
لوحيةأجهزة ®ميرين
)أيزونيازيد- ريفامبيسين - هيدروكلورايد إيثامبوتول (

الطبيالمنتج اسم 1.

فورتي®ميرين®ميرين

والكميالنوعي التركيب 2.

التالي:النحو على أيزونيازيد ريفامبيسين ، هيدروكلورايد ، إيثامبوتول من مزيج

فورتي®ميرين®ميرين

على:اللوحي الجهاز يحتوي ®ميرينكل

تكوينالنشطالعنصر

مجم300هيدروكلورايدإيثامبوتول

مجم150ريفامبيسين

مجم75أيزونيازيد

على: Forteقرص يحتوي ®ميرين

تكوينالنشطالعنصر

مجم275هيدروكلورايدإيثامبوتول

مجم150ريفامبيسين

مجم75أيزونيازيد

الصيدالنيالشكل 3.

لوحيةأجهزة

السريريةالخصائص 4.

العالجيةمؤشرات 4.1

السكانية المجموعات في العالج. إعادة وحاالت الجديدة للحاالت العالج من المستمرة المرحلة في يستطب ®ميرين

®MYRINالجدد السل مرضى يتلقى قد األيزونيازيد ، مقاومة من بها مشتبه أو معروفة عالية مستويات لديها التي
واأليزونيازيد.للريفامبيسين مقبوال ًبديال ًالمتابعة مراحل في العالج يعتبر
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اإلدارةوطريقة الموقع علم 4.2

تناول يمكن الهضمي ، الجهاز في تهيج حدوث حالة في بساعتين. بعدها أو واحدة بساعة الوجبة قبل تناوله يجب ®ميرين

األلومنيوم.على المحتوية الحموضة مضادات مع ليس ولكن الحموضة ، مضادات أو الطعام مع التركيبة

وحساسية للعالج ، واالستجابة للمريض ، الطبي التاريخ على السل لمرض العالج ونظام بها الموصى الجرعة تعتمد

العزلة.

المقترحةالجرعة

هي:القصيرة الكيميائي العالج فترة في السلطات قبل من بها موصى أساسية عقاقير لثالثة اليومية الجرعة نطاق

ريفامبيسين كجم   /مجم25 - مجم 15 إيثامبوتول

- مجم 5 أيزونيازيد مجم 600 حتى كجم   /مجم10

مجم300 حتى كجم   /مجم10

على:اللوحي الجهاز يحتوي ®ميرينكل

مجم75 وإيزونيازيد مجم 150 ريفامبيسين مجم ، 300 هيدروكلورايد إيثامبوتول

 /واحدقرص . الوجبةقبل ساعتينإلى ساعة من التالية المفردة اليومية الجرعة المرضى إعطاء يجب
الجسم.وزن من كجم 15 

التالي.الجرعات نظام استخدام يمكن ذلك ، من بدال ً

الوزن جرعات في اختالف وجود حالة في منفصلة أدوية باستخدام ينُصح المريض. لوزن وفقاً الجرعة دائماً احسب (

.)ثابتةجرعة مجموعات مع

المريضجسم
)كجم(الوزن

االستمراريةمرحلة

جديدةحاالت في شهور 04

المعالجةإعادة حاالت في أشهر 5

® ميرين

30-39

40-54

فوقوما 55

حبة02

أقراص03

أقراص04

األطفالجرعة

يتم لم حيث عاماً 13 سن دون لألطفال المنتج هذا استخدام ينبغي وال األطفال ، عند المجموعة فعالية إثبات يتم لم

لالستخدام.آمنة ظروف إنشاء

الشيخوخةجرعة

المسنين.المرضى لعالج ®MYRINاستخدام عند الحذر توخي يجب دواء ، أي مع الحال هو كما

كلويقصور

أسيتات مع يتعاملون المرضى كان إذا أو شديداً الكلوي القصور كان إذا الكلوي. القصور مرضى عند اإليثامبوتول يتراكم

الجرعة.تقليل إلى حاجة هناك تكون فقد بطيئة ،
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كبديقصور

من يعانون الذين المرضى أو كبدي قصور من يعانون الذين المرضى في ضرورية تكون قد ®ميرينجرعة تعديل

األسيتات من يعانون الذين والمرضى المزمنة أو الحادة الكبد أمراض من يعانون الذين المرضى البطيء. األسيتيل

ينخفض   لإليزونيازيد. أطول مصل نصف عمر ويظهرون المصل في أيزونيازيد من أعلى تركيزات لديهم البطيئة

الكبد.مرضى في ملحوظ بشكل الريفامبيسين تخليص

موانع4.3

®ميرين
المنتج.هذا في الموجودة السواغات من ألي أو أيزونيازيد ،

أوريفامبيسين أو لإليثامبوتول الحساسية فرطمعروفمعالمرضىفي تستخدم أن ينبغي ال

البصري ،العصب والتهاب الكحول إدمان وجود في أيضا بطالن هو ®ميرين

استخدامه.يمكن أنه الطبيب يقرر لم ما المعروف الخلفي العصب التهاب من يعانون الذين المرضى في أو

اليرقان ،وجود في

(الرؤية في التغيرات أو البصرية الجانبية اآلثار عن واإلبالغ تقدير على القادرين غير المرضى في بطالن أيضا هو ®ميرين
.)عقليقصور أو عقلي مرض من يعانون الذين والمرضى الصغار األطفال المثال ، سبيل على

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4

البشرة وانحالل  ، )(SJSجونسون ستيفنز متالزمة مثل  ، )(SCARsشديدة جلدية جانبية تفاعالت عن تقارير هناك كانت

العامة الطحيحة والبثور  ، )(DRESSالجهازية واألعراض الحمضات فرط مع الدوائي والتفاعل  ، )(TENالسمي النخري

المرضى أصيب إذا . )فيهاالمرغوب غير التأثيرات 4.8 القسمانظر (السل لمرض المضادة األدوية مع  )(AGEPالحادة

تحديد الصعب من اآلفات. تقدم حالة في به المشتبه  )األدوية(الدواء وإيقاف كثب عن مراقبتهم فيجب جلدي ، بطفح

لـ بالنسبة التحديد ، وجه على الوقت. نفس في للسل المضادة األدوية من العديد وصف يتم حيث المحدد ، الدواء

DRESS ،  عن عبارة وهوSCAR  األولى. األعراض ظهور وقت يطول فقد الحياة ، يهدد األنظمة متعدد محتملDRESS 

ضرورياً أمراً به المشتبه للدواء المبكر االنسحاب يعد القرار. اتخاذ أساس السريري عرضه ويظل سريري ، تشخيص هو

والحشويةالمتالزمة موت بسبب

.)الكلىأو العظام ونخاع الكبد مثل (إصابة

  /البصريالعصب التهاب عن ناتج أنه يبدو قد والذي البصر حدة في انخفاض اإليثامبوتول هيدروكلوريد عن ينتج قد

إيقاف يتم عندما عام بشكل التأثير هذا عكس يمكن العالج. ومدة بالجرعة مرتبطاً التأثير هذا يكون قد المقبض. خلف

.)مرغوبةغير تأثيرات 4.8 القسمانظر (فيه. رجعة ال عمى عن اإلبالغ تم فقد ذلك ، ومع الفور. على الدواء إعطاء

الكبدية.للوظيفة دوري تقييم إجراء يجب الوفيات ، ذلك في بما الكبد سمية عن اإلبالغ تم

إنهاالعين. على فريد تأثير لإليثامبوتول

هذهالدواء. تناول أثناء دوري وبشكل العالج بدء قبل للعين كامل لفحص الخضوع

ووالقياس ، والرؤية ، واللون ، البصر ، حدة تشمل أن يجب

المتكررة العين التهاب وحاالت العين عدسة إعتام مثل بصرية عيوب من يعانون الذين المرضى في العين. تنظير

هذا مثل في صعوبة. أكثر البصر حدة في التغيرات تقييم يكون السكري ، الشبكية واعتالل البصري العصب والتهاب

فيالنظر ينبغي المريض ،

البصرتدهور واحتمال

®ميريناألخذمعالمرضىالكلبذلكأوصتوبالتالي،،

ينبغي

فحص

®ميرينمنالمتوقعةالفوائد بين العالقةال

.)مرغوبةغير تأثيرات 4.8 القسمانظر (االدارة

قد . ®MYRINفي الريفامبيسين مكون بواسطة البرتقالي األحمر باللون والدموع والبلغم واللعاب والبراز البول يتلون قد

دائم.بشكل ملطخة اللينة الالصقة العدسات تكون
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الكلى وظائف ذلك في بما العضوي ، الجهاز لوظائف دوري تقييم إجراء يجب فعال ، دواء أي مع الحال هو كما

نفسي.عالج ®MYRINفترة خالل الدم ، وتكوين والكبد

بجرعات العالج يكون قد أيزونيازيد. من عالية جرعات يتناولون الذين البالغين عند البيريدوكسين نقص أحياناً يالحظ

ضرورياً.6 ب فيتامين من عالية

على المزمن االعتماد أو التغذية لسوء نتيجة المحيطي العصبي باالعتالل اإلصابة لخطر المعرضين المرضى على يجب

في الصحة مستوى يكون عندما يومياً. ملغ 10 البيريدوكسين ، ذلك إلى باإلضافة يتلقوا أن السكري مرض أو الكحول

روتيني.بشكل ذلك تقديم يجب منخفضاً ، المجتمع

أو بالهوس تتميز ذهانية حاالت في للمرضى أو تشنجات ، تسبب قد ألنها الصرع ، لمرضى بعناية تدار أن يجب ®ميرين

الخفيف.الهوس

صعوبة.أكثر اإلدارة تكون قد حيث السكري ، مرضى عند بحذر استخدامه يجب ®ميرين

اآلالت.واستخدام القيادة على القدرة على يؤثر قد مما األلوان ، ورؤية البصر حدة من يقلل قد ®ميرين

المصل مستويات تحدده الذي النحو على الجرعة خفض إلى يحتاجون الكلى وظائف نقص من يعانون الذين المرضى

الكلى.طريق عن يكون الدواء هذا إلفراز الرئيسي المسار ألن اإليثامبوتول ، هيدروكلوريد من

وظائف ذلك في بما العضوي ، الجهاز لوظائف ودوري أساسي تقييم إجراء يجب فعال ، دواء أي مع الحال هو كما

والدم.والكبد الكلى

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعل 4.5

بإيثامبوتولالمتعلقة التفاعالت

مثل عصبية ، سمية حدوث احتمالية زيادة إلى لألعصاب سامة أخرى أدوية مع المتزامن اإليثامبوتول تناول يؤدي قد

والمحيطي.البصري العصب التهاب

اإليثامبوتول.امتصاص أضعفت قد األلومنيوم هيدروكسيد على تحتوي التي الحموضة مضادات

القواتم.لورم كاذب إيجابي اختبار على للحصول  )روجيتين(فينتوالمين مع إيثامبوتول يتفاعل قد

بالريفامبيسينالمتعلقة التفاعالت

البروثرومبين زمن بقياس يوصى الكومارين. نوع من لألدوية للتخثر المضاد التأثير من يقلل الريفامبيسين أن لوحظ

عليها.والمحافظة الكومادين من المطلوبة الجرعة لتحديد ضرورياً ذلك كان كلما أو يومياً

مع بالريفامبيسين السل مرض من يعالجون الذين المرضى في تتأثر قد الفموية الحمل موانع موثوقية أن عن اإلبالغ تم

البديلة.الحمل منع تدابير في النظر يلزم قد الحاالت ، هذه مثل في للسل. مضاد األقل على واحد دواء

مما الكبدية ، الميكروسومات إنزيمات تحريض طريق عن التالية لألدوية الغذائي التمثيل من الريفامبيسين يزيد قد

المصل:تركيزات انخفاض إلى يؤدي
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حصر عوامل فينوباربيتال ، الفم ، طريق عن السكري لمرض مضادة عوامل يوريا ، سولفونيل ثيوفيلين ، أمينوفيلين ،

ديازيبام ، دابسون ، سيكلوسبورين ، كورتيكوستيرويد ، كلوفيبرات ، كلورامفينيكول ، الجهازية ، بيتادرينرجيك

الفم.طريق عن فيراباميل كينيودامين ، ، ميكسيليتاستين ، ديسوبيراميد ، جليكوسيدات ، ديجيتاليس

إلى الوقت من تركيزه تأخير إلى أدى مما الريفامبيسين ، امتصاص انخفاض إلى للكلوفازيمين المتزامن االستخدام أدى

عمره.نصف وزيادة الذروة

الدم.في ب وفيتامين للفوالت القياسية الميكروبيولوجية المقايسات تثبط للريفامبيسين العالجية المستويات أن ثبت

12بوفيتامين الفوليك حمض تحديد عند البديلة الطرق مراعاة يجب . 12

ريفامبيسين.وجود في تركيزات

ريفامبيسين سمية أو   /وامتصاص زيادة إلى يؤدي مما الكبد المتصاص الريفامبيسين مع البروبينسيد يتنافس قد

تركيزات لزيادة المتزامن البروبينسيد باستخدام يوصى وال متسق غير التأثير فإن ذلك ، ومع أطول ؛ لفترات

الدم.مصل في الريفامبيسين

باإليزونيازيدالمتعلقة التفاعالت

ومضادات والكومارين الفنتانيل عمل مدة وإطالة البالزما تصفية تقليل إلى إليزونيازيد المزمن االستخدام يؤدي قد

والثيوفيلين.والكاربامازيبين والبنزوديازيبينات اإلنديون من المشتقة التخثر

من أيزونيازيد يقلل قد متزامن. بشكل أيزونيازيد يتلقون الذين المرضى في بعناية الفينيتوين استخدام مراقبة يجب

تأثيراته.من يزيد قد أو الفينيتوين إفراز

زيادة إلى للكبد السامة األخرى واألدوية والريفامبيسين والكحول المزمن للباراسيتامول المتزامن االستخدام يؤدي قد

من وتقلل تؤخر قد األلومنيوم على المحتوية الحموضة مضادات أيزونيازيد. يسببها التي الكبدية السمية احتمالية

المصل.في أيزونيازيد وتركيزات امتصاص

السردين أو التونة مثل األسماك أو شيشاير أو السويسري الجبن مثل الجبن من معينة ألنواع المتزامن التناول يؤدي قد

البالزما أمين أحادي تثبيط عن ناتج أنه يعُتقد والذي والصداع ، والقشعريرة القلب خفقان أو وسرعة الجلد في حكة إلى

في الموجودين والهيستامين التيرامين استقالب مع يتداخالن أيزونيازيد ، بواسطة أمين ثنائي وأكسيداز أوكسيديز

والجبن.األسماك

أيزونيازيد.إفراز أو   /والكبدي الغذائي التمثيل من السكرية الكورتيكوستيرويدات تزيد قد

الجهاز سمية احتمالية زيادة إلى األخرى لألعصاب السامة واألدوية والديسولفيرام السيكلوسيرين مع المتزامن االستخدام يؤدي قد

المركزي.العصبي

مع بالتزامن استخدامه عند لألعصاب ساماً يكون أن يحتمل عضوي غير فلوريد مستقلب تكوين من أيزونيازيد يزيد قد

اإلنفلوران.

بالحقن.الميكونازول أو الكيتوكونازول مع إليزونيازيد المتزامن باالستخدام ينصح ال

النحاس.لكبريتات البول جلوكوز اختبارات مع كاذبة إيجابية تفاعالت تحدث قد

والرضاعةوالحمل الخصوبة 4.6

ريفامبيسين استخدام من كافية بيانات توجد ال والجنين. الحمل على ضارة دوائية تأثيرات لها ®MYRINمكونات

المخاطر إنجابية. سمية الحيوانات على أجريت التي الدراسات أظهرت الحوامل. النساء في وإيزونيازيد وإيثامبوتول

معروف.غير للبشر المحتملة
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األسابيع خالل الريفامبيسين يعُطى عندما جداً. عالية بجرعات الحيوانات في ماسخة يسبب الريفامبيسين أن ثبت

بفيتامين العالج يستدعي قد والذي والرضيع ، األم في الوالدة بعد نزيفاً يسبب أن يمكن الحمل ، من الماضية القليلة

حديثي مراقبة يجب السري ، الحبل دم في ويظهر المشيمة حاجز يعبر الريفامبيسين أن عن اإلبالغ تم ألنه نظراً ك.

ضائرة.تأثيرات على دليل أي عن بحثاً بالريفامبيسين المعالجين األمهات من الوالدة

الرضع عند تحدث عينية تشوهات عن تقارير هناك الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال

هيدروكلوريد إيثامبوتول استخدام يجب هيدروكلوريد. إيثامبوتول يشمل للتدرن مضاداً عالجاً يتلقون لنساء المولودين

الجنين.على المحتملة المخاطر تبرر الفائدة كانت إذا فقط الحمل أثناء

عولجت عندما عالية. بجرعات إعطائه عند الحوامل واألرانب الفئران في ماسخ هيدروكلوريد إيثامبوتول أن ثبت لقد

ولكن طفيف بشكل الجنين وفيات زادت اإليثامبوتول ، هيدروكلوريد من عالية بجرعات الحامل األرانب أو الفئران

ولكنه طفيفاً انخفاضاً اإليثامبوتول بهيدروكلوريد المعالجة الفئران إناث أظهرت . )>0.05P (ملحوظ بشكل ليس

القمامة.وحجم الخصوبة في  )>0.05P (ضئيل

لوحظ الحمل ، أثناء اإليثامبوتول هيدروكلوريد من عالية بجرعات عولجت التي الفئران من المولودة األجنة في

في طفيفة تشوهات شوهدت الفقري. العمود في وشذوذ الدماغ ، وخروج المشقوق ، بالحنك اإلصابة معدل انخفاض

أثناء اإليثامبوتول هيدروكلوريد من عالية بجرعات عولجت التي الفئران من الوالدة حديثي في الرحم عنق فقرات

بمرض مصابين جنينين الحمل أثناء اإليثامبوتول هيدروكلوريد من عالية جرعات تلقت التي األرانب أنجبت الحمل.

أرنبية بشفة مصاب واآلخر الرسغ مفصل في ثنائي بتقلص مصحوب قصير أيمن بساعد أحدهما العين ، أحادي

مشقوق.وحنك

الحوامل.واألرانب الجرذان في لألجنة مبيد أيزونيازيد أن عن اإلبالغ تم

MYRINيتلقون الذين المرضى قبل من الرضع إرضاع عدم يجب لذلك ، الثدي. حليب في وإيزونيازيد ريفامبيسين يفُرز
®

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

اآلالت.واستخدام القيادة على القدرة على يؤثر قد مما األلوان ، ورؤية البصر حدة من يقلل قد ®ميرين

مرغوبةغير تأثيرات 4.8

عنها المبلغ محددة سلبية فعل ردود لديه مكون كل واأليزونيازيد. والريفامبيسين اإليثامبوتول من مزيج هو ®ميرين

أدناه.

باإليثامبوتول:المتعلقة العكسية التفاعالت

و®MYRINمكونات أحد هو اإليثامبوتول أن بما اإليثامبوتول. مع التالية التفاعالت حدثت

.®MYRINاستخدام عند أيضاً التفاعالت هذه تحدث قد

الليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

العدالت.قلة الصفيحات ، قلة البيض ، الكريات قلة

المناعيالجهاز اضطرابات

6
باكستانفي المعتمدة والمعلومات 2020 نوفمبر 01 بتاريخ:  LPDالفلبين لـ وفقاً



-05PK/  LPD/  MYRIN

.)والوفياتالصدمة ذلك في بما (تأقاني   /تأقيتفاعل

فرط  ، )التقشريالجلد التهاب أو الجلدي الطفح مثل (جلدي تفاعل من تتكون التي الحساسية فرط متالزمة

والتهاب القلب ، عضلة التهاب الكلية ، التهاب الرئة ، التهاب الكبد ، التهاب يلي: مما أكثر أو وواحد الحمضات ،

لمفية.عقد واعتالل حمى توجد قد التامور.

والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

الدم.في اليوريك حمض تركيز ارتفاع الشهية ، فقدان

العصبيالجهاز اضطرابات

تنمل.الحس ، نقص دوخة ،

العيناضطرابات

التهاب عن ناتج أنه يبدو والذي فيه ، رجعة ال الذي العمى ذلك في بما البصر حدة في انخفاض اإليثامبوتول عن ينتج قد

طويلة لفترات اإليثامبوتول يتلقون الذين والمرضى العالج ، ومدة بجرعة مرتبطاً التأثير هذا يكون قد البصري. العصب

عام بشكل التأثير هذا عكس يمكن البصري. العصب بالتهاب لإلصابة متزايد خطر لديهم كجم   /مجم20  >بجرعات

بعد أشهر إلى أسابيع مدى على عام بشكل البصر حدة استرداد ويحدث الفور ، على الدواء تناول عن التوقف يتم عندما

ومع البصر. حدة فقدان تكرار دون الشفاء هذا بعد أخرى مرة اإليثامبوتول المرضى بعض تلقى الدواء. تناول عن التوقف

فيه. رجعة ال عمى عن اإلبالغ تم كما أكثر ، أو واحد عام إلى تصل لمدة الشفاء يتأخر قد نادرة ، حاالت في ذلك ،

(<المنخفض الجسم وزن ذوي والبالغين األطفال فإن ذلك ، إلى باإلضافة

العين محيط قياس األلوان ، رؤية البصر ، حدة الفحص هذا يشمل أن يجب الدواء. تناول أثناء دوري وبشكل العالج بدء قبل للعين كامل لفحص المرضى يخضع أن المستحسن فمن العين ، على فريد تأثير لإليثامبوتول ألن نظراً

العين عدسة إعتام مثل بصرية عيوب من يعانون الذين المرضى في األلوان. تمييز واختبار اإلصبع محيط وقياس العين تنظير البدني الفحص يشمل أن يجب الرؤية ، على سلبية آثار له يكون قد الدواء هذا ألن نظراً العين. وتنظير

المرضية الظروف بسبب ليست الرؤية في االختالفات أن من للتأكد الحذر توخي ويجب صعوبة ، أكثر البصر حدة في التغيرات تقييم يكون السكري ، الشبكية واعتالل البصري العصب والتهاب المتكررة العين التهاب وحاالت

كل اختبار يجب وبالتالي ثنائياً ، أو أحادياً البصر حدة في التغيير يكون قد صعب. أمر المرئية التغييرات تقييم ألن المحتمل البصري والتدهور المتوقعة الفوائد بين العالقة مراعاة يجب المرضى ، هؤالء مثل في األساسية.

  /كجم  /مجم15 بجرعة المريض يكون عندما شهرياً واحدة مرة إجراؤه يجب أنه باستثناء الدواء ، تناول أثناء دوري وبشكل باإليثامبوتول العالج في البدء قبل البصر حدة اختبار إجراء يجب معاً. العينين كلتا واختبار حدة على عين

يتلقون ال الذين السل مرضى من للعديد البصر حدة في  Snellenمخطط من سطرين أو لخط محددة تقلبات هناك أن السريرية الدراسات أظهرت البصر. حدة الختبار  Snellenالعين مخططات باستخدام يوصى أكثر. أو يوم

الدواء ، تناول أثناء دوري وبشكل باإليثامبوتول العالج في البدء قبل البصر حدة اختبار إجراء يجب معاً. العينين كلتا واختبار حدة على عين كل اختبار يجب وبالتالي ثنائياً ، أو أحادياً البصر حدة في التغيير يكون قد اإليثامبوتول.

أو لخط محددة تقلبات هناك أن السريرية الدراسات أظهرت البصر. حدة الختبار  Snellenالعين مخططات باستخدام يوصى أكثر. أو يوم   /كجم  /مجم15 بجرعة المريض يكون عندما شهرياً واحدة مرة إجراؤه يجب أنه باستثناء

إجراء يجب معاً. العينين كلتا واختبار حدة على عين كل اختبار يجب وبالتالي ثنائياً ، أو أحادياً البصر حدة في التغيير يكون قد اإليثامبوتول. يتلقون ال الذين السل مرضى من للعديد البصر حدة في  Snellenمخطط من سطرين

العين مخططات باستخدام يوصى أكثر. أو يوم   /كجم  /مجم15 بجرعة المريض يكون عندما شهرياً واحدة مرة إجراؤه يجب أنه باستثناء الدواء ، تناول أثناء دوري وبشكل باإليثامبوتول العالج في البدء قبل البصر حدة اختبار

Snellen  مخطط من سطرين أو لخط محددة تقلبات هناك أن السريرية الدراسات أظهرت البصر. حدة الختبارSnellen  واحدة مرة ذلك يتم أن يجب أنه إال اإليثامبوتول. يتلقون ال الذين السل مرضى من للعديد البصر حدة في

في  Snellenمخطط من سطرين أو لخط محددة تقلبات هناك أن السريرية الدراسات أظهرت البصر. حدة الختبار  Snellenالعين مخططات باستخدام يوصى أكثر. أو يوم   /كجم  /مجم15 بجرعة المريض يكون عندما شهرياً

حدة الختبار  Snellenالعين مخططات باستخدام يوصى أكثر. أو يوم   /كجم  /مجم15 بجرعة المريض يكون عندما شهرياً واحدة مرة ذلك يتم أن يجب أنه إال اإليثامبوتول. يتلقون ال الذين السل مرضى من للعديد البصر حدة

اإليثامبوتول.يتلقون ال الذين السل مرضى من للعديد البصر حدة في  Snellenمخطط من سطرين أو لخط محددة تقلبات هناك أن السريرية الدراسات أظهرت البصر.

اإليثامبوتول.إلى المنسوبة البصر حدة في المحتملة التغييرات تفسير في مفيداً أدناه الجدول يكون قد

األوليسنيلين
قيمة

القيمةمبين
بليغانخفاض

كبيرعدد
الخطوطمن

رقمإنقاص-
النقاطمن

13/2025/20312

15/2025/20210

20/2030/20210

25/2040/20215

7
باكستانفي المعتمدة والمعلومات 2020 نوفمبر 01 بتاريخ:  LPDالفلبين لـ وفقاً



-05PK/  LPD/  MYRIN

30/2050/20220

40/2070/20230

50/2070/20120

"و  "الخطوطمن كبير عدد "عنوان تحت إليها المشار تلك من أقل البصر حدة في التغييرات تكون قد عام ، بشكل
تشير ذلك ، من العكس على الفسيولوجي. التباين أو االختبار طريقة قيود أو الصدفة نتائج بسبب  "النقاطعدد تقليل

إلى  "النقاطعدد تقليل "و  "الخطوطمن كبير عدد "تحت الموجودة تلك تتجاوز أو تعادل التي البصر حدة في التغييرات

البصري التغيير حجم أن الدقيق التقييم أكد إذا للمريض. البصرية للحالة الدقيق والتقييم االختبار إعادة إلى الحاجة

اعتبار يجب متكررة. فترات على المريض تقييم وإعادة اإليثامبوتول إيقاف فيجب آخر ، سبب عن الكشف في وفشل

اإليثامبوتول.بسبب العالج أثناء البصر حدة في التدريجي االنخفاض

من عامين إلى عام خالل البصر. حدة اختبار أثناء ارتداؤها فيجب العالج ، قبل التصحيحية النظارات استخدام تم إذا

ثقب خالل من البصر حدة اختبار دقيقة. اختبار نتائج على للحصول تصحيحه يجب انكساري خطأ يحدث قد العالج ،

ذاتية بصرية أعراضاً باإليثامبوتول العالج أثناء بصري شذوذ من يعانون الذين المرضى يظهر قد االنكساري. الخطأ يزيل

اإليثامبوتول يتلقون الذين المرضى جميع استجواب ويجب البصر ، حدة في انخفاض مظاهرة مع متزامنة أو قبل ، من

األخرى.الذاتية العين وأعراض الرؤية وضوح عدم حول دوري بشكل

التهاب البصري ، العصب اعتالل العتامة ، األلوان ، عمى البصري ، المجال عيب عن اإلبالغ تم ذلك ، إلى باإلضافة

العيون.في الخلقية والتشوهات المقبض خلف العصب

البصر.حدة في تغيير بأي الفور على طبيبهم بإبالغ المرضى نصح يجب

الهضميالجهاز اضطرابات

الفم.جفاف معدني ، طعم الشهية ، فقدان البطن ، في آالم قيء ، غثيان ، إمساك ، شرسوفية ، ضائقة

الصفراويةالكبدية االضطرابات

األسبارتات زيادة (الكبد وظائف اختبارات في الشذوذ من يتضح كما الكبد ، وظائف ضعف عن اإلبالغ تم

واختالل اليرقان عن اإلبالغ تم كما الوفيات. ذلك في بما الكبد وسمية  )أمينوترانسفيرازأالنين وزيادة أمينوترانسفيراز

المضادة األخرى األدوية من أكثر أو واحد مع باالقتران للعالج به موصى إيثامبوتول ألن نظراً العابر. الكبد وظائف

المتزامن.بالعالج مرتبطة التغييرات هذه تكون فقد للسل ،

الجلدوتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

السمي.البشرة تنخر جونسون ، ستيفنز متالزمة جلدي ، طفح حكة ،

والعظامالضامة واألنسجة الهيكلية العضلية االضطرابات

الحاد.والنقرس المفاصل آالم

والمنصفالصدر واضطرابات التنفسي الجهاز اضطرابات

الحمضات.فرط بدون أو مع الرئة تتسرب

والبوليةالكلوية االضطرابات
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الدميوريك حمض فرط النقرس ،

اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

والحمى.تعب

بالريفامبيسين:المتعلقة العكسية التفاعالت

التفاعالت هذه تحدث قد ، ®MYRINمكونات أحد هو الريفامبيسين ألن الريفامبيسين. مع التالية التفاعالت حدثت

.®MYRINاستخدام عند أيضاً

الليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

تم عندما الصفيحات قلة حدث الحمضات. فرط الدم ، فقر االنحاللي ، الدم فقر البيض ، الكريات قلة الصفيحات ، قلة

متقطعةلجرعة وفقاً متزامن بشكل والريفامبيسين اإليثامبوتول إعطاء

عالية.وبجرعات أسبوعيا مرتين جدول

المناعيالجهاز اضطرابات

الحساسيةفرط تفاعالت

والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

الدم.في اليوريك حمض في االرتفاعات

العصبيالجهاز اضطرابات

في ألم عام ، تنميل عضلي ، ضعف ذهني ، تشوش التركيز ، على القدرة عدم دوار ، ترنح ، إرهاق ، نعاس ، صداع ،

األطراف.

العيناضطرابات

النضحي.الملتحمة والتهاب البصرية االضطرابات

الهضميالجهاز اضطرابات

فرط اللسان ، التهاب الفم ، التهاب التقلصات ، الغازات ، الشهية ، فقدان الشرسوفية ، الضائقة اإلسهال ، القيء ، الغثيان ، المعوية ، الحموضة

الفطريات.نمو

الصفراويةالكبدية االضطرابات

الكبد وظائف اختبارات الكبد ، إصابة مع بالصدمة الشبيهة المتالزمة البادري ، الكبدي االلتهاب أو الكبدي االلتهاب

.)القلويوالفوسفاتاز المصلية ، الترانساميناسات الدم ، في البيليروبين مستوى ارتفاع (الطبيعية غير

أن يبدو الطبيعية. الكبد وظائف من يعانون الذين المرضى في الريفامبيسين عن الناتج الكبد التهاب يحدث قد

الريفامبيسين إعطاء عند الوخيمة الكبد مشاكل حدوث من تزيد والشيخوخة الكحول وإدمان المزمنة الكبد أمراض

أيزونيازيد.مع بالتزامن أو بمفرده

الجلدوتحت الجلدية األنسجة اضطرابات
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فرفرية.الفقاع ، تفاعل جلدي ، طفح شرى ، حكة ،

والكلويالبولي الجهاز اضطرابات

الكلى.وظائف في تغير الخاللي ، الكلية التهاب  ، BUNفي االرتفاعات

تفاعالت عام بشكل وتعتبر حاد كلوي فشل أو كلوي قصور دموية ، بيلة هيموجلوبينية ، بيلة الدم ، انحالل عن اإلبالغ تم

لنظام العرضي أو المتعمد االنقطاع بعد العالج استئناف عند أو المتقطع العالج أثناء هذه حدثت الحساسية. فرط

المناسب.العالج ووضع الريفامبيسين إيقاف تم عندما عكسه يمكن وكان اليومية الجرعات

الثديواضطرابات التناسلي الجهاز

الشهرية.الدورة اضطرابات

اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

."باألنفلونزاشبيهة "متالزمة الحمى ،

باإليزونيازيد:المتعلقة العكسية التفاعالت

عند أيضاً التفاعالت هذه تحدث قد ، ®MYRINمكونات أحد هو أيزونيازيد ألن أيزونيازيد. مع التالية التفاعالت حدثت

.®MYRINاستخدام

الليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

المحببات،ندرة

اللمفية.العقد تضخم

الدموية ،األوعية التهابالدم ،ميتهيموغلوبينيةالصفيحات،قلةدم،فقرالحمضات ،فرط

المناعيالجهاز اضطرابات

الروماتويد.متالزمة الذئبة ، تشبه متالزمة التحسسية ، الفعل ردود

الشكل ، الحصبي ذلك في بما (الجلدي والطفح الكبد ، والتهاب مختلفة ، جلدية واندفاعات الحمى ، إلى المفرطة الحساسية تؤدي قد

اللمفية.والوذمة الدموية ، األوعية والتهاب  ، )والشرووالبرفري ، الحطاطي ، والبقعي

العصبيالجهاز اضطرابات

في غالباً وتحدث بالجرعة ، مرتبطة وهي لأليزونيازيد. شيوعاً األكثر السام التأثير هو المحيطية األعصاب اعتالل

 ، )السكرومرضى الكحول مدمني مثل (األعصاب بالتهاب لإلصابة والمعرضين التغذية سوء من يعانون الذين األشخاص

التهاب أيزونيازيد يسبب قد البطيئة. المؤستالت في أعلى اإلصابة معدل واليدين. القدمين في تنمل يسبقها ما وعادة

من والعالج للوقاية بنجاح البيريدوكسين استخدام تم للبيريدوكسين. كمضاد العمل خالل من المحيطية األعصاب

أيزونيازيد.عن الناجم المحيطية األعصاب التهاب

)تنملعضلي ، ارتعاش متزايدة ، أفعال ردود سام ، ذهان ذهني ، تشوش تململ ، أرق ، صداع ،

أيزونيازيد.من عالية جرعات تناول عند ظاهرياً الطبيعيين األفراد في تشنجات حدثت

العيناضطرابات
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فيه تحدث مكان أي في العيون فحوصات إجراء يجب البصري. العصب وضمور البصري العصب التهاب عن اإلبالغ تم

بصرية.شكاوى

والمتاهةاألذن اضطرابات

طنين.

والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

التثدي.األيضي ، الحماض الدم ، في السكر ارتفاع البالجرا ،

الهضميالجهاز اضطرابات

إمساك.قيء ، غثيان ، شرسوفية ، ضائقة

الصفراويةالكبدية االضطرابات

خطر يرتبط العالج. من أشهر عدة بعد حتى يتطور وقد األحيان بعض في والمميت الحاد الكبد التهاب يحدث قد

للكحول.اليومي االستهالك مع ويزداد بالعمر الكبد بالتهاب اإلصابة

للنشاطالمركب بالعالج عولجوا الذين المرضى في رئيسي بشكل البنكرياس التهاب حاالت شوهدت

السل.مرض

الجلدوتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

التقشريالجلد والتهاب الجلدي الطفح

والعظامالضامة واألنسجة الهيكلية العضلية االضطرابات

المفاصل.التهاب أعراض

والبوليةالكلوية االضطرابات

البول.احتباس  ، )البروستاتاانسداد متالزمة (الذكور عند البولية المسالك اضطراب

اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

الفم.في وجفاف حمى

مفرطةجرعة 4.9

والقيء الغثيان االبتالع. بعد ساعات 3 إلى دقيقة 30 غضون في وأعراض عالمات تظهر ®ميرينمن زائدة جرعة

فقدان يحدث قد المبكرة. المظاهر بين من هي البصرية والهلوسة الرؤية وتشوش الكالم وتداخل والدوخة والخمول

أو البني إلى والبراز والدموع واللعاب والعرق والبول الجلد لون تغير يتناسب قد حاد. كبدي تورط مع الفعلي للوعي

جرعة بعد قليلة ساعات غضون في الرقة ، مع ربما الكبد ، تضخم يتطور أن يمكن تناولها. يتم التي الكمية مع البرتقالي

ضعف من يعانون الذين المرضى في وضوحاً أكثر الكبدي التورط يكون وقد بسرعة ، اليرقان يتطور وقد شديدة زائدة

المتوقع ومن المركزي ، العصبي الجهاز واكتئاب تنفس وضيق ملحوظة زائدة جرعة مع الكبد. وظائف في سابق

األيضي الحماض الحل. على مستعصية شديدة نوبات جانب إلى عميقة ، غيبوبة إلى ذهول حالة من سريع تقدم حدوث

جرعة إلى البصر حدة فقدان يشير قد النموذجية. المختبرية النتائج من الدم في السكر وارتفاع أسيتون ، بيلة الشديد ،

اإليثامبوتولمن زائدة
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معاملةاو عالج

لكل جرام 1 بجرعة البيريدوكسين إعطاء يجب للتنفس. مناسب تبادل وإنشاء الهواء مجرى تأمين . ®MYRINأوقف

محاولة ينبغي ال ولكن األولى ، ساعات 3 إلى 2 غضون في المعدة بغسل ينُصح تناوله. أن يبدو اإليزونيازيد من جرام

غرسه يتم الذي المنشط الفحم مالط   باستخدام المعدة غسل يساعد أن يمكن التشنجات. على السيطرة تتم حتى ذلك

إلى حاجة هناك تكون قد الهضمي. الجهاز في متبقي دواء أي امتصاص على المعدة محتويات إخالء بعد المعدة في

الشديد.القيء   /الغثيانعلى للسيطرة للقىء المضادة األدوية

لغسيل حاجة هناك تكون قد الدواء. إفراز تعزيز في  )واإلخراجالمدخول قياس مع (القسري التناضحي البول إدرار يساعد

الجسم.خارج الكلى

في الصفراء نزيف إلى اإلشارة يمكن الدواء. إفراز تعزيز على  )والمخرجاتالمدخول قياس مع (النشط البول إدرار يساعد

حاجة هناك تكون قد الظروف ، هذه ظل في ساعة. 24-48 من ألكثر يستمر الكبد وظائف في خطير ضعف وجود حالة

الجسم.خارج الكلى لغسيل

الصيدالنيةالخصائص 5.

الصيدالنيةالخصائص 5.1

السل.مرض خصائص له ®ميرين

تخليق في التدخل طريق عن الضرب يقمع أنه ويبدو المتفطرات في ينتشر بالكامل. معروفة غير اإليثامبوتول عمل آلية

بنشاط.تنقسم التي الفطرية البكتيريا ضد فقط فعال إنه الريبي. النووي الحمض

الحمض لبوليميراز بيتا الفرعية بالوحدة بقوة االرتباط طريق عن البكتيري الريبي النووي الحمض تخليق الريفامبيسين يمنع

النووي الحمض نسخ بدء يمنع وبالتالي النووي بالحمض اإلنزيم ارتباط يمنع مما النووي ، الحمض على المعتمد الريبي النووي

الريبي.

بتثبيط عمله أسلوب يتعلق وقد الفطرية ، للبكتيريا النشط االنقسام ضد فعال وهو للجراثيم ، مضاد عامل هو أيزونيازيد

لإلصابة.المعرضة الحية الكائنات في الخلية جدار وتعطل الميكوليك حمض تخليق

الدوائيةالحركية الخصائص 5.2

من كل أن تبين الصيام ، حالة في ®MYRINيتلقون أصحاء متطوعين في النسبية الحيوي التوافر دراسة من بيانات

عند الصلة ذي المرجعي الدواء لمنتج بيولوجياً مكافئ وإيثامبوتول ، أيزونيازيد ريفامبيسين ، الثالثة النشطة المكونات

معاً.األربعة المنتجات هذه إعطاء

إيثامبوتول

إلى 2 من يتراوح قصوى بالزما تركيز تنتج كجم   /مجم25 واحدة جرعة الهضمية. القناة من بسهولة اإليثامبوتول يمتص

الضامة داخل والمترجمة الرئة ذلك في بما األنسجة معظم في توزيعه يتم ساعات. 4 إلى 2 بين مل   /ميكروجرام5

جرعة من 75٪ من يقرب ما إفراز يتم اإلعطاء ، بعد ساعة 24 غضون في اإلبطية. الليمفاوية والعقد الرئوية السنخية

الترشيح طريق عن البول في مستقلبين شكل على إفرازه يتم 15٪ إلى يصل وما متغير غير كدواء المبتلعة اإليثامبوتول

الذين المرضى في اإليثامبوتول يتراكم ساعات. 3 حوالي للتخلص النصف عمر متوسط   األنبوبي. واإلفراز الكبيبي

الكلى.وظائف اختالل من يعانون
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الثدي.حليب في إفرازه ويتم المشيمة اإليثامبوتول يعبر

ريفامبيسين

  /ميكروغرام9 إلى 7 من البالزما في تركيز ذروة إلى الوصول يتم الفم. طريق عن تناوله بعد جيداً الريفامبيسين يمتص

ريفامبيسين يخضع الريفامبيسين. امتصاص من الطعام يقلل مجم. 600 جرعة بعد ساعات 4 إلى 2 غضون في مل

الدماغي السائل ذلك في بما الجسم أنسجة معظم في جيد بشكل ينتشر امتصاصه. بعد كبدية معوية تدوير إلعادة

األسيتيل المنزوع المستقلب هذا يمتلك األسيتات. المنزوع المستقلب في أساسي بشكل استقالبه ويتم الشوكي

في 30٪ وحوالي البراز في الريفامبيسين جرعة من 65٪ من يقرب ما يفُرز المتغير. غير للدواء للبكتيريا المضاد النشاط

األولية الجرعات بعد الريفامبيسين من للتخلص النصف عمر يتراوح متغير. غير دواء ًنصفها من أقل يكون وقد البول ،

على الكبدي. الغذائي التمثيل زيادة بسبب المتكرر اإلعطاء بعد ساعات 3 إلى 2 إلى وينخفض   ساعات 5 إلى 2 من

تعديل فإن الكلى ، وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى في للريفامبيسين الكلوية التصفية انخفاض من الرغم

إلى الرجوع الكبد. مرضى في ملحوظ بشكل الريفامبيسين تخليص ينخفض   ضرورياً. ليس المرضى هؤالء عند الجرعة

ولالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 وموانع4.3 األقسام

الكبدي.القصور مرضى في الريفامبيسين استخدام بخصوص المعلومات من لمزيد مرغوبةغير تأثيرات 4.8

الثدي.حليب في ويفرز المشيمة ريفامبيسين يعبر

أيزونيازيد

يقلل الفم. طريق عن تناوله من ساعتين إلى ساعة بعد البالزما في مستوياته أعلى إلى وتصل بسرعة أيزونيازيد يمتص

أيزونيازيد من كبيرة مستويات تتحقق النطاق. واسع أيزونيازيد أنسجة توزيع لأليزونيازيد. البيولوجي التوافر من الغذاء

أيزونيازيد استقالب يتم واألنسجة.  )النخاعيوالدماغ واالستسقائي الجنبي سوائل (الجسم سوائل من العديد في

ونصف البالزما تركيزات فإن وبالتالي ، وراثيا. األستلة معدل تحديد يتم والتجفيف. األستلة طريق عن أساسي بشكل

من كبير بشكل البالغين عند للتخلص النصف عمر متوسط   يختلف لألفراد. األستلة معدل على يعتمدان للدواء العمر

أيضية نواتج شكل على رئيسي بشكل أيزونيازيد جرعة من 95٪ إلى 75٪ من يقرب ما يفُرز ساعات. 5.0 إلى ساعة 1.2

الكبد أمراض من يعانون الذين المرضى الكلوي. القصور مرضى في الدواء تراكم مراعاة يجب ساعة. 24 خالل البول في

قد لإليزونيازيد. المصل في أطول عمر نصف ويظهرون المصل في أيزونيازيد من أعلى تركيزات لديهم المزمنة أو الحادة

للدواء.الضارة اآلثار لتجنب المرضى هؤالء عند ضرورياً الجرعة تعديل يكون

الثدي.حليب في ويخرج المشيمة أيزونيازيد يعبر

السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

متوفرةغير المعلومات

الصيدالنيةالخصائص 6.

المستفيدينقائمة 6.1

السكروز

السوربيتولمحلول

بلومجيالتين

جليكوالت الصوديوم نشا

سلفاتلوريل الصوديوم

السليلوز المغنيسيوم ستيرات

التبلوردقيق
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دهنيحامض

أوبادري

خفيفمعدني زيت

*التلك: بودرة
*المقطر: الماء

النهائيالمنتج في يظهر ال ولكن التصنيع عملية في يستخدم  *

التوافقعدم 6.2

متوفرةغير المعلومات

الصالحيةمدة 6.3

شهرا24

للتخزينخاصة احتياطات 6.4.

درجة 30 دون وجاف بارد مكان في يحفظ

والرطوبة.الحرارة عن بعيدا ًيحفظ مئوية.

األطفالمتناول عن بعيداً األدوية إبقاء يجب

الحاويةومحتويات طبيعة 6.5.

:®ميرين
الثمانينياتعلية:

:®فورتميرين
والمئاتالثمانيناتعلية:

0PK/  LPD-  /ميرين
بتاريخ:الفلبينية  LPDلـ وفقاً

5
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تسويقها:
المحدودةباكستان فايزر شركة

المنتج.نشرة من إصدار أحدث على للحصول www.pfizer.com.pkاالنترنتشبكة على موقعنا زيارة يرجى
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الرابعاإلصدار - السل لعالج العالمية الصحة منظمة إرشادات

PCSنشر - السل مرض إلدارة الوطنية التوجيهية المبادئ - الباكستانية الصدر جمعية
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