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أناستروزول
)zole' troeكـ (كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

تعرضن الالئي النساء لدى المبكر الثدي سرطان لعالج اإلشعاع ، أو الجراحة مثل أخرى ، عالجات مع أناستروزول عقار يستخدم

كعالج الطمث ، النقطاع تعرضن الالئي النساء لدى أيضاً الدواء هذا يستخدم . )الشهريةالدورة نهاية الحياة ؛ تغيير (الطمث النقطاع

لدى الثدي سرطان لعالج أيضاً الدواء هذا يستخدم الجسم. من أخرى مناطق إلى أو الثدي داخل انتشر الذي الثدي لسرطان أول

األدوية من فئة إلى ينتمي أناستروزول . )نولفاديكس(تاموكسيفين عقار تناول بعد تفاقم الذي الثدي بسرطان المصابات النساء

أن يمكن هذا الجسم. ينتجها التي االستروجين هرمون كمية تقليل طريق عن يعمل وهو الستيرويدية. غير األروماتاز   مثبطات تسمى

للنمو.االستروجين هرمون إلى تحتاج التي الثدي سرطان خاليا أنواع من العديد نمو يوقف أو يبطئ

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أناستروزول خذ طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز أناستروزول عقار يأتي

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

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

تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى أناستروزول عقار تناول في استمر أكثر. أو سنوات لعدة أناستروزول عقار تناول إلى تحتاج قد

طبيبك.مع التحدث دون أناستروزول عقار تناول عن

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

الدواءلهذا استخدامات هناك

إلى تحدث بالمرض. اإلصابة لخطر المعرضات النساء لدى الثدي سرطان من للوقاية أحياناً أناستروزول عقار يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

أناستروزول ،أخذ قبل

اسأل أناستروزول. مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو أناستروزول ، عقار من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي
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العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

بالهرمونات العالج مثل االستروجين هرمون على تحتوي التي األدوية يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

وتاموكسيفين  ؛ )إفيستا(رالوكسيفين  ؛ )والحقنوالخواتم ، والبقع ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل وموانع  )(HRTالبديلة

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

فيها تكون حالة (العظام هشاشة أو الدم في الكوليسترول نسبة ارتفاع من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

القلب.أو الكبد أمراض أو  )بسهولةوتنكسر هشة العظام

ومع الحمل. يمكنهن وال الطمث النقطاع تعرضن الالئي النساء قبل من فقط تؤخذ أن يجب أناستروزول أن تعلم أن يجب

الجنين.أناستروزول عقار يؤذي قد الدواء. هذا تناول في البدء قبل طبيبك إخبار عليك يجب مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا ذلك ،

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

الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

ضعف

الراسصداع

الساخنةالهبات

التعرق

المعدةفي آالم

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

إمساك

إسهال

المعدةمن حرقة

الوزنزيادة

العضالتأو العظام أو المفاصل آالم

الثديألم

المزاجفي تغيرات
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كآبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

العصبية

دوخة

مهبلينزيف

تهيجأو المهبل جفاف

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

جاففم

الشعرترقق

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:

صدرألم

العدوىعالمات من غيرها أو الغدد وتورم والقشعريرة والحمى والسعال الحلق التهاب

الذراعأو اليد في دفء أو احمرار أو تورم

العاجلأو المؤلم أو الصعب التبول

الرؤيةتغيرات أو الرؤية وضوح عدم

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

بثورأو تقرحات أو جلدية آفات

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

التنفسفي ضيق

التنفسأو البلع في صعوبة

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

العظام كسر فرصة من ويزيد عظامك كثافة من يقلل أن يمكن سوءاً. يزيدها أو العظام هشاشة أناستروزول عقار يسبب قد

المخاطر.هذه لتقليل به القيام يمكنك ما ومعرفة الدواء هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث والكسور.

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً أناستروزول عقار 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
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)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

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[

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

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لألناستروزول.

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

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

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

راندأسماء

®أريميديكس

15/01/2018- مراجعة آخر
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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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