
MYRIN®Máy tính bảng
(Ethambutol HCl-Rifampicin-Isoniazid)

1. TÊN SẢN PHẨM THUỐC

MYRIN®, MYRIN®FORTE

2. THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Kết hợp Ethambutol HCl, Rifampicin, Isoniazid như:

MYRIN®, MYRIN®FORTE

Mỗi MYRIN®máy tính bảng chứa:

Thành phần hoạt chất Thành phần

Ethambutol HCl 300 mg

Rifampicin 150 mg

Isoniazid 75 mg

Myrin®Máy tính bảng Forte chứa:

Thành phần hoạt chất Thành phần

Ethambutol HCl 275 mg

Rifampicin 150 mg

Isoniazid 75 mg

3. DƯỢC LIỆU

Máy tính bảng

4. CÁC BỆNH LÝ LÂM SÀNG

4.1. CHỈ DẪN ĐIỀU TRỊ

MYRIN®được chỉ định trong giai đoạn tiếp tục điều trị các trường hợp mới và tái điều trị. Trong những quần thể đã 
biết hoặc nghi ngờ có mức độ kháng Isoniazid cao, bệnh nhân lao mới có thể nhận MYRIN®điều trị trong các giai 
đoạn tiếp tục một giải pháp thay thế chấp nhận được cho Rifampicin và Isoniazid.
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4.2. VỊ TRÍ VÀ PHƯƠNG THỨC HÀNH CHÍNH

MYRIN®nên uống 1 giờ trước hoặc 2 giờ sau bữa ăn. Nếu xảy ra kích ứng đường tiêu hóa, có thể dùng phối hợp 
với thức ăn hoặc thuốc kháng acid, nhưng không dùng thuốc kháng acid chứa nhôm.

Liều lượng khuyến cáo và phác đồ điều trị bệnh lao phụ thuộc vào tiền sử bệnh của bệnh nhân, đáp ứng 
với điều trị và độ nhạy cảm của chủng vi khuẩn này.

Liều lượng đề xuất

Phạm vi liều lượng hàng ngày cho ba loại thuốc thiết yếu được các nhà chức trách khuyến cáo trong quá trình hóa trị 
liệu ngắn hạn là:

Ethambutol 15 mg - 25 mg / kg Rifampicin 
10 mg / kg đến 600 mg Isoniazid 5 mg - 10 
mg / kg đến 300 mg

Mỗi MYRIN®máy tính bảng chứa:
Ethambutol HCl 300 mg, Rifampicin 150 mg và Isoniazid 75 mg

Bệnh nhân nên được dùng liều duy nhất hàng ngày sau đây từ một đến hai giờtrước bữa ăn
. Một viên / 15 kg thể trọng.

Ngoài ra, có thể sử dụng chế độ liều lượng sau.
(Luôn tính toán liều lượng theo cân nặng của bệnh nhân. Nên sử dụng các loại thuốc riêng biệt trong trường hợp có 
sự khác biệt về liều lượng với các kết hợp liều lượng cố định.)

CƠ THỂ BỆNH NHÂN
TRỌNG LƯỢNG (KG)

Giai đoạn tiếp tục

04 tháng trong các trường hợp mới

05 tháng trong các trường hợp điều trị lại

MYRIN ®

30-39
40-54

55 trở lên

02 viên nén
03 viên nén
04 viên nén

Liều dùng cho trẻ em

Hiệu quả của sự kết hợp chưa được xác định ở trẻ em, và sản phẩm này không nên được sử dụng 
cho trẻ em dưới 13 tuổi vì các điều kiện an toàn để sử dụng chưa được thiết lập.

Liều lượng lão khoa

Như với bất kỳ loại thuốc nào, cần thận trọng khi sử dụng MYRIN®để điều trị bệnh nhân cao tuổi.

Suy thận

Ethambutol tích lũy ở bệnh nhân suy thận. Nếu suy thận nặng hoặc nếu bệnh nhân acetyl hóa 
chậm, có thể phải giảm liều.
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Suy gan

Điều chỉnh liều MYRIN®có thể cần thiết ở những bệnh nhân suy gan hoặc những bệnh nhân acetylators chậm. 
Bệnh nhân bị bệnh gan cấp tính hoặc mãn tính và bệnh nhân acetyl hóa chậm có nồng độ isoniazid trong 
huyết thanh cao hơn và thể hiện thời gian bán thải trong huyết thanh dài hơn đối với isoniazid. Độ thanh thải 
của rifampicin giảm đáng kể ở những bệnh nhân bị bệnh gan.

4.3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

MYRIN®
isoniazid, hoặc bất kỳ tá dược nào trong sản phẩm này.

không nên dùng cho bệnh nhân với một đã biết quá mẫn với ethambutol, rifampicin hoặc

MYRIN®cũng được chống chỉ định khi nghiện rượu, viêm dây thần kinh thị giác,
hoặc ở những bệnh nhân đã biết viêm dây thần kinh thanh môn trừ khi bác sĩ xác định rằng có thể sử dụng thuốc này.

trong sự hiện diện của vàng da,

MYRIN®cũng được chống chỉ định ở những bệnh nhân không thể đánh giá và báo cáo các tác dụng phụ về thị giác hoặc 
những thay đổi về thị lực (ví dụ, trẻ nhỏ và bệnh nhân mắc bệnh tâm thần hoặc thiếu hụt tâm thần).

4.4. CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Đã có báo cáo về các phản ứng có hại trên da nghiêm trọng (SCAR), chẳng hạn như hội chứng Stevens-
Johnson (SJS), hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN), phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ưa eosin và các triệu 
chứng toàn thân (DRESS), và mụn mủ ngoại ban tổng quát cấp tính (AGEP) với thuốc chống lao (xem phần
4.8 Tác dụng không mong muốn). Nếu bệnh nhân bị phát ban trên da, họ phải được theo dõi chặt chẽ 
và nghi ngờ (các) thuốc ngừng thuốc nếu tổn thương tiến triển. Việc xác định loại thuốc cụ thể là rất khó, 
vì nhiều loại thuốc chống lao được kê đơn đồng thời. Cụ thể, đối với DRESS, một loại SCAR có khả năng đe 
dọa tính mạng đa hệ thống, thời gian bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đầu tiên có thể kéo dài. DRESS là 
một chẩn đoán lâm sàng, và biểu hiện lâm sàng của nó vẫn là cơ sở để đưa ra quyết định. Việc thu hồi 
sớm loại thuốc nghi ngờ là điều cần thiết vì tỷ lệ tử vong và nội tạng của hội chứng
liên quan (ví dụ, gan, tủy xương hoặc thận).

Ethambutol hydrochloride có thể làm giảm thị lực, có thể do viêm dây thần kinh thị giác / màng sau. 
Tác dụng này có thể liên quan đến liều lượng và thời gian điều trị. Tác dụng này thường có thể hồi 
phục khi ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức. Tuy nhiên, mù lòa không thể đảo ngược đã được báo 
cáo. (Xem phần4.8. Tác dụng không mong muốn).

Nhiễm độc gan bao gồm cả tử vong đã được báo cáo Nên thực hiện đánh giá cơ bản và định kỳ 
về chức năng gan.

Ethambutol có một tác dụng độc đáo đối với mắt. Nó là
được kiểm tra nhãn khoa đầy đủ trước khi bắt đầu điều trị và định kỳ trong thời gian dùng 

thuốc. Cái này nên bao gồm thị lực, màu sắc, tầm nhìn, chu vi, và
soi đáy mắt. Ở những bệnh nhân có khiếm khuyết về thị giác như đục thủy tinh thể, tình trạng viêm tái phát của mắt, 
viêm dây thần kinh thị giác và bệnh võng mạc tiểu đường, việc đánh giá những thay đổi về thị lực khó khăn hơn. Ở 
những bệnh nhân như vậy, cần xem xét

và suy giảm thị lực có thể xảy ra

, vì thế, đề nghị rằng tất cả cácngười bệnh đang lấy MYRIN®

Nên
kiểm tra

cácmối quan hệ giữa lợi ích mong đợi từ MYRIN®

sự quản lý (xem phần4.8. Tác dụng không mong muốn).

Nước tiểu, phân, nước bọt, đờm và nước mắt có thể có màu đỏ cam do thành phần rifampicin của 
MYRIN®. Kính áp tròng mềm có thể bị ố vĩnh viễn.
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Như với bất kỳ loại thuốc mạnh nào, nên đánh giá định kỳ các chức năng của hệ thống cơ quan, bao gồm thận, 
gan và hệ tạo máu, trong thời gian MYRIN®liệu pháp.

Sự thiếu hụt pyridoxine đôi khi được quan sát thấy ở người lớn dùng isoniazid liều cao. Có thể cần 
điều trị bằng vitamin B6 liều cao.

Bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh thần kinh ngoại biên do suy dinh dưỡng, nghiện rượu mãn tính, hoặc bệnh 
tiểu đường nên bổ sung thêm pyridoxine, 10 mg mỗi ngày. Ở những nơi tiêu chuẩn sức khỏe trong cộng đồng 
thấp, việc này nên được thực hiện thường xuyên.

MYRIN®nên được sử dụng cẩn thận cho bệnh nhân động kinh, vì nó có thể gây ra co giật hoặc cho bệnh nhân ở 
trạng thái loạn thần đặc trưng bởi hưng cảm hoặc hưng cảm.

MYRIN®nên thận trọng khi dùng cho bệnh nhân đái tháo đường, vì việc quản lý có thể khó khăn 
hơn.

MYRIN®có thể làm giảm thị lực và khả năng nhìn màu, có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy 
móc.

Bệnh nhân suy giảm chức năng thận cần giảm liều lượng được xác định bởi nồng độ ethambutol 
hydrochloride trong huyết thanh, vì con đường bài tiết chính của thuốc này là qua thận.

Như với bất kỳ loại thuốc mạnh nào, cần thực hiện đánh giá cơ bản và định kỳ các chức năng của hệ cơ 
quan, bao gồm thận, gan và hệ tạo máu.

4.5. TƯƠNG TÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM THUỐC KHÁC VÀ CÁC HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC KHÁC

Tương tác liên quan đến Ethambutol

Dùng đồng thời ethambutol với các thuốc gây độc thần kinh khác có thể làm tăng khả năng nhiễm độc thần kinh, 
chẳng hạn như viêm dây thần kinh thị giác và ngoại vi.

Thuốc kháng axit có chứa nhôm hydroxit đã làm giảm sự hấp thu của ethambutol.

Ethambutol có thể phản ứng với phentolamine (Rogitine) để tạo ra kết quả xét nghiệm dương tính giả đối với u pheochromocytoma.

Tương tác liên quan đến Rifampicin

Rifampicin đã được quan sát thấy làm giảm tác dụng chống đông máu của các thuốc loại coumarin. 
Nên đo thời gian prothrombin hàng ngày hoặc thường xuyên khi cần thiết để thiết lập và duy trì liều 
lượng coumadin cần thiết.

Người ta đã báo cáo rằng độ tin cậy của thuốc tránh thai có thể bị ảnh hưởng ở những bệnh nhân đang điều trị 
bệnh lao bằng rifampicin kết hợp với ít nhất 1 loại thuốc chống lao khác. Trong những trường hợp như vậy, các 
biện pháp tránh thai thay thế có thể cần được xem xét.

Rifampicin có thể làm tăng chuyển hóa của các loại thuốc sau đây bằng cách cảm ứng các enzym ở microsome gan, 
dẫn đến nồng độ thuốc trong huyết thanh thấp hơn:
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Aminophylline, theophylline, sulphonylurea uống chất chống tiểu đường, phenobarbital, chất 
ngăn chặn betaadrenergic toàn thân, chloramphenicol, clofibrate, corticosteroid, cyclosporin, 
dapsone, diazepam, glycoside digitalis, disopyramide, mehadxiletine, quinidine, 
tocmethoainide , verapamil uống.

Sử dụng đồng thời clofazimine làm giảm hấp thu rifampicin, làm chậm nồng độ thời gian đạt 
đỉnh và tăng thời gian bán thải.

Mức độ điều trị của rifampicin đã được chứng minh là có thể ức chế các xét nghiệm vi sinh tiêu chuẩn về folate huyết 
thanh và vitamin B12. Các phương pháp thay thế phải được xem xét khi xác định folate và vitamin B12

nồng độ khi có rifampicin.

Probenecid có thể cạnh tranh với rifampicin để hấp thu ở gan, dẫn đến tăng và kéo dài sự hấp thu và / hoặc 
độc tính của rifampicin; tuy nhiên, tác dụng không nhất quán và việc sử dụng đồng thời probenecid để tăng 
nồng độ rifampicin trong huyết thanh không được khuyến cáo.

Tương tác liên quan đến Isoniazid

Sử dụng isoniazid mạn tính có thể làm giảm độ thanh thải trong huyết tương và kéo dài thời gian tác dụng của 
alfentanil, coumarin, thuốc chống đông dẫn xuất indandione, benzodiazepine, carbamazepine và theophylline.

Việc sử dụng phenytoin nên được theo dõi cẩn thận ở những bệnh nhân đang dùng đồng thời với isoniazid. Isoniazid 
có thể làm giảm bài tiết phenytoin hoặc có thể nâng cao tác dụng của nó.

Sử dụng đồng thời paracetamol mãn tính, rượu, rifampicin và các thuốc gây độc gan khác có thể làm tăng khả 
năng nhiễm độc gan do isoniazid. Thuốc kháng acid có chứa nhôm có thể làm chậm và giảm hấp thu cũng như 
nồng độ trong huyết thanh của isoniazid.

Ăn đồng thời một số loại pho mát như Swiss hoặc Cheshire, hoặc cá như cá ngừ hoặc cá mòi có thể 
dẫn đến ngứa da, tim đập nhanh hoặc đập, ớn lạnh và đau đầu, được cho là do ức chế monoamine 
huyết tương oxidase và diamine oxidase bởi isoniazid, can thiệp vào sự chuyển hóa của tyramine và 
histamine được tìm thấy trong cá và pho mát.

Glucocorticoid corticosteroid có thể làm tăng chuyển hóa ở gan và / hoặc bài tiết isoniazid.

Sử dụng đồng thời với cycloserine, disulfiram, và các loại thuốc gây độc thần kinh khác có thể làm tăng khả năng nhiễm độc thần kinh 
trung ương.

Isoniazid có thể làm tăng sự hình thành chất chuyển hóa florua vô cơ có khả năng gây độc cho thần kinh khi sử dụng 
đồng thời với enflurane.

Không khuyến cáo sử dụng đồng thời isoniazid với ketoconazole hoặc miconazole đường tiêm.

Có thể xảy ra phản ứng dương tính giả với xét nghiệm glucose trong nước tiểu bằng đồng sulfat.

4.6. SINH SẢN, CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Các thành phần của MYRIN®có tác dụng dược lý có hại cho thai kỳ và thai nhi. Không có dữ liệu đầy đủ về việc 
sử dụng rifampicin, ethambutol và isoniazid ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy độc 
tính đối với sinh sản. những nguy cơ tiềm ẩn cho con người là không xác định.

5
Theo Philippines LPD Ngày: 01 tháng 11 năm 2020 và thông tin được phê duyệt ở Pakistan



MYRIN / LPD / PK-05

Rifampicin đã được chứng minh là có thể gây quái thai ở động vật khi dùng liều rất cao. Khi được sử dụng 
trong vài tuần cuối của thai kỳ, rifampicin có thể gây xuất huyết sau sinh ở mẹ và trẻ sơ sinh do đó có thể chỉ 
định điều trị bằng vitamin K. Vì rifampicin đã được báo cáo là đi qua hàng rào nhau thai và xuất hiện trong máu 
cuống rốn, trẻ sơ sinh của những bà mẹ được điều trị bằng rifampicin nên được theo dõi cẩn thận để tìm bất kỳ 
bằng chứng nào về tác dụng phụ.

Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ có thai. Có những báo cáo về các bất thường nhãn khoa xảy ra 
ở trẻ sơ sinh là phụ nữ được điều trị bằng thuốc kháng lao bao gồm ethambutol hydrochloride. Ethambutol 
hydrochloride chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích mang lại phù hợp với nguy cơ có thể xảy ra 
đối với thai nhi.

Ethambutol hydrochloride đã được chứng minh là có thể gây quái thai ở chuột và thỏ mang thai khi dùng liều 
cao. Khi chuột hoặc thỏ mang thai được điều trị bằng ethambutol hydrochloride liều cao, tử vong thai nhi tăng 
nhẹ nhưng không đáng kể (P> 0,05). Chuột cái được điều trị bằng ethambutol hydrochloride có biểu hiện giảm 
nhẹ nhưng không đáng kể (P> 0,05) về khả năng sinh sản và số lứa đẻ.

Ở những bào thai được sinh ra từ những con chuột được điều trị bằng liều cao ethambutol hydrochloride trong 
thời kỳ mang thai, tỷ lệ sứt môi, lệch não và bất thường của cột sống thấp đã được quan sát thấy. Các bất 
thường nhỏ của đốt sống cổ tử cung được thấy ở chuột sơ sinh được điều trị bằng ethambutol hydrochloride 
liều cao trong thời kỳ mang thai. Những con thỏ được sử dụng liều cao ethambutol hydrochloride trong thời kỳ 
mang thai đã sinh ra hai bào thai mắc bệnh bạch cầu, một thai bị ngắn cẳng tay phải kèm theo co cứng khớp 
cổ tay hai bên và một thai nhi bị sứt môi và hở hàm ếch.

Isoniazid đã được báo cáo là có khả năng diệt phôi thai ở chuột và thỏ mang thai.

Rifampicin và isoniazid được bài tiết qua sữa mẹ. Do đó, bệnh nhân đang dùng MYRIN không nên 
cho trẻ bú sữa mẹ®

4.7. ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ SỬ DỤNG MÁY

MYRIN®có thể làm giảm thị lực và khả năng nhìn màu, có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy 
móc.

4.8. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

MYRIN®là sự kết hợp của ethambutol, rifampicin và isoniazid. Mỗi thành phần có các phản ứng phụ được báo cáo cụ 
thể được hiển thị bên dưới.

Phản ứng có hại liên quan đến Ethambutol:

Các phản ứng sau đây đã xảy ra với ethambutol. Vì ethambutol là một thành phần của MYRIN®,
những phản ứng này cũng có thể xảy ra khi sử dụng MYRIN®.

Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu

Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu.

Rối loạn hệ thống miễn dịch
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Phản ứng phản vệ / phản vệ (bao gồm sốc và tử vong).

Hội chứng quá mẫn bao gồm phản ứng da (chẳng hạn như phát ban hoặc viêm da tróc vảy), tăng 
bạch cầu ái toan và một hoặc nhiều bệnh sau: viêm gan, viêm phổi, viêm thận, viêm cơ tim và viêm 
màng ngoài tim. Có thể bị sốt và nổi hạch.

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng

Chán ăn, tăng nồng độ acid uric huyết thanh.

Rối loạn hệ thần kinh

Chóng mặt, giảm cảm giác, dị cảm.

Rối loạn mắt

Ethambutol có thể làm giảm thị lực, bao gồm mù không hồi phục, có vẻ như là do viêm dây thần 
kinh thị giác. Tác dụng này có thể liên quan đến liều lượng và thời gian điều trị, và bệnh nhân dùng 
ethambutol trong thời gian dài với liều> 20 mg / kg có nguy cơ phát triển viêm dây thần kinh thị 
giác. Tác dụng này thường có thể đảo ngược khi ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức và việc phục hồi 
thị lực thường xảy ra trong khoảng thời gian vài tuần đến vài tháng sau khi ngừng sử dụng thuốc. 
Một số bệnh nhân đã được dùng lại ethambutol sau khi phục hồi như vậy mà không bị tái phát mất 
thị lực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, sự phục hồi có thể bị trì hoãn đến một năm 
hoặc hơn, và mù lòa không thể phục hồi cũng đã được báo cáo. Ngoài ra, trẻ em và người lớn có 
trọng lượng cơ thể thấp (<

Vì ethambutol có tác dụng riêng trên mắt, nên bệnh nhân được khuyến cáo khám nhãn khoa đầy đủ trước khi bắt đầu điều trị và định kỳ trong thời gian dùng thuốc. Khám nghiệm này nên bao gồm thị lực, nhìn màu, đo 

chu vi và soi đáy mắt. Vì thuốc này có thể có tác dụng phụ đối với thị lực, nên khám sức khỏe bao gồm soi đáy mắt, đo chu vi ngón tay và kiểm tra khả năng phân biệt màu sắc. Ở những bệnh nhân có khiếm khuyết về thị lực 

như đục thủy tinh thể, tình trạng viêm tái phát của mắt, viêm dây thần kinh thị giác và bệnh võng mạc tiểu đường, việc đánh giá những thay đổi về thị lực khó khăn hơn, và cần cẩn thận để đảm bảo rằng những thay đổi về 

thị lực không phải do tình trạng bệnh tiềm ẩn. Ở những bệnh nhân như vậy, Cần xem xét mối quan hệ giữa lợi ích mong đợi và khả năng suy giảm thị giác vì việc đánh giá các thay đổi về thị giác là khó khăn. Sự thay đổi thị 

lực có thể là một bên hoặc hai bên và do đó mỗi mắt phải được kiểm tra riêng biệt và cả hai mắt được kiểm tra cùng nhau. Kiểm tra thị lực nên được thực hiện trước khi bắt đầu điều trị bằng ethambutol và định kỳ trong khi 

dùng thuốc, ngoại trừ việc kiểm tra này nên được thực hiện mỗi tháng một lần khi bệnh nhân dùng liều từ 15 mg / kg / ngày trở lên. Biểu đồ mắt Snellen được khuyến khích để kiểm tra thị lực. Các nghiên cứu lâm sàng đã 

chỉ ra rằng có sự dao động rõ ràng của 1 hoặc 2 đường biểu đồ Snellen trong thị lực của nhiều bệnh nhân lao không dùng ethambutol. Sự thay đổi thị lực có thể là một bên hoặc hai bên và do đó mỗi mắt phải được kiểm tra 

riêng biệt và cả hai mắt được kiểm tra cùng nhau. Kiểm tra thị lực nên được thực hiện trước khi bắt đầu điều trị bằng ethambutol và định kỳ trong khi dùng thuốc, ngoại trừ việc kiểm tra này nên được thực hiện mỗi tháng 

một lần khi bệnh nhân dùng liều từ 15 mg / kg / ngày trở lên. Biểu đồ mắt Snellen được khuyến khích để kiểm tra thị lực. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng có sự dao động rõ ràng của 1 hoặc 2 đường biểu đồ Snellen 

trong thị lực của nhiều bệnh nhân lao không dùng ethambutol. Sự thay đổi thị lực có thể là một bên hoặc hai bên và do đó mỗi mắt phải được kiểm tra riêng biệt và cả hai mắt được kiểm tra cùng nhau. Kiểm tra thị lực nên 

được thực hiện trước khi bắt đầu điều trị bằng ethambutol và định kỳ trong khi dùng thuốc, ngoại trừ việc kiểm tra này nên được thực hiện mỗi tháng một lần khi bệnh nhân dùng liều từ 15 mg / kg / ngày trở lên. Biểu đồ 

mắt Snellen được khuyến khích để kiểm tra thị lực. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng có sự dao động rõ ràng của 1 hoặc 2 đường biểu đồ Snellen trong thị lực của nhiều bệnh nhân lao không dùng ethambutol. ngoại 

trừ nó nên được thực hiện mỗi tháng một lần khi bệnh nhân dùng liều từ 15 mg / kg / ngày trở lên. Biểu đồ mắt Snellen được khuyến khích để kiểm tra thị lực. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng có sự dao động rõ ràng 

của 1 hoặc 2 đường biểu đồ Snellen trong thị lực của nhiều bệnh nhân lao không dùng ethambutol. ngoại trừ nó nên được thực hiện mỗi tháng một lần khi bệnh nhân dùng liều từ 15 mg / kg / ngày trở lên. Biểu đồ mắt 

Snellen được khuyến khích để kiểm tra thị lực. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng có sự dao động rõ ràng của 1 hoặc 2 đường biểu đồ Snellen trong thị lực của nhiều bệnh nhân lao không dùng ethambutol.

Bảng dưới đây có thể hữu ích trong việc giải thích những thay đổi có thể có về thị lực do ethambutol.

Snellen ban đầu
Giá trị

Chỉ ra giá trị
Giảm đáng kể

Số lượng đáng kể
of Lines

Giảm-Số
điểm

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15

7
Theo Philippines LPD Ngày: 01 tháng 11 năm 2020 và thông tin được phê duyệt ở Pakistan



MYRIN / LPD / PK-05

20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

Nói chung, những thay đổi về thị lực ít hơn những thay đổi được chỉ ra trong “Số đường đáng kể” và 
“Số điểm giảm”, có thể là do những phát hiện tình cờ, những hạn chế của phương pháp thử nghiệm 
hoặc sự thay đổi sinh lý. Ngược lại, những thay đổi về thị lực bằng hoặc vượt quá những thay đổi 
trong “Số đường đáng kể” và “Số điểm giảm” cho thấy cần phải kiểm tra lại và đánh giá cẩn thận tình 
trạng thị giác của bệnh nhân. Nếu đánh giá cẩn thận xác nhận rằng mức độ thay đổi thị giác và 
không phát hiện ra nguyên nhân khác, nên ngừng ethambutol và đánh giá lại bệnh nhân thường 
xuyên. Thị lực giảm dần trong khi điều trị phải được coi là do ethambutol.

Nếu kính điều chỉnh được sử dụng trước khi điều trị, chúng phải được đeo trong quá trình kiểm tra thị 
lực. Trong thời gian điều trị từ 1 đến 2 năm, tật khúc xạ có thể phát triển và phải được điều chỉnh để có 
kết quả xét nghiệm chính xác. Kiểm tra thị lực qua lỗ kim loại trừ tật khúc xạ. Bệnh nhân phát triển bất 
thường về thị giác trong khi điều trị ethambutol có thể xuất hiện các triệu chứng thị giác chủ quan trước 
đó, hoặc đồng thời với biểu hiện giảm thị lực và tất cả bệnh nhân dùng ethambutol nên được hỏi định kỳ 
về thị lực mờ và các triệu chứng mắt chủ quan khác.

Ngoài ra, khiếm khuyết trường thị giác, mù màu, u xơ, bệnh thần kinh thị giác, viêm dây thần kinh sau màng 
não và bất thường nhãn khoa bẩm sinh đã được báo cáo.

Bệnh nhân nên báo cáo kịp thời cho bác sĩ của họ bất kỳ thay đổi nào về thị lực.

Rối loạn tiêu hóa

Đau vùng thượng vị, táo bón, buồn nôn, nôn, đau bụng, chán ăn, vị kim loại, khô miệng.

Rối loạn gan mật

Suy giảm chức năng gan, được chỉ ra bởi các bất thường trong xét nghiệm chức năng gan (aspartate 
aminotransferase tăng, alanine aminotransferase tăng) và nhiễm độc gan bao gồm cả tử vong, đã được 
báo cáo. Vàng da và rối loạn chức năng gan thoáng qua cũng đã được báo cáo. Vì ethambutol được 
khuyến cáo điều trị kết hợp với 1 hoặc nhiều loại thuốc chống lao khác, những thay đổi này có thể liên 
quan đến điều trị đồng thời.

Rối loạn da và mô dưới da

Ngứa, phát ban, Hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc.

Rối loạn cơ xương, mô liên kết và xương

Đau khớp, gút cấp.

Rối loạn hô hấp, rối loạn lồng ngực và trung thất

Thâm nhiễm phổi có hoặc không tăng bạch cầu ái toan.

Rối loạn thận và tiết niệu
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Bệnh gút, tăng acid uric máu

Rối loạn Chung và Điều kiện Địa điểm Quản lý

Khó chịu, sốt.

Các phản ứng có hại liên quan đến Rifampicin:

Các phản ứng sau đây đã xảy ra với rifampicin. Vì rifampicin là một thành phần của MYRIN®, những phản 
ứng này cũng có thể xảy ra khi sử dụng MYRIN®.

Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu

Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, thiếu máu huyết tán, thiếu máu, tăng bạch cầu ái toan. Giảm 
tiểu cầu đã xảy ra khi dùng đồng thời ethambutol và rifampicin theo liều ngắt quãng
lịch hai lần mỗi tuần và với liều lượng cao.

Rối loạn hệ thống miễn dịch

Phản ứng quá mẫn

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng

Tăng axit uric huyết thanh.

Rối loạn hệ thần kinh

Nhức đầu, buồn ngủ, mệt mỏi, mất điều hòa, chóng mặt, mất khả năng tập trung, tinh thần lú 
lẫn, yếu cơ, tê toàn thân, đau tứ chi.

Rối loạn mắt

Rối loạn thị giác, viêm kết mạc tiết dịch.

Rối loạn tiêu hóa

Ợ chua, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau vùng thượng vị, chán ăn, đầy hơi, chuột rút, đau miệng, đau lưỡi, nấm phát 
triển quá mức.

Rối loạn gan mật

Viêm gan hoặc hội chứng tiền căn viêm gan, hội chứng giống như sốc có liên quan đến gan, xét nghiệm chức năng 
gan bất thường (tăng bilirubin huyết thanh, transaminase huyết thanh và phosphatase kiềm).

Viêm gan do rifampicin có thể xảy ra ở những bệnh nhân có chức năng gan bình thường. Bệnh gan 
mãn tính, nghiện rượu và tuổi già làm tăng tỷ lệ mắc các vấn đề gan nặng khi dùng rifampicin một 
mình hoặc đồng thời với isoniazid.

Rối loạn da và mô dưới da
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Ngứa, mày đay, phát ban, phản ứng pemphigoid, ban xuất huyết.

Rối loạn hệ thống thận và tiết niệu

Tăng BUN, viêm thận kẽ, thay đổi chức năng thận.

Tán huyết, đái ra huyết sắc tố, đái máu, suy thận hoặc suy thận cấp đã được báo cáo và thường 
được coi là các phản ứng quá mẫn. Những điều này xảy ra khi điều trị ngắt quãng hoặc khi điều 
trị được tiếp tục sau khi cố ý hoặc ngẫu nhiên gián đoạn chế độ liều hàng ngày và có thể hồi 
phục khi ngừng rifampicin và tiến hành liệu pháp thích hợp.

Hệ thống sinh sản và rối loạn vú

Rối loạn kinh nguyệt.

Rối loạn Chung và Điều kiện Địa điểm Quản lý

Sốt, hội chứng "giống cúm".

Các phản ứng có hại liên quan đến Isoniazid:

Các phản ứng sau đây đã xảy ra với isoniazid. Vì isoniazid là thành phần của MYRIN®, những phản 
ứng này cũng có thể xảy ra khi sử dụng MYRIN®.

Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu

Mất bạch cầu hạt,
nổi hạch.

tăng bạch cầu ái toan, thiếu máu, giảm tiểu cầu, methemoglobin huyết, viêm mạch,

Rối loạn hệ thống miễn dịch

Phản ứng dị ứng, hội chứng giống lupus, hội chứng thấp khớp.
Quá mẫn có thể dẫn đến sốt, phát ban ngoài da khác nhau, viêm gan, phát ban (bao gồm cả morbilliform, dát 
sẩn, ban xuất huyết và mày đay), viêm mạch và phù bạch huyết.

Rối loạn hệ thần kinh

Bệnh thần kinh ngoại biên là tác dụng độc hại phổ biến nhất của isoniazid. Nó liên quan đến liều lượng, xảy ra thường xuyên nhất ở 
những người suy dinh dưỡng và những người dễ bị viêm dây thần kinh (ví dụ, người nghiện rượu và bệnh nhân tiểu đường), và 
thường xảy ra trước dị cảm bàn chân và bàn tay. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở những người acetyl hóa chậm. Isoniazid có thể gây viêm 
dây thần kinh ngoại biên do hoạt động như một chất đối kháng pyridoxine. Pyridoxine đã được sử dụng thành công để dự phòng và 
điều trị viêm dây thần kinh ngoại biên do isoniazid.

Nhức đầu, mất ngủ, bồn chồn, rối loạn tâm thần, rối loạn tâm thần nhiễm độc, tăng phản xạ, 
co giật cơ, dị cảm)

Co giật đã xảy ra ở những người bình thường khi dùng isoniazid với liều lượng cao.

Rối loạn mắt
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Viêm dây thần kinh thị giác và teo thị giác đã được báo cáo. Kiểm tra nhãn khoa nên được thực hiện ở bất cứ nơi nào 
xuất hiện các phàn nàn về thị giác.

Rối loạn Tai và Mê cung

Ù tai.

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng

Pellagra, tăng đường huyết, toan chuyển hóa, nữ hóa tuyến vú.

Rối loạn tiêu hóa

Đau vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, táo bón.

Rối loạn gan mật

Viêm gan nặng và đôi khi gây tử vong có thể xảy ra và có thể phát triển ngay cả sau nhiều tháng điều trị. Nguy 
cơ phát triển bệnh viêm gan liên quan đến tuổi tác và tăng lên khi uống rượu hàng ngày.

Các trường hợp viêm tụy chủ yếu được thấy ở những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp phối hợp để tích cực
bệnh lao.

Rối loạn da và mô dưới da

Phát ban, viêm da tróc vảy

Rối loạn cơ xương, mô liên kết và xương

Các triệu chứng khớp.

Rối loạn thận và tiết niệu

Rối loạn tiết niệu ở nam (hội chứng tắc nghẽn tuyến tiền liệt), bí tiểu.

Rối loạn Chung và Điều kiện Địa điểm Quản lý

Sốt, khô miệng.

4.9. QUÁ LIỀU

Quá liều MYRIN®tạo ra các dấu hiệu và triệu chứng trong vòng 30 phút đến 3 giờ sau khi uống. 
Buồn nôn, nôn mửa, hôn mê, chóng mặt, nói lắp, mờ thị lực và ảo giác thị giác là một trong 
những biểu hiện ban đầu. Bất tỉnh thực sự có thể xảy ra khi có liên quan đến gan nghiêm 
trọng. Da, nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, nước mắt và phân bị đổi màu nâu đỏ hoặc cam, có thể 
tỷ lệ với lượng ăn vào. Gan to, có thể kèm theo đau, có thể phát triển trong vài giờ sau khi dùng 
quá liều nghiêm trọng và vàng da có thể phát triển nhanh chóng. Khi dùng quá liều rõ rệt, có 
thể bị suy hô hấp và suy nhược thần kinh trung ương, tiến triển nhanh chóng từ trạng thái 
sững sờ đến hôn mê sâu, cùng với các cơn co giật nặng, khó chữa. Nhiễm toan chuyển hóa 
nặng, aceton niệu, và tăng đường huyết là những phát hiện điển hình trong phòng thí nghiệm. 
Mất thị lực có thể cho thấy quá liều ethambutol
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Sự đối xử

Ngừng MYRIN®. Bảo đảm đường thở và thiết lập trao đổi hô hấp đầy đủ. Pyridoxine nên được dùng 
với liều 1 gam cho mỗi gam isoniazid dường như đã ăn vào. Nên rửa dạ dày trong vòng 2 đến 3 giờ 
đầu tiên, nhưng không nên cố gắng cho đến khi kiểm soát được cơn co giật. Rửa dạ dày bằng than 
hoạt tính nhỏ giọt vào dạ dày sau khi hút sạch chất trong dạ dày có thể giúp và hấp thụ bất kỳ thuốc 
còn lại trong đường tiêu hóa. Thuốc chống nôn có thể được yêu cầu để kiểm soát cơn buồn nôn / 
nôn mửa nghiêm trọng.

Bài niệu thẩm thấu cưỡng bức (với lượng đưa vào và đầu ra được đo lường) sẽ giúp thúc đẩy sự bài tiết của thuốc. Có 
thể phải chạy thận nhân tạo ngoài tế bào.

Bài niệu tích cực (với lượng và đầu ra được đo lường) sẽ giúp thúc đẩy sự bài tiết của thuốc. Dẫn lưu mật có thể 
được chỉ định trong trường hợp suy giảm chức năng gan nghiêm trọng kéo dài hơn 24-48 giờ. Trong những 
trường hợp này, chạy thận nhân tạo ngoài cơ thể có thể được yêu cầu.

5. TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

5.1. TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

MYRIN®có đặc tính lao tố.

Cơ chế hoạt động của ethambutol chưa được biết đầy đủ. Nó khuếch tán vào mycobacteria và dường như ngăn chặn sự 
nhân lên bằng cách can thiệp vào quá trình tổng hợp RNA. Nó chỉ có hiệu quả chống lại vi khuẩn mycobacteria đang phân 
chia tích cực.

Rifampicin ức chế sự tổng hợp RNA của vi khuẩn bằng cách liên kết mạnh mẽ với tiểu đơn vị beta của RNA 
polymerase phụ thuộc DNA, ngăn chặn sự gắn của enzyme vào DNA và do đó ngăn chặn sự khởi đầu của phiên 
mã RNA.

Isoniazid là một chất chống phân tử diệt khuẩn, có hoạt tính chống lại vi khuẩn mycobacteria đang phân chia tích cực, 
và phương thức hoạt động của nó có thể liên quan đến việc ức chế tổng hợp axit mycolic và phá vỡ thành tế bào ở các 
sinh vật nhạy cảm.

5.2. TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

Dữ liệu từ một nghiên cứu sinh khả dụng tương đối ở những người tình nguyện khỏe mạnh nhận MYRIN®ở trạng thái nhịn 
ăn cho thấy rằng mỗi thành phần trong số 3 hoạt chất rifampicin, isoniazid và ethambutol, là tương đương sinh học với sản 
phẩm thuốc tham chiếu tương ứng khi bốn sản phẩm này được sử dụng cùng nhau.

Ethambutol

Ethambutol được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa. Liều duy nhất 25 mg / kg tạo ra nồng độ đỉnh trong 
huyết tương từ 2 đến 5 mcg / ml trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ. Nó được phân bố vào hầu hết các mô 
bao gồm phổi và khu trú trong các đại thực bào hạch bạch huyết và phế nang phổi. Trong vòng 24 giờ sau khi 
uống, gần 75% liều ethambutol uống vào được bài tiết dưới dạng thuốc không thay đổi và tới 15% được thải 
trừ dưới dạng 2 chất chuyển hóa trong nước tiểu qua quá trình lọc ở cầu thận và bài tiết ở ống thận. Thời gian 
bán thải trung bình khoảng 3 giờ. Ethambutol tích lũy ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận.
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Ethambutol đi qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ.

Rifampicin

Rifampicin được hấp thu tốt sau khi uống. Nồng độ đỉnh trong huyết tương từ 7 đến 9 mcg / ml đạt được 
trong vòng 2 đến 4 giờ sau khi dùng liều 600 mg. Thức ăn làm giảm hấp thu rifampicin. Rifampicin trải 
qua tuần hoàn gan ruột sau khi hấp thu. Nó khuếch tán tốt vào hầu hết các mô của cơ thể bao gồm cả 
dịch não tủy và được chuyển hóa chủ yếu thành chất chuyển hóa đã khử béo. Chất chuyển hóa được khử 
béo này có hoạt tính kháng khuẩn của thuốc không thay đổi. Khoảng 65% liều rifampicin được thải trừ 
qua phân và gần 30% qua nước tiểu, ít hơn một nửa trong số đó có thể là thuốc không thay đổi. Thời gian 
bán thải của rifampicin sau khi dùng liều ban đầu thay đổi từ 2 đến 5 giờ và giảm xuống còn 2 đến 3 giờ 
sau khi dùng lặp lại do tăng chuyển hóa ở gan. Mặc dù độ thanh thải của rifampicin qua thận giảm ở 
những bệnh nhân suy giảm chức năng thận, nhưng không cần thiết phải điều chỉnh liều lượng ở những 
bệnh nhân này. Độ thanh thải của rifampicin giảm đáng kể ở những bệnh nhân bị bệnh gan. Tham khảo 
các phần4.3. Chống chỉ định,4.4. Cảnh báo đặc biệt và Thận trọng khi sử dụngvà
4.8. Tác dụng không mong muốnđể biết thêm thông tin về việc sử dụng rifampicin ở bệnh nhân 
suy gan.

Rifampicin đi qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ.

Isoniazid

Isoniazid được hấp thu nhanh chóng và nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được từ 1 đến 2 giờ sau khi uống. 
Thức ăn làm giảm sinh khả dụng của isoniazid. Sự phân bố của isoniazid trong mô rất rộng rãi. Hàm lượng 
isoniazid đáng kể đạt được trong một số dịch cơ thể (dịch màng phổi, dịch cổ chướng và dịch não tủy) và các 
mô. Isoniazid được chuyển hóa chủ yếu bằng quá trình acetyl hóa và khử hydro. Tốc độ acetyl hóa được xác 
định về mặt di truyền. Do đó, nồng độ trong huyết tương và thời gian bán hủy của thuốc phụ thuộc vào tốc độ 
acetyl hóa của từng cá thể. Thời gian bán thải trung bình ở người lớn rất khác nhau, từ 1,2 giờ đến 5,0 giờ. Gần 
75% đến 95% liều isoniazid được bài tiết chủ yếu dưới dạng chất chuyển hóa trong nước tiểu trong vòng 24 giờ. 
Cần xem xét sự tích tụ của thuốc ở bệnh nhân suy thận. Bệnh nhân bị bệnh gan cấp tính hoặc mãn tính có 
nồng độ isoniazid trong huyết thanh cao hơn và thể hiện thời gian bán thải trong huyết thanh dài hơn đối với 
isoniazid. Có thể cần điều chỉnh liều lượng ở những bệnh nhân này để tránh tác dụng phụ của thuốc.

Isoniazid đi qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ.

5.3. DỮ LIỆU AN TOÀN CHÍNH XÁC

Thông tin không có sẵn

6. CÁC THÀNH PHẦN DƯỢC LIỆU

6.1. DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA

Sucrose
Giải pháp Sorbitol
Gelatin Bloom
Natri tinh bột Glycolat 
Natri Lauryl sunfat
Xenluloza vi tinh thể 
magiê Stearat
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Axit stearic
Opadry
Dầu khoáng nhẹ
Bột talc: *
Nước tinh khiết: *

* Được sử dụng trong quá trình sản xuất nhưng không xuất hiện trong sản phẩm cuối cùng

6.2. TIỀN LƯƠNG

Thông tin không có sẵn

6.3. HẠN SỬ DỤNG

24 tháng

6.4. THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT ĐỂ BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô mát dưới 30 ° C. 
Bảo vệ khỏi nhiệt và độ ẩm.
Thuốc nên để xa tầm tay trẻ em

6.5. BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA CONTAINER

MYRIN®:
Đóng gói: 80

MYRIN FORTE®:
Đóng gói: 80's & 100's

Myrin / LPD / PK-0
Theo Philippines LPD Dated:

5
01 tháng 11 2020và thông tin được phê duyệt ở Pakistan

Được quảng cáo bởi:

Pfizer Pakistan Limited

Xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôiwww.pfizer.com.pkcho phiên bản mới nhất của tờ rơi Sản phẩm.
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7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1-
2-
Số 3
3- Isoniazid_RMC_Minutes_2019_02_15

Hướng dẫn Điều trị Bệnh Lao của WHO - Ấn bản thứ tư
Hiệp hội Lồng ngực Pakistan - Hướng dẫn Quốc gia về Quản lý Bệnh Lao - Ấn bản PCS
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