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לאופרוליד הזרקת
lide) proe'(loo  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

הזרקת. מתקדם ערמונית לסרטן הקשורים בתסמינים לטיפול משמשתDepot(  Leuprolide )Eligard, Lupron הזרקת

-PED, Fensolvi(  Depot Leuprolide )Lupronמרכזית מוקדמת בהתבגרות לטיפול ומעלה שנתיים מגיל בילדים משמשת 
;CPP)ההתבגרות לגיל להיכנס] גיל] שנים9  לגיל מתחת כלל בדרך[ ולבנים8]  לגיל מתחת כלל בדרך[ לילדות הגורם מצב 
(Depot  לאופרוליד הזרקת). מיניים מאפיינים של והתפתחות מהרגיל מהירה עצם צמיחת מכך וכתוצאה, מדי מוקדם

(Lupronאחרת תרופה עם או לבד משמשת )הרחם את שמצפה הרקמה סוג שבו מצב( באנדומטריוזיס לטיפול) נורתינדרון 
 לאופרוליד הזרקת). אחרים ותסמינים] מחזורים[. סדיר לא או כבד מחזור, לכאב וגורם בגוף אחרים באזורים גדל] רחם[

Depot) (Lupronבאנמיה לטיפול אחרות תרופות עם גם משמשת )הנגרמת) אדומות דם כדוריות של מהרגיל נמוך מספר 
 של אגוניסטים הנקראות תרופות של בקבוצה היא לאופרוליד הזרקת). ברחם סרטניים לא גידולים( ברחם שרירנים ידי על

.בגוף מסוימים ההורמונים כמות הפחתת ידי על עובד זה(GnRH).  גונדוטרופין משחרר הורמון

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 במרפאה או במשרד אחות או רופא ידי על) לשריר( לשריר המוזרק(Lupron)  טווח ארוך כתרחיף מגיעה לאופרוליד הזרקת
Depot (3- חודשים6  או4 3,  כל אוLupron) PED) Depot Depot, Lupron- בחודש פעם כלל בדרך וניתנת רפואית

Lupron3-, חודשים-PED Depot Lupron4-, חודש Depot Lupron6-, חודשים Depot Lupronהזרקת). חודש 
Leuprolideאחות או רופא ידי על) לעור מתחת ממש( עורית תת המוזרק) אליגרד( טווח ארוך תרחיף בתור גם מגיעה 

 ארוך תרחיף בתור גם מגיעהLeuprolide  הזרקת. חודשים6  או4 3, 1,  כל כלל בדרך וניתנת במרפאה או רפואי במשרד
 כלל בדרך וניתנת במרפאה או רפואי במשרד אחות או רופא ידי על) לעור מתחת ממש( עורית תת המוזרק(Fensolvi)  טווח
 התבגרות עם בילדים בשימוש. לאופרוליד בהזרקת שלך הטיפול יימשך זמן כמה לך יגיד שלך הרופא. חודשים6  כל

 של הרופא ידי על תופסקFensolvi) , חודשPED Depot-PED, Lupron Depot Lupron-(3- לופרוליד הזרקת, מוקדמת
.בבנים12  וגיל בבנות11  גיל לפני ילדכם

 בו במקום קטנה בבליטה שתבחין ייתכן, עורית תת כזריקה) אליגרד( לאופרוליד של טווח ארוכי תרחיף מקבל אתה אם
.דבר של בסופו להיעלם אמורה הזו הבליטה. לראשונה התרופה את מקבל אתה כאשר הזריקה ניתנה
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 כל עבור בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא. ההזרקה לאחר הראשונים בשבועות מסוימים בהורמונים לעלייה לגרום עלול.
Leuprolide זו תקופה במהלך החמרה או חדשים סימפטומים

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,לאופרוליד זריקת קבלת לפני
-)LA, Vantas(, nafarelin )Synarel(, triptorelin )Triptodur, Trelstar ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

,leuprolide, goserelin )Zoladex(, histrelin )Supprelinבהזרקת מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל 
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. לופרוליד

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
( אמיודרון כמו סדיר לא לדופק מסוימות תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת כל את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
); )Contrave סוריןAF,  בטפאס, בטאפייס( וסוטלול כינידין), פרוקנביד( פרוקאינאמיד), נורפאס( דיספירמיד), קורדרון

;buproprion )Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, inהמאדי( דקסמתזון כגון הפה דרך סטרואידים; להתקפים תרופות ,(
( סיטלופרם כגון(SSRI)  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה ומעכבי); ראיוס( ופרדניזון) מדרול( מתילפרדניזולון

( פארוקסטין(Luvox),  פלובוקסמין-Symbyax), ב, סרפאם, פרוזאק( פלווקסטין), לקספרו( אסציטלופרם), סלקסה
 עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). זולופט( וסרטרלין) פקסיל, ברידל

 הקפידו לכן, לאופרוליד עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר

.לופרוליד בהזרקת להשתמש לא לך לומר עשוי שלך הרופא. חריג נרתיקי דימום לך יש אם שלך לרופא ספר

 דקות העצמות שבו מצב( באוסטיאופורוזיס פעם אי סבל או סבל משפחתך מבני מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר
 יש אם או; ארוכה תקופה במשך טבק במוצרי שימוש או אלכוהול שתיית של היסטוריה לך יש אם); להישבר יותר וסביר

 חסימת, סוכרת), השדרה עמוד( השדרה לעמוד שהתפשט סרטן, מוח גידולי, התקפים, דיכאון פעם אי לך היה או לך
 לא לב לקצב לגרום שעלולה לב בעיית נדיר( ממושךQT  מרווח, בשתן דם), שתן במתן לקושי שגורמת חסימה( שתן
 המובילים או המוח בתוך הדם כלי של היחלשות או סתימה( במוח דם כלי מחלות), פתאומי מוות או התעלפות, סדיר
.שלך הדם. מגנזיום או סידן, אשלגן של נמוכה רמה או, לב מחלות), למוח

 אם שלך לרופא ספר. מניקות או להריון להיכנס עלולות, בהריון בנשים לשימוש אסור לאופרוליד כי לדעת צריך אתה
 כאשר בהריון שאינך לוודא כדי הריון בדיקת לבצע עשוי שלך הרופא. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את

 הריון למנוע כדי הריון למניעת הורמונלית לא אמינה בשיטה להשתמש תצטרך. לאופרוליד זריקת לקבל מתחיל אתה
 להשתמש והמשיכו, לך שמתאימים מניעה אמצעי סוגי על שלך הרופא עם שוחח. לופרוליד הזרקת מקבל שאתה בזמן

 בזמן להריון שנכנסת חושב אתה אם. הטיפול במהלך קבועים מחזורים לכם להיות אמורות שלא למרות מניעה באמצעי
.לעובר להזיק עלולה לאופרוליד הזרקת. מיד לרופא התקשר, לאופרוליד זריקת קבלת

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא
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?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.התור את מחדש לקבוע כדי שלך לרופא מיד להתקשר עליך, לאופרוליד זריקת לקבלת פגישה החמצת אם

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה לאופרוליד הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

עייפות

רטיבות או הזעה), עז או קל גוף חום של פתאומי גל( חום גלי

כאחד ונשים גברים אצל החזה בגודל שינוי או כאב, בחזה רגישות

נשים אצל גירוד או יובש, מהנרתיק הפרשות

)מחזור( מחזור או) קל נרתיקי דימום( כתמים

האשכים בגודל ירידה

המינית בתשוקה או ביכולת ירידה

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב

ההזרקה ניתנה שבו במקום התקשות או אדמומיות, חבורות, צריבה, כאב

במשקל שינוי

מפרקים או שרירים כאבי

שפעת דמויי תסמינים או גרון כאב, שיעול, נזלת

חום

בטן כאב

עצירות

ראֹׁש ּכאְבֵ

אקנה

דּכִָאֹון

הרוח במצב תכופים ושינויים ברגשות לשלוט מסוגל לא

עצַּבנָּות

נוחות אי או נוחות אי של כללית תחושה

בזיכרון קושי

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
כוורות או פריחה, גירוד

בליעה או נשימה קשיי
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בלסת או בצוואר, בחזה, בגב, בזרועות כאבים

קשה או איטי דיבור

עילפון או סחרחורת

רגל או יד להזיז יכולת חוסר או תחושה חוסר, חולשה

עצם כאב

קשה או תכופה, כואבת שתן הטלת

בשתן דם

קיצוני צמא

חּולׁשהָ

יבש פה

בחילה

הקֲָאָה

פירותי ריח בעלת נשימה

בהכרה ירידה

פתאומי ראש כאב

מטושטשת ראייה

בראייה שינויים

עיניים להזיז קושי

עפעפיים צניחת

ּבלִּבּול

התקפים

 עם שוחח. עצמות לשבור הסיכוי את להגביר שעלול מה, שלך העצמות בצפיפות לירידה לגרום עלולה לאופרוליד הזרקת
.אלה סיכונים להפחית כדי לעשות יכול אתה מה לברר וכדי זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא

 תסמינים להופיע עלולים, מוקדמת התבגרות לצורךPED, Fensolvi) Depot (Lupron- לופרוליד זריקת המקבלים בילדים
 לופרוליד זריקת שמקבלות בנות אצל. הטיפול של הראשונים השבועות במהלך מינית התפתחות של מחמירים או חדשים
-PED) Depot (Lupronכתמים או הווסת תחילת להופיע עלולה, מוקדמת להתבגרות )במהלך) קל נרתיקי דימום 

.שלך לרופא התקשר, השני לחודש מעבר נמשך הדימום אם. לטיפול הראשונים החודשיים

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה לאופרוליד הזרקת
.התרופה

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

/a685040.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/6



MedlinePlus תרופות על מידע: לאופרוליד הזרקת14/4/2213:54,

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 כדי מסוימות מדידות וייקח מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 ייבדקו(HbA1c)  הגלוקוזיל וההמוגלובין בדם הסוכר רמת שגם יתכן. לאופרוליד להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק
.קבוע באופן

.לאופרוליד הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®אליגרד

®פנסולבי

®לופרון

®דיפו לופרון

-PED DepotLupron®

Leurprolide, Norethindrone) המכיל משולב כמוצר(®לופאנטה חבילת

שלהם השמות

AcetateLeuprorelin

15/07/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה
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AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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