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الدواء؟هذا يوصف لماذا

(تريبتوريلين حقن يستخدم المتقدم. البروستاتا لسرطان المصاحبة األعراض لعالج  )(Trelstarتريبتوريلين حقن يستخدم
مما جداً ، مبكر وقت في البلوغ سن األطفال دخول في تتسبب حالة وهي  ؛ (CPPالمركزي المبكر البلوغ لعالج  )تريبتودور

حقن يوجد فوق. فما سنتين بعمر األطفال عند  )الجنسيةالخصائص وتطور الطبيعي من أسرع بشكل العظام نمو إلى يؤدي

طريق عن يعمل وهو . )(GnRHالتناسلية الغدد لموجهة المطلق الهرمون ناهضات تسمى األدوية من فئة في تريبتوريلين

الجسم.في الهرمونات بعض كمية تقليل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بواسطة األرداف من أي عضلة في حقنه ليتم  )المفعولطويل (المفعول ممتد كتعليق  )(Trelstarتريبتوريلين حقن يأتي

في حقنه يتم المفعول ممتد كتعليق أيضاً  )(Trelstarتريبتوريلين حقن يأتي عيادة. أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب

إعطاء يتم البروستاتا ، لسرطان استخدامه عند طبية. عيادة أو مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة الفخذ أو األرداف عضالت

 )(Trelstarتريبتوريلين من مجم 11.25 حقنة إعطاء يتم ما وعادة أسابيع ، 4 كل  )(Trelstarتريبتوريلين من مجم 3.75 حقنة
الذين األطفال في استخدامه عند أسبوعاً. 24 كل عادة  ) )(Trelstarتريبتوريلين من مجم 22.5 حقنة أو أسبوعاً ، 12 كل

أسبوعاً.24 كل  )تريبتودور(تريبتوريلين من ملغ 22.5 من حقنة إعطاء يتم ما عادة المركزي ، المبكر البلوغ سن من يعانون

أي عن بحثاً بعناية طبيبك سيراقبك الحقن. بعد األولى القليلة األسابيع في معينة هرمونات في زيادة تريبتوريلين يسبب قد

الوقت.هذا خالل تفاقم أو جديدة أعراض

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

تريبتوريلين ،حقن تلقي قبل

(هيستريلين أو  )زوالديكس(جوسريلين أو تريبتوريلين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، )سيناريل(نافاريلين  ، )لوبرونإليجارد ، (ليوبروليد أو  )فانتاسإيه ، إل سوبريلين

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل تريبتوريلين. حقن

a611047.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/1

TITLE - TRIPTORELIN / DECAPEPTYL MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-triptorelin-trelstar-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html


MedlinePlusالدواء معلومات تريبتوريلين: حقنمساء3:31ً 14 ، /22/4

والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(بوبروبيون  ؛ )باسيروننيكسترون ، (أميودارون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية
(ميتوكلوبراميد  ؛ )ألدوريلفي (دوبا ميثيل  ؛ )وغيرهماتيريل ، تيجريتول ، (كاربامازيبين  ؛ )زيبانويلبوترين ، أبلينزين ،

 ، )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات أو ريزيربين ،  ؛ )ريجالن

بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )باكسيل(وباروكستين  ، )زولوفت(سيرترالين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً

بنبض اإلصابة خطر من تزيد حالة (الطويلة  QTبمتالزمة مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

أو السكري بمرض مصاباً كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . )المفاجئالموت أو اإلغماء يسبب قد الذي المنتظم غير القلب

يسبب انسداد (البولية المسالك انسداد  ، )الفقريالعمود (الفقري العمود في انتشر الذي السرطان به ؛ أصبت أن سبق

مرض القلب؛ فشل قلبية ؛ نوبة الدم ، في المغنيسيوم أو الكالسيوم أو البوتاسيوم مستوى انخفاض  ، )التبولفي صعوبة

أو القلب أمراض أو المخ في ورم أخرى ؛ دماغية مشاكل أو صغيرة دماغية سكتة أو دماغية سكتة صرع. أو نوبة عقلي

الكبد.أو الكلى

إذا طبيبك أخبر حوامل. يصبحن أن يمكن اللواتي أو الحوامل النساء في تريبتوريلين استخدام ينبغي ال أنه تعلم أن يجب

فاتصل تريبتوريلين ، حقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت أنك تعتقد كنت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت

الجنين.تريبتوريلين حقن يؤذي أن يمكن الفور. على بطبيبك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً تريبتوريلين حقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

الراسصداع

المعدةمن حرقة

إمساك

التعرقأو التعرق أو  )الشديدةأو المعتدلة الجسم حرارة من مفاجئة موجة (الساخنة الهبات

الرغبةأو الجنسية القدرة انخفاض

والعدوانيةوالغضب الصبر ونفاد والتهيج البكاء مثل المزاج تغيرات

المفاصلأو الساق آالم

الثديألم

كآبة

الحقنمكان في احمرار أو تورم أو حكة أو ألم

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

سعال

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

قشعريرة
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متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الشفتينأو اللسان أو الحلق أو الفم أو العينين أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

النوبات

صدرألم

الفكأو الرقبة أو الظهر أو الذراعين في ألم

صعبأو بطيء كالم

اإلغماءأو الدوخة

الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

الساقينتحريك على قادر غير

العظامآالم

الصعبأو المؤلم التبول

البولفي دم

التبولكثرة

الشديدالعطش

ضعف

الرؤيةوضوح عدم

جاففم

غثيان

التقيؤ

الفواكهرائحة منها تفوح التي النفس رائحة

الوعيقلة

للنمو متفاقمة أو جديدة أعراض تحدث قد مركزي ، مبكر لبلوغ  )تريبتودور(تريبتوريلين حقن يتلقون الذين األطفال في

خالل  )خفيفمهبلي نزيف (التبقع أو الحيض بداية تحدث قد الفتيات ، عند العالج. من األولى القليلة األسابيع خالل الجنسي

بطبيبك.فاتصل الثاني ، الشهر بعد النزيف استمر إذا العالج. هذا من األولين الشهرين

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً تريبتوريلين حقن 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
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)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 ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

للجسم معينة قياسات ويأخذ المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

 )(HbA1cالغليكوزيالتي والهيموغلوبين الدم في السكر نسبة فحص يجب تريبتوريلين. لحقن جسمك استجابة من للتحقق
بانتظام.

تريبتوريلين.حقن تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

تريبتوريلين.حقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

Trelstar®

®تريبتودور

15/01/2018- 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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