ،والرضوض والتورّ م ،وانخفاض
ضغط الدم الذي قد يشعرك بوهن أو يسرع من ضربات قلبك،
والغثيان (اإلحساس بالرغبة في القيء) .كما قد تبين اختبارات
الدم زيادة في ناقلة الجاما-جلوتاميل (.)GGT
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يمكن العثور على مزيد من المعلومات
عن التأثيرات الجانبية المُحتملة في نشرة
معلومات المريض الموجودة داخل عبوة
األقراص.
أخبر طبيبك أو ممرضك أو الصيدلي الخاص
بك عن أي تأثيرات جانبية تتعرض لها حتى
ولو لم تكن مُدرجة في نشرة معلومات المريض
أو في هذا ال ُكتيّب.

26

يمكنك المُساعدة في توفير المزيد من المعلومات عن سالمة هذا
الدواء من خالل التبليغ بأي تأثيرات جانبية قد تتعرض لها .راجع
 www.mhra.gov.uk/yellowcardلتعرف طريقة
اإلبالغ عن التأثيرات الجانبية .ينبغي كذلك اإلبالغ عن التأثيرات
الجانبية عن طريق قسم المعلومات الطبية التابع لشركة بريستول
مايرز سكويب على هاتف 0800 731 1736
أو من خالل البريد اإللكتروني
medical.information@bms.com
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معلومات مهمة داخل عبوتك عن

)ELIQUIS® (apixaban
ستجد نشرة معلومات المريض مع بطاقة إنذار المريض
داخل عبوة ).ELIQUIS® (apixaban
يجب عليك قراءة نشرة معلومات المريض وملء بطاقة
إنذار المريض (أو طلب ذلك من الطبيب) .يجب أن
تحتفظ بهذه البطاقة معك طوال الوقت.
تشرح بطاقة إنذار المريض أهمية تناول
) ELIQUIS® (apixabanبانتظام على
النحو الذي وصفه الطبيب ،وتسرد العالمات واألعراض
الرئيسية التي تدل على النزف ،وعن التوقيت الذي
ينبغي فيه طلب الرعاية الطبية.

28
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الحصول على الدعم
يقدّم عدد من المنظمات التابعة للمملكة المتحدة مساعدة قيمة،
ومعلومات ،ودعمًا لألشخاص المصابين بالرجفان األذينيّ
والسكتة الدماغية.
نقدم لك هنا تفاصيل االتصال ببعض المنظمات التي قد تجدها مفيدة:
)(Atrial Fibrillation Association

األذيني(
)جمعية الرجفان
ّ
هاتف 24) 01789 867 502 :ساعة(
الموقع اإللكترونيwww.afa.org.uk :
البريد اإللكترونيinfo@afa.org.uk :
تقدم جمعية الرجفان األذيني )(AF Association
المعلومات والدعم والتوجيه حول كيفية
الحصول على عالجات للرجفان األذينيّ .

30

Anticoagulation UK

(منظمة مضادات التخثر بالمملكة المتحدة)
الموقع اإللكتروني:
البريد اإللكترونيinfo@anticoagulationuk.org :

www.anticoagulationuk.org

توفر المنظمة المعلومات والدعم لألشخاص الذين يتناولون األدوية المضادة للتخثر
وألخصائيي الرعاية الصحية الذين يعالجونهم.
Arrhythmia Alliance

(اتحاد اضطرابات النظم(
هاتف 24) 01789 867 501 :ساعة(
الموقع اإللكترونيwww.heartrhytthmalliance.org :
البريد اإللكترونيinfo@heartrhytthmalliance.org :
اتحاد اضطرابات النظم هو ائتالف من المرضى والمُتخصصين والجمعيات الخيرية
والجهات الحكومية ومقدّمي الرعاية وممارسي ال ِم َهن الطبية .يعمل هذا االتحاد
على تطوير مرحلة التشخيص ومن ثم المعالجة الفعالة الضطراب النظم في الوقت
المناسب؛ وذلك بهدف الحفاظ على حياة الماليين حول العالم وتحسينها.
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Stroke Association

(جمعية السكتة الدماغية)
خط المساعدة0303 3033 100 :
الموقع اإللكترونيwww.stroke.org.uk :
ُتقدم الجمعية معلومات عن السكتة الدماغية ،وتوفر الدعم العاطفي
باإلضافة إلى تفاصيل عن الخدمات ومجموعات الدعم المحلية.
فهي تقدم أوراق حقائق عن تأثيرات السكتة الدماغية ُ
وطرق
تخفيض مخاطر التعرض لها.

32

الزيارات الطبية المستقبلية
التاريخ
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التوقيت

مع من/أين

مالحظات
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مالحظات
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