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  ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                                 

  

  Allopurinol  اللوبيورينول 

 
  

  ( Zurinol ) ، زورينول ( Aloprim ) الوبريم   :األسماء المتداولة
  

و يصنف ضمن كابحات   ،( Cytoprotective agents ) ينتمي عقار اللوبيورينول إلى فئة الواقيات الخلوية  :ة ـ الفئ
،         ( Uric acid ) ، حيث يقوم بكبح أحد اإلنزيمات الالزمة إلنتاج حمض البوليك ( Enzyme inhibitors ) اإلنزيمات 

األولية لألورام الليمفاوية و أنواع اللوكيميا ،      و يستخدم لدى معالجات السرطان كعقار مساند، و خصوصا لدى المعالجات
 .الضئيلة بالرئة و حاالت سرطان الخاليا

 و التي تنشأ ، )Tumor lysis syndrome( يستخدم لمعالجة العارض المعروف بمتالزمة إنحالل الورم   :اإلستخدامات 
عند موت أعداد هائلة من الخاليا السرطانية عقب معالجات األورام، و التي تطلق عند موتها موادا تزيد من إنتاج حمض 

البوليك الذي بدوره يتسبب في نشوء أضرار و مضاعفات بالكليتين عند ارتفاع معدالته، و يحمي عقار اللوبيورينول 
  .لية من حمض البوليك بالدم و البول بتخفيضه للمعدالت العا الكليتين

 :التناول 

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

  .تعتمد الجرعات على حجم الجسم و تحاليل معدالت حمض البوليك و فاعلية وظائف الكليتين •

 المعالج بدقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقراص بالبيت، و خصوصا توقيت ينبغي إتباع تعليمات الطبيب •
  .التناول

 .يتم االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول األطفال  •

  

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

 .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  •
  .ات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديدالمشروب

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

 Allopurinol- 1 -     جمعية آدم لسرطان الطفولة



Aِdam Childhood Cancer society  جمعية آدم لسرطان الطفولة  

 :توصـيات 

 .الج في الحال عند نشوء طفح جلدي حاد مع تسلخ البشرةينبغي إيقاف تناول العقار و إعالم الطبيب المع •

 
  التأثيرات الجانبية

     
 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 
  .ال توجد

  
 :التأثيرات غير الشائعة 

 .الخدر  •

  .الصداع •

  .النعاس  •

 
 :التأثيرات النادرة 

 .تغيرات بالحالة الذهنية •

  ).طفح جلدي، حمى، ارتعاش، غثيان، تقيؤ، اآلم بالمفاصل ( تفاعالت تحسسية  •

  .طفح جلدي حاد مع تقشر البشرة •

 .نوبات صرعية •

  .اهتياج •

  .رجفة •

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

  

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

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

  
  
  

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