
BESCHRIJVING SECTIE:
Seromycine (Cycloserine Capsules, USP), 3-isoxazolidinon, 4-amino-, (R)- is een breedspectrumantibioticum dat wordt 
geproduceerd door een stam van Streptomyces orchidaceus en ook is gesynthetiseerd. Cycloserine is een wit tot 
gebroken wit poeder dat oplosbaar is in water en stabiel is in alkalische oplossing. Het wordt snel vernietigd bij een 
neutrale of zure pH.

Cycloserine heeft een pH tussen 5,5 en 6,5 in een oplossing van 100 mg/ml. Het molecuulgewicht van 
cycloserine is 102,09 en het heeft een empirische formule van C3H6N2O2.

INACTIEVE INGREDINTENSECTIE
Elke capsule bevat cycloserine, 250 mg (2,45 mmol); D en C geel nr. 10, FD en C blauw nr. 1, FD en C 
rood nr. 3, FD en C geel nr. 6, gelatine, ijzeroxide, talk, titaniumdioxide en andere inactieve 
ingrediënten.

SECTIE KLINISCHE FARMACOLOGIE
Na orale toediening wordt cycloserine gemakkelijk geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal, met 
piekbloedspiegels die binnen 4 tot 8 uur optreden. Bloedspiegels van 25 tot 30 g/ml kunnen over het algemeen 
worden gehandhaafd met de gebruikelijke dosering van 250 mg tweemaal daags, hoewel de relatie tussen 
plasmaspiegels en dosering niet altijd consistent is. Concentraties in de cerebrospinale vloeistof, pleuravocht, 
foetaal bloed en moedermelk benaderen die gevonden in het serum. Detecteerbare hoeveelheden worden 
aangetroffen in ascitesvocht, gal, sputum, vruchtwater en long- en lymfeweefsel. Ongeveer 65 procent van een 
enkele dosis cycloserine kan binnen 72 uur na orale toediening in de urine worden teruggevonden. De overige 
35 procent wordt blijkbaar gemetaboliseerd tot onbekende stoffen. De maximale uitscheidingssnelheid treedt 2 
tot 6 uur na toediening op,

MICROBIOLOGIE SECTIE:
Cycloserine remt de celwandsynthese in gevoelige stammen van grampositieve en gramnegatieve 
bacteriën en in Mycobacterium tuberculosis.

Gevoeligheidstests

Cycloserine klinisch laboratoriumstandaardpoeder is beschikbaar voor zowel directe als indirecte methoden1 
om de gevoeligheid van mycobacteriënstammen te bepalen. Cycloserine MIC's voor gevoelige stammen zijn 25 
g/ml of lager.

INDICATIES & GEBRUIKSSECTIE
Seromycine is geïndiceerd voor de behandeling van actieve long- en extrapulmonale tuberculose (inclusief nierziekte) 
wanneer de veroorzakende organismen vatbaar zijn voor dit geneesmiddel en wanneer behandeling met de
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primaire medicatie (streptomycine, isoniazide, rifampicine en ethambutol) is onvoldoende gebleken. Zoals alle 
geneesmiddelen tegen tuberculose moet Seromycine worden toegediend in combinatie met andere effectieve 
chemotherapie en niet als het enige therapeutische middel.

Seromycine kan effectief zijn bij de behandeling van acute urineweginfecties veroorzaakt door gevoelige stammen van 
grampositieve en gramnegatieve bacteriën, met nameEnterobacterspp. enEscherichia coli. Het is over het algemeen niet 
meer en is meestal minder effectief dan andere antimicrobiële middelen bij de behandeling van urineweginfecties 
veroorzaakt door andere bacteriën dan mycobacteriën. Het gebruik van Seromycine bij deze infecties dient alleen te worden 
overwogen wanneer een meer conventionele therapie heeft gefaald en wanneer is aangetoond dat het organisme gevoelig is 
voor het geneesmiddel.

SECTIE CONTRA-INDICATIES:
Toediening is gecontra-indiceerd bij patiënten met een van de volgende aandoeningen:

Overgevoeligheid voor cycloserine 

Epilepsie

Depressie, ernstige angst of psychose 

Ernstige nierinsufficiëntie

Overmatig gelijktijdig gebruik van alcohol

WAARSCHUWINGEN SECTIE:

De toediening van Seromycine moet worden gestaakt of de dosering moet worden verlaagd als de patiënt 
allergische dermatitis of symptomen van CZS-toxiciteit ontwikkelt, zoals convulsies, psychose, slaperigheid, 
depressie, verwardheid, hyperreflexie, hoofdpijn, tremor, duizeligheid, parese of dysartrie.

De toxiciteit van seromycine hangt nauw samen met overmatige bloedspiegels (boven 30 g/ml), zoals bepaald door een 
hoge dosering of onvoldoende renale klaring. De verhouding van toxische dosis tot effectieve dosis bij tuberculose is klein.

Het risico op convulsies is verhoogd bij chronische alcoholisten.

Patiënten moeten worden gecontroleerd door middel van hematologische, renale excretie-, bloedspiegel- en leverfunctieonderzoeken.

VOORZORGSMAATREGELEN SECTIE:

Voordat de behandeling met seromycine wordt gestart, moeten kweken worden afgenomen en moet de gevoeligheid van het 
organisme voor het geneesmiddel worden vastgesteld. Bij tuberculeuze infecties moet ook de gevoeligheid van het organisme 
voor de andere antituberculosemiddelen in het regime worden aangetoond.

Anticonvulsiva of sedativa kunnen effectief zijn bij het beheersen van symptomen van CZS-toxiciteit, zoals 
convulsies, angst en tremor. Patiënten die meer dan 500 mg seromycine per dag krijgen, moeten nauwlettend 
worden gecontroleerd op dergelijke symptomen. De waarde van pyridoxine bij het voorkomen van CZS-toxiciteit 
door seromycine is niet bewezen.

Toediening van seromycine en andere geneesmiddelen tegen tuberculose is in enkele gevallen in verband gebracht met 
vitamine B12en/of foliumzuurdeficiëntie, megaloblastaire anemie en sideroblastische anemie. Als zich tijdens de behandeling 
aanwijzingen voor bloedarmoede ontwikkelen, dienen geschikte onderzoeken en therapie te worden ingesteld.

LABORATORIUMTESTS SECTIE:
De bloedspiegels moeten ten minste wekelijks worden bepaald bij patiënten met een verminderde nierfunctie, bij personen die 
een dagelijkse dosering van meer dan 500 mg krijgen en bij patiënten die tekenen en symptomen vertonen die op toxiciteit 
wijzen. De dosering moet worden aangepast om de bloedspiegel onder de 30 g/ml te houden.



SECTIE DRUG-INTERACTIES
Er is gemeld dat gelijktijdige toediening van ethionamide neurotoxische bijwerkingen versterkt.

Alcohol en seromycine zijn onverenigbaar, vooral tijdens een regime dat grote doses van de laatste vereist. 
Alcohol verhoogt de kans op en het risico op epileptische episodes.

Gelijktijdige toediening van isoniazide kan leiden tot een verhoogde incidentie van CZS-effecten, zoals duizeligheid 
of slaperigheid. Dosisaanpassingen kunnen nodig zijn en patiënten moeten nauwlettend worden gecontroleerd op 
tekenen van CZS-toxiciteit.

Carcinogenese, mutageniteit en verminderde vruchtbaarheid

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd om het potentieel voor carcinogeniteit vast te stellen. De Ames-test en de ongeplande DNA-
reparatietest waren negatief. Een onderzoek bij 2 generaties ratten toonde geen verslechtering van de vruchtbaarheid ten 
opzichte van controles voor de eerste dekking, maar een iets lagere vruchtbaarheid bij de tweede dekking.

ZWANGERSCHAP SECTIE
Zwangerschap Categorie C

Een onderzoek bij 2 generaties ratten die doses tot 100 mg/kg/dag kregen, toonde geen teratogeen effect aan bij nakomelingen. 
Het is niet bekend of cycloserine schade aan de foetus kan veroorzaken bij toediening aan een zwangere vrouw of de 
reproductiecapaciteit kan beïnvloeden. Seromycine mag alleen aan een zwangere vrouw worden gegeven als dit duidelijk nodig is.

VERZORGENDE MOEDERS SECTIE

Vanwege de mogelijkheid van ernstige bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding geven van Seromycin, moet worden besloten of de 
borstvoeding moet worden gestaakt of dat het geneesmiddel moet worden gestaakt, rekening houdend met het belang van het 
geneesmiddel voor de moeder.

SECTIE VOOR PEDIATRISCH GEBRUIK:

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.

SECTIE ONGEWENSTE REACTIES
De meeste bijwerkingen die optreden tijdens de behandeling met seromycine hebben betrekking op het zenuwstelsel of zijn 
manifestaties van overgevoeligheid voor geneesmiddelen. De volgende bijwerkingen zijn waargenomen bij patiënten die 
Seromycine kregen:

Nerveuze systemen ymptomen(die verband 
lijken te houden met hogere doseringen van het 
geneesmiddel, dwz meer dan 500 mg per dag)

stuiptrekkingen

Slaperigheid en slaperigheid 
Hoofdpijn
Tremor
dysartrie
Hoogtevrees



Verwarring en desoriëntatie met 
geheugenverlies
Psychosen, mogelijk met 
zelfmoordneigingen
Karakterveranderingen

Hyperprikkelbaarheid

Agressie
parese
Hyperreflexie
paresthesie
Grote en kleine (gelokaliseerde) clonische 
aanvallen

Coma
Cardiovasculaire

Plotselinge ontwikkeling van congestief 
hartfalen bij patiënten die dagelijks 1 tot 1,5 
g seromycine kregen, is gemeld

Allergie(blijkbaar niet gerelateerd aan 
dosering)

Huiduitslag

Diversen
Verhoogd serumtransaminase, vooral bij 
patiënten met een reeds bestaande leverziekte

OVERDOSERING SECTIE:
Acute toxiciteit van cycloserine kan optreden als meer dan 1 g wordt ingenomen door een volwassene. Chronische toxiciteit 
door cycloserine is dosisgerelateerd en kan optreden als dagelijks meer dan 500 mg wordt toegediend. Patiënten met 
nierinsufficiëntie accumuleren cycloserine en kunnen toxiciteit ontwikkelen als het doseringsschema niet wordt aangepast. 
Patiënten met ernstige nierinsufficiëntie mogen het geneesmiddel niet krijgen. Het centrale zenuwstelsel is het meest 
voorkomende orgaansysteem dat betrokken is bij toxiciteit. Toxische effecten kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, 
verwardheid, slaperigheid, hyperirritatie, paresthesieën, dysartrie en psychose. Na grotere innames treden vaak parese, 
convulsies en coma op. Ethylalcohol kan het risico op epileptische aanvallen verhogen bij patiënten die cycloserine krijgen.

De orale mediane dodelijke dosis bij muizen is 5290 mg/kg. 

Behandeling

Voor het verkrijgen van up-to-date informatie over de behandeling van een overdosis, is uw gecertificeerde Regionale 
Antigifcentrum een   goede bron. Telefoonnummers van gecertificeerde antigifcentra staan   vermeld in de Physicians' Desk 
Reference (PDR). Houd bij het behandelen van overdosering rekening met de mogelijkheid van meerdere overdoses van 
geneesmiddelen, interactie tussen geneesmiddelen en ongebruikelijke geneesmiddelkinetiek bij uw patiënt.

Overdoseringen van cycloserine zijn zelden gemeld. Het volgende is bedoeld om als richtlijn te dienen mocht 
een dergelijke overdosis optreden.

Bescherm de luchtwegen van de patiënt en ondersteun ventilatie en perfusie. De vitale functies, bloedgassen, 
serumelektrolyten, enz. van de patiënt nauwgezet controleren en binnen aanvaardbare limieten houden. De opname van 
geneesmiddelen uit het maagdarmkanaal kan worden verminderd door actieve kool toe te dienen, wat in veel gevallen 
effectiever is dan braken of spoelen ; overweeg houtskool in plaats van of naast maaglediging. Herhaalde doses houtskool 
in de loop van de tijd kunnen de eliminatie van sommige geneesmiddelen die zijn geabsorbeerd, bespoedigen. Bescherm 
de luchtwegen van de patiënt bij het gebruik van maaglediging of houtskool.

Bij volwassenen kunnen veel van de neurotoxische effecten van cycloserine zowel worden behandeld als voorkomen met de



toediening van 200 tot 300 mg pyridoxine per dag.

Het is aangetoond dat het gebruik van hemodialyse cycloserine uit de bloedbaan verwijdert. Deze procedure moet worden 
voorbehouden aan patiënten met levensbedreigende toxiciteit die niet reageren op minder invasieve therapie.

SECTIE DOSERING & TOEDIENING
Seromycine is oraal effectief en wordt momenteel alleen langs deze weg toegediend. De gebruikelijke dosering is 500 mg tot 1 g per dag in 
verdeelde doses, gecontroleerd door bloedspiegels.2De initiële dosering voor volwassenen die het vaakst wordt gegeven, is 250 mg 
tweemaal daags met tussenpozen van 12 uur gedurende de eerste 2 weken. Een dagelijkse dosering van 1 g mag niet worden 
overschreden.

HOE GELEVERD SECTIE
Seromycine is verkrijgbaar als capsule van 250 mg met een ondoorzichtige rode dop en een ondoorzichtige grijze romp 
bedrukt met “CHAO” en “F04” in eetbare zwarte inkt op zowel de dop als de romp.

Flessen van 40 NDC 13845-1200-3

Bewaren bij een gecontroleerde kamertemperatuur, 20 ° tot 25 ° C (68 ° tot 77 ° F) (zie USP).
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PAKKETLABEL BELANGRIJKSTE DISPLAYPANEEL
SEROMYCIN cycloSERINE-capsules, USP 250 mg THE CHAO CENTER NDC 13845-1200-3 40 
capsules Rx alleen

Gebruikelijke initiële dosis voor volwassenen: één capsule (250 mg) tweemaal per dag met tussenpozen van 12 uur. Zie bijbehorende 
literatuur. Doseer in een strakke container.

WAARSCHUWING: Krachtig medicijn. Kan bij sommige personen ernstige reacties veroorzaken. Gebruik bij patiënten onder 
strikt medisch toezicht. Lees de begeleidende literatuur voor gebruik.

13845-1200-3

LM000250.00

Goed gesloten bewaren. Bewaren bij een gecontroleerde kamertemperatuur, 20 graden tot 25 graden C (68 graden 
tot 77 graden F). [zie USP]
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SEROMYCINE
cycloserine capsule

Productinformatie
Product type

Route van administratie

MENSELIJK VOORSCHRIFT DRUG Item m Cod e (Bron) NDC: 138 45-120 0

MONDELING

Actief ingrediënt/actieve groep
Ing redient Naam: Basis van sterkte th Kracht

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

inactieve ingredienten

Ing redient Naam: Kracht
TITANIUMDIOXIDE(UNII: 15FIX9 V2JP)

FERRO SOFERRISCH OXIDE(UNII: XM0M8 7F357)

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

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

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

D&C GEEL NR . 10(UNII: 35SW5USQ3G)

NATRIUMLAURYLSULFAAT(UNII: 36 8 GB5141J)

GELATINE(UNII: 2G8 6 QN327L)

BENZYL ALCOHOL(UNII: LKG8 49 4WBH)

NATRIUM PROPIONAAT(UNII: DK6 Y9 P42IN)

PROPYLPARABEN(UNII: Z8 IX2SC1OH)

BUTYLPARABEN(UNII: 3QPI1U3FV8)

METHYLPARABEN(UNII: A2I8 C7HI9 T)

Producteigenschappen
Kleur

Vorm geven aan

Smaak

rood (Opaque Red 353) , grijs (Opaque Grey 28 4)

CAPSULE (CHAOFO4)

S kern

Maat
Imp rint Kabeljauw e

geen score

10 mm

CHAOFO4
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