
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

САЛАЗОПІРИН-EN-табс
(SALAZOPYRIN-EN-tabs)

 
Склад:
діюча речовина: sulfasalazine;
1 таблетка містить сульфасалазину 500 мг;
допоміжні речовини: крохмаль прежелатинізований, магнію стеарат, кремнію діоксид  колоїдний
безводний, целюлози ацетофосфат, пропіленгліколь, тальк, макрогол (20 000), віск карнауба, гліцерилу
моностеарат, віск білий.
 
Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні.
 
Фармакотерапевтична група. Протизапальні засоби, що застосовуються при захворюваннях
кишечнику. Кислота аміносаліцилова та подібні засоби. Код АТС А07Е С01.
 
Клінічні характеристики.
Показання.
Системне лікування запальних хвороб кишечнику (неспецифічного виразкового коліту, хвороби
Крона), ревматоїдного артриту у дорослих, ювенільного полісуглобового або олігосуглобового
ревматоїдного артриту.
 
Протипоказання.
Сульфасалазин протипоказаний пацієнтам
·      з гіперчутливістю до сульфасалазину, його метаболітів або до будь-якого іншого компонента
препарату, сульфонамідів і саліцилатів;
·      з порфірією;
·      дітям до 6 років.
 
Спосіб застосування та дози.
Дозу слід підбирати індивідуально, залежно від чутливості пацієнта до препарату і відповіді на
лікування. Таблетки слід ковтати цілими, не розламувати і не кришити; рекомендується прийом
препарату переважно після їди.
Системне лікування запальних хвороб кишечнику.
Дорослі, включаючи осіб літнього  віку.
Лікування гострого стану: початкова доза становить 1  – 2 г на добу;  добову дозу слід розділити
щонайменше на  три прийоми. Добова доза поступово збільшується до
3 – 8 г.
Підтримуюче лікування при ремісії: 2-3 г на добу; добову дозу слід розділити щонайменше на  три
прийоми.
Діти (6 років і старші).
Лікування гострого стану: 40-150 мг/кг на добу; добову дозу слід розділити щонайменше на  три
прийоми.
Підтримуюче лікування при ремісії: 20-75 мг/кг на добу; добову дозу слід розділити щонайменше на 
три прийоми.
Системне лікування ревматоїдного артриту у дорослих і ювенільного ревматоїдного артриту (при
поліартриті чи олігоартриті).
Дорослі, включаючи осіб літнього віку.
Початкова доза становить 500 мг на добу, її  збільшують щотижня на 500 мг, до досягнення дози 2 г на
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добу (добову дозу слід розділити на 2-4 прийоми). У деяких пацієнтів клінічний ефект може бути
досягнутий через 12 тижнів застосування препарату. Якщо клінічний ефект після 12 тижнів
застосування недостатній, добова доза може бути збільшена до 3 г.
У разі застосування доз більше 2 г на добу слід ретельно контролювати стан хворого.
Діти (6 років і старше).
30-75 мг/кг на добу в  два прийоми. Як правило, максимальна доза становить 2 г на добу. З метою
зменшення ризику можливих шлунково-кишкових небажаних ефектів лікування слід розпочинати з
1/4-1/3 запланованої підтримуючої дози та підвищувати її щотижня з досягненням підтримуючої дози
протягом місяця лікування.
 
Побічні реакції.
Наступні побічні явища спостерігалися у пацієнтів, які застосовували сульфасалазин.
Інфекції та інвазії: асептичний менінгіт, псевдомембранозний коліт.
Порушення з боку системи крові та лімфатичної системи: агранулоцитоз, апластична анемія,
гемолітична анемія, лейкопенія, макроцитоз, мегалобластна анемія, панцитопенія, тромбоцитопенія.
Порушення з боку імунної системи: сироваткова хвороба.
Порушення обміну речовин, метаболізму: втрата апетиту.
Психічні розлади: депресія.
Неврологічні розлади: запаморочення, енцефалопатія, головний біль, периферична нейропатія,
порушення смакових відчуттів /нюху.
Порушення з боку органів слуху та вестибулярного апарату: дзвін у вухах.
Кардіальні порушення: перикардит, ціаноз.
Порушення з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: фіброзний альвеоліт,
інтерстиціальне захворювання легень, еозинофільна інфільтрація, кашель, задишка.
Шлунково-кишкові розлади: біль у животі,  загострення неспецифічного виразкового коліту,  розлади
шлунка, діарея, нудота, панкреатит, блювання.
Розлади гепатобіліарної системи: печінкова недостатність, блискавичний гепатит, гепатит.
Зміни з боку шкіри і підшкірної клітковини: епідермальний некроліз (синдром Лаєлла), синдром
Стівенса-Джонсона,  медикаментозний висип з еозинофілією та системними симптомами (DRESS),
токсична пустулодерма, алопеція, еритема, екзантема, ексфоліативний дерматит, червоний плескатий
лишай, фоточутливість, свербіж, кропив’янка.
Порушення з боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: синдром  Шегрена,  системний
червоний вовчак, артралгія.
Розлади з боку сечовидільної системи: нефротичний синдром, інтерстиціальний нефрит, кристалурія,
гематурія, протеїнурія.
Розлади репродуктивної системи та молочних залоз: оборотна олігоспермія.
Загальні розлади: набряк обличчя, пропасниця, забарвлення шкіри та рідин організму в жовтий колір.
Дослідження: індукція аутоантитіл, підвищення активності ферментів печінки.
 
 
 
Передозування.
Хворі з порушенням функції нирок мають вищий ризик тяжких передозувань.  Найбільш імовірними
симптомами передозування, як і у всіх сульфонамідів є нудота і блювання, біль у животі. Лікування
передозування – симптоматична і підтримуюча терапія, в тому числі алкалізація сечі. Слід ретельно
спостерігати за станом хворого,  оскільки у деяких випадках може виникати метгемоглобінемія або
сульфагемоглобінемія, що потребує відповідного лікування.
 
Застосування в період вагітності або годування груддю.
Дослідження застосування препарату на щурах і кролях не виявило ніякої шкоди для плода. За даними
тривалого клінічного застосування сульфасалазину вагітними, не встановлено небезпеки
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тератогенності. Якщо сульфасалазин застосовується в період вагітності, можливість ембріональної
шкоди незначна. Сульфасалазин при пероральному застосуванні затримує абсорбцію і метаболізм
фолієвої кислоти і може спричинити її дефіцит. Оскільки шкідливий вплив повністю не виключається, 
сульфасалазин може призначатися вагітним лише у разі явної необхідності. .
Сульфасалазин і сульфапіридин у невеликій кількості виявлені в материнському молоці, тому препарат
слід застосувувати з обережністю під час годування груддю, особливо у випадку недоношених
новонароджених та дефіциту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.
 
Діти.
Препарат протипоказаний дітям до 6 років. Застосування препарату при лікуванні дітей із системною
формою ювенільного ревматоїдного артриту часто спричиняє реакції, подібні до сироваткової
хвороби; тому  сульфасалазин  не рекомендується призначати цим пацієнтам.
 
Особливості застосування.
До початку лікування і протягом його перших 3 місяців усім хворим повинні бути зроблені розгорнуті
аналізи крові (включаючи лейкоцитарну формулу), визначені показники функції печінки та нирок
(включаючи аналіз сечі). В подальшому ці показники контролюють за клінічними показаннями.
Наявність таких клінічних ознак, як фарингіт, пропасниця, блідість, пурпура або жовтяниця протягом
лікування сульфасалазином може свідчити про мієлосупресію, гемоліз або гепатотоксичність. За
наявності цих ознак лікування сульфасалазином слід припинити до отримання результатів аналізу
крові.
Пацієнтам з порушенням функції печінки або нирок, із захворюваннями крові сульфасалазин
призначають лише тоді, коли потенційна користь переважає ризик.
Сульфасалазин слід призначати з обережністю хворим з вираженою алергією або бронхіальною
астмою.
Сульфасалазин при пероральному застосуванні сповільнює абсорбцію і метаболізм фолієвої кислоти,
що може спричинити її дефіцит і призвести до серйозних порушень кровотворення (макроцитозу і
панцитопенії).
Як і інші сульфонаміди, сульфасалазин може спричинювати гемоліз у пацієнтів з дефіцитом глюкозо-6-
фосфатдегідрогенази.
Оскільки сульфасалазин спричиняє кристалурію та утворення конкрементів у нирках, слід 
контролювати достатність вживання рідини.
У чоловіків, які лікувалися сульфасалазином, може виникати олігоспермія і безпліддя. Після
припинення терапії сульфасалазином  ці симптоми повністю зникають протягом 2-3 місяців.
 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими
механізмами.
Ефект сульфасалазину на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом або роботі з іншими
механізмами систематично не оцінювався.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодій.
Одночасний прийом сульфазалазину може зменшити всмоктування дигоксину,  що призводить до
відсутності терапевтичних рівней останнього у сироватці.
У зв’язку з пригніченням сульфасалазином ферменту тіопуринметилтрансферази при одночасному
застосуванні сульфасалазину і тіопурин-6-меркаптопурину або його проліків може виникнути
пригнічення функції кісткового мозку і лейкопенія.
Застосування сульфасалазину і метотрексату у хворих на ревматоїдний артрит  не змінює
фармакокінетичних характеристик препаратів. Проте повідомлялося про збільшену частоту побічних
проявів з боку травного тракту, зокрема нудоти.
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Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Механізм дії сульфасалазину (ССЗ) або його метаболітів, 5-аміносаліцилової кислоти (5-АСК) та
сульфапіридину (СП), досі вивчається, але може бути пов'язаний з протизапальними та/або
імуномодулюючими властивостями,  що спостерігалися у дослідженнях на тваринах та моделях in
vitro, зі спорідненістю до сполучної тканини та/або відносно високими концентраціями, яких препарат
досягає у серозній рідині, печінці та стінках кишечнику, як було показано в авторадіографічних
дослідженнях на тваринах. В клінічних дослідженнях при ректальному введенні ССЗ, СП та 5-АСК
хворим на виразковий коліт, було показано, що терапевтичний ефект, вірогідно, забезпечується
завдяки 5-АСК. Відносний внесок вихідної сполуки та основних метаболітів у дію при ревматоїдному
артриті невідомий.
Фармакокінетика.
Дослідження іn vivo показали, що при пероральному застосуванні ССЗ абсолютна біодоступність
вихідної сполуки становить менше 15 %. У кишечнику ССЗ метаболізується кишковими бактеріями до
СП та 5-АСК. З цих двох сполук, СП досить добре всмоктується із кишечника та значним чином
метаболізується, в той час як 5-АСК всмоктується значно менше.
Всмоктування: після перорального застосування 1  г ССЗ в 9 здорових чоловіків,  менше 15 % дози
всмоктувалося у вигляді вихідної сполуки. Концентрації ССЗ у сироватці здорових добровольців
досягали рівня визначення через 90 хвилин після прийому. Максимальна концентрація ССЗ
досягалася через 3-12 годин після прийому, середня пікова концентрація (6 мкг/мл) — через 6 годин.
На відміну від цього, пікові плазмові концентрації як СП, так і 5-АСК досягалися приблизно через 10
годин після застосування.  Такий більш тривалий час до пікової концентрації вказує на транзит по
кишечнику до його нижніх відділів, де відбувається опосередкований бактеріями метаболізм. СП,
вочевидь, добре всмоктується із товстого кишечнику, його біодоступність оцінюється у 60 %. В цьому
ж дослідженні ступінь всмоктування 5-АСК з травного шляху була значно меншою; оцінена
біодоступність становила від 10 % до 30 %.
Розподіл: після внутрішньовенної ін'єкції, розрахований об'єм розподілу (Vdss) ССЗ становив 7,5 ± 1,6
л. ССЗ значним чином зв'язується з альбуміном (>99,3 %), в той час, як для СП цей показник
становить лише 70 %. Ацетилсульфапіридин (АцСП), головний метаболіт СП, приблизно на 90  %
зв'язується з протеїнами плазми.
Метаболізм: як зазначалося вище, ССЗ метаболізується кишковими бактеріями до СП та 5-АСК.
Приблизно 15 % дози ССЗ всмоктується у вигляді вихідної сполуки та метаболізується у печінці до тих
самих двох сполук. Відмічений період напіввиведення з плазми крові після внутрішньовенного
введення сульфасалазину становить 7,6 ± 3,4 год. СП метаболізується переважно шляхом
ацетилювання до АцСП. Швидкість метаболізму СП до АцСП залежить від фенотипу ацетилятора. У
швидких ацетиляторів середній період напіввиведення СП з плазми становить 10,4 год., а у повільних
— 14,8 год. СП також може метаболізуватися до 5-гідроксисульфапіридину (SPOH) та N-ацетил-5-
гідроксисульфапіридину. 5-АСК метаболізується переважно у печінці та кишечнику до N-ацетил-5-
аміносаліцилової кислоти незалежним від фенотипу ацетилювання шляхом. Через низькі концентрації
5-АСК у плазмі після перорального застосування, надійно оцінити період напіввиведення сполуки з
плазми неможливо.
Виведення: абсорбовані СП, 5-АСК та їхні метаболіти виводяться переважно нирками у формі вільних
метаболітів або глюкуронідних кон'югатів. Більша частина 5-АСК лишається у просвіті товстого
кишечнику та виводиться у вигляді 5-АСК і ацетил-5-АСК з фекаліями. Розрахований кліренс ССЗ
після внутрішньовенного введення становив 1 л/год. Нирковий кліренс за оцінками становив до 37 %
загального кліренсу.
Дані безпеки доклінічних досліджень.
Дворічні дослідження канцерогенності пероральної форми були проведені на самцях та самицях щурів
лініі F344/N та мишей лінії B6C3F1. У щурів сульфасалазин вивчався у дозах 84 (496 мг/м2), 168 (991
мг/м2) та 337,5 (1991 мг/м2) мг/кг/добу. У самців щурів спостерігалося статистично значуще
підвищення частоти перехідноклітинної папіломи сечового міхура. У двох самиць (4 %) з групи дози
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337,5 мг/кг було відмічено перехідноклітинну папілому нирок.  Підвищена частота новоутворень у
сечовому міхурі та нирках щурів була також пов'язана зі збільшенням випадків утворення каменів у
нирках та гіперплазії перехідноклітинного епітелію. В дослідженні на мишах сульфасалазин вивчався у
дозах 675 (2025 мг/м2), 1350 (4050 мг/м2) та 2700 (8100 мг/м2) мг/кг/добу. Частота гепатоцелюлярної
аденоми чи карциноми в самців та самиць мишей була значно вищою в усіх групах лікування
порівняно з контролем.
Сульфасалазин не проявив мутагенних властивостей в аналізі зворотніх бактеріальних мутацій (тест
Еймса) або в аналізі мутацій локусу HGPRT в клітинах лімфоми мишей лінії  L51784. Однак,  була
помічена сумнівна мутагенна реакція на сульфасалазин в мікроядерному тесті кісткового мозку мишей
та щурів,  а також периферичних еритроцитів мишей, у сестринському хроматидному обміні,  аналізі
хромосомних аберацій та мікроядер культури лімфоцитів людини.
Порушення чоловічої фертильності спостерігалося у дослідженнях репродуктивності у щурів в дозах
800 мг/кг/добу (4800 мг/м2). Описані випадки олігоспермії та безпліддя у чоловіків, які лікувалися
сульфасалазином. Після відміни препарату ці явища, вочевидь, минають.
 
Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: жовто-оранжеві еліптичні, двоопуклі таблетки, вкриті 
кишковорозчинною оболонкою, марковані літерами “КPhc” на одному боці, та кодом препарату “102”
на іншому.
 
Термін придатності.
5 років.
 
Умови зберігання.
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище + 25 °С.
 
Упаковка.
По 100 таблеток у флаконі; в картонній упаковці.
 
 
Категорія відпуску. За рецептом.
 
Виробник.
Кемвел АБ, Швеція.
 
Місцезнаходження.
Bjоrkgatan 30
751 82 Uppsala, Sweden.
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