
MYRIN®Tabletter
(Ethambutol HCl-Rifampicin-Isoniazid)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

MYRIN®, MYRIN®FORTE

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Kombination av Ethambutol HCl, Rifampicin, Isoniazid som:

MYRIN®, MYRIN®FORTE

Varje MYRIN®tabletten innehåller:

Aktiv beståndsdel Sammansättning

Etambutol HCl 300 mg

Rifampicin 150 mg

Isoniazid 75 mg

Myrin®Forte tablett innehåller:

Aktiv beståndsdel Sammansättning

Etambutol HCl 275 mg

Rifampicin 150 mg

Isoniazid 75 mg

3. LÄKEMEDELSFORM

Tabletter

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1. TERAPEUTISKA INDIKATIONER

MYRIN®är indicerat i fortsättningsfasterapi av nya fall och återbehandlingsfall. I populationer med kända 
eller misstänkta höga nivåer av isoniazidresistens kan nya TB-patienter få MYRIN®terapi i 
fortsättningsfaserna ett acceptabelt alternativ till Rifampicin och Isoniazid.
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4.2. DOSERING OCH ADMINISTRERINGSSÄTT

MYRIN®bör tas 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid. Skulle gastrointestinala irritation uppstå kan 
kombinationen tas med mat eller antacida, men inte aluminiuminnehållande antacida.

Den rekommenderade doseringen och behandlingsregimen för tuberkulos beror på patientens medicinska 
historia, respons på behandlingen och isolats känslighet.

Föreslagen dosering

Det dagliga dosintervallet för tre viktiga läkemedel som rekommenderas av myndigheterna i den korta 
kemoterapin är:

Etambutol 15 mg – 25 mg/kg Rifampicin 
10 mg/kg upp till 600 mg Isoniazid 5 mg - 
10 mg/kg upp till 300 mg

Varje MYRIN®tabletten innehåller:
Etambutol HCl 300 mg, Rifampicin 150 mg och Isoniazid 75 mg

Patienterna ska ges följande engångsdos en till två timmarföre en måltid. En 
tablett/15 kg kroppsvikt.

Alternativt kan följande doseringsschema användas.
(Beräkna alltid doseringen efter patientens vikt. Användning av separata läkemedel rekommenderas vid 
avvikande viktdos med fasta doskombinationer.)

PATIENT KROPP
VIKT (KG)

Fortsättningsfas

04 månader i NYA FALL

05 månader i ÅTERBEHANDLINGSFALL

MYRIN ®

30-39
40-54

55 och uppåt

02 Tabletter
03 Tabletter
04 Tabletter

Pediatrisk dosering

Effekten av kombinationen har inte fastställts på barn, och denna produkt bör inte användas till 
barn under 13 år eftersom säkra förhållanden för användning inte har fastställts.

Geriatrisk dosering

Som med alla läkemedel bör försiktighet iakttas vid användning av MYRIN®för att behandla äldre patienter.

Njurinsufficiens

Etambutol ackumuleras hos patienter med njurinsufficiens. Om nedsatt njurfunktion är allvarligt eller om patienter är 
långsamma acetylatorer, kan en dosreduktion behövas.
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Leverinsufficiens

Dosjustering av MYRIN®kan vara nödvändigt hos patienter med leverinsufficiens eller patienter som är långsamma 
acetylatorer. Patienter med akut eller kronisk leversjukdom och patienter som är långsamma acetylatorer har högre 
serumkoncentrationer av isoniazid och uppvisar en längre serumhalveringstid för isoniazid. Clearance av rifampicin 
är signifikant minskat hos patienter med leversjukdom.

4.3. KONTRAINDIKATIONER

MYRIN®
isoniazid, eller något av hjälpämnena i denna produkt.

ska inte användas till patienter med en känd överkänslighet mot etambutol, rifampicin eller

MYRIN®är också kontraindicerat i närvaro av alkoholism, optisk neurit,
eller hos patienter med känd retrobulbar neurit om inte läkaren bestämmer att det kan användas.

i närvaro av gulsot,

MYRIN®är också kontraindicerat hos patienter som inte kan uppskatta och rapportera visuella biverkningar 
eller synförändringar (t.ex. små barn och patienter med psykisk sjukdom eller psykisk brist).

4.4. SÄRSKILDA VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING

Det har rapporterats om allvarliga kutana biverkningar (SCAR), såsom Stevens-Johnsons syndrom (SJS), 
toxisk epidermal nekrolys (TEN), läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), och 
akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) med läkemedel mot tuberkulos (se avsnitt4.8 
Biverkningar). Om patienter utvecklar hudutslag bör de övervakas noggrant och misstänkt(a) läkemedel 
sättas ut om lesioner fortskrider. Det är svårt att identifiera det specifika läkemedlet, eftersom flera anti-
tuberkulosläkemedel ordineras samtidigt. Specifikt för DRESS, ett potentiellt livshotande ärr i flera 
system, kan tiden innan de första symtomen debuterar förlängas. DRESS är en klinisk diagnos och dess 
kliniska presentation är fortfarande grunden för beslutsfattande. Ett tidigt utsättande av det misstänkta 
läkemedlet är nödvändigt på grund av syndromets dödlighet och viscerala
inblandning (t.ex. lever, benmärg eller njure).

Etambutolhydroklorid kan ge minskning av synskärpan som kan tyckas bero på optisk/retrobulbar 
neurit. Denna effekt kan vara relaterad till dos och behandlingslängd. Denna effekt är i allmänhet 
reversibel när administreringen av läkemedlet avbryts omedelbart. Men irreversibel blindhet har 
rapporterats. (Se avsnitt4.8. Oönskade effekter).

Levertoxicitet inklusive dödsfall har rapporterats. Baslinje och periodisk bedömning av 
leverfunktionen bör utföras.

Etambutol har en unik effekt på ögat. Det är
genomgå en fullständig oftalmisk undersökning innan behandlingen påbörjas och med jämna mellanrum under 

läkemedelsadministrering. Detta bör inkludera synskärpa, färg, syn, omkrets och
oftalmoskopi. Hos patienter med synfel som grå starr, återkommande inflammatoriska tillstånd i 
ögat, optisk neurit och diabetisk retinopati är utvärderingen av förändringar i synskärpan svårare. 
Hos sådana patienter bör hänsyn tas till

och eventuell synförsämring

därför, rekommenderade det Alltpatienter tar MYRIN®

skall
undersökning

de förhållandet mellan förväntade fördelar från MYRIN®

administrering (se avsnitt4.8. Oönskade effekter).

Urin, avföring, saliv, sputum och tårar kan färgas röd-orange av rifampicinkomponenten i MYRIN®. 
Mjuka kontaktlinser kan bli permanent färgade.
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Som med alla potenta läkemedel bör periodisk bedömning av organsystemfunktioner, inklusive njur-, 
lever- och hematopoetiska, göras under MYRIN®terapi.

Pyridoxinbrist observeras ibland hos vuxna som tar höga doser isoniazid. Behandling med höga 
doser vitamin B6 kan vara nödvändig.

Patienter med risk för perifer neuropati till följd av undernäring, kroniskt alkoholberoende eller 
diabetes bör dessutom få pyridoxin, 10 mg dagligen. Där hälsostandarden i samhället är låg 
bör detta erbjudas rutinmässigt.

MYRIN®bör administreras med försiktighet till epilepsipatienter, eftersom det kan framkalla kramper, eller till 
patienter i psykotiska tillstånd som kännetecknas av mani eller hypomani.

MYRIN®bör användas med försiktighet till patienter med diabetes mellitus, eftersom behandlingen kan vara 
svårare.

MYRIN®kan försämra synskärpan och färgseendet, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon och använda 
maskiner.

Patienter med nedsatt njurfunktion behöver minska dosen beroende på serumnivåer av etambutolhydroklorid, 
eftersom den huvudsakliga utsöndringsvägen för detta läkemedel är via njurarna.

Som med alla potenta läkemedel bör baslinje och periodisk bedömning av organsystemfunktioner, inklusive 
njur-, lever- och hematopoetiska, utföras.

4.5. INTERAKTION MED ANDRA LÄKEMEDEL OCH ANDRA FORMER AV INTERAKTION

Interaktioner relaterade till Ethambutol

Samtidig administrering av etambutol och andra neurotoxiska läkemedel kan öka risken för 
neurotoxicitet, såsom optisk och perifer neurit.

Antacida som innehåller aluminiumhydroxid har försämrat absorptionen av etambutol.

Etambutol kan reagera med fentolamin (Rogitine) för att framkalla ett falskt positivt test för feokromocytom.

Interaktioner relaterade till Rifampicin

Rifampicin har observerats minska den antikoagulerande effekten av läkemedel av kumarintyp. Det 
rekommenderas att protrombintiden mäts dagligen eller så ofta som nödvändigt för att fastställa och bibehålla 
den nödvändiga dosen av kumadin.

Det har rapporterats att tillförlitligheten av orala preventivmedel kan påverkas hos patienter som 
behandlas för tuberkulos med rifampicin i kombination med minst 1 annat antituberkulosläkemedel. I 
sådana fall kan alternativa preventivmedel behöva övervägas.

Rifampicin kan öka metabolismen av följande läkemedel genom induktion av levermikrosomala enzymer, vilket 
resulterar i lägre serumkoncentrationer:
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Aminofyllin, teofyllin, sulfonureider orala antidiabetiska medel, fenobarbital, systemiska 
betaadrenerga blockerande medel, kloramfenikol, klofibrat, kortikosteroider, cyklosporin, dapson, 
diazepam, digitalisglykosider, disopyramid, metoxiletin, mexiletine, toquimetin, mexiletine, 
toquimetin, mexiletine, toquitinin, , oral verapamil.

Samtidig användning av klofazimin har resulterat i minskad absorption av rifampicin, försenat dess tid till 
toppkoncentration och ökad halveringstid.

Terapeutiska nivåer av rifampicin har visat sig hämma standardmikrobiologiska analyser av serumfolat 
och vitamin B12. Alternativa metoder måste övervägas vid bestämning av folat och vitamin B12

koncentrationer i närvaro av rifampicin.

Probenecid kan konkurrera med rifampicin om leverupptaget, vilket resulterar i ökat och mer förlängt 
rifampicinupptag och/eller toxicitet; effekten är dock inkonsekvent och samtidig användning av probenecid för att 
öka serumkoncentrationerna av rifampicin rekommenderas inte.

Interaktioner relaterade till Isoniazid

Kronisk användning av isoniazid kan minska plasmaclearance och förlänga verkningstiden för 
alfentanil, kumarin, indandionderivat antikoagulantia, bensodiazepiner, karbamazepin och 
teofyllin.

Användningen av fenytoin bör övervakas noggrant hos patienter som får isoniazid samtidigt. Isoniazid 
kan minska utsöndringen av fenytoin eller förstärka dess effekter.

Samtidig användning av kronisk paracetamol, alkohol, rifampicin och andra hepatotoxiska läkemedel kan öka 
risken för isoniazid-inducerad levertoxicitet. Antacida som innehåller aluminium kan fördröja och minska 
absorptionen och serumkoncentrationerna av isoniazid.

Samtidigt intag av vissa typer av ost som Swiss eller Cheshire, eller fisk som tonfisk eller sardiner 
kan leda till klåda i huden, snabbt eller bultande hjärta, frossa och huvudvärk, vilket tros bero på 
hämningen av plasmamonoamin oxidas och diaminoxidas av isoniazid, vilket stör metabolismen av 
tyramin och histamin som finns i fisk och ost.

Glukokortikosteroider kan öka metabolismen i levern och/eller utsöndringen av isoniazid.

Samtidig användning med cykloserin, disulfiram och andra neurotoxiska läkemedel kan öka risken för 
CNS-toxicitet.

Isoniazid kan öka bildningen av en potentiellt neurotoxisk oorganisk fluoridmetabolit när det används 
samtidigt med enfluran.

Samtidig användning av isoniazid och ketokonazol eller parenteralt mikonazol rekommenderas inte.

Falskt positiva reaktioner med uringlukostester av kopparsulfat kan förekomma.

4.6. FRUKTILITET, GRAVIDITET OCH AMNING

Komponenterna i MYRIN®har skadliga farmakologiska effekter på graviditet och foster. Det finns inga 
adekvata data från användning av rifampicin, etambutol och isoniazid hos gravida kvinnor. Djurstudier 
har visat reproduktionstoxicitet. Den potentiella risken för människor är okänd.
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Rifampicin har visat sig vara teratogent hos djur vid mycket höga doser. Vid administrering under de sista 
veckorna av graviditeten kan rifampicin orsaka postnatala blödningar hos modern och spädbarnet för vilka 
behandling med vitamin K kan vara indicerad. Eftersom rifampicin har rapporterats passera placentabarriären 
och dyker upp i navelsträngsblod, bör nyfödda till rifampicinbehandlade mödrar observeras noggrant för 
eventuella tecken på biverkningar.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Det finns rapporter om oftalmiska avvikelser 
som förekommer hos spädbarn som fötts av kvinnor på antituberkulös behandling som inkluderade 
etambutolhydroklorid. Etambutolhydroklorid ska endast användas under graviditet om nyttan motiverar den 
potentiella risken för fostret.

Etambutolhydroklorid har visats vara teratogent hos gravida möss och kaniner när det ges i höga doser. 
När gravida möss eller kaniner behandlades med höga doser etambutolhydroklorid ökade 
fosterdödligheten något men inte signifikant (P>0,05). Honråttor som behandlats med 
etambutolhydroklorid visade små men obetydliga (P>0,05) minskningar i fertilitet och kullstorlek.

Hos foster födda av möss som behandlats med höga doser etambutolhydroklorid under 
graviditeten observerades en låg förekomst av gomspalt, exencefali och abnormitet i kotpelaren. 
Mindre avvikelser i halskotan sågs hos nyfödda råttor som behandlats med höga doser 
etambutolhydroklorid under graviditeten. Kaniner som fick höga doser etambutolhydroklorid under 
graviditeten födde två foster med monoftalmi, ett med en förkortad höger underarm åtföljd av 
bilateral kontraktur i handleden och ett med hareläpp och gomspalt.

Isoniazid har rapporterats vara embryodödande hos gravida råttor och kaniner.

Rifampicin och isoniazid utsöndras i bröstmjölk. Därför ska spädbarn inte ammas av patienter 
som får MYRIN®

4.7. EFFEKTER PÅ Förmågan ATT KÖRA OCH ANVÄNDA MASKINER

MYRIN®kan försämra synskärpan och färgseendet, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon och använda 
maskiner.

4.8. OÖNSKADE EFFEKTER

MYRIN®är en kombination av etambutol, rifampicin och isoniazid. Varje komponent har specifika rapporterade 
biverkningar som visas nedan.

Biverkningar relaterade till etambutol:

Följande reaktioner har inträffat med etambutol. Eftersom etambutol är en komponent i MYRIN®,
dessa reaktioner kan också uppstå vid användning av MYRIN®.

Blod- och lymfsystemet

Leukopeni, trombocytopeni, neutropeni.

Immunsystemets störningar
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Anafylaktisk/anafylaktoid reaktion (inklusive chock och dödsfall).

Överkänslighetssyndrom som består av kutan reaktion (såsom hudutslag eller exfoliativ 
dermatit), eosinofili och en eller flera av följande: hepatit, pneumonit, nefrit, myokardit och 
perikardit. Feber och lymfadenopati kan förekomma.

Metabolism och näringsstörningar

Anorexi, förhöjda urinsyrakoncentrationer i serum.

Störningar i nervsystemet

Yrsel, hypoestesi, parestesi.

Ögonstörningar

Etambutol kan ge minskning av synskärpan inklusive irreversibel blindhet, som verkar bero på 
optisk neurit. Denna effekt kan vara relaterad till dos och behandlingslängd, och patienter som får 
etambutol under längre perioder i doser >20 mg/kg har en ökad risk för utveckling av optikusneurit. 
Denna effekt är i allmänhet reversibel när administreringen av läkemedlet avbryts omedelbart, och 
återhämtning av synskärpan sker vanligtvis under en period av veckor till månader efter att 
läkemedlet har avbrutits. Vissa patienter har fått etambutol igen efter sådan återhämtning utan att 
synförlusten har återkommit. Men i sällsynta fall kan återhämtningen försenas i upp till ett år eller 
mer, och irreversibel blindhet har också rapporterats. Dessutom kan barn och vuxna med låg 
kroppsvikt (<

Eftersom etambutol har en unik effekt på ögat, rekommenderas att patienter genomgår en fullständig oftalmologisk undersökning innan behandling påbörjas och med jämna mellanrum under läkemedelsadministrering. 

Denna undersökning bör omfatta synskärpa, färgseende, perimetri och oftalmoskopi. Eftersom detta läkemedel kan ha negativa effekter på synen, bör fysisk undersökning inkludera oftalmoskopi, fingerperimetri och 

testning av färgdiskriminering. Hos patienter med synfel som grå starr, återkommande inflammatoriska tillstånd i ögat, optisk neurit och diabetisk retinopati är utvärderingen av förändringar i synskärpan svårare, och man 

bör se till att variationer i synen inte beror på underliggande sjukdomstillstånd. Hos sådana patienter, hänsyn bör tas till förhållandet mellan förväntade fördelar och eventuell synförsämring eftersom det är svårt att 

utvärdera synförändringar. Förändringen i synskärpa kan vara ensidig eller bilateral och därför måste varje öga testas separat och båda ögonen testas tillsammans. Test av synskärpa bör utföras innan behandling med 

etambutol påbörjas och regelbundet under administrering av läkemedel, förutom att det bör göras en gång i månaden när patienten har en dos på 15 mg/kg/dag eller mer. Snellen ögondiagram rekommenderas för test 

av synskärpa. Kliniska studier har visat att det finns tydliga fluktuationer på 1 eller 2 linjer i Snellen-diagrammet i synskärpan hos många tuberkulösa patienter som inte får etambutol. Förändringen i synskärpa kan vara 

ensidig eller bilateral och därför måste varje öga testas separat och båda ögonen testas tillsammans. Test av synskärpa bör utföras innan behandling med etambutol påbörjas och regelbundet under administrering av 

läkemedel, förutom att det bör göras en gång i månaden när patienten har en dos på 15 mg/kg/dag eller mer. Snellen ögondiagram rekommenderas för test av synskärpa. Kliniska studier har visat att det finns tydliga 

fluktuationer på 1 eller 2 linjer i Snellen-diagrammet i synskärpan hos många tuberkulösa patienter som inte får etambutol. Förändringen i synskärpa kan vara ensidig eller bilateral och därför måste varje öga testas 

separat och båda ögonen testas tillsammans. Test av synskärpa bör utföras innan behandling med etambutol påbörjas och regelbundet under administrering av läkemedel, förutom att det bör göras en gång i månaden 

när patienten har en dos på 15 mg/kg/dag eller mer. Snellen ögondiagram rekommenderas för test av synskärpa. Kliniska studier har visat att det finns tydliga fluktuationer på 1 eller 2 linjer i Snellen-diagrammet i 

synskärpan hos många tuberkulösa patienter som inte får etambutol. förutom att det ska göras en gång i månaden när patienten har en dos på 15 mg/kg/dag eller mer. Snellen ögondiagram rekommenderas för test av 

synskärpa. Kliniska studier har visat att det finns tydliga fluktuationer på 1 eller 2 linjer i Snellen-diagrammet i synskärpan hos många tuberkulösa patienter som inte får etambutol. förutom att det ska göras en gång i 

månaden när patienten har en dos på 15 mg/kg/dag eller mer. Snellen ögondiagram rekommenderas för test av synskärpa. Kliniska studier har visat att det finns tydliga fluktuationer på 1 eller 2 linjer i Snellen-diagrammet i synskärpan hos många tuberkulösa patienter som inte får etambutol.

Tabellen nedan kan vara användbar för att tolka möjliga förändringar i synskärpa som kan tillskrivas etambutol.

Initial Snellen
Värde

Värde indikerar
Betydande minskning

Betydande antal
av linjer

Minska-Antal
av poäng

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

I allmänhet kan förändringar i synskärpan mindre än de som anges under "Betydande antal linjer" och 
"Minska antalet poäng" bero på slumpmässiga fynd, begränsningar av testmetoden eller fysiologisk 
variation. Omvänt indikerar förändringar i synskärpan som är lika med eller överstiger de under 
"Betydande antal linjer" och "Minska antalet punkter" behov av omtestning och noggrann utvärdering av 
patientens synstatus. Om noggrann utvärdering bekräftar den visuella förändringens storlek och inte 
visar någon annan orsak, bör etambutol sättas ut och patienten utvärderas på nytt med täta intervall. 
Progressiv minskning av synskärpan under behandlingen måste anses bero på etambutol.

Om korrigerande glasögon används före behandling måste dessa bäras vid synskärpa. Under 1 till 2 
års behandling kan ett brytningsfel utvecklas som måste korrigeras för att få korrekta testresultat. 
Testning av synskärpan genom ett nålhål eliminerar brytningsfelet. Patienter som utvecklar 
synavvikelser under behandling med etambutol kan uppvisa subjektiva synsymtom före, eller 
samtidigt med påvisandet av minskad synskärpa, och alla patienter som får etambutol bör 
regelbundet förhöras om dimsyn och andra subjektiva ögonsymtom.

Dessutom har synfältsdefekt, färgblindhet, skotom, optisk neuropati, retrobulbar neurit och 
medfödda oftalmiska avvikelser rapporterats.

Patienter bör rådas att omedelbart rapportera till sin läkare varje förändring av synskärpan.

Gastrointestinala störningar

Epigastrisk besvär, förstoppning, illamående, kräkningar, buksmärtor, anorexi, metallsmak, muntorrhet.

Lever och gallvägar

Nedsatt leverfunktion, vilket indikeras av abnormiteter i leverfunktionstester (förhöjt 
aspartataminotransferas, ökat alaninaminotransferas) och levertoxicitet inklusive dödsfall, har 
rapporterats. Gulsot och övergående leverdysfunktion har också rapporterats. Eftersom etambutol 
rekommenderas för behandling i kombination med 1 eller flera andra antituberkulosläkemedel, kan 
dessa förändringar vara relaterade till samtidig behandling.

Hud och subkutan vävnad

Klåda, utslag, Stevens-Johnsons syndrom, giftig epidermal nekrolys.

Muskuloskeletala, bindvävs- och bensjukdomar

Ledvärk, akut gikt.

Andningsstörningar, bröstkorg och mediastinum

Lunginfiltrat med eller utan eosinofili.

Njur- och urinvägsstörningar
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Gikt, hyperurikemi

Allmänna störningar och villkor för administrationsplatsen

Besvärskänsla, feber.

Biverkningar relaterade till Rifampicin:

Följande reaktioner har inträffat med rifampicin. Eftersom rifampicin är en komponent i MYRIN®Dessa 
reaktioner kan också uppstå vid användning av MYRIN®.

Blod- och lymfsystemet

Trombocytopeni, leukopeni, hemolytisk anemi, anemi, eosinofili. Trombocytopeni har inträffat 
när etambutol och rifampicin administrerats samtidigt enligt en intermittent dos
schema två gånger i veckan och i höga doser.

Immunsystemets störningar

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och näringsstörningar

Förhöjda urinsyra i serum.

Störningar i nervsystemet

Huvudvärk, dåsighet, trötthet, ataxi, yrsel, oförmåga att koncentrera sig, mental förvirring, 
muskelsvaghet, allmän domningar, smärta i extremiteterna.

Ögonstörningar

Synstörningar, exsudativ konjunktivit.

Gastrointestinala störningar

Halsbränna, illamående, kräkningar, diarré, epigastrisk besvär, anorexi, gaser, kramper, ont i munnen, ont i tungan, 
svampöverväxt.

Lever och gallvägar

Hepatit eller hepatit prodromalt syndrom, chockliknande syndrom med leverpåverkan, onormala 
leverfunktionstester (förhöjda serumbilirubin, serumtransaminaser och alkaliskt fosfatas).

Hepatit från rifampicin kan förekomma hos patienter med normal leverfunktion. Kronisk leversjukdom, 
alkoholism och hög ålder verkar öka förekomsten av allvarliga leverproblem när rifampicin ges ensamt 
eller samtidigt med isoniazid.

Hud och subkutan vävnad

9
Enligt Filippinernas LPD Daterad: 01 november 2020 och godkänd information i Pakistan



MYRIN/LPD/PK-05

Klåda, urtikaria, utslag, pemfigoid reaktion, purpura.

Njur- och urinvägsstörningar

Förhöjda BUN, interstitiell nefrit, förändring i njurfunktion.

Hemolys, hemoglobinuri, hematuri, njurinsufficiens eller akut njursvikt har rapporterats och anses 
allmänt vara överkänslighetsreaktioner. Dessa har inträffat under intermittent behandling eller när 
behandlingen återupptagits efter avsiktligt eller oavsiktligt avbrott av en daglig dosregim och var 
reversibla när rifampicin avbröts och lämplig behandling inleddes.

Reproduktionssystemet och bröststörningar

Menstruationsrubbningar.

Allmänna störningar och villkor för administrationsplatsen

Feber, "influensaliknande" syndrom.

Biverkningar relaterade till isoniazid:

Följande reaktioner har inträffat med isoniazid. Eftersom isoniazid är en komponent i MYRIN®Dessa 
reaktioner kan också uppstå vid användning av MYRIN®.

Blod- och lymfsystemet

Agranulocytos,
lymfadenopati.

eosinofili, anemi, trombocytopeni, methemoglobinemi, vaskulit,

Immunsystemets störningar

Allergiska reaktioner, lupusliknande syndrom, reumatoid syndrom.
Överkänslighet kan resultera i feber, olika hudutslag, hepatit, hudutslag (inklusive morbilliforma, 
makulopapulära, purpura och urtikaria), vaskulit och lymfödem.

Störningar i nervsystemet

Perifer neuropati är den vanligaste toxiska effekten av isoniazid. Det är dosrelaterat, förekommer oftast hos 
undernärda och hos dem som är predisponerade för neurit (t.ex. alkoholister och diabetiker) och föregås 
vanligtvis av parestesi i fötter och händer. Förekomsten är högre i långsamma acetylatorer. Isoniazid kan 
orsaka perifer neurit genom att fungera som en pyridoxinantagonist. Pyridoxin har använts framgångsrikt för 
profylax och behandling av isoniazid-inducerad perifer neurit.

Huvudvärk, sömnlöshet, rastlöshet, mental förvirring, giftiga psykoser, ökade reflexer, 
muskelryckningar, parestesier)

Kramper har förekommit hos till synes normala individer när de getts isoniazid i höga doser.

Ögonstörningar
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Optisk neurit och optisk atrofi har rapporterats. Oftalmologiska undersökningar bör utföras överallt 
där synbesvär uppstår.

Öron- och labyrintsjukdomar

Tinnitus.

Metabolism och näringsstörningar

Pellagra, hyperglykemi, metabol acidos, gynekomasti.

Gastrointestinala störningar

Epigastrisk besvär, illamående, kräkningar, förstoppning.

Lever och gallvägar

Allvarlig och ibland dödlig hepatit kan uppstå och kan utvecklas även efter många månaders behandling. 
Risken att utveckla hepatit är åldersrelaterad och ökar med daglig konsumtion av alkohol.

Fall av pankreatit har främst setts hos patienter som behandlats med kombinationsterapi för aktiv
tuberkulos.

Hud och subkutan vävnad

Utslag, exfoliativ dermatit

Muskuloskeletala, bindvävs- och bensjukdomar

Artritiska symtom.

Njur- och urinvägsstörningar

Urinstörning hos män (prostataobstruktionssyndrom), urinretention.

Allmänna störningar och villkor för administrationsplatsen

Feber, muntorrhet.

4.9. ÖVERDOS

Överdosering av MYRIN®ger tecken och symtom inom 30 minuter till 3 timmar efter intag. 
Illamående, kräkningar, slöhet, yrsel, sluddrigt tal, suddig syn och synhallucinationer är bland de 
tidiga manifestationerna. Faktisk medvetslöshet kan uppstå vid allvarlig leverpåverkan. Brunröd 
eller orange missfärgning av huden, urin, svett, saliv, tårar och avföring kan vara proportionell mot 
mängden som intas. Leverförstoring, eventuellt med ömhet, kan utvecklas inom några timmar efter 
allvarlig överdos och gulsot kan utvecklas snabbt. Leverpåverkan kan vara mer markant hos 
patienter med tidigare nedsatt leverfunktion. Med påtaglig överdos kan man förvänta sig andnöd 
och CNS-depression, som snabbt går från stupor till djup koma, tillsammans med svåra, 
svårbehandlade anfall. Allvarlig metabol acidos, acetonuri, och hyperglykemi är typiska 
laboratoriefynd. Förlust av synskärpa kan indikera en överdos av etambutol
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Behandling

Avbryt MYRIN®. Säkra luftvägarna och upprätta adekvat andningsutbyte. Pyridoxin ska administreras i en 
dos av 1 gram för varje gram isoniazid som uppenbarligen intas. Magsköljning inom de första 2 till 3 
timmarna rekommenderas, men bör inte försökas förrän konvulsioner är under kontroll. Magsköljning 
med slurry med aktivt kol instillerad i magen efter evakuering av maginnehållet kan hjälpa och absorbera 
eventuellt kvarvarande läkemedel i mag-tarmkanalen. Antiemetika kan behövas för att kontrollera 
allvarligt illamående/kräkningar.

Forcerad osmotisk diures (med uppmätt intag och produktion) kommer att bidra till att främja utsöndring av 
läkemedlet. Extrakorporal hemodialys kan behövas.

Aktiv diures (med uppmätt intag och produktion) hjälper till att främja utsöndring av läkemedlet. 
Galldränage kan vara indicerat vid allvarligt nedsatt leverfunktion som varar i mer än 24-48 timmar. 
Under dessa omständigheter kan extrakorporeal hemodialys krävas.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1. FARMAKODYNAMISKA EGENSKAPER

MYRIN®har tuberkulostatiska egenskaper.

Verkningsmekanismen för etambutol är inte helt känd. Det diffunderar in i mykobakterier och verkar 
undertrycka multiplikationen genom att störa RNA-syntesen. Det är endast effektivt mot mykobakterier 
som aktivt delar sig.

Rifampicin hämmar bakteriell RNA-syntes genom att binda starkt till beta-subenheten av DNA-beroende RNA-
polymeras, vilket förhindrar bindningen av enzymet till DNA och blockerar därmed initiering av RNA-
transkription.

Isoniazid är ett bakteriedödande antituberkulärt medel, som är aktivt mot aktivt delande mykobakterier, 
och dess verkningsmekanism kan relatera till hämning av mykolsyrasyntes och störning av cellväggen i 
mottagliga organismer.

5.2. FARMAKOKINETISKA EGENSKAPER

Data från en relativ biotillgänglighetsstudie på friska frivilliga som fick MYRIN®i fastande tillstånd visar att var 
och en av de 3 aktiva ingredienserna rifampicin, isoniazid och etambutol, är bioekvivalent med respektive 
referensläkemedelsprodukt när dessa fyra produkter ges tillsammans.

Etambutol

Etambutol absorberas lätt från mag-tarmkanalen. En enkeldos på 25 mg/kg ger en maximal 
plasmakoncentration på 2 till 5 mcg/ml mellan 2 och 4 timmar. Det distribueras till de flesta vävnader inklusive 
lungan och lokaliseras i lungalveolära och axillära lymfkörtelmakrofager. Inom 24 timmar efter administrering 
utsöndras nästan 75 % av en intagen dos av etambutol som oförändrat läkemedel och upp till 15 % utsöndras 
som de 2 metaboliterna i urinen via glomerulär filtration och tubulär sekretion. Den genomsnittliga 
halveringstiden för eliminering är cirka 3 timmar. Etambutol ackumuleras hos patienter med nedsatt 
njurfunktion.
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Etambutol passerar placentan och utsöndras i bröstmjölk.

Rifampicin

Rifampicin absorberas väl efter oral administrering. En maximal plasmakoncentration på 7 till 9 mcg/ml 
uppnås inom 2 till 4 timmar efter en dos på 600 mg. Mat minskar absorptionen av rifampicin. Rifampicin 
genomgår enterohepatisk recirkulation efter absorption. Det diffunderar väl in i de flesta kroppsvävnader 
inklusive cerebrospinalvätskan och metaboliseras primärt till den deacetylerade metaboliten. Denna 
deacetylerade metabolit har den antibakteriella aktiviteten av det oförändrade läkemedlet. Cirka 65 % av en 
dos rifampicin utsöndras i avföringen och nästan 30 % i urinen, varav mindre än hälften kan vara oförändrat 
läkemedel. Elimineringshalveringstiden för rifampicin efter initiala doser varierar från 2 till 5 timmar och 
minskar till 2 till 3 timmar efter upprepad administrering på grund av ökad levermetabolism. Även om renalt 
clearance av rifampicin minskar hos patienter med nedsatt njurfunktion, är dosjustering hos dessa patienter 
inte nödvändig. Clearance av rifampicin är signifikant minskat hos patienter med leversjukdom. Se avsnitten
4.3. Kontraindikationer,4.4. Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder vid användningoch
4.8. Oönskade effekterför mer information om användning av rifampicin hos patienter med 
leverinsufficiens.

Rifampicin passerar placentan och utsöndras i bröstmjölk.

Isoniazid

Isoniazid absorberas snabbt och maximala plasmakoncentrationer uppnås 1 till 2 timmar efter oralt intag. Mat 
minskar biotillgängligheten av isoniazid. Vävnadsfördelningen av isoniazid är omfattande. Signifikanta nivåer 
av isoniazid uppnås i flera kroppsvätskor (pleurala, ascitiska och cerebrospinalvätskor) och vävnader. Isoniazid 
metaboliseras främst genom acetylering och dehydrazinering. Acetyleringshastigheten är genetiskt bestämd. 
Plasmakoncentrationerna och halveringstiden för läkemedlet är därför beroende av individers 
acetyleringshastighet. Den genomsnittliga halveringstiden för eliminering hos vuxna varierar kraftigt från 1,2 
timmar till 5,0 timmar. Nästan 75 % till 95 % av en dos av isoniazid utsöndras huvudsakligen som metaboliter i 
urinen inom 24 timmar. Hänsyn bör tas till ackumulering av läkemedlet hos patienter med nedsatt 
njurfunktion. Patienter med akut eller kronisk leversjukdom har högre serumkoncentrationer av isoniazid och 
uppvisar en längre serumhalveringstid för isoniazid. Dosjustering kan vara nödvändig hos dessa patienter för 
att undvika biverkningar av läkemedlet.

Isoniazid passerar placentan och utsöndras i bröstmjölk.

5.3. PREKLINISKA SÄKERHETSDATA

Informationen är inte tillgänglig

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

sackaros
Sorbitollösning
Gelatinblom
Natriumstärkelseglykolat 
Natriumlaurylsulfat
Cellulosa mikrokristallint 
magnesiumstearat
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Stearinsyra
Opadry
Lätt mineralolja
Talkpulver: *
Renat vatten: *

* Används i tillverkningsprocessen men förekommer inte i slutprodukten

6.2. INKOMPATIBILITETER

Informationen är inte tillgänglig

6.3. HÅLLBARHETSTID

24 månader

6.4. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR FÖRVARING

Förvara på en sval torr plats under 
30°C. Skydda mot värme och fukt.
Läkemedel bör förvaras utom räckhåll för barn

6.5. BEHÅLLARES NATUR OCH INNEHÅLL

MYRIN®:
Packa: 80-tal

MYRIN FORTE®:
Packa: 80- och 100-tal

Myrin/LPD/PK-0
Enligt Filippinernas LPD Daterad:

5
01 november 2020och godkänd information i Pakistan

Marknadsförs av:

Pfizer Pakistan Limited

Besök gärna vår hemsidawww.pfizer.com.pkför senaste versionen av produktbroschyren.
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7. REFERENSER

1-
2-
Nr 3
3- Isoniazid_RMC_Minutes_2019_02_15

WHO:s riktlinjer för behandling av tuberkulos – fjärde upplagan
Pakistan Chest Society – Nationella riktlinjer för hantering av tuberkulos – PCS-publikation
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