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اإلدارةوطريقة الجرعات4.2

الجرعات

جرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتمن سيبال أقراص من بها الموصى اليومية الجرعة

دواء:لكل المستهدفة للجرعة تقدير أفضل هي  )ثابتة

  /مجم12 أيام 3 مدى على اإلجمالية الجرعات تقابل للميفلوكين ، يوم   /كجم  /مجم8 و لألرتيسونات يوم   /كجم  /مجم4

التوالي.على كجم   /مجم24 و كجم

أن يمكن المقاييس ، هذه توفر عدم حالة في الوزن. على الجرعات تعتمد أن يجب دقيقة ، موازين توفر حالة في

المقابلة التقريبية األوزان عرض يتم كما أدناه. الجدول في موضح هو كما العمرية الفئات على  Ciplaأقراص تعتمد

)السمنةأو التغذية سوء حاالت مثل (المقابل للسن وزن أقصى من يعانون الذين المرضى في العمرية. الفئات لهذه
المريض.لوزن وفقاً الجرعة تعديل يجب  ،

سيبالأقراص  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /ألرتيسوناتبها الموصى الجرعة

بهاالموصى الجرعةسن)كجم(الوزن

25 /50 )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتواحدشهرا12ً من أقل - 96<- 5

CiplaTablet  أيام3 لمدة يومياً مجم

أقراص  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتاثنينسنوات7 من أقل - 181من أقل - 9

أيام3 لمدة يومياً مجم 25 /50سيبال

األرتيسونات من أعلى كمية على تحتوي أخرى تركيبة تتوفر أكثر ، أو كجم 18 يزنون الذين للمرضى بالنسبة

والميفلوكين.

المريض.تقييم إعادة يجب ساعة ، 72 إلى 48 خالل تحسن إلى الكاملة العالج دورة تؤد لم إذا

سيبال أقراص من الكاملة اليومية الجرعة تكرار يجب الدواء ، تناول من دقيقة 30 خالل القيء حدوث حالة في

من دقيقة 30 من أكثر بعد القيء حدوث حالة في . )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسونات

الثانية ، الجرعة تقيؤ تم إذا سيبال. أقراص من بها الموصى اليومية الجرعة نصف إعطاء يجب الجرعات ، تناول

للمالريا.مضاد بديل عالج في البدء يجب

ينبغي ال المحددة. الفترة بعد التالية الجرعة إعطاء يجب تدوينها. بمجرد إعطاؤها يجب ما ، جرعة فقدان حالة في

إعطاء من التأكد للمريض الرعاية مقدم على يجب نسي. قرص لتعويض مضاعفة جرعة المريض يعطى أن

النظام.لهذا الثالث الجرعات

اإلعطاءطريقة

الفم.طريق عن لالستخدام

بدونه.أو الطعام مع كاملة األقراص ابتالع يجب

على تحتوي صغيرة ملعقة على  )األقراص(القرص وضع يجب األقراص ، ابتالع على القادرين غير للمرضى بالنسبة

السائل هذا وإعطاء بالماء الملعقة ملء إعادة يجب ثم الفم. طريق عن تناوله قبل بالتفكك له والسماح نظيف ماء

للطفل.

الخاصونالسكان

كبير

المسنين.للمرضى البالغين جرعة بتعديل ينصح ال

األطفالسكان

عند للعالج سيبال أقراص باستخدام ينصح ال  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسونات

أشهر.6 من أقل أو   /وكجم 5 عن وزنهم يقل الذين الرضع
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الكلويالقصور

في السريرية األدلة ألن نظراً ذلك ، ومع الكلوي. القصور لمرضى ضروري الجرعة تعديل أن على دليل يوجد ال

من يعانون الذين المرضى في  Ciplaأقراص استخدام عند الحذر توخي يجب محدودة ، المرضى هؤالء مثل

الكلى.وظائف ضعف

كبدياختالل

في ذلك ، ومع الكبد. في متوسط   إلى خفيف ضعف من يعانون الذين البالغين للمرضى الجرعة بتعديل ينصح ال

ارتفاع إلى يؤدي مما الميفلوكين ، من التخلص يطول قد الكبد ، وظائف في خلل من يعانون الذين المرضى

FDC mg50/   25أقراص استخدام عند الحذر توخي يجب العكسية. التفاعالت مخاطر وزيادة البالزما مستويات

Mefloquine/  Artesunate/  Cipla ) ضعف من يعانون الذين المرضى في  )الثابتةالجرعات مجموعة

الكبد.وظائف

موانع4.3

•
•
•

الحساسية فرط 6.1 القسم في المدرجة السواغات من ألي أو الفعالة للمواد الحساسية فرط

أرتيميسينينمادة أي أو الكينيدين أو للكينين المعروف

التشنجاتخطر من يزيد الميفلوكين أن ثبت حيث الشديدة ، المالريا من الشفاء فترة

QTcفترة إطالة خطر زيادة بسبب بالهالوفانترين ، الحديث أو المتزامن العالج

QTcفترة إطالة خطر زيادة بسبب بالكيتوكونازول ، الحديث أو المتزامن العالج

•

•

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات4.4

أن يمكن الجيدة. األولية السريرية واالستجابة للمالريا مضاد فعال عالج استخدام من الرغم على المالريا تعود قد

يزداد فإنه الطفيليات عدد في األولي االنخفاض بعد أي (المتأخر العالج فشل من يعاني المريض كان إذا هذا يحدث

المنطقة في بقوا الذين المرضى أصيب إذا أو  )الطفيليمن الكامل التخلص تحقيق في الفشل بسبب أخرى مرة

المريض تقييم فيجب جديد ، من للمالريا سريرية وعالمات أعراض ظهرت إذا أخرى. مرة بالعدوى بالمالريا الموبوءة

25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتللمالريا. مضاد فعال عالج وصف يجب سريرياً ، ذلك تحديد تم وإذا الفور ، على

من العالجية الجرعة من شهرين غضون في سيبال أقراص استخدام عدم يجب  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم

الميفلوكين.يسببها التي والنفسية العصبية الجانبية اآلثار خطر زيادة بسبب الميفلوكين

جرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتسيبال أقراص استخدام على كافية أدلة توجد ال

والنشيطةالمتصورة بسببالمالريا عالج في  )ثابتة

به.ينصح ال لذلك نولسي.المتصورة أوالبيضويةالمتصورة المتصورة ، المالريا

 )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتمن سيبال أقراص استخدام لدعم كافية أدلة توجد ال
المالريا.من للوقاية

في:الحذر توخي يجب

المعروف:القلب ضربات انتظام عدم أو القلبي التوصيل في أساسية عيوب من يعانون الذين المرضى•

تتعلق سريرياً مهمة سلبية بأحداث الميفلوكين باستخدام والوقاية العالج ارتبط نادرة ، حاالت في

القلبي.بالتوصيل

•
•

النوبات.من تاريخ لديهم الذين المرضى

الكبدي.الغذائي التمثيل لعملية الميفلوكين يخضع حيث الكبد ، في شديد ضعف من يعانون الذين المرضى
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الذين األشخاص على دراسات أي إجراء يتم لم . G6PDنقص أو المنجلي الدم فقر أو الثالسيميا مرضى•

الحاالت.هذه من يعانون

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعل4.5

والميفلوكين.األرتيسونات من ثابتة جرعة مع الدوائية للتفاعالت دراسات أي إجراء يتم لم

المالريامضادات

ميفلوكين إعطاء بدون أو مع الهالوفانترين استخدام عند هذا حدث . QTcفي قاتلة إطالة هالوفانترين يسبب قد

بهالوفانترين.العالج بعد يوماً 21 غضون في أو معاً  Ciplaأقراص إعطاء عدم يجب لذلك ، سابقاً.

فقط ترتبط التي والمتطوعين المرضى في  QTcفي متواضعة زيادة والكينين للميفلوكين المشتركة اإلدارة أنتجت

المالريا لعالج  )كجم  /ملحمجم 20 (الكينين تحميل جرعة استخدام في واسعة خبرة هناك كانت الكينين. بتركيزات

لم ذلك ، إلى باإلضافة القلب. على ضارة آثار أي دون بالميفلوكين سابقاً عولجوا الذين المرضى في الحادة المنجلية

والميفلوكين  )كجم  /ملحمجم 10 (الكينين جرعة بين كبيراً قلبياً تفاعالً المالريا مرضى على أجريت دراسة تجد

معاً. )كجم  /مجم15 (الفموي

ألي الميفلوكين مع تفاعل بيانات وجود عدم من الرغم على . QTcفترة بإطالة والكلوروكين الكينيدين ارتبط

نظرياً.ممكنة  QTcفترة في الزيادة فإن العقارين ، من

التشنجات.خطر زيادة إلى الكينين أو الكلوروكين مع للميفلوكين المتزامن االستخدام يؤدي قد

القلبأدوية

فترة تطيل  )الديسوبيراميدالسوتالول ، األميودارون ، الكينيدين ، مثل (القلبية األدوية من عدداً أن المعروف من

QTc . ، أقراص إعطاء عند الحذر توخي يجب لذلكCipla  من األدوية هذه معFDC mg50/   25Mefloquine/  

Artesunate ) إطالة خطر من يزيد قد هذا ألن  ، )ثابتةجرعة تركيبةQTc.

التأثيرهذا يكون قد الحمى. زوال بسبب القلب ضربات معدل في تباطؤ المالريا عالج عن ينتج

الديجوكسين ،-مثل القلب ضربات معدل من تقلل التي األدوية بالفعل يتناولون الذين المرضى في تتفاقم

.)4.8القسم انظر (إيفابرادين أو ديلتيازيم ، فيراباميل ، حاصرات ،

QTcإطالة تنتج التي القلبية غير األدوية
بيموزيد ، هالوبيريدول ، الفينوثيازينات ، الحلقات ، ثالثية االكتئاب مضادات  QTcبإطالة المرتبطة األدوية تشمل

توخي يجب لذلك ، وميتوكلوبراميد. سيسابريد ، موكسيفلوكساسين ، كيتوكونازول ، أستيميزول ، تيرفينادين ،

جرعة تركيبة ( FDC mg50/   25Mefloquine/  Artesunateمن األدوية هذه مع  Ciplaأقراص إعطاء عند الحذر

.QTcإطالة خطر من يزيد قد هذا ألن  ، )ثابتة

كيتوكونازول  /الميكروباتمضادات عوامل

تركيزات تنخفض والتتراسيكلين. األمبيسيلين مع المشترك اإلعطاء طريق عن الميفلوكين تركيزات تزداد

الريفامبيسين.استخدام مع بالتزامن الميفلوكين

الميفلوكين.تركيزات زيادة إلى  ، CYP3A4لـ مثبط وهو كيتوكونازول ، عقار يؤدي

أو سيبروفلوكساسين الكينولونات مع بالميفلوكين عولجوا مرضى ثالثة لدى تشنجات حدوث عن اإلبالغ تم

سبارفلوكساسين.أو أوفلوكساسين

النماذج من كل في  QTcإطالة يحفزان وكيتوكونازول موكسيفلوكساسين أن المعروف من أعاله ، مذكور هو كما

مجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتمن سيبال أقراص إعطاء عند بالحذر ينصح لذلك ، السريرية. قبل وما السريرية

FDC ) فترة إطالة خطر بسبب العقارين من أي مع  )ثابتةجرعة تركيبةQTc.
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االختالجمضادات

الصرع ، لمرضى سيبال أقراص إعطاء ينبغي ال  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسونات

الفينيتوين ، الفينوباربيتال ، كاربامازيبين ، مثل االختالج لمضادات البالزما مستويات من الميفلوكين يقلل حيث

الفالبرويك.حمض

باستخدام العالج أثناء للتشنج المضاد الدواء جرعة تعديل الضروري من يكون فقد آخر ، خيار يتوفر لم إذا ذلك ، ومع

.)ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتمن  Ciplaأقراص

التخثرمضادات

الدقيقة بالمراقبة ينصح وكومادين. ميفلوكين يتعاطون الذين المرضى في خطير نزيف حدوث عن تقارير هناك

الفموية.التخثر مضادات جرعة تعديل الضروري من يكون قد التخثر. لمعلمات

ميتوكلوبراميد

جرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتمع للميتوكلوبراميد المتزامن االستخدام يؤدي قد

البالزما.في الميفلوكين تركيزات زيادة إلى سيبال أقراص  )ثابتة

القهقريةالفيروسات مضادات

لم . 36( Cmax٪ )و 31( AUC٪ )ريتونافيرتقليل إلى  )مجم200 (وريتونافير لميفلوكين المتزامن التناول أدى

متوقعة.غير السريرية العواقب للميفلوكين. الدوائية الحرائك على ريتونافير يؤثر

غذاء
. )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتسيبال أقراص مع غذائي تفاعل بيانات توجد ال

واألرتيسونات بالميفلوكين عولجوا الذين بالعدوى المصابون المرضى - المنجليةالمتصورة المعلوماتإدخال

بالقاهرة.األمريكية الجامعة ميفلوكين على للغذاء ثابت تأثير أي إلى يشروا لم سائبة كأقراص المعطون

والرضاعةالحمل4.6

حمل
الحمل ، من األول الثلث في الحمل. من والثالث الثاني الثلث في ميفلوكين  +أرتيسونات استخدام يمكن

فشل إذا أو الفور على المتاح الوحيد العالج هو هذا كان إذا فقط ميفلوكين  +أرتيسونات استخدام يجب

الكليندامايسين.إلى باإلضافة بالكينين األول الخط عالج

الرضاعة

الموصى للمالريا المضاد العالج المرضعات النساء تتلقى أن يجب الثدي. حليب في الميفلوكين يفرز

.)ميفلوكين +أرتيسونات ذلك في بما (به

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثير4.7

بعد أو أثناء الجانبية اآلثار هذه مثل من يعانون الذين المرضى الشديد. والدوار الدوخة الميفلوكين يسبب أن يمكن

القيادة سيبال أقراص على ينبغي ال  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتباستخدام العالج

بعد أسابيع 3 األقل على الحركية أو   /واليدوية المهارة من عالية درجة تتطلب التي المهام أداء أو اآلالت تشغيل أو

سيبال.أقراص  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتاستخدام

مرغوبةغير تأثيرات4.8

من  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDC mg50/   25Mefloquine/  Artesunateبأقراص الخاص األمان ملف يعتمد

عدم من يعانون وأطفال بالغ شخص 500 على أجريت التي تايالند في الثالثة المرحلة تجربة على  Ciplaأقراص

المجموعة في مريضاً 249 و ثابتة بجرعة عالجهم تم مريضاً 251 ذلك في بما المالريا ، المنجلية مضاعفات.وجود

منفصلة.أقراص شكل على يعُطى وميفلوكين ، أرتيسونات من قياسي أيام 3 بنظام عالجهم تم المقارنة
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المفاصل ، وآالم والحمى ، والتعب ، والغثيان ، والقيء ، والدوخة ، الصداع ، هي شيوعاً األكثر الضائرة األحداث كانت

القلب.وخفقان النوم ، واضطرابات الشهية ، وفقدان العضلي ، واأللم

بواسطةأدناه مذكورة والميفلوكين باألرتيسونات مرتبطة تكون أن المحتمل من األقل على تعتبر التي الضائرة األحداث

 ،)10/1≥(جداً شائعة أنها على الترددات تعريف يتم المطلق. والتردد الجهاز وفئة الجسم نظام

ال (معروف وغير نادر  ، )100/1<إلى 1،000   /1≥(شائع غير  ، )10/1<إلى 1 /100من ≥(مشترك

.)المتاحةالبيانات من تقديره يمكن

القلباضطرابات

الخفقانجدا:شائع

والمتاهةاألذن اضطرابات

السمعضعاف : مشترك

العيناضطرابات

أخرىبصرية اضطرابات أو الرؤية وضوح عدم مألوف:غير

الهضميالجهاز اضطرابات

التقيؤجدا:شائع

واإلسهالالبطن وآالم الغثيان مشترك:

اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

إعياءمشترك:

الصفراويةالكبدية االضطرابات

غير  الدمبيليروبين فرط مشترك:

الكبدالتهاب مألوف:

واالصاباتااللتهابات

المالرياعودة مشترك:

والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

الشهيةفقدان مشترك:

الضاموالنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

مفصليألم عضلي ، ألم : مشترك

العصبيالجهاز اضطرابات

دوخةجدا:شائع

الراسصداع مشترك:

نفسيةاضطرابات

مألوف:غير  النومإختالل جدا:شائع

)بصرية(هلوسة

الجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات

حكةمألوف:غير

أو الميفلوكين ، األرتيسونات ، مع حدوثها عن اإلبالغ تم التي األخرى الضائرة األحداث الطبية ، األدبيات في

(الحساسية فرط وتفاعالت واألرتكاريا ، والضعف ، الطبيعية ، غير واألحالم القلق ، تشمل االثنين من مزيج
األشكال. ، عديدة حمامي الحمامي ، الحطاطي الجلدي الطفح ذلك في بما (الجلدي والطفح  )الحساسية

(خطيرة نفسية سلبية أحداث عن اإلبالغ تم والخدر. واالرتباك والرعشة والقسوة  )جونسونستيفنز ومتالزمة
كانت هيموجلوبينية. بيلة مع الدموية األوعية داخل حاد دم وانحالل  )حادذهان اكتئابية ، متالزمة نوبة ،

واالنقباضات  ، )PRو  QTcزيادة ( )(ECGالقلب كهربية مخطط في طفيفة تغيرات عن تقارير أيضاً هناك

الخارجية ،األذينية
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تقدير يمكن ال الترانساميناسات. ارتفاعات وكذلك القلب ، وبطء  ، Tالموجة في محددة غير تغيرات

المتاحة.البيانات من تردداتها

مفرطةجرعة4.9

أعراض

قلبية أعراض عن اإلبالغ تم وضوحاً: أكثر 4.8 القسم في الموضحة األعراض تكون قد الزائدة ، الجرعة حالة في

وعصبية.وكبدية

معاملةاو عالج

على ساعة 24 لمدة والنفسية العصبية األعراض ومراقبة القلب كهربية تخطيط بواسطة المرضى مراقبة يجب

غضون في الميفلوكين امتصاص من للحد الفم طريق عن المنشط الفحم استخدام في النظر يمكن األقل.

سريرياً.محدد هو كما الداعمة الرعاية تقديم يجب زائدة. جرعة تناول من واحدة ساعة

الصيدالنيةالخصائص5.

5.1

)(P01BF02مجموعات ومشتقاتها ، األرتيميسينين مادة : ATCكود

الدوائيةالخصائص

أرتيسونات

سامان  )(DHAهيدروأرتيميسينين ثنائي الرئيسي ومستقلبه األرتيميسينين ، مشتقات أحد األرتيسونات ،

المصابة الحمراء الدم خاليا طريق عن للدواء معزز امتصاص هناك نانوموالر. بتركيزات المالريا لطفيليات

الطفيليات ضد واسع نشاط له المتصورات. أنواع جميع ضد فعال وهو للتشبع. وقابل سريع وهو بالطفيليات ،

أن كما المالريا ، المنجلية .صفيالشيزونتس. إلى الصغيرة الحلقات من المراحل جميع يقتل حيث الالجنسية ،

الرابعة.المرحلة في المشيجية الخاليا ذلك في بما - المشيجات تقتل األرتيميسينين مادة

داخل عملية عبر هيم أولية جذرية ألكيالت الهيم. وجود في األرتيميسينين مادة في البيروكسيد جزء يتفاعل

نتيجة األكسدة ، في الفعالة البلمرة غير الهيم مشتقات تراكم أن يعُتقد تساهمية. دوائية مقاربات إلنتاج الجزيئية

المصابة الفئران في األرتيميسينين مادة بواسطة الهيم ألكلة إثبات تم للطفيلي. سامة مادة الهيم ، أللكلة

لألرتيميسينين.وهدف كمحفز يعمل الهيم أن إلى يشير مما بالمالريا ،

ميفلوكين

للجيميتوسيد. مبيد ليس ولكنه الشيزونتوكيد لمبيدات الفعالية عالي نشاط ذو للمالريا مضاد عامل هو الميفلوكين

ذات ولكنها واضحة غير الميفلوكين لعمل الدقيقة اآللية إن . المنجليةالمتصورة الكلوروكينمقاومة ضد فعال وهو

الحمراء.الدم كرات بأغشية عالية صلة

الميفلوكين  /لألرتيسوناتالسريرية الفعالية

خالل من المقاومة إثبات تم المحلية. المالريا لطفيليات الدوائية الحساسية على سيبال أقراص فعالية ستعتمد

غرب في منفصلة كأقراص تعُطى التي الميفلوكين إلى باإلضافة األرتيسونات مادة من الشفاء معدالت انخفاض

تايالند.غرب شمال في الطفيليات إزالة وتباطؤ كمبوديا

الذين المرضى تايالند. غرب شمال في  )وأطفالبالغين (مريض 500 على التسمية مفتوحة سريرية دراسة أجريت

معدل  Ciplaأقراص اختبروا  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDC mg50/   25Mefloquine/  Artesunateباستخدام عولجوا

بنظام عولجوا الذين أولئك أن حين في  ، )88.2CI 95.6 ، 95٪ (91.9٪ بنسبة  63PCR اليوم في مصحح عالج

المتسلسل البوليميراز تفاعل من مصحح عالج معدل ميفلوكين عرض و أرتيسونات من القياسي السائبة األقراص

.)لألهميةالسجل ترتيب اختبار ماير ، كابالن تحليل  ؛ 85.0CI 93.4 ، 95٪ (89.2٪ بنسبة 63 لليوم

معقدةوغير حادة أعراض من يعانون بالغاً مريضاً 50 على التسمية مفتوحة عشوائية إضافية دراسة في
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  /بأرتيسوناتعولجوا الذين المرضى من  ٪)91.7(مريضاً 22 /24تايالند ، في أجريت التي المالريا المنجليةالمتصورة

(24 /24بـ مقارنة 28 ، اليوم في طفيلي عالج سيبال ألقراص كان  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين
منفصلة.كأقراص ميفلوكين و بأرتيسونات عولجوا الذين المرضى من  ٪)100

Mefloquineباستخدام واحدة بذراع  )ثابتةجرعة تركيبة ( FDC mg50/   25Ciplaأقراص باستخدام واحد وذراع مفتوحة دراسة
/  Artesunate  في أجريت التي المالريا أبلغت المنجليةالمتصورة معقدةوغير حادة أعراض من يعانون بالغاً مريضاً 77 في

100٪.بلغت يوماً 63 لمدة طفيلي شفاء معدالت عن الهند

الدواءحركية خصائص5.2

أرتيسونات

حمض إلى بسرعة تتحلل الفم طريق عن تناولها يتم التي األرتيسونات فإن المنشورة ، للبيانات ووفقاً

ما غالباً السريع ، للتحول نظراً األنسجة. أو بالبالزما الكولين إستراتز طريق عن أساسي بشكل الدوكوساهيكسانويك ،

 DHAلـ  AUCنسبة تصل أن يمكن الفم ، طريق عن األرتيسونات تناول بعد . DHAلعقاقير مؤيداً األرتيسونات يعُتبر

منها التخلص ويتم واحدة ، ساعة غضون في  Cmaxأرتيسونات تركيزات تتحقق 1. 10: إلى لألرتيسونات  AUCإلى

 ٪)93إلى 62 (معتدالً البالزما ببروتين  DHAو األرتيسونات ارتباط يكون دقيقة. 45 إلى 20 من عمر بنصف

لـ الغذائي التمثيل مسارات دراسة تمت البشرية. البالزما في  DHAلـ الرئيسي الرابط البروتين هو واأللبومين

DHA  تلقوا الذين المرضى من جمعها تم التي البول في المستقلبات تحليل طريق عن البشر فيAS  طريق عن

و  UGT1A9بواسطة استقالبه يتم  DHAأن تبين البشرية. الكبد ميكروسومات تنتجها التي واأليضات الوريد

UGT2B7 ،  ليس ولكنUGT1A1  وUGT1A6 . هو تحديده تم الذي الرئيسي المستقلب كانglucuronide-β-
DHA-α . يخضعAS  وDHA  ذات لألدوية بالنسبة جداً. عالية استخراج نسبة مع النطاق واسعة استقالب لعملية

إفراز بيانات توجد ال محدوداً. التروية معدل يكون وبالتالي الدم تدفق من التصفية يقترب العالية ، االستخراج نسبة

للبشر.بول

ميفلوكين

متوسط   يتراوح الجسم. أنحاء جميع في وسريع واسع نطاق على وينتشر الهضمية القناة من الميفلوكين يمتص

مرضى في أعلى البالزما مستويات األصحاء. المتطوعين في ساعة 24 إلى 6 من القصوى التركيزات إلى األوقات

عن الكبد في استقالبه ويتم البالزما ببروتينات 98٪ بنسبة الميفلوكين يرتبط األصحاء. المتطوعين لدى منها المالريا

األخرى. المستقلبات من والعديد - 4 الخامل الكربوكسيل حمض مستقلب إلى  P450السيتوكروم إنزيمات طريق

والصفراء.البراز في رئيسي بشكل اإلخراج يتم يوماً. 28 إلى 14 من طويل نصفي بعمر ميفلوكين يمتاز

السريريةقبل السالمة بيانات5.3

لتلك مماثلة بجرعات المالريا لعالج عديدة لسنوات وآمن واسع نطاق على وميفلوكين أرتيسونات استخدام تم

.)ثابتةجرعة تركيبة ( FDCمجم 25 /50ميفلوكين   /أرتيسوناتمن سيبال أقراص في المستخدمة

المطول التعرض عقب العصبية بالسمية األرتيسونات ، مادة ومنها األرتيميسينين ، مادة مشتقات ارتبطت وقد

المرضى لدى العصبية السمية على مقنع سريري دليل يوجد ال اآلن ، حتى الحيوانات. في جداً عالية لجرعات

للتخلص نظراً كبير حد إلى محتملة غير اإلنسان في عصبية سمية حدوث احتمالية فإن ذلك ، على عالوة المعالجين.

سامة األرتيميسينين مادة أن أيضاً المعروف ومن . )العالجمن أيام 3 (القصير والتعرض األرتيسونات من السريع

تشوهات حدوث انخفاض (والتشوهات الزرع بعد ما فقدان في زيادات تسبب األرتيسونات أن ثبت وقد لألجنة ،

واألرانب.الجرذان في  )العظميوالهيكل الدموية واألوعية القلب

أيضاً الميفلوكين يفُرز الحمل. بداية في ماسخاً ويكون المشيمة يعبر الميفلوكين أن تبين والفئران ، الجرذان في

.)4.6القسم انظر (الثدي حليب في

في  )+.(Kالمتأخر المعدل البوتاسيوم من مكون  )ك.(Iبطيئة الميفلوكين كتل تكون أن ويفضل ، المختبرفي

األخرى.األدوية تنتجها التي  QTcإطالة تفاقم على القدرة لديها النظرية الناحية من وبالتالي القلب ، عضلة

9

10من 8 صفحة



(ميفلوكين  +مجم 25 أرتيسونات
سيبال (أقراص ، مجم 50  )كهيدروكلوريد

MA078 ، )المحدودة

2012ديسمبر4الجزء ووبار

تم 2016 ، يناير 6: القسم تحديث تم

2018مارس في 4.2 القسم تحديث

الصيدالنيةالتفاصيل6.

6.1

الجريزوفولفين.والسليلوز المغنيسيوم ستيرات الصوديوم ، كروسكارميلوز األساسي: القرص

السواغاتقائمة

سورباتبولي ماكروغول ، بروبيل ، هيدروكسي  ، )Blue C & FD #2 (النيلي القرمزي األلومنيوم بحيرة الفيلم: معطف

التيتانيوم.أكسيد وثاني 80

التوافقعدم 6.2

أحد.ال

6.3

شهرا36ً

الصالحيةمدة

6.4

مئويةدرجة 30 فوق التخزين يجوز ال

للتخزينخاصة احتياطات

6.5

أقراص.3 مع األلمنيوم من نفطة شريط األولية: التعبئة

الحاويةومحتويات طبيعة

أقراص.3 بها شريط 2 بها وعلبة أقراص 3 به واحد شريط به كرتون :الثانويةالتعبئة

والتخلصوالمناولة لالستخدام تعليمات 6.6

ينطبقال

المورد7.

المحدودةسيبال

مومبايوسط

400008مومباي

الهندماهاراشترا ،

(فاكس: 23082891  )9122(هاتف:
9122( 23070013

export@cipla.comاإللكتروني:البريد

)التأهيلبرنامج (العالمية الصحة منظمة مرجع رقم 8.

MA078

لألهليةتجديد   /تأهيلأول تاريخ 9.

2012سبتمبر 12
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النصمراجعة تاريخ 10.
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