
คลาริเน็กซ์®
(เดสลอราทาดีน)
เม็ด, นํ้าเชื่อม, REDITABS®แท็บเล็ต

รายละเอียด: CLARINEX(เดสลอราทาดีน)แท็บเล็ตคือยาเม็ดเคลือบฟิล์มสฟี้าอ่อนกลมที่มีเดสลอราทา

ดีน 5 มก. ซึ่งเป็นยาต้านฮีสตามีนทีต่้องรับประทาน นอกจากนีย้ังมีสารเพิ่มปริมาณต่อไปนี:้ dibasic 

แคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต USP, microcrystalline เซลลูโลส NF, แป้งข้าวโพด NF, แป้ง USP, ขี้

ผึ้ง carnauba NF, ขีผ้ึ้งสีขาว NF, วัสดเุคลือบประกอบด้วยแลคโตสโมโนไฮเดรต, ไฮโปรเมลโลส, ไททา

เนียมไดออกไซด์, โพลเีอทิลีนไกลคอล และ FD&C Blue # 2 ทะเลสาบอลูมิเนียม.

นํ้าเชื่อมคลาริเน็กซ์เป็นของเหลวสีส้มใสทีม่ีเดสลอราทาดีน 0.5 มก./1 มล. นํ้าเชื่อมประกอบ

ด้วยส่วนผสมที่ไมใ่ชง้านต่อไปนี้: โพรพิลีนไกลคอล USP, สารละลายซอรบ์ิทอล USP, กรดซิตริก (

ปราศจากนํ้า) USP, โซเดียมซิเตรตไดไฮเดรต USP, โซเดียมเบนโซเอต NF, disodium edetate USP, 

นํ้าบริสุทธิ์ USP นอกจากนี้ยังมีนํ้าตาลทราย รสธรรมชาตแิละประดิษฐ์สําหรับหมากฝรั่งและสีย้อม FDC 

Yellow #6

ดิCLARINEX RediTabs®ยาเม็ดเดสลอราทาดีนชนิดเม็ดสลายทางปากมีสีแดงอ่อน หน้าแบน 

เม็ดกลมมีจุดน“A” ด้านหนึ่งสําหรับยาเม็ดขนาด 5 มก. และตัว “K” ด้านหนึ่งสําหรับยาเม็ดขนาด 2.5 มก

. แท็บเล็ต RediTabs แต่ละเม็ดมีเดสลอราทาดีน 5 มก. หรือ 2.5 มก. นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมทีไ่ม่ใช้

งานต่อไปนี:้ mannitol USP, microcrystalline เซลลูโลส NF, แป้งพรีเจลาติไนซ,์ NF, โซเดียมส

ตาร์ชไกลโคเลต, USP, แมกนเีซียมสเตียเรต NF, butylated methacrylate copolymer, 

crospovidone, NF, แอสพาเทม NF, กรดซิตริก USP, โซเดียมไบคาร์บอเนต USP, คอลลอยด์ ซิลิ

กอนไดออกไซด์, NF, เฟอริกออกไซด์เรด NF และแต่งกลิ่นรสทตุติฟรุตติ

Desloratadine เป็นผงสีขาวถึงขาวทีล่ะลายไดเ้ล็กน้อยในนํ้า แต่ละลายได้ดใีนเอทานอลและโพ

รพิลีนไกลคอล มันมีสูตรเชิงประจักษ์:

TITLE - DESLORATADINE + MONTELUKAST / CLARINEX AERIUS
 SINGULAIR MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Accessdata

www.911globalmeds.com/buy-desloratadine-montelukast-clarinex-aerius-singulair-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/021312s006lbl.pdf
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ค19ชม19ClN2และมีนํ้าหนักโมเลกุล 310.8 ชื่อทางเคมีคือ 8-chloro-6,11- dihydro-11- (4-

piperdinylidene)-5ชม-เบนโซ[5,6]ไซโคลเฮปตา[1,2-ข]pyridine และมีโครงสร้างดังนี้

ชม
นู๋

นู๋

Cl

เภสัชวิทยาคลินิก: กลไกการออกฤทธิ:์เดสลอราทาดนีเป็นยาต้านฮีสตามีนชนิดไตรไซคลิกทีอ่อกฤทธิ์

ยาวนานพร้อมสารคัดเลือกH1- ตัวรับฮีสตามีนออกฤทธิ์ต้าน ข้อมูลการจับตัวรับบ่งชี้ว่าทีค่วามเข้มข้น 2 

– 3 ng/mL (7 นาโนโมลาร)์ เดสลอราทาดีนแสดงปฏิกิริยาทีม่นีัยสําคัญกับฮีสตามีน H ของมนุษย์1-ตัว

รับ Desloratadine ยับยั้งการหลั่งฮีสตามีนจากเซลล์แมสต์ของมนุษย์ในหลอดทดลอง.

ผลลัพธข์องการศึกษาการกระจายเนื้อเยื่อทีต่ิดฉลากด้วยรังสใีนหนูและเรดโิอลิแกนด์ H1- การ

ศึกษาการจับตัวรับในหนูตะเภาพบว่า desloratadine ไม่พร้อมทีจ่ะข้ามกําแพงสมองเลือด

เภสัชจลนศาสตร:์ การดูดซึม:ภายหลังการให้ desloratadine 5 มก. รับประทานวันละครั้งเป็นเวลา 

10 วันแก่อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีปกติ เวลาเฉลี่ยของความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุด (Tmax) เกิดขึ้นที่

เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงหลังใหย้าและค่าเฉลี่ยความเข้มข้นสูงสุดของพลาสมาในสภาวะคงตัวในพลาสมา 

(Cmax) และพื้นที่ใต้

กราฟความเข้มข้น-เวลา (AUC) ที่ 4 ng/mL และ 56.9 ng⋅ชม./มล. ถูกสังเกต ตามลําดับ ทั้งอาหาร

และนํ้าเกรพฟรุตไม่มีผลต่อการดูดซึม (Cmaxและ AUC) ของเดสลอราทาดีน
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ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ของ CLARINEX Syrup ไดร้ับการประเมินในการศึกษาแบบไขวส้าม

ทางในอาสาสมัครผู้ใหญ่ 30 คน ยา CLARINEX Syrup ขนาด 10 มล. ที่มี desloratadine 5 มก. 

เพียงครั้งเดียวมีชีวสมมูลกับ CLARINEX Tablet ขนาด 5 มก. เพียงครั้งเดียว อาหารไม่มีผลต่อการ

ดูดซึม (AUC และ Cmax) ของนํ้าเชื่อมคลาริเน็กซ์

รายละเอียดทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาเม็ด CLARINEX RediTabs ไดร้ับการประเมินในการ

ศึกษาแบบไขว้สามทางในอาสาสมัครผู้ใหญ่ 24 คน แท็บเล็ต CLARINEX RediTabs เม็ดเดียวที่มีเดสล

อราทาดีน 5 มก. มชีีวสมมูลกับแท็บเล็ต CLARINEX Reditabs ขนาด 5 มก. (สูตรดั้งเดิม) สําหรับทั้ง

เดสลอราทาดีนและ 3- ไฮดรอกซีเดสลอราทาดีน นํ้าไม่มผีลต่อการดูดซึม (AUC และ Cmax) ของ 

CLARINEX RediTabs แท็บเล็ต

การกระจาย:Desloratadine และ 3-hydroxydesloratadine อยู่ที่ประมาณ 82% ถึง 87% และ 

85% ถึง 89% ซึ่งจับกับโปรตีนในพลาสมาตามลําดับ.การจับโปรตีนของเดสลอราทาดีนและ 3-ไฮดรอกซี

เดสลอราทาดีนไมเ่ปลี่ยนแปลงในอาสาสมัครทีม่ีความบกพร่องในการทํางานของไต

เมแทบอลิซึม:เดสลอราทาดีน (สารเมแทบอไลตท์ี่สําคัญของลอราทาดีน) ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวาง

ไปเป็น 3-ไฮดรอกซีเดสลอราทาดีน ซึ่งเป็นเมแทบอไลต์ทีอ่อกฤทธิ์ ซึ่งต่อมาถูกกลูโคโรนเิดต ยังไม่ได้ระบุ

เอนไซม์ที่ก่อให้เกิด 3- ไฮดรอกซีเดสลอราทาดีน ข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกระบุว่ากลุ่มย่อยของ

ประชากรทั่วไปมีความสามารถในการสร้าง 3- ไฮดรอกซีเดสลอราทาดนีลดลง และเป็นสารเมแทบอลซิึมที่

ไม่ดีของเดสลอราทาดีน ในการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ (n= 3748) ประมาณ 6% ของผู้ป่วยเป็นยากจน 

เมแทบอลิซึมของเดสลอราทาดีน (กําหนดเป็นผู้รับการทดลองทีม่อีัตราส่วน AUC เท่ากับ 3- ไฮดรอกซี

เดสลอราทาดีนต่อเดสลอราทาดีนน้อยกว่า 0.1 หรือผู้รับการทดลองทีม่ีครึ่งชวีิตเดสลอราทาดีนเกิน 50 

ชั่วโมง) การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์เหล่านีร้วมถึงผู้ทีม่ีอายุระหว่าง 2 ถึง 70 ปี รวมทั้ง 977 คนทีม่ีอายุ 

2-5 ปี 1575 คนทีม่ีอายุ 6-11 ปี และ 1196 คนทีม่ีอายรุะหว่าง 12-70 ปี ไม่มี
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ความแตกต่างในความชุกของสารเมแทบอลซิึมที่ไม่ดใีนแต่ละกลุ่มอายุ ความถีข่องเมแทบอลซิึมที่ไม่ดีนั้น

สูงกว่าในคนผิวดํา (17%, n=988) เมื่อเทียบกับคนผิวขาว (2%, n=1462) และฮิสแปนิก (2%, 

n=1063) ค่ามัธยฐาน (AUC) ต่อ desloratadine ในกลุ่ม metabolizers ทีไ่ม่ดมีีค่าประมาณ 6 เท่า

มากกว่าในกลุ่มที่ไม่ใช่ metabolizers ทีไ่ม่ดี ผู้รับการทดลองที่มเีมแทบอลซิึมที่ไม่ดีของเดสลอราทาดีน

ไม่สามารถระบุไดใ้นอนาคตและจะได้รับยาเดสลอราทาดีนในระดับที่สูงขึ้นหลังการให้ยาด้วยขนาดยาทีแ่นะ

นําของเดสลอราทาดีน ในการศึกษาความปลอดภัยทางคลินิกแบบหลายโดส ซึ่งมีการระบุสถานะของเม

แทบอลซิึม มีการลงทะเบียนและรักษาด้วย CLARINEX Syrup เป็นเวลา 15-35 วัน ในการศึกษาเหล่านี้ 

ไม่พบความแตกต่างโดยรวมในด้านความปลอดภัยระหว่างเมแทบอลซิึมที่ไมด่ีกับเมแทบอลิซึมปกติ 

แม้ว่าจะไมไ่ด้เห็นในการศึกษาเหล่านี้ แต่ความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ

การได้รับสารในผู้ป่วยที่เป็นเมแทบอลิซึมทีไ่ม่ดีก็ไม่สามารถตัดออกได้

การกําจัด:ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิตที่กําจัดของเดสลอราทาดีนคือ 27 ชั่วโมง คmaxและค่า AUC เพิ่มขึ้นใน

ลักษณะที่ได้สัดส่วนตามขนาดยาหลังจากรับประทานครั้งเดียวระหว่าง 5 ถึง 20 มก. ระดับของการสะสม

หลังการให้ยา 14 วันมคีวามสอดคล้องกับครึ่งชีวิตและความถี่ในการให้ยา การศึกษาสมดุลมวลของ

มนุษย์บันทึกการฟื้นตัวประมาณ 87% ของ14ปริมาณ C-desloratadine ซึ่งกระจายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปัสสาวะและอุจจาระเป็นผลิตภัณฑเ์มตาบอลซิึม การวิเคราะห์พลาสมา 3-ไฮดรอกซเีดสลอราทาดีนพบ 

T . ที่คล้ายคลึงกันmaxและค่าครึ่งชีวิตเทียบกับเดสลอราทาดีน

ประชากรพิเศษ: ผู้สูงอายุ:ในวิชาที่มีอายมุากกว่า (≥อายุ 65 ป;ี n=17) หลังการให้ยาเม็ดคลาริเน็กซ์

หลายขนาด ค่าเฉลี่ย Cmaxและค่า AUC

สําหรับ desloratadine มากกว่าในกลุ่มที่อายนุ้อยกว่า 20% (< 65 ป)ี การกวาดล้างช่องปากทั้งหมด 

(CL/F) เมื่อปรับนํ้าหนักตัวใหเ้ป็นมาตรฐานมีความคล้ายคลึงกันระหว่างสองกลุ่มอายุ ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิต

การกําจัดพลาสมาของเดสลอราทาดีน

เป็นเวลา 33.7 ชั่วโมงในวิชา≥อายุ 65 ปี เภสัชจลนศาสตร์สําหรับ 3-
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hydroxydesloratadine ไม่เปลี่ยนแปลงในผู้ที่มีอายมุากกว่าและอายนุ้อยกว่า ความแตกต่างที่

เกี่ยวข้องกับอายุเหล่านีไ้มน่่าจะมีความเกี่ยวข้องทางคลินิก และไม่แนะนําให้ปรับขนาดยาในผู้สูงอายุ

วิชากุมาร:ในผู้ทีม่ีอายุ 6 ถึง 11 ปี การให้ CLARINEX Syrup ขนาด 5 มล. ครั้งเดียวที่มี 

desloratadine 2.5 มก. ส่งผลใหค้วามเข้มข้นของ desloratadine ในพลาสมาใกล้เคียงกับที่พบใน

ผู้ใหญท่ี่ได้รับ CLARINEX Tablet ขนาด 5 มก. ในผู้ที่มีอายุ 2 ถึง 5 ปี การให้ CLARINEX Syrup 

ขนาด 2.5 มล. ครั้งเดียวที่มี desloratadine 1.25 มก. ส่งผลให้ความเข้มข้นของ desloratadine ใน

พลาสมาใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับในผู้ใหญ่ทีไ่ด้รับ CLARINEX Tablet ขนาด 5 มก. อย่างไรก็ตาม Cmax 

และ AUCt ของ metabolite (3-OH desloratadine) สูงกว่า 1.27 และ 1.61 เท่าสําหรับนํ้าเชื่อม

ขนาด 5 มก. ในผู้ใหญเ่มื่อเทียบกับ Cmax และ AUCt ที่ไดร้ับในเด็กอายุ 2-11 ปีทีไ่ดร้ับ 1.25-2.5 นํ้า

เชื่อมคลาริเน็กซ์ มก.

ยา CLARINEX Syrup ขนาด 2.5 มล. หรือ 1.25 มล. ทีม่ี desloratadine 1.25 มก. หรือ 0.625 มก. 

ตามลําดับแก่ผู้ทีม่ีอายุ 6 ถึง 11 เดือนและ 12 ถึง 23 เดือนตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางเภสัช

จลนศาสตร์ของประชากรระบุว่าต้องใชข้นาด 1 มก. สําหรับผู้ที่มีอายุ 6 ถึง 11 เดือนและ 1.25 มก. 

สําหรับผูท้ี่อายุ 12 ถึง 23 เดือน เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของยาเดสลอราทาดีนในพลาสมาที่ใกล้เคียงกับที่

ได้รับในผู้ใหญ่ทีไ่ด้รับยา 5 มก. ปริมาณนํ้าเชื่อมคลาริเน็กซ์

แท็บเล็ต CLARINEX RediTabs ขนาด 2.5 มก. ยังไมไ่ด้รับการประเมินในผู้ป่วยเด็ก ชีวสมมูลของ

แท็บเล็ต CLARINEX RediTabs และแท็บเล็ต CLARINEX RediTabs ดั้งเดิมก่อตั้งขึ้นในผู้ใหญ่ ร่วม

กับการศึกษาหาขนาดยาในกุมารเวชศาสตรท์ี่อธิบายไว้ ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ของยาเม็ด CLARINEX 

RediTabs สนับสนุนการใชค้วามแรงของขนาดยา 2.5 มก. ในผู้ป่วยเด็กอายุ 6-11 ปี
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ความบกพร่องทางไต:เภสัชจลนศาสตร์ของเดสลอราทาดนีหลังการให้ยา 7.5 มก. ครั้งเดียวมีลักษณะ

เฉพาะในผู้ป่วยทีไ่มรุ่นแรง (n=7; การกวาดล้างของครีเอตินิน 51-69 มล./นาที/1.73 ม.2) ปานกลาง 

(n=6; creatinine clearance 34-43 mL/min/1.73 m2) และรุนแรง (n=6; creatinine 

clearance 5-29 mL/min/1.73 m2) ผู้ป่วยไตวายหรือต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (n=6) ในผู้

ป่วยทีม่ีภาวะไตวายเล็กน้อยและปานกลาง ค่ามัธยฐาน Cmaxและค่า AUC เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 และ 1.9 

เท่า ตามลําดับ สัมพันธ์กับผู้ทีม่ีการทํางานของไตตามปกติ ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายรุนแรงหรือผู้ทีต่้อง

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Cmaxและค่า AUC เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 และ 2.5 เท่าตามลําดับ การ

เปลี่ยนแปลงทีน่้อยที่สุดในความเข้มข้น 3-ไฮดรอกซเีดสลอราทาดีนถูกสังเกตพบ Desloratadine และ 

3- hydroxydesloratadine ถูกกําจัดออกได้ไมด่ีโดยการฟอกไต การจับโปรตีนในพลาสมาของเดสล

อราทาดีนและ 3-ไฮดรอกซีเดสลอราทาดีนไม่เปลี่ยนแปลงจากการด้อยค่าของไต แนะนําให้ปรับขนาดยา

สําหรับผูป้่วยไตวาย (ดูปริมาณและการบริหารส่วน).

ความบกพร่องของตับ:เภสัชจลนศาสตร์ของ Desloratadine มีลักษณะเฉพาะหลังจากไดร้ับยารับ

ประทานครั้งเดียวในผู้ป่วยทีม่ีอาการตับอ่อน (n = 4) ปานกลาง (n = 4) และรุนแรง (n = 4) ตามที่

กําหนดโดยการจําแนก Child-Pugh ของการทํางานของตับและ 8 คนทีม่ี การทํางานของตับปกติ ผู้

ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับโดยไม่คํานึงถึงความรุนแรงมี AUC เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับ

คนปกติ การกวาดล้างทางปากของ desloratadine ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับเล็กน้อย 

ปานกลาง และรุนแรง คือ 37%, 36% และ 28% ของผู้ป่วยปกติตามลําดับ ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิตในการ

กําจัดของ desloratadine ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับพบว่าเพิ่มขึ้น สําหรับ 3- ไฮดรอกซีเดสล

อราทาดีน ค่าเฉลี่ย Cmaxและค่า AUC สําหรับผู้ป่วยตับบกพร่องไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิตกิับผู้ที่มกีารทํางานของตับปกติ แนะนําให้ปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ (ดูปริมาณและ

การบริหารส่วน).
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เพศ:อาสาสมัครหญิงทีร่ับยา CLARINEX เป็นเวลา 14 วันมี desloratadine C . สูงกว่า 10% และ 

3%maxและค่า AUC ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย 3-ไฮดรอกซเีดสลอราทาดีน Cmaxและค่า 

AUC เพิ่มขึ้น 45% และ 48% ตามลําดับในเพศหญิงเมื่อเทียบกับเพศชาย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง

ที่เห็นได้ชัดเหล่านี้ไมน่่าจะมีความเกี่ยวข้องทางคลินิก ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ปรับขนาดยา

แข่ง:หลังการรักษาด้วย CLARINEX Tablets 14 วัน Cmaxและค่า AUC สําหรับ desloratadine สูง

กว่า 18% และ 32% ตามลําดับในกลุ่มคนผิวดําเมื่อเทียบกับคนผิวขาว สําหรับ 3-ไฮดรอกซีเดสลอราทา

ดีน มกีารลดลง 10% ที่สอดคล้องกันในCmaxและค่า AUC ของคนผิวดําเมื่อเทียบกับคนผิวขาว ความ

แตกต่างเหล่านี้ไม่น่าจะมคีวามเกี่ยวข้องทางคลินิก ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ปรับขนาดยา

ปฏิกิริยาระหว่างยา:ในการศึกษาเภสัชวิทยาทางคลินิกแบบครอสโอเวอร์ทีม่ีการควบคุมสองครั้งในอาสา

สมัครชายทีม่ีสุขภาพดี (n=12 ในแต่ละการศึกษา) และเพศหญิง (n=12 ในการศึกษาแต่ละครั้ง) อาสา

สมัคร desloratadine 7.5 มก. (1.5 ครั้งต่อวัน) ร่วมกับอรีีโทรมัยซิน 500 มก. ทุกๆ 8 ครั้งต่อวัน 

ชั่วโมง หรือคีโตโคนาโซล 200 มก. ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน ในการศึกษาเภสัชวิทยาทางคลินิก

แบบกลุ่มควบคุม 3 กลุ่มแยกกัน ให้ desloratadine ในขนาดทางคลินิก 5 มก. ร่วมกับ 

azithromycin 500 มก. ตามด้วย 250 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 4 วัน (n=18) หรือร่วมกับ 

fluoxetine 20 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน หลังจากระยะเวลาเตรียมการรักษา 23 วันด้วย 

fluoxetine (n=18) หรือ cimetidine 600 มก. ทุก 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 14 วัน (n=18) ภายใต้สภาวะ

คงที่สําหรับอาสาสมัครชายและหญิงทีม่ีสุขภาพดีตามปกตติารางที่ 1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

ทางคลินิกในโปรไฟลค์วามปลอดภัยของเดสลอราทาดีน ตามทีป่ระเมินโดยพารามิเตอร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (

รวมถึงช่วง QT ทีแ่ก้ไข) การทดสอบในห้องปฏิบัติการทางคลินิก สัญญาณชีพ และเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์
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ตารางที่ 1

การเปลี่ยนแปลงในเภสัชจลนศาสตร์ของ Desloratadine และ 3-Hydroxydesloratadine ในสุขภาพ
อาสาสมัครชายและหญิง

เดสลอราทาดีน
AUC

0-24 ชม.
+ 14%

3-Hydroxydesloratadine
AUC

0-24 ชม.
+ 40%

คmax คmax

อีริโทรมัยซิน
(500 มก. Q8 ชม.)
คีโตโคนาโซล
(200 มก. Q12 ชม.)
อะซิโทรมัยซิน
(500 มก. วันที่ 1, 250 มก. 
QD x 4 วัน)
Fluoxetine
(20 มก. QD)
ซิเมทิดนี
(600 มก. ทุก 12 ชม.)

+ 24%

+ 45%

+ 15%

+ 43%

+ 43%

+ 15%

+ 39%

+ 5%

+ 72%

+ 4%

+ 15%

+ 12%

+ 0% + 17% + 13%

+ 19% - 11% - 3%

เภสัชพลศาสตร:์ Wheal และ Flare:การศึกษาฮีสตามีนผิวหนังในมนุษยห์ลังการให้ยาเดสลอราทาดี

นขนาด 5 มก. ครั้งเดียวและซํ้าหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่ายานีแ้สดงฤทธิต์้านฮิสตามีนภายใน 1 ชั่วโมง; 

กิจกรรมนี้อาจคงอยู่ได้นานถึง 24 ชั่วโมง ไม่มหีลักฐานของการเกิดฮีสตามีนที่เกิดจากฮีสตามีน 

tachyphylaxis ภายในกลุ่ม desloratadine 5 มก. ในช่วงระยะเวลาการรักษา 28 วัน ไม่ทราบความ

เกี่ยวข้องทางคลินิกของการทดสอบผิวหนังฮีสตามนีวีล

ผลกระทบต่อ QTค:การให้ desloratadine ในขนาดเดียวไม่เปลี่ยนแปลงช่วง QT ทีแ่ก้ไข (QTค) ในหนู

แรท (มากถึง 12 มก./กก. รับประทาน) หรือหนูตะเภา (25 มก./กก. ให้ทางหลอดเลือดดํา) การบริหาร

ช่องปากซํ้าในขนาดสูงถึง 24 มก./กก. เป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือนในลิงไมเ่ปลี่ยนแปลง QTคที่การได้

รับสารเดสลอราทาดีนโดยประมาณ (AUC) ซึ่งมคี่าประมาณ 955 เท่าของค่าเฉลี่ย AUC ในมนุษย์ที่
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ปริมาณช่องปากที่แนะนําทุกวัน ดูยาเกินขนาดส่วนสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ QT . ของมนุษย์คประสบการณ์

.

การทดลองทางคลินิก:

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล:ประสิทธิภาพทางคลินิกและความปลอดภัยของยาเม็ด 

CLARINEX ไดร้ับการประเมินในผู้ป่วยกว่า 2,300 รายทีม่ีอายรุะหว่าง 12 ถึง 75 ปทีี่เป็นโรคจมูกอักเสบ

จากภูมิแพ้ตามฤดูกาล ผู้ป่วยทั้งหมด 1,838 รายไดร้ับ CLARINEX 2.5 - 20 มก. / วันในการทดลอง

ทางคลินิกแบบควบคุมด้วยยาหลอกแบบสุ่มสองครั้งแบบสุ่มตัวอย่าง 4 ครั้งในระยะเวลา 2 ถึง 4 

สัปดาหท์ี่ดําเนินการในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของ CLARINEX 5 มก. ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญแ่ละวัยรุ่นที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพต้ามฤดูกาล 

ในการทดลองขนาดยา คลาริเน็กซ์ 2.5-20 มก./วัน ไดร้ับการศึกษา ปริมาณ 5, 7.5, 10 และ 20 มก. / 

วันดีกว่ายาหลอก และไม่เห็นประโยชน์เพิ่มเติมในขนาดที่สูงกว่า 5.0 มก. ในการศึกษาเดียวกัน พบว่า

อุบัติการณ์ของอาการง่วงนอนเพิ่มขึ้นในขนาด 10 มก./วัน และ 20 มก./วัน (5.2% และ 7.6% ตาม

ลําดับ) เมื่อเทียบกับยาหลอก (2.3 %)

ในการศึกษา 4 สัปดาหใ์นผู้ป่วย 924 ราย (อายุ 15 ถึง 75 ปี) ทีเ่ป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ตามฤดูกาลและโรคหอบหืดร่วมด้วย ยา CLARINEX ขนาด 5 มก. วันละครั้งช่วยให้อาการของโรคจมูก

อักเสบดีขึ้นโดยไม่ลดการทํางานของปอด สิ่งนีส้นับสนุนความปลอดภัยในการบริหารยาเม็ด CLARINEX 

ใหก้ับผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพต้ามฤดูกาลที่เป็นโรคหอบหืดเล็กน้อยถึงปานกลาง

ยาเม็ดคลาริเน็กซ์ 5 มก. วันละครั้งช่วยลดคะแนนอาการโดยรวม (ผลรวมของอาการทางจมูก

และอาการไม่เกี่ยวกับจมูกของแต่ละคน) ในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล ดตูารางที่ 2.

ตารางที่ 2
คะแนนอาการทั้งหมด (TSS)

การเปลี่ยนแปลงในคลินิก 2 สัปดาห์
การทดลองในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล

กลุ่มบําบัด
(น)

ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน*
(ครึ่ง)

เปลี่ยนจาก
พื้นฐาน**

ยาหลอก
การเปรียบเทียบ

(ค่า P)(ครึ่ง)
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คลาริเน็กซ์
5.0 มก. (171)

14.2 (0.3) - 4.3 (0.3) พี<0.01

ยาหลอก (173) 13.7 (0.3) - 2.5 (0.3)
* ที่การตรวจวัดพื้นฐาน คะแนนอาการทางจมูกทั้งหมด (รวม 4 อาการของแต่ละบุคคล) อย่างน้อย 6 และคะแนนอาการทีไ่ม่ใช่จมูกทั้งหมด (ผลรวมของอาการ 

4 ราย) อย่างน้อย 5 (แต่ละอาการได้คะแนน 0 ถึง 3 โดยที่ 0=ไม่ใช่ อาการและ 3=อาการรุนแรง) เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทดลองใช้ TSS มีตั้งแต่ 0=ไม่มี

อาการ ถึง 24=อาการสูงสุด

* * การลดลงของ TSS โดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการรักษา 2 สัปดาห์

ประสิทธิผลของ CLARINEX Tablets 5 มก. ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ในกลุ่มย่อยของผู้ป่วยทีก่ําหนดตามเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ยืนต้น:ประสิทธิภาพทางคลินิกและความปลอดภัยของ CLARINEX 

Tablets 5 มก. ได้รับการประเมินในผูป้่วยมากกว่า 1,300 คนที่มีอายรุะหว่าง 12 ถึง 80 ปีทีเ่ป็นโรคจมูก

อักเสบจากภูมิแพ้ตลอดกาล ผู้ป่วยทั้งหมด 685 รายไดร้ับ CLARINEX 5 มก./วัน ในการทดลองทาง

คลินิกแบบควบคุมด้วยยาหลอกแบบ double blind, randomized placebo 2 ครั้งในระยะเวลา 4 

สัปดาหท์ี่ดําเนินการในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ในการศึกษาเหล่านี้ แท็บเล็ต CLARINEX 5 มก. วัน

ละครั้งแสดงให้เห็นว่าสามารถลดอาการโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพถ้าวรได้อย่างมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 3).

ตารางที่ 3
คะแนนอาการทั้งหมด (TSS)

การเปลี่ยนแปลงในคลินิก 4 สัปดาห์
การทดลองในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพถ้าวร

กลุ่มบําบัด
(น)

ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน*
(ครึ่ง)

เปลี่ยนจาก
พื้นฐาน**

ยาหลอก
การเปรียบเทียบ

(ค่า P)(ครึ่ง)
คลาริเน็กซ์

5.0 มก. (337)
12.37 (0.18) - 4.06 (0.21) P=0.01

ยาหลอก (337) 12.30 น. (0.18) - 3.27 (0.21)
* ที่การตรวจวัดพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยของอาการทั้งหมด (ผลรวมของอาการทางจมูก 5 รายและอาการทีไ่มเ่กี่ยวกับจมูก 3 อาการ แต่ละอาการใหค้ะแนน 0 ถึง 

3 โดยที่ 0=ไม่มีอาการและ 3=อาการรุนแรง) อย่างน้อย 10 รายการจึงจะมีสิทธิ์ในการทดลอง TSS มีตั้งแต่ 0=ไม่มอีาการ ถึง 24=อาการสูงสุด

* * การลดลงของ TSS โดยเฉลี่ยในช่วงการรักษา 4 สัปดาห์

ลมพิษไมท่ราบสาเหตุเรื้อรัง:
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ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ CLARINEX Tablets 5 มก. วันละครั้งไดร้ับการศึกษาในผู้ป่วย

ลมพิษเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ 416 คนอายุระหว่าง 12 ถึง 84 ปี โดย 211 คนได้รับ CLARINEX ในการ

ทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างแบบ double-blind ทีค่วบคุมด้วยยาหลอก 2 ครั้งในระยะเวลา 6 

สัปดาห์ ที่การประเมินจุดเวลาหลักหนึ่งสัปดาห์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ยาเม็ด CLARINEX ช่วยลดความ

รุนแรงของอาการคันได้อย่างมนีัยสําคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก (ตารางที่ 4). นอกจากนีย้ังประเมินจุด

ยุตทิุติยภูมแิละในช่วงสัปดาหแ์รกของการรักษา ยาเม็ดคลาริเน็กซ์ 5 มก. ลดจุดสิ้นสุดทุติยภูมิ "จํานวน

ลมพิษ" และ "ขนาดของรังที่ใหญท่ี่สุด" เมื่อเทียบกับยาหลอก

ตารางที่ 4

คะแนนอาการคัน
การเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์แรกของการทดลองทาง

คลินิกในผู้ป่วยลมพิษไม่ทราบสาเหตุเรื้อรัง
กลุ่มบําบัด

(น)
ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน

(ครึ่ง)
เปลี่ยนจาก

พื้นฐาน*
ยาหลอก

การเปรียบเทียบ
(ค่า P)(ครึ่ง)

คลาริเน็กซ์
5.0 มก. (115)

2.19 (0.04) - 1.05 (0.07) พี<0.01

ยาหลอก (110) 2.21 (0.04) - 0.52 (0.07)
อาการคันให้คะแนน 0 ถึง 3 โดยที่ 0 = ไม่มีอาการถึง 3 = อาการสูงสุด

* อาการคันลดลงเฉลี่ยในสัปดาห์แรกของการรักษา

ความปลอดภัยทางคลินิกของ CLARINEX Syrup ไดร้ับการบันทึกไว้ในการศึกษาความ

ปลอดภัยแบบควบคุมด้วยยาหลอกแบบ double-blind ระยะเวลา 15 วันเป็นเวลา 15 วันในผู้ป่วยเด็กที่

มีประวัติโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ลมพิษที่ไม่ทราบสาเหตุเรื้อรัง หรือกลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้รับการรักษาด้วย

ยาต้านฮีสตามีน ในการศึกษาครั้งแรก CLARINEX Syrup ขนาด 2.5 มก. ให้กับเด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี

จํานวน 60 คน การศึกษาครั้งทีส่องประเมิน 1.25 มก. ของ CLARINEX Syrup แก่ 55 คนในเด็กอายุ 2 

ถึง 5 ปี ในการศึกษาครั้งทีส่าม CLARINEX Syrup 1.25 มก. ให้กับ 65 เด็กอายุ 12 ถึง 23 เดือนและ 

1.0 มก.
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CLARINEX Syrup ให้แก่เด็กอายุ 6 ถึง 11 เดือนจํานวน 66 คน ผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง

ความปลอดภัยของ CLARINEX Syrup ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 11 ปี

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน:

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล:คลาริเน็กซ์ได้รับการระบุเพื่อบรรเทาอาการจมูกและอาการที่

ไม่ใช่จมูกของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาลในผู้ป่วยอายุ 2 ปขีึ้นไป

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ยืนต้น:คลาริเน็กซ์ได้รับการระบุเพื่อบรรเทาอาการจมูกและอาการที่ไม่ใชจ่มูก

ของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ถาวรในผู้ป่วยอายุ 6 เดือนขึ้นไป

ลมพิษไมท่ราบสาเหตุเรื้อรัง:คลาริเน็กซไ์ดร้ับการระบุเพื่อบรรเทาอาการคัน ลดจํานวนลมพิษ และขนาด

ของลมพิษ ในผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังทีไ่ม่ทราบสาเหตุอายุ 6 เดือนขึ้นไป

ข้อห้าม:คลาริเน็กซ์เม็ด 5 มก. ห้ามใชใ้นผู้ป่วยทีแ่พ้ยานีห้รือส่วนผสมใด ๆ หรือกับลอราทาดีน

ข้อควรระวัง: การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์:ประเมินศักยภาพในการ

ก่อมะเร็งของเดสลอราทาดีนโดยใช้การศึกษาลอราทาดีนในหนูแรทและการศึกษาเดสลอราทาดีนในหนู

ทดลอง ในการศึกษาในหนู 2 ปี loratadine ถูกให้ในอาหารในขนาดสูงถึง 25 มก./กก./วัน (การได้รับ

สาร desloratadine และ desloratadine metabolite โดยประมาณจะอยูท่ีป่ระมาณ 30 เท่าของ 

AUC ในมนุษย์ในปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวัน) อุบัตกิารณข์องเนื้องอกในเซลลต์ับสูงขึ้นอย่างมนีัยสําคัญ 

(รวม adenomas และ carcinomas) ในเพศชายที่ได้รับ loratadine 10 มก./กก./วัน และในเพศชาย

และเพศหญิงทีไ่ด้รับ loratadine 25 มก./กก./วัน การได้รับสาร desloratadine และ 

desloratadine metabolite โดยประมาณในหนูทีไ่ด้รับ loratadine 10 มก. / กก. มีค่าประมาณ 7 

เท่าของ AUC ในคนในปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวัน ไม่ทราบถึงความสําคัญทางคลินิกของการค้นพบนีใ้น

ระหว่างการใช้เดสลอราทาดีนในระยะยาว
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ในการศึกษาอาหาร 2 ปใีนหนูทดลอง ตัวผู้และตัวเมียทีไ่ด้รับยาเดสลอราทาดีนสูงถึง 16 มก./

กก./วัน และ 32 มก./กก./วัน ตามลําดับ ไม่พบการเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสําคัญในอุบัตกิารณข์องเนื้องอก

ใดๆ desloratadine และ metabolite โดยประมาณในหนทูดลองในปริมาณเหล่านี้เท่ากับ 12 และ 27 

เท่าตามลําดับ AUC ในคนในปริมาณที่แนะนําต่อวัน

ในการศึกษาความเป็นพิษต่อพันธุกรรมกับยาเดสลอราทาดีน ไม่มีหลักฐานว่ามีความเป็นพิษต่อ

พันธุกรรมในการทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับ (ซัลโมเนลลา/อี โคไลการทดสอบการกลายพันธุ์ของ

แบคทีเรียด้วยไมโครโซมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) หรือในการสอบวิเคราะหส์องแบบสําหรับความคลาดเคลื่อนของ

โครโมโซม (การทดสอบการแตกตัวของลิมโฟไซต์ในเลือดของมนุษย์และการทดสอบไมโครนิวเคลียสของไขกระดูก

ของหนูเมาส)์

ไม่มผีลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของเพศหญิงในหนูที่ได้รับยาเดสลอราทาดีนสูงถึง 24 มก./กก./วัน (

การได้รับสารเดสลอราทาดีนและเมแทบอไลตจ์ากเดสลอราทาดีนโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 130 เท่า

ของ AUC ในคนเมื่อรับประทานในปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวัน) ภาวะเจริญพันธุ์โดยจําเพาะของผู้ชายลด

ลง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นโดยอัตราการคิดของเพศหญิงที่ลดลง จํานวนอสุจแิละการเคลื่อนไหวทีล่ดลง และ

การเปลี่ยนแปลงของลูกอัณฑะทางจุลพยาธวิิทยา เกิดขึ้นที่ขนาดยาเดสลอราทาดีนในช่องปากที่ 12 มก

./กก. ในหนู (การได้รับยาเดสลอราทาดีนโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 45 เท่าของ AUC ในมนุษย์ ตาม

ปริมาณทีแ่นะนําต่อวัน) Desloratadine ไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในหนูที่ไดร้ับยา 3 มก./กก./วัน (

การได้รับ desloratadine และ desloratadine metabolite โดยประมาณ 8 เท่าของ AUC ในคนใน

ปริมาณที่แนะนําในแต่ละวัน)

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C: Desloratadine ไม่ก่อให้เกิดการก่อมะเร็งในหนูทีข่นาด 48 มก./กก./วัน (

การได้รับสาร desloratadine และ desloratadine โดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 210 เท่าของ AUC ใน

คนในขนาดยาทีแ่นะนําต่อวัน) หรือในกระต่ายที่ปริมาณสูงถึง 60 มก./กก. /วัน (การไดร้ับ 

desloratadine โดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 230 เท่าของ AUC ในคนในปริมาณที่แนะนําในแต่ละวัน) ใน

การศึกษาแยกต่างหาก การเพิ่มขึ้นของการสูญเสียก่อนการปลูกถ่ายและการลดลง



หน้า 14

จํานวนการฝังตัวและทารกในครรภพ์บในหนูเพศเมียที่ 24 มก./กก. (การไดร้ับสาร desloratadine และ 

desloratadine metabolite ทีป่ระมาณไว้มีค่าประมาณ 120 เท่าของ AUC ในคนในปริมาณที่แนะนํา

ในแต่ละวัน) นํ้าหนักตัวทีล่ดลงและการสะท้อนกลับอย่างช้าๆ ถูกรายงานในลูกสุนัขที่ขนาด 9 มก./กก./

วัน หรือมากกว่า (การไดร้ับสาร desloratadine และ desloratadine metabolite โดยประมาณ

ประมาณ 50 เท่าหรือมากกว่า AUC ในคนในขนาดยาทีแ่นะนําในแต่ละวัน) Desloratadine ไม่มีผลต่อ

พัฒนาการของลูกสุนัขในขนาดรับประทาน 3 มก./กก./วัน (การไดร้ับ desloratadine และ 

desloratadine metabolite โดยประมาณอยู่ทีป่ระมาณ 7 เท่าของ AUC ในคนในปริมาณทีแ่นะนําใน

แต่ละวัน) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มกีารศึกษาทีเ่พียงพอและมกีารควบคุมอย่างดใีนหญิงตั้งครรภ์

พยาบาลมารดา:เดสลอราทาดีนผ่านเข้าสูน่ํ้านมแม่ ดังนั้นจึงควรตัดสินใจว่าจะยุติการให้นมหรือเลิกใชย้า

เดสลอราทาดีน โดยคํานึงถึงความสําคัญของยาที่มีต่อมารดา

การใชใ้นเด็ก:ปริมาณทีแ่นะนําของ CLARINEX Syrup ในเด็กขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบความเข้มข้นใน

พลาสมาของ CLARINEX ในพลาสมาในผู้ใหญแ่ละเด็ก ความปลอดภัยของ CLARINEX Syrup ได้รับ

การจัดตั้งขึ้นในเด็ก 246 คนอายุ 6 เดือนถึง 11 ปีในการศึกษาทางคลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอกสาม

ครั้ง เนื่องจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาลและตลอดกาล และลมพิษที่ไม่ทราบสาเหตุเรื้อรัง 

และผลของคลาริเน็กซ์มีความคล้ายคลึงกันมากในประชากรเด็กและผู้ใหญ่ จึงสามารถคาดการณข์้อมูล

จากข้อมูลประสิทธิภาพของผู้ใหญ่ไปยังผู้ป่วยเด็กได้ ประสิทธิผลของ CLARINEX Syrup ในกลุ่มอายุ

เหล่านีไ้ดร้ับการสนับสนุนจากหลักฐานจากการศึกษา CLARINEX Tablets ในผู้ใหญ่อย่างเพียงพอและ

มีการควบคุมอย่างดี
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แท็บเล็ต CLARINEX RediTabs ขนาด 2.5 มก. ยังไมไ่ด้รับการประเมินในผู้ป่วยเด็ก ชีวสมมูลของ

แท็บเล็ต CLARINEX RediTabs และแท็บเล็ต RediTabs ทีว่างตลาดก่อนหน้านีก้่อตั้งขึ้นในผู้ใหญ่ 

ร่วมกับการศึกษาหาขนาดยาในกุมารเวชศาสตรท์ี่อธิบายไว้ ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ของยาเม็ด 

CLARINEX RediTabs สนับสนุนการใชค้วามแรงของขนาดยา 2.5 มก. ในผู้ป่วยเด็กอายุ 6-11 ปี

การใชผู้สู้งอาย:ุ การศึกษาทางคลินิกของยาเดสลอราทาดีนไม่ไดร้วมกลุ่มผู้ป่วยที่อายตุั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

จํานวนมากพอที่จะพิจารณาว่าตอบสนองต่างจากผู้ทีม่ีอายนุ้อยกว่าหรือไม่ ประสบการณ์ทางคลินิกอื่น ๆ 

ที่รายงานไม่ได้ระบุถึงความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยทีอ่ายนุ้อยกว่า โดยทั่วไป การเลือก

ขนาดยาสําหรับผูป้่วยสูงอายุควรระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ทีม่ากขึ้นของการทํางานของตับ ไต 

หรือการทํางานของหัวใจที่ลดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ (ดู เภสัชวิทยา

คลินิก- ประชากรพิเศษ).

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย:ผูป้่วยควรไดร้ับคําแนะนําให้ใช้ยาเม็ดคลาริเน็กซ์ตามคําแนะนํา เนื่องจากไม่มีผลกระ

ทบต่อการดูดซึมทางอาหาร ผู้ป่วยสามารถสั่ง CLARINEX Tablets, Syrup หรือ RediTabs โดยไม่

คํานึงถึงมื้ออาหาร ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําไม่ให้เพิ่มขนาดยาหรือความถีใ่นการให้ยา เนื่องจากการ

ศึกษาไม่ได้แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงขึ้น และอาจเกิดอาการง่วงซึมได้

Phenylketonurics: เม็ด CLARINEX RediTabs มี phenylalanine 2.9 มก. ต่อแท็บเล็ต 

CLARINEX RediTabs 5 มก. หรือ 1.4 มก. ต่อแท็บเล็ต CLARINEX RediTabs 2.5 มก.

อาการไมพ่ึงประสงค:์

ผู้ใหญ่และวัยรุ่น

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้:ในการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกหลายขนาด ผู้ป่วย 2,834 คนที่มีอายุ 

12 ปีขึ้นไปได้รับยาเม็ด CLARINEX ในขนาด 2.5 มก. ถึง 20 มก. ต่อวัน โดยผู้ป่วย 1,655 คนได้รับยา 

5 มก. ทีแ่นะนําต่อวัน ในผู้ป่วยที่ได้รับ 5 มก. ต่อวัน อัตราของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีความคล้ายคลึง

กันระหว่าง CLARINEX และ
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ผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยาหลอก เปอร์เซ็นต์ของผูป้่วยที่ถอนตัวก่อนกําหนดเนื่องจากเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์คือ 

2.4% ในกลุ่ม CLARINEX และ 2.6% ในกลุ่มยาหลอก ไม่มีเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในการ

ทดลองเหล่านีใ้นผู้ป่วยทีไ่ด้รับ desloratadine อาการไม่พึงประสงค์ทั้งหมดทีร่ายงานโดยผู้ป่วย

มากกว่าหรือเท่ากับ 2% ทีไ่ด้รับยา CLARINEX ที่แนะนําในแต่ละวัน (5.0 มก. วันละครั้ง) และพบได้บ่อย

ใน CLARINEX Tablet มากกว่ายาหลอกตารางที่ 5.

ตารางที่ 5
อุบัติการณ์ของเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์ที่รายงานโดยผู้ใหญแ่ละวัยรุ่น 2% ขึ้นไป

ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในการทดลองทางคลินิกหลายขนาดที่ควบคุมด้วยยาหลอก
ด้วยสูตรยาเม็ดของ CLARINEX

เม็ด Clarinex
5 มก.

(n=1,655)
4.1%
3.0%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%

ยาหลอก
ประสบการณ์ที่ไมพ่ึงประสงค์

(n=1,652)

หลอดลมอักเสบ

ปากแห้ง
ปวดกล้ามเนื้อ

ความเหนื่อยล้า

ง่วงนอน
ประจําเดือน

2.0%
1.9%
1.8%
1.2%
1.8%
1.6%

ความถีแ่ละขนาดของห้องปฏิบัติการและความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีความคล้ายคลึงกัน

ในผูป้่วยทีไ่ด้รับ CLARINEX และยาหลอก

ไม่มคีวามแตกต่างในเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์สําหรับกลุ่มย่อยของผู้ป่วยตามทีก่ําหนดโดยเพศ 

อายุ หรือเชื้อชาติ

ลมพิษไมท่ราบสาเหตุเรื้อรัง:ในผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ 211 รายทีม่ีอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับยา

เม็ด CLARINEX และ 205 รายได้รับยาหลอก อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานโดยผู้ป่วยที่ได้รับ 

CLARINEX Tablets มากกว่าหรือเท่ากับ 2% และพบร่วมกับ CLARINEX มากกว่ายาหลอก (อัตรา

สําหรับ CLARINEX และยาหลอก
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ตามลําดับ): ปวดศีรษะ (14%, 13%), คลื่นไส้ (5%, 2%), อ่อนเพลีย (5%, 1%), เวียนศีรษะ (4%, 3%), 

pharyngitis (3%, 2%), อาการอาหารไม่ย่อย ( 3%, 1%) และปวดกล้ามเนื้อ (3%, 1%)

กุมารศาสตร์

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 11 ปีจํานวน 246 คนไดร้ับ CLARINEX Syrup เป็นเวลา 15 วันในการ

ทดลองทางคลินิกทีค่วบคุมด้วยยาหลอกสามครั้ง เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปไีดร้ับ 2.5 มก. วันละครั้ง ผูท้ี่

มีอายุ 1 ถึง 5 ปไีด้รับ 1.25 มก. วันละครั้ง และผู้ที่มีอายุ 6 ถึง 11 เดือนได้รับ 1.0 มก. วันละครั้ง ในผูท้ี่

มีอายุ 6 ถึง 11 ปไีม่มรีายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ โดย 2 เปอร์เซ็นตห์รือมากกว่าของอาสา

สมัคร ในผู้ที่มีอายุ 2 ถึง 5 ปีเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่รายงานสําหรับ CLARINEX และยาหลอกอย่าง

น้อย 2 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทีไ่ด้รับ CLARINEX Syrup และที่ความถี่มากกว่ายาหลอกคือไข้ (5.5%, 5.4%) 

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (3.6%, 0%) และ varicella (3.6%, 0%) ในผู้ที่มีอายุ 12 เดือนถึง 23 

เดือน อาการไม่พึงประสงคท์ี่รายงานสําหรับผลิตภัณฑ์ CLARINEX และยาหลอกอย่างน้อย 2 

เปอร์เซ็นตข์องผู้ที่ได้รับ CLARINEX Syrup และทีค่วามถี่มากกว่ายาหลอกคือไข้ (16.9%, 12.9%), 

ท้องร่วง (15.4% 11.3%), การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (10.8 %, 9.7%), อาการไอ (10.8%, 

6.5%), ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ( 3.1%, 1.6%), ความสามารถทางอารมณ์ (3.1%, 0%), epistaxis 

(3.1%, 0%), การติดเชื้อปรสิต, (3.1% , 0%) หลอดลมอักเสบ (3.1%, 0%), ผื่นตามผิวหนัง (3.1%, 

0%) ในผู้ป่วยอายุ 6 เดือนถึง 11 เดือนเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่รายงานสําหรับ CLARINEX และ 

Placebo อย่างน้อย 2 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ไดร้ับ CLARINEX Syrup และความถี่ที่มากกว่ายาหลอกคือ

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (21.2%, 12.9%), ท้องร่วง (19.7 .% 8.1%), ไข้ (12.1%, 1.6%), 

หงุดหงิด (12.1%, 11.3%) ไอ (10.6%, 9.7%), อาการง่วงซึม (9.1%,

8.1%), หลอดลมอักเสบ (6.1%, 0%), หชูั้นกลางอักเสบ (6.1%, 1.6%), อาเจียน (6.1%, 3.2%), 

อาการเบื่ออาหาร (4.5%, 1.6%), pharyngitis (4.5%, 1.6%), นอนไมห่ลับ (4.5%, 0%), นํ้ามูกไหล 

(4.5%, 3.2%), ผื่นแดง (3.0%, 1.6%) และคลื่นไส้ (3.0%, 0%) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

ทางคลินิกในพารามิเตอรค์ลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งรวมถึง
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ช่วง QTc มีเพียงหนึ่งใน 246 คนในเด็กที่ไดร้ับ CLARINEX Syrup ในการทดลองทางคลินิกที่หยุดการ

รักษาเนื่องจากเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์

สังเกตระหว่างการปฏิบัติทางคลินิก

มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาตดิังต่อไปนีใ้นระหว่างการทําการตลาดของ 

desloratadine: หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น กรณทีี่ไม่ค่อยพบของปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (เช่น ผื่น ตุ่ม ลมพิษ บวม

นํ้า หายใจลําบาก และภูมิแพ้) อาการสมาธิสั้นในจิตประสาท อาการชัก และเอนไซม์ตับสูง ได้แก่ บิลิรูบิน

และตับอักเสบน้อยมาก

การใชย้าเสพติดและการพึ่งพาอาศัยกัน:ไม่มขี้อมูลทีบ่่งชีว้่าการละเมิดหรือการพึ่งพาเกิดขึ้นกับ

แท็บเล็ต CLARINEX

ยาเกินขนาด:ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาเกินขนาดเฉียบพลันจํากัดเฉพาะประสบการณ์จากการทดลองทาง

คลินิกที่ดําเนินการในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑค์ลาริเน็กซ์ ในการทดลองขนาดยา ทีข่นาด 10 มก. 

และ 20 มก./วัน มีอาการง่วงซึม

ปริมาณ 45 มก. ต่อวันให้กับอาสาสมัครชายและหญิงปกตเิป็นเวลา 10 วัน ECG ทั้งหมดทีไ่ด้รับ

ในการศึกษานี้ถูกอ่านโดยผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจในลักษณะปิดหูปิดตาด้วยตนเอง ในกลุ่มที่ไดร้ับ 

CLARINEX มอีัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.2 ครั้งต่อนาทีเมื่อเทียบกับยาหลอก ช่วง QT ได้รับ

การแก้ไขสําหรับอัตราการเต้นของหัวใจ (QTค) โดยทั้งวิธี Bazett และ Fridericia การใชQ้Tค(Bazett) 

มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.1 มิลลิวินาทใีนกลุ่มที่ไดร้ับ CLARINEX เทียบกับยาหลอก ใช้ QTค(Fridericia) มีค่า

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.4 มิลลิวินาทใีนกลุ่มทีไ่ด้รับ CLARINEX เทียบกับยาหลอก ไม่มรีายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องทางคลินิก

ในกรณีทีใ่ห้ยาเกินขนาด ให้พิจารณามาตรการมาตรฐานในการกําจัดยาที่ไม่ไดดู้ดซึมออก แนะนํา

ใหร้ักษาตามอาการและประคับประคอง Desloratadine และ 3-hydroxydesloratadine ไม่ถูกกําจัด

โดยการฟอกไต

การตายเกิดขึ้นในหนทูีข่นาดรับประทาน 250 มก./กก. หรือมากกว่า (การได้รับสาร 

desloratadine และ desloratadine metabolite โดยประมาณอยู่ที่ 120 เท่าของ AUC ในคนใน

ปริมาณที่แนะนําในแต่ละวัน) ค่ามัธยฐานของช่องปาก
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ปริมาณยาที่ทําใหต้ายในหนูทดลองเท่ากับ 353 มก./กก. (การได้รับยาเดสลอราทาดนีโดยประมาณอยูท่ี่

ประมาณ 290 เท่าของขนาดยาต่อวันของมนุษย์ในมก./ม.2พื้นฐาน) ไม่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นที่ขนาดรับ

ประทานสูงถึง 250 มก./กก. ในลิง (การไดร้ับยาเดสลอราทาดีนโดยประมาณอยูท่ี่ประมาณ 810 เท่าของ

ขนาดรับประทานต่อวันของมนุษยใ์นมก.2

พื้นฐาน)

ปริมาณและการบริหาร:

ผู้ใหญแ่ละเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป:ปริมาณที่แนะนําของแท็บเล็ต CLARINEX หรือแท็บเล็ต CLARINEX 

RediTabs คือหนึ่งเม็ด 5 มก. วันละครั้ง หรือปริมาณทีแ่นะนําของ CLARINEX Syrup คือ 2 ช้อนชา 

(5 มก. ใน 10 มล.) วันละครั้ง

เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี:ปริมาณที่แนะนําของ CLARINEX Syrup คือ 1 ช้อนชา (2.5 มก. ใน 5 มล.) วันละ

ครั้งหรือขนาดทีแ่นะนําของ CLARINEX RediTabs Tablets คือหนึ่งเม็ด 2.5 มก. วันละครั้ง

เด็กอายุ 12 เดือนถึง 5 ปี:ปริมาณทีแ่นะนําของ CLARINEX Syrup คือ1/2ช้อนชา (1.25 มก. ใน 2.5 

มล.) วันละครั้ง

เด็กอายุ 6 ถึง 11 เดือน:ปริมาณทีแ่นะนําของ CLARINEX Syrup คือ 2 มล. (1.0 มก.) วันละครั้ง

ปริมาณที่เหมาะสมของ CLARINEX Syrup ควรได้รับการดูแลด้วยหลอดหยดหรือหลอดฉีดยาทีม่ี

จําหน่ายในท้องตลาดซึ่งได้รับการสอบเทียบเพื่อส่งมอบ 2 มล. และ 2.5 มล. (1/2 ช้อนชา)

ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีเ่ป็นโรคตับหรือไต แนะนําให้เริ่มใชย้าขนาด 5 มก. วันละ 1 เม็ด วันเว้นวัน โดย

พิจารณาจากข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ คําแนะนําในการใช้ยาสําหรับเด็กทีเ่ป็นโรคตับหรือไตไม่สามารถ

ทําได้เนื่องจากขาดข้อมูล

การบริหาร

(desloratadine) RediTabs เม็ดบนลิ้นและปล่อยให้สลายตัวไปก่อน

ของ คลาริเน็กซ์ RediTabs แท็บเล็ต: สถานที่ คลาริเน็กซ์
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กลืน. การสลายตัวของแท็บเล็ตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ใช้นํ้าหรือไม่มีก็ได้ รับประทานยาเม็ดทันทีหลังจาก

เปิดตุ่มพอง

วิธีการจัดหา: CLARINEX เม็ด:นูน "C5", เม็ดเคลือบฟิล์มสีฟ้าอ่อน; ที่บรรจใุนขวดพลาสติกโพลเีอทิลี

นความหนาแน่นสูง 100 ( NDC 0085-1264-01) และ 500 ( NDC 0085-1264-02) นอกจากนีย้ังมี 

แพ็คเกจ CLARINEX Unit-of-Use 30 เม็ด (3 x 10; 10 แผลต่อการ์ด) ( NDC 0085-1264-04); 

และ Unit Dose-Hospital Pack of 100 เม็ด (10 x 10; 10 แผลต่อการ์ด) (NDC 0085-1264-03)

ปกป้องบรรจภุัณฑ์ Unit-of-Use และ Unit Dose-Hospital Pack จากความชื้นที่มาก

เกินไป

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15-30 ° C (59-86 ° 

F) (ดูอุณหภูมิห้องที่ควบคุมโดย USP)

ไวต่อความร้อน หลีกเลี่ยงการสัมผัสทีอุ่ณหภูมิ 30°C หรือสูงกว่า (86°F)

นํ้าเชื่อมคลาริเน็กซ์:

desloratadine ในขวดแก้วสีเหลืองอําพันขนาด 16 ออนซ์ (NDC 0085-1334-01) และขวดแก้วสีเหลือง

อําพันขนาด 4 ออนซ์ (NDC 0085-1334-02)

ของเหลวสีส้มใสทีม่ี 0.5 มก./1 มล.

เก็บที่ 25°ซี (77°ฉ); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15° -30°ค

86°F) [ดูอุณหภูมิห้องทีค่วบคุมโดย USP] ป้องกันจากแสง

(59°-

CLARINEX REDITABS (เม็ดสลายตัวทางปาก desloratadine)2.5 มก. และ 5 มก.: เม็ดสแีดง
อ่อน หน้าแบน กลม มีจุด โดยมีตัวอักษร "A" ด้านหนึ่งสําหรับยาเม็ดขนาด 5 มก. และตัว "K" ด้านหนึ่ง
สําหรับยาเม็ดขนาด 2.5 มก. หนึ่งเม็ดต่อช่องในลอกฟอยล/์ตุ่มฟอยล์ แพ็คละ 30 เม็ด (บรรจุ 5 x 6 
เม็ด ) 5 มก. - NDC 0085-1384-01 และ 2.5 มก. - NDC 0085-1408-01
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เก็บที่ 25°ซี (77°ฉ); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15° -30°ซี (59°-86°F) [ดู อุณหภูมิห้องที่

ควบคุมโดย USP]

เชอริ่ง
เชอริ่ง คอร์ปอเรชั่น

Kenilworth, New Jersey 07033 สหรัฐอเมริกา

CLARINEX REDITABS เม็ดยาสลายตัวทางปากยี่ห้อ CLARINEX REDITABS ผลิตขึ้นสําหรับเชอริ่ง

คอร์ปอเรชั่นโดย CIMA LABS INC®อีเดน แพรรี มินนิโซตา

สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 4,659,716; 4,863,931; 5,595,997;5,178,878;6,514,520 และ

6,100,274
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