
MYRIN®Tablete
(Etambutol HCl-rifampicina-izoniazidă)

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI

MYRIN®, MYRIN®FORTE

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Combinație de etambutol HCl, rifampicină, izoniazidă ca:

MYRIN®, MYRIN®FORTE

Fiecare MYRIN®tableta contine:

Ingredient activ Compoziţie

Etambutol HCI 300 mg

Rifampicina 150 mg

izoniazidă 75 mg

Myrin®Tableta Forte conține:

Ingredient activ Compoziţie

Etambutol HCI 275 mg

Rifampicina 150 mg

izoniazidă 75 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Tablete

4. DATE CLINICE

4.1. INDICAȚII TERAPEUTICE

MYRIN®este indicat în continuarea terapiei de fază a cazurilor noi și de retratare. În populațiile cu niveluri 
ridicate cunoscute sau suspectate de rezistență la izoniazidă, noii pacienți cu TBC pot primi MYRIN®terapia în 
fazele de continuare o alternativă acceptabilă la Rifampicină și Isoniazidă.
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4.2. POSOLOGIE SI MOD DE ADMINISTRARE

MYRIN®trebuie luat cu 1 oră înainte sau 2 ore după masă. Dacă apare iritație gastrointestinală, 
combinația poate fi luată cu alimente sau antiacide, dar nu și cu antiacide care conțin aluminiu.

Doza recomandată și regimul de tratament pentru tuberculoză depind de istoricul medical al pacientului, 
de răspunsul la tratament și de sensibilitatea izolatului.

Dozajul propus

Intervalul de dozare zilnică pentru trei medicamente esențiale recomandate de autorități în chimioterapie cu 
curs scurt este:

Etambutol 15 mg – 25 mg/kg Rifampicină 10 
mg/kg până la 600 mg Izoniazidă 5 mg - 10 
mg/kg până la 300 mg

Fiecare MYRIN®tableta contine:
Etambutol HCI 300 mg, rifampicina 150 mg și izoniazidă 75 mg

Pacienților li se administrează următoarea doză zilnică unică, de una până la două oreînainte de masă. Un 
comprimat/15 kg greutate corporală.

Alternativ, se poate utiliza următorul regim de dozare.
(Calculați întotdeauna doza în funcție de greutatea pacientului. Utilizarea de medicamente separate este recomandată în cazul 
discrepanțelor dintre dozele de greutate și combinațiile de doze fixe.)

CORPUL PACIENTULUI
GREUTATE (KG)

Faza de continuare

04 luni în CAZURI NOI

05 Luni în CAZURI DE RETRATARE

MYRIN ®

30-39
40-54

55 și mai sus

02 tablete
03 Tablete
04 tablete

Dozaj la copii

Eficacitatea combinației nu a fost stabilită la copii, iar acest produs nu trebuie utilizat la copii sub 13 
ani, deoarece nu au fost stabilite condiții de siguranță pentru utilizare.

Dozare geriatrică

Ca și în cazul oricărui medicament, trebuie să aveți grijă când utilizați MYRIN®pentru a trata pacienții vârstnici.

Insuficiență renală

Etambutol se acumulează la pacienții cu insuficiență renală. Dacă insuficiența renală este severă sau dacă pacienții 
sunt acetilatori lenți, poate fi necesară o reducere a dozei.
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Insuficiență hepatică

Ajustarea dozei de MYRIN®poate fi necesar la pacienții cu insuficiență hepatică sau la pacienții care sunt acetilatori 
lenți. Pacienții cu boală hepatică acută sau cronică și pacienții care sunt acetilatori lenți au concentrații serice mai mari 
de izoniazidă și prezintă un timp de înjumătățire seric mai mare pentru izoniazidă. Clearance-ul rifampicinei este 
semnificativ scăzut la pacienții cu boală hepatică.

4.3. CONTRAINDICAȚII

MYRIN®
izoniazidă sau la oricare dintre excipienții acestui produs.

nu trebuie utilizat la pacienți cu cunoscut hipersensibilitate la etambutol, rifampicină sau

MYRIN®este, de asemenea, contraindicat în prezența alcoolismului, nevritei optice,
sau la pacientii cu nevrita retrobulbara cunoscuta, cu exceptia cazului in care medicul stabileste ca poate fi utilizat.

în prezența icterului,

MYRIN®este, de asemenea, contraindicat la pacienții care nu sunt în măsură să aprecieze și să raporteze efectele secundare 
vizuale sau modificări ale vederii (de exemplu, copii mici și pacienți cu boli mintale sau deficiențe mintale).

4.4. AVERTISMENTĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Au existat raportări de reacții adverse cutanate severe (SCAR), cum ar fi sindromul Stevens-Johnson (SJS), necroliză 
epidermică toxică (TEN), reacție medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS) și pustuloză 
exantematoasă acută generalizată (AGEP) cu medicamente antituberculoase (vezi secțiunea4.8 Reacții nedorite). 
Dacă pacienții dezvoltă o erupție cutanată, aceștia trebuie monitorizați îndeaproape și medicamentul(ele) suspectat 
trebuie întrerupt dacă leziunile progresează. Identificarea medicamentului specific este dificilă, deoarece mai multe 
medicamente antituberculoase sunt prescrise concomitent. Mai exact, pentru DRESS, un SCAR cu potențial multi-
sistem care pune viața în pericol, timpul până la apariția primelor simptome poate fi prelungit. DRESS este un 
diagnostic clinic, iar prezentarea sa clinică rămâne baza pentru luarea deciziilor. O retragere timpurie a 
medicamentului suspect este esențială din cauza mortalității și a sindromului visceral
implicare (de exemplu, ficat, măduvă osoasă sau rinichi).

Clorhidratul de etambutol poate produce scăderi ale acuității vizuale care pot părea a fi datorate nevritei 
optice/retrobulbare. Acest efect poate fi legat de doza și durata tratamentului. Acest efect este în general 
reversibil atunci când administrarea medicamentului este întreruptă prompt. Cu toate acestea, a fost raportată 
orbirea ireversibilă. (Vezi secțiunea4.8. Efecte nedorite).

Au fost raportate toxicități hepatice, inclusiv decese, inițial și trebuie efectuată o evaluare 
periodică a funcției hepatice.

Etambutol are un efect unic asupra ochiului. Este
se supune unui examen oftalmic complet înainte de începerea tratamentului și periodic în timpul administrării 

medicamentului. Acest ar trebui să includă acuitatea vizuală, culoarea, vederea, perimetria și
oftalmoscopie. La pacienții cu defecte vizuale, cum ar fi cataracta, afecțiuni inflamatorii recurente ale ochiului, 
nevrita optică și retinopatie diabetică, evaluarea modificărilor acuității vizuale este mai dificilă. La un astfel de 
pacient, trebuie luată în considerare

și posibilă deteriorare vizuală

, prin urmare, a recomandat ca toate pacientii luând MYRIN®

ar trebui să

examinare

cel relația dintre beneficiile așteptate din MYRIN®

administrare (vezi secțiunea4.8. Efecte nedorite).

Urina, fecalele, saliva, sputa și lacrimile pot fi colorate în roșu-portocaliu de componenta rifampicină a MYRIN®. 
Lentilele de contact moi pot fi pătate permanent.
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Ca și în cazul oricărui medicament puternic, în timpul MYRIN trebuie efectuată evaluarea periodică a funcțiilor sistemului de 
organe, inclusiv renale, hepatice și hematopoietice.®terapie.

Deficitul de piridoxină este uneori observat la adulții care iau doze mari de izoniazidă. Poate fi necesar un 
tratament cu doze mari de vitamina B6.

Pacienții cu risc de neuropatie periferică ca urmare a malnutriției, dependenței cronice de alcool sau diabetului ar 
trebui să primească suplimentar piridoxină, 10 mg pe zi. Acolo unde nivelul de sănătate în comunitate este scăzut, 
acest lucru ar trebui oferit în mod obișnuit.

MYRIN®trebuie administrat cu grijă la pacienții epileptici, deoarece poate induce convulsii, sau la pacienții 
în stări psihotice caracterizate prin manie sau hipomanie.

MYRIN®trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu diabet zaharat, deoarece gestionarea poate fi mai 
dificilă.

MYRIN®poate diminua acuitatea vizuală și vederea culorilor, ceea ce poate afecta capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi 
utilaje.

Pacienții cu funcție renală scăzută au nevoie de doza redusă, determinată de nivelurile serice de clorhidrat de 
etambutol, deoarece calea principală de excreție a acestui medicament este pe cale renală.

Ca și în cazul oricărui medicament puternic, trebuie efectuată evaluarea inițială și periodică a funcțiilor sistemului de organe, 
inclusiv renale, hepatice și hematopoietice.

4.5. INTERACȚIUNE CU ALTE MEDICAMENTE ȘI ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Interacțiuni legate de etambutol

Administrarea concomitentă de etambutol cu   alte medicamente neurotoxice poate crește potențialul de 
neurotoxicitate, cum ar fi nevrita optică și periferică.

Antiacidele care conțin hidroxid de aluminiu au afectat absorbția etambutolului.

Etambutol poate reacționa cu fentolamină (Rogitine) pentru a determina un test fals pozitiv pentru feocromocitom.

Interacțiuni legate de rifampicină

S-a observat că rifampicina scade efectul anticoagulant al medicamentelor de tip cumarinic. Se 
recomandă ca timpul de protrombină să fie măsurat zilnic sau cât de des este necesar pentru a stabili și 
menține doza necesară de cumadin.

S-a raportat că fiabilitatea contraceptivelor orale poate fi afectată la pacienții tratați pentru tuberculoză cu 
rifampicină în asociere cu cel puțin un alt medicament antituberculos. În astfel de cazuri, poate fi necesar să se 
ia în considerare măsuri contraceptive alternative.

Rifampicina poate crește metabolizarea următoarelor medicamente prin inducerea enzimelor microzomale 
hepatice, ducând la concentrații serice mai scăzute:
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Aminofilină, teofilină, sulfoniluree, agenți antidiabetici orali, fenobarbital, agenți blocanți 
betaadrenergici sistemici, cloramfenicol, clofibrat, corticosteroizi, ciclosporină, dapsonă, 
diazepam, glicozide digitalice, disopiramidă, mexiletină, chinideconidină, estrazometină, 
tricamină, chinidonă, estrazometina , verapamil oral.

Utilizarea concomitentă a clofaziminei a dus la o absorbție redusă a rifampicinei, întârzierea concentrației până la vârf 
și creșterea timpului de înjumătățire.

S-a demonstrat că nivelurile terapeutice de rifampicină inhibă testele microbiologice standard ale folatului seric și ale 
vitaminei B12. Trebuie luate în considerare metode alternative atunci când se determină acidul folic și vitamina B12

concentraţii în prezenţa rifampicinei.

Probenecidul poate concura cu rifampicina pentru captarea hepatică, rezultând o absorbție crescută și mai prelungită a 
rifampicinei și/sau toxicitate; cu toate acestea, efectul este inconsecvent și nu se recomandă utilizarea concomitentă de 
probenecid pentru a crește concentrațiile serice de rifampicină.

Interacțiuni legate de izoniazidă

Utilizarea cronică a izoniazidei poate scădea clearance-ul plasmatic și poate prelungi durata de acțiune a 
alfentanilului, cumarinei, anticoagulantelor derivate de indandionă, benzodiazepinelor, carbamazepinei și 
teofilinei.

Utilizarea fenitoinei trebuie monitorizată cu atenție la pacienții cărora li se administrează concomitent izoniazidă. 
Izoniazida poate reduce excreția de fenitoină sau poate spori efectele acesteia.

Utilizarea concomitentă de paracetamol cronic, alcool, rifampicină și alte medicamente hepatotoxice poate 
crește potențialul de hepatotoxicitate indusă de izoniazidă. Antiacidele care conțin aluminiu pot întârzia și 
scădea absorbția și concentrațiile serice ale izoniazidei.

Ingestia concomitentă a anumitor tipuri de brânză, cum ar fi elveția sau Cheshire, sau pește, cum ar fi tonul sau 
sardinele, poate duce la mâncărimi ale pielii, inimă rapidă sau bătăitoare, frisoane și dureri de cap, despre care se 
crede că se datorează inhibării monoaminei plasmatice. oxidaza și diaminoxidaza de către izoniazidă, interferând cu 
metabolismul tiraminei și histaminei găsite în pește și brânză.

Corticosteroizii glucocorticoizi pot crește metabolismul hepatic și/sau excreția izoniazidei.

Utilizarea concomitentă cu cicloserina, disulfiram și alte medicamente neurotoxice poate crește potențialul de 
toxicitate pe SNC.

Izoniazida poate crește formarea unui metabolit de fluor anorganic potențial neurotoxic atunci când este utilizată 
concomitent cu enfluran.

Utilizarea concomitentă a izoniazidei cu ketoconazol sau miconazol parenteral nu este recomandată.

Pot apărea reacții fals pozitive la testele de glucoză în urină cu sulfat de cupru.

4.6. FERTILITATE, SARCINA SI ALAPTAREA

Componentele lui MYRIN®au efecte farmacologice dăunătoare asupra sarcinii și fătului. Nu există date 
adecvate privind utilizarea rifampicinei, etambutolului și izoniazidei la femeile gravide. Studiile la animale au 
arătat toxicitate asupra reproducerii. Riscul potențial pentru oameni este necunoscut.
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S-a demonstrat că rifampicina este teratogenă la animale la doze foarte mari. Atunci când este administrată în 
ultimele săptămâni de sarcină, rifampicina poate provoca hemoragii postnatale la mamă și sugar pentru care poate fi 
indicat tratamentul cu vitamina K. Deoarece s-a raportat că rifampicina traversează bariera placentară și apare în 
sângele din cordonul ombilical, nou-născuții mamelor tratate cu rifampicină trebuie supravegheați cu atenție pentru 
orice semne de reacții adverse.

Nu există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. Există raportări de anomalii oftalmice 
care apar la sugari născuți de femei sub terapie antituberculoasă care a inclus clorhidrat de etambutol. 
Clorhidratul de etambutol trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul justifică riscul potențial 
pentru făt.

Clorhidratul de etambutol s-a dovedit a fi teratogen la șoareci și iepuri gestante atunci când este administrat în doze 
mari. Atunci când șoarecii sau iepurile gestante au fost tratate cu doze mari de clorhidrat de etambutol, mortalitatea 
fetală a crescut ușor, dar nu semnificativ (P>0,05). Femelele de șobolan tratate cu clorhidrat de etambutol au 
prezentat scăderi ușoare, dar nesemnificative (P>0,05) în fertilitatea și dimensiunea așternutului.

La fetușii născuți din șoareci tratați cu doze mari de clorhidrat de etambutol în timpul sarcinii, s-a observat o 
incidență scăzută a palatului despicat, exencefalie și anomalie a coloanei vertebrale. Anomalii minore ale 
vertebrei cervicale au fost observate la nou-născuții de șobolani tratați cu doze mari de clorhidrat de etambutol 
în timpul sarcinii. Iepurii care au primit doze mari de clorhidrat de etambutol în timpul sarcinii au dat naștere la 
doi fetuși cu monoftalmie, unul cu antebrațul drept scurtat însoțit de contractură bilaterală articulației 
încheieturii mâinii și unul cu buză de iepure și palato despicat.

S-a raportat că izoniazida este embriocid la șobolani și iepuri gestante.

Rifampicina și izoniazida sunt excretate în laptele matern. Prin urmare, sugarii nu trebuie alăptați de către pacienții cărora li 
se administrează MYRIN®

4.7. EFECTE ASUPRA CAPACITĂŢII DE CONDUCERE ŞI DE A UTILIZA MAŞINI

MYRIN®poate diminua acuitatea vizuală și vederea culorilor, ceea ce poate afecta capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi 
utilaje.

4.8. EFECTE NEDERATE

MYRIN®este o combinație de etambutol, rifampicină și izoniazidă. Fiecare componentă are reacții adverse raportate 
specifice, prezentate mai jos.

Reacții adverse legate de etambutol:

Următoarele reacții au apărut cu etambutol. Deoarece etambutol este o componentă a MYRIN®,
aceste reacții pot apărea și la utilizarea MYRIN®.

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic

Leucopenie, trombocitopenie, neutropenie.

Tulburări ale sistemului imunitar
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Reacție anafilactică/anafilactoidă (inclusiv șoc și decese).

Sindrom de hipersensibilitate constând în reacții cutanate (cum ar fi erupții cutanate sau dermatită 
exfoliativă), eozinofilie și una sau mai multe dintre următoarele: hepatită, pneumonită, nefrită, 
miocardită și pericardită. Pot fi prezente febră și limfadenopatie.

Tulburări de metabolism și nutriție

Anorexie, creșteri ale concentrației serice de acid uric.

Tulburări ale sistemului nervos

Amețeli, hipoestezie, parestezii.

Tulburări oculare

Etambutol poate produce scăderi ale acuității vizuale, inclusiv orbire ireversibilă, care pare să fie cauzată 
de nevrite optice. Acest efect poate fi legat de doza și durata tratamentului, iar pacienții cărora li se 
administrează etambutol pe perioade prelungite la doze > 20 mg/kg prezintă un risc crescut de apariție a 
nevritei optice. Acest efect este, în general, reversibil atunci când administrarea medicamentului este 
întreruptă prompt, iar recuperarea acuității vizuale are loc, în general, pe o perioadă de câteva săptămâni 
până la luni după întreruperea medicamentului. Unii pacienți au primit din nou etambutol după o astfel 
de recuperare fără reapariția pierderii acuității vizuale. Cu toate acestea, în cazuri rare, recuperarea 
poate fi întârziată cu până la un an sau mai mult și a fost raportată și orbirea ireversibilă. În plus, copiii și 
adulții cu greutate corporală mică (<

Deoarece etambutolul are un efect unic asupra ochiului, se recomandă ca pacienții să fie supuși unui examen oftalmologic complet înainte de începerea tratamentului și periodic în timpul administrării medicamentului. 

Această examinare trebuie să includă acuitatea vizuală, vederea în culori, perimetria și oftalmoscopia. Deoarece acest medicament poate avea efecte adverse asupra vederii, examenul fizic ar trebui să includă 

oftalmoscopia, perimetria degetelor și testarea discriminării culorilor. La pacienții cu defecte vizuale, cum ar fi cataracta, afecțiuni inflamatorii recurente ale ochiului, nevrita optică și retinopatie diabetică, evaluarea 

modificărilor acuității vizuale este mai dificilă și trebuie avut grijă pentru a fi sigur că variațiile de vedere nu se datorează afecțiunile de bază. La astfel de pacienti, trebuie luată în considerare relația dintre beneficiile 

așteptate și deteriorarea posibilă a vizualului, deoarece evaluarea modificărilor vizuale este dificilă. Modificarea acuității vizuale poate fi unilaterală sau bilaterală și, prin urmare, fiecare ochi trebuie testat separat și ambii 

ochi testați împreună. Testarea acuității vizuale trebuie efectuată înainte de începerea terapiei cu etambutol și periodic în timpul administrării medicamentului, cu excepția faptului că trebuie făcută o dată pe lună când 

pacientul este la o doză de 15 mg/kg/zi sau mai mult. Diagramele de ochi Snellen sunt recomandate pentru testarea acuității vizuale. Studiile clinice au arătat că există fluctuații clare de 1 sau 2 linii ale diagramei Snellen în 

acuitatea vizuală a multor pacienți tuberculosi care nu primesc etambutol. Modificarea acuității vizuale poate fi unilaterală sau bilaterală și, prin urmare, fiecare ochi trebuie testat separat și ambii ochi testați împreună. 

Testarea acuității vizuale trebuie efectuată înainte de începerea terapiei cu etambutol și periodic în timpul administrării medicamentului, cu excepția faptului că trebuie făcută o dată pe lună când pacientul este la o doză de 

15 mg/kg/zi sau mai mult. Diagramele de ochi Snellen sunt recomandate pentru testarea acuității vizuale. Studiile clinice au arătat că există fluctuații clare de 1 sau 2 linii ale diagramei Snellen în acuitatea vizuală a multor 

pacienți tuberculosi care nu primesc etambutol. Modificarea acuității vizuale poate fi unilaterală sau bilaterală și, prin urmare, fiecare ochi trebuie testat separat și ambii ochi testați împreună. Testarea acuității vizuale 

trebuie efectuată înainte de începerea terapiei cu etambutol și periodic în timpul administrării medicamentului, cu excepția faptului că trebuie făcută o dată pe lună când pacientul este la o doză de 15 mg/kg/zi sau mai 

mult. Diagramele de ochi Snellen sunt recomandate pentru testarea acuității vizuale. Studiile clinice au arătat că există fluctuații clare de 1 sau 2 linii ale diagramei Snellen în acuitatea vizuală a multor pacienți tuberculosi 

care nu primesc etambutol. cu excepția faptului că trebuie făcut o dată pe lună atunci când pacientul este la o doză de 15 mg/kg/zi sau mai mult. Diagramele de ochi Snellen sunt recomandate pentru testarea acuității 

vizuale. Studiile clinice au arătat că există fluctuații clare de 1 sau 2 linii ale diagramei Snellen în acuitatea vizuală a multor pacienți tuberculosi care nu primesc etambutol. cu excepția faptului că trebuie făcut o dată pe lună atunci când pacientul este la o doză de 15 mg/kg/zi sau mai mult. Diagramele de ochi Snellen sunt recomandate pentru testarea acuității vizuale. Studiile clinice au arătat că există fluctuații clare de 1 sau 2 linii ale diagramei Snellen în acuitatea vizuală a multor pacienți tuberculosi care nu primesc etambutol.

Tabelul de mai jos poate fi util în interpretarea posibilelor modificări ale acuității vizuale atribuibile etambutolului.

Snellen inițial
Valoare

Indicarea valorii
Scădere semnificativă

Număr semnificativ
de linii

Scădere-Număr
de Puncte

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15
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20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

În general, modificări ale acuității vizuale mai mici decât cele indicate la „Număr semnificativ de linii” și 
„Scăderea numărului de puncte” se pot datora constatărilor întâmplătoare, limitărilor metodei de testare sau 
variației fiziologice. În schimb, modificările acuității vizuale egale sau depășind cele de la „Număr semnificativ 
de linii” și „Scăderea numărului de puncte” indică necesitatea retestării și a evaluării cu atenție a stării vizuale a 
pacientului. Dacă o evaluare atentă confirmă această amploare a modificării vizuale și nu reușește să dezvăluie 
o altă cauză, administrarea etambutolului trebuie întreruptă și pacientul reevaluat la intervale frecvente. 
Scăderile progresive ale acuității vizuale în timpul terapiei trebuie considerate ca fiind datorate etambutolului.

Dacă se folosesc ochelari corectori înainte de tratament, aceștia trebuie purtați în timpul testării acuității vizuale. Pe 
parcursul a 1 până la 2 ani de terapie, se poate dezvolta o eroare de refracție care trebuie corectată pentru a obține 
rezultate exacte ale testelor. Testarea acuității vizuale printr-un orificiu elimină eroarea de refracție. Pacienții care 
dezvoltă anomalii vizuale în timpul tratamentului cu etambutol pot prezenta simptome vizuale subiective înainte sau 
simultan cu demonstrarea scăderii acuității vizuale și toți pacienții cărora li se administrează etambutol trebuie să fie 
interogați periodic cu privire la vedere încețoșată și alte simptome subiective oculare.

În plus, au fost raportate defecte de câmp vizual, daltonism, scotom, neuropatie optică, nevrita 
retrobulbară și anomalii oftalmice congenitale.

Pacienții trebuie sfătuiți să raporteze prompt medicului lor orice modificare a acuității vizuale.

Tulburări gastrointestinale

Suferință epigastrică, constipație, greață, vărsături, dureri abdominale, anorexie, gust metalic, gură uscată.

Tulburări hepatobiliare

A fost raportată afectarea funcției hepatice, așa cum este indicată de anomalii ale testelor funcției hepatice (creșterea 
aspartat aminotransferazei, creșterea alanin aminotransferazei) și toxicități hepatice, inclusiv decese. Au fost 
raportate, de asemenea, icter și disfuncție hepatică tranzitorie. Deoarece etambutolul este recomandat pentru 
terapie în asociere cu unul sau mai multe alte medicamente antituberculoase, aceste modificări pot fi legate de 
terapia concomitentă.

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat

Prurit, erupție cutanată, Sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică.

Tulburări musculo-scheletice, ale țesutului conjunctiv și osoase

Dureri articulare, gută acută.

Tulburări respiratorii, tulburări toracice și mediastinale

Infiltrate pulmonare cu sau fără eozinofilie.

Tulburări renale și urinare
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Guta, hiperuricemie

Tulburări generale și afecțiuni ale locului de administrare

Stare de rău, febră.

Reacții adverse legate de rifampicină:

Următoarele reacții au apărut la rifampicină. Deoarece rifampicina este o componentă a MYRIN®, 
aceste reacții pot apărea și la utilizarea MYRIN®.

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic

Trombocitopenie, leucopenie, anemie hemolitică, anemie, eozinofilie. Trombocitopenia a apărut atunci 
când etambutol și rifampicină au fost administrate concomitent conform unei doze intermitente
programați de două ori pe săptămână și în doze mari.

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacții de hipersensibilitate

Tulburări de metabolism și nutriție

Creșteri ale acidului uric seric.

Tulburări ale sistemului nervos

Dureri de cap, somnolență, oboseală, ataxie, amețeli, incapacitate de concentrare, confuzie psihică, slăbiciune musculară, 
amorțeală generalizată, durere la nivelul extremităților.

Tulburări oculare

Tulburări vizuale, conjunctivită exudativă.

Tulburări gastrointestinale

Arsuri la stomac, greață, vărsături, diaree, suferință epigastrică, anorexie, gaze, crampe, gurii dureroase, dureri de limbă, 
supraaglomerare fungică.

Tulburări hepatobiliare

Sindromul hepatitic sau prodromal hepatitic, sindrom asemănător șocului cu afectare hepatică, teste funcționale 
hepatice anormale (creșterea bilirubinei serice, a transaminazelor serice și a fosfatazei alcaline).

La pacienţii cu funcţie hepatică normală poate apărea hepatita de la rifampicină. Boala hepatică cronică, alcoolismul 
și vârsta înaintată par să crească incidența problemelor hepatice severe atunci când rifampicina este administrată 
singură sau concomitent cu izoniazida.

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat
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Prurit, urticarie, erupție cutanată, reacție pemfigoidă, purpură.

Tulburări ale sistemului renal și urinar

Creșteri ale BUN, nefrită interstițială, alterarea funcției renale.

Au fost raportate hemolize, hemoglobinurie, hematurie, insuficiență renală sau insuficiență renală acută și, în 
general, sunt considerate reacții de hipersensibilitate. Acestea au apărut în timpul terapiei intermitente sau când 
tratamentul a fost reluat după întreruperea intenționată sau accidentală a unui regim de dozare zilnică și au fost 
reversibile atunci când rifampicina a fost întreruptă și a fost instituită terapia adecvată.

Tulburări ale sistemului reproducător și ale sânilor

Tulburări menstruale.

Tulburări generale și afecțiuni ale locului de administrare

Febră, sindrom „asemănător gripei”.

Reacții adverse legate de izoniazidă:

Următoarele reacții au apărut la izoniazidă. Deoarece izoniazida este o componentă a MYRIN®, 
aceste reacții pot apărea și la utilizarea MYRIN®.

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic

agranulocitoza,
limfadenopatie.

eozinofilie, anemie, trombocitopenie, methemoglobinemie, vasculita,

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacții alergice, sindrom asemănător lupusului, sindrom reumatoid.
Hipersensibilitatea poate duce la febră, diferite erupții cutanate, hepatită, erupție cutanată (inclusiv 
morbiliformă, maculopapulară, purpurică și urticariană), vasculită și limfedem.

Tulburări ale sistemului nervos

Neuropatia periferică este cel mai frecvent efect toxic al izoniazidei. Este legat de doză, apare cel mai adesea la 
cei subnutriți și la cei predispuși la nevrite (de exemplu, alcoolici și diabetici) și este de obicei precedat de 
parestezii ale picioarelor și mâinilor. Incidența este mai mare la acetilatorii lenți. Izoniazida poate provoca 
nevrita periferică, acționând ca un antagonist al piridoxinei. Piridoxina a fost utilizată cu succes pentru 
profilaxia și tratamentul nevritei periferice induse de izoniazidă.

Dureri de cap, insomnie, neliniste, confuzie psihica, psihoze toxice, reflexe crescute, spasme 
musculare, parestezii)

Convulsiile au apărut la indivizi aparent normali, când s-a administrat izoniazidă în doze mari.

Tulburări oculare
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Au fost raportate nevrita optică și atrofie optică. Examenele oftalmologice trebuie efectuate oriunde 
apar probleme vizuale.

Tulburări ale urechii și ale labirintului

Tinitus.

Tulburări de metabolism și nutriție

Pelagra, hiperglicemie, acidoză metabolică, ginecomastie.

Tulburări gastrointestinale

Tulburări epigastrice, greață, vărsături, constipație.

Tulburări hepatobiliare

Hepatita severă și uneori fatală poate apărea și se poate dezvolta chiar și după multe luni de tratament. 
Riscul de a dezvolta hepatită este legat de vârstă și este crescut cu consumul zilnic de alcool.

Cazuri de pancreatită au fost observate în principal la pacienții tratați cu terapie combinată pentru activ
tuberculoză.

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat

Erupție cutanată, dermatită exfoliativă

Tulburări musculo-scheletice, ale țesutului conjunctiv și ale oaselor

Simptome artritice.

Tulburări renale și urinare

Tulburări urinare la bărbați (sindrom de obstrucție prostatică), retenție urinară.

Tulburări generale și afecțiuni ale locului de administrare

Febră, uscăciune a gurii.

4.9. Supradozaj

Supradozaj de MYRIN®produce semne și simptome în decurs de 30 de minute până la 3 ore după ingestie. 
Greața, vărsăturile, letargia, amețelile, tulburările de vorbire, vederea încețoșată și halucinațiile vizuale sunt 
printre manifestările timpurii. Inconștiența reală poate apărea cu afectarea hepatică severă. Decolorarea roșu-
maronie sau portocalie a pielii, urinei, transpirației, salivei, lacrimilor și fecalelor poate fi proporțională cu 
cantitatea ingerată. Mărirea ficatului, posibil cu sensibilitate, se poate dezvolta în câteva ore după supradozaj 
sever, iar icterul se poate dezvolta rapid. Afectarea hepatică poate fi mai accentuată la pacienții cu afectare 
anterioară a funcției hepatice. Cu supradozaj marcat, detresă respiratorie și depresie a SNC, care progresează 
rapid de la stupoare la comă profundă, sunt de așteptat, împreună cu convulsii severe, insolubile. acidoză 
metabolică severă, acetonurie, iar hiperglicemia sunt constatări tipice de laborator. Pierderea acuității vizuale 
poate indica o supradoză de etambutol
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Tratament

Întrerupeți MYRIN®. Asigurați căile respiratorii și stabiliți un schimb respirator adecvat. Piridoxina trebuie 
administrată în doză de 1 gram pentru fiecare gram de izoniazidă aparent ingerat. Se recomandă spălarea 
gastrică în primele 2 până la 3 ore, dar nu trebuie încercat până când convulsiile sunt sub control. Lavajul 
gastric cu pastă de cărbune activat instilat în stomac după evacuarea conținutului gastric ar putea ajuta și 
absorbi orice medicament rămas în tractul gastrointestinal. Pot fi necesare medicamente antiemetice pentru a 
controla greața/vărsăturile severe.

Diureza osmotică forțată (cu aport și debit măsurat) va ajuta la promovarea excreției medicamentului. Poate fi 
necesară hemodializa extracorporală.

Diureza activă (cu aport și debit măsurat) va ajuta la promovarea excreției medicamentului. Drenajul 
biliar poate fi indicat în prezența unei afectari grave a funcției hepatice care durează mai mult de 24-48 
de ore. În aceste circumstanțe, poate fi necesară hemodializă extracorporală.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1. PROPRIETĂȚI FARMACODINAMICE

MYRIN®are proprietăți tuberculostatice.

Mecanismul de acțiune al etambutolului nu este pe deplin cunoscut. Se difuzează în micobacterii și pare să 
suprime multiplicarea prin interferarea cu sinteza ARN. Este eficient numai împotriva micobacteriilor care se 
divid activ.

Rifampicina inhibă sinteza ARN bacteriană prin legarea puternică de subunitatea beta a ARN polimerazei 
dependente de ADN, împiedicând atașarea enzimei la ADN și blocând astfel inițierea transcripției ARN.

Izoniazida este un agent bactericid antitubercular, care este activ împotriva micobacteriilor care se divizează activ, iar 
modul său de acțiune poate fi legat de inhibarea sintezei acidului micolic și de distrugerea peretelui celular la 
organismele susceptibile.

5.2. PROPRIETĂȚI FARMACOCINETICE

Date dintr-un studiu de biodisponibilitate relativă la voluntari sănătoși cărora li sa administrat MYRIN®în stare de post arată 
că fiecare dintre cele 3 ingrediente active rifampicina, izoniazidă și etambutol, este bioechivalent cu respectivul medicament 
de referință atunci când aceste patru produse sunt administrate împreună.

Etambutol

Etambutol este ușor absorbit din tractul gastrointestinal. O singură doză de 25 mg/kg produce o concentrație 
plasmatică maximă de 2 până la 5 mcg/ml între 2 până la 4 ore. Este distribuit în majoritatea țesuturilor, inclusiv în 
plămâni și localizat în macrofagele ganglionilor limfatici alveolari și axilari pulmonari. În decurs de 24 de ore după 
administrare, aproape 75% din doza ingerată de etambutol este excretată ca medicament nemodificat și până la 15% 
este excretată ca cei 2 metaboliți în urină prin filtrare glomerulară și secreție tubulară. Timpul mediu de înjumătățire 
prin eliminare este de aproximativ 3 ore. Etambutol se acumulează la pacienții cu insuficiență renală.
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Etambutol traversează placenta și este excretat în laptele matern.

Rifampicina

Rifampicina este bine absorbită după administrarea orală. O concentrație plasmatică maximă de 7 până la 9 
mcg/ml este atinsă în 2 până la 4 ore după o doză de 600 mg. Alimentele scade absorbția rifampicinei. 
Rifampicina suferă recirculare enterohepatică după absorbție. Se difuzează bine în majoritatea țesuturilor 
corpului, inclusiv în lichidul cefalorahidian și este metabolizat în principal în metabolitul deacetilat. Acest 
metabolit deacetilat posedă activitatea antibacteriană a medicamentului nemodificat. Aproximativ 65% dintr-o 
doză de rifampicină este excretată în fecale și aproape 30% în urină, din care mai puțin de jumătate poate fi 
medicament nemodificat. Timpul de înjumătățire prin eliminare al rifampicinei după dozele inițiale variază de la 
2 până la 5 ore și scade la 2 până la 3 ore după administrarea repetată din cauza metabolismului hepatic 
crescut. Deși clearance-ul renal al rifampicinei este redus la pacienții cu insuficiență renală, ajustarea dozei la 
acești pacienți nu este necesară. Clearance-ul rifampicinei este semnificativ scăzut la pacienții cu boală 
hepatică. Consultați secțiunile4.3. Contraindicatii,4.4. Avertismente speciale și precauții pentru utilizareși
4.8. Efecte nedoritepentru mai multe informații cu privire la utilizarea rifampicinei la pacienții cu insuficiență 
hepatică.

Rifampicina traversează placenta și se excretă în laptele matern.

izoniazidă

Izoniazida este absorbită rapid și concentrațiile plasmatice maxime sunt atinse la 1 până la 2 ore după ingestia orală. 
Alimentele scade biodisponibilitatea izoniazidei. Distribuția tisulară a izoniazidei este extinsă. Niveluri semnificative de 
izoniazidă sunt atinse în mai multe fluide corporale (lichide pleural, ascitic și cefalorahidian) și țesuturi. Izoniazida este 
metabolizată în principal prin acetilare și deshidratare. Rata de acetilare este determinată genetic. Concentrațiile 
plasmatice și timpul de înjumătățire al medicamentului sunt, prin urmare, dependente de rata de acetilare a 
indivizilor. Timpul mediu de înjumătățire prin eliminare la adulți variază foarte mult de la 1,2 ore la 5,0 ore. Aproape 
75% până la 95% dintr-o doză de izoniazidă este excretată în principal sub formă de metaboliți în urină în decurs de 
24 de ore. Trebuie luată în considerare acumularea medicamentului la pacienții cu insuficiență renală. Pacienții cu 
boală hepatică acută sau cronică au concentrații serice mai mari de izoniazidă și prezintă un timp de înjumătățire 
seric mai lung pentru izoniazidă. Ajustarea dozei poate fi necesară la acești pacienți pentru a evita efectele adverse 
ale medicamentului.

Izoniazida traversează placenta și se excretă în laptele matern.

5.3. DATE PRECLINICE DE SECURITATE

Informatia nu este disponibilă

6. DATE FARMACEUTICE

6.1. LISTA EXCIPIENȚILOR

zaharoza
Soluție de sorbitol
Gelatina Bloom
Amidon glicolat de sodiu 
Lauril sulfat de sodiu
Celuloză stearat de 
magneziu microcristalin
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Acid stearic
Opadry
Ulei mineral ușor
Pudră de talc: *
Apa purificata: *

* Folosit în procesul de fabricație, dar nu apare în produsul final

6.2. INCOMPATIBILITĂȚI

Informatia nu este disponibilă

6.3. TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni

6.4. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se pastra intr-un loc uscat si racoros sub 
30°C. Protejați de căldură și umiditate.
Medicamentele nu trebuie ținute la îndemâna copiilor

6.5. NATURA ŞI CONŢINUTUL CONTAINERULUI

MYRIN®:
Ambalaj: anii 80

MYRIN FORTE®:
Ambalaj: Anii 80 și 100

Myrin/LPD/PK-0
Conform LPD din Filipine, datată:

5
01 noiembrie 2020și informații aprobate în Pakistan

Comercializat de:

Pfizer Pakistan Limited

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru webwww.pfizer.com.pkpentru cea mai recentă versiune a prospectului produsului.
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