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حقنفينكريستين
)teen) kris vin'باسم تنطق

هام:تحذير

تلفاً. أو شديداً تهيجاً مسببة المحيطة األنسجة إلى تتسرب قد ذلك ، ومع فقط. الوريد في فينكريستين تدار أن يجب

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا التفاعل. هذا أجل من إدارتك موقع ممرضتك أو طبيبك سيراقب

الدواء.حقن مكان في تقرحات أو بثور أو تورم أو احمرار أو حكة أو ألم الفور: على

الكيميائي.العالج أدوية استخدام في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت فقط فينكريستين إعطاء يجب

الدواء؟هذا وصف لماذا

بما  ، ء)البيضاالدم خاليا سرطان (الدم سرطان من معينة أنواع لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع فينكريستين يستخدم

هودجكين الليمفاوية الغدد سرطان  ، )(ALLالحاد الليمفاوي الدم وسرطان  )ANLL) ، AMLالحاد النخاعي الدم سرطان ذلك في

التي البيضاء الدم خاليا من نوع في تبدأ التي السرطانات أنواع (هودجكين الليمفاوية الغدد سرطان - وغير  ، )هودجكينمرض (

الكلى سرطان من نوع (ويلمز ورم لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع أيضاً فينكريستين يستخدم . )العدوىتحارب ما عادة

 ، )األطفالعند رئيسي بشكل ويحدث العصبية الخاليا في يبدأ الذي السرطان (العصبي األرومي والورم  ، )األطفالعند يحدث

األدوية من فئة إلى الفينكريستين ينتمي . )األطفالفي  )العضالتفي يتشكل الذي السرطان (المخططة العضلية والساركوما

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه الفينكا. قلويدات تسمى

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

عادة طبية. منشأة في ممرضة أو طبيب بواسطة  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول الفينكريستين يأتي

ونوع لها ، جسمك استجابة ومدى تتناولها ، التي األدوية أنواع على العالج مدة تعتمد األسبوع. في واحدة مرة إعطاؤه يتم ما

منه.تعاني الذي السرطان

عن طبيبك تخبر أن المهم من الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك تغيير أو عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

فينكريستين.بحقن عالجك أثناء شعورك
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فينكريستين.بحقن عالجك أثناء اإلمساك منع في للمساعدة للبراز ملين أو ملين بتناول طبيبك يخبرك قد

الدواءلهذا استخدامات هناك

(المتعدد النخاعي والورم الرئة ، سرطان من معينة وأنواع المخ ، أورام من معينة أنواع لعالج أحياناً الفينكريستين يستخدم
كابوسي  ، ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع  ؛ (CLLالمزمن الليمفاوي الدم وسرطان  ، )العظامنخاع سرطان من نوع

نقص بمتالزمة المرتبطة  )الجسممن مختلفة أجزاء في طبيعية غير أنسجة نمو في يتسبب السرطان من نوع (ساركوما

نوع (الحملي الغاذية األرومة وأورام  ، )العضالتأو العظام في السرطان من نوع (إوينغ وساركوما  ، )اإليدز(المكتسب المناعة

نقص فرفرية لعالج األحيان بعض في أيضاً فينكريستين يستخدم . )حاملوهي المرأة رحم داخل تتكون التي  )الورممن

إلى تحدث . )الجسمفي الصغيرة الدموية األوعية في الدم تجلط يسبب الدم في اضطراب  ؛ (TPPالتخثرية الصفيحات

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

فينكريستين ،تناول قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو فينكريستين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل فينكريستين.

أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

الفطريات مضادات بعض  ؛ )تيجريتول(كاربامازيبين ؛ : )aprepitant )Emendيليمما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط

 ؛ )نوكسافيل(وبوساكونازول  ، )فيفند(فوريكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول مثل

 ؛ )توفياز(فيزوتيرودين  ؛ )ديكادرون(ديكساميثازون  ؛ )انابليكس(داريفيناسين  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين

(ونلفينافير  )كريكسيفان(وإندينافير  )رياتاز(أتازانافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس البروتيني األنزيم مثبطات
إل ، إكس ديتروبان ديتروبان ، (أوكسيبوتينين نيفازودون.  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )فيراسبت

(ريفابنتين  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )أوكسيترول
لوس ديترول ديترول ، (تولتيرودين أو  ؛ )سانكتورا(تروبيوم  ؛ )كيتك(تيليثروميسين  ؛ )فيزيكير(سوليفيناسين  ؛ )بريفتين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )أنجلوس

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

حقنة تتلقى أن في طبيبك يرغب ال قد أعصابك. على يؤثر اضطراب من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

فينكريستين.

أو بعدوى ، مصاباً كنت إذا أو اإلشعاعي ، العالج منه تلقيت أن سبق أو  )السينيةاألشعة (اإلشعاعي العالج من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الرئة في بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا

الحيوانات إنتاج يوقف وقد النساء عند  )الدورة(الطبيعية الشهرية الدورة مع يتداخل قد فينكريستين أن تعلم أن يجب

يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر دائم. أو مؤقت بشكل الرجال لدى المنوية

فاتصل فينكريستين ، حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا فينكريستين. حقنة تلقيك أثناء ترضعي أو تحملي أال

الجنين.الفينكريستين يؤذي قد بطبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً فينكريستين يسبب قد

تختفي:

غثيان

التقيؤ

والحلقالفم في تقرحات

الوزنأو الشهية فقدان

المعدةفي آالم

إسهال

الراسصداع

الشعرتساقط

قسم في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل هام ، تحذير

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

إمساك

التبولنقص أو زيادة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين أو الوجه في تورم

عاديةغير كدمات أو نزيف

عاديغير ضعف أو إرهاق

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقة أو تنميل أو ألم

المستقرغير المشي أو المشي في صعوبة

المفاصلأو العضالت آالم

الرؤيةفقدان ذلك في بما الرؤية ، في مفاجئة تغيرات

السمعفقدان

دوخة

الجسممن بجزء والشعور العضالت تحريك على القدرة فقدان

عالٍبصوت التحدث على القدرة فقدان أو الصوت في بحة
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النوبات

الفكألم

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

فينكريستين.حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث أخرى. بسرطانات إصابتك خطر من الفينكريستين يزيد قد

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً فينكريستين 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
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

النوبات

شديدإمساك

المعدةفي آالم

عاديةغير كدمات أو نزيف

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لفينكريستين.

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

¶®أونكوفين

PFS®فينكاسار
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¶®فينكركس

هناكأسماء

ليوروكريستينكبريتات

LCR

VCR

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/06/2013- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

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

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

.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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