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URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682822.html

Vincristine ฉีด
ออกเสียงว่า (วัยรุ่น vin kris ')

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Vincristine ควรได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจรั่วไหลเข้าสู่เนื้อเยื่อรอบข้างทําให้เกิดการระคาย
เคืองหรือความเสียหายอย่างรุนแรง แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะตรวจสอบไซต์การบริหารของคุณเพื่อหาปฏิกิริยานี้ 
หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลพุพองใน
บริเวณที่ฉีดยา

ควรให้ Vincristine ภายใต้การดูแลของแพทย์ทีม่ีประสบการณใ์นการใช้ยาเคมีบําบัดเท่านั้น

hy เป็นยานี้กําหนด?

Vincristine ใช้ร่วมกับยาเคมีบําบัดชนิดอื่นเพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด (มะเร็งในเซลล์เม็ดเลือดขาว) รวมถึงมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ (AML, ANLL) และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟบลาสติก (ALL) 
มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin's Lymphoma) และไม่ -มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของฮอดจ์กิน (ชนิดของมะเร็งที่
เริ่มต้นในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ปกติจะต่อสู้กับการติดเชื้อ) Vincristine ยังใช้ร่วมกับยาเคมีบําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษาเนื้อ
งอก Wilms (มะเร็งไตชนิดหนึ่งทีเ่กิดขึ้นในเด็ก) neuroblastoma (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ประสาทและเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในเด็ก
) และ rhabdomyosarcoma (มะเร็งที่ก่อตัวในกล้ามเนื้อ ในเด็ก) Vincristine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า vinca alkaloids มัน
ทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Vincristine เป็นวิธกีารแก้ปัญหา (ของเหลว) ทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถาน
พยาบาล มักจะได้รับสัปดาห์ละครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่คุณกําลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนอง
ต่อยาเหล่านี้ได้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือเปลี่ยนขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะต้อง
บอกแพทย์ว่ารู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยการฉีดวินครสิทีน
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แพทย์ของคุณอาจบอกใหคุ้ณใช้ยาปรับอุจจาระหรือยาระบายเพื่อช่วยป้องกันอาการท้องผูกระหว่างการรักษาด้วยการฉีด
วินคริสทีน

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้ง Vincristine ยังใชใ้นการรักษาเนื้องอกในสมองบางชนิด, มะเร็งปอดบางชนิด, มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองหลายชนิด (
มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก), มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติกเรื้อรัง (CLL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาว), 
Kaposi's sarcoma (มะเร็งชนิดหนึ่งทีท่ําให้เนื้อเยื่อผิดปกติเติบโตในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย) ที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องที่ไดร้ับ (AIDS), Ewings sarcoma (มะเร็งชนิดหนึ่งในกระดูกหรือกล้ามเนื้อ) และเนื้องอก trophoblastic ขณะ
ตั้งครรภ์ (ชนิดของเนื้องอก ที่ก่อตัวในมดลูกของสตรีขณะตั้งครรภ์) บางครั้ง Vincristine ยังใช้รักษา thrombotic 
thrombocytopenic purpura (TPP; ความผิดปกติของเลือดทีท่ําให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็กในร่างกาย) พูด
คุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับวนิครสิทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพย้าวินคริสทีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดวินคริสทีน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่ง
โดยแพทย์ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: aprepitant (Emend); คารบ์ามาเซพีน (Tegretol); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น 
itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), voriconazole (Vfend) และ posaconazole (Noxafil); 
clarithromycin (Biaxin ใน Prevpac); ดาริเฟนาซิน (Enablex); เดกซาเมทาโซน (Decadron); เฟโซเทอโรดีน (โทวิ
อาซ); สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวี ได้แก่ atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), 
ritonavir (Norvir, ใน Kaletra) และ saquinavir (Invirase); เนฟาโซโดน; ออกซีบิวตินนิน (Ditropan, Ditropan 
XL, Oxytrol); ฟีโนบาร์บิทัล; ฟีนิโทอิน (ไดแลนติน); ไรฟาบูติน (ไมโคบูตนิ); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ไรฟาเพ
นทีน (Priftin); โซลิเฟนาซิน (Vesicare); เทลิโธรมัยซิน (Ketek); ทรอสเปียม (แซงทูรา); หรือโทลเทอโรดีน (Detrol, 
Detrol LA) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีอาการผิดปกติทีส่่งผลต่อเส้นประสาทของคุณ แพทย์ของคุณอาจไม่
ต้องการให้คุณได้รับการฉีด vincristine

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังมีหรือเคยได้รับการบําบัดด้วยรังสี (x-ray) หากคุณมีการติดเชื้อ หรือ
ถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคปอดหรือตับ

คุณควรรู้ว่า vincristine อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ช่วงเวลา) ในผู้หญิง และอาจหยุดการผลิตอสุจิในผู้ชายชั่วคราว
หรือถาวร แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือให้นม
บุตรในขณะที่คุณได้รับการฉีด vincristine หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดวินครสิทีน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ 
Vincristine อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่
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ใหท้านอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

Vincristine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

แผลในปากและลําคอ

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ปวดหัว

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญ 
และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

ท้องผูก

ปัสสาวะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อาการบวมทีใ่บหน้า แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

ปวด ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

เดินลําบากหรือเดินไม่มั่นคง

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

การมองเห็นเปลี่ยนแปลงกะทันหันรวมถึงการสูญเสียการมองเห็น

สูญเสียการได้ยิน

อาการวิงเวียนศีรษะ

สูญเสียความสามารถในการขยับกล้ามเนื้อและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย

เสียงแหบหรือสูญเสียความสามารถในการพูดเสียงดัง
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อาการชัก

ปวดกราม

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

Vincristine อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนาเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้
รับการฉีด vincristine

Vincristine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
อาการชัก

อาการท้องผูกรุนแรง

อาการปวดท้อง

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการ
ตอบสนองของร่างกายคุณต่อ vincristine

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

Oncovin®¶

วินคาซาร®์PFS
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Vincreax®¶

ชื่อของเธอ

ลิวโรคริสตนิซัลเฟต

LCR

VCR

¶ -สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 06/15/2013

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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