
 
 

 األخرى( )وقلويات فينكا القاتلة  فينكريستين دواء اعطاء من  الوقايه 

 

 

 2019المغرب ، أبريل 

عاًما مصابًا بسرطان الغدد الليمفاوية  )ثمانيه و ثالثون(  38كان من المفترض أن يتلقى رجل يبلغ من العمر 

سيكلوفوسفاميد ،   محلولريتوكسيماب ،  محلول مستحضرات في نفس اليوم: الكبيرة المنتشرة خمسة  Bللخاليا 

 . يت كسوميثوتر  بها شوكي نخاع وحقنة فينكريستيندوكسوروبيسين ، وحقنة وريديه بها دواء  محلول

".  فقط الشوكي النخاعأنه تم وصفه عن غير قصد بأنه " اعطاء بداخل   الفينكريستيناكتشف الطبيب على حقنة 

عن  االستخدامإلى  حقنتينالرتباك حيث أشارت كلتا اللالمعلومات الموجودة على العبوة الثانية كانت مصدر 

 . دون ذكر اسم الدواء. تم اعتراض الخطأ من خالل التواصل بين الطبيب والصيدالني  شوكي نخاعطريق ال

 

 2019انا ، يناير غوي

تلقى  غير قصد.  من الوريد الشوكي بدال من نخاعفينكريستين بالدواء  ناتثن اتم إعطاء ثالثة أطفال ، ذكر و 

جميعًا بالشلل   تم اصابتهمكسيت والفينكريستين كجزء من عالج السرطان ، واألطفال الثالثة كالً من الميثوتر

 . طفال الثالثةاأل وا فتو  لسوء الحظ ، و وتم وضعهم على أجهزة دعم الحياة

 

 2017النرويج ، أغسطس 

   ”أومايا  مستودع“ عبر الفينكريستين  دواءسنوات مصاب بورم في المخ  ( ستة6)تم إعطاء ذكر يبلغ من العمر 

 دقيقة من انتهاء الحقن. تم وضعه في   نيعشرت. تم اكتشاف الخطأ من قبل ممرضة بعد يكس وبدالً من الميثوتر

 .م يو)اثنان وعشرون(  22غيبوبة اصطناعية وتوفي بعد 

 



الفينكا  عائله  من وغيرها) فينكريستين يعطى أن ينبغي ال

 رةيالصغ األكياس )المحاليل(  خالل  من إال الكالويد(

 
منذ عام ١٩٦٨، قد تم االبالغ عن هذا الخطأ في األوساط الدولية أكثر من ١٤٠ مرة.4 وفي حين يبدو أن هناك  

انخفاضا ملحوظا  مؤخرا في معدل الحاالت المبلغ عنها في هذا المثال، فإنها ال تزال تحدث بنتائجها  المدمرة  

 للمرضى وأسرهم وجميع المعنيين. 

  تستخدم ؛ فيندرستين( و ، فينوريلبين ، مثل فينبلستين اآلخرون) الكالويد واحد من عائله الفينكا هو  فينكريستين 

  يتم عندما 5.بالوريد الحقن طريق عن األدويةهذة  إعطاء  ينبغي. للسرطان الكيميائي في العالج  األدوية هذه

  المخ وظائف في اختالل التنفس،   في مشاكل تسبب األدوية هذه  فإن ، الحقن بالنخاع الشوكي  طريق عن حقنها

كأنها حقنه دواء   فينكريستينلحقنه ال الخاطئ التعريف  فإن ، البروتوكول  على اعتمادا. والموت الشوكي، والحبل

  النتائج بسبب للخطر  المرضى يعرض  يزال ال السيتاربين اخر يتم اعطائه عن طريق النخاع الشوكي كحقنه

  أمرا األحداث هذه  منع يجعل مما ، قليله جدا حاله هذه من التعافي على القدرة  فإن ذلك، إلى باإلضافة.  القاتلة

 .ضروريا

 

 
 

الوريد  بحقنة فينكريستين و الشوكي النخاع بحقنة سيتاربين  

  

 

 

 

 

 إستراتيجية للوقاية من أخطاء المميتة العطاء دواء الفينكريستين



بأضافه " الخاصه بالفينكريستين التعريف  بطاقات بتحديث مؤخرا المتحدة الواليات في والدواء الغذاء هيئة قامت

 6 .حقن عن طريق هيئه وليس  ، (محلول )  صغيرة  حقائب في فقط اعطائه يتم أن ينبغي أنه معلومة

  لمنع   كأستراتيجية  ملحي  بمحلول(  ملليلتر  ٥٠  أو  ٢٥)  مسبقا  معبأة   تأتي  التي   الصغيرة   حقيبة المحلول  وقد تستخدام

 .  الحدوث من الخطي هذا

)المحاليل(    استخدام دواء  يالصغ األكياس  من  األلكالويد من وغيرها  فينكريستينرة    في   تساعد   الفينكا 

 .الشوكي النخاع عبر عطاءلال ليس الدواء بأن الرعاية لمقدمي بصرية إشارة اءعطا

وإذا لم تكن األكياس الصغيرة المعبئة مسبقا  بمحلول  ملحي متاحة تجاريا، يمكن إستخدام اكياس المحاليل  

المعقمه فارغه من سعه  ٥٠ مل العطاء ادويه من عائله االلكالويد. لم يتم إثبات ان اعطاء فينكريستين  بهذه  

الطريقة يسهم  في زيادة معدالت ارتشاح  الدواء خارج الوريد. 7 إستخدام الخدمات الصيدالنية لتحضير ادويه  

من عائله االلكالويد في حقيبة محلول صغيرة  يوفر إستراتيجية وقائية  بعيدا عن موقع رعاية  المرضى المباشرة،  

 حيث يمكن تحقيق نتائج أفضل . 

 

 
 

صغيرة  محلول حقيبة في الوريد بحقنة فينكريستين  

 
 

 



 

 

مليلتر  50 فارغة مرن وعاء  

العالمية سابقًا تحذيًرا   وال تزال التقارير تظهر من حين الخر عن هذه األحداث    9أصدرت منظمة الصحة 
 مثيرة للقلق. 

بأستخدام   الفينكرستين  اعطاء  طريقه  تطبق  ان  ويجب  العالم  أنحاء  جميع  في  األحداث  هذه    أكياس تحدث 
 المنظمات مثل رابطة )وغيره من فينكا الكالويد( كإستراتيجية لمنع هذه األحداث. توصي  رةيالصغ )المحاليل(  

السريري   الدولية لصيدلة األورام  11، جمعية تمريض األورام    10علم األورام  الجمعية  ،    12ممارسون   ، 
وإسبانيا    15، كندا    14الواليات المتحدة    -ومعهد ممارسات األدوية اآلمنة   13الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان  

 الرعاية المقدمة للمرضى.   باالستغناء عن قلويدات الفينكا وإدارتها بهذه الطريقة لزيادة سالمة  17والبرازيل    16
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