
1

محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون

پیش از شـروع مصرف ایـن دارو محتوای دفترچه 
راهنمـا را به دقـت مطالعه کنید.



2

دقت  به  را  راهنما  دفترچه  لودریبین®محتواي  مصرف  شروع  از  پیش 
مطالعه کنید. این دفترچه راهنما دربرگیرنده پاسخ شایع ترین سواالت در 
مورد داروی لودریبین® است. در صورتي که پاسخ تمامي سواالت شما در 
این برگه راهنما نیامده است، مي توانید با پزشک یا داروساز خود تماس 
بگیرید. این دارو براي بیماري فعلي شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف 
آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداري نمایید. اطالعات 
روز  به  است،  آمده  آخرین صفحه  در  که  تاریخی  در  راهنما  برگه  این 
رسانی شده و ممکن است در برگیرنده آخرین اطالعات علمی در مورد 
داروی شما نباشد. برای اطالع از آخرین داده های علمی در مورد داروی 
خود با پزشک یا داروساز مشورت کنید. همچنین برای کسب اطالعات 
آدرس به  نانوالوند  داروسازی  شرکت  سایت  وب  به  می توانید  بیشتر 
www.nanoalvand.com بخش راهنمای بیماران مراجعه 

فرمایید. 
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لودریبیـن® چیسـت وحـاوي چـه ترکیباتـي 
اسـت؟

نام اختصاصی داروی شما لودریبین® و نام ژنریک آن کالدریبین 
نام  به  سرطان  داروهای ضد  از  دسته ای  به  لودریبین®  است. 
اختالل در رشد  ایجاد  با  تعلق داشته که  متابولیت ها«  »آنتی 
سلول های سرطانی، از گسترش آنها در بدن جلوگیری می کند. 

لودریبین® در دوز 10 میلی گرم در 10 میلی لیتر موجود می باشد. 

هر یک میلی لیتر از محلول غلیظ لودریبین® حاوی 1 میلی گرم 
کالدریبین است. 

و  کلراید،  سدیم  از  فرآورده  این  ساخت  در  جانبی:  مواد 
فسفریک اسید )جهت تنظیم pH محلول( استفاده شده است. 
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لودریبین® در چه مواردي تجویز مي شود؟

لودریبین® به تنهایی و یا همراه با داروهای دیگر در درمان 
نوع خاصی از سرطان خون به نام لوکمی hairy cell تجویز 

می شود. 

چه افرادی نباید لودریبین® را دریافت کنند؟

لودریبین® در افرادی که در گذشته سابقه واکنش حساسیتی 
فرآورده  در  موجود  مواد جانبی  سایر  یا  به کالدریبین  جدی 

داشته اند، نباید تجویز شود.
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قبـل از دریافـت داروی لودریبین® چـه مواردی 
را حتمـا بایـد به پزشـک خود اطـاع دهید؟

یا 	  به کالدریبین  واکنش حساسیتی  سابقه  گذشته  در  اگر 
سایر اجزای سازنده داروي لودریبین® داشته اید؛

باشید. 	  باردار  که  مي دهید  احتمال  یا  و  هستید  باردار  اگر 
مصرف این دارو مي تواند موجب آسیب به جنین شود.

اگر به نوزاد خود شیر می دهید و یا قصد این کار را دارید؛	 

اگر به بیماری های کبدی مبتال هستید؛	 

اگر به بیماری های کلیوی مبتال هستید؛	 

اگر به بیماری های مرتبط با مغز استخوان مبتال هستید؛	 
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اگر در حال مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی 	 
نظیر کورتون ها، سایر داروهای ضد سرطان و یا داروهای 

مورد استفاده در جلوگیری از رد پیوند اعضا هستید؛

اگر در گذشته سابقه حمالت نقرس داشته اید؛ 	 

اگر در گذشته سابقه سنگ های کلیوی داشته اید؛	 

نسخه ای، 	  داروهای  از  اعم  دارویی  هر  مصرف  حال  در  اگر 
ها  ویتامین  یا  گیاهی،  های  مکمل  نسخه،  بدون  داروهای 

هستید؛

هر 	  یا  و  رنگ،  غذایی،  مواد  دارو،  به  حساسیت  سابقه  اگر 
ماده دیگری دارید؛
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ایمنـی مصـرف لودریبیـن®در دوران بـارداري و 
شـیردهي چگونـه اسـت؟

مطالعات کافی در زمینه ایمنی مصرف لودریبین® در دوران 
بارداری و شیردهی وجود ندارد.

لودریبین®  داروی  از  استفاده  هستید،  باردار  که  صورتی  در 
برای شما توصیه نمی شود. هم چنین اگر در سنین باروری قرار 
دارید، توصیه می شود از دو روش همزمان جهت پیشگیری از 
بارداری استفاده کنید. چنانچه علیرغم آنچه گفته شد باردار 

شدید، فورا پزشک خود را آگاه کنید. 

داروی لودریبین® احتماال وارد شیر مادر می شود؛ لذا مصرف 
آن در طی شیردهی توصیه نمی شود. 
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آیا لودریبین® با سایر داروها تداخل دارد؟

از  اعم  نوع دارویی  اکنون در حال مصرف هر  در صورتی که 
داروهای نسخه ای، بدون نسخه، فرآورده های طبیعی یا گیاهی، 
و ویتامین ها هستید و یا حتی اخیرا دارویی مصرف کرده اید، با 
پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. زیرا لودریبین® با برخی 
داروها  این  با  آن  همزمان  مصرف  و  داشته  تداخل  داروها  از 
یا تشدید عوارض جانبی  اثربخشی و  می تواند موجب کاهش 

شود. از جمله این ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مصرف همزمان کلوزاپین با لودریبین® می تواند موجب افزایش 
عوارض جانبی کلوزاپین گردد. 

مصرف همزمان ترکیبات دارای اکیناسه با لودریبین® موجب 
کاهش اثر لودریبین® می شود.
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مصرف همزمان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند 
لودریبین® می تواند موجب  با  پیمکرولیموس  و  تاکرولیموس 

افزایش عوارض جانبی لودریبین® گردد. 

می تواند  لودریبین®  با  زنده  واکسن های  همزمان  مصرف 
موجب افزایش عوارض جانبی و احتمال ریسک عفونت با این 

واکسن ها گردد. 

لودریبین® چگونه تجویز مي شود؟

لودریبین® در بیمارستان یا مراکز درمانی ویژه توسط اعضای 
کادر درمان برای شما تجویز می شود. محلول غلیظ لودریبین® 
توسط سرم نرمال سالین رقیق شده و بطور آهسته به مدت 7 

روز پیاپی داخل رگ )داخل وریدی( تزریق می گردد. 
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درمانی  دوره  تعیین خواهد کرد که شما چند  معالج  پزشک 
هفت روزه از لودریبین® و با چه فواصل زمانی نیاز است که 

دریافت نمایید. 

در صورتی که در طی زمان تزریق دچار احساس سوزش، درد 
و تورم در محل تزریق شدید، پرستار خود را مطلع سازید. هم 
چنین چنان چه مقداری از دارو بر روی پوست شما نشت کرد، 

محل را با آب و صابون خوب بشویید. 

با  همزمان  است  ممکن  معالج،  پزشک  صالحدید  طبق 
عوارض  از  پیشگیری  جهت  نیز  دیگری  لودریبین®داروهای 

جانبی دریافت نمایید. 
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دوز لودریبین®جهت درمان چقدر است؟

دوز دارو بسته به نوع بیماری، سطح بدن و شرایط زمینه ای 
 )m2( شما متفاوت است. پزشک معالج شما سطح بدنتان را
را  لودریبین® الزم  بر اساس قد و وزن محاسبه کرده و دوز 

برایتان تجویز خواهد کرد. 

فواصـل تجویز و طول دوره درمـان با لودریبین® 
است؟ چگونه 

فواصل مصرف دارو بسته به نتایج آزمایش ها، وضعیت عمومی 
و میزان پاسخ شما به درمان، ممکن است تغییر کند. فواصل 

تجویز دارو توسط پزشک تعیین می شود.
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دوز معمول لودریبین® در درمان لوکمی hairy cell بصورت 
یک  برای  روزه   7 وریدی  مداوم  تزریق   0/09  mg/kg/m2

دوره شیمی درمانی می باشد. انتخاب دوز تجویزی، طول دوره 
درمان و تعداد سیکل های درمانی با داروی لودریبین® بسته به 
نوع بیماری، شرایط زمینه ای و میزان پاسخ به درمان متفاوت 

است. 

دریافت  مدت  طی  در  جدی  جانبی  عوارض  بروز  صورت  در 
را  درمان  که  بگیرد  تصمیم  شما  پزشک  است  ممکن  دارو، 

متوقف سازد و یا اینکه زمان یا دوز آن را تغییر دهد. 
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هشدار برای اعضای کادر درمان: 

با توجه به رژیم درمانی بیمار، مقدار محاسبه شده ی دارو از 
داخل ویال کشیده شده و محلول باقیمانده دور ریخته شود.

برای انتقال محتویات ویال لودریبین به داخل محلول انفوزیون 
از فیلتر سرسرنگی هیدروفیلیک استفاده شود.

توصیه می شود که رقیق سازی با محلول قابل تزریق سدیم 
با  فرآورده  سازی  رقیق  از  گیرد.  صورت  درصد   0/9 کلرید 

محلول دکستروز 5 درصد خودداری شود.
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در صـورت مصرف بیـش از حـد لودریبین® چه 
بایـد کرد؟

از آنجایی که داروی لودریبین® تحت نظارت پزشک برای شما 
دوز  اشتباه،  به  که  دارد  وجود  احتمال کمی  می شود،  تجویز 

بیشتری از دارو به شما تزریق شود. 

چنانچه لودریبین® بیشتر از دوزهای درمانی مناسب به شما 
تزریق شد، بالفاصله پزشک خود را در جریان بگذارید. در این 
شرایط پزشک درمان را متوقف کرده و ارزیابی های بالینی و 
آزمایشگاهی مناسب را انجام می دهد. در صورت لزوم ممکن 

است درمان عالمتی برای شما انجام گیرد. 
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در طی مصـرف لودریبین® چه مـوارد احتیاطی 
را باید همواره به خاطر داشـته باشـید؟

- لودریبین® مي تواند موجب کاهش تعداد سلول هاي خوني 
شود؛ به همین جهت انجام منظم آزمایش خون جهت ادامه 

درمان ضروري است. 

- از آنجایی که لودریبین® می تواند موجب کاهش سلول های 
محافظت  خون ریزی  و  عفونت  مقابل  در  را  بدن  که  خونی 

می کنند، شود، رعایت نکات زیر توصیه می گردد:

- دست هاي خود را مرتب با آب و صابون بشویید.

- از تماس با افراد مبتال به عفونت، آنفلوانزا و یا سرماخوردگي 
خودداري کنید.
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جراحت  بروز  از  و  باشید  احتمالی  ریزی های  خون  مراقب   -
پیشگیري کنید.

- از مسواك نرم و ریش تراش برقي استفاده نمایید.

ادرار،  )از جمله  بدن شما  مایعات  وارد  لودریبین®می تواند   -
تا 48 ساعت  لذا حداقل  یا محتویات استفراغ( شود.  مدفوع، 
با دست ها و  مایعات  این  از تماس  لودریبین®،  تزریق  از  بعد 

سایر سطوح بدن خود خودداری کنید. 

لودریبین®  با  درمان  طی  در  زنده  واکسن های  دریافت  از   -
از  لودریبین®  با  درمان  طول  در  هم چنین  نمایید.  خودداری 
کرده اند  دریافت  زنده  واکسن های  اخیرا  که  افرادی  با  تماس 
خودداری کنید. زیرا ممکن است میکروب ناشی از واکسن وارد 
بدن شما شود. چنانچه این امر امکان پذیر نبود، از ماسک و 
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پوشش مناسب بر روی بینی و دهان خود استفاده کنید. برخی 
از واکسن های زنده موجود در کشور ما شامل واکسن سه گانه 
فلج  خوراکی  واکسن  سرخجه(،  اوریون،  )سرخک،   MMR یا 

اطفال، واکسن آبله مرغان، و واکسن حصبه می باشند. 

- قبل از مصرف فرآورده هاي حاوي آسپیرین، رقیق کننده هاي 
خون، سیر، جین سینگ، جینکو، ایبوبروفن، داروهاي ضد درد، 
ویتامین E و یا ترکیباتي مشابه با پزشک خود مشورت کنید. 

بـروز چه عائمی را باید فورا به پزشـک اطاع دهید؟

حساسیتی  واکنش های  بروز  به  منجر  می تواند  لودریبین® 
مداخله  تهدید کننده حیات شود که مستلزم  و حتی  شدید 
با  فورا  عالئم  این  بروز  صورت  در  لذا  است.  پزشکی  سریع 

پزشک خود یا اورژانس تماس بگیرید.
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آیا مي دانید عائم واکنش حساسـیتی چیسـت؟

بدن،  کل  شدن  قرمز  کهیر،  جلدی،  بثورات  گرگرفتگی،   -
خارش، تاول، پوسته پوسته شدن پوست

- تورم ناگهانی در صورت، لب ها، زبان، گلو، اشکال در بلع

- خس خس سینه، تنگی نفس، مشکل در نفس کشیدن یا 
صحبت کردن، خشن شدن غیر معمول صدا

- افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، ضربان قلب نامنظم

-  تب یا لرز

زخم های  لثه ها،  تورم  تب،  نظیر  عالئمی  بروز  صورت  در   -
عالئم  پوستی،  زخم های  دردناك،  بلع  دهانی،  دردناك 
خود  پزشک  با  بالفاصله  سرفه  و  آنفلوانزا،  یا  سرماخوردگی 
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سطح  کاهش  از  ناشی  می توانند  عالئم  این  بگیرید.  تماس 
گلبول های سفید خون باشند. 

خون  )مانند  معمول  غیر  ریزی های  خون  بروز  صورت  در   -
ریزی از لثه ها، بینی، مقعد و یا واژن( بالفاصله با پزشک خود 
سطح  کاهش  از  ناشی  می توانند  عالئم  این  بگیرید.  تماس 

پالکت های خون باشند.

رنگ  قیری  یا  رنگ  سیاه  خونی،  مدفوع  بروز  صورت  در   -
می توانند  عالئم  این  بگیرید.  تماس  خود  پزشک  با  بالفاصله 

نشانه خون ریزی گوارشی باشند.

- در صورت بروز عالئمی نظیر درد پشت، کاهش حجم ادرار و 
یا وجود خون در ادرار بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید. 

این عالئم می توانند نشانه آسیب کلیوی باشند.
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- در صورت بروز عالئمی نظیر احساس سوزش، درد، گزگز و 
یا بی حسی انگشتان در دست ها و پاها بالفاصله با پزشک خود 
تماس بگیرید. این عالئم می توانند ناشی از آسیب به اعصاب 

محیطی باشند.

یا  نبض ضعیف  قلب،  کاهش ضربان  یا  افزایش  در صورت   -
احساس تنگی نفس بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید. این 

عالئم می توانند نشانه بروز عوارض قلبی-ریوی باشند.

- هم چنین در صورت بروز عالئم زیر فورا با پزشک خود تماس 
بگیرید:

احساس سبکی سر
احساس گزگز در اطراف لب

قرمزی، تورم و یا خارش در سطح پوست
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لودریبیـن® ممکن اسـت چـه اثـرات نامطلوبي 
داشـته باشد؟

موجب  می تواند  نیز  لودریبین®  دیگر،  داروهای  تمامی  مانند 
بروز عوارض ناخواسته ای شود.

قابل ذکر است که این عوارض در همه افراد مصرف کننده بروز 
نخواهد کرد. به نظر می رسد سالمندان نسبت به بروز عوارض 

حساس تر باشند. 

عوارضی که در اینجا نام برده می شوند، همه عوارض احتمالی 
لودریبین® را شامل نمی شوند. جهت کسب اطالعات بیشتر در 

این زمینه از پزشک یا داروساز خود کمک بگیرید.
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آیا مي دانید منظور از عوارض بسـیار شـایع چیست؟

عارضه اي بسیار شایع است که در بیش از 10% افراد مصرف 
کننده دارو اتفاق بیافتد یا به عبارتي از هر 10 نفر حداقل یک 

نفر این عارضه را تجربه کنند.

آیا مي دانید منظور از عوارض شایع چیست؟

کننده  مصرف  افراد   %1-%10 در  که  است  شایع  اي  عارضه 
دارو اتفاق بیافتد. 

آیا مي دانید منظور از عوارض نادر چیست؟

عارضه اي نادر است که در کمتر از 1% افراد مصرف کننده 
دارو اتفاق بیافتد. 
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دوز  بیماری،  نوع  به  بسته  لودریبین®  جانبی  عوارض  شدت 
مصرفی  داروهای  و  وکلیوی  کبدی  عملکرد  میزان  دارو، 

همزمان می تواند بیشتر یا کمتر شود.

عوارض بسیار شایع لودریبین® عبارتند از:
بثورات پوستی	 
تب	 
تهوع، استفراغ، کاهش اشتها	 
سردرد، خستگی	 
صداهای غیرمعمول در تنفس	 
عفونت	 
کاهش تعداد پالکت ها	 
کاهش سلول های خونی	 
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کم خونی	 
واکنش های محل تزریق	 

عوارض شایع لودریبین® عبارتند از:
احساس ضعف و خستگی، ضعف عضالنی	 
اسهال، یبوست،	 
افزایش سطح اوره خون	 
افزایش ضربان قلب	 
تشکیل لخته	 
تعریق	 
تورم دست و پا	 
خون دماغ	 
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درد مفاصل، درد عضالنی	 
سرفه، تنگی نفس	 
قرمزی یا کبودی پوست، خون ریزی های زیر پوستی	 
گیجی، بی خوابی، اضطراب	 
لرز	 
نفخ، درد شکم	 

عوارض نادر لودریبین® عبارتند از عفونت های پوستی، کاهش 
چشم،  التهاب  هوشیاری،  سطح  کاهش  خون،  لنفوسیت های 
انواع کم خونی ها، عفونت ریه، اختالل عملکرد کلیوی، نارسایی 
طلب،  فرصت  عفونت های  اندام ها،  فلج  مغزی،  سکته  کلیه، 

عفونت هرپس، عوارض شدید پوستی.
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لودریبیـن® را در چه شـرایطي باید نگهداري کرد؟ 

لودریبین® را قبل از باز کردن باید در دمای بین 2 تا 8 درجه 
سانتی گراد )داخل یخچال( و دور از تابش مستقیم نور )داخل 

جعبه اصلی( نگهداری نمایید.

به علت احتمال ایجاد آلودگی میکروبی، فرآورده بعد از رقیق 
سازی اولیه باید فورا مصرف شود. 

پس از رقیق سازی فرآورده باید شفاف و عاری از ذره باشد، در 
غیر این صورت از مصرف آن خودداری کنید.

لودریبین® نباید بعد از موعد تاریخ انقضا که بر روی آن درج 
شده است، مصرف شود. 
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در  ندارد.  لودریبین®  محلول  کیفیت  بر  تاثیری  یخ زدگی، 
به  محیط  دمای  در  باید  بزند،  یخ  دارو  محلول  که  صورتی 
حالت مایع برسد. در این صورت تا زمان تاریخ انقضا، در دمای 

یخچال )2 تا 8 درجه سانتی گراد( پایدار خواهد بود.

نـکات کلی کـه ضمن مصـرف لودریبیـن® باید 
همـواره به یاد داشـته باشـید:

در صورتي که عالئم و مشکالت مربوط به بیماري تان بهبود 	 
نیافته و یا بدتر شد، با پزشک خود تماس بگیرید.

مصرف 	  از  نیز  و  نشوید  سهیم  دیگران  با  را  خود  داروهاي 
داروهاي افراد دیگر خودداري کنید.

از مصرف لودریبین® در شرایطي به جز موارد تجویز شده 	 
توسط پزشک خودداري کنید.
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تمام داروهاي خود از جمله لودریبین® را به دور از دید و 	 
دسترس کودکان و نیز حیوانات خانگي قرار دهید.

روش صحیح دور انداختن داروهاي بالاستفاده را بیاموزید.	 
داروهاي 	  از  اعم  جدیدي  داروي  هر  مصرف  شروع  از  قبل 

و  گیاهي  یا  طبیعي  فرآورده هاي  نسخه،  بدون  اي،  نسخه 
ویتامین ها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. 

قابل 	  انکولوژی  متخصص  پزشک  توسط  تنها  لودریبین® 
تجویز است.

چنانچه در مورد لودریبین®سوالي در ذهن دارید که در این 	 
دفترچه به آن پاسخی داده نشده است، با پزشک، داروساز و 

یا سایر اعضاي کادر درمان تماس بگیرید.
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هشدار براي اعضاي کادر درمان

کار  و  سازي  آماده  سایتوتوکسیک،  داروهاي  سایر  مانند 
کردن با لودریبین® نیازمند رعایت احتیاط هاي ویژه است. 
گایدالین های  به  می توانید  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 
 ASHP و NIOSH ،OSHA مفید بین المللی که توسط
ارائه شده است، و یا از اطالعاتی که در بروشور انگلیسی 
فرآورده آورده شده است، استفاده بفرمایید. همچنین برای 
آگاهی از روش آماده سازی محلول غلیظ لودریبین® جهت 

تزریق نیز به راهنمای انگلیسی فرآورده مراجعه کنید.
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