
MİRİN®tabletler
(Ethambutol HCl-Rifampisin-İsoniazid)

1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MİRİN®, MİRİN®FORTE

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etambutol HCl, Rifampisin, Isoniazid kombinasyonu:

MİRİN®, MİRİN®FORTE

Her MYRIN®tablet şunları içerir:

Aktif madde Kompozisyon

etambutol HCl 300 mg

rifampisin 150 mg

izoniazid 75 mg

mirin®Forte tableti şunları içerir:

Aktif madde Kompozisyon

etambutol HCl 275 mg

rifampisin 150 mg

izoniazid 75 mg

3. FARMASÖTİK FORM

tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. TEDAVİ ENDİKASYONLARI

MİRİN®yeni ve tekrar tedavi edilen vakaların devam fazı tedavisinde endikedir. Yüksek düzeyde Isoniazid 
direnci olduğu bilinen veya şüphelenilen popülasyonlarda, yeni TB hastaları MYRIN alabilir.®devam 
fazlarında tedavi, Rifampisin ve Isoniazid'e kabul edilebilir bir alternatiftir.
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4.2. POSOLOJİ VE YÖNETİM YÖNTEMİ

MİRİN®yemekten 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır. Gastrointestinal tahriş meydana gelirse, 
kombinasyon gıda veya antasitler ile alınabilir, ancak alüminyum içeren antasitler alınamaz.

Tüberküloz için önerilen doz ve tedavi rejimi, hastanın tıbbi geçmişine, tedaviye yanıtına ve 
izolatın duyarlılığına bağlıdır.

Önerilen Dozaj

Kısa süreli kemoterapide yetkililer tarafından önerilen üç temel ilaç için günlük doz aralığı:

Etambutol 15 mg – 25 mg/kg Rifampisin 10 
mg/kg 600 mg'a kadar Isoniazid 5 mg - 10 
mg/kg 300 mg'a kadar

Her MYRIN®tablet şunları içerir:
Etambutol HCl 300 mg, Rifampisin 150 mg ve Isoniazid 75 mg

Hastalara aşağıdaki tek günlük doz bir ila iki saat arasında verilmelidir.yemekten önce. Bir 
tablet/15 kg vücut ağırlığı.

Alternatif olarak, aşağıdaki dozaj rejimi kullanılabilir.
(Dozajı daima hastanın kilosuna göre hesaplayın. Sabit doz kombinasyonları ile ağırlık doz farkı 
olması durumunda ayrı ilaç kullanılması tavsiye edilir.)

HASTA BEDENİ
AĞIRLIK (KG)

Devam Aşaması

YENİ VAKALARDA 04 Ay

YENİDEN TEDAVİ OLGULARINDA 05 Ay

MİRİN ®

30-39
40-54

55 ve üzeri

02 tabletler
03 tablet
04 tablet

Pediatrik Dozaj

Kombinasyonun etkinliği çocuklarda belirlenmemiştir ve bu ürün, güvenli kullanım koşulları 
oluşturulmadığından 13 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriatrik Dozaj

Herhangi bir ilaçta olduğu gibi, MYRIN kullanırken dikkatli olunmalıdır.®yaşlı hastaları tedavi etmek için.

Böbrek yetmezliği

Etambutol böbrek yetmezliği olan hastalarda birikir. Böbrek yetmezliği şiddetliyse veya hastalar 
yavaş asetilatör ise, dozajda bir azalma gerekli olabilir.
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Karaciğer Yetmezliği

MYRIN doz ayarlaması®karaciğer yetmezliği olan hastalarda veya yavaş asetilatör olan hastalarda gerekli 
olabilir. Akut veya kronik karaciğer hastalığı olan hastalar ve yavaş asetilatör olan hastalar daha yüksek serum 
izoniazid konsantrasyonlarına sahiptir ve izoniazid için daha uzun bir serum yarı ömrü sergiler. Karaciğer 
hastalığı olan hastalarda rifampisinin klirensi önemli ölçüde azalır.

4.3. KONTRENDİKASYONLARI

MİRİN®
izoniazid veya bu üründeki yardımcı maddelerden herhangi birine.

hastalarda kullanılmamalıdır. Birlikte bilinen etambutol, rifampisin veya

MİRİN®ayrıca alkolizm, optik nörit varlığında kontrendikedir,
veya bilinen retrobulber nöriti olan hastalarda, doktor kullanılabileceğine karar vermedikçe.

sarılık varlığında,

MİRİN®ayrıca görsel yan etkileri veya görmedeki değişiklikleri takdir edemeyen ve bildiremeyen hastalarda 
kontrendikedir (örn. küçük çocuklar ve akıl hastalığı ya da zihinsel yetersizliği olan hastalar).

4.4. KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARILAR VE ÖNLEMLER

Stevens-Johnson sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN), eozinofili ve sistemik 
semptomlar (DRESS) ile ilaç reaksiyonu ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) gibi 
ciddi kutanöz advers reaksiyonlar (SCAR'lar) bildirilmiştir. tüberküloz ilaçları (bkz.4.8 
İstenmeyen Etkiler). Hastalarda deri döküntüsü gelişirse yakından izlenmeli ve lezyonlar 
ilerlerse şüpheli ilaç(lar) kesilmelidir. Aynı anda birden fazla anti-tüberküloz ilacı reçete 
edildiğinden spesifik ilacı belirlemek zordur. Spesifik olarak, çok sistemli potansiyel yaşamı 
tehdit eden bir SCAR olan DRESS için, ilk semptomların başlama süresi uzayabilir. DRESS klinik 
bir tanıdır ve klinik görünümü karar vermenin temeli olmaya devam etmektedir. Şüpheli ilacın 
erken kesilmesi, sendromun mortalitesi ve viseral hastalığı nedeniyle önemlidir.
tutulum (örneğin, karaciğer, kemik iliği veya böbrek).

Etambutol hidroklorür görme keskinliğinde optik/retrobulbar nörite bağlı gibi görünebilen 
azalmalara neden olabilir. Bu etki, doz ve tedavi süresi ile ilişkili olabilir. Bu etki, ilacın 
uygulanması hemen kesildiğinde genellikle geri dönüşümlüdür. Bununla birlikte, geri dönüşü 
olmayan körlük bildirilmiştir. (bkz. bölüm4.8. İstenmeyen etkiler).

Ölümler dahil karaciğer toksisiteleri bildirilmiştir. Başlangıç   düzeyi ve karaciğer fonksiyonunun periyodik 
değerlendirmesi yapılmalıdır.

Etambutol göz üzerinde benzersiz bir etkiye sahiptir. Bu
tedaviye başlamadan önce ve ilaç uygulaması sırasında periyodik olarak tam bir oftalmik muayeneden 

geçmelidir. Bu görme keskinliği, renk, görme, perimetri ve
oftalmoskopi. Katarakt, gözün tekrarlayan iltihabi durumları, optik nörit, diyabetik retinopati gibi görme 
kusurları olan hastalarda görme keskinliğindeki değişikliklerin değerlendirilmesi daha zordur. Bu tür 
hastalarda şunlara dikkat edilmelidir:

ve olası görsel bozulma

, öyleyse, tavsiye etti tümhastalar alarak MİRİN®

meli
muayene

en beklenen faydalar arasındaki ilişki MYRIN'den®

yönetim (bkz. bölüm4.8. İstenmeyen etkiler).

MYRIN'in rifampisin bileşeni tarafından idrar, dışkı, tükürük, balgam ve gözyaşı kırmızı-turuncu renkte olabilir.®. 
Yumuşak kontakt lensler kalıcı olarak lekelenebilir.
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Herhangi bir güçlü ilaçta olduğu gibi, MYRIN sırasında renal, hepatik ve hematopoietik dahil olmak üzere organ sistem 
fonksiyonlarının periyodik değerlendirmesi yapılmalıdır.®terapi.

Piridoksin eksikliği bazen yüksek dozda izoniazid alan yetişkinlerde gözlenir. Yüksek dozlarda 
B6 vitamini ile tedavi gerekli olabilir.

Yetersiz beslenme, kronik alkol bağımlılığı veya diyabet nedeniyle periferik nöropati riski taşıyan 
hastalar ek olarak günde 10 mg piridoksin almalıdır. Toplumdaki sağlık standardının düşük olduğu 
durumlarda, bu rutin olarak sunulmalıdır.

MİRİN®Konvülsiyonlara neden olabileceğinden epileptik hastalara veya mani veya hipomani ile 
karakterize psikotik durumlardaki hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

MİRİN®yönetimi daha zor olabileceğinden, diabetes mellituslu hastalarda dikkatli 
kullanılmalıdır.

MİRİN®araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilecek şekilde görme keskinliğini ve renkli görmeyi 
azaltabilir.

Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda, etambutol hidroklorürün ana atılım yolu böbrekler olduğundan, 
serum etambutol hidroklorür seviyeleri ile belirlenen dozajın azaltılması gerekir.

Herhangi bir güçlü ilaçta olduğu gibi, renal, hepatik ve hematopoietik dahil olmak üzere organ sistemi fonksiyonlarının 
başlangıç   ve periyodik değerlendirmesi yapılmalıdır.

4.5. DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİM VE DİĞER ETKİLEŞİM ŞEKİLLERİ

Etambutol ile ilgili etkileşimler

Etambutolün diğer nörotoksik ilaçlarla birlikte uygulanması, optik ve periferik nörit gibi 
nörotoksisite potansiyelini artırabilir.

Alüminyum hidroksit içeren antasitler, etambutolün emilimini bozmuştur.

Etambutol, feokromositoma için yanlış pozitif bir test ortaya çıkarmak için fentolamin (Rogitine) ile reaksiyona girebilir.

Rifampisin ile ilgili etkileşimler

Rifampisinin kumarin türü ilaçların antikoagülan etkisini azalttığı gözlemlenmiştir. Gerekli 
coumadin dozunu oluşturmak ve sürdürmek için protrombin zamanının günlük olarak veya 
gerektiği kadar sık   ölçülmesi önerilir.

En az 1 diğer antitüberküloz ilacı ile kombinasyon halinde rifampisin ile tüberküloz tedavisi gören 
hastalarda oral kontraseptiflerin güvenilirliğinin etkilenebileceği bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda, 
alternatif doğum kontrol önlemlerinin düşünülmesi gerekebilir.

Rifampisin, hepatik mikrozomal enzimleri indükleyerek aşağıdaki ilaçların metabolizmasını artırabilir, bu da daha 
düşük serum konsantrasyonlarına neden olabilir:
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Aminofilin, teofilin, sülfonilüre oral anti-diyabetik ajanlar, fenobarbital, sistemik betaadrenerjik 
bloke edici ajanlar, kloramfenikol, klofibrat, kortikosteroidler, siklosporin, dapson, diazepam, 
digitalis glikozitler, disopiramid, meksiletin, toriminofen, kini, meksiletin, , oral verapamil.

Klofazimin ile eşzamanlı kullanımı, rifampisinin emiliminin azalmasına, doruk konsantrasyonuna ulaşma süresini geciktirmesine ve 
yarı ömrünün artmasına neden olmuştur.

Rifampisinin terapötik düzeylerinin, serum folat ve B vitamininin standart mikrobiyolojik tahlillerini engellediği 
gösterilmiştir.12. Folat ve B vitamini belirlenirken alternatif yöntemler göz önünde bulundurulmalıdır.12

rifampisin varlığında konsantrasyonlar.

Probenesid hepatik alım için rifampisin ile rekabet edebilir ve bu da artan ve daha uzun süreli rifampisin 
alımına ve/veya toksisiteye neden olabilir; bununla birlikte, etki tutarsızdır ve rifampisin serum 
konsantrasyonlarını artırmak için aynı zamanda probenesid kullanımı önerilmez.

İzoniazid ile ilgili etkileşimler

İzoniazidin kronik kullanımı, plazma klirensini azaltabilir ve alfentanil, kumarin, indandion 
türevi antikoagülanlar, benzodiazepinler, karbamazepin ve teofilinin etki süresini uzatabilir.

Eş zamanlı olarak izoniazid alan hastalarda fenitoin kullanımı dikkatle izlenmelidir. İzoniazid, 
fenitoinin atılımını azaltabilir veya etkilerini artırabilir.

Kronik parasetamol, alkol, rifampisin ve diğer hepatotoksik ilaçların eşzamanlı kullanımı, izoniazid 
kaynaklı hepatotoksisite potansiyelini artırabilir. Alüminyum içeren antasitler, izoniazidin emilimini ve 
serum konsantrasyonlarını geciktirebilir ve azaltabilir.

Swiss veya Cheshire gibi belirli peynir türlerinin veya ton balığı veya sardalye gibi balıkların aynı anda 
yutulması, ciltte kaşıntı, hızlı veya hızlı kalp atışı, titreme ve plazma monoaminin inhibisyonuna bağlı olduğu 
düşünülen baş ağrısına neden olabilir. balık ve peynirde bulunan tiramin ve histamin metabolizmasına 
müdahale eden izoniazid tarafından oksidaz ve diamin oksidaz.

Glukokortikoid kortikosteroidler hepatik metabolizmayı ve/veya izoniazidin atılımını artırabilir.

Sikloserin, disülfiram ve diğer nörotoksik ilaçlarla eşzamanlı kullanım, CNS toksisitesi potansiyelini 
artırabilir.

İzoniazid, enfluran ile birlikte kullanıldığında potansiyel olarak nörotoksik bir inorganik florür 
metabolitinin oluşumunu artırabilir.

İzoniazidin ketokonazol veya parenteral mikonazol ile eşzamanlı kullanımı önerilmez.

Bakır sülfat idrar glukoz testleri ile yanlış pozitif reaksiyonlar meydana gelebilir.

4.6. DOĞURGANLIK, GEBELİK VE LAKASYON

MYRIN'in bileşenleri®gebelik ve fetüs üzerinde zararlı farmakolojik etkileri vardır. Rifampisin, etambutol ve 
izoniazidin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan 
çalışmalar üreme toksisitesini göstermiştir. İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.

5
Filipinler LPD'ye göre Tarih: 01 Kasım 2020 ve Pakistan'da onaylanmış bilgiler



MYRIN/LPD/PK-05

Rifampisinin hayvanlarda çok yüksek dozlarda teratojenik olduğu gösterilmiştir. Rifampisin, hamileliğin 
son birkaç haftasında uygulandığında anne ve bebekte doğum sonrası kanamalara neden olabilir ve bu 
durumda K vitamini ile tedavi endike olabilir. Rifampisinin plasenta bariyerini geçtiği ve kordon kanında 
göründüğü bildirildiğinden, rifampisin ile tedavi edilen annelerin yenidoğanları herhangi bir yan etki 
kanıtı açısından dikkatle gözlenmelidir.

Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Etambutol hidroklorür içeren 
antitüberküloz tedavi gören kadınlardan doğan bebeklerde meydana gelen oftalmik anormallik raporları 
vardır. Etambutol hidroklorür, hamilelik sırasında ancak yarar, fetüs üzerindeki potansiyel riske ağır 
basıyorsa kullanılmalıdır.

Etambutol hidroklorürün yüksek dozlarda verildiğinde hamile farelerde ve tavşanlarda teratojenik olduğu 
gösterilmiştir. Hamile fareler veya tavşanlar yüksek dozlarda etambutol hidroklorür ile tedavi edildiğinde, fetal 
mortalite hafif fakat önemli ölçüde artmamıştır (P>0.05). Etambutol hidroklorür ile tedavi edilen dişi sıçanlar, 
doğurganlık ve altlık boyutunda hafif fakat önemsiz (P>0.05) azalmalar göstermiştir.

Hamilelik sırasında yüksek dozlarda etambutol hidroklorür ile tedavi edilen farelerden doğan 
fetüslerde, düşük bir yarık damak, eksensefali ve vertebral kolon anormalliği insidansı gözlendi. 
Hamilelik sırasında yüksek dozda etambutol hidroklorür ile tedavi edilen sıçanların yenidoğanında 
servikal vertebrada küçük anormallikler görülmüştür. Hamilelik sırasında yüksek dozda etambutol 
hidroklorür alan tavşanlar, monoftalmili, biri kısalmış sağ önkollu, iki taraflı bilek-eklem kontraktürü 
ve diğeri tavşan dudaklı ve yarık damaklı iki fetüs doğurdu.

İzoniazidin hamile sıçanlarda ve tavşanlarda embriyosidal olduğu bildirilmiştir.

Rifampisin ve izoniazid anne sütüne geçer. Bu nedenle, bebekler MYRIN alan hastalar 
tarafından emzirilmemelidir.®

4.7. SÜRÜŞ VE MAKİNE KULLANMA YETENEĞİNE ETKİLERİ

MİRİN®araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilecek şekilde görme keskinliğini ve renkli görmeyi 
azaltabilir.

4.8. İSTENMEYEN ETKİLER

MİRİN®etambutol, rifampisin ve izoniazidin bir kombinasyonudur. Her bileşenin aşağıda gösterilen spesifik bildirilen 
advers reaksiyonları vardır.

Etambutol ile İlgili Olumsuz Reaksiyonlar:

Etambutol ile aşağıdaki reaksiyonlar meydana gelmiştir. Etambutol, MYRIN'in bir bileşeni olduğundan®,
bu reaksiyonlar MYRIN kullanımı ile de ortaya çıkabilir.®.

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları

Lökopeni, trombositopeni, nötropeni.

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları
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Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyon (şok ve ölümler dahil).

Deri reaksiyonu (döküntü veya eksfolyatif dermatit gibi), eozinofili ve aşağıdakilerden bir veya 
daha fazlasını içeren aşırı duyarlılık sendromu: hepatit, pnömonit, nefrit, miyokardit ve 
perikardit. Ateş ve lenfadenopati mevcut olabilir.

Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları

Anoreksi, serum ürik asit konsantrasyonunun yükselmesi.

Sinir Sistemi Bozuklukları

Baş dönmesi, hipoestezi, parestezi.

Göz Bozuklukları

Etambutol, optik nörite bağlı gibi görünen geri dönüşü olmayan körlük dahil görme 
keskinliğinde azalmalara neden olabilir. Bu etki, doz ve tedavi süresi ile ilişkili olabilir ve uzun 
süreler boyunca >20 mg/kg dozlarda etambutol alan hastalarda optik nörit gelişme riski artar. 
Bu etki, ilacın uygulanması hemen kesildiğinde genellikle geri dönüşümlüdür ve görme 
keskinliğinin iyileşmesi genellikle ilaç kesildikten haftalar ila aylar sonra meydana gelir. Bazı 
hastalar böyle bir iyileşmeden sonra görme keskinliği kaybı tekrarlamadan tekrar etambutol 
almıştır. Bununla birlikte, nadir durumlarda iyileşme bir yıl veya daha fazla gecikebilir ve geri 
dönüşü olmayan körlük de bildirilmiştir. Ayrıca, düşük vücut ağırlığına sahip çocuklar ve 
yetişkinler (<

Etambutol göz üzerinde benzersiz bir etkiye sahip olduğundan, hastaların tedaviye başlamadan önce ve ilaç uygulaması sırasında periyodik olarak tam bir oftalmolojik muayeneden geçmeleri önerilir. Bu muayene görme 

keskinliği, renkli görme, perimetri ve oftalmoskopiyi içermelidir. Bu ilacın görme üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden, fizik muayene oftalmoskopi, parmak perimetrisi ve renk ayrımcılığı testini içermelidir. Katarakt, 

gözün tekrarlayan iltihabi durumları, optik nörit ve diyabetik retinopati gibi görme kusurları olan hastalarda görme keskinliğindeki değişikliklerin değerlendirilmesi daha zordur ve görmedeki farklılıkların görme 

bozukluğundan kaynaklanmamasına özen gösterilmelidir. altta yatan hastalık koşulları. Bu tür hastalarda, Görsel değişikliklerin değerlendirilmesi zor olduğundan, beklenen fayda ile olası görsel bozulma arasındaki ilişkiye 

dikkat edilmelidir. Görme keskinliğindeki değişiklik tek taraflı veya iki taraflı olabilir ve bu nedenle her göz ayrı ayrı ve iki göz birlikte test edilmelidir. Etambutol tedavisine başlamadan önce ve ilaç uygulaması sırasında 

periyodik olarak görme keskinliği testi yapılmalıdır, ancak hasta 15 mg/kg/gün veya daha fazla dozda olduğunda ayda bir kez yapılmalıdır. Görme keskinliğini test etmek için Snellen göz çizelgeleri önerilir. Klinik çalışmalar, 

etambutol almayan birçok tüberküloz hastasının görme keskinliğinde Snellen tablosunun 1 veya 2 satırında kesin dalgalanmalar olduğunu göstermiştir. Görme keskinliğindeki değişiklik tek taraflı veya iki taraflı olabilir ve bu 

nedenle her göz ayrı ayrı ve iki göz birlikte test edilmelidir. Etambutol tedavisine başlamadan önce ve ilaç uygulaması sırasında periyodik olarak görme keskinliği testi yapılmalıdır, ancak hasta 15 mg/kg/gün veya daha fazla 

dozda olduğunda ayda bir kez yapılmalıdır. Görme keskinliğini test etmek için Snellen göz çizelgeleri önerilir. Klinik çalışmalar, etambutol almayan birçok tüberküloz hastasının görme keskinliğinde Snellen tablosunun 1 veya 

2 satırında kesin dalgalanmalar olduğunu göstermiştir. Görme keskinliğindeki değişiklik tek taraflı veya iki taraflı olabilir ve bu nedenle her göz ayrı ayrı ve iki göz birlikte test edilmelidir. Etambutol tedavisine başlamadan 

önce ve ilaç uygulaması sırasında periyodik olarak görme keskinliği testi yapılmalıdır, ancak hasta 15 mg/kg/gün veya daha fazla dozda olduğunda ayda bir kez yapılmalıdır. Görme keskinliğini test etmek için Snellen göz 

çizelgeleri önerilir. Klinik çalışmalar, etambutol almayan birçok tüberküloz hastasının görme keskinliğinde Snellen tablosunun 1 veya 2 satırında kesin dalgalanmalar olduğunu göstermiştir. Ancak hasta 15 mg/kg/gün veya 

daha fazla dozda olduğunda ayda bir kez yapılmalıdır. Görme keskinliğini test etmek için Snellen göz çizelgeleri önerilir. Klinik çalışmalar, etambutol almayan birçok tüberküloz hastasının görme keskinliğinde Snellen 

tablosunun 1 veya 2 satırında kesin dalgalanmalar olduğunu göstermiştir. Ancak hasta 15 mg/kg/gün veya daha fazla dozda olduğunda ayda bir kez yapılmalıdır. Görme keskinliğini test etmek için Snellen göz çizelgeleri 

önerilir. Klinik çalışmalar, etambutol almayan birçok tüberküloz hastasının görme keskinliğinde Snellen tablosunun 1 veya 2 satırında kesin dalgalanmalar olduğunu göstermiştir.

Aşağıdaki tablo, etambutole atfedilebilen görme keskinliğinde olası değişiklikleri yorumlamada faydalı olabilir.

İlk Snellen
Değer

Değer Göstergesi
Önemli Azalma

Anlamlı sayı
Çizgilerin

Azaltma-Sayı
Puan Sayısı

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

Genel olarak, “Önemli Çizgi Sayısı” ve “Nokta Sayısında Azalma” altında belirtilenlerden daha az görme 
keskinliği değişiklikleri, tesadüfi bulgulara, test yönteminin sınırlamalarına veya fizyolojik değişkenliğe 
bağlı olabilir. Tersine, “Önemli Çizgi Sayısı” ve “Nokta Sayısında Azalma” altındakilere eşit veya daha fazla 
görme keskinliği değişiklikleri, yeniden test etme ve hastanın görme durumunun dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Dikkatli değerlendirme görme değişikliğinin büyüklüğünü doğrular 
ve başka bir neden ortaya koyamazsa, etambutol kesilmeli ve hasta sık aralıklarla yeniden 
değerlendirilmelidir. Tedavi sırasında görme keskinliğinde ilerleyici azalmaların etambutole bağlı olduğu 
düşünülmelidir.

Tedaviden önce düzeltici gözlük kullanılıyorsa, bunlar görme keskinliği testi sırasında takılmalıdır. 1 ila 2 yıllık 
tedavi sırasında, doğru test sonuçları elde etmek için düzeltilmesi gereken bir kırma kusuru gelişebilir. Bir iğne 
deliğinden görme keskinliğinin test edilmesi, kırma kusurunu ortadan kaldırır. Etambutol tedavisi sırasında 
görme anormalliği gelişen hastalar, görme keskinliğinde azalmaların gösterilmesinden önce veya eşzamanlı 
olarak subjektif görme semptomları gösterebilir ve etambutol alan tüm hastalar, bulanık görme ve diğer 
subjektif göz semptomları hakkında periyodik olarak sorgulanmalıdır.

Ayrıca görme alanı defekti, renk körlüğü, skotom, optik nöropati, retrobulber nörit ve konjenital 
oftalmik anormallikler bildirilmiştir.

Hastalara görme keskinliğindeki herhangi bir değişikliği derhal doktorlarına bildirmeleri tavsiye edilmelidir.

Gastrointestinal Bozukluklar

Epigastrik sıkıntı, kabızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, iştahsızlık, metalik tat, ağız kuruluğu.

Hepatobilier Bozukluklar

Karaciğer fonksiyon testlerindeki anormallikler (aspartat aminotransferaz artışı, alanin 
aminotransferaz artışı) ve ölümler dahil karaciğer toksisitelerinin gösterdiği gibi karaciğer 
fonksiyonunda bozulma bildirilmiştir. Sarılık ve geçici karaciğer fonksiyon bozukluğu da 
bildirilmiştir. Etambutol, 1 veya daha fazla diğer antitüberküloz ilacı ile birlikte tedavi için 
önerildiğinden, bu değişiklikler eşzamanlı tedavi ile ilişkili olabilir.

Deri ve Deri Altı Doku Bozuklukları

Kaşıntı, döküntü, Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz.

Kas-İskelet, Bağ Dokusu ve Kemik Hastalıkları

Eklem ağrıları, akut gut.

Solunum Bozuklukları, Göğüs ve Mediastinal Bozukluklar

Eozinofili olan veya olmayan pulmoner infiltratlar.

Böbrek ve İdrar Bozuklukları
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Gut, hiperürisemi

Genel Bozukluklar ve Yönetim Saha Koşulları

Halsizlik, ateş.

Rifampisin ile İlgili Olumsuz Reaksiyonlar:

Rifampisin ile aşağıdaki reaksiyonlar meydana gelmiştir. Rifampisin, MYRIN'in bir bileşeni olduğu için®, bu 
reaksiyonlar MYRIN kullanımı ile de ortaya çıkabilir.®.

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları

Trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, anemi, eozinofili. Aralıklı bir doza göre etambutol 
ve rifampisin birlikte uygulandığında trombositopeni meydana gelmiştir.
haftada iki kez ve yüksek dozlarda programlayın.

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları

aşırı duyarlılık reaksiyonları

Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları

Serum ürik asitte yükselmeler.

Sinir Sistemi Bozuklukları

Baş ağrısı, uyuşukluk, yorgunluk, ataksi, baş dönmesi, konsantre olamama, zihinsel karışıklık, kas 
zayıflığı, genel uyuşukluk, ekstremitelerde ağrı.

Göz Bozuklukları

Görme bozuklukları, eksüdatif konjonktivit.

Gastrointestinal Bozukluklar

Mide ekşimesi, mide bulantısı, kusma, ishal, epigastrik rahatsızlık, iştahsızlık, gaz, kramplar, ağızda ağrı, dilde ağrı, mantarın 
aşırı büyümesi.

Hepatobilier Bozukluklar

Hepatit veya hepatit prodromal sendromu, karaciğer tutulumu ile birlikte şok benzeri sendrom, anormal 
karaciğer fonksiyon testleri (serum bilirubin, serum transaminazları ve alkalin fosfatazda yükselme).

Karaciğer fonksiyonu normal olan hastalarda rifampisin kaynaklı hepatit oluşabilir. Rifampisin tek başına veya 
izoniazid ile birlikte verildiğinde kronik karaciğer hastalığı, alkolizm ve yaşlılık ciddi karaciğer problemlerinin 
insidansını artırıyor gibi görünmektedir.

Deri ve Deri Altı Doku Bozuklukları
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Kaşıntı, ürtiker, döküntü, pemfigoid reaksiyon, purpura.

Böbrek ve Üriner Sistem Bozuklukları

BUN'da yükselmeler, interstisyel nefrit, böbrek fonksiyonunda değişiklik.

Hemoliz, hemoglobinüri, hematüri, böbrek yetmezliği veya akut böbrek yetmezliği bildirilmiştir ve bunlar 
genellikle aşırı duyarlılık reaksiyonları olarak kabul edilir. Bunlar, aralıklı tedavi sırasında veya günlük 
dozaj rejiminin kasıtlı veya kazara kesilmesinin ardından tedaviye yeniden başlandığında meydana geldi 
ve rifampisin kesildiğinde ve uygun tedaviye başlandığında geri döndürülebilirdi.

Üreme Sistemi ve Meme Bozuklukları

Menstrüel bozukluklar.

Genel Bozukluklar ve Yönetim Saha Koşulları

Ateş, "grip benzeri" sendrom.

İzoniazid ile İlgili Advers Reaksiyonlar:

İzoniazid ile aşağıdaki reaksiyonlar meydana gelmiştir. İzoniazid, MYRIN'in bir bileşeni olduğu için®, bu 
reaksiyonlar MYRIN kullanımı ile de ortaya çıkabilir.®.

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları

agranülositoz,
lenfadenopati.

eozinofili, anemi, trombositopeni, methemoglobinemi, vaskülit,

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları

Alerjik reaksiyonlar, lupus benzeri sendrom, romatoid sendrom.
Aşırı duyarlılık ateş, çeşitli deri döküntüleri, hepatit, döküntü (morbilliform, makülopapüler, purpurik 
ve ürtiker dahil), vaskülit ve lenfödem ile sonuçlanabilir.

Sinir Sistemi Bozuklukları

İzoniazidin en sık görülen toksik etkisi periferik nöropatidir. Dozla ilişkilidir, en sık olarak yetersiz beslenenlerde 
ve nevrite yatkın olanlarda (örneğin alkolikler ve şeker hastaları) ortaya çıkar ve genellikle ayak ve ellerde 
paresteziden önce gelir. Yavaş asetilatörlerde görülme sıklığı daha yüksektir. İzoniazid, bir piridoksin 
antagonisti olarak hareket ederek periferik nörite neden olabilir. Piridoksin, izoniazidin neden olduğu periferik 
nöritin profilaksisi ve tedavisi için başarıyla kullanılmıştır.

Baş ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk, zihinsel karışıklık, toksik psikozlar, artan refleksler, kas 
seğirmesi, parestezi)

Yüksek dozlarda izoniazid verildiğinde görünüşte normal kişilerde konvülsiyonlar meydana geldi.

Göz Bozuklukları
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Optik nörit ve optik atrofi bildirilmiştir. Gözle ilgili şikayetlerin olduğu her yerde göz muayenesi 
yapılmalıdır.

Kulak ve Labirent Bozuklukları

Kulak çınlaması.

Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları

Pellagra, hiperglisemi, metabolik asidoz, jinekomasti.

Gastrointestinal Bozukluklar

Epigastrik sıkıntı, bulantı, kusma, kabızlık.

Hepatobilier Bozukluklar

Şiddetli ve bazen ölümcül hepatit oluşabilir ve aylarca tedaviden sonra bile gelişebilir. Hepatit 
geliştirme riski yaşa bağlıdır ve günlük alkol tüketimi ile artar.

Pankreatit vakaları esas olarak aktif tedavi için kombinasyon tedavisi alan hastalarda görülmüştür.
tüberküloz.

Deri ve Deri Altı Doku Bozuklukları

Döküntü, eksfolyatif dermatit

Kas-İskelet, Bağ Dokusu ve Kemik Hastalıkları

Artrit belirtileri.

Böbrek ve İdrar Bozuklukları

Erkekte üriner rahatsızlık (prostatik obstrüksiyon sendromu), üriner retansiyon.

Genel Bozukluklar ve Yönetim Saha Koşulları

Ateş, ağız kuruluğu.

4.9. AŞIRI DOZ

MYRIN doz aşımı®yuttuktan sonra 30 dakika ila 3 saat içinde belirti ve semptomlar üretir. Bulantı, 
kusma, uyuşukluk, baş dönmesi, konuşma bozukluğu, görme bulanıklığı ve görsel halüsinasyonlar 
erken belirtiler arasındadır. Şiddetli karaciğer tutulumu ile gerçek bilinç kaybı meydana gelebilir. 
Deri, idrar, ter, tükürük, gözyaşı ve dışkıda kahverengimsi-kırmızı veya turuncu renk değişikliği, 
alınan miktar ile orantılı olabilir. Şiddetli doz aşımından sonraki birkaç saat içinde muhtemelen 
hassasiyetle birlikte karaciğer büyümesi gelişebilir ve hızla sarılık gelişebilir, önceden karaciğer 
fonksiyon bozukluğu olan hastalarda karaciğer tutulumu daha belirgin olabilir. Belirgin doz aşımı ile, 
şiddetli, inatçı nöbetlerle birlikte, hızla stupordan derin komaya ilerleyen solunum sıkıntısı ve CNS 
depresyonu beklenir. Şiddetli metabolik asidoz, asetonüri, ve hiperglisemi tipik laboratuvar 
bulgularıdır. Görme keskinliği kaybı, aşırı dozda etambutolün göstergesi olabilir
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Tedavi

MYRIN'i durdur®. Hava yolunu emniyete alın ve yeterli solunum değişimi sağlayın. Piridoksin, 
görünüşte yutulan her bir gram izoniazid için 1 gramlık bir dozda uygulanmalıdır. İlk 2 ila 3 saat 
içinde gastrik lavaj önerilir, ancak konvülsiyonlar kontrol altına alınana kadar denenmemelidir. Mide 
içeriğinin boşaltılmasının ardından mideye aşılanan aktif kömür bulamacı ile gastrik lavaj, 
gastrointestinal kanalda kalan ilacı yardımcı olabilir ve emebilir. Şiddetli bulantı/kusmayı kontrol 
altına almak için antiemetik ilaçlar gerekebilir.

Zorlanmış ozmotik diürez (ölçülen alım ve çıktı ile) ilacın atılımını teşvik etmeye yardımcı olacaktır. 
Ekstrakorporal hemodiyaliz gerekebilir.

Aktif diürez (ölçülen alım ve çıktı ile) ilacın atılımını teşvik etmeye yardımcı olacaktır. 24-48 
saatten uzun süren ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu varlığında safra drenajı endike olabilir. 
Bu şartlar altında ekstrakorporeal hemodiyaliz gerekebilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLER

MİRİN®tüberkülostatik özelliklere sahiptir.

Etambutolün etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Mikobakterilere yayılır ve RNA sentezine 
müdahale ederek çoğalmayı baskılıyor gibi görünmektedir. Sadece aktif olarak bölünen mikobakterilere 
karşı etkilidir.

Rifampisin, DNA'ya bağımlı RNA polimerazın beta alt birimine güçlü bir şekilde bağlanarak, enzimin DNA'ya 
bağlanmasını önleyerek ve böylece RNA transkripsiyonunun başlamasını bloke ederek bakteriyel RNA sentezini inhibe 
eder.

İzoniazid, aktif olarak bölünen mikobakterilere karşı aktif olan bakterisidal bir antitüberküler ajandır 
ve etki şekli, duyarlı organizmalarda mikolik asit sentezinin inhibisyonu ve hücre duvarının 
bozulması ile ilgili olabilir.

5.2. FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLER

MYRIN alan sağlıklı gönüllülerde yapılan bir bağıl biyoyararlanım çalışmasından elde edilen veriler®Açlık 
durumunda, rifampisin, izoniazid ve etambutol olmak üzere 3 aktif bileşenin her birinin, bu dört ürün birlikte 
verildiğinde ilgili referans ilaç ürününe biyoeşdeğer olduğunu göstermektedir.

etambutol

Etambutol gastrointestinal sistemden kolayca emilir. 25 mg/kg'lık tek bir doz, 2 ila 4 saat arasında 2 
ila 5 mcg/ml'lik bir doruk plazma konsantrasyonu üretir. Akciğer dahil çoğu dokuya dağılır ve 
pulmoner alveolar ve aksiller lenf nodu makrofajlarında lokalizedir. Uygulamadan sonraki 24 saat 
içinde, yutulan etambutol dozunun yaklaşık %75'i değişmemiş ilaç olarak atılır ve %15'e kadarı 
glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yoluyla idrarda 2 metabolit olarak atılır. Ortalama 
eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 3 saattir. Etambutol böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
birikir.
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Etambutol plasentayı geçer ve anne sütüne geçer.

rifampisin

Rifampisin, oral uygulamayı takiben iyi emilir. 600 mg'lık bir dozdan 2 ila 4 saat sonra 7 ila 9 mcg/
ml'lik bir doruk plazma konsantrasyonuna ulaşılır. Yiyecekler rifampisin emilimini azaltır. Rifampisin, 
absorpsiyondan sonra enterohepatik resirkülasyona uğrar. Beyin omurilik sıvısı dahil olmak üzere 
çoğu vücut dokusuna iyi yayılır ve esas olarak deasetillenmiş metabolite metabolize olur. Bu 
deasetillenmiş metabolit, değişmemiş ilacın antibakteriyel aktivitesine sahiptir. Rifampisin dozunun 
yaklaşık %65'i dışkıyla ve yaklaşık %30'u idrarla atılır, yarısından azı değişmemiş ilaç olabilir. 
Rifampisinin ilk dozlarını takiben eliminasyon yarı ömrü 2 ila 5 saat arasında değişir ve artan hepatik 
metabolizma nedeniyle tekrarlanan uygulamadan sonra 2 ila 3 saate düşer. Böbrek fonksiyon 
bozukluğu olan hastalarda rifampisinin renal klerensi azalmakla birlikte, bu hastalarda doz 
ayarlaması gerekli değildir. Karaciğer hastalığı olan hastalarda rifampisinin klirensi önemli ölçüde 
azalır. bölümlere bakın4.3. Kontrendikasyonlar,4.4. Özel Uyarılar ve Kullanım Önlemlerive
4.8. İstenmeyen etkilerKaraciğer yetmezliği olan hastalarda rifampisin kullanımı hakkında daha fazla 
bilgi için.

Rifampisin plasentayı geçer ve anne sütüne geçer.

izoniazid

İzoniazid hızla emilir ve doruk plazma konsantrasyonlarına oral alımdan 1 ila 2 saat sonra ulaşılır. Gıda, 
izoniazidin biyoyararlanımını azaltır. İzoniazidin doku dağılımı geniştir. Çeşitli vücut sıvılarında (plevral, 
asit ve beyin omurilik sıvıları) ve dokularda önemli izoniazid seviyelerine ulaşılır. İzoniazid öncelikle 
asetilasyon ve dehidrazinasyon ile metabolize edilir. Asetilasyon oranı genetik olarak belirlenir. Bu 
nedenle ilacın plazma konsantrasyonları ve yarı ömrü, bireylerin asetilasyon hızına bağlıdır. Yetişkinlerde 
ortalama eliminasyon yarı ömrü 1.2 saatten 5.0 saate kadar geniş bir aralıkta değişir. Bir izoniazid 
dozunun yaklaşık %75 ila %95'i esas olarak 24 saat içinde idrarda metabolitler olarak atılır. Böbrek 
yetmezliği olan hastalarda ilacın birikimine dikkat edilmelidir. Akut veya kronik karaciğer hastalığı olan 
hastalarda serum izoniazid konsantrasyonları daha yüksektir ve izoniazid için daha uzun bir serum 
yarılanma ömrü sergiler. Bu hastalarda ilacın yan etkilerinden kaçınmak için doz ayarlaması gerekebilir.

İzoniazid plasentayı geçer ve anne sütüne geçer.

5.3. PREKLİNİK GÜVENLİK VERİLERİ

Bilgi yok

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. YARDIMCI MADDE LİSTESİ

Sakaroz
Sorbitol Çözümü
jelatin çiçeği
Sodyum Nişasta Glikolat 
Sodyum Lauril Sülfat
Selüloz Mikrokristal 
Magnezyum Stearat
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Stearik asit
Opadry
Hafif Mineral yağ
Talk tozu: *
Arıtılmış su: *

* Üretim sürecinde kullanılır ancak nihai üründe görünmez

6.2. UYUMSUZLUKLAR

Bilgi yok

6.3. RAF ÖMRÜ

24 ay

6.4. DEPOLAMA İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER

30°C'nin altında serin ve kuru bir yerde 
saklayın. Isı ve nemden koruyun.
İlaçlar çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır

6.5. KONTEYNERİN NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ

MİRİN®:
Ambalaj: 80'ler

MİRİN FORTE®:
Ambalaj: 80'ler ve 100'ler

Myrin/LPD/PK-0
Filipinler LPD tarihli göre:

5
01 Kasım 2020ve Pakistan'da onaylanmış bilgiler

Tarafından pazarlanan:

Pfizer Pakistan Sınırlı

Lütfen sitemizi ziyaret edinwww.pfizer.com.pkÜrün broşürünün en son sürümü için.
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MYRIN/LPD/PK-05

7. REFERANSLAR

1-
2-
Numara 3

3- Isoniazid_RMC_Minutes_2019_02_15

DSÖ Tüberküloz Tedavi Rehberi – Dördüncü Baskı
Pakistan Göğüs Derneği – Tüberküloz Yönetimi için Ulusal Kılavuz – PCS Yayını
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