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  ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                  

  

 Diethylstilbestrol   داي إيثيل ستيلبيسترول 
  

  

  

  

ال    الحمل أثناء ح  ِ                      ق بل الرجل 

 
  ( Honvol ) ، ھونفول ( Stilbestrol ) ستيلبيسترول  :لة األسماء المتداو

 
ينتمي إلى فئة العقاقير الھرمونية والمثبطة  ( Estrogen ) عقار داي إيثيل ستيلبيسترول ھو ھرمون استروجيني أنثوي :ة ـالفئ

تقدم، و سرطان الثدي المتقدم ، و يستخدم لمعالجة سرطان البروستاتة الم( Hormones - hormone antagonists ) للھرمونات 
 .النساء ممن إنقطع الحيض لديھن لدى

 
 ( Estrogen ) نمو الخاليا السرطانية التي تعتمد في نموھا و تكاثرھا على ھرمونات األستروجن يقوم بوقف :الوظائف 

  .الذكرية (  Androgen ) األنثوية، أو ھرمونات األندروجين
 

 :التناول 
 

إيثيل ستيلبيسترول عن طريق الفم على ھيئة أقراص، عادة في جرعات يومية مقسمة إلى جرعة داي  يتم تلقي عقار •
 )ميللغرام على الالكتوز  100عادة تحتوي األقراص من حجم ( أو ثالث جرعات،   واحدة

  .تعتمد الجرعات و كثافتھا و مدتھا على وزن الجسم و نوع السرطان المعالج و مرحلته •

ت الطبيب المعالج بدقة عند تناول ھذا العقار بالبيت، و يوصى بتناول الجرعات بنفس التوقيت يوميا ينبغي إتباع تعليما •
  .سواء مع الطعام أو على معدة خاوية مع كأس من الماء أو الشراب

لم عند الجرعة اليومية الواحدة و في حال فوات موعد الجرعة دون تناول العقار، يمكن تناول الجرعة عند اإلمكان ما  •
ساعة على الموعد المعتاد، أما إن تجاوز التأخير ھذه الفترة فينبغي تخطي الجرعة إلى اليوم  12تتجاوز مدة التأخير 

  .التالي ثم االستمرار على الجدول المعتاد للجرعات

  .ألطفالينبغي االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول ا •

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

الحمل و اإلرضاع أو الرغبة في اإلنجاب، فقد يتسبب ھذا الدواء في نشوء تشوھات باألجنة عند استخدامه سواء من  •
و ينبغي استخد الحمل، فترة ل صول  أو خ ام موانع الحمل من قبل الجنسين أثناء                                               أو المرأة 

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

     .، حيث يمكن للعديد من أدوية معالجة السرطان و عقاقير العالج الكيماوي التسبب بالعقمالرغبة في اإلنجاب •
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التعرض لعدوى جدري الماء أو اإلصابة به، أمراض القلب، قصور القلب : وجود أي من المشاكل الصحية التالية  •
    .ورام غير الورم المعالجاإلحتقاني، النقرس، القوباء، حصى الكلية، علل بالكبد، أو أنواع أخرى من األ

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

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

ض و تناوله لھذا العقار قبل تلقي أية معالجات من ينبغي إعالم األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة المري •
  .قبلھم

 :توصـيات 

 .ينبغي استعمال ھذا العقار بحذر لدى المرضى ممن يعانون من مشاكل بالقلب أو الكبد أو الكليتين •

 بصفة نادرة قد يتسبب ھذا العقار في نشوء جلطات دموية باألرجل أو الرئة، و ينبغي إعالم الطبيب في الحال عند •
الشعور بألم بأسفل الرجلين، أو ظھور احمرار و انتفاخ بالذراعين أو باألرجل، أو اآلم بالصدر، أو صعوبة و ضيق 

  .بالتنفس

صداع حاد و مفاجئ ، تغيرات بالرؤية،   :ينبغي أعالم الطبيب المعالج في الحال إن ظھر أي من األعراض التالية •
  .قصر النفس، ألم بالصدر، سعال مصحوب بدم، الشعور باإلغماءضعف أو شعور بالوخز بالذراعين أو األرجل، 

 
 التأثيرات الجانبية 

  
على األرجح لن تظھر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة لدى  

  .المريض و إعطاء التوجيھات حول وسائل التعامل معھا
  

 : التأثيرات الشائعة 

 .حجم الثدي زيادة •
  .أوجاع بالثدي •
  .انخفاض الرغبة الجنسية •
  .تغيرات بالصوت •

  
 :التأثيرات غير الشائعة 

 .غثيان و تقيؤ ينتھي عقب عدة أسابيع من المعالجة •
  .فقد التحكم بالمثانة •
  .نشوء نزف بالرحم •

 
 :التأثيرات النادرة 

 .نشوء تجلطات دموية باألرجل أو الرئة •
  .الدم عقب بدء تلقي العقارارتفاع معدالت الكالسيوم ب •
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  مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

  
 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

      .                                  ينتھي ھذا العارض عقب وقف تلقي العقار • .و قد يطرأ ذلك: العجز الجنسي عند الرجال 

نشوء انتفاخ باأليدي أو األقدام أو بأسفل الرجلين، إذا 
 .ل بالجسمحدث احتباس و تراكم للسوائ

  .إعالم الطبيب المعالج •
  .رفع األقدام عند الجلوس •
 .تجنب ارتداء المالبس الضيقة •

قد يطرأ ذلك، و من عالمات : نشوء جلطات دموية 
ألم و تصلب على امتداد أحد العروق، : الجلطات 

 سعال مفاجئ، اآلم بالصدر، صعوبة و ضيق بالتنفس

  .إعالم الطبيب المعالج •
  .شاطات الحركية و عدم الخمولالمحافظة على الن •
  .تناول الكثير من السوائل •
  . تجنب ارتداء المالبس الضيقة •
 عدم الجلوس بوضع رجل على أخرى بتقاطع الركبتين •

 .و قد يطرأ ذلك: ظھور بقع بنية اللون بالوجه 
  . ينتھي ھذا العارض تدريجيا عقب وقف تلقي العقار •
 .الحذر من التعرض المستمر للشمس •

 : انتفاخ و تضخم أو وجع بالثدي حدوث 
ينتھي ھذا العارض تدريجيا و ببطء عقب وقف تلقي  •

 .العقار

قد تطرأ تغيرات بمعدالت السكر عند مرضى 
 .السكري

تفحص معدالت السكر بالدم أو البول دوريا إن كان  •
 .المريض مصابا بالسكري 

  
  

 ينبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظھور أية مشاكلقد تظھر مضاعفات غير مذكورة أعاله لدى بعض الحاالت، و  •
 .جانبية

  
  

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

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

http://www.adamcs.org/
http://www.adamcs.org/

