
תיאור סעיף
 ויציבה במים שמסיסה אוף-וויט עד לבנה אבקה היא ציקלוסרין. סינתזה עברה וגםpH- חומצי או ניטרלי.

 טווח רחבת אנטיביוטיקה היאorchidaceus Streptomyces  ב במהירות נהרס הוא. אלקלית בתמיסה
R(– Capsules, USP(, 3-isoxazolidinone, 4-aminoSeromycin )Cycloserine( ,–  של זן ידי על המיוצרת

 הואcycloserine  של המולקולרי המשקל. ל"מ/ג"מ100  המכילה בתמיסה-6.5 ל5.5  ביןpH  יש לציקלוסרין
C3H6N2O2. של אמפירית נוסחה לו ויש102.09,

פעילים לא מרכיבים מדור

 אדום-C וFD 1, ' מס כחול-C וFD 10, ' מס צהוב-C וD ); מילימול(2.45  ג"מ250 , ציקלוסרין מכילה כמוסה כל
.אחרים פעילים לא וחומרים חמצני דו טיטניום, טלק, ברזל תחמוצת, לטין'ג6, ' מס צהוב-C וFD 3, ' מס

קלינית פרמקולוגיה מדור

8  עד4  תוך מתרחשות בדם שיא רמות כאשר, העיכול ממערכת בקלות נספג ציקלוסרין, פומי מתן לאחר
 ג"מ250  של הרגיל המינון עם ל"מ/מיקרוגרם30  עד25  של דם רמות על לשמור ניתן כלל בדרך. שעות

, הצדר בנוזל, השדרה בנוזל הריכוזים. עקבי תמיד אינו למינון הפלזמה רמות בין הקשר כי אם, ביום פעמיים
, מרה, מיימת בנוזל נמצאות לזיהוי הניתנות כמויות. בסרום המצויים לאלו מתקרבים האם ובחלב העובר בדם
72  תוך בשתן לשחזר ניתןcycloserine  של בודדת ממנה אחוזים-65 כ. ולימפה ריאה ורקמות שפיר מי, כיח

 קצב. ידועים לא לחומרים חומרים חילוף כנראה עוברים הנותרים האחוזים35 . פומי מתן לאחר שעות
,מתן לאחר שעות6  עד2  מתרחש המרבי ההפרשה

מיקרוביולוגיה מדור

וב וגרם-שליליים גרם-חיוביים חיידקים של רגישים בזנים התא דופן של סינתזה מעכב ציקלוסרין
tuberculosis-.Mycobacterium

רגישות בדיקות

 זני של הרגישות לקביעת1 עקיפות לשיטות והן ישירות לשיטות הן זמינה ציקלוסרין קלינית מעבדה אבקת
.ומטה ל"מ/מיקרוגרם25  הם רגישים לזניםCycloserin  שלMICs . מיקובקטריה

ושימוש אינדיקציות סעיף

 הגורמים האורגניזמים כאשר) כליות מחלת כולל( פעילה וחוץ-ריאה ריאתית בשחפת לטיפול מיועד סרומיצין
באמצעות הטיפול וכאשר זו לתרופה רגישים

TITLE - CYCLOSERINE / SEROMYCIN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-cycloserine-seromycin-online
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=e1e08327-4b90-463e-bb2a-22438cabcef2&type=pdf


 התרופות כל כמו. מספקות כלא הוכחו) ואתמבוטול ריפמפין, איזוניאזיד, סטרפטומיצין( ראשוניות תרופות
.היחיד הטיפולי כגורם ולא אחרת יעילה כימותרפיה עם בשילוב להינתן צריךSeromycin , שחפת נגד

 חיידקים של רגישים זנים ידי על הנגרמות השתן בדרכי חריפות בדלקות בטיפול יעיל להיות עשוי סרוםיצין
 יעיל פחות כלל ובדרך יותר לא כלל בדרך זה. קולי אי .sppואנטרובקטרבמיוחד, וגרם-שליליים גרם-חיוביים

 מלבד אחרים חיידקים ידי על הנגרמות השתן בדרכי בדלקות בטיפול אחרות אנטי-מיקרוביאליות מתרופות
 וכאשר נכשל יותר הקונבנציונלי הטיפול כאשר רק אלה בזיהומים בסרומיצין שימוש לשקול יש. מיקובקטריה

.לתרופה רגיש שהאורגניזם הוכח

נגד התוויות סעיף

:הבאים מהגורמים אחד עם בחולים אסורה הנטילה
 לציקלוסרין יתר רגישות

אפילפסיה

 ספיקת אי פסיכוזה או קשה חרדה, דיכאון
חמורה כליות

באלכוהול במקביל מופרז שימוש

אזהרות סעיף

 או אלרגית עור דלקת מפתח החולה אם המינון את להפחית או-Seromycin ה מתן את להפסיק יש
, בלבול, דיכאון, נמנום, פסיכוזה, עוויתות כגון, המרכזית העצבים מערכת של רעילות של תסמינים

.דיסארטריה או פארזיס, ורטיגו, רעד, ראש כאבי, היפר-רפלקסיה
 על שנקבע כפי), ל"מ/מיקרוגרם30  מעל( בדם מוגזמות לרמות הדוק קשר קשורהSeromycin  של הרעילות

.קטן בשחפת יעיל למינון רעיל מינון בין היחס. מספק לא כליות פינוי או גבוה מינון ידי

.כרוניים אלכוהוליסטים אצל מוגבר לעוויתות הסיכון
.כבד ותפקודי דם רמת, כליות הפרשת, המטולוגיים מחקרים ידי על מטופלים אחר לעקוב יש

זהירות אמצעי סעיף

 בזיהומים. לתרופה האורגניזם רגישות את ולבדוק תרביות ליטול יש, בסרומיצין הטיפול התחלת לפני
.במשטר שחפת נגד הגורמים לשאר האורגניזם של רגישותו את גם להוכיח יש, שחפתים

 במערכת רעילות של סימפטומים על בשליטה יעילות להיות עשויות הרגעה תרופות או פרכוסים נוגדות תרופות
 של ג"מ-500 מ יותר המקבלים מטופלים אחר מקרוב לעקוב יש. ורעד חרדה, עוויתות כגון, המרכזית העצבים

Seromycinהמרכזית העצבים מערכת רעילות במניעת פירידוקסין של הערך. כאלה תסמינים לגבי יום מדי 
.הוכח לא מסרוםיצין

 בחומצה מחסור או/וB12 לוויטמין מקרים בכמה נקשר שחפת נגד אחרות ותרופותSeromycin  של מתן
לבצע יש, הטיפול במהלך לאנמיה עדות מתפתחות אם. סידרובלסטית ואנמיה מגלובלסטית אנמיה, פולית

.מתאימים וטיפול מחקרים

מעבדה בדיקות מדור

 אנשים עבור, מופחת כליות תפקוד עם חולים עבור לשבוע אחת לפחות הדם רמות את לקבוע יש
 יש. רעילות על המעידים ותסמינים סימנים שמראים ולמי, ג"מ-500 מ יותר של יומי מינון המקבלים
.ל"מ/מיקרוגרם-30 ל מתחת הדם רמת על לשמור כדי המינון את להתאים



סמים אינטראקציות סעיף

.נוירוטוקסיות לוואי תופעות כמגביר אתיונימיד של מקביל מתן על דווח
 אלכוהול. האחרון של גדולים מינונים המחייב משטר במהלך במיוחד, תואמים אינם וסרומיצין אלכוהול
.אפילפטיות לאפיזודות והסיכון האפשרות את מגביר
 כגון, המרכזית העצבים מערכת של תופעות של מוגברת לשכיחות לגרום עלול איזוניאזיד של במקביל מתן

 של סימנים לאיתור המטופלים אחר מקרוב לעקוב ויש מינון בהתאמות צורך שיהיה ייתכן. נמנום או סחרחורת
.המרכזית העצבים במערכת רעילות

בפוריות ופגיעה מוטגניות, קרצינוגנזה

 היו מתוכננת לאDNA  תיקון ובדיקת איימס בדיקת. לסרטן פוטנציאל לקבוע כדי מחקרים בוצעו לא
 בהזדווגות לביקורות ביחס בפוריות פגיעה הראה לא חולדות של דורות2  על שנערך מחקר. שליליות
.השנייה בהזדווגות במקצת נמוכה פוריות אך, הראשונה

הריון מדור

'ג הריון קטגוריית
 השפעה שום הוכיח לא ליום ג"ק/ג"מ100  עד של מינונים שקיבלו חולדות של דורות בשני שנערך מחקר

 או בהריון לאישה מנוהל הוא כאשר בעובר לנזק לגרום יכולcycloserine  אם ידוע לא. בצאצאים טרטוגנית
.ברור צורך יש אם רק בהריון לאישה סרוםיצין לתת יש. הרבייה יכולת על להשפיע יכול

מניקות אמהות מדור

 את להפסיק אם להחליט יש, מסרוםיצין יונקים תינוקות אצל חמורות לוואי לתופעות הפוטנציאל בגלל
.לאם התרופה בחשיבות התחשבות תוך, התרופה את להפסיק או ההנקה

בילדים שימוש מדור

.הוכחו לא ילדים בחולים ויעילות בטיחות

שליליות תגובות סעיף

 של ביטויים הן או העצבים במערכת כרוכות בסרום הטיפול במהלך המתרחשות הלוואי תגובות רוב
:סרומיצין שקיבלו בחולים נצפו הבאות הלוואי תופעות. לתרופה יתר רגישות

 נראה אשר(עצבים מערכת תופעות
התרופה של יותר גבוהים למינונים קשור

)ביום ג"מ-500 מ יותר, כלומר,

פרכוסים
ראש כאב ונמנום ישנוניות

רעַדַ
דיסארטריה

סחְרַחֹורתֶ



זיכרון אובדן עם התמצאות וחוסר בלבול

אובדניות נטיות עם אולי, פסיכוזות

בדמות שינויים
יתר עצבנות
תֹוקּפנָּות
פארזיס

היפרפלקסיה
פרסתזיה
( וקלים גדולים קלוניים התקפים
).מקומיים

תרדמת

דם וכלי לב
 אי של פתאומית התפתחות על דווח

 גרם1.5  עד1  שקיבלו בחולים לב ספיקת
.יום מדיSeromycin  של

)למינון קשור לא כנראה(ַאלרֶגִיהָ

בעור פריחה

שונות
 במיוחד, בסרום בטרנסמינאז עלייה

קיימת כבד מחלת עם בחולים

יתר מינון סעיף

 של כרונית רעילות. מבוגר ידי על נבלע גרם-1 מ יותר אם להתרחש יכולהcycloserine  של חריפה רעילות
cycloserineכליות ליקוי עם חולים. יום מדי ג"מ-500 מ יותר ניתנים אם להתרחש ויכולה למינון קשורה 

 לא חמור כליות ליקוי עם חולים. המינון משטר ישתנה לא אם רעילות לפתח ועלוליםcycloserine  יצטברו
ברעילות המעורבת ביותר הנפוצה האיברים מערכת היא המרכזית העצבים מערכת. התרופה את לקבל צריכים

 דיסארטריה, פרסתזיה, יתר עצבנות, נמנום, בלבול, ורטיגו, ראש כאבי לכלול עשויות רעילות השפעות.
 אלכוהול אתיל. ותרדמת עוויתות, פארזיס קרובות לעתים מתרחשים יותר גדולות בליעות בעקבות. ופסיכוזה

cycloserine. המקבלים בחולים להתקפים הסיכון את להגביר עלול

. ג"ק/ג"מ5290  הוא בעכברים החציוני הקטלני המינון
יחַסַ

. שלך המוסמך רעלים לבקרת האזורי המרכז הוא טוב משאב, יתר במנת הטיפול על עדכני מידע לקבל כדי
 של האפשרות את שקול, יתר מינון בניהול-PDR. ב מופיעים מורשים רעל בקרת מרכזי של טלפון מספרי
.שלך המטופל אצל התרופה של חריגה וקינטיקה תרופות בין אינטראקציה, תרופות של יתר מנת

.שכזו יתר מנת של במקרה כמדריך לשמש ניתן להלן. רחוקות לעיתים דווחוcycloserine  של יתר מנות

 על, המקובלים בגבולות, בקפדנות ותחזוק מעקב. ובזלוף באוורור ותמך המטופל של הנשימה דרכי על הגן
 העיכול ממערכת תרופות ספיגת'. וכו בסרום האלקטרוליטים, הדם גזי, המטופל של החיוניים הסימנים
 פחם לשקול ; שטיפה או מהקאה יותר יעיל רבים שבמקרים, פעיל פחם מתן ידי על מופחתת להיות עשויה
 תרופות של סילוקן את לזרז עשויות זמן לאורך פחם של חוזרות מנות. הקיבה לריקון בנוסף או במקום

.פחם או קיבה בריקון שימוש בעת המטופל של הנשימה דרכי על שמור. שנספגו מסוימות

באמצעותcycloserine  של הנוירוטוקסיות מההשפעות רבות ולמנוע לטפל ניתן, מבוגרים אצל



.יום מדי פירידוקסין ג"מ300  עד200  של מתן
 רעילות עם לחולים שמור להיות צריך זה הליך. הדם מזרם ציקלוסרין מסיר בהמודיאליזה שהשימוש הוכח

.פולשני פחות לטיפול מגיבה שאינה חיים מסכנת

וניהול מינון סעיף

 מחולקים במינונים ביום גרם1  עד ג"מ500  הוא הרגיל המינון. זו בדרך רק ניתן וכיום הפה דרך יעיל סרומיצין
 של במרווחים ביום פעמיים ג"מ250  הוא למבוגרים לרוב הניתן הראשוני המינון2.הדם רמות לפי המנוטרים

.גרם1  של יומי ממינון לחרוג אין. הראשונים השבועיים במשך שעות12

סעיף   אספקה איך

 אדום פקק עם ג"מ250  של כקפסולה זמין"CHAO"  ו"F04"- הגוף על וגם הפקק על אכיל שחור בדיו.
Seromycin עם המוטבע אטום אפור וגוף אטום

13845-1200-3NDC 40  של בקבוקים

USP]. ראה[77°F)  עד(25°C 68°  עד20° , מבוקרת חדר בטמפרטורת אחסן

הפניות סעיף

 והרווחה החינוך, הבריאות משרד, מיקובקטרולוגיה-  הציבור ובריאות קלינית לבריאות מעבדה שיטות.
.WE: 66-70 GP, Dye Kubica1 47-55,  עמודים1967, , הציבור בריאות שירותי, האמריקאי

USA Lafayette, IN, 47906, West . חדשה אנטיביוטיקהcycloserine,  של קולורימטרית קביעהLR:  ונס'ג2.
Manufacturing Contact and Pharmacy Industrial for Center Chao The 28:39. 1956; Chem .Anal

2009 בינואר-14 ב מתוקנת ספרות
LM000251.00 ב"בארה נדפס

עיקרי תצוגה לוח חבילה תווית

NDC CENTER CHAO THE 250mg Capsules, USP cycloSERINE 13845-1200-3 40  כמוסותRx  בלבד
SEROMYCIN

 ספרות ראה. שעות12  של במרווחים ביום פעמיים) ג"מ(250  אחת כמוסה: למבוגר רגיל ראשוני מינון
.צפוף בכלי מחלקים. נלווית

 תחת בחולים שימוש. מסוימים אנשים אצל חמורות לתגובות לגרום עלול. עוצמה בעלת תרופה: אזהרה
.השימוש לפני הנלווית הספרות את קרא. צמודה רפואית השגחה

13845-1200-3

LM000250.00

77  עד מעלות(68  צלזיוס מעלות25  עד מעלות20 , מבוקרת חדר בטמפרטורת אחסן. היטב סגור שמור
USP] ראה[F).  מעלות

Maunfacture חוזים וייצור תעשייתיים מרקחת לבתי או'הצ מרכזLafayette, IN, West ,47906  ב"ארה

.אצווה' מס תפוגה תאריך



SEROMYCIN
ציקלוסרין כמוסת

המוצר על מידע

המוצר סוג

ניהול מסלול

Cod mIte0 45-120NDC:138 ( e מקור)אנושית מרשם תרופת

אוראלי

פעיל חלק/פעיל מרכיב

כוחthStreng  של בסיסredientIng  שם

SERINECYCLO) 4Z( 5IK5KI8 UNII:9 - 4Z( )CYCLOSERINE 5IK5KI8UNII: 9CYCLOSERINE250ג"מ-250 ב ג"מ

פעילים לא מרכיבים

כוחredientIng  שם

V2JP(UNII: 15FIX9 (חמצני-  דו טיטניום

OXIDE SOFERRICFERRO) 7F357(UNII: XM0M8

NO. 1 BLUEFD&C)UNII: H3R47K3TBD(

NO. 3 REDFD&C)UNII: PN2ZH5LOQY(

6FD&C) ( 3A8UNII: H77VEI9  . לא צהוב

)10D&C)UNII: 35SW5USQ3G  . לא צהוב

GB5141J( 8UNII: 36 (סולפט לוריל נתרן

QN327L( 6UNII: 2G8 (לטין'ג

4WBH( 49UNII: LKG8 (בנזיל אלכוהול

P42IN( Y9UNII: DK6 (פרופיונאט נתרן

PROPYLPARBEN) IX2SC1OH(UNII: Z8

BUTYLPARBEN) (UNII: 3QPI1U3FV8

METHYLPARBEN) T( C7HI9UNII: A2I8

המוצר מאפייני

צבֶעַ

Shap ה

טעם

4)28  אפור אטום( אפור353),  אדום אטום( אדום

(CHAOFO4) קפסולה

ציון

גודל

Cod rintImp  ה

מחדש סקור אין

מ"מ10

CHOFO4



מכיל

אריזה

שיווק סיום תאריךשיווק תחילת תאריך'מס ותיאור מארזפריט קוד#

1
1

45-120NDC:138 0 3- 40  אחד בבקבוק

45-120NDC:138 0 1- 250  שילוב תוצרת אין0 :  סוג; אחת בכמוסה ג"מ

0 3/0 1/20 09

שיווקי מידע
שיווק סיום תאריךשיווק תחילת תאריךמונוגרף ציטוט או אפליקציה מספרקטגוריה סימון

ANDA3 59 0 6ANDA00 3/0 1/20 09

Center, Inc. )159802532( Gmp olexPars - מתווית

Center, Inc. )159802532( Gmp olexPars - נרשם

מֹוסדָ
עסקית פעילותFEI/מזההכתובתׁשםֵ

r, Inc. Cente Gmp lex rsoPa159 8 025320 )45-120 (138  ייצור

6/2019r, Inc. Cente GmpParsolex: מתוקן


