
DARAPRIM®
(pyrimetamin)
25 mg tabletter med poäng FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

BESKRIVNING
DARAPRIM (pyrimetamin) är en antiparasitisk förening tillgänglig i tablettform för oral administrering. Varje tablett med 

skåror innehåller 25 mg pyrimetamin och de inaktiva ingredienserna majs- och potatisstärkelse, laktos och magnesiumstearat.

Pyrimetamin, kemiskt känd som 5-(4-klorfenyl)-6-etyl-2,4-pyrimidindiamin, har följande 
strukturformel:

CH ClN
Mol. Vikt 248,71
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KLINISK FARMAKOLOGI
Pyrimetamin absorberas väl med toppnivåer som inträffar mellan 2 till 6 timmar efter administrering. Det är

elimineras långsamt och har en plasmahalveringstid på cirka 96 timmar. Pyrimetamin är till 87 % bundet till humana 
plasmaproteiner.
Mikrobiologi:Pyrimetamin är en folsyraantagonist och motiveringen för dess terapeutiska verkan är baserad på 
skillnaden mellan värd och parasit för nukleinsyraprekursorer som är involverade i tillväxt. Denna aktivitet är mycket 
selektiv mot plasmodia ochToxoplasma gondii.

Pyrimetamin har blod schizonticid och viss vävnads schizonticid aktivitet mot malariaparasiter av
människor. Emellertid är 4-amino-kinolinföreningarna mer effektiva mot de erytrocytiska schizonterna. Det förstör inte 
gametocyter, men stoppar sporogoni i myggan.

Verkan av pyrimetamin motToxoplasma gondiiförbättras avsevärt när den används i kombination med 
sulfonamider. Detta demonstrerades av Eyles och Coleman1vid behandling av experimentell toxoplasmos hos mus. Jacobs 
et al2visade att kombinationen av de två läkemedlen effektivt förhindrade utvecklingen av svår uveit hos de flesta kaniner 
efter inokulering av ögats främre kammare med toxoplasma.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
Behandling av toxoplasmos:DARAPRIM är indicerat för behandling av toxoplasmos när det används tillsammans med en 
sulfonamid, eftersom synergism föreligger med denna kombination.
Behandling av akut malaria:DARAPRIM är också indicerat för behandling av akut malaria. Det bör inte användas ensamt för 
att behandla akut malaria. Snabbverkande schizonticider såsom klorokin eller kinin är indicerade och att föredra för behandling av 
akut malaria. Samtidig användning av DARAPRIM med en sulfonamid (t.ex. sulfadoxin) kommer dock att initiera 
transmissionskontroll och undertryckande av känsliga stammar av plasmodia.
Kemoprofylax av malaria:DARAPRIM är indicerat för kemoprofylax av malaria på grund av känsliga stammar av plasmodia. 
Resistens mot pyrimetamin är dock utbredd över hela världen. Det är inte lämpligt som profylaktiskt medel för resenärer till de flesta 
områden.

KONTRAINDIKATIONER
Användning av DARAPRIM är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot pyrimetamin eller mot någon 

komponent i formuleringen. Användning av läkemedlet är också kontraindicerat hos patienter med dokumenterad megaloblastisk anemi 
på grund av folatbrist.
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VARNINGAR
Doseringen av pyrimetamin som krävs för behandling av toxoplasmos är 10 till 20 gånger den 

rekommenderade antimalariadosen och närmar sig den toxiska nivån. Om tecken på folatbrist utvecklas (se 
BIVERKNINGAR), minska dosen eller avbryt läkemedlet beroende på patientens svar. Folinsyra (leukovorin) bör 
administreras i en dos på 5 till 15 mg dagligen (oralt, IV eller IM) tills normal hematopoiesis återställs.

Data från 2 människor indikerar att pyrimetamin kan vara cancerframkallande: en 51-årig kvinna som utvecklade 
kronisk granulocytisk leukemi efter att ha tagit pyrimetamin i 2 år för toxoplasmos,3och en 56-årig patient som utvecklade 
retikulumcellssarkom efter 14 månaders pyrimetamin för toxoplasmos.

Pyrimetamin har rapporterats ge en signifikant ökning av antalet lungtumörer hos möss när det ges 
intraperitonealt i doser på 25 mg/kg.

DARAPRIM ska förvaras utom räckhåll för spädbarn och barn eftersom de är extremt mottagliga för biverkningar 
från en överdos. Dödsfall hos pediatriska patienter har rapporterats efter oavsiktligt intag.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Allmän:Den rekommenderade dosen för kemoprofylax av malaria bör inte överskridas. En liten "startdos" för toxoplasmos 
rekommenderas till patienter med krampsjukdomar för att undvika den potentiella nervsystemets toxicitet av pyrimetamin. 
DARAPRIM ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion eller till patienter med eventuell 
folatbrist, såsom personer med malabsorptionssyndrom, alkoholism eller graviditet, och de som får behandling, såsom fenytoin, som 
påverkar folatnivåerna (se Graviditets underavsnittet). ).
Information till patienter:Patienter bör varnas för att vid första uppkomsten av hudutslag ska de sluta använda 
DARAPRIM och omedelbart uppsöka läkare. Patienter bör också varnas för att uppkomsten av ont i halsen, blekhet, purpura 
eller glossit kan vara tidiga indikationer på allvarliga störningar som kräver att behandlingen med DARAPRIM stoppas och 
medicinsk behandling måste sökas.

Kvinnor i fertil ålder som tar DARAPRIM bör varnas för att bli gravida.
Patienter bör varnas att förvara DARAPRIM utom räckhåll för barn. Patienter bör rådas att inte överskrida rekommenderade doser. 
Patienter bör varnas för att om anorexi och kräkningar uppstår kan de minimeras genom att ta läkemedlet i samband med måltid.

Samtidig administrering av folinsyra rekommenderas starkt när det används för behandling av toxoplasmos hos alla 
patienter.

Laboratorietester:Hos patienter som får höga doser, som för behandling av toxoplasmos, bör blodräkningar varje halva 
veckan, inklusive trombocytantal, utföras.
Läkemedelsinteraktioner:Pyrimetamin kan användas med sulfonamider, kinin och andra antimalariamedel och 
med andra antibiotika. Samtidig användning av andra antifoliska läkemedel eller medel associerade med myelosuppression 
inklusive sulfonamider eller trimetoprim-sulfametoxazolkombinationer, proguanil, zidovudin eller cytostatika (t.ex. 
metotrexat), medan patienten får pyrimetamin, kan dock öka risken för benmärgsdämpning . Om tecken på folatbrist 
utvecklas, ska pyrimetamin avbrytas. Folinsyra (leukovorin) ska administreras tills normal hematopoies är återställd (se 
VARNINGAR). Mild levertoxicitet har rapporterats hos vissa patienter när lorazepam och pyrimetamin administrerades 
samtidigt.
Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet:Se avsnittet VARNINGAR för information om
karcinogenes.

Mutagenes:Pyrimetamin har visat sig vara icke-mutagen i följande in vitro-analyser: Ames-
punktmutationsanalysen, Rec-analysen ochE coliWP2-analys. Den var positiv i L5178Y/TK +/- muslymfomanalysen i 
frånvaro av exogen metabol aktivering.6Humana blodlymfocyter odlade in vitro hade strukturella 
kromosomavvikelser inducerade av pyrimetamin.

In vivo visade kromosomer analyserade från benmärgen hos råttor doserade med pyrimetamin ett ökat antal 
strukturella och numeriska avvikelser.
Graviditet:Teratogena effekter:Graviditetskategori C. Pyrimetamin har visat sig vara teratogent hos råttor när det ges 
i orala doser 7 gånger den mänskliga dosen för kemoprofylax av malaria eller 2,5 gånger den mänskliga dosen för 
behandling av toxoplasmos. Vid dessa doser hos råttor var det en signifikant ökning av abnormiteter såsom gomspalt, 
brachygnati, oligodaktyli och mikroftalmi. Pyrimetamin har också visat sig producera terata såsom meningocele hos 
hamstrar och gomspalt hos miniatyrgrisar när det ges i orala doser 170 respektive 5 gånger den mänskliga dosen, för 
kemoprofylax av malaria eller för behandling av toxoplasmos.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. DARAPRIM ska endast användas under graviditet om 
den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret. Samtidig administrering av folinsyra rekommenderas starkt när 
det används för behandling av toxoplasmos under graviditet.
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Ammande mödrar:Pyrimetamin utsöndras i modersmjölk. På grund av risken för allvarliga biverkningar hos ammande 
spädbarn från pyrimetamin och från samtidig användning av en sulfonamid med DARAPRIM för behandling av vissa 
patienter med toxoplasmos, bör ett beslut fattas om att avbryta amningen eller att avbryta läkemedlet, med hänsyn till 
vikten av läkemedlet till modern (se VARNINGAR och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Graviditet).
Pediatrisk användning:Se avsnittet DOSERING OCH ADMINISTRERING.

Geriatrisk användning:Kliniska studier av DARAPRIM inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner i åldern 65 år och 
äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än yngre försökspersoner. Annan rapporterad klinisk erfarenhet har inte identifierat 
skillnader i svar mellan äldre och yngre patienter. I allmänhet bör dosval för en äldre patient vara försiktigt, vanligtvis med början i 
den nedre delen av doseringsintervallet, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion, och av 
samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling.

NEGATIVA REAKTIONER
Överkänslighetsreaktioner, ibland allvarliga (såsom Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys,

erythema multiforme och anafylaxi), och hyperfenylalaninemi, kan uppstå särskilt när pyrimetamin administreras samtidigt 
med en sulfonamid. Se den fullständiga förskrivningsinformationen för relevant sulfonamid för sulfonamidrelaterade 
biverkningar. Med doser av pyrimetamin som används för behandling av toxoplasmos kan anorexi och kräkningar uppstå. 
Kräkningar kan minimeras genom att ge medicinen med måltider; det försvinner vanligtvis omedelbart efter minskning av 
dosen. Doser som används vid toxoplasmos kan ge megaloblastisk anemi, leukopeni, trombocytopeni, pancytopeni, atrofisk 
glossit, hematuri och störningar i hjärtrytmen. Hematologiska effekter kan dock även förekomma vid låga doser hos vissa 
individer (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Allmänt).

Pulmonell eosinofili har rapporterats i sällsynta fall.

ÖVERDOSERING
Efter intag av 300 mg eller mer pyrimetamin kan tecken på gastrointestinala och/eller centrala nervsystemet förekomma, 

inklusive kramper. De initiala symtomen är vanligtvis gastrointestinala och kan innefatta buksmärtor, illamående, svåra och 
upprepade kräkningar, eventuellt inklusive hematemes. Toxicitet i centrala nervsystemet kan manifesteras av initial excitabilitet, 
generaliserade och långvariga kramper som kan följas av andningsdepression, cirkulationskollaps och död inom några timmar. 
Neurologiska symtom uppträder snabbt (30 minuter till 2 timmar efter läkemedelsintag), vilket tyder på att pyrimetamin vid grov 
överdosering har en direkt toxisk effekt på det centrala nervsystemet.

Den dödliga dosen är variabel, där den minsta rapporterade dödliga engångsdosen är 375 mg. Det finns dock rapporter om
pediatriska patienter som har återhämtat sig efter att ha tagit 375 till 625 mg.

Det finns inget specifikt motgift mot akut pyrimetaminförgiftning. I händelse av överdosering bör symtomatiska och 
stödjande åtgärder vidtas. Magsköljning rekommenderas och är effektiv om den utförs mycket kort efter läkemedelsintag. 
Parenteralt diazepam kan användas för att kontrollera kramper. Folinsyra bör också administreras inom 2 timmar efter 
läkemedelsintag för att vara mest effektiv för att motverka effekterna på det hematopoetiska systemet (se VARNINGAR). På grund av 
den långa halveringstiden för pyrimetamin rekommenderas daglig övervakning av perifera blodvärden i upp till flera veckor efter 
överdoseringen tills normala hematologiska värden återställs.

DOSERING OCH ADMINISTRERING
För behandling av toxoplasmos:Doseringen av DARAPRIM för behandling av toxoplasmos måste justeras noggrant 
för att ge maximal terapeutisk effekt och ett minimum av biverkningar. Vid den dos som krävs finns en markant variation i 
toleransen mot läkemedlet. Unga patienter kan tolerera högre doser än äldre individer. Samtidig administrering av folinsyra 
rekommenderas starkt till alla patienter.

Den vuxnestartandedosen är 50 till 75 mg av läkemedlet dagligen, tillsammans med 1 till 4 g dagligen av en sulfonamid av
sulfapyrimidintyp, t.ex. sulfadoxin. Denna dosering fortsätter vanligtvis i 1 till 3 veckor, beroende på patientens svar och 
tolerans mot terapi. Dosen kan sedan reduceras till ungefär hälften av den som tidigare givits för varje läkemedel och 
fortsätta i ytterligare 4 till 5 veckor.

Den pediatriska dosen av DARAPRIM är 1 mg/kg/dag fördelat på 2 lika stora dagliga doser; efter 2 till 4 dagar kan 
denna dos reduceras till hälften och fortsätta i cirka 1 månad. Den vanliga pediatriska sulfonamiddosen används 
tillsammans med DARAPRIM.
För behandling av akut malaria:DARAPRIM rekommenderas INTE ensamt vid behandling av akut malaria. Snabbverkande 
schizonticider, såsom klorokin eller kinin, är indicerade för behandling av akut malaria. DARAPRIM i en dos av 25 mg dagligen i 2 
dagar med en sulfonamid kommer dock att initiera transmissionskontroll och undertryckande av non-falciparum malaria.DARAPRIM 
rekommenderas endast för patienter som är infekterade i områden där känsliga plasmodia förekommer. Om det skulle uppstå 
omständigheter där DARAPRIM måste användas ensamt på semi-immuna personer, är vuxendosen för akut
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malaria är 50 mg i 2 dagar; barn 4 till 10 år kan ges 25 mg dagligen i 2 dagar. Under alla omständigheter bör klinisk 
kur följas av den kur som beskrivs nedan en gång i veckan för kemoprofylax. Regimer som inkluderar suppression bör 
förlängas genom alla karakteristiska perioder av tidig återväxt och sena återfall, dvs under minst 10 veckor i varje fall.

För kemoprofylax av malaria:
Vuxna och pediatriska patienter över 10 år – 25 mg (1 tablett) en gång i 
veckan Barn 4 till 10 år – 12,5 mg (1/2 tablett) en gång i veckan
Spädbarn och barn under 4 år - 6,25 mg (1/4 tablett) en gång i veckan

HUR LEVERERAS
Vita tabletter med skåra innehållande 25 mg pyrimetamin, märkta med "DARAPRIM" och "A3A" i flaskor med

100 (NDC 0173-0201-55).
Förvara vid 15° till 25°C (59° till 77°F) på en torr plats och skydda mot ljus.
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