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 ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                  

  

  

  Haloperidol  هالوبيريدول 

  
  
  

  ( Haldol ) هالدول  :األسماء المتداولة 
  

معالجات السرطان  لدى ، و يستخدم ( butyrophenones ) ينتمي عقار هالوبيريدول إلى فئة مركبات البيوتيروفينون :ة ـالفئ
    العالج الكيماوي، ، لتجنب أو التخفيف من الغثيان و التقيؤ الناتجين عن تلقي عقاقير  ( Antinausea ) للغثيان كعقار مانع

 .تياج إضافة إلى استخدامات أخرىو قد يستخدم لتخفيف اإله
 

  . بوقف الرسائل القادمة إلى الجزء الدماغي المسؤول عن الغثيان و التقيؤ يقوم :الوظائف 
  

 :التناول 
 

هالوبيريدول بالحقن الوريدي خالل خمسة دقائق إلى ربع الساعة، أو بالحقن العضلي، أو عن طريق  يتم تلقي عقار •
 .الفم على هيئة أقراص 

  .ن تلقي العقار منفردا أو مشتركا مع عقاقير أخرى مانعة للغثيانيمك •

تعتمد الجرعات على وزن الجسم و سبب اإلستخدام و نوع العقار الكيماوي المستخدم، و مدى نشوء الغثيان و التقيؤ  •
  .ا، و كيفية استجابة الجسم للعقارلدى المريض و وتيرة حدوثهم

لج بدقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقراص بالبيت، خصوصا توقيت تناول ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعا •
  .الجرعات، و يمكن تناول األقراص سواء مع الطعام أو على معدة خاوية مع كأس من الماء أو الشراب

اعة يستغرق العقار على هيئة أقراص ما بين نصف ساعة إلى ساعة ليحقق تأثيره، لذا يوصي بتناول الجرعة قبل س •
  .من موعد جرعات العالج الكيماوي

  .يتم االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول األطفال •
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 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 

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

قد تتفاعل األدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم 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

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

 
 

 :توصـيات 
 

 .ينبغي إعالم الطبيب المعالج إن طرأ غثيان أو تقيؤ شديدين لم يستجيبا للمعالجة •

يتسبب هذا العقار في الشعور بالنعاس و ينبغي الحذر من قيادة السيارات أو إدارة اآلليات أو األدوات المنزلية  •
  .الخطرة أثناء نشوء ذلك، كما ينبغي اإلنتباه عند النهوض المفاجئ أو تغيير وضعية البدن أو المشي

ر إرادية و تقلصات عضلية، و تتم معالجة مثل  و تحركات بدنية غياختالجات حركيةقد يتسبب هذا العقار في نشوء  •
  .كدواء مصاحب ) diphenhydramine ( داي فينهايدرامينهذه العوارض بتناول عقار 

 
   
 

  التأثيرات الجانبية
     
  

 : التأثيرات الشائعة 

 .النعاس •

  .الشعور بالخدر و السكون •
  

 :التأثيرات غير الشائعة 

 .إرتفاع النبض •

  .انخفاض معدل التنفس •

 .انخفاض ضغط الدم عند تغيير وضعية الجسم •

  .اختالجات و تحركات عضلية ال إرادية •

 
 :التأثيرات النادرة 

 .تغيرات بالنشاطات الكهربية للقلب •
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  مقترحات التعامل مع التأثيرات الجانبية

  

 توصيات نوع التأثيرات الجانبية

  و ذلك شائع، : الشعور بالنعاس و الخمول 
 هذا التأثير بعد يوم أو يومين من و ينبغي أن يقل
 تناول العقار

تجنب قيادة السيارات أو إدارة آليات أو أدوات خطرة عند  •
 .الشعور بالنعاس أو نقص التركيز الذهني و االنتباه

قد يطرأ عند الوقوف أو النهوض : الدوار 
 .بسرعة

النهوض ببطء، إنزال القدمين عند النهوض من السرير لمدة  •
  . الوقوفقصيرة قبل

 . اإلنتباه عند المشي أو نزول األدراج •

خصوصا ( اختالجات و تقلصات عضلية 
 ) :بعضالت الوجه و الرقبة 

 ) diphenhydramine( تناول أقراص عقار داي فينهايدرامين  •
بجرعات يحددها  ) Benadryl( و أسمه التجاري بينادريل 

  .الطبيب المعالج
ب المعالج بالسرعة الممكنة وقف تناول العقار و إعالم الطبي •

إن نشأت تقلصات حادة و غير معتادة، ليتم تلقي عقار 
 .بينادريل على هيئة حقن

  
  

 قد تظهر مضاعفات غير مذكورة أعاله لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكل •
 .جانبية

  
  

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

  http://www.adamcs.org       ولةـان الطفـ آدم لسرطمنشورات جمعية
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