
MYRIN®טאבלטים
-Isoniazid(-Rifampicin HCl)Ethambutol

הרפואי המוצר שם1.

MYRIN®, MYRIN®ֶפֹורטה

וכמותי איכותי הרכב2.

:כמוHCl, Rifampicin, Isoniazid Ethambutol  של שילוב

MYRIN®, MYRIN®ֶפֹורטה

:מכיל הטאבלט®MYRIN כל

הרכבפעיל רכיב

HClEthambutol300ג"מ

ג"מ150ריפמפיצין

ג"מ75איזוניאזיד

:מכילForte  טאבלט®מירין

הרכבפעיל רכיב

HClEthambutol275ג"מ

ג"מ150ריפמפיצין

ג"מ75איזוניאזיד

תרופות טופס3.

טאבלטים

קליניים פרטים4.

טיפוליות אינדיקציות4.1.

MYRIN®או ידועות גבוהות רמות עם באוכלוסיות. חוזר וטיפול חדשים מקרים של המשך בשלב בטיפול מסומן 
אלטרנטיבה ההמשך בשלבי טיפול®MYRIN לקבל עשויים חדשים שחפת חולי, לאיזוניאזיד עמידות של חשודות
Isoniazid.- ו-Rifampicin ל מקובלת
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ניהול ושיטת פוזולוגיה4.2.

MYRIN®ליטול ניתן, העיכול במערכת גירוי מתרחש אם. הארוחה לאחר שעתיים או לפני אחת שעה ליטול יש 
.אלומיניום המכילים חומצה סותרי לא אך, חומצה סותרי או מזון עם השילוב את

 וברגישות לטיפול בתגובה, החולה של הרפואית בהיסטוריה תלויים בשחפת המומלצים הטיפול ומשטר המינון
.המבודד של

מוצע מינון

:הוא הקצר הכימותרפי בקורס הרשויות ידי על המומלצות חיוניות תרופות שלוש של היומי המינון טווח

 ריפמפיצין ג"ק/ג"מ25 –  ג"מ15  אתמבוטול
-  ג"מ5  איזוניאזיד ג"מ600  עד ג"ק/ג"מ10
ג"מ300  עד ג"ק/ג"מ10

:מכיל הטאבלט®MYRIN כל
HClEthambutol 300  ג"מ75  ואיסואניאזיד ג"מ150  ריפמפיצין, ג"מ

אחת טבליה. ארוחה לפנישעתיים עד שעה הבאה היחידה היומית המנה את לחולים לתת יש
.גוף משקל ג"ק15 /

.הבא המינון במשטר להשתמש ניתן, לחלופין
 במינון התאמה אי של במקרה נפרדות בתרופות להשתמש מומלץ. המטופל משקל לפי המינון את תמיד חשב(

).קבועים מינון שילובי עם המשקל

המטופל גוף
)ג"ק( משקל

המשך שלב

חדשים במקרים חודשים04

חוזר טיפול במקרי חודשים05

MYRIN ®

30-39
40-54

ומעלה55

טבליות02
טבליות03
טאבלטים04

ילדים מינון

 תנאים נקבעו שלא מאחר13  לגיל מתחת בילדים זה במוצר להשתמש ואין, בילדים הוכחה לא השילוב יעילות
.לשימוש בטוחים

גריאטרי מינון

.מבוגרים בחולים לטיפול®-MYRINב בשימוש זהירות משנה לנקוט יש, תרופה בכל כמו

כליות ספיקת אי

 ייתכן, איטיים אצטילטורים הם המטופלים אם או חמור כליות ליקוי אם. כליות ספיקת אי עם בחולים מצטבר.
Ethambutol במינון הפחתה שתידרש
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כבד ספיקת אי

. איטיים אצטילטורים שהם בחולים או כבד ספיקת אי עם בחולים נחוץ להיות עשוי®MYRIN של מינון התאמת
 גבוה בסרום איזוניאזיד ריכוז יש איטיים אצטילטורים שהם ולמטופלים כרונית או חריפה כבד מחלת עם לחולים

 בחולים משמעותי באופן ירדrifampicin  של הפינוי. איזוניאזיד של יותר ארוך חיים מחצית זמן ומציגים יותר
.כבד מחלת עם

נגד התוויות4.3.

MYRIN®
.זה במוצר העזר מחומרי אחד לכל או, איזוניאזיד

או ריפמפיצין, לאתמבוטול יתר רגישותידועעםבחולים להשתמש אסור

MYRIN®הראייה עצב דלקת, אלכוהוליזם בנוכחות נגד התווית גם יש,
.בה להשתמש שניתן קבע הרופא כן אם אלא, ידועה רטרובולברית עצבית דלקת עם בחולים או

,צהבת בנוכחות

MYRIN®שינויים או חזותיות לוואי תופעות על ולדווח להעריך מסוגלים שאינם בחולים נגד התווית גם הוא 
).נפשי ליקוי או נפש מחלת עם וחולים צעירים ילדים, למשל( בראייה

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4.

 רעיל אפידרמיס נמק(SJS),  ונסון'סטיבנס-ג תסמונת כגון(SCARs),  חמורות עוריות לוואי תגובות על דיווחים היו
,(TEN)סיסטמיים ותסמינים אאוזינופיליה עם לתרופה תגובה  ,(DRESS)חריף אקסנטמטומי ופוסטולוזיס 

(AGEP)יש, בעור פריחה מפתחים חולים אם). רצויות לא השפעות4.8 סעיף ראה( שחפת נגד תרופות עם 
 הספציפית התרופה זיהוי. מתקדמים הנגעים אם לתרופות החשד מתן את ולהפסיק מקרוב אחריהם לעקוב

 מסכנת פוטנציאלית צלקתDRESS,  עבור, ספציפית. במקביל נרשמות שחפת נגד תרופות מספר שכן, קשה
, קלינית אבחנה היאDRESS . להתארך עשוי הראשונים התסמינים להופעת עד הזמן, מערכתית רב חיים

 בגלל חיונית החשודה התרופה של מוקדמת גמילה. החלטות לקבלת הבסיס נותרה שלה הקלינית וההצגה
התסמונת של והקרביים התמותה

).כליה או עצם מח, כבד, למשל( מעורבות

. רטרובולברית/אופטית עצבית מדלקת כתוצאה להיראות עשויה אשר, הראייה בחדות ירידה לייצר עשוי
 התרופה מתן כאשר הפיכה כלל בדרך היא זו השפעה. הטיפול ומשך למינון קשורה להיות עשויה זו השפעה
hydrochlorideEthambutol .4.8  סעיף ראה(. הפיך בלתי עיוורון על דווח, זאת עם. מיידי באופן מופסק

).רצויות לא השפעות

.הכבד תפקוד של תקופתית הערכה לבצע ויש מוצא נקודת, מוות מקרי כולל, בכבד רעילות על דווח

זה. העין על ייחודית השפעה לאתמבוטול
זהֶ. התרופה מתן במהלך פעם ומדי הטיפול תחילת לפני מלאה עיניים בדיקת לעבור

ו פרימטריה, ראייה, צבע, ראייה חדות לכלול צריך
 הראייה עצב דלקת, בעין חוזרים דלקתיים מצבים, קטרקט כגון ראייה ליקויי עם בחולים. אופתלמוסקופיה

בחשבון לקחת יש כזה מטופל אצל. יותר קשה הראייה בחדות שינויים של ההערכה, סוכרתית ורטינופתיה

אפשרית חזותית והידרדרות

®MYRINלקְִיחהָחוליםכל אתכך על   המליץ,לכן

צריך
ּבדְִיקהָ

®-MYRINמהצפויות ההטבות בין הקשרה

).רצויות לא השפעות4.8. סעיף ראה(מנִהלָ

 עדשות. ®MYRIN של הריפמפיצין רכיב ידי על אדום-כתום בצבע להיות עשויים ודמעות ליחה, רוק, צואה, שתן
.לצמיתות מוכתמות להיות עשויות רכות מגע
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 כבד, כליות כולל, האיברים מערכת תפקודי של תקופתית הערכה לבצע יש, חזקה תרופה בכל כמו
.תרֶּפַיהָ®MYRIN במהלך, והמטופואטיים

 במינונים טיפול. איזוניאזיד של גבוהים מינונים הנוטלים מבוגרים אצל לפעמים נצפה בפירידוקסין מחסור
.נחוץ להיות עשויB6  ויטמין של גבוהים

 בנוסף לקבל צריכים סוכרת או באלכוהול כרונית תלות, תזונה מתת כתוצאה היקפית לנוירופתיה בסיכון חולים
.שגרתי באופן זאת להציע יש, נמוכה בקהילה הבריאות רמת כאשר. יום מדי ג"מ10 , פירידוקסין

MYRIN®במצבים לחולים או, לעוויתות לגרום עלול שהוא מכיוון, אפילפסיה לחולי בזהירות להינתן יש 
.היפומאניה או במאניה המאופיינים פסיכוטיים

MYRIN®יותר קשה להיות עשוי הטיפול שכן, סוכרת עם בחולים בזהירות להשתמש יש.

MYRIN®ולהשתמש לנהוג היכולת על להשפיע שעלול מה, הצבע וראיית הראייה חדות את להפחית עלול 
.במכונות

 אתמבוטול של הסרום רמות פי על שנקבע כפי המינון להפחתת זקוקים הכליות בתפקוד ירידה עם חולים
.הכליות דרך היא זו תרופה של העיקרית ההפרשה שדרך מאחר, הידרוכלוריד

 כבד, כליות כולל, האיברים מערכת תפקודי של ומחזורית בסיסית הערכה לבצע יש, חזקה תרופה בכל כמו
.והמטופואטיים

אינטראקציה של אחרות וצורות אחרים רפואיים מוצרים עם אינטראקציה4.5.

לאתמבוטול הקשורות אינטראקציות

, עצבית לרעילות הפוטנציאל את להגביר עשוי אחרות נוירוטוקסיות תרופות עם אתמבוטול של במקביל מתן
.והיקפית אופטית עצבית דלקת כגון

.האתמבוטול בספיגת פגעו הידרוקסיד אלומיניום המכילים חומצה סותרי

pheochromocytoma.עבור שגויה חיובית בדיקה לעורר כדי phentolamin )Rogitine( עם להגיב עשוי Ethambutol

לריפמפיצין הקשורות אינטראקציות

 זמן את למדוד מומלץ. קומרין מסוג תרופות של הקרישה נוגדת ההשפעה את מפחית ריפמפיצין כי נצפה
.קומדין של הנדרש המינון על ולשמור לקבוע כדי הנדרשת בתדירות או יום מדי הפרותרומבין

 עם בשחפת המטופלים בחולים מושפעת להיות עלולה אוראליים מניעה אמצעי של האמינות כי דווח
 אמצעי לשקול צורך שיהיה ייתכן, כאלה במקרים. שחפת נגד אחרת אחת תרופה לפחות עם בשילוב ריפמפיצין

.חלופיים מניעה

, בכבד מיקרוזומליים אנזימים של אינדוקציה ידי על הבאות התרופות של החומרים חילוף את להגביר עשוי:
Rifampicin בסרום יותר נמוך ריכוז מכך וכתוצאה
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, סיסטמיים בטא-אדרנרגיים חוסמי חומרים, פנוברביטל, הפה דרך סולפונילאריאה, תיאופילין, אמינופילין
, דיגיטליים גליקוזידים, דיאזפאם, דפסון, ציקלוספורין, קורטיקוסטרואידים, קלופיבראט, כלורמפניקול
.הפה דרך ורפמיל, , מקסילטונין, דיסופרמידין, מקסילטונין, מקסילטונין, מקסילטונין, מקסילטונין, דיספירמידין

 זמן והגדלת שלו הריכוז לשיא עד הזמן עיכוב, ריפמפיצין של מופחתת לספיגה הביא בקלופזימין בו-זמני שימוש
.שלו החיים מחצית

B וויטמין בסרום פולאט של סטנדרטיות מיקרוביולוגיות בדיקות כמעכבות הוכחו ריפמפיצין של טיפוליות רמות
B12 וויטמין פולית חומצה קביעת בעת חלופיות שיטות לשקול יש. 12

.ריפמפיצין בנוכחות ריכוזים

 עקבית אינה ההשפעה, זאת עם; רעילות או/וprobenecid- מומלץ אינו בסרום הריפמפיצין ריכוזי להגברת.
 עשויrifampicin  ספיגת יותר וממושכת מוגברת מכך וכתוצאה כבד ספיגת עלrifampicin  ב מקביל ושימוש

Probenecid עם להתחרות

לאיזוניאזיד הקשורות אינטראקציות

, קומרין, אלפנטניל של הפעולה משך את ולהאריך הפלזמה פינוי את להפחית עלול באיזוניאזיד כרוני שימוש
.ותאופילין קרבמזפין, בנזודיאזפינים, איננדיאון נגזרת קרישה נוגדי

 להפחית עשוי איזוניאזיד. במקביל איזוניאזיד המקבלים בחולים-phenytoin ב השימוש אחר בקפידה לעקוב יש
.השפעותיו את להגביר או פניטואין הפרשת את

 הפוטנציאל את להגביר עלול לכבד אחרות רעילות ותרופות ריפמפיצין, אלכוהול, כרוני באקמול מקביל שימוש
 הספיגה את ולהפחית לעכב עלולים אלומיניום המכילים חומצה נוגדי. איזוניאזיד ידי על הנגרמת כבד לרעילות

.בסרום איזוניאזיד ריכוזי ואת

 לגרום עלולה סרדינים או טונה כגון דגים או, שייר'צ או שוויצר כגון גבינה של מסוימים סוגים של מקבילה בליעה
. פלזמה מונואמין של מעיכוב כתוצאה נחשבים אשר, ראש וכאבי צמרמורות, דופק או מהיר לב, בעור לגירוד

 הנמצאים והיסטמין טירמין של החומרים לחילוף המפריעים, איזוניאזיד ידי על אוקסידאז ודיאמין אוקסידאז
.וגבינות בדגים

.איזוניאזיד הפרשת או/ו בכבד החומרים חילוף את להגביר עשויים גלוקוקורטיקואידים קורטיקוסטרואידים

 מערכת של לרעילות הפוטנציאל את להגביר עשוי אחרות נוירוטוקסיות ותרופותcycloserine, disulfiram  עם בו-זמני שימוש
.המרכזית העצבים

 בשימוש רעילים עצבים להעלות שעלול פלואוריד של אנאורגני מטבוליט היווצרות את להגביר עלול איזוניאזיד
.אנפלורן עם במקביל

.מומלץ אינו פרנטרלי מיקונאזול או קטוקונאזול עם איזוניאזיד של בו-זמני שימוש

.להתרחש עשויות גופרתי נחושת בשתן גלוקוז בדיקות עם כוזבות חיוביות תגובות

והנקה הריון, פוריות4.6.

 השימוש על נאותים נתונים אין. העובר ועל ההריון על מזיקות תרופתיות השפעות יש®MYRIN של המרכיבים
 הסיכון. רבייה רעילות הראו חיים בבעלי מחקרים. הרות בנשים ואיזווניאזיד אתמבוטול, בריפאמפיצין
.ידוע אינו אדם לבני הפוטנציאלי
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 של האחרונים השבועות במהלך ניתן כאשר. מאוד גבוהים במינונים חיים בבעלי כטרטוגני הוכח ריפאמפיצין
 לטיפול התוויה להיות עשוי שעבורם, ובתינוק באם לידה לאחר לדימומים לגרום עלול ריפמפיצין, ההריון

 בקפידה לעקוב יש, טבורי בדם ומופיע השליה מחסום את חוצה ריפמפיצין כי שדווח מכיווןK.  בוויטמין
.לוואי לתופעות עדות כל לגבי בריפמפיצין שטופלו אמהות של ביילודים

 שנולדו בתינוקות המתרחשות עיניים הפרעות על דיווחים ישנם. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים אין
 במהלך הידרוכלוריד באתמבוטול להשתמש יש. הידרוכלוריד אתאמבוטול שכלל שחפת נגד בטיפול לנשים
.לעובר הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה התועלת אם רק ההריון

 לא אך קלה ירידה הראו הידרוכלוריד באתמבוטול שטופלו נקבות  חולדות )P<0.05(המלטה ובגודל בפוריות.
 עכברים כאשר. גבוהים במינונים ניתן כאשר בהריון וארנבות בעכברים כטרטוגני  הוכח .)P<0.05(משמעותית

 לא אך מעט עלתה העובר של התמותה, הידרוכלוריד אתמבוטול של גבוהים במינונים טופלו בהריון ארנבות או
hydrochlorideEthambutol  משמעותית

 נצפתה, ההיריון במהלך הידרוכלוריד אתמבוטול של גבוהים במינונים שטופלו מעכברים שנולדו בעוברים
 הצווארית החוליה של קלות חריגות. השדרה עמוד של תקינות ואי אקסנספליה, שסוע חיך של נמוכה שכיחות

 שקיבלו ארנבות. ההריון במהלך הידרוכלוריד אתמבוטול של גבוהים במינונים שטופלו חולדות של ביילוד נראו
 אחד, מונופתלמיה עם עוברים שני לעולם הביאו ההיריון במהלך הידרוכלוריד אתאמבוטול של גבוהים מינונים

.שסוע וחך ארנבת שפה עם ואחד היד כף שורש מפרק של דו-צדדית בהתכווצות מלווה מקוצרת ימין אמה עם

.בהריון ובארנבות בחולדות עוברי קוטל הוא איזוניאזיד כי דווח

 המקבלים מטופלים ידי על להניק צריכים לא תינוקות, לכן. אם בחלב מופרשים ואיזואניאזיד ריפמפיצין
MYRIN®

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7.

MYRIN®ולהשתמש לנהוג היכולת על להשפיע שעלול מה, הצבע וראיית הראייה חדות את להפחית עלול 
.במכונות

רצויות לא השפעות4.8.

MYRIN®המדווחות ספציפיות לוואי תגובות יש רכיב לכל. ואיזואניאזיד ריפמפיצין, אתמבוטול של שילוב הוא 
.להלן

:לאתמבוטול הקשורות שליליות תגובות

,®MYRIN של מרכיב הואethambutol  מאזethambutol.  עם התרחשו הבאות התגובות
.®MYRIN- ב השימוש עם גם להתרחש עשויות אלו תגובות

הלימפה ובמערכת בדם הפרעות

.נויטרופניה, טרומבוציטופניה, לויקופניה

החיסון במערכת הפרעות
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).והרוגים הלם כולל( אנפילקטואידית/אנפילקטית תגובה

 יותר או ואחד אאוזינופיליה), פילינג דרמטיטיס או פריחה כגון( עורית מתגובה המורכבת יתר רגישות תסמונת
 ולימפדנופתיה חום. הלב קרום ודלקת הלב שריר דלקת, כליות דלקת, ריאות דלקת, כבד דלקת: מהבאים

.נוכחים להיות עשויים

תזונה והפרעות מטבוליזם

.בסרום שתן חומצת בריכוז עלייה, אנורקסיה

העצבים במערכת הפרעות

.פרסתזיה, היפותזיה, סחרחורת

עיניים הפרעות

 זו השפעה. הראייה עצב מדלקת נובע כי שנראה, הפיך בלתי עיוורון כולל הראייה בחדות ירידה לייצר  עשוי<(
 של במינונים ממושכות לתקופות אתמבוטול המקבלים ולמטופלים, הטיפול ולמשך למינון קשורה להיות עשויה

 כאשר הפיכה כלל בדרך היא זו השפעה. הראייה עצב דלקת של להתפתחות מוגבר סיכון יש ג"ק/ג"מ20  מעל
 של תקופה פני על כלל בדרך מתרחשת הראייה חדות של והתאוששות, מיידי באופן מופסק התרופה מתן

 ללא כזו התאוששות לאחר אתאמבוטול שוב קיבלו מהחולים חלק. התרופה הפסקת לאחר חודשים עד שבועות
 גם ודווח, יותר או שנה עד להתעכב עלולה ההחלמה נדירים במקרים, זאת עם. הראייה חדות אובדן של הישנות

Ethambutol נמוך גוף משקל בעלי ומבוגרים ילדים, בנוסף. הפיך בלתי עיוורון על

 פרימטריה, צבעים ראיית, ראייה חדות לכלול צריכה זו בדיקה. התרופה מתן במהלך פעם ומדי הטיפול תחילת לפני מלאה עיניים בדיקה לעבור לחולים מומלץ, העין על ייחודית השפעה ולאתמבוטול היות

קטרקט כגון ראייה ליקויי עם בחולים. בצבע הבחנה ובדיקת אצבעות של פרימטריה, אופטלמוסקופיה לכלול צריכה גופנית בדיקה, הראייה על שליליות השפעות להיות עשויה זו שלתרופה מכיוון. ואופטלמוסקופיה

 בחולים. בסיסיים מחלה מצבי- מ נובעות אינן בראייה ששונות כך על להקפיד ויש, יותר קשה הראייה בחדות שינויים של ההערכה, סוכרתית ורטינופתיה הראייה עצב דלקת, העין של חוזרים דלקתיים מצבים,

 בנפרד עין כל לבדוק יש ולכן צדדי דו או צדדי חד להיות עשוי הראייה בחדות השינוי. חזותיים שינויים להעריך שקשה מכיוון אפשרית חזותית להידרדרות הצפויים היתרונות בין הקשר על הדעת את לתת יש, כאלה

 יום/ג"ק/ג"מ15  של במינון החולה כאשר לחודש אחת אותה לבצע שיש אלא, התרופה מתן במהלך פעם ומדי באתמבוטול הטיפול תחילת לפני להתבצע צריכה הראייה חדות בדיקת. יחד העיניים שתי את ולבדוק

. אתאמבוטול מקבלים שאינם רבים שחפת חולי של הראייה בחדות סנלן בתרשים קווים2  או1  של ברורות תנודות שיש הראו קליניים מחקרים. הראייה חדות לבדיקת מומלצים סנלן של עיניים תרשימי. יותר או

 מתן במהלך פעם ומדי באתמבוטול הטיפול תחילת לפני להתבצע צריכה הראייה חדות בדיקת. יחד העיניים שתי את ולבדוק בנפרד עין כל לבדוק יש ולכן צדדי דו או צדדי חד להיות עשוי הראייה בחדות השינוי

2  או1  של ברורות תנודות שיש הראו קליניים מחקרים. הראייה חדות לבדיקת מומלצים סנלן של עיניים תרשימי. יותר או יום/ג"ק/ג"מ15  של במינון החולה כאשר לחודש אחת אותה לבצע שיש אלא, התרופה

 בדיקת. יחד העיניים שתי את ולבדוק בנפרד עין כל לבדוק יש ולכן צדדי דו או צדדי חד להיות עשוי הראייה בחדות השינוי. אתאמבוטול מקבלים שאינם רבים שחפת חולי של הראייה בחדות סנלן תרשים של קווים

 סנלן של עיניים תרשימי. יותר או יום/ג"ק/ג"מ15  של במינון החולה כאשר לחודש אחת אותה לבצע שיש אלא, התרופה מתן במהלך פעם ומדי באתמבוטול הטיפול תחילת לפני להתבצע צריכה הראייה חדות

 פעם זאת לעשות שיש אלא. אתאמבוטול מקבלים שאינם רבים שחפת חולי של הראייה בחדות סנלן תרשים של קווים2  או1  של ברורות תנודות שיש הראו קליניים מחקרים. הראייה חדות לבדיקת מומלצים

 הראייה בחדות סנלן תרשים של קווים2  או1  של ברורות תנודות שיש הראו קליניים מחקרים. הראייה חדות לבדיקת מומלצים סנלן של עיניים תרשימי. יותר או ליום ג"ק/ג"מ15  של במינון החולה כאשר בחודש

 מחקרים. הראייה חדות לבדיקת מומלצים סנלן של עיניים תרשימי. יותר או ליום ג"ק/ג"מ15  של במינון החולה כאשר בחודש פעם זאת לעשות שיש אלא. אתאמבוטול מקבלים שאינם רבים שחפת חולי של

.אתאמבוטול מקבלים שאינם רבים שחפת חולי של הראייה בחדות סנלן תרשים של קווים2  או1  של ברורות תנודות שיש הראו קליניים

.לאתמבוטול המיוחסים הראייה בחדות אפשריים שינויים בפירוש שימושית להיות עשויה שלהלן הטבלה

סנלן ראשוני
ערך

ערך מציין
משמעותית ירידה

משמעותי מספר
קווים של

ירידה-מספר
נקודות של

20/1320/25312
20/1520/25210
20/2020/30210
20/2520/40215
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20/3020/50220
20/4020/70230
20/5020/70120

 במספר ירידה"ו" קווים של משמעותי מספר"ב המצוינים מאלו הנמוכים הראייה בחדות שינויים, כללי באופן
, זאת לעומת. פיזיולוגית שונות או הבדיקה שיטת של מגבלות, מקריים מממצאים לנבוע עשויים", הנקודות
" נקודות במספר ירידה"ו" קווים של משמעותי מספר" תחת אלו על עולים או השווים הראייה בחדות שינויים

 מדוקדקת הערכה אם. המטופל של הראייה מצב של מדוקדקת והערכה חוזרת בבדיקה צורך על מצביעים
 באתמבוטול הטיפול את להפסיק יש, אחרת סיבה לחשוף מצליחה ולא החזותי השינוי גודל את מאשרת
 חייבת הטיפול במהלך הראייה בחדות מתקדמת ירידה. תכופים במרווחים המטופל את מחדש ולהעריך
.מאתמבוטול כתוצאה להיחשב

1  במהלך. הראייה חדות בדיקת במהלך אותם להרכיב יש, הטיפול לפני מתקנות במשקפיים שימוש נעשה אם
. מדויקות בדיקה תוצאות לקבל מנת על לתקן שיש שבירה שגיאת להתפתח עלולה, טיפול של שנתיים עד

 טיפול במהלך בראייה חריגה המפתחים חולים. השבירה שגיאת את מבטלת חריר דרך הראייה חדות בדיקת
 בחדות ירידה של להדגמה במקביל או, לפני סובייקטיביים חזותיים תסמינים להראות עשויים באתמבוטול

 ותסמינים מטושטשת ראייה לגבי לעת מעת אתאמבוטול המקבלים החולים כל את לחקור ויש, הראייה
.העיניים של אחרים סובייקטיביים

 רטרובולברית עצבית דלקת, אופטית נוירופתיה, סקוטומה, צבעים עיוורון, הראייה בשדה פגם על דווח, בנוסף
.מולדות עיניים והפרעות

.הראייה בחדות שינוי כל על לרופא מיידית לדווח למטופלים   להמליץ יש

העיכול במערכת הפרעות

.בפה יובש, מתכתי טעם, אנורקסיה, בטן כאבי, הקאות, בחילות, עצירות, אפיגסטרית מצוקה

ורביות כבד הפרעות

 אמינוטרנספראז אספרטאט( כבד תפקודי בבדיקות הפרעות ידי על שצוין כפי, הכבד בתפקוד פגיעה על דווח
 חולף בתפקוד והפרעות צהבת על דווח כן כמו. מוות כולל בכבד ורעילות) עלייה אמינוטרנספראז אלנין, מוגבר

 עשויים אלה שינויים, שחפת נגד יותר או אחת תרופה עם בשילוב לטיפול מומלץ שאתמבוטול מכיוון. הכבד של
.במקביל לטיפול קשורים להיות

עוריות תת ורקמות עור הפרעות

.רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת, פריחה, גירוד

ועצם חיבור רקמות, ושלד שרירים הפרעות

.חריף גאוט, פרקים כאבי

ובמדיסטינל החזה בבית הפרעות, הנשימה בדרכי הפרעות

.אאוזינופיליה בלי או עם ריאתיות חדירות

ובשתן בכליות הפרעות
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היפראוריצמיה, גאוט

ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות

.חום, חולשה

:לריפמפיצין הקשורות שליליות תגובות

 עשויות אלו תגובות, ®MYRIN של מרכיב הוא שריפמפיצין מכיווןrifampicin.  עם התרחשו הבאות התגובות
.®MYRIN- ב השימוש עם גם להתרחש

הלימפה ובמערכת בדם הפרעות

 כאשר התרחשה טרומבוציטופניה. אאוזינופיליה, אנמיה, המוליטית אנמיה, לויקופניה, טרומבוציטופניה
לסירוגין מינון לפי במקביל ניתנו וריפמפיצין אתמבוטול

.גבוהים ובמינונים בשבוע פעמיים תזמון

החיסון במערכת הפרעות

יתר רגישות תגובות

תזונה והפרעות מטבוליזם

.בסרום שתן בחומצת עליות

העצבים במערכת הפרעות

 חוסר, שרירים חולשת, נפשי בלבול, להתרכז יכולת חוסר, סחרחורת, אטקסיה, עייפות, נמנום, ראש כאבי
.בגפיים כאבים, כללית תחושה

עיניים הפרעות

exudative. הלחמית דלקת, ראייה הפרעות

העיכול במערכת הפרעות

 צמיחת, כואבת לשון, כואב פה, התכווצויות, גזים, אנורקסיה, אפיגסטרית מצוקה, שלשולים, הקאות, בחילות, צרבת
.פטרייתית יתר

ורביות כבד הפרעות

 לא כבד תפקודי בדיקות, כבדית מעורבות עם הלם דמויית תסמונת, פרודרום הפטיטיס תסמונת או הפטיטיס
).אלקליין ופוספטאז בסרום טרנסאמינאזות, בסרום בבילירובין עלייה( תקינות

 אלכוהוליזם, כרונית כבד מחלת כי נראה. תקין כבד תפקוד עם בחולים להופיע עלולה מריפמפיצין כבד דלקת
.איזוניאזיד עם במקביל או לבד ניתן ריפמפיצין כאשר חמורות כבד בעיות של השכיחות את מגבירים וזקנה

עוריות תת ורקמות עור הפרעות
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.פורפורה, פמפיגואידית תגובה, פריחה, אורטיקריה, גירוד

השתן ובמערכת בכליות הפרעות

.הכליות בתפקוד שינוי, אינטרסטיציאלית כליות דלקת-BUN, ב עליות

 כלל בדרך ונחשבות דווחו חריפה כליות ספיקת אי או כליות ספיקת אי, המטוריה, המוגלובינוריה, המוליזה
 או מכוונת הפסקה לאחר הוחזר הטיפול כאשר או לסירוגין טיפול במהלך התרחשו אלו. יתר רגישות לתגובות

.מתאים טיפול והופעל הופסק ריפאמפיצין כאשר הפיכים והיו יומי מינון משטר של מקרית

בשד והפרעות הרבייה מערכת

.מחזור הפרעות

ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות

".לשפעת דומה" תסמונת, חום

:לאיזוניאזיד הקשורות שליליות תגובות

 להתרחש עשויות אלו תגובות, ®MYRIN של מרכיב הוא איזוניאזיד כי. איזוניאזיד עם התרחשו הבאות התגובות
.®MYRIN- ב השימוש עם גם

הלימפה ובמערכת בדם הפרעות

,אגרנולוציטוזיס
.לימפדנופתיה

,דם כלי דלקת,מתמוגלובינמיה,טרומבוציטופניה,אנֲמִֶיהָ,אאוזינופיליה

החיסון במערכת הפרעות

.שגרונית תסמונת, לופוס דמוית תסמונת, אלרגיות תגובות
, מורביליפורמית כולל( פריחה, כבד דלקת, שונות עור התפרצויות, לחום לגרום עלולה יתר רגישות

.ולמפדמה דם כלי דלקת), ואורטיקריאלי פורפורית, מקולופפולרית

העצבים במערכת הפרעות

 בסובלים לרוב מופיע, למינון קשור זה. איזוניאזיד של ביותר השכיחה הרעילה ההשפעה היא היקפית נוירופתיה
 פרסטזיה לו קודמים כלל ובדרך), סוכרת וחולי אלכוהוליסטים, למשל( עצבים לדלקת נטייה ובבעלי תזונה מתת

 עצבים לדלקת לגרום עלול איזוניאזיד. איטיים באצטילטורים יותר גבוהה השכיחות. והידיים הרגליים כפות של
 עצב בדלקת וטיפול למניעה בהצלחה שימשPyridoxine . לפירידוקסין כאנטגוניסט פעולתו ידי על היקפית
.איזוניאזיד ידי על הנגרמת היקפית

פרסתזיה, שרירים עוויתות, מוגברים רפלקסים, רעילות פסיכוזות, נפשי בלבול, שקט אי, שינה נדודי, ראש כאבי
(

.גבוהים במינונים איזוניאזיד ניתן כאשר לכאורה נורמליים אנשים אצל התרחשו פרכוסים

עיניים הפרעות

10
בפקיסטן מאושר ומידע2020  בנובמבר01 : תאריך הפיליפינים של-LPD ה לפי



-05/PK/LPDMYRIN

.ראייה תלונות מתרחשות בו מקום בכל עיניים בדיקות לבצע יש. אופטי וניוון הראייה עצב דלקת על דווח

ומבוך אוזן הפרעות

.טינטון

תזונה והפרעות מטבוליזם

.גינקומסטיה, מטבולית חמצת, היפרגליקמיה, פלגרה

העיכול במערכת הפרעות

.עצירות, הקאות, בחילות, אפיגסטרית מצוקה

ורביות כבד הפרעות

. טיפול של רבים חודשים לאחר גם להתפתח ועלולה להתרחש עלולה קטלנית ולעיתים חמורה כבד דלקת
.אלכוהול של יומית צריכה עם מוגבר והוא לגיל קשור כבד דלקת לפתח הסיכון

פעיל עבור משולב בטיפול שטופלו בחולים בעיקר נראו לבלב דלקת של מקרים
.ׁשחַפֶתֶ

עוריות תת ורקמות עור הפרעות

פילינג דרמטיטיס, פריחה

ועצם חיבור רקמות, ושלד שרירים הפרעות

.פרקים דלקת של תסמינים

ובשתן בכליות הפרעות

.שתן אצירת), הערמונית חסימת תסמונת( זכר אצל בשתן הפרעה

ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות

.בפה יובש, חום

יתר מנת4.9.

, הקאות, בחילות. הבליעה לאחר שעות3  עד דקות30  תוך ותסמינים סימנים מייצר®MYRIN של יתר מנת
 בפועל הכרה חוסר. המוקדמים הביטויים בין הם ראייה והזיות ראייה טשטוש, דיבור עיכוב, סחרחורת, עייפות

 דמעות, רוק, זיעה, שתן, העור של כתום או חום-אדום צבע שינוי. הכבד של חמורה מעורבות עם להתרחש עלול
 מספר תוך להתפתח יכולה, רגישות עם אולי, כבד הגדלת. הנבלעת לכמות פרופורציונלי להיות עשוי, וצואה
 יותר בולטת להיות עשויה הכבד מעורבות, במהירות להתפתח עלולה וצהבת חמורה יתר מנת לאחר שעות

 מערכת ודיכאון נשימתית מצוקה צפויים, ניכרת יתר מנת עם. הכבד בתפקוד קודמת פגיעה עם בחולים
 ובלתי קשים התקפים עם יחד, עמוקה לתרדמת חושים מקהות במהירות המתקדמים, המרכזית העצבים

 חדות אובדן. אופייניים מעבדה ממצאי הם והיפרגליקמיה, אצטונוריה, חמורה מטבולית חמצת. לפתרון ניתנים
אתמבוטול של יתר מנת על להצביע עשוי הראייה
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יחַסַ

1  של במינון פירידוקסין לתת יש. נאותים נשימה חילופי וקבע הנשימה דרכי את אבטח. ®MYRIN את הפסק
 אין אך, הראשונות השעות2-3  במהלך קיבה לשטיפת מומלץ. הנראה ככל שנבלע איזוניאזיד של גרם לכל גרם

 תכולת פינוי בעקבות לקיבה המוזרקת פעיל פחם תמיסת עם קיבה שטיפת. שליטה תחת שהעוויתות עד לנסות
 לשלוט כדי הקאות נגד תרופות שתידרש ייתכן. העיכול במערכת שנותרה תרופה כל ולספוג לעזור יכולה הקיבה

.קשות הקאות/בבחילות

 המודיאליזה שתידרש ייתכן. התרופה הפרשת לקדם יעזור) מדודה ותפוקה צריכה עם( מאולץ אוסמוטי משתן
.גופית חוץ

 מסומן להיות עשוי מרה ניקוז. התרופה הפרשת את לקדם יעזור) מדודה ותפוקה צריכה עם( פעיל משתן
 שתידרש ייתכן, אלה בנסיבות. שעות-24-48 מ יותר הנמשך הכבד בתפקוד חמורה הפרעה בנוכחות

.גופית חוץ המודיאליזה

פרמקולוגיים מאפיינים5.

פרמקודינאמיים מאפיינים5.1.

MYRIN®שחפת תכונות בעל.

 על ריבוי מדכא שהוא ונראהmycobacteria  לתוך מתפזר זה. במלואו ידוע אינו אתמבוטול של הפעולה מנגנון
.פעיל באופן שמתחלקות מיקובקטריות נגד רק יעיל זהRNA.  לסינתזת הפרעה ידי

-RNA.ה שעתוק התחלת את חוסם ובכך -DNAל האנזים התקשרות את מונע-DNA, תלוי פולימראז  RNAשל 
Rifampicin ה סינתזת את מעכבRNA- של הבטא לתת-יחידת חזק קשר ידי על חיידקים

 שלו הפעולה ודרך, פעיל באופן המתחלקים חיידקים נגד הפעיל, חיידקי שחפת נוגד חומר הוא איזוניאזיד
.רגישים באורגניזמים התא דופן ושיבוש מיקולית חומצה סינתזת של לעיכוב להתייחס עשויה

פרמקוקיינטיים מאפיינים5.2.

 אחד שכל מראים צום במצב®MYRIN שקיבלו בריאים במתנדבים יחסית ביולוגית זמינות ממחקר נתונים
 התרופה למוצר ביואקוולנטי הוא-ethambutol, וrifampicin, isoniazid  הפעילים המרכיבים משלושת
.יחד ניתנים הללו המוצרים ארבעת כאשר המתאים

אתמבוטול

מק5  עד2  של שיא פלזמה ריכוז מייצרת ג"ק/ג"מ25  של בודדת מנה. העיכול ממערכת בקלות נספג אתמבוטול
 בלוטות של מקרופאגים בתוך וממוקם הריאה כולל הרקמות לרוב מופץ הוא. שעות לארבע שעתיים בין ל"מ/ג"

 מופרש אתמבוטול של הנבלע מהמינון75%  כמעט מתן לאחר שעות24  תוך. השחי והבית הריאתיות הלימפה
. צינוריות והפרשת גלומרולרי סינון באמצעות בשתן המטבוליטים-2 כ מופרש15%  ועד שינוי ללא כתרופה
.לקוי כליות תפקוד עם בחולים מצטברEthambutol . שעות-3 כ היא החיסול של הממוצעת החיים מחצית
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.אם בחלב ומופרש השליה את חוצה אתמבוטול

ריפמפיצין

לקוי כליות תפקוד עם בחולים מופחתrifampicin  בסעיפים עיין. כבד מחלת עם בחולים משמעותי באופן ירד
 שיא ריכוז. הפה דרך מתן לאחר היטב נספגrifampicin  של הפינוי. הכרחית אינה אלה בחולים מינון התאמת,

 של הספיגה את מקטין מזון. ג"מ600  של מינון לאחר שעות4  עד2  תוך מושג ל"מ/ג"מק9  עד7  של בפלזמה
 נוזל כולל הגוף רקמות לרוב היטב מתפזר הוא. ספיגה לאחר אנטרוהפטי מחזור עובר ריפמפיצין. ריפמפיצין

 בעל הוא הזה דה-אצטיל מטבוליט. הדה-אצטיללי המטבוליט לתוך בעיקר חומרים חילוף ועובר והשדרה המוח
30%  וכמעט בצואה מופרש ריפמפיצין של מהמינון-65% כ. שינוי ללא התרופה של אנטיבקטריאלית פעילות

 לאחר ריפמפיצין של החיסול של החיים מחצית זמן. שינוי ללא תרופה להיות עשוי ממחציתו שפחות בשתן
בכבד מוגבר חומרים חילוף עקב חוזר מתן לאחר שעות3  עד2  ל ויורד שעות5  ל2  בין משתנה ראשוניות מנות

ולשימוש זהירות ואמצעי מיוחדות אזהרות4.4. ,נגד התוויותRifampicin .4.3 של הכלייתי שהפינוי למרות.

.כבד ספיקת אי עם בחולים בריפאמפיצין השימוש לגבי נוסף למידערצויות לא השפעות4.8.

.אם בחלב ומופרש השליה את חוצה ריפמפיצין

איזוניאזיד

 את מפחית מזון. הפה דרך בליעה לאחר שעות2  עד1  מושג בפלזמה שיא וריכוז במהירות נספג איזוניאזיד
 איזוניאזיד של משמעותיות רמות. נרחבת היא איזוניאזיד של הרקמות תפוצת. איזוניאזיד של הביולוגית הזמינות
 ידי על בעיקר חומרים חילוף עוברIsoniazid . ורקמות) ומוחי מיימת, פלאורלי נוזלים( גוף נוזלי במספר מושגות

 התרופה של החיים ומחצית הפלזמה ריכוזי. גנטית נקבע האצטילציה קצב-dehydrazination. ו אצטילציה
 מאוד משתנה במבוגרים הביטול של הממוצע החיים מחצית זמן. אנשים של האצטילציה בקצב, לפיכך, תלויים

 תוך בשתן כמטבוליטים בעיקר מופרש איזוניאזיד של מהמינון95%  עד75%  כמעט. שעות-5.0 ל שעות1.2  בין
 או חריפה כבד מחלת עם לחולים. כליות ליקוי עם בחולים התרופה הצטברות על הדעת את לתת יש. שעות24

. איזוניאזיד עבור יותר ארוך חיים מחצית זמן ומציגים בסרום איזוניאזיד של יותר גבוהים ריכוזים יש כרונית
.התרופה של שליליות השפעות למנוע כדי אלה בחולים מינון בהתאמת צורך שיהיה ייתכן

.אם בחלב ומופרש השליה את חוצה איזוניאזיד

פרקליניים בטיחות נתוני5.3.

זמין לא מידע

תרופתיים פרטים6.

העזר חומרי רשימת6.1.

סוכרוז
סורביטול פתרון

בלום לטין'ג
 גליקולט עמילן סודיום

סולפט לאוריל נתרן
 מגנזיום מיקרו-גבישי תאית

סטארט
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סטארית חומצה

אופאדרי

קל מינרלי שמן
*: טלק אבקת

*: מטוהרים מים

הסופי במוצר מופיע אינו אך הייצור בתהליך משמש*

התאמה אי6.2.

זמין לא מידע

מדף חיי6.3.

חודשים24

לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4.

-30 ל מתחת ויבש קריר במקום אחסן
.ולחות חום מפני הגן. צלזיוס מעלות

ילדים של ידם מהישג תרופות להרחיק יש

המיכל של ותכולתו טבעו6.5.

MYRIN®:
-80ה שנות:חבילה

:®פורטה מירין
והמאה-80 ה שנות:חבילה

PKLPD/0-/מירין
:מתאריך הפיליפינים של-LPD ה לפי

5
בפקיסטן מאושר ומידע2020בנובמבר01

:ידי על משווק
מוגבלת פקיסטן פייזר

.המוצר עלון של האחרונה לגרסהwww.pfizer.com.pkשלנו האינטרנט באתר בקר אנא
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הפניות7.

-1
-2

3 מספר

Isoniazid_RMC_Minutes_2019_02_153-

רביעית מהדורה-  בשחפת לטיפולWHO  הנחיות
PCS פרסום-  שחפת לניהול לאומיות הנחיות-  פקיסטן של החזה אגודת
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