
Aِdam Childhood Cancer society  جمعية آدم لسرطان الطفولة  

 ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                 

  

 Amoxicillin   أموكسيسيلين 

  
  

  ) Trimox   (رايموكس، ت) Amoxil   (أموكسيل :األسماء المتداولة 
  

، لمعالجة )  Penicillins  (البنسيلين من مجوعة عقاقير ينتمي عقار أموكسيسيلين إلى فئة المضادات الحيوية ،    :ة ـالفئ
الِكلى و المثانة، و يستخدم لدى معالجات  و اإلنتانات البكتيرية خصوصا بالرئة و الحلق و الجيوب األنفية و الجلد و العدوى
 .طان كعقار مساندالسر

 
البكتيريا سالبة الجرام و بعض  لمعالجة يستخدم ميت البكتيريا، ويوقف إنتاج بروتينات جدار الخاليا مما ي   يقوم:الوظائف 

  .أنواع البكتيريا موجبة الجرام
   

 :التناول 

 . إلى أربع جرعاتأموكسيسيلين عن طريق الفم على هيئة برشامات، في جرعات يومية بين جرعة يتم تلقي عقار •

  .تعتمد الجرعات و تعدادها و فترة تناولها على نوع العدوى المعالجة •

ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار بالبيت، خصوصا توقيت التناول، و ينبغي تناول  •
  .البرشامة على معدة خاوية قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول الطعام

  .الحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول األطفالينبغي ا •

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

 

 .إن كان المريض يعاني من أي نوع من الحساسية، أو أية حساسية تجاه المضادات الحيوية •

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

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

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

قد تتسبب المضادات الحيوية في نشوء تفاعالت تحسسية، و ينبغي وقف تناول العقار و إعالم الطبيب المعالج في  •
طفح بالبشرة أو شري أو بثور محمرة، أو طرأت مشاكل تنفسية مثل إذا نشأت أعراض التحسس، مثل نشوء الحال 

 . صعوبة التنفس أو أآلم بالصدر، أو حدث انتفاخ بالشفتين أو بالوجه، أو طرأت حمى و رجفة

 تشنجات معوية أو ظهور ينبغي وقف تناول العقار و إعالم الطبيب المعالج في الحال عند نشوء إسهال متواصل، أو •
  . دم أو قيح بالبراز ، فذلك يستلزم معالجة مستعجلة

تتسبب المضادات الحيوية في حدوث تغيرات بالكائنات العضوية العادية بالجسم، و قد تنشأ عدوى فطرية لدى النساء  •
  .و ينبغي إعالم الطبيب عند نشوء حكاك مهبلي أو خراج

 
ح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات على األرج:  التأثيرات الجانبية

  .المتوقعة لدى المريض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها
  

 : التأثيرات الشائعة 

 .الغثيان •

  .إسهال •

  
 :التأثيرات غير الشائعة 

 .التقيؤ •

  .نشوء عدوى فطرية مهبلية •

  .حكاك مهبلي •

  
 : النادرة التأثيرات

 .إسهال مرتبط بنشوء عدوى ببطانة القنوات المعوية •

  .تفاعالت تحسسية •

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

  .نزفنشوء انخفاض معدالت الصفائح الدموية و تزايد مخاطر  •

  .مانخفاض معدالت كريات الدم الحمراء الدموية و تزايد مخاطر نشوء فقر الد •

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

o جانبيةقد تظهر مضاعفات غير مذكورة لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكل . 

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

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