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 معلومات عن اآلثار الجانبیة لألسر: 
 مضادات الذھان العصبیة/ مضادات الجیل الثاني 

RISPERIDONE (Risperdal), ARIPIPRAZOLE (Abilify), QUETIAPINE (Seroquel), OLANZAPINE (Zyprexa), 
ZIPRASIDONE (Geodon), PALIPERIDONE (Invega), LURASIDONE (Latuda) 

  اسم الدواء:   
 

  جرعة الدواء:   
 

 یتم تناولھ لعالج الحاالت اآلتیة:
 

 العنف واالنفعال، خاصةً عند األطفال المصابین بالتوحد  •
 ذات سلوكیات إیذاء ال •

 اضطراب التشنجات الالإرادیة والتكرارات النمطیة  •
 االضطراب ثنائي القطب  •
 انفصام الشخصیة أو الذھان  •

 
 تتضمن اآلثار الجانبیة على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 

 

 التخدیر والشعور بالنعاس واالرتباك ومشاكل تتعلق بالذاكرة  •
 الصداع  •
 مضادة للكولین) جفاف في الفم، ضبابیة الرؤیة (آثار   •
 اإلمساك أو اإلسھال  •
شھیة متزایدة وزیادة الوزن مع خطر اإلصابة "بمتالزمة التمثیل الغذائي"   •

(تشتمل متالزمة التمثیل الغذائي على مرض السكر وزیادة الكولیسترول  
 وزیادة الدھون الثالثیة) 

 القلق أو األرق •
إرادیة في الرأس/ الرقبة/ ردود فعل خلل التوتر العضلي (انقباضات عضلیة ال   •

 الجذع/ األطراف/ العین) 

انخفاض ضغط الدم االنتصابي (انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف) مع   •
الدوار أو عدم انتظام نبضات القلب (ضربات القلب السریعة) أو اإلغماء  

 (فقدان الوعي) 
 البروالكتین انقطاع الحیض (الدورة الشھریة) عند اإلناث بسبب زیادة مستوى  •
 ثر اللبن (إفرازات من الحلمة) بسبب زیادة مستوى البروالكتین  •
 التثدي (زیادة أنسجة الثدي لدى الذكور) بسبب زیادة مستوى البروالكتین •

 
 تشتمل اآلثار الجانبیة النادرة والخطیرة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: 

 

ومتكررة للوجھ والجسم ویمكن أن  حركات ال إرادیة خلل الحركة المتأخر:  •
تحدث بعد تناول األدویة طویلة المدى (على سبیل المثال، تحریك العین،  

 الضغط على الشفاه، وما إلى ذلك) 
یُرجى إخبار مقدم الرعایة   ضربات القلب (القلب واألوعیة الدمویة): •

الصحیة الخاص بك إذا كان ھناك تاریخ شخصي أو عائلي ألمراض القلب،  
طویلة المدى)،   QTcفي ذلك نبضات القلب غیر الطبیعیة (متالزمة   بما

 وفي ھذه الحالة یتم إجراء الفحوصات قبل بدء تناول ھذا الدواء. 

): تصلب العضالت والحمى والھذیان  NMSمتالزمة الذھان الخبیث ( •
 والتغیر في معدل نبضات القلب 

 التغیر في عدد خالیا الدم البیضاء  •
 اختبارات غیر طبیعیة لوظائف الكبد إصابة الكبد بعمل  •
 النوبات المرضیة  •
 إعتام عدسة العین  •
 ردود فعل فرط الحساسیة (ردود الفعل التحسسیة الحادة)  •

 
 معلومات أخرى: 

 
 تمیل ھذه األدویة إلى ظھور مفعولھا سریعًا مع مالحظة التأثیر اإلیجابي خالل أسبوع إلى أسبوعین.  •

 یوم لتحقیق التأثیر المطلوب. من الضروري تناول الدواء كل  •

 غیر مسموح بالتوقف عن تناول الدواء دون الرجوع إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك وذلك بسبب خطر ظھور أعراض االنسحاب.  •
 

(المتابعة في الصفحة التالیة)
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 بل بدء تناول الدواء، یمكن الحصول على الفحوصات المخبریة التالیة ق •
 جدول الدھون والجلوكوز أثناء الصیام فحص  •

 ، في حالة ارتفاع مستوى الجلوكوز A1cالھیموجلوبین  •

 ) CMPفحص جدول التمثیل الغذائي الكامل ( •

 ) CBC with Diffتحلیل صیغة الدم كاملة مع التفاوت فیھا ( •
 

 شھور فیما بعد  6یمكن إجراء فحص جدول الدھون والجلوكوز كل  •

 جدول التمثیل الغذائي الكامل وتحلیل صیغة الدم كاملة مع التفاوت فیھا كل عام فیما بعد یمكن إجراء فحوصات  •

 قد یزید مستوى البروالكتین عند المرضى الذین ال یعانون من أي أعراض، ویحتفظ بقیاس مستوى البروالكتین عند ظھور األعراض.  •

لذا یُرجى االتصال بنا في أقرب وقت إذا كانت لدیك أي استفسارات أو مخاوف ذات صلة باآلثار الجانبیة المحتملة. یة. سیتم مراقبة اآلثار الجانبیة في الزیارات التال


