
CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI Những điểm nổi bật này không 
bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để sử dụng IMPAVIDO một cách an toàn và 
hiệu quả. Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho IMPAVIDO.

• Độc tính đối với phôi thai. Không dùng cho phụ nữ có thai. Lấy nước tiểu hoặc 
huyết thanh thử thai trước khi bắt đầu điều trị. Tư vấn sử dụng các biện pháp 
tránh thai hiệu quả ở phụ nữ có khả năng sinh sản (Cảnh báo đóng hộp, 5.1, 8.1, 
8.8, 13.1).

• Tác dụng sinh sản. Miltefosine gây teo tinh hoàn và suy giảm khả năng sinh sản ở chuột 
đực và suy giảm khả năng sinh sản ở chuột cái. Tư vấn cho bệnh nhân về độc tính sinh sản 
trong các nghiên cứu trên động vật và rằng các tác động tiềm tàng đến khả năng sinh sản 
của con người chưa được đánh giá đầy đủ (13.1).

• Tác dụng thận. Theo dõi creatinin huyết thanh trong khi điều trị và trong 4 tuần 
sau khi kết thúc điều trị (5.3, 6.1).

• Tác dụng gan. Theo dõi transaminase và bilirubin trong khi điều trị (5.4, 
6.1).

• Tác dụng tiêu hóa. Khuyến khích uống nước (5.5).
• Giảm tiểu cầu. Theo dõi số lượng tiểu cầu trong khi điều trị bệnh 

leishmaniasis nội tạng (5.6, 6.1).
• Hấp thụ thuốc tránh thai bằng đường uống. Tư vấn sử dụng phương pháp tránh 

thai thay thế nếu xảy ra nôn mửa và / hoặc tiêu chảy (5.7).
• Hội chứng Stevens-Johnson. Ngừng IMPAVIDO (5,8).

IMPAVIDO (miltefosine) viên nang, dùng qua đường miệng Phê 

duyệt ban đầu của Hoa Kỳ: 2014

CẢNH BÁO: ĐỘC TÍNH CỦA EMBRYO-FETAL Xem thông tin kê 
đơn đầy đủ cho cảnh báo trong hộp thoại hoàn chỉnh.

IMPAVIDO có thể gây hại cho thai nhi. Tử vong thai nhi và gây quái 
thai, xảy ra ở động vật dùng miltefosine với liều thấp hơn liều khuyến 
cáo cho người. Không dùng IMPAVIDO cho phụ nữ có thai. Lấy huyết 
thanh hoặc nước tiểu thử thai ở phụ nữ có khả năng sinh sản trước 
khi kê đơn IMPAVIDO.
Tư vấn cho phụ nữ có khả năng sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả 
trong khi điều trị và trong 5 tháng sau khi điều trị (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC------------------ -------------
• Các phản ứng có hại xảy ra ở ≥2% bệnh nhân bao gồm buồn nôn, 

nôn, tiêu chảy, nhức đầu, giảm cảm giác thèm ăn, chóng mặt, đau 
bụng, ngứa, buồn ngủ, tăng transaminase và tăng creatinin (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG --------------------- -------- 
IMPAVIDO là một loại thuốc chống nôn mửa được chỉ định ở người lớn và thanh 
thiếu niên ≥12 tuổi cân nặng≥30 kg (66 lbs) để điều trị:
• Bệnh leishmaniasis nội tạng doLeishmania donovani(1).
• Bệnh leishmaniasis ở da doLeishmania braziliensis, Leishmania 

guyanensis,vàLeishmania panamensis(1).
• Bệnh leishmaniasis niêm mạc doLeishmania braziliensis(1). Hạn chế của 
việc sử dụng:Leishmaniacác loài được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng 
dựa trên dữ liệu dịch tễ học. Có thể có sự khác biệt về địa lý trong phản ứng của 
cùng mộtLeishmanialoài IMPAVIDO (1, 14). Hiệu quả của IMPAVIDO trong điều trị 
các bệnh khácLeishmanialoài chưa được đánh giá.

Để báo cáo CÁC PHẢN ỨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, hãy liên hệ với Paladin 
Therapeutics Inc. theo số 1-888-550-6060 hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặc 
www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TƯƠNG TÁC THUỐC ------------------ -------------
• IMPAVIDO không ức chế enzym cytochrom P450 của người trong ống nghiệm.
• IMPAVIDO không gây ra hoạt động của cytochrome 3A ở chuột (7, 12.3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG ------------------------ Dùng 
chung với thức ăn để cải thiện các phản ứng có hại cho đường tiêu hóa.
• 30 đến 44 kg: một viên nang 50 mg x 2 lần / ngày trong 28 ngày liên tục (2).
• 45 kg trở lên: một viên nang 50 mg ba lần mỗi ngày trong 28 ngày liên 

tục (2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ ----------------------- -
• Thời kỳ mang thai: Không nên dùng IMPAVIDO trong thời kỳ mang thai. Lấy 

nước tiểu hoặc huyết thanh thử thai ở phụ nữ có khả năng sinh sản trước 
khi kê đơn (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Bà mẹ cho con bú: Ngừng dùng thuốc hoặc cho con bú tùy theo mức độ quan 
trọng của thuốc đối với bà mẹ. Tránh cho con bú trong 5 tháng sau khi điều trị 
IMPAVIDO (8.3).

• Phụ nữ và Nam giới về Tiềm năng Sinh sản: Khuyên phụ nữ sử dụng biện 
pháp tránh thai hiệu quả trong khi trị liệu và trong 5 tháng sau khi trị liệu. 
Tư vấn cho bệnh nhân về độc tính sinh sản ở động vật và khả năng gây 
suy giảm khả năng sinh sản ở người chưa được đánh giá đầy đủ (5.1, 5.2, 
8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
------------------- Mỗi viên nang IMPAVIDO để uống chứa 50 mg miltefosine (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỐNG CHỈ ĐỊNH------------------ ------------
• Mang thai (4.1, 8.1, 8.8, 13.1).
• Hội chứng Sjögren-Larsson (4.2, 12.3).
• Quá mẫn với miltefosine hoặc bất kỳ tá dược nào của nó (4.3).

Xem 17 để biết THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN VÀ Hướng dẫn sử dụng 
thuốc.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG------------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN VIETNAMESE

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-miltefosine-impavido-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/204684s000lbl.pdf
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THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ

CẢNH BÁO: ĐỘC TÍNH CỦA EMBRYO-FETAL

IMPAVIDO có thể gây hại cho thai nhi. Tử vong thai nhi và quái thai xảy ra ở động vật dùng 
miltefosine với liều thấp hơn liều khuyến cáo cho người. Không dùng IMPAVIDO cho phụ nữ 
có thai. Lấy huyết thanh hoặc nước tiểu thử thai ở phụ nữ có khả năng sinh sản trước khi kê 
đơn IMPAVIDO. Phụ nữ có khả năng sinh sản nên được khuyên sử dụng biện pháp tránh thai 
hiệu quả trong khi điều trị IMPAVIDO và trong 5 tháng sau khi điều trị[xem Chống chỉ định 
(4.1), Cảnh báo và Thận trọng (5.1), Sử dụng trong các quần thể cụ thể (8.1, 8.8) và Độc tính 
phi lâm sàng (13.1)].

1 CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

Viên nang IMPAVIDO (miltefosine) được chỉ định ở người lớn và thanh thiếu niên≥12 
tuổi nặng ≥ 30 kg để điều trị:

• Bệnh leishmaniasis nội tạng doLeishmania donovani [xem Thử nghiệm lâm sàng (14.1)].

• Bệnh leishmaniasis ở da doLeishmania braziliensis,Leishmania guyanensis, và Leishmania 
panamensis [xem Thử nghiệm lâm sàng (14.2)].

• Bệnh leishmaniasis niêm mạc doLeishmania braziliensis [xem Thử nghiệm lâm sàng (14.3)].

Hạn chế sử dụng:

• Leishmaniacác loài được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng đánh giá IMPAVIDO dựa trên 
dữ liệu dịch tễ học[xem Thử nghiệm lâm sàng (14.1, 14.2)].

• Có thể có sự khác biệt về địa lý trong phản ứng lâm sàng của cùng mộtLeishmanialoài để 
IMPAVIDO[xem Thử nghiệm lâm sàng (14.1, 14.2)].

• Hiệu quả của IMPAVIDO trong điều trị các bệnh khácLeishmanialoài chưa được đánh 
giá.

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Thời gian điều trị là 28 ngày liên tục. Dùng chung với thức ăn để cải thiện các phản 
ứng có hại cho đường tiêu hóa.

Bảng 1: Liều dùng Miltefosine

Cân nặng Liều lượng và Cách dùng
30 kg đến 44 kg Một viên nang 50 mg hai lần mỗi ngày với thức ăn (bữa sáng và bữa tối)

45 kg trở lên Một viên nang 50 mg ba lần mỗi ngày với thức ăn (bữa sáng, bữa trưa và bữa tối)
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3 HÌNH THỨC VÀ CƯỜNG LỰC LIỀU LƯỢNG

Viên nang uống IMPAVIDO® (miltefosine) là viên nang gelatin cứng, màu đỏ, trắng đục với chữ 
“PLB” in chìm trên thân viên nang và chữ “MILT 50” được in trên nắp bằng mực trắng. Mỗi viên 
nang chứa 50 mg miltefosine[xem Mô tả (11), Cách Cung cấp / Bảo quản và Xử lý (16)].

4

4.1 Mang thai

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

IMPAVIDO có thể gây hại cho thai nhi. IMPAVIDO chống chỉ định cho phụ nữ có thai. Lấy nước tiểu hoặc 
huyết thanh thử thai trước khi kê đơn IMPAVIDO[xem Cảnh báo đóng hộp và sử dụng trong các quần 
thể cụ thể (8.1)].

4.2 Hội chứng Sjögren-Larsson

IMPAVIDO được chống chỉ định ở những bệnh nhân có Hội chứng Sjögren-Larsson[xem 
Dược lâm sàng (12.3)].

4.3 Quá mẫn

IMPAVIDO được chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn cảm với miltefosine hoặc bất kỳ tá 
dược IMPAVIDO nào.

5

5.1 Độc tính đối với phôi thai

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

Miltefosine có thể gây hại cho thai nhi. Độc tính trên phôi thai, bao gồm tử vong và gây quái thai, đã được 
quan sát thấy ở động vật được sử dụng miltefosine trước khi giao phối, trong thời kỳ đầu mang thai và 
trong quá trình hình thành cơ quan ở liều thấp hơn liều khuyến cáo tối đa cho người (MRHD). Không sử 
dụng IMPAVIDO cho phụ nữ có thai. Lấy nước tiểu hoặc huyết thanh thử thai trước khi kê đơn IMPAVIDO 
cho phụ nữ có khả năng sinh sản. Tư vấn cho phụ nữ có khả năng sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai 
hiệu quả trong khi điều trị IMPAVIDO và trong 5 tháng sau khi hoàn thành liệu pháp[xem Cảnh báo Đóng 
hộp, Chống chỉ định (4.1) và Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.1, 8.8)].

5.2 Hiệu ứng sinh sản

Phụ nữ
Miltefosine gây suy giảm khả năng sinh sản ở chuột và làm mất khả năng sinh sản có thể đảo ngược và động 
dục ở chó với liều lượng xấp xỉ 1,0 và 0,2 lần tương ứng với MRHD dựa trên so sánh diện tích bề mặt cơ thể[
xem Độc chất học phi lâm sàng (13.1)]. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ chưa được nghiên cứu 
chính thức.
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Con đực

Miltefosine làm giảm số lượng tinh trùng sống sót và giảm khả năng sinh sản ở chuột với liều 
lượng xấp xỉ 0,4 lần MRHD[xem Độc chất học phi lâm sàng (13.1)]. Liều cao hơn ở chuột, xấp xỉ 1,0 
lần MRHD, gây teo tinh hoàn và suy giảm khả năng sinh sản mà không hồi phục hoàn toàn 10 tuần 
sau khi kết thúc dùng thuốc.

Đau bìu và giảm hoặc không xuất tinh trong khi điều trị đã được báo cáo trong liệu pháp 
IMPAVIDO[xem Phản ứng có hại (6.2)]. Tác động của IMPAVIDO đối với khả năng sinh sản của 
nam giới chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Tư vấn cho phụ nữ và nam giới về những phát hiện về khả năng sinh sản của động vật và khả năng gây suy 
giảm khả năng sinh sản khi điều trị IMPAVIDO ở người chưa được đánh giá đầy đủ.

5.3 Tác dụng trên thận

Tăng creatinine huyết thanh (Cr) đã được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng đánh giá IMPAVIDO trong 
điều trị bệnh leishmaniasis ở da, niêm mạc và nội tạng. Theo dõi chức năng thận hàng tuần ở bệnh nhân 
dùng IMPAVIDO trong khi điều trị và trong 4 tuần sau khi kết thúc điều trị[xem Phản ứng có hại (6.1)].

5.4 Tác dụng trên gan

Tăng transaminase gan (ALT, AST) và bilirubin đã được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng 
đánh giá IMPAVIDO trong điều trị bệnh leishmaniasis nội tạng. Theo dõi transaminase gan (ALT, 
AST) và bilirubin trong khi điều trị ở bệnh nhân dùng IMPAVIDO[xem Phản ứng có hại (6.1)].

5.5 Ảnh hưởng tiêu hóa

Nôn mửa và / hoặc tiêu chảy thường xảy ra khi dùng IMPAVIDO và có thể dẫn đến suy giảm 
thể tích. Khuyến khích uống chất lỏng để tránh cạn kiệt thể tích[xem Phản ứng có hại (6.1)].

5.6 Giảm tiểu cầu

Giảm tiểu cầu trong khi điều trị đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bệnh leishmaniasis 
nội tạng. Theo dõi số lượng tiểu cầu trong khi điều trị bệnh leishmaniasis nội tạng[xem Phản ứng có hại 
(6.1, 6.2)].

5.7 Hấp thụ thuốc tránh thai bằng đường uống

Nôn mửa và / hoặc tiêu chảy xảy ra trong khi điều trị IMPAVIDO có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu của thuốc 
tránh thai, và do đó ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Nếu nôn mửa và / hoặc tiêu chảy xảy ra trong khi điều 
trị IMPAVIDO, hãy khuyên phụ nữ sử dụng (các) phương pháp tránh thai hiệu quả bổ sung không chứa nội tiết 
tố hoặc thay thế.
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5.8 Hội chứng Stevens-Johnson

Hội chứng Stevens-Johnson đã được báo cáo khi điều trị IMPAVIDO. Ngừng IMPAVIDO 
nếu phát ban tróc da hoặc nổi bóng nước trong khi điều trị[xem Phản ứng có hại (6.1)].

6 PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được trong các thử 

nghiệm lâm sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc khác 

và có thể không phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực tế.

6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bệnh Leishmaniasis nội tạng

Một thử nghiệm giai đoạn 3 được thực hiện ở bệnh nhân ≥ 12 tuổi ở Ấn Độ. Hai trăm chín mươi 
(299) bệnh nhân (211 nam và 88 nữ) được uống IMPAVIDO với liều mục tiêu 2,5 mg / kg / ngày 
trong 28 ngày (viên nang 50 mg x 1 lần / ngày nếu cân nặng dưới 25 kg và viên nang 50 mg hai lần 
mỗi ngày nếu cân nặng từ 25 kg trở lên). Bệnh nhân từ 12 đến 64 tuổi. Cân nặng dao động từ 15 
đến 67 kg (cân nặng trung bình 38,6 kg) và BMI dao động trong khoảng 8,2 đến 24 (trung bình 
16,1). Chín mươi chín (99) bệnh nhân được tiêm tĩnh mạch amphotericin B deoxycholate 1 mg / 
kg / ngày cách ngày với 15 liều. Tỷ lệ nam giới nhận IMPAVIDO cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
amphotericin B.

Dưới 1% bệnh nhân dùng IMPAVIDO tử vong (2/299) và không có bệnh nhân nào dùng 
amphotericin B tử vong. Các phản ứng có hại nghiêm trọng đã được báo cáo ở 2% người nhận 
IMPAVIDO (6/299) và 1% người nhận amphotericin B (1/99). Khoảng 3% bệnh nhân ngừng điều trị 
trong mỗi nhánh điều trị do phản ứng có hại. Các phản ứng có hại nghiêm trọng và phản ứng có 
hại dẫn đến ngừng thuốc được cho là có liên quan hoặc có thể liên quan đến IMPAVIDO bao gồm 
hội chứng Stevens-Johnson, melena và giảm tiểu cầu, viêm khớp và phát ban da, CTCAE1Tiêu chảy 
cấp 4 (≥10 phân mỗi ngày) và CTCAE tăng bilirubin máu cấp 4 (≥10 lần giới hạn trên của ULN bình 
thường).

Bảng 2: Điều trị Phản ứng có hại khẩn cấp Xảy ra ở ≥2% bệnh nhân mắc bệnh Leishmaniasis nội tạng 
nhận IMPAVIDO

Amphotericin B
Deoxycholate

N = 99

Lớp Organ hệ thống
Học kỳ được yêu thích

IMPAVIDO
N = 299

Rối loạn tiêu hóa
Bệnh tiêu chảy 61 (20,4%) 6 (6,1%)
Nôn mửa 113 (37,8%) 20 (20,0%)

Rối loạn chung
Suy nhược 19 (6,3%) 4 (4,0%)

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng
Giảm sự thèm ăn 69 (23,1%) 22 (22,2%)

1Tiêu chí thuật ngữ chung cho các sự kiện bất lợi
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Trong nghiên cứu này, mức tăng creatinine (Cr) ≥ 1,5 lần so với mức ban đầu xảy ra ở khoảng 10% 
người nhận IMPAVIDO và ở 40% người nhận amphotericin B khi kết thúc điều trị. Mười phần trăm đối 
tượng trong mỗi nhóm có độ cao Cr ≥ 1,5 lần so với mức ban đầu tại thời điểm theo dõi 6 tháng. 
Không có người nhận IMPAVIDO nào ngừng điều trị do tăng Cr.

Tăng transaminase trong khi điều trị xảy ra ở một nửa số người nhận IMPAVIDO và lên đến 
một phần ba số người nhận amphotericin B. Mức độ tăng nhẹ (<3x ULN) hoặc trung bình (3 - 
5x ULN) lần lượt ở 94% và 6% bệnh nhân được điều trị IMPAVIDO bị tăng độ cao. Không có 
bệnh nhân nào ngừng điều trị do tăng transaminase.

Khi kết thúc điều trị, 62% và 2,4% người nhận IMPAVIDO và 54% và 2% người nhận 
amphotericin B có số lượng tiểu cầu lần lượt là <150.000 và <50.000.

Bệnh Leishmaniasis ở da

Hiệu quả của IMPAVIDO trong điều trị bệnh leishmaniasis ở da đã được đánh giá trong một thử nghiệm đối 
chứng với giả dược được thực hiện ở Colombia và Guatemala và trong hai thử nghiệm so sánh được thực 
hiện lần lượt ở Bolivia và Brazil. Trong thử nghiệm đối chứng với giả dược, tám mươi chín (89) bệnh nhân 
≥12 tuổi nhận được liều IMPAVIDO mục tiêu là 2,5 mg / kg / ngày trong 28 ngày và bốn mươi tư (44) được 
dùng giả dược. Trong các thử nghiệm so sánh, một trăm hai mươi (120) bệnh nhân ≥12 tuổi nhận được liều 
IMPAVIDO mục tiêu là 2,5 mg / kg / ngày trong 28 ngày và năm mươi tám (58) bệnh nhân nhận được 20 
mg / kg / ngày antimon pentavalent ( meglumine) tiêm trong 20 ngày.

Bảng 3: Các phản ứng có hại xảy ra trong≥2% bệnh nhân được điều trị IMPAVIDO ≥12 tuổi bị bệnh 
Leishmaniasis ở da trong thử nghiệm có kiểm soát giả dược
Lớp Organ hệ thống
Học kỳ được yêu thích

IMPAVIDO
N = 89

Giả dược
N = 44

Rối loạn Tai và Mê cung
Say tàu xe 26 (29,2%) 10 (22,7%)

Rối loạn tiêu hóa
Đau bụng 10 (11,2%) 3 (6,8%)
Bệnh tiêu chảy 7 (7,9%) 2 (4,5%)
Buồn nôn 32 (35,9%) 5 (11,1%)
Nôn mửa 4 (4,5%) 0

Rối loạn trang web chung và quản trị
Malaise 3 (3,4%) 1 (2,3%)
Pyrexia 5 (5,6%) 2 (4,5%)

Rối loạn hệ thần kinh
Chóng mặt 4 (4,5%) 0
Đau đầu 25 (28,1%) 10 (22,7%)
Sự im lặng 3 (3,4%) 0

Rối loạn da và mô dưới da
Ngứa 4 (4,5%) 0
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Bảng 4: Các phản ứng có hại xảy ra ở ≥2% bệnh nhân được điều trị bằng IMPAVIDO ≥ 12 tuổi bị bệnh 
Leishmaniasis ở da trong hai thử nghiệm so sánh
Lớp Organ hệ thống
Học kỳ được yêu thích

IMPAVIDO
N = 120

Meglumine
N = 58

Rối loạn tiêu hóa

Đau bụng 9 (7,5%) 3 (5,2%)
Bệnh tiêu chảy 18 (15,0%) 3 (5,2%)
Buồn nôn 50 (41,7%) 3 (5,2%)
Nôn mửa 33 (27,5%) 0

Nhiễm trùng và nhiễm độc

Viêm hạch bạch huyết 7 (5,8%) 0
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng

Giảm sự thèm ăn 13 (10,8%) 4 (5,8%)
Rối loạn hệ thần kinh

Chóng mặt 15 (12,5%) 4 (6,9%)
Rối loạn da và mô dưới da

Ngứa 7 (5,8%) 0

Trong thử nghiệm đối chứng với giả dược, 12/89 (13,4%) đối tượng IMPAVIDO có Cr tăng 1,5-3 lần so 
với ban đầu, so với 2/44 (4,5%) đối tượng dùng giả dược khi kết thúc điều trị. Trong thử nghiệm so sánh, 
một tỷ lệ tương tự đối tượng được sử dụng IMPAVIDO hoặc antimon pentavalent có nồng độ Cr cao 
hơn mức cơ bản ở thời điểm 3 và 6 tháng sau khi điều trị (khoảng 5%). Khoảng 25% đối tượng 
IMPAVIDO và 11% đối tượng sử dụng antimon pentavalent có mức Cr tăng 1,5-3 lần so với mức cơ bản 
khi kết thúc điều trị trong hai thử nghiệm có đối chứng tích cực. Tần suất AST và ALT tăng trên giới hạn 
trên của mức bình thường khi kết thúc điều trị là tương tự ở người dùng IMPAVIDO và giả dược 
(khoảng 5%).

Các tác dụng ngoại ý khác gặp ở tỷ lệ <2% ở nhóm IMPAVIDO bao gồm thiếu máu, nổi hạch, 
căng tức bụng, táo bón, khó nuốt, đầy hơi, mệt mỏi, khó chịu, áp xe, viêm mô tế bào, 
ecthyma, dị cảm, đau tinh hoàn, sưng tinh hoàn, hội chứng Stevens-Johnson, mày đay, mẩn 
ngứa, viêm da mủ.

6.2 Kinh nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Các phản ứng phụ sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng IMPAVIDO trên toàn thế giới. Bởi vì những phản 
ứng này được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có 
thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với thuốc.

Rối loạn về máu và bạch huyết: giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hạt

Rối loạn tiêu hóa: melena

Rối loạn chung: phù toàn thân, phù ngoại vi
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Rối loạn gan mật: vàng da

Rối loạn hệ thần kinh: co giật

Hệ thống sinh sản và rối loạn vú: đau bìu, giảm lượng xuất tinh, không xuất tinh.

Rối loạn mạch máu: Chảy máu cam

7 TƯƠNG TÁC THUỐC

Trong ống nghiệmvà các nghiên cứu về chuyển hóa ở động vật cho thấy miltefosine không gây ra hoặc ức 
chế rõ rệt hoạt động của các enzym cytochrom P450 chính của con người[xem Dược lâm sàng (12.3)]. Khả 
năng tương tác của miltefosine với các chất vận chuyển thuốc chưa được đánh giá.

số 8

8.1 Mang thai

Mang thai loại D

SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

Tóm tắt rủi ro
IMPAVIDO có thể gây hại cho thai nhi. Tuy nhiên, dữ liệu mang thai ở người không có sẵn, độc tính đối với phôi 
bao gồm tử vong và gây quái thai, đã được quan sát thấy trong các nghiên cứu về phôi thai ở chuột và thỏ 
được sử dụng miltefosine đường uống trong quá trình hình thành cơ quan với liều tương ứng là 0,06 và 0,2 lần 
so với liều khuyến cáo tối đa cho người (MRHD), dựa trên so sánh diện tích bề mặt cơ thể (BSA). Nhiều dị tật về 
nội tạng và xương của thai nhi đã được quan sát thấy trong một nghiên cứu về khả năng sinh sản ở chuột cái 
được sử dụng miltefosine trước khi giao phối đến ngày thứ 7 của thai kỳ với liều gấp 0,3 lần MRHD. Không 
dùng IMPAVIDO cho phụ nữ có thai.

Cân nhắc lâm sàng
Trong thời kỳ mang thai, bệnh leishmaniasis nội tạng có thể đe dọa tính mạng của người mẹ và có thể 
dẫn đến hậu quả bất lợi cho thai nhi, bao gồm sẩy thai tự nhiên, bệnh bẩm sinh do lây truyền dọc, nhỏ 
so với tuổi thai và thiếu máu nặng. Trong thời kỳ mang thai, bệnh leishmaniasis ở da có thể biểu hiện với 
các tổn thương lớn hơn và xuất hiện không điển hình, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ đối với các kết 
cục bất lợi cho thai nhi, bao gồm cả sinh non và thai chết lưu.

Dữ liệu động vật
Sử dụng miltefosine trong các nghiên cứu độc tính đối với phôi thai chuột trong quá trình phát 
triển sớm của phôi thai (ngày thứ 6 đến ngày thứ 15 của thai kỳ) gây ra nhiễm độc phôi thai bao 
gồm tử vong và gây quái thai ở liều ≥ 1,2 mg / kg / ngày (0,06 lần MRHD dựa trên so sánh BSA ). Các 
tác động gây quái thai bao gồm não không phát triển, dịch xuất huyết lấp đầy sọ, hở hàm ếch và 
phù nề toàn thân. Độc tính trên phôi thai cũng được quan sát thấy ở thỏ sau khi uống miltefosine 
trong quá trình hình thành cơ quan (ngày thứ 6 đến ngày thứ 18 của thai kỳ) với liều ≥ 2,4 mg / kg / 
ngày (0,2 lần MRHD dựa trên so sánh BSA). Ở cả chuột và thỏ, không có lứa nào còn sống được ở 
liều miltefosine ≥ 6,0 mg / kg / ngày (0,3 hoặc 0,6 lần MRHD dựa trên so sánh BSA đối với chuột và 
thỏ tương ứng).
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Trong một nghiên cứu về khả năng sinh sản của phụ nữ riêng biệt ở chuột, liều miltefosine ≥ 6,81 
mg / kg / ngày (0,3 lần MRHD dựa trên so sánh BSA) được sử dụng trong bốn tuần trước khi giao 
phối và đến ngày thứ 7 của thai kỳ đã tạo ra nhiều nội tạng (cấu trúc não bị biến dạng, giãn ra não 
thất chứa đầy các khối màu nâu, tủy sống bị dị dạng, mắt dị dạng và sai lệch, chứng loạn nhịp tim 
và không có tai trong) và xương (hở hàm ếch, hình quả tạ của các trung tâm đốt sống ngực, xương 
sọ mở rộng rõ rệt và các dây thần kinh giãn ra rõ rệt) dị tật thai nhi.
[xem Chống chỉ định (4.1), Độc tính phi lâm sàng (13.1)].

8.3 Bà mẹ cho con bú

Người ta không biết liệu IMPAVIDO có trong sữa mẹ hay không. Do nhiều loại thuốc 
có trong sữa mẹ và do IMPAVIDO có khả năng gây phản ứng có hại nghiêm trọng ở 
trẻ bú mẹ, nên phải đưa ra quyết định ngừng cho con bú hay ngừng thuốc, có tính 
đến tầm quan trọng của thuốc đối với người mẹ. Nên tránh cho con bú trong 5 tháng 
sau khi điều trị IMPAVIDO.

8.4 Sử dụng cho Trẻ em

Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả ở bệnh nhi <12 tuổi. Chuột vị thành niên nhạy cảm hơn với các 
tác dụng do miltefosine gây ra, đặc biệt là tác động lên võng mạc và thận, hơn so với chuột trưởng thành[xem 
Chỉ định và Cách sử dụng (1)].

8.5 Sử dụng cho người già

Các nghiên cứu lâm sàng về IMPAVIDO không bao gồm đủ số lượng đối tượng từ 65 tuổi trở lên để 
xác định xem họ có phản ứng khác với đối tượng trẻ hơn hay không.

8.6 Suy thận

Bệnh nhân có nồng độ creatinin hoặc BUN trong huyết thanh≥1,5 lần giới hạn trên của mức bình thường đã 
được loại trừ khỏi các nghiên cứu lâm sàng. Dược động học của miltefosine chưa được nghiên cứu ở bệnh 
nhân suy thận.

8.7 Suy gan

Bệnh nhân có nồng độ ALT hoặc AST trong huyết thanh≥3 lần giới hạn trên của mức bình thường và bilirubin ≥
2 lần giới hạn trên của mức bình thường đã được loại trừ khỏi các nghiên cứu lâm sàng. Dược động học của 
miltefosine chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân suy gan.

8.8 Phụ nữ và Nam giới về Tiềm năng Sinh sản

Sự ngừa thai
IMPAVIDO có thể gây hại cho thai nhi khi sử dụng trong thời kỳ mang thai. Tư vấn cho phụ nữ có khả năng 
sinh sản sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả trong khi điều trị IMPAVIDO và trong 5 tháng sau khi kết 
thúc liệu pháp[xem Cảnh báo đóng hộp, Cảnh báo và Đề phòng (5.1) và Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể 
(8.1)].
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Nôn mửa và / hoặc tiêu chảy xảy ra trong khi điều trị IMPAVIDO có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ của thuốc 
tránh thai và do đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Khuyên phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai sử 
dụng (các) phương pháp tránh thai hiệu quả bổ sung không chứa nội tiết tố hoặc thay thế trong khi điều trị 
IMPAVIDO nếu xảy ra nôn mửa và / hoặc tiêu chảy trong khi điều trị[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.7)].

Khô khan
Phụ nữ
Miltefosine gây suy giảm khả năng sinh sản ở chuột và gây ra chứng mất nang trứng và động dục có 
thể đảo ngược ở chó với liều lượng xấp xỉ 1,0 và 0,2 lần tương ứng với MRHD[xem Cảnh báo và Thận 
trọng (5.2), Độc tính phi lâm sàng (13.1)]. Tác động của IMPAVIDO đối với khả năng sinh sản của phụ nữ 
chưa được nghiên cứu chính thức.

Con đực

Miltefosine làm giảm số lượng tinh trùng sống sót và giảm khả năng sinh sản ở chuột với liều lượng 
xấp xỉ 0,4 lần MRHD[xem Cảnh báo và Thận trọng (5.2), Độc tính phi lâm sàng (13.1)]. Liều cao hơn ở 
chuột, xấp xỉ 1,0 lần MRHD, gây teo tinh hoàn và suy giảm khả năng sinh sản mà không hồi phục 
hoàn toàn 10 tuần sau khi kết thúc dùng thuốc. Tác động của IMPAVIDO đối với khả năng sinh sản 
của nam giới chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Tư vấn cho phụ nữ và nam giới về những phát hiện về khả năng sinh sản của động vật và khả năng gây suy 
giảm khả năng sinh sản của liệu pháp IMPAVIDO chưa được đánh giá đầy đủ.

10 LIỀU LƯỢNG

Các tác dụng phụ thường gặp là nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng có thể xảy ra trong trường hợp dùng quá 
liều. Cung cấp đủ nước cho cơ thể để ngăn ngừa nguy cơ suy giảm chức năng thận, và thay thế chất điện giải 
khi cần thiết. Vì miltefosine chỉ được bài tiết nhẹ qua nước tiểu, nên việc bài niệu cưỡng bức sẽ không làm 
tăng bài tiết miltefosine. Rửa đường tiêu hóa không rõ giá trị. Thuốc giải độc cụ thể để điều trị quá liều 
miltefosine vẫn chưa được biết đến.

11 MÔ TẢ

Viên nang IMPAVIDO có chứa thành phần hoạt chất miltefosine, một chất chống nhiễm khuẩn. Tên hóa 
học của miltefosine là 2 - [[(hexadecyloxy) hydroxyphosphenyl] oxy] -N, N, Ntrimethylethylammonium 
muối bên trong. Miltefosine là chất bột màu trắng có thể hòa tan tự do trong nước, HCl 0,1 N hoặc 
NaOH, metanol và etanol. Nó có công thức thực nghiệm là C21H46KHÔNG4P có khối lượng phân tử là 
407,6 và công thức cấu tạo sau:

O
P
O

+N
O O

Các thành phần không hoạt động là silicon dioxide dạng keo, cellulose vi tinh thể, 
monohydrat lactose, talc và magie stearat. Vỏ viên nang chứa gelatin, titanium dioxide, 
oxit sắt và nước tinh khiết.
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12 DƯỢC LÂM SÀNG

12.1 Cơ chế hoạt động

Miltefosine là một chất chống bệnh leishmanial[xem Dược lâm sàng (12.4)].

12.3 Dược động học

Các thông số dược động học của miltefosine ở những bệnh nhân mắc bệnh leishmaniasis ở nội tạng và da 
được điều trị trong 28 ngày với IMPAVIDO được liệt kê trong Bảng 5. Do thời gian bán hủy dài của miltefosine 
(> 6 ngày), nồng độ đáy trong huyết tương dường như không đạt được trạng thái ổn định khi kết thúc điều trị 
(tức là Ngày 28).

Bảng 5: Các thông số dược động học trung bình (% CV) đối với Miltefosine sau khi sử dụng viên nang uống cho bệnh 
nhân trưởng thành mắc bệnh Leishmaniasis nội tạng và da

Ctối đa Ttối đa
d AUCe

(µg ∙ giờ / mL)

g
Liều lượng

tau t1/2, α
f

t1/2, β

(µg / mL) (giờ) (ngày) (ngày)
66,2

(28,5)50 mg BID (4 tuần) một 6.4
(31,1)Nội tạng

Leishmaniasis
(vào ngày 23)

7 (2-12) 636 (26,7)

50 mg BID (1 tuần) / 
50 mg TID (3 tuần)b

75,9
(17,6)

8.5
(28,9)4 (2-8) 486 (18,1)

Da
Leishmaniasisc

(vào ngày 27)

6,8
(5,8)g, h

30,7
(18.3)g, h

50 mg TID (4 tuần) 37,3 (22)f 295 (22)f

a: Vị thành niên (≥12 tuổi) / Người lớn, liều trung bình trên kg là 3,1 mg / kg / ngày b: Vị 
thành niên (≥12 tuổi) / Người lớn, liều trung bình trên kg là 3,6 mg / kg / ngày c: Người 
lớn, liều trung bình mỗi kg là 1,8 mg / kg / ngày
d: trung vị (phạm vi)
e: AUC0-12 giờđối với BID, AUC0-8 giờcho TID
f: t1/2,α = chu kỳ bán rã pha phân bố; t1/2, β= thời gian bán hủy của giai đoạn loại bỏ 
cuối g: Ước tính dựa trên mô hình PK quần thể
h: trung bình (% lỗi tiêu chuẩn)

Sự hấp thụ

Sinh khả dụng tuyệt đối của miltefosine chưa được xác định. Ở những bệnh nhân mắc bệnh 
leishmaniasis nội tạng, nồng độ miltefosine tối đa sau khi uống viên nang IMPAVIDO đã đạt 
được ngay trước liều tiếp theo ở nhiều bệnh nhân, cho thấy rằng sự hấp thu của miltefosine có 
thể tiếp tục trong suốt khoảng thời gian dùng thuốc.

Phân bổ
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Sự phân bố của miltefosine chưa được nghiên cứu ở người. Sự gắn kết với protein huyết tương người 
của miltefosine, được đánh giá bằng phương pháp siêu ly tâm, là 98% trong khoảng nồng độ thuốc từ 
0,1 đến 10 µg / mL. Ở chuột, hoạt độ phóng xạ của [14C] miltefosine được phân bố rộng rãi sau khi uống 
cả một lần và uống lặp lại với khả năng hấp thu phóng xạ cao nhất ở thận, gan và lá lách. Sự vận chuyển 
và bài tiết của nhau thai vào sữa vẫn chưa được nghiên cứu.

Trao đổi chất và bài tiết

Khôngtrong ống nghiệmĐã quan sát thấy quá trình chuyển hóa oxy hóa bởi 15 enzym cytochrom P450 
của người (1A1, 1A2, 1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7 và 4A1).

Sự phân hủy trao đổi chất chậm có thể được thể hiện trong tế bào gan của người, dẫn đến việc giải phóng 
choline bởi sự phân cắt giống như phospholipase D của phân tử miltefosine. Đoạn miltefosine chứa cồn béo có 
thể tham gia vào quá trình chuyển hóa axit béo sau khi bị oxy hóa thành axit palmitic. Quá trình oxy hóa này bị 
chặn ở những bệnh nhân mắc hội chứng Sjögren-Larsson, nguyên nhân là do khiếm khuyết di truyền trong 
hoạt động của aldehyde dehydrogenase béo. IMPAVIDO được chống chỉ định ở những bệnh nhân có Hội 
chứng Sjögren-Larsson[xem Chống chỉ định (4.2)].

Có rất ít hoặc không có bằng chứng về sự ức chế phụ thuộc vào thời gian hoặc chuyển hóa của các enzym 
cytochrom P450 được kiểm tra ở mức lên đến khoảng 40 µg / mL miltefosine.

Uống miltefosine không gây cảm ứng rõ rệt hàm lượng CYP3A ở gan do hoạt 
động khử methyl của erythromycin ở chuột.

Ở bệnh nhân nhiễm leishmaniasis nội tạng, <0,2% liều dùng được bài tiết vào nước tiểu.

12.4 Vi sinh

Cơ chế hoạt động

Phương thức hoạt động cụ thể của miltefosine chống lạiLeishmanialoài chưa được biết. Cơ chế hoạt 
động của miltefosine có khả năng liên quan đến tương tác với lipid (phospholipid và sterol), bao 
gồm lipid màng, ức chế cytochrome c oxidase (chức năng của ty thể) và chết tế bào giống như 
apoptosis.

Hoạt độngTrong ống nghiệmvàTrong Vivo

Miltefosine có hoạt tính chống bệnh leishmanialtrong ống nghiệmvà trong các bệnh nhiễm trùng lâm sàng[xem Nghiên 
cứu lâm sàng (14)]. Độ nhạy khác nhauLeishmaniacác loài cũng như các chủng khác nhau của mộtLeishmania các loài đối 
với miltefosine có thể khác nhau ở các vùng địa lý khác nhau.

Kháng thuốc

Trong ống nghiệmcác nghiên cứu cho thấy tiềm năng phát triển đề kháng với miltefosine. Một số chủngL. 
braziliensisvới khả năng kháng nội tại đối với miltefosine đã được xác định.Tuy nhiên, mức độ liên quan về mặt lâm 
sàng của những quan sát này chưa được biết đến.
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Kháng thuốc có thể do giảm tích tụ miltefosine trongLeishmania ký sinh trùng được cho là do sự gia 
tăng dòng chảy thuốc, qua trung gian của sự biểu hiện quá mức của chất vận chuyển ABC P-
glycoprotein và / hoặc giảm sự hấp thu thuốc do bất hoạt bộ máy vận chuyển miltefosine bao gồm chất 
vận chuyển miltefosine và đơn vị con beta. Đột biến trong gen vận chuyển đã được báo cáo trong các 
chủng phân lập từ một bệnh nhân bị tái phát trong một nghiên cứu. Tuy nhiên, mức độ liên quan về mặt 
lâm sàng của những phát hiện này vẫn chưa được biết đến.

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

Tính gây đột biến / Khả năng gây ung thư: Miltefosine được xét nghiệm âm tính trong xét nghiệm AMES-Salmonella, xét 
nghiệm DNAamplification, xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thểtrong ống nghiệm, UDS-testin vivo / in vitro, và thử nghiệm vi 
nhân ở chuột bằng miệngin vivo. Thử nghiệm đột biến gen HPRT của tế bào động vật có vú V 79 cho thấy sự gia tăng tần số 
đột biến mà không phụ thuộc vào liều lượng. Xét về tất cả các kết quả xét nghiệm khả năng gây đột biến, phát hiện dương 
tính duy nhất trong xét nghiệm V 79 HPRT được coi là không liên quan đến độc tính đối với nguy cơ gây đột biến đối với con 
người.

Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư đã không được thực hiện. Trong một nghiên cứu về độc tính ở chuột qua đường miệng kéo dài 52 

tuần, u tuyến tế bào Leydig tinh hoàn đã được quan sát thấy ở 3 trong số 30 con chuột đực với việc sử dụng hàng ngày

21,5 mg / kg / ngày miltefosine (1,0 lần MRHD dựa trên so sánh BSA). Khả năng gây ung thư của 
miltefosine ở người vẫn chưa được biết rõ.

Trong một nghiên cứu về khả năng sinh sản của Phân đoạn I ở chuột đực, teo tinh hoàn, giảm số lượng tinh 
trùng sống sót và suy giảm khả năng sinh sản đã được quan sát thấy ở chuột sau khi uống hàng ngày ≥ 8,25 
mg / kg (0,4 lần MRHD dựa trên so sánh BSA). Những phát hiện này có thể đảo ngược trong thời gian hồi phục 
10 tuần ngoại trừ ở liều cao nhất được thử nghiệm, 21,5 mg / kg / ngày (1,0 lần MRHD dựa trên so sánh BSA), 
nơi các tác dụng không thể hồi phục hoàn toàn.

Trong một nghiên cứu về khả năng sinh sản ở chuột cái, chu kỳ động dục bị ngừng lại ở giai đoạn 
động dục hoặc động dục xảy ra với liều cao 21,5 mg / kg (1,0 lần MRHD dựa trên so sánh BSA). Ở 
liều 6,81 và 21,5 mg / kg (0,3 và 1,0 lần MRHD tương ứng dựa trên so sánh BSA) đã quan sát thấy số 
lượng phôi thai và bào thai chết lưu lại. Trong một nghiên cứu về chất độc kéo dài 52 tuần ở chó, đã 
quan sát thấy sự gia tăng số lượng nang tuyến nhĩ trong buồng trứng và ngừng chu kỳ trong tử 
cung, âm đạo và tuyến vú với hình thái phù hợp với trạng thái gây mê hoặc động dục ở liều ≥ 1 mg / 
kg / ngày ( 0,2 lần MRHD dựa trên so sánh BSA). Các tác động ở chó hoàn toàn có thể hồi phục sau 
thời gian hồi phục 6 tuần.

13.2 Độc chất học động vật và / hoặc Dược lý học

Các nghiên cứu độc tính với miltefosine đã được thực hiện trên chuột nhắt, chuột cống, chó và thỏ. Các phản ứng có hại 
không được quan sát thấy trong các nghiên cứu lâm sàng nhưng đã thấy ở động vật ở mức độ phơi nhiễm tương tự như 
mức độ phơi nhiễm lâm sàng và có thể liên quan đến việc sử dụng lâm sàng như sau:

Độc tính cấp và mãn tính: Việc uống miltefosine ở chuột có liên quan đến các tổn thương ảnh 
hưởng đến mắt (thoái hóa võng mạc). Thoái hóa võng mạc được quan sát thấy sau 8 tuần điều 
trị với liều 10 mg / kg / ngày (0,5 lần MRHD dựa trên so sánh BSA). Chuột vị thành niên nhạy cảm 
hơn với các tác động do miltefosine gây ra, đặc biệt là trên mắt và
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thận, so với chuột trưởng thành bị thoái hóa võng mạc xảy ra ở liều ≥ 2,15 mg / kg / ngày (0,1 
lần MRHD dựa trên so sánh BSA) và tổn thương có thể hồi phục đối với biểu mô ống lượn gần 
xảy ra ở liều ≥ 4,64 mg / kg / ngày (0,2 lần MRHD dựa trên so sánh BSA).

14 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

14.1 Điều trị bệnh Leishmaniasis nội tạng

Một nghiên cứu ngẫu nhiên, nhãn mở, có đối chứng tích cực đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả 
của IMPAVIDO trong điều trị bệnh leishmaniasis nội tạng ở Bihar, Ấn Độ, một khu vực nơiL. donovani 
được biết về mặt dịch tễ học là loài lây nhiễm phổ biến. Bệnh nhân ≥ 12 tuổi với các dấu hiệu và triệu 
chứng lâm sàng tương thích với bệnh leishmaniasis nội tạng (sốt, lách to và giảm tế bào) được xác nhận 
bởi sự hiện diện củaLeishmaniaCác amastigotes trong chọc hút lá lách hoặc tủy xương được chọn ngẫu 
nhiên để nhận IMPAVIDO đường uống hoặc amphotericin B deoxycholate tiêm tĩnh mạch theo tỷ lệ 3: 1. 
Bệnh nhân nặng ≥ 25 kg được uống viên nang IMPAVIDO 50 mg trong bữa ăn hai lần một ngày. Bệnh 
nhân nặng <25 kg được uống viên nang IMPAVIDO 50 mg với các bữa ăn mỗi ngày một lần vào buổi 
sáng. Cân nặng dao động từ 15 đến 67 kg (cân nặng trung bình 38,6 kg) và BMI dao động trong khoảng 
8,2 đến 24 (trung bình 16,1). Không có bệnh nhân nào nặng hơn 70kg. Amphotericin B được tiêm tĩnh 
mạch trong 6 giờ liên tục với liều 1 mg / kg cách ngày trong 15 liều. Bệnh nhân được nhập viện trong 
thời gian điều trị.

Tiêu chí loại trừ bao gồm số lượng tiểu cầu <50 × 109/ L, số lượng ô trắng <1 × 109/ L, hemoglobin <6 g / 100 
mL, AST hoặc ALT≥3 lần giới hạn trên của giới hạn bình thường, bilirubin≥2 lần giới hạn trên của giới hạn bình 
thường, creatinine huyết thanh hoặc BUN> 1,5 lần giới hạn trên của giới hạn bình thường, thời gian 
prothrombin> 5 giây trên mức kiểm soát và bất kỳ tình trạng không được bù đắp hoặc không kiểm soát được 
bao gồm cả nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV). Phụ nữ có khả năng sinh sản được yêu cầu sử dụng 
biện pháp tránh thai hiệu quả trong suốt thời gian điều trị và trong 2 tháng sau khi điều trị.

Chữa khỏi cuối cùng được định nghĩa là chữa khỏi ban đầu khi kết thúc điều trị cộng với việc không có các dấu hiệu và triệu chứng 

của bệnh leishmaniasis nội tạng sau 6 tháng theo dõi. Khả năng chữa khỏi ban đầu khi kết thúc điều trị được đánh giá bằng cách 

lặp lại việc chọc hút lá lách hoặc tủy xương. Bệnh nhân được chữa khỏi ký sinh trùng ban đầu được theo dõi trong 6 tháng; Những 

bệnh nhân không có dấu hiệu lâm sàng và triệu chứng của bệnh leishmaniasis nội tạng phải được đánh giá bằng cách làm lại lá 

lách hoặc chọc hút tủy xương để xác định khả năng chữa khỏi cuối cùng.

Hai trăm chín mươi chín (299) bệnh nhân được dùng IMPAVIDO và 99 bệnh nhân được dùng 
amphotericin B. Khoảng 70% bệnh nhân ở mỗi nhánh trước đó đã thất bại khi điều trị với pentavalent 
antimon. 98% bệnh nhân trong mỗi nhóm điều trị đã đạt được khả năng chữa khỏi ban đầu. Vào thời 
điểm 6 tháng sau khi điều trị, 88 (29,5%) người nhận IMPAVIDO và 12 (12,1%) người nhận amphotericin 
B tiếp tục có các dấu hiệu và triệu chứng gợi ý bệnh leishmaniasis nội tạng. Những dấu hiệu hoặc triệu 
chứng này được cho là do chẩn đoán thay thế ở 73 bệnh nhân. 27 bệnh nhân còn lại, tất cả trong nhánh 
IMPAVIDO, đã trải qua đánh giá bằng chọc hút lách hoặc tủy xương, và 9 (3,0%) dương tính với
Leishmaniaamastigotes, chỉ ra sự tái phát. Tỷ lệ chữa khỏi cuối cùng đối với IMPAVIDO và amphotericin 
B lần lượt là 94% và 97%.
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Bảng 6: Hiệu quả của IMPAVIDO trong bệnh Leishmaniasis nội tạng ở bệnh nhân ≥12 tuổi ở Ấn Độ

IMPAVIDO
N = 299

Amphotericin B Deoxycholate
N = 99

Kết thúc liệu pháp

Chữa bệnh ban đầu 293 (98%) 97 (98%)
6 tháng sau khi điều trị

Final Cure * 282 (94%) 96 (97%)
Điều trị thất bại 9 (3%) 0 (0)
Không thể đánh giá 8 (3%) 3 (3%)
* Khoảng tin cậy chính xác 95% cho sự khác biệt (IV Amphotericin B - IMPAVIDO) trong lần chữa bệnh cuối cùng là (-3,0%, 
6,8%).

14.2 Điều trị bệnh Leishmaniasis ở da

Một nghiên cứu có kiểm soát giả dược đã được thực hiện ở Colombia, nơiL. panamensisvàL. braziliensis 
về mặt dịch tễ học được biết đến là bệnh lây nhiễm phổ biếnLeishmanialoài, và ở Guatemala nơiL. 
braziliensisvề mặt dịch tễ học được biết đến là loài lây nhiễm phổ biến. Nghiên cứu bao gồm bệnh nhân 
nam và nữ trên 12 tuổi mới được chẩn đoán hoặc tái phát bệnh leishmaniasis ở da mà không liên quan 
đến niêm mạc, được xác nhận về mặt ký sinh trùng, có ít nhất một vết loét trên da với diện tích tối thiểu 
là 50 mm2. Tiêu chí loại trừ là AST hoặc ALT≥2 lần giới hạn trên của mức bình thường, bilirubin≥1,5 lần 
giới hạn trên của giới hạn bình thường, và creatinine huyết thanh hoặc BUN> 1,5 lần giới hạn trên của 
giới hạn bình thường. Phụ nữ có khả năng sinh sản được yêu cầu sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả 
trong suốt thời gian điều trị và trong 2 tháng sau khi điều trị.

Bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên để nhận IMPAVIDO hoặc giả dược theo phân bổ 2: 1. Bệnh nhân nặng <45 
kg được dùng IMPAVIDO 50 mg viên nang hai lần một ngày và bệnh nhân nặng ≥45 kg được uống IMPAVIDO 
50 mg viên nang ba lần một ngày. Không có bệnh nhân nào nặng hơn 84 kg. Chữa khỏi xác định được định 
nghĩa là rõ ràng (biểu mô hóa hoàn toàn tất cả các tổn thương) hoặc chữa khỏi một phần (biểu mô hóa không 
hoàn toàn, không mở rộng> 50% ở tổn thương, không xuất hiện tổn thương mới và ký sinh trùng âm tính nếu 
được thực hiện) vào 2 tuần sau khi kết thúc điều trị và hoàn thành. biểu mô hóa tất cả các vết loét sau 6 tháng 
sau khi kết thúc điều trị. Tỷ lệ chữa khỏi dứt điểm đối với IMPAVIDO cao hơn có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ 
chữa khỏi đối với giả dược.

Bảng 7: Hiệu quả của IMPAVIDO so với giả dược trong điều trị bệnh Leishmaniasis ở da ở 
Colombia và Guatemala

IMPAVIDO Giả dược

Chữa bệnh xác định * 59/89 (66%) 13/44 (30%)
Colombia 40/49 (82%) 24/9 (38%)
Guatemala 19/40 (48%) 4/20 (20%)

* Sự khác biệt (KTC 95%) giữa các nhóm là 36,8% (20,1%, 53,4%) với P-value <0,0001.
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Một nghiên cứu bổ sung về IMPAVIDO đã được thực hiện ở Bahia và Manaus, hai khu vực ở Brazil, 
nơi tương ứngL. braziliensisvàL. guyanensisvề mặt dịch tễ học là các mầm bệnh lây nhiễm phổ biến. 
Bệnh nhân vị thành niên / người lớn từ 12-65 tuổi được uống IMPAVIDO trong 28 ngày. Liều mục 
tiêu IMPAVIDO là 2,5 mg / kg / ngày: bệnh nhân nặng 15-29 kg uống 50 mg x 1 lần / ngày, bệnh 
nhân nặng 30-45 kg dùng 50 mg x 2 lần / ngày và bệnh nhân nặng> 46 kg uống 50 mg x 3 lần / 
ngày. Tiêu chí hiệu quả là chữa khỏi ban đầu (tái biểu mô hoàn toàn sau 2 tháng sau khi kết thúc 
điều trị), sau đó là chữa dứt điểm (tái biểu mô hoàn toàn sau 6 tháng sau khi kết thúc điều trị). Tỷ lệ 
chữa khỏi xác định ở bệnh nhân ≥12 tuổi là 27/40 (67,5%) đối với Manaus, Brazil và 34/40 (85%) đối 
với Bahia, Brazil.

14.3 Điều trị bệnh Leishmaniasis ở niêm mạc

Một nghiên cứu đơn lẻ đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả của viên nang IMPAVIDO trong 
điều trị bệnh leishmaniasis ở niêm mạc. Nghiên cứu được thực hiện ở Bolivia, nơiL. braziliensisvề 
mặt dịch tễ học là loài phổ biến.

Bảy mươi chín (79) bệnh nhân≥18 tuổi có sẹo leishmaniasis ở da cộng với ký sinh trùng được 
quan sát hoặc nuôi cấy từ vật liệu tổn thương hoặc xét nghiệm da dương tính và không mắc 
bệnh đồng thời có ý nghĩa lâm sàng được dùng miltefosine với liều mục tiêu 2,5 mg / kg / ngày 
trong 28 ngày. Đến 12 tháng sau khi kết thúc điều trị, 49 bệnh nhân (62%) đã hết phù nề, ban đỏ, 
thâm nhiễm và xói mòn từ các vị trí niêm mạc liên quan.

16 CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ

Mỗi viên nang IMPAVIDO chứa 50 mg miltefosine trong một viên nang gelatin cứng, 
màu đỏ, trắng đục. Viên nang IMPAVIDO được cung cấp trong một thẻ vỉ gấp / đẩy. Mỗi 
vỉ gồm 14 viên. Mỗi thùng chứa hai thẻ vỉ (NDC 61744-050-01).

Bảo quản ở 20-25oC (68–77°F); các chuyến du ngoạn được phép đến 15-30oC (59 - 86oF). [Xem Nhiệt 
độ Phòng được Kiểm soát bởi USP]. Bảo vệ khỏi độ ẩm.

Chỉ phân phối trong thùng carton ban đầu.

17 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN

Xem Hướng dẫn về Thuốc được FDA chấp thuận

17.1 Hướng dẫn định lượng

• IMPAVIDO được dùng cùng với thức ăn để cải thiện các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa.

• Hướng dẫn bệnh nhân nuốt toàn bộ viên nang và không được nhai hoặc bẻ nó ra. 
Hướng dẫn bệnh nhân hoàn thành liệu trình đầy đủ.

• Thông báo cho bệnh nhân rằng đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy là những tác dụng phụ thường gặp 
của liệu pháp IMPAVIDO và hướng dẫn bệnh nhân thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
họ nếu những tác dụng phụ về đường tiêu hóa này nghiêm trọng hoặc dai dẳng. Hướng dẫn bệnh nhân
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tiêu thụ đủ chất lỏng để tránh mất nước và do đó, nguy cơ chấn thương thận.

17.2 Phụ nữ và Nam giới về Tiềm năng Sinh sản

• Tư vấn cho phụ nữ có khả năng sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong khi điều trị 
IMPAVIDO và trong 5 tháng sau khi kết thúc điều trị[xem Cảnh báo đóng hộp và sử dụng trong các quần 
thể cụ thể (8.1, 8.8)].

• Khuyên những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai sử dụng (các) phương pháp tránh thai hiệu quả bổ sung 
không chứa nội tiết tố hoặc thay thế trong khi điều trị IMPAVIDO nếu xảy ra nôn mửa và / hoặc tiêu chảy[
xem Cảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.7) và Sử dụng trong các quần thể cụ thể (8.8)].

• Khuyên các bà mẹ cho con bú không nên cho con bú trong thời gian điều trị IMPAVIDO và trong 5 tháng 
sau khi điều trị xong [xemSử dụng trong các quần thể cụ thể (8.3)].

• Tư vấn cho phụ nữ và nam giới rằng IMPAVIDO gây vô sinh ở chuột đực, suy giảm khả năng sinh sản ở 
chuột cái, và gây ra chứng suy nang buồng trứng ở chó cái. Tư vấn cho bệnh nhân rằng khả năng suy 
giảm khả năng sinh sản ở người chưa được đánh giá đầy đủ[xem Cảnh báo và Biện pháp phòng ngừa 
(5.2) và Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.8)].

Phân phối bởi:
Paladin Therapeutics Inc. 
Corporation Trust Center 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
Hoa Kỳ
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Hướng dẫn Thuốc
IMPAVIDO® (Im-PA-vee-do)

(miltefosine)
Viên nang

Đọc Hướng dẫn Thuốc này trước khi bạn nhận IMPAVIDO. Thông tin này không thay thế cho việc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe của bạn về tình trạng sức khỏe hoặc phương pháp điều trị của bạn.
Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về IMPAVIDO là gì? IMPAVIDO có thể gây ra 
những rủi ro nghiêm trọng cho thai kỳ:
• Không dùng IMPAVIDO nếu bạn đang mang thai. Nếu bạn dùng IMPAVIDO trong khi mang thai, em bé của bạn có nguy cơ tử vong 

hoặc dị tật bẩm sinh nghiêm trọng.
• Phụ nữ có thể mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai (ngừa thai) hiệu quả trong khi điều trị IMPAVIDO và trong 

5 tháng sau khi ngừng điều trị IMPAVIDO. Thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn phương 
pháp ngừa thai nào phù hợp với bạn

• Nếu bạn có thai khi đang dùng IMPAVIDO, hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về việc tham gia vào Cơ quan đăng ký mang thai IMPAVIDO. Đây là một nghiên cứu để tìm hiểu IMPAVIDO ảnh hưởng 
như thế nào đến thai kỳ và trẻ sơ sinh. Bạn có thể đăng ký vào sổ đăng ký này bằng cách gọi xxxxxxx

IMPAVIDO là gì?
IMPAVIDO là thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị một số loại bệnh leishmaniasis:

• bệnh leishmaniasis nội tạng (ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng của bạn)
• bệnh leishmaniasis ở da (ảnh hưởng đến da của bạn)
• bệnh leishmaniasis niêm mạc (ảnh hưởng đến mũi, miệng và cổ họng của bạn)

Người ta không biết liệu IMPAVIDO có an toàn và hiệu quả ở trẻ em dưới 12 tuổi hay không.
Ai không nên dùng IMPAVIDO? Đừng dùng IMPAVIDO nếu bạn:
• đang mang thai
• mắc hội chứng Sjögren-Larsson-Syndrome
• bị dị ứng với miltefosine hoặc bất kỳ thành phần nào trong IMPAVIDO. Xem phần cuối của tờ rơi này để biết danh sách các 

thành phần trong IMPAVIDO.
• là phụ nữ có thể mang thai và chưa thử thai. Phụ nữ có thể mang thai phải xét nghiệm nước tiểu hoặc máu trước khi 

dùng IMPAVIDO.
• là phụ nữ có thể mang thai và bạn không muốn sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong khi điều trị 

IMPAVIDO và trong 5 tháng sau khi điều trị
Trước khi bạn dùng IMPAVIDO, hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về tất cả các tình trạng y tế của bạn, 
bao gồm nếu bạn:
• có vấn đề về thận hoặc gan. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nên làm xét nghiệm máu để kiểm tra thận và 

gan của bạn trước khi bạn bắt đầu, trong và sau khi điều trị bằng IMPAVIDO.
• đang mang thai hoặc dự định có thai. IMPAVIDO có thể gây hại cho thai nhi của bạn.
• đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Người ta không biết liệu IMPAVIDO có đi vào sữa mẹ của bạn hay không. Nói chuyện với 

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về cách tốt nhất để cho em bé bú nếu bạn dùng IMPAVIDO. Bạn nên tránh cho 
con bú khi bạn dùng IMPAVIDO và trong 5 tháng sau khi bạn ngừng dùng IMPAVIDO.

Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết về tất cả các loại thuốc bạn dùng, bao gồm thuốc theo toa và thuốc không kê 
đơn, vitamin và các chất bổ sung thảo dược.
Tôi nên dùng IMPAVIDO như thế nào?
• Hãy dùng IMPAVIDO đúng như những gì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu.
• Hoàn thành điều trị IMPAVIDO 28 ngày đầy đủ của bạn.
• Uống cả viên nang IMPAVIDO. Không làm vỡ, nghiền nát, hòa tan hoặc nhai IMPAVIDO trước khi nuốt.
• Dùng IMPAVIDO với thức ăn để giúp giảm các vấn đề về dạ dày.

Các tác dụng phụ có thể xảy ra của IMPAVIDO là gì? IMPAVIDO có 
thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:
Xem “Thông tin quan trọng nhất mà tôi nên biết về IMPAVIDO là gì?”
• Các vấn đề về khả năng sinh sản ở chuột đực và chuột cái và chu kỳ kinh nguyệt bất thường ở chó cái.Không biết 

IMPAVIDO gây ra các vấn đề về sinh sản ở nam giới hay phụ nữ
• Đau tinh hoàn và không có hoặc giảm xuất tinh
• Các vấn đề về thận và gan
• Các vấn đề dạ dày. IMPAVIDO có thể gây nôn mửa, tiêu chảy và mất nước. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn bị nôn mửa nghiêm trọng và tiêu chảy không biến mất. Uống nhiều nước để giúp 
ngăn ngừa tình trạng mất nước trong khi bạn đang bị nôn mửa và tiêu chảy.

• Giảm hiệu quả của thuốc uống tránh thai. Nôn mửa và tiêu chảy có thể khiến thuốc tránh thai của bạn kém hiệu quả 
hơn trong việc ngừa thai. Sử dụng thêm một biện pháp ngừa thai, chẳng hạn như bao cao su nam có chất diệt tinh trùng, 
cho đến khi bạn không còn nôn mửa và tiêu chảy.

• Giảm tiểu cầu(là những tế bào máu giúp đông máu).
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• Các vấn đề về da nghiêm trọng.IMPAVIDO có thể gây ra một vấn đề về da nghiêm trọng được gọi là Hội chứng Stevens-Johnson. Nếu 
bạn phát ban da với mụn nước trong khi dùng IMPAVIDO, hãy ngừng dùng IMPAVIDO ngay lập tức và gọi cho nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của bạn.

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của IMPAVIDO bao gồm:buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Các tác dụng phụ khác bao gồm 
đau bụng, giảm cảm giác thèm ăn, chóng mặt, nhức đầu, buồn ngủ, ngứa da và các bất thường trong xét nghiệm gan hoặc 
thận.

Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền bạn hoặc điều đó không biến mất. Đây không phải là tất cả 
các tác dụng phụ có thể có của IMPAVIDO. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho FDA theo số 1-800-FDA-1088.
Tôi nên lưu trữ IMPAVIDO như thế nào?
• Bảo quản IMPAVIDO ở nhiệt độ phòng từ 68 ° F đến 77 ° F (20 ° C đến 25 ° C).
• Bảo vệ IMPAVIDO khỏi độ ẩm.
Giữ IMPAVIDO và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ em.
Thông tin chung về việc sử dụng IMPAVIDO an toàn và hiệu quả.
Thuốc đôi khi được kê cho các mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong Hướng dẫn Thuốc này. Không sử dụng 
IMPAVIDO cho tình trạng bệnh không được kê đơn. Hướng dẫn Thuốc này tóm tắt thông tin quan trọng nhất về IMPAVIDO. Nếu 
bạn muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn. Bạn có thể hỏi 
nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của mình để biết thông tin về IMPAVIDO được viết cho các chuyên gia y tế.

có.
XXXX

Không sử dụng IMPAVIDO cho người khác, ngay cả khi họ có các triệu chứng giống bạn
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.TRADENAME.com hoặcwww.dailymed.nlm.nih.gov hoặc gọi 1-XXX-XXX-

Các thành phần trong IMPAVIDO là gì? Thành 
phần hoạt chất:miltefosine
Thành phần không hoạt động:silicon dioxide dạng keo, cellulose vi tinh thể, monohydrat lactose, bột talc và magie 
stearat. Vỏ viên nang chứa gelatin, titanium dioxide, oxit sắt và nước tinh khiết.
Phân phối bởi: Paladin Therapeutics, Inc.

Hướng dẫn Thuốc này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Phát hành: Tháng Năm
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