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lökovorin enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (loo koe vor' in)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Leucovorin enjeksiyonu, belirli kanser türlerini tedavi etmek için metotreksat kullanıldığında metotreksatın 
(Rheumatrex, Trexall; kanser kemoterapi ilacı) zararlı etkilerini önlemek için kullanılır. Leucovorin enjeksiyonu, 
yanlışlıkla aşırı dozda metotreksat veya benzeri ilaçlar alan kişileri tedavi etmek için kullanılır. Leucovorin 
enjeksiyonu ayrıca vücuttaki düşük folik asit seviyelerinin neden olduğu anemiyi (düşük kırmızı kan hücresi 
seviyesi) tedavi etmek için kullanılır. Leucovorin enjeksiyonu ayrıca kolorektal kanseri (kalın bağırsakta başlayan 
kanser) tedavi etmek için 5-florourasil (bir kemoterapi ilacı) ile birlikte kullanılır. Leucovorin enjeksiyonu, folik 
asit analogları adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Sağlıklı hücreleri metotreksatın etkilerinden koruyarak 
metotreksat alan kişileri tedavi eder. Kırmızı kan hücresi oluşumu için gerekli olan folik asidi sağlayarak 
kansızlığı tedavi eder. 5-fluorourasil'in etkilerini artırarak kolorektal kanseri tedavi eder.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Leucovorin enjeksiyonu, bir çözelti (sıvı) ve sıvı ile karıştırılacak ve intravenöz (damar içine) veya bir kas içine enjekte 
edilecek bir toz olarak gelir. Lökovorin enjeksiyonu metotreksatın zararlı etkilerini önlemek veya aşırı dozda 
metotreksat veya benzeri bir ilacı tedavi etmek için kullanıldığında, laboratuvar testleri artık gerekli olmadığını 
gösterene kadar genellikle 6 saatte bir verilir. Anemiyi tedavi etmek için lökovorin enjeksiyonu kullanıldığında, 
genellikle günde bir kez verilir. Lökovorin enjeksiyonu kolorektal kanseri tedavi etmek için kullanıldığında, genellikle 
her 4 ila 5 haftada bir tekrarlanabilen bir tedavinin parçası olarak beş gün boyunca günde bir kez verilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Lökovorin enjeksiyonu almadan önce,

lökovorin, levoleucovorin, folik asit (folicet, multivitaminlerde) veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: fenobarbital, fenitoin (Dilantin) gibi nöbetler için belirli ilaçlar ve
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primidon (Mysoline); ve trimetoprim-sülfametoksazol (Bactrim, Septra). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

B12 vitamini eksikliğinden veya B12 vitaminini ememekten kaynaklanan kansızlığınız (az sayıda kırmızı kan hücresi) 
varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bu tip anemiyi tedavi etmek için lökovorin enjeksiyonu reçete 
etmeyecektir.

Göğüs boşluğunda veya mide bölgesinde sıvı birikmesi, beyninize veya sinir sisteminize yayılmış 
kanser veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Lökovorin 
enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

nöbetler

bayılma

ishal

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

Leucovorin enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun lökovorin enjeksiyonuna tepkisini 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608038.html 2/3

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


15.04.22, 16:43 Leucovorin Enjeksiyonu: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Wellcovorin®IV¶

diğer isimler

sitrovorum faktörü

folinik asit

5-formil tetrahidrofolat

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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