
نيوزيلندابيانات صحيفة

.SIMDAX 1مل   /ملغ2.5 تركيز

من ملغ 2.5 على مل كل يحتوي  والكميالنوعي التركيب 2.

ليفوسيميندان.

أو بيتا مستقبالت عن مستقلة إيجابية العضلي التقلص في مؤثرة تأثيرات  AMP.الدوري

levosimendan  محسس وهو للعمل. فريدة طريقة مع العضلي التقلص في مؤثر عامل هو

نتيجة للكالسيوم. القلب عضلة حساسية تعزيز طريق عن القلب انقباض من يزيد مما للكالسيوم ،

Levosimendanينتج لذلك ،

في  ATPلـ الحساسة البوتاسيوم قنوات فتح خالل من الدموية ، لألوعية موسع تأثير له أن كما

الملساء.العضالت استرخاء إلى يؤدي مما الوعائية ، الملساء العضالت

االنكماش قوة زيادة إلى الوعائي والتوسع العضلي التقلص في المؤثرة اإلجراءات بين الجمع يؤدي

القلب.عضلة في الالحق والحمل المسبق التحميل انخفاض مع

للصفرة مائل بني إلى أصفر مسحوق وهو  Cر(-  (-)باسم كيميائيا  Levosimendanيسمى

لـتجريبية صيغة وهي 280.3 ، جزيئي بوزن

pyridazinyl( -phenyl[ hydrazono[ -propanedinitrile. -3-oxo-6-methyl-4-

tetrahydro1،4،5،6-)4- ( - ]]14التالي :والهيكل 6ن12حO

ن

ج

هامبشايرنيو شمالن

اHNج

ن

حج3ح

7.8 واإليثانول مل ،   /ملجم0.04 هو المقطر الماء في ذوبانه للدهون. محبة معتدل مركب .هو

مل   /ملجم0.9  )مم67 (الفوسفات محلول في 8 الحموضة درجة وعند مل ،   /ملجم

Levosimendan

6.1.القسم انظر السواغات ، من كاملة قائمة على للحصول

الصيدالنيالشكل 3.

اإلعطاء.قبل للتخفيف برتقالي أو أصفر أو شفاف محلول عن عبارة التركيز

السريريةالتفاصيل 4.

العالجيةالمؤشرات 4.1
الحاالت في  )(ADHFالحاد تعويضي الال المزمن القلب لفشل األمد قصير للعالج  Simdaxيشار

التقلص في مؤثر دعم فيها يعتبر التي الحاالت وفي كافيا ً، التقليدي العالج فيها يكون ال التي

.)الدوائيةالديناميكا 5.1 ، القسم انظر (مناسباً العضلي
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اإلعطاءطريقة اإلعطاء. وطريقة الجرعة 4.2

تتوفر حيث المستشفى محيط في تدار أن يجب فقط. المستشفى داخل .لالستخدام

Simdaxالعضلي التقلص عوامل استخدام في والخبرة المناسبة المراقبة مرافق

اإلعطاء.قبل للحقن  mL/  mg 2.5Simdaxتركيز تخفيف يجب

لجميع بالنسبة فقط. الفردي لالستخدام مخصص  mL/  mg 2.5Simdaxحقن تركيز

اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً المخفف المحلول افحص بالحقن ، الطبية المنتجات

اإلعطاء.قبل

ويمكن الفاعلية ، في فقد يوجد ال ولكن التخزين ، أثناء البرتقالي اللون إلى التركيز لون يتحول قد

التخزين.تعليمات اتباع تم إذا المحدد الصالحية انتهاء تاريخ حتى المنتج استخدام

أو المحيطي الطريق طريق عن إعطاؤه ويمكن فقط الوريد في لالستخدام هو التسريب

المركزي.

الجرعاتجدول
واستجابته.للمريض السريرية للحالة وفقاً فردية العالج ومدة جرعة تكون أن يجب

دقائق 10 مدى على تسريبها يتم كجم   /ميكروجرام6-12 من تحميل بجرعة العالج بدء يمكن

5.1 ، القسم انظر (دقيقة   /كجم  /ميكروغرام0.1 بمقدار المستمر بالتسريب متبوعاً

للمرضى كجم   /ميكروجرام6 البالغة المنخفضة التحميل بجرعة يوصى . )الدوائيةالديناميكيات

أو العضلي التقلص مقويات أو الوريد في المصاحبة الدموية األوعية موسعات من يعانون الذين

ديناميكية استجابة ستنتج النطاق هذا ضمن األعلى التحميل جرعات التسريب. بداية في كليهما

استجابة تقييم يجب الضائرة. للتفاعالت عابرة زيادة حدوث مع تترافق قد ولكنها أقوى دموية

إذا سريرياً. محدد هو وكما الجرعة تعديل من دقيقة 60 إلى 30 خالل أو التحميل بجرعة المريض

معدل ينخفض   فقد  ، )القلبدقات انتظام عدم الدم ، ضغط انخفاض (مفرطة االستجابة اعتبرت

التحذيرات 4.4 ، القسم انظر (يتوقف أو دقيقة   /كغ  /ميكروغرام0.05 إلى التسريب

.)لالستخدامالخاصة واالحتياطات

القلب لفشل الحاد المعاوضة عدم من يعانون الذين المرضى في للتسريب بها الموصى المدة

بعد االرتداد أو التسامح ظاهرة تطور على عالمات أي يالحظ لم ساعة. 24 هي الشديد المزمن

األقل على ساعة 24 لمدة الدموية الديناميكية التأثيرات تستمر . Simdaxضخ عن التوقف

الديناميات 5.1 ، القسم انظر (ساعة 24 لمدة التسريب عن التوقف بعد أيام 9 حتى رؤيتها ويمكن

مع التفاعل 4.5 ، القسم لالستخدام ؛ الخاصة واالحتياطات التحذيرات 4.4 ، القسم الدوائية ؛

.)التفاعلمن أخرى وأشكال أخرى أدوية

العوامل استخدام من ذلك يصاحب ما مع الخبرة محدودة. المتكررة  Simdaxإدارة تجربة

 ، )الديجوكسينباستثناء (العضلي التقلص في المؤثرة العوامل ذلك في بما األوعية ، في الفعالة

فعالة عوامل مع  )كغ  /ميكروغرام6 (أقل تحميل جرعة إعطاء تم  ، REVIVEبرنامج في محدودة.

أساسية.مصاحبة األوعية في
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كبير
المسنين.للمرضى الجرعة تعديل يلزم ال

الكلويالقصور
ينبغي ال متوسط. إلى خفيف كلوي بقصور المصابين المرضى عند بحذر  Simdaxاستخدام يجب

مل30 <الكرياتينين تصفية (شديد كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في  Simdaxاستخدام

4.4 ، القسم االستعمال ؛ موانع 4.3 ، القسم الدواء ؛ حركية 5.2 ، القسم انظر ( )دقيقة  /

.)لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات

كبدياختالل
متوسط. إلى خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في بحذر  Simdaxاستخدام يجب

5.2 ، القسم انظر (شديد كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في  Simdaxاستخدام ينبغي ال

خاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 ، القسم االستعمال ؛ موانع 4.3 ، القسم الدواء ؛ حركية

.)لالستخدام

أطفال
5.2 ، القسم انظر (عاماً 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين لألطفال  Simdaxإعطاء ينبغي ال

.)لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 ، القسم الدواء ؛ حركية

التسريبوجدولة تحضير
مع  mL/  mg 2.5Simdaxتركيز من مل 10 بخلط قم مل ،   /مجم0.05 التسريب لتحضير

.)العنبسكر (5٪ الجلوكوز محلول من مل 500

لتحضير والصيانة التحميل التسريب جرعات من لكل مفصلة ضخ معدالت 1 الجدول يقدم

:Simdaxتسريب من مل   /مجم0.05

1:الجدول
شكل على تعطى التحميل جرعة

معدل مع دقائق 10 لمدة تسريب
أدناه )ساعة  /مل(التسريب

)ساعة  /مل(المستمر التسريب معدل
مرضى

وزن
التحميلجار)كلغ(

جرعة
كجم  /ميكروجرام6

التحميلجرعة
كجم  /ميكروجرام12

0.05
دقيقة  /كجم  /ميكروجرام

0.1
دقيقة  /كجم  /ميكروجرام

0.2
دقيقة  /كجم  /ميكروجرام

4029582510

5036723612

6043864714

70501014817

805811551019

906513051122

1007214461224

1107915871326

1208617371429

500 مع  mL/  mg 2.5Simdaxتركيز من مل 5 اخلط مل ،   /مجم0.025 التسريب لتحضير

.)العنبسكر (5٪ الجلوكوز محلول من مل

لتحضير والصيانة التحميل التسريب جرعات من لكل مفصلة ضخ معدالت 2 الجدول يوفر

:Simdaxتسريب من مل   /مجم0.025
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2:الجدول
شكل على تعطى التحميل جرعة

معدل مع دقائق 10 لمدة تسريب
أدناه )ساعة  /مل(التسريب

مرضى
وزن

)كلغ(

)ساعة  /مل(المستمر التسريب معدل

التحميلجار
التحميلجرعة

كجم  /ميكروجرام12

0.05
دقيقة  /كجم  /ميكروجرام

0.1
دقيقة  /كجم  /ميكروجرام

0.2
دقيقة  /كجم  /ميكروجرام

جرعة
كجم  /ميكروجرام6

405811551019

507214461224

608617371429

7010120281734

80115230101938

90130259112243

100144288122448

110158317132653

120173346142958

التوافق
المتصلة:الوريدية الخطوط في التالية واألدوية  Simdaxمع التوافق عدم مالحظة يتم لم

•
•
•

مل  /مجم10 فروسيميد

مل  /مجم0.25 ديجوكسين

مل  /مجم0.1 نترات ثالثي جليسريل

التوافقعدم
تلك باستثناء أخرى مخففات أو طبية منتجات مع الطبي المنتج هذا خلط عدم يجب

- واإلدارة الجرعة الزمني ؛ والجدول التسريب تحضير - والتعاطي الجرعة في المذكورة

التوافق.

التخفيفبعد
ج.ا25عند ساعة 24 لمدة االستخدام أثناء والفيزيائي الكيميائي االستقرار إثبات تم

المخاطر لتقليل الفور. على المنتج استخدام يجب ميكروبيولوجية ، نظر وجهة من

ضرورياً ، التخزين كان إذا التخفيف. بعد ممكن وقت أقرب في استخدم الميكروبيولوجية ،

أوقات فإن الفور ، على استخدامه يتم لم إذا ساعة. 24 عن تزيد ال لمدة ج- ا-8ا2عند فاحفظ

المستخدم.مسؤولية هي االستخدام قبل االستخدام أثناء التخزين وشروط

ساعة.24 التخفيف بعد واالستخدام التخزين وقت يتجاوز أال يجب

تخلص فقط. واحد لمريض الفردي لالستخدام المنتج للميكروبات. مضاد عامل على يحتوي ال

بقايا.أي من

العالجمراقبة
ضربات ومعدل الدم وضغط القلب تخطيط مراقبة يجب الحالية ، الطبية الممارسات مع تمشيا

بعد األقل على أيام 3 لمدة المعلمات هذه بمراقبة يوصى البول. كمية وقياس العالج أثناء القلب

واالحتياطات التحذيرات 4.4 ، القسم انظر (سريرياً مستقراً المريض يصبح حتى أو التسريب نهاية

خفيف أو متوسط   إلى خفيف كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في . )لالستخدامالخاصة

األقل.على أيام 5 لمدة الكبد اختالل بمراقبة يوصى ، متوسط   إلى
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االستعمالموانع 4.3
السواغات.من ألي أو لسيمداكس الحساسية فرط

الديناميكيات 5.1 ، القسم انظر (القلب دقات انتظام وعدم الشديد الدم ضغط انخفاض

تؤثر كبيرة ميكانيكية عوائق . )لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 ، القسم الدوائية ؛

  /مل30 من أقل الكرياتينين تصفية (الحاد الكلوي القصور كليهما. أو التدفق أو البطين ملء على

بوانت.دي تورساد تاريخ شديد. كبدي واختالل  )دقيقة

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4
هو العالج ، بداية في وضوحاً أكثر يكون قد والذي  ، Simdaxلـ للدم الديناميكي التأثير يكون قد

في بحذر  Simdaxاستخدام يجب لذلك ، واالنبساطي ، االنقباضي الدم ضغط في انخفاض

المعرضين أولئك أو االنبساطي أو االنقباضي الدم ضغط انخفاض من يعانون الذين المرضى

األطباء على يجب المرضى. لهؤالء تحفظاً أكثر جرعات بأنظمة يوصى الدم. ضغط لحلقة للخطر

الديناميكا 5.1 ، القسم انظر (واستجابته المريض لحالة وفقاً العالج ومدة جرعة تكييف

مع التفاعل 4.5 ، القسم الجرعات ؛ جدول - اإلعطاء وطريقة الجرعة 4.2 ، القسم الدوائية ؛

.)األخرىالتفاعل وأشكال األخرى األدوية

يجب لسيمداكس ، االستجابة من يحد قد القلب ملء ضغط في المفرط االنخفاض ألن نظراً

إذا الوريدية. السوائل إعطاء طريق عن  Simdaxتسريب قبل الشديد الدم حجم نقص تصحيح

التسريب معدل تقليل يجب القلب ، ضربات معدل أو الدم ضغط في مفرطة تغيرات لوحظت

التسريب.وقف أو

الشعري اإلسفين وضغط القلبي النتاج على الدموية للديناميكية اإليجابية التأثيرات تستمر

المدة تحديد يتم لم . )ساعة24 (التسريب عن التوقف بعد األقل على ساعة 24 لمدة الرئوي

تستمر الدم ضغط على التأثيرات فإن ذلك ، ومع الدموية ، الديناميكية التأثيرات لجميع الدقيقة

جزئياً ذلك ويرجع أيام. 7-9 لمدة القلب ضربات معدل على والتأثيرات أيام 3-4 لمدة عام بشكل

ساعة 48 حوالي بعد البالزما في تركيزاتها أقصى إلى تصل والتي نشطة ، مستقلبات وجود إلى

تأثيرات إلى النشطة المستقلبات من التخلص مع التفاعالت تؤدي أن يمكن التسريب. توقف من

بعد األقل على أيام 3 لمدة الغازية غير بالمراقبة يوصى األمد. وطويلة وضوحاً األكثر الدم ديناميكية

سريرياً.المريض يستقر حتى أو التسريب نهاية

متوسط   إلى خفيف كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في بحذر  Simdaxاستخدام يجب

وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى في فقط محدودة بيانات تتوفر معتدل. إلى معتدل أو

إلى يؤدي قد مما المستقلب ، تركيزات زيادة إلى الكلى أو الكبد وظائف اختالل يؤدي قد الكلى.

األمد.وطويلة وضوحاً أكثر الدم ديناميكية تأثيرات

تصحيح يجب وبالتالي ، الدم. في البوتاسيوم تركيز انخفاض في  Simdaxحقن يتسبب قد

في البوتاسيوم مراقبة ويجب  Simdaxإعطاء قبل الدم في المنخفضة البوتاسيوم تركيزات

تسريب يترافق قد القلب ، لفشل األخرى الطبية المنتجات مع الحال هو كما العالج. أثناء الدم

Simdax  والهيماتوكريتالهيموجلوبين في انخفاض مع
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اإلقفارية الدموية واألوعية القلب أمراض من يعانون الذين المرضى عند الحذر توخي يجب

المتزامن.الدم وفقر

القلب ، دقات انتظام عدم من يعانون الذين المرضى في بحذر  Simdaxحقن استخدام يجب

الحياةتهدد قد التي القلب ضربات انتظام عدم أو السريعة البطينية االستجابة مع األذيني والرجفان

العوامل استخدام من ذلك يصاحب ما مع الخبرة محدودة. لسيمداكس المتكررة اإلدارة مع الخبرة

 ، )الديجوكسينباستثناء (العضلي التقلص في المؤثرة العوامل ذلك في بما األوعية ، في الفعالة

يجب الحالية ، الطبية الممارسة مع تمشيا مريض. لكل والمخاطر الفوائد تقييم يجب محدودة.

الدموية األوعية في الفعالة األخرى الطبية المنتجات مع استخدامه عند بحذر  Simdaxاستخدام

الدم.ضغط انخفاض خطر زيادة احتمال بسبب الوريد طريق عن

يعانون الذين المرضى في القلب لتخطيط دقيقة مراقبة وتحت بحذر  Simdaxاستخدام يجب

المسببات عن النظر بغض الطويلة  QTcفترة أو المستمر ، التاجي الشريان تروية نقص من

4.9 ، القسم انظر ( QTcفترة تطيل التي الطبية المنتجات مع بالتزامن إعطائهم عند أو المرضية ،

.)الزائدةالجرعة

استخدام عن متاحة معلومات توجد ال القلبية. الصدمات في  Simdaxاستخدام دراسة يتم لم

Simdax  القلب عضلة اعتالل المقيد ، القلب عضلة اعتالل التالية: االضطرابات في

البطين واحتشاء القلبي الدك القلب ، عضلة تمزق الحاد ، التاجي الصمام قصور الضخامي ،

األيمن.

في  Simdaxباستخدام للغاية محدودة خبرة لوجود نظراً لألطفال  Simdaxإعطاء ينبغي ال

.ء)الدواحركية 5.2 ، القسم انظر (عاماً 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال

الذين المرضى في الحاد القلب لفشل  Simdaxاستخدام في محدودة خبرة تتوفر

القلب.زراعة ينتظرون

يعادل ما أي مل ، 5 سعة قارورة كل في  )الالمائياإليثانول (الكحول من ملغ 3925 على الدواء هذا يحتوي

41.3 أو البيرة من مل 99.2 تعادل الدواء هذا من مل 5 بحجم واحدة قارورة في الموجودة الكمية 98٪. حجم

الكحول.إدمان من يعانون لمن ضار النبيذ. من مل

مرضى مثل للخطر المعرضة والمجموعات واألطفال والمرضعات الحوامل النساء عند االعتبار في يؤخذ

الصرع.أو الكبد

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،
خاصة مخاطر وجود عدم عن الجينية والسمية العامة السمية حول التقليدية الدراسات كشفت

المدى.قصير االستخدام في لإلنسان

في تسبب لكنه ماسخاً ، الليفوسيميندان يكن لم الحيوانات ، على أجريت التي الدراسات في

في القوقع فوق للعظم شاذ تطور مع واألرانب الجرذان أجنة في التعظم درجة في عام انخفاض

الصفراء ، األجسام عدد من ليفوسيميندان قلل المبكر ، الحمل وأثناء قبل تناوله عند األرانب.

في الزرع بعد ما وخسائر المبكر االرتشاف حاالت عدد من وزاد فضالت لكل والجراء والغرسات

السريرية.التعرض مستويات على التأثيرات شوهدت الجرذ. أنثى

األم.حليب في الليفوسيميندان إفراز تم الحيوانات ، على أجريت التي الدراسات في
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األخرىالتفاعل وأشكال األخرى األدوية مع التفاعل 4.5
من الليفوسيميندان أن البشري الكبد ميكروسومات تستخدم التي المختبر في الدراسات أظهرت

بواسطة استقالبها يتم التي العوامل مع مهمة دوائية دوائية تفاعالت يسبب أن المرجح غير

األشكال من العديد مع الواضح المنخفض تقاربها بسبب   )P450 )CYPالسيتوكرومإنزيمات

.ء)الدواحركية 5.2 ، القسم انظر ( CYPاإلسوية

أن استبعاد يمكن ال وبالتالي المختبر ، في  CYP2C8لـ مثبط أنه  Levosimendanأظهر

levosimendan  بشكل استقالبها يتم التي المتزامنة لألدوية التعرض من يزيد أن يمكن

ركائز مع  levosimendanلـ المشتركة اإلدارة تجنب يجب لذلك ، . CYP2C8بواسطة أساسي

CYP2C8  مثل الحساسةloperamide  وpioglitazone  وrepaglinide  وenzalutamide 

ممكناً.ذلك يكون عندما

واألدوية  1896OR-و  1855OR-النشطة المستقلبات بين المحتمل التفاعل يؤدي أن يمكن

وطويلة وضوحاً األكثر الدم ديناميكية تأثيرات إلى الدموية الديناميكية التأثيرات ذات األخرى

.Simdaxضخ بعد عادة ًترُى أيام 7-9 من أطول التأثير هذا مدة تكون أن يمكن األمد.

تسريب يتلقون الذين للمرضى السكاني التحليل في دوائية حركية تفاعالت أي يالحظ لم

عوامل يتلقون الذين المرضى في  Simdaxحقن استخدام يمكن والسيمداكس. الديجوكسين

و اإليزوسوربيد نيترات ألحادي المتزامن التناول أدى الفعالية. فقدان دون بيتا حاصرات

levosimendan  الدم لضغط الخافضة لالستجابة كبيرة تقوية إلى أصحاء متطوعين في

الدموية الديناميكا أو الدوائية الحرائك على المصاحب الكابتوبريل عالج يؤثر لم االنتصابي.

لسيمداكس.

ما عادة الدواء هذا ألن األخرى. األدوية تأثيرات من الطبي المنتج هذا في الكحول كمية تغير قد

الكحول.آثار تقليل يمكن ساعة ، 24 مدى على ببطء إعطاؤه يتم

مع استخدامه عند بحذر  levosimendanاستخدام يجب الحالية ، الطبية الممارسة مع تمشيا

انخفاض خطر زيادة احتمال بسبب الوريد طريق عن الدموية األوعية في الفعالة األخرى الطبية المنتجات

الدم.ضغط

الخصوبةوالرضاعة والحمل الخصوبة 4.6

بيانات.تتوافر ال

حمل
على أجريت التي الدراسات أظهرت الحوامل. النساء في  Simdaxالستخدام تجربة توجد ال

خاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 ، القسم انظر (التكاثر على سامة تأثيرات الحيوانات

في  Simdaxاستخدام يجب لذلك ، . )الخصوبةوضعف والطفرات التسرطن لالستخدام:

على المحتملة المخاطر تفوق األم على تعود التي الفوائد كانت إذا فقط الحوامل النساء

الجنين.

الرضاعة
اللواتي النساء على يجب لذلك األم ، حليب في يفُرز  Simdaxكان إذا ما المعروف غير من

الطبيعية.الرضاعة عدم  Simdaxيتلقين

ال  اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

بيانات.تتوافر

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8
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من المرضى من ٪ 53 عانى  ، )REVIVEبرنامج ( ADHFلـ بالغفل المضبوطة السريرية التجارب في

والصداع.الدم ، ضغط وانخفاض البطيني ، القلب تسرع كانت شيوعاً وأكثرها سلبية ، فعل ردود

ردود من المرضى من ٪ 18 عانى  ،  )ADHF )SURVIVEالدوبوتامينفيها يتحكم سريرية تجربة في

ضغط وانخفاض األذيني ، والرجفان البطيني ، القلب تسرع كانت شيوعاً وأكثرها سلبية ، فعل

والصداع.القلب ، دقات انتظام وعدم الخارجية ، البطينية واالنقباضات الدم ،

التجارب خالل المرضى من أكثر أو ٪ 1 في لوحظت التي الضائرة التفاعالت التالي الجدول يصف

3001024. و 300105 و  RUSSLANو  LIDOو  SURVIVEو  II REVIVEو  I REVIVEالسريرية

التجارب عبر شوهدت التي تلك من أكبر فردية تجربة في معين حدث أي حدوث نسبة كانت إذا

الجدول.في أعلى حدوث عن اإلبالغ فسيتم األخرى ،

فئة حسب  levosimendanبـ األقل على مرتبطة تكون أن يحُتمل التي األحداث عرض يتم

10<1 ، /100 (≥مشترك  ، )10/1(جداً شائع التالي: االصطالح باستخدام والتردد ، النظام أعضاء

/1(.
3الجدول

الضارمن ملخص
  /RUSSLAN  /3001024/300105مجتمعة السريرية الدراسات

LIDO  وProgram REVIVE  وStudy Clinical SURVIVE

تفاعالت

المفضلةالمدةتكرارالجسدنظام

الغذائي التمثيل اضطرابات

والتغذية

الدمبوتاسيوم نقصمشترك

أرقمشتركنفسيةاضطرابات

جداشائعالعصبيالجهاز اضطرابات

مشترك

الراسصداع

دوخة

البطينيالقلب دقات انتظام عدمجداشائعالقلباضطرابات

القلبعضلة تروية نقصمشترك

القلبفشل

أذينيرجفان

القلبدقات انتظام عدم

بطيني

انقباضات

انقباضات

الدمضغط انخفاضجداشائعالدمويةاألوعية اضطرابات

إسهالمشتركالهضميالجهاز اضطرابات

التقيؤ

غثيان

إمساك

الهيموغلوبينمشتركالتحقيقات

انخفضت

التسويق:بعد السلبية الفعل ردود

يخضعون الذين المرضى في البطيني الرجفان عن اإلبالغ تم التسويق ، بعد ما تجربة في

.Simdaxإلدارة

بهاالمشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ
يسمح الدواء. من إذن على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

الرعاية في المتخصصين من يطُلب للدواء. المخاطر   /الفوائدلتوازن المستمرة بالمراقبة

reporting/https://nzphvc.otago.ac.nz/بهامشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية
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زائدةجرعة 4.9

في القلب. دقات انتظام وعدم الدم ضغط انخفاض إلى  Simdaxمن زائدة جرعة تؤدي قد

(األوعية مقابض باستخدام بنجاح الدم ضغط انخفاض عالج تم  ، Simdaxمع السريرية التجارب
المرضى في والنورادرينالين االحتقاني القلب قصور من يعانون الذين المرضى في الدوبامين مثل

االستجابة من الحد إلى القلب ملء ضغوط في المفرط االنخفاض يؤدي قد . )القلبجراحة بعد

 /ميكروجرام0.4 من أعلى أو عند (العالية الجرعات الوريدية. بالسوائل عالجها ويمكن لسيمداكس
بإطالة أحياناً يرتبط وقد القلب ضربات معدل من يزيد ساعة 24 مدار على والحقن  )دقيقة  /كجم

القلب ، لتخطيط المستمرة المراقبة  ، Simdaxمن زائدة جرعة تناول حالة في . QTcفترة

الغازيةوالتدخالت الدم في للكهارل المتكررة التحديدات

المستقلب تركيزات زيادة إلى الزائدة  Simdaxجرعة تؤدي الدم. ديناميكية مراقبة إجراء يجب

مما القلب ضربات معدل على وطويالً وضوحاً أكثر تأثير إلى يؤدي قد مما البالزما ، في النشط

المراقبة.لفترة مماثالً تمديداً يتطلب

الوطني بالمركز االتصال يرجى الزائدة ، الجرعة إدارة بشأن المشورة على للحصول

.0800( 764766POISON  )0800على للسموم

الصيدالنيةالخصائص 5.

الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1
التروبونين مع االرتباط خالل من المقلصة للبروتينات الكالسيوم حساسية  Levosimendanيعزز

ال ولكنه االنكماش قوة من  Levosimendanيزيد الكالسيوم. على تعتمد بطريقة  Cالقلبي

الحساسة البوتاسيوم قنوات  levosimendanيفتح ذلك ، إلى باإلضافة البطين. استرخاء يضعف

الجهازية الشريانية األوعية توسع إلى يؤدي مما الوعائية ، الملساء العضالت في  ATPلـ

مثبطات خصائص  Levosimendanأظهر الجهازية. الوريدية واألوعية التاجية والشرايين

في واضحة. غير العالجية التركيزات في هذا أهمية المختبر. في االنتقائية  IIIالفوسفوديستراز

والتوسع العضلي للتقلص اإليجابية التأثيرات تؤدي القلب ، قصور من يعانون الذين المرضى

من كل وتقليل االنقباض قوة زيادة إلى الليفوسيمندان في الكالسيوم على المعتمدة الوعائي

االنبساطية.الوظيفة على سلباً التأثير دون التحميل ، وبعد المسبق التحميل

الذين المرضى وفي أصحاء متطوعين على أجريت التي الدموية الديناميكية الدراسات أظهرت

الليفوسيميندان من الجرعة على يعتمد تأثيراً المستقر وغير المستقر القلب قصور من يعانون

 )كغ  /ميكروغرام24 إلى كغ   /ميكروغرام3 (تحميل كجرعة الوريد طريق عن يعُطى الذي
زاد الوهمي ، الدواء مع بالمقارنة . )اللحظة. )كغ  /ميكروغرام0.2 إلى 0.05 (المستمر والتسريب

levosimendan  القلب ضربات ومعدل القذف وكسر الدماغية السكتة وحجم القلبي النتاج من

وضغط الرئوي الشعري اإلسفين وضغط االنبساطي الدم وضغط االنقباضي الدم ضغط وخفض

الطرفية.الدموية األوعية ومقاومة األيمن األذين

الجراحة من يتعافون الذين المرضى في التاجي الدم تدفق من  Levosimendanحقن يزيد

زيادة دون الفوائد هذه تتحقق القلب. قصور مرضى لدى القلب عضلة نضح ويحسن التاجية

من كبير بشكل الليفوسيميندان بحقن العالج يقلل القلب. لعضلة األوكسجين استهالك في كبيرة

ال االحتقاني. القلب قصور من يعانون الذين المرضى في -1 اإلندوثيلين من المنتشرة المستويات

بها.الموصى التسريب بمعدالت البالزما في الكاتيكوالمين مستويات من يزيد

الدوائية الحركية الخصائص 5.2
عامة
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  /كغ  /ميكروغرام0.05-0.2 العالجية الجرعة نطاق في خطية للليفوسيميندان الدوائية الحرائك

دقيقة.

توزيع
بنسبة  Levosimendanيرتبط كجم.   /لتر0.2 حوالي   )levosimendan )Vssتوزيعحجم

قيم كانت  ، 1896OR-و  1855OR-لـ بالنسبة األلبومين. وخاصة البالزما ، ببروتينات ٪98-97

المرضى.في التوالي على 42٪ و ٪ 39  المتوسط البروتين ارتباط

الغذائيالتمثيل

 cysteinylglycineمع االقتران طريق عن  levosimendanجرعة من كبير جزء استقالب يتم

acetylated-n or cyclic cysteinylglycine  وcysteine . من فقط 5٪ حوالي استقالب يتم

إلىاالختزال طريق عن األمعاء في الليفوسيميندان

تأثير على تأثير أي له ليس هذا فإن ذلك ، ومع البطيئة. المؤثرات تركيزات من قليال ً.أعلى

للدوران امتصاصه إعادة بعد  1896OR-بها الموصى الجرعات عند السريرية الدموية الدورة

المستقلب تركيزات تكون السريع ، المؤستلين في وراثيا. األستلة مستوى تحديد يتم الجهازي.

-1896OR  النشط المستقلب إلىacetyltransferase-N  عن البالزما في استقالبه يتم والذي

OR( 1855aminophenylpyridazinone- ، )طريق

إعطاء بعد اكتشافها يمكن التي الوحيدة المهمة المستقلبات الجهازي ، الدوران في

إلى الحي الجسم في المستقلبات هذه تصل . 1896OR-و  1855OR-هي الليفوسيميندان

acetyl-Nتحكمها والتي األسيتيل ، وإزالة األسيتيل استقالب لمسارات نتيجة التوازن

 ، 1855OR-المستقلب يسود البطيء ، األسيتيل في األشكال. متعدد إنزيم -2 ، ترانسفيراز

التعرض حاالت مجموع يتشابه . 1896OR-المستقلب يسود السريعة المؤستيالت في بينما

الديناميكية التأثيرات في فرق يوجد وال والسريعة ، البطيئة المستقلبات بين للمستقلبين

7-9 حتى تستمر التي (المطولة الدموية الديناميكية التأثيرات تعُزى المجموعتين. بين الدموية

المستقلبات.هذه إلى  )ساعة24 لمدة ليفوسيميندان ضخ عن التوقف بعد أيام

أو  CYP1A2تثبط ال  1896OR-و  1855OR-ليفوسيميندان ، أن المختبر في الدراسات أظهرت

CYP2A6  أوCYP2B6  أوCYP2C19  أوCYP2D6  أوCYP2E1  أوCYP3A4  تحققها بتركيزات

 1855OR-يمنع وال  CYP1A1ليفوسيمندان يمنع ال ذلك ، إلى باإلضافة بها. الموصى الجرعات

المختبر في  CYP2C8لـ مثبط أنه  Levosimendanأظهر . CYP2C9أو  CYP2C8 -1896ORوال

نتائج أكدت . )األخرىالتفاعل وأشكال األخرى األدوية مع التفاعالت - 4.5 القسم انظر (

أن واإليتراكونازول والفلوديبين الوارفارين مع البشر في الدوائي التفاعل دراسات

بمثبطات الليفوسيميندان استقالب يتأثر وال  ، CYP2C9أو  CYP3Aيثبط ال الليفوسيميندان

CYP3A.

واإلفرازالقضاء
في تفرز الجرعة من 54٪ واحدة. ساعة حوالي عمر ونصف كغ   /دقيقة  /مل3.0 حوالي التصفية

(<ضئيلة كميات واحد. أسبوع خالل الجرعة من 95٪ من أكثر إخراج يتم البراز. في 44٪ و البول
المستقلبات تشكيل يتم البول. في تغيير دون ليفوسيميندان شكل على تفرز  )الجرعةمن ٪0.05

1855-لـ البالزما تركيزات ذروة إلى الوصول يتم ببطء. وإزالتها  1896OR-و  1855OR-المتداولة

OR  1896-وOR  المستقلبات عمر نصف ليفوسيميندان. تسريب إنهاء من يومين حوالي بعد

تخضع  ، 1896OR-و  1855OR-للليفوسيميندان ، النشطة المستقلبات ساعة. 75-80 حوالي

البول.في الغالب في وتفرز الكلوي ، الترشيح أو لالقتران
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المحتملة.التفاعالت توقع يمكن ال

الخاصون:السكان
 Simdaxباستخدام للغاية محدودة خبرة لوجود نظراً لألطفال  Simdaxإعطاء ينبغي ال أطفال:

أن إلى المحدودة البيانات تشير عاماً. 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال في

تشبه  )سنوات6 إلى أشهر 3 من (األطفال عند واحدة جرعة بعد لسيمداكس الدوائية الحرائك

األطفال. عند النشطة للمستقلبات الدوائية الحرائك فحص يتم لم البالغين. لدى الموجودة تلك

.)لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 ، القسم الدواء ؛ حركية 5.2 ، القسم انظر (

متفاوتة بدرجات موضوعات في لسيمداكس الدوائية الحرائك دراسة تمت الكلوي: القصور

في مشابهاً  Simdaxلـ التعرض كان القلب. في قصور لديهم يكن ولم الكلوي القصور من

يخضعون الذين األشخاص وفي متوسط   إلى خفيف كلوي ضعف من يعانون الذين األشخاص

يعانون الذين األشخاص في قليال ًأقل يكون قد  Simdaxلـ التعرض أن حين في الكلى ، لغسيل

حاد.كلوي ضعف من

وكانت قليال ً، زاد قد  Simdaxمن المربوط غير الجزء أن يبدو األصحاء ، األشخاص مع بالمقارنة

AUCs  1855-(المستقلبات منOR  1896-وOR(  األشخاص في ٪ 170 إلى تصل بنسبة أعلى

أن المتوقع من الكلى. لغسيل يخضعون الذين والمرضى حاد كلوي ضعف من يعانون الذين

و  1855OR-لـ الدوائية الحرائك على والمتوسط   الخفيف الكلوي القصور تأثيرات تكون

-1896OR  الشديد.الكلوي القصور تأثيرات من أقل

الصافي والتأثير  )دقيقة  /مل8-23 حوالي (منخفضة الكلى غسيل تصاريح فإن للتبديل ، .قابالن

القسم انظر (صغير. المستقلبات لهذه الكلي التعرض على ساعات 4 لمدة الكلى غسيل لجلسة

موانع 4.3 ، القسم لالستخدام ؛ خاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 ، القسم الدواء ؛ حركية 5.2 ،

Simdaxأن حين في للتبديل. قابل غير  1855OR-و  1896OR- )االستعمال

 Simdaxفي البروتين ارتباط أو الدوائية الحرائك في اختالفات على العثور يتم لم كبدي:اختالل

األصحاء. األشخاص مقابل المتوسط   أو الخفيف الكبد تليف من يعانون الذين األشخاص في

األصحاء األشخاص بين  1896OR-و  1855OR-و  Simdaxلـ الدوائية الحرائك تتشابه

نصف أن باستثناء  ، )B) Class Pugh-Childمعتدل كبدي اختالل من يعانون الذين واألشخاص

انظر (المعتدل. الكبدي القصور حاالت في قليال ًيطول  1896OR-و  1855OR-من التخلص عمر

4.3 ، القسم لالستخدام ؛ خاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 ، القسم الدواء ؛ حركية 5.2 ، القسم

.)االستعمالموانع

أو العرقي األصل أو للعمر آثار أي السكان تحليل يظهر لم السكانية:الدواء حركية تحليالت

التوزيع حجم أن التحليل نفس كشف ذلك ، ومع لسيمداكس. الدوائية الحرائك على الجنس

الوزن.على يعتمدان الكلي والتخليص

السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

تم القلب. بقصور مريض 2800 من أكثر شملت التي السريرية التجارب في  Simdaxتقييم تم

التعمية ، مزدوجة العشوائية ، السريرية التجارب في  ADHFلعالج  Simdaxوسالمة فعالية تقييم

التالية:الجنسيات متعددة

REVIVEبرنامج

أناإحياء
ADHFمن يعانون مريض 100 على الوهمي للتحكم خاضعة التعمية مزدوجة تجريبية دراسة في
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قياسها تم كما مفيدة استجابة لوحظت وقد  ، Simdaxمن ساعة 24 لمدة ضخاً تلقيت

في الرعاية معيار إلى باإلضافة الوهمي الدواء على السريرية المركبة النهاية نقطة بواسطة

.Simdaxعولجوا الذين المرضى

الثانيإحياء
تحميل جرعة إعطاؤهم تم مريض 600 في بالغفل فيها التحكم يتم التعمية مزدوجة محورية دراسة

ببروتوكول-متبوعاً كجم   /ميكروغرام6-12 من دقائق 10 لمدة

24 إلى تصل لمدة دقيقة   /كغ  /ميكروغرام0.05-0.2 إلى الليفوسيميندان من متدرجة محددة معايرة

يعانون ظلوا الذين  ADHFمن يعانون الذين المرضى في السريرية الحالة في فائدة وفرت والتي ساعة

الوريد.طريق عن البول بمدر العالج بعد الحركة خلل من

الرعاية معيار إلى باإلضافة  levosimendanفعالية لمقارنة السريري  REVIVEبرنامج تصميم تم

.ADHFعالج في الرعاية معيار إلى باإلضافة الوهمي الدواء مع

من أقل األيسر البطين طرد وجزء  ، ADHFمع المستشفى في المرضى االشتمال معايير تضمنت

بجميع السماح تم الراحة. أثناء التنفس وضيق السابقة ، شهراً 12 الـ خالل ٪ 35 يساوي أو

الشديد االنسداد االستبعاد معايير تضمنت الوريد. في الميلرينون باستثناء األساسية ، العالجات

زئبقي ملم 90 بمقدار االنقباضي الدم ضغط أو القلبية ، الصدمة أو البطيني ، التدفق مجاري في

أو  ، )األقلعلى دقائق خمس لمدة تستمر (الدقيقة في نبضة 120 القلب ضربات معدل أو

الميكانيكية.التهوية إلى الحاجة

مع تحسنوا أنهم على تصنيفهم تم المرضى من أكبر نسبة أن األولية النهاية نقطة نتائج أظهرت

نقطة خالل من قياسها تم كما  )0.015p قيمة (ساءوا أنهم على المصنفين المرضى من أقل نسبة

نقاط ثالث مدى على السريرية للحالة المستمرة الفوائد تعكس التي السريرية المركبة النهاية

بشكل  Bالنوع من الناتريوتريك الببتيد تقليل تم أيام. وخمسة ساعة 24 و ساعات ست زمنية:

.)0.001 =القيمة (أيام خمسة وخالل ساعة 24 في الرعاية ومستوى الوهمي العالج مقابل ملحوظ

مقارنة إحصائية ، داللة عدم من الرغم على قليال ً، أعلى وفيات معدل  Simdaxمجموعة لدى كان

االنقباضي الدم ضغط الالحقة التحليالت حددت . ٪)12 مقابل ٪ 15 (يوماً 90 في التحكم بمجموعة

خطر من تزيد كعوامل األساس في زئبق مم 60 <االنبساطي الدم ضغط أو زئبق مم 100 <

الوفاة.

ينجو
ليفوسيميندان مقارنة المراكز ، متعددة متوازية ، الدمية ، مزدوجة التعمية ، مزدوجة دراسة قيمت

الذين  ADHFمن يعانون مريضاً 1327 في يوماً 180 لمدة الوفيات معدل الدوبوتامين ، مقابل

كان األوعية. موسعات أو الوريدية البول لمدرات كافية غير استجابة بعد إضافي عالج إلى احتاجوا

المرضى تضمين تم ذلك ، ومع . II REVIVEدراسة في للمرضى عام بشكل مشابهاً المرضى عدد

 ، )الحادالقلب عضلة احتشاء المثال ، سبيل على (القلب قصور من سابق تاريخ لديهم ليس الذين

دخلوا المرضى من ٪ 90 من يقرب ما ميكانيكية. تهوية إلى يحتاجون الذين المرضى وكذلك

الراحة.أثناء التنفس ضيق بسبب التجربة

جميع في والدوبوتامين الليفوسيمندان بين إحصائياً به معتد فرقاً  SURVIVEنتائج تظُهر لم

. p)}0.401 قيمة  0.74[ 1.13CI ، ٪ ]95(0.91  =الخطر نسبة {يوماً 180 في الوفيات أسباب

ليفوسيمندان 4٪ (الخامس اليوم في الوفيات معدل في عددية ميزة هناك كانت ذلك ، ومع

12٪ (يوماً 31 فترة خالل الميزة هذه استمرت لليفوسيميندان.  )دوبوتامين6٪ مقابل

األساسي العالج تلقوا الذين األفراد في بروزاً أكثر وكانت  )دوبوتامين14٪ مقابل ليفوسيميندان

ضغط انخفاض من يعانون الذين المرضى شهد العالجيتين ، المجموعتين كال في بيتا. بحاصرات

منأعلى معدالت األساسي الدم
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األساسي.الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين أولئك من الوفيات معدل

ليدو
وحجم القلبي النتاج في الجرعة على تعتمد زيادات إلى يؤدي  Levosimendanأن ثبت لقد

الرئةفي الجرعة على يعتمد انخفاض إلى باإلضافة الدماغية السكتة

الكلية.الطرفية والمقاومة الشرياني الضغط يعني الشعري ، اإلسفين ضغط

القلب قصور من يعانون مرضى 203 إجراء تم التعمية ، مزدوجة المراكز متعددة تجربة في

الشعري اإلسفين ضغط ، 2م  /دقيقة  /لتر2.5 <القلب مؤشر 0.35 ، ≤طردجزء (الناتج المنخفض

(ليفوسيميندان تلقى العضلي التقلص في مؤثر دعم إلى وتحتاج  )زئبقمم 15  (PCWP)>الرئوي
ميكروغرام0.1-0.2 المستمر بالتسريب متبوعة دقائق 10 خالل كغ   /ميكروغرام24 تحميل جرعة

مسببات كانت ساعة. 24 لمدة  )دقيقة  /كجم  /ميكروجرام10 5- (الدوبوتامين أو  )دقيقة  /كغ  /

مجهول التوسعي القلب عضلة اعتالل لديهم 45٪ المرضى. من 47٪ في تروية نقص القلب قصور

االستبعاد معايير تضمنت الراحة. أثناء التنفس ضيق من يعانون المرضى من ٪ 76 السبب.

120 من أعلى القلب ضربات ومعدل زئبق مم 90 من أقل االنقباضي الدم ضغط الرئيسية

وانخفاض ٪30 ≥بمقدارالقلبي النتاج في زيادة األولية النهاية نقطة كانت الدقيقة. في نبضة

الذين المرضى من ٪ 28 في هذا إلى الوصول تم ساعة. 24 في ٪25 ≥ بمقدار PCWPفي متزامن

في وستون ثمانية . )p =0.025 (الدوبوتامين عالج بعد ٪ 15 مع مقارنة  levosimendanعولجوا

عالج بعد التنفس ضيق درجات في تحسن لديهم أعراض من يعانون الذين المرضى من المائة

47٪ و 63٪ التعب درجات في التحسن كان الدوبوتامين. عالج بعد ٪ 59 بـ مقارنة ليفوسيمندان ،

31 لمدة األسباب لجميع الوفيات معدل كان التوالي. على والدوبوتامين ليفوسيميندان عالج بعد

بالدوبوتامين.المعالجين للمرضى ٪ 17 و للليفوسيميندان ٪ 7.8 يوماً

روسالن
عالج تم السالمة ، لتقييم األول المقام في أجريت التعمية مزدوجة المراكز متعددة أخرى تجربة في

تم والذين الحاد القلب عضلة احتشاء بعد تعويضي الال القلب قصور من يعانون مرضى 504

دواء أو ليفوسيميندان باستخدام العضلي التقلص في مؤثر دعم إلى يحتاجون أنهم على تقييمهم

الدم ضغط انخفاض وقوع في إحصائية داللة ذات فروق هناك تكن لم ساعات. 6 لمدة وهمي

العالج.مجموعات بين التروية ونقص

رجعي بأثر تحليل في أشهر 6 إلى تصل لمدة الحياة قيد على البقاء على ضار تأثير أي يالحظ لم

.RUSSLANو  LIDOلتجارب

الصيدالنيةالتفاصيل 6.

السواغاتقائمة 6.1
الالمائي.واإليثانول الستريك وحمض بوفيدون

التوافقعدم 6.2
بيانات.تتوافر ال

االفتراضيالعمر 6.3

الصنع.تاريخ من شهر 24

ال .التبريد. ا-8ا2في تخزين  للتخزينخاصة احتياطات 6.4

 .Cتجمد

ويمكن الفاعلية ، في فقد يوجد ال ولكن التخزين ، أثناء البرتقالي اللون إلى التركيز لون يتحول قد

التخزين.تعليمات اتباع تم إذا المحدد الصالحية انتهاء تاريخ حتى المنتج استخدام
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ومحتوياتهاالحاوية طبيعة 6.5
مل.10 و مل 5 سعة قوارير في مل   /مجم 2.5Levosimendan يتوفر

مل.  /ليفوسيميندانملغ 2.5 على تحتوي األول النوع من زجاجية قارورة مل 10 أو 8-

الفلوريالبوليمر من بطبقة بروموبوتيل أو كلوروبوتيل مطاط إغالق-

العبواتأحجام

مل5 سعة قوارير 10 4 ، 1 ،-

مل10 سعة قوارير 10 4 ، 1 ،-

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

بيانات.تتوافر ال  )أخرىومناولة (للتخلص خاصة احتياطات 6.6

األدويةجدول 7.

دواء.وصفة

كفيل8.

Drive Pearse Richard  58Logistics 

Healthcare  باسم تتداول التي

Retailing )NZ( Limited Pharmacy
أوكسمطار

نيوزيلنداأوكالند،

مارس 29  األولىالموافقة تاريخ 9.

2010

2021ديسمبر 10  النصمراجعة تاريخ 10.

للتغييراتموجز جدول

الجديدةالمعلومات ملخصالقسمتغير

SPCنمط تنسيق إلى التحديثاألقسامجميع مراجعة تمت
األوعيةفي الفعالة الوريدية األدوية تفاعل إضافة4.5

بخصوص معلومات إضافة4.55.2 ،

السيتوكرومات

بـ  "adrenaline"كلمة استبدال في مطبعي خطأ4.9

"noradrenaline"

من14سيمداكس


