
دورابولينديكا
)الناندرولونديكانوات (

الدواءاسم
)الناندرولونديكانوات لحقن محلول (دورابولينديكا

3ا44حC28الجزيئية: الصيغة

3decanoate yl-β-17en-4-estr-oxo-الكيميائي: االسم
360-70-3ال: كاس. 428.7 الجزيئية: الكتلة

العضلي.لإلعطاء أندروجيني زيتي مستحضر دورابولين ديكا

وصف

قابل ولكنه الماء في عملياً للذوبان قابل غير إنه كريمي. أبيض إلى أبيض بلوري مسحوق عن عبارة الناندرولون ديكانوات

واإلسترات.الثابتة والزيوت واألثير واإليثانول الكلوروفورم في بحرية للذوبان

فاتح.أصفر زيتي سائل من مل 1 على تحتوي مسبقاً معبأة مل 1 سعة محاقن في  Durabolin-Decaيأتي

تكوين

المكونات على أيضاً المنتج يحتوي الناندرولون. ديكانوات الفعالة المادة من ملغ 50 على دورابولين ديكا من مل كل يحتوي

الحجم.تشكل التي  )السودانيالفول (أراشيس وزيت  )مل0.1 (بنزيل كحول النشطة غير

العقاقيرعلم

الدوائيةالخصائص

المستحضر ديكانوات إستر يعطي الناندرولون. هي دوائيا الفعالة المادة الحقن. طريق عن ابتنائي دواء هو دورابولين ديكا

الحقن.بعد أسابيع ثالثة حوالي تبلغ عمل مدة

معزز ابتنائي نشاط على يحتوي فإنه التستوستيرون ، هرمون مع بالمقارنة الذكورة. بهرمون كيميائيا ًمرتبط الناندرولون

ربط دراسات خالل من شرحه وتم الحيوانات على الحيوية االختبارات في ذلك إثبات تم وقد منخفض. الذكورة منشط ونشاط

عشاري أن ثبت وقد اإلنسان ، في السريري. االستخدام في الناندرولون في األندروجين انخفاض تأكيد تم المستقبالت.

الثدي بسرطان المصابات النساء في العظام. هشاشة في العظام كتلة من ويزيد الكالسيوم استقالب على إيجاباً يؤثر دورابولين

عمل لديه دورابولين ديكا ذلك ، على عالوة أشهر. لعدة موضوعية انحدارات إلنتاج  Durabolin-Decaعن اإلبالغ تم المنتشر ،

استخدامه ويتم الغذائي التمثيل دراسات خالل من للبروتين الغذائي التمثيل على التأثير هذا تحديد تم للنيتروجين. موفر

والصدمات الكبرى الجراحة وبعد الموهنة المزمنة األمراض أثناء مثل البروتين نقص فيها يوجد التي الحاالت في عالجياً

الشديدة.

TITLE - NANDROLONE DECANOATE / DECA-DURABOLIN MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ARABIC

Source : GP2U Telehealth

www.911globalmeds.com/buy-nandrolone-decanoate-deca-metadec-online
https://gp2u.com.au/static/pdf/D/DECA-DURABOLIN-PI.pdf


الوريدية.التغذية إلى باإلضافة غذائية وتدابير محددة لعالجات داعم كمساعد  Durabolin-Decaيعمل

إلى يفتقر الناندرولون بها. الموصى الجرعات في نسبياً شائعة غير  )virilisationمثل (األندروجينية التأثيرات

صفراوي.وركود الكبد وظائف في خلل بحدوث ترتبط التي  alkyl-C17alphaمجموعة

الدواءحركية خصائص

استيعاب

أيام.6 يبلغ نصف بعمر الدم في الحقن موقع من ببطء الناندرولون ديكانوات إطالق يتم

توزيع

المائي التحلل لعملية النصف عمر متوسط   يبلغ أقل. أو ساعة نصف بعمر ناندرولون إلى بسرعة اإلستر يتحلل الدم ، في

ساعات.4 حوالي الناندرولون على والقضاء والتوزيع

واإلفرازالغذائي التمثيل

نوريبياندروستيرون 19- و نوريتيوكوالنولون 19-و نوراندروستيرون 19-تحديد تم الكبد. بواسطة الناندرولون استقالب يتم

دوائياً.تأثيراً تظهر المستقلبات هذه كانت إذا ما المعروف غير من البول. في كمستقلبات

اإلستعمالدواعي

المزمن.الكلوي للفشل المصاحب الدم وفقر المزمن الكلوي القصور الحاد ، الكلوي الفشل•

للجراحة.القابل غير الثدي لسرطان الملطفة للمعالجة•

.)اإلستروجيناستعمال يمنع حيث (العظام هشاشة•
الالتنسجي.الدم فقر•

بالكورتيكوستيرويدات.األمد طويل لعالج يخضعون الذين المرضى•

موانع

حمل.•

الرضاعة.•

الذكر.في به المشتبه أو المعروف الثدي سرطان أو البروستات سرطان•

األراشيس. زيت ذلك في بما السواغات ، من أي أو الناندرولون ، ديكانوات الفعالة ، للمادة الحساسية فرط•

وفول السوداني الفول من حساسية من يعانون الذين المرضى في بطالن هو دورابولين ديكا فإن ولذلك

.)احتياطاتانظر(الصويا
الكلية.التهاب من الكلوية المرحلة أو نخر•

البيليروبين.إفراز ضعف مع الكبد أمراض•

القلب.فشل•

احتياطات

بها.الموصى الجرعات تجاوز ينبغي ال•

العالج.عن التوقف في النظر فيجب بالذعر ، اإلصابة عالمات ظهرت إذا•

الهيبارين.تأثير تحت المريض كان إذا دورابولين ديكا حقنة إعطاء ينبغي ال•

الحميد.البروستاتا تضخم مرضى عند بحذر االبتنائية الستيرويدات استخدام يجب•

االبتنائي الستيرويد عالج مع باالقتران الكبد  peliosisو الكبدية الخاليا أورام عن نادرة تقارير هناك كانت•

األمد.طويل األندروجيني

لألطفال إعطاؤه عدم ويجب المحلول من مل لكل بنزيل كحول من ملغ 100 على  Durabolin-Decaيحتوي•

البنزيل كحول يسبب قد الوالدة. حديثي أو الخدج األطفال ذلك في بما سنوات ، 3 عن أعمارهم تقل الذين

سنوات.3 سن حتى واألطفال الرضع عند تأقية وتفاعالت سامة تفاعالت

والفعالية.األمان تحديد يتم لم األطفال. في دورابولين ديكا استخدام عن كافية بيانات توجد ال•
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قبل من استخدامه   /تناولهعدم ويجب  )السودانيالفول (األراشيس زيت على  Durabolin-Decaيحتوي•

السوداني الفول من الحساسية بين محتملة عالقة لوجود نظراً السوداني. الفول بحساسية المعروفين المرضى

(دورابولين ديكا تجنب الصويا حساسية من يعانون الذين المرضى على أيضاً يجب الصويا ، فول تجاه والحساسية
.)موانع انظر

التالية:الحاالت من يعانون الذين المرضى مراقبة يجب•

أو (نصفي صداع أو صرع الدم ، ضغط ارتفاع وظيفي ، خلل أو كلوي فشل صريح ، أو كامن قلبي قصور-

والسوائل ؛الملح احتباس على أحياناً تحفز قد االبتنائية الستيرويدات ألن  ، )الحاالتهذه من تاريخ

ينقص أو يزيد قد الدم في الكوليسترول ألن نظراً المزمن. الشريان مرض أو القلب عضلة احتشاء من تاريخ

التسلسلية التحديدات تعتبر المرضى. هؤالء لمثل اإلعطاء عند الحذر توخي يجب باألندروجين ، العالج أثناء

أهمية.ذات الدم في للكوليسترول

؛األخرىاألدوية مع التفاعالت انظر- السكري مرض

المشاشية ؛إغالق من تسرع قد عالية بجرعات االبتنائية الستيرويدات ألن لإلحصاء ، مكتمل غير نمو

الدم كالسيوم وفرط الدم كالسيوم بفرط المرضى هؤالء يصاب قد الثدي. لسرطان الهيكلية النقائل

مناسب. بشكل الدم كالسيوم فرط ومعالجة دورابولين ديكا إيقاف يجب الحالة هذه وفي عفوي بشكل

االبتنائي.بالستيرويد العالج استئناف يمكن الطبيعي ، وضعها إلى الكالسيوم مستويات عادت إذا

الكبد.ضعف

-

-

-

-

-

قد األفراد بعض أن يدركوا أن ويجب استخدامها يساء لن دورابولين ديكا أن من حذرين الواصفون يكون أن يجب•

المخاطر يحمل الرياضة في القدرة لتعزيز االبتنائية المواد استخدام إساءة إن المخدرات. عن البحث سلوك يظهرون

عند المنوية الحيوانات تكوين وتثبيط الخصية ضمور الماء ؛ احتباس تثبيطها: ويجب التالية الجسيمة الصحية

اإلناث ؛ عند والشعرانية الشباب حب الصوت ، في بحة أنها على إليها ينظر  ، virilisationو الطمث قلة الذكور.

hepatis peliosis  السلبيةاآلثار انظر(أخرى كبدية سمية أي أو(.

الخصوبةعلى التأثيرات

الناندرولون.ديكانوات باستخدام البالغة الحيوانات في المبكر الجنيني والتطور القياسية الخصوبة دراسات إجراء يتم لم

)دفئة (الحمل في االستخدام

الجنين.على للرجولة مسبب تأثير األندروجينية التأثيرات ذات األخرى والمواد االبتنائية للستيرويدات يكون قد بطالن.

الرضاعةفي استخدم

في تفرز التي الناندرولون استرات وكمية الوالدة حديثي على فيريليز تأثير لها يكون قد االبتنائية الستيرويدات بطالن.

معروفة.غير الثدي حليب

السرطنة

الحيوانات.في الناندرولون ديكانوات من للسرطان المسببة التأثيرات حول دراسات إجراء يتم لم

الجينيةالسمية

الناندرولون.ديكانوات لعقار للجينات السامة التأثيرات حول دراسات إجراء يتم لم

األخرىاألدوية مع التفاعالت

جرعة تقليل يلزم قد الفموية. التخثر لمضادات الحساسية من االبتنائية الستيرويدات تزيد قد التخثر: مضادات•

الذين المرضى يحتاج المطلوب. العالجي المستوى عند البروثرومبين زمن على الحفاظ أجل من التخثر مضادات

االبتنائية.األدوية إيقاف أو بدء عند خاصة ًدقيقة ، مراقبة إلى الفم طريق عن للتخثر مضاداً عالجاً يتلقون

نسبة خفض إلى للمنشطات األيضية التأثيرات تؤدي قد السكري ، مرضى في األخرى: الدم سكر وعوامل األنسولين•

األخرى.الدم سكر وعوامل األنسولين متطلبات تقليل وبالتالي الدم في السكر
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المعمليةاالختبارات على التأثيرات

وامتصاص الدرقية الغدة بهرمون االرتباط وقدرة  ، )(PBIبالبروتين المرتبط اليود مستويات االبتنائية تقلل قد•

المشع.اليود

.)النخاميةالغدة عمل (ميتيرابون واختبار الجلوكوز تحمل اختبار في تغييرات االبتنائية تسبب قد•

السلبيةاآلثار

للمستحضر.الذكوري النشاط عن ناتجة الضارة اآلثار الفرد. وحساسية الجرعة وفاصل الجرعة على الضائرة التأثيرات تعتمد

النظامجهاز
فصل

نادرمألوفغيرمشترك

الماءاحتباسعام

في(الرجولةالصماءالغدد

كـ:موضحة  *)إناث

الصوتفي بحة

الشبّاَبحبَ ُّ

الشعركثرة

انخفاضزيادة

الجنسية.الرغبة

قلة المنوية الحيوانات تكوين تثبيط

النطاف

الخصيةضمور

جنسىضعف

الرجلتثدي

حجم االنتصاب.زيادة وتيرة زيادة

)البلوغسن قبل األوالد (القضيب

قلة العانة شعر نمو زيادة البظر تضخم

الطمث

الطمثانقطاع

الدمشحميات فرطاأليض

الدمفي الحميد الكوليسترول مستوى انخفاض

إلى الهيموجلوبين زيادةالدم

طبيعيةغير عالية مستويات

الدمضغط ارتفاعالدمويةواألوعية القلب

غثيانالهضميالجهاز

طبيعيغير كبدالكبد

وظيفة

اليرقان

بيليا

الكبدالتهاب

البربخالتهابالتناسليالبولي الجهاز

المثانةتهيج

البولتدفق انخفاض

الحميدالبروستات تضخم قساح

)األطفالعند (المبكر المشاشية إغالقالهيكليالعضلي الجهاز

&جلد
الزوائد

دهنيةبشرةالشبّاَبحبَ ُّ

الدهنيالشعر

متسرع

حكة

طفح

فيالشرى

الحقنموقع

الدماملداء

لديهن اللواتي النساء لدى الرجفة عالمات تظهر قد المتكرر ، واإلعطاء األمد طويل العالج العالية ، الجرعات عند  (*

بحة تكون أن يمكن العالج. وقف االعتبار في يؤخذ أن يجب الرجولة ، عالمات ظهرت إذا الهرموني. العالج من حساسية

.)فيهارجعة ال األحيان بعض وفي األمد طويلة تكون أن يمكن التي الصوت تغيرات على عالمة أول هي الصوت
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االستعمالوطريقة الجرعة

فقط.الفردي لالستخدام مخصصة واألمبوالت القوارير العميق. العضلي الحقن طريق عن فقط دورابولين ديكا تدار أن يجب

تكون قد البداية ، في أسابيع. 2-3 كل مجم 50-25 : المزمنالكلوي والقصور الحاد الكلوي الفشل مثل الكلى أمراض•

.)أسبوعكل ملغ 50 (أعلى لجرعات حاجة هناك
.أسابيع2-3 كل مجم 50 : للجراحةالقابل غير الثدي لسرطان الملطفة للمعالجة•

أسابيع.2-3 كل مجم 50 :)اإلستروجيناستعمال يمنع حيث (العظام هشاشة•

أسابيع.2-3 كل مجم 50 : بالكورتيكوستيرويداتاألمد طويل لعالج يخضعون الذين للمرضى•

الفيتامينات من كافية كميات إعطاء الضروري من األمثل ، االبتنائية تأثير على للحصول ملحوظة:•

الحرارية.بالسعرات غني غذائي نظام في والبروتين والمعادن

الدم:فقر لعالج•

ا

ا

أسبوع.كل مجم 150-50 : الالتنسجيالدم فقر

األسبوع.في واحدة مرة للذكور مجم 200 لإلناث ، مجم 100 : المزمنالكلوي الفشل عن الناتج الدم فقر

المنتظمة المراقبة أساس على تدريجيا ًالعالج سحب يجب الحمراء ، الدم صورة تطبيع أو مرض ٍتحسن على الحصول بعد

العالج.إعادة في النظر ينبغي العالج ، إيقاف بعد أو الجرعة خفض أثناء وقت أي في انتكاسة حدوث حالة في الدم. لبارامترات

يجب العالج ، من أشهر 3-6 بعد مرضية استجابة تحدث لم إذا المرضى. بين كبير بشكل العالجي التأثير ظهور يختلف قد

اإلعطاء.عن التوقف

.)احتياطاتانظر(األطفال مرضى في دورابولين ديكا باستخدام ينصح ال األطفال:مرضى

الجرعةفرط

للغاية.منخفضة الناندرولون إلسترات الحادة العضلية السمية دورابولين. ديكا مع الزائدة الجرعة إلدارة محددة توصيات توجد ال

والتخزينالعرض شروط

التخلص يمكن زجاجية حقنة في مل 10655R AUST( : 1 (للحقن مل   /مجم 50Orgaject Durabolin-Deca محلول

منها.

الضوء.من وحمايته جـ 250من أقل في التخزين يجب

وعنوانهالكفيل اسم

Street Ferndell  54-68Limited 

Dohme )Australia( Pty & Sharp Merck
2142 ويلز ساوث نيو جرانفيل جنوب

أستراليا

99851Box PO Zealand( Ltd Dohme )New & 
Sharp Merck

جديدسوق

1149أوكالند

نيوزيالندا

للدواءالسموم جدول

فقطالطبية الوصفات - 4 الجدول
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الموافقةتاريخ

06 تعديل: آخر تاريخ 2007 فبراير  TGA: 22موافقة تاريخ

2011أكتوبر

آخر منتج بأي يتعلق فيما استخدامها ينبغي وال  mg 50Durabolin-Decaبـ فقط تتعلق المقدمة المعلومات
النشط.العنصر نفس على أيضاً يحتوي قد

OSSmPC  1235RA --6 9 (8.0المرجع )


