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tamoksifen
(ta mox' i fen) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Tamoksifen rahim kanserine (rahim), felçlere ve akciğerlerde kan pıhtılarına neden olabilir. Bu 
koşullar ciddi veya ölümcül olabilir. Akciğerlerinizde veya bacaklarınızda kan pıhtısı, felç veya kalp 
krizi geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca sigara içiyorsanız, yüksek tansiyonunuz veya şeker 
hastalığınız varsa, uyanık olduğunuz saatlerde hareket kabiliyetiniz kısıtlıysa veya varfarin 
(Coumadin) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcı') alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviniz 
sırasında veya sonrasında aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu 
arayın: anormal vajinal kanama; düzensiz adet dönemleri; vajinal akıntıda değişiklikler, özellikle akıntı 
kanlı, kahverengi veya paslıysa; pelviste ağrı veya basınç (göbek deliğinin altındaki mide bölgesi); 
bacak şişmesi veya hassasiyeti; göğüs ağrısı; nefes darlığı; kan tükürme; yüzünüzde, kolunuzda veya 
bacağınızda, özellikle vücudunuzun bir tarafında ani güçsüzlük, karıncalanma veya uyuşma; ani 
karışıklık; konuşma veya anlama zorluğu; bir veya iki gözde ani görme zorluğu; ani yürüme zorluğu; 
baş dönmesi; denge veya koordinasyon kaybı; veya ani şiddetli baş ağrısı.

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın. Rahim kanserinin erken belirtilerini bulmak için düzenli 

olarak jinekolojik muayene (kadın organlarının muayenesi) yaptırmanız gerekecektir.

Meme kanseri geliştirme şansınızı azaltmak için tamoksifen almayı düşünüyorsanız, bu tedavinin riskleri 
ve yararları hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Tamoksifen tedavisinin olası yararının, ilacı almanın 
risklerine değip değmeyeceğine siz ve doktorunuz karar vereceksiniz. Meme kanserini tedavi etmek için 
tamoksifen almanız gerekiyorsa, tamoksifenin faydaları risklerinden daha ağır basar.

Doktorunuz veya eczacınız, tamoksifen ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri 
dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.
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Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Tamoksifen, erkek ve kadınlarda vücudun diğer bölgelerine yayılmış meme kanserini tedavi etmek 
için kullanılır. Daha önce cerrahi, radyasyon ve/veya kemoterapi ile tedavi edilmiş kadınlarda erken 
meme kanserini tedavi etmek için kullanılır. Duktal karsinoma in situ (DCIS; oluştuğu süt kanalının 
dışına yayılmayan bir meme kanseri türü) olan kadınlarda daha ciddi bir meme kanseri tipine 
yakalanma riskini azaltmak için kullanılır. cerrahi ve radyasyonla tedavi edilir. Yaşı, kişisel tıbbi 
geçmişi ve aile tıbbi geçmişi nedeniyle hastalık için yüksek risk altında olan kadınlarda meme kanseri 
riskini azaltmak için kullanılır.

Tamoksifen, antiöstrojenler olarak bilinen bir ilaç sınıfındadır. Memedeki östrojen (kadınlık hormonu) aktivitesini 
bloke eder. Bu, büyümek için östrojene ihtiyaç duyan bazı meme tümörlerinin büyümesini durdurabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Tamoksifen, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Tamoksifen genellikle günde bir veya iki kez aç veya tok 
karnına alınır. Tamoksifeni her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız her şeyi doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Tamoksifen'i aynen anlatıldığı 
gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tamoksifen tabletlerini bütün olarak yutun; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Tabletleri su veya diğer 
alkolsüz içeceklerle yutunuz.

Meme kanserini önlemek için tamoksifen alıyorsanız, muhtemelen beş yıl boyunca alacaksınız. Meme kanserini 

tedavi etmek için tamoksifen alıyorsanız, tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzla 

konuşmadan tamoksifen kullanmayı bırakmayınız.

Bir doz tamoksifen almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız ve bir sonraki 
dozunuzu her zamanki gibi alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu 
atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

bu ilacın kullanım alanları

Tamoksifen bazen yumurta üretmeyen ancak hamile kalmak isteyen kadınlarda yumurtlamayı (yumurta 
üretimi) indüklemek için de kullanılır. Tamoksifen bazen McCune-Albright sendromunu (MAS; çocuklarda kemik 
hastalığına, erken cinsel gelişime ve ciltte koyu renkli lekelere neden olabilen bir durum) tedavi etmek için de 
kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Tamoksifen almadan önce,
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tamoksifen veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: aminoglutetimid (Cytadren); anastrozol (Arimidex), bromokriptin (Parlodel); siklofosfamid 
(Cytoxan, Neosar) letrozol (Femara) gibi kanser kemoterapi ilaçları; medroksiprogesteron (Depo-
Provera, Provera, Prempro'da); fenobarbital; ve rifampin (Rifadin, Rimactane). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen koşullara ek olarak, kan kolesterol seviyeniz yüksekse veya 
daha önce olduysa doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tamoksifen alırken veya 
tedavinizden sonraki 2 ay boyunca hamile kalmayı planlamamalısınız. Tamoksifen almaya başladığınızda 
hamile olmadığınızdan emin olmak için doktorunuz hamilelik testi yapabilir veya adet döneminiz sırasında 
tedaviye başlamanızı söyleyebilir. Tamoksifen alırken ve tedavinizden sonraki 2 ay boyunca hamileliği 
önlemek için hormonal olmayan güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekecektir. Sizin için 
doğru olan doğum kontrolü türleri hakkında doktorunuzla konuşun ve tedaviniz sırasında düzenli adet 
görmeseniz bile doğum kontrolünü kullanmaya devam edin. Tedaviniz sırasında hamile kaldığınızı 
düşünüyorsanız, tamoksifen almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın. Tamoksifen fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tamoksifen ile tedaviniz sırasında emzirmemelisiniz.

tüm doktorlarınıza ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarına tamoksifen kullandığınızı söyleyin.

Tamoksifen ile tedavi sırasında bile meme kanseri gelişmesi mümkün olduğundan, yine de meme kanserinin 
erken belirtilerini aramanız gerekecektir. Göğüslerinizi ne sıklıkla muayene etmeniz, bir doktora memelerinizi 
muayene ettirmeniz ve mamogram (göğüslerin röntgen muayenesi) yaptırmanız gerektiği konusunda 
doktorunuzla konuşun. Göğsünüzde yeni bir yumru bulursanız hemen doktorunuzu arayın.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Tamoksifen yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

artan kemik veya tümör ağrısı

tümör bölgesi çevresinde ağrı veya kızarıklık

sıcak basmalar

mide bulantısı

aşırı yorgunluk

baş dönmesi

depresyon
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baş ağrısı

saç inceltme

kilo kaybı

karın krampları

kabızlık

cinsel istek veya yetenek kaybı (erkeklerde)

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

görüş problemleri

iştah kaybı

cilt veya gözlerin sararması

olağandışı morarma veya kanama

ateş

kabarcıklar

döküntü

gözlerin, yüzün, dudakların, dilin, boğazın, ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

susuzluk

Kas Güçsüzlüğü

huzursuzluk

Tamoksifen, karaciğer kanseri de dahil olmak üzere başka kanserler geliştirme riskinizi artırabilir. Bu risk hakkında 

doktorunuzla konuşun.

Tamoksifen, ameliyatla tedavi edilmesi gerekebilecek katarakt (gözde merceğin bulanıklaşması) 
geliştirme riskinizi artırabilir. Bu risk hakkında doktorunuzla konuşun.

Tamoksifen başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Tamoksifen'i geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda 
sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. geri alma programları hakkında bilgi almak için eczacınızla konuşun 
veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin.
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Topluluğun. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://
goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

kararsızlık

baş dönmesi

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun tamoksifene tepkisini kontrol 
etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline tamoksifen kullandığınızı 
söyleyiniz.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi yeniden doldurmakla ilgili herhangi bir 
sorunuz varsa eczacınızla konuşun.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

Nolvadex®

soltamoks®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682414.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

