
จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่าย ไฮไลท์เหล่านี้ไมไ่ด้รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นต่อการ
ใช้ IMPAVIDO อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา 
IMPAVIDO ฉบับเต็ม

• ความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์ ห้ามใช้ในสตรีมคีรรภ์ รับการทดสอบ
การตั้งครรภ์ในปัสสาวะหรือซีรัมก่อนเริ่มการรักษา แนะนําให้ใชก้ารคุมกําเนิด
อย่างมีประสิทธิผลในสตรีทีม่ีศักยภาพในการสืบพันธุ์ (Boxed Warning, 5.1, 
8.1, 8.8, 13.1)

• ผลการสืบพันธุ์ มิลเทโฟซีนทําให้เกิดอัณฑะฝ่อและภาวะเจริญพันธุ์บกพร่องในหนู
เพศผู้และภาวะเจริญพันธุ์บกพร่องในหนูเพศเมีย แนะนําให้ผู้ป่วยทีม่ีความเป็นพิษ
ต่อระบบสืบพันธุ์ในการศึกษาในสัตว์ทดลองและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์อย่างเพียงพอ (13.1)

• ผลกระทบของไต ตรวจสอบ creatinine ในซีรัมระหว่างการรักษาและ 4 สัปดาห์
หลังสิ้นสุดการรักษา (5.3, 6.1)

• ผลกระทบของตับ ตรวจสอบ transaminases และ bilirubin ระหว่างการรักษา 
(5.4, 6.1)

• ผลต่อระบบทางเดินอาหาร. ส่งเสริมการบริโภคของเหลว (5.5)
• ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า. ตรวจสอบจํานวนเกล็ดเลือดระหว่างการรักษาลชิมาเนียที่เกี่ยวกับ

อวัยวะภายใน (5.6, 6.1)
• การดูดซึมของยาคุมกําเนิด แนะนําให้ใชว้ิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นหากเกิดอาการ

อาเจียนและ/หรือท้องร่วง (5.7)
• กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน ยกเลิก IMPAVIDO (5.8)

อิมพาวิโด (มิลเทโฟซีน) แคปซูล สําหรับใช้ในช่องปาก การ
อนุมัติเบื้องต้นของสหรัฐฯ: 2014

คําเตือน: ความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ ์ดขู้อมูลการ
สั่งจ่ายยาฉบับเต็มสําหรับคําเตือนชนิดบรรจกุล่องที่สมบูรณ์

อิมพาวิโดอาจทําให้ทารกในครรภไ์ด้รับอันตราย การเสียชีวิตของทารกในครรภแ์ละ
การก่อมะเร็งในครรภ์ เกิดขึ้นในสัตว์ที่ได้รับ miltefosine ในปริมาณที่ตํ่ากว่า
ปริมาณที่แนะนําของมนุษย์ ห้ามใช้ IMPAVIDO กับสตรีมีครรภ์ รับการทดสอบ
การตั้งครรภ์ในซีรัมหรือปัสสาวะในสตรีที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์ก่อนกําหนดอิม
พาวิโด
แนะนําใหส้ตรีมีศักยภาพในการสืบพันธุ์เพื่อใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลใน
ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 5 เดือนหลังการรักษา (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไมพ่ึงประสงค์ -------------------- --------------
• อาการไม่พึงประสงคท์ีเ่กิดขึ้นใน≥2% ของผู้ป่วย ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน 

ท้องร่วง ปวดศีรษะ ความอยากอาหารลดลง เวียนศีรษะ ปวดท้อง อาการคัน 
อาการง่วงซึม ทรานส์อะมเินสสูง และครีเอตินินสูง (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใช้และการใชง้าน 
------------------------------ -------- อิมพาวิโดเป็นยา antileishmanial ทีร่ะบุในผู้ใหญแ่ละ
วัยรุ่น ≥อายุ 12 ปี ชั่งนํ้าหนัก≥30 กก. (66 ปอนด์) สําหรับการรักษา:
• ลชิมาเนียในอวัยวะภายในเนื่องจากเลชมาเนีย โดโนวาน(ี1).
• ลชิมาเนียที่ผิวหนังเนื่องจากเลชมาเนีย บราซิลเลี่ยนซิส, เลชมาเนีย กายอาเนน

ซิส,และเลชมาเนีย พานาเมนซิส(1).
• โรคลิชมาเนียเยื่อเมือกเนื่องจากLeishmania braziliensis(1). ข้อจํากัดในการ
ใช้งาน:เลชมาเนียสปีชีส์ที่ประเมินในการทดลองทางคลินิกใชข้้อมูลทางระบาดวิทยา อาจมี
ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ในการตอบสนองของสิ่งเดียวกันเลชมาเนียสายพันธุ์กับอิม
พาวิโด (1, 14) ประสิทธิภาพของอิมพาวิโดในการรักษาผู้อื่นเลชมาเนียสายพันธุ์ยังไม่ได้
รับการประเมิน

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย ติดต่อ Paladin 
Therapeutics Inc. ที่ 1-888-550-6060 หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือ 
www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ------------------ --------------
• อิมพาวิโดไมไ่ด้ยับยั้งเอนไซมไ์ซโตโครม P450 ของมนุษย์ในหลอดทดลอง
• อิมพาวิโดไมก่ระตุ้นการทํางานของไซโตโครม 3A ในหนู (7, 12.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร ------------------------------------ 
จัดการกับอาหารเพื่อบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์ทางเดินอาหาร
• 30 ถึง 44 กก.: หนึ่งแคปซูล 50 มก. วันละสองครั้งเป็นเวลา 28 วันติดต่อกัน (2)
• 45 กก. หรือมากกว่า: หนึ่งแคปซูล 50 มก. สามครั้งต่อวันเป็นเวลา 28 วันติดต่อ

กัน (2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ใช้ในประชากรเฉพาะ --------------------------------- -
• การตั้งครรภ์: ไม่ควรใช้ IMPAVIDO ระหว่างตั้งครรภ์ รับการทดสอบการตั้งครรภ์

ในปัสสาวะหรือซรีัมในสตรีทีม่ศีักยภาพในการสืบพันธุ์ก่อนกําหนด (4.1, 5.1, 8.1, 
8.8, 13.1)

• พยาบาลมารดา: เลิกใชย้าหรือพยาบาลตามความสําคัญของยาต่อมารดา หลีกเลี่ยง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเวลา 5 เดือนหลังการรักษาด้วย IMPAVIDO (8.3)

• หญิงและชายทีม่ศีักยภาพในการสืบพันธุ์: แนะนําให้สตรีใช้การคุมกําเนิดอย่างมี
ประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 5 เดือนหลังการรักษา ให้คําแนะนํา
แกผู่้ป่วยที่เป็นพิษต่อการเจริญพันธุ์ในสัตว์ และประเมินศักยภาพของภาวะเจริญ
พันธุ์ทีบ่กพร่องในมนุษย์อย่างเพียงพอ (5.1, 5.2, 8.8)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง -------------------- แคปซูล 
IMPAVIDO แต่ละเม็ดสําหรับรับประทานประกอบด้วย miltefosine 50 มก. (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม -------------------- ------------
• การตั้งครรภ์ (4.1, 8.1, 8.8, 13.1)
• Sjögren-Larsson-Syndrome (4.2, 12.3)
• ภูมิไวเกินที่มตี่อมิลเตโฟซีนหรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ของมัน (4.3)

ดู 17 สําหรับข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วยและคู่มือการใช้ยา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง ------------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : USFDA

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


ข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็ม: สารบัญ* คําเตือน: ความเป็นพิษต่อ
ตัวอ่อนและทารกในครรภ์
1
2
3
4

8 ใช้ในประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์
8.3 การพยาบาลมารดา
8.4 การใช้ในเด็ก
8.5 การใช้ผู้สูงอายุ
8.6 การด้อยค่าของไต
8.7 การด้อยค่าของตับ
8.8 หญิงและชายที่มศีักยภาพในการสืบพันธุ์ ยาเกินขนาด

คําอธิบาย
เภสัชวิทยาคลินิก
12.1 กลไกการออกฤทธิ์
12.3 เภสัชจลนศาสตร์
12.4 จุลชีววิทยา
พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
13.2 พิษวิทยาของสัตว์และ/หรือเภสัชวิทยา การ
ศึกษาทางคลินิก
14.1 การรักษาโรคลิชมาเนียในอวัยวะภายใน
14.2 การรักษา Leishmaniasis ทางผิวหนัง
14.3 การรักษา Leishmaniasis ของเยื่อเมือก วิธกีาร
จัดหา/จัดเก็บและจัดการข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

17.1 คําแนะนําในการใชย้า
17.2 เพศหญิงและเพศชายทีม่ีศักยภาพในการสืบพันธุ์

ข้อบ่งใชแ้ละการใช้งาน
การให้ยาและการบริหาร รูปแบบการให้ยาและ
จุดแข็ง

4.1 การตั้งครรภ์
4.2 Sjögren-Larsson-Syndrome
4.3 ภูมิไวเกิน
คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 ความเป็นพิษของตัวอ่อนและทารกในครรภ์

5.2 ผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์
5.3 ผลกระทบต่อไต
5.4 ผลกระทบต่อตับ
5.5 ผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร
5.6 ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า
5.7 การดูดซึมยาคุมกําเนิด
5.8 กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน 
อาการไมพ่ึงประสงค์
6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก
6.2 ประสบการณห์ลังการขาย 
ปฏิกิริยาระหว่างยา

10
11
12

5

13

14
6

7 16
17

* ส่วนหรือส่วนย่อยที่ละเว้นจากข้อมูลการสั่งจ่ายฉบับเต็มจะไมอ่ยู่
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ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

คําเตือน: ความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์

อิมพาวิโดอาจทําใหท้ารกในครรภไ์ด้รับอันตราย การเสียชีวิตของทารกในครรภแ์ละการก่อมะเร็งใน
ครรภ์เกิดขึ้นในสัตว์ที่ได้รับ miltefosine ในปริมาณทีต่ํ่ากว่าปริมาณที่แนะนําของมนุษย์ ห้ามใช้ 
IMPAVIDO กับสตรีมีครรภ์ รับการทดสอบการตั้งครรภใ์นซีรัมหรือปัสสาวะในสตรีที่มีศักยภาพใน
การสืบพันธุ์ก่อนกําหนดอิมพาวิโด ผู้หญิงที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์ควรไดร้ับการแนะนําให้ใช้การคุม
กําเนิดอย่างมีประสิทธิผลระหว่างการรักษาด้วย IMPAVIDO และเป็นเวลา 5 เดือนหลังการรักษา[ดู
ข้อห้ามใช้ (4.1) คําเตือนและข้อควรระวัง (5.1) การใช้ในประชากรเฉพาะ (8.1, 8.8) และพิษวิทยาที่
ไม่ใช่ทางคลินิก (13.1)].

1 ข้อบ่งใช้และการใชง้าน

แคปซูล IMPAVIDO (miltefosine) ระบุไว้ในผู้ใหญแ่ละวัยรุ่น≥อายุ 12 ปีทีม่ีนํ้าหนัก ≥ 30 กก. 
สําหรับการรักษา:

• ลชิมานิเอซิสที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในที่เกิดจากLeishmania donovani [ดู การทดลองทางคลินิก (14.1)].

• ลิชมาเนียที่ผิวหนังเกิดจากLeishmania braziliensis,เลชมาเนีย กายอาเนนซิส, และ Leishmania 
panamensis (ดู การทดลองทางคลินิก (14.2)].

• โรคลิชมาเนียเยื่อเมือกทีเ่กิดจากLeishmania braziliensis [ดู การทดลองทางคลินิก (14.3)].

ข้อจํากัดในการใช้งาน:

• เลชมาเนียสปีชีสท์ี่ศึกษาในการทดลองทางคลินิกที่ประเมินอิมพาวิโดอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ทางระบาดวิทยา[ดูการทดลองทางคลินิก (14.1, 14.2)].

• อาจมีความแตกต่างทางภูมิศาสตรใ์นการตอบสนองทางคลินิกของสิ่งเดียวกันเลชมาเนียสายพันธุ์สู่อิม
พาวิโด[ดูการทดลองทางคลินิก (14.1, 14.2)].

• ประสิทธิภาพของอิมพาวโิดในการรักษาผู้อื่นเลชมาเนียสายพันธุย์ังไม่ไดร้ับการประเมิน

2 ปริมาณและการบริหาร

ระยะเวลาการรักษา 28 วันติดต่อกัน จัดการกับอาหารเพื่อบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์ทาง
เดินอาหาร

ตารางที่ 1: ปริมาณ Miltefosine

นํ้าหนัก ปริมาณและการบริหาร
30 กก. ถึง 44 กก. หนึ่งแคปซูล 50 มก. วันละสองครั้งพร้อมอาหาร (อาหารเช้าและเย็น)
45 กก. ขึ้นไป หนึ่งแคปซูล 50 มก. วันละสามครั้งพร้อมอาหาร (อาหารเช้า กลางวัน และเย็น)
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3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

แคปซูลปากเปล่า IMPAVIDO® (มิลเทโฟซีน) เป็นแคปซูลเจลาตินชนิดแข็งทึบแสงสีแดง โดยมีรอย 
"PLB" ประทับบนตัวแคปซูล และพิมพ์ "MILT 50" บนฝาโดยใช้หมึกสีขาว แต่ละแคปซูลประกอบด้วย 
miltefosine 50 มก[ดูคําอธิบาย (11) วิธกีารจัดหา/การจัดเก็บและการจัดการ (16)].

4

4.1 การตั้งครรภ์

ข้อห้าม

อิมพาวโิดอาจทําให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตราย อิมพาวิโดมีข้อห้ามในสตรีมีครรภ์ รับการทดสอบการตั้ง
ครรภ์ในปัสสาวะหรือซีรัมก่อนกําหนด IMPAVIDO[ดูคําเตือนและการใช้ในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1)].

4.2 Sjögren-Larsson-Syndrome

IMPAVIDO มขี้อห้ามในผู้ป่วยทีม่ี Sjögren-Larsson-Syndrome[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

4.3 ภูมิไวเกิน

ห้ามใช้ IMPAVIDO ในผู้ป่วยที่แพย้า miltefosine หรือสารเพิ่มปริมาณ IMPAVIDO ใดๆ

5

5.1 ความเป็นพิษของตัวอ่อนและทารกในครรภ์

คําเตือนและข้อควรระวัง

มิลเตโฟซีนอาจทําใหท้ารกในครรภ์ได้รับอันตราย ความเป็นพิษของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ ซึ่งรวมถึงความตาย
และการทําให้เกิดการก่อมะเร็งในครรภ์ พบได้ในสัตว์ที่ได้รับ miltefosine ก่อนการผสมพันธุ์ ระหว่างการตั้ง
ครรภ์ระยะแรก และระหว่างการสร้างอวัยวะที่ขนาดยาทีต่ํ่ากว่าขนาดยาสูงสุดที่แนะนําสําหรับคน (MRHD) ห้ามใช้
อิมพาวิโดในสตรมีีครรภ์ รับการทดสอบการตั้งครรภใ์นปัสสาวะหรือซีรัม่ก่อนที่จะกําหนดให้ IMPAVIDO แก่สตรี
ที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์ แนะนําให้สตรีมีศักยภาพในการสืบพันธุ์เพื่อใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลระหว่าง
การรักษาด้วย IMPAVIDO และเป็นเวลา 5 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา[ดูคําเตือนชนิดบรรจกุล่อง ข้อห้าม 
(4.1) และการใชใ้นกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1, 8.8)].

5.2 ผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์

ผู้หญิง
Miltefosine ทําให้เกิดภาวะเจริญพันธุ์บกพร่องในหนูและ atresia follicular atresia และ diestrus แบบ
ย้อนกลับในสุนัขที่ขนาดประมาณ 1.0 และ 0.2 เท่าตามลําดับของ MRHD ตามการเปรียบเทียบพื้นที่ผิวกาย[ดู
พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก (13.1)]. ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ของเพศหญิงอย่างเป็น
ทางการ
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ผู้ชาย
Miltefosine ทําให้จํานวนอสุจทิี่ทํางานได้ลดลงและความอุดมสมบูรณบ์กพร่องในหนูที่ไดร้ับในปริมาณ
ประมาณ 0.4 เท่าของ MRHD[ดูพิษวิทยาทีไ่ม่ใช่ทางคลินิก (13.1)]. ปริมาณที่สูงขึ้นในหนูคือประมาณ 1.0 
เท่าของ MRHD ทําให้เกิดการฝ่อของอัณฑะและภาวะเจริญพันธุบ์กพร่องซึ่งไม่สามารถย้อนกลับได้เต็มที่ 
10 สัปดาหห์ลังจากสิ้นสุดการใหย้า

มีรายงานอาการปวดถุงอัณฑะและการหลั่งลดลงหรือไม่มีการหลั่งในระหว่างการรักษาในระหว่างการรักษา
ด้วย IMPAVIDO[ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.2)]. ผลกระทบของอิมพาวิโดต่อภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์
ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ

ให้คําแนะนําแกผู่้หญิงและผู้ชายเกี่ยวกับการค้นพบภาวะเจริญพันธุ์ของสัตว์ และประเมินศักยภาพของ
ภาวะเจริญพันธุ์ที่บกพร่องด้วยการรักษาด้วย IMPAVIDO ในมนุษย์อย่างเพียงพอ

5.3 ผลกระทบต่อไต

ระดับครีเอตินินในเลือดสูงขึ้น (Cr) ถูกบันทึกไวใ้นการทดลองทางคลินิกเพื่อประเมิน IMPAVIDO ในการ
รักษาลิชมาเนียทีผ่ิวหนัง เยื่อเมือก และอวัยวะภายใน ติดตามการทํางานของไตทุกสัปดาห์ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ 
IMPAVIDO ระหว่างการรักษาและ 4 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการรักษา[ดอูาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].

5.4 ผลกระทบต่อตับ

การเพิ่มขึ้นของ transaminases ตับ (ALT, AST) และบลิิรูบินถูกบันทึกไว้ในการทดลองทางคลินิกเพื่อ
ประเมิน IMPAVIDO ในการรักษาโรคลิชมาเนียที่เกี่ยวกับอวัยวะภายใน ตรวจสอบตับ transaminases 
(ALT, AST) และบิลิรูบินระหว่างการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับ IMPAVIDO[ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].

5.5 ผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร

การอาเจียนและ/หรือท้องร่วงมักเกิดขึ้นระหว่างการบริหาร IMPAVIDO และอาจส่งผลให้ปริมาณลดลง ส่ง
เสริมการบริโภคของเหลวเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียปริมาตร[ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].

5.6 ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าในระหว่างการรักษาได้รับการรายงานในผู้ป่วยที่ได้รับ leishmaniasis เกี่ยวกับอวัยวะภายใน 
ตรวจสอบจํานวนเกล็ดเลือดระหว่างการรักษาลชิมาเนียทีเ่กี่ยวกับอวัยวะภายใน[ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1, 
6.2)].

5.7 การดูดซึมยาคุมกําเนิด

การอาเจียนและ/หรือท้องร่วงที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วยอิมพาวิโด อาจส่งผลต่อการดูดซึมยาคุมกําเนิด 
ดังนั้นจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาเหล่านี้ หากอาเจียนและ/หรือท้องร่วงเกิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วย 
IMPAVIDO แนะนําให้สตรีใช้วิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิผลเพิ่มเติมที่ไม่ใชฮ่อร์โมนหรือวิธีอื่น
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5.8 กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน

มีรายงานกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสันในระหว่างการรักษาด้วยอิมพาวโิด ยุติการใช้อิมพาวิโด หากพบ
ผื่นทีล่อกออกหรือมีผื่นขึ้นในระหว่างการรักษา[ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].

6 อาการไม่พึงประสงค์

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใตส้ภาวะทีแ่ตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงคท์ี่
พบในการทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของ
ยาอื่น และอาจไมส่ะท้อนถึงอัตราทีส่ังเกตไดใ้นทางปฏิบัติ

6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

Leishmaniasis เกี่ยวกับอวัยวะภายใน

การทดลองระยะที่ 3 ดําเนินการในผู้ป่วยอายุ 12 ปขีึ้นไปในอินเดีย ผู้ป่วยสองร้อยเก้าสิบคน (299) คน (ชาย 
211 คนและสตรี 88 คน) ได้รับยา IMPAVIDO ทางปากที่ขนาดเป้าหมาย 2.5 มก./กก./วัน เป็นเวลา 28 
วัน (50 มก. แคปซูลวันละครั้ง หากนํ้าหนักน้อยกว่า 25 กก. และแคปซูล 50 มก. วันละ 2 ครั้ง ถ้านํ้าหนัก 
25 กก. ขึ้นไป) ผูป้่วยมีอายุระหว่าง 12 ถึง 64 ปี นํ้าหนักอยู่ระหว่าง 15 ถึง 67 กก. (นํ้าหนักเฉลี่ย 38.6 กก
.) และดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 8.2 ถึง 24 (เฉลี่ย 16.1) ผู้ป่วยเก้าสิบเก้า (99) รายไดร้ับ amphotericin 
B deoxycholate 1 มก./กก./วัน ทางหลอดเลือดดําวันเว้นวันเป็นเวลา 15 ครั้ง ผู้ชายที่ไดร้ับ 
IMPAVIDO มเีปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ amphotericin B.

น้อยกว่า 1% ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ IMPAVIDO เสียชีวิต (2/299) และไม่มีผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ amphotericin B 
เสียชีวิต อาการไม่พึงประสงคท์ีร่้ายแรงได้รับการรายงานใน 2% ของผู้รับ IMPAVIDO (6/299) และ 1% 
ของผู้รับ amphotericin B (1/99) ผู้ป่วยประมาณ 3% หยุดการรักษาในแต่ละแขนการรักษาเนื่องจาก
อาการไม่พึงประสงค์ อาการไม่พึงประสงคท์ี่ร้ายแรงและอาการไมพ่ึงประสงค์ทีน่ําไปสู่การเลิกยาที่คิดว่า
เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ IMPAVIDO ได้แก่ กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน ภาวะมีเลนาและภาวะ
เกล็ดเลือดตํ่า โรคข้ออักเสบและผื่นที่ผิวหนัง CTCAE1ท้องร่วงระดับ 4 (อุจจาระ≥ 10 ครั้งต่อวัน) และภาวะ
บิลิรูบินในเลือดสูง CTCAE ระดับ 4 (≥10x ขีด จํากัด บนของ ULN ปกติ)

ตารางที่ 2: การรักษาปฏิกิริยาไม่พึงประสงคท์ี่เกิดขึ้นใน≥ 2% ของผูป้่วยโรคลิชมาเนียในอวัยวะภายในทีไ่ดร้ับ 
IMPAVIDO

แอมโฟเทอริซิน บี
ดีออกซโีคเลต

ยังไม่มีข้อความ = 99

อวัยวะระบบ
เทอมที่ต้องการ

อิมพาวิโด
ยังไม่มีข้อความ = 299

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
ท้องเสีย 61 (20.4%) 6 (6.1%)
อาเจียน 113 (37.8%) 20 (20.0%)

ความผิดปกตทิั่วไป
อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง 19 (6.3%) 4 (4.0%)

ความผิดปกติของการเผาผลาญและโภชนาการ
ลดความอยากอาหาร 69 (23.1%) 22 (22.2%)

1เกณฑ์คําศัพทท์ั่วไปสําหรับเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์
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ในการศึกษานี้ creatinine (Cr) มีค่า≥ 1.5 เท่าของค่าพื้นฐานที่เกิดขึ้นในประมาณ 10% ของผู้รับ 
IMPAVIDO และใน 40% ของผู้รับ amphotericin B เมื่อสิ้นสุดการรักษา ร้อยละสิบของอาสาสมัคร
ในแต่ละแขนมีระดับ Cr ≥ 1.5 เท่าเหนือระดับพื้นฐานในการติดตาม 6 เดือน ไม่มีผู้รับ IMPAVIDO ที่
หยุดการรักษาเนื่องจากการยกระดับ Cr

การเพิ่มขึ้นของทรานส์อะมเินสระหว่างการรักษาเกิดขึ้นในผู้รับ IMPAVIDO มากถึงครึ่งหนึ่งและสูงถึงหนึ่ง
ในสามของผู้รับยา amphotericin B ระดับความสูงไม่รุนแรง (< 3x ULN) หรือปานกลาง (3- 5x ULN) 
ใน 94% และ 6% ตามลําดับของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ IMPAVIDO ซึ่งมีระดับความสูง ไม่มีผู้ป่วยรายใดหยุดการ
รักษาเนื่องจากมเีอนไซม์ transaminases สูง

เมื่อสิ้นสุดการรักษา ผู้รับ IMPAVIDO 62% และ 2.4% และผู้รับ amphotericin B 54% และ 2% มีเกล็ด
เลือด < 150,000 และ < 50,000 ตามลําดับ

Leishmaniasis ที่ผิวหนัง

ประสิทธิภาพของ IMPAVIDO ในการรักษาโรคลชิมาเนียที่ผิวหนังไดร้ับการประเมินในการทดลองที่
ควบคุมด้วยยาหลอกหนึ่งครั้งทีด่ําเนินการในโคลอมเบียและกัวเตมาลา และในการทดลองเปรียบเทียบ
สองครั้งที่ดําเนินการในโบลิเวียและบราซิลตามลําดับ ในการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอก ผู้ป่วย 89 ราย 
(89) ทีอ่ายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับยา IMPAVIDO เป้าหมาย 2.5 มก./กก./วัน เป็นเวลา 28 วันและสี่สิบสี่ (44) 
ได้รับยาหลอก ในการทดลองเปรียบเทียบ ผู้ป่วยหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) คนทีม่ีอาย≥ุ 12 ปี ไดร้ับยา 
IMPAVIDO เป้าหมาย 2.5 มก./กก./วัน เป็นเวลา 28 วัน และผู้ป่วยห้าสิบแปด (58) รายไดร้ับแอนติโมนี
เพนตาวาเลนท์ 20 มก./กก./วัน ( เมกลูมีน) ทางหลอดเลือดเป็นเวลา 20 วัน

ตารางที่ 3: อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นใน≥2% ของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วย IMPAVIDO ≥ 12 ปีที่เป็นโรคลิ
ชมาเนียทางผิวหนังในการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอก
อวัยวะระบบ
เทอมที่ต้องการ

อิมพาวิโด
ยังไม่มขี้อความ = 89

ยาหลอก
ยังไม่มขี้อความ = 44

ความผิดปกติของหแูละเขาวงกต
อาการเมารถ 26 (29.2%) 10 (22.7%)

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

อาการปวดท้อง 10 (11.2%) 3 (6.8%)
ท้องเสีย 7 (7.9%) 2 (4.5%)
คลื่นไส้ 32 (35.9%) 5 (11.1%)
อาเจียน 4 (4.5%) 0

ความผิดปกติของไซต์ทั่วไปและการบริหาร
Malaise 3 (3.4%) 1 (2.3%)
ไพเรเซีย 5 (5.6%) 2 (4.5%)

ความผิดปกติของระบบประสาท
เวียนหัว 4 (4.5%) 0
ปวดศีรษะ 25 (28.1%) 10 (22.7%)
ง่วงนอน 3 (3.4%) 0

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง
อาการคัน 4 (4.5%) 0
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ตารางที่ 4: อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นใน≥ 2% ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วย IMPAVIDO ≥ 12 ปีที่เป็นโรคลิ
ชมาเนียทางผิวหนังในการทดลองเปรียบเทียบสองครั้ง
อวัยวะระบบ
เทอมที่ต้องการ

อิมพาวิโด
ยังไม่มขี้อความ = 120

เมกลูมีน
ยังไม่มขี้อความ = 58

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

อาการปวดท้อง 9 (7.5%) 3 (5.2%)
ท้องเสีย 18 (15.0%) 3 (5.2%)
คลื่นไส้ 50 (41.7%) 3 (5.2%)
อาเจียน 33 (27.5%) 0

การติดเชื้อและการติดเชื้อ
นํ้าเหลืองอักเสบ 7 (5.8%) 0

ความผิดปกติของการเผาผลาญและโภชนาการ

ลดความอยากอาหาร 13 (10.8%) 4 (5.8%)
ความผิดปกติของระบบประสาท

เวียนหัว 15 (12.5%) 4 (6.9%)
ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง

อาการคัน 7 (5.8%) 0

ในการทดลองทีค่วบคุมด้วยยาหลอก ผู้ป่วย IMPAVIDO 12/89 คน (13.4%) มี Cr เพิ่มขึ้น 1.5-3 เท่า
จากระดับพื้นฐาน เมื่อเทียบกับ 2/44 (4.5%) ที่ไดร้ับยาหลอกเมื่อสิ้นสุดการรักษา ในการทดลองเปรียบ
เทียบ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ IMPAVIDO หรือพลวงเพนตาวาเลนต์ในสัดส่วนทีใ่กล้เคียงกันมีระดับ Cr สูง
กว่าค่าพื้นฐานที่ 3 และ 6 เดือนหลังการรักษา (ประมาณ 5%) ประมาณ 25% ของอาสาสมัคร IMPAVIDO 
และ 11% ของกลุ่มพลวง pentavalent มีระดับ Cr สูงกว่าค่าพื้นฐาน 1.5-3 เท่าเมื่อสิ้นสุดการรักษาใน
การทดลองควบคุมทั้งสองแบบ ความถีข่อง AST และ ALT เพิ่มขึ้นเหนือขีดจํากัดบนของค่าปกติเมื่อสิ้นสุด
การรักษามีความคล้ายคลึงกันใน IMPAVIDO และผู้รับยาหลอก (ประมาณ 5%)

อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่พบในกลุ่ม IMPAVIDO <2% ได้แก่ โรคโลหิตจาง ต่อมนํ้าเหลือง ท้อง
อัณฑะ ท้องผูก กลืนลําบาก ท้องอืด อ่อนเพลีย ไม่สบายตัว ฝี เซลลูไลติส ecthyma อาชา ปวดอัณฑะ 
บวมที่อัณฑะ กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน ลมพิษ, ผื่น, pyoderma

6.2 ประสบการณ์หลังการขาย

มีการระบุถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนีร้ะหว่างการใช้ IMPAVIDO ทั่วโลก เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้
รายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปไม่ได้เสมอทีจ่ะประมาณความถี่ของ
ปฏิกิริยาเหล่านีไ้ด้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการได้รับยา

ความผิดปกติของเลือดและนํ้าเหลือง: ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า, ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร: melena

ความผิดปกติทั่วไป: อาการบวมนํ้าทั่วไป, อาการบวมนํ้าทีส่่วนปลาย
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ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าดี: โรคดีซ่าน

ความผิดปกตขิองระบบประสาท: ชัก

ระบบสืบพันธุ์และความผิดปกติของเต้านม: ปวดอัณฑะ ปริมาณนํ้าอสุจลิดลง ไม่มีนํ้าอสุจิ

ความผิดปกตขิองหลอดเลือด: epistaxis

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา

ในหลอดทดลองและการศึกษาเมแทบอลิซึมของสัตวพ์บว่า miltefosine ไม่ไดก้ระตุ้นหรือยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม์ cytochrome P450 ที่สําคัญของมนุษย์อย่างชัดเจน[ดเูภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]. 
ยังไม่มีการประเมินศักยภาพของมิลเทโฟซีนในการโต้ตอบกับผู้ขนส่งยา

8

8.1 การตั้งครรภ์

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ D

ใช้ในประชากรเฉพาะ

สรุปความเสี่ยง
อิมพาวิโดอาจทําใหท้ารกในครรภไ์ด้รับอันตราย ไม่มีข้อมูลการตั้งครรภ์ของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ความเป็น
พิษของตัวอ่อนในครรภ์รวมถึงการเสียชีวิตและการก่อมะเร็งในครรภ์ พบในการศึกษาตัวอ่อนและทารกใน
ครรภ์ในหนแูละกระต่ายที่ได้รับ miltefosine ทางปากในระหว่างการสร้างอวัยวะในขนาดยาที่ 0.06 และ 0.2 
เท่าของขนาดยาสูงสุดทีแ่นะนําสําหรับคน (MRHD) ตามลําดับ ตามการเปรียบเทียบพื้นทีผ่ิวกาย (BSA) พบ
ความผิดปกติของทารกในครรภ์และโครงกระดูกจํานวนมากในการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในหนูเพศเมียที่ได้
รับ miltefosine ก่อนผสมพันธุ์จนถึงวันที่ 7 ของการตั้งครรภ์ในปริมาณ 0.3 เท่าของ MRHD ห้ามใช้ 
IMPAVIDO กับสตรีมีครรภ์

ข้อควรพิจารณาทางคลินิก
ในระหว่างตั้งครรภ์ โรคลิชมาเนียทีเ่กี่ยวกับอวัยวะภายในอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของมารดาและอาจส่งผล
เสียต่อทารกในครรภ์ รวมถึงการแท้งที่เกิดขึ้นเอง โรคประจําตัวเนื่องจากการแพรเ่ชื้อในแนวตั้ง ขนาดเล็ก
สําหรับทารกแรกเกิดในครรภ์ และโรคโลหิตจางรุนแรง ในระหว่างตั้งครรภ์ ลชิมาเนียที่ผิวหนังอาจปรากฏขึ้น
พร้อมกับรอยโรคทีใ่หญ่และผิดปกติ และอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นสําหรับผลลัพธท์ี่ไม่พึงประสงค์
ของทารกในครรภ์ รวมถึงการคลอดก่อนกําหนดและการตายคลอด

ข้อมูลสัตว์
การบริหารให้ Miltefosine ในการศึกษาความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภใ์นหนแูรทในระหว่างการพัฒนาของ
ตัวอ่อนในระยะแรก (วันที่ 6 ถึงวันที่ 15 ของการตั้งครรภ์) ทําใหเ้กิดความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์ รวมทั้ง
ความตายและการก่อมะเร็งในขนาดยา ≥ 1.2 มก./กก./วัน (0.06 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA ). ผลก
ระทบที่ทําใหท้ารกอวัยวะพิการรวมถึงสมองที่ยังไม่พัฒนา ของเหลวที่ตกเลือดที่เติมความสว่างของกะโหลกศีรษะ 
เพดานโหว่ และอาการบวมนํ้าทั่วๆ ไป ความเป็นพิษของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ยังสังเกตพบในกระต่ายหลังการให้ 
miltefosine ทางปากระหว่างการสร้างอวัยวะ (วันที่ 6 ถึงวันที่ 18 ของการตั้งครรภ์) ทีข่นาดยา ≥ 2.4 มก./กก./วัน 
(0.2 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA) ในทั้งหนูและกระต่าย ไม่มีลูกครอกที่ทํางานได้ที่ปริมาณ 
miltefosine ≥ 6.0 มก./กก./วัน (0.3 หรือ 0.6 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA สําหรับหนูและกระต่าย
ตามลําดับ)
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ในการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ของเพศหญิงที่แยกจากกันในหนูแรท ปริมาณ miltefosine ≥ 6.81 มก./กก./วัน 
(0.3 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA) ที่ให้เป็นเวลาสี่สัปดาห์ก่อนการผสมพันธุแ์ละจนถึงวันที่ 7 ของ
การตั้งครรภ์ทําให้เกิดอวัยวะภายในจํานวนมาก (โครงสร้างสมองผิดรูป ขยายออก โพรงที่เต็มไปด้วยมวลสี
นํ้าตาล, ไขสันหลังผิดรูป, ตาผิดรูปและผิดตําแหน่ง, hypophysis และหูชั้นในที่ขาดหายไป) และโครงกระดูก (
เพดานโหว่, การสร้างกระดูกรูปดัมเบลล์ของศูนย์กระดูกสันหลังทรวงอก, กระดูกกะโหลกศีรษะที่ขยายใหญ่ขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดและ suturae ที่ขยายอย่างเห็นได้ชัด) ทารกในครรภ์
[ดูข้อห้าม (4.1), พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก (13.1)].

8.3 การพยาบาลมารดา

ไม่ทราบว่าอิมพาวโิดมีอยู่ในนมของมนุษยห์รือไม่ เนื่องจากมียาหลายชนิดในนมของมนุษย์ และเนื่องจากมี
โอกาสเกิดอาการไมพ่ึงประสงค์ร้ายแรงในทารกที่เข้ารับการเลี้ยงจากอิมพาวิโด จึงต้องตัดสินใจว่าจะยุติการ
พยาบาลหรือเลิกใช้ยา โดยคํานึงถึงความสําคัญของยาทีม่ีต่อมารดา ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เป็นเวลา 5 เดือนหลังการรักษาด้วย IMPAVIDO

8.4 การใชใ้นเด็ก

ความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปยีังไม่ไดร้ับการจัดตั้งขึ้น หนูทีอ่ายุน้อยกว่ามี
ความไวต่อผลกระทบของมิลเทโฟซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของจอประสาทตาและไต มากกว่าหนูที่โต
เต็มวัย[ดูข้อบ่งชี้และการใช้งาน (1)].

8.5 การใช้ผูสู้งอายุ

การศึกษาทางคลินิกของ IMPAVIDO ไม่ได้รวมกลุ่มผูป้่วยที่อายุ 65 ปขีึ้นไปจํานวนมากเพียงพอเพื่อ
พิจารณาว่าพวกเขาตอบสนองต่างจากผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่าหรือไม่

8.6 การด้อยค่าของไต

ผู้ป่วยที่มีระดับครีเอตินินในเลือดหรือระดับ BUN≥1.5 เท่าของขีดจํากัดบนของภาวะปกตไิม่รวมอยู่ในการ
ศึกษาทางคลินิก ไม่ได้มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ Miltefosine ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไต

8.7 การด้อยค่าของตับ

ผู้ป่วยที่มีระดับ ALT หรือ AST . ในซีรัม≥ขีดจํากัดบนของระดับปกตแิละระดับบิลริูบิน 3 เท่า ≥2 เท่าของขีด
จํากัดบนของภาวะปกตไิม่รวมอยู่ในการศึกษาทางคลินิก ไม่ได้มกีารศึกษาเภสัชจลนศาสตรข์อง 
Miltefosine ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับ

8.8 หญิงและชายที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์

การคุมกําเนิด
อิมพาวิโดอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เมื่อใช้ระหว่างตั้งครรภ์ แนะนําให้สตรีมีศักยภาพในการสืบพันธุ์เพื่อใช้
การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลระหว่างการรักษาด้วย IMPAVIDO และเป็นเวลา 5 เดือนหลังจากการรักษา
เสร็จสิ้น[ดคูําเตือนแบบบรรจุกล่อง คําเตือนและข้อควรระวัง (5.1) และการใช้ในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1)].
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การอาเจียนและ/หรือท้องร่วงที่เกิดขึ้นระหว่างการบําบัดด้วย IMPAVIDO อาจส่งผลต่อการดูดซึมยาคุม
กําเนิด ดังนั้นจึงอาจประนีประนอมประสิทธิภาพของยาเหล่านี้ แนะนําให้สตรีที่ใชย้าคุมกําเนิดใช้วิธีการคุม
กําเนิดแบบอื่นที่ไม่ใชฮ่อร์โมนหรือแบบทางเลือกเพิ่มเติมในระหว่างการรักษาด้วย IMPAVIDO หากอาเจียน
และ/หรือท้องร่วงเกิดขึ้นระหว่างการรักษา[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)].

ภาวะมบีุตรยาก
ผู้หญิง
Miltefosine ทําให้เกิดภาวะเจริญพันธุ์บกพร่องในหนูและทําใหเ้กิด atresia follicular atresia และ 
dietrus ในสุนัขทีข่นาดประมาณ 1.0 และ 0.2 เท่าตามลําดับ MRHD[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2), 
พิษวิทยาทีไ่ม่ใช่ทางคลินิก (13.1)]. ผลกระทบของอิมพาวิโดต่อภาวะเจริญพันธุใ์นเพศหญิงยังไม่ได้รับการ
ศึกษาอย่างเป็นทางการ

ผู้ชาย
Miltefosine ทําให้จํานวนอสุจทิี่ทํางานได้ลดลงและความอุดมสมบูรณบ์กพร่องในหนูที่ไดร้ับในปริมาณ
ประมาณ 0.4 เท่าของ MRHD[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2), พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก (13.1)]. 
ปริมาณที่สูงขึ้นในหนคูือประมาณ 1.0 เท่าของ MRHD ทําใหเ้กิดการฝ่อของอัณฑะและภาวะเจริญพันธุ์
บกพร่องซึ่งไม่สามารถย้อนกลับได้เต็มที่ 10 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการให้ยา ผลกระทบของอิมพาวิโดต่อ
ภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษยย์ังไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ

แนะนําให้ผู้หญิงและผู้ชายทราบถึงผลการเจริญพันธุ์ของสัตว์ และประเมินศักยภาพของภาวะเจริญพันธุ์ที่
บกพร่องด้วยการรักษาด้วย IMPAVIDO ยังไม่ได้รับการประเมินอย่างเพียงพอ

10 เกินขนาด

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยของการอาเจียน ท้องร่วง และปวดท้องมักเกิดขึ้นในกรณทีี่ให้ยาเกินขนาด จัดให้มี
การใหน้ํ้าเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการทํางานของไตบกพร่อง และเปลี่ยนอิเล็กโทรไลตต์ามความ
จําเป็น เนื่องจากมิลเทโฟซีนถูกขับออกทางปัสสาวะเพียงเล็กน้อย ยาขับปัสสาวะแบบบังคับจะไม่เพิ่มการขับ
มิลเตโฟซีน ค่าล้างลําไสไ้ม่ทราบค่า ไม่ทราบยาแกพ้ิษเฉพาะสําหรับรักษายาเกินขนาด miltefosine

11 คําอธิบาย

แคปซูลอิมพาวโิดประกอบด้วยมิลเทโฟซีนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ชื่อทางเคมีของ miltefosine คือ 2-
[[(hexadecyloxy)hydroxyphosphenyl]oxy]-N,N,Ntrimethylethylammonium inner salt 
Miltefosine เป็นผงสขีาวทีล่ะลายได้ง่ายในนํ้า 0.1 N HCl หรือ NaOH เมทานอลและเอทานอล มสีูตรเอม
พิริคัลของ C21ชม46ไม่4P ทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุล 407.6 และสูตรโครงสร้างดังนี้

อู๋
พี
อู๋

+นู๋
อู๋ อู๋

ส่วนผสมที่ไม่ออกฤทธิ์คือคอลลอยด์ซิลกิอนไดออกไซด์ ไมโครคริสตัลไลนเ์ซลลูโลส แลคโตสโมโนไฮเดรต แป้ง
โรยตัว และแมกนีเซียมสเตียเรต เปลือกแคปซูลประกอบด้วยเจลาติน ไททาเนียมไดออกไซด์ เฟอรร์ิกออกไซด์ 
และนํ้าบริสุทธิ์
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12 เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์

Miltefosine เป็นสารต้าน leishmanial[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.4)].

12.3 เภสัชจลนศาสตร์

พารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์ของ miltefosine ในผู้ป่วยทีม่ี leishmaniasis ที่เกี่ยวกับอวัยวะภายใน
และผิวหนังที่รักษาด้วย IMPAVIDO เป็นเวลา 28 วันแสดงอยูใ่นตารางที่ 5 เนื่องจาก miltefosine ครึ่ง
ชีวิตที่ยาวนาน (> 6 วัน) ความเข้มข้นของ trough ในพลาสมาไมป่รากฏว่าถึงระดับคงที่ เมื่อสิ้นสุดการ
รักษา (เช่น วันที่ 28)

ตารางที่ 5: ค่าเฉลี่ย (% CV) พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ Miltefosine หลังการให้ยาแคปซูลในช่องปากแกผู่้ป่วย
ผู้ใหญ่ที่เป็นโรค Leishmaniasis เกี่ยวกับอวัยวะภายในและผิวหนัง

คmax ตูm่ax
d AUCอี

(µg∙ชม/มล.)

g
ปริมาณ

เทา t1/2,α
ฉ

t1/2,β

(ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) (ชม.) (วัน) (วัน)
66.2

(28.5)50 มก. BID (4 สัปดาห)์ เอ 6.4
(31.1)อวัยวะภายใน

ลิชมาเนีย
(ในวันที่ 23)

7(2-12) 636 (26.7)

50 มก. BID (1 สัปดาห)์/ 
50 มก. TID (3 สัปดาห)์ข

75.9
(17.6)

8.5
(28.9)4 (2-8) 486 (18.1)

ผิวหนัง
ลิชมาเนียค

(ในวันที่ 27)

6.8
(5.8)กรัม ชั่วโมง

30.7
(18.3)กรัม ชั่วโมง

50 มก. TID (4 สัปดาห)์ 37.3 (22)ฉ 295 (22)ฉ

a: วัยรุ่น (≥12ปี)/ผู้ใหญ่ ปริมาณเฉลี่ยต่อกิโลกรัมคือ 3.1 มก./กก./วัน b: วัย
รุ่น (≥12 ป)ี/ผู้ใหญ่ ปริมาณเฉลี่ยต่อกก. 3.6 มก./กก./วัน c: ผู้ใหญ่ ปริมาณ
เฉลี่ย ต่อกิโลกรัม คือ 1.8 มก./กก./วัน
d: ค่ามัธยฐาน (ช่วง)
e: AUC0-12 ชมสําหรับ BID, AUC0-8 ชมสําหรับ TID
ฉ: t1/2,α = ระยะการกระจายครึ่งชีวิต; t1/2,β= ระยะครึ่งชีวิตการกําจัดขั้ว g: ประมาณการ
ตามแบบจําลอง PK ของประชากร
ชั่วโมง: ค่าเฉลี่ย (% ข้อผิดพลาดมาตรฐาน)

การดูดซึม

ยังไม่ได้กําหนดการดูดซึมอย่างสมบูรณ์ของ miltefosine ในผูป้่วยที่เป็นโรคลิชมาเนียทีเ่กี่ยวกับอวัยวะ
ภายใน ความเข้มข้นสูงสุดของ miltefosine ภายหลังการบริหารช่องปากของแคปซูล IMPAVIDO มา
ถึงก่อนการให้ยาครั้งต่อไปในผู้ป่วยจํานวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าการดูดซึมของ miltefosine อาจดําเนินต่อไป
ตลอดช่วงการให้ยา

การกระจาย
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ยังไม่มีการศึกษาการกระจายตัวของมิลเทโฟซีนในมนุษย์ การจับกับโปรตีนในพลาสมาของมนุษย์ของ 
miltefosine ซึ่งประเมินโดยวิธีการปั่นเหวี่ยงด้วยความร้อนสูงคือ 98% เหนือช่วงความเข้มข้นของยาตั้ง
แต่ 0.1 ถึง 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในหนู กัมมันตภาพรังสีของ [14C] miltefosine มีการกระจายอย่าง
กว้างขวางหลังจากการบริหารช่องปากครั้งเดียวและซํ้า ๆ โดยมีกัมมันตภาพรังสสีูงสุดในไต ตับ และม้าม 
ยังไม่มีการตรวจสอบการถ่ายโอนและการขับถ่ายของรกในนํ้านม

การเผาผลาญและการขับถ่าย

ไม่ในหลอดทดลองเมแทบอลซิึมของปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยเอนไซม์ไซโตโครม P450 ของมนุษย์ 15 ชนิด 
(1A1, 1A2, 1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7 และ 4A1)

การสลายตัวของเมตาบอลิซึมช้าสามารถแสดงให้เห็นได้ในเซลลต์ับของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยโค
ลีนโดยความแตกแยกคล้ายฟอสโฟไลเปส D ของโมเลกุลมิลเตโฟซีน แอลกอฮอลท์ี่มีไขมันซึ่งมีส่วนประกอบ
ของมิลเทโฟซีนสามารถเข้าสูก่ารเผาผลาญของกรดไขมันหลังจากถูกออกซิไดซเ์ป็นกรดปาลมิติก การเกิด
ออกซิเดชันนี้ถูกบล็อกในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรค Sjögren-Larsson ซึ่งเกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมใน
การทํางานของไขมันอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนส IMPAVIDO มีข้อห้ามในผู้ป่วยทีม่ี Sjögren-Larsson-
Syndrome[ดูข้อห้าม (4.2)].

มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มเีลยเกี่ยวกับเวลาหรือการยับยั้งที่ขึ้นอยู่กับเมแทบอลซิึมของเอนไซม์ 
cytochrome P450 ที่ตรวจสอบทีม่ิลเตโฟซีนสูงถึงประมาณ 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

การบริหารช่องปากของ miltefosine ไม่ได้กระตุ้นเนื้อหาของ CYP3A ตับที่วิเคราะห์โดยกิจกรรมการดี
เมทิลเลชันของ erythromycin ในหนูแรทอย่างชัดเจน

ในผูป้่วย leishmaniasis เกี่ยวกับอวัยวะภายใน <0.2% ของขนาดยาทีถู่กให้ถูกขับออกทางปัสสาวะ

12.4 จุลชีววิทยา

กลไกการออกฤทธิ์

โหมดเฉพาะของการกระทําของ miltefosine ต่อเลชมาเนียไม่ทราบชนิด กลไกการออกฤทธิข์องมิลเตโฟซีนมี
แนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลิพิด (ฟอสโฟลิปิดและสเตอรอล) รวมถึงลิปิดของเยื่อหุ้มเซลล์ การ
ยับยั้งไซโตโครม ซี ออกซิเดส (การทํางานของไมโทคอนเดรีย) และการตายของเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนอะพอพโท
ซิส

กิจกรรมในหลอดทดลองและใน Vivo

มิลเทโฟซีนมีฤทธิต์้าน leishmanialในหลอดทดลองและในการติดเชื้อทางคลินิก[ดูการศึกษาทางคลินิก 
(14)]. ความไวที่แตกต่างกันเลชมาเนียสายพันธุ์และสายพันธุ์ต่าง ๆ ของเลชมาเนีย ชนิดของมิลเทโฟซีน
อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตรท์ี่แตกต่างกัน

การดื้อยา

ในหลอดทดลองการศึกษาแสดงใหเ้ห็นศักยภาพในการพัฒนาความต้านทานต่อมิลเทโฟซีน บางสายพันธุ์
ของL. braziliensisมีการระบุการดื้อต่อ miltefosine ที่แทจ้ริง.อย่างไรก็ตาม ไมท่ราบความเกี่ยวข้อง
ทางคลินิกของการสังเกตเหล่านี้
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การดื้อยาอาจเกิดจากการสะสมของมิลเตโฟซีนภายในลดลงเลชมาเนีย ปรสิตทีค่ิดว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของยาที่ไหลออก ซึ่งเกิดจากการแสดงออกของ ABC transporter P-glycoprotein มากเกินไป และ/
หรือการลดลงของการรับยาโดยการหยุดการทํางานของเครื่องจักรขนส่ง miltefosine ที่ประกอบด้วยตัว
ขนส่ง miltefosine และ หน่วยย่อยเบต้า มีรายงานการกลายพันธุใ์นยีนขนย้ายในไอโซเลทจากผู้ป่วยที่
กําเริบในการศึกษาหนึ่งการศึกษา อย่างไรก็ตาม ความเกี่ยวข้องทางคลินิกของการค้นพบนีไ้ม่เป็นที่ทราบ
แน่ชัด

13 พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก

13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

การกลายพันธุ์/การก่อมะเร็ง: Miltefosine ทดสอบเป็นลบในการทดสอบ AMES-Salmonella, การทดสอบ 
DNAamplification, การทดสอบความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมในหลอดทดลอง, UDS-ทดสอบในร่างกาย/ในหลอดทดลอง
และการทดสอบไมโครนิวเคลียสของเมาส์ในช่องปากในร่างกาย. การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีน HPRT ของเซลลส์ัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม V 79 แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของความถี่ในการกลายพันธุ์โดยไมต่้องพึ่งพาขนาดยา ในมุมมองของผลการทดสอบการก
ลายพันธุท์ั้งหมด การค้นพบเชิงบวกเพียงครั้งเดียวในการทดสอบ V 79 HPRT ถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องทางพิษวิทยาในแง่ของ
ความเสี่ยงในการทําใหเ้กิดการกลายพันธุ์ต่อมนุษย์

ไม่ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการก่อมะเร็ง ในการศึกษาความเป็นพิษของหนูในช่องปากเป็นเวลา 52 สัปดาห์ 
พบมะเร็งต่อมลูกหมาก Leydig cell adenoma ในหนูเพศผู้ 3 ใน 30 ตัวที่ได้รับยาทุกวัน
มิลเตโฟซีน 21.5 มก./กก./วัน (1.0 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA) ไมท่ราบศักยภาพในการ
ก่อมะเร็งของ miltefosine ในมนุษย์

ในการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในกลุ่มที่ 1 ในหนูเพศผู้ การฝ่อของอัณฑะ จํานวนอสุจทิีท่ํางานได้ลดลง และ
ภาวะเจริญพันธุ์ที่บกพร่องถูกสังเกตพบในหนูที่ได้รับยาทางปากทุกวันที่ ≥ 8.25 มก./กก. (0.4 เท่าของ 
MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA) การค้นพบนีส้ามารถย้อนกลับได้ภายในระยะเวลาการกู้คืน 10 สัปดาห์ 
ยกเว้นในขนาดยาสูงสุดที่ทดสอบคือ 21.5 มก./กก./วัน (1.0 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA) 
ซึ่งผลกระทบไมส่ามารถย้อนกลับได้ทั้งหมด

ในการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ของเพศหญิงในหนูแรท วงจรการเป็นสัดในระยะ metestrus หรือ dietrus 
เกิดขึ้นที่ขนาดสูง 21.5 มก./กก. (1.0 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA) ที่ขนาด 6.81 และ 21.5 
มก./กก. (0.3 และ 1.0 เท่าของ MRHD ตามลําดับตามการเปรียบเทียบ BSA) เพิ่มจํานวนของการสลาย
ของตัวอ่อนและทารกในครรภ์และทารกในครรภท์ี่ตายแล้ว ในการศึกษาพิษวิทยาในสุนัขเป็นเวลา 52 สัปดาห์ 
จํานวน atretic follicles ในรังไขเ่พิ่มขึ้น และการหยุดวงจรในมดลูก ช่องคลอด และต่อมนํ้านมที่มีสัณฐาน
วิทยาที่สอดคล้องกับ anestrus หรือ diestrus ที่ขนาด ≥ 1 มก./กก./วัน ( 0.2 เท่าของ MRHD ตามการ
เปรียบเทียบ BSA) ผลกระทบในสุนัขสามารถย้อนกลับไดอ้ย่างสมบูรณ์หลังจากช่วงพักฟื้น 6 สัปดาห์

13.2 พิษวิทยาของสัตว์และ/หรือเภสัชวิทยา

มีการศึกษาทางพิษวิทยากับมิลเทโฟซีนในหนูเมาส์ หนู สุนัข และกระต่าย อาการไม่พึงประสงค์ทีไ่มไ่ด้
สังเกตพบในการศึกษาทางคลินิก แต่พบในสัตว์ในระดับทีส่ัมผัสไดใ้กล้เคียงกับระดับการรับสัมผัสทาง
คลินิกและมีความเกี่ยวข้องทีเ่ป็นไปได้กับการใช้ทางคลินิกดังนี้

ความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง: การให้ miltefosine ทางปากในหนูแรทมคีวามสัมพันธ์กับรอยโรคที่
ส่งผลต่อดวงตา (จอประสาทตาเสื่อม) จอประสาทตาเสื่อมสังเกตไดห้ลังการรักษา 8 สัปดาห์ทีข่นาด 10 
มก./กก./วัน (0.5 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA) หนูที่อายยุังน้อยมีความไวต่อผลกระทบ
ของมิลเทโฟซีนมากขึ้น โดยเฉพาะกับดวงตาและ
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ไต มากกว่าหนูโตเต็มวัยทีม่ีความเสื่อมของจอประสาทตาเกิดขึ้นที่ขนาด≥ 2.15 มก./กก./วัน (0.1 เท่าของ 
MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA) และความเสียหายแบบย้อนกลับไดต้่อเยื่อบุผิวท่อใกล้เคียงที่เกิดขึ้นใน
ขนาด ≥ 4.64 มก./กก./วัน (0.2 เท่าของ MRHD ตามการเปรียบเทียบ BSA)

14 การศึกษาทางคลินิก

14.1 การรักษาโรคลิชมาเนียในอวัยวะภายใน

ได้ทําการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างแบบ open-label ทีม่ีการควบคุมอย่างแข็งขันเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของ IMPAVIDO ในการรักษาโรคลชิมาเนียที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในในแคว้นมคธ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่L. donovani เป็นทีรู่้จักทางระบาดวิทยาว่าเป็นสายพันธุท์ี่แพรร่ะบาด ผู้ป่วยอาย≥ุ 12 ปทีี่มีอาการ
และอาการแสดงทางคลินิกทีเ่ข้ากันได้กับลชิมาเนียที่เกี่ยวกับอวัยวะภายใน (ไข้ ม้ามโต และไซโทพเีนีย) ได้รับ
การยืนยันโดยการปรากฏตัวของเลชมาเนียamastigotes ในเครื่องสําลักม้ามหรือไขกระดูกไดร้ับการสุ่ม
เพื่อรับ IMPAVIDO ทางปากหรือ amphotericin B deoxycholate ทางหลอดเลือดดําในอัตราส่วน 3:1 
ผู้ป่วยที่มีนํ้าหนักมากกว่า 25 กก. ได้รับ IMPAVIDO 50 มก. แคปซูลพร้อมอาหารวันละสองครั้ง ผูป้่วยทีม่ี
นํ้าหนักน้อยกว่า 25 กก. ได้รับ IMPAVIDO 50 มก. แคปซูลพร้อมอาหารวันละครั้งในตอนเช้า นํ้าหนักอยู่
ระหว่าง 15 ถึง 67 กก. (นํ้าหนักเฉลี่ย 38.6 กก.) และดัชนมีวลกายอยู่ระหว่าง 8.2 ถึง 24 (เฉลี่ย 16.1) 
ไม่มีผู้ป่วยนํ้าหนักเกิน 70 กก. แอมโฟเทอริซิน บี ถูกฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อเนื่องที่ 1 มก./
กก. วันเว้นวันเป็นเวลา 15 โดส ผูป้่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษา

เกณฑ์การคัดแยกรวมจํานวนเกล็ดเลือด <50 × 109/L จํานวนเซลลส์ีขาว <1 × 109/L, เฮโมโกลบิน <6 g/
100 mL, AST หรือ ALT≥ขีด จํากัด บนของช่วงปกติ 3 เท่า, บิลริูบิน≥ขีดจํากัดบนของช่วงปกติ 2 เท่า, 
creatinine ในซีรัมหรือ BUN >1.5 เท่าของขีดจํากัดบนของช่วงปกติ, เวลาของ prothrombin > 5 
วินาทีเหนือการควบคุม และสภาวะที่ไม่ไดร้ับการชดเชยหรือไม่มกีารควบคุมใดๆ รวมถึงการติดเชื้อไวรัสเอช
ไอวี (Human Immunodeficiency Virus) ผู้หญิงที่มีศักยภาพในการสืบพันธุต์้องใช้การคุมกําเนิดทีม่ี
ประสิทธิผลในช่วงระยะเวลาของการรักษาและเป็นเวลา 2 เดือนหลังการรักษา

การรักษาขั้นสุดท้ายถูกกําหนดให้เป็นการรักษาเบื้องต้นเมื่อสิ้นสุดการรักษา บวกกับไม่มีอาการและอาการแสดง
ของลิชมาเนียทีเ่กี่ยวกับอวัยวะภายในในการติดตามผลเป็นเวลา 6 เดือน การรักษาเบื้องต้นเมื่อสิ้นสุดการรักษา 
ประเมินโดยการสําลักซํ้าของม้ามหรือไขกระดูก ผู้ป่วยที่รักษาด้วยปรสิตวิทยาระยะแรกได้รับการติดตามเป็น
เวลา 6 เดือน; ผูป้่วยทีไ่ม่มีอาการทางคลินิกและอาการของโรคลิชมาเนียทีเ่กี่ยวกับอวัยวะภายในจะต้องได้รับการ
ประเมินด้วยความทะเยอทะยานของม้ามหรือไขกระดูกซํ้าเพื่อหาการรักษาขั้นสุดท้าย

ผู้ป่วยสองร้อยเก้าสิบเก้า (299) รายได้รับ IMPAVIDO และผู้ป่วย 99 รายไดร้ับ amphotericin B. 
ประมาณ 70% ของผู้ป่วยในแต่ละแขนเคยล้มเหลวในการรักษาด้วยพลวงเพนตาวาเลนต์ การรักษาเบื้อง
ต้นทําไดใ้นผู้ป่วย 98% ในแต่ละแขนการรักษา ในช่วง 6 เดือนหลังการรักษา ผู้รับ IMPAVIDO 88 ราย 
(29.5%) และผู้รับยา amphotericin B 12 ราย (12.1%) ยังคงมีอาการและอาการแสดงที่บ่งบอกถึงโรค
ลิชมาเนียทีเ่กี่ยวกับอวัยวะภายใน อาการหรืออาการแสดงเหล่านีเ้กิดจากการวินิจฉัยทางเลือกในผู้ป่วย 73 
ราย ผู้ป่วยทีเ่หลือ 27 ราย ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มแขน IMPAVIDO ไดร้ับการประเมินด้วยความทะเยอทะยาน
ของม้ามหรือไขกระดูก และ 9 (3.0%) มีผลบวกต่อเลชมาเนียamastigotes บ่งบอกถึงการกําเริบของโรค 
อัตราการรักษาขั้นสุดท้ายสําหรับ IMPAVIDO และ amphotericin B เท่ากับ 94% และ 97% ตามลําดับ
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ตารางที่ 6: ประสิทธิภาพของ IMPAVIDO ใน Visceral Leishmaniasis ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไปในอินเดีย

อิมพาวิโด
ยังไม่มขี้อความ = 299

แอมโฟเทอริซิน บี ดอีอกซีโคเลต
ยังไม่มีข้อความ = 99

สิ้นสุดการรักษา
การรักษาเบื้องต้น 293 (98%) 97 (98%)

หลังการรักษา 6 เดือน
การรักษาขั้นสุดท้าย* 282 (94%) 96 (97%)
การรักษาล้มเหลว 9 (3%) 0 (0)
ประเมินไม่ได้ 8 (3%) 3 (3%)
* ช่วงความเชื่อมั่นที่แน่นอน 95% สําหรับส่วนต่าง (IV Amphotericin B – IMPAVIDO) ในการรักษาขั้นสุดท้ายคือ 
(-3.0%, 6.8%)

14.2 การรักษา Leishmaniasis ทางผิวหนัง

มีการศึกษาแบบควบคุมด้วยยาหลอกในโคลอมเบียโดยทีL่. panamensisและL. braziliensis เป็นทีรู่้กัน
ทางระบาดวิทยาว่าเป็นโรคติดต่อทีแ่พร่หลายเลชมาเนียชนิดและในกัวเตมาลาโดยทีL่. braziliensisเป็นที่
รู้จักทางระบาดวิทยาว่าเป็นสายพันธุ์ทีแ่พร่ระบาด การศึกษานีร้วมผู้ป่วยชายและหญิงทีม่ีอายุมากกว่า 12 ปี
ซึ่งเพิ่งได้รับการวินิจฉัยหรือกําเริบของโรคลิชมาเนียทางผิวหนังโดยไม่มกีารมีส่วนร่วมของเยื่อเมือก ได้รับ
การยืนยันจากปรสิตวิทยา โดยมอีย่างน้อยหนึ่งแผลทีผ่ิวหนังที่มีพื้นทีข่ั้นตํ่า 50 มม.2. เกณฑ์การยกเว้นคือ 
AST หรือ ALT≥ขีด จํากัด บน 2 เท่าของช่วงปกติ, บิลริูบิน≥ค่าสูงสุดของช่วงปกติ 1.5 เท่า และค่า 
creatinine ในซีรัมหรือ BUN > 1.5 เท่าของค่าปกติ ผู้หญิงที่มีศักยภาพในการสืบพันธุต์้องใชก้ารคุม
กําเนิดที่มีประสิทธิผลในช่วงระยะเวลาของการรักษาและเป็นเวลา 2 เดือนหลังการรักษา

ผู้ป่วยได้รับการสุ่มเพื่อรับ IMPAVIDO หรือยาหลอกในการจัดสรร 2: 1 ผู้ป่วยที่มนีํ้าหนักน้อยกว่า 45 กก. 
ได้รับ IMPAVIDO 50 มก. แคปซูลวันละสองครั้ง และผู้ป่วยที่มีนํ้าหนัก≥45 กก. จะไดร้ับแคปซูล 
IMPAVIDO 50 มก. สามครั้งต่อวัน ไม่มผีู้ป่วยนํ้าหนักเกิน 84 กก. การรักษาที่แน่นอนถูกกําหนดเป็นที่
ชัดเจน (เยื่อบุผิวที่สมบูรณข์องแผลทั้งหมด) หรือการรักษาบางส่วน (เยื่อบุผิวทีไ่มส่มบูรณ์, ไม่มกีารขยาย
โดย > 50% ในแผล, ไม่มกีารปรากฏตัวของแผลใหม่, และปรสิตวิทยาเชิงลบหากเสร็จสิ้น) ที่ 2 สัปดาห์หลัง
จากสิ้นสุดการรักษาและเสร็จสิ้น เยื่อบุผิวของแผลใน 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษา อัตราการรักษาที่
แน่นอนสําหรับ IMPAVIDO นั้นสูงกว่าอัตราการรักษาสําหรับยาหลอกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 7: ประสิทธิภาพของ IMPAVIDO เทียบกับยาหลอกในการรักษาโรคลิชมาเนียทางผิวหนังในโคลอมเบียและ
กัวเตมาลา

อิมพาวิโด ยาหลอก
การรักษาที่แน่นอน* 59/89 (66%) 13/44 (30%)

โคลอมเบีย 40/49 (82%) 9/24 (38%)
กัวเตมาลา 19/40 (48%) 4/20 (20%)

* ความแตกต่าง (95% CI) ระหว่างกลุ่มคือ 36.8% (20.1%, 53.4%) โดยมีค่า P<0.0001
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การศึกษาเพิ่มเติมของอิมพาวโิดได้ดําเนินการในบาเฮียและมาเนาส์ สองภูมิภาคในบราซิลตามลําดับL. 
braziliensisและL. Guyanensisเป็นเชื้อก่อโรคทีแ่พร่ระบาดในวงกว้าง ผู้ป่วยวัยรุ่น/ผู้ใหญอ่ายุ 12-65 ปี
ได้รับ IMPAVIDO ทางปากเป็นเวลา 28 วัน ขนาดยาเป้าหมายของ IMPAVIDO คือ 2.5 มก./กก./วัน: ผู้
ป่วยทีม่ีนํ้าหนัก 15-29 กก. ได้รับ 50 มก. วันละครั้ง ผู้ป่วยทีม่ีนํ้าหนัก 30-45 กก. ไดร้ับ 50 มก. วันละสอง
ครั้ง และผู้ป่วยทีม่ีนํ้าหนัก > 46 กก. ได้รับ 50 มก. สามครั้งต่อวัน เกณฑ์ประสิทธิภาพคือการรักษาเบื้องต้น 
(การทําใหแ้ผลเกิดซํ้าอย่างสมบูรณท์ี่ 2 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษา) ตามด้วยการรักษาที่แน่นอน (การ
ทําใหเ้ยื่อบุผิวเกิดซํ้าอย่างสมบูรณ์ที่ 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษา) อัตราการรักษาที่แน่นอนในผู้ป่วยอายุ 
≥12 ปี คือ 27/40 (67.5%) สําหรับมาเนาส์ บราซิล และ 34/40 (85%) สําหรับบาเอีย ประเทศบราซิล

14.3 การรักษา Leishmaniasis ของเยื่อเมือก

การศึกษาโดยใช้แขนข้างเดียวได้ดําเนินการเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแคปซูลอิมพาวิโดในการรักษาลิ
ชมาเนียจากเยื่อเมือก การศึกษาได้ดําเนินการในโบลิเวียโดยทีL่. braziliensisเป็นระบาดวิทยาเป็นสายพันธุ์
ที่แพร่หลาย

ผู้ป่วยเจ็ดสิบเก้า (79) ราย≥อายุ 18 ปีทีม่ีแผลเป็นจากลิชมาเนียทางผิวหนัง บวกกับปรสิตทีส่ังเกตพบ
หรือเพาะเลี้ยงจากวัสดทุีเ่ป็นรอยโรคหรือผลการทดสอบทางผิวหนังเป็นบวก และไม่มีโรคร่วมที่มีนัย
สําคัญทางคลินิกที่ได้รับ miltefosine ในขนาดเป้าหมาย 2.5 มก./กก./วัน เป็นเวลา 28 วัน ภายใน 12 
เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษา ผู้ป่วย 49 ราย (62%) มีอาการบวมนํ้า ผื่นแดง การแทรกซึมและการสึก
กร่อนจากบริเวณเยื่อเมือกที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์

16 วิธกีารจัดหา/จัดเก็บและจัดการ

แคปซูลอิมพาวิโดแต่ละแคปซูลประกอบด้วยมิลเทโฟซีน 50 มก. ในแคปซูลเจลาตินชนิดแข็งทึบแสงสีแดง 
แคปซูล IMPAVIDO บรรจุในบัตรตุ่มแบบพับ/แบบดันทะลุ บลสิเตอร์การ์ดแต่ละใบมี 14 แคปซูล กล่อง
แต่ละกล่องมีการ์ดพุพองสองใบ ( NDC 61744-050-01)

จัดเก็บที่ 20-25oค (68–77°ฉ); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15-30oค (59 – 86oฉ). [ดอูุณหภูมหิ้อง
ที่ควบคุมโดย USP] ปกป้องจากความชื้น

จ่ายเฉพาะในกล่องเดิม

17 ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

ดูคู่มือการใชย้าที่ได้รับการอนุมัตจิาก FDA

17.1 คําแนะนําในการใชย้า

• อิมพาวิโดรับประทานร่วมกับอาหารเพื่อบรรเทาผลข้างเคียงทางเดินอาหาร

• แนะนําให้ผู้ป่วยกลืนทั้งแคปซูลและอย่าเคี้ยวหรือหักออกจากกัน แนะนําให้ผู้ป่วยทําการบําบัด
อย่างครบถ้วน

• แจ้งผู้ป่วยว่าอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วงเป็นผลข้างเคียงที่พบไดบ้่อยของการ
รักษาด้วยอิมพาวิโด และแนะนําใหผู้้ป่วยแจ้งผู้ให้บริการทางการแพทยข์องตนหากผลข้างเคียง
ของระบบทางเดินอาหารเหล่านีรุ้นแรงหรือคงอยู่ แนะนําผู้ป่วย
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บริโภคของเหลวให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการคายนํ้า และทําใหเ้สี่ยงต่อการบาดเจ็บทีไ่ต

17.2 เพศหญิงและเพศชายที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์

• แนะนําให้สตรีมีศักยภาพในการสืบพันธุเ์พื่อใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลระหว่างการรักษาด้วย 
IMPAVIDO และเป็นเวลา 5 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษา[ดูคําเตือนและการใช้ในกลุ่มประชากรเฉพาะ 
(8.1, 8.8)].

• แนะนําให้สตรีทีใ่ช้ยาคุมกําเนิดใชว้ิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นที่ไม่ใชฮ่อร์โมนหรือแบบทางเลือกเพิ่มเติม
ในระหว่างการรักษาด้วย IMPAVIDO หากเกิดอาการอาเจียนและ/หรือท้องร่วง[ดูคําเตือนและข้อ
ควรระวัง (5.7) และการใช้ในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.8)].

• แนะนําให้แม่พยาบาลไม่ใหน้มลูกระหว่างการรักษาด้วย IMPAVIDO และเป็นเวลา 5 เดือนหลัง
การรักษาเสร็จสิ้น (ดูใชใ้นประชากรเฉพาะ (8.3)].

• ให้คําแนะนําแกผู่้หญิงและผู้ชายว่าอิมพาวิโดทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากในหนูเพศผู้ ภาวะเจริญพันธุ์
บกพร่องในหนูเพศเมีย และทําให้เกิด atresia ในรขูุมขนของรังไขใ่นสุนัขเพศเมีย แนะนําให้ผู้ป่วยทราบ
ว่าศักยภาพของภาวะเจริญพันธุ์บกพร่องในมนุษยย์ังไม่ได้รับการประเมินอย่างเพียงพอ[ดูคําเตือนและ
ข้อควรระวัง (5.2) และการใช้ในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.8)].

จัดจําหน่ายโดย:
Paladin Therapeutics Inc. 
Corporation Trust Center 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
สหรัฐอเมริกา
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คู่มือการใช้ยา
อิมพาวิโด® (อิม-พา-วี-โด)

(มิลเทโฟซีน)
แคปซูล

อ่านคู่มือการใช้ยานี้ก่อนทีคุ่ณจะไดร้ับอิมพาวิโด ข้อมูลนี้ไมไ่ด้ใชแ้ทนการพูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์หรือการ
รักษาของคุณ
ข้อมูลที่สําคัญที่สุดทีฉ่ันควรรู้เกี่ยวกับอิมพาวิโดคืออะไร? อิมพาวิโดอาจทําให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อการตั้ง
ครรภ์:
• อย่าใช้อิมพาวโิด หากคุณกําลังตั้งครรภ์ หากคุณใชย้าอิมพาวิโดในระหว่างตั้งครรภ์ ทารกของคุณมคีวามเสี่ยงทีจ่ะเสียชีวิตหรือเกิดความพิการแต่

กําเนิดอย่างร้ายแรง
• สตรทีี่สามารถตั้งครรภไ์ด้ควรใช้การคุมกําเนิดอย่างมปีระสิทธิผล (การคุมกําเนิด) ระหว่างการรักษาด้วย IMPAVIDO และเป็นเวลา 5 เดือนหลัง

จากหยุดการรักษาด้วย IMPAVIDO พูดคุยกับผูใ้ห้บริการดูแลสุขภาพของคุณว่าวิธีการคุมกําเนิดแบบใดทีเ่หมาะกับคุณ

• หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานอิมพาวิโด ให้แจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันที พูดคุยกับผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน IMPAVIDO Pregnancy Registry นีเ่ป็นการศึกษาเพื่อเรียนรู้ว่าอิมพาวิโดส่งผลต่อการตั้งครรภแ์ละทารกอย่างไร 
คุณสามารถลงทะเบียนในการลงทะเบียนนี้โดยโทร xxxxxxx

อิมพาวิโดคืออะไร?
อิมพาวิโดเป็นยาตามใบสั่งแพทยท์ี่ใชร้ักษาโรคลิชมาเนียบางประเภท:

• leishmaniasis เกี่ยวกับอวัยวะภายใน (ส่งผลต่ออวัยวะภายในของคุณ)
• leishmaniasis ที่ผิวหนัง (ส่งผลต่อผิวหนังของคุณ)
• leishmaniasis ของเยื่อเมือก (มีผลต่อจมูกปากและลําคอของคุณ)

ไม่ทราบว่าอิมพาวโิดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเด็กอายตุํ่ากว่า 12 ปหีรือไม่
ใครไมค่วรรับประทานอิมพาวิโด? อย่าใช้อิมพาวิโดถ้าคุณ:
• กําลังตั้งครรภ์
• มี Sjögren-Larsson-Syndrome
• แพ้มิลเทโฟซีนหรือส่วนผสมใดๆ ในอิมพาวิโด ดูรายการส่วนผสมในอิมพาวโิดทีส่่วนท้ายของเอกสารนี้

• เป็นผูห้ญิงที่สามารถตั้งครรภ์และไม่เคยได้รับการทดสอบการตั้งครรภ์ ผู้หญิงทีส่ามารถตั้งครรภไ์ด้จะต้องตรวจปัสสาวะหรือตรวจการตั้งครรภ์ในเลือด
ก่อนใช้ยาอิมพาวิโด

• เป็นผู้หญิงที่สามารถตั้งครรภไ์ด้และคุณไมต่้องการใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการรักษาด้วย IMPAVIDO และเป็นเวลา 5 
เดือนหลังการรักษา

ก่อนที่คุณจะใช้อิมพาวิโด แจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ รวมถึงหากคุณ:

• มีปัญหาไตหรือตับ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณควรทําการตรวจเลือดเพื่อตรวจไตและตับของคุณก่อนเริ่ม ระหว่าง และหลังการรักษา
ด้วยอิมพาวิโด

• กําลังตั้งครรภห์รือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ อิมพาวิโดอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภข์องคุณ
• กําลังให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะใหน้มลูก ไม่ทราบว่าอิมพาวิโดผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่ของคุณหรือไม่ พูดคุยกับผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับ

วิธีที่ดทีี่สุดในการเลี้ยงลูกน้อยของคุณหากคุณใช้อิมพาวิโด คุณควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขณะที่คุณใช้ยาอิมพาวิโดและเป็นเวลา 5 เดือน
หลังจากที่คุณหยุดใช้ยาอิมพาวิโด

แจ้งผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณใช้ รวมทั้งยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน และอาหาร
เสริมสมุนไพร
ฉันควรทานอิมพาวโิดอย่างไร?
• ใช้อิมพาวิโดตามที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณบอก
• ทําทรีทเมนท์ IMPAVIDO ครบ 28 วันให้เสร็จสิ้น
• รับประทานอิมพาวิโดทั้งแคปซูล ห้ามหัก บด ละลาย หรือเคี้ยว อิมพาวิโด ก่อนกลืน
• รับประทานอิมพาวิโดพร้อมอาหารช่วยลดปัญหากระเพาะอาหาร

ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปไดข้องอิมพาวิโดคืออะไร? อิมพาวิโดอาจทําให้เกิดผลข้าง
เคียงที่ร้ายแรง ได้แก่:
ดู “ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับอิมพาวิโดคืออะไร”
• ปัญหาการเจริญพันธุใ์นหนูเพศผู้และเพศเมีย และรอบเดือนผิดปกติในสุนัขเพศเมียไม่ทราบว่าอิมพาวิโดทําใหเ้กิดปัญหาการเจริญพันธุ์ในผู้ชายหรือ

ผู้หญิงหรือไม่
• ปวดอัณฑะและขาดหรือหลั่งลดลง
• ปัญหาไตและตับ
• ปัญหากระเพาะอาหาร. อิมพาวิโดอาจทําใหอ้าเจียน ท้องเสีย และขาดนํ้า โทรหาผู้ใหบ้ริการด้านการรักษาพยาบาลของคุณทันทีหากคุณมอีาการอาเจียน

และท้องร่วงอย่างรุนแรงซึ่งไมห่ายไป ดื่มนํ้ามาก ๆ เพื่อช่วยป้องกันภาวะขาดนํ้าในขณะทีคุ่ณกําลังอาเจียนและท้องเสีย

• ประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกําเนิดลดลง. การอาเจียนและท้องร่วงอาจทําใหย้าคุมกําเนิดของคุณมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภน์้อยลง ใช้
วิธีการคุมกําเนิดแบบพิเศษ เช่น ถุงยางอนามัยผู้ชายที่มีสารฆ่าอสุจิ จนกว่าคุณจะไม่อาเจียนและท้องเสียอีกต่อไป

• เกล็ดเลือดลดลง(ซึ่งเป็นเซลลเ์ม็ดเลือดที่ช่วยให้ลิ่มเลือด)
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• ปัญหาผิวที่ร้ายแรงอิมพาวิโดอาจทําใหเ้กิดปัญหาผิวร้ายแรงทีเ่รียกว่าสตีเวนส์-จอห์นสันซินโดรม หากคุณเกิดผื่นผิวหนังทีม่ีแผลพุพองขณะรับประทา
นอิมพาวิโด ให้หยุดใชย้าอิมพาวิโดทันทแีละติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ผลข้างเคียงทีพ่บบ่อยที่สุดของอิมพาวิโด ได้แก:่คลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วง ผลข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่ ปวดท้อง ความอยากอาหารลดลง เวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ ง่วงนอน อาการคันที่ผิวหนัง และการทดสอบตับหรือไตผิดปกติ

บอกผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีผลข้างเคียงทีร่บกวนจิตใจหรือไม่หายไป สิ่งเหล่านีไ้ม่ใชผ่ลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ทั้งหมดของอิมพาวิโด 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088
ควรเก็บอิมพาวโิดอย่างไร?
• เก็บ IMPAVIDO ไวท้ี่อุณหภูมหิ้องระหว่าง 68 ° F ถึง 77 ° F (20 ° C ถึง 25 ° C)
• ปกป้องอิมพาวิโดจากความชื้น
เก็บอิมพาวิโดและยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อิมพาวิโดอย่างปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพ
บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบไุว้ในคู่มือการใชย้านี้ อย่าใชอ้ิมพาวโิดในสภาพที่ไม่ได้กําหนดไว้ คู่มือการใชย้านีส้รุปข้อมูลที่
สําคัญที่สุดเกี่ยวกับอิมพาวิโด หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณ คุณสามารถสอบถามข้อมูล
ด้านการแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับอิมพาวิโดทีเ่ขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

มี.
XXXX

อย่าให้อิมพาวิโดแก่ผูอ้ื่น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมอีาการเดียวกันกับคุณ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.TRADENAME.com หรือwww.dailymed.nlm.nih.gov หรือโทร 1-XXX-XXX-

ส่วนผสมในอิมพาวิโดคืออะไร? สารออกฤทธิ์:มิลเตโฟซีน

ส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน:คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์ เซลลูโลสไมโครคริสตัลลีน แลคโตสโมโนไฮเดรต แป้งโรยตัว และแมกนเีซียมสเตียเรต เปลือก
แคปซูลประกอบด้วยเจลาติน ไททาเนียมไดออกไซด์ เฟอร์ริกออกไซด์ และนํ้าบริสุทธิ์
จัดจําหน่ายโดย: Paladin Therapeutics, Inc.

คู่มือการใช้ยานี้ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ออก: เดือน ปี
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