
МИРИН®Таблетки
(Етамбутол НС1-Рифампицин-Изониазид)

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

МИРИН®, МИРИН®FORTE

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Комбинация от етамбутол НС1, рифампицин, изониазид като:

МИРИН®, МИРИН®FORTE

Всеки МИРИН®таблетката съдържа:

Активна съставка Състав

Етамбутол НС1 300 мг

Рифампицин 150 мг

Изониазид 75 mg

Мирин®Таблетката Forte съдържа:

Активна съставка Състав

Етамбутол НС1 275 mg

Рифампицин 150 мг

Изониазид 75 mg

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетки

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

МИРИН®е показан при продължаваща фаза на терапия на нови и повторно лекувани случаи. При популации с известни или 
предполагаеми високи нива на резистентност към изониазид, нови пациенти с туберкулоза могат да получат MYRIN®терапия 
във фазите на продължаване приемлива алтернатива на рифампицин и изониазид.
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4.2. ДОЗОЛОГИЯ И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

МИРИН®трябва да се приема 1 час преди или 2 часа след хранене. Ако се появи стомашно-чревно дразнене, 
комбинацията може да се приема с храна или антиациди, но не и антиациди, съдържащи алуминий.

Препоръчителната дозировка и режим на лечение за туберкулоза зависят от медицинската история на 
пациента, отговора на лечението и чувствителността на изолата.

Предложена дозировка

Обхватът на дневната доза за три основни лекарства, препоръчани от властите в краткия курс на 
химиотерапия, е:

Етамбутол 15 mg – 25 mg/kg 
Рифампицин 10 mg/kg до 600 mg 
Изониазид 5 mg - 10 mg/kg до 300 mg

Всеки МИРИН®таблетката съдържа:
Етамбутол НС1 300 mg, Рифампицин 150 mg и Изониазид 75 mg

На пациентите трябва да се дава следната единична дневна доза един до два часапреди хранене. Една 
таблетка/15 кг телесно тегло.

Като алтернатива може да се използва следната схема на дозиране.

(Винаги изчислявайте дозата според теглото на пациента. Препоръчва се използването на отделни лекарства в случай на 

несъответствие на дозировката на теглото с фиксирани дозови комбинации.)

ТЯЛО НА ПАЦИЕНТА
ТЕГЛО (KG)

Фаза на продължение

04 МЕСЕЦА В НОВИ КАФИ

05 месеца в СЛУЧАИ НА ПОВТОРНО ЛЕЧЕНИЕ

МИРИН ®

30-39
40-54

55 и повече

02 Таблетки
03 Таблетки
04 Таблетки

Педиатрична дозировка

Ефикасността на комбинацията не е установена при деца и този продукт не трябва да се използва при 
деца под 13 години, тъй като не са установени безопасни условия за употреба.

Гериатрична дозировка

Както при всяко лекарство, трябва да се внимава при употребата на MYRIN®за лечение на пациенти в напреднала възраст.

Бъбречна недостатъчност

Етамбутол се натрупва при пациенти с бъбречна недостатъчност. Ако бъбречното увреждане е тежко или ако пациентите приемат 

бавни ацетилатори, може да се наложи намаляване на дозата.
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Чернодробна недостатъчност

Корекция на дозата на MYRIN®може да се наложи при пациенти с чернодробна недостатъчност или пациенти, които са бавни 
ацетилатори. Пациенти с остро или хронично чернодробно заболяване и пациенти, които са бавни ацетилатори, имат по-
високи серумни концентрации на изониазид и показват по-дълъг серумен полуживот на изониазид. Клирънсът на 
рифампицин е значително намален при пациенти с чернодробно заболяване.

4.3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

МИРИН®

изониазид или към някое от помощните вещества в този продукт.

не трябва да се използва при пациенти с известен свръхчувствителност към етамбутол, рифампицин или

МИРИН®също е противопоказан при наличие на алкохолизъм, оптичен неврит,
или при пациенти с известен ретробулбарен неврит, освен ако лекарят прецени, че може да се използва.

при наличие на жълтеница,

МИРИН®също е противопоказан при пациенти, които не могат да оценят и докладват зрителни странични ефекти или 
промени в зрението (напр. малки деца и пациенти с психично заболяване или умствена недостатъчност).

4.4. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Има съобщения за тежки кожни нежелани реакции (SCARs), като синдром на Stevens-Johnson (SJS), токсична епидермална 
некролиза (TEN), лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS) и остра генерализирана екзантематозна 
пустулоза (AGEP) с противотуберкулозни лекарства (вж4.8 Нежелани реакции). Ако пациентите развият кожен обрив, те 
трябва да бъдат наблюдавани отблизо и приемът на предполагаемо лекарство(а) да се преустанови, ако лезиите 
прогресират. Идентифицирането на конкретното лекарство е трудно, тъй като множество противотуберкулозни лекарства се 
предписват едновременно. По-конкретно, за DRESS, мултисистемен потенциален животозастрашаващ SCAR, времето до 
появата на първите симптоми може да бъде удължено. DRESS е клинична диагноза и нейното клинично представяне остава 
основа за вземане на решение. Ранното изтегляне на подозрителното лекарство е от съществено значение поради 
смъртността на синдрома и висцералната
засягане (напр. черен дроб, костен мозък или бъбреци).

Етамбутол хидрохлорид може да доведе до намаляване на зрителната острота, което може да изглежда, че се дължи 
на оптичен/ретробулбарен неврит. Този ефект може да бъде свързан с дозата и продължителността на лечението. 
Този ефект обикновено е обратим, когато приложението на лекарството бъде прекратено незабавно. Съобщава се 
обаче за необратима слепота. (Вижте раздел4.8. Нежелани ефекти).

Докладвани са чернодробни токсичности, включително смъртни случаи. Трябва да се извършва изходна и периодична 
оценка на чернодробната функция.

Етамбутолът има уникален ефект върху окото. то е
да се подложи на пълен офталмологичен преглед преди започване на лечението и периодично по време на приема 

на лекарството. Това трябва да включва зрителна острота, цвят, зрение, периметрия и
офталмоскопия. При пациенти със зрителни дефекти като катаракта, повтарящи се възпалителни състояния на 
окото, оптичен неврит и диабетна ретинопатия оценката на промените в зрителната острота е по-трудна. При такъв 
пациент трябва да се обърне внимание на

и възможно влошаване на зрението

, Следователно, препоръчва това всичкопациенти вземане МИРИН®

Трябва
Преглед

на връзка между очакваните ползи от МИРИН®

администрация (вижте раздел4.8. Нежелани ефекти).

Урината, изпражненията, слюнката, храчките и сълзите могат да бъдат оцветени в червено-оранжево от рифампицин компонента на 

MYRIN®. Меките контактни лещи могат да бъдат постоянно оцветени.
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Както при всяко силно лекарство, по време на MYRIN трябва да се прави периодична оценка на функциите на органните системи, 

включително бъбречна, чернодробна и хематопоетична.®терапия.

Понякога се наблюдава дефицит на пиридоксин при възрастни, приемащи високи дози изониазид. Може да се 
наложи лечение с високи дози витамин В6.

Пациентите с риск от периферна невропатия в резултат на недохранване, хронична алкохолна зависимост или 
диабет трябва допълнително да получават пиридоксин, 10 mg дневно. Когато стандартът на здравеопазване в 
общността е нисък, това трябва да се предлага рутинно.

МИРИН®трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с епилепсия, тъй като може да предизвика конвулсии, или при 

пациенти в психотични състояния, характеризиращи се с мания или хипомания.

МИРИН®трябва да се използва с повишено внимание при пациенти със захарен диабет, тъй като лечението може да бъде по-трудно.

МИРИН®може да намали зрителната острота и цветното зрение, което може да повлияе на способността за шофиране и работа с 

машини.

Пациентите с намалена бъбречна функция се нуждаят от намалена доза, определена от серумните нива на етамбутол 
хидрохлорид, тъй като основният път на екскреция на това лекарство е през бъбреците.

Както при всяко силно лекарство, трябва да се извършва изходна и периодична оценка на функциите на органните системи, 

включително бъбречна, чернодробна и хематопоетична.

4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействия, свързани с етамбутол

Едновременното приложение на етамбутол с други невротоксични лекарства може да увеличи потенциала за 
невротоксичност, като оптичен и периферен неврит.

Антиацидите, съдържащи алуминиев хидроксид, нарушават абсорбцията на етамбутол.

Етамбутол може да реагира с фентоламин (Рогитин), за да предизвика фалшиво положителен тест за феохромоцитом.

Взаимодействия, свързани с рифампицин

Наблюдавано е, че рифампицин намалява антикоагулантния ефект на лекарствата от кумариновия тип. Препоръчва 
се протромбиновото време да се измерва ежедневно или толкова често, колкото е необходимо, за да се установи и 
поддържа необходимата доза кумадин.

Съобщава се, че надеждността на пероралните контрацептиви може да бъде засегната при пациенти, лекувани за 
туберкулоза с рифампицин в комбинация с поне 1 друго противотуберкулозно лекарство. В такива случаи може да се 
наложи да се обмислят алтернативни контрацептивни мерки.

Рифампицин може да повиши метаболизма на следните лекарства чрез индуциране на чернодробни микрозомални ензими, 
което води до по-ниски серумни концентрации:
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Аминофилин, теофилин, сулфанилурея, перорални антидиабетни средства, фенобарбитал, системни 
бета-адренергични блокиращи агенти, хлорамфеникол, клофибрат, кортикостероиди, циклоспорин, 
дапсон, диазепам, дигиталисови гликозиди, мексилетини примамидин, торахенамид, 
дизопиринеприметазол, торахенамид , перорален верапамил.

Едновременната употреба на клофазимин е довела до намалена абсорбция на рифампицин, забавяне на концентрацията му до пикова 

концентрация и увеличаване на полуживота му.

Доказано е, че терапевтичните нива на рифампицин инхибират стандартните микробиологични анализи на серумния фолат 
и витамин В12. При определяне на фолиева киселина и витамин В трябва да се имат предвид алтернативни методи12

концентрации в присъствието на рифампицин.

Пробенецид може да се конкурира с рифампицин за чернодробно усвояване, което води до повишено и по-продължително 

усвояване на рифампицин и/или токсичност; ефектът обаче е непостоянен и не се препоръчва едновременна употреба на 

пробенецид за повишаване на серумните концентрации на рифампицин.

Взаимодействия, свързани с изониазид

Хроничната употреба на изониазид може да намали плазмения клирънс и да удължи продължителността на 
действието на алфентанил, кумарин, антикоагуланти, производни на индандион, бензодиазепини, карбамазепин и 
теофилин.

Употребата на фенитоин трябва да бъде внимателно наблюдавана при пациенти, които приемат едновременно изониазид. 
Изониазид може да намали екскрецията на фенитоин или да засили ефектите му.

Едновременната употреба на хроничен парацетамол, алкохол, рифампицин и други хепатотоксични лекарства може да 
увеличи потенциала за индуцирана от изониазид хепатотоксичност. Алуминий-съдържащите антиациди могат да забавят и 
намалят абсорбцията и серумните концентрации на изониазид.

Едновременното поглъщане на някои видове сирене като швейцарско или чеширско, или риба като риба тон или 
сардини може да доведе до сърбеж на кожата, бързо или удрящо сърце, втрисане и главоболие, което се смята, че се 
дължи на инхибирането на плазмения моноамин оксидаза и диаминоксидаза от изониазид, пречи на метаболизма 
на тирамин и хистамин, открити в рибата и сиренето.

Глюкокортикоидните кортикостероиди могат да увеличат чернодробния метаболизъм и/или екскрецията на изониазид.

Едновременната употреба с циклосерин, дисулфирам и други невротоксични лекарства може да увеличи потенциала за 
токсичност на ЦНС.

Изониазид може да увеличи образуването на потенциално невротоксичен неорганичен флуорен метаболит, когато се 
използва едновременно с енфлуран.

Едновременната употреба на изониазид с кетоконазол или парентерален миконазол не се препоръчва.

Възможно е да се появят фалшиво положителни реакции при тестове за глюкоза в урината на меден сулфат.

4.6. фертилитет, бременност и кърмене

Компонентите на MYRIN®имат вредни фармакологични ефекти върху бременността и плода. Няма достатъчно 
данни за употребата на рифампицин, етамбутол и изониазид при бременни жени. Изследвания при животни 
показват репродуктивна токсичност. Потенциалният риск за хората е неизвестен.
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Доказано е, че рифампицин е тератогенен при животни при много високи дози. Когато се прилага през последните няколко седмици 

от бременността, рифампицин може да причини постнатални кръвоизливи при майката и бебето, за които може да бъде показано 

лечение с витамин К. Тъй като се съобщава, че рифампицин преминава през плацентарната бариера и се появява в кръвта от 

пъпната връв, новородените на майки, лекувани с рифампицин, трябва да бъдат внимателно наблюдавани за всякакви доказателства 

за нежелани реакции.

Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Има съобщения за офталмологични 
аномалии, възникващи при бебета, родени от жени на противотуберкулозна терапия, която включва етамбутол 
хидрохлорид. Етамбутол хидрохлорид трябва да се използва по време на бременност само ако ползата оправдава 
потенциалния риск за плода.

Доказано е, че етамбутол хидрохлорид е тератогенен при бременни мишки и зайци, когато се прилага във високи 
дози. Когато бременни мишки или зайци са лекувани с високи дози етамбутол хидрохлорид, феталната смъртност е 
леко, но не значително (P>0,05) повишена. Женски плъхове, третирани с етамбутол хидрохлорид, показват леко, но 
незначително (P>0,05) намаление на плодовитостта и размера на котилото.

При фетуси, родени от мишки, лекувани с високи дози етамбутол хидрохлорид по време на бременност, се 
наблюдава ниска честота на цепнато небце, екзенцефалия и аномалия на гръбначния стълб. Незначителни 
аномалии на шийните прешлени са наблюдавани при новородени от плъхове, лекувани с високи дози етамбутол 
хидрохлорид по време на бременност. Зайци, получаващи високи дози етамбутол хидрохлорид по време на 
бременност, раждат два плода с монофталмия, единият със скъсена дясна предмишница, придружен от двустранна 
контрактура на китката, и един със заешка устна и цепнатина на небцето.

Съобщава се, че изониазид е ембриоциден при бременни плъхове и зайци.

Рифампицин и изониазид се екскретират в кърмата. Поради това кърмачетата не трябва да бъдат кърмени от 
пациенти, получаващи MYRIN®

4.7. ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

МИРИН®може да намали зрителната острота и цветното зрение, което може да повлияе на способността за шофиране и работа с 

машини.

4.8. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

МИРИН®е комбинация от етамбутол, рифампицин и изониазид. Всеки компонент има специфични докладвани нежелани 
реакции, показани по-долу.

Нежелани реакции, свързани с етамбутол:

Следните реакции са настъпили при етамбутол. Тъй като етамбутолът е компонент на MYRIN®,
тези реакции могат да се появят и при употребата на MYRIN®.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Левкопения, тромбоцитопения, неутропения.

Нарушения на имунната система
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Анафилактична/анафилактоидна реакция (включително шок и фатален изход).

Синдром на свръхчувствителност, състоящ се от кожна реакция (като обрив или ексфолиативен дерматит), 
еозинофилия и едно или повече от следните: хепатит, пневмонит, нефрит, миокардит и перикардит. Може да 
има повишена температура и лимфаденопатия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Анорексия, повишаване на серумната концентрация на пикочна киселина.

Нарушения на нервната система

Световъртеж, хипестезия, парестезия.

Нарушения на очите

Етамбутол може да доведе до намаляване на зрителната острота, включително необратима слепота, която изглежда 
се дължи на оптичен неврит. Този ефект може да бъде свързан с дозата и продължителността на лечението и 
пациентите, приемащи етамбутол за продължителни периоди в дози >20 mg/kg, имат повишен риск от развитие на 
оптичен неврит. Този ефект обикновено е обратим, когато приложението на лекарството бъде прекратено 
незабавно, а възстановяването на зрителната острота обикновено настъпва за период от седмици до месеци след 
прекратяване на приема на лекарството. Някои пациенти са получавали етамбутол отново след такова 
възстановяване без повторна поява на загуба на зрителна острота. Въпреки това, в редки случаи възстановяването 
може да се забави с до една година или повече, а също така се съобщава за необратима слепота. В допълнение, деца 
и възрастни с ниско телесно тегло (<

Тъй като етамбутолът има уникален ефект върху окото, се препоръчва пациентите да преминат пълен офталмологичен преглед преди започване на лечението и периодично по време на приема на 

лекарството. Това изследване трябва да включва зрителна острота, цветно зрение, периметрия и офталмоскопия. Тъй като това лекарство може да има неблагоприятни ефекти върху зрението, физическият 

преглед трябва да включва офталмоскопия, периметрия на пръстите и тестване за цветова дискриминация. При пациенти със зрителни дефекти като катаракта, повтарящи се възпалителни състояния на 

окото, оптичен неврит и диабетна ретинопатия, оценката на промените в зрителната острота е по-трудна и трябва да се внимава, за да се гарантира, че вариациите в зрението не се дължат на основни 

болестни състояния. При такива пациенти, трябва да се обърне внимание на връзката между очакваните ползи и възможното влошаване на зрението, тъй като оценката на визуалните промени е трудна. 

Промяната в зрителната острота може да бъде едностранна или двустранна и следователно всяко око трябва да се тества отделно и двете очи заедно. Изследването на зрителната острота трябва да се 

извършва преди започване на терапия с етамбутол и периодично по време на приема на лекарството, с изключение на това, че трябва да се прави веднъж месечно, когато пациентът е на доза от 15 mg/kg/

ден или повече. Очни диаграми на Snellen се препоръчват за тестване на зрителната острота. Клиничните проучвания показват, че има определени колебания на 1 или 2 линии от диаграмата на Snellen в 

зрителната острота на много пациенти с туберкулоза, които не получават етамбутол. Промяната в зрителната острота може да бъде едностранна или двустранна и следователно всяко око трябва да се тества 

отделно и двете очи заедно. Изследването на зрителната острота трябва да се извършва преди започване на терапия с етамбутол и периодично по време на приема на лекарството, с изключение на това, че 

трябва да се прави веднъж месечно, когато пациентът е на доза от 15 mg/kg/ден или повече. Очни диаграми на Snellen се препоръчват за тестване на зрителната острота. Клиничните проучвания показват, че 

има определени колебания на 1 или 2 линии от диаграмата на Snellen в зрителната острота на много пациенти с туберкулоза, които не получават етамбутол. Промяната в зрителната острота може да бъде 

едностранна или двустранна и следователно всяко око трябва да се тества отделно и двете очи заедно. Изследването на зрителната острота трябва да се извършва преди започване на терапия с етамбутол и 

периодично по време на приема на лекарството, с изключение на това, че трябва да се прави веднъж месечно, когато пациентът е на доза от 15 mg/kg/ден или повече. Очни диаграми на Snellen се 

препоръчват за тестване на зрителната острота. Клиничните проучвания показват, че има определени колебания на 1 или 2 линии от диаграмата на Snellen в зрителната острота на много пациенти с туберкулоза, които не получават етамбутол. с изключение на това, че трябва да се прави веднъж месечно, когато пациентът е на доза от 15 mg/kg/ден или повече. Очни диаграми на Snellen се препоръчват за тестване на зрителната острота. Клиничните проучвания показват, че има определени колебания на 1 или 2 линии от диаграмата на Snellen в зрителната острота на много пациенти с туберкулоза, които не получават етамбутол. с изключение на това, че трябва да се прави веднъж месечно, когато пациентът е на доза от 15 mg/kg/ден или повече. Очни диаграми на Snellen се препоръчват за тестване на зрителната острота. Клиничните проучвания показват, че има определени колебания на 1 или 2 линии от диаграмата на Snellen в зрителната острота на много пациенти с туберкулоза, които не получават етамбутол.

Таблицата по-долу може да бъде полезна при тълкуване на възможни промени в зрителната острота, дължащи се на етамбутол.

Първоначално Snellen

Стойност

Показване на стойност

Значително намаление
Значително число

на линии
Намаляване на брой

на точки

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

Като цяло промените в зрителната острота, по-малки от тези, посочени в „Значен брой линии“ и „Намаляване на 
броя на точките“, може да се дължат на случайни открития, ограничения на метода на тестване или физиологична 
вариабилност. Обратно, промените в зрителната острота, равни или надвишаващи тези в „Значен брой линии“ и 
„Намаляване на броя на точките“ показват необходимост от повторно тестване и внимателна оценка на зрителния 
статус на пациента. Ако внимателната оценка потвърди, че големината на зрителната промяна и не успее да разкрие 
друга причина, етамбутол трябва да се преустанови и пациентът да се преоценява на чести интервали. Трябва да се 
счита, че прогресивното намаляване на зрителната острота по време на терапията се дължи на етамбутол.

Ако преди лечението се използват коригиращи очила, те трябва да се носят по време на изследване на зрителната острота. 
По време на 1 до 2 години терапия може да се развие рефракционна грешка, която трябва да бъде коригирана, за да се 
получат точни резултати от теста. Тестването на зрителната острота чрез дупчица елиминира рефракционната грешка. 
Пациентите, развиващи зрителни аномалии по време на лечението с етамбутол, могат да проявят субективни зрителни 
симптоми преди или едновременно с демонстрацията на намаляване на зрителната острота и всички пациенти, приемащи 
етамбутол, трябва периодично да бъдат разпитвани за замъглено зрение и други субективни очни симптоми.

Освен това се съобщава за дефект на зрителното поле, цветна слепота, скотома, оптична невропатия, 
ретробулбарен неврит и вродени офталмологични аномалии.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да съобщават незабавно на своя лекар за всяка промяна в зрителната острота.

Стомашно-чревни разстройства

Епигастрален дистрес, запек, гадене, повръщане, коремна болка, анорексия, метален вкус, сухота в устата.

Хепатобилиарни нарушения

Съобщава се за увреждане на чернодробната функция, както е показано от аномалии в чернодробните функционални 
тестове (повишена аспартат аминотрансфераза, повишена аланин аминотрансфераза) и чернодробна токсичност, 
включително смъртни случаи. Съобщава се също за жълтеница и преходна чернодробна дисфункция. Тъй като етамбутол се 
препоръчва за терапия в комбинация с 1 или повече други противотуберкулозни лекарства, тези промени може да са 
свързани с едновременната терапия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Сърбеж, обрив, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза.

Нарушения на опорно-двигателния апарат, съединителната тъкан и костите

Болки в ставите, остра подагра.

Респираторни нарушения, гръдни и медиастинални нарушения

Белодробни инфилтрати със или без еозинофилия.

Бъбречни и пикочни нарушения
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Подагра, хиперурикемия

Общи смущения и условия на мястото на администрацията

Неразположение, треска.

Нежелани реакции, свързани с рифампицин:

Следните реакции са настъпили при рифампицин. Тъй като рифампицинът е компонент на MYRIN®, тези 
реакции могат да се появят и при употребата на MYRIN®.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Тромбоцитопения, левкопения, хемолитична анемия, анемия, еозинофилия. Възникнала е тромбоцитопения, 
когато етамбутол и рифампицин са били прилагани едновременно според периодична доза
график два пъти седмично и във високи дози.

Нарушения на имунната система

Реакции на свръхчувствителност

Нарушения на метаболизма и храненето

Повишаване на серумната пикочна киселина.

Нарушения на нервната система

Главоболие, сънливост, умора, атаксия, виене на свят, невъзможност за концентрация, умствено объркване, мускулна 
слабост, генерализирана изтръпване, болка в крайниците.

Нарушения на очите

Зрителни нарушения, ексудативен конюнктивит.

Стомашно-чревни разстройства

Киселини, гадене, повръщане, диария, епигастрален дистрес, анорексия, газове, спазми, възпалена уста, възпален език, 
гъбичен растеж.

Хепатобилиарни нарушения

Продромален синдром на хепатит или хепатит, шок-подобен синдром с чернодробно засягане, анормални чернодробни 
функционални тестове (повишаване на серумния билирубин, серумните трансаминази и алкална фосфатаза).

Хепатит от рифампицин може да се появи при пациенти с нормална чернодробна функция. Хроничното чернодробно заболяване, 

алкохолизмът и старостта изглежда увеличават честотата на тежки чернодробни проблеми, когато рифампицин се прилага 

самостоятелно или едновременно с изониазид.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
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Сърбеж, уртикария, обрив, пемфигоидна реакция, пурпура.

Нарушения на бъбречната и пикочната система

Повишаване на BUN, интерстициален нефрит, промяна в бъбречната функция.

Докладвани са хемолиза, хемоглобинурия, хематурия, бъбречна недостатъчност или остра бъбречна 
недостатъчност, които обикновено се считат за реакции на свръхчувствителност. Те са настъпили по време на 
периодична терапия или при възобновяване на лечението след умишлено или случайно прекъсване на дневния 
режим на дозиране и са обратими, когато рифампицинът е преустановен и е започната подходяща терапия.

Нарушения на репродуктивната система и гърдата

Менструални нарушения.

Общи смущения и условия на мястото на администрацията

Треска, "грипоподобен" синдром.

Нежелани реакции, свързани с изониазид:

Следните реакции са настъпили при изониазид. Тъй като изониазид е компонент на MYRIN®, тези 
реакции могат да се появят и при употребата на MYRIN®.

Нарушения на кръвта и лимфната система

агранулоцитоза,
лимфаденопатия.

еозинофилия, анемия, тромбоцитопения, метхемоглобинемия, васкулит,

Нарушения на имунната система

Алергични реакции, лупус-подобен синдром, ревматоиден синдром.
Свръхчувствителността може да доведе до треска, различни кожни обриви, хепатит, обрив (включително морбилиформен, 
макулопапулозен, пурпурен и уртикариален), васкулит и лимфедем.

Нарушения на нервната система

Периферната невропатия е най-честият токсичен ефект на изониазид. То е свързано с дозата, среща се най-често 
при недохранени и предразположени към неврит (напр. алкохолици и диабетици) и обикновено се предшества от 
парестезия на стъпалата и ръцете. Честотата е по-висока при бавни ацетилатори. Изониазид може да причини 
периферен неврит, като действа като антагонист на пиридоксин. Пиридоксинът се използва успешно за 
профилактика и лечение на периферен неврит, предизвикан от изониазид.

Главоболие, безсъние, безпокойство, умствено объркване, токсични психози, повишени рефлекси, мускулни 
потрепвания, парестезии)

Конвулсии са се появили при очевидно нормални индивиди, когато са били прилагани изониазид във високи дози.

Нарушения на очите
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Има съобщения за оптичен неврит и оптична атрофия. Офталмологичните прегледи трябва да се извършват навсякъде, 
където има зрителни оплаквания.

Нарушения на ухото и лабиринта

Шум в ушите.

Нарушения на метаболизма и храненето

Пелагра, хипергликемия, метаболитна ацидоза, гинекомастия.

Стомашно-чревни разстройства

Епигастрален дистрес, гадене, повръщане, запек.

Хепатобилиарни нарушения

Може да се появи тежък и понякога фатален хепатит, който може да се развие дори след много месеци лечение. 
Рискът от развитие на хепатит е свързан с възрастта и се повишава при ежедневна консумация на алкохол.

Случаи на панкреатит са наблюдавани главно при пациенти, лекувани с комбинирана терапия за активно
туберкулоза.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Обрив, ексфолиативен дерматит

Нарушения на опорно-двигателния апарат, съединителната тъкан и костите

Артритни симптоми.

Бъбречни и пикочни нарушения

Нарушение на урината при мъже (синдром на простатна обструкция), задържане на урина.

Общи смущения и условия на мястото на администрацията

Повишена температура, сухота в устата.

4.9. ПРЕДОЗИРАНЕ

Предозиране на MYRIN®произвежда признаци и симптоми в рамките на 30 минути до 3 часа след поглъщане. Гадене, 
повръщане, летаргия, световъртеж, неясна реч, замъгляване на зрението и зрителни халюцинации са сред ранните прояви. 
При тежко чернодробно засягане може да настъпи действително безсъзнание. Кафява-червено или оранжево оцветяване на 
кожата, урината, потта, слюнката, сълзите и изпражненията може да бъде пропорционално на погълнато количество. 
Увеличаването на черния дроб, вероятно с чувствителност, може да се развие в рамките на няколко часа след тежко 
предозиране и жълтеница може да се развие бързо. Чернодробното засягане може да бъде по-изразено при пациенти с 
предшестващо увреждане на чернодробната функция. При изразено предозиране може да се очаква респираторен дистрес 
и депресия на ЦНС, бързо прогресиращи от ступор до дълбока кома, заедно с тежки, непреодолими припадъци. Тежка 
метаболитна ацидоза, ацетонурия, и хипергликемия са типични лабораторни находки. Загубата на зрителна острота може да 
показва предозиране на етамбутол

11
Според LPD на Филипините от: 01 ноември 2020 г. и одобрена информация в Пакистан



МИРИН/ЛПД/ПК-05

Лечение

Прекратете приема на MYRIN®. Осигурете дихателните пътища и установете адекватен дихателен обмен. Пиридоксин трябва 
да се прилага в доза от 1 грам за всеки грам очевидно погълнат изониазид. Препоръчва се стомашна промивка в рамките на 
първите 2 до 3 часа, но не трябва да се опитва, докато конвулсиите не бъдат овладени. Стомашната промивка с суспензия от 
активен въглен, накапана в стомаха след евакуация на стомашното съдържимо, може да помогне и да абсорбира всяко 
останало лекарство в стомашно-чревния тракт. Може да са необходими антиеметични лекарства за овладяване на тежко 
гадене/повръщане.

Принудителната осмотична диуреза (с измерен прием и изход) ще помогне за насърчаване на екскрецията на лекарството. Може да 

се наложи екстракорпорална хемодиализа.

Активната диуреза (с измерен прием и изход) ще помогне за насърчаване на екскрецията на лекарството. Дренажът на 
жлъчката може да бъде показан при наличие на сериозно увреждане на чернодробната функция, продължаващо повече от 
24-48 часа. При тези обстоятелства може да се наложи екстракорпорална хемодиализа.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1. ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА

МИРИН®има туберкулостатични свойства.

Механизмът на действие на етамбутол не е напълно известен. Той дифундира в микобактерии и изглежда 
потиска размножаването, като пречи на синтеза на РНК. Той е ефективен само срещу микобактерии, които се 
делят активно.

Рифампицин инхибира синтеза на бактериална РНК, като се свързва силно с бета субединицата на ДНК-зависимата РНК 
полимераза, предотвратявайки прикрепването на ензима към ДНК и по този начин блокира инициирането на РНК 
транскрипция.

Изониазид е бактерициден противотуберкулозен агент, който е активен срещу активно делящи се микобактерии и неговият 
начин на действие може да се отнася до инхибиране на синтеза на миколова киселина и разрушаване на клетъчната стена в 
чувствителни организми.

5.2. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ СВОЙСТВА

Данни от проучване за относителна бионаличност при здрави доброволци, получаващи MYRIN®на гладно показват, 
че всяка от 3-те активни съставки рифампицин, изониазид и етамбутол е биоеквивалентна на съответния 
референтен лекарствен продукт, когато тези четири продукта се дават заедно.

етамбутол

Етамбутолът се абсорбира лесно от стомашно-чревния тракт. Еднократна доза от 25 mg/kg произвежда пикова 
плазмена концентрация от 2 до 5 mcg/ml между 2 до 4 часа. Разпределя се в повечето тъкани, включително белите 
дробове и се локализира в белодробните алвеоларни и аксиларни лимфни макрофаги. В рамките на 24 часа след 
приложението почти 75% от погълнатата доза етамбутол се екскретира като непроменено лекарство и до 15% се 
екскретира като 2 метаболита в урината чрез гломерулна филтрация и тубулна секреция. Средният елиминационен 
полуживот е приблизително 3 часа. Етамбутол се натрупва при пациенти с увредена бъбречна функция.
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Етамбутол преминава през плацентата и се екскретира в кърмата.

Рифампицин

Рифампицин се абсорбира добре след перорално приложение. Пиковата плазмена концентрация от 7 до 9 mcg/ml се достига 
в рамките на 2 до 4 часа след доза от 600 mg. Храната намалява абсорбцията на рифампицин. Рифампицин претърпява 
ентерохепатална рециркулация след абсорбция. Той дифундира добре в повечето телесни тъкани, включително 
цереброспиналната течност и се метаболизира предимно в деацетилирания метаболит. Този деацетилиран метаболит 
притежава антибактериалната активност на непромененото лекарство. Приблизително 65% от дозата рифампицин се 
екскретира с изпражненията и почти 30% с урината, по-малко от половината от които може да бъде непроменено лекарство. 
Елиминационният полуживот на рифампицин след първоначални дози варира от 2 до 5 часа и намалява до 2 до 3 часа след 
многократно приложение поради повишен чернодробен метаболизъм. Въпреки че бъбречният клирънс на рифампицин е 
намален при пациенти с увредена бъбречна функция, не е необходимо коригиране на дозата при тези пациенти. Клирънсът 
на рифампицин е значително намален при пациенти с чернодробно заболяване. Обърнете се към разделите4.3. 
Противопоказания,4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употребаи
4.8. Нежелани ефектиза повече информация относно употребата на рифампицин при пациенти с чернодробна 
недостатъчност.

Рифампицин преминава през плацентата и се екскретира в кърмата.

Изониазид

Изониазид се абсорбира бързо и пиковите плазмени концентрации се постигат 1 до 2 часа след перорален прием. Храната 
намалява бионаличността на изониазид. Разпределението на изониазид в тъканите е обширно. Значителни нива на 
изониазид се постигат в няколко телесни течности (плеврална, асцитична и цереброспинална течности) и тъкани. Изониазид 
се метаболизира основно чрез ацетилиране и дехидразиниране. Скоростта на ацетилиране е генетично определена. 
Следователно плазмените концентрации и полуживотът на лекарството зависят от скоростта на ацетилиране на индивидите. 
Средният елиминационен полуживот при възрастни варира в широки граници от 1,2 часа до 5,0 часа. Почти 75% до 95% от 
дозата изониазид се екскретира главно като метаболити в урината в рамките на 24 часа. Трябва да се има предвид 
натрупването на лекарството при пациенти с бъбречно увреждане. Пациентите с остро или хронично чернодробно 
заболяване имат по-високи серумни концентрации на изониазид и показват по-дълъг серумен полуживот на изониазид. 
Може да се наложи коригиране на дозата при тези пациенти, за да се избегнат нежелани реакции на лекарството.

Изониазид преминава през плацентата и се екскретира в кърмата.

5.3. ДАННИ ЗА ПРЕДКЛИНИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

Информацията не е налична

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Захароза
Разтвор на сорбитол

Желатин Блум
Натриев нишестен гликолат 
Натриев лаурил сулфат
Целулозен микрокристален 
магнезиев стеарат
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Стеаринова киселина

Опадри
Леко минерално масло

Талк на прах: *
Пречистена вода: *

* Използва се в производствения процес, но не се появява в крайния продукт

6.2. НЕСЪВМЕСТИМОСТИ

Информацията не е налична

6.3. СРОК НА ГОДНОСТ

24 месеца

6.4. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се   съхранява на хладно и сухо място под 
30°C. Пазете от топлина и влага.
Лекарствата трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца

6.5. СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНТЕЙНЕРА

МИРИН®:
Опаковка: 80-те години

МИРИН ФОРТЕ®:
Опаковка: 80-те и 100-те години

Myrin/LPD/PK-0
Според LPD на Филипините Дата:

5
01 ноември 2020и одобрена информация в Пакистан

На пазара от:
Pfizer Pakistan Limited

Моля, посетете нашия уебсайтwww.pfizer.com.pkза най-новата версия на продуктовата листовка.
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Насоки на СЗО за лечение на туберкулоза – четвърто издание
Пакистанско общество на гръдния кош – Национални насоки за управление на туберкулоза – Публикация на PCS
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