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Leuprolide Injection
binibigkas bilang (loo proe' lide)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Leuprolide injection (Eligard, Lupron Depot) ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas na nauugnay sa advanced na kanser sa prostate. 

Ang Leuprolide injection (Lupron Depot-PED, Fensolvi) ay ginagamit sa mga batang 2 taong gulang o mas matanda upang gamutin ang gitnang 

maagang pagbibinata (CPP; isang kondisyon na nagdudulot ng mga batang babae [karaniwan ay mas bata sa 8 taong gulang] at mga lalaki 

[karaniwan ay mas bata sa 9 taong gulang] edad] upang pumasok sa pagdadalaga nang masyadong maaga, na nagreresulta sa mas mabilis kaysa 

sa normal na paglaki ng buto at pag-unlad ng mga sekswal na katangian). Ang Leuprolide injection (Lupron Depot) ay ginagamit nang nag-iisa o 

kasama ng ibang gamot (norethindrone) upang gamutin ang endometriosis (isang kondisyon kung saan ang uri ng tissue na nakaguhit sa matris 

[sinapupunan] ay lumalaki sa ibang bahagi ng katawan at nagdudulot ng pananakit, mabigat o hindi regular na regla. [mga panahon], at iba pang 

mga sintomas). Ginagamit din ang Leuprolide injection (Lupron Depot) kasama ng iba pang gamot upang gamutin ang anemia (mas mababa 

kaysa sa normal na bilang ng mga pulang selula ng dugo) na dulot ng uterine fibroids (hindi cancerous na paglaki sa matris). Ang Leuprolide 

injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonists. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagpapababa ng dami ng ilang hormone sa katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Leuprolide injection ay nagmumula bilang isang long-acting suspension (Lupron) na ini-inject nang intramuscularly (sa isang 

kalamnan) ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o klinika at karaniwang ibinibigay isang beses sa isang buwan 

(Lupron Depot, Lupron Depot-PED) o bawat 3, 4, o 6 na buwan (Lupron Depot-3 buwan, Lupron Depot-PED-3 buwan, Lupron 

Depot-4 na buwan, Lupron Depot-6 na Buwan). Ang Leuprolide injection ay dumarating din bilang isang long-acting suspension 

(Eligard) na itinuturok sa ilalim ng balat (sa ilalim lamang ng balat) ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o klinika at 

kadalasang ibinibigay tuwing 1, 3, 4, o 6 na buwan. Ang Leuprolide injection ay dumarating din bilang isang long-acting 

suspension (Fensolvi) na itinuturok sa ilalim ng balat (sa ilalim lamang ng balat) ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina 

o klinika at karaniwang ibinibigay tuwing 6 na buwan. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung gaano katagal ang iyong paggamot 

na may leuprolide injection. Kapag ginamit sa mga batang may maagang pagbibinata, ang leuprolide injection (Lupron Depot-

PED, Lupron Depot-PED-3 buwan, Fensolvi) ay malamang na ihihinto ng doktor ng iyong anak bago ang 11 taong gulang sa mga 

babae at 12 taong gulang sa mga lalaki.

Kung nakatanggap ka ng leuprolide long-acting suspension (Eligard) bilang subcutaneous injection, maaari mong mapansin ang 

isang maliit na bukol sa lugar kung saan ibinigay ang iniksyon noong una kang tumanggap ng gamot. Ang bukol na ito ay dapat 

mawala sa kalaunan.
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Ang Leuprolide ay maaaring magdulot ng pagtaas sa ilang partikular na hormones sa unang ilang linggo pagkatapos ng iniksyon. Susubaybayan 

ka ng iyong doktor nang mabuti para sa anumang bago o lumalalang sintomas sa panahong ito.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng leuprolide injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa leuprolide, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, 
Vantas), nafarelin (Synarel), triptorelin (Triptodur, Trelstar), anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa 
leuprolide injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: ilang mga gamot para sa hindi regular na tibok ng puso gaya ng amiodarone (Cordarone), disopyramide 
(Norpace), procainamide (Procanbid), quinidine, at sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine); buproprion (Aplenzin, Forfivo, 
Wellbutrin, sa Contrave); mga gamot para sa mga seizure; oral steroid tulad ng dexamethasone (Hemady), 
methylprednisolone (Medrol), at prednisone (Rayos); at mga selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) tulad ng citalopram 
(Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, sa Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil), at 
sertraline (Zoloft). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka 
nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa leuprolide, kaya 
siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas 
sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang hindi pangkaraniwang pagdurugo sa ari. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng leuprolide 

injection.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng osteoporosis (kondisyon kung saan 

ang mga buto ay manipis at mas malamang na mabali); kung mayroon kang kasaysayan ng pag-inom ng alak o paggamit ng mga 

produktong tabako sa loob ng mahabang panahon; o kung mayroon ka o nakaranas na ng depresyon, mga seizure, mga tumor sa 

utak, kanser na kumalat sa gulugod (backbone), diabetes, bara sa ihi (pagbara na nagdudulot ng kahirapan sa pag-ihi), dugo sa iyong 

ihi, isang matagal na pagitan ng QT (isang bihirang problema sa puso na maaaring magdulot ng hindi regular na tibok ng puso, 

nanghihina, o biglaang pagkamatay), sakit sa cerebrovascular (pagbara o panghihina ng mga daluyan ng dugo sa loob ng utak o 

humahantong sa utak), sakit sa puso, o mababang antas ng potassium, calcium, o magnesium sa ang iyong dugo.

dapat mong malaman na ang leuprolide ay hindi dapat gamitin sa mga babaeng buntis, maaaring mabuntis, o nagpapasuso. 
Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Maaaring magsagawa ang iyong doktor ng 
pregnancy test upang matiyak na hindi ka buntis kapag nagsimula kang tumanggap ng leuprolide injection. Kakailanganin 
mong gumamit ng isang maaasahang nonhormonal na paraan ng birth control upang maiwasan ang pagbubuntis habang 
ikaw ay tumatanggap ng leuprolide injection. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga uri ng birth control na tama para 
sa iyo, at patuloy na gumamit ng birth control kahit na hindi ka dapat magkaroon ng regular na regla sa panahon ng iyong 
paggamot. Kung sa tingin mo ay buntis ka habang tumatanggap ng leuprolide injection, tawagan kaagad ang iyong doktor. 
Ang leuprolide injection ay maaaring makapinsala sa fetus.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.
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Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng iniksyon ng leuprolide, dapat mong tawagan kaagad ang iyong healthcare 

provider upang muling iiskedyul ang iyong appointment.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Leuprolide injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagkapagod

hot flashes (isang biglaang alon ng banayad o matinding init ng katawan), pagpapawis, o clamminess

lambot ng dibdib, pananakit, o pagbabago sa laki ng suso sa mga lalaki at babae

discharge, pagkatuyo, o pangangati sa mga babae

spotting (light vaginal bleeding) o regla (periods)

pagbaba sa laki ng mga testicle

pagbaba sa kakayahan o pagnanasa sa pakikipagtalik

pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

sakit, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa

pananakit, paso, pasa, pamumula, o paninigas sa lugar kung saan ibinigay ang iniksyon

pagbabago sa timbang

pananakit ng kalamnan o kasukasuan

sipon, ubo, pananakit ng lalamunan, o mga sintomas na parang trangkaso

lagnat

sakit sa tyan

pagtitibi

sakit ng ulo

acne

depresyon

hindi makontrol ang mga emosyon at madalas na pagbabago ng mood

kaba

pangkalahatang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o pagkabalisa

kahirapan sa memorya

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

pangangati, pantal, o pantal

kahirapan sa paghinga o paglunok
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pananakit sa mga braso, likod, dibdib, leeg, o panga

mabagal o mahirap na pagsasalita

pagkahilo o nanghihina

kahinaan, pamamanhid, o kawalan ng kakayahang ilipat ang isang braso o binti

sakit ng buto

masakit, madalas, o mahirap na pag-ihi

dugo sa ihi

matinding pagkauhaw

kahinaan

tuyong bibig

pagduduwal

pagsusuka

hininga na amoy prutas

nabawasan ang kamalayan

biglaang sakit ng ulo

malabong paningin

pagbabago ng paningin

hirap igalaw ang mata

nakalaylay na talukap

pagkalito

mga seizure

Ang iniksyon ng Leuprolide ay maaaring magdulot ng pagbaba sa density ng iyong mga buto na maaaring magpataas ng pagkakataon ng mga baling buto. 

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito at upang malaman kung ano ang maaari mong gawin upang 

mabawasan ang mga panganib na ito.

Sa mga batang tumatanggap ng leuprolide injection (Lupron Depot-PED, Fensolvi) para sa maagang pagbibinata, ang mga bago o 

lumalalang sintomas ng sekswal na pag-unlad ay maaaring mangyari sa mga unang ilang linggo ng paggamot. Sa mga batang babae na 

tumatanggap ng leuprolide injection (Lupron Depot-PED) para sa maagang pagbibinata, ang simula ng regla o spotting (light vaginal 

bleeding) ay maaaring mangyari sa unang dalawang buwan ng paggamot. Kung magpapatuloy ang pagdurugo lampas sa ikalawang 

buwan, tawagan ang iyong doktor.

Ang Leuprolide injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab at 

magsasagawa ng ilang mga sukat upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa leuprolide injection. Ang iyong asukal sa dugo at 

glycosylated hemoglobin (HbA1c) ay maaari ding regular na suriin.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong na mayroon ka tungkol sa iniksyon ng leuprolide.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Eligard®

Fensolvi®

Lupron®

Lupron Depot®

Lupron Depot-PED®

Lupaneta Pack®(bilang isang kumbinasyong produkto na naglalaman ng Leurprolide, Norethindrone)

mga pangalan

Leuprorelin Acetate

Huling Binago - 07/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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