
DARAPRIM®
(pyrimethamine)
Viên nén tính điểm 25 mg THÔNG TIN MÔ TẢ TRƯỚC

SỰ MIÊU TẢ
DARAPRIM (pyrimethamine) là một hợp chất chống ký sinh trùng có sẵn ở dạng viên nén để uống. Mỗi viên được 

ghi có chứa 25 mg pyrimethamine và các thành phần không hoạt động là tinh bột ngô và khoai tây, lactose và magie 
stearat.

Pyrimethamine, được biết đến về mặt hóa học là 5- (4-chlorophenyl) -6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine, có công thức 
cấu tạo sau:

CH ClN
Mol Wt 248,71
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DƯỢC LÝ LÂM SÀNG
Pyrimethamine được hấp thu tốt với nồng độ đỉnh xảy ra trong khoảng từ 2 đến 6 giờ sau khi dùng. Nó là

thải trừ chậm và có thời gian bán thải trong huyết tương khoảng 96 giờ. Pyrimethamine liên kết 87% với protein huyết tương của con 
người.

Vi trùng học:Pyrimethamine là một chất đối kháng axit folic và cơ sở lý do cho hoạt động điều trị của nó là dựa trên nhu cầu khác biệt 
giữa vật chủ và ký sinh trùng đối với tiền chất axit nucleic liên quan đến sự phát triển. Hoạt động này có tính chọn lọc cao chống lại bệnh 
plasmodia vàToxoplasma gondii.

Pyrimethamine có hoạt tính diệt thể phân liệt trong máu và một số hoạt động diệt thể phân liệt ở mô chống lại ký sinh trùng sốt rét của
con người. Tuy nhiên, các hợp chất 4-amino-quinoline có hiệu quả hơn trong việc chống lại chứng phân liệt hồng cầu. Nó không phá 
hủy các tế bào giao tử, nhưng bắt giữ bào tử trùng ở muỗi.

Hành động của pyrimethamine chống lạiToxoplasma gondiiđược tăng cường đáng kể khi được sử dụng cùng với sulfonamit. Điều 
này đã được chứng minh bởi Eyles và Coleman1trong điều trị bệnh toxoplasmosis thực nghiệm trên chuột. Jacobs và cộng sự2đã chứng minh 
rằng sự kết hợp của 2 loại thuốc đã ngăn ngừa hiệu quả sự phát triển của bệnh viêm màng bồ đào nghiêm trọng ở hầu hết các thỏ sau khi 
cấy vi khuẩn toxoplasma vào khoang trước của mắt.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG
Điều trị bệnh Toxoplasmosis:DARAPRIM được chỉ định để điều trị bệnh toxoplasma khi sử dụng đồng thời với 
sulfonamide, vì sự hiệp đồng tồn tại với sự kết hợp này.
Điều trị sốt rét cấp tính:DARAPRIM cũng được chỉ định để điều trị bệnh sốt rét cấp tính. Nó không nên được sử dụng một 
mình để điều trị sốt rét cấp tính. Thuốc diệt bệnh phân liệt tác dụng nhanh như chloroquine hoặc quinine được chỉ định và thích 
hợp hơn để điều trị sốt rét cấp tính. Tuy nhiên, việc sử dụng đồng thời DARAPRIM với một sulfonamide (ví dụ, sulfadoxine) sẽ bắt 
đầu kiểm soát sự lây truyền và ức chế các chủng plasmodia nhạy cảm.
Hóa chất dự phòng sốt rét:DARAPRIM được chỉ định để điều trị dự phòng bệnh sốt rét do các chủng plasmodia nhạy cảm. Tuy nhiên, 
tình trạng kháng với pyrimethamine vẫn phổ biến trên toàn thế giới. Nó không thích hợp làm thuốc dự phòng cho khách du lịch đến hầu hết 
các khu vực.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định sử dụng DARAPRIM ở những bệnh nhân quá mẫn với pyrimethamine hoặc với bất kỳ thành phần nào 

của công thức. Sử dụng thuốc cũng được chống chỉ định ở những bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu khổng lồ đã được ghi nhận 
do thiếu folate.
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CẢNH BÁO
Liều lượng pyrimethamine cần thiết để điều trị bệnh toxoplasma gấp 10 đến 20 lần liều lượng thuốc chống sốt rét 

được khuyến cáo và đạt đến mức độ độc hại. Nếu các dấu hiệu của sự thiếu hụt folate phát triển (xem TÁC DỤNG KHÔNG MONG 
MUỐN), giảm liều lượng hoặc ngừng thuốc tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. Folinic acid (leucovorin) nên được dùng với liều 
lượng từ 5 đến 15 mg mỗi ngày (uống, IV, hoặc IM) cho đến khi tạo máu bình thường được phục hồi.

Dữ liệu ở 2 người chỉ ra rằng pyrimethamine có thể gây ung thư: một phụ nữ 51 tuổi bị bệnh bạch cầu hạt mãn 
tính sau khi dùng pyrimethamine trong 2 năm vì bệnh toxoplasma,3và một bệnh nhân 56 tuổi phát triển sarcoma tế bào 
lưới sau 14 tháng dùng pyrimethamine vì bệnh toxoplasma.

Pyrimethamine đã được báo cáo là làm tăng đáng kể số lượng khối u phổi ở chuột khi tiêm trong 
phúc mạc với liều 25 mg / kg.

DARAPRIM nên được để xa tầm tay của trẻ sơ sinh và trẻ em vì chúng rất dễ bị tác dụng phụ do dùng quá 
liều. Các trường hợp tử vong ở bệnh nhi đã được báo cáo sau khi vô tình nuốt phải.

4

5

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Chung:Không nên vượt quá liều khuyến cáo cho điều trị dự phòng sốt rét. Liều “khởi đầu” nhỏ đối với bệnh toxoplasma được 
khuyến cáo ở những bệnh nhân bị rối loạn co giật để tránh gây độc cho hệ thần kinh của pyrimethamine. DARAPRIM nên được sử 
dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận hoặc gan hoặc những bệnh nhân có thể thiếu folate, chẳng hạn 
như những người mắc hội chứng kém hấp thu, nghiện rượu hoặc mang thai và những người đang điều trị, chẳng hạn như 
phenytoin, ảnh hưởng đến mức folate (xem phần Phụ thai ).
Thông tin cho bệnh nhân:Bệnh nhân nên được cảnh báo rằng khi bắt đầu xuất hiện phát ban trên da, họ nên ngừng 
sử dụng DARAPRIM và đến cơ sở y tế ngay lập tức. Bệnh nhân cũng nên được cảnh báo rằng sự xuất hiện của đau họng, 
xanh xao, ban xuất huyết hoặc viêm lưỡi có thể là dấu hiệu ban đầu của các rối loạn nghiêm trọng cần ngừng điều trị bằng 
DARAPRIM và tìm cách điều trị y tế.

Phụ nữ có khả năng sinh đẻ đang dùng DARAPRIM nên được cảnh báo không nên mang thai.
Bệnh nhân nên được cảnh báo để giữ DARAPRIM ngoài tầm với của trẻ em. Bệnh nhân nên được khuyến cáo không dùng quá liều khuyến 
cáo. Bệnh nhân nên được cảnh báo rằng nếu tình trạng chán ăn và nôn mửa xảy ra, có thể giảm thiểu họ bằng cách dùng thuốc trong bữa 
ăn.

Khuyến cáo sử dụng đồng thời axit folinic khi được sử dụng để điều trị bệnh toxoplasma ở tất cả bệnh 
nhân.

Kiểm tra trong phòng thí nghiệm:Ở những bệnh nhân dùng liều cao, như để điều trị bệnh toxoplasma, nên thực hiện công thức máu nửa tuần, 
bao gồm cả số lượng tiểu cầu, nên được thực hiện.

Tương tác thuốc:Pyrimethamine có thể được sử dụng với sulfonamide, quinine và các thuốc chống sốt rét khác, và với 
các kháng sinh khác. Tuy nhiên, việc sử dụng đồng thời các thuốc hoặc thuốc kháng sinh khác liên quan đến suy tủy bao 
gồm sulfonamid hoặc kết hợp trimethoprim-sulfamethoxazole, proguanil, zidovudine, hoặc các chất kìm tế bào (ví dụ, 
methotrexate), trong khi bệnh nhân đang dùng pyrimethamine, có thể làm tăng nguy cơ ức chế tủy xương . Nếu có dấu 
hiệu thiếu folate, nên ngừng sử dụng pyrimethamine. Axit foolinic (leucovorin) nên được dùng cho đến khi quá trình tạo 
máu bình thường được phục hồi (xem CẢNH BÁO). Độc tính nhẹ trên gan đã được báo cáo ở một số bệnh nhân khi dùng 
đồng thời lorazepam và pyrimethamine.
Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản:Xem phần CẢNH BÁO để biết thông tin về
sinh ung thư.

Gây đột biến:Pyrimethamine đã được chứng minh là không gây biến đổi gen trong các xét nghiệm in vitro sau: xét nghiệm đột 
biến điểm Ames, xét nghiệm Rec, vàE coliKhảo nghiệm WP2. Nó dương tính trong xét nghiệm ung thư hạch chuột L5178Y / TK +/- khi 
không có hoạt hóa chuyển hóa ngoại sinh.6Tế bào lympho máu người được nuôi cấy trong ống nghiệm có sai lệch cấu trúc nhiễm sắc thể 
do pyrimethamine gây ra.

In vivo, các nhiễm sắc thể được phân tích từ tủy xương của chuột được bổ sung pyrimethamine cho thấy số lượng sai 
lệch về cấu trúc và số lượng ngày càng tăng.
Thai kỳ:Tác dụng gây quái thai:Nhóm mang thai C. Pyrimethamine đã được chứng minh là có thể gây quái thai ở chuột khi 
dùng đường uống với liều gấp 7 lần liều dùng cho người để điều trị dự phòng sốt rét hoặc 2,5 lần liều dùng cho người để điều trị 
bệnh toxoplasma. Ở những liều này ở chuột, đã có sự gia tăng đáng kể các bất thường như hở hàm ếch, brachygnathia, 
oligodactyly, và vi khuẩn mắt. Pyrimethamine cũng đã được chứng minh là tạo ra các u quái như meningocele ở chuột đồng và hở 
hàm ếch ở lợn nhỏ khi được sử dụng với liều lượng bằng miệng gấp 170 và 5 lần liều ở người, tương ứng, để điều trị dự phòng 
sốt rét hoặc điều trị bệnh toxoplasma.

Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ có thai. DARAPRIM chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai 
nếu lợi ích mang lại cao hơn nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi. Khuyến cáo sử dụng đồng thời axit folinic khi được sử 
dụng để điều trị bệnh toxoplasma trong thời kỳ mang thai.
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Các bà mẹ cho con bú:Pyrimethamine được bài tiết qua sữa mẹ. Do có khả năng xảy ra các phản ứng có hại 
nghiêm trọng ở trẻ bú mẹ từ pyrimethamine và do sử dụng đồng thời sulfonamide với DARAPRIM để điều trị một số 
bệnh nhân bị nhiễm toxoplasma, nên cần đưa ra quyết định có nên ngừng bú hay ngừng thuốc, có tính đến tầm quan 
trọng. của thuốc đối với người mẹ (xem CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG: Thời kỳ mang thai).
Sử dụng cho trẻ em:Xem phần LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG.
Sử dụng lão khoa:Các nghiên cứu lâm sàng về DARAPRIM không bao gồm đủ số lượng đối tượng từ 65 tuổi trở lên để xác định 
xem họ có phản ứng khác với các đối tượng trẻ hơn hay không. Các kinh nghiệm lâm sàng được báo cáo khác không xác định được 
sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân trẻ tuổi. Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi nên 
thận trọng, thường bắt đầu ở cuối khoảng liều thấp, phản ánh tần suất suy giảm chức năng gan, thận hoặc tim và bệnh đồng thời 
hoặc điều trị bằng thuốc khác.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC
Phản ứng quá mẫn, đôi khi nghiêm trọng (như hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc,

ban đỏ đa dạng, và phản vệ), và tăng phosphenylalanin huyết, có thể xảy ra đặc biệt khi pyrimethamine được dùng đồng 
thời với sulfonamide. Tham khảo thông tin kê đơn đầy đủ về sulfonamide liên quan để biết các tác dụng ngoại ý liên quan 
đến sulfonamide. Với liều pyrimethamine được sử dụng để điều trị bệnh toxoplasma, chán ăn và nôn mửa có thể xảy ra. Nôn 
mửa có thể được giảm thiểu bằng cách cho thuốc trong bữa ăn; nó thường biến mất ngay sau khi giảm liều lượng. Liều sử 
dụng trong bệnh toxoplasma có thể gây ra thiếu máu nguyên bào khổng lồ, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm tiểu cầu, 
viêm teo lưỡi, tiểu máu và rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, các tác dụng huyết học cũng có thể xảy ra ở liều thấp ở một số người 
nhất định (xem THẬN TRỌNG: Chung).

Tăng bạch cầu ái toan ở phổi hiếm khi được báo cáo.

QUÁ LIỀU LƯỢNG
Sau khi uống 300 mg pyrimethamine trở lên, các dấu hiệu tiêu hóa và / hoặc hệ thần kinh trung ương có thể xuất 

hiện, bao gồm cả co giật. Các triệu chứng ban đầu thường là về đường tiêu hóa và có thể bao gồm đau bụng, buồn nôn, nôn 
mửa dữ dội và lặp đi lặp lại, có thể bao gồm cả chứng nôn trớ. Nhiễm độc hệ thần kinh trung ương có thể biểu hiện bằng 
kích thích ban đầu, co giật toàn thân và kéo dài, sau đó có thể bị ức chế hô hấp, trụy tuần hoàn và tử vong trong vài giờ. Các 
triệu chứng thần kinh xuất hiện nhanh chóng (30 phút đến 2 giờ sau khi uống thuốc), cho thấy rằng khi dùng quá liều 
pyrimethamine có tác dụng gây độc trực tiếp trên hệ thần kinh trung ương.

Liều gây tử vong có thể thay đổi, với liều đơn gây tử vong nhỏ nhất được báo cáo là 375 mg. Tuy nhiên, có những báo cáo về
bệnh nhi đã khỏi bệnh sau khi dùng 375-625 mg.

Không có thuốc giải độc đặc hiệu cho ngộ độc pyrimethamine cấp tính. Trong trường hợp dùng quá liều, nên sử 
dụng các biện pháp điều trị và hỗ trợ. Nên rửa dạ dày và có hiệu quả nếu tiến hành rất sớm sau khi uống thuốc. Diazepam 
đường tiêm có thể được sử dụng để kiểm soát co giật. Axit foolinic cũng nên được sử dụng trong vòng 2 giờ sau khi uống 
thuốc để có hiệu quả nhất trong việc chống lại các tác động lên hệ tạo máu (xem CẢNH BÁO). Do thời gian bán hủy dài của 
pyrimethamine, nên theo dõi công thức máu ngoại vi hàng ngày trong tối đa vài tuần sau khi dùng quá liều cho đến khi các 
giá trị huyết học bình thường được phục hồi.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Điều trị bệnh Toxoplasmosis:Liều lượng của DARAPRIM để điều trị bệnh toxoplasma phải được điều chỉnh cẩn 
thận để mang lại hiệu quả điều trị tối đa và ít tác dụng phụ nhất. Ở liều lượng cần thiết, có sự thay đổi rõ rệt về khả 
năng dung nạp thuốc. Những bệnh nhân trẻ tuổi có thể dung nạp liều cao hơn những người lớn tuổi. Khuyến cáo sử 
dụng đồng thời axit folinic ở tất cả các bệnh nhân.

Người lớnbắt đầuliều lượng là 50 đến 75 mg thuốc mỗi ngày, cùng với 1 đến 4 g mỗi ngày một sulfonamide của
loại sulfapyrimidine, ví dụ, sulfadoxine. Liều lượng này thường được tiếp tục trong 1 đến 3 tuần, tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh 
nhân và khả năng dung nạp liệu pháp. Sau đó, liều lượng có thể được giảm xuống khoảng một nửa so với trước đó cho mỗi loại 
thuốc và tiếp tục trong 4 đến 5 tuần nữa.

Liều dùng cho trẻ em của DARAPRIM là 1 mg / kg / ngày được chia thành 2 liều hàng ngày bằng nhau; sau 2 đến 4 ngày 
liều này có thể giảm xuống còn một nửa và tiếp tục trong khoảng 1 tháng. Liều lượng sulfonamide trẻ em thông thường được sử 
dụng cùng với DARAPRIM.
Điều trị sốt rét cấp tính:DARAPRIM KHÔNG được khuyến cáo một mình trong điều trị sốt rét cấp tính. Thuốc diệt bệnh phân liệt tác 
dụng nhanh, chẳng hạn như chloroquine hoặc quinine, được chỉ định để điều trị sốt rét cấp tính. Tuy nhiên, DARAPRIM với liều 25 mg mỗi 
ngày trong 2 ngày với sulfonamide sẽ bắt đầu kiểm soát lây truyền và ức chế bệnh sốt rét không do falciparum.DARAPRIM chỉ được khuyến 
cáo cho những bệnh nhân bị nhiễm trùng ở những nơi có bệnh bạch cầu nhạy cảm. Nếu các trường hợp phát sinh trong đó DARAPRIM phải 
được sử dụng một mình ở những người bán miễn dịch, thì liều lượng dành cho người lớn đối với bệnh cấp tính
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sốt rét là 50 mg trong 2 ngày; trẻ em từ 4 đến 10 tuổi có thể được dùng 25 mg mỗi ngày trong 2 ngày. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc chữa 
bệnh lâm sàng nên được tuân thủ theo chế độ mỗi tuần một lần được mô tả dưới đây để điều trị dự phòng bằng hóa chất. Các phác đồ bao 
gồm ức chế nên được kéo dài qua bất kỳ giai đoạn đặc trưng nào là tái phát sớm và tái phát muộn, tức là ít nhất 10 tuần trong mỗi trường 
hợp.

Đối với hóa chất dự phòng sốt rét:
Người lớn và bệnh nhi trên 10 tuổi - 25 mg (1 viên) một lần mỗi tuần Trẻ 
em từ 4 đến 10 tuổi - 12,5 mg (1/2 viên) mỗi tuần một lần
Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 4 tuổi - 6,25 mg (1/4 viên) mỗi tuần một lần

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO
Viên nén màu trắng, được chấm điểm chứa 25 mg pyrimethamine, được in bằng chữ “DARAPRIM” và “A3A” trong chai

100 (NDC 0173-0201-55).
Bảo quản ở nhiệt độ 15 ° đến 25 ° C (59 ° đến 77 ° F) ở nơi khô ráo và tránh ánh sáng.
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