
РАЗДЕЛ ОПИСАНИЕ
Seromycin (Cycloserine Capsules, USP), 3-isoxazolidinone, 4-amino –, (R)– е широкоспектърен антибиотик, 
който се произвежда от щам Streptomyces orchidaceus и също е синтезиран. Циклосеринът е бял до 
почти бял прах, който е разтворим във вода и стабилен в алкален разтвор. Бързо се разрушава при 
неутрално или кисело рН.

Циклосеринът има рН между 5,5 и 6,5 в разтвор, съдържащ 100 mg/mL. Молекулното тегло на 
циклосерина е 102,09 и има емпирична формула на C3H6N2O2.

РАЗДЕЛ НЕАКТИВНИ СЪСТАВКИ
Всяка капсула съдържа циклосерин, 250 mg (2,45 mmol); D и C жълто № 10, FD и C синьо № 1, FD и C 
червено № 3, FD и C жълто № 6, желатин, железен оксид, талк, титанов диоксид и други неактивни 
съставки.

РАЗДЕЛ КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ
След перорално приложение циклосеринът се абсорбира лесно от стомашно-чревния тракт, като пиковите нива в 
кръвта настъпват след 4 до 8 часа. Кръвните нива от 25 до 30 μg/mL обикновено могат да се поддържат с обичайната 
доза от 250 mg два пъти дневно, въпреки че връзката между плазмените нива и дозата не винаги е последователна. 
Концентрациите в цереброспиналната течност, плевралната течност, феталната кръв и майчиното мляко се 
доближават до тези, открити в серума. Откриваеми количества се намират в асцитична течност, жлъчка, храчки, 
околоплодна течност и белодробна и лимфна тъкан. Приблизително 65 процента от единична доза циклосерин може 
да бъде възстановена в урината в рамките на 72 часа след перорално приложение. Останалите 35 процента очевидно 
се метаболизират до неизвестни вещества. Максималната скорост на екскреция настъпва 2 до 6 часа след 
приложението,

РАЗДЕЛ МИКРОБИОЛОГИЯ

Циклосеринът инхибира синтеза на клетъчната стена в чувствителни щамове на грам-положителни и грам-
отрицателни бактерии и при Mycobacterium tuberculosis.

Тестове за чувствителност

Циклосерин клиничен лабораторен стандартен прах се предлага както за директни, така и за индиректни методи1 за 
определяне на чувствителността на щамове микобактерии. MIC на циклосерин за чувствителни щамове са 25 μg/mL или 
по-ниски.

ПОКАЗАНИЯ И РАЗДЕЛ ЗА УПОТРЕБА

Серомицин е показан за лечение на активна белодробна и извънбелодробна туберкулоза (включително 
бъбречно заболяване), когато причинителите са чувствителни към това лекарство и при лечение с
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първичните лекарства (стрептомицин, изониазид, рифампицин и етамбутол) се оказаха неадекватни. Както всички 
противотуберкулозни лекарства, Seromycin трябва да се прилага заедно с друга ефективна химиотерапия, а не като 
единствено терапевтично средство.

Серомицинът може да бъде ефективен при лечението на остри инфекции на пикочните пътища, причинени от 
чувствителни щамове на грам-положителни и грам-отрицателни бактерии, особеноEnterobacterspp. иЕшерихия коли. 
Обикновено не е повече и обикновено е по-малко ефективен от други антимикробни средства при лечението на инфекции 
на пикочните пътища, причинени от бактерии, различни от микобактерии. Използването на Seromycin при тези инфекции 
трябва да се обмисли само когато по-конвенционалната терапия е неуспешна и когато е доказано, че организмът е 
чувствителен към лекарството.

РАЗДЕЛ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Приложението е противопоказано при пациенти с някое от следните:

Свръхчувствителност към циклосерин 

Епилепсия

Депресия, тежка тревожност или психоза 

Тежка бъбречна недостатъчност

Прекомерна едновременна употреба на алкохол

РАЗДЕЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прилагането на Seromycin трябва да се преустанови или дозата да се намали, ако пациентът развие алергичен 
дерматит или симптоми на токсичност на ЦНС, като гърчове, психоза, сомнолентност, депресия, объркване, 
хиперрефлексия, главоболие, тремор, световъртеж, пареза или дизартрия.

Токсичността на Seromycin е тясно свързана с прекомерни нива в кръвта (над 30 μg/mL), както се определя от висока доза 
или неадекватен бъбречен клирънс. Съотношението на токсичната доза към ефективната доза при туберкулоза е малко.

Рискът от конвулсии е повишен при хронични алкохолици.

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани чрез хематологични изследвания, изследвания на бъбречната екскреция, кръвно ниво и чернодробна функция.

РАЗДЕЛ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Преди да се започне лечение със Seromycin, трябва да се вземат култури и да се установи чувствителността на 
организма към лекарството. При туберкулозни инфекции трябва да се докаже и чувствителността на 
организма към другите противотуберкулозни средства в схемата.

Антиконвулсивните лекарства или седативните средства могат да бъдат ефективни при контролиране на симптомите на 
токсичност на ЦНС, като гърчове, тревожност и тремор. Пациенти, получаващи повече от 500 mg Seromycin дневно, трябва да 
бъдат внимателно наблюдавани за такива симптоми. Стойността на пиридоксина за предотвратяване на токсичност на ЦНС от 
серомицин не е доказана.

Приемането на серомицин и други противотуберкулозни лекарства се свързва в няколко случая с витамин В12и/
или дефицит на фолиева киселина, мегалобластна анемия и сидеробластна анемия. Ако по време на лечението 
се развият данни за анемия, трябва да се започнат подходящи проучвания и терапия.

РАЗДЕЛ ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ

Кръвните нива трябва да се определят поне веднъж седмично за пациенти с намалена бъбречна функция, за 
лица, получаващи дневна доза над 500 mg, и за тези, които показват признаци и симптоми, предполагащи 
токсичност. Дозата трябва да се коригира, за да се поддържа нивото в кръвта под 30 μg/mL.



РАЗДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕКАРСТВА

Съобщава се, че едновременното приложение на етионамид засилва невротоксичните странични ефекти.

Алкохолът и серомицинът са несъвместими, особено по време на режим, който изисква големи дози от 
последния. Алкохолът увеличава възможността и риска от епилептични епизоди.

Едновременното приложение на изониазид може да доведе до повишена честота на ефекти от ЦНС, като замаяност 
или сънливост. Може да се наложи коригиране на дозата и пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани 
за признаци на токсичност на ЦНС.

Канцерогенеза, мутагенност и увреждане на плодовитостта

Не са провеждани проучвания за определяне на потенциала за канцерогенност. Тестът на Еймс и непланираният тест за 
възстановяване на ДНК са отрицателни. Проучване при 2 поколения плъхове не показва увреждане на плодовитостта в 
сравнение с контролите за първото чифтосване, но малко по-ниска плодовитост при второто чифтосване.

РАЗДЕЛ БРЕМЕННОСТ
Бременност Категория C

Проучване при 2 поколения плъхове, на които са дадени дози до 100 mg/kg/ден, не показва тератогенен ефект върху потомството. 
Не е известно дали циклосеринът може да причини увреждане на плода, когато се прилага на бременна жена, или може да 
повлияе на репродуктивната способност. Серомицин трябва да се дава на бременна жена само ако е абсолютно необходимо.

СЕКЦИЯ КОРМАЧКИ
Поради потенциала за сериозни нежелани реакции при кърмачета от Seromycin, трябва да се вземе решение 
дали да се преустанови кърменето или да се преустанови приема на лекарството, като се има предвид 
значението на лекарството за майката.

СЕКЦИЯ ЗА ПЕДИАТРИЧНА УПОТРЕБА

Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти не са установени.

РАЗДЕЛ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Повечето нежелани реакции, възникващи по време на терапия със Seromycin, засягат нервната система или са 
прояви на свръхчувствителност към лекарства. Следните нежелани реакции са наблюдавани при пациенти, 
приемащи Seromycin:

Симптоми на нервната система(които 
изглежда са свързани с по-високи дози на 
лекарството, т.е. повече от 500 mg дневно)

Конвулсии
Сънливост и сомнолентност 
Главоболие
Тремор
дизартрия
Световъртеж



Объркване и дезориентация със загуба 
на памет
Психози, вероятно със суицидни 
тенденции
Промени в характера

Свръхраздразнителност

Агресия
пареза
Хиперрефлексия

Парестезия
Големи и малки (локализирани) клонични 

припадъци

кома
Сърдечносъдови

Съобщава се за внезапно развитие на застойна 
сърдечна недостатъчност при пациенти, 
приемащи 1 до 1,5 g Seromycin дневно

алергия(очевидно не е свързано с 
дозата)
Кожен обрив

Мис cellaneous
Повишени серумни трансаминази, особено при 

пациенти със съществуващо чернодробно заболяване

РАЗДЕЛ ЗА ПРЕДОЗИРАНЕ

Остра токсичност от циклосерин може да възникне, ако възрастен погълне повече от 1 g. Хроничната токсичност от 
циклосерин е зависима от дозата и може да възникне, ако се прилагат повече от 500 mg дневно. Пациенти с бъбречно 
увреждане ще натрупват циклосерин и може да развият токсичност, ако режимът на дозиране не бъде променен. Пациенти с 
тежко бъбречно увреждане не трябва да приемат лекарството. Централната нервна система е най-честата органна система, 
свързана с токсичност. Токсичните ефекти могат да включват главоболие, световъртеж, объркване, сънливост, 
свръхраздразнителност, парестезии, дизартрия и психоза. След по-големи поглъщания често се появяват пареза, конвулсии 
и кома. Етиловият алкохол може да увеличи риска от гърчове при пациенти, приемащи циклосерин.

Оралната средна смъртоносна доза при мишки е 5290 mg/kg. 

Лечение

За да получите актуална информация за лечението на предозиране, добър ресурс е вашият сертифициран регионален център за 
контрол на отравянията. Телефонните номера на сертифицирани центрове за контрол на отравянията са изброени в 
справочника на лекарските бюро (PDR). При управлението на предозирането, помислете за възможността за многократно 
предозиране, взаимодействие между лекарствата и необичайна лекарствена кинетика при Вашия пациент.

Рядко се съобщава за предозиране на циклосерин. Следното е предоставено, за да служи като ръководство, 
ако се срещне такова предозиране.

Защитете дихателните пътища на пациента и поддържайте вентилацията и перфузията. Внимателно наблюдавайте и поддържайте, в 

рамките на приемливи граници, жизнените показатели на пациента, кръвните газове, серумните електролити и т.н. Абсорбцията на 

лекарства от стомашно-чревния тракт може да бъде намалена чрез даване на активен въглен, който в много случаи е по-ефективен от 

повръщане или промивка ; помислете за въглен вместо или в допълнение към изпразването на стомаха. Повтарящите се дози въглен с 

течение на времето могат да ускорят елиминирането на някои лекарства, които са били абсорбирани. Защитете дихателните пътища на 

пациента, когато използвате стомашно изпразване или въглен.

При възрастни много от невротоксичните ефекти на циклосерин могат да бъдат лекувани и предотвратени с



прилагане на 200 до 300 mg пиридоксин дневно.

Доказано е, че използването на хемодиализа премахва циклосерин от кръвния поток. Тази процедура трябва да 
бъде запазена за пациенти с животозастрашаваща токсичност, която не се повлиява от по-малко инвазивна 
терапия.

РАЗДЕЛ ДОЗИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Серомицинът е ефективен перорално и понастоящем се прилага само по този начин. Обичайната дозировка е 500 mg до 1 
g дневно в разделени дози, наблюдавани от кръвните нива.2Най-често прилаганата начална доза за възрастни е 250 mg 
два пъти дневно на 12-часови интервали през първите 2 седмици. Дневната доза от 1 g не трябва да се превишава.

КАК СЕ ДОСТАВЯ РАЗДЕЛ
Серомицин се предлага като капсула от 250 mg с непрозрачна червена капачка и непрозрачно сиво тяло, отпечатано с 
“CHAO” и “F04” с ядливо черно мастило както върху капачката, така и върху тялото.

Бутилки от 40 NDC 13845-1200-3

Съхранявайте при контролирана стайна температура, 20° до 25°C (68° до 77°F) [виж USP].
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2. Jones LR: Колориметрично определяне на циклосерин, нов антибиотик. Anal Chem 1956; 28:39. The 
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LM000251.00 ОТПЕЧАТАН В САЩ

ЕТИКЕТ НА ОПАКОВКА ГЛАВЕН ПАНЕЛ
SEROMYCIN cycloSERINE Капсули, USP 250mg ЦЕНТЪР ЧАО NDC 13845-1200-3 40 капсули 
само Rx

Обичайна начална доза за възрастни: Една капсула (250 mg) два пъти дневно на интервали от 12 часа. Вижте 
придружаващата литература. Дозирайте в плътен контейнер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мощно лекарство. Може да причини сериозни реакции при някои хора. Употреба при пациенти под строг 
медицински контрол. Прочетете придружаващата литература преди употреба.

13845-1200-3

LM000250.00

Дръжте плътно затворен. Съхранявайте при контролирана стайна температура, 20 градуса до 25 градуса C (68 градуса до 77 
градуса F). [виж USP]

Maunfacture Центърът Chao за промишлена фармация и договорно производство, West Lafayette, IN 
47906, САЩ

Срок на годност Партиден номер



СЕРОМИЦИН
капсула циклосерин

Информация за продукта

Вид продукт

Маршрут на администриране

ЛЕКАРСТВО ЗА ЧОВЕШКА РЕЦЕПТА Код на елемента (Източник) NDC: 138 45-120 0

УСТЕН

Активна съставка/активна част
Ингредиентно име Основа на силата th Сила th

ЦИКЛО СЕРИН(UNII: 9 5IK5KI8 4Z) (ЦИКЛОРИНА - UNII:9 5IK5KI8 4Z) ЦИКЛОРИН 250 mg в 250 mg

неактивни съставки

Ингредиентно име Сила th
ТИТАНОВ ДИОКСИД(UNII: 15FIX9 V2JP)

ЖЕЛЕЗЕН СОФЕРЕН ОКСИД(UNII: XM0M8 7F357)

FD&C СИН НЕ. 1(UNII: H3R47K3TBD)

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

FD&C ЖЪЛТ НЕ. 6(UNII: H77VEI9 3A8 )

D&C ЖЪЛТ НЕ. 10(UNII: 35SW5USQ3G)

НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ(UNII: 36 8 GB5141J)

ЖЕЛАТИН(UNII: 2G8 6 QN327L)

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ(UNII: LKG8 49 4WBH)

НАТРИЕВ ПРОПИОНАТ(UNII: DK6 Y9 P42IN)

ПРОПИЛПАРАБЕН(UNII: Z8 IX2SC1OH)

БУТИЛПАРАБЕН(UNII: 3QPI1U3FV8 )

МЕТИЛПАРАБЕН(UNII: A2I8 C7HI9 T)

Характеристики на продукта

Цвят
Shap e

Вкус

червено (Opaque Red 353) , сиво (Opaque Grey 28 4)

КАПСУЛА (CHAOFO4)

S ядро

S из e

Импринт Cod e

без оценка

10 мм

CHAOFO4



Съдържа

Опаковка ing

# Артикул Co de Описание на опаковката n Маркиране на начална дата Маркиране крайна дата

1
1

NDC:138 45-120 0 -3 40 в 1 БУТИЛКА

NDC:138 45-120 0 -1 250 mg в 1 КАПСУЛА; Тип 0: Няма Комбинация Продуц

0 3/0 1/20 0 9

Маркетингова информация
Маркиране на Cate gory Номер на приложението или цитиране на монография Маркетинг Начална дата Маркиране крайна дата

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

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

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

Установяване
име Добавете re ss ID/FEI Бизнес операции

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

Ревизия: 6/2019 Parsolex Gmp Cente r, Inc.


