
DARAPRIM®
(pyrimethamine)
Tabletten met breukstreep van 25 mg VOORSCHRIFTINFORMATIE:

OMSCHRIJVING
DARAPRIM (pyrimethamine) is een antiparasitaire verbinding die beschikbaar is in tabletvorm voor orale toediening. Elke tablet 

met breukgleuf bevat 25 mg pyrimethamine en de inactieve ingrediënten maïs- en aardappelzetmeel, lactose en magnesiumstearaat.

Pyrimethamine, chemisch bekend als 5-(4-chloorfenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine, heeft de volgende 
structuurformule:

CH ClN
Mol. Gewicht 248,71
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KLINISCHE FARMACOLOGIE
Pyrimethamine wordt goed geabsorbeerd met piekniveaus die optreden tussen 2 en 6 uur na toediening. Het is

langzaam geëlimineerd en heeft een plasmahalfwaardetijd van ongeveer 96 uur. Pyrimethamine is voor 87% gebonden aan humane plasma-
eiwitten.

Microbiologie:Pyrimethamine is een foliumzuurantagonist en de grondgedachte voor zijn therapeutische werking is gebaseerd op de 
differentiële behoefte tussen gastheer en parasiet aan nucleïnezuurprecursoren die bij groei betrokken zijn. Deze activiteit is zeer 
selectief tegen plasmodia enToxoplasma gondii.

Pyrimethamine bezit schizondodende bloed- en enige weefsel-schizondodende activiteit tegen malariaparasieten van
mensen. De 4-aminochinolineverbindingen zijn echter effectiever tegen de erythrocytische schizonten. Het vernietigt 
geen gametocyten, maar stopt sporogonie in de mug.

De werking van pyrimethamine tegenToxoplasma gondiiwordt sterk verbeterd bij gebruik in combinatie met 
sulfonamiden. Dit werd aangetoond door Eyles en Coleman1bij de behandeling van experimentele toxoplasmose bij de muis. Jacobs 
et al2toonde aan dat de combinatie van de 2 geneesmiddelen de ontwikkeling van ernstige uveïtis bij de meeste konijnen effectief 
verhinderde na de inoculatie van de voorste oogkamer met toxoplasma.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK
Behandeling van toxoplasmose:DARAPRIM is geïndiceerd voor de behandeling van toxoplasmose bij gelijktijdig gebruik met een 
sulfonamide, aangezien er synergisme bestaat met deze combinatie.

Behandeling van acute malaria:DARAPRIM is ook geïndiceerd voor de behandeling van acute malaria. Het mag niet alleen worden gebruikt 
om acute malaria te behandelen. Snelwerkende schizonticiden zoals chloroquine of kinine zijn geïndiceerd en hebben de voorkeur voor de 
behandeling van acute malaria. Gelijktijdig gebruik van DARAPRIM met een sulfonamide (bijv. sulfadoxine) zal echter de transmissiecontrole en 
onderdrukking van gevoelige stammen van plasmodia initiëren.

Chemoprofylaxe van malaria:DARAPRIM is geïndiceerd voor de chemoprofylaxe van malaria als gevolg van gevoelige stammen van 
plasmodia. Resistentie tegen pyrimethamine komt echter wereldwijd voor. Het is niet geschikt als profylactisch middel voor reizigers naar de 
meeste gebieden.

CONTRA-INDICATIES
Het gebruik van DARAPRIM is gecontra-indiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor pyrimethamine of voor een van de bestanddelen van de 

formulering. Het gebruik van het medicijn is ook gecontra-indiceerd bij patiënten met gedocumenteerde megaloblastaire anemie als gevolg van foliumzuurdeficiëntie.
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WAARSCHUWINGEN

De dosering van pyrimethamine die nodig is voor de behandeling van toxoplasmose is 10 tot 20 keer de aanbevolen 
antimalariadosering en benadert het toxische niveau. Als zich tekenen van foliumzuurdeficiëntie ontwikkelen (zie ONGEWENSTE 
REACTIES), verlaag dan de dosering of stop met het medicijn volgens de reactie van de patiënt. Folinezuur (leucovorine) moet worden 
toegediend in een dosering van 5 tot 15 mg per dag (oraal, IV of IM) totdat de normale hematopoëse is hersteld.

Gegevens bij 2 mensen wijzen erop dat pyrimethamine kankerverwekkend kan zijn: een 51-jarige vrouw die chronische 
granulocytische leukemie ontwikkelde na 2 jaar pyrimethamine te hebben ingenomen voor toxoplasmose,3en een 56-jarige patiënt die 
reticulumcelsarcoom ontwikkelde na 14 maanden pyrimethamine voor toxoplasmose.

Van pyrimethamine is gemeld dat het een significante toename van het aantal longtumoren bij muizen veroorzaakt wanneer het intraperitoneaal 

wordt toegediend in doses van 25 mg/kg.

DARAPRIM dient buiten het bereik van zuigelingen en kinderen te worden gehouden, aangezien zij zeer gevoelig zijn voor 
bijwerkingen van een overdosis. Sterfgevallen bij pediatrische patiënten zijn gemeld na accidentele inname.

4

5

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Algemeen:De aanbevolen dosering voor chemoprofylaxe van malaria mag niet worden overschreden. Een kleine startdosis voor toxoplasmose wordt 
aanbevolen bij patiënten met convulsieve aandoeningen om de mogelijke toxiciteit van het zenuwstelsel van pyrimethamine te voorkomen. DARAPRIM 
moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een gestoorde nier- of leverfunctie of bij patiënten met mogelijke folaatdeficiëntie, zoals 
personen met malabsorptiesyndroom, alcoholisme of zwangerschap, en bij patiënten die therapie krijgen, zoals fenytoïne, die de folaatspiegels 
beïnvloedt (zie de subrubriek Zwangerschap). ).

Informatie voor patiënten:Patiënten moeten worden gewaarschuwd dat ze bij het eerste optreden van huiduitslag moeten stoppen met het gebruik van 

DARAPRIM en onmiddellijk medische hulp moeten inroepen. Patiënten moeten ook worden gewaarschuwd dat het verschijnen van keelpijn, bleekheid, purpura of 

glossitis vroege indicaties kunnen zijn van ernstige aandoeningen waarvoor de behandeling met DARAPRIM moet worden stopgezet en medische behandeling 

moet worden gezocht.

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd die DARAPRIM gebruiken, moeten worden gewaarschuwd om niet zwanger te worden.
Patiënten moeten worden gewaarschuwd om DARAPRIM buiten het bereik van kinderen te houden. Patiënten moeten worden geadviseerd de aanbevolen doses niet te 

overschrijden. Patiënten moeten worden gewaarschuwd dat als anorexia en braken optreden, deze kunnen worden geminimaliseerd door het geneesmiddel bij de maaltijd in 

te nemen.

Gelijktijdige toediening van folinezuur wordt sterk aanbevolen bij gebruik voor de behandeling van toxoplasmose bij alle 
patiënten.

Laboratorium testen:Bij patiënten die een hoge dosering krijgen, zoals voor de behandeling van toxoplasmose, moeten halfwekelijkse bloedtellingen, 

inclusief bloedplaatjestellingen, worden uitgevoerd.

Geneesmiddelinteracties:Pyrimethamine kan worden gebruikt met sulfonamiden, kinine en andere antimalariamiddelen en met 
andere antibiotica. Gelijktijdig gebruik van andere antifolica of middelen die geassocieerd zijn met myelosuppressie, waaronder 
combinaties van sulfonamiden of trimethoprim-sulfamethoxazol, proguanil, zidovudine of cytostatica (bijv. methotrexaat), terwijl de patiënt 
pyrimethamine krijgt, kan echter het risico op beenmergsuppressie verhogen. . Als zich tekenen van folaatdeficiëntie ontwikkelen, moet de 
behandeling met pyrimethamine worden stopgezet. Folinezuur (leucovorine) moet worden toegediend totdat de normale hematopoëse is 
hersteld (zie WAARSCHUWINGEN). Bij gelijktijdige toediening van lorazepam en pyrimethamine is bij sommige patiënten milde 
levertoxiciteit gemeld.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid:Zie het gedeelte WAARSCHUWINGEN voor informatie over:
carcinogenese.

Mutagenese:Van pyrimethamine is aangetoond dat het niet-mutageen is in de volgende in vitro-assays: de Ames-
puntmutatie-assay, de Rec-assay en deE coliWP2-test. Het was positief in de L5178Y/TK +/- muislymfoomtest in afwezigheid van exogene 
metabole activering.6In vitro gekweekte lymfocyten van menselijk bloed vertoonden structurele chromosoomafwijkingen die werden 
geïnduceerd door pyrimethamine.

In vivo vertoonden chromosomen die werden geanalyseerd uit het beenmerg van ratten die waren gedoseerd met pyrimethamine een 
verhoogd aantal structurele en numerieke aberraties.

Zwangerschap:Teratogene effecten:Zwangerschap Categorie C. Van pyrimethamine is aangetoond dat het teratogeen is bij ratten wanneer het 
wordt toegediend in orale doses die 7 keer de dosis voor de mens zijn voor chemoprofylaxe van malaria of 2,5 keer de dosis voor de mens voor de 
behandeling van toxoplasmose. Bij deze doses bij ratten was er een significante toename van afwijkingen zoals gespleten gehemelte, 
brachygnathie, oligodactylie en microftalmie. Van pyrimethamine is ook aangetoond dat het terata produceert zoals meningocele bij hamsters en 
gespleten gehemelte bij miniatuurvarkens wanneer het wordt gegeven in orale doses van respectievelijk 170 en 5 keer de dosis voor de mens, voor 
chemoprofylaxe van malaria of voor de behandeling van toxoplasmose.

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. DARAPRIM mag alleen tijdens de zwangerschap worden 
gebruikt als het mogelijke voordeel opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus. Gelijktijdige toediening van folinezuur wordt sterk aanbevolen 
bij gebruik voor de behandeling van toxoplasmose tijdens de zwangerschap.



NDA 08-578/S-016

Moeders die borstvoeding geven:Pyrimethamine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Vanwege de mogelijkheid van ernstige bijwerkingen bij 

zuigelingen van pyrimethamine en van gelijktijdig gebruik van een sulfonamide met DARAPRIM voor de behandeling van sommige patiënten met toxoplasmose, 

moet worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat het geneesmiddel moet worden gestaakt, rekening houdend met het belang van het 

geneesmiddel aan de moeder (zie WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN: Zwangerschap).

Pediatrisch gebruik:Zie de rubriek DOSERING EN TOEDIENING.
Geriatrisch gebruik:Klinische onderzoeken met DARAPRIM omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder om te bepalen 
of zij anders reageren dan jongere proefpersonen. Andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen verschillen in respons tussen oudere en 
jongere patiënten aangetoond. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, meestal beginnend aan het lage 
uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere 
medicamenteuze behandeling.

ONGEWENSTE REACTIES
Overgevoeligheidsreacties, soms ernstig (zoals Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse,

erythema multiforme en anafylaxie), en hyperfenylalaninemie, kunnen vooral optreden wanneer pyrimethamine gelijktijdig met een sulfonamide 
wordt toegediend. Raadpleeg de volledige voorschrijfinformatie voor het relevante sulfonamide voor met sulfonamide geassocieerde bijwerkingen. Bij 
doses pyrimethamine die worden gebruikt voor de behandeling van toxoplasmose, kunnen anorexia en braken optreden. Braken kan worden 
geminimaliseerd door de medicatie bij de maaltijd te geven; het verdwijnt gewoonlijk onmiddellijk na verlaging van de dosering. Doses die bij 
toxoplasmose worden gebruikt, kunnen megaloblastische anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, atrofische glossitis, hematurie en 
hartritmestoornissen veroorzaken. Hematologische effecten kunnen echter ook optreden bij lage doses bij bepaalde personen (zie 
VOORZORGSMAATREGELEN: Algemeen).

Pulmonale eosinofilie is zelden gemeld.

OVERDOSERING
Na inname van 300 mg of meer pyrimethamine kunnen gastro-intestinale en/of centrale zenuwstelselsymptomen aanwezig zijn, 

waaronder convulsies. De eerste symptomen zijn meestal gastro-intestinaal en kunnen buikpijn, misselijkheid, ernstig en herhaald braken 
omvatten, mogelijk met inbegrip van hematemesis. Toxiciteit van het centrale zenuwstelsel kan zich manifesteren door aanvankelijke 
prikkelbaarheid, gegeneraliseerde en langdurige convulsies die binnen enkele uren kunnen worden gevolgd door ademhalingsdepressie, 
circulatoire collaps en overlijden. Neurologische symptomen verschijnen snel (30 minuten tot 2 uur na inname van het geneesmiddel), wat 
erop wijst dat pyrimethamine bij grove overdosering een direct toxisch effect heeft op het centrale zenuwstelsel.

De fatale dosis is variabel, waarbij de kleinste gemelde fatale enkelvoudige dosis 375 mg is. Er zijn echter meldingen van
pediatrische patiënten die hersteld zijn na inname van 375 tot 625 mg.

Er is geen specifiek tegengif voor acute pyrimethaminevergiftiging. In geval van overdosering dienen symptomatische en ondersteunende maatregelen 

te worden genomen. Maagspoeling wordt aanbevolen en is effectief als het zeer snel na inname van het geneesmiddel wordt uitgevoerd. Parenteraal diazepam 

kan worden gebruikt om convulsies onder controle te houden. Folinezuur moet ook binnen 2 uur na inname van het geneesmiddel worden toegediend om het 

meest effectief te zijn bij het tegengaan van de effecten op het hematopoëtische systeem (zie WAARSCHUWINGEN ). Vanwege de lange halfwaardetijd van 

pyrimethamine wordt dagelijkse controle van het perifere bloedbeeld aanbevolen tot enkele weken na de overdosis totdat de normale hematologische waarden 

zijn hersteld.

DOSERING EN ADMINISTRATIE
Voor de behandeling van toxoplasmose:De dosering van DARAPRIM voor de behandeling van toxoplasmose moet zorgvuldig 
worden aangepast om een   maximaal therapeutisch effect en een minimum aan bijwerkingen te verkrijgen. Bij de vereiste dosering is er een 
duidelijke variatie in de tolerantie voor het medicijn. Jonge patiënten kunnen hogere doses verdragen dan oudere personen. Gelijktijdige 
toediening van folinezuur wordt sterk aanbevolen bij alle patiënten.

de volwassenebeginnenddosis is 50 tot 75 mg van het geneesmiddel per dag, samen met 1 tot 4 g per dag van een sulfonamide van de

sulfapyrimidine-type, bijv. sulfadoxine. Deze dosering wordt gewoonlijk gedurende 1 tot 3 weken voortgezet, afhankelijk van de respons van de patiënt en de 

tolerantie voor de therapie. De dosering kan dan worden verlaagd tot ongeveer de helft van de dosis die eerder voor elk geneesmiddel werd gegeven en 

gedurende nog eens 4 tot 5 weken worden voortgezet.

De pediatrische dosering van DARAPRIM is 1 mg/kg/dag verdeeld over 2 gelijke dagelijkse doses; na 2 tot 4 dagen kan deze dosis worden 
verlaagd tot de helft en gedurende ongeveer 1 maand worden voortgezet. De gebruikelijke dosering van pediatrische sulfonamiden wordt gebruikt 
in combinatie met DARAPRIM.

Voor de behandeling van acute malaria:DARAPRIM wordt NIET alleen aanbevolen bij de behandeling van acute malaria. Snelwerkende 
schizonticiden, zoals chloroquine of kinine, zijn geïndiceerd voor de behandeling van acute malaria. DARAPRIM in een dosering van 25 mg per dag 
gedurende 2 dagen met een sulfonamide zal echter de transmissiecontrole en onderdrukking van niet-falciparum-malaria initiëren.DARAPRIM wordt 
alleen aanbevolen voor patiënten die zijn geïnfecteerd in gebieden waar gevoelige plasmodia bestaat. Mochten zich omstandigheden voordoen waarin 
DARAPRIM alleen moet worden gebruikt bij semi-immuun personen, dan is de dosering voor volwassenen voor acute
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malaria is 50 mg gedurende 2 dagen; kinderen van 4 tot en met 10 jaar kunnen gedurende 2 dagen 25 mg per dag krijgen. In ieder geval dient klinische 
genezing te worden gevolgd door het hieronder beschreven schema van eenmaal per week voor chemoprofylaxe. Regimes die onderdrukking 
omvatten, moeten worden verlengd met alle kenmerkende perioden van vroege heropflakkering en late terugval, dwz met ten minste 10 weken in elk 
geval.

Voor chemoprofylaxe van malaria:
Volwassenen en pediatrische patiënten ouder dan 10 jaar — 25 mg (1 tablet) eenmaal per week 

Kinderen van 4 tot en met 10 jaar — 12,5 mg (1/2 tablet) eenmaal per week

Zuigelingen en kinderen jonger dan 4 jaar — 6,25 mg (1/4 tablet) eenmaal per week

HOE GELEVERD
Witte tabletten met breukgleuf die 25 mg pyrimethamine bevatten, bedrukt met "DARAPRIM" en "A3A" in flessen van

100 (NDC 0173-0201-55).
Bewaren bij 15° tot 25°C (59° tot 77°F) op een droge plaats en beschermen tegen licht.
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