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 ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                  

  

  Megestrol  ميجيسترول 

  
  
  

  ( Megace ) ميجايس   :األسماء المتداولة 
  

، ( Hormones  - hormone antagonists ) ينتمي عقار ميجيسترول إلى فئة العقاقير الهرمونية و مثبطات الهرمونات :ة ـالفئ
، و يستخدم لمعالجة بعض أنواع السرطان و خصوصا  ( Progesterone ) و هو هرمون أنثوي من فئة البروجيستيرون

 .أورام بطانة الرحم سرطان الثدي المتقدم، و
 

متلقيات الهرمونات  واضعنمو الخاليا السرطانية، و آلية عمله غير واضحة و يبدو أنه يلتحم بم يقوم بوقف  :الوظائف 
   .بالخاليا

  
 :التناول 

 .يتم تلقي عقار ميجيسترول عن طريق الفم على هيئة أقراص، في جرعات يومية  •

  .من المعتاد إعطاء جرعات موحدة لجميع المرضى  •

التوقيت ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار بالبيت، و يوصى بتناول الجرعات بنفس  •
  . سواء مع الطعام أو على معدة خاوية مع كأس من الماء أو الشراب يوميا

عند الجرعة اليومية الواحدة، و في حال فوات موعد الجرعة دون تناول العقار، يمكن تناول الجرعة عند اإلمكان ما  •
لفترة فينبغي تخطي الجرعة ثم  ساعة على الموعد المعتاد، أما إن تجاوز التأخير هذه ا12لم تتجاوز مدة التأخير 

  .االستمرار على الجدول المعتاد للجرعات

  .يتم االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول األطفال  •

 
 

 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 
 

رضاع أو الرغبة في اإلنجاب، فقد يتسبب هذا الدواء في نشوء تشوهات باألجنة عند استخدامه أثناء الحمل و اإل •
حصول الحمل أو خالل فترة الحمل، و ينبغي استخدام موانع الحمل أثناء تلقي العقار، غير انه يلزم تجنب استخدام 

إعالم الطبيب في الحال عند حصول حمل أثناء أقراص منع الحمل ، كما يلزم عدم اإلرضاع أثناء المعالجة و ينبغي 
 .تلقي العقار
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التعرض لعدوى جدري الماء أو اإلصابة به، أمراض القلب، قصور القلب : وجود أي من المشاكل الصحية التالية  •
  .اإلحتقاني، النقرس، القوباء، حصى الكلية، علل بالكبد، أو أنواع أخرى من األورام غير الورم المعالج

  .قير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشابأية عقا •

قد تتفاعل األدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع األغذية أو  •
  .جديدالمشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء 

ينبغي إعالم األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة المريض و تناوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات  •
  .من قبلهم

 
 

 :توصـيات 
 

وقف تناول العقار و إعالم بصفة نادرة قد يتسبب هذا العقار في نشوء جلطات دموية باألرجل أو الرئة، و ينبغي  •
 أو ضيق أو صعوبة بالتنفس بالصدر  الطبيب في الحال عند الشعور بألم بأسفل الرجلين، أو نشوء اآلم مفاجئة

 .مفاجئ بالنفس، أو سعال حاد و مفاجئ أو مصحوب بدم، أو نشوء ألم و تصلب بأحد العروق

  .د نشوء نزف مهبلي غير متوقعوقف تناول العقار و إعالم الطبيب في أقرب وقت عنينبغي  •

 
   
 

  التأثيرات الجانبية
     

 على األرجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة لدى 
  .المريض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها

  
  

 : التأثيرات الشائعة 

 .احتباس السوائل •
  
  

 :ير الشائعة التأثيرات غ

 .زيادة الوزن •

 
 :التأثيرات النادرة 

احمرار و انتفاخ معتدل بالذراعين أو باألرجل أو بالكواحل، أو اآلم بالصدر، أو ( تجلطات دموية بالرجلين أو الرئة،  •
  ).قصر و ضيق النفس

  .الغثيان  •
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  مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

  
  

اتتوصي نوع التأثيرات الجانبية  

قد يطرأ ذلك عند بدء المعالجة، و من : الغثيان 
 .المعتاد أن ينتهي مع استمرار تلقي العقار

  .تناول العقار بعد األكل •
  .تناول الكثير من السوائل •
  .تناول وجبات خفيفة بكميات صغيرة و بشكل متكرر •

نشوء انتفاخ باأليدي أو األقدام أو بأسفل الرجلين، إذا 
 .م للسوائل بالجسمحدث احتباس و تراك

  .إعالم الطبيب المعالج •

  .رفع األقدام عند الجلوس •
 .تجنب ارتداء المالبس الضيقة •

قد يطرأ ذلك، و يحدث عادة : نشوء جلطات دموية 
مع المرضى ممن عانوا في السابق من تجلطات 

ألم و تصلب : دموية، و من عالمات نشوء الجلطات 
، اآلم على امتداد أحد العروق، سعال مفاجيء

 بالصدر، صعوبة و ضيق بالتنفس

  .إعالم الطبيب المعالج •

  .المحافظة على النشاطات الحركية و عدم الخمول •
  .تناول الكثير من السوائل •
  . تجنب ارتداء المالبس الضيقة •
 . عدم الجلوس بوضع رجل على أخرى بتقاطع الركبتين •

 .إلى الوضع العادي عقب وقف تلقي العقارتعود الشهية  • :قد تنشا زيادة بالوزن نتيجة تغير الشهية 

و قد يطرأ ذلك عقب : نشوء نزف شبيه بدم الحيض 
  .ينبغي إعالم الطبيب إن استمر النزف أو أصبح كثيفا  • .وقف تلقي العقار، و هو عارض عادي و متوقع

  

  عند ظهور أية مشاكلقد تظهر مضاعفات غير مذكورة أعاله لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج •
 .جانبية

  
  

 ------ - ------ - ------- - ------ - 
  
  
  

  http://www.adamcs.org       ولةـان الطفـمنشورات جمعية آدم لسرط
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