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مقدمة
الهرمونات هي مواد موجودة يف أجسامنا ميكنها نقل اإلشارة من جزء من الجسم آلخر.
ومن خالل القيام بذلك ،تتحكم الهرمونات يف العديد من العمليات الهامة يف أجسامنا.
عىل سبيل املثال ،توجد هرمونات تضمن عمل الغدة الدرقية بشكل صحيح .وهناك
هرمونات تنظم موازنة السوائل يف الجسم وأخرى تكون متضمنة يف عملية التكاثر.
وبسبب املعرفة املتزايدة آلثار العديد من الهرمونات ،أصبح من املمكن مضاعفة هذه
املواد واستخدامها كأدوية لعالج حاالت معينة.
® Decapeptylهو عالج يؤثر عىل إنتاج الهرمونات الخاصة بالجسم .ترشح هذه
النرشة طريقة عمل هذا الدواء يف حالتك والحاالت التي ميكن أن يصفه األطباء خاللها.
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واإلرشادات العملية
املعلومات ®
Decapeptyl
اختيار
® Decapeptylمتوفر كحل للحقن بشكل يومي يف الجلد (®Decapeptyl
تحت الجلد).

1.1
طريقة عمل ®Decapeptyl

ويسمى املكون النشط يف ® Decapeptylتريبتوريلني .وهذه املادة لها نفس تأثري
الهرمون املطلق ملوجهة الغدد التناسلية ( )GnRHيف الجسم بالضبط (أو جونادوريلني):
وهو يحفز الغدة النخامية (غدة موجودة يف قاعدة املخ) إلنتاج هرمون إنتاج األجسام الصفراء
( )LHوالهرمون املنشط للجريب (.)FSH
وهرمونا  LHو FSHمسؤوالن عن إنتاج هرمونات االسرتوجني والربوجسرتون يلعب االسرتوجني
دو ًرا ها ًما يف تطوير الصفات الجنسية األنثوية ،ويف تنظيمالدورة الشهرية والحمل.
وعىل النقيض من مادة الهرمون املطلق ملوجهة الغدد التناسلية ( )GnRHالطبيعية ،والتي
تخرج يف صورة نبضات من الوطاء (غدة أخرى يف املخ) ،يوفر ®Decapeptyl
التحفيز املستمر للغدة النخامية .ونتيجة لذلك ،تصبح الغدة النخامية "مستهلكة"
بعد الزيادة األولية يف تركيزات هرموين إنتاج األجسام الصفراء وتنشيط الجريب ،وتقل
الرتكيزات يف الدم يف النهاية .ونتيجة لذلك ،يتم إخراج اسرتوجني أقل.
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1.2
استخدامات ®Decapeptyl
تحت الجلد
منع اإلباضة يف عمليات العالج باإلخصاب الصناعي.
يكون استعامل ® Decapeptylيف صورةحقن يومية تحت الجلد جز ًءا من أساليب
اإلخصاب الصناعي ،حيث تكون املبايض محفزة بالهرمونات .كام أن أمثلة ذلك هي
اإلخصاب خارج الجسم ( )IVFوحقن الحيوانات املنوية بالبويضة ( ،)ICSIحيث يتم
اإلخصاب خارج الجسم بعد جمع العديد من البويضات الناضجة من املبيض.
ويف الدورة الشهرية العادية ،تنضج بويضة واحدة يف املرة .ويف كل من اإلخصاب خارج
الجسم ( )IVFوحقن الحيوانات املنوية بالبويضة ( ،)ICSIيتم تحفيز املبيض من خالل
هرمونات للسامح بنضج العديد من البويضات يف الوقت نفسه لخلق العديد من األجنة
يف النهاية .وأهم هرمون لتحفيز املبيض هو الهرمون املنشط للجريب

يتم إرسال إشارة يف املعتاد من املبيض إىل املخ بعد بدء الدورة الشهرية بأسبوع ،نتيجة
للكمية الكبرية من هرمون إنتاج األجسام الصفراء الذي تك ّون .يؤدي تدفق هرمون إنتاج
األجسام الصفراء هذا إىل إنتاج البويضة .وهذه اللحظة تسمى اإلباضة.
وبالرغم من ذلك ،فللقدرة عىل "جمع" العديد من البويضات الطبيعية ألجل العالج
باإلخصاب خارج الجسم ( )IVFأو بحقن الحيوانات املنوية بالبويضة ( ،)ICSIفقد
ال تحدث اإلباضة التلقائية .يستخدم ® Decapeptylيف هذه اإلجراءات ملنع إنتاج
الجسم لهرمون إنتاج األجسام الصفراء ،وبالتايل يتم منع اإلباضة التلقائية.
ويف حالة نضج البويضات يف الجريبات بدرجة كافية ،ميكن حث اإلباضة بشكل صناعي
(من خالل حقن هرمون موجهة الغدد التناسلية املشيامئية  -هرمون إنتاج األجسام الصفراء
طويل املفعول) .وقبل حدوث اإلباضة ،يتم استعادة البويضات الناضجة من املبيض من
خالل خزعة .وبعد إخصاب البويضات خارج الجسم ،يتم اختيار أفضل األجنة حتى
الوصول إىل حد أقىص جنينني يف الرحم.
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استخدام ®Decapeptyl
املادة الفعالة يف دواء ® Decapeptylهي الرتيبتوريلني ،وهو أحد الربوتينات .تتكرس
الربوتينات عند مرورها يف القناة الهضمية .لذلك ،ال ميكن تناول ®  Decapeptylكأقراص
تؤخذ عن طريق الفم ،بل يجب أن يتم حقنه تحت الجلد .بعد الحقن ،يتم امتصاص
® Decapeptylيف الدم ،وبذلك يصل بشكل مبارش إىل العضو امل ُستهدف ،إلحداث
التأثري املطلوب دون تكسري هذا الدواء يف القناة الهضمية.
ُخصص للحقن اليومي
سيحدد طبيبك امل ُعالج عدد مرات الحقنDecapeptyl ® .امل َّ
بنفسك .ويف هذا املنشور نقدم ِ
ِ
ِ
لك نصائح ليك تتم عملية الحقن
ميكنك حقنه
تحت الجلد،
تحت الجلد عىل أفضل وج ٍه ممكن.
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2.1
تعاطي  Decapeptylتحت الجلد
®

عام
أزل الغشاء الواقي وخذ الحقنة خارج علبة النفطة .أمسك الحقنة مبارشة مع وضع
الغطاء الواقي رمادي اللون يف األعىل .أزل الغطاء الواقي الرمادي .ادفع الكباس بعناية
قليالً يك تختفي الفقاعات الهوائية األكرب.
يجب إعطاء  Decapeptylمرة يف اليوم من خالل الحقن تحت الجلد يف البطن السفيل.
ارفع جز ًءا مناس ًبا من الجلد وقم بطيه مستخد ًما اإلبهام والسبابة .اغرس اإلبرة متا ًما يف
الجزء املطوي من الجلد .وادفع املحقنة حتى تفرغ.

2.2
اآلثار غري املرغوبة لعالج ®Decapeptyl
تم ذكر التأثريات املحتملة غري املرغوبة لعالج ® Decapeptylيف النرشة .إننا نويص
بقراءة هذه النرشة بعناية .وإذا عانيت من أ ّي من هذه اآلثار غري املرغوبة بشكل شديد،
فنويص بزيارة الطبيب املعالج لك أو الصيديل .يجب عليك دامئًا إبالغ طبيبك عن أي آثار
غري مرغوبة غري مذكورة يف النرشة عىل الفور .ها هو ملخص النرشة.
بعد تعاطي ® ،Decapeptylقد يوجد شعور باألمل يف موضع الحقن .ومن الشائع
جدًا الشعور بحرارة يف الجسم .ميكن ربط استخدام ® Decapeptylباالكتئاب
والهيجان واألمل يف العضالت أو املفاصل واإلرهاق واالضطرابات يف النوم .كام ميكن أن
تسبب الحقن أيضً ا الحكة أو الطفح الجلدي أو الحمى .وقد يوضح ذلك زيادة
الحساسية العالية لعالج ®.Decapeptyl

واآلثار غري املرغوبة األكرب أو األكرث شيو ًعا الستخدام ® Decapeptylهي:
•	التعرق؛
•	جفاف املهبل و/أو الشعور باألمل خالل العالقة الجنسية؛
•	نزيف اخرتاقي؛
•	الربود الجنيس؛
•	تقلب املزاج.
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اإلجابات عن األسئلة املتداولة

إىل متى ينبغي استخدام ®Decapeptyl؟

يستمر استخدام ® Decapeptylقبل تطبيق أساليب اإلخصاب الصناعي أو خالله
باستخدام التحفيز الهرموين حتى اليوم الذي تنمو فيه البويضات وحتى يتحقق النضج
النهايئ للبويضات من خالل حقن عامل يحتوي عىل هرمون الغدد التناسلية املشيمية
البرشية .العمل يف مهنة التمريض.

يل القيام به يف حالة نسيان حقن
ماذا ينبغي ع ّ
®Decapeptyl؟

ال تتعاطي جرعة مزدوجة لتعويض نسيان تعاطي جرعة .ويف حالة نسيان تعاطي
® ،Decapeptylيرجى االتصال بالطبيب أو الصيديل.

ماذا ميكنني القيام به لتجنب الشعور باألمل يف منطقة الحقن؟

يلزم تغيري منطقة الحقن بشكل دوري .ميكن الحقن بأعىل الذراع أو أعىل الرِجل أو الجلد
املحيط بالرسة.
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كيف ينبغي حفظ ®Decapeptyl؟

ينبغي حفظ  Decapeptylيف الثالجة ( 2درجة مئوية إىل  8درجة مئوية)
يف العلبة األصلية .يجب عدم تج ّمد ® .Decapeptylكام هو الحال بالنسبة
لألدوية األخرى ،يُحفظ ® Decapeptylبعيدًا عن متناول األطفال.
®

وملزيد من املعلومات حول ® ،Decapeptylيرجى قراءة النرشة أو استشارة
الطبيب أو الصيديل.
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مواقع الويب املفيدة
www.decapeptyl.nl
ميكن العثور عىل نرشة ® Decapeptylوهذه النرشة هنا يف صيغة .PDF
وعىل هذا املوقع ،ميكن أيضً ا مشاهدة فيديو يوفر تعليامت حول كيفية حقن محلول
®.Decapeptyl
www.hulpbijzwangerworden.nl
املوقع اإللكرتوين مع معلومات محددة حول املساعدة يف حدوث الحمل.

www.nvog.nl
املوقع اإللكرتوين الخاص بالجمعية الهولندية لطب النساء والوالدة.
www.vruchtbaarheid.startpagina.nl
الصفحة الرئيسية حول الخصوبة

www.freya.nl
املوقع اإللكرتوين الخاص بجمعية املرىض املصابني مبشكالت يف الخصوبة.
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