
a608038.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

Leucovorinحقن
)in) vor koe loo'كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

عند  )للسرطانالكيميائي العالج دواء  ؛ Trexall) ، Rheumatrexللميثوتريكسات الضارة اآلثار لمنع  Leucovorinحقن يستخدم

الخطأ طريق عن تلقوا الذين األشخاص لعالج  Leucovorinحقن يستخدم السرطان. من معينة أنواع لعالج الميثوتريكسات استخدام

الدم خاليا مستوى انخفاض (الدم فقر لعالج أيضاً  Leucovorinحقن يستخدم المماثلة. األدوية أو الميثوتريكسات من زائدة جرعة

دواء ( 5fluorouracil-مع أيضاً  Leucovorinحقن يستخدم الجسم. في الفوليك حمض مستويات انخفاض عن الناجم  ء)الحمرا

من فئة في  Leucovorinحقن يقع . )الغليظةاألمعاء في يبدأ الذي السرطان (والمستقيم القولون سرطان لعالج  )الكيميائيالعالج

تأثيرات من السليمة الخاليا حماية طريق عن الميثوتريكسات يتلقون الذين األشخاص يعالج الفوليك. حمض نظائر تسمى األدوية

والمستقيم القولون سرطان يعالج الحمراء. الدم خاليا لتكوين الالزم الفوليك حمض توفير طريق عن الدم فقر يعالج الميثوتريكسات.

يوراسيل.5 تأثير زيادة طريق عن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في أو  )الوريدفي (الوريد طريق عن ويحقن سائل مع يخلط ومسحوق  )سائل(محلول شكل على  Leucovorinحقن يأتي

دواء أو الميثوتريكسات من زائدة جرعة لعالج أو للميثوتريكسات الضارة اآلثار لمنع  leucovorinحقن استخدام عند العضالت.

 leucovorinحقن استخدام عند إليه. حاجة هناك يعد لم أنه المعملية االختبارات تظهر حتى ساعات 6 كل عادة ًإعطاؤه يتم مشابه ،

والمستقيم ، القولون سرطان لعالج  leucovorinحقن استخدام يتم عندما اليوم. في واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة الدم ، فقر لعالج

أسابيع.5 إلى 4 كل مرة يتكرر قد الذي العالج من كجزء أيام خمسة لمدة يومياً واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة فإنه

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

ليكوفورين ،حقن تلقي قبل

 ، (Folicetالفوليك حمض أو  levoleucovorinأو  leucovorinتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أخرى.أدوية أي أو  ، )متعددةفيتامينات في

التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

و )ديالنتين(والفينيتوين الفينوباربيتال مثل للنوبات األدوية بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
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الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )سيبتراباكترم ، (سلفاميثوكسازول وتريميثوبريم- ؛ )ميسولين(بريميدون

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك

على القدرة عدم أو 12 ب فيتامين نقص بسبب  ء)الحمراالدم خاليا عدد انخفاض (الدم فقر من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الدم.فقر من النوع هذا لعالج ليكوفورين حقن طبيبك يصف لن 12. ب فيتامين امتصاص

انتشر الذي السرطان أو المعدة ، منطقة أو الصدر تجويف في السوائل تراكم من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكلى.مرض أو العصبي ، الجهاز أو الدماغ إلى

 ، leucovorinحقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

النوبات

إغماء

إسهال

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Leucovorinحقن 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(.

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 المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.leucovorinلحقن
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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

¶رابعا®ويلكوفورين

هناكأسماء

سيتروفورومعامل

الفولينيكحمض

تتراهيدروفوالتفورميل 5-

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶
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