
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 مقدمه

 

 

شیمی درمانی )به آن کِموتراپی هم گفته می شود( نوعی از درمان سرطان است که در آن از 

 دارو برای نابود کردن سلول های سرطانی استفاده می شود

 

شیمی درمانی رشد سلول های سرطانی که تقسیم و رشد باالیی دارند را کاهش می دهند   

یا متوقف می کند. ولی شیمی درمانی می تواند به سلول های سالم خصوصاً آن دسته که 

رشد باالیی دارند مانند سلول های پوششی دهان، روده و مو هم آسیب بزند. معموالً عوارض 

  جانبی بعد از اتمام شیمی درمانی بهتر یا کامالً برطرف می شود

 

 

  سرطان را معالجه کند   بسته به نوع سرطان و میزان پیشرفتگی آن، شیمی درمانی می تواند  

 اگر شیمی درمانی سلول های سرطانی را تا حدی از بین ببرد که 

  دیگر پزشک نتواند اثری از آن را در بدن بیابد و بیماری، دیگر باز نگردد

  سرطان را کنترل کند  ·

 اگر شیمی درمانی از انتشار سرطان جلوگیری کند، سرعت رشد آن را 

 کاهش دهد یا سلول های سرطانی که در سایر نقاط بدن پخش شده اند را نابود کند
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  بهبود عالئم سرطان  

به آن درمان پالیاتیو هم گفته می شود اگر شیمی درمانی توموری که باعث فشار یا درد شده 

  است را کوچک کند
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Vinblastine 

 وین بالستین

 

 

 

 

  موارد و مقدار مصرف

  موارد و مقدار مصرف

توجه: موارد و مقدار مصرف اين دارو ممکن است تغییر يابد. جهت کسب اطالعات جديد 

 به منابع پزشکي مراجعه شود

سرطان پستان يا بیضه، لنفوم هوچکیني و غیر هوچکیني، کوريوکارسینوم، 

  ارکوم، نوروبالستوم، سرطان ريه، میکوز فونگوئید، هیستیوسیتوز، سارکوملنفوس

  کاپوسي

https://telegram.me/karnil
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  موارد منع مصرف و احتیاط:

  تداخل دارویي

دهد. در نتیجه، مقدار  مصرف همزمان با متوترکسات اثرات این دارو را از طریق افزایش برداشت سلولي آن افزایش مي

  یابد. و خطر بروز مسمومیت ناشي از آن کاهش ميکمتري از متوترکسات مورد نیاز است 

  هاي آزولي و اریترومایسین ممکن است باعث افزایش خطر مسمومیت با این دارو شوند. ضد قارچ

  شود. با احتیاط استفاده نمایید. مصرف همزمان با میتومایسین باعث ایجاد تنگي نفس حاد و برونکواسپاسم شدید مي

توئین را بر حسب نیاز افزایش دهید. شود. دوز فني توئین مي غلظت فني بالستین باعث کاهش وین  

  عوارض جانبي:

  مالحظات اختصاصي

  شود: عالوه بر مالحظات مربوط به تمامي آلکالوئیدهاي وینکا، رعایت موارد زیر نیز توصیه مي

کنند تا محلولي با غلظت  مي لیتر محلول نرمال سالین تزریقي به ویال اضافه میلي 11براي تهیه محلول،  -1  

mg1 

  حاصل شود.

  توان از طریق لوله انفوزیون وریدي در حال جریان طي یک دقیقه تزریق کرد. دارو را مي -2

شود. این روش خطر نشت دارو را  رقیق کردن دارو در حجم زیاد براي انفوزیون در وریدهاي محیطي توصیه نمي -3

  ن به صورت انفوزیون وریدي از طریق یک کاتتر ورید مرکزي تزریق کرد.توا دهد. دارو را مي افزایش مي

  براي کاهش بروز تهوع، قبل از دارو یک داروي ضد استفراغ مصرف شود. -4

هاي سفید، قبل از مصرف نوبت بعدي آن، باید حداقل فاصله بین دفعات مصرف  براي مشخص شدن اثر دارو بر گلبول -5
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ت لکوپني بروز کرده باشد.هفت روز باشد. ممکن اس  

 

  

  کاهش مقدار مصرف ممکن است در بیماران مبتال به بیماري کبدي ضروري باشد. -6

آمیز اسپاسم نایژه در بیمار پیگیري شود. این واکنش بیشتر در  بعد از تزریق دارو، بروز واکنش حاد و مخاطره -7

  کنند. ین نیز مصرف ميکند که همزمان با این دارو میتومایس بیماراني بروز مي

  کند. مصرف مایعات زیاد و تجویز آلوپورینول از نفروپاتي ناشي از اسید اوریک جلوگیري مي -8

  ها شمارش شوند. هاي قرمز و سفید خون و پالکت در طول درمان، تعداد گلبول -9

ه عنوان پیشگیري از یبوست مصرف توان ب ها استفاده کرد. داروهاي ملین را مي توان از ملین در صورت لزوم مي -11

  کرد.

  دسین اشتباه شود. کریستین یا داروي تحقیقي وین بالستین نباید با وین وین -11

کریستین است. مسمومیت عصبي ناشي از این دارو کمتر از وین -12  
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 Reference 

 

 Drugs.com provides accurate and independent information on 
more than 24,000 prescription drugs, over-the-counter medicines 
and natural products. This material is provided for educational 
purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis 
or treatment. 

 Data sources include Micromedex® (updated Nov 28th, 2014), 
Cerner Multum™ (updated Dec 16th, 2014), Wolters Kluwer™ 
(updated Dec 5th, 2014) and others. To view content sources and 
attributions, refer to oureditorial policy. 

 

 

http://www.drugs.com/support/editorial_policy.html
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Tamoxifen 

 تاموکسیفن

 

 تاموکسیفن

 برای  درمان سرطان  پستان

شود می مصرف  ثانویه  یا آمنوره  اولیگومنوره به  وابسته  و نازایی     

 مکانیزم اثر

را   استرادیول  های گیرنده فن نیز دارد. تاموکسی  استروژنی ضعیف  اثرات  باشد که می  غیراستروئیدی استروژن آنتی  فن تاموکسی

کند. مهار می  

  آزادکننده هورمون  ترشح  تحریک  ودر نیتجه  هورمون  اثر مهاری  و حذف  استروژن های گیرنده  با اشغال  گذاری القاءتخمک 

از  گناد و تروپین  هیپوتاالموس 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://telegram.me/karnil
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گیرد می  انجام    

 

 

 فارماکوکینتیک

 

 7-4  اول  مرحله که  بوده  ای دارو دو مرحله  شد، حذفبا می ـ کبدی  ای روده  چرخه  و دارای  است  یکبد فن تاموکسی  متابولیسم

  حاصل  درمان از شروع  پس  هفته 41-4  مطلوب  کشد. اثردرمانی می  روز طول 44-7  دوم  از تجویز ومرحله  پس  ساعت

شود.  می  

از  متابولیت  صورت به  د. دارو اغلبباش داشته ادامه  آن  مصرف  نوبت  از یک  پس چند هفته  است  دارو ممکن  آنتاگونیستی  اثرات

 صفرا طریق 

شود می  دفع  و مدفوع   

 

 موارد منع مصرف

وجود دارد  یائسگی  ازدوران  قبل  در زنان  تخمدان  های ایجاد کیست دارو احتمال  این  با مصرف  

 

 

  آندومتر شامل تغییرات  فن تاموکسی  با مصرف

  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
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 هیپرپالزی ، پولیپ  وسرطان

  

 

  است شده  رشگزا 

  

  خونریزی غیرطبیعی  واژن  و عالئمی  مانند درد یا فشار لگن

 باید مورد توجه  قرار گیرد  

، بایدبا  خون  های چربی  سفید و نیز باالبودن های تعداد پالکتها و گلبول  مروارید، کاهش دید، آب  وجود تاری  در صورت

شود  احتیاط مصرف  

 

 عوارض جانبی احتمالی

 

،  رفتگیگر گ  

، واژن خونریزی  

،  قاعدگی  توقف   

، فرج  خارش  

، گوارشی  اختالالت  

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 
Complication of cancer drug in pregnancy 

 

 11  

 

،تومور   

  

 

تعداد پالکتها، کاهش  

، مایعات  احتباس     

، رحم  فیبروم   

   اختالالت بینایی

  رتینوپاتی   آب  مروارید تغییرات قرنیه ،

، سفید خون  های ها یا گلبول پالکت کاهش  

  به ندرت کاهش  نوتروفیل ها و تغییرات  آنزیم های کبدی  از عوارض  جانبی  دارو هستند

 

 توصیه ها

 

قرار گیرد. در   بایدمورد استفاده  از درمان  پس  ماه 2  مدت  و به  درمان ، طی از بارداری  جلوگیری  غیرهورمونی روشهای

شود  مراجعه پزشک  فورا به  بارداری  به  بودن  مشکوک صورت  

دارو   از مصرف  پس  زودرس  بروزاستفراغ  یابد و در صورت  دارو ادامه  مصرف گوارشی  بروز اختالالت  در صورت

شود  مراجعه  پزشک به  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://telegram.me/karnil
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 Reference 
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(n.d.). American Cancer Society. Retrieved 

February 26, 2014, from 
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 http://www.cancer.org/acs/groups/  

• 13 facts everyone should know about metastatic 

breast cancer. (n.d.). Metastatic Breast Cancer 

Network. Retrieved February 27, 2014, from 

• Most common statistics cited for MBC 

(n.d.). Metastatic Breast Cancer 

Network. Retrieved February 27, 2014, from 

Methotrexate 

 متوترکسات

 

 

 

 موارد و مقدار مصرف

 

http://www.cancer.org/acs/groups/
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متوترکسات در درمان کارسینوم پستان، سر و گردن، ریه، تومور تروفوالستیک، لوسمی 

لنفوستیک حاد، لوسمی مننژیال، لنفوم های غیر هوچکینب، میکوزفونگوئید، 

استئوسارکوما، پسوریازیس و آرتریت روماتوئید به کار می رود. همچنین در درمان 

کارسینوم گردن رحم، تخمدان، مثانه، کلیه، پروستات وبیضه، لوسمی میلوسیتیک حاد، 

 میلوم مولتیپل، آرتریت ناشی از پسوریازیس و درماتومیوزیت نیز مصرف شده است

 

جذب دارو بسیار متغیر است. از سد خونی- مغزی به مقدار کم عبور می کند . در حالی 

که پس از تزریق از راه غالف طناب نخاعی، به راحتی وارد جریان خون مغزی می شود. 

متابولیسم دارو کبدی است. نیمه عمر نهایی با مقادیر مصرف پایین 01-3 ساعت و 

مقادیر باال 01-8 ساعت است. زمان الزم برای رسیدن به حداکثر غلظت سرمی بعد از 

مصرف خوراکی 2-0 ساعت و بعد از تزریق عضالنی 01-31 دقیقه می باشد. دفع دارو 

 عمدتاً کلیوی است

 

در نارسایی سیستم ایمنی، به عنوان داروی ضد نئوپالسم، ، به عنوان داروی ضد 

نئوپالسم، جز در موارد خاص نباید مصرف شود. در درمان موارد غیر نئوپالسم، در 

صورت وجود نارسایی ایمنی عیب شدید کار کلیه و کبد و کاهش فعالیت مغز استخوان 

 نباید مصرف شود
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شدارهاه  

 

1- 

با توجه به اثرات سرطان زایی بالقوه دارو،مصرف طوالنی مدت آن در موارد  

 غیر نئوپالسم باید با احتیاط فراوان صورت گیرد

  

2-  

در آسیت، انسداد مجرای گوارش، وجود ترشحات جنب یا صفاق، موکوزیت، 

 زخم گوارشی و کولیت اولسراتیو باید با احتیاط فراوان مصرف شود

3- 

در صورت بروز اسهال یا استئوماتیت اولسراتیومصرف دارو باید قطع شود.  

همچنین در صورت بروز عالیم ریوی ) به خصوص سرفه های خشک و آزار 

دهنده ( مصرف دارو قطع شود چون خطر مسمومیت ریوی برگشت ناپذیر 

 وجود دارد

4- 

ر اینکه لکوورین ) برای درمان با مقادیر زیاد متوترکسات را نباید آغاز کرد، مگ 

جلوگیری عوارض خونی و گوارشی ( در دسترس باشد. همچنین باید لکووین 

را پس از مصرف متوترکسات تجویز کرد ) نه همزمان ( تا با اثر ضد نئوپالسم آن 

 تداخل نکند

5- 

درمان نئوپالسم با متوترکسات را نباید آغاز کرد مگر اینکه کلیرانس کراتینین و  
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راتینین سرم در حد طبیعیغلظت ک  

باشد   

 

 

 

 

Reference 

 

 http://www.cancer.org/acs/groups/  
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https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 
Complication of cancer drug in pregnancy 

 

 17  

 

• 13 facts everyone should know about metastatic 

breast cancer. (n.d.). Metastatic Breast Cancer 

Network. Retrieved February 27, 2014, from 

 

 

 

Ifosfamide 

 ایفوسفامید

 

 

 

موارد مصرف ایفوسفامید تا حد زیادی مشابه سیکلوفسفامید است و در درمان، تومورهای 

 بیضه، انواع کارسینوما، لنفوم ها، لوسمی و تومورهای تخمدان مصرف می شود
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عوارض سمی آن بر روی مجاری ادراری ممکن است بیشتر از سیکلوفسفامید باشد. تهوع، 

استفراغ، اختالالت سیستم عصبی مرکزطی از جمله اغتشاش شعور و بی حالی از عوارض 

 جانبی مهم دارو هستند

 

 

 

 

 

 مقدار مصرف

هفته یک بار قابل تکرار  3روز تزریق وریدی می شود که هر  1به مدت  g/m²/day 1/2 مقدار

 است

 اشکال دارویی

Injection 

 1g 

Injection  

2g 
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 Reference 

 www.macmillan.org.uk 

 www.drugs.com 

 www.nlm.nih.gov 
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Fluorouracil 

 فلوئوراسیل

 

 

فلوئورواوراسیل در درمان کارسینوم کولورکتال، پستان، معده و لوزالمعده تجویز می شود. 

همچنین در درمان کارسینوم مثانه، پروستات، تخمدان، دهانه رحم، رحم، ریه و کبد، سر گردن، 

ترشحات ناشی ازتومور بدخیم در فضای جنب،صفاق و پردیکارد نیز مصرف شده است. 

فلوئورواوراسیل در درمان کراتوز چندگانه ناشی از نور خورشید و کارسینوم پوست به کار می 

رود. این دارو در درمان التهاب لب ناشی از نور خورشید، لکوپنی مخاطی، درماتیت ناشی از 

 پرتو درمانی، بیماری بوئن و اریتروپالزی کوئیرات نیز مصرف شده است

 

فلوئورواوراسیل از سد خونی – مغزی عبور می کند. متابولیسم دارو کبدی و سریع است. نیمه 

عمر تزریق وریدی در فاز آلفا 21-01 دقیقه و در فاز بتا 21 ساعت می باشد. دفع آن عمدتاً از 

 طریق ریه ها ) 81-01 درصد ( و کلیه ها ) 21-7 درصد ( می باشد
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 این دارو بسیار سمی است و به محض بروزاولین عالیم مسمومیت مثل اسهال، 

کاهش سلول های خون، زخم و خونریزی گوارشی، ازوفاگوفارنژیت، خونریزی در هر 

عضوی، استئوماتیت و استفراغ جهنده مصرف دارو باید قطع گردد. با این وجود می توان 

 مصرف دارو را با مقدار مصرف کمتر بعد از برطرف شدن این عالیم مجدداً از سر گرفت

 به دلیل امکان بروز سمیت عصبی از تزریق دارو داخل غالف نخاعی خودداری شود 

شکل دارویی کرم در بافت های با زخم خونریزی دهنده با توجهبه جذب سیستمیک و بروز  

 مسمومیت و نیز در کلوآسما با احتیاط مصرف شود

در صورت بروز واکنش های التهابی وسیع روی پوست طبیعی بعد از مصرف کرم، درمان  

متوقف شود. تجویز کورتیکوستروئیدهای موضعی پس از تکمیل درمان با دارو می تواند 

 باعث تسریع در بهبود ضایعات شود
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 نکات قابل توصیه   

 

  بیمار باید در شروع درمان در بیمارستان بستری شود 

مقدار مصرف نگهدارنده دارو بر اساس نیاز های فردی هر بیمار و بر مبنای پاسخ های  

یک بیمار متناسب با مقدار مصرف قبلی تنظیم شود. مقدار مصرف بعدی هماتولوژ

  دارو، تنها پس از بهبود عوارض سمی مقدار مصرف قبلی باید تجویز شود

اندازه گیری هماتوکریت یا هموگلوبین و شمارش لکوسیت و پالکت در ابتدا و طول  

  درمان الزم است

( از سمیت دارو می کاهد، هر چند تزریق ساعت  2-22انفوزیون آهسته وریدی دارو )  

دقیقه ( دارو موثرتر است 0-2سریع داخل وریدی)   

قبل از مصرف کرم فلوئورواوراسیل بیوپسی در شروع و طول درمان برای تایید بهبود  

 کارسینوم سطحی سلول های قاعده ای، توصیه می شود

صرف دارو باید قطع در صورت بروز لکه های صورتی و نرم در محل مصرف کرم، م 

 شود

ماه  0-2احتمال بروز واکنش حساسیت به نور طی درمان با کرم فلوئورواوراسیل و 

پس از خاتمه درمان وجود دارد، لذا از قرار گرفتن در مقابل نور خورشید خودداری 

 شود
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Reference 

www.pharmgkb.org 

www.nature.com 

www.oncolink.org 
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Etoposide 

 اتوپوزاید

 

 

 

اتوپوزید در درمان کارسینوم ریه و بیضه به کار می رود. همچنین در درمان کارسینوم 

مثانه، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، لوسمی حاد میلوسیتیک، سارکوم 

 اوینگ وکاپوسی مصرف شده است

 

فراهمی زیستی فرم خوراکی حدود 11 در صد است. انتشار آن در مایع مغزی – 

نخاعی متغییر و کم است. متابولیسم دارو کبدی بوده و نیمه عمر آن حدود 7 ساعت 

 می باشد. دارو به طور عمده از طریق کلیه دفع می شود
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کم خونی، کاهش گلبول های سفید یا پالکت های خون، آنافیالکسی، استئوماتیت، 

کاهش اشتها، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی مهم و نسبتاض شایع دارو می 

 باشند

1- 

در مورد شکل تزریقی، برای جلوگیری از افت فشار خون، تجویز دارو به صورت  

انفوزیون و در مدت بیش از 01-31 دقیقه انجام شود. از راه های دیگر تزریق یا تزریق 

  سریع ورید خودداری شود

2- 

 تعداد گرانولوسیت ها 02-7 روز پس از تجویز و تعداد پالکت ها 00-9در روز 

  بیستم به میزان طبیعی بر می گردد
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Reference 

www.cancer.gov 

www.drugs.com 
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Cyclophosphamide 

 سیکلوفسفامید

 

 

سیکلوفسفامید در درمان لوسمی لنفوبالستیک حاد ، لوسمی منوسیتیک حاد، 

میلوژنوس حاد ، لوسمی گرانولوسیتیک مزمن ، آدنوکارسینومای تخمدان، سرطان 

پستان، سرطان ریه، سرطان آندومتر، میلوملتیپل، انواع لنفوما و در تومور ویلمز به 

کار می رود و به عنوان داروی کمکی جهت کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن برای 

جلوگیری از پس زدن پیوند، سندرم نفورتیک، آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز به 

 کار می رود
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سیکلوفسفامید به خوبی از دستگاه گوارش جذب می گردد. به مقدار محدودی از 

سد خونی – مغزی عبور می کند. متابولیسم آن کبدی است و پس از آن به متابولیت 

 های فعال تبدیل و نهایتاً از طریق کلیه دفع می گردد

 

سیکلوفسفامید اگر همزمان با آلوپورینول و یا کلشی سین استفاده شود . ممکن 

است غلظت اسید اوریک خون را باال ببرد . سیکلوفسفامید در صورت مصرف 

همزمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی ، ممکن است فعالیت این داروها را به علت 

کاهش ساخت کبدی فاکتورهای پیش انعقادی و تداخل با تشکیل پالکت ها، افزایش 

 دهد . 

 

مصرف همزمان سیکلوفسفامید همراه سیتارابین باعث بروز خطر کاردیومیوپاتی 

می گردد. استفاده همزمان آن با داروهای دیگر مضعف سیستم ایمنی ممکن است 

 باعث بروز عفونت گردد
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 نکات قابل توصيه   

 

  خونریزی مصرف دارو باید قطع گرد در صورت بروز -1

در صورت کاهش لکوسيت ها و پالکت ها مصرف دارو باید قطع گردد تا سطح خونی آنه به حد قابل قبولی  -2

  .ا مقدار کمتری تجویز نمودبرسد و سپس می توان دارو را در صورت لزوم ب

 .بيمار باید برای جلوگيری از خطر عارضه کليوی ناشی از افزایش اسيد اوریک مایعات زیاد مصرف کند -3
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Reference 

www.patient.co.uk 

www.mayoclinic.org 
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Cisplatin 

 سیس پالتین

 

 

سیس پالتین در درمان کارسینومای مثانه ،تخمدان و بیضه مصرف می شود. 

همچنین این دارو در درمان کارسینوم های قشر غده فوق کلیه، پستان ،رحم، 

 نوروپالستوما و  germ cellدستگاه گوارش، ریه، پروستات، سرو گردن و تومورهای

 اوستئوسارکوما مصرف می شود

سیس پالتین به سرعت از طرزق واکنش های غیر آنزیمی هیدرولیز می شود. از 

سد خونی – مغزی به راحتی عبور نمی کند. نیمه عمر آن حدود یک ساعت است. 

دفع آن عمدتاً کلیوی است ولی پالتین ناشی از هیدرولیز دارو ممکن است تا 2 ماه 

 در بافت ها باقی بماند
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 مصرف این دارو در بیماران مبتال به نارسایی شنوایی، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد

  اثرات سوء دارو بر روی شنوایی در کودکان ممکن است شدیدتر باشد 

 طی مصرف دارو، ارزیابی نورولژیک و میزان شنوایی بیمار باید انجام شود

 

 

انفوزیون وریدی مایعات به مقدار زیاد هنگام تجویز سیس پالتین، باعث کاهش سمیت  

کلیوی یا شنوایی ناشی از دارو می گردد. همچنین افزایش میزان ادرار قبل و طی 

 درمان با دارو ،کمک بسیار زیادی به کاهش عوارض جانبی دارو می کند

انفوزیون آهسته وریدی سیس پالتین طی 1-0 روز کمتر باعث تهوع و استفراغ می  

 شود،ولی تاثیری روی میزان بروز سمیت کلیوی یا شنوایی ندارد

برای جلوگیری از سمیت کلیوی تجمعی، توصیه می شود. مصرف مجدد دارو حداقل 2- 

 3 هفته بعد از مصرف اولیه صورت گیرد
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Reference 

www.cancerresearchuk.org 

www.drugs.com 

www.drugs.com  
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Carboplatin 

 کربوپالتین

 

 

کربوالتین در درمان کارسینومای تخمدان، ریه سر و گردن، بیضه و سینوما مصرف می 

 شود

نیمه عمر اولیه پالسمایی ) آلفا ( 0/0 تا 2 ساعت و نیمه عمر پالسمایی پس از توزیع 

 مجدد) بتا ( 0/2 تا 9/1 ساعت است. دفع دارو کلیوی است
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 توصیه می شود کربوپالتین برای بیماران بستری در بیمارستان و تحت مراقبت 

 

پزشک متخصص تجویز شود. ضمناً تسهیالت الزم برای درمان آنافیالکتیک احتمالی 

 باید در دسترس باشد

مقدار مصرف نگهدارنده باید برای هر بیمار به صورت انفرادی و با توجه به پاسخ  

  های بالینی و تغییرات هماتولوژیک بیمار و ظهور یا شدت سمیت دارو تعیین شود

توصیه می شود انفوزیون وریدی کربوپالتین طی 01 -01 دقیقه انجام شود. ضمناً  

 کربوپالتین از طریق انفوزیون مداوم وریدی طی 22 ساعت قابل تجویز است

تقسیم مقدار مصرف تام روزانه به 1 قسمت ممکن است شدت تهوع و استفراغ را  

 کاهش دهد
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Reference 

www.rxmed.com 

www.nice.org.uk 
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Busulfan 

 بوسولفان

 

بوسولفان در درمان لوسمی میلوستیتیک مزمن بکار می رود و در درمان لوسمی 

 میلوسیستیک حاد نیز مصرف شده است

بوسولفان به طور کامل از مجرای گوارش جذب می شود. متابولیسم آن کبدی و سریع است و 

پاسخ بالینی دارو معموالً 2-0 هفته بعد از شروع درمان آغاز می شود. دفع آن کلیوی و آهسته 

 و عمدتاً به صورت متابولیت است

 

 اندازه گیری هماتوکریت و هموگلوبین و شمارش لکوسیت قبل از شروع و در فواصل 

درمان به دلیل مهار دیر رس و شدید فعالیت مغز استخوان ناشی از بوسولفان، باید انجام 

 شود
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به دلیل اثرات دیررس دارو، به محض مشاهده اولین عالیم کاهش شدید و ناگهانی 

لکوسیتها ) به خصوص گرانولوسیتها( درمان قطع و یا مقدارمصرف دارو کاهش داده شود تا 

 از اثرات غیر قابل برگشت کاهش فعالیت مغز استخوان جلوگیری شود

دارو می تواند باعث دیسالزی سلولی در بسیاری از بافت ها مثل ریه، گره هایلنفی، 

  پانکراس، تیروئد، غده فوق کلیه،کبد، مغز استخوان، مثانه، پستان و دهانه رحم شود

 با بروز اولین عالمت فیبروز ریوی مصرف دارو باید قطع شود 

مصرف بوسولفان به تنهایی منجر به مسمومیت کبدی نمی شود ولی مصرف آن با  

 تیوگوانین باعث بروز واریس مری و آسیب کبدی می شود

 

 عوارض جانبي   

 

 

پالزی ریه، فیبروز ریه، هیپراوریسمی آنمی، لکوپنی یا عفونت، ترومبوسیتوپنی، دیس

یا نفروپاتی ناشی از اسیداوریک ، استئوماتیت، آمنوره و مهار تخمدان و سیاه شدن 

 پوست از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند
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www.macmillan.org.uk 

www.cancerresearchuk.org 
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Decarbonize 

 داکاربازین

 

داکاربازین در درمان مالنوم بدخیم و لنفوهای هوچکینی به کار می رود و در درمان سارکوم های 

 بافت نرم نیز مصرف شده است

داکاربازین به میزان کم از سد خونی- مغزی عبور می کند. متابولیسم دارو کبدی است. نیمه 

عمر دارو 1 ساعت است که در عیب کار کبد به 7/2 ساعت می رسد. 21 در صد داروی تزریق 

 شده طی 0 ساعت از کلیه ها دفع می شود
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در صورت بروز کاهش سلول های خون درمان را قطع تا میزان لکوسیت ها و پالکت ها به 

مقادیر قابل قبول برگردد) معموالً  یک هفته پس از قطع مصرف دارو به مقدار قابل قبول بر 

 می گردد(

مواد حاصل از تجزیه محلول داکاربازین ) در اثر نور( ، ممکن است باعث بروز عوارض جانبی، 

 سوزش و درد در ناحیه تزریق، تهوع، استفراغ و مسمویت کبدی شود

کم خونی، آسیب بافتی و درد ورید محل تزریق، کاهش گلبول های سفید یا پالکت های خون، 

آنافیالکسی، مسمومیت کبدی، استئوماتیت، کاهش اشتها و تهوع و استفراغ از عوارض جانبی 

 مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند

 

 

مصرف همزمان با داروهای مولد دیسکرازی خونی باعث تشدید عوارض جانبی دارو می شود. 

 مصرف همزمان با داروهای القا کننده آنزیم های کبدی باعث کاهش اثرات دارو می شود
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Reference 

www.cancer.org 

www.cancer.gov 
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