
Aِdam Childhood Cancer society  جمعية آدم لسرطان الطفولة  

  ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                 

  

 Bexarotene   بيكسايروتين 

  
  

  ( Targretin ) تارجريتين  :األسماء المتداولة 
  

و يصنف )  Molecular targeted therapy (بيكسايروتين إلى فئة عقاقير العالج باإلستهداف الجزيئي  ينتمي عقار :ة ـالفئ
 ، و هي مركبات طبيعية بالجسم تساعد في تنظيم عمل المورثات الخاصة بعمليات)   retinoids (ضمن فئة نظائر فيتامين أ 

  الليمفاوي الجلدي بالخاليا التائية تخدم لمعالجة تضرر البشرة لدى حاالت الورمالنمو و االنقسام بالخاليا، و يس
)Cutaneous T cell lymphoma  ( لمعالجة المراحل  التي لم تستجب للعالجات القياسية المبدئية ، و يستخدم مرهم العقار

 . للعالجات األخرى بالبشرة لدى حاالت هذا الورم و التي لم تعد تستجيب  المبكرة لألذى الناشئ
 

بالخاليا الورمية و التي بمساعدة مركبات )   retinoid receptors (فيتامين أ  يقوم بتحفيز مستقبالت معينة لنظائر  :الوظائف 
  .انقسام هذه الخاليا أخرى تقوم بالتحكم في نمو و

  
 :التناول 

 المعتاد تناول جرعة يومية واحدة و لحين يتم تلقي عقار بيكسايروتين عن طريق الفم على هيئة كبسوالت، ومن •
 .أسبوعا 97حدوث استجابة و لفترة قد تصل إلى 

، و من ثم زيادة ة عند ظهور تأثيرات جانبية كثيرةتعتمد الجرعات على حجم الجسم، و قد يتم تخفيض الجرع •
  . الجرعة تدريجيا إلى الحد المقرر عند توقف ظهور هذه التأثيرات

  .لمعالجة مواضع تضرر البشرة)  %1( ار على هيئة مرهم يمكن استخدام العق •

ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول كبسوالت هذا العقار بالبيت، و يوصى بتناول الجرعات بنفس  •
  .التوقيت يوميا، و من المهم تناولها مع الطعام مع كأس كبيرة من الماء أو الشراب

  قبل البدء بتناول العقار و أسبوعيا خالل الشهر األول من المعالجة، ثم خالل كل شهرين،ينبغي إجراء تحاليل للدم  •
  . و ذلك في األحوال العادية

أو أية عصائر تحتويه أثناء تلقي هذا العقار )  Grapefruit( ينبغي عدم تناول الليمون الهندي أي الجرايب فروت  •
  .حيث قد ينشأ تعارض بينهما

  . تناول العقار ينبغي عدم إعادة التناول و إعالم الطبيب الذي سيقدم توصيات محددةإذا حدث تقيؤ عقب •

في حال فوات موعد الجرعة اليومية دون تناول العقار، يمكن تناول الجرعة عند اإلمكان ما لم تتجاوز مدة التأخير  •
لجرعة ثم االستمرار على الجدول  ساعة على الموعد المعتاد، أما إن تجاوز التأخير هذه الفترة فينبغي تخطي ا12

  .المعتاد للجرعات، و إعالم الطبيب المعالج عن الجرعة المتخطاة
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ينبغي االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و الضوء، و بعيدا عن  •
  .متناول األطفال

 
 :لبدء بتلقي العـقار ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل ا

أو أي من مشتقاته أو من أدوية من ) أ ( إن كان المريض قد عانى في السابق من أية تفاعالت تحسسية تجاه فيتامين  •
 .) retinoids ( )أ  (  فئة نظائر فيتامين

، عند استخدامه الحمل و اإلرضاع أو الرغبة في اإلنجاب، فقد يتسبب هذا الدواء في نشوء تشوهات باألجنة أو موتها •
سواء من ِقبل الرجل أو المرأة أثناء حصول الحمل أو خالل فترة الحمل، و ينبغي استخدام موانع الحمل من قبل 
الجنسين أثناء تلقي العقار، غير انه يلزم عدم استخدام أقراص منع الحمل دون استشارة طبيب األورام، و ينبغي 

  . النظر عن أي من الزوجين يتلقى المعالجةإعالم الطبيب في الحال عند حصول حمل بغض

     .الرغبة في اإلنجاب، حيث يمكن للعديد من أدوية معالجة السرطان و أدوية العالج الكيماوي التسبب بالعقم •

علل بالكبد، التعرض لعدوى جدري الماء أو اإلصابة به، أمراض القلب، : ود أي من المشاكل الصحية التاليةوج •
    .قاني، النقرس، القوباء، حصى الكلية، أو أنواع أخرى من األورام غير الورم المعالجقصور القلب اإلحت

  .أية عقاقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشاب •

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

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

 
 :توصـيات 

 

دون (  حمل قبل البدء بتلقي المعالجة ، و استخدام طريقتين فعالتين لمنع الحمل ينبغي التأكد من عدم وجود: للنساء  •
و ذلك بدءا من شهر قبل بدء المعالجة، و طوال فترة تلقى المعالجة، و لمدة شهر بعد ) استخدام أقراص منع الحمل 

 .تناول آخر جرعة، و ينبغي إعالم الطبيب في الحال إذا ظهرت عالمات على الحمل

  ينبغي استخدام الواقي الذكري بصفة دائمة طوال فترة تلقي العقار و لمدة شهر بعد تناول آخر جرعة، : ال للرج •
  .و ينبغي إعالم الطبيب في الحال إذا ظهرت عالمات الحمل على الزوجة

  .ينبغي على األمهات المرضعات عدم تناول هذا العقار •

، )  pancreatitis  (التهابات البنكرياس : يعانون من العلل التالية ينبغي عدم تناول هذا العقار من قبل المرضى ممن  •
  . معدالت غير منضبطة للسكري  معدالت غير منضبطة للدهون بالدم أو الكوليسترول،

ينبغي عدم تناول هذا العقار من قبل المرضى ممن يتناولون أدوية أخرى قد تسبب التهابات بالبنكرياس أو تزيد من  •
  .الدمنسب الدهون ب

  .أثناء تلقي هذا العقار، فذلك من شأنه زيادة معدالته بالدم ) Gemfibrozil( ينبغي عدم تناول عقار جيمفايبروزيل  •

 ،  )أ (  مركبات تحتوي على فيتامين ة، و أي ) Tamoxifen   (تاموكسيفينقد ينشأ تعارض بين هذا العقار و عقار  •
، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن تناول هذه األدوية قبل )لبيكسايروتين و التي ستفاقم من التأثيرات الجانبية ل( 

بدء المعالجة، حيث قد يستدعي ذلك إجراء تحاليل إضافية للدم أو تعديل الجرعات، و ينبغي عدم تناول أية عقاقير 
  .دون استشارة الطبيب المعالج أخرى
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أدوية من   بدية أو من عانوا سابقا من تفاعالت تحسسية تجاهينبغي الحذر من تناول هذا العقار لدى المرضى بعلل ك •
  .و قد يستدعي األمر عدم تناوله ، ) retinoids ( )أ  (  فئة نظائر فيتامين

 لدى أغلب المرضى، مما يستدعي مراقبة هذه المعدالت عن  يتسبب هذا العقار في ارتفاع معدالت الدهون بالدم •
  .كثب أثناء المعالجة

دعي إجراء التحاليل الالزمة العقار في نشوء التغيرات التالية على وجه الخصوص بتحاليل الدم، مما يستيتسبب هذا  •
  :  المعالجة و دوريا أثناءها قبل بدء

الكوليسترول الجيد،  و إجمالي معدل الكوليسترول، انخفاض معدل)  triglycerides(  الثالثية الدهونارتفاع معدالت 
للهيدروجين   ارتفاع معدالت الخمائر النازعةارتفاع معدالت وظائف الكبد ، انخفاض معدالت اإلفراز الدرقي،

 ، انخفاض معدالت الكريات البيضاء، وتعود هذه   )LDH  dehydrogenase  lactate  (بأمالح حمض اللبن
  .ةالمعدالت إلى الوضع الطبيعي عقب انتهاء المعالج

قد يتسبب هذا العقار في نشوء تفاعالت تحسسية مباشرة عقب تناول الجرعات و إن كان ذلك نادرا، و ينبغي وقف  •
تلقي العقار و إعالم الطبيب في الحال عند مالحظة أعراض التحسس مثل الدوار أو سرعة النبض أو انتفاخ الوجه 

  .أو نشوء مشاكل تنفسية

  مثل الغثيان المتواصل (  الطبيب في الحال إذا نشأت أعراض التهاب البنكرياس ينبغي وقف تناول العقار و إعالم •
  ).و التقيؤ و أآلم بالبطن أو بالظهر 

إزدياد الوزن، ( ، ) hypothyroidism (ينبغي إعالم الطبيب إذا ظهرت عالمات على نشوء علة القصور الدرقي  •
  ).رة، اإلمساك، أآلم أو تصلب بالمفاصل  التفكير و التركيز الذهني، جفاف البش بطءاإلعياء،

  .ينبغي إعالم الطبيب في الحال إذا نشأ طفح جلدي أو تقشر البشرة أو أآلم حادة بمواضع استخدام مرهم العقار •

يمكن لهذا العقار التسبب في نشوء حساسية شديدة ألشعة الشمس، و يمكن أن يتعرض المريض لحروقات شمسية  •
رة إتخاذ تدابير وقائية عند الخروج أو التعرض للشمس، مثل ارتداء النظارات الشمسية بسهولة، مما يستدعي ضرو

و تغطية البشرة جيدا، و استخدام الدهانات الواقية من أشعة الشمس، كما يلزم عدم استخدام أجهزة الحمامات 
  .الشمسية الصناعية

، و ينبغي إعالم الطبيب  )cataracts( ر العين قد يتسبب عقار بيكسايروتين في نشوء علة إعتام عدسة العين أو كد •
  .المعالج في الحال إذا نشأت تغيرات بالنظر أثناء المعالجة

يمكن لهذا العقار أن يخفض تعداد كريات الدم البيضاء، مما يزيد من مخاطر التعرض للعدوى بسهولة، و ينبغي  •
ة، أو عند ظهور عالمات العدوى، مثل حدوث  درجة مئوي38إعالم الطبيب عند ارتفاع حرارة الجسم ألكثر من 

حرقة و ألم عند التبول، أو السعال أو نشوء بلغم، أو التهاب الحنجرة، أو ظهور احمرار و انتفاخ أو التهابات بأي 
  .موضع بالجسم

 
  
   
 

  التأثيرات الجانبية
     

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

 ). الثالثية و الكوليسترول الدهون( ارتفاع معدالت الدهون بالدم  •

  .الكوليسترول الجيد انخفاض معدل  •

  .انخفاض معدالت اإلفراز الدرقي •

  .الصداع •

 ).م مع المره( طفح جلدي  •

  ).مع المرهم ( حكاك  •

  .اآلم بمواضع المرهم  •

  .اإلسهال •
  

 :التأثيرات غير الشائعة 
 .أعراض شبيهة بنزلة البرد  •

  .انتفاخ بالكواحل  •

  .انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء و تزايد مخاطر التعرض للعدوى •

  .الشعور بالوهن أو الخمول •

  .طفح جلدي  •

  .تساقط الشعر •

 .اآلم بالظهر  •

  .م معويةمغص و أآل •

  .الحمى و الرجفة •

  .تقشر البشرة •

  .صعوبة النوم  •

 
  

 :التأثيرات النادرة 

 .الغثيان •

  .التقيؤ •

  التهاب البنكرياس •

  .ارتفاع معدالت وظائف الكبد بتحاليل الدم •

  .فقدان الشهية •
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  مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

  
  

 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

للمساعدة على تجنب تفاقم جفاف البشرة يمكن استخدام مرطب  • . و قد يطرأ ذلك أحيانا: جفاف البشرة 
 .للبشرة عقب اإلستحمام 

 : سهولة تعرض البشرة لحروقات الشمس 

  .تجنب أشعة الشمس المباشرة •
ارتداء القبعات و القمصان طويلة األكمام و السراويل أو األردية  •

  .الطويلة عند التواجد خارج البيت
استعمال الدهانات الواقية من الشمس و التي تحتوي على   •

. على األقل15بدرجة ) protection factor sun(مركبات الحماية 

 .  و قد يطرأ ذلك  :الصداع 

بعد )  acetaminophen( تناول مسكن معتدل مثل اسيتامينوفين  •
  .استشارة الطبيب المعالج

 .خدم غير فعالينبغي إعالم الطبيب إن كان المسكن المست •

 .و قد يطرأ ذلك: اإلسهال 

  .تناول الكثير من السوائل •
  .تجنب األطعمة الغنية باأللياف •
تناول األطعمة منخفضة األلياف مثل األجبان و الخبز األبيض و  •

  .الرز و الخضار المسلوقة
  .تناول وجبات خفيفة بكميات صغيرة و بشكل متكرر •

  .سيقوم الطبيب بإجراء تحاليل دورية للدم لمراقبة النشاط الدرقي •.  يطرأ ذلكو قد: انخفاض نشاط الغدة الدرقية 
.قد يصف الطبيب أدوية خاصة لمعالجة انخفاض اإلفراز الدرقي •

  :ارتفاع معدالت الدهون بالدم

  ).  الثالثية و الكوليسترولالدهون( 

سيقوم الطبيب بإجراء تحاليل دورية للدم لمراقبة معدالت الدهون  •
  . لدمبا

 .قد يصف الطبيب أدوية خاصة لمعالجة ارتفاع هذه المعدالت •

قد تتغير معدالت تلقي األنسولين لدى مرضى 
 :السكري ممن يستخدمونه 

سيقوم الطبيب المعالج بمراقبة معدالت سكر الدم إن كان  •
 .المريض يستخدم األنسولين 
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 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

  :  كريات الدم البيضاء انخفاض تعداد

تحمي الكريات البيضاء من الجراثيم والبكتيريا 
المسببة للعدوى و عند انخفاض معدالتها 
 .تزداد مخاطر التعرض للعدوى المختلفة

  :توصيات لتجنب العدوى 

  .تكرار غسل األيدي و دائما بعد استعمال الحمام •
  .العناية بالبشرة و الفم •
وصا المصابين باألمراض تجنب التجمعات و المرضى خص •

  .سهلة االنتشار
  إعالم الطبيب على الفور عند ظهور أي عالمات على العدوى •

درجة، االرتجاف، السعال، التهاب  38حرارة أكثر من ( 
   ).الحنجرة، الحرقة عند التبول 

 .عدم تلقي أي نوع من التطعيمات خالل المعالجة أو بعدها •

ا ما يحدث و إن كان ذلك نادر: تساقط الشعر 
  .مع هذا العقار

اقط للنمو بمجرد انتهاء يعود الشعر المتس
 و قد ينمو بلون أو بنية مختلفة عن المعالجة،
 . السابق

عند بدء التساقط ينبغي استخدام غسوالت الشعر الملطفة أو  •
األنواع الخاصة باألطفال، و الفراشي الناعمة، و تجنب استخدام 

 أي منتجات كيميائية للعناية مثبتات الشعر أو الصبغات أو
  .بالشعر

ارتداء القبعات أو ما شابه لحماية فروة الرأس من العوامل  •
 .الجوية و خصوصا أشعة الشمس المباشرة و البرد الشديد

  

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

  
  

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

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