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  ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                  

  

 Vincristine  فينكريستين 

 
  

  ( VCR )  ، في سي آر( Oncovin )  أونكوفين :األسماء المتداولة 
  

 ضمن فئات العالج الكيماوي، ( Plant ( vinca ) alkaloids ) إلى فئة القلوانيات النباتية ينتمي عقار فينكريستين :ة ـالفئ
أنواع  و خصوصا ، و يستخدم لمعالجة العديد من أنواع السرطان( periwinkle )  و المستخرجة من نبتة الفنكة أو العناقية 

 .و األورام الليمفاوية اللوكيميا
 

  .بما يؤدي إلى موتها خالل عمليات االنقسام الخلوي،بمنع الخاليا السرطانية من االنقسام و التكاثر  يقوم  :الوظائف 
  

 :التناول 

، حقن بطيء خالل دقيقتين إلى خمسة يتم تلقي عقار فينكريستين و هو سائل شفاف عديم اللون بالحقن الوريدي •
 .، و ينبغي إعالم الطبيب عند الشعور بألم أو حرقة بموضع الحقن  دقائق

  .فاعلية وظائف الكبد، و نوع السرطان المعالجتعتمد الجرعات على حجم الجسم و  •

 
 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 

الحمل و اإلرضاع أو الرغبة في اإلنجاب، فقد يتسبب هذا الدواء في تشوهات باألجنة عند استخدامه سواء من ِقبل  •
الل فترة الحمل، و ينبغي استخدام موانع الحمل من قبل الجنسين أثناء الرجل أو المرأة أثناء حصول الحمل أو خ

تلقي العقار، غير انه يلزم تجنب استخدام أقراص منع الحمل دون استشارة طبيب األورام، كما يلزم عدم اإلرضاع 
 .ى المعالجةأثناء المعالجة و ينبغي إعالم الطبيب في الحال عند حصول حمل بغض النظر عن أي من الزوجين يتلق

     .الرغبة في اإلنجاب، حيث يمكن للعديد من أدوية العالج الكيماوي التسبب بالعقم •

التعرض لعدوى جدري الماء أو اإلصابة به، أمراض القلب، قصور القلب : وجود أي من المشاكل الصحية التالية  •
    .ن األورام غير الورم المعالجاإلحتقاني، النقرس، القوباء، حصى الكلية، علل بالكبد، أو أنواع أخرى م

  .أية عقاقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشاب •

قد تتفاعل األدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع األغذية أو  •
  .حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديدالمشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية 

ينبغي إعالم األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة المريض و تناوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات  •
  .من قبلهم
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 :توصـيات 

 المعالجة دون موافقة فينكريستين أو عقب توقف ينبغي عدم تلقي أي نوع من التطعيمات أو التلقيح أثناء تناول عقار •
 .طبيب األورام المعالج

لك ذ و  بزيادة معدالت التروية و تلقي المزيد من المحاليل الوريدية و شرب المزيد من السوائليوصي الطبيبقد  •
  .األورام عند بعض أنواع الِكلىتفاديا لمشاكل 

خطورة، و ينبغي إعالم الطبيب في يمكن لهذا العقار التسبب في حدوث إمساك قد يؤدي بدوره إلى مشاكل أكثر  •
  . الحال عند وجود إمساك مصحوب بمغص و آالم معوية حادة 

و ينبغي إعالم الطبيب إن حدث مثل ، يمكن لهذا العقار أن يتسبب في نشوء خدر أو وخز و تنمل باأليدي و األقدام •
ذلك خصوصا إن تعذر استخدام األصابع في أداء المهام البسيطة ، كما ينبغي إعالمه على الفور عند الشعور بحرقة 

  . باأليدي أو األقدام أو صعوبة بالمشي

الطبيب المعالج في يتسبب هذا العقار في إتالف األنسجة بموضع الحقن إذا تسرب خارج األوردة، و ينبغي إبالغ  •
  .الحال عند مالحظة مثل هذا التسرب، أو عند ظهور أية حساسية أو احمرار أو احتقان أو ألم أو انتفاخ بالموضع

يتسبب هذا العقار في اغلب األحوال بتساقط الشعر المؤقت، و لكن بشكل معتدل يقل عن تأثير البعض من عقاقير  •
  .العالج الكيماوي

 
 

 ية التأثيرات الجانب
     

 على األرجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة لدى 
  .المريض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها

  
 : التأثيرات الشائعة 

 .اإلمساك •

  .تساقط الشعر •

  .صاب الطرفيةخدر أو وخز و تنمل باأليدي و األقدام، بسبب من إستثارة األع •
  

 :التأثيرات غير الشائعة 

 .أآلم عضلية •

  .اإلعياء و الضعف البدني •

  .مغص و تشنجات معوية •

  
 :التأثيرات النادرة 

 .انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء و تزايد مخاطر التعرض للعدوى •

  .انخفاض معدالت الصفائح الدموية و تزايد مخاطر النزف •

  .إزدواج الرؤية •
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  .  و الطعمتغيرات بالتذوق •

 . اإلكتئاب •

  .الصداع •

  .اآلم بالفكين •

  .العجز الجنسي •

 

  مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

  

 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

الحرقة عند تسرب الدواء تحت الجلد بموضع 
 . الحقن

إعالم الطبيب على الفور عند الشعور بحرقة أو لسع أو  •
 .ألم أثناء الحقن

يظهر بشكل نادر مع هذا العقار، و ال  و : الغثيان 
أو يكون خفيفا  أي غثيان يعاني معظم المرضى من

  .لديهم

  .تناول الكثير من السوائل •
 .تناول وجبات خفيفة متكررة و بكميات صغيرة  •

 :اإلمساك 
  .القيام بتمارين بدنية إن كان ذلك ممكنا  •
  .تناول الكثير من السوائل •
 .ليافتناول األطعمة الغنية باأل •

و عادة يحدث بشكل معتدل مع هذا : تساقط الشعر 
  يعود الشعر للنمو بمجرد انتهاء المعالجة، .العقار

 . و قد ينمو بلون أو بنية مختلفة عن السابق

عند بدء التساقط ينبغي استخدام غسوالت الشعر الملطفة  •
أو األنواع الخاصة باألطفال، و الفراشي الناعمة، و تجنب 

ثبتات الشعر أو الصبغات أو أي منتجات استخدام م
  .كيميائية للعناية بالشعر

ارتداء القبعات أو ما شابه لحماية فروة الرأس من العوامل  •
.الجوية و خصوصا أشعة الشمس المباشرة و البرد الشديد

و ينتهي هذا العارض تدريجيا : خدر باألصابع 
، و قد يستغرق ذلك عدة  عقب وقف المعالجة

 .اشهر

عالم الطبيب المعالج عن هذا العارض خصوصا إن تفاقم إ •
و أصبح صعبا استخدام األصابع في مهام بسيطة مثل 

  .الكتابة أو التقاط األشياء الصغيرة
 .اتخاذ الحذر عند اإلمساك بأشياء حادة أو ساخنة أو باردة •

  

 . جانبيةعالج عند ظهور أية مشاكلقد تظهر مضاعفات غير مذكورة لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعالم الطبيب الم •

  
 ------ - ------ - ------- - ------ -  

  
  http://www.adamcs.org       ولةـان الطفـمنشورات جمعية آدم لسرط
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