
الوصفقسم

واسع حيوي مضاد هو - -USP) ، Capsules Cycloserine(، R( ) ، amino- ، 4-isoxazolidinone 3السيروميسين

هو السيكلوسيرين أيضاً. تصنيعه تم وقد  orchidaceus Streptomycesمن ساللة بواسطة إنتاجه يتم الطيف

درجة عند بسرعة تدميره يتم قلوي. محلول في ومستقر الماء في للذوبان قابل للصفرة مائل أبيض إلى أبيض مسحوق

الحمضية.أو المحايدة الحموضة

الوزن يبلغ مل.   /مجم100 على يحتوي محلول في 6.5 و 5.5 بين تتراوح حموضة درجة على السيكلوسيرين يحتوي

.C3H6N2O2لـ تجريبية صيغة وله 102.09 ، للسيكلوسيرين الجزيئي

النشطغير المكونات قسم

و  FDو 1 رقم  Blue Cو  FDو 10 رقم  Yellow Cو  D. )مولملي 2.45 (مجم 250 سيكلوسيرين على كبسولة كل تحتوي

Red C  و 3 رقمFD  وC  نشطة.غير أخرى ومكونات التيتانيوم أكسيد وثاني والتلك الحديد وأكسيد والجيالتين 6 رقم أصفر

السريريةالصيدلة قسم

خالل الدم في مستوياته ذروة وتحدث الهضمي ، الجهاز من بسهولة السيكلوسيرين يمتص الفم ، طريق عن تناوله بعد

البالغة المعتادة بالجرعة مل   /ميكروغرام30 إلى 25 من الدم مستويات على الحفاظ عموماً يمكن ساعات. 8 إلى 4

تقترب دائماً. ثابتة ليست والجرعة البالزما مستويات بين العالقة أن من الرغم على يومياً ، مرتين مجم 250

العثور تم المصل. في الموجودة تلك من األم وحليب الجنين ودم الجنبي والسائل النخاعي السائل في التركيزات

واألنسجة والرئة األمنيوسي ، والسائل والبلغم ، والصفراء ، االستسقائي ، السائل في للكشف قابلة كميات على

72 غضون في البول في السيكلوسيرين من واحدة جرعة من المائة في 65 من يقرب ما استعادة يمكن الليمفاوية.

يحدث معروفة. غير مواد إلى استقالبها يتم المتبقية المائة في 35 الـ نسبة أن يبدو الفم. طريق عن تناوله بعد ساعة

تناوله ،من ساعات 6 إلى 2 بعد اإلفراز لمعدل األقصى الحد

الدقيقةاألحياء قسم

سالبة والبكتيريا الجرام موجبة البكتيريا من الحساسة السالالت في الخلية جدار تخليق السيكلوسيرين يثبط

الفطري.السل وفي الجرام

الحساسيةاختبارات

سالالت قابلية لتحديد 1 المباشرة وغير المباشرة للطرق  Cycloserineالسريري للمختبر المعياري المسحوق يتوفر

أقل.أو مل   /ميكروغرام25 هي الحساسة للسالالت  MICs Cycloserineالمتفطرات.

واالستخداماالستطبابات قسم

تكون عندما  )الكلىأمراض ذلك في بما (الرئة وخارج النشط الرئوي السل عالج في السيروميسين إلى يشار

معالعالج وعند الدواء لهذا عرضة المسببة الحية الكائنات

TITLE - CYCLOSERINE / SEROMYCIN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

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


األدوية جميع مثل كافية. غير أنها  )واإليثامبوتولوالريفامبين واإليزونيازيد الستربتومايسين (األولية األدوية أثبتت

وحيد.عالجي كعامل وليس الفعال الكيميائي العالج مع بالتزامن السيروميسين إعطاء يجب للسل ، المضادة

البكتيريا من حساسة سالالت تسببها التي الحادة البولية المسالك التهابات عالج في فعاال ًالسيروميسين يكون قد

يكون ما وعادة ذلك عن يزيد ال عام بشكل . القولونيةاإلشريكية والنيابة. المعويةخاصةالجرام ، وسالبة الجرام موجبة

غير أخرى بكتيريا تسببها التي البولية المسالك التهابات عالج في للميكروبات المضادة األخرى العوامل من فعالية أقل

يكون وعندما التقليدي العالج يفشل عندما فقط العدوى هذه في السيروميسين استخدام مراعاة يجب المتفطرات.

للعقار.عرضة الحي الكائن

االستعمالموانع قسم

يلي:مما أي من يعانون الذين المرضى في اإلعطاء يمُنع

للصرع الحساسية فرط

السيكلوسيرين

القصور الذهان. أو الشديد القلق أو االكتئاب

الشديدالكلوي

للكحولالمفرط المتزامن االستخدام

التحذيراتقسم

أو التحسسي الجلد بالتهاب المريض أصيب إذا الجرعة تقليل أو السيروميسين إعطاء عن التوقف يجب

وفرط واالرتباك ، واالكتئاب ، والنعاس ، والذهان ، التشنجات ، مثل المركزي ، العصبي الجهاز تسمم أعراض

التلفظ.عسر أو الجزئي ، والشلل والدوار ، والرعشة ، والصداع ، المنعكسات ،

محدد هو كما  ، )مل  /ميكروغرام30 من أكثر (الزائدة الدم بمستويات وثيقاً ارتباطاً السيروميسين سمية ترتبط

صغيرة.السل مرض في الفعالة الجرعة إلى السامة الجرعة نسبة كافية. غير كلوية إزالة أو عالية بجرعة

المزمنين.الكحول مدمني لدى التشنجات خطر يزداد

الكبد.وظائف ودراسات الدم ومستوى الكلى وإفراز الدم دراسات طريق عن المرضى مراقبة يجب

التحذيراتقسم

العدوى حاالت في للعقار. الحي الكائن قابلية وإثبات الثقافات أخذ يجب بسيروميسين ، العالج في البدء قبل

النظام.في األخرى السل مكافحة لعوامل الحي الكائن قابلية إثبات أيضاً يجب السلية ،

المركزي ، العصبي الجهاز سمية أعراض على السيطرة في فعالة المهدئات أو لالختالج المضادة األدوية تكون قد

يومياً السيروميسين من ملغ 500 من أكثر يتلقون الذين المرضى مراقبة يجب والرعاش. والقلق التشنجات مثل

من المركزي العصبي الجهاز سمية منع في البيريدوكسين قيمة إثبات يتم لم األعراض. هذه لمثل كثب عن

السيروميسين.

حمض نقص أو   /و12ببفيتامين قليلة حاالت في للسل المضادة األخرى واألدوية السيروميسين تناول ارتبط

إجراء فيجب العالج ، أثناء الدم فقر على دليل ظهر إذا الحديدي. الدم وفقر األرومات الضخم الدم وفقر الفوليك

المناسبين.والعالج الدراسات

المعمليةاالختبارات قسم

ولألفراد الكلى ، وظائف في قصور من يعانون الذين للمرضى األقل على أسبوعيا ًالدم مستويات تحديد يجب

تعديل يجب بالتسمم. توحي وأعراض عالمات عليهم تظهر ولمن مجم ، 500 عن تزيد يومية جرعة يتلقون الذين

مل.  /ميكروغرام30 من أقل الدم مستوى على للحفاظ الجرعة



الدوائيةالتفاعالت قسم

العصبية.السمية الجانبية اآلثار تقوي لإلثيوناميد المتزامنة اإلدارة أن عن اإلبالغ تم

من الكحول يزيد األخير. من كبيرة جرعات يتطلب نظام خالل خاصة متوافقين ، غير والسيروميسين الكحول

الصرع.بنوبات اإلصابة وخطر احتمالية

أو الدوخة مثل المركزي ، العصبي الجهاز تأثيرات حدوث زيادة إلى إليزونيازيد المتزامن التناول يؤدي قد

الجهاز تسمم عالمات عن بحثاً كثب عن المرضى مراقبة ويجب ضرورية الجرعة تعديالت تكون قد النعاس.

المركزي.العصبي

الخصوبةوضعف والطفرات التسرطن

غير النووي الحمض إصالح واختبار أميس اختبار كان بالسرطان. اإلصابة إمكانية لتحديد دراسات إجراء يتم لم

إلى بالنسبة الخصوبة في ضعف وجود عدم الجرذان من جيلين على أجريت دراسة أظهرت سلبياً. المجدول

الثاني.التزاوج في ما حد إلى أقل خصوبة ولكن األول للتزاوج الضوابط

الحملقسم

جفئة الحمل:

وجود عدم يوم   /كغم  /ملغم100 إلى تصل جرعات أعطيت التي الفئران من جيلين على أجريت دراسة أظهرت

إعطائه عند للجنين ضرراً يسبب أن يمكن السيكلوسيرين كان إذا ما المعروف غير من النسل. في ماسخ تأثير

األمر.لزم إذا فقط الحامل للمرأة السيروميسين إعطاء يجب اإلنجاب. على القدرة على يؤثر أن يمكن أو الحامل للمرأة

التمريضقسم

التوقف بشأن قرار اتخاذ يجب السيروميسين ، من الرضع عند خطيرة ضائرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب

لألم.الدواء أهمية االعتبار في األخذ مع الدواء ، تناول عن التوقف أو الرضاعة عن

االطفالاستعمال قسم

األطفال.مرضى وفعالية سالمة تثبت لم

العكسيةالتفاعالت قسم

فرط مظاهر هي أو العصبي الجهاز تشمل بالسيروميسين العالج أثناء تحدث التي الضائرة التفاعالت معظم

السيروميسين:يتلقون الذين المرضى عند التالية الجانبية اآلثار لوحظت لألدوية. الحساسية

مرتبطة أنها يبدو التي (العصبيةاألعراض

500 من أكثر أي الدواء ، من أعلى بجرعات

ً)يومياملغ

تشنجات

النعاسوالصداع النعاس

رعشه

تلعثم

دوار



الذاكرةفقدان مع واالرتباك االرتباك

انتحاريةميول مع ربما الذهان ،

الشخصيةالتغييرات

التهيجفرط

عدوان

جزئيشلل

المنعكساتفرط

تنمل

(والثانوية الرئيسية الرمعية النوبات
)الموضعية

غيبوبة

القلب

القلب لفشل مفاجئ تطور عن اإلبالغ تم

إلى 1 يتلقون الذين المرضى لدى االحتقاني

يومياًالسيروميسين من غرام 1.5

له عالقة ال يبدو ما على (حساسية

)بالجرعة
الجلديالطفح

متفرقات

المرضى في خاصة المرتفع ، المصل أميناز ترانس إنزيم

مسبقاًالموجودة الكبد أمراض من يعانون الذين

الزائدةالجرعة قسم

السمية ترتبط بالغ. شخص قبل من غرام 1 من أكثر تناول تم إذا السيكلوسيرين من الحادة السمية تحدث أن يمكن

من يعانون الذين المرضى يومياً. مجم 500 من أكثر تناول تم إذا تحدث أن ويمكن بالجرعة السيكلوسيرين من المزمنة

الذين المرضى الجرعات. نظام تعديل يتم لم إذا بالسمية يصابون وقد السيكلوسيرين يتراكمون سوف كلوي اختالل

المتورطة العضوية األجهزة أكثر هو المركزي العصبي الجهاز الدواء. يتلقوا أن ينبغي ال الحاد الكلوي القصور من يعانون

وعسر وتنمل ، التهيج ، وفرط والنعاس ، واالرتباك ، والدوار ، الصداع ، السامة التأثيرات تشمل قد التسمم. في

من اإليثيلي الكحول يزيد قد أكبر. كميات تناول بعد وغيبوبة وتشنجات جزئي شلل يحدث ما غالباً والذهان. التلفظ ،

السيكلوسيرين.يتلقون الذين المرضى عند النوبات خطر

كجم.   /مجم5290 الفئران في الفم طريق عن المتوسطة القاتلة الجرعة تبلغ

معاملةاو عالج

اإلقليمي السموم مراقبة مركز الجيدة الموارد من الزائدة ، الجرعة عالج حول المعلومات أحدث على للحصول

الجرعة إدارة في . )(PDRاألطباء مكتب مرجع في المعتمدة السموم مكافحة مراكز هواتف أرقام سرد يتم المعتمد.

الدواء وحركية األدوية ، بين والتفاعل األدوية ، من متعددة زائدة جرعات تعاطي إمكانية اعتبارك في ضع الزائدة ،

مريضك.في المعتادة غير

مواجهة حالة في دليل بمثابة ليكون يلي ما توفير يتم نادر. بشكل السيكلوسيرين من زائدة جرعات عن اإلبالغ تم

الزائدة.الجرعة هذه مثل

على المقبولة ، الحدود ضمن والمحافظة ، الدقيقة المراقبة والتروية. التهوية ودعم للمريض الهواء مجرى حماية

من األدوية امتصاص ينخفض   قد ذلك. إلى وما الدم ، في والكهارل الدم ، وغازات للمريض ، الحيوية العالمات

أو التقيؤ من فعالية أكثر الحاالت ، من كثير في يكون ، والذي المنشط ، الفحم إعطاء طريق عن الهضمي الجهاز

الفحم من المتكررة الجرعات تؤدي قد ذلك. إلى باإلضافة أو المعدة تفريغ من بدال ًالفحم اعتبارك في ضع الغسل ؛

عند للمريض الهواء مجرى حماية امتصاصها. تم التي األدوية بعض من التخلص تسريع إلى الوقت مرور مع

الفحم.أو المعدة تفريغ استخدام

باستخداممنها والوقاية للسيكلوسيرين العصبية السمية التأثيرات من العديد معالجة يمكن البالغين ، في



يوميا.ًالبيريدوكسين من مجم 300 إلى 200 إعطاء

مخصصاً اإلجراء هذا يكون أن يجب الدم. مجرى من السيكلوسيرين يزيل الكلى غسيل استخدام أن ثبت لقد

تدخال.ًاألقل للعالج تستجيب وال للحياة مهددة سمية من يعانون الذين للمرضى

واالدارةالجرعة قسم

هو اإلعتيادي الدوائي المقدار الطريق. هذا طريق عن فقط حالياً تناوله ويتم الفم طريق عن فعاال ًالسيروميسين يعتبر

متكرر بشكل تعُطى التي للبالغين األولية الجرعة 2الدم.بمستويات مراقبة جرعات على مقسمة يوميا ًجرام 1 إلى مجم 500

جرام.1 قدرها يومية جرعة تجاوز عدم يجب األولين. األسبوعين في ساعة 12 زمني بفاصل يومياً مرتين مجم 250 هي

التزويدقسم

بـ مطبوع معتم رمادي وجسم معتم أحمر غطاء مع مجم 250 سعة كبسولة شكل على السيروميسين يتوفر

"CHAO"  و"F04"  والجسم.الغطاء من كل على لألكل الصالح األسود بالحبر

3NDC-1200-13845 40 زجاجات
.]USPانظر [ )فهرنهايتدرجة 77 إلى درجة 68 (مئوية درجة 25 إلى درجة 20 عليها ، تسيطر التي الغرفة حرارة درجة في تخزين

المراجعقسم

األمريكية ، والرفاهية والتعليم الصحة وزارة الفطرية ، الفطريات - والعامة السريرية للصحة المعملية .األساليب

.47WE: 70-66 Dye، GP Kubica 1-55 ، الصفحات 1967 ، العامة ، الصحة خدمات

 IN، Lafayette West،47906 ،2009  )يناير(الثاني كانون 14 في األدب مراجعة تمت األمريكية المتحدة الواليات

الصناعية للصيدلة تشاو مركز 28:39. 1956 ؛ كيم الشرج جديد. حيوي مضاد وهو للسيكلوسيرين ، اللوني التقدير

.LR:  Jones 2االتصالجهات وتصنيع

LM000251.00األمريكية المتحدة الواليات في مطبوع

PANEL DISPLAY PRINCIPAL LABEL PACKAGE
فقط Rxكبسولة  3NDC-1200-13845 40 تشاو مركز مجم  250USP سيكلوسيرين ، سيروميسين كبسوالت

األدبيات انظر ساعة. 12 زمني بفاصل اليوم في مرتين  )مجم250 (واحدة كبسولة المعتادة: الكبار جرعة

محكم.وعاء في االستغناء المصاحبة.

دقيق. طبي إشراف تحت المرضى في استخدم األفراد. بعض لدى خطيرة فعل ردود يسبب قد قوي. دواء تحذير:

االستخدام.قبل المصاحبة المطبوعات اقرأ

13845-1200-3

LM000250.00

درجة 77 إلى درجة 68 (مئوية درجة 25 إلى درجة 20 عليها ، تسيطر التي الغرفة حرارة درجة في تخزين بإحكام. مغلقة ابق

]USPانظر [. )فهرنهايت

 47906IN ، Lafayette West ، Manufacturing Contract and Pharmacy Industrial for Center Chao The األمريكية ، المتحدة الواليات

Maunfacture

الصالحيةانتهاء تاريخ الدفعة رقم



سيروميسين
السيكلوسيرينكبسولة

المنتجمعلومات

المنتجنوع

اإلدارةمسار

Cod m Ite0 45-120NDC: 138 ( eالمصدر)البشريةاألدوية وصفات

الفمطريق عن

النشطةالرطوبة   /النشطالعنصر

قوةال Strengأساسredient Ingاالسم

مجم250 في مجم 250سيكلوزرينZ( 4IK5KI8 5UNII: 9  -Z( )CYCLOSERINE 4IK5KI8 5UNII: 9(سيرينسيكلو

فعالةغير مكونات

قوةredient Ingاالسم

V2JP( UNII: 15FIX9(التيتانيومأكسيد ثاني

F357( 7UNII: XM0M8(سوفريكفيرو أكسيد

NO. 1 BLUE C & FD)UNII: H3R47K3TBD(

NO. 3 RED C & FD)UNII: PN2ZH5LOQY(

6C & FD)A8( 3UNII: H77VEI9 رقم. أصفر

)10C & D)UNII: 35SW5USQ3G رقم. األصفر

GB5141J(  8UNII: 36(لوريلالصوديوم كبريتات

QN327L(  6UNII: 2G8(الجيالتين

WBH( 4 49UNII: LKG8(الكحولالبنزيل
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التجاريةالعالمة انتهاء تاريخالبدءتاريخ عالمة وضعالوصفحزمةالصنفرمز  #

1

1
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00/ 320/ 1 09
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