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קלינית פרמקולוגיה
Pyrimethamine זה. מתן לאחר שעות-6 ל שעתיים בין המתרחשות שיא רמות עם היטב נספג

.אנושיים פלזמה לחלבוני-87% ב קשורPyrimethamine . שעות-96 כ של בפלזמה חיים מחצית זמן ובעל באיטיות מסולק

 מארח בין ההבדלנית הדרישה על מבוסס הטיפולית לפעולתו והרציונל פולית חומצה של אנטגוניסט הוא:מִיקרֹוּבִיֹולֹוגִיהָ
.Pyrimethamine gondii ו פלסמודיה כנגד מאוד סלקטיבית זו פעילות. בצמיחה המעורבים גרעין חומצת למבשרי וטפיל

Toxoplasma
של מלריה טפילי נגד רקמות קוטלת ופעילות בדם סכיזונטית קוטלנית פעילות יש לפירימתמין

ספורוגוניה עוצר אבל, גמטוציטים הורס לא זה. האדרציה מחלת נגד יותר יעילות אמינו-קינולין4- תרכובות, זאת עם. אנוש בני
.ביתוש

 עם בשילוב בו משתמשים כאשר מאוד משופר הואgondiiToxoplasma נגדpyrimethamine  של הפעולה
 התרופות2  של ששילוב הוכיח2'ואח ייקובס'ג. בעכבר ניסיוני בטוקסופלזמה בטיפול1וקולמן איילס ידי על הוכח זה. סולפונאמידים

.בטוקסופלזמה העין של הקדמי החדר חיסון בעקבות הארנבות ברוב חמורה אובאיטיס דלקת של התפתחות ביעילות מנע

ושימוש אינדיקציות
 זה בשילוב סינרגיזם שקיים מכיוון, סולפונאמיד עם יחד בשימוש בטוקסופלזמה לטיפול מיועד.:בטוקסופלזמה טיפול

DARAPRIM
 סולפונאמיד  עם(למשל )sulfadoxine ,פלסמודיה של רגישים זנים של ודיכוי העברה בקרת יתחיל.:חריפה במלריה טיפול

DARAPRIMהפועלות סכיזונטיליות תרופות. חריפה במלריה לטיפול לבד בו להשתמש אין. חריפה במלריה לטיפול גם מיועד 
DARAPRIM של משותף שימוש, זאת עם. חריפה במלריה לטיפול ומועדפות מותנות כינין או כלורוקין כמו במהירות

 עמידות, זאת עם. פלסמודיה של רגישים זנים עקב מלריה של לכימופרופילקסיס מיועד.:מלריה של כימופרופילקסיה
DARAPRIM האזורים ברוב למטיילים מניעתי כסוכן מתאים אינו הוא. העולם ברחבי נפוצה לפירימתמין

נגד התוויות
. הפורמולה של מרכיב לכל או לפירימתמין ידועה יתר רגישות עם בחולים נגד התווית הוא-DARAPRIM ב השימוש

.פולית בחומצה מחסור עקב מתועדת מגלובלסטית אנמיה עם בחולים גם אסור בתרופה השימוש

®DARAPRIM

.stearateואת המרכיבים הלא פעילים תירס ותפוחי אדמה עמילן, לקטוז ומגנזיום pyrimethamine היא תרכובת 
DARAPRIM )pyrimethamine( אנטי-טפילית הזמינה בצורת טבליות למתן דרך הפה. כל טבליה עם ניקוד מכילה 25 מ"ג

TITLE - PYRIMETHAMINE / DARAPRIM MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-pyrimethamine-daraprim-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2003/08578slr016_daraprim_lbl.pdf
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אזהרות
 ומתקרב מלריה נגד המומלץ מהמינון20  עד10  פי הוא בטוקסופלזמה לטיפול הנדרשpyrimethamine  של המינון

 את הפסק או המינון את הפחיתו), שליליות תגובות ראה( פולית בחומצה מחסור של סימנים מתפתחים אם. הרעילות לרמת
IV , הפה דרך( יום מדי ג"מ15  עד5  של במינון להינתן צריכה) לאוקובורין( פולנית חומצה. המטופל לתגובת בהתאם התרופה

.הרגילה ההמטופואזה לשיקום עדIM)  או
 גרנולוציטית לוקמיה שפיתחה51  בת נקבה: מסרטן להיות עשוי שפירמתמין כך על מצביעים אדם בני2  על נתונים

 לאחר רטיקולום תאי של סרקומה שפיתח56  בן ומטופל3,בטוקסופלזמה לטיפול שנתיים במשך פירמתמין שנטלה לאחר כרונית
.לטוקסופלזמהpyrimethamine  של חודשים14

 במינונים צפק תוך ניתן כאשר בעכברים הריאה גידולי במספר משמעותית עלייה מייצרPyrimethamine  כי דווח
.ג"ק/ג"מ25  של

. יתר ממנת שליליות לתופעות ביותר רגישים שהם מכיוון וילדים תינוקות של ידם מהישגDARAPRIM  את להרחיק יש
.מקרית בליעה לאחר דווחו ילדים בחולים מוות מקרי

4

5

זהירות אמצעי
 עם לחולים מומלץ לטוקסופלזמה קטן" התחלתי" מינון. מלריה של כימופרופילקסיס עבור המומלץ מהמינון לחרוג אין:כללי

-DARAPRIM ב להשתמש ישpyrimethamine.  של העצבים מערכת של הפוטנציאלית הרעילות את למנוע כדי עוויתות הפרעות
, תת-ספיגה תסמונת עם אנשים כגון, פולית חומצה של אפשרי חוסר עם בחולים או לקוי כבד או כליות תפקוד עם בחולים בזהירות

). ).הריון קטן סעיף ראה( פולית חומצה רמות על המשפיעים, פניטואין כגון, טיפול המקבלים ואלה, הריון או אלכוהוליזם

ב השימוש את להפסיק עליהם בעור פריחה של הראשונה בהופעה כי המטופלים את להזהיר יש:למטופלים מידע
DARAPRIM-גלוסיטיס או פורפורה, חיוורון, גרון כאב הופעת כי המטופלים את להזהיר יש, כן כמו. רפואי לטיפול מיד ולפנות 

.רפואי לטיפול ופנייה-DARAPRIM ב טיפול הפסקת הדורשות חמורות להפרעות מוקדמות אינדיקציות להוות עשויים

.להריון כניסה מפניDARAPRIM  הנוטלות הפוריות בגיל נשים להזהיר יש
המומלצים מהמינונים לחרוג לא לחולים   להמליץ יש. ילדים של ידם מהישגDARAPRIM  את להרחיק המטופלים את להזהיר יש

.הארוחות עם התרופה נטילת ידי על אותן למזער ניתן, והקאות אנורקסיה מתרחשות שאם המטופלים את להזהיר יש.

.החולים בכל בטוקסופלזמה לטיפול בו משתמשים כאשר בחום מומלץ פולנית חומצה של בו-זמני מתן

 ספירת כולל, שבועית חצי דם ספירת לבצע יש, בטוקסופלזמה לטיפול באשר, גבוה מינון המקבלים בחולים:מעבדה בדיקות
.דם טסיות

 ועם, אחרות מלריה נגד ותרופות כינין, סולפנאמידים עם-pyrimethamine ב להשתמש ניתן:תרופתיות אינטראקציות
 כולל, מיאלוס לדיכוי הקשורים חומרים או אחרות אנטי-פוליות בתרופות בו-זמני שימוש, זאת עם. אחרת אנטיביוטיקה
 בזמן), מתוטרקסט, למשל( ציטוסטטיים חומרים או זידובודין, פרוגואניל, טרימתופרים-סולפמתוקסאזול שילובי או סולפנאמידים

 יש, פולית בחומצה מחסור של סימנים מתפתחים אם. . העצם מח לדיכוי הסיכון את להגביר עלול, פירמתמין מקבל שהחולה
). אזהרות ראה( הרגילה ההמטופואזה להחזרת עד) לאוקובורין( פולין חומצה לתת יש-pyrimethamine. ב הטיפול את להפסיק
.במקביל ניתנו ופירימתמין לוראזפאם כאשר מהחולים בחלק דווחה בכבד קלה רעילות

על למידע אזהרות סעיף ראה:בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
.קרצינוגנזה

 בדיקת, איימס נקודת מוטציות בדיקת: הבאים במבחנה במבחני למוטגני גורם אינו פירימתמין כי הוכח:מוטגנזה
Recבדיקתקולי-  אי-ו  .WP2העכבר של הלימפומה במבחן חיובי היה זה /TK L5178Y -/+אקסוגנית מטבולית הפעלה בהיעדר.

pyrimethamine. ידי על שנגרמו מבניות כרומוזומים סטיות בעלי היו במבחנה שתורבתו אנושיים בדם לימפוציטים6

 חולדות של העצם ממח שנותחו כרומוזומיםpyrimethamine  ומספריות מבניות סטיות של מוגבר מספר הראו.
vivo, In של מינון שקיבלו
7  פי פומיים במינונים ניתן כאשר בחולדות כטרטוגני הוכחC. Pyrimethamine  קטגוריית הריון:טרטוגניות השפעות:הרֵיָֹון

, בחולדות אלה במינונים. בטוקסופלזמה לטיפול האנושי מהמינון2.5  פי או מלריה של כימופרופילקסיה עבור האנושי מהמינון
Pyrimethamine  כי הוכח, כן כמו. ומיקרופתלמיה אוליגודקטיליה, ברכיגנטיה, שסוע חיך כמו במומים משמעותית עלייה חלה

 מהמינון פעמים-5 ו170  פי פומיים במינונים ניתן כאשר מיניאטוריים בחזירים שסוע וחך באוגרים מנינגוצלה כגון טרטה מייצר
.בטוקסופלזמה לטיפול או מלריה של כימופרופילקסיס עבור, בהתאמה, האנושי

 הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון במהלך-DARAPRIM ב להשתמש יש. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים אין
 בטוקסופלזמה לטיפול בו משתמשים כאשר בחום מומלץ פולנית חומצה של במקביל מתן. לעובר הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה
.ההריון במהלך
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 תוך, התרופה את להפסיק או ההנקה את להפסיק אם להחליט יש, טוקסופלזמה עם מהחולים בחלק לטיפול.:מניקות אמהות
 עם סולפנאמיד של בו-זמני ומשימושDARAPRIM ) הריון: זהירות ואמצעי אזהרות ראה( לאם התרופה של בחשיבות התחשבות

-pyrimethamineמ כתוצאה יונקים תינוקות אצל חמורות לוואי לתופעות הפוטנציאל בגלל. אם בחלב מופרש Pyrimethamine

.וניהול מינון סעיף ראה:בילדים שימוש
 הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני נבדקים של מספיק מספר כללו לאDARAPRIM  של קליניים מחקרים:גריאטרי שימוש

 צעירים למטופלים קשישים בין בתגובות הבדלים זיהה לא שדווח אחר קליני ניסיון. יותר צעירים מנבדקים שונה בצורה מגיבים
 המשקפת, המינון טווח של הנמוך בקצה מתחילה כלל בדרך, זהירה להיות צריכה קשיש לחולה המינון בחירת, כללי באופן. יותר
.נלווה תרופתי טיפול או מחלה ושל, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את

שליליות תגובות
,רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת כגון( פעם מדי קשות, יתר רגישות תגובות

 עם במקביל ניתנתpyrimethamine  כאשר במיוחד להתרחש יכולים, והיפרפנילאלנינמיה), ואנפילקסיס, מולטיפורמה אריתמה
 של מינונים עם. לסולפונאמיד הקשורות לוואי לתופעות הרלוונטי הסולפונאמיד עבור המלא המרשם במידע עיין. סולפנאמיד

pyrimethamineמתן ידי על הקאות למזער ניתן. להתרחש עלולות והקאות אנורקסיה, בטוקסופלזמה לטיפול המשמשים 
 אנמיה לייצר עלולים בטוקסופלזמה המשמשים מינונים. המינון הפחתת עם מיד נעלם כלל בדרך זה; הארוחות עם התרופה

 השפעות, זאת עם. הלב בקצב והפרעות המטוריה, אטרופית גלוסיטיס, פנציטופניה, טרומבוציטופניה, לויקופניה, מגלובלסטית
).כללי: זהירות אמצעי ראה( מסוימים אנשים אצל נמוכים במינונים גם להתרחש עשויות המטולוגיות

.רחוקות לעיתים דווחה ריאתית אאוזינופיליה

יתר מינון
 העצבים מערכת או/ו העיכול במערכת סימנים להופיע עשוייםpyrimethamine,  של יותר או ג"מ300  של בליעה לאחר

 קשות הקאות, בחילות, בטן כאבי לכלול ועשויים העיכול מערכת כלל בדרך הם הראשוניים התסמינים. עוויתות כולל, המרכזית
 וממושכות כלליות עוויתות, ראשוני בריגוש להתבטא עשויה המרכזית העצבים מערכת של רעילות. המטמזיס כולל אולי, וחוזרות

(30  במהירות מופיעים נוירולוגיים תסמינים. שעות מספר תוך ומוות הדם מחזור קריסת, נשימתי דיכוי בעקבות לבוא עלולות אשר
 מערכת על ישירה רעילה השפעה יש לפירימתמין גס יתר שבמינון כך על שמצביע מה), התרופה בליעת לאחר שעתיים עד דקות

.המרכזית העצבים
על דיווחים יש זאת עם. ג"מ375  הוא המדווח ביותר הקטן הקטלני הקטלני המינון כאשר, משתנה הקטלני המינון

.ג"מ625  עד375  נטילת לאחר שהחלימו ילדים מטופלים
 סימפטומטיים באמצעים לנקוט יש, יתר מינון של במקרה. חריפהpyrimethamine  להרעלת ספציפית נגד תרופת אין

 בדיאזפאם להשתמש ניתן. התרופה בליעת לאחר מאוד קצר זמן מתבצעת אם יעילה והיא מומלצת קיבה שטיפת. ותומכים
 במניעת ביותר היעילה להיות כדי התרופה מנטילת שעות2  תוך גם להינתן צריכה פולנית חומצה. בפרכוסים לשלוט כדי פרנטרלי

 של יומי ניטור מומלץpyrimethamine,  של הארוך החיים מחצית זמן בשל). אזהרות ראה( ההמטופואטית המערכת על ההשפעות
.התקינים ההמטולוגיים הערכים לשיקום עד יתר מנת לאחר שבועות מספר עד למשך היקפית דם ספירת

וניהול מינון
 טיפולי אפקט לספק מנת על בטוקסופלזמה לטיפולDARAPRIM  של המינון את בקפידה להתאים יש:בטוקסופלזמה לטיפול
 גבוהים מינונים לסבול עשויים צעירים חולים. לתרופה בסבילות ניכר הבדל יש, הנדרש במינון. לוואי תופעות ומינימום מקסימלי

.החולים לכל בחום מומלץ פולנית חומצה של בו-זמני מתן. מבוגרים אנשים מאשר יותר

של סולפנאמיד של ביום גרם4  עד1  עם יחד, ביום התרופה של ג"מ75  עד50  הוא המינוןמתחילהמבוגר
 ובסבילות המטופל בתגובת תלוי, שבועות3  עד1  למשך כלל בדרך נמשך זה מינוןsulfadoxine. , למשלsulfapyrimidine,  סוג

 שבועות5  עד4  למשך ולהמשיך תרופה כל עבור לכן קודם שניתן מזה לכמחצית המינון את להפחית ניתן מכן לאחר. לטיפול
.נוספים

 עשוי זה מינון ימים4  עד2  לאחר; שוות יומיות מנות-2 ל מחולק ליום ג"ק/ג"מ1  הואDARAPRIM  של לילדים המינון
DARAPRIM. עם בשילוב משמש לילדים סולפנאמיד של הרגיל המינון. כחודש למשך ולהמשיך למחצית מופחת להיות

 שאינה מלריה של ודיכוי העברה בקרת יתחיל סולפונאמיד עם יומיים למשך ביום ג"מ25  של במינון:חריפה במלריה לטיפול
, כינין או כלורוקין כגון, במהירות הפועלות סכיזונטיליות תרופות. חריפה במלריה בטיפול לבד מומלץ אינוDARAPRIM , פלציפרום

DARAPRIM- לאקוטי למבוגרים המינון, למחצה חסינים באנשים לבד.DARAPRIM זאת עם. חריפה במלריה לטיפול מיועדות
DARAPRIM ב להשתמש יש שבהן נסיבות יתעוררו אם. רגישות פלסמודיות קיימות שבהם באזורים הנגועים לחולים רק מומלצת
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 ריפוי אחר לעקוב יש, מקרה בכל. יומיים למשך יום מדי ג"מ25  לתת ניתן10  עד4  בגילאי לילדים; יומיים למשך ג"מ50  היא מלריה
 תקופות כל לאורך דיכוי הכוללים משטרים להאריך יש. כימופרופילקסיה עבור להלן המתואר שבועי פעם משטר ידי על קליני

.מקרה בכל לפחות שבועות10  למשך כלומר, מאוחרת והישנות מוקדמת התחדשות של אופייניות

:מלריה של כימופרופילקסיה עבור
 עד4  ילדים שבועית פעם) אחת טבליה( ג"מ25 - 10  גיל מעל וילדים מבוגרים

בשבוע פעם) טבליה(1/2  ג"מ12.5 -  שנים10
בשבוע פעם) טבליה(1/4  ג"מ6.25 - 4  לגיל מתחת וילדים תינוקות

מסופק איך
של בבקבוקים-"A3A" ו"DARAPRIM"  עם מוטבעות, פירמתמין ג"מ25  המכילות ניקוד עם לבנות טבליות
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