
ДАРАПРИМ®
(пириметамин)
25-mg таблетки с делителна черта ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

ОПИСАНИЕ
DARAPRIM (пириметамин) е противопаразитно съединение, налично под формата на таблетки за перорално приложение. Всяка таблетка с 

делителна черта съдържа 25 mg пириметамин и неактивните съставки царевично и картофено нишесте, лактоза и магнезиев стеарат.

Пириметаминът, известен химически като 5-(4-хлорофенил)-6-етил-2,4-пиримидиндиамин, има следната 
структурна формула:

CH ClN
Mol. Тегло 248,71
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КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ
Пириметаминът се абсорбира добре с пикови нива, настъпващи между 2 до 6 часа след приложението. то е

елиминира се бавно и има плазмен полуживот от приблизително 96 часа. Пириметаминът е 87% свързан с човешките плазмени 
протеини.

микробиология:Пириметаминът е антагонист на фолиевата киселина и обосновката за неговото терапевтично действие се основава на 

диференциалното изискване между гостоприемника и паразита за прекурсори на нуклеинова киселина, участващи в растежа. Тази активност е 

силно селективна срещу плазмодии иToxoplasma gondii.
Пириметаминът притежава шизонтицидна кръвна и известна шизонтицидна активност на тъканите срещу маларийните паразити на

хора. Въпреки това, 4-амино-хинолиновите съединения са по-ефективни срещу еритроцитните шизонти. Той не 
унищожава гаметоцитите, но спира спорогонията в комара.

Действието на пириметамин срещуToxoplasma gondiiе значително подобрен, когато се използва в комбинация със 
сулфонамиди. Това беше демонстрирано от Айлс и Коулман1при лечение на експериментална токсоплазмоза при мишки. Jacobs et 
al2демонстрира, че комбинацията от двете лекарства ефективно предотвратява развитието на тежък увеит при повечето зайци след 
инокулация на предната камера на окото с токсоплазма.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
Лечение на токсоплазмоза:DARAPRIM е показан за лечение на токсоплазмоза, когато се използва заедно със 
сулфонамид, тъй като съществува синергизъм с тази комбинация.
Лечение на остра малария:DARAPRIM е показан и за лечение на остра малария. Не трябва да се използва самостоятелно за 
лечение на остра малария. Бързодействащи шизонтициди като хлорохин или хинин са показани и за предпочитане за лечение на 
остра малария. Въпреки това, съвместната употреба на DARAPRIM със сулфонамид (напр. сулфадоксин) ще инициира контрол на 
предаването и потискане на чувствителни щамове плазмодии.

Химиопрофилактика на малария:DARAPRIM е показан за химиопрофилактика на малария, дължаща се на чувствителни щамове на плазмодии. 

Въпреки това резистентността към пириметамин е разпространена в целия свят. Не е подходящ като профилактично средство за пътуващи до повечето 

райони.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Употребата на DARAPRIM е противопоказана при пациенти с известна свръхчувствителност към пириметамин или към който и да е компонент на 

формулировката. Употребата на лекарството също е противопоказана при пациенти с документирана мегалобластна анемия поради дефицит на фолиева 

киселина.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дозата на пириметамин, необходима за лечение на токсоплазмоза, е 10 до 20 пъти по-висока от препоръчителната доза против малария 

и се доближава до токсичното ниво. Ако се развият признаци на дефицит на фолиева киселина (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ), намалете дозата или 

преустановете приема на лекарството в зависимост от отговора на пациента. Фолинова киселина (левковорин) трябва да се прилага в доза от 5 до 

15 mg дневно (перорално, IV или IM), докато се възстанови нормалната хемопоеза.

Данните при 2 човека показват, че пириметаминът може да бъде канцерогенен: 51-годишна жена, която е развила хронична 
гранулоцитна левкемия след прием на пириметамин в продължение на 2 години за токсоплазмоза,3и 56-годишен пациент, който развива 
сарком на ретикулумните клетки след 14 месеца на пириметамин за токсоплазмоза.

Съобщава се, че пириметамин предизвиква значително увеличение на броя на белодробните тумори при мишки, когато се 
прилага интраперитонеално в дози от 25 mg/kg.

DARAPRIM трябва да се съхранява на място, недостъпно за кърмачета и деца, тъй като те са изключително податливи на нежелани 

реакции от предозиране. Докладвани са смъртни случаи при педиатрични пациенти след случайно поглъщане.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Общ:Препоръчителната доза за химиопрофилактика на малария не трябва да се превишава. При пациенти с конвулсивни разстройства се препоръчва 

малка „начална“ доза за токсоплазмоза, за да се избегне потенциалната токсичност на пириметамин върху нервната система. DARAPRIM трябва да се 

използва с повишено внимание при пациенти с увредена бъбречна или чернодробна функция или при пациенти с възможен дефицит на фолиева 

киселина, като лица със синдром на малабсорбция, алкохолизъм или бременност, и тези, които получават терапия като фенитоин, засягаща нивата на 

фолиева киселина (вижте подраздел Бременност ).

Информация за пациентите:Пациентите трябва да бъдат предупредени, че при първата поява на кожен обрив трябва да спрат 
употребата на DARAPRIM и незабавно да потърсят медицинска помощ. Пациентите трябва също да бъдат предупредени, че появата на 
възпалено гърло, бледност, пурпура или глосит може да са ранни индикации за сериозни заболявания, които изискват спиране на лечението 
с DARAPRIM и търсене на медицинско лечение.

Жените с детероден потенциал, които приемат DARAPRIM, трябва да бъдат предупредени да не забременеят.
Пациентите трябва да бъдат предупредени да съхраняват DARAPRIM на място, недостъпно за деца. Пациентите трябва да бъдат съветвани да не превишават препоръчваните 

дози. Пациентите трябва да бъдат предупредени, че ако се появят анорексия и повръщане, те могат да бъдат сведени до минимум чрез приемане на лекарството по време на 

хранене.

Едновременното приложение на фолинова киселина силно се препоръчва, когато се използва за лечение на токсоплазмоза при всички 

пациенти.

Лабораторни тестове:При пациенти, получаващи високи дози, както за лечение на токсоплазмоза, трябва да се извършват кръвни изследвания на 

половин седмица, включително брой на тромбоцитите.

Лекарствени взаимодействия:Пириметаминът може да се използва със сулфонамиди, хинин и други антималарийни средства, както 
и с други антибиотици. Въпреки това, едновременната употреба на други антифолични лекарства или средства, свързани с миелосупресия, 
включително сулфонамиди или комбинации триметоприм-сулфаметоксазол, прогуанил, зидовудин или цитостатици (напр. метотрексат), 
докато пациентът получава пириметамин, може да увеличи риска от супресия на костите . Ако се развият признаци на дефицит на фолиева 
киселина, пириметамин трябва да се преустанови. Фолинова киселина (левковорин) трябва да се прилага, докато се възстанови нормалната 
хемопоеза (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). Съобщена е лека хепатотоксичност при някои пациенти, когато лоразепам и пириметамин са били 
прилагани едновременно.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта:Вижте раздела ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за информация относно
канцерогенеза.

мутагенеза:Доказано е, че пириметаминът не е мутагенен в следните in vitro анализи: анализ на точкова мутация на 
Ames, анализ на Rec иЕ. coliWP2 анализ. Той е положителен при L5178Y/TK +/- анализ на миши лимфом при отсъствие на 
екзогенно метаболитно активиране.6Лимфоцитите от човешка кръв, култивирани in vitro, имат структурни хромозомни 
аберации, индуцирани от пириметамин.

In vivo хромозомите, анализирани от костния мозък на плъхове, на които е приложен пириметамин, показват 
увеличен брой структурни и числени аберации.

Бременност:Тератогенни ефекти:Бременност Категория C. Доказано е, че пириметаминът е тератогенен при плъхове, когато се прилага в 

перорални дози, 7 пъти по-високи от дозата при хора за химиопрофилактика на малария или 2,5 пъти над дозата при хора за лечение на 

токсоплазмоза. При тези дози при плъхове се наблюдава значително увеличение на аномалиите като цепнатина на небцето, брахигнатия, 

олигодактилия и микрофталмия. Доказано е също, че пириметаминът произвежда терата като менингоцеле при хамстери и цепнатина на небцето 

при миниатюрни прасета, когато се прилага в перорални дози, съответно 170 и 5 пъти по-високи от човешката доза, за химиопрофилактика на 

малария или за лечение на токсоплазмоза.

Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. DARAPRIM трябва да се използва по време на бременност само 
ако потенциалната полза оправдава потенциалния риск за плода. Едновременното приложение на фолинова киселина силно се препоръчва, 
когато се използва за лечение на токсоплазмоза по време на бременност.
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Кърмещи майки:Пириметаминът се екскретира в кърмата. Поради възможността за сериозни нежелани реакции при 
кърмачета от пириметамин и от едновременната употреба на сулфонамид с DARAPRIM за лечение на някои пациенти с 
токсоплазмоза, трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се спре лекарството, като се вземе предвид 
важността от лекарството на майката (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Бременност).

Педиатрична употреба:Вижте раздел ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ.

Гериатрична употреба:Клиничните проучвания на DARAPRIM не включват достатъчен брой пациенти на възраст 65 и повече години, за да се 

определи дали те реагират различно от по-младите пациенти. Друг докладван клиничен опит не е установил разлики в отговорите между възрастните и 

по-младите пациенти. Като цяло, подборът на дозата при пациенти в напреднала възраст трябва да бъде внимателен, обикновено започвайки от ниския 

край на диапазона на дозиране, отразяващ по-голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и на съпътстващо 

заболяване или друга лекарствена терапия.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Реакции на свръхчувствителност, понякога тежки (като синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза,

еритема мултиформе и анафилаксия) и хиперфенилаланинемия, могат да се появят, особено когато пириметамин се прилага едновременно 
със сулфонамид. Консултирайте се с пълната информация за предписване на съответния сулфонамид за нежелани събития, свързани със 
сулфонамиди. При дози пириметамин, използвани за лечение на токсоплазмоза, може да се появи анорексия и повръщане. Повръщането 
може да бъде сведено до минимум чрез даване на лекарството по време на хранене; обикновено изчезва бързо при намаляване на дозата. 
Дози, използвани при токсоплазмоза, могат да предизвикат мегалобластна анемия, левкопения, тромбоцитопения, панцитопения, 
атрофичен глосит, хематурия и нарушения на сърдечния ритъм. Хематологични ефекти обаче могат да се появят и при ниски дози при 
определени индивиди (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Общи).

Рядко се съобщава за белодробна еозинофилия.

ПРЕДОЗИРАНЕ
След поглъщане на 300 mg или повече пириметамин могат да се появят признаци от стомашно-чревния тракт и/или централната нервна 

система, включително конвулсии. Първоначалните симптоми обикновено са стомашно-чревни и могат да включват коремна болка, гадене, силно и 

повтарящо се повръщане, вероятно включително хематемезис. Токсичността на централната нервна система може да се прояви с първоначална 

възбудимост, генерализирани и продължителни конвулсии, които могат да бъдат последвани от респираторна депресия, циркулаторен колапс и смърт в 

рамките на няколко часа. Неврологичните симптоми се появяват бързо (30 минути до 2 часа след поглъщане на лекарството), което предполага, че при 

грубо предозиране пириметамин има пряк токсичен ефект върху централната нервна система.

Фаталната доза е променлива, като най-малката съобщена фатална единична доза е 375 mg. Има обаче съобщения за
педиатрични пациенти, които са се възстановили след прием на 375 до 625 mg.

Няма специфичен антидот за остро отравяне с пириметамин. В случай на предозиране трябва да се приложат симптоматични и поддържащи 

мерки. Препоръчва се стомашна промивка и е ефективна, ако се извърши много скоро след поглъщане на лекарството. Парентералният диазепам може 

да се използва за овладяване на конвулсии. Фолиновата киселина също трябва да се прилага в рамките на 2 часа след поглъщане на лекарството, за да 

бъде най-ефективно за противодействие на ефектите върху хематопоетичната система (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). Поради дългия полуживот на 

пириметамин се препоръчва ежедневно проследяване на периферната кръвна картина до няколко седмици след предозиране до възстановяване на 

нормалните хематологични стойности.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
За лечение на токсоплазмоза:Дозировката на DARAPRIM за лечение на токсоплазмоза трябва внимателно да се коригира, за да се 
осигури максимален терапевтичен ефект и минимум странични ефекти. При необходимата доза има значителна вариация в поносимостта 
към лекарството. Младите пациенти могат да понасят по-високи дози от възрастните хора. Едновременното приложение на фолинова 
киселина силно се препоръчва при всички пациенти.

Възрастниятстартиранедозата е 50 до 75 mg от лекарството дневно, заедно с 1 до 4 g дневно сулфонамид на
сулфапиримидинов тип, напр. сулфадоксин. Тази доза обикновено продължава от 1 до 3 седмици, в зависимост от отговора на пациента и 
поносимостта към терапията. След това дозата може да бъде намалена до около половината от тази, която преди това е била дадена за 
всяко лекарство и да продължи още 4 до 5 седмици.

Педиатричната доза DARAPRIM е 1 mg/kg/ден, разделена на 2 равни дневни дози; след 2 до 4 дни тази доза може да 
бъде намалена наполовина и да продължи приблизително 1 месец. Обичайната педиатрична доза сулфонамид се използва 
заедно с DARAPRIM.

За лечение на остра малария:DARAPRIM НЕ се препоръчва самостоятелно за лечение на остра малария. Бързодействащите 
шизонтициди, като хлорохин или хинин, са показани за лечение на остра малария. Въпреки това, DARAPRIM в доза от 25 mg дневно в 
продължение на 2 дни със сулфонамид ще инициира контрол на предаването и потискане на малария без фалципарум.DARAPRIM се 
препоръчва само за пациенти, заразени в области, където съществуват чувствителни плазмодии. Ако възникнат обстоятелства, при които 
DARAPRIM трябва да се използва самостоятелно при полуимунни лица, дозата за възрастни за остри
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малария е 50 mg за 2 дни; деца от 4 до 10 години могат да получават 25 mg дневно в продължение на 2 дни. Във всеки случай клиничното 
излекуване трябва да бъде последвано от схемата веднъж седмично, описана по-долу за химиопрофилактика. Схемите, които включват 
потискане, трябва да бъдат удължени през всички характерни периоди на ранно влошаване и късен рецидив, т.е. за най-малко 10 седмици 
във всеки случай.

За химиопрофилактика на малария:
Възрастни и педиатрични пациенти над 10 години — 25 mg (1 таблетка) веднъж 
седмично Деца от 4 до 10 години — 12,5 mg (1/2 таблетка) веднъж седмично
Кърмачета и деца под 4 години — 6,25 mg (1/4 таблетка) веднъж седмично

КАК СЕ ДОСТАВЯ
Бели таблетки с делителна черта, съдържащи 25 mg пириметамин, отпечатани с “DARAPRIM” и “A3A” в бутилки от

100 (НДЦ 0173-0201-55).
Да се   съхранява при 15° до 25°C (59° до 77°F) на сухо място и да се пази от светлина.
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