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)بيريميثامين(
المعلوماتوصفمضغوطاتمجم 25

وصف
مجم 25 على محسوب قرص كل يحتوي الفم. طريق عن لإلعطاء أقراص شكل في متوفر للطفيليات مضاد مركب .هو

( DARAPRIMبيريميثامين )المغنيسيوموستيرات والالكتوز والبطاطس الذرة نشا من الفعالة غير والمكونات بيريميثامين

5 ، باسم كيميائيا ًالمعروف  -pyrimidinediamine-2،4-chlorophenyl( -6-ethyl4-)التالية ، البنائية الصيغة :له

Pyrimethamine

ClN CH
248.71الوزن مول.

12134

السريريةالصيدلة
إنهااإلعطاء. بعد ساعات 6 إلى 2 بين تحدث التي الذروة مستويات مع جيد بشكل البيريميثامين يمتص

البشرية.البالزما ببروتينات مرتبط 87٪ البيريميثامين ساعة. 96 حوالي البالزما عمر نصف ويبلغ ببطء منه التخلص يتم

بين التفاضلية المتطلبات على العالجي لعمله المنطقي األساس ويستند الفوليك لحمض مضاد هو :المجهرياالحياء علم

Pyrimethamineو البالزموديا ضد للغاية انتقائي النشاط هذا النمو. في المشاركة النووي الحمض لسالئف والطفيلي المضيف
التوكسوبالزما.

منالمالريا طفيليات ضد لألنسجة القاتل النشاط وبعض الدم في شيزونتيكال مبيد  Pyrimethamineيمتلك

المشيمية ، الخاليا يدمر ال إنه الحمراء. الدم كرات شيزونتس ضد فعالية أكثر  4quinoline-amino-مركبات فإن ذلك ، ومع البشر.

البعوض.في البوغ يوقف لكنه

في 1وكولمانآيلز ذلك أظهر وقد السلفوناميدات. مع استخدامه عند كبير بشكل تحسينه يتم التوكسوبالزماضدالبيريميثامين عمل

في الحاد القزحية التهاب تطور فعال بشكل منع العقارين بين الجمع أن أظهر 2وآخرونجاكوبس الفأر. في التجريبي المقوسات داء عالج

بالتوكسوبالزما.للعين األمامية الغرفة تلقيح بعد األرانب معظم

واالستخداماالستطبابات
هذه مع التآزر يوجد حيث السلفوناميد ، مع استخدامه عند المقوسات داء لعالج  DARAPRIMإلى يشار :المقوساتداء عالج

المجموعة.

إلى يشار الحادة. المالريا لعالج وحدها تستخدم أن ينبغي ال الحادة. المالريا لعالج أيضاً دارابريم يستطب :الحادةالمالريا عالج

لـ المشترك االستخدام فإن ذلك ، ومع الحادة. المالريا عالج ويفضل الكينين أو الكلوروكين مثل المفعول سريعة المتشددة المبيدات

DARAPRIM  البالزموديا.من الحساسة السالالت وقمع اإلرسال في التحكم سيبدأ  )سلفادوكسينالمثال ، سبيل على (سلفوناميد مع

البالزموديا. من حساسة سالالت بسبب المالريا من الكيميائية للوقاية  DARAPRIMإلى يشار :المالريامن الكيميائية الوقاية

المناطق.معظم إلى للمسافرين وقائي كعامل مناسب غير إنه العالم. أنحاء جميع في منتشرة البيريميثامين مقاومة فإن ذلك ، ومع

موانع
مكونات من ألي أو للبيريميثامين المعروفة الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في بطالن هو  DARAPRIMاستخدام

حمض نقص بسبب الموثق األرومات الضخم الدم فقر من يعانون الذين المرضى في بطالن أيضا هو الدواء استخدام المستحضر.

الفوليك.

TITLE - PYRIMETHAMINE / DARAPRIM MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

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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تحذيرات
من وتقترب بها الموصى المالريا مضاد جرعة من مرة 20 إلى 10 هي المقوسات داء لعالج المطلوبة البيريميثامين جرعة

وفقاً الدواء تناول عن توقف أو الجرعة فقلل  ، )العكسيةالتفاعالت انظر (الفوليك حمض نقص عالمات ظهرت إذا السام. المستوى

يتم حتى  )IMأو  IVأو الفم طريق عن (يومياً مجم 15 إلى 5 من بجرعة  )(leucovorinالفولينيك حمض إعطاء يجب المريض. الستجابة

الطبيعي.الدم تكوين استعادة

الدم بسرطان أصيبت عاماً 51 العمر من تبلغ أنثى مسرطنة: مادة يكون قد البيريميثامين أن إلى شخصين في البيانات تشير

الخاليا بساركوما أصيب عاماً 56 العمر من يبلغ ومريض 3المقوسات ،داء لعالج عامين لمدة البيريميثامين تناول بعد المزمن الحبيبي

المقوسات.داء لعالج البيريميثامين استخدام من شهراً 14 بعد الشبكية

25 بجرعات الصفاق داخل تناولها عند الفئران لدى الرئة أورام عدد في كبيرة زيادة إلنتاج  Pyrimethamineعن اإلبالغ تم

كجم.  /مجم

تم زائدة. جرعة من الضارة للتأثيرات بشدة معرضون ألنهم والرضع األطفال متناول عن بعيداً  DARAPRIMيظل أن يجب

العرضي.االبتالع بعد األطفال مرضى في وفيات عن اإلبالغ

4

5

احتياطات
الذين المرضى في المقوسات لداء صغيرة  "بداية"بجرعة يوصى المالريا. من الكيميائية للوقاية بها الموصى الجرعة تجاوز ينبغي ال :عام

المرضى في بحذر  DARAPRIMاستخدام يجب البيريميثامين. من العصبي للجهاز المحتملة السمية لتجنب متشنجة اضطرابات من يعانون

يعانون الذين األفراد مثل المحتمل ، الفوليك حمض نقص من يعانون الذين المرضى في أو الكبد أو الكلى وظائف اختالل من يعانون الذين

انظر (الفوالت مستويات على يؤثر الذي الفينيتوين ، مثل العالج ، يتلقون والذين الحمل ، أو الكحول إدمان أو االمتصاص سوء متالزمة من

.) )للحملالفرعي القسم

وطلب  DARAPRIMاستخدام عن التوقف عليهم يجب جلدي لطفح ظهور أول في أنه من المرضى تحذير يجب :للمرضىمعلومات

تكون قد اللسان التهاب أو الفرفرية أو الشحوب أو الحلق التهاب ظهور أن من المرضى تحذير أيضاً يجب الفور. على الطبية العناية

الطبي.العالج عن والبحث إيقافها ليتم  DARAPRIMبـ العالج تتطلب خطيرة اضطرابات على مبكرة مؤشرات

الحمل.من  DARAPRIMيتناولن اللواتي اإلنجاب سن في النساء تحذير يجب

يجب بها. الموصى الجرعات تجاوز بعدم المرضى نصح يجب األطفال. متناول عن بعيداً  DARAPRIMعلى للحفاظ المرضى تحذير يجب

الطعام.وجبات مع الدواء تناول طريق عن ذلك تقليل يمكن والقيء ، الشهية فقدان حدوث حالة في أنه من المرضى تحذير

المرضى.جميع في المقوسات داء لعالج استخدامه عند الفولينيك لحمض المتزامن باإلعطاء بشدة يوصى

نصف دم تعداد إجراء يجب المقوسات ، داء لعالج بالنسبة الحال هو كما عالية ، جرعات يتلقون الذين المرضى في :المعملاختبارات

الدموية.الصفائح تعداد ذلك في بما أسبوعي ،

األخرى. الحيوية المضادات ومع األخرى المالريا ومضادات والكينين السلفوناميدات مع البيريميثامين استخدام يمكن :األدويةتفاعل

أو السلفوناميدات ذلك في بما النخاع ، بكبت المرتبطة للفكر المضادة األخرى العوامل أو للعقاقير المتزامن االستخدام فإن ذلك ، ومع

 ، )ميثوتريكساتالمثال ، سبيل على (الخاليا تثبيط عوامل أو زيدوفودين ، أو البروغوانيل ، أو سلفاميثوكسازول ، تريميثوبريم-تركيبات

عن التوقف يجب الفوليك ، حمض نقص عالمات ظهرت إذا العظم . نقي تثبيط خطر من يزيد قد لبيريميثامين ، المريض تلقي أثناء

عن اإلبالغ تم . )التحذيراتانظر (الطبيعي الدم تكوين استعادة يتم حتى  )(leucovorinالفولينيك حمض إعطاء يجب البيريميثامين. تناول

متزامن.بشكل وبيريميثامين لورازيبام تناول عند المرضى بعض في خفيفة كبدية سمية

حولمعلومات على للحصول التحذيرات قسم انظر :الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

السرطنة.

أميس ، نقطة طفرة مقايسة التالية: المخبرية الفحوصات في مطفرة غير البيريميثامين مادة أن ثبت لقد الطفرات:

في الفئران في الليمفاوية الغدد سرطان - +/ TK/  L5178Yاختبار في إيجابية كانت . WP2مقايسة قولونيةبكتريا و ، Recومقايسة

في بنيوية انحرافات لها المختبر في المزروعة البشري الدم في الليمفاوية الخاليا كانت 6الخارجي.الغذائي التمثيل تنشيط غياب

البيريميثامين.يسببها الكروموسومات

بالبيريميثامين جرعاتها تناول تم التي للفئران العظمي النخاع من تحليلها تم التي الكروموسومات أظهرت الحي ، الجسم في

والعددية.الهيكلية االنحرافات من متزايداً عدداً

الجرعة أضعاف 7 فموية بجرعات يعطى عندما الجرذان في ماسخ أنه ثبت ج.بيريميثامين فئة الحمل: المسخية:التأثيرات :حمل

هناك كان الجرذان ، في الجرعات هذه في المقوسات. داء لعالج البشرية الجرعة من مرة 2.5 أو المالريا من الكيميائية للوقاية البشرية

مثل تراتا ينتج البيريميثامين أن تبين كما العين. صغر و األصابع ، قليل العضد ، المشقوق ، الحنك مثل التشوهات في كبيرة زيادة

البشرية ، الجرعة أضعاف 5 و 170 فموية بجرعات إعطائه عند المصغرة الخنازير في المشقوق والحنك الهامستر في السحائية القيلة

المقوسات.داء لعالج أو المالريا من الكيميائية للوقاية التوالي ، على

المحتملة الفائدة كانت إذا فقط الحمل أثناء  DARAPRIMاستخدام يجب الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال

الحمل.أثناء المقوسات داء لعالج استخدامه عند الفولينيك لحمض المتزامن باإلعطاء بشدة يوصى الجنين. على المحتملة المخاطر تبرر
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البيريميثامين من الرضع عند خطيرة عكسية تفاعالت حدوث احتمالية بسبب األم. لبن في البيريميثامين يفرز :المرضعاتاألمهات

التوقف بشأن قرار اتخاذ يجب المقوسات ، بداء المصابين المرضى بعض لعالج  DARAPRIMمع للسلفوناميد المتزامن االستخدام ومن

.)الحملواالحتياطات: التحذيرات انظر (لألم الدواء من األهمية مراعاة مع الدواء ، تناول عن التوقف أو الرضاعة عن

واالدارة.الجرعة قسم انظر :األطفالاستخدام

وأكثر عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص من كافية أعداداً  DARAPRIMلـ السريرية الدراسات تتضمن لم :الشيخوخةاستخدام

عنها اإلبالغ تم التي األخرى السريرية التجارب تحدد لم سناً. األصغر الموضوعات عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد

ما وعادة حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل سناً. األصغر والمرضى السن كبار بين االستجابات في االختالفات

من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما الجرعات ، نطاق من األدنى الطرف عند يبدأ

آخر.دوائي عالج أو أمراض

العكسيةالتفاعالت
السمي ،النخري البشرة انحالل جونسون ، ستيفنز متالزمة مثل (أحياناً شديدة الحساسية ، فرط تفاعالت

الكاملة الوصفات معلومات استشر السلفوناميد. مع بالتزامن البيريميثامين تناول عند خاص بشكل الدم أالنين فينيل فرط يحدث أن يمكن

قد المقوسات ، داء لعالج المستخدمة البيريميثامين من جرعات مع بالسلفوناميد. المرتبطة الضائرة لألحداث الصلة ذي للسلفوناميد

تقليل عند الفور على يختفي ما عادة الطعام ؛ وجبات مع الدواء إعطاء طريق عن القيء من التقليل يمكن والقيء. الشهية فقدان يحدث

الكريات قلة الصفيحات ، قلة البيض ، الكريات قلة األرومات ، الضخم الدم فقر تنتج قد المقوسات داء في المستخدمة الجرعات الجرعة.

الجرعات عند أيضاً دموية تأثيرات تحدث قد ذلك ، ومع القلب. إيقاع في واضطرابات دموية ، بيلة الضموري ، اللسان التهاب الشاملة ،

.)عامالتحذيرات: انظر (األفراد بعض لدى المنخفضة

نادر.بشكل الرئوية اليوزينيات كثرة عن اإلبالغ تم

الجرعةفرط
ذلك في بما المركزي ، العصبي الجهاز أو   /والهضمي الجهاز عالمات تظهر قد البيريميثامين ، من أكثر أو مجم 300 تناول بعد

القيء يشمل وربما ومتكرراً ، شديداً وقيءاً وغثياناً ، البطن ، في آالماً تشمل وقد معوية معدية األولية األعراض تكون ما عادة التشنجات.

في وانهيار تنفسي ، خمود يتبعها قد وطويلة معممة وتشنجات أولية ، استثارة خالل من المركزي العصبي الجهاز سمية تظهر قد الدموي.

إلى يشير مما  ، ء)الدواتناول بعد ساعتين إلى دقيقة 30 (بسرعة العصبية األعراض تظهر قليلة. ساعات غضون في وموت الدموية ، الدورة

المركزي.العصبي الجهاز على مباشر سام تأثير للبيريميثامين اإلجمالية الزائدة الجرعة في أنه

تقاريرهناك ذلك ، ومع مجم. 375 قاتلة مفردة جرعة أصغر تبلغ حيث متغيرة ، المميتة الجرعة

مجم.625 إلى 375 تناول بعد تعافوا الذين األطفال مرضى

يوصى واألعراض. الداعمة التدابير استخدام يجب الزائدة ، الجرعة حالة في بالبيريميثامين. الحاد للتسمم محدد ترياق يوجد ال

أيضاً يجب التشنجات. على للسيطرة بالحقن الديازيبام استخدام يمكن قصير. بوقت الدواء تناول بعد إجراؤه تم إذا فعال وهو المعدة بغسل

انظر (للدم المكونة نظام على التأثيرات مواجهة في فاعلية أكثر ليكون الدواء تناول من ساعتين غضون في الفولينيك حمض إعطاء

بعد أسابيع عدة إلى تصل لمدة المحيطي الدم لتعداد اليومية بالمراقبة يوصى للبيريميثامين ، الطويل النصفي العمر بسبب . )التحذيرات

الطبيعية.الدموية القيم استعادة يتم حتى الزائدة الجرعة

االستعمالوطريقة الجرعة
عند جانبية. آثار وأقل عالجي تأثير أقصى لتوفير بعناية المقوسات داء لعالج  DARAPRIMجرعة تعديل يجب :المقوساتداء لعالج

بشدة يوصى سناً. األكبر األفراد من أعلى جرعات الصغار المرضى يتحمل قد الدواء. تحمل في ملحوظ تباين هناك المطلوبة ، الجرعة

المرضى.جميع في الفولينيك لحمض المتزامن باإلعطاء

سلفوناميدمن يومياً جرام 4 إلى 1 مع يومياً ، الدواء من مجم 75 إلى 50 من الجرعة بدءالكبار

المريض استجابة على اعتماداً أسابيع ، 3 إلى 1 من الجرعة هذه تستمر ما عادة سلفادوكسين. المثال ، سبيل على سلفابيريميدين ، نوع

إضافية.أسابيع 5 إلى 4 لمدة واستمر دواء لكل إعطاؤه سبق الذي النصف حوالي إلى الجرعة تقليل ذلك بعد يمكن للعالج. وتحمله

أيام ، أربعة إلى يومين بعد يومياً ؛ متساويتين جرعتين إلى مقسمة يوم   /كجم  /مجم1 هي  DARAPRIMمن األطفال جرعة

مع باالشتراك السلفوناميد من المعتادة األطفال جرعة استخدام يتم تقريباً. شهر لمدة وتستمر النصف إلى الجرعة هذه تقليل يمكن

DARAPRIM.

المفعول ، سريعة شيزونتيك مبيدات إلى يشار الحادة. المالريا عالج في وحده  DARAPRIMباستخدام ينصح ال :الحادةالمالريا لعالج

في سيبدأ السلفوناميد مع يومين لمدة يومياً ملغ 25 بجرعة  DARAPRIMفإن ذلك ، ومع الحادة. المالريا لعالج الكينين ، أو الكلوروكين مثل

بالزوديا بها توجد التي المناطق في المصابين للمرضى فقط  DARAPRIMباستخدام يوصى .المنجليةغير المالريا وقمع االنتقال في التحكم

للحادةالبالغين جرعة المحصنين ، شبه األشخاص في بمفرده  DARAPRIMاستخدام يجب حيث ظروف ظهور حالة في حساسة.
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يتبع أن يجب حال ، أي في يومين. لمدة يومياً مجم 25 سنوات 10 إلى 4 عمر من األطفال إعطاء يمكن يومين ؛ لمدة مجم 50 - المالريا

أي خالل الكبت تتضمن التي األنظمة تمتد أن يجب الكيميائية. للوقاية أدناه الموصوف األسبوع في واحدة مرة العالج نظام السريري العالج

حالة.كل في األقل على أسابيع 10 لمدة أي المتأخر ، واالنتكاس المبكر االرتداد من مميزة فترات

:المالريامن الكيميائية للوقاية

األطفال أسبوعيا ًواحدة مرة  )واحدقرص (مجم 25 - سنوات 10 فوق واألطفال البالغين

أسبوعياًواحدة مرة  )قرص1 /2(مجم 12.5 - سنوات 10 إلى 4 من

أسبوعياًواحدة مرة  )حبةربع (مجم 6.25 سنوات: 4 سن دون واألطفال الرضع
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علىتحتوي عبوات في  "A3A"و  "DARAPRIM"بـ مطبوع بيريميثامين ، مجم 25 على تحتوي مسجلة بيضاء أقراص

(. 0173-0201-55NDC)100 

الضوء.من ومحمي جاف مكان في  )فهرنهايتدرجة 77 إلى درجة 59 (مئوية درجة 25 إلى 15 حرارة درجة في يخُزن
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