
a685040.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

Leuprolideحقن
)lide) proe loo'باسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

حقنيستخدم المتقدم. البروستاتا بسرطان المرتبطة األعراض لعالج  Depot(  Lupron ، Leuprolide )Eligardحقنيستخدم

Fensolvi(  ، PED-Depot Leuprolide )Lupron  المركزي المبكر البلوغ لعالج أكثر أو سنتين بعمر األطفال فيCPP) وهي  ؛

البلوغ سن لدخول  ]العمرالعمر من سنوات 9 من أقل عادة ً[واألوالد  ]العمرمن سنوات 8 من أقل عادة ً[الفتيات تسبب حالة

  )Depotحقناستخدام يتم . )الجنسيةالخصائص وتطور الطبيعي من أسرع بشكل العظام نمو إلى يؤدي مما مبكراً ،

Leuprolide )Lupron  يبطن الذي النسيج نوع فيها ينمو حالة (الرحمي البطاني االنتباذ لعالج  )نوريثيندرون(آخر دواء مع أو بمفرده

يستخدم . )أخرىوأعراض  ، ]فترات[انتظامها عدم أو الشهرية الدورة وغزارة األلم ويسبب الجسم من أخرى مناطق في  ]الرحم[الرحم

عن الناجم  ء)الحمراالدم لخاليا الطبيعي العدد من أقل (الدم فقر لعالج أخرى أدوية مع أيضاً  Depot(  Leuprolide )Lupronحقن

المطلق الهرمون ناهضات تسمى األدوية من فئة في  Leuprolideحقن يقع . )الرحمفي سرطاني غير نمو (الرحمية الليفية األورام

الجسم.في الهرمونات بعض كمية تقليل طريق عن يعمل وهو . )(GnRHالتناسلية الغدد لموجهة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في ممرضة أو طبيب قبل من  )العضلةفي (العضل في حقنه يتم  )(Lupronالمفعول طويل كتعليق  Leuprolideحقن يأتي

أشهر 6 أو 4 أو 3 كل أو  )PED)-Depot Lupron ، Depot Lupronالشهر في واحدة مرة إعطاؤه يتم ما وعادة طبية عيادة أو مكتب

Month) -6Depot Lupron ، month -4Depot Lupron ، month -3PED-Depot Lupron ، month -3Depot Lupron( .

أو طبيب بواسطة  )مباشرةالجلد تحت (الجلد تحت حقنه يتم  )(Eligardالمفعول طويل كتعليق أيضاً  Leuprolideحقن يأتي

طويل كتعليق أيضاً  Leuprolideحقن يأتي أشهر. 6 أو 4 أو 3 أو شهر كل إعطاؤه يتم ما وعادة طبية عيادة أو مكتب في ممرضة

يتم ما وعادة عيادة أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة  )الجلدتحت مباشرة (الجلد تحت حقنه يتم  )(Fensolviالمفعول

سن من يعانون الذين األطفال في استخدامه عند ليوبروليد. بحقن عالجك سيستمر متى إلى طبيبك سيخبرك أشهر. 6 كل إعطاؤه

 )Fensolvi) ، month -3PED-Depot Lupron ، PED-Depot Lupronليوبروليد حقن إيقاف يتم أن المحتمل من المبكر ، البلوغ
األوالد.عند عاماً 12 و الفتيات عند عاماً 11 سن قبل طفلك طبيب قبل من

فيه تم الذي المكان في صغيراً نتوءاً تالحظ فقد الجلد ، تحت كحقن   )leuprolide )Eligardمنالمفعول طويل تعليقاً تلقيت إذا

النهاية.في النتوء هذا يختفي أن يجب مرة. ألول الدواء تلقي عند الحقن إعطاء
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أي عن بحثاً بعناية طبيبك سيراقبك الحقن. بعد األولى القليلة األسابيع في معينة هرمونات في زيادة  Leuprolideيسبب قد

الوقت.هذا خالل تفاقم أو جديدة أعراض

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

 ،leuprolideحقن تلقي قبل

إيه ، إل سوبريلين (هيستريلين  ، )زوالديكس(جوسريلين ليوبروليد ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

ليوبروليد. حقن في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي  ، )تريلستارتريبتودور ، (تريبتوريلين  ، )سيناريل(نافاريلين  ، )فانتاس

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

 ، )كوردارون(أميودارون مثل القلب ضربات انتظام لعدم األدوية بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

(بوبروبريون  ؛ )سورينإف ، إيه بيتاباس بيتاباس ، (وسوتالول كينيدين ،  ، )بروكانابيد(بروكاييناميد  ، )نوربيس(ديسوبيراميد
 ، )(Hemadyديكساميثازون مثل الفم طريق عن المنشطات للنوبات. أدوية  ؛ )كونتراففي ويلبوترين ، فورفيفو ، أبلينزين ،

(سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص ومثبطات  ؛ )رايوس(وبريدنيزون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل
(باروكستين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )سيمبياكسفي سارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ، )ليكسابرو(إسيتالوبرام  ، )سيليكسا

عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )زولوفت(وسيرترالين  ، )باكسيلبريسديل ،

تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا ليوبروليد ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى

ليوبروليد.حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك قد عادي. غير مهبلي نزيف لديك كان إذا طبيبك أخبر

العظام فيها تكون حالة (به أصبت أن سبق أو العظام بهشاشة مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

كنت إذا أو الزمن ؛ من طويلة لفترة التبغ منتجات استخدام أو الكحول شرب من تاريخ لديك كان إذا  ؛ )للكسرعرضة وأكثر رقيقة

)الفقريالعمود (الفقري العمود في انتشر الذي السرطان أو المخ ، أورام أو النوبات ، أو االكتئاب ، من قبل من عانيت أو تعاني
(طويلة  QTفترة أو البول ، في دم وجود أو  ، )التبولفي صعوبة يسبب انسداد (البولية المسالك انسداد أو السكري ، مرض أو  ،

(الدماغية الدموية األوعية أمراض  ، )المفاجئالموت أو اإلغماء أو القلب ضربات انتظام عدم تسبب قد قلبية مشكلة نادرة.
أو البوتاسيوم مستوى انخفاض أو القلب ، أمراض  ، )الدماغإلى تؤدي أو الدماغ داخل الدموية األوعية ضعف أو انسداد

دمك.في المغنيسيوم أو الكالسيوم

كنت إذا طبيبك أخبر المرضعات. أو يحملن ، أن يمكن أو الحوامل ، النساء في تستخدم أن ينبغي ال ليوبروليد أن تعلم أن يجب

حقن تلقي في تبدأ عندما حامال ًلست أنك من للتأكد الحمل اختبار بإجراء طبيبك يقوم قد مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ً

إلى تحدث ليوبروليد. حقنة تلقيك أثناء الحمل لمنع النسل لتحديد موثوقة هرمونية غير طريقة استخدام إلى ستحتاج ليوبروليد.

يكون أن ينبغي ال أنه من الرغم على الحمل منع وسائل استخدام في واستمري لك ، المناسبة النسل تحديد أنواع حول طبيبك

على بطبيبك فاتصل ليوبروليد ، حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت أنك تعتقد كنت إذا العالج. أثناء منتظمة حيض فترات لديك

الجنين. Leuprolideحقن يؤذي أن يمكن الفور.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

تحديد إلعادة الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم االتصال عليك يجب  ، leuprolideمن حقنة لتلقي موعد فاتك إذا

موعدك.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Leuprolideحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

تعب

التعرقأو التعرق أو  )الشديدةأو المعتدلة الجسم حرارة من مفاجئة موجة (الساخنة الهبات

والنساءالرجال من كل لدى الثدي حجم في تغير أو ألم أو الثدي حنان

النساءعند حكة أو جفاف أو مهبلية إفرازات

)فترات(الحيض أو  )خفيفمهبلي نزيف (التبقيع

الخصيتينحجم في انخفاض

الرغبةأو الجنسية القدرة في انخفاض

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

الحقنمكان في تصلب أو احمرار أو كدمات أو حرقة أو ألم

الوزنفي تغير

المفاصلأو العضالت آالم

األنفلونزاأعراض تشبه أعراض أو الحلق التهاب أو السعال أو األنف سيالن

حمُى

المعدةفي آالم

إمساك

الراسصداع

الشبّاَبحبَ ُّ

كآبة

المتكررةالمزاجية الحالة وتغيرات المشاعر في التحكم على قادر غير

العصبية

االرتياحعدم أو الراحة بعدم العام الشعور

الذاكرةفي صعوبة

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

الفور:

خالياأو جلدي طفح أو حكة

البلعأو التنفس في صعوبة
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الفكأو الرقبة أو الصدر أو الظهر أو الذراعين في ألم

صعبأو بطيء كالم

إغماءأو دوار

الساقأو الذراع تحريك على القدرة عدم أو تنميل أو ضعف

العظامآالم

الصعبأو المتكرر أو المؤلم التبول

البولفي دم

الشديدالعطش

ضعف

جاففم

غثيان

التقيؤ

الفواكهرائحة منها تفوح التي النفس رائحة

الوعيقلة

مفاجئصداع

الرؤيةوضوح عدم

الرؤيةتغيرات

العيونتحريك صعوبة

الجفونتدلي

ارتباك

النوبات

مخاطر حول طبيبك إلى تحدث العظام. كسر فرصة من يزيد قد مما عظامك كثافة انخفاض في  Leuprolideحقن يتسبب قد

المخاطر.هذه لتقليل به القيام يمكنك ما ومعرفة الدواء هذا استخدام

أو جديدة أعراض تحدث قد المبكر ، للبلوغ  Fensolvi(  ، PED-Depot leuprolide )Lupronحقنيتلقون الذين األطفال في

 PED( -Depotحقنيتلقين اللواتي الفتيات في العالج. من األولى القليلة األسابيع خالل الجنسي للنمو متفاقمة

leuprolide )Lupron  العالج. من األولين الشهرين خالل  )خفيفمهبلي نزيف (التبقع أو الحيض بداية يحدث قد المبكر ، للبلوغ

بطبيبك.فاتصل الثاني ، الشهر بعد النزيف استمر إذا

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

من للتحقق معينة قياسات واتخاذ المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

بانتظام. )(HbA1cالغليكوزيالتي والهيموغلوبين الدم في السكر نسبة فحص أيضاً يمكن ليوبروليد. لحقن جسمك استجابة

ليوبروليد.حقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

®إليجارد

®فينسولفي

®لوبرون

®لوبرونمستودع

®PED-Lupronمستودع

)Norethindroneو  Leurprolideعلى يحتوي تركيبي كمنتج (®Lupanetaحزمة

هناكأسماء

Leuprorelinخالت

2020/07/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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