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الموتريجين
)جينتري مو ال (باسم تنطق

هام:تحذير

في العالج إلى يحتاج قد الذي الخطير الجلدي الطفح ذلك في بما جلدي ، طفح حدوث في الموتريجين يتسبب قد

أو )(Depakeneالفالبرويك حمض تتناول كنت إذا طبيبك أخبر الوفاة. أو دائمة إعاقة يسبب أو المستشفى

divalproex )Depakote(   مع األدوية هذه تناول ألنlamotrigine  خطير. جلدي بطفح اإلصابة خطر من يزيد قد

لديك كان إذا أو للصرع آخر دواء أي أو الموتريجين تناول بعد جلدي بطفح أصبت قد كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر

للصرع.أدوية أي من حساسية

إلى أسبوع كل واحدة مرة من أكثر ليس تدريجياً ، جرعتك ويزيد الموتريجين من منخفضة بجرعة طبيبك سيبدأ

مما أسرع جرعتك زادت أو أعلى بدئية جرعة تناولت إذا خطير جلدي بطفح لإلصابة عرضة أكثر تكون قد أسبوعين.

لك ستظُهر والتي التشغيل بدء أدوات مجموعة في األدوية من األولى جرعاتك حزم يتم قد ذلك. بضرورة طبيبك أخبرك

هذا سيساعدك العالج. من األولى الخمسة األسابيع خالل يوم كل تناولها يجب التي األدوية من المناسبة الكمية بوضوح

أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الموتريجين تناول من تأكد ببطء. تزداد جرعتك ألن طبيبك تعليمات اتباع على

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل

تظهر أن يمكن ولكن الموتريجين ، باستخدام العالج من أسابيع 8 إلى 2 أول خالل الشديد الجلدي الطفح تظهر ما عادة ً

الفور: على بطبيبك فاتصل الموتريجين ، تناول أثناء التالية األعراض من أي لديك ظهرت إذا العالج. أثناء وقت أي في

حول أو فمك في مؤلمة تقرحات أو متشوق؛ متلهف، قشعريرة؛ الجلد. في تقشير أو تقرحات ظهور جلدي ؛ طفح

عينيك.

بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال لطفلك. الموتريجين إعطاء أو الموتريجين تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

يتناولون الذين بالبالغين مقارنة خطير جلدي بطفح لإلصابة عرضة أكثر الموتريجين يتناولون والذين عاماً 17 و 2

الدواء.

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 الموتريجين باستخدام

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك
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ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov](  على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الدواء.دليل

الدواء؟هذا وصف لماذا

المرضى في النوبات من معينة أنواع لعالج أخرى أدوية مع  )المفعولطويلة (المفعول ممتدة الموتريجين أقراص تستخدم

 )للمضغقابلة وأقراص الفم ، تفكك أقراص أقراص ، (الموتريجين أقراص أنواع جميع تسُتخدم الصرع. من يعانون الذين
متالزمة أو بالصرع المصابين األشخاص عند النوبات لعالج أخرى أدوية مع أو بمفردها المفعول الممتدة األقراص بخالف

أنواع جميع أيضاً تسُتخدم . )النموفي تأخيرات يسبب ما غالباً . )والتشنجاتالنوبات يسبب اضطراب (غاستو لينوكس

أو المحموم المزاج (والهوس االكتئاب نوبات بين الوقت لزيادة المفعول الممتدة األقراص بخالف الموتريجين أقراص

ثنائي اضطراب من يعانون الذين المرضى في األخرى الطبيعية غير المزاجية والحاالت  )طبيعيغير بشكل المتحمس

الهوس ، من ونوبات االكتئاب ، من نوبات يسبب الذي المرض  aاالكتئابي ؛ الهوس اضطراب (األول النوع من القطب

الهوس أو االكتئاب نوبات من األشخاص يعاني عندما فعاليته الموتريجين يثبت لم . )أخرىطبيعية غير مزاجية وحاالت

فئة إلى الموتريجين ينتمي النوبات. هذه من التعافي على األشخاص لمساعدة أخرى أدوية استخدام يجب لذلك الفعلية ،

الدماغ.في الطبيعي غير الكهربائي النشاط تقليل طريق عن يعمل االختالج. مضادات تسمى األدوية من

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ابتالعه ويمكن الفم في يذوب (الفم طريق عن متحلل قرص أو المفعول ، ممتد قرص أو قرص ، شكل على الموتريجين يأتي

تناول يتم غذاء. بدون أو مع الفم طريق عن تؤخذ  )سائلفي إذابتها أو مضغها يمكن (للمضغ قابلة وأقراص  ، ء)مابدون

واألقراص الفم ، طريق عن المتحللة واألقراص األقراص ، تناول يتم ما عادة اليوم. في واحدة مرة المفعول ممتدة أقراص

الموجودة اإلرشادات اتبع العالج. بداية في يومين كل واحدة مرة تناولها يمكن ولكن اليوم ، في مرتين أو مرة للمضغ القابلة

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

الموتريجين عقار تتلقى أنك من تتأكد أن يجب الموتريجين. التجارية العالمة السم مشابهة أسماء لها أخرى أدوية هناك

طبيبك إياها يعطيك التي الطبية الوصفة أن من تأكد الطبية. الوصفة فيها تمأل مرة كل في المماثلة األدوية أحد وليس

الخاص الدواء تتلقى أن بعد الموتريجين. عقار تتناول أنك من للتأكد بك الخاص الصيدلي إلى تحدث القراءة. وسهلة واضحة

أنك تعتقد كنت إذا المصنعة. بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة في الموجودة بالصور اللوحية األجهزة بين قارن بك ،

الطبيب.لك وصفه الذي الدواء أنه من متأكداً كنت إذا إال دواء أي تأخذ ال الصيدلي. إلى فتحدث الخاطئ ، الدواء تلقيت

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال بالكامل ؛ المفعول الممتدة واألقراص األقراص ابتالع

األقراص ، بمضغ قمت إذا سائل. في تذويبها أو مضغها أو بالكامل ابتالعها يمكنك للمضغ ، قابلة أقراصاً تتناول كنت إذا

صغيرة ملعقة ضع سائل ، في األقراص إلذابة الدواء. لغسل ذلك بعد المخفف الفاكهة عصير أو الماء من صغيرة كمية اشرب

حرك ثم يذوب. حتى واحدة دقيقة وانتظر السائل في القرص ضع كوب. في المخفف الفاكهة عصير أو الماء من  )مل5 (

واحدة.جرعة من ألكثر الستخدامه واحد قرص تقسيم تحاول ال الفور. على كله واشربه السائل
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ثم اللوحي ، الجهاز يذوب حتى قصيراً وقتاً انتظر فمك. في وحركه لسانك على ضعه الفم ، طريق عن مفكك قرص ألخذ

بدونه.أو بالماء ابتلعه

العبوة من دواء أي تستخدم ال األولى. جرعتك تأخذ أن قبل العبوة من فتحقق نفطة ، عبوة في يأتي بك الخاص الدواء كان إذا

أقراص.على تحتوي ال أو مكسورة أو ممزقة البثور من أي كانت إذا

اآلخر الدواء من جرعتك بتخفيض طبيبك فسيقوم الموتريجين ، عقار إلى وتتحول النوبات لعالج آخر دواء تتناول كنت إذا

لديك كانت إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية التعليمات هذه اتبع تدريجياً. الموتريجين عقار من جرعتك وزيادة تدريجياً

تتناوله.أن يجب دواء كل مقدار حول أسئلة

من الكاملة باالستفادة تشعر حتى أسابيع عدة األمر يستغرق قد يعالجها. لن لكنه حالتك ، في الموتريجين يتحكم قد

مع التحدث دون الموتريجين تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى الموتريجين تناول في استمر الموتريجين.

تقلل طبيبك أن المحتمل من المزاج. أو السلوك في العادية غير التغيرات مثل جانبية آثار من تعاني كنت لو حتى طبيبك ،

ألي الموتريجين عقار تناول عن توقفت إذا نوبات. تواجه فقد الموتريجين ، عقار تناول عن فجأة توقفت إذا تدريجيا. الجرعة

طبيبك.مع التحدث دون أخرى مرة تناوله في تبدأ فال األسباب ، من سبب

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الموتريجين ،تناول قبل

نوع في الموجودة المكونات من أي أو أخرى. أدوية أي الموتريجين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي أو طبيبك اسأل ستتناولها. التي الموتريجين أقراص

التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 Norvir) withريتونافير مع  atazanavirو  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

Reyataz( ديسوبيراميد  ؛)كاليترا(ريتونافير مع لوبينافير  ؛ )نوربيس( ميثوتريكسات  ؛Trexup) ، Trexall ، Rasuvo( ؛ 

 ، )XR Oxtellar ، (Trileptalوأوكسكاربازيبين  ، )وغيرهماتيجريتول ، إبيتول ، (كاربامازيبين مثل للنوبات أخرى أدوية

بروكاييناميد.  ؛ )ميسولين(وبريميدون  ، )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ، )Solfoton) ، Luminalالفينوباربيتال

(وتريميثوبريم  ؛ )ريفاترريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين  ؛ )دارابريم(بيريميثامين
.)سيبتراباكتريم ، في بريمسول ،

أو الالصقات ، أو الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع مثل األنثوية الهرمونية األدوية تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

قبل طبيبك إلى تحدث . )(HRTالبديلة بالهرمونات العالج أو  ، )الرحمداخل األجهزة أو الغرسات ، أو الحقن ، أو الحلقات ،

أخبري أنثوية ، هرمونية أدوية تتناولين كنت إذا الموتريجين. تناولك أثناء األدوية هذه من أي تناول عن تتوقف أو تبدأ أن

المتوقعة.الحيض فترات بين نزيف أي لديك كان إذا طبيبك

التورم يسبب مما أعضائه ، الجسم فيها يهاجم حالة (ذاتي مناعي مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

من متنوعة مجموعة مسببة المختلفة األعضاء من العديد الجسم فيها يهاجم التي الحالة (الذئبة مثل  )الوظيفةوفقدان

انتظام عدم أو القلب فشل االنتحارية ؛ األفعال أو األفكار أو المزاج مشكلة أو االكتئاب الدم في اضطراب  ؛ )األعراض

منأخرى أنواع أو القلب ضربات
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.)الكبدأمراض عن الناجم المعدة انتفاخ (االستسقاء أو الكبد أو الكلى أمراض أو قلبي؛ مرض

بطبيبك.فاتصل الموتريجين ، عقار تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

يتلقى فقد الموتريجين ، باستخدام العالج أثناء طبيعية رضاعة طفلك ترضعين كنت إذا مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

التنفس أو المعتاد غير النعاس عن بحثاً كثب عن طفلك راقب الثدي. حليب في الموتريجين مادة من بعضاً طفلك

المص.سوء أو المتقطع

يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال بالدوار. أو بالنعاس تشعر يجعلك قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا

أو نفسك قتل أو إيذاء في التفكير (انتحارياً تصبح وقد متوقعة غير بطرق تتغير قد العقلية صحتك أن تعلم أن يجب

من قليل عدد أخرى. حاالت أو العقلي المرض أو الصرع لعالج الموتريجين تناول أثناء  )بذلكالقيام محاولة أو التخطيط

االختالج مضادات تناولوا الذين  )شخص500 كل من 1 حوالي (فوق فما سنوات 5 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين

األشخاص هؤالء بعض طور عالجهم. أثناء انتحاريين أصبحوا السريرية الدراسات أثناء مختلفة حاالت لعالج الموتريجين مثل

في تغييرات تواجه قد أنك من خطر هناك الدواء. تناول بدء من واحد أسبوع بعد مبكر وقت في انتحارية وسلوكيات أفكاراً

حدوث من خطر أيضاً هناك يكون قد ولكن الموتريجين ، مثل لالختالج مضاداً دواء ًتتناول كنت إذا العقلية صحتك

المضادة األدوية تناول مخاطر كانت إذا ما وطبيبك أنت ستقرر حالتك. عالج يتم لم إذا العقلية صحتك في تغييرات

على بطبيبك االتصال بك الخاص الرعاية مقدم أو عائلتك أو أنت عليك يجب الدواء. تناول عدم مخاطر من أكبر لالختالج

العمل متفاقم ؛ أو جديد اكتئاب أو قلق أو تهيج األرق. أو اإلثارة الهلع ؛ نوبات التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور

بشكل متحمس مسعور ، مزاج (هوس العنيف ؛ أو الغاضب أو العدواني السلوك النوم. في صعوبة خطيرة. نبضات على

االنشغال والعائلة ؛ األصدقاء من االنسحاب حياتك ؛ إنهاء أو نفسك إيذاء في الرغبة في التفكير أو التحدث  ؛ )طبيعيغير

المزاجية.الحالة أو السلوك في أخرى عادية غير تغييرات أي أو الثمينة ؛ الممتلكات عن التخلي والموت. بالموت

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الموتريجين يسبب قد

التنسيقأو التوازن فقدان

مزدوجةرؤية

الرؤيةوضوح عدم

عليهاالسيطرة يمكن ال التي العين حركات
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التركيزأو التفكير في صعوبة

الكالمصعوبة

الراسصداع

النعاس

دوخة

إسهال

إمساك

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

المعدةمن حرقة

غثيان

التقيؤ

جاففم

المفاصلأو الظهر أو المعدة في آالم

المؤلمةأو الفائتة الحيض فترات

المهبلفي تهيج أو حكة أو تورم

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

في الموضحة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

الصوت.في بحة التنفس ، أو البلع في صعوبة والعينين ، والشفتين واللسان والحلق الوجه في تورم

الماضيفي منها عانيت التي النوبات عن تختلف أو أطول ، لفترة تستمر أو األحيان ، من كثير في تحدث التي النوبات

نعاسالعضالت ، في آالم ارتباك ، قشعريرة ، الضوء ، من حساسية الرقبة ، تيبس قيء ، غثيان ، حمى ، صداع ،

عاديةغير كدمات أو نزيف

ألم دموي ، أو مؤلم تبول البطن ، في ألم العينين ، أو الجلد اصفرار الليمفاوية ، الغدد في انتفاخ جلدي ، طفح حمى ،

الرؤية في صعوبة المشي ، في صعوبة نوبات ، كدمات ، أو عادي غير نزيف العضالت ، في ألم أو ضعف الصدر ، في

الرؤيةفي أخرى مشاكل أو

أو المتكرر والتبول الوردية والعين األذن وألم التنفس وصعوبة والسعال والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

العدوىعالمات من غيرها أو المؤلم

اإلغماءأو الدوخة أو التنفس ضيق أو القلب ضربات بطء أو تخطي أو القلب ضربات تسارع

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

حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن بعيداً الغرفة ،

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.

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

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

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 ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

التنسيقأو التوازن فقدان

عليهاالسيطرة يمكن ال التي العين حركات

مزدوجةرؤية

النوباتزيادة

القلبضربات انتظام عدم

الوعيفقدان

غيبوبة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

استجابتك من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للالموتريجين.
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الموتريجين.عقار تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

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

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك 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 مرة

راندأسماء

®الميكتال

مضغوطقرص ®الميكتال

ODT®الميكتال

XR®الميكتال

2021/09/15- مراجعة آخر

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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