
PHẦN MÔ TẢ
Seromycin (Cycloserine Capsules, USP), 3-isoxazolidinone, 4-amino -, (R) - là một loại kháng sinh phổ rộng 
được sản xuất bởi một dòng Streptomyces lanaceus và cũng đã được tổng hợp. Cycloserine là chất bột từ 
trắng đến trắng hòa tan trong nước và ổn định trong dung dịch kiềm. Nó nhanh chóng bị phá hủy ở pH 
trung tính hoặc axit.

Cycloserine có độ pH từ 5,5 đến 6,5 trong dung dịch chứa 100 mg / mL. Trọng lượng phân tử của 
xycloza là 102,09, và nó có công thức thực nghiệm là C3H6N2O2.

PHẦN THÀNH PHẦN KHÔNG TÁC ĐỘNG

Mỗi viên nang chứa cycloserine, 250 mg (2,45 mmol); D và C Màu vàng số 10, FD và C Màu xanh số 1, FD và C 
Màu đỏ số 3, FD và C Màu vàng số 6, gelatin, oxit sắt, bột talc, titanium dioxide, và các thành phần không hoạt 
động khác.

PHẦN DƯỢC LÂM SÀNG
Sau khi uống, cycloserine dễ dàng được hấp thu qua đường tiêu hóa, với nồng độ đỉnh trong máu xảy 
ra sau 4 đến 8 giờ. Nồng độ trong máu từ 25 đến 30 μg / mL thường có thể được duy trì với liều thông 
thường 250 mg hai lần một ngày, mặc dù mối quan hệ của nồng độ trong huyết tương với liều lượng 
không phải lúc nào cũng nhất quán. Nồng độ trong dịch não tủy, dịch màng phổi, máu thai nhi và sữa 
mẹ tiếp cận với nồng độ tìm thấy trong huyết thanh. Một lượng có thể phát hiện được tìm thấy trong 
dịch cổ chướng, mật, đờm, nước ối, phổi và các mô bạch huyết. Khoảng 65% một liều cycloserine có 
thể được phục hồi trong nước tiểu trong vòng 72 giờ sau khi uống. 35% còn lại dường như được 
chuyển hóa thành các chất không xác định. Tốc độ bài tiết tối đa xảy ra từ 2 đến 6 giờ sau khi dùng 
thuốc,

PHẦN VI SINH VẬT
Cycloserine ức chế tổng hợp thành tế bào ở các chủng vi khuẩn gram dương và gram âm nhạy cảm và 
trong Mycobacterium tuberculosis.

Kiểm tra tính nhạy cảm

Bột tiêu chuẩn phòng thí nghiệm lâm sàng Cycloserine có sẵn cho cả phương pháp trực tiếp và gián tiếp1 để xác định 
tính nhạy cảm của các chủng vi khuẩn mycobacteria. MIC của Cycloserine đối với các chủng nhạy cảm là 25 μg / mL 
hoặc thấp hơn.

CHỈ ĐỊNH & PHẦN SỬ DỤNG
Seromycin được chỉ định trong điều trị bệnh lao phổi và lao ngoài phổi hoạt động (bao gồm 
cả bệnh thận) khi các sinh vật gây bệnh nhạy cảm với thuốc này và khi điều trị bằng
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thuốc chính (streptomycin, isoniazid, rifampin và ethambutol) đã tỏ ra không đủ. Giống như tất cả các 
loại thuốc chống lao, Seromycin nên được sử dụng cùng với hóa trị liệu hiệu quả khác chứ không 
phải là tác nhân điều trị duy nhất.

Seromycin có thể có hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu cấp tính do các chủng vi khuẩn 
gram dương và gram âm nhạy cảm gây ra, đặc biệt làEnterobacterspp. vàEscherichia coli. Nó thường không 
hơn và thường kém hiệu quả hơn các chất kháng khuẩn khác trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu do 
vi khuẩn khác ngoài mycobacteria gây ra. Việc sử dụng Seromycin trong những bệnh nhiễm trùng này chỉ 
nên được xem xét khi liệu pháp thông thường khác đã thất bại và khi sinh vật đã được chứng minh là nhạy 
cảm với thuốc.

PHẦN CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng thuốc ở những bệnh nhân mắc bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:

Quá mẫn với cycloserine 
Động kinh
Trầm cảm, lo lắng nghiêm trọng hoặc rối 

loạn tâm thần Suy thận nặng

Sử dụng quá nhiều rượu đồng thời

PHẦN CẢNH BÁO
Nên ngừng sử dụng Seromycin hoặc giảm liều nếu bệnh nhân bị viêm da dị ứng hoặc có các triệu 
chứng nhiễm độc thần kinh trung ương, chẳng hạn như co giật, rối loạn tâm thần, buồn ngủ, trầm 
cảm, lú lẫn, tăng phản xạ, nhức đầu, run, chóng mặt, liệt, hoặc rối loạn nhịp tim.

Độc tính của Seromycin liên quan chặt chẽ đến nồng độ trong máu quá cao (trên 30 μg / mL), được xác định bởi liều 
lượng cao hoặc độ thanh thải qua thận không đầy đủ. Tỷ lệ giữa liều độc với liều hữu hiệu trong bệnh lao là nhỏ.

Nguy cơ co giật tăng lên ở những người nghiện rượu mãn tính.

Bệnh nhân cần được theo dõi bằng các nghiên cứu về huyết học, đào thải qua thận, nồng độ máu và chức năng gan.

PHẦN THẬN TRỌNG
Trước khi bắt đầu điều trị bằng Seromycin, cần tiến hành nuôi cấy và xác định tính nhạy cảm của sinh 
vật với thuốc. Trong các bệnh nhiễm trùng lao, tính nhạy cảm của sinh vật đối với các tác nhân chống 
lao khác trong phác đồ cũng cần được chứng minh.

Thuốc chống co giật hoặc thuốc an thần có thể có hiệu quả trong việc kiểm soát các triệu chứng nhiễm độc thần kinh trung 
ương, chẳng hạn như co giật, lo lắng và run. Bệnh nhân dùng hơn 500 mg Seromycin mỗi ngày nên được theo dõi chặt chẽ về 
các triệu chứng như vậy. Giá trị của pyridoxine trong việc ngăn ngừa độc tính trên thần kinh trung ương do Seromycin chưa 
được chứng minh.

Sử dụng Seromycin và các thuốc chống lao khác trong một số trường hợp có liên quan đến vitamin B12và / hoặc 
thiếu axit folic, thiếu máu nguyên bào khổng lồ và thiếu máu nguyên bào phụ. Nếu có bằng chứng về tình trạng 
thiếu máu trong quá trình điều trị, thì nên tiến hành các nghiên cứu và liệu pháp thích hợp.

PHẦN KIỂM TRA LAO ĐỘNG
Nồng độ trong máu nên được xác định ít nhất hàng tuần đối với bệnh nhân suy giảm chức năng thận, đối với 
những người dùng liều hàng ngày trên 500 mg, và đối với những người có dấu hiệu và triệu chứng gợi ý 
nhiễm độc. Liều lượng nên được điều chỉnh để giữ mức trong máu dưới 30 μg / mL.



PHẦN TƯƠNG TÁC THUỐC
Dùng đồng thời ethionamide đã được báo cáo là làm tăng tác dụng phụ gây độc thần kinh.

Rượu và Seromycin không tương thích với nhau, đặc biệt là trong một chế độ điều trị đòi hỏi liều lượng lớn thuốc 
sau này. Rượu làm tăng khả năng và nguy cơ xuất hiện các đợt động kinh.

Dùng đồng thời isoniazid có thể làm tăng tỷ lệ tác dụng lên thần kinh trung ương, chẳng hạn như chóng mặt 
hoặc buồn ngủ. Có thể cần điều chỉnh liều lượng và bệnh nhân phải được theo dõi chặt chẽ về các dấu hiệu 
nhiễm độc thần kinh trung ương.

Sinh ung thư, gây đột biến và suy giảm khả năng sinh sản

Các nghiên cứu đã không được thực hiện để xác định khả năng gây ung thư. Xét nghiệm Ames và xét nghiệm sửa chữa DNA đột 
xuất đều cho kết quả âm tính. Một nghiên cứu ở 2 thế hệ chuột cho thấy không có suy giảm khả năng sinh sản so với đối chứng 
trong lần giao phối đầu tiên nhưng khả năng sinh sản hơi thấp hơn ở lần giao phối thứ hai.

PHẦN MANG THAI
Mang thai loại C
Một nghiên cứu trên 2 thế hệ chuột được sử dụng liều lên đến 100 mg / kg / ngày cho thấy không có tác dụng gây 
quái thai ở con cái. Người ta không biết liệu cycloserine có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ nữ mang thai 
hoặc có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không. Seromycin chỉ nên dùng cho phụ nữ có thai khi thật cần 
thiết.

PHẦN MẸ CHO CON BÚ
Do khả năng xảy ra các phản ứng có hại nghiêm trọng ở trẻ bú mẹ từ Seromycin, nên 
quyết định ngừng cho con bú hay ngừng thuốc, có tính đến tầm quan trọng của thuốc đối 
với người mẹ.

PHẦN SỬ DỤNG PEDIATRIC
Tính an toàn và hiệu quả trên bệnh nhi chưa được thiết lập.

PHẦN PHẢN ỨNG CÓ LỢI
Hầu hết các phản ứng có hại xảy ra trong quá trình điều trị với Seromycin liên quan đến hệ thần kinh hoặc là 
biểu hiện của quá mẫn với thuốc. Các tác dụng phụ sau đây đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân 
dùng Seromycin:

Thần kinh s ys tem s ymptoms(dường 
như có liên quan đến liều lượng cao hơn 
của thuốc, tức là hơn 500 mg mỗi ngày)

Co giật
Buồn ngủ và buồn ngủ 
Nhức đầu
Rung chuyen

Dysarthria
Chóng mặt



Lú lẫn và mất phương hướng với 
mất trí nhớ
Rối loạn tâm thần, có thể có xu 
hướng tự sát
Thay đổi nhân vật
Tính kinh nghiệm
Hiếu chiến
Chứng liệt dương

Siêu phản xạ
Dị cảm
Co giật clonic lớn và nhỏ (cục 
bộ)
Hôn mê

Cardiovas cular
Sự phát triển đột ngột của suy tim sung 
huyết ở những bệnh nhân dùng 1 đến 1,5 g 
Seromycin mỗi ngày đã được báo cáo

Dị ứng(dường như không liên quan đến liều 
lượng)

Phát ban da

Điều khoản khác

Tăng transaminase huyết thanh, đặc biệt ở 
những bệnh nhân có bệnh gan từ trước

PHẦN QUÁ LIỀU LƯỢNG
Độc tính cấp tính do cycloserine có thể xảy ra nếu người lớn ăn nhiều hơn 1 g. Độc mãn tính do cycloserine 
liên quan đến liều lượng và có thể xảy ra nếu dùng hơn 500 mg mỗi ngày. Bệnh nhân suy thận sẽ tích lũy 
cycloserine và có thể phát triển độc tính nếu chế độ dùng thuốc không được sửa đổi. Bệnh nhân suy thận 
nặng không nên dùng thuốc. Hệ thống thần kinh trung ương là hệ thống cơ quan phổ biến nhất liên quan 
đến độc tính. Các tác dụng độc có thể bao gồm nhức đầu, chóng mặt, lú lẫn, buồn ngủ, khó chịu, dị cảm, rối 
loạn nhịp tim và rối loạn tâm thần. Sau khi nuốt phải lượng lớn hơn, thường xảy ra liệt, co giật và hôn mê. 
Rượu etylic có thể làm tăng nguy cơ co giật ở những bệnh nhân dùng cycloserine.

Liều gây chết trung bình bằng đường uống ở chuột là 5290 mg / kg. 

Sự đối xử

Để có được thông tin cập nhật về việc điều trị quá liều, một nguồn tốt là Trung tâm Kiểm soát Chất độc Khu vực được 
chứng nhận của bạn. Số điện thoại của các trung tâm kiểm soát chất độc được chứng nhận được liệt kê trong Tài liệu 
Tham khảo Bàn của Bác sĩ (PDR). Khi quản lý quá liều, hãy xem xét khả năng dùng quá liều nhiều loại thuốc, sự tương tác 
giữa các loại thuốc và động học bất thường của thuốc ở bệnh nhân của bạn.

Quá liều cycloserine hiếm khi được báo cáo. Những điều sau đây được cung cấp để làm hướng dẫn nếu gặp 
phải trường hợp quá liều như vậy.

Bảo vệ đường thở của bệnh nhân và hỗ trợ thông khí và truyền dịch. Theo dõi và duy trì tỉ 
mỉ, trong giới hạn có thể chấp nhận được, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, khí máu, 
điện giải huyết thanh ... ; xem xét than thay cho hoặc bổ sung cho việc làm rỗng dạ dày. Các 
liều than củi lặp đi lặp lại theo thời gian có thể đẩy nhanh quá trình thải trừ một số loại 
thuốc đã được hấp thụ. Bảo vệ đường thở của bệnh nhân khi làm rỗng dạ dày hoặc dùng 
than.
Ở người lớn, nhiều tác dụng gây độc thần kinh của cycloserine có thể được điều trị và ngăn ngừa bằng



dùng 200 đến 300 mg pyridoxine mỗi ngày.
Việc sử dụng thẩm tách máu đã được chứng minh là loại bỏ cycloserine khỏi máu. Quy trình này nên dành 
riêng cho những bệnh nhân có độc tính đe dọa tính mạng không đáp ứng với liệu pháp ít xâm lấn.

PHẦN LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG
Seromycin có hiệu quả bằng đường uống và hiện chỉ được dùng theo đường này. Liều lượng thông thường là 500 mg 
đến 1 g mỗi ngày chia làm nhiều lần theo dõi nồng độ trong máu.2Liều ban đầu cho người lớn thường xuyên nhất là 
250 mg x 2 lần / ngày, cách nhau 12 giờ trong 2 tuần đầu tiên. Liều hàng ngày không được vượt quá 1 g.

PHẦN ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

Seromycin có dạng viên nang 250 mg với nắp màu đỏ đục và phần thân màu xám đục được in chữ 
“CHAO” và “F04” bằng mực đen có thể ăn được trên cả nắp và thân.

Chai 40 NDC 13845-1200-3
Bảo quản ở nhiệt độ phòng được kiểm soát, 20 ° đến 25 ° C (68 ° đến 77 ° F) [xem USP].

PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Viên nang SEROMYCIN cycloSERINE, USP 250mg THE CHAO CENTER NDC 13845-1200-3 40 
viên Chỉ Rx

Liều người lớn ban đầu thông thường: Một viên nang (250 mg) hai lần một ngày, cách nhau 12 giờ. Xem tài liệu đi kèm. 
Pha chế trong dụng cụ chứa đựng kín.

CẢNH BÁO: Thuốc mạnh. Có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng ở một số cá nhân. Sử dụng cho bệnh nhân dưới sự 
giám sát y tế chặt chẽ. Đọc tài liệu kèm theo trước khi sử dụng.

13845-1200-3
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Giữ chặt chẽ. Bảo quản ở nhiệt độ phòng được kiểm soát, 20 độ đến 25 độ C (68 độ đến 77 độ 
F). [xem USP]
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Hoa Kỳ
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SEROMYCIN
viên nang cycloserine

Thông tin sản phẩm

Loại sản phẩm

Con đường lãnh đạo

THUỐC CHỮA BỆNH NHÂN. Ite m Cod e (Nguồn) NDC: 138 45-120 0

MIỆNG

Thành phần hoạt tính / Hoạt chất Moiety

Tên thành phần Cơ sở của Streng th Sức mạnh

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

Thành phần không hoạt động

Tên thành phần Sức mạnh

TITANIUM DIOXIDE(UNII: 15FIX9 V2JP)

FERRO SOFERRIC OXIDE(UNII: XM0M8 7F357)

FD&C BLUE SỐ. 1(UNII: H3R47K3TBD)

FD&C ĐỎ SỐ. 3(UNII: PN2ZH5LOQY)

FD&C VÀNG KHÔNG. 6(UNII: H77VEI9 3A8)

D&C VÀNG KHÔNG. 10(UNII: 35SW5USQ3G)

SODIUM LAURYL SULFATE(UNII: 36 8 GB5141J)

GELATIN(UNII: 2G8 6 QN327L)

RƯỢU BENZYL(UNII: LKG8 49 4WBH)

SODIUM PROPIONATE(UNII: DK6 Y9 P42IN)

PROPYLPARABEN(UNII: Z8 IX2SC1OH)

BUTYLPARABEN(UNII: 3QPI1U3FV8)

METHYLPARABEN(UNII: A2I8 C7HI9 T)

Đặc tính sản phẩm
Màu sắc

Hình dạng

Hương vị

đỏ (Đỏ đục 353), xám (Xám đục 28 4)

CAPSULE (CHAOFO4)

Ghi bàn

Kích thước

Imp rint Cod e

không có điểm

10 mm

CHAOFO4



Chứa

Đóng gói
# Mã hàng Packag e Descriptio n Marke ting Ngày bắt đầu Marke ting Ngày kết thúc

1
1

NDC: 138 45-120 0 -3 40 trong 1 CHAI

NDC: 138 45-120 0 -1 250 mg trong 1 lọ; Loại 0: Không có ta Co mbina tio n Pro duc t

0 3/0 1/20 0 9

Thông tin quảng bá sản phẩm

Marke ting Cate gory Ứng dụng lication Numb er hoặc Monograph Citation Marke ting S tart Ngày Marke ting Ngày kết thúc

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

Người ghi nhãn -Trung tâm phân tích cú pháp olex Gmp, Inc. (159802532)

Người đăng ký -Trung tâm phân tích cú pháp olex Gmp, Inc. (159802532)

Thành lập
Tên Địa chỉ nhà ID / FEI Hoạt động kinh doanh

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

Sửa đổi: 6/2019 Parsolex Gmp Cente r, Inc.


