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Тамоксифен
произнася се като (ta mox' i fen)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Тамоксифен може да причини рак на матката (утробата), инсулти и кръвни съсиреци в белите дробове. Тези 

състояния могат да бъдат сериозни или фатални. Кажете на Вашия лекар, ако някога сте имали кръвен съсирек в 

белите дробове или краката, инсулт или сърдечен удар. Също така уведомете Вашия лекар, ако пушите, ако имате 

високо кръвно налягане или диабет, ако способността Ви да се движите по време на събуждане е ограничена или 

ако приемате антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin). Ако получите някой от следните 

симптоми по време на или след лечението, незабавно се обадете на Вашия лекар: необичайно вагинално кървене; 

нередовен менструален цикъл; промени във вагиналния секрет, особено ако течението стане кърваво, кафяво или 

ръждясало; болка или натиск в таза (областта на стомаха под пъпа); подуване или чувствителност на краката; болка в 

гърдите; недостиг на въздух; кашлица с кръв; внезапна слабост, изтръпване или изтръпване на лицето, ръката или 

крака, особено от едната страна на тялото; внезапно объркване; затруднено говорене или разбиране; внезапно 

затруднено виждане в едното или двете очи; внезапно затруднено ходене; световъртеж; загуба на равновесие или 

координация; или внезапно силно главоболие.

Запазете всички срещи с Вашия лекар. Ще трябва редовно да се подлагате на гинекологични 

прегледи (прегледи на женските органи), за да откриете ранни признаци на рак на матката.

Ако обмисляте да приемате тамоксифен, за да намалите вероятността от развитие на рак на гърдата, трябва 

да говорите с Вашия лекар за рисковете и ползите от това лечение. Вие и Вашият лекар ще решите дали 

възможната полза от лечението с тамоксифен си струва рисковете от приема на лекарството. Ако трябва да 

приемате тамоксифен за лечение на рак на гърдата, ползите от тамоксифен надвишават рисковете.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с тамоксифен и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите 

уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.
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защо е предписано това лекарство?

Тамоксифен се използва за лечение на рак на гърдата, който се е разпространил в други части на тялото при мъже и жени. 

Използва се за лечение на ранен рак на гърдата при жени, които вече са били лекувани с операция, радиация и/или 

химиотерапия. Използва се за намаляване на риска от развитие на по-сериозен тип рак на гърдата при жени, които са 

имали дуктален карцином in situ (DCIS; вид рак на гърдата, който не се разпространява извън млечния канал, където се 

образува) и които са били лекувани с операция и радиация. Използва се за намаляване на риска от рак на гърдата при 

жени, които са изложени на висок риск от заболяването поради тяхната възраст, лична медицинска история и семейна 

медицинска история.

Тамоксифенът е в клас лекарства, известни като антиестрогени. Той блокира активността на естрогена (женски хормон) в 

гърдата. Това може да спре растежа на някои тумори на гърдата, които се нуждаят от естроген, за да растат.

как трябва да се използва това лекарство?

Тамоксифен се предлага като таблетка, която се приема през устата. Тамоксифен обикновено се приема веднъж или два пъти дневно със 

или без храна. Приемайте тамоксифен приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на 

рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да Ви обясни всичко, което не разбирате. Вземете тамоксифен точно както е указано. 

Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте тамоксифен таблетки цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте. Поглъщайте таблетките с вода или 

друга безалкохолна напитка.

Ако приемате тамоксифен за предотвратяване на рак на гърдата, вероятно ще го приемате в продължение на пет години. Ако 

приемате тамоксифен за лечение на рак на гърдата, Вашият лекар ще реши колко дълго ще продължи лечението Ви. Не 

спирайте приема на тамоксифен, без да говорите с Вашия лекар.

Ако забравите да приемете доза тамоксифен, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните, и вземете следващата си 

доза както обикновено. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с 

обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

други употреби на това лекарство

Тамоксифен също се използва понякога за предизвикване на овулация (производство на яйцеклетки) при жени, които не 

произвеждат яйцеклетки, но желаят да забременеят. Тамоксифен също понякога се използва за лечение на синдром на McCune-

Albright (MAS; състояние, което може да причини костно заболяване, ранно сексуално развитие и тъмни петна по кожата при 

деца). Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете тамоксифен,
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уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към тамоксифен или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: аминоглутетимид (Cytadren); анастрозол (Arimidex), бромокриптин (Parlodel); лекарства за 
химиотерапия за рак, като циклофосфамид (Cytoxan, Neosar) летрозол (Femara); медроксипрогестерон (Depo-
Provera, Provera, в Prempro); фенобарбитал; и рифампин (Rifadin, Rimactane). Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

в допълнение към състоянията, изброени в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, кажете на Вашия лекар, ако имате или 
някога сте имали високи нива на холестерол в кръвта.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да планирате да забременеете, докато 

приемате тамоксифен или 2 месеца след лечението. Вашият лекар може да направи тест за бременност или да Ви каже да 

започнете лечението по време на менструалния си период, за да сте сигурни, че не сте бременна, когато започнете да 

приемате тамоксифен. Ще трябва да използвате надежден нехормонален метод за контрол на раждаемостта, за да 

предотвратите бременност, докато приемате тамоксифен и 2 месеца след лечението. Говорете с Вашия лекар за видовете 

контрол на раждаемостта, които са подходящи за Вас, и продължете да използвате контрол на раждаемостта, дори ако нямате 

редовни менструални периоди по време на лечението. Спрете приема на тамоксифен и незабавно се обадете на Вашия лекар, 

ако смятате, че сте забременяли по време на лечението. Тамоксифен може да навреди на плода.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с 
тамоксифен.

кажете на всичките си лекари и други доставчици на здравни услуги, че приемате тамоксифен.

все пак ще трябва да търсите ранни признаци на рак на гърдата, тъй като е възможно да се развие рак на гърдата 
дори по време на лечение с тамоксифен. Говорете с Вашия лекар колко често трябва да преглеждате гърдите си сами, 
накарайте лекар да прегледа гърдите Ви и да си направите мамография (рентгенови изследвания на гърдите). 
Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако откриете нова бучка в гърдата си.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Тамоксифен може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

повишена болка в костите или тумора

болка или зачервяване около мястото на тумора

горещи вълни

гадене

прекомерна умора

световъртеж

депресия
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главоболие

изтъняване на косата

отслабване

стомашни болки

запек

загуба на сексуално желание или способност (при мъжете)

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми или 
тези, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

проблеми със зрението

загуба на апетит

пожълтяване на кожата или очите

необичайни синини или кървене

треска

мехури

обрив

подуване на очите, лицето, устните, езика, гърлото, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

жажда

мускулна слабост

безпокойство

Тамоксифен може да увеличи риска от развитие на други видове рак, включително рак на черния дроб. Говорете с Вашия 

лекар за този риск.

Тамоксифен може да увеличи риска от развитие на катаракта (замъгляване на лещата в окото), което може да се 

наложи да се лекува с хирургично лечение. Говорете с Вашия лекар за този риск.

Тамоксифен може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате това 

лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте тамоксифен в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го при 

стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други 

хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият 

начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с 

местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане в
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вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

неконтролируемо треперене на част от тялото

нестабилност

световъртеж

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към тамоксифен.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че приемате 
тамоксифен.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Говорете с вашия фармацевт, ако имате въпроси относно 
презареждането на рецептата.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Нолвадекс®

Солтамокс®¶

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.

Последна редакция - 15.01.2018 г
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Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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