
SECȚIUNEA DE DESCRIERE
Seromicină (Cicloserine Capsule, USP), 3-izoxazolidinonă, 4-amino –, (R)– este un antibiotic cu spectru larg care 
este produs de o tulpină de Streptomyces orchidaceus și a fost, de asemenea, sintetizat. Cicloserina este o 
pulbere albă până la aproape albă care este solubilă în apă și stabilă în soluție alcalină. Este distrus rapid la un 
pH neutru sau acid.

Cicloserina are un pH între 5,5 și 6,5 într-o soluție care conține 100 mg/mL. Greutatea moleculară a 
cicloserinei este 102,09 și are o formulă empirică a C3H6N2O2.

SECȚIUNEA INGREDIENTE INACTIVE
Fiecare capsula contine cicloserina, 250 mg (2,45 mmol); D și C galben nr. 10, FD și C albastru nr. 1, FD 
și C roșu nr. 3, FD și C galben nr. 6, gelatină, oxid de fier, talc, dioxid de titan și alte ingrediente 
inactive.

SECȚIA FARMACOLOGIE CLINICĂ
După administrarea orală, cicloserina este absorbită cu ușurință din tractul gastrointestinal, nivelurile de 
vârf din sânge apar în 4 până la 8 ore. Nivelurile sanguine de 25 până la 30 μg/mL pot fi, în general, 
menținute cu doza obișnuită de 250 mg de două ori pe zi, deși relația dintre nivelurile plasmatice și doza nu 
este întotdeauna consecventă. Concentrațiile din lichidul cefalorahidian, lichidul pleural, sângele fetal și 
laptele matern se apropie de cele găsite în ser. Cantități detectabile se găsesc în lichidul ascitic, bilă, spută, 
lichidul amniotic și țesuturile pulmonare și limfatice. Aproximativ 65% dintr-o singură doză de cicloserină 
poate fi recuperată în urină în 72 de ore după administrarea orală. Restul de 35 la sută este aparent 
metabolizat în substanțe necunoscute. Rata maximă de excreție apare la 2 până la 6 ore după administrare,

SECȚIA MICROBIOLOGIE
Cicloserina inhibă sinteza peretelui celular la tulpinile susceptibile de bacterii gram-pozitive și gram-
negative și la Mycobacterium tuberculosis.

Teste de sensibilitate

Pulberea standard de laborator clinic de cicloserine este disponibilă atât pentru metode directe, cât și indirecte1 de 
determinare a susceptibilității tulpinilor de micobacterii. CMI cicloserinei pentru tulpinile susceptibile sunt de 25 μg/
mL sau mai mici.

SECȚIUNEA INDICAȚII ȘI UTILIZARE

Seromicina este indicată în tratamentul tuberculozei pulmonare și extrapulmonare active (inclusiv bolii renale) 
atunci când organismele cauzale sunt susceptibile la acest medicament și când tratamentul cu
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medicamentele primare (streptomicina, izoniazida, rifampicina și etambutolul) s-au dovedit inadecvate. Ca 
toate medicamentele antituberculoase, seromicina trebuie administrată împreună cu alte chimioterapii 
eficiente și nu ca unic agent terapeutic.

Seromicina poate fi eficientă în tratamentul infecțiilor acute ale tractului urinar cauzate de tulpini sensibile de 
bacterii gram-pozitive și gram-negative, în specialEnterobacterspp. șiEscherichia coli. În general, nu este mai 
mult și este de obicei mai puțin eficient decât alți agenți antimicrobieni în tratamentul infecțiilor tractului urinar 
cauzate de alte bacterii decât micobacterii. Utilizarea seromicinei în aceste infecții trebuie luată în considerare 
numai atunci când terapia mai convențională a eșuat și când s-a demonstrat că organismul este susceptibil la 
medicament.

SECTIUNEA CONTRAINDICATII
Administrarea este contraindicată la pacienții cu oricare dintre următoarele:

Hipersensibilitate la cicloserina 

Epilepsie

Depresie, anxietate severă sau psihoză 

Insuficiență renală severă

Consumul concomitent excesiv de alcool

SECȚIUNEA AVERTIZĂRI

Administrarea seromicinei trebuie întreruptă sau doza redusă dacă pacientul dezvoltă 
dermatită alergică sau simptome de toxicitate SNC, cum ar fi convulsii, psihoză, somnolență, 
depresie, confuzie, hiperreflexie, cefalee, tremor, vertij, pareză sau disartrie.
Toxicitatea seromicinei este strâns legată de nivelurile sanguine excesive (peste 30 μg/ml), determinate de 
dozele mari sau clearance-ul renal inadecvat. Raportul dintre doza toxică și doza efectivă în tuberculoză este 
mic.

Riscul de convulsii este crescut la alcoolicii cronici.
Pacienții trebuie monitorizați prin studii hematologice, ale excreției renale, ale nivelului sanguin și ale funcției hepatice.

SECȚIUNEA PRECAUȚII
Înainte de începerea tratamentului cu seromicina, trebuie luate culturi și trebuie stabilită 
susceptibilitatea organismului la medicament. În infecțiile tuberculoase, trebuie demonstrată și 
sensibilitatea organismului la ceilalți agenți antituberculoși din regim.

Medicamentele anticonvulsivante sau sedativele pot fi eficiente în controlul simptomelor de toxicitate pe SNC, cum ar fi 
convulsii, anxietate și tremor. Pacienții cărora li se administrează mai mult de 500 mg de seromicină zilnic trebuie 
supravegheați cu atenție pentru astfel de simptome. Valoarea piridoxinei în prevenirea toxicității SNC de la seromicina nu 
a fost dovedită.

Administrarea seromicinei și a altor medicamente antituberculoase a fost asociată în câteva cazuri cu 
vitamina B12și/sau deficit de acid folic, anemie megaloblastică și anemie sideroblastică. Dacă în timpul 
tratamentului apar dovezi de anemie, trebuie instituite studii și terapie adecvate.

SECȚIA ÎNCERCĂRI DE LABORATOR

Nivelurile sanguine trebuie determinate cel puțin săptămânal pentru pacienții cu funcție renală redusă, pentru 
persoanele care primesc o doză zilnică mai mare de 500 mg și pentru cei care prezintă semne și simptome care 
sugerează toxicitate. Doza trebuie ajustată pentru a menține nivelul sanguin sub 30 μg/mL.



SECȚIUNEA INTERACȚIUNI MEDICAMENTE

Sa raportat că administrarea concomitentă de etionamidă potențează efectele secundare neurotoxice.

Alcoolul și seromicina sunt incompatibile, mai ales în timpul unui regim care necesită doze mari din acesta 
din urmă. Alcoolul crește posibilitatea și riscul de episoade epileptice.

Administrarea concomitentă de izoniazidă poate duce la creșterea incidenței efectelor asupra SNC, cum ar fi 
amețeli sau somnolență. Pot fi necesare ajustări ale dozelor, iar pacienții trebuie monitorizați îndeaproape 
pentru semne de toxicitate pe SNC.

Carcinogeneza, mutagenitatea și afectarea fertilității
Nu au fost efectuate studii pentru a determina potențialul de carcinogenitate. Testul Ames și testul de reparare a ADN-ului 
neprogramat au fost negative. Un studiu pe 2 generații de șobolani nu a evidențiat nicio afectare a fertilității în comparație 
cu martorii pentru prima împerechere, dar o fertilitate ceva mai scăzută în a doua împerechere.

SECTIUNEA DE SARCINA
Sarcina categoria C
Un studiu pe 2 generații de șobolani cărora li sa administrat doze de până la 100 mg/kg/zi nu a demonstrat niciun efect teratogen 
la descendenți. Nu se știe dacă cicloserina poate provoca vătămări fetale atunci când este administrată unei femei gravide sau 
poate afecta capacitatea de reproducere. Seromicina trebuie administrată unei femei însărcinate numai dacă este absolut necesar.

SECȚIA DE ALĂPTĂȚI
Din cauza potențialului de reacții adverse grave la sugarii care alăptează de la seromicina, trebuie luată o decizie 
dacă se întrerupe alăptarea sau se întrerupe administrarea medicamentului, ținând cont de importanța 
medicamentului pentru mamă.

SECTIUNEA DE UTILIZARE PEDIATRICA

Siguranța și eficacitatea la copii și adolescenți nu au fost stabilite.

SECȚIUNEA REACȚII ADVERSE
Majoritatea reacțiilor adverse care apar în timpul terapiei cu seromicina implică sistemul nervos sau sunt manifestări ale 
hipersensibilității la medicament. Următoarele reacții adverse au fost observate la pacienții cărora li se administrează 
seromicina:

Simptome ale sistemului nervos(care par 
a fi legate de doze mai mari ale 
medicamentului, adică mai mult de 500 mg 
pe zi)

Convulsii
Somnolență și somnolență 
Cefalee
Tremor
disartrie
Vertij



Confuzie și dezorientare cu pierderea 
memoriei
Psihoze, posibil cu tendințe 
suicidare
Schimbări de caractere

Hiperiritabilitate
Agresiune
Pareză
Hiperreflexie
Parestezii
Crize clonice majore și minore 
(localizate).
Comă

Cardiovasculare
S-a raportat dezvoltarea bruscă a insuficienței 
cardiace congestive la pacienții cărora li se 
administrează 1 până la 1,5 g de seromicină pe zi.

Alergie(aparent nu are legătură 
cu doza)
Erupții cutanate

Diverse
Creșterea transaminazelor serice, în special la 
pacienții cu boală hepatică preexistentă

SECȚIUNEA DE SUPRDOSAJ

Toxicitatea acută a cicloserinei poate apărea dacă mai mult de 1 g este ingerat de către un adult. Toxicitatea 
cronică a cicloserinei este legată de doză și poate apărea dacă se administrează mai mult de 500 mg zilnic. 
Pacienții cu insuficiență renală vor acumula cicloserina și pot dezvolta toxicitate dacă regimul de dozare nu este 
modificat. Pacienții cu insuficiență renală severă nu trebuie să primească medicamentul. Sistemul nervos central 
este cel mai frecvent sistem de organe implicat în toxicitate. Efectele toxice pot include cefalee, vertij, confuzie, 
somnolență, hiperiritabilitate, parestezii, disartrie și psihoză. În urma unor ingestii mai mari, apar adesea pareze, 
convulsii și comă. Alcoolul etilic poate crește riscul de convulsii la pacienții cărora li se administrează cicloserina.

Doza letală medie orală la șoareci este de 5290 mg/kg. 

Tratament

Pentru a obține informații actualizate despre tratamentul supradozajului, o resursă bună este Centrul Regional de Control al 
Otrăvirii. Numerele de telefon ale centrelor certificate de control al otrăvirilor sunt enumerate în Physicians' Desk Reference 
(PDR). În gestionarea supradozajului, luați în considerare posibilitatea unor supradoze multiple de medicamente, interacțiunea 
dintre medicamente și cinetica neobișnuită a medicamentului la pacientul dumneavoastră.

Au fost raportate rar supradoze de cicloserina. Următoarele sunt furnizate pentru a servi drept ghid în cazul în 
care se întâlnește o astfel de supradoză.

Protejați căile respiratorii ale pacientului și sprijiniți ventilația și perfuzia. Monitorizați și mențineți cu meticulozitate, în 
limite acceptabile, semnele vitale ale pacientului, gazele din sânge, electroliții serici etc. Absorbția medicamentelor din 
tractul gastrointestinal poate fi diminuată prin administrarea de cărbune activat, care, în multe cazuri, este mai eficient 
decât vărsăturile sau spălarea. ; luați în considerare cărbunele în loc de sau în plus față de golirea gastrică. Dozele 
repetate de cărbune de-a lungul timpului pot grăbi eliminarea unor medicamente care au fost absorbite. Protejați căile 
respiratorii ale pacientului atunci când utilizați golirea gastrică sau cărbune.

La adulți, multe dintre efectele neurotoxice ale cicloserinei pot fi atât tratate, cât și prevenite cu



administrarea a 200 până la 300 mg piridoxină zilnic.

S-a demonstrat că utilizarea hemodializei elimină cicloserina din fluxul sanguin. Această procedură ar trebui 
rezervată pacienților cu toxicitate care pune viața în pericol și care nu răspunde la terapia mai puțin invazivă.

SECȚIUNEA DOZE & ADMINISTRARE
Seromicina este eficientă pe cale orală și în prezent este administrată numai pe această cale. Doza obișnuită este de 500 mg 
până la 1 g pe zi, în doze divizate, monitorizate de nivelurile sanguine.2Doza inițială pentru adulți administrată cel mai 
frecvent este de 250 mg de două ori pe zi, la intervale de 12 ore, în primele 2 săptămâni. Nu trebuie depășită doza zilnică de 
1 g.

SECȚIUNEA CUM SE FURNIZAȚE

Seromicina este disponibilă sub formă de capsulă de 250 mg cu capac roșu opac și corp gri opac imprimate cu 
„CHAO” și „F04” cu cerneală neagră comestibilă atât pe capac, cât și pe corp.

Sticle de 40 NDC 13845-1200-3
A se păstra la temperatura controlată a camerei, 20° până la 25°C (68° până la 77°F) [vezi USP].

SECȚIUNEA REFERINȚE
1. Kubica GP, Dye WE: Metode de laborator pentru sănătatea clinică și publică - micobacteriologie, 
Departamentul de Sănătate, Educație și Bunăstare al SUA, Servicii de Sănătate Publică, 1967, pp47-55, 66-70.
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SEROMICIN cycloSERINE Capsule, USP 250mg THE CHAO CENTER NDC 13845-1200-3 40 capsule 
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Doza inițială uzuală pentru adulți: o capsulă (250 mg) de două ori pe zi la intervale de 12 ore. Vezi literatura 
însoțitoare. Distribuiți într-un recipient etanș.

AVERTISMENT: Medicament puternic. Poate provoca reacții grave la unele persoane. Utilizare la pacienți sub strictă 
supraveghere medicală. Citiți literatura însoțitoare înainte de utilizare.

13845-1200-3
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Păstrați bine închis. A se păstra la temperatura controlată a camerei, 20 grade până la 25 grade C (68 grade până la 
77 grade F). [vezi USP]
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SEROMICINA
capsula cicloserina

Informații despre produs

Tip produs

Calea de administrare

MEDICAMENTE PRESCRIPTE UMANE Codul articolului e (Sursa) NDC: 138 45-120 0

ORAL

Ingredient activ/Parțiune activă
Ing redient Nume Baza forței th Putere

CYCLO SERINE(UNII: 9 5IK5KI8 4Z) (CYCLOSERINE - UNII:9 5IK5KI8 4Z) CICLOSERINĂ 250 mg în 250 mg

Ingrediente inactive
Ing redient Nume Putere

DIOXID DE TITAN(UNII: 15FIX9 V2JP)

OXID FERRO SOFERRIC(UNII: XM0M8 7F357)

FD&C ALBASTRU NR. 1(UNII: H3R47K3TBD)

FD&C RED NR. 3(UNII: PN2ZH5LOQY)

FD&C GALBEN NR. 6(UNII: H77VEI9 3A8)

D&C GALBEN NU . 10(UNII: 35SW5USQ3G)

LAURIL SULFAT DE SODIU(UNII: 36 8 GB5141J)

GELATINĂ(UNII: 2G8 6 QN327L)

ALCOOL BENZILIC(UNII: LKG8 49 4WBH)

PROPIONAT DE SODIU(UNII: DK6 Y9 P42IN)

PROPILPARABEN(UNII: Z8 IX2SC1OH)

BUTILPARABEN(UNII: 3QPI1U3FV8)

METILPARABEN(UNII: A2I8 C7HI9 T)

Caracteristicile produsului
Culoare

Forma e

Aromă

roșu (roșu opac 353), gri (gri opac 28 4)

CAPSULE (CHAOFO4)

Scor
Mărimea

Imp rint Cod e

niciun scor

10 mm

CHAOFO4



Conține

Ambalare
# Codul produsului Descrierea pachetului Marcarea datei de începere Marcarea datei de încheiere

1
1

NDC:138 45-120 0 -3 40 într-o sticlă

NDC: 138 45-120 0 -1 250 mg în 1 CAPSULĂ; Tip 0: No ta Co mbina țio n Produc t

0 3/0 1/20 0 9

Informații de marketing
Marke ting Cate gory Numărul aplicației sau citarea monografiei Data de începere a comercializării Marcarea datei de încheiere

ANDA ANDA0 6 0 59 3 0 3/0 1/20 0 9

Etichetator -Pars olex Gmp Center , Inc. (159802532)

Înregistrat -Pars olex Gmp Center , Inc. (159802532)

Stabilire
Nume Abordare ID/FEI Operatiuni de afaceri

Pa rso lex Gmp Cente r, Inc. 159 8 0 2532 fabricație (138 45-120 0 )
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