PYRAZINAMID FARMAPOL

POSTAĆ I SKŁAD

Tabletki, 1 tabletka zawiera 500 mg pirazynamidu (Pyrazinamidum)

WSKAZANIA DO
ZASTOSOWANIA

Produkt Pyrazinamid Farmapol jest wskazany do stosowania: w pierwszej fazie leczenia
gruzlicy, tj. podczas leczenia intensywnego (pierwsze dwa miesiące) w skojarzeniu z
ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skutecznosc leczenia, przyspiesza odprątkowanie i
zmniejsza liczbę nawrotow; w leczeniu gruzlicy płuc i gruzlicy pozapłucnej, wywołanej przez
prątki oporne na głowne chemioterapeutyki przeciwgruzlicze (izoniazyd lub ryfampicynę),
zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruzliczymi.

DAWKOWANIE I
SPOSÓB PODAWANIA

Zwykle stosuje się 20 do 30 mg/kg masy ciała w jednej dawce dobowej. U dorosłych najczęsciej
podaje się 1,5 g raz na dobę. Nie nalezy podawac dawki większej niz 2 g na dobę. Dawkę nalezy
zmniejszyc w przypadku niewydolnosci nerek. Nalezy przyjmowac doustnie, popijając wodą.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrazliwosc na pirazynamid lub na ktorąkolwiek substancję pomocniczą (skrobia
ziemniaczana, talk, karboksymetyloskrobia sodowa typ C). Niewydolnosc wątroby, dna
moczanowa, porfiria. Nie nalezy stosowac u kobiet w ciązy i w okresie karmienia piersią.

SPECJALNE
OSTRZEŻENIA I
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
DOTYCZĄCE
STOSOWANIA

Toksycznosc pirazynamidu jest znaczna juz w dawkach leczniczych i zalezy przede wszystkim
od wielkosci zastosowanej dawki. Pirazynamid w dawce powyzej 1,5 g na dobę moze
doprowadzic do uszkodzenia wątroby i zołtaczki. Dawka 3,0 g na dobę moze spowodowac
wystąpienie ostrego zołtego zaniku wątroby. Pirazynamid hamuje wydalanie nerkowe
moczanow, powodując często nadmierne stęzenie kwasu moczowego we krwi, co zwykle
powoduje wystąpienie objawow dny. U pacjentow, u ktorych rozpoczęto leczenie
pirazynamidem, nalezy na początku leczenia oznaczyc w surowicy stęzenie kwasu moczowego
i bilirubiny całkowitej oraz aktywnosc enzymow wątrobowych. Nalezy scisle obserwowac
pacjentow z przebytymi wczesniej chorobami wątroby oraz pacjentow o zwiększonym ryzyku
zapalenia wątroby w związku ze stosowaniem pirazynamidu (np. naduzywających alkohol). Nie
nalezy kontynuowac leczenia pirazynamidem dopoki widoczne są oznaki uszkodzen komorek
wątrobowych i objawy ostrego dnawego zapalenia stawow. Nalezy zachowac następujące srodki
ostroznosci: u dzieci zaleca się stosowanie pirazynamidu tylko w lecznictwie zamkniętym; u
dorosłych wskazane jest rozpoczęcie leczenia w oddziale lecznictwa zamkniętego, a dalsze
prowadzenie leczenia pod kierunkiem lekarza chorob płuc; zaleca się systematyczną (co 10-14
dni) i porownawczą kontrolę czynnosci wątroby (oznaczenie aktywnosci aminotransferaz i
fosfatazy zasadowej, okreslenie stęzenia bilirubiny w surowicy krwi i urobilinogenu w moczu);
nie stosowac pirazynamidu u chorych na gruzlicę z przebytymi schorzeniami wątroby; u
alkoholikow i u osob, u ktorych wyniki prob wątrobowych juz przed rozpoczęciem leczenia
wskazują na niewydolnosc wątroby; jesli wystąpi hiperurykemia i spowoduje ostre zapalenie
stawow, pirazynamid nalezy odstawic; pirazynamid nalezy ostroznie stosowac u pacjentow z
niewydolnoscią nerek; pirazynamid nalezy ostroznie stosowac u pacjentow z cukrzycą, gdyz
moze powodowac trudnosci w jej leczeniu.
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ODPOWIEDZIALNY
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Strona 2

Podstawowe działanie niepoządane po podawaniu pirazynamidu to hepatotoksycznosc. Ryzyko
uszkodzenia miązszu wątroby wzrasta z dawką i czasem leczenia. Podawanie pirazynamidu w
dawce nie przekraczającej 30 mg/kg masy ciała w skojarzeniu z izoniazydem i ryfampicyną
przez 2 pierwsze miesiące leczenia nie zwiększa istotnie hepatotoksycznosci zestawu.
Pirazynamid stosowany w dawce ponad 1,5 g na dobę moze uszkadzac miązsz wątroby i
powodowac wystąpienie zołtaczki (zwiększa się aktywnosc AlAT i AspAT we krwi). Toksyczne
działanie na wątrobę zalezy od dawki i moze wystąpic w dowolnym momencie leczenia.
Pirazynamid moze wywołac nadmierne stęzenie kwasu moczowego we krwi, dnę moczanową.
Przewod pokarmowy: pirazynamid moze wywołac zaburzenia ze strony przewodu
pokarmowego, tj. nudnosci, wymioty, brak łaknienia (anoreksję). Układ krwionosny i układ
limfatyczny: niedokrwistosc z niedoboru zelaza, niedokrwistosc syderoblastyczna,
trombocytopenia; rzadko występują zaburzenia mechanizmu krzepnięcia krwi. Inne: lekki bol
stawow i bol mięsni; złe samopoczucie, odczyny alergiczne, tj. wysypka skorna, pokrzywka,
swiąd; rzadko występuje gorączka, trądzik, nadwrazliwosc na swiatło, porfiria, trudnosci w
oddawaniu moczu, srodmiązszowe zapalenie nerek.
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