
المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال المعلومات وصف ميزات
الكاملة الوصفات معلومات انظر وفعالية. بأمان  IMPAVIDOالستخدام الالزمة

.IMPAVIDOلـ

في الحمل اختبار على الحصول الحوامل. النساء في تستخدم ال الجنين. سمية•

الحمل منع وسائل الستخدام المشورة تقديم العالج. بدء قبل المصل أو البول

 Warning،5.1 ،،8.1 ،8.8 13.1 (اإلنجاب على القدرة ذوات اإلناث في الفعالة

Boxed(.
في الخصوبة وضعف الخصية ضمور في  Miltefosineتسبب اإلنجاب. على آثار•

الذين للمرضى المشورة تقديم الجرذان. إناث في الخصوبة وضعف الجرذان ذكور

اآلثار وأن الحيوانات على أجريت التي الدراسات في اإلنجابية السمية من يعانون

.)13.1(كاف ٍبشكل تقييمها يتم لم اإلنسان خصوبة على المحتملة
بعد أسابيع 4 ولمدة العالج أثناء الدم في الكرياتينين مراقبة الكلوية. التأثيرات•

.)5.36.1 ، (العالج انتهاء
5.46.1 ، (العالج أثناء والبيليروبين الترانساميناسات مراقبة الكبدية. التأثيرات•

(.
.)5.5(السوائل تناول تشجيع الهضمي. الجهاز تأثيرات•
الليشمانيات داء عالج أثناء الدموية الصفائح عدد مراقبة الصفيحات. قلة•

.)5.66.1 ، (الحشوي
لمنع بديلة طريقة باستخدام المشورة تقديم الفموية. الحمل موانع امتصاص•

.)5.7(اإلسهال أو   /والقيء حدوث حالة في الحمل
. )IMPAVIDO )5.8أوقفجونسون. ستيفنز متالزمة•

الفم ، طريق عن لالستخدام  ، )ميلتيفوزين( IMPAVIDOكبسوالت

2014األمريكية: المبدئية الموافقة

الوصفات معلومات على اطلع  الجنينسمية تحذير:
بالكامل.محاصر تحذير على للحصول الكاملة

في والتسبب الجنين موت حدث للجنين. ضرراً  IMPAVIDOعقار يسبب قد
الجرعة من أقل بجرعات بالميلتيفوزين تدار التي الحيوانات في ماسخة حدوث

على الحصول الحوامل. للنساء  IMPAVIDOبإعطاء تقم ال بها. الموصى البشرية
وصف قبل اإلنجاب على القدرة ذوات اإلناث في البول أو الدم في الحمل اختبار

IMPAVIDO.
الحمل منع وسائل الستخدام اإلنجاب على القدرة ذوات لإلناث المشورة تقديم

.)8.813.1 ، 8.1 ، 5.1 ، 4.1 ، (العالج بعد أشهر 5 ولمدة العالج أثناء الفعالة

------------------------------- العكسية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

والقيء الغثيان المرضى من 2٪ في تحدث التي العكسية التفاعالت تشمل•

والنعاس والحكة البطن وآالم والدوخة الشهية وانخفاض والصداع واإلسهال

.)6.1(الكرياتينين وارتفاع الترانساميناسات وارتفاع

--------------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPAVIDO ≤ 12والمراهقين البالغين في يستخدم لالشمانية مضاد دواء هو  --------

لعالج: )رطل66 (كجم 30 ≥وزنهاسنة

.)1(دونوفانيالليشمانيا بسببالحشوي الليشمانيات داء•
الليشمانية البرازيلية ، الليشمانية بسببالجلدي الليشمانيات داء•

guyanensis، 1(بانامينسيسالليشمانيا و(.
:االستخدامحدود  .)1(البرازيليةالليشمانيا بسببالمخاطي الليشمانيات داء•

الوبائية. البيانات إلى السريرية التجارب في تقييمها تم التي األنواع استندت الليشمانيا

14 ،  )إلىاألنواع الليشمانياالشيءلنفس االستجابة في جغرافي تباين هناك يكون قد

IMPAVIDO )1 . نجاعةIMPAVIDO  تقييمها.يتم لم األنواع الليشمانيااآلخرينعالج في

. Inc Therapeutics Paladinبشركة اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ

أو  1FDA-800-1088-الرقم على  FDAأو 1-888-550-6060 الرقم على

medwatch/www.fda.gov

-------------األدوية------------------ تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المختبر.في البشرية  P450السيتوكروم إنزيمات  IMPAVIDOيثبط لم•

.)712.3 ، (الفئران في A 3السيتوكروم نشاط  IMPAVIDOيحفز لم•

الطعام مع تناول  ------------------------واالدارة الجرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المعوية.المعدية السلبية الفعل ردود لتحسين

.)2(متتالياً يوماً 28 لمدة يومياً مرتين مجم 50 واحدة كبسولة كجم: 44 إلى 30•
.)2(متتالياً يوماً 28 لمدة يومياً مرات ثالث مجم 50 واحدة كبسولة أكثر: أو كجم 45•

------------------------ محددة مجموعات في استخدام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

الحمل اختبار على الحصول الحمل. أثناء  IMPAVIDOاستخدام ينبغي ال الحمل:•

5.1 ، 4.1 ، (وصفه قبل اإلنجاب على القدرة ذوات اإلناث في المصل أو البول في

، 8.1 ، 8.813.1(.
لألم. الدواء أهمية حسب اإلرضاع أو الدواء تناول عن التوقف المرضعات: األمهات•

. )IMPAVIDO )8.3عالجبعد أشهر 5 لمدة الطبيعية الرضاعة تجنب

وسائل الستخدام لإلناث المشورة تقديم اإلنجاب: إمكانات من والذكور اإلناث•

المشورة تقديم العالج. بعد أشهر 5 ولمدة العالج أثناء الفعالة الحمل منع

ضعف احتمالية وأن الحيوانات ، في اإلنجابية السمية من يعانون الذين للمرضى

.)5.28.8 ، 5.1 ، (كاف ٍبشكل تقييمها يتم لم البشر لدى الخصوبة

كل تحتوي  -------------------والقوة الجرعة أشكال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.)3(ميلتيفوزين مجم 50 على الفموي لالستخدام  IMPAVIDOمن كبسولة

------------------------------ موانع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.)8.813.1 ، 8.1 ، 4.1 ، (الحمل•
.)4.212.3 ، (الرسون سجوجرن متالزمة•
.)4.3(مكوناته من أي أو للميلتيفوزين الحساسية فرط•

الدواء.ودليل المرضى استشارية معلومات على للحصول 17 انظر
واإلحتياطات------------------------المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-miltefosine-impavido-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/204684s000lbl.pdf
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كاملةوصفية معلومات

الجنينسمية تحذير:

تدار التي الحيوانات في والتشوه الجنين موت حدثت للجنين. ضرراً  IMPAVIDOعقار يسبب قد
للنساء  IMPAVIDOبإعطاء تقم ال بها. الموصى البشرية الجرعة من أقل بجرعات بالميلتيفوزين

قبل اإلنجاب على القدرة ذوات اإلناث في البول أو الدم في الحمل اختبار على الحصول الحوامل.
الحمل منع وسائل باستخدام اإلنجاب على القدرة ذوات اإلناث نصح يجب . IMPAVIDOوصف
 ، )4.1(االستعمال موانع انظر [العالجبعد أشهر 5 ولمدة  IMPAVIDOبـ العالج أثناء الفعالة

غير السموم وعلم  )8.18.8 ، (معينة فئات في االستخدام  ، )5.1(واالحتياطات التحذيرات
.)]13.1(اإلكلينيكي

واالستخداماالستطبابات1

لعالج:كجم 30 وزنها سنة 12 ≥والمراهقينالبالغين في  )ميلتيفوزين( IMPAVIDOكبسوالت إلى يشار

.)]14.1(السريرية التجارب انظر [دونوفاني الليشمانيا يسببهالحشوي الليشمانيات داء•

الليشمانيا  و، جويانينسيسالليشمانيا والبرازيليةالليشمانيا عنالناجم الجلدي الليشمانيات داء•

.)]14.2(السريرية التجارب انظر [بانامينسيس

.)]14.3(السريرية التجارب انظر [البرازيلية الليشمانية عنالناجم المخاطي الليشمانيات داء•

االستخدام:حدود

إلى  IMPAVIDOلتقييم السريرية التجارب في دراستها تمت التي األنواع استندت الليشمانيا•

.)]14.114.2 ، (السريرية التجارب انظر [الوبائيةالبيانات

انظر [IMPAVIDOإلى األنواع الليشمانيالنفسهالسريرية االستجابة في جغرافي تباين هناك يكون قد•

.)]14.114.2 ، (السريرية التجارب

تقييمها.يتم لم األنواع الليشمانيااآلخرينعالج في  IMPAVIDOنجاعة•

االستعمالوطريقة الجرعة2

المعوية.المعدية السلبية الفعل ردود لتحسين الطعام مع تناول متتالياً. يوماً 28 العالج مدة

Miltefosineجرعة 1: الجدول
االستعمالوطريقة الجرعةوزن

ء)والعشااإلفطار (الطعام مع يوميا ًمرتين مجم 50 واحدة كبسولةكجم44 إلى كجم 30
ء)والعشاوالغداء اإلفطار (الطعام مع يومياً مرات ثالث مجم 50 واحدة كبسولةأكثرأو كجم 45

18من 3 صفحة
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القوةونقاط الجرعة أشكال3

صلبة حمراء ، شفافة ، غير جيالتينية كبسوالت هي الفم طريق عن   )IMPAVIDO® )miltefosineكبسوالت

كل تحتوي أبيض. حبر باستخدام الغطاء على مطبوع  MILT"50 "و الكبسولة جسم على  "PLB"مطبوع مع

.)]16(والمناولة التخزين   /التزويدكيفية  ، )11(الوصف انظر [ميلتيفوزينمجم 50 على كبسولة

4

الحمل4.1

موانع

على احصلي الحوامل. النساء في بطالن هو  IMPAVIDOال للجنين. ضرراً  IMPAVIDOعقار يسبب قد

فئات في واالستخدام المعبأ التحذير انظر [IMPAVIDOوصف قبل المصل أو البول في حمل اختبار

.)]8.1(محددة

الرسونسجوجرن متالزمة 4.2

الصيدلة انظر [الرسونسجوجرن-متالزمة من يعانون الذين المرضى في  IMPAVIDOاستخدام يمنع

..)12.3(السريرية

الحساسيةفرط 4.3

من أي أو للميلتيفوزين الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في  IMPAVIDOاستخدام يمُنع

.IMPAVIDOمكونات

5

الجنينسمية 5.1

واإلحتياطاتالمحاذير

في والتشوه ، الموت ذلك في بما الجنين ، الجنين-سمية لوحظت للجنين. ضرراً  Miltefosineيسبب قد

من أقل بجرعات األعضاء تكوين وأثناء المبكر ، الحمل وأثناء التزاوج ، قبل بالميلتفوزين تدار التي الحيوانات

احصلي الحوامل. النساء في  IMPAVIDOتستخدم ال . )(MRHDبها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد

المشورة تقديم اإلنجابية. القدرة ذوات لإلناث  IMPAVIDOوصف قبل المصل أو البول في حمل اختبار على

أشهر 5 ولمدة  IMPAVIDOعالج خالل الفعالة الحمل منع وسائل الستخدام اإلنجابية القدرة ذوات لإلناث

8.18.8 ، (محددة فئات في واالستخدام  )4.1(االستعمال وموانع المعبأ التحذير انظر [العالجمن االنتهاء بعد

[(.

اإلنجابيةاآلثار 5.2

إناث

الضجيج وهجاع لالنعكاس القابل الجريبات ورتق الجرذان في الخصوبة ضعف في  Miltefosineتسبب

الجسمسطح مساحة مقارنات على بناء ً MRHDمن التوالي على مرة 0.2 و 1.0 تقارب بجرعات الكالب في

رسمي.بشكل اإلناث خصوبة على التأثيرات دراسة يتم لم . .)]13.1(اإلكلينيكي غير السموم علم انظر [

18من 4 صفحة
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ذكور

الجرذان في الخصوبة وإضعاف للحياة القابلة المنوية الحيوانات عدد انخفاض في  Miltefosineتسبب

في أعلى جرعة تسببت . .)]13.1(اإلكلينيكي غير السموم علم انظر [MRHDمن مرة 0.4 تقارب بجرعات

10 بعد تماماً ينعكس لم الذي الخصوبة وضعف الخصية ضمور في  ، MRHDمن مرة 1.0 حوالي الجرذان ،

الدواء.تناول انتهاء من أسابيع

انظر [IMPAVIDOعالج خالل العالج أثناء القذف وجود عدم أو ونقص الصفن كيس في ألم عن اإلبالغ تم

كاف.بشكل البشرية الذكور خصوبة على  IMPAVIDOآثار دراسة يتم لم . )]6.2(العكسية التفاعالت

الخصوبة ضعف احتمالية وأن الحيوانات ، خصوبة نتائج بشأن والرجال للنساء المشورة تقديم

كاف.ٍبشكل تقييمها يتم لم البشر في  IMPAVIDOعالج باستخدام

الكلويةاآلثار 5.3

داء عالج في  IMPAVIDOتقيم التي السريرية التجارب في  )(Crالمصل كرياتينين ارتفاع لوحظ

يتلقون الذين المرضى في أسبوعيا الكلى وظائف مراقبة والحشوي. والمخاطي الجلدي الليشمانيات

IMPAVIDO  6.1(العكسية التفاعالت انظر [العالجنهاية بعد أسابيع 4 ولمدة العالج أثناء[(.

الكبديةالتأثيرات 5.4

تقيم التي السريرية التجارب في والبيليروبين  )AST) ، ALTالكبد أميناز ترانس في االرتفاعات لوحظت

IMPAVIDO  الكبد أميناز ترانس مراقبة الحشوي. الليشمانيات داء عالج فيAST) ، ALT(  والبيليروبين

.)]6.1(العكسية التفاعالت انظر [IMPAVIDOيتلقون الذين المرضى في العالج أثناء

المعويةالمعدية اآلثار 5.5

تناول تشجيع الحجم. نفاد إلى يؤدي وقد  IMPAVIDOإدارة أثناء شائع بشكل اإلسهال أو   /والقيء يحدث

.)]6.1(العكسية التفاعالت انظر [الحجمنضوب لتجنب السوائل

الصفيحاتقلة 5.6

الحشوي. الليشمانيات داء من عولجوا الذين المرضى في العالج أثناء الصفيحات قلة عن اإلبالغ تم

6.16.2 ، (العكسية التفاعالت انظر [الحشويالليشمانيات داء عالج أثناء الدموية الصفائح عدد مراقبة

[(.

الفمويةالحمل موانع امتصاص 5.7

الفموية ، الحمل موانع امتصاص على  IMPAVIDOبـ العالج أثناء يحدث الذي اإلسهال أو   /والقيء يؤثر قد

اإلناث ننصح  ، IMPAVIDOبـ العالج أثناء اإلسهال أو   /والقيء حدوث حالة في فعاليتها. يضعف وبالتالي

الفعال.الحمل لمنع إضافية بديلة أو هرمونية غير  )طرق(طريقة باستخدام

18من 5 صفحة
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جونسونستيفنز متالزمة 5.8

لوحظ إذا  IMPAVIDOأوقف . IMPAVIDOبـ العالج أثناء جونسون ستيفنز متالزمة عن اإلبالغ تم

.)]6.1(العكسية التفاعالت انظر [العالجأثناء فقاعي أو مقشر جلدي طفح ظهور

العكسيةالتفاعالت6

الضار التفاعل معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب في لوحظت التي

الممارسة.في المالحظة المعدالت تعكس ال وقد آخر لدواء

السريريةالتجارب تجربة 6.1

الحشويالليشمانيات داء

تلقى الهند. في عاماً 12 عن أعمارهم تقل الذين المرضى في الثالثة المرحلة من واحدة تجربة إجراء تم

بجرعة الفم طريق عن  IMPAVIDO )امرأة88 و رجال 211ً (مريضاً  )299(وتسعون وتسعة مائتان

25 من أقل الوزن كان إذا يومياً واحدة مرة مجم 50 كبسولة (يوماً 28 لمدة يوم   /كجم  /مجم2.5 مستهدفة

64 و 12 بين المرضى أعمار تراوحت . )أكثرأو كجم 25 الوزن كان إذا يومياً مرتين مجم 50 وكبسولة كجم

(24 و 8.2 بين الجسم كتلة مؤشر وتراوح  )كجم38.6 الوزن متوسط   (كجم 67 و 15 بين الوزن تراوح سنة.
 deoxycholateاألمفوتريسين من يوم   /كجم  /مجم1 مريضاً  )99(وتسعون تسعة تلقى . )16.1  متوسط

B  على الرجال من إحصائية داللة ذات أعلى نسبة حصلت جرعة. 15 مقابل يوم كل الوريد طريق عن

IMPAVIDO  ب.باألمفوتريسين مقارنة

تلقى مريض أي يتوف ولم   )IMPAVIDO )2/299مععولجوا الذين المرضى من 1٪ من أقل توفي

٪ 1 و   )IMPAVIDO )6/299متلقيمن ٪ 2 في خطيرة سلبية فعل ردود عن اإلبالغ تم . Bاألمفوتريسين

عالج ذراع كل في العالج عن توقفوا المرضى من ٪ 3 من يقرب ما .  )B )1/99األمفوتريسينمتلقي من

التوقف إلى تؤدي التي الضائرة والتفاعالت الخطيرة الضائرة التفاعالت تضمنت سلبي. فعل رد بسبب

جونسون ، ستيفنز متالزمة  IMPAVIDOبـ مرتبطة ربما أو مرتبطة أنها يعُتقد كان التي الدواء تناول عن

الدرجة من اإلسهال CTCAE1الجلدي ، والطفح المفاصل والتهاب الصفيحات ، ونقص الصفيحات ونقص

األعلى الحد من مرات 10 األعلى الحد ( 4CTCAE الدرجة من الدم بيليروبين وفرط  )اليومفي براز 10  (≥4

.)عاديحد ألقصى الطبيعي

يتلقون الذين الحشوي الليشمانيات مرضى من 2٪ في تحدث التي الطارئة العكسية التفاعالت 2: الجدول
IMPAVIDO

Bاألمفوتريسين
ديوكسيكوالتي

99 =العدد

النظامجهاز فئة
المفضلةالمدة

IMPAVIDO
299 =العدد

الهضميالجهاز اضطرابات

)٪6.1(6)٪20.4(61إسهال
)٪20.0(20)٪37.8(113التقيؤ
العامةاالضطرابات

)٪4.0(4)٪6.3(19القوةفقد
والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

)٪22.2(22)٪23.1(69الشهيةقلة

السلبيةلألحداث العامة المصطلحات معايير 1

18من 6 صفحة
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من 10٪ حوالي في األساس خط فوق مرة Cr)(  1.5الكرياتينين ارتفاعات حدثت الدراسة ، هذه في

من بالمائة عشرة العالج. نهاية في  Bاألمفوتريسين متلقي من 40٪ وفي  IMPAVIDOمتلقي

يوجد ال المتابعة. من أشهر 6 في األساس خط فوق مرة  1.5Cr ارتفاعات لديهم ذراع كل في األشخاص

.Crارتفاع بسبب العالج عن توقف  IMPAVIDOمتلقي

يصل وما  IMPAVIDOمتلقي نصف إلى يصل ما في العالج أثناء الترانساميناسات في ارتفاعات حدثت

و 94٪ في  )3ULN x5-(معتدلة أو  )ULN>) x3خفيفة االرتفاعات كانت ب. األمفوتريسين متلقي ثلث إلى

عن مريض أي يتوقف لم ارتفاع. من عانوا الذين  IMPAVIDOبـ المعالجين المرضى من التوالي على ٪6

الترانساميناسات.في االرتفاعات بسبب العالج

 Bاألمفوتريسين متلقي من 2٪ و 54٪ و  IMPAVIDOمتلقي من 2.4٪ و 62٪ لدى كان العالج ، نهاية في
التوالي.على 50،000 <و 150،000 <الدموية الصفائح عدد

الجلديالليشمانيات داء

أجريت بالغفل مضبوطة واحدة تجربة في الجلدي الليشمانيات داء عالج في  IMPAVIDOفعالية تقييم تم

التجربة في التوالي. على والبرازيل بوليفيا في أجريتا مقارنتين تجربتين وفي وغواتيماال كولومبيا في

من مستهدفة جرعة عاماً 12 من أقل بعمر مريضاً  )89(وثمانون تسعة تلقى بالغفل ، المضبوطة

IMPAVIDO  في وهمياً. عالجاً  )44(وأربعون أربعة وتلقى يوماً 28 لمدة يوم   /كجم  /مجم2.5 تبلغ

من مستهدفة جرعة عاماً 12 من أقل بعمر مريضاً  )120(وعشرون مائة تلقى المقارنة ، التجارب

IMPAVIDO  مجم20 مريضاً  )58(وخمسون ثمانية وتلقى يوماً 28 لمدة يوم   /كجم  /مجم2.5 تبلغ/  

يوماً.20 لمدة بالحقن  )( meglumineالتكافؤ الخماسي األنتيمون من يوم   /كجم

العمر من عاماً 12 من أكبر  IMPAVIDOبـ المعالجين المرضى من ٪2 ≥فيتحدث التي العكسية التفاعالت 3: الجدول

الوهميللتحكم خاضعة تجربة في الجلدي الليشمانيات بداء المصابين

النظامجهاز فئة
المفضلةالمدة

IMPAVIDO
89 =العدد

الوهمي
44 =العدد

والمتاهةاألذن اضطرابات

)٪22.7(10)٪29.2(26الحركةدوار
الهضميالجهاز اضطرابات

)٪6.8(3)٪11.2(10بطنوجع
)٪4.5(2)٪7.9(7إسهال
)٪11.1(5)٪35.9(32غثيان
0)٪4.5(4التقيؤ

واإلداريةالعامة الموقع اضطرابات

)٪2.3(1)٪3.4(3توعك
)٪4.5(2)٪5.6(5بيركسيا

العصبيالجهاز اضطرابات

0)٪4.5(4دوخة

)٪22.7(10)٪28.1(25الراسصداع
0)٪3.4(3نعاس

الجلدوتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

0)٪4.5(4حكة
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العمر من عاماً 12 من أكبر  IMPAVIDOبـ المعالجين المرضى من 2٪ في تحدث التي العكسية التفاعالت 4: الجدول

مقارنتينتجربتين في الجلدي الليشمانيات بداء المصابين

النظامجهاز فئة
المفضلةالمدة

IMPAVIDO
120 =العدد

ميغلومين
58 =العدد

الهضميالجهاز اضطرابات

)٪5.2(3)٪7.5(9بطنوجع
)٪5.2(3)٪15.0(18إسهال
)٪5.2(3)٪41.7(50غثيان
0)٪27.5(33التقيؤ

واالصاباتااللتهابات

0)٪5.8(7اللمفيةاألوعية التهاب

والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

)٪5.8(4)٪10.8(13الشهيةقلة
العصبيالجهاز اضطرابات

)٪6.9(4)٪12.5(15دوخة
الجلدوتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

0)٪5.8(7حكة

في زيادات  IMPAVIDOفي األشخاص من  ٪)13.4(12 /89لدى كان الوهمي ، بالدواء المضبوطة التجربة في

Cr  الدواء تناولوا الذين األشخاص من  ٪)4.5(2 /44بـ مقارنة األساس ، خط من أعلى مرات 1.5-3 بمقدار

تلقوا الذين األشخاص من مماثلة مئوية نسبة كانت المقارنة ، التجربة في العالج. نهاية في الوهمي

IMPAVIDO  ارتفاعات لديهم التكافؤ خماسي األنتيمون أوCr  العالج بعد أشهر 6 و 3 في األساس خط فوق)
التكافؤ خماسي األنتيمون موضوعات من ٪ 11 و  IMPAVIDOموضوعات من ٪ 25 من يقرب ما . ٪)5 حوالي

النشطتين التجربتين في العالج نهاية في األساس خط من أعلى مرات  3Cr-1.5 ارتفاعات لديهم كان

في مشابهاً العالج نهاية في الطبيعي األعلى الحد فوق  ALTو  ASTزيادة تكرار كان للرقابة. الخاضعتين

IMPAVIDO  5 حوالي (الوهمي الدواء ومتلقي(٪.

تضخم الدم ، فقر شملت  IMPAVIDOمجموعة في 2٪ من أقل بنسبة شوهدت التي األخرى الضائرة األحداث

التهاب الخراج ، بالضيق ، الشعور التعب ، البطن ، انتفاخ البلع ، عسر اإلمساك ، البطن ، انتفاخ اللمفية ، العقد

شرى ، جونسون ، ستيفنز متالزمة الخصية ، تورم الخصية ، ألم التنمل ، الخلوي ، النسيج التهاب الخلوي ، النسيج

الجلد.تقيح جلدي ، طفح

التسويقبعد ما تجربة 6.2

هذه ألن نظراً العالم. أنحاء جميع في  IMPAVIDOاستخدام أثناء التالية الضائرة التفاعالت تحديد تم

تقدير دائماً الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها

المحبباتندرة الصفيحات ، قلة : اللمفاويةواألوعية الدم اضطرابات

ميلينا: الهضميالجهاز اضطرابات

محيطيةوذمة معممة ، وذمة : العامةاالضطرابات

18من 8 صفحة

3473184المرجعي: الرقم



اليرقان: الصفراويةالكبدية االضطرابات

تشنج: العصبيالجهاز اضطرابات

عدم المنوي ، السائل حجم انخفاض الصفن ، كيس في ألم : الثديواضطرابات التناسلي الجهاز

القذف.

رعاف: الدمويةاألوعية اضطرابات

األدويةتفاعل7

نشاط ملحوظ بشكل يثبط أو يحفز ال الميلتيفوزين أن الحيواني األيض دراسات وأظهرت المختبرفي

إمكانية تقييم يتم لم . .)12.3(السريرية الصيدلة انظر [الرئيسيةالبشرية  P450السيتوكروم إنزيمات

األدوية.ناقالت مع الميلتيفوزين تفاعل

8

الحمل8.1

دفئة الحمل:

محددةسكانية مجموعات في استخدم

المخاطرملخص

لوحظت فقد ذلك ، ومع متوفرة ، غير البشري الحمل بيانات للجنين. ضرراً  IMPAVIDOعقار يسبب قد

عن تناولها تم التي واألرانب الجرذان في الجنين دراسات في والتشوه ، الموت ذلك في بما الجنينية السمية

للجرعة األقصى الحد من التوالي على مرة 0.2 و 0.06 كانت بجرعات األعضاء تكوين أثناء الفم طريق

من العديد لوحظت . )(BSAالجسم سطح مساحة مقارنة على بناء ً ، )(MRHDبها الموصى البشرية

الميلتيفوزين تناولت التي الفئران إناث في الخصوبة دراسة في والهيكلية الحشوية الجنينية التشوهات

للنساء  IMPAVIDOبإعطاء تقم ال . MRHDمن مرة 0.3 بجرعات الحمل من السابع اليوم خالل التزاوج قبل

الحوامل.

السريريةاالعتبارات

بما معاكسة ، جنينية نتائج إلى يؤدي وقد األم لحياة مهدداً الحشوي الليشمانيات داء يكون قد الحمل ، أثناء

في الوالدة لحديثي والصغيرة العمودي ، االنتقال بسبب الخلقية واألمراض التلقائي ، اإلجهاض ذلك في

وغير أكبر تظهر آفات مع الجلدي الليشمانيات داء يظهر قد الحمل ، أثناء الشديد. الدم وفقر الحمل ، سن

واإلمالص.المبكرة الوالدات ذلك في بما الضائرة ، الجنينية النتائج خطر زيادة مع يترافق وقد نمطية

الحيوانبيانات

6 اليوم من (المبكر الجنيني التطور أثناء للجرذان الجنينية السمية دراسات في  Miltefosineإعطاء تسبب

1.2  ≥بجرعات والتشوه الموت ذلك في بما والجنين الجنين بين تسمم حدوث في  )الحملمن 15 اليوم إلى

غير المخ المسخية التأثيرات تضمنت .  )BSAمقارنة أساس على  MRHDمرة 0.06 (يوم   /كجم  /مجم

لوحظت كما العامة. والوذمة المشقوق ، والحنك الجمجمة ، تجويف يمأل الذي النزفي والسائل المكتمل ،

6 اليوم من (األعضاء تكوين أثناء الفم طريق عن الميلتيفوزين تناول بعد األرانب في والجنين الجنين سمية

في . )BSAمقارنة على بناء ً MRHDمن مرة 0.2 (يوم   /كجم  /مجم2.4  ≥بجرعات  )الحملمن 18 اليوم إلى

  /كجم  /مجم6.0  ≥الميلتيفوزين جرعات عند للحياة قابلة جرعات هناك تكن لم واألرانب ، الجرذان من كل

.)التواليعلى واألرانب للجرذان  BSAمقارنات على بناء ً MRHDمن مرة 0.6 أو 0.3 (يوم

18من 9 صفحة
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من مرة 0.3 (يوم   /كجم  /مجم6.81 الميلتيفوزين جرعات الجرذان ، في اإلناث خصوبة عن منفصلة دراسة في

MRHD ً مقارنة على بناءBSA(  الحمل من السابع اليوم وحتى التزاوج قبل أسابيع أربعة لمدة تناولها تم التي

وتشوه اللون ، بنية بكتل البطينات تمأل المتوسعة المشوهة ، الدماغية الهياكل (الحشوية من العديد أنتجت

(العظمي والهيكل  )الداخليةاألذن وغياب النخامية ، الغدة ونخاع ومشوهة ، مشوهة وعيون الشوكي ، الحبل
بشكل المتضخمة الجمجمة وعظام الصدري ، الفقري العمود لمراكز دمبل شكل على وتعظم المشقوق ، الحنك

الجنينية.التشوهات  )ملحوظبشكل المتوسعة والخيوط ملحوظ ،

.)]13.1(اإلكلينيكي غير السموم علم  ، )4.1(االستعمال موانع انظر [

المرضعاتاألمهات 8.3

األم لبن في األدوية من العديد لوجود نظراً األم. لبن في موجود  IMPAVIDOكان إذا ما المعروف غير من

بشأن قرار اتخاذ يجب  ، IMPAVIDOمن الرضع عند خطيرة ضائرة تفاعالت حدوث احتمالية وبسبب

تجنب يجب لألم. الدواء أهمية االعتبار في األخذ مع الدواء ، تناول عن التوقف أو اإلرضاع عن التوقف

.IMPAVIDOبـ العالج بعد أشهر 5 لمدة الطبيعية الرضاعة

األطفالاستخدام 8.4

للتأثيرات حساسية أكثر اليافعة الفئران كانت عاماً. 12 من أقل األطفال مرضى وفعالية سالمة تثبت لم

المؤشرات انظر [البالغة.الجرذان من والكلى ، العين شبكية تأثيرات خاصة ًالميلتيفوزين ، يسببها التي

.)]1(واالستخدام

الشيخوخةاستخدام 8.5

وأكثر عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص من كافية أعداداً  IMPAVIDOلـ السريرية الدراسات تتضمن لم

سناً.األصغر األشخاص عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد

الكلويالقصور 8.6

الطبيعي األعلى الحد من مرة 1.5 استبعاد تم ≥الدمفي  BUNأو الكرياتينين مستويات من يعانون الذين المرضى

القصور من يعانون الذين المرضى في للميلتفوزين الدوائية الحرائك دراسة يتم لم السريرية. الدراسات من

الكلوي.

الكبديالقصور 8.7

البيليروبين لمستويات األعلى الحد أضعاف 3 ≥الدمفي  ASTأو  ALTمستويات من يعانون الذين المرضى

الحرائك دراسة يتم لم السريرية. الدراسات من الطبيعي األعلى الحد أضعاف 2 استبعاد تم ≥ الطبيعي

كبدي.اختالل من يعانون الذين المرضى في للميلتفوزين الدوائية

اإلنجابيةالقدرة وذكور إناث 8.8

الحملمنع

القدرة ذوات لإلناث المشورة تقديم الحمل. أثناء استخدامه عند للجنين ضرراً  IMPAVIDOعقار يسبب قد

[العالجاكتمال بعد أشهر 5 ولمدة  IMPAVIDOعالج خالل الفعالة الحمل منع وسائل الستخدام اإلنجابية
.)]8.1(محددة فئات في واالستخدام  )5.1(واالحتياطات والتحذيرات المعبأة التحذيرات انظر
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الفموية الحمل موانع امتصاص على  IMPAVIDOبـ العالج أثناء يحدث الذي اإلسهال أو   /والقيء يؤثر قد

الستخدام الفموية الحمل موانع يستخدمن الالئي لإلناث المشورة تقديم فعاليتها. يضعف قد وبالتالي

حدوث حالة في  IMPAVIDOبـ العالج أثناء الفعال الحمل لمنع إضافية بديلة أو هرمونية غير  )طرق(طريقة

.)]5.7(واالحتياطات التحذيرات انظر [العالجأثناء اإلسهال أو   /والقيء

العقم

إناث

في وهجوع لالنعكاس قابل جرابي رتق في وتسبب الفئران في الخصوبة ضعف في  Miltefosineتسبب

علم  ، )5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [MRHDمن التوالي على مرة 0.2 و 1.0 حوالي بجرعات الكالب

رسمي.بشكل اإلناث خصوبة على  IMPAVIDOآثار دراسة يتم لم . .)13.1(السريرية غير السموم

ذكور

الجرذان في الخصوبة وإضعاف للحياة القابلة المنوية الحيوانات عدد انخفاض في  Miltefosineتسبب

.)13.1(السريرية غير السموم علم  ، )5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [MRHDمن مرة 0.4 تقارب بجرعات
الذي الخصوبة وضعف الخصية ضمور في  ، MRHDمن مرة 1.0 حوالي الجرذان ، في أعلى جرعة تسببت .

الذكور خصوبة على  IMPAVIDOآثار دراسة يتم لم الدواء. تناول انتهاء من أسابيع 10 بعد تماماً ينعكس لم

كاف.بشكل البشرية

الخصوبة ضعف احتمالية وأن الحيوانات ، خصوبة نتائج بشأن والرجال للنساء المشورة تقديم

كاف.ٍبشكل تقييمها يتم لم  IMPAVIDOعالج باستخدام

الزائدةالجرعة 10

احصل الزائدة. الجرعة حالة في البطن وآالم واإلسهال للقيء الشائعة الجانبية اآلثار تكون أن المحتمل من

ألن نظراً الضرورة. عند اإللكتروليتات واستبدال الكلى ، وظائف ضعف مخاطر لمنع كاف ٍترطيب على

غسل الميلتيفوزين. إفراز من يزيد لن القسري البول إدرار فإن البول ، في فقط قليال ًيفُرز الميلتيفوزين

الميلتيفوزين.من زائدة جرعة لعالج محدد ترياق يعُرف ال القيمة. معروف غير الهضمي الجهاز

الوصف11

االسم لأللماني. مضاد عامل وهو  ، miltefosineالفعالة المادة على  IMPAVIDOكبسوالت تحتوي

 ]أوكسي ]فوسفينيلهيدروكسي  )هيكساديسيلوكسي[[(- 2 هو للميلتيفوزين الكيميائي
Ntrimethylethylammonium- ، N ، N  .الداخليMiltefosine  في للذوبان قابل أبيض مسحوق هو

:بوزن 4رقم46حC21لـ التجريبية الصيغة لها واإليثانول. الميثانول ،  ، NaOHأو  0.1HCl N بحرية ، الماء

Pالتالية البنائية والصيغة 407.6 جزيئي

ا

ص

ا

+
ن

اا

الالكتوز ، مونوهيدرات الجريزوفولفين ، السليلوز الغرواني ، السيليكون أكسيد ثاني هي النشطة غير المكونات

الحديديك وأكسيد التيتانيوم أكسيد وثاني الجيالتين على الكبسولة غالف تحتوي المغنيسيوم. وستيرات التلك ،

النقي.والماء
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السريريةالصيدلة 12

العملآلية 12.1

..)12.4(السريرية الصيدلة انظر [Miltefosineلليشماني مضاد عامل هو

الدواءحركية 12.3

الحشوي الليشمانيات داء من يعانون الذين المرضى في للميلتفوزين الدوائية الحركية المعلمات سرد يتم

الطويل النصف لعمر نظراً 5. الجدول في  IMPAVIDOباستخدام يوماً 28 لمدة عولجوا الذين والجلد

.)28اليوم أي (العالج نهاية في مستقرة حالة إلى تصل البالزما تركيزات أن يبدو ال  ، )أيام6  (>للميلتفوزين

البالغين للمرضى الفموية الكبسولة تناول بعد  Miltefosineلـ الدواء حركية معلمات  )CV٪ (متوسط   5: الجدول
والجلدالحشوي الليشمانيات بداء المصابين

األعلىتياألعلىج

د
هبالقاهرةاألمريكية الجامعة

)مل  /ساعةميكروغرام (

ز

α ، 2/1رتاوجرعة

F
β ، 2/1ر

)يوم()يوم()ساعة()مل  /ميكروغرام(
66.2

)28.5( )أسابيع4 (يوميا ًمرتين مجم 50
6.4أ

)31.1( األحشاء

الليشمانياتداء

)23اليوم في (

7)2-12(636)26.7(

واحدأسبوع (يوميا ًمرتين مجم 50

ب)أسابيع3 (يوميا ًمجم 50  ) /

75.9

)17.6(
8.5

)28.9( 4)2-8(486)18.1(

الجلدية

جالليشمانياتداء

)27اليوم في (

6.8

حز ، )5.8(

30.7

حز ، )18.3(

22(F(F295)22(37.3)أسابيعTID ) 4مجم 50

ب: يوم   /كجم  /مجم3.1 كان كيلوغرام لكل الجرعة متوسط   البالغون ،  ) /سنة12 (المراهقون أ:

ج: يوم   /كجم  /مجم3.6 كان كيلوغرام لكل الجرعة متوسط   البالغين ،  ) /سنة12 (المراهقين

يوم  /كجم  /مجم1.8 كيلوغرام لكل كان الجرعة متوسط   البالغين ،

)النطاق(الوسيط د:
TIDلـ ساعات8 إلى 0 من AUC ، BIDلـ ساعة12-0 بالقاهرةاألمريكية الجامعة هـ:

: gالنهائي التخلص طور عمر نصف  =αβ ، 2/1 =ر التوزيع ؛ طور عمر نصف 1 ،/2تو:

بالسكانالخاص  PKنموذج إلى تستند تقديرات

)معياريخطأ ٪ (يعني ح:

استيعاب

الليشمانيات داء من يعانون الذين المرضى في للميلتيفوزين. المطلق البيولوجي التوافر تحديد يتم لم

طريق عن  IMPAVIDOكبسوالت تناول بعد القصوى الميلتيفوزين تركيزات إلى الوصول تم الحشوي ،

قد الميلتيفوزين امتصاص أن إلى يشير مما المرضى ، من العديد في مباشرة التالية الجرعة قبل الفم

الجرعات.فترة طوال يستمر

توزيع
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والذي البشرية ، البالزما ببروتين الميلتيفوزين ارتباط تقييم تم البشر. في الميلتيفوزين توزيع دراسة يتم لم

10 إلى 0.1 من الدواء تركيز مدى على 98٪ بنسبة الفائق ، المركزي الطرد طريقة بواسطة تقييمه تم

تناوله بعد واسع نطاق على الميلتيفوزين  ]Cتوزيع يتم 14[اإلشعاعي النشاط الفئران ، في مل.   /ميكروغرام

يتم لم والطحال. والكبد الكلى في اإلشعاعي للنشاط امتصاص أعلى مع ومتكرر منفرد بشكل الفم طريق عن

الحليب.إلى المشيمة وإفراز نقل في التحقيق

واإلفرازالغذائي التمثيل

P450 A7) ، 3البشري السيتوكروم من مختلفاً إنزيماً 15 بواسطة التأكسدي الغذائي التمثيل لوحظ المختبرفي رقم

A5 ، 3A4 ، 3E1 ، 2D6 ، 2C19 ، 2C18 ، 2C9 ، 2C8 ، 2B6 ، 2A6 ، 2B1 ، 1A2 ، 1A1 ، 1 وA14(.

طريق عن الكولين مادة إطالق إلى يؤدي مما البشرية ، الكبد خاليا في البطيء األيضي االنهيار يظهر أن يمكن

من جزء على يحتوي الذي الدهني للكحول يمكن الميلتيفوزين. لجزيء  Dبالفوسفوليباز الشبيه االنقسام

البالمتيك. حمض إلى يتأكسد أن بعد الدهنية لألحماض الغذائي التمثيل عملية في يدخل أن الميلتيفوزين

جيني خلل عن تنتج والتي الرسون ، سجوجرن متالزمة من يعانون الذين المرضى في األكسدة هذه حظر يتم

من يعانون الذين المرضى في  IMPAVIDOاستخدام يمنع الدهنية. األلدهيد هيدروجين نازعة نشاط في

.)]4.2(االستعمال موانع انظر [الرسونسجوجرن-متالزمة

تم التي  P450السيتوكروم إلنزيمات األيض على المعتمد التثبيط أو الوقت على دليل أي هناك يكن لم

ميلتيفوزين.من مل   /ميكروغرام40 حوالي عند فحصها

عن تقييمه تم الذي الكبدي  CYP3Aمحتوى ملحوظ بشكل الفم طريق عن الميلتيفوزين تناول يحفز لم

الفئران.في االريثروميسين من الميثيل إزالة نشاط طريق

البول.في المعطاة الجرعة من 0.2٪ من أقل إخراج تم الحشوي ، الليشمانيات داء مرضى في

الدقيقةاألحياء علم 12.4

العملآلية

عمل آلية تتضمن أن المحتمل من معروفة. غير األنواع الليشمانياضدللميلتيفوزين المحددة العمل طريقة

وتثبيط الغشائية ، الدهون ذلك في بما  ، )والستيروالتالفوسفوليبيدات (الدهون مع التفاعل الميلتيفوزين

باالستماتة.الشبيه الخاليا وموت  ، )الميتوكوندرياوظيفة (أوكسيديز سي السيتوكروم

فيفوفي والمختبرفي نشاط

السريرية الدراسات انظر [السريريةالعدوى حاالت وفي المختبرفي Miltefosineلليشماني مضاد نشاط له

إلى األنواع تختلف قد  الليشمانيامنمختلفة سالالت وكذلك األنواع الليشمانيامختلفةحساسية . )]14(

miltefosine  مختلفة.جغرافية مناطق في

األدويةمقاومة

مع L. braziliensisسالالتبعض للميلتيفوزين. مقاومة تطوير إمكانية الدراسات تظهر المختبرفي

معروفة.غير المالحظات لهذه السريرية األهمية فإن ذلك ، ومع .للميلتيفوزينالجوهرية المقاومة
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أنه يعُتقد طفيلي  الليشمانياالداخلفي الميلتيفوزين تراكم انخفاض بسبب األدوية مقاومة تكون أن يمكن

أو   /و glycoprotein-P ABCناقل عن التعبير في اإلفراط بوساطة الدواء ، تدفق في زيادة عن إما ناتج

 miltefosineناقل من تتكون التي  miltefosineنقل آلية تعطيل طريق عن الدواء امتصاص في انخفاض

دراسة في منتكس مريض من العزالت في الناقل الجين في طفرة حدوث عن اإلبالغ تم الفرعية. بيتا وحدة و

معروفة.غير النتائج لهذه السريرية األهمية فإن ذلك ، ومع واحدة.

السريريةغير السموم علم 13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

الحمض تضخيم اختبار  ، Salmonella-AMESاختبار في سلبي  Miltefosineاختبار السرطنة:   /الطفرات

واختبار ، المختبرفي   /الحيالجسم في UDSاختبار ، المختبرفي الكروموسوماتانحراف اختبار النووي ،

 HPRT  79Vالثدييات لخاليا الجينية الطفرة اختبار أظهر . الحيالجسم في الفمطريق عن الصغيرة الفئران
فإن الجينية ، الطفرات اختبار نتائج جميع ضوء في الجرعة. على االعتماد دون الطفرات تكرار في زيادة

على الطفرات بمخاطر يتعلق فيما سمية صلة ذات تعتبر ال  HPRT  79Vاختبار في الوحيدة اإليجابية النتيجة

البشر.

لوحظ أسبوعاً ، 52 لمدة الفم طريق عن الفئران سمية عن دراسة في السرطنة. دراسات إجراء يتم لم

يومياًتناولها مع الجرذان ذكور من 30 من 3 في الخصية في  Leydigلخاليا غدي ورم وجود

الميلتيفوزين إمكانات . )BSAمقارنة على بناء ً MRHDمن مرة 1.0 (ميلتفوزين يوم   /كجم  /مجم21.5

معروفة.غير البشر في المسرطنة

الحيوانات عدد وانخفاض الخصية ، ضمور لوحظ الجرذان ، ذكور في الخصوبة دراسة من األول الجزء في

كجم   /مجم8.25 البالغة اليومية الفموية الجرعات بعد الجرذان في الخصوبة وضعف للحياة ، القابلة المنوية

10 مدتها تعافي فترة خالل للعكس قابلة النتائج هذه كانت . )BSAمقارنة على بناء ً MRHDمن مرة 0.4 (

)BSAمقارنة على بناء ً MRHDمن مرة 1.0 (يوم   /كجم  /مجم21.5 اختبارها ، تم جرعة أعلى باستثناء أسابيع
تماماً.للعكس قابلة التأثيرات تكن لم حيث  ،

 diestrusأو  metestrusمراحل في الشبق لدورة توقف حدث الجرذان ، في اإلناث خصوبة دراسة في

21.5 و 6.81 جرعات عند . )BSAمقارنة على بناء ً MRHDمن مرة 1.0 (كجم   /مجم21.5 تبلغ عالية بجرعة

أعداد لوحظت  )الجسمسطح مساحة مقارنة على بناء ًالتوالي على  MRHDمن مرة 1.0 و 0.3 (كغم   /ملغم

الكالب ، في أسبوعاً 52 لمدة السموم علم دراسة في الميتة. واألجنة والجنين األجنة ارتشاف من متزايدة

مع الثديية والغدة والمهبل ، الرحم ، في الدورة وتوقف المبايض ، في األذينية الجريبات أعداد زيادة لوحظ

أساس على  MRHDمن مرة  0.2 (يوم   /كجم  /مجم1 جرعات عند الهزال أو التخدير مع المتوافق التشكل

أسابيع.6 مدتها تعافي فترة بعد تماماً للعكس قابلة الكالب في التأثيرات كانت . )BSAمقارنة

األدويةعلم أو   /والحيوانية السموم علم 13.2

التفاعالت كانت واألرانب. والكالب والجرذان الفئران على الميلتيفوزين باستخدام السمية دراسات إجراء تم

مماثلة تعرض مستويات عند الحيوانات في شوهدت ولكن السريرية الدراسات في تالُحظ لم التي العكسية

يلي:كما السريري باالستخدام محتملة صلة وذات اإلكلينيكي التعرض لمستويات

(العين على تؤثر بآفات الفئران في الفم طريق عن الميلتيفوزين تناول ارتبط والمزمنة: الحادة السمية
مرة 0.5 (يوم   /كجم  /مجم10 بجرعات العالج من أسابيع 8 بعد الشبكية تنكس لوحظ . )الشبكيةتنكس

يسببها التي للتأثيرات حساسية أكثر اليافعة الفئران كانت . )BSAمقارنة على بناء ً MRHDمن

والعينين على خاصة الميلتيفوزين ،

18من 14 صفحة

3473184المرجعي: الرقم



مرة 0.1 (يوم   /كجم  /مجم2.15 الجرعات عند الشبكية تنكس من تعاني التي البالغة الفئران من الكلى ،

جرعات عند تحدث التي القريبة األنابيب لظهارة للعكس قابل وضرر  ، )BSAمقارنة على بناء ً MRHDمن

.)BSAمقارنة أساس على  MRHDضعف 0.2 (يوم   /كجم  /مجم4.64

سريريةدراسة 14

الحشويالليشمانيات داء عالج 14.1

عالج في  IMPAVIDOفعالية لتقييم النشطة للرقابة وخاضعة مفتوح تصنيف ذات معشاة دراسة أجُريت

من المعروف من  L. donovaniحيثمنطقة وهي الهند ، بيهار ، والية في الحشوي الليشمانيات داء

والذين عاماً 12 عن أعمارهم تقل الذين المرضى الفيروس. يصيب الذي السائد النوع أنه الوبائية الناحية

قلة الطحال ، تضخم حمى ، (الحشوي الليشمانيات داء مع متوافقة سريرية وأعراض عالمات عليهم تظهر

نخاع أو الطحال نضح في  amastigotesاختيار تم الليشمانياوجودخالل من تأكيده تم  )البيضالكريات

تلقى 1. 3: بنسبة الوريد في  deoxycholate Bاألمفوتريسين أو الفم طريق عن  IMPAVIDOلتلقي العظام

اليوم. في مرتين الطعام وجبات مع مجم  50IMPAVIDO كبسولة كجم 25  ≥وزنهم يبلغ الذين المرضى

في واحدة مرة الطعام وجبات مع مجم  50IMPAVIDO كبسولة كجم 25 عن وزنهم يقل الذين المرضى تلقى

بين الجسم كتلة مؤشر وتراوح  )كجم38.6 الوزن متوسط   (كجم 67 و 15 بين الوزن تراوح الصباح. في اليوم

الوريد طريق عن ب أمفوتريسين إعطاء تم كجم. 70 من أكثر مريض أي يزن لم . )16.1  متوسط (24 و 8.2

المستشفى إلى المرضى نقل تم جرعة. 15 لمدة يوم كل كجم   /مجم1 عند متواصلة ساعات 6 مدار على

العالج.مدة طوال

أو  10L/ 9ALT ،  ×1 <البيضاء الخاليا عدد 109 ×50 <الدموية الصفائح عدد االستبعاد معايير تضمنت

AST ،  مل ، 100   /جم6 <الهيموغلوبينL/ ≤ 3 الحد ≥البيليروبينالطبيعي ، للمعدل األعلى الحد أضعاف

للنطاق األعلى الحد من مرة  >1.5BUN أو الدم في الكرياتينين الطبيعي ، المعدل من مرتين األعلى

في بما للرقابة خاضعة غير أو معوضة غير حالة وأي السيطرة ، فوق ثوان 5ٍ  >البروثرومبينووقت الطبيعي ،

وسائل استخدام اإلنجابية القدرة ذوات النساء من طلُب . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى ذلك

العالج.بعد شهرين ولمدة العالج مدة طوال الفعالة الحمل منع

داء وأعراض عالمات وجود عدم إلى باإلضافة العالج نهاية في أولي عالج أنه على النهائي العالج تعريف تم

تكرار طريق عن العالج نهاية في األولي العالج تقييم تم المتابعة. من أشهر 6 بعد الحشوي الليشمانيات

من كان أشهر. 6 لمدة األولية بالطفيليات عالجهم تم الذين المرضى متابعة تمت العظم. نقي أو الطحال

طريق عن الحشوي الليشمانيات لداء سريرية وأعراض عالمات عليهم تظهر لم الذين المرضى تقييم المقرر

النهائي.العالج لتحديد العظمي النخاع أو الطحال استنشاق

كان تقريباً ، . Bاألمفوتريسين مريضاً 99 وتلقى  IMPAVIDOمريضاً  )299(وتسعون وتسعة مائتان تلقى

تحقيق تم التكافؤ. خماسي األنتيمون باستخدام العالج في سابقاً فشلوا قد ذراع كل في المرضى من ٪ 70

من  ٪)29.5(88 استمر العالج ، من أشهر 6 بعد عالج. ذراع كل في المرضى من 98٪ في األولي الشفاء

بداء توحي وأعراض عالمات ظهور في  Bاألمفوتريسين متلقي من  ٪)12.1(12 و  IMPAVIDOمتلقي

27 الـ خضع مريضا.ً 73 لدى البديل التشخيص إلى األعراض أو العالمات هذه تعُزى الحشوي. الليشمانيات

9 وكان العظم ، نخاع أو الطحال شفط طريق عن للتقييم  ، IMPAVIDOذراع في جميعهم الباقون ، مريضاً

يشير مما  IMPAVIDOو  94B amphotericin ٪ التوالي على ٪ 97 .و الليشمانيالـإيجابيين  ٪)3.0(مريضاً

amastigotesلـ ، النهائي العالج معدالت كانت االنتكاس. إلى
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الهندفي عاماً 12 عن أعمارهم تقل الذين المرضى في الحشوي الليشمانيات داء في  IMPAVIDOفعالية 6: الجدول

IMPAVIDO
299 =العدد

ديوكسيكوالتب أمفوتيريسين

99 =العدد

العالجنهاية

)٪98(97)٪98(293األوليالعالج
العالجبعد أشهر 6

)٪97(96)٪94(282*النهائي العالج
)0(0)٪3(9العالجفشل

)٪3(3)٪3(8للتقييمقابل غير
.٪)6.8-3.0٪ ، (هو النهائي العالج في  )IMPAVIDO)  -B Amphotericin IVللفرق 95٪ الدقيق الثقة فاصل  *

الجلديالليشمانيات داء عالج 14.2

الناحية من معروفة  L. braziliensisوL. panamensisحيثكولومبيا في بالغفل مضبوطة دراسة إجراء تم

الناحية من معروف L. braziliensisحيثغواتيماال وفي األنواع ، الليشمانياالسائدةالعدوى بأنها الوبائية

أعمارهم تزيد الذين واإلناث الذكور المرضى الدراسة شملت للعدوى. المسبب السائد النوع بأنه الوبائية

األغشية في إصابة دون الجلدي الليشمانيات داء انتكاس أو حديثاً تشخيصهم تم والذين عاماً 12 عن

معايير . 2ملم50 عن تقل ال بمساحة األقل على واحدة جلدية قرحة وجود مع طفيلياً ، تأكيده تم المخاطية ،

من مرة 1.5 األعلى الحد ≥البيليروبينالطبيعي ، للمعدل األعلى الحد مرات ALT≤ 2أو  ASTكانت االستبعاد

النساء من طلُب الطبيعي. للنطاق األعلى الحد من مرة  >1.5BUN أو الكرياتينين ومصل الطبيعي ، النطاق

العالج.بعد شهرين ولمدة العالج مدة طوال الفعالة الحمل منع وسائل استخدام اإلنجابية القدرة ذوات

المرضى تلقى 1. 2: تخصيص في الوهمي الدواء أو  IMPAVIDOلتلقي عشوائية بصورة المرضى اختيار تم

45 وزنهم الذين والمرضى اليوم ، في مرتين مجم  50IMPAVIDO كبسولة كجم 45 عن وزنهم يقل الذين

تم كجم. 84 من أكثر مريض أي يزن لم اليوم. في مرات ثالث مجم  50IMPAVIDO كبسولة تلقوا كجم

اكتمال عدم (جزئي عالج أو  )اآلفاتلجميع كامل ظهاري اندمال (واضح أنه على المحدد العالج تعريف

والطفيليات جديدة ، آفات ظهور وعدم اآلفات ، في ٪ 50  >بنسبةتضخم وجود وعدم الظهاري ، االندمال

أشهر 6 في القرحات لجميع الظهاري االندمال وكامل العالج انتهاء من أسبوعين بعد  )إجراؤهتم إذا السلبية

الوهمي.للعالج الشفاء معدل من إحصائياً أعلى  IMPAVIDOلـ المحدد الشفاء معدل كان العالج. نهاية بعد

وغواتيماالكولومبيا في الجلدي الليشمانيات داء عالج في الوهمي بالدواء مقارنة  IMPAVIDOفعالية 7: الجدول

IMPAVIDOالوهمي

)٪30(13 /44)٪66(59 /89*محدد عالج
)٪38(9 /24)٪82(40 /49كولومبيا
)٪20(4 /20)٪48(19 /40غواتيماال

.P 0.0001<قيمة مع  ٪)20.153.4٪ ، (36.8٪ هو المجموعات بين  )95CI٪ (الفرق  *
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التواليعلى حيث البرازيل في منطقتان وهما وماناوس ، باهيا في  IMPAVIDOعن إضافية دراسة أجريت

L. braziliensisوL. guyanensis المرضى تلقى السائدة. المعدية األمراض مسببات الوبائية الناحية من هي

الجرعة كانت يوماً. 28 لمدة شفويا  IMPAVIDOعاماً 65 و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين البالغون   /المراهقون

واحدة مرة مجم 50 كجم 15-29 وزنهم يبلغ الذين المرضى تلقى يوم:   /كجم  /مجم 2.5IMPAVIDO من المستهدفة

كجم 46 عن وزنهم يزيد الذين والمرضى يومياً مرتين مجم 50 كجم 30-45 وزنهم يبلغ الذين المرضى وتلقى يومياً ،

بعد للقرحة الكاملة التهيئة إعادة (األولي العالج هي الفعالية معايير كانت يومياً. مرات ثالث مجم 50 على حصلوا

نهاية من أشهر 6 بعد بالكامل الظهاري النسيج بتشكل االندمال إعادة (محدد بعالج متبوعاً  )العالجنهاية من شهرين

ماناوس في  ٪)67.5(27 /40عاماً 12 بين أعمارهم تتراوح الذين المرضى في المحدد الشفاء معدل كان . )العالج

البرازيل.باهيا ، في  ٪)85(34 /40و بالبرازيل

المخاطيالليشمانيات داء عالج 14.3

المخاطي. الليشمانيات داء عالج في  IMPAVIDOكبسوالت فعالية لتقييم واحد بذراع دراسة أجريت

السائدة.األنواع وبائي هو L. braziliensisحيثبوليفيا في الدراسة أجريت

الطفيليات إلى باإلضافة الجلدي الليشمانيات داء من ندبة وجود مع عاماً 18 ≥مريضا )79(وسبعون تسعة

مهم مصاحب مرض أي يتلق ولم إيجابي ، جلدي اختبار أو آفة مادة من استزراعها أو مالحظتها تمت التي

نهاية بعد شهراً 12 بحلول يوماً. 28 لمدة يوم   /كجم  /مجم2.5 مستهدفة بجرعة ميلتيفوزين سريرياً

الغشاء مواقع من والتآكل والتسلل والحمامي للوذمة كامل حل  ٪)62 (المرضى من 49 لدى كان العالج ،

المصابة.المخاطي

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16

يتم معتمة. حمراء ، صلبة ، جيالتينية كبسولة في ميلتيفوزين ملغ ٥٠ على إمبافيدو من كبسولة كل تحتوي

بطاقة كل تحتوي نفطة. بطاقة خالل من الدفع   /للتقشيرقابلة مطوية بطاقة في  IMPAVIDOكبسوالت توفير

.)01NDC-050-61744 (نفطة بطاقتي على كرتونة كل تحتوي كبسولة. 14 على نفطة

 .]USPالرطوبةعن بعيدا ً.يحفظ ا59-86(ج ا30-15)Fللرحالت يسمح ؛ °68-77(ج ا20-25في يخزن
[ .)Fعليهاتسيطر التي الغرفة حرارة درجة انظر 

األصلي.الكرتون في فقط االستغناء

المرضىإرشاد معلومات 17

والدواءالغذاء إدارة من المعتمد األدوية دليل راجع

الجرعاتتعليمات 17.1

المعوية.المعدية الجانبية اآلثار لتخفيف الطعام مع  IMPAVIDOإعطاء يتم•

إكمال المريض من اطلب كسرها. أو مضغها وعدم كاملة الكبسولة ابتالع المريض من اطلب•

الكاملة.العالج دورة

للعالج الشائعة الجانبية اآلثار من واإلسهال والقيء والغثيان البطن آالم أن المريض أخبر•

هذه كانت إذا به الخاص الصحية الرعاية مقدم إبالغ المريض من وأطلب  IMPAVIDOباستخدام

المريضإرشاد مستمرة. أو شديدة المعوية المعدية الجانبية اآلثار

18من 17 صفحة
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الكلى.إصابة خطر وبالتالي الجفاف لتجنب كافية سوائل الستهالك

اإلنجابإمكانات وذكور إناث 17.2

بـ العالج أثناء الفعالة الحمل منع وسائل الستخدام اإلنجابية القدرة ذوات للنساء المشورة تقديم•

IMPAVIDO  محددة فئات في واالستخدام المعبأ التحذير انظر [العالجانتهاء بعد أشهر 5 ولمدة)
، 8.18.8[(.

هرمونية غير  )طرق(طريقة الستخدام الفموية الحمل موانع يستخدمن اللواتي للنساء المشورة تقديم•

أو   /والقيء حدوث حالة في  IMPAVIDOبـ العالج أثناء الفعال الحمل لمنع إضافية بديلة أو

.)8.8(محددة فئات في واالستخدام  )5.7(واالحتياطات التحذيرات انظر [اإلسهال

اكتمال بعد أشهر 5 ولمدة  IMPAVIDOبـ العالج أثناء اإلرضاع بعدم المرضعات األمهات نصح•

.])8.3(محددة فئات في االستخدام انظر[العالج

ويضعف الجرذان ، ذكور عند العقم يسبب  IMPAVIDOعقار بأن والرجال للنساء المشورة تقديم•

بأن المرضى إبالغ الكالب. إناث في المبيض بصيالت في رتق ويسبب الجرذان ، إناث عند الخصوبة

 )5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [كافٍبشكل تقييمها يتم لم البشر لدى الخصوبة ضعف احتمالية
.)8.8(محددة فئات في واالستخدام

خالل:من وزعت

Street Orange  1209

Center Inc. Trust 

Therapeutics Paladin
19801دي ويلمنجتون ،

األمريكيةالمتحدة الواليات
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الدواءدليل

do(-vee-PA-IMPAVIDO® )Im
)ميلتيفوسين(

كبسوالت

عالجك.أو الطبية حالتك عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى التحدث محل المعلومات هذه تحل ال . IMPAVIDOتتلقى أن قبل هذا الدواء دليل اقرأ

مخاطر في  IMPAVIDOعقار يتسبب قد ؟ IMPAVIDOعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

الحمل:على جسيمة

خطيرة.خلقية عيوب أو الموت لخطر معرض طفلك فإن الحمل ، أثناء  IMPAVIDOتأخذ كنت إذا حامال.ً كنت إذا  IMPAVIDOتأخذي ال•

أشهر 5 ولمدة  IMPAVIDOعالج أثناء  )الحملمنع وسائل (الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام حوامل يصبحن أن يمكن الالتي النساء على يجب•

لكالمناسبة النسل تحديد طريقة بك الخاص الصحية الرعاية مقدم مع ناقش . IMPAVIDOعالج عن التوقف بعد

حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث الفور. على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر  ، IMPAVIDOتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا•

عن السجل هذا في التسجيل يمكنك والرضع. الحمل على  IMPAVIDOتأثير كيفية لمعرفة دراسة هذه . IMPAVIDOالحمل سجل في المشاركة

xxxxxxxبالرقم االتصال طريق
؟IMPAVIDOهو ما

IMPAVIDOالليشمانيات داء من معينة أنواع لعالج يستخدم طبية وصفة دواء :هو
)الداخليةأعضائك على يؤثر (الحشوي الليشمانيات داء•
)بشرتكيصيب (الجلدي الليشمانيات داء•
)وحلقكوفمك أنفك يصيب (المخاطي الليشمانيات داء•

عاماً.12 سن دون لألطفال وفعاالً آمناً  IMPAVIDOعقار كان إذا ما المعروف غير من

كنت:إذا  IMPAVIDOتأخذ ال ؟ IMPAVIDOيأخذ أن يجب ال الذي من

حامل•

الرسونسجوجرن متالزمة لديك•

.IMPAVIDOفي المكونات قائمة على للحصول النشرة هذه نهاية انظر . IMPAVIDOمكونات من أي أو الميلتيفوزين من حساسية لديك•

.IMPAVIDOتناول قبل الدم أو البول في حمل اختبار إجراء الحمل على القادرات النساء على يجب حمل. اختبار تجر ِولم الحمل يمكنها امرأة هي•

العالجبعد أشهر 5 ولمدة  IMPAVIDOعالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة الستخدام استعداد على ولست حامال ًتصبح أن يمكن امرأة كنت•

كنت:إذا ذلك في بما الطبية ، حاالتك جميع عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر  ، IMPAVIDOتأخذ أن قبل

باستخدام العالج بدء قبل والكبد الكلى لفحص الدم فحوصات إجراء بك الخاص الصحية الرعاية مقدم على يجب الكبد. أو الكلى في مشاكل لديك•

IMPAVIDO  وبعده.وأثناءه

بعد.يولد لم الذي طفلك  IMPAVIDOعقار يؤذي قد للحمل. تخططين أو حامل  •

الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث األم. حليب إلى ينتقل  IMPAVIDOكان إذا ما المعروف غير من الطبيعية. للرضاعة التخطيط أو الطبيعية الرضاعة  •

بعد أشهر 5 ولمدة  IMPAVIDOعقار تناول أثناء الطبيعية الرضاعة تجنب يجب . IMPAVIDOتتناول كنت إذا طفلك إلطعام طريقة أفضل حول بك

.IMPAVIDOتناول عن التوقف

والمكمالت والفيتامينات طبية وصفة دون تصرف التي األدوية ذلك في بما تتناولها ، التي األدوية جميع عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

العشبية.

؟IMPAVIDOآخذ أن يجب كيف

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم يخبرك كما تماماً  IMPAVIDOخذ  •

بالكامل.يوماً 28 لمدة  IMPAVIDOعالج أكمل  •

البلع.قبل  IMPAVIDOتمضغ أو تذوب أو تسحق أو تكسر ال كاملة.  IMPAVIDOكبسوالت تناول  •

المعدة.مشاكل تقليل في للمساعدة الطعام مع  IMPAVIDOعقار تناول  •

 IMPAVIDOعقار يتسبب قد ؟ IMPAVIDOلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

ذلك:في بما خطيرة ، جانبية آثار حدوث في

"؟IMPAVIDOعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما "انظر
يسبب  IMPAVIDOعقار كان إذا ما المعروف غير من الكالب.إناث في الشهرية الدورة واضطراب الجرذان وإناث ذكور في الخصوبة مشاكل•

النساءأو الرجال عند الخصوبة في مشاكل

القذفنقص أو وغياب الخصية ألم•

والكبدالكلى مشاكل•

من تعاني كنت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل والجفاف. واإلسهال القيء  IMPAVIDOيسبب أن يمكن . المعدةفي مشاكل•

واإلسهال.القيء أثناء الجفاف منع في للمساعدة الماء من الكثير اشرب يختفي. ال الذي واإلسهال الشديد القيء

إضافية وسيلة استخدمي الحمل. منع في فعالية أقل الحمل منع حبوب جعل في واإلسهال القيء يتسبب قد . الحملمنع حبوب فعالية انخفاض•

واإلسهال.القيء من تختفي حتى النطاف ، مبيد مع الذكري الواقي مثل النسل ، لتحديد

.)الدمتجلط على تساعد التي الدم خاليا وهي (الدمويةالصفائح عدد في انخفاض•
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بثور ظهور مع جلدي بطفح أصبت إذا جونسون. ستيفنز متالزمة تسمى خطيرة جلدية مشكلة  IMPAVIDOيسبب أن يمكن خطيرة.جلدية مشاكل•

بك.الخاص الصحية الرعاية بمقدم واتصل الفور على  IMPAVIDOتناول عن فتوقف  ، IMPAVIDOتناول أثناء

الشهية ، وانخفاض البطن ، آالم األخرى الجانبية اآلثار تشمل واإلسهال. والقيء الغثيان يلي:ما  IMPAVIDOلـ شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار تشمل

الكلى.أو الكبد اختبارات في والتشوهات الجلد ، وحكة والنعاس ، والصداع ، والدوخة ،

من لمزيد . IMPAVIDOلـ المحتملة الجانبية اآلثار كل ليست هذه يختفي. ال أو يزعجك جانبي أثر أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل المعلومات ،

.1FDA-800-1088-الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك

؟IMPAVIDOتخزين يمكنني كيف

.)مئويةدرجة 25 إلى مئوية درجة 20 (فهرنهايت درجة 77 إلى فهرنهايت درجة 68 بين الغرفة حرارة درجة في  IMPAVIDOبتخزين قم•

الرطوبة.من  IMPAVIDOيحمي•

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية وجميع  IMPAVIDOاحفظ

.IMPAVIDOلـ والفعال اآلمن االستخدام حول عامة معلومات

أهم هذا الدواء دليل يلخص لها. وصفها يتم لم لحالة  IMPAVIDOتستخدم ال هذا. الدواء دليل في المذكورة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

رعايتك من تطلب أن يمكنك الصيدلي. أو الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا . IMPAVIDOحول المعلومات

الصحيين.للمهنيين مكتوبة  IMPAVIDOحول معلومات على الحصول الصيدلي أو الصحية

لديك.

XXXX

منهاتعاني التي األعراض نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص  IMPAVIDOتعطي ال

-1XXX-XXX-بالرقم اتصل أو ، www.dailymed.nlm.nih.govأو www.TRADENAME.comإلى انتقل المعلومات ، من لمزيد

ميلتيفوسينالنشط:العنصر ؟ IMPAVIDOمكونات هي ما

غالف تحتوي المغنيسيوم. وستيرات التلك ، الالكتوز ، مونوهيدرات الجريزوفولفين ، السليلوز الغرواني ، السيليكون أكسيد ثاني فعالة:غير مكونات

النقي.والماء الحديديك وأكسيد التيتانيوم أكسيد وثاني الجيالتين على الكبسولة

.Inc ، Therapeutics Paladinبواسطة: توزيعها تم

سنةشهر صدر:األمريكية.والدواء الغذاء إدارة قبل من هذا الدواء دليل على الموافقة تمت

3473184المرجعي: الرقم


