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 ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                 

  

  

 Ciprofloxacin   سيبروفلوكساسين 

  
   
 
  

  )Cipro  ( سيبرو :األسماء المتداولة 
  

   :ة ـالفئ
و اإلنتانات البكتيرية، و يستخدم لدى  لمعالجة العدوى ينتمي عقار سيبروفلوكساسين إلى فئة المضادات الحيوية

 .معالجات السرطان كعقار مساند
 

    :الوظائف 
 سالبة و موجبة لمعالجة أنواع البكتيريا يستخدم يكبح إنتاج الحمض النووي للبكتيريا مما يمنعها من النمو و التكاثر، و

  ).  mycobacteria (المتفطرة الجرام، و بعض أنواع البكتيريا
  
  

 :التناول 
 

 .سيبروفلوكساسين عن طريق الفم على هيئة أقراص، أو بالحقن الوريدي خالل فترة نصف ساعة يتم تلقي عقار •

 من المعتاد تناوله بجرعتين يوميا تعتمد الجرعات و تعدادها على نوع العدوى البكتيرية و فاعلية وظائف الكليتين، و •
  .خالل فترة من سبعة إلى عشرة أيام

 ص بالبيت، و خصوصا توقيت التناولينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار على هيئة أقرا •
بعد ساعتين من تناول  و تناولها كاملة مع كأس كبيرة ممتلئة من الماء قبل ساعة أو ،و ينبغي عدم تفتيت األقراص

  .الطعام، و تناول الكثير من السوائل خالل اليوم

  تناول مضاد الحموضةموعد إن كان المريض يتناول مضادات الحموضة، يلزم تناول العقار قبل أو بعد ساعتين من  •

  .تناول األطفالرطوبة و بعيدا عن م االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الينبغي •
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 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 

 

  .العقار من قبل النساء الحوامل و المرضعاتهذا  تناول عدم، إذ ينبغي الحمل و اإلرضاع •

• عاني من أية حساسية تجاه المضادات الحيويةإن كان المريض ي. 

  الموسع للقصبات الهوائية  ) Theophylline( لج إن كان المريض يتناول عقار ثيوفيلين ينبغي إعالم الطبيب المعا •
  .الدم، و أحيانا إلى مستويات خطرةو المستخدم لمعالجة قصر النفس، حيث قد يزيد السيبروفلوكساسين من معدالته ب

  .شابأية عقاقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األع •

قد تتفاعل األدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع األغذية أو  •
  .المشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديد

المريض و تناوله لهذا العقار قبل تلقي أية معالجات ينبغي إعالم األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة  •
  .من قبلهم

 
 

 :توصـيات 
 

 .النساء أثناء فترة تناوله قد يتسبب هذا الدواء في نشوء تشوهات باألجنة، و ينبغي استخدام موانع الحمل من قبل •

• عانون من نوبات صرعيةينبغي إستخدام هذا العقار بحذر لدى المرضى ممن ي.  

قد تتسبب المضادات الحيوية في نشوء تفاعالت تحسسية، و ينبغي وقف تناول العقار و إعالم الطبيب المعالج في  •
الحال إذا نشأت أعراض التحسس مثل نشوء طفح بالبشرة أو شري أو بثور محمرة، أو طرأت مشاكل تنفسية مثل 

  .صعوبة التنفس أو أآلم بالصدر

 الطبيب المعالج في الحال عند نشوء طفح بالبشرة أو حمى أو أوجاع بالعضالت أو ينبغي وقف تناول العقار و إعالم •
  .ظهور دم بالبول، و سيقوم الطبيب بوصف مضاد حيوي آخر

معوية أو ظهور ينبغي وقف تناول العقار و إعالم الطبيب المعالج في الحال عند نشوء إسهال متواصل، أو تشنجات  •
  . زم معالجة مستعجلة، فذلك يستلدم أو قيح بالبراز

تتسبب المضادات الحيوية في حدوث تغيرات بالكائنات العضوية العادية بالجسم، و قد تنشأ عدوى فطرية لدى النساء  •
  .و ينبغي إعالم الطبيب عند نشوء حكاك مهبلي أو خراج

ر، إذ أنه يؤخر إطراح الكافيين ينبغي التقليل من تناول القهوة و السوائل المحتوية على الكافيين أثناء تلقي هذا العقا •
من الجسم، مما يزيد من وتيرة نشوء بعض التأثيرات الجانبية الممكنة، مثل الصداع و الهلوسة و الدوار و الضجر 

  .و النوبات الصرعية، لدى المرضى ممن يتناولون الكثير من الكافيين

 ذلك نادرا، و يمكن أن يتعرض المريض يمكن لهذا العقار التسبب في نشوء حساسية ألشعة الشمس و إن كان •
لحروقات شمسية بسهولة، مما يستدعي ضرورة إتخاذ تدابير وقائية عند الخروج أو التعرض للشمس ، مثل ارتداء 

  .النظارات الشمسية و تغطية البشرة جيدا، و استخدام الدهانات الواقية من الشمس
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  التأثيرات الجانبية
     

هر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة و إعطاء على األرجح لن تظ   
  .التوجيهات حول وسائل التعامل معها

  
 : التأثيرات الشائعة 

 .نشوء عدوى فطرية مهبلية •

  .حكاك مهبلي •
  
  

 :التأثيرات غير الشائعة 
 

 .الغثيان •
  .التقيؤ •
  .مغص •
 .إسهال •

 .فقدان الشهية •
  .عدالت وظائف الكليتين بتحاليل الدمإرتفاع م •
 .تهيج أو التهاب الوريد المستخدم للحقن •

 
  

 :التأثيرات النادرة 
 

 .الصداع •
  .الدوار •
  .الضجر •
  .نوبات صرعية •
 .الهلوسة  •

 .طفح جلدي أو شري •
  .الحمى •
  .الرجفة •
  .إسهال مرتبط بنشوء عدوى ببطانة القنوات المعوية •
 .تزايد الحساسية ألشعة الشمس •

 
  

 . جانبيةقد تظهر مضاعفات غير مذكورة لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكل •

  
 ------ - ------ - ------- - ------ -  

  
  

  http://www.adamcs.org       ولةـان الطفـمنشورات جمعية آدم لسرط
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