
DARAPRİM®
(pirimetamin)
25 mg Puanlı Tabletler REÇETE BİLGİLERİ

TANIM
DAAPRIM (pirimetamin), oral uygulama için tablet formunda bulunan bir antiparaziter bileşiktir. Her bir puanlı 

tablet, 25 mg pirimetamin ve mısır ve patates nişastası, laktoz ve magnezyum stearatın aktif olmayan bileşenlerini içerir.

Kimyasal olarak 5-(4-klorofenil)-6-etil-2,4-pirimidindiamin olarak bilinen pirimetamin, aşağıdaki yapısal 
formüle sahiptir:

CH CIN
Mol. Ağırlık 248.71

12 13 4

KLİNİK FARMAKOLOJİ
Pirimetamin, uygulamayı takiben 2 ila 6 saat arasında meydana gelen pik seviyeleri ile iyi emilir. Bu

yavaş elimine edilir ve yaklaşık 96 saatlik bir plazma yarı ömrüne sahiptir. Pirimetamin, insan plazma proteinlerine %87 oranında 
bağlanır.

Mikrobiyoloji:Pirimetamin bir folik asit antagonistidir ve terapötik etkisinin mantığı, büyümeye dahil olan 
nükleik asit öncüleri için konakçı ve parazit arasındaki farklı gereksinime dayanır. Bu aktivite plazmodiaya karşı 
oldukça seçicidir veToksoplazma gondi.

Pirimetamin, sıtma parazitlerine karşı kan şizontisidal ve bazı doku şizontisidal aktiviteye sahiptir.
insanlar. Ancak 4-amino-kinolin bileşikleri eritrositik şizontlara karşı daha etkilidir. Gametositleri yok etmez, 
ancak sivrisineklerde sporogoniyi durdurur.

karşı pirimetamin eylemiToksoplazma gondisülfonamidlerle birlikte kullanıldığında büyük ölçüde 
geliştirilmiştir. Bu, Eyles ve Coleman tarafından kanıtlanmıştır.1farede deneysel toksoplazmoz tedavisinde. Jacobs ve 
diğerleri22 ilacın kombinasyonunun, gözün ön kamarasının toksoplazma ile aşılanmasını takiben çoğu tavşanda 
şiddetli üveit gelişimini etkili bir şekilde önlediğini göstermiştir.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI
Toksoplazmoz Tedavisi:DAAPRIM, bir sülfonamid ile birlikte kullanıldığında toksoplazmoz tedavisi için 
endikedir, çünkü bu kombinasyon ile sinerjizm mevcuttur.
Akut Sıtma Tedavisi:DAAPRIM ayrıca akut sıtmanın tedavisi için endikedir. Akut sıtmayı tedavi etmek için tek 
başına kullanılmamalıdır. Akut sıtmanın tedavisi için klorokin veya kinin gibi hızlı etkili şizontisitler endikedir ve tercih 
edilir. Bununla birlikte, DAAPRIM'in bir sülfonamid (örn., sülfadoksin) ile birlikte kullanımı, iletim kontrolünü ve 
duyarlı plazmodia suşlarının baskılanmasını başlatacaktır.
Sıtmanın Kemoprofilaksisi:DAAPRIM, duyarlı plazmodia suşlarına bağlı sıtmanın kemoprofilaksisi için endikedir. 
Bununla birlikte, pirimetamine direnç dünya çapında yaygındır. Çoğu bölgeye seyahat edenler için profilaktik bir ajan olarak 
uygun değildir.

KONTRENDİKASYONLARI
DAAPRIM kullanımı, pirimetamine veya formülasyonun herhangi bir bileşenine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan 

hastalarda kontrendikedir. Folat eksikliği nedeniyle belgelenmiş megaloblastik anemisi olan hastalarda ilacın kullanımı da 
kontrendikedir.
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UYARILAR
Toksoplazmoz tedavisi için gereken pirimetamin dozu, önerilen antimalarya dozunun 10 ila 20 

katıdır ve toksik seviyeye yaklaşır. Folat eksikliği belirtileri gelişirse (bkz. ADVERS REAKSİYONLAR), hastanın 
yanıtına göre dozu azaltın veya ilacı bırakın. Folinik asit (leucovorin), normal hematopoez restore edilene 
kadar günde 5 ila 15 mg'lık bir dozda (oral, IV veya IM) uygulanmalıdır.

2 insandaki veriler, pirimetaminin kanserojen olabileceğini göstermektedir: toksoplazmoz için 2 yıl 
pirimetamin aldıktan sonra kronik granülositik lösemi geliştiren 51 yaşında bir kadın,3ve toksoplazmoz için 14 aylık 
pirimetamin sonrası retikulum hücreli sarkom gelişen 56 yaşında bir hasta.

Pirimetamin, 25 mg/kg dozlarda intraperitoneal olarak verildiğinde farelerde akciğer tümörlerinin sayısında 
önemli bir artışa neden olduğu bildirilmiştir.

DAAPRIM, aşırı dozun olumsuz etkilerine karşı son derece duyarlı olduklarından bebeklerin ve çocukların 
erişemeyeceği yerlerde tutulmalıdır. Pediyatrik hastalarda ölümler, kazara yuttuktan sonra bildirilmiştir.
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ÖNLEMLER
Genel:Sıtmanın kemoprofilaksisi için önerilen doz aşılmamalıdır. Konvülsif bozukluğu olan hastalarda, 
pirimetaminin potansiyel sinir sistemi toksisitesinden kaçınmak için toksoplazmoz için küçük bir "başlangıç" 
dozu önerilir. DAAPRIM, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda veya malabsorpsiyon 
sendromu, alkolizm veya hamilelik gibi olası folat eksikliği olan hastalarda ve fenitoin gibi folat düzeylerini 
etkileyen tedavi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz. ).
Hastalar için Bilgi:Hastalar, deri döküntüsü ilk görüldüğünde DARAPRİM'i kullanmayı bırakmaları ve derhal tıbbi yardım 
almaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Hastalar ayrıca boğaz ağrısı, solukluk, purpura veya glossit görünümünün, 
DAAPRIM tedavisinin durdurulmasını ve tıbbi tedavi aranmasını gerektiren ciddi bozuklukların erken belirtileri olabileceği 
konusunda uyarılmalıdır.

DAAPRIM kullanan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar hamile kalmamaları konusunda uyarılmalıdır.
Hastalar, DAAPRIM'i çocukların erişemeyeceği bir yerde tutmaları konusunda uyarılmalıdır. Hastalara önerilen dozları aşmamaları tavsiye 
edilmelidir. Hastalar, iştahsızlık ve kusma meydana gelirse, ilacı yemeklerle birlikte alarak bunların en aza indirilebileceği konusunda 
uyarılmalıdır.

Tüm hastalarda toksoplazmoz tedavisi için kullanıldığında folinik asidin eş zamanlı uygulanması şiddetle 
tavsiye edilir.
Laboratuvar testleri:Yüksek doz alan hastalarda, toksoplazmoz tedavisinde olduğu gibi, trombosit sayımı dahil olmak 
üzere altı haftada bir kan sayımı yapılmalıdır.
İlaç etkileşimleri:Pirimetamin, sülfonamidler, kinin ve diğer antimalaryaller ve diğer antibiyotiklerle birlikte 
kullanılabilir. Bununla birlikte, hasta pirimetamin alırken sülfonamidler veya trimetoprim-sülfametoksazol 
kombinasyonları, proguanil, zidovudin veya sitostatik ajanlar (örn. metotreksat) dahil miyelosupresyon ile ilişkili 
diğer antifolik ilaçlar veya ajanların eşzamanlı kullanımı, kemik iliği baskılanması riskini artırabilir. . Folat eksikliği 
belirtileri gelişirse pirimetamin kesilmelidir. Folinik asit (leucovorin) normal hematopoez restore edilene kadar 
uygulanmalıdır (UYARILAR'a bakınız). Lorazepam ve pirimetamin birlikte uygulandığında bazı hastalarda hafif 
hepatotoksisite bildirilmiştir.
Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması:hakkında bilgi için UYARILAR bölümüne bakın.
karsinojenez.

mutajenez:Aşağıdaki in vitro analizlerde pirimetaminin mutajenik olmadığı gösterilmiştir: Ames noktası 
mutasyon testi, Rec testi veE. koliWP2 tahlili. Eksojen metabolik aktivasyon yokluğunda L5178Y/TK +/- fare lenfoma 
testinde pozitifti.6İn vitro kültürlenen insan kan lenfositleri, pirimetamin tarafından indüklenen yapısal kromozom 
anormalliklerine sahipti.

İn vivo olarak, pirimetamin verilen sıçanların kemik iliğinden analiz edilen kromozomlar, artan 
sayıda yapısal ve sayısal sapma gösterdi.
Gebelik:Teratojenik Etkiler:Gebelik Kategorisi C. Pirimetaminin, sıtmanın kemoprofilaksisi için insan dozunun 7 
katı veya toksoplazmoz tedavisi için insan dozunun 2.5 katı oral dozlarda verildiğinde sıçanlarda teratojenik olduğu 
gösterilmiştir. Sıçanlarda bu dozlarda yarık damak, brakignati, oligodaktili ve mikroftalmi gibi anormalliklerde 
önemli bir artış olmuştur. Pirimetaminin, sıtmanın kemoprofilaksisi veya toksoplazmoz tedavisi için sırasıyla insan 
dozunun 170 ve 5 katı oral dozlarda verildiğinde, minyatür domuzlarda hamsterlerde meningosel ve yarık damak 
gibi teratalar ürettiği gösterilmiştir.

Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. DAAPRIM hamilelik sırasında ancak potansiyel yararın fetüs 
üzerindeki potansiyel riske ağır basması durumunda kullanılmalıdır. Hamilelik sırasında toksoplazmoz tedavisi için 
kullanıldığında folinik asidin eşzamanlı uygulanması şiddetle tavsiye edilir.
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Emziren Anneler:Pirimetamin insan sütüne geçer. Emziren bebeklerde pirimetamin ve bazı toksoplazmoz 
hastalarının tedavisi için bir sülfonamidin DAAPRIM ile eşzamanlı kullanımından kaynaklanan ciddi advers 
reaksiyon potansiyeli nedeniyle, emzirmenin kesilmesine veya ilacın kesilmesine karar verilmelidir. ilacın anneye 
verilmesi (bkz. UYARILAR ve ÖNLEMLER: Hamilelik).
Pediatrik Kullanım:DOZAJ VE UYGULAMA bölümüne bakınız.
Geriatrik Kullanım:DAAPRIM'in klinik çalışmaları, genç deneklerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 
65 yaş ve üstü sayıları yeterli sayıda içermemiştir. Bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar 
arasındaki yanıtlardaki farklılıkları belirlememiştir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi dikkatli olmalı, genellikle 
doz aralığının alt ucundan başlayarak, karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonunda azalma ve eşlik eden hastalık veya 
diğer ilaç tedavisi sıklığını yansıtmalıdır.

TERS TEPKİLER
Bazen şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz,

eritema multiforme ve anafilaksi) ve hiperfenilalaninemi, özellikle pirimetamin bir sülfonamid ile birlikte 
uygulandığında ortaya çıkabilir. Sülfonamide bağlı advers olaylar için ilgili sülfonamid için eksiksiz reçete bilgilerine 
bakın. Toksoplazmoz tedavisinde kullanılan pirimetamin dozları ile iştahsızlık ve kusma meydana gelebilir. İlaç 
yemekle birlikte verilerek kusma en aza indirilebilir; genellikle dozajın azaltılması üzerine derhal kaybolur. 
Toksoplazmozda kullanılan dozlar megaloblastik anemi, lökopeni, trombositopeni, pansitopeni, atrofik glossit, 
hematüri ve kalp ritmi bozukluklarına neden olabilir. Bununla birlikte, bazı kişilerde düşük dozlarda hematolojik 
etkiler de ortaya çıkabilir (bkz. ÖNLEMLER: Genel).

Pulmoner eozinofili nadiren bildirilmiştir.

DOZ AŞIMI
300 mg veya daha fazla pirimetamin alımını takiben, konvülsiyonlar dahil gastrointestinal ve/veya merkezi sinir 

sistemi belirtileri mevcut olabilir. İlk semptomlar genellikle gastrointestinaldir ve karın ağrısı, bulantı, muhtemelen 
hematemez dahil olmak üzere şiddetli ve tekrarlayan kusmayı içerebilir. Merkezi sinir sistemi toksisitesi, ilk uyarılabilirlik, 
genelleştirilmiş ve uzun süreli konvülsiyonlar, ardından solunum depresyonu, dolaşım kollapsı ve birkaç saat içinde ölüm ile 
kendini gösterebilir. Nörolojik semptomlar hızla ortaya çıkar (ilaç alımından 30 dakika ila 2 saat sonra), bu da aşırı doz 
aşımında pirimetaminin merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan toksik etkisi olduğunu düşündürür.

Ölümcül doz değişkendir ve bildirilen en küçük ölümcül tek doz 375 mg'dır. Bununla birlikte, raporlar var
375 ila 625 mg aldıktan sonra iyileşen pediyatrik hastalar.

Akut pirimetamin zehirlenmesinin spesifik bir panzehiri yoktur. Doz aşımı durumunda semptomatik ve destekleyici 
önlemler alınmalıdır. Gastrik lavaj önerilir ve ilaç alımından hemen sonra yapılırsa etkilidir. Konvülsiyonları kontrol etmek için 
parenteral diazepam kullanılabilir. Folinik asit, hematopoietik sistem üzerindeki etkilere karşı koymada en etkili olması için 
ilacın alınmasından sonraki 2 saat içinde uygulanmalıdır (bkz. UYARILAR). Pirimetaminin uzun yarılanma ömrü nedeniyle, aşırı 
dozdan sonraki birkaç haftaya kadar normal hematolojik değerler düzelene kadar periferik kan sayımlarının günlük olarak 
izlenmesi önerilir.

DOZAJ VE YÖNETİM
Toksoplazmoz Tedavisi İçin:DAAPRIM'in toksoplazmoz tedavisi için dozu, maksimum terapötik etki ve 
minimum yan etki sağlayacak şekilde dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır. Gerekli dozajda ilaca toleransta belirgin 
bir değişiklik vardır. Genç hastalar, yaşlı bireylerden daha yüksek dozları tolere edebilir. Tüm hastalarda 
eşzamanlı folinik asit uygulaması şiddetle tavsiye edilir.

yetişkinBaşlangıçdoz, günde 1 ila 4 g sülfonamid ile birlikte günde 50 ila 75 mg ilaçtır.
sülfapirimidin tipi, örneğin sülfadoksin. Bu dozaj, hastanın yanıtına ve tedaviye toleransına bağlı olarak 
normalde 1 ila 3 hafta sürdürülür. Dozaj daha sonra her ilaç için önceden verilenin yaklaşık yarısına 
düşürülebilir ve 4 ila 5 hafta daha devam ettirilebilir.

DAAPRIM'in pediatrik dozu, 2 eşit günlük doza bölünmüş 1 mg/kg/gün'dür; 2 ila 4 gün sonra bu doz 
yarıya indirilebilir ve yaklaşık 1 ay devam edilebilir. Normal pediatrik sülfonamid dozajı, DAAPRIM ile birlikte 
kullanılır.
Akut Sıtma Tedavisi İçin:DAAPRIM, akut sıtma tedavisinde tek başına TAVSİYE EDİLMEZ. Akut sıtmanın tedavisi 
için klorokin veya kinin gibi hızlı etkili şizontisitler endikedir. Bununla birlikte, bir sülfonamid ile 2 gün boyunca günde 
25 mg'lık bir dozda DAAPRIM, falciparum dışı sıtmanın bulaşma kontrolünü ve baskılanmasını başlatacaktır..DAAPRIM, 
yalnızca duyarlı plazmodilerin bulunduğu bölgelerde enfekte hastalar için önerilir. DAAPRIM'in yarı bağışık kişilerde 
tek başına kullanılması gereken durumlar ortaya çıkarsa, akut
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sıtma 2 gün boyunca 50 mg'dır; 4-10 yaş arası çocuklara 2 gün boyunca günde 25 mg verilebilir. Her durumda, klinik 
tedaviyi, aşağıda kemoprofilaksi için açıklanan haftada bir kez uygulanan rejim izlemelidir. Bastırma içeren rejimler, 
herhangi bir karakteristik erken nüks ve geç nüksetme periyodu boyunca, yani her durumda en az 10 hafta 
uzatılmalıdır.
Sıtmanın Kemoprofilaksisi İçin:
10 yaşından büyük yetişkinler ve pediyatrik hastalar — haftada bir 25 mg (1 
tablet) 4 ila 10 yaş arası çocuklar — haftada bir 12.5 mg (1/2 tablet)
Bebekler ve 4 yaşın altındaki çocuklar - haftada bir kez 6.25 mg (1/4 tablet)

NASIL TEDARİK EDİLDİ
25 mg pirimetamin içeren beyaz, çentikli tabletler, şişelerde “DAAPRIM” ve “A3A” ile basılmıştır.

100 (NDC 0173-0201-55).
15° ila 25°C (59° ila 77°F) arasında kuru bir yerde saklayın ve ışıktan koruyun.
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