
a682414.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

تاموكسيفين
)fen) 'i mox taكـ تنطق

هام:تحذير

الحاالت هذه تكون قد الرئتين. في الدموية والجلطات الدماغية والسكتات الرحم سرطان تاموكسيفين عقار يسبب قد

قلبية. نوبة أو دماغية سكتة أو الساقين أو الرئتين في دموية بجلطة أصبت قد كنت إذا طبيبك أخبر مميتة. أو خطيرة

على قدرتك كانت إذا أو السكري ، مرض أو الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا أو تدخن ، كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر

(الوارفارين مثل  )"الدممميعات ("التخثر مضادات تتناول كنت إذا أو محدودة ، االستيقاظ ساعات خالل التحرك
غير مهبلي نزيف الفور: على بطبيبك فاتصل بعده ، أو العالج أثناء التالية األعراض من أياً واجهت إذا . )الكومادين

أو بنية أو دموية اإلفرازات أصبحت إذا خاصة المهبلية ، اإلفرازات في تغيرات المنتظمة. غير الحيض فترات طبيعي.

التنفس؛ في ضيق صدر؛ ألم الرقة. أو الساق تورم  ؛ )السرةأسفل المعدة منطقة (الحوض في ضغط أو ألم صدئة ؛

ارتباك جسمك ؛ من واحد جانب في خاصة ساقك ، أو ذراعك أو وجهك في خدر أو وخز أو مفاجئ ضعف الدم؛ سعال

المشي في مفاجئة صعوبة كلتيهما ؛ أو العينين بإحدى الرؤية في مفاجئة صعوبة الفهم. أو التحدث في صعوبة مفاجئ

مفاجئ.حاد صداع أو التنسيق ؛ أو التوازن فقدان دوخة؛

 )األنثويةاألعضاء فحص (النساء أمراض فحوصات إجراء إلى تحتاج سوف الطبيب. مع المواعيد جميع ابقاء
الرحم.لسرطان المبكرة العالمات على للعثور بانتظام

طبيبك مع التحدث عليك يجب الثدي ، بسرطان اإلصابة فرصة لتقليل تاموكسيفين عقار تناول في تفكر كنت إذا

تستحق تاموكسيفين عقار لعالج المحتملة الفائدة كانت إذا ما وطبيبك أنت ستقرر العالج. هذا وفوائد مخاطر حول

تاموكسيفين عقار فوائد فإن الثدي ، سرطان لعالج تاموكسيفين عقار تناول إلى بحاجة كنت إذا الدواء. تناول مخاطر

المخاطر.تفوق

العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي تاموكسيفين عقار باستخدام

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو
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الدواء؟هذا يوصف لماذا

استخدامه يتم والنساء. الرجال لدى الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الثدي سرطان لعالج تاموكسيفين عقار يستخدم

استخدامه يتم الكيميائي. العالج أو   /وواإلشعاع بالجراحة عولجن أن سبق اللواتي النساء لدى المبكر الثدي سرطان لعالج

نوع وهو  ؛ (DCISالموضعي األقنية بسرطان المصابات النساء لدى الثدي سرطان من خطورة أكثر بنوع اإلصابة خطر لتقليل

استخدامه يتم واإلشعاع. بالجراحة يعالج له. تعرضوا والذين  )يتشكلحيث الحليب قناة خارج ينتشر ال الثدي سرطان من

الشخصي الطبي والتاريخ العمر بسبب بالمرض لإلصابة كبير لخطر المعرضات النساء لدى الثدي بسرطان اإلصابة خطر لتقليل

للعائلة.الطبي والتاريخ

هرمون (االستروجين هرمون نشاط يمنع االستروجين. مضادات باسم تعرف األدوية من فئة إلى تاموكسيفين عقار ينتمي

لينمو.االستروجين هرمون إلى تحتاج التي الثدي أورام بعض نمو هذا يوقف قد الثدي. في  )أنثوي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو مع اليوم في مرتين أو مرة تاموكسيفين تناول يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ قرص شكل على تاموكسيفين عقار يأتي

الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في تاموكسيفين عقار تناول طعام. بدون

تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً تاموكسيفين عقار خذ تفهمه. ال شيء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر

كحولي.غير مشروب أي أو الماء مع األقراص ابتلع تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة ؛ تاموكسيفين أقراص ابتالع

تتناول كنت إذا سنوات. خمس لمدة تتناوله أن المحتمل فمن الثدي ، سرطان من للوقاية تاموكسيفين عقار تتناول كنت إذا

عقار تناول عن تتوقف ال عالجك. سيستغرقها التي المدة طبيبك فسيقرر الثدي ، سرطان لعالج تاموكسيفين عقار

طبيبك.مع التحدث دون تاموكسيفين

كالمعتاد. التالية الجرعة وتناول تتذكرها ، أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول تاموكسيفين ، عقار من جرعة تناول نسيت إذا

جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة

الدواءلهذا استخدامات هناك

ولكنهن بويضات ينتجن ال اللواتي النساء لدى  )البيضإنتاج (اإلباضة على للحث األحيان بعض في أيضاً تاموكسيفين يستخدم

قد حالة وهي  ؛ (MASأولبرايت ماكيون متالزمة لعالج األحيان بعض في أيضاً تاموكسيفين عقار يستخدم الحمل. في يرغبن

المخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )األطفالعند الجلد على الداكنة والبقع المبكر الجنسي والنمو العظام أمراض تسبب

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

تاموكسيفين ،عقار تناول قبل
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أخرى.أدوية أي أو تاموكسيفين عقار من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

 ، )(Arimidexأناستروزول  ؛ )سيتادرين(أمينوغلوتيثيميد يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

)فيمارا(ليتروزول  )نيوسارسيتوكسان ، (سيكلوفوسفاميد مثل للسرطان الكيميائي العالج دواء  ؛ )بارلوديل(بروموكريبتين
قد . )ريماكتانريفادين ، (وريفامبين الفينوباربيتال.  ؛ )بريمبروفي بروفيرا ، بروفيرا ، ديبو (بروجستيرون ميدروكسي  ؛

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج

في ارتفاع من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر هام ، تحذير قسم في المذكورة الشروط إلى باإلضافة

الدم.في الكوليسترول مستويات

بعد شهرين لمدة أو تاموكسيفين عقار تناول أثناء للحمل تخططي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

عندما حامال ًلست أنك من للتأكد الحيض فترة خالل العالج تبدأ أن يخبرك أو الحمل اختبار بإجراء طبيبك يقوم قد العالج.

تناول أثناء الحمل لمنع النسل لتحديد موثوقة هرمونية غير طريقة استخدام إلى ستحتاج تاموكسيفين. عقار تناول في تبدأ

في واستمري لك ، المناسبة النسل تحديد أنواع حول طبيبك إلى تحدث العالج. بعد شهرين ولمدة تاموكسيفين عقار

تاموكسيفين عقار تناول عن توقف العالج. أثناء منتظمة حيض فترات لديك يكن لم لو حتى الحمل منع وسائل استخدام

الجنين.تاموكسيفين عقار يؤذي قد العالج. أثناء حملت أنك تعتقد كنت إذا الفور على بطبيبك واتصل

تاموكسيفين.عقار باستخدام العالج أثناء اإلرضاع عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

تاموكسيفين.عقار تتناول أنك اآلخرين الصحية الرعاية ومقدمي أطبائك جميع أخبر

العالج أثناء حتى الثدي بسرطان اإلصابة الممكن من ألنه الثدي لسرطان المبكرة العالمات عن البحث إلى بحاجة ستظل

واطلب بنفسك ، ثدييك فحص فيها عليك يجب التي المرات عدد حول طبيبك إلى تحدث تاموكسيفين. عقار باستخدام

على بطبيبك اتصل . )للثديالسينية األشعة فحوصات (السينية باألشعة الثدي تصوير وإجراء ثدييك ، فحص الطبيب من

ثديك.في جديدة كتلة وجدت إذا الفور

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

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً تاموكسيفين عقار يسبب قد

تختفي:

الورمأو العظام آالم زيادة

الورمموقع حول احمرار أو ألم

الساخنةالهبات

غثيان

المفرطالتعب

دوخة

كآبة
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الراسصداع

الشعرترقق

الوزنفقدان

المعدةتقلصات

إمساك

)الرجالعند (القدرة أو الجنسية الرغبة فقدان

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

الرؤيةفي مشاكل

الشهيةفقدان

العينينأو الجلد اصفرار

عاديغير نزيف أو كدمات

حمُى

بثور

متسرع

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو الذراعين أو اليدين أو الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم

العطش

العضالتضعف

األرق

حول طبيبك إلى تحدث الكبد. سرطان ذلك في بما السرطان ، من أخرى بأنواع اإلصابة خطر من تاموكسيفين عقار يزيد قد

الخطر.هذا

بالجراحة. العالج إلى تحتاج قد التي  )العينعدسة تغيم (العين عدسة بإعتام إصابتك خطر من تاموكسيفين عقار يزيد قد

الخطر.هذا حول طبيبك إلى تحدث

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، مغلقاً فيها ، دخل التي الحاوية في تاموكسيفين عقار احفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

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

فياالستعادة برامج على

a682414.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4
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c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

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.

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

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

الثباتعدم

دوخة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

تاموكسيفين.لعقار

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

تعبئة إعادة حول أسئلة أي لديك كان إذا بك الخاص الصيدلي إلى تحدث دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بك.الخاصة الطبية الوصفة

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن 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

راندأسماء

®نولفاديكس

¶®سولتاموكس

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/01/2018- مراجعة آخر
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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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