
a601250.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

تيموزولوميد
)mide) 'loe zoe moe teكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

عوامل تسمى األدوية من فئة إلى  Temozolomideينتمي المخ. أورام من معينة أنواع لعالج  Temozolomideيستخدم

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه األلكلة.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

خذ النوم. قبل المساء في اليوم في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة شكل على  Temozolomideيأتي

أنواع لبعض بالنسبة يوم. كل تقريباً الوقت نفس في تيموزولوميد خذ الماء. من كوب مع فارغة معدة على تيموزولوميد كبسوالت

5 لمدة يومياً واحدة مرة تناولها يمكن يوماً ، 28 لمدة استراحة بعد ثم يوماً. 42-49 لمدة يومياً تيموزولوميد تناول يتم المخ ، أورام

مرة تيموزولوميد يؤخذ الدماغ ، أورام من أخرى أنواع لعالج التالية. الجرعة دورة تكرار قبل يوماً 23 لمدة استراحة تليها متتالية ، أيام

يجب التي المرات عدد طبيبك سيقرر التالية. الجرعة دورة تكرار قبل يوماً 23 لمدة استراحة تليها متتالية ، أيام 5 لمدة يومياً واحدة

خذ منه. تعاني الذي السرطان نوع وعلى له جسمك استجابة مدى على العالج فترة طول يعتمد العالج. دورات فيها تكرر أن

Temozolomide  ًالتوجيهات.حسب تماما

اتبع طبية. وصفة زجاجة من أكثر في موجودة تكون وقد الكبسوالت من واحد ولون نوع من أكثر على الكاملة جرعتك تحتوي قد

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

لتعويض الكبسوالت من مجموعة تأخذ أن طبيبك منك يطلب قد مختلفة. قوة نقاط بعدة  Temozolomideكبسوالت تأتي

إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل منها. كل من تأخذ أن يجب وكم الكبسوالت من نوع كل شكل تعرف أنك من تأكد الكاملة. جرعتك

أسئلة.أي لديك كان

الكبسوالت. من المسحوق استنشاق عدم على واحرص العاريتين بيديك تلمسها ال الكبسوالت ، من أي تسريب أو كسر حالة في

مع جلدك يتالمس ال حتى المفتوحة أو المكسورة الكبسوالت مع التعامل عند التكس أو مطاطية قفازات ارتداء عليك يجب

الفور.على بالماء جيداً المنطقة اغسل جلدك ، الكبسولة محتويات لمست إذا المسحوق.

تسحقها.أو تمضغها أو تفرغها ال كاملة. الكبسوالت ابتالع
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اليوم.نفس في تيموزولوميد من أخرى جرعة تأخذ ال الفور. على طبيبك أخبر هذا ، حدث إذا الدواء. تناول بعد تتقيأ قد

منها. تعاني جانبية آثار وأي للعالج استجابتك على اعتماداً تيموزولوميد من جرعتك تعديل أو عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

طبيبك.مع التحدث دون تيموزولوميد تناول عن تتوقف ال عالجك. أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

تيموزولوميد ،تناول قبل

من أي أو أخرى ، أدوية أي  )Dome)-DTICداكاربازين تيموزولوميد ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل تيموزولوميد. كبسوالت مكونات

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

(الكوتريموكسازول  ؛ )تيجريتولإبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
(بريدنيزولون ميثيل  ، )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون مثل المنشطات  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ؛ )سيبتراباكترم ،
.)ديباكينستافزور ، (الفالبرويك وحمض  ؛ )ديلتاسون(وبريدنيزون  ، )ميدرول

الكبد.أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

يمكنك ال أنه تفترض أال يجب ذلك ، ومع الرجال. لدى المنوية الحيوانات إنتاج مع يتداخل قد تيموزولوميد أن تعلم أن يجب

أو أنت تحمل أال يجب طفل. إلنجاب تخطط كنت إذا أو للحمل ، تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر آخر. شخص حمل

تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الحمل. لمنع النسل لتحديد موثوقة طريقة استخدم تيموزولوميد. تناول أثناء شريكك

الجنين.تيموزولوميد يؤذي قد بطبيبك. فاتصل تيموزولوميد ،

تيموزولوميد.تناول أثناء ترضع ال أن يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال تيموزولوميد. من جرعة فاتتك إذا فعله يجب ما حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Temozolomideيسبب قد

تختفي:
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غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

الشهيةفقدان

والحلقالفم في تقرحات

الراسصداع

شاحبجلد

الطاقةنقص

التنسيقأو التوازن فقدان

إغماء

دوخة

الشعرتساقط

األرق

الذاكرةفي مشاكل

الرؤيةفي تغييرات

تناول عن فتوقف األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل تيموزولوميد

عاديةغير كدمات أو نزيف

أسودأو أحمر براز

الداكنالبني أو األحمر أو الوردي البول

القهوةتشبه التي المواد أو الدم القيء أو السعال

للعدوىأخرى عالمات أو واالحتقان المستمر والسعال الحلق والتهاب الحمى

عاديغير ضعف أو إرهاق

متسرع

الجسممن واحد جانب تحريك على قادر غير

التنفسفي ضيق

النوبات

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

التبولانخفاض
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تيموزولوميد.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث أخرى. بسرطانات اإلصابة خطر من  Temozolomideيزيد قد

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

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

الغرفة 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 وبعيداً

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/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

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

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

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

عاديةغير كدمات أو نزيف

أسودأو أحمر براز

الداكنالبني أو األحمر أو الوردي البول

القهوةتشبه التي المواد أو الدم القيء أو السعال

للعدوىأخرى عالمات أو واالحتقان المستمر والسعال الحلق والتهاب الحمى

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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جسمك استجابة لفحص العالج وبعد وأثناء قبل معملية اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الدواء.بهذا تتأثر لديك الدم خاليا كانت إذا ما ومعرفة للتيموزولوميد

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

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

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو

راندأسماء

®تيمودار

2016/01/15- مراجعة آخر
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