
DARAPRIM®
(pyrimethamine)
25-mg na Mga Iskor na Tablet IMPORMASYON NA NAGTATALAGA

PAGLALARAWAN
Ang DARAPRIM (pyrimethamine) ay isang antiparasitic compound na available sa tablet form para sa oral administration. Ang bawat 

scored na tablet ay naglalaman ng 25 mg pyrimethamine at ang mga hindi aktibong sangkap na mais at potato starch, lactose, at magnesium 
stearate.

Ang Pyrimethamine, na kilala sa kemikal bilang 5-(4-chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine, ay may sumusunod na formula sa 
istruktura:

CH ClN
Mol. Wt 248.71

12 13 4

CLINICAL PHARMACOLOGY
Ang Pyrimethamine ay mahusay na nasisipsip na may pinakamataas na antas na nagaganap sa pagitan ng 2 hanggang 6 na oras pagkatapos ng pangangasiwa. Ito ay

mabagal na inalis at may kalahating buhay ng plasma na humigit-kumulang 96 na oras. Ang Pyrimethamine ay 87% na nakagapos sa mga protina ng plasma 

ng tao.

Microbiology:Ang Pyrimethamine ay isang folic acid antagonist at ang katwiran para sa therapeutic action nito ay batay sa pagkakaiba ng 
kinakailangan sa pagitan ng host at parasite para sa mga nucleic acid precursors na kasangkot sa paglaki. Ang aktibidad na ito ay lubos na pumipili 
laban sa plasmodia atToxoplasma gondii.

Ang Pyrimethamine ay nagtataglay ng blood schizonticidal at ilang tissue schizonticidal activity laban sa malaria parasites ng
mga tao. Gayunpaman, ang 4-amino-quinoline compound ay mas epektibo laban sa erythrocytic schizonts. Hindi nito sinisira ang mga 
gametocyte, ngunit inaaresto ang sporogony sa lamok.

Ang pagkilos ng pyrimethamine laban saToxoplasma gondiiay lubhang pinahusay kapag ginamit kasabay ng 
sulfonamides. Ito ay ipinakita nina Eyles at Coleman1sa paggamot ng eksperimentong toxoplasmosis sa mouse. Jacobs et al2

ipinakita na ang kumbinasyon ng 2 gamot ay epektibong napigilan ang pagbuo ng malubhang uveitis sa karamihan ng mga 
kuneho kasunod ng pagbabakuna ng anterior chamber ng mata na may toxoplasma.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Paggamot ng Toxoplasmosis:Ang DARAPRIM ay ipinahiwatig para sa paggamot ng toxoplasmosis kapag ginamit kasabay ng isang 
sulfonamide, dahil ang synergism ay umiiral sa kumbinasyong ito.

Paggamot ng Acute Malaria:Ang DARAPRIM ay ipinahiwatig din para sa paggamot ng talamak na malaria. Hindi ito dapat gamitin nang nag-iisa upang 

gamutin ang talamak na malaria. Ang mga fast-acting schizonticides tulad ng chloroquine o quinine ay ipinahiwatig at mas mainam para sa paggamot ng 

talamak na malaria. Gayunpaman, ang pinagsamang paggamit ng DARAPRIM na may sulfonamide (hal., sulfadoxine) ay magpapasimula ng kontrol sa 

paghahatid at pagsugpo sa mga madaling kapitan ng mga strain ng plasmodia.

Chemoprophylaxis ng Malaria:Ang DARAPRIM ay ipinahiwatig para sa chemoprophylaxis ng malaria dahil sa madaling kapitan ng mga strain ng plasmodia. 

Gayunpaman, ang paglaban sa pyrimethamine ay laganap sa buong mundo. Ito ay hindi angkop bilang isang prophylactic agent para sa mga manlalakbay sa 

karamihan ng mga lugar.

MGA KONTRAINDIKASYON
Ang paggamit ng DARAPRIM ay kontraindikado sa mga pasyente na may kilalang hypersensitivity sa pyrimethamine o sa anumang 

bahagi ng formulation. Ang paggamit ng gamot ay kontraindikado din sa mga pasyente na may dokumentadong megaloblastic anemia dahil sa 
kakulangan ng folate.
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MGA BABALA
Ang dosis ng pyrimethamine na kinakailangan para sa paggamot ng toxoplasmosis ay 10 hanggang 20 beses ang inirerekomendang 

dosis ng antimalaria at lumalapit sa antas ng nakakalason. Kung ang mga palatandaan ng kakulangan sa folate ay nabuo (tingnan ang MGA 
MASAMANG REAKSIYON), bawasan ang dosis o ihinto ang gamot ayon sa tugon ng pasyente. Ang folinic acid (leucovorin) ay dapat ibigay sa isang 
dosis na 5 hanggang 15 mg araw-araw (pasalita, IV, o IM) hanggang sa maibalik ang normal na hematopoiesis.

Ang data sa 2 tao ay nagpapahiwatig na ang pyrimethamine ay maaaring carcinogenic: isang 51 taong gulang na babae na nagkaroon ng talamak na 

granulocytic leukemia pagkatapos kumuha ng pyrimethamine sa loob ng 2 taon para sa toxoplasmosis,3at isang 56 taong gulang na pasyente na nagkaroon ng 

reticulum cell sarcoma pagkatapos ng 14 na buwan ng pyrimethamine para sa toxoplasmosis.

Ang Pyrimethamine ay naiulat na gumawa ng isang makabuluhang pagtaas sa bilang ng mga tumor sa baga sa mga daga kapag ibinigay nang 

intraperitoneally sa mga dosis na 25 mg/kg.

Ang DARAPRIM ay dapat itago sa hindi maaabot ng mga sanggol at bata dahil sila ay lubhang madaling kapitan ng masamang epekto mula sa labis 

na dosis. Ang mga pagkamatay sa mga pasyenteng pediatric ay naiulat pagkatapos ng hindi sinasadyang paglunok.
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MGA PAG-IINGAT
Heneral:Ang inirekumendang dosis para sa chemoprophylaxis ng malaria ay hindi dapat lumampas. Ang isang maliit na "panimulang" dosis para sa 

toxoplasmosis ay inirerekomenda sa mga pasyente na may convulsive disorder upang maiwasan ang potensyal na nervous system toxicity ng pyrimethamine. Ang 

DARAPRIM ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may kapansanan sa bato o hepatic function o sa mga pasyente na may posibleng kakulangan 

sa folate, tulad ng mga indibidwal na may malabsorption syndrome, alkoholismo, o pagbubuntis, at ang mga tumatanggap ng therapy, tulad ng phenytoin, na 

nakakaapekto sa antas ng folate (tingnan ang subsection ng Pagbubuntis. ).

Impormasyon para sa mga Pasyente:Dapat bigyan ng babala ang mga pasyente na sa unang paglitaw ng isang pantal sa balat ay dapat nilang ihinto ang 

paggamit ng DARAPRIM at agad na humingi ng medikal na atensyon. Dapat ding bigyan ng babala ang mga pasyente na ang paglitaw ng namamagang 

lalamunan, pamumutla, purpura, o glossitis ay maaaring mga maagang indikasyon ng mga seryosong karamdaman na nangangailangan ng paggamot sa 

DARAPRIM upang ihinto at humingi ng medikal na paggamot.

Ang mga babaeng may potensyal na manganak na umiinom ng DARAPRIM ay dapat bigyan ng babala laban sa pagbubuntis.
Dapat bigyan ng babala ang mga pasyente na itago ang DARAPRIM sa hindi maabot ng mga bata. Dapat payuhan ang mga pasyente na huwag lumampas sa inirekumendang dosis. Dapat 

bigyan ng babala ang mga pasyente na kung mangyari ang anorexia at pagsusuka, maaaring mabawasan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot habang kumakain.

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng folinic acid ay mahigpit na inirerekomenda kapag ginamit para sa paggamot ng toxoplasmosis sa lahat ng mga 

pasyente.

Mga Pagsusulit sa Laboratory:Sa mga pasyente na tumatanggap ng mataas na dosis, tulad ng para sa paggamot ng toxoplasmosis, ang mga semiweekly na bilang ng 

dugo, kabilang ang mga bilang ng platelet, ay dapat isagawa.

Interaksyon sa droga:Maaaring gamitin ang pyrimethamine kasama ng sulfonamides, quinine at iba pang mga antimalarial, at sa iba pang mga 
antibiotic. Gayunpaman, ang sabay-sabay na paggamit ng iba pang mga antifolic na gamot o ahente na nauugnay sa myelosuppression kabilang ang 
sulfonamides o trimethoprim-sulfamethoxazole na mga kumbinasyon, proguanil, zidovudine, o cytostatic agent (hal., methotrexate), habang ang 
pasyente ay tumatanggap ng pyrimethamine, ay maaaring magpataas ng panganib ng bone marrow suppression. . Kung ang mga palatandaan ng 
kakulangan sa folate ay nabuo, ang pyrimethamine ay dapat na ihinto. Ang folinic acid (leucovorin) ay dapat ibigay hanggang sa maibalik ang normal 
na hematopoiesis (tingnan ang MGA BABALA). Ang banayad na hepatotoxicity ay naiulat sa ilang mga pasyente kapag ang lorazepam at 
pyrimethamine ay pinangangasiwaan nang sabay.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility:Tingnan ang seksyong MGA BABALA para sa impormasyon sa
carcinogenesis.

Mutagenesis:Ang Pyrimethamine ay ipinakita na nonmutagenic sa mga sumusunod na in vitro assay: ang Ames point 
mutation assay, ang Rec assay, at angE. coliPagsusuri ng WP2. Ito ay positibo sa L5178Y/TK +/- mouse lymphoma assay sa kawalan ng 
exogenous metabolic activation.6Ang mga lymphocyte ng dugo ng tao na na-culture sa vitro ay may mga aberasyon ng chromosome sa 
istruktura na dulot ng pyrimethamine.

Sa vivo, ang mga chromosome na nasuri mula sa bone marrow ng mga daga na na-dose ng pyrimethamine ay nagpakita ng tumaas 
na bilang ng mga structural at numerical aberrations.

Pagbubuntis:Teratogenic Effects:Kategorya ng Pagbubuntis C. Ang pyrimethamine ay ipinakita na teratogenic sa mga daga kapag ibinigay sa 
mga oral na dosis ng 7 beses ang dosis ng tao para sa chemoprophylaxis ng malaria o 2.5 beses ang dosis ng tao para sa paggamot ng 
toxoplasmosis. Sa mga dosis na ito sa mga daga, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa mga abnormalidad tulad ng cleft palate, brachygnathia, 
oligodactyly, at microphthalmia. Ang Pyrimethamine ay ipinakita rin na gumagawa ng terata tulad ng meningocele sa mga hamster at cleft palate sa 
mga miniature na baboy kapag ibinigay sa oral na dosis na 170 at 5 beses ang dosis ng tao, ayon sa pagkakabanggit, para sa chemoprophylaxis ng 
malaria o para sa paggamot ng toxoplasmosis.

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Ang DARAPRIM ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang 

kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib sa fetus. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng folinic acid ay mahigpit na 

inirerekomenda kapag ginamit para sa paggamot ng toxoplasmosis sa panahon ng pagbubuntis.
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Mga Nanay na Nag-aalaga:Ang Pyrimethamine ay excreted sa gatas ng tao. Dahil sa potensyal para sa malubhang salungat na 
reaksyon sa mga nursing infant mula sa pyrimethamine at mula sa sabay-sabay na paggamit ng sulfonamide na may DARAPRIM para sa 
paggamot ng ilang mga pasyente na may toxoplasmosis, ang isang desisyon ay dapat gawin kung itigil ang pag-aalaga o itigil ang gamot, na 
isinasaalang-alang ang kahalagahan ng gamot sa ina (tingnan ang MGA BABALA at PAG-Iingat: Pagbubuntis ).

Paggamit ng Pediatric:Tingnan ang seksyong DOSAGE AT ADMINISTRASYON.

Paggamit ng Geriatric:Ang mga klinikal na pag-aaral ng DARAPRIM ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga paksang may edad 65 pataas upang matukoy 

kung iba ang kanilang pagtugon sa mga mas batang paksa. Ang iba pang naiulat na klinikal na karanasan ay hindi natukoy ang mga pagkakaiba sa mga tugon sa 

pagitan ng mga matatanda at mas batang pasyente. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, 

kadalasan ay nagsisimula sa mababang dulo ng hanay ng dosing, na sumasalamin sa mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o paggana ng puso, at ng 

magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot.

MGA MASAMANG REAKSIYON
Mga reaksyon ng hypersensitivity, kung minsan ay malala (tulad ng Stevens-Johnson syndrome, nakakalason na epidermal necrolysis,

erythema multiforme, at anaphylaxis), at hyperphenylalaninemia, ay maaaring mangyari lalo na kapag ang pyrimethamine ay pinangangasiwaan kasabay ng isang 

sulfonamide. Kumonsulta sa kumpletong impormasyon sa pagrereseta para sa may-katuturang sulfonamide para sa mga salungat na kaganapan na nauugnay sa 

sulfonamide. Sa mga dosis ng pyrimethamine na ginagamit para sa paggamot ng toxoplasmosis, maaaring mangyari ang anorexia at pagsusuka. Maaaring 

mabawasan ang pagsusuka sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot kasama ng mga pagkain; ito ay kadalasang nawawala kaagad sa pagbabawas ng dosis. Ang 

mga dosis na ginagamit sa toxoplasmosis ay maaaring magdulot ng megaloblastic anemia, leukopenia, thrombocytopenia, pancytopenia, atrophic glossitis, 

hematuria, at mga karamdaman sa ritmo ng puso. Ang mga hematologic effect, gayunpaman, ay maaari ding mangyari sa mababang dosis sa ilang partikular na 

indibidwal (tingnan ang MGA PAG-Iingat: Pangkalahatan).

Ang pulmonary eosinophilia ay bihirang naiulat.

OVERDOSAGE
Kasunod ng paglunok ng 300 mg o higit pa sa pyrimethamine, maaaring magkaroon ng mga senyales ng gastrointestinal at/o central nervous system, 

kabilang ang mga convulsion. Ang mga unang sintomas ay karaniwang gastrointestinal at maaaring kabilang ang pananakit ng tiyan, pagduduwal, malubha at 

paulit-ulit na pagsusuka, posibleng kabilang ang hematemesis. Ang pagkalason sa gitnang sistema ng nerbiyos ay maaaring mahayag sa pamamagitan ng 

paunang excitability, pangkalahatan at matagal na mga kombulsyon na maaaring sundan ng depresyon sa paghinga, pagbagsak ng sirkulasyon, at kamatayan sa 

loob ng ilang oras. Ang mga sintomas ng neurological ay mabilis na lumilitaw (30 minuto hanggang 2 oras pagkatapos ng paglunok ng gamot), na 

nagmumungkahi na sa labis na dosis ng pyrimethamine ay may direktang nakakalason na epekto sa central nervous system.

Ang nakamamatay na dosis ay nagbabago, na ang pinakamaliit na naiulat na nakamamatay na solong dosis ay 375 mg. Gayunpaman, mayroong mga ulat ng

mga pasyenteng pediatric na gumaling pagkatapos kumuha ng 375 hanggang 625 mg.

Walang tiyak na panlunas sa talamak na pagkalason sa pyrimethamine. Sa kaganapan ng labis na dosis, ang nagpapakilala at mga pansuportang 

hakbang ay dapat gamitin. Inirerekomenda ang gastric lavage at mabisa kung isagawa kaagad pagkatapos ng paglunok ng gamot. Maaaring gamitin ang 

parenteral diazepam upang makontrol ang mga kombulsyon. Ang folinic acid ay dapat ding ibigay sa loob ng 2 oras pagkatapos ng paglunok ng gamot upang 

maging pinakamabisa sa pagpigil sa mga epekto sa hematopoietic system (tingnan ang MGA BABALA). Dahil sa mahabang kalahating buhay ng pyrimethamine, 

ang pang-araw-araw na pagsubaybay sa mga bilang ng peripheral na dugo ay inirerekomenda hanggang sa ilang linggo pagkatapos ng labis na dosis hanggang sa 

maibalik ang mga normal na halaga ng hematologic.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Para sa Paggamot ng Toxoplasmosis:Ang dosis ng DARAPRIM para sa paggamot ng toxoplasmosis ay dapat na maingat na ayusin upang magbigay ng 

maximum na therapeutic effect at isang minimum na side effect. Sa kinakailangang dosis, mayroong isang minarkahang pagkakaiba-iba sa pagpapaubaya sa 

gamot. Maaaring tiisin ng mga batang pasyente ang mas mataas na dosis kaysa sa mga matatandang indibidwal. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng folinic acid 

ay mahigpit na inirerekomenda sa lahat ng mga pasyente.

Ang matandasimulaAng dosis ay 50 hanggang 75 mg ng gamot araw-araw, kasama ng 1 hanggang 4 g araw-araw ng isang sulfonamide ng

uri ng sulfapyrimidine, hal, sulfadoxine. Ang dosis na ito ay karaniwang nagpapatuloy sa loob ng 1 hanggang 3 linggo, depende sa tugon ng pasyente 
at pagpapaubaya sa therapy. Ang dosis ay maaaring bawasan sa humigit-kumulang kalahati na ibinigay para sa bawat gamot at magpatuloy para sa 
karagdagang 4 hanggang 5 na linggo.

Ang pediatric na dosis ng DARAPRIM ay 1 mg/kg/araw na nahahati sa 2 pantay na pang-araw-araw na dosis; pagkatapos ng 2 hanggang 4 na araw 

ang dosis na ito ay maaaring bawasan sa kalahati at magpatuloy nang humigit-kumulang 1 buwan. Ang karaniwang dosis ng pediatric sulfonamide ay 

ginagamit kasabay ng DARAPRIM.

Para sa Paggamot ng Acute Malaria:HINDI inirerekomenda ang DARAPRIM nang nag-iisa sa paggamot ng talamak na malaria. Ang mga fast-acting 

schizonticides, tulad ng chloroquine o quinine, ay ipinahiwatig para sa paggamot ng talamak na malaria. Gayunpaman, ang DARAPRIM sa dosis na 25 mg araw-

araw sa loob ng 2 araw na may sulfonamide ay magpapasimula ng kontrol sa paghahatid at pagsugpo sa non-falciparum malaria..Inirerekomenda lamang ang 

DARAPRIM para sa mga pasyenteng nahawaan sa mga lugar kung saan umiiral ang madaling kapitan ng plasmodia. Kung sakaling lumitaw ang mga pangyayari 

kung saan ang DARAPRIM ay dapat gamitin nang mag-isa sa mga semi-immune na tao, ang dosis ng pang-adulto para sa talamak
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ang malaria ay 50 mg sa loob ng 2 araw; Ang mga batang 4 hanggang 10 taong gulang ay maaaring bigyan ng 25 mg araw-araw sa loob ng 2 araw. Sa anumang pangyayari, ang 

klinikal na lunas ay dapat na sundan ng isang beses-lingguhang regimen na inilarawan sa ibaba para sa chemoprophylaxis. Ang mga regimen na kinabibilangan ng pagsugpo ay 

dapat palawigin sa pamamagitan ng anumang mga katangiang panahon ng maagang pagbabalik at huli na pagbabalik, ibig sabihin, nang hindi bababa sa 10 linggo sa bawat 

kaso.

Para sa Chemoprophylaxis ng Malaria:
Mga pasyenteng nasa hustong gulang at bata na higit sa 10 taon — 25 mg (1 tablet) isang beses kada linggo 

Mga bata 4 hanggang 10 taon — 12.5 mg (1/2 tablet) isang beses kada linggo

Mga sanggol at bata sa ilalim ng 4 na taong gulang - 6.25 mg (1/4 tablet) isang beses bawat linggo

PAANO ISUPPLIED
Mga puti, scored na tablet na naglalaman ng 25 mg pyrimethamine, na naka-imprint na may "DARAPRIM" at "A3A" sa mga bote ng

100 (NDC 0173-0201-55).
Mag-imbak sa 15° hanggang 25°C (59° hanggang 77°F) sa isang tuyo na lugar at protektahan mula sa liwanag.
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