
BESKRIVNING AVSNITT
Seromycin (Cycloserin Capsules, USP), 3-isoxazolidinon, 4-amino –, (R)– är ett bredspektrumantibiotikum 
som produceras av en stam av Streptomyces orchidaceus och som också har syntetiserats. Cycloserin är 
ett vitt till benvitt pulver som är lösligt i vatten och stabilt i alkalisk lösning. Det förstörs snabbt vid ett 
neutralt eller surt pH.

Cykloserin har ett pH mellan 5,5 och 6,5 i en lösning som innehåller 100 mg/ml. Molekylvikten för 
cykloserin är 102,09 och den har en empirisk formel av C3H6N2O2.

INAKTIV INGREDIENTSAVSNITT
Varje kapsel innehåller cykloserin, 250 mg (2,45 mmol); D och C gul nr 10, FD och C blå nr 1, FD 
och C röd nr 3, FD och C gul nr 6, gelatin, järnoxid, talk, titandioxid och andra inaktiva 
ingredienser.

AVSNITT FÖR KLINISK FARMAKOLOGI
Efter oral administrering absorberas cykloserin lätt från mag-tarmkanalen, med toppnivåer i blodet 
inom 4 till 8 timmar. Blodnivåer på 25 till 30 μg/ml kan i allmänhet upprätthållas med den vanliga 
dosen på 250 mg två gånger om dagen, även om förhållandet mellan plasmanivåer och dosering inte 
alltid är konsekvent. Koncentrationer i cerebrospinalvätska, pleuravätska, fosterblod och modersmjölk 
närmar sig de som finns i serumet. Detekterbara mängder finns i ascitesvätska, galla, sputum, 
fostervatten och lung- och lymfvävnader. Cirka 65 procent av en engångsdos av cykloserin kan 
återvinnas i urinen inom 72 timmar efter oral administrering. Resterande 35 procent metaboliseras 
tydligen till okända ämnen. Den maximala utsöndringshastigheten sker 2 till 6 timmar efter 
administrering,

MIKROBIOLOGISKA SEKTIONEN

Cykloserin hämmar cellväggsyntesen i känsliga stammar av grampositiva och gramnegativa 
bakterier och i Mycobacterium tuberculosis.

Känslighetstester
Cycloserine kliniskt laboratoriestandardpulver är tillgängligt för både direkta och indirekta metoder1 för att 
bestämma känsligheten hos stammar av mykobakterier. Cykloserin MIC för känsliga stammar är 25 μg/ml eller 
lägre.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING AVSNITT

Seromycin är indicerat för behandling av aktiv lung- och extrapulmonell tuberkulos (inklusive 
njursjukdom) när de orsakande organismerna är mottagliga för detta läkemedel och vid behandling med
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primära mediciner (streptomycin, isoniazid, rifampin och etambutol) har visat sig vara otillräckliga. Liksom alla 
antituberkulosläkemedel bör Seromycin administreras tillsammans med annan effektiv kemoterapi och inte 
som det enda terapeutiska medlet.

Seromycin kan vara effektivt vid behandling av akuta urinvägsinfektioner orsakade av känsliga stammar av 
grampositiva och gramnegativa bakterier, särskiltEnterobacterspp. ochEscherichia coli. Det är i allmänhet inte 
mer och är vanligtvis mindre effektivt än andra antimikrobiella medel vid behandling av urinvägsinfektioner 
orsakade av andra bakterier än mykobakterier. Användning av Seromycin vid dessa infektioner bör endast 
övervägas när mer konventionell behandling har misslyckats och när organismen har visat sig vara mottaglig för 
läkemedlet.

KONTRAINDIKATIONER AVSNITT
Administrering är kontraindicerat till patienter med något av följande:

Överkänslighet mot cykloserin 

Epilepsi

Depression, svår ångest eller psykos 
Svår njurinsufficiens
Överdriven samtidig användning av alkohol

AVSNITT VARNINGAR
Administrering av Seromycin bör avbrytas eller dosen minskas om patienten utvecklar 
allergisk dermatit eller symtom på CNS-toxicitet, såsom kramper, psykos, somnolens, 
depression, förvirring, hyperreflexi, huvudvärk, tremor, yrsel, pares eller dysartri.
Toxiciteten av Seromycin är nära relaterad till för höga blodnivåer (över 30 μg/ml), bestämt av hög 
dosering eller otillräcklig renal clearance. Förhållandet mellan toxisk dos och effektiv dos vid tuberkulos 
är litet.

Risken för kramper är ökad hos kroniska alkoholister.
Patienter bör övervakas genom hematologiska, renala utsöndrings-, blodnivå- och leverfunktionsstudier.

AVSNITT FÖR FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Innan behandling med Seromycin påbörjas bör kulturer tas och organismens känslighet för 
läkemedlet fastställas. Vid tuberkulösa infektioner bör organismens mottaglighet för de 
andra antituberkulosmedlen i kuren också påvisas.
Antikonvulsiva läkemedel eller lugnande medel kan vara effektiva för att kontrollera symtom på CNS-toxicitet, 
såsom kramper, ångest och tremor. Patienter som får mer än 500 mg Seromycin dagligen bör observeras 
noggrant för sådana symtom. Värdet av pyridoxin för att förhindra CNS-toxicitet från Seromycin har inte 
bevisats.

Administrering av Seromycin och andra antituberkulosläkemedel har i några få fall associerats 
med vitamin B12och/eller folsyrabrist, megaloblastisk anemi och sideroblastisk anemi. Om tecken 
på anemi utvecklas under behandlingen bör lämpliga studier och terapi inledas.

AVSNITT FÖR LABORATORIETEST
Blodnivåer bör bestämmas minst en gång i veckan för patienter med nedsatt njurfunktion, för 
individer som får en daglig dos på mer än 500 mg och för de som visar tecken och symtom som 
tyder på toxicitet. Dosen bör justeras för att hålla blodnivån under 30 μg/ml.



AVSNITTET FÖR DRAG INTERAKTIONER

Samtidig administrering av etionamid har rapporterats förstärka neurotoxiska biverkningar.

Alkohol och Seromycin är oförenliga, särskilt under en behandling som kräver stora doser av det 
senare. Alkohol ökar möjligheten och risken för epileptiska episoder.

Samtidig administrering av isoniazid kan resultera i ökad förekomst av CNS-effekter, såsom yrsel eller 
dåsighet. Dosjusteringar kan vara nödvändiga och patienterna bör övervakas noggrant med avseende 
på tecken på CNS-toxicitet.

Karcinogenes, mutagenicitet och försämring av fertilitet

Studier har inte utförts för att fastställa potentialen för cancerogenicitet. Ames-testet och oplanerade DNA-
reparationstest var negativa. En studie på 2 generationer råttor visade ingen försämring av fertiliteten i förhållande 
till kontroller för den första parningen men något lägre fertilitet vid den andra parningen.

GRAVIDITETSAVSNITT
Graviditetskategori C

En studie på 2 generationer av råttor som gavs doser upp till 100 mg/kg/dag visade ingen teratogen effekt på 
avkomma. Det är inte känt om cykloserin kan orsaka fosterskador när det administreras till en gravid kvinna eller kan 
påverka reproduktionsförmågan. Seromycin ska endast ges till en gravid kvinna om det är absolut nödvändigt.

SAMMAMARSSektionen
På grund av risken för allvarliga biverkningar hos ammande spädbarn från Seromycin, bör ett 
beslut fattas om att avbryta amningen eller att avbryta läkemedlet, med hänsyn till 
läkemedlets betydelse för modern.

PEDIATRISK ANVÄNDNINGSAVSNITT

Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter har inte fastställts.

AVSNITT FÖR BIVERKNINGAR
De flesta biverkningar som inträffar under behandling med Seromycin involverar nervsystemet eller är 
manifestationer av läkemedelsöverkänslighet. Följande biverkningar har observerats hos patienter som får 
Seromycin:

Nervösa sys tem symtom(som verkar 
vara relaterade till högre doser av 
läkemedlet, dvs mer än 500 mg 
dagligen)

Kramper
Dåsighet och somnolens 
Huvudvärk
Darrning

Dysartri
Vertigo



Förvirring och desorientering med 
minnesförlust
Psykoser, eventuellt med 
självmordsbenägenhet
Karaktärsförändringar

Hyperirritabilitet
Aggression
Pares
Hyperreflexi
Parestesi
Större och mindre (lokaliserade) 
kloniska anfall
Koma

Kardiovaskulära
Plötslig utveckling av kongestiv hjärtsvikt 
hos patienter som får 1 till 1,5 g 
Seromycin dagligen har rapporterats

Allergi(uppenbarligen inte relaterat till 
dosering)

Hudutslag
Mis cellaneous

Förhöjt serumtransaminas, särskilt hos patienter 
med redan existerande leversjukdom

ÖVERDOSERING AVSNITT
Akut toxicitet från cykloserin kan uppstå om mer än 1 g intas av en vuxen. Kronisk toxicitet från cykloserin 
är dosrelaterad och kan uppstå om mer än 500 mg administreras dagligen. Patienter med nedsatt 
njurfunktion kommer att ackumulera cykloserin och kan utveckla toxicitet om doseringsregimen inte 
ändras. Patienter med gravt nedsatt njurfunktion bör inte få läkemedlet. Det centrala nervsystemet är det 
vanligaste organsystemet som är involverat i toxicitet. Toxiska effekter kan inkludera huvudvärk, svindel, 
förvirring, dåsighet, överirritabilitet, parestesier, dysartri och psykos. Efter större intag uppstår ofta pareser, 
kramper och koma. Etylalkohol kan öka risken för anfall hos patienter som får cykloserin.

Den orala dödliga mediandosen hos möss är 5290 mg/kg. 

Behandling

För att få aktuell information om behandling av överdosering är en bra resurs ditt certifierade regionala 
giftkontrollcenter. Telefonnummer till certifierade giftcentraler finns listade i Physicians' Desk Reference 
(PDR). När du hanterar överdosering, överväg möjligheten av flera läkemedelsöverdoser, interaktion 
mellan läkemedel och ovanlig läkemedelskinetik hos din patient.

Överdoser av cykloserin har rapporterats i sällsynta fall. Följande tillhandahålls som vägledning om 
en sådan överdos skulle påträffas.

Skydda patientens luftvägar och stöd ventilation och perfusion. Övervaka och underhålla noggrant, 
inom acceptabla gränser, patientens vitala tecken, blodgaser, serumelektrolyter etc. Absorptionen 
av läkemedel från mag-tarmkanalen kan minskas genom att ge aktivt kol, vilket i många fall är mer 
effektivt än emes eller sköljning ; överväga kol istället för eller utöver magtömning. Upprepade 
doser av träkol över tiden kan påskynda elimineringen av vissa läkemedel som har absorberats. 
Skydda patientens luftvägar när du använder magtömning eller kol.

Hos vuxna kan många av de neurotoxiska effekterna av cykloserin både behandlas och förebyggas med



administrering av 200 till 300 mg pyridoxin dagligen.

Användningen av hemodialys har visat sig ta bort cykloserin från blodomloppet. Denna procedur bör 
reserveras för patienter med livshotande toxicitet som inte svarar på mindre invasiv behandling.

DOSERING OCH ADMINISTRERING AVSNITT

Seromycin är effektivt oralt och administreras för närvarande endast på detta sätt. Den vanliga dosen är 500 mg till 1 
g dagligen i uppdelade doser övervakade av blodnivåer.2Den vanligaste initialdosen för vuxna är 250 mg två gånger 
dagligen med 12 timmars intervall under de första 2 veckorna. En daglig dos på 1 g bör inte överskridas.

HUR LEVERERAS AVSNITT
Seromycin finns tillgänglig som en 250 mg kapsel med en ogenomskinlig röd lock och ogenomskinlig grå kropp 
präglad med "CHAO" och "F04" i ätbart svart bläck på både locket och kroppen.

Flaskor med 40 NDC 13845-1200-3

Förvara vid kontrollerad rumstemperatur, 20° till 25°C (68° till 77°F) [se USP].
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PAKETETIKET HUVUDSAKLIGT DISPLAYPANEL
SEROMYCIN cycloSERINE Kapslar, USP 250mg THE CHAO CENTER NDC 13845-1200-3 40 kapslar 
Rx endast

Vanlig initial vuxendos: En kapsel (250 mg) två gånger om dagen med 12 timmars intervall. Se tillhörande 
litteratur. Fördela i en tät behållare.

VARNING: Potent läkemedel. Kan orsaka allvarliga reaktioner hos vissa individer. Används till patienter under noggrann 
medicinsk övervakning. Läs medföljande litteratur innan användning.

13845-1200-3

LM000250,00

Förvaras tätt stängd. Förvara vid kontrollerad rumstemperatur, 20 grader till 25 grader C (68 grader till 77 
grader F). [se USP]
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SEROMYCIN
cykloserinkapsel

Produktinformation

Produkttyp

ADMINISTRERINGSVÄG

HUMAN RECEPT Drug Item m Cod e (Källa ) NDC:138 45-120 0

ORAL

Aktiv ingrediens/aktiv del
Ing redient Namn Grunden för styrka th Styrka

CYKLO SERINE(UNII: 9 5IK5KI8 4Z) (CYCLOSERINE - UNII:9 5IK5KI8 4Z) CYKLOSERIN 250 mg i 250 mg

Inaktiva Ingredienser

Ing redient Namn Styrka
TITANDIOXID(UNII: 15FIX9 V2JP)

FERRO SOFERRIOXID(UNII: XM0M8 7F357)

FD&C BLÅ NR . 1(UNII: H3R47K3TBD)

FD&C RÖTT NR . 3(UNII: PN2ZH5LOQY)

FD&C GUL NEJ . 6(UNII: H77VEI9 3A8 )

D&C GUL NEJ . 10(UNII: 35SW5USQ3G)

NATRIUMLAURYLSULFAT(UNII: 36 8 GB5141J)

GELATIN(UNII: 2G8 6 QN327L)

BENSYLALKOHOL(UNII: LKG8 49 4WBH)

NATRIUMPROPIONAT(UNII: DK6 Y9 P42IN)

PROPYLPARABEN(UNII: Z8 IX2SC1OH)

BUTYLPARABEN(UNII: 3QPI1U3FV8 )

METYLPARABEN(UNII: A2I8 C7HI9 T)

Produktegenskaper
Färg
Shap e

Smak

röd (Opaque Red 353), grå (Opaque Grey 28 4)

KAPSEL (CHAOFO4)

Göra
S iz e

Imp rint Cod e

inga poäng

10 mm

CHAOFO4



Innehåller

Förpackning

# Produktkod Förpackning e Beskrivning n Startdatum för marknadsföring Slutdatum för marknadsföring

1
1

NDC:138 45-120 0 -3 40 i 1 FLASKA

NDC:138 45-120 0-1 250 mg i 1 KAPSEL; Typ 0 : Ingen kombinationsprodukt

0 3/0 1/20 0 9

Marknadsföringsinformation
Marknadskategori Kategori Applikationsnummer eller Monografisk hänvisning Marknadsföring Startdatum Slutdatum för marknadsföring

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

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

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

Etablering
namn Adress ID/FEI Bus ine ss drift

Parso lex Gmp Cente r, Inc. 159 8 0 2532 tillverkning (138 45-120 0 )
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