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löprolid enjeksiyonu
(loo proe' lide) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Leuprolide enjeksiyonu (Eligard, Lupron Depot), ilerlemiş prostat kanseri ile ilişkili semptomları tedavi etmek 
için kullanılır. Leuprolide enjeksiyonu (Lupron Depot-PED, Fensolvi), 2 yaş ve üstü çocuklarda merkezi erken 
ergenliği (CPP; kızlarda [genellikle 8 yaşından küçük] ve erkeklerde [genellikle 9 yaşından küçük] neden olan 
bir durum tedavisinde kullanılır. yaş] ergenliğe çok erken girmek, normalden daha hızlı kemik büyümesi ve 
cinsel özelliklerin gelişmesine neden olur). Löprolid enjeksiyonu (Lupron Depot) tek başına veya başka bir 
ilaçla (noretindron) endometriozis (rahimi [rahmi] kaplayan doku tipinin vücudun diğer bölgelerinde 
büyüdüğü ve ağrıya, ağır veya düzensiz adet kanamasına neden olduğu bir durum) tedavisinde kullanılır. 
[dönemler] ve diğer semptomlar). Löprolid enjeksiyonu (Lupron Depot), rahim fibroidlerinin (rahimdeki 
kanserli olmayan büyüme) neden olduğu anemiyi (normal sayıda kırmızı kan hücresi sayısından daha düşük) 
tedavi etmek için başka ilaçlarla birlikte kullanılır. Leuprolide enjeksiyonu, gonadotropin salgılatıcı hormon 
(GnRH) agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücuttaki belirli hormonların miktarını azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Leuprolide enjeksiyonu, bir tıp ofisinde veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından kas içine (kas içine) enjekte 
edilen ve genellikle ayda bir (Lupron Depot, Lupron Depot-PED) veya her defasında verilen uzun etkili bir 
süspansiyon (Lupron) olarak gelir. 3, 4 veya 6 ay (Lupron Depot-3 ay, Lupron Depot-PED-3 ay, Lupron Depot-4 ay, 
Lupron Depot-6 Ay). Leuprolide enjeksiyonu ayrıca bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından deri 
altından (derinin hemen altına) enjekte edilen ve genellikle 1, 3, 4 veya 6 ayda bir verilen uzun etkili bir süspansiyon 
(Eligard) olarak gelir. Leuprolide enjeksiyonu ayrıca bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından deri 
altından (derinin hemen altına) enjekte edilen ve genellikle her 6 ayda bir verilen uzun etkili bir süspansiyon 
(Fensolvi) olarak gelir. Doktorunuz size löprolid enjeksiyonu ile tedavinizin ne kadar süreceğini söyleyecektir. Erken 
ergenlik çağındaki çocuklarda kullanıldığında, leuprolide enjeksiyonu (Lupron Depot-PED, Lupron Depot-PED-3 ay, 
Fensolvi) muhtemelen çocuğunuzun doktoru tarafından kızlarda 11 yaşından ve erkeklerde 12 yaşından önce 
durdurulacaktır.

Deri altı enjeksiyon olarak leuprolid uzun etkili süspansiyon (Eligard) alırsanız, ilacı ilk aldığınızda 
enjeksiyonun yapıldığı yerde küçük bir şişlik fark edebilirsiniz. Bu yumru sonunda gitmeli.
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Leuprolid, enjeksiyondan sonraki ilk birkaç hafta içinde bazı hormonlarda artışa neden olabilir. Doktorunuz bu süre 

zarfında herhangi bir yeni veya kötüleşen semptom için sizi dikkatle izleyecektir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Löprolid enjeksiyonu almadan önce,

löprolid, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, Vantas), nafarelin (Synarel), triptorelin (Triptodur, 
Trelstar), diğer ilaçlar veya löprolid enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: amiodaron (Cordarone), disopiramid (Norpace), prokainamid (Procanbid), kinidin ve sotalol 
(Betapace, Betapace AF, Sorine) gibi düzensiz kalp atışı için belirli ilaçlar; buproprion (Aplenzin, Forfivo, 
Wellbutrin, Contrave'de); nöbetler için ilaçlar; deksametazon (Hemady), metilprednizolon (Medrol) ve 
prednizon (Rayos) gibi oral steroidler; ve sitalopram (Celexa), essitalopram (Lexapro), fluoksetin 
(Prozac, Sarafem, Symbyax'ta), fluvoksamin (Luvox), paroksetin (Brisdelle, Paxil) ve sertralin (Zoloft) 
gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da löprolid ile etkileşime 
girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza 
bildirdiğinizden emin olun.

Olağandışı vajinal kanamanız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size löprolid enjeksiyonu kullanmamanızı 
söyleyebilir.

siz veya ailenizden herhangi birinin osteoporozu (kemiklerin ince ve kırılma olasılığının yüksek olduğu 
durum) olup olmadığını doktorunuza söyleyin; Uzun süredir alkol veya tütün ürünleri kullanma 
geçmişiniz varsa; ya da depresyon, nöbetler, beyin tümörleri, omurgaya (omurga) yayılmış kanser, 
diyabet, idrar tıkanıklığı (idrar yapma zorluğuna neden olan tıkanıklık), idrarınızda kan, uzamış QT 
aralığı (nadir görülen düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani ölüme neden olabilen kalp sorunu), 
serebrovasküler hastalık (beyin içindeki veya beyne giden kan damarlarının tıkanması veya 
zayıflaması), kalp hastalığı veya düşük potasyum, kalsiyum veya magnezyum seviyesi kanın.

leuprolid'in hamile, hamile kalabilecek veya emziren kadınlarda kullanılmaması gerektiğini bilmelisiniz. 
Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, 
löprolid enjeksiyonu almaya başladığınızda hamile olmadığınızdan emin olmak için bir hamilelik testi 
yapabilir. Löprolid enjeksiyonu sırasında hamileliği önlemek için hormonal olmayan güvenilir bir doğum 
kontrol yöntemi kullanmanız gerekecektir. Sizin için doğru olan doğum kontrol yöntemleri hakkında 
doktorunuzla konuşun ve tedaviniz sırasında düzenli adet görmemeniz gerekse bile doğum kontrolünü 
kullanmaya devam edin. Löprolid enjeksiyonu yaparken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız hemen 
doktorunuzu arayın. Leuprolide enjeksiyonu fetüse zarar verebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.
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Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir löprolid enjeksiyonu almak için bir randevuyu kaçırırsanız, randevunuzu yeniden planlamak için 
hemen sağlık uzmanınızı aramalısınız.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Löprolid enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

yorgunluk

sıcak basması (ani hafif veya yoğun vücut ısısı dalgası), terleme veya rutubet

hem erkeklerde hem de kadınlarda meme hassasiyeti, ağrısı veya meme büyüklüğünde değişiklik

kadınlarda vajinal akıntı, kuruluk veya kaşıntı

lekelenme (hafif vajinal kanama) veya adet görme (dönemler)

testislerin boyutunda azalma

cinsel yetenek veya arzuda azalma

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, yanma, morarma, kızarıklık veya sertleşme

ağırlık değişikliği

kas veya eklem ağrısı

burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı veya grip benzeri semptomlar

ateş

karın ağrısı

kabızlık

baş ağrısı

akne

depresyon

duyguları ve sık ruh hali değişikliklerini kontrol edememe

sinirlilik

genel rahatsızlık veya huzursuzluk hissi

hafıza ile ilgili zorluk

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

kaşıntı, kızarıklık veya kurdeşen

nefes alma veya yutma zorluğu
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kollarda, sırtta, göğüste, boyunda veya çenede ağrı

yavaş veya zor konuşma

baş dönmesi veya bayılma

zayıflık, uyuşukluk veya bir kol veya bacağı hareket ettirememe

kemik ağrısı

ağrılı, sık veya zor idrara çıkma

idrarda kan

aşırı susuzluk

zayıflık

kuru ağız

mide bulantısı

kusma

meyveli kokan nefes

azalmış bilinç

ani baş ağrısı

bulanık görme

görme değişiklikleri

gözleri hareket ettirmede zorluk

sarkık göz kapakları

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

nöbetler

Löprolid enjeksiyonu, kemiklerinizin yoğunluğunda azalmaya neden olabilir ve bu da kırık kemik olasılığını 
artırabilir. Bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun ve bu riskleri azaltmak için neler 
yapabileceğinizi öğrenin.

Erken ergenlik için löprolid enjeksiyonu (Lupron Depot-PED, Fensolvi) alan çocuklarda, tedavinin ilk birkaç 
haftasında yeni veya kötüleşen cinsel gelişim belirtileri ortaya çıkabilir. Erken ergenlik için löprolid 
enjeksiyonu (Lupron Depot-PED) alan kızlarda, tedavinin ilk iki ayında adet kanaması veya lekelenme 
(hafif vajinal kanama) meydana gelebilir. Kanama ikinci aydan sonra da devam ederse doktorunuzu 
arayın.

Leuprolide 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.
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(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 löprolid enjeksiyonuna 

tepkisini kontrol etmek için belirli laboratuvar testleri isteyecek ve belirli ölçümler yapacaktır. Kan şekeriniz ve glikosile 

edilmiş hemoglobininiz (HbA1c) de düzenli olarak kontrol edilebilir.

Löprolid enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

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

eligard®

Fensolvi®

lupron®

Lupron Deposu®

Lupron Depo-PED®

Lupaneta Paketi®(Leurprolide, Noretindron içeren bir kombinasyon ürünü olarak)

diğer isimler

leuprorelin asetat
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
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