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تريتينوين
)in) noe 'i tretكـ تنطق

هام:تحذير

األشخاص عالج في خبرة لديه طبيب إشراف تحت فقط تريتينوين إعطاء يجب شديدة. جانبية آثاراً تريتينوين يسبب قد

الجانبية اآلثار عن بحثاً المرضى مراقبة يمكن حيث المستشفى وفي  ء)البيضاالدم خاليا سرطان (الدم بسرطان المصابين

الجانبية.اآلثار هذه حدوث حالة في وعالجها الشديدة

. APL( -APL )RAالريتينويكحمض متالزمة تسمى للحياة المهددة أو الخطيرة األعراض من مجموعة تريتينوين يسبب قد

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا المتالزمة. بهذه تصُاب كنت إذا ما لمعرفة بعناية طبيبك سيراقبك

التنفس؛ في ضيق الساقين ؛ أسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم الوزن؛ زيادة حمى. الفور: على

أو دواء ًطبيبك لك سيصف  ، APL-RAبمتالزمة إصابتك على عالمة أول في سعال. أو صدر؛ ألم أزيز. التنفس؛ في صعوبة

المتالزمة.لعالج أكثر

تهدد التي الجانبية اآلثار مخاطر بزيادة هذا يرتبط الجسم. في البيضاء الدم خاليا عدد في سريعة زيادة تريتينوين يسبب قد

خاليا عدد في زيادة لديك كان إذا أو بالتريتينوين ، العالج تبدأ أن قبل البيضاء الدم خاليا من جداً كبير عدد لديك كان إذا الحياة.

دواء ًطبيبك لك يصف قد  ، APL-RAمتالزمة أعراض من أي من تعاني كنت إذا خاصة بالتريتينوين ، العالج أثناء البيضاء الدم

البيضاء.الدم خاليا زيادة منع أو لعالج أكثر أو

للتريتينوين.جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

تريتينوين.تناول  )مخاطر(مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

اإلناث:من للمرضى

تريتينوين يتسبب أن من كبير خطر هناك حوامل. يصبحن قد الالتي أو الحوامل النساء قبل من تريتينوين تناول عدم يجب

.)الوالدةعند موجودة جسدية مشاكل (خلقية بعيوب الطفل والدة في

من مقبولين نوعين استخدام عليك يجب بالتريتينوين. عالجك أثناء الحمل تجنب إلى فستحتاجين الحمل ، بإمكانك كان إذا

ذلكبعد شهر ولمدة العالج أثناء الحمل منع وسائل
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الشهريةالدورة نهاية  ؛ "الحياةفي تغيير ("الطمث انقطاع من عانيت أو  )الحملصعوبة (العقم من تعانين كنت لو حتى العالج ،

أي وجود بعدم الوعد من تتمكن لم ما األوقات جميع في النسل تحديد وسائل من الشكلين هذين استخدام عليك يجب . )

معلومات لك وسيقدم المقبولة ، النسل تحديد بأشكال طبيبك سيخبرك العالج. بعد واحد شهر لمدة ذكر مع جنسي اتصال

النسل.تحديد حول كاملة

التي الحبة باسم طبيبك فأخبر تريتينوين ، تناول أثناء  )الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع الستخدام تخطط كنت إذا

 ، Nor-(D )"الصغيرةالحبة ("البروجستين من الصغيرة الجرعات ذات الفموية الحمل موانع تكون ال قد ستستخدمها.

Micronor ، Ovrette( ً تريتينوين.يتناولون الذين لألشخاص النسل لتحديد فعاال ًشكال

إجراء إلى أيضاً ستحتاج تريتينوين. تناول في تبدأ أن قبل واحد أسبوع غضون في سلبي حمل اختبار لديك يكون أن يجب

أي في حامال ًتكونين قد أنك تعتقد كنت إذا الفور على طبيبك أخبر العالج. فترة خالل شهر كل المختبر في الحمل اختبار

بالتريتينوين.العالج أثناء وقت

الدواء؟هذا يوصف لماذا

الناضجة غير الدم خاليا من جداً كبير عدد فيه يوجد السرطان من نوع  ؛ (APLالحاد النخاعي الدم ابيضاض لعالج تريتينوين يستخدم

بعد حالتهم تحسنت الذين أو الكيميائي العالج من أخرى أنواع من المساعدة يتلقوا لم الذين األشخاص في  )العظامونخاع الدم في

وأعراض عالمات اختفاء أو انخفاض (مغفرة إلنتاج تريتينوين يستخدم الكيميائي. العالج من أخرى بأنواع العالج بعد ساءت ذلك

فئة إلى تريتينوين ينتمي السرطان. عودة لمنع بالتريتينوين العالج بعد األخرى األدوية استخدام يجب ولكن  ، APLمن  )السرطان

الناضجة غير الدم خاليا جعل طريق عن السرطانية الخاليا نمو وقف أو إبطاء طريق عن يعمل وهو الرتينويدات. تسمى األدوية من

طبيعية.دم خاليا إلى تتطور

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في تريتينوين خذ يوماً. 90 إلى تصل لمدة اليوم في مرتين تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة تريتينوين يأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط تريتينوين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح

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

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

تريتينوين ،أخذ قبل

أو  ، )سورياتان(أسيتريتين مثل األخرى الرتينويدات أو تريتينوين ، من حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

مادة (بارابين أو أخرى ، أدوية أي أو  ، )سوتريتكالرافيس ، أكوتاني ، (إيزوتريتينوين أو بيكساروتين ، أو  ، )تيجيسون(إيتريتينات

المكونات.قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل تريتينوين. كبسوالت في األخرى المكونات من أخرى. أدوية أي أو  ، )حافظة
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التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مثل الكالسيوم قنوات حاصرات بعض  ؛ )أميكار(أمينوكابرويك حمض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

 ؛ )تاجميت(سيميتيدين  ؛ )فيريالنإيزوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (وفيراباميل  )وغيرهاتيازاك ، ديالكور ، كارديزيم ، (الديلتيازيم

دروكسيا(يوريا هيدروكسي  ؛ )E ، Erythrocin ، EES-(Mycinاالريثروميسين  ؛ )نيورالجينجراف ، سانديمون ، (السيكلوسبورين

مثل الفم طريق عن المنشطات  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين الفينوباربيتال. بنتوباربيتال.  )نيزورال(الكيتوكونازول  ؛ )

الحيوية المضادات  ؛ )ديلتاسون(وبريدنيزون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل  ، )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون

(مينوسيكلين  ، )وغيرهمافيبراميسين ، مونودوكس ، (دوكسيسيكلين  ، )ديكلوميسين(ديميكلوسيكلين مثل التتراسيكلين
(الترانيكساميك حمض  ؛ )وغيرهماتتريكس ، سوميسين ، (وتتراسيكلين  ، )تيراميسين(تتراسيكلين أوكسي  ، )مينوسين

قد الجانبية. اآلثار لمعرفة بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد أ. وفيتامين  ؛ )سيكلوكابرون

ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا تريتينوين ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل

القائمة.هذه في تظهر

الدهنية والمواد  )بالدهونشبيهة مادة (الكوليسترول من متزايدة كميات من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

القلب.أو الكبد أمراض أو الدم ، في األخرى

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

تريتينوين.تتناول أنك األسنان طبيب أو طبيبك أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال الشديد. الصداع أو الدوار يسبب قد تريتينوين أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

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 تريتينوين يسبب قد
تختفي:

ضعف

الشديدالتعب

يرتجف

الم

األذنألم

األذنينبامتالء الشعور

جافجلد

متسرع

الشعرتساقط
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إمساك

إسهال

المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

العظامآالم

دوخة

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

العصبية

كآبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

ارتباك

اإلثارة

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

التبولصعوبة

صرف- مائى تدفق

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

الراسصداع

غثيان

التقيؤ

الرؤيةفي أخرى مشاكل أو ازدواجها أو الرؤية وضوح عدم

عاديغير نزيف أو كدمات

القهوةيشبه أو الدموي القيء

قطرانيأسود أو أحمر براز

القلبضربات انتظام عدم

السمعفقدان

نزيف

االلتهابات

طبيبك سيراقبك طبيعي. بشكل العمل من الكبد يمنع وقد الدم في األخرى والدهون الكوليسترول مستويات من تريتينوين يزيد قد

الجانبية.اآلثار هذه من أي من تعاني كنت إذا ما لمعرفة بعناية
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الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً تريتينوين يسبب 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 بعيداً

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

الراسصداع

صرف- مائى تدفق

ومؤلمةومتشققة حمراء شفاه

المعدةفي آالم

دوخة

التنسيقفقدان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

®فيسانويد

2016/09/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.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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