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Tablete marcate de 25 mg INFORMAȚII DE PRESCRIERE

DESCRIERE
DARAPRIM (pirimetamina) este un compus antiparazitar disponibil sub formă de tablete pentru administrare orală. Fiecare 

comprimat marcat conține pirimetamina 25 mg și ingredientele inactive amidon de porumb și cartofi, lactoză și stearat de magneziu.

Pirimetamina, cunoscută chimic ca 5-(4-clorfenil)-6-etil-2,4-pirimidindiamină, are următoarea formulă 
structurală:

CH ClN
Mol. Greutate 248,71
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FARMACOLOGIE CLINICĂ
Pirimetamina este bine absorbită, cu niveluri maxime care apar între 2 și 6 ore după administrare. Este

se elimină lent și are un timp de înjumătățire plasmatică de aproximativ 96 de ore. Pirimetamina se leagă în proporție de 87% de proteinele plasmatice 

umane.

Microbiologie:Pirimetamina este un antagonist al acidului folic, iar rațiunea acțiunii sale terapeutice se bazează pe cerința 
diferențială dintre gazdă și parazit pentru precursorii acidului nucleic implicați în creștere. Această activitate este foarte selectivă 
împotriva plasmodiei șiToxoplasma gondii.

Pirimetamina poseda activitate schizonticida in sange si o anumita activitate schizonticida tisulara impotriva parazitilor malariei.
oameni. Cu toate acestea, compușii 4-amino-chinolină sunt mai eficienți împotriva schizoților eritrocitari. Nu 
distruge gametocitele, dar oprește sporogonia la țânțar.

Acțiunea pirimetaminei împotrivaToxoplasma gondiieste mult îmbunătățit atunci când este utilizat împreună cu 
sulfonamide. Acest lucru a fost demonstrat de Eyles și Coleman1în tratamentul toxoplasmozei experimentale la șoarece. 
Jacobs et al2a demonstrat că combinația celor 2 medicamente a prevenit eficient dezvoltarea uveitei severe la majoritatea 
iepurilor după inocularea camerei anterioare a ochiului cu toxoplasmă.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Tratamentul toxoplasmozei:DARAPRIM este indicat pentru tratamentul toxoplasmozei atunci când este utilizat împreună cu o 
sulfonamidă, deoarece există sinergism cu această combinație.
Tratamentul malariei acute:DARAPRIM este indicat si pentru tratamentul malariei acute. Nu trebuie utilizat singur pentru a 
trata malaria acută. Schizonticidele cu acțiune rapidă precum clorochina sau chinina sunt indicate și preferabile pentru tratamentul 
malariei acute. Cu toate acestea, utilizarea în comun a DARAPRIM cu o sulfonamidă (de exemplu, sulfadoxină) va iniția controlul 
transmiterii și suprimarea tulpinilor sensibile de plasmodia.
Chimioprofilaxia malariei:DARAPRIM este indicat pentru chimioprofilaxia malariei datorate tulpinilor sensibile de plasmodia. 
Cu toate acestea, rezistența la pirimetamina este răspândită la nivel mondial. Nu este potrivit ca agent profilactic pentru călătorii în 
majoritatea zonelor.

CONTRAINDICAȚII
Utilizarea DARAPRIM este contraindicată la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la pirimetamina sau la oricare component al 

formulării. Utilizarea medicamentului este, de asemenea, contraindicată la pacienții cu anemie megaloblastică documentată din cauza deficienței de 
folat.
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AVERTIZĂRI
Doza de pirimetamina necesară pentru tratamentul toxoplasmozei este de 10 până la 20 de ori doza 

recomandată de antimalarie și se apropie de nivelul toxic. Dacă apar semne de deficit de folat (vezi REACȚII ADVERSE), 
reduceți doza sau întrerupeți medicamentul în funcție de răspunsul pacientului. Acidul folinic (leucovorin) trebuie 
administrat într-o doză de 5 până la 15 mg pe zi (oral, IV sau IM) până la restabilirea hematopoiezei normale.

Datele la 2 oameni indică faptul că pirimetamina poate fi cancerigenă: o femeie de 51 de ani care a dezvoltat leucemie 
granulocitară cronică după ce a luat pirimetamina timp de 2 ani pentru toxoplasmoză,3și un pacient de 56 de ani care a dezvoltat 
sarcom cu celule reticulate după 14 luni de pirimetamina pentru toxoplasmoză.

S-a raportat că pirimetamina produce o creștere semnificativă a numărului de tumori pulmonare la șoareci atunci când este 
administrată intraperitoneal la doze de 25 mg/kg.

DARAPRIM trebuie ținut la îndemâna sugarilor și copiilor, deoarece aceștia sunt extrem de susceptibili la efectele 
adverse în urma unei supradoze. Au fost raportate decese la copii și adolescenți după ingerare accidentală.
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PRECAUȚII
General:Doza recomandată pentru chimioprofilaxia malariei nu trebuie depășită. O doză mică „inițială” pentru toxoplasmoză este 
recomandată la pacienții cu tulburări convulsive pentru a evita potențiala toxicitate asupra sistemului nervos a pirimetaminei. 
DARAPRIM trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu insuficiență renală sau hepatică sau la pacienții cu o posibilă deficiență de folat, 
cum ar fi persoanele cu sindrom de malabsorbție, alcoolism sau sarcină, și la cei care primesc terapie, cum ar fi fenitoina, care 
afectează nivelurile de folat (vezi subsecțiunea Sarcină). ).
Informații pentru Pacienți:Pacienții trebuie avertizați că la prima apariție a unei erupții cutanate trebuie să înceteze utilizarea 
DARAPRIM și să solicite imediat asistență medicală. De asemenea, pacienții trebuie avertizați că apariția durerii în gât, paloare, 
purpură sau glosită pot fi indicații precoce ale unor tulburări grave care necesită întreruperea tratamentului cu DARAPRIM și 
solicitarea tratamentului medical.

Femeile aflate la vârsta fertilă care iau DARAPRIM trebuie avertizate să nu rămână gravide.
Pacienții trebuie avertizați să nu țină DARAPRIM la îndemâna copiilor. Pacienții trebuie sfătuiți să nu depășească dozele recomandate. 
Pacienții trebuie avertizați că, dacă apar anorexie și vărsături, acestea pot fi reduse la minimum prin administrarea medicamentului în 
timpul meselor.

Administrarea concomitentă de acid folinic este recomandată cu tărie atunci când este utilizat pentru tratamentul toxoplasmozei la toți 
pacienții.

Teste de laborator:La pacienții cărora li se administrează doze mari, ca și pentru tratamentul toxoplasmozei, trebuie efectuată hemoleucogramă 
semisăptămânală, inclusiv numărătoarea trombocitelor.

Interacțiuni medicamentoase:Pyrimethamine may be used with sulfonamides, quinine and other antimalarials, and with 
other antibiotics. However, the concomitant use of other antifolic drugs or agents associated with myelosuppression including 
sulfonamides or trimethoprim-sulfamethoxazole combinations, proguanil, zidovudine, or cytostatic agents (e.g., methotrexate), 
while the patient is receiving pyrimethamine, may increase the risk of bone marrow suppression. If signs of folate deficiency 
develop, pyrimethamine should be discontinued. Folinic acid (leucovorin) should be administered until normal hematopoiesis is 
restored (see WARNINGS). Mild hepatotoxicity has been reported in some patients when lorazepam and pyrimethamine were 
administered concomitantly.
Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility: See WARNINGS section for information on
carcinogenesis.

Mutagenesis: S-a demonstrat că pirimetamina nu este mutagenă în următoarele teste in vitro: testul de 
mutație punctiform Ames, testul Rec șiE coliTestul WP2. A fost pozitiv în testul de limfom L5178Y/TK +/- la șoarece în 
absența activării metabolice exogene.6Limfocitele din sângele uman cultivate in vitro au avut aberații cromozomiale 
structurale induse de pirimetamina.

In vivo, cromozomii analizați din măduva osoasă a șobolanilor dozați cu pirimetamina au arătat un număr 
crescut de aberații structurale și numerice.
Sarcina:Efecte teratogene:Categoria de sarcină C. Sa demonstrat că pirimetamina este teratogenă la șobolani atunci când este 
administrată în doze orale de 7 ori mai mare decât doza umană pentru chimioprofilaxia malariei sau de 2,5 ori doza umană pentru 
tratamentul toxoplasmozei. La aceste doze la șobolani, a existat o creștere semnificativă a anomaliilor, cum ar fi palatul despicat, 
brahignatia, oligodactilia și microftalmia. De asemenea, s-a demonstrat că pirimetamina produce terata, cum ar fi meningocelul la 
hamsteri și palatul despicat la porcii miniaturali, atunci când este administrată în doze orale de 170 și, respectiv, de 5 ori doza umană, 
pentru chimioprofilaxia malariei sau pentru tratamentul toxoplasmozei.

Nu există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. DARAPRIM trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă 
beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru făt. Administrarea concomitentă de acid folinic este recomandată cu tărie atunci 
când este utilizat pentru tratamentul toxoplasmozei în timpul sarcinii.
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Mamele care alăptează:Pirimetamina este excretată în laptele uman. Din cauza potențialului de reacții adverse grave la sugarii 
care alăptează de la pirimetamină și de la utilizarea concomitentă a unei sulfonamide cu DARAPRIM pentru tratamentul unor 
pacienți cu toxoplasmoză, trebuie luată o decizie dacă se întrerupe alăptarea sau se întrerupe administrarea medicamentului, ținând 
cont de importanța a medicamentului către mamă (vezi AVERTIZĂRI și PRECAUȚII: Sarcina).
Utilizare pediatrică:Vezi secțiunea DOZE ȘI ADMINISTRARE.
Utilizare geriatrică:Studiile clinice ale DARAPRIM nu au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste pentru a 
determina dacă aceștia răspund diferit față de subiecții mai tineri. O altă experiență clinică raportată nu a identificat diferențe de răspuns 
între pacienții vârstnici și cei mai tineri. În general, selectarea dozei pentru un pacient în vârstă trebuie să fie precaută, de obicei începând de 
la capătul inferior al intervalului de dozare, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii 
concomitente sau a altor terapii medicamentoase.

REACTII ADVERSE
Reacții de hipersensibilitate, uneori severe (cum sunt sindromul Stevens-Johnson, necroliza epidermică toxică,

eritemul multiform și anafilaxia) și hiperfenilalaninemia pot apărea în special atunci când pirimetamina este administrată 
concomitent cu o sulfonamidă. Consultați informațiile complete de prescriere pentru sulfonamida relevantă pentru evenimentele 
adverse asociate cu sulfonamide. În cazul dozelor de pirimetamina utilizate pentru tratamentul toxoplasmozei, pot apărea anorexie 
și vărsături. Vărsăturile pot fi reduse la minimum prin administrarea medicamentului în timpul meselor; de obicei dispare imediat la 
reducerea dozei. Dozele utilizate în toxoplasmoză pot produce anemie megaloblastică, leucopenie, trombocitopenie, pancitopenie, 
glosită atrofică, hematurie și tulburări ale ritmului cardiac. Totuși, efectele hematologice pot apărea și la doze mici la anumite 
persoane (vezi PRECAUȚII: Generale).

Eozinofilia pulmonară a fost raportată rar.

Supradozaj
După ingerarea a 300 mg sau mai mult de pirimetamina, pot fi prezente semne gastrointestinale și/sau ale sistemului 

nervos central, inclusiv convulsii. Simptomele inițiale sunt de obicei gastrointestinale și pot include dureri abdominale, greață, 
vărsături severe și repetate, posibil inclusiv hematemeză. Toxicitatea sistemului nervos central se poate manifesta prin excitabilitate 
inițială, convulsii generalizate și prelungite care pot fi urmate de depresie respiratorie, colaps circulator și moarte în câteva ore. 
Simptomele neurologice apar rapid (30 de minute până la 2 ore după ingestia medicamentului), sugerând că în cazul supradozajului 
pirimetamina are un efect toxic direct asupra sistemului nervos central.

Doza fatală este variabilă, cea mai mică doză unică fatală raportată fiind de 375 mg. Există, totuși, rapoarte despre
copii și adolescenți care și-au revenit după ce au luat 375 până la 625 mg.

Nu există un antidot specific pentru intoxicația acută cu pirimetamina. În caz de supradozaj, trebuie luate măsuri simptomatice și de 
susținere. Se recomandă spălarea gastrică și este eficientă dacă se efectuează foarte curând după ingestia medicamentului. Diazepamul parenteral 
poate fi utilizat pentru a controla convulsiile. Acidul folinic trebuie, de asemenea, administrat în decurs de 2 ore de la ingestia medicamentului pentru a 
fi cel mai eficient în contracararea efectelor asupra sistemului hematopoietic (vezi AVERTIZĂRI). Datorită timpului lung de înjumătățire al pirimetaminei, 
se recomandă monitorizarea zilnică a hemogramelor periferice timp de până la câteva săptămâni după supradozaj, până la restabilirea valorilor 
hematologice normale.

DOZAJ SI ADMINISTRARE
Pentru tratamentul toxoplasmozei:Doza de DARAPRIM pentru tratamentul toxoplasmozei trebuie ajustată cu atenție, 
astfel încât să asigure un efect terapeutic maxim și un minim de efecte secundare. La doza necesară, există o variație marcată a 
toleranței la medicament. Pacienții tineri pot tolera doze mai mari decât persoanele în vârstă. Administrarea concomitentă de acid 
folinic este recomandată cu tărie la toți pacienții.

Adultulporniredoza este de 50 până la 75 mg de medicament pe zi, împreună cu 1 până la 4 g de sulfonamidă pe zi.
tip sulfapirimidină, de exemplu, sulfadoxină. Această doză este continuată de obicei timp de 1 până la 3 săptămâni, în funcție de răspunsul pacientului 
și de toleranța la terapie. Doza poate fi apoi redusă la aproximativ jumătate din cea administrată anterior pentru fiecare medicament și continuată 
pentru încă 4 până la 5 săptămâni.

Doza pediatrică de DARAPRIM este de 1 mg/kg/zi împărțită în 2 doze zilnice egale; după 2 până la 4 zile, această doză 
poate fi redusă la jumătate și continuată timp de aproximativ 1 lună. Doza obișnuită de sulfonamide la copii este utilizată 
împreună cu DARAPRIM.
Pentru tratamentul malariei acute:DARAPRIM NU este recomandat singur în tratamentul malariei acute. Schizonticidele cu 
acțiune rapidă, cum ar fi clorochina sau chinina, sunt indicate pentru tratamentul malariei acute. Cu toate acestea, DARAPRIM în doză 
de 25 mg pe zi timp de 2 zile cu o sulfonamidă va iniția controlul transmiterii și suprimarea malariei non-falciparum..DARAPRIM este 
recomandat numai pacienților infectați în zonele în care există plasmodii sensibile. În cazul în care apar circumstanțe în care 
DARAPRIM trebuie utilizat singur la persoane semiimune, doza pentru adulți pentru acut
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malaria este de 50 mg timp de 2 zile; copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 10 ani li se poate administra 25 mg pe zi timp de 2 zile. În orice caz, 
vindecarea clinică trebuie urmată de regimul de o dată pe săptămână descris mai jos pentru chimioprofilaxie. Regimurile care includ supresia 
ar trebui extinse prin orice perioade caracteristice de recrudescență precoce și recidivă târzie, adică timp de cel puțin 10 săptămâni în fiecare 
caz.

Pentru chimioprofilaxia malariei:
Adulți și pacienți copii cu vârsta peste 10 ani — 25 mg (1 comprimat) o dată pe săptămână 
Copii între 4 și 10 ani — 12,5 mg (1/2 comprimat) o dată pe săptămână
Sugari și copii sub 4 ani - 6,25 mg (1/4 comprimat) o dată pe săptămână

CUM SE Aprovizionează
Comprimate albe, marcate, care conțin 25 mg pirimetamină, inscripționate cu „DARAPRIM” și „A3A” în flacoane cu

100 (NDC 0173-0201-55).
A se păstra la 15° până la 25° C (59° până la 77° F) într-un loc uscat și protejat de lumină.
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