
Aِdam Childhood Cancer society  جمعية آدم لسرطان الطفولة  

  ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                 

  

  Leucovorin  لوكوفورين 

  
  
  

 ( calcium folinate ) الكالسيوم  فولينات ، ( Folinic acid ) حمض الفولينيك :األسماء المتداولة 
  

 ( folinic acid ) أو حمض الفولينيك ( folates ) رين إلى فئة الفيتامينات، من مجموعة الفوالتينتمي عقار لوكوفو :ة ـالفئ
 .و يستخدم لدى معالجات السرطان كعقار مساند

 
   :اإلستخدامات

  

       في تقويض  ) Fluorouracil ( فلوراويوراسيليستخدم بغرض زيادة فاعلية عقاقير كيماوية أخرى خصوصا  •
 .خاليا السرطانية أكثر مما لو استخدمت منفردةو تدمير ال

و حماية الخاليا الطبيعية السليمة من فاعلية و تأثيرات عقار ) إنقاذ ( يستخدم كما لو كان ترياقا بغرض  •
مما يقلل من آثاره على الخاليا المبطنة للفم و القنوات الهضمية و خاليا النخاع  ) Methotrexate ( ميتوتريكسات
 في هذه الحال يلزم الحرص على إتباع تعليمات التناول بدقة و إال ستزداد حدة التأثيرات الجانبية العظمي، و

   .  بشكل خطرللميتوتركسات

  
 :التناول 

 

لوكوفورين على هيئة سائل شفاف عديم اللون بالحقن الوريدي أو الحقن العضلي، أو عن طريق الفم  يتم تلقي عقار •
 .على هيئة أقراص

اع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقراص بالبيت، و خصوصا توقيت ينبغي إتب •
  .التناول، و يمكن تناول الجرعة سواء مع الطعام أو على معدة خاوية مع كأس من الماء أو الشراب

  .ال و إعالم الطبيب المعالجإذا حدث تقيؤ خالل النصف ساعة األولى عقب تناول العقار يمكن إعادة التناول في الح •

في حال فوات موعد الجرعة دون تناول العقار، يمكن تناول الجرعة عند اإلمكان في أقرب وقت و ينبغي إعالم  •
  .الطبيب المعالج 

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

 

إن كان المريض يتلقى أدوية لمعالجة النوبات المرضية و الصرعية، حيث ستنخفض فاعلية هذه األدوية عند تلقي  •
 .جرعات عالية من اللوكوفورين

  .أو أية أدوية أو أقراص فيتامينات تحتويه) acid Folic(إن كان المريض يتناول حمض الفوليك  •

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

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

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

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

 
  التأثيرات الجانبية

     
   ثمة تأثيرات جانبية قليلة لهذا العقار   
  

 :التأثيرات النادرة 

 .الغثيان و التقيؤ •

  . نشوء حكاكمع تورد و توهج الوجه، و تفاعالت تحسسية •

 
  

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

  : ينبغي إعالم الطبيب المعالج إن استمرت األعراض التالية لفترة طويلة أو تسببت للمريض في مضايقة مستمرة  •
 .طفح جلدي و حكاك ـ متاعب تنفسية مثل أزيز النفس ـ إحمرار أو انتفاخ بموضع الحقن

 حاالت، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكلقد تظهر مضاعفات غير مذكورة أعاله لدى بعض ال •
 .جانبية

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

  
  

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