
AÇIKLAMA BÖLÜMÜ
Seromisin (Sikloserin Kapsüller, USP), 3-izoksazolidinon, 4-amino –, (R)–, bir Streptomyces 
orchidaceus suşu tarafından üretilen ve aynı zamanda sentezlenmiş geniş spektrumlu bir 
antibiyotiktir. Sikloserin, suda çözünür ve alkali çözeltide stabil olan beyaz ila kirli beyaz bir tozdur. 
Nötr veya asit pH'da hızla yok edilir.

Sikloserin, 100 mg/mL içeren bir çözeltide 5.5 ile 6.5 arasında bir pH'a sahiptir. Sikloserinin moleküler 
ağırlığı 102.09'dur ve ampirik bir C3H6N2O2 formülüne sahiptir.

AKTİF OLMAYAN İÇERİK BÖLÜMÜ
Her kapsül 250 mg (2.45 mmol) sikloserin içerir; D ve C Sarı No. 10, FD ve C Mavi No. 1, FD ve C 
Kırmızı No. 3, FD ve C Sarı No. 6, jelatin, demir oksit, talk, titanyum dioksit ve diğer aktif olmayan 
bileşenler.

KLİNİK FARMAKOLOJİ BÖLÜMÜ
Oral uygulamadan sonra, sikloserin gastrointestinal sistemden kolayca emilir ve 4 ila 8 saat içinde 
en yüksek kan seviyelerine ulaşır. 25 ila 30 μg/mL'lik kan seviyeleri, genellikle günde iki kez 250 
mg'lık olağan dozla korunabilir, ancak plazma seviyeleri ile dozaj arasındaki ilişki her zaman tutarlı 
değildir. Beyin omurilik sıvısı, plevral sıvı, fetal kan ve anne sütündeki konsantrasyonlar serumda 
bulunanlara yaklaşır. Asit sıvısı, safra, balgam, amniyotik sıvı ve akciğer ve lenf dokularında 
saptanabilir miktarlar bulunur. Tek bir sikloserin dozunun yaklaşık yüzde 65'i, oral uygulamadan 
sonraki 72 saat içinde idrarda geri kazanılabilir. Kalan yüzde 35, görünüşe göre bilinmeyen 
maddelere metabolize edilir. Maksimum atılım hızı, uygulamadan 2 ila 6 saat sonra ortaya çıkar,

MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Sikloserin, duyarlı gram pozitif ve gram negatif bakteri suşlarında ve Mycobacterium 
tuberculosis'te hücre duvarı sentezini inhibe eder.

Duyarlılık Testleri
Sikloserin klinik laboratuvar standart tozu, mikobakteri suşlarının duyarlılığını belirlemeye yönelik hem 
doğrudan hem de dolaylı yöntemler1 için mevcuttur. Duyarlı suşlar için sikloserin MİK'leri 25 μg/mL veya 
daha düşüktür.

ENDİKASYONLARI VE KULLANIM BÖLÜMÜ

Seromisin, etken organizmalar bu ilaca duyarlı olduğunda ve aktif akciğer ve akciğer dışı 
tüberkülozun (böbrek hastalığı dahil) tedavisinde endikedir.
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birincil ilaçların (streptomisin, izoniazid, rifampin ve etambutol) yetersiz olduğu kanıtlanmıştır. 
Tüm tüberküloz ilaçları gibi, Seromycin de tek terapötik ajan olarak değil, diğer etkili kemoterapi 
ile birlikte uygulanmalıdır.
Seromisin, özellikle gram pozitif ve gram negatif bakterilerin duyarlı suşlarının neden olduğu akut idrar yolu 
enfeksiyonlarının tedavisinde etkili olabilir.enterobakterspp. veEscherichia koli. Mikobakteriler dışındaki 
bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde genellikle diğer antimikrobiyal 
ajanlardan daha fazla değildir ve genellikle daha az etkilidir. Bu enfeksiyonlarda Seromisin kullanımı, 
yalnızca daha geleneksel tedavi başarısız olduğunda ve organizmanın ilaca duyarlı olduğu kanıtlandığında 
düşünülmelidir.

KONTRENDİKASYONLAR BÖLÜMÜ
Uygulama, aşağıdakilerden herhangi birine sahip hastalarda kontrendikedir:

Sikloserin Epilepsisine karşı aşırı 

duyarlılık

Depresyon, şiddetli anksiyete veya psikoz 

Şiddetli böbrek yetmezliği

Aşırı eşzamanlı alkol kullanımı

UYARILAR BÖLÜMÜ
Hastada konvülsiyon, psikoz, uyuklama, depresyon, konfüzyon, hiperrefleksi, baş ağrısı, 
tremor, vertigo, parezi veya dizartri gibi alerjik dermatit veya CNS toksisitesi semptomları 
gelişirse, Seromycin uygulaması kesilmeli veya doz azaltılmalıdır.
Seromisinin toksisitesi, yüksek doz veya yetersiz renal klirens ile belirlendiği üzere, aşırı kan 
seviyeleri (30 μg/mL'nin üzerinde) ile yakından ilişkilidir. Tüberkülozda toksik dozun etkin doza 
oranı azdır.
Kronik alkoliklerde konvülsiyon riski artar.
Hastalar hematolojik, renal atılım, kan düzeyi ve karaciğer fonksiyon çalışmaları ile izlenmelidir.

ÖNLEMLER BÖLÜMÜ
Seromisin ile tedaviye başlamadan önce kültürler alınmalı ve organizmanın ilaca duyarlılığı 
belirlenmelidir. Tüberküloz enfeksiyonlarında, organizmanın rejimdeki diğer antitüberküloz 
ajanlara duyarlılığı da gösterilmelidir.
Antikonvülsan ilaçlar veya sakinleştiriciler, kasılmalar, anksiyete ve titreme gibi CNS toksisitesinin 
semptomlarını kontrol etmede etkili olabilir. Günde 500 mg'dan fazla Seromycin alan hastalar bu tür 
semptomlar açısından yakından izlenmelidir. Piridoksinin Seromisin kaynaklı CNS toksisitesini 
önlemedeki değeri kanıtlanmamıştır.

Seromycin ve diğer antitüberküloz ilaçlarının uygulanması, birkaç durumda B vitamini ile 
ilişkilendirilmiştir.12ve/veya folik asit eksikliği, megaloblastik anemi ve sideroblastik anemi. 
Tedavi sırasında anemi kanıtı gelişirse, uygun çalışmalar ve tedavi başlatılmalıdır.

LABORATUVAR TESTLERİ BÖLÜMÜ

Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda, günlük 500 mg'dan fazla doz alan kişilerde ve toksisiteyi 
düşündüren belirti ve semptomlar gösterenlerde kan seviyeleri en az haftada bir 
belirlenmelidir. Doz, kan seviyesini 30 μg/mL'nin altında tutacak şekilde ayarlanmalıdır.



İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ BÖLÜMÜ
Etionamidin eşzamanlı uygulamasının, nörotoksik yan etkileri güçlendirdiği bildirilmiştir.
Alkol ve Seromisin, özellikle ikincisinin yüksek dozlarını gerektiren bir rejim sırasında 
uyumsuzdur. Alkol epileptik atak olasılığını ve riskini artırır.
İzoniazidin eşzamanlı uygulanması, baş dönmesi veya uyuşukluk gibi CNS etkilerinin insidansının 
artmasına neden olabilir. Doz ayarlamaları gerekli olabilir ve hastalar CNS toksisitesi belirtileri 
açısından yakından izlenmelidir.

Karsinojenez, Mutajenite ve Doğurganlığın Bozulması

Kanserojenlik potansiyelini belirlemek için çalışmalar yapılmamıştır. Ames testi ve programlanmamış DNA onarım testi 
negatifti. 2 kuşak sıçan üzerinde yapılan bir çalışma, ilk çiftleşme için kontrollere göre doğurganlıkta herhangi bir bozulma 
olmadığını, ancak ikinci çiftleşmede doğurganlığın biraz daha düşük olduğunu gösterdi.

GEBELİK BÖLÜMÜ
Hamilelik Kategorisi C

100 mg/kg/gün'e kadar doz verilen 2 kuşak sıçanda yapılan bir çalışma, yavrularda teratojenik etki göstermedi. 
Sikloserinin hamile bir kadına verildiğinde fetal zarara yol açıp açmadığı veya üreme kapasitesini etkileyip 
etkilemediği bilinmemektedir. Seromisin hamile bir kadına sadece açıkça ihtiyaç duyulduğunda verilmelidir.

HEMŞİRE ANNELER BÖLÜMÜ
Emzirilen bebeklerde Seromycin kaynaklı ciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, 
ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak, emzirmenin kesilmesine veya ilacın 
kesilmesine karar verilmelidir.

PEDİATRİK KULLANIM BÖLÜMÜ

Pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır.

ADVERS REAKSİYONLAR BÖLÜMÜ
Seromycin ile tedavi sırasında meydana gelen advers reaksiyonların çoğu, sinir sistemini içerir 
veya ilaca aşırı duyarlılığın belirtileridir. Seromycin alan hastalarda aşağıdaki yan etkiler 
gözlenmiştir:

Sinir sistemi belirtileri(İlacın daha 
yüksek dozlarıyla ilişkili görünen, 
yani günde 500 mg'dan fazla)

konvülsiyonlar
Uyuşukluk ve uyuklama 
Baş ağrısı
titreme
dizartri
baş dönmesi



Hafıza kaybı ile karışıklık ve oryantasyon 
bozukluğu
Psikozlar, muhtemelen intihar 
eğilimi ile
Karakter değişiklikleri
aşırı sinirlilik
saldırganlık
parezi
hiperrefleksi
parestezi
Majör ve minör (lokalize) klonik 
nöbetler
Koma

Kardiyovasküler
Günde 1 ila 1.5 g Seromycin alan 
hastalarda ani konjestif kalp 
yetmezliği gelişimi bildirilmiştir.

Alerji(görünüşe göre dozajla ilgili 
değil)
Cilt döküntüsü

çeşitli
Artmış serum transaminaz, özellikle 
önceden karaciğer hastalığı olan hastalarda

DOZ AŞIMI BÖLÜMÜ
Bir yetişkin tarafından 1 g'dan fazla yutulursa, sikloserinden kaynaklanan akut toksisite meydana 
gelebilir. Sikloserinden kaynaklanan kronik toksisite doza bağlıdır ve günde 500 mg'dan fazla 
uygulandığında ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda sikloserin birikir ve doz rejimi 
değiştirilmezse toksisite gelişebilir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar ilacı almamalıdır. Merkezi 
sinir sistemi, toksisite ile ilgili en yaygın organ sistemidir. Toksik etkiler baş ağrısı, vertigo, konfüzyon, 
uyuşukluk, hiperirritabilite, parestezi, dizartri ve psikozu içerebilir. Daha büyük alımları takiben, parezi, 
konvülsiyonlar ve koma sıklıkla meydana gelir. Etil alkol, sikloserin alan hastalarda nöbet riskini 
artırabilir.

Farelerde oral medyan öldürücü doz 5290 mg/kg'dır. 

Tedavi

Doz aşımı tedavisi hakkında güncel bilgiler elde etmek için, sertifikalı Bölgesel Zehir Kontrol Merkeziniz 
iyi bir kaynaktır. Sertifikalı zehir kontrol merkezlerinin telefon numaraları Physicians' Desk Reference 
(PDR)'de listelenmiştir. Doz aşımını yönetirken, hastanızda çoklu ilaç doz aşımı olasılığını, ilaçlar 
arasındaki etkileşimi ve olağandışı ilaç kinetiğini göz önünde bulundurun.

Nadiren sikloserin doz aşımı bildirilmiştir. Aşağıdakiler, böyle bir aşırı dozla karşılaşılması durumunda 
yol gösterici olması için sağlanmıştır.

Hastanın hava yolunu koruyun ve ventilasyon ve perfüzyonu destekleyin. Hastanın yaşamsal 
belirtilerini, kan gazlarını, serum elektrolitlerini vb. kabul edilebilir sınırlar içinde titizlikle izleyin ve 
koruyun. Çoğu durumda kusma veya lavajdan daha etkili olan aktif kömür verilerek ilaçların 
gastrointestinal sistemden emilimi azaltılabilir. ; mide boşalması yerine veya buna ek olarak kömürü 
düşünün. Zamanla tekrarlanan kömür dozları, emilen bazı ilaçların eliminasyonunu hızlandırabilir. 
Gastrik boşaltma veya kömür kullanırken hastanın hava yolunu koruyun.

Yetişkinlerde, sikloserinin nörotoksik etkilerinin çoğu, sikloserin ile hem tedavi edilebilir hem de önlenebilir.



günde 200 ila 300 mg piridoksin uygulaması.
Hemodiyaliz kullanımının sikloserini kan dolaşımından uzaklaştırdığı gösterilmiştir. Bu prosedür, daha 
az invaziv tedaviye yanıt vermeyen yaşamı tehdit eden toksisitesi olan hastalar için ayrılmalıdır.

DOZAJ VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
Seromisin oral yoldan etkilidir ve şu anda sadece bu yolla uygulanmaktadır. Olağan dozaj, kan 
seviyeleri ile izlenen bölünmüş dozlar halinde günde 500 mg ila 1 g'dır.2En sık verilen başlangıç   
yetişkin dozu, ilk 2 hafta boyunca 12 saatlik aralıklarla günde iki kez 250 mg'dır. Günlük 1 g doz 
aşılmamalıdır.

NASIL VERİLİR BÖLÜM
Seromisin, hem kapakta hem de gövdede yenilebilir siyah mürekkeple "CHAO" ve "F04" baskılı opak 
kırmızı kapaklı ve opak gri gövdeli 250 mg'lık bir kapsül olarak mevcuttur.

40 NDC 13845-1200-3 şişe
20° ila 25°C (68° ila 77°F) arasında kontrollü oda sıcaklığında saklayın [bkz. USP].
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PAKET ETİKET ANA GÖRÜNTÜ PANELİ
SEROMYCIN cycloSERINE Kapsüller, USP 250mg THE CHAO CENTER NDC 13845-1200-3 40 kapsül 
sadece Rx

Olağan Başlangıç   Yetişkin Dozu: 12 saat arayla günde iki kez bir kapsül (250 mg). Ekteki 
literatüre bakın. Sıkı bir kapta dağıtın.

UYARI: Güçlü ilaç. Bazı kişilerde ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Yakın tıbbi gözetim altındaki hastalarda 
kullanın. Kullanmadan önce beraberindeki literatürü okuyun.

13845-1200-3

LM000250.00

Sıkıca kapalı tutun. Kontrollü oda sıcaklığında, 20 derece ila 25 derece C (68 derece ila 77 derece F) 
arasında saklayın. [bkz. USP]

Maunfacture The Chao Endüstriyel Eczacılık ve Fason Üretim Merkezi, West Lafayette, IN 
47906, ABD

Son Kullanma Tarihi Parti No.



SEROMİSİN
sikloserin kapsül

Ürün Bilgisi
Ürün tipi

Yönetim Rotası

İNSAN REÇELİ İLAÇ Madde m Kod e (Kaynak ) NDC:138 45-120 0

ORAL

Aktif Bileşen/Aktif Parça
Yönlendirme Adı Gücün Temeli Kuvvet

SİKLO SERİN(UNII: 9 5IK5KI8 4Z) (SİKLOSERİN - UNII:9 5IK5KI8 4Z) sikloserin 250 mg içinde 250 mg

Aktif Olmayan Malzemeler

Yönlendirme Adı Kuvvet
TİTANYUM DİOKSİT(UNII: 15FIX9 V2JP)

FERRO SOFERRİK OKSİT(UNII: XM0M8 7F357)

FD&C MAVİ NO . 1(UNII: H3R47K3TBD)

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

FD&C SARI NO. 6(UNII: H77VEI9 3A8)

D&C SARI HAYIR. 10(UNII: 35SW5USQ3G)

SODYUM LAURİL SÜLFAT(UNII: 36 8 GB5141J)

JELATİN(UNII: 2G8 6 QN327L)

BENZİL ALKOL(UNII: LKG8 49 4WBH)

sodyum propiyonat(UNII: DK6 Y9 P42IN)

propilparaben(UNII: Z8 IX2SC1OH)

bütilparaben(UNII: 3QPI1U3FV8)

metilparaben(UNII: A2I8 C7HI9 T)

Ürün özellikleri
Renk
Şekil

Lezzet

kırmızı (Opak Kırmızı 353) , gri (Opak Gri 28 4)

KAPSÜL (CHAOFO4)

Puan
Boyut

Baskı Kod e

skor yok

10 mm

CHAOFO4



içerir

Ambalajlama

# Ürün Kodu Paket açıklaması Pazarlama Başlangıç   Tarihi Pazarlama Bitiş Tarihi

1
1

NDC:138 45-120 0 -3 40 1 ŞİŞE

NDC:138 45-120 0 -1 250 mg 1 KAPSÜL içinde; Tip 0 : Kombinasyon yok Ürün

0 3/0 1/20 0 9

Pazarlama bilgisi
Pazarlama Uygulama Numarası veya Monograf Alıntısı Pazarlama Başlangıç   Tarihi Pazarlama Bitiş Tarihi

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

etiketleyici -Pars olex Gmp Merkezi , Inc. (159802532)

tescil ettiren -Pars olex Gmp Merkezi , Inc. (159802532)

Kuruluş
İsim Adres kimlik/FEI İş operasyonları

Par rso lex Gmp Merkezi r, Inc. 159 8 0 2532 imalat (138 45-120 0 )

Revize: 6/2019 Parsolex Gmp Merkezi r, Inc.


