
 הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים המרשם במידע דגשים
 עבור המרשם על מלא מידע ראה-TWYNSTA. ב ויעיל בטוח לשימוש

®TWYNSTA
טבליות) אמלודיפין/טלמיסארטן(.

2009: ב"בארה ראשוני אישור

-----------וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(3) ג"מ80/10 , ג"מ80/5 , ג"מ40/10 , ג"מ40/5 : טבליות•

------------------------------ נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
אחד אף•

TWYNSTA
בהריון משימוש הימנע: אזהרה

.בארגז מלאה לאזהרה המרשם על מלא מידע ראה
. האפשרי בהקדם-TWYNSTA ב הטיפול את הפסק, הריון מתגלה כאשר

 לפציעה לגרום יכולות הרנין-אנגיוטנסין מערכת על ישירות הפועלות תרופות
(5.1) המתפתח לעובר למוות ואף

------------------------זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(5.1) יילוד או עוברית מחשיפה הימנע•
 לב שימו. הטיפול התחלת לפני מלח דלדול או נפח כל תקן: דם לחץ יתר•

(5.2). דם לחץ תת של ותסמינים לסימנים
(5.5) חמור כליות ליקוי או(5.4)  כבד ליקוי עם בחולים איטית טיטרציה•

(5.8) החמרה אחר מעקב: לב ספיקת אי•
(5.6) לאנגיוטנסין קולטן ובחוסםACE  במעכבי במקביל משימוש הימנע•

 עורקים מחלת עם בחוליםCCB  התחלת, נדיר באופן: הלב שריר אוטם•
 מוגברת אנגינה או הלב שריר אוטם לזרז עלולה חמורה חסימתית כליליים

(5.7)

---------------------------------- ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 דם לחץ להורדת אחרות תרופות עם או לבד דם לחץ ביתר לטיפול המיועד•

-CCB( (1))DHPדיהידרופירידין סידן תעלות  וחוסם II )ARB( חומר הוא 
TWYNSTA לאנגיוטנסין קולטן חוסם של שילוב

 להזדקק שצפויים בחולים ראשוני לטיפול מיועדותTWYNSTA  טבליות•
(1) שלהם הדם לחץ יעדי את להשיג כדי דם לחץ להורדת תרופות למספר

------------------ שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 להפסקת ביותר השכיחות הסיבות, פלצבו מבוקר פקטורי תכנון במחקר -------------

 אחת כל, דם לחץ ויתר סחרחורת, היקפית בצקת היוTWYNSTA  בטבליות הטיפול
 לוואי תגובות-TWYNSTA. ב שטופלו מהמטופלים0.5% ≤ של להפסקה הובילה מהן

 פלצבו מאשרTWYNSTA  בטבליות יותר2%  של יותר גבוהה בשכיחות שהתרחשו
 לחץ יתר2.2%),  לעומת(3.0%  סחרחורת0%),  לעומת(4.8%  היקפית בצקת היו
 לעומת(2.2%  כאב. וגב4.3%)  לעומת(6.3%  קלינית משמעות בעל אורתוסטטי דם

.(0%(6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------

 חולים עבור בנפרד טיטרציה שעברו הרכיבים עבורTWYNSTA  את החלף•
 עם גם להינתן עשויTWYNSTA . וטלמיסארטן באמלודיפין המטופלים

(2.2, . הצורך לפי, שניהם או טלמיסארטן, אמלודיפין של מוגברות כמויות
(2.3

 לחולים נוספת דם לחץ הורדת לספק כדיTWYNSTA  בטבליות השתמש•
 סידן תעלות חוסם או( אמלודיפין עם מספקת בשליטה שאינם

 אנגיוטנסין קולטן חוסם או( טלמיסארטן עם או לבד) אחר דיהידרופירידין
(2.3) בלבד) אחר

80/10  של מקסימלי למינון לפחות שבועיים לאחר המינון את להעלות ניתן•
 ניתן אך, פעם בכל אחד רכיב הגדלת ידי על כלל בדרך, ביום פעם ג"מ

2.2).(2.1,  יותר מהירה שליטה להשיג כדי המרכיבים שני את להעלות
(2.1) שבועיים תוך מושגת דם לחץ יתר נגד ההשפעה רוב•
(2.4) ביום פעם ג"מ80/5  או ג"מ40/5  עם התחל•
 אמלודיפין על מינון מגבילות לוואי תגובות שחווים מטופלים החלף•

(2.3) רכיב אותו של יותר נמוך מינון המכילותTWYNSTA  לטבליות

Pharmaceuticals, Inc  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
Ingelheim .Boehringer459-9906 (800)  או542-6257 (800)  בטלפון ,TTYה או

FDA-1088-1-800- בטלפון FDAאו/medwatchwww.fda.gov .

-------------- ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 אמלודיפין עם התחל: כבד לקויות עם מטופלים או75  גיל מעל מטופלים•

8.6)8.5, (2.5,  לטלמיסארטן ג"מ2.5  אמלודיפין הוסף או
(8.3) התרופה או ההנקה את להפסיק בחרו: מניקות אמהות•

-FDA.ה באישור מטופלים ותווית למטופל ייעוץ על למידע17  ראה
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המרשם על מלא מידע

בהריון משימוש הימנע: אזהרה

 הטיפול את להפסיק יש, הריון מתגלה כאשר.המתפתח לעובר למוות ואף לפציעה לגרום עלולות הרנין-אנגיוטנסין מערכת על ישירות הפועלות תרופות, בהריון בשימוש
.(5.1) זהירות ואמצעי אזהרות ראה.האפשרי בהקדםTWYNSTA  בטבליות

1
.דם לחץ להורדת אחרות תרופות עם או לבד, דם לחץ ביתר לטיפול מיועדותamlodipine(  TWYNSTA )telmisartan/טבליות

ושימוש אינדיקציות

.שלהם הדם לחץ יעדי את להשיג כדי תרופות למספר שיזדקקו להניח שסביר בחולים ראשוני כטיפול גם לשמש עשויותTWYNSTA  טבליות

 של ההתחלתי המינון את לסבול צפוי החולה האם לרבות פוטנציאליים וסיכונים יתרונות של הערכה על דם לחץ ליתר ראשוני כטיפולTWYNSTA  בטבליות הבחירה את ביס
TWYNSTA. טבליות

 ולכן, ראייה ובעיות כליות ספיקת אי), לב ספיקת ואי לב התקפי, שבץ כגון( קרדיווסקולריים לאירועים יחסית גבוה בסיכון נמצאים חמור או בינוני דם לחץ יתר עם מטופלים
 בהשוואה שילוב עם המטרה להשגת וגוברת ההולכת הסבירות ואת היעד מטרת את, המטופל של הבסיסי הדם לחץ את בחשבון קחו. קלינית מבחינה רלוונטי מהיר טיפול

.המטופל של לסיכון בהתאם להשתנות עשויים האישיים הדם לחץ יעדי. ראשוני כטיפולTWYNSTA  בטבליות להשתמש אם מחליטים כאשר למונותרפיה

 במונותרפיה לטיפול בהשוואהTWYNSTA  עם דם לחץ ליעד להגיע ההסתברות לגבי הערכות מספקים מינונים מרובה, פלצבו מבוקר שבועות8  בן פקטוריאלי מניסוי נתונים
].(14.1) קליניים מחקרים ראה.ופלסבו אמלודיפין או טלמיסארטן

. דיאסטולי או סיסטולי דם לחץ על בהתבסס, ג"מTWYNSTA 80/10  טבליות עם והדיאסטולי הסיסטולי הדם בלחץ שליטה להשגת הסבירות לגבי הערכות מספקים להלן הנתונים
 גבוה דם לחץ עם נבדקים של קטן מספר בגלל אמינה פחות עקומה כל של הימני בזנב המשוערת הסבירות. לוגיסטית רגרסיה מודל ידי על נאמדה טיפול קבוצת כל של העקומה
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8 בשבוע כספית מ"מ<130  סיסטולי דם לחץ להשגת הסתברות: ב1 איור8 בשבוע כספית מ"מ<140  סיסטולי דם לחץ להשגת הסתברות: א1 איור
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8 בשבוע כספית מ"מ<80  דיאסטולי דם לחץ להשגת הסתברות: ב2 איור8 בשבוע כספית מ"מ<90  דיאסטולי דם לחץ להשגת הסתברות: א2 איור

כ של סבירות יש כספית מ"מ160/110  של בסיסי דם לחץ עם לחולה, לדוגמה. שבועות8  לאחר ממוקד דם לחץ ליעד להגיע הסבירות של הערכה מספקים לעיל הנתונים
(-46% כ היא-telmisartan ב יעדים אותן להשגת הסבירות. בפלסבו) דיאסטולי( כספית מ"מ<90 ל להגיע16%  של וסבירות) סיסטולי( כספית מ"מ<140  של יעד להשיג-16%

 עבור-55% ו סיסטולי עבור-79% ל עולה זו סבירות). דיאסטולי(-22% ו) סיסטולי(-69%   כ היא באמלודיפין יעדים אותן להשגת הסבירות). דיאסטולי(-26% ו) סיסטולי
TWYNSTA. עם דיאסטולי

2
כלליים שיקולים2.1

Telmisartan ג"מ2.5-10  של במינונים יעיל שאמלודיפין בעוד ביום פעם ג"מ20-80  של במינונים דם לחץ ליתר יעיל טיפול הוא.

וניהול מינון

 לאחר כלל בדרך מושגת מקסימלית והפחתה שבועיים תוך ניכרת דם לחץ יתר נגד ההשפעה רוב. לפחות שבועיים לאחר אותו להגדיל וניתן אישית מותאם להיות חייב המינון
.ביום פעם ג"מ80/10  הואTWYNSTA  טבליות של המומלץ המרבי המינון. שבועות4

 תלויות בלתי ותופעות) היקפית בצקת בעיקר( מינון תלויות תופעות של תערובת הם אמלודיפין של אלה; במינון תלויות ואינן שכיחות אינן טלמיסארטן של הלוואי תופעות
].(6.1) שליליות תגובות ראה[ מהאחרות יותר הרבה נפוצות הראשונות, במינון
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.אוכל בלי או עםTWYNSTA  ליטול ניתן

חלופי טיפול2.2
 מחליפים כאשר. ביום פעם רכיב מינוני אותם את המכילותTWYNSTA  טבליות זאת במקום לקבל עשויים נפרדות מטבליות וטלמיסארטן אמלודיפין המקבלים מטופלים

.רצון משביעת הייתה לא הדם לחץ בקרת אםTWYNSTA  של המינון את הגדל, בודדים רכיבים

דם לחץ יתר נגד מונותרפי בטיפול כראוי נשלט לא דם לחץ יתר עם חולים עבור תוסף טיפול2.3
 עם או לבד) אחר דיהידרופירידין סידן תעלות חוסם או( אמלודיפין עם מספקת שליטה להם שאין חולים עבור נוספת דם לחץ להורדתTWYNSTA  בטבליות להשתמש ניתן

.בלבד) אחר אנגיוטנסין קולטן חוסם או( טלמיסארטן

 מינון הפחתת תוך, ביום פעם ג"מTWYNSTA 40/5  לטבליות לעבור עשויים, בצקת כגון מינון מגבילות לוואי תופעות שחווים אמלודיפין ג"מ-10 ב המטופלים מטופלים
].(6.1) שליליות תגובות ראה.דם לחץ יתר נגד הצפויה הכוללת התגובה את להפחית מבלי האמלודיפין

ראשוני טיפול2.4
 פעם ג"מ40/5  הואTWYNSTA  של הרגיל ההתחלתי המינון. אחת תרופה עם תושג הדם בלחץ ששליטה סביר לא אםTWYNSTA  טבליות בנטילת להתחיל עשוי מטופל

.ביום פעם ג"מTWYNSTA -80/5 ב להתחיל עשויים יותר גדולה דם לחץ להורדת הזקוקים מטופלים. ביום

(8.5,  ספציפיות באוכלוסיות ושימוש(5.4)  זהירות ואמצעי אזהרות(2.5),  ומתן מינון ראה[ כבד ליקוי עם או75  גיל מעל לחולים מומלץ אינו-TWYNSTA ב ראשוני טיפול
(8.6.[

].(5.2) זהירות ואמצעי אזהרות ראה[TWYNSTA  בטבליות טיפול התחלת לפני, מלח דלדול או וסקולרי תוך נפח של איזון חוסר תיקון

 ליקוי ספציפיות באוכלוסיות מינון2.5
כליות

.חמור כליות ליקוי עם בחולים איטית טיטרציה. בינוני או קל כליות ליקוי עם לחולים ראשונית מינון התאמת נדרשת לא

כבד ספיקת
.כבד ליקוי עם בחולים איטית טיטרציה. ג"מ2.5  במינון באמלודיפין טיפול התחל, החולים ברוב

ומעלה75  מגיל מטופלים
.ומעלה75  בני בחולים איטית טיטרציה. ג"מ2.5  במינון באמלודיפין טיפול התחל, החולים ברוב

3
:הבאים החוזק בשילובי הפה דרך למתן מיועדותTWYNSTA  טבליות

וחוזקות מינון צורות

ג"מ40/5
40

5

ג"מ40/10
40
10

ג"מ80/5
80

5

ג"מ80/10
80
10

telmisartan
לאמלודיפין ערך שווה

 בסמל מוטבע הלבן הצד. השני בצד וכחולות אחד בצד לבן עד לבנות הן הטבליות. קמורה דו, אליפסה צורה בעלות הן אמלודיפין/טלמיסארטן ניקוד ללא הרב-שכבתיות הטבליות
INGELHEIM BOEHRINGERוב A3- A2, A1,או  A4בהתאמה, ג"מ-80/10 ו ג"מ80/5 , ג"מ40/10 , ג"מ40/5  החוזק עבור.

4
.אחד אף

נגד התוויות

5
ילודים/עוברית ותמותה תחלואה5.1

זהירות ואמצעי אזהרות

טלמיסארטן
 בספרות דווחו מקרים עשרות מספר. הרות לנשים ניתנות כאשר וילודים עוברים של ומוות לתחלואה לגרום יכולות הרנין-אנגיוטנסין מערכת על ישירות הפועלות תרופות

].קופסה אזהרת ראה[ האפשרי בהקדםTWYNSTA  טבליות נטילת את הפסק, הריון מתגלה כאשר. אנגיוטנסין הממיר אנזים מעכבי שנטלו בחולים העולמית

 בגולגולת היפופלזיה, דם לחץ יתר כולל, וביילוד בעובר לפגיעה נקשר ההריון של והשלישי השני השליש במהלך הרנין-אנגיוטנסין מערכת על ישירות הפועלות בתרופות השימוש
oligohydramnios ; העובר של הכליות בתפקוד מירידה כתוצאה הנראה ככל, אוליגוהידרמניוס על דווח כן כמו. ומוות הפיכה בלתי או הפיכה כליות ספיקת אי, אנוריה, יילודים של

arteriosus  ופטנט רחמית תוך בגדילה פיגור, פגים דווחו כן כמו. היפופלסטית ריאות והתפתחות קרניופציאלית דפורמציה, העובר של גפיים להתכווצויות נקשרה זו בסביבה
,ductusלתרופה מחשיפה נבעו אלו התרחשויות אם ברור לא כי אם.

 לקולטן לאנטגוניסט נחשפים שלהן והעוברים שהעוברים לאמהות הודע. הראשון לטרימסטר שהוגבלה רחמיות תוך לתרופות מחשיפה נבעו לא אלו לוואי תופעות כי נראה
 שוקלת או להריון נכנסת מטופלת כאשר, זאת עם. השלישי או השני לטרימסטר לחשיפה נקשרו עוברית רעילות על הדיווחים שרוב הראשון השליש במהלך רקII  אנגיוטנסין

.האפשרי בהקדםTWYNSTA  בטבליות השימוש את להפסיק למטופלת להורות הרופאים על, הריון

 האמהות את ליידע יש, אלו נדירים במקריםII.  אנגיוטנסין לקולטן לאנטגוניסט חלופה תימצא לא), הריונות אלף בכל אחת מפעם יותר נמוכה בתדירות כנראה( רחוקות לעיתים
.התוך-שפירית הסביבה להערכת סדרתיות אולטרסאונד בדיקות ולבצע, לעובריהן האפשריות הסכנות על

 מאמץ ללא מבחן(CST),  להתכווצות מאמץ בדיקת. האם עבור חיים מצילות נחשבות הן אם אלאTWYNSTA  בטבליות הטיפול את להפסיק יש, אוליגוהידרמניוס נצפה אם
,(NST)ביו-פיזי פרופיל או  (BPP)לאחר עד להופיע לא עשוי שאוליגוהידרמניוס לכך מודעים להיות צריכים ורופאים מטופלים, זאת עם. ההריון לשבוע בהתאם, להתאים עשויות 

.הפיכה בלתי פגיעה ספג שהעובר

 להפנות יש, אוליגוריה מתרחשת אם. והיפרקלמיה אוליגוריה, דם לחץ תת עבורII  אנגיוטנסין לקולטן לאנטגוניסט חשיפה אחר מקרוב לעקוב ישברחםשל היסטוריה עם תינוקות
.מופרע כליות לתפקוד תחליף או/ו דם לחץ יתר להפיכת כאמצעי להידרש עשוי דיאליזה או חלופי עירוי. כליות ובזלוף הדם בלחץ לתמיכה הלב תשומת את
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דם לחץ יתר5.2
טלמיסארטן

 לאחר להופיע עלול סימפטומטי דם לחץ תת), משתנים של גבוהים במינונים המטופלים אלו, למשל( מלח או נפח עם חולים כגון, פעילה רנין-אנגיוטנסין מערכת עם בחולים
.מופחת מינון עם צמודה רפואית השגחה תחת טיפול להתחיל אוTWYNSTA,  טבליות מתן לפני זה מצב לתקן אוTWYNSTA.  בטבליות טיפול התחלת

 לטיפול נגד התווית אינה דם לחץ להורדת חולפת תגובה. רגילה מלח תמיסת של ורידי תוך עירוי תן הצורך ובמידת בשכיבה המטופל את הנח, דם לחץ תת מתרחשת אכן אם
.הדם לחץ התייצבות לאחר קושי ללא להמשיך ניתן כלל שבדרך, נוסף

אמלודיפין
 עם בחולים מקרוב להתבונן יש, זאת עם. פומי מתן לאחר חריף דם לחץ תת על דווח רחוקות לעיתים, בהדרגה מתחילה אמלודיפין ידי על המושרה הדם כלי שהרחבת מאחר

.דם כלי מרחיב כל עם שצריך כפי, אמלודיפין מתן בעת העורקים אבי של חמורה היצרות

היפרקלמיה5.3
טלמיסארטן
 תחליפי, אשלגן חוסכי משתנים, אשלגן בתוספי או, כליות חלופי בטיפול, לב ספיקת אי, מתקדם כליות ליקוי עם בחולים במיוחדARBs,  עם בחולים להתרחש עלולה היפרקלמיה

 במיוחד, אפשרי אלקטרוליט איזון חוסר לזהות כדי בסרום אלקטרוליטים של תקופתיות קביעות שקול. האשלגן רמות את המגבירות אחרות תרופות או אשלגן המכילים מלח
.בסיכון בחולים

טלמיסארטן לקוי כבד תפקוד עם חולים5.4

 טלמיסארטן התחל. מופחת שפינוי כבד ספיקת אי או המרה בדרכי חסימתיות הפרעות עם לחולים לצפות ניתן, מרה הפרשת ידי על מסולק-telmisartan ה שרוב מכיוון
].(12.3) קלינית ופרמקולוגיה(8.6)  ספציפיות באוכלוסיות שימוש(2.5),  ומתן מינון ראה[ אלו בחולים לאט וטיטרט נמוכים במינונים

אמלודיפין
 יש כבד ליקוי עם שלמטופלים מאחר. לקוי כבד תפקוד עם בחולים שעות56  הוא) t)1/2 הפלזמה סילוק של החיים מחצית וזמן הכבד ידי על נרחב חומרים חילוף עובר אמלודיפין

 ראשוני טיפול, לכן; ג"מ40/5  הואTWYNSTA  של ביותר הנמוך המינון. כבד ליקוי עם בחולים ג"מ2.5  במינון אמלודיפין הוסף או אמלודיפין התחל, אמלודיפין של בפינוי ירידה
].(8.6) ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה.בכבד פגיעה עם לחולים מומלץ אינוTWYNSTA  בטבליות

 הכליות בתפקוד פגיעה5.5
טלמיסארטן

 מערכת של בפעילות תלוי להיות עשוי שלהם הכליות שתפקוד בחולים. רגישים אנשים אצל הכלייתי בתפקוד שינויים צפו, הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון מערכת מעיכוב כתוצאה
 לקולטן ובאנטגוניסטים(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים במעכבי טיפול), הכלייתי בתפקוד הפרעה או חמורה לב ספיקת אי עם חולים, למשל( רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון

ב המטופלים בחולים צפויות להיות עשויות דומות תוצאות. מוות או/ו חריפה כליות ספיקת אי עם) רחוקות לעיתים(ו מתקדמת אזוטמיה או/ו אוליגוריה עם נקשר לאנגיוטנסין
telmisartan-](12.3) קלינית פרמקולוגיה ראה.[

ב טווח ארוך שימוש היה לא. בדם אוריאה בחנקן או בסרום בקריאטינין עלייה נצפתה, צדדי דו או צדדי חד הכליה בעורק היצרות עם בחוליםACE  מעכבי על במחקרים
telmisartan-מעכבי עם שנראית לזו דומה השפעה צופים אך, צדדי דו או צדדי חד הכליה בעורק היצרות עם בחולים .ACE

רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון מערכת של כפולה חסימה5.6
טלמיסארטן

( רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון מערכת של כפולה חסימה). חריפה כליות ספיקת   אי כולל( הכליות בתפקוד שינויים דווחו, הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון מערכת מעיכוב כתוצאה
.הכליות תפקוד אחר צמוד מעקב לכלול צריכהII)  אנגיוטנסין לקולטן לאנטגוניסטACE  מעכב הוספת ידי על, למשל

 או בלבד לרמיפריל, בלבד לטלמיסארטן באקראי אותם חילק, הקצה לאיברי נזק עם סוכרת או טרשתית מחלה עם ומעלה55  בני מטופלים25,620  כללONTARGET  ניסוי
 חוו אך, למונותרפיה בהשוואה נוספת תועלת השיגו לא-ramipril וTelmisartan  של השילוב את שקיבלו מטופלים. חודשים56  של חציון במשך אחריהם ועקבו, לשילוב
ב זמנית בו שימוש. בלבד רמיפריל או בלבד טלמיסארטן שקיבלו לקבוצות בהשוואה) חריפה כליות ספיקת אי, למשל( כלייתי בתפקוד הפרעות של מוגברת שכיחות

telmisartan-ו ramipril-מומלץ אינו.

אמלודיפין מוגברת אנגינה או הלב שריר לאוטם סיכון5.7

 התחלת עם החריף הלב שריר אוטם או אנגינה של מוגברת חומרה או משך, תדירות פיתחו, חמורה חסימתיים כליליים עורקים מחלת עם אלו במיוחד, חולים, נדירות לעתים
.הובהר לא זו השפעה של המנגנון. המינון העלאת בזמן או סידן בחוסמי טיפול

לב ספיקת אי5.8
אמלודיפין

.לב ספיקת אי עם חולים אחר צמוד מעקב

. ומשתנים דיגוקסיןACE,  מעכבי של יציבים במינוניםIV  אוIII Class NYHA  מסוג לב ספיקת אי עם חולים1153  של פלצבו מבוקר בניסוי נחקר) ליום ג"מ(5-10  אמלודיפין
, חיים מסכנות קצב הפרעות ידי על שהוגדרו כפי( לבבית תחלואה או הישרדות על כוללת שלילית השפעה הייתה לא. חודשים-14 כ של בממוצע, חודשים6  לפחות היה המעקב

III II Class/ מסוג לב ספיקת אי עם חולים של שבועות12  בני מחקרים בארבעה לפלצבו הושווהAmlodipine ). לב ספיקת באי החמרה בגין אשפוז או חריף הלב שריר אוטם
,NYHAסיווג, גופנית לפעילות סבילות של מדדים על בהתבסס לב ספיקת באי להחמרה עדות הייתה לא, אלה במחקרים. חולים697  של סך שכללו  ,NYHAאו סימפטומים  .LVEF
 דיגיטליס99%( ACE,  )מעכבי של יציבים במינונים, בסיסית איסכמית למחלה עדות ללא20%( IV  )או80% NYHA( III  )מסוג לב ספיקת אי עם חוליםPRAISE ,1654-2  במחקר
 לפלצבו אמלודיפין בין סטטיסטית מובהק הבדל היה שלא בעוד. חודשים33  של ממוצע במשך ומעקב אמלודיפין או פלצבו לקבלת1:1  באקראי חולקו(99%)  ומשתנים(99%)

 שקיבלו בחולים ריאות בצקת על דיווחים יותר היו), באמלודיפין29%  של לעלייה8%  של מירידה95%  של ביטחון גבולות( סיבה מכל תמותה של העיקרית הסיום בנקודת
.אמלודיפין

6
קליניים בניסויים ניסיון6.1

שליליות תגובות

 במחקרים לשיעורים ישירות להשוואה ניתנים אינם תרופה של הקליניים במחקרים שנצפו השליליות התגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שמחקרים מכיוון
.בפועל שנצפו השיעורים את משקפים שלא וייתכן אחרת תרופה של הקליניים
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TWYNSTA טבליות
160  ומעל לפחות חודשים6  במשך נחשפו הללו מהחולים-1900 כ; דם לחץ יתר עם חולים-3700 מ בלמעלה לבטיחות הוערך ואמלודיפין טלמיסארטן של בו-זמני השימוש

.הטיפול הפסקת נדרשו רחוקות לעתים ורק בטבען וחולפות קלות כלל בדרך היו הלוואי תגובות. לפחות אחת שנה למשך נחשפו הללו מהחולים

17% , קווקזים היו79% , גברים-50% כ וכללה שנים53  של ממוצע גיל היה ואמלודיפין טלמיסארטן של בשילוב שטופלה לאוכלוסייה, פלצבו מבוקר פקטורי תכנון במחקר
.ביום פעם, הפה דרך ג"מ-80/10 ל ג"מ20/2.5  בין שנעו מינונים קיבלו החולים. אסייתים-4% ו שחורים

.גזע או גיל, למין קשורה הייתה לא השליליות התגובות תדירות

 מאשר-)TWYNSTA )n=789 ב שטופלו בחולים יותר גבוהה ובשכיחות-TWYNSTA ב שטופלו מהחולים2% -≥ב פלצבו מבוקר פקטוריאלי תכנון בניסוי שהתרחשו הלוואי תגובות
ב כירידה מוגדר( קלינית משמעות בעל אורתוסטטי דם לחץ יתר2.2%),  לעומת(3.0%  סחרחורת0%),  לעומת% (4.8).  היקפית בצקת היו(n=46)  בפלסבו שטופלו בחולים

DBP<10-ב ירידה או/ו כספית מ"מ SBP<20-מהחולים-1% מ יותר אצל שהופיעו אחרות לוואי תגובות, בנוסף0%).  לעומת(2.2% . גב וכאבי4.3%)  לעומת(6.3% ) כספית מ"מ 
).בפלסבו4.3%  לעומת(1.4%  ראש וכאב) בפלסבו2.2%  לעומת(2.0%  סחרחורת היו )TWYNSTA )n=789 בטבליות שטופלו

ובamlodipine- telmisartan/ב שטופלו בחולים חולים של הטיפול תאי מכלל-2.2% ב התרחשה לוואי תופעות עקב הטיפול הפסקת, פלצבו מבוקר פקטורי תכנון בניסוי
0.5%).≤ אחת כל( דם לחץ ויתר סחרחורת, היקפית בצקת היוTWYNSTA  בטבליות הטיפול להפסקת ביותר השכיחות הסיבות. בפלסבו שטופלו בקבוצה-4.3%

, השבועות8  במהלך היקפית בצקת של השכיחות, הפקטוריאלי התכנון במחקר. טלמיסארטן של לא אך, אמלודיפין של, מינון תלוית, ידועה לוואי תגובה היא היקפית בצקת
 עם בשילוב שימש טלמיסארטן כאשר במיוחד יותר נמוכה הייתה השכיחות. מונותרפיה ג"מ10  אמלודיפין עם ביותר הגבוהה הייתה סמיות כפול, אקראית טיפול תקופת

.ג"מ10  אמלודיפין

שבועות8  בת הטיפול תקופת במהלך היקפית בצקת של שכיחות1:  טבלה

טלמיסארטן
ג"מ80ג"מ40דמה תרופת

0%0.8%0.7%דמה תרופת

0.7%1.4%2.1%ג"מ5

17.8%6.2%11.3%ג"מ10

טלמיסארטן
 וחולפות קלות כלל בדרך היו שליליות חוויות. משנה יותר במשך-1300 מ ויותר חודשים-6 מ יותר במשך מטופלים1900  כולל, חולים-3700 מ ביותר לבטיחות הוערכה.

Telmisartan הטיפול הפסקת נדרשו רחוקות לעתים ורק בטבען

 לוואי תופעות של הכוללת השכיחות, שבועות12  עד למשך מונותרפיה) ג"מ(20-160  טלמיסארטן של שונים במינונים שטופלו חולים1041  שכללו פלצבו מבוקרי בניסויים
.בפלסבו שטופלו למטופלים דומה הייתה

 מוצגות, שלהם הסיבתי לקשר קשר ללא, בפלסבו שטופלו בחולים מאשר יותר גבוה ובשיעור-telmisartan ב שטופלו בחולים1% ≥ של בשכיחות המתרחשות לוואי תופעות
2. בטבלה

בפלסבו שטופלו בחולים מאשר יותר גבוה ובשיעור-Telmisartan ב שטופלו בחולים1% ≥ של בשכיחות המתרחשות לוואי תופעות2:  טבלה

טלמיסארטן
n=1455

%

דמה תרופת

n=380
%

76העליונות הנשימה בדרכי זיהום
31גב כאב
32הגַתַ דלַקֶתֶ

32ׁשלִׁשּול
10הלַֹועַ דלַקֶתֶ

 בדרכי דלקת, מיאלגיה, דיספפסיה, שפעת דמויי תסמינים: הפלצבו בקבוצת לפחות שכיחים היו אך1% ≥ של בשיעור התרחשו הבאים האירועים, בטבלה הלוואי לתופעות בנוסף
 מתוך-2.8% ב נדרשה לוואי תופעות בגלל הטיפול הפסקת. היקפית ובצקת בחילות, בחזה כאבים, דם לחץ יתר, שיעול, עייפות, כאב, סחרחורת, ראש כאבי, בטן כאבי, השתן
.פלצבו מבוקרי קליניים בניסויים פלצבו חולי380  מתוך-6.1% וtelmisartan  בטבליות שטופלו חולים1455

.החולים של לגזע או לגיל, למגדר קשורה הייתה ולא למינון קשורה הייתה לא לוואי תופעות של השכיחות

(1.6%). בפלסבו שטופלו בחולים שצוינה לזו זהה הייתה פלצבו מבוקרי מחקרים-6 ב טלמיסארטן עם המופיעה השיעול שכיחות

. להלן מפורטות פתוחים או מבוקרים בניסוייםTelmisartan  של במונותרפיה שטופלו חולים3500  מתוך->0.3% ב שהתרחשו לוואי תופעות, לעיל המפורטות לאלו בנוסף
:טלמיסארטן לטבליות סיבתי קשורים היו אלה אירועים אם לקבוע ניתן לא

, פקטוריס אנגינה, תלותית בצקת, לב דפיקות:דם וכלי לב;חולשה, רגליים כאבי, חום, אלרגיה:בכללותו הגוף;הסמקה, מוגברת הזעה, אימפוטנציה:האוטונומית העצבים מערכת
 דלקת, עצירות, גזים:העיכול מערכת;היפותזיה, רצוניות לא שרירים התכווצויות, פרסתזיה, ורטיגו, מיגרנה, נמנום, שינה נדודי:CNS;תקין לא ג.ק.א, ברגליים בצקת, טכיקרדיה

היפרכולסטרולמיה, גאוט:מטבולי;העיכול במערכת ספציפיות לא הפרעות, שיניים כאבי, גסטרווושטי ריפלוקס, מעיים דלקת, גסטרואנטריטיס, טחורים, בפה יובש, הקאות, קיבה
 מערכת;תיכונה אוזן דלקת, אבצס, פטרייתי זיהום, זיהום:התנגדות מנגנון;עצבנות, דיכאון, חרדה:פסיכיאטרי;ברגליים התכווצויות, פרקים כאבי, פרקים דלקת:שריר-שלד;סוכרת,

מוחית הפרעה:הדַםָ ּכלְיֵ ׁשלֶ;השתן   שלפוחית דלקת, ההשקה תדירות:שתן;גירוד, אקזמה, פריחה, דרמטיטיס :עור;אפיסטקסיס, נשימה קוצר, נזלת, ברונכיטיס, אסטמה:הנשימה
.אוזניים כאבי, טינטון, הלחמית דלקת, תקינה לא ראייה:מיוחדים חושיםו;
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).שטופלו חולים3781  של סך בין( אנגיואדמה של בודד מקרה על דווח, ראשוניים קליניים מחקרים במהלך

קלינית מעבדה ממצאי
 Telmisartan. טבליות מתן עם רחוקות לעתים קשורים היו מעבדה בדיקות של סטנדרטיים בפרמטרים קלינית מבחינה רלוונטיים שינויים, פלצבו מבוקרי קליניים בניסויים

.אנמיה עקב הטיפול את הפסיק לא מטופל אף. פלצבו חולי-0.3% ל בהשוואהTelmisartan  חולי-0.8% ב נצפתה בהמוגלובין ל"ד/גרם-2 מ יותר של ירידה:המֵֹוגלֹוּבִין

 הטיפול את הפסיק-telmisartan ב שטופל אחד חולה. פלצבו חולי-0.3% ל בהשוואהTelmisartan  חולי-0.4% ב נצפתה בקריאטינין יותר או ל"ד/ג"מ0.5  של עלייה:קריאטינין
.בדם אוריאה ובחנקן בקריאטינין עלייה עקב

 מטופל אף. פלצבו עם יותר גבוהה בשכיחות התרחשו המובהקות העליות כל-telmisartan; ב שטופלו בחולים התרחשו הכבד של בכימיה פעם מדי עליות:כבד אנזימי
.תקין לא כבד תפקוד עקב הטיפול את הפסיק לא-telmisartan ב שטופל

אמלודיפין
. בינונית או קלה חומרה בדרגת היו באמלודיפין הטיפול במהלך שדווחו הלוואי תגובות רוב. ובחוץ ב"בארה קליניים בניסויים חולים-11,000 מ ביותר לבטיחות הוערכה אמלודיפין

בכ רק שליליות תגובות עקב באמלודיפין הטיפול הפסקת נדרשה(n=1250),  לפלסבו ג"מ10  עד של במינונים(n=1730)  אמלודיפין בין ישירות שהשוו מבוקרים קליניים בניסויים
 השכיחות. ובצקות ראש כאבי היו ביותר השכיחות הלוואי תופעות-1%). כ( בפלסבו שטופלו בחולים שנראה מזה. משמעותית שונה הייתה ולא באמלודיפין שטופלו מהחולים-1.5%

3. בטבלה מוצגות למינון הקשור באופן שהתרחשו לוואי תופעות של(%)

פלצבו או ג"מ-10.0 ו ג"מ5.0 , ג"מ2.5  של במינונים אמלודיפין עם למינון הקשורות לוואי תופעות של(%)  שכיחות3:  טבלה

ג"מ2.5  אמלודיפיןלוואי תופעת
n=275

%

ג"מ5.0  אמלודיפין
n=296

%

ג"מ10.0  אמלודיפין
n=268

%

דמה תרופת

n=520
%

1.83.010.80.6ּבצַקֶתֶ
1.13.43.41.5סחְרַחֹורתֶ

0.71.42.60.0ׁשטְִיפהָ
0.71.44.50.6לב דפיקות

4. בטבלה מוצגות פלצבו מבוקרי קליניים בניסויים-1% מ גבוהה בשכיחות שדווחו אך למינון בבירור קשורות היו שלא אחרות שליליות חוויות

פלצבו מבוקרי קליניים בניסויים-1% מ יותר של בשכיחות דווחה אך למינון בבירור קשורות שאינן לוואי תופעות של(%)  שכיחות4:  טבלה

אמלודיפיןלוואי תופעת
n=1730

%

דמה תרופת

n=1250
%

7.37.8ראֹׁש ּכאְבֵ
4.52.8עייפות
2.91.9בחילה

1.60.3בטן כאבי
1.40.6נּומהָ

; ודאי אינו הסיבתי הקשר שבהם שיווקי ניסיון או פתוחים ניסויים של בתנאים או מבוקרים קליניים בניסויים מהמטופלים>0.1%  אבל-<1% ב התרחשו הבאים האירועים
:אפשרי קשר על הרופא את להזהיר כדי רשומים הם
 לחץ תת, יציבה סחרחורת, טכיקרדיה, סינקופה, היקפית איסכמיה, דם לחץ יתר, בחזה כאבים, ברדיקרדיה), פרוזדורים ופרפור חדרים טכיקרדיה כולל( קצב הפרעות:דם וכלי לב
דיספפסיה, עצירות, אנורקסיה:העיכול מערכת  ,hypoesthesiaהיקפית נוירופתיה ,paresthesia ,ורטיגו, רעד;:והפריפריאלית המרכזית העצבים מערכת;וסקוליטיס, תנוחתי דם
 ירידה, במשקל עלייה, קשיחות, כאבים, חולשה, חום גלי, גב כאבי,** אסתניה, אלרגית תגובה:כללי;בחניכיים היפרפלזיה, הקאות, לבלב דלקת, גזים, שלשולים, דיספאגיה,**

 חלומות, דיכאון, עצבנות, שינה נדודי), ונקבה** זכר( המיני בתפקוד הפרעות:פסיכיאטרי ;מיאלגיה,** שרירים התכווצויות, ארתרוזיס, ארתרלגיה:והשרירים השלד מערכת;במשקל
 פריחה, אריתמטית פריחה,** פריחה,** גרד, מולטיפורמה אריתמה, אנגיואדמה:ונספחים עור;אפיסטקסיס,** נשימה קוצר :נשימה מערכת;דה-פרסונליזציה, חרדה, חריגים

 העצבים מערכת;נוקטוריה, רטייה הפרעת, רטייה תדירות:השתן מערכת;טינטון, עיניים כאבי, דיפלופיה, הלחמית דלקת, תקינה לא ראייה:מיוחדים חושים;מקולופפולרית
.טרומבוציטופניה, פורפורה, לויקופניה:המופואטי;צמא, היפרגליקמיה:ותזונתיים מטבוליים;מוגברת הזעה, בפה יובש:האוטונומית

.המינונים ריבוי מחקרי בכל-2% ל1%  בין הייתה אלו לוואי תופעות של השכיחות אך, פלצבו מבוקרי בניסויים-1% מ בפחות התרחשו אלו אירועים* *

 חולשת, דרמטיטיס, התקרחות, בעור יובש, אורטיקריה, העור צבע שינוי, חוץ-סיסטולים, בדופק סדירות אי, לב ספיקת אי: מהחולים<0.1% ב התרחשו הבאים האירועים
, פרוזמיה, פוליאוריה, דיסוריה, נזלת, שיעול, רופפת צואה, מוגבר תיאבון, גסטריטיס, אמנזיה. , תסיסה, אדישות, ולח קר עור, מיגרנה, היפרטוניה, אטקסיה, עוויתות, שרירים
.וזרופטלמיה תקינה לא חזותית התאמה, טעם סטיית

.חזה ותעוקת הלב שריר אוטם כגון במקביל מחלה מצבי או תרופות בין להבחין ניתן ולא ספורדי באופן התרחשו אחרות תגובות

 סך, בסרום גלוקוז, בסרום באשלגן קלינית מבחינה רלוונטיים שינויים נרשמו לא. שגרתיות מעבדה בבדיקות קלינית מבחינה משמעותיים לשינויים נקשר לא אמלודיפין
.קריאטינין או בדם אוריאה חנקן, שתן חומצתHDL,  כולסטרול, כולל כולסטרול, טריגליצרידים

 לא שומנים ופרופילי סוכרת, היקפיות דם כלי מחלות, כליליים עורקים מחלת, היטב מפוצלת לב ספיקת אי, כרונית חסימתית ריאות מחלת עם בחולים בבטחה שימש אמלודיפין
.תקינים

-Norvasc®.ל המרשם במידע להימצא עשויות דם לחץ יתר מלבד אחרות אינדיקציות עבור לאמלודיפין שדווחו שליליות תגובות

שיווק לאחר ניסיון6.2
מא מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון. אמלודיפין או טלמיסארטן של אישור לאחר שימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות

 כלל בדרך מבוססות בסימון אלו תגובות לכלול החלטות. לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותם את מהימן באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל אוכלוסייה
.אמלודיפין או לטלמיסארטן הסיבתי הקשר עוצמת(3)  או, הדיווח תדירות(2) , התגובה חומרת(1) : הבאים מהגורמים יותר או אחד על
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טלמיסארטן
 בצקת, התחתונות בגפיים בצקת, פנים בצקת, בצקת, חולשה, עייפות, בחילה, שיעול, אסתניה, סחרחורת, ראש כאב: כוללים ספונטני באופן המדווחים ביותר השכיחים האירועים

, דם לחץ יתר של החמרה, הדם בלחץ עלייה, הלב שריר אוטם, לב ספיקת אי. גודש, פרוזדורים פרפור, בחזה כאבים, אריתמה, מוגברת הזעה, יתר רגישות, אורטיקריה, אנגיונרטית
 כולל( שרירים התכווצויות, בטן כאבי, גב כאבי, זיקפה הפרעות, השתן בדרכי דלקת, כאב, שלשול, דיספפסיה, סינקופה, היפרקלמיה), יציבה דם לחץ יתר כולל( דם לחץ יתר

, חריפה כליות ספיקת   אי כולל כליות ליקוי, כבד הפרעת/תקין לא כבד תפקוד, שתן בחומצת עלייה, טרומבוציטופניה, אאוזינופיליה, ברדיקרדיה, מיאלגיה) , ברגליים התכווצויות
).טנוסינוביטיס, גידים דלקת כולל( גידים וכאבי אנפילקטית תגובה, מוגבר-CPK ו אנמיה

.טלמיסארטן כוללII,  לאנגיוטנסין קולטן חוסמי שקיבלו בחולים דווחוrhabdomyolysis  של נדירים מקרים

אמלודיפין
 כדי מספיק חמורים מסוימים במקרים), הפטיטיס או כולסטזיס עם עקבית בעיקר( כבד באנזימי ועלייה צהבת. ברור אינו סיבתי וקשר רחוקות לעתים דווחה גינקומסטיה

.באמלודיפין שימוש עם בקשר דווחו, אשפוז לחייב
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TWYNSTA טבליות עם תרופתיות אינטראקציות7.1

.במקביל ניתנות התרופות כאשר משתנה אינה וטלמיסארטן אמלודיפין של הפרמקוקינטיקה

תרופות בין אינטראקציות

 טבליות של הבודדים והטלמיסארטן האמלודיפין הרכיבים עם נערכו מחקרים כי אם, אחרות ותרופותTWYNSTA  טבליות עם תרופתיות אינטראקציות על מחקרים נערכו לא
,TWYNSTAלהלן כמתואר:

Telmisartan עם תרופתיות אינטראקציות7.2
 רמות אחר לעקוב מומלץ, לכן(20%).  השפל ובריכוז(49%)  בפלסמה דיגוקסין של השיא בריכוז חציונית עלייה נצפתה, דיגוקסין עם יחד ניתן טלמיסארטן כאשר:דיגוקסין

.אפשרית תת-דיגיטליזציה או יתר למנוע כדיTelmisartan  נטילת של והפסקה התאמה, התחלת   בעת הדיגוקסין

 אחר לעקוב יש, לכן. טלמיסארטן כוללII,  לאנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסטים עם ליתיום של במקביל מתן במהלך בסרום והרעילות הליתיום בריכוזי הפיכות עליות דווחו:לִיתִיּום
.במקביל שימוש במהלך בסרום הליתיום רמות

Ramiprilat:-ו Ramiprilיציב מצב את מגביר בריאים לנבדקים ביום פעם ג"מ10  ורמיפריל ביום פעם ג"מ80  טלמיסארטן של משותף מתן Cומקסימום AUC-של  ramiprilו2.3  פי
 של משותף מתן בעת. בהתאמה-16%, ו-31% ב יורדיםtelmisartan  של-AUC והמקסימוםC, זאת לעומת. בהתאמה-1.5, ו2.4  פיramiprilat  של-AUC ומקסימום-Cו, בהתאמה-2.1,

 ורמיפריל לרמיפריל המוגברת החשיפה בגלל וגם, המשולבות התרופות של התוספות הפרמקודינמיות ההשפעות בגלל יותר גדולה להיות עשויה התגובה, ורמיפריל טלמיסארטן
.מומלץ אינו-ramipril וtelmisartan  של משותף מתן. טלמיסארטן בנוכחות

 או וורפרין, הידרוכלורותיאזיד, סימבסטטין, גליבוריד, אמלודיפין, פרצטמול עם משמעותית קלינית לאינטראקציה הביא לאtelmisartan  של משותף מתן:אחרות תרופות
Telmisartan  של מסוים עיכוב למעטP450,  ציטוכרום אנזימי עלּבמַבַחנֵהָהשפעות לו היו ולאP450  הציטוכרום מערכת ידי על חומרים חילוף עובר אינוTelmisartan . איבופרופן

CYP2C19.ציטוכרום אנזימי המעכבות תרופות עם אינטראקציה לקיים צפוי אינו  ;P450ציטוכרום אנזימי ידי על מטבוליזם שעברו תרופות עם אינטראקציה לקיים צפוי לא גם זה 
,P450ידי על מטבוליזם שעברו תרופות של החומרים חילוף של אפשרי עיכוב למעט .CYP2C19

אמלודיפין עם תרופתיות אינטראקציות7.3

, לשוניים תת ניטרוגליצרין, טווח ארוכי ניטרטים, אנגיוטנסין הממירים אנזימים מעכבי, בטא חוסמי, תיאזידים משתני עם בבטחה ניתן אמלודיפין, קליניים בניסויים
.הפה דרך היפוגליקמיות ותרופות אנטיביוטיקה, סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות, וורפרין, דיגוקסין

.סילדנפיל, ®מאלוקס, אשכוליות מיץ, סימטידין: אמלודיפין של הפרמקוקינטיקה על רלוונטיות קליניות השפעות אין להלן

atorvastatin, digoxin, warfarin.: הבאים הדברים של הפרמקודינמיקה או הפרמקוקינטיקה על קלינית מבחינה רלוונטיות השפעות אין לאמלודיפין
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הריון8.1

.(5.1) זהירות ואמצעי אזהרות ראה.)ושלישי שני שליש(-D ו) ראשון טרימסטר(C  הריון קטגוריות,טרטוגניות השפעות

ספציפיות באוכלוסיות שימוש

מניקות אמהות8.3
טלמיסארטן

 להפסיק אם החליטו, היונק התינוק על שליליות להשפעות הפוטנציאל בגלל. מניקות חולדות של בחלב קיים טלמיסארטן כי הוכח אך, אם בחלב מופרש טלמיסארטן אם ידוע לא
.לאם התרופה בחשיבות התחשבות תוך, התרופה את להפסיק או ההנקה את

אמלודיפין
.אמלודיפין מתן בזמן ההנקה את להפסיק מומלץ, זה מידע בהיעדר. אם בחלב מופרש אמלודיפין אם ידוע לא

בילדים שימוש8.4
.הוכחו לא ילדים בחוליםTWYNSTA  של והיעילות הבטיחות

גריאטרי שימוש8.5
TWYNSTA טבליות

 היו חולים(3%) 88 , ומתוכם ומעלה65  בני היו חולים(18%) 605 , קליניים במחקרים אמלודיפין/טלמיסארטן של שילוב שקיבלו דם לחץ יתר חולי3282  של הכולל המספר מתוך
.זו חולים באוכלוסייתTWYNSTA  טבליות של בבטיחות או ביעילות כלליים הבדלים נצפו לא. ומעלה75  בני

טלמיסארטן
 ביעילות כלליים הבדלים נצפו לא. ומעלה75  בני היו(4.4%) -130 ו74  עד65  בני היו(18.6%) 551 , קליניים במחקריםTelmisartan  שקיבלו חולים של הכולל המספר מתוך

 גדולה רגישות לשלול ניתן לא אך, יותר צעירים למטופלים קשישים בין בתגובות הבדלים זיהה לא שדווח אחר קליני וניסיון יותר צעירים לחולים בהשוואה אלה בחולים ובבטיחות
.המבוגרים מהאנשים חלק של יותר

אמלודיפין
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 אחר קליני ניסיון. יותר צעירים מנבדקים שונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני נבדקים של מספיק מספר כללו לא בסילאט אמלודיפין טבליות של קליניים מחקרים
 טווח של הנמוך בקצה מתחילה כלל בדרך, זהירה להיות צריכה קשיש לחולה המינון בחירת, כללי באופן. יותר צעירים למטופלים קשישים בין בתגובות הבדלים זיהה לא שדווח
 אמלודיפין של מופחת פינוי יש קשישים לחולים. אחר תרופתי טיפול או נלוות מחלות ושל, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקפת, המינון

 אמלודיפין עם התחל, אמלודיפין של בפינוי מירידה סובלים ומעלה75  בני שמטופלים מאחר. יותר נמוך ראשוני מינון שיידרש וייתכן-40-60%, כ שלAUC  של עלייה מכך וכתוצאה
 ראה[ ומעלה75  בני לחולים מומלץ אינוTWYNSTA  בטבליות ראשוני טיפול, לכן; ג"מ40/5  הואTWYNSTA  של ביותר הנמוך המינון. לטלמיסארטן ג"מ2.5  אמלודיפין הוסף או

].(2.5) ומתן מינון

כבד ספיקת אי8.6
 שלמטופלים מאחר]. (5.3) זהירות ואמצעי ואזהרות(2)  ומתן מינון ראה[ כבד ספיקת אי או המרה בדרכי חסימתיות הפרעות עם בחולים באטיות ולעלות בקפידה לפקח יש
 טיפול, לכן; ג"מ40/5  הואTWYNSTA  של ביותר הנמוך המינון. לטלמיסארטן ג"מ2.5  אמלודיפין הוסף או אמלודיפין התחל, אמלודיפין של בפינוי ירידה יש כבד ליקוי עם

].(2.5) ומתן מינון ראה.בכבד פגיעה עם לחולים מומלץ אינוTWYNSTA  בטבליות ראשוני

מרוץ8.7
).חולים1461  מתוך(237  מוגבל היה השחורים החולים מספר אך, שחורים שאינם בחולים שנצפה לזה התקרבה שחורים בחולים הדם לחץ הורדת עוצמת
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טלמיסארטן

 עלולה ברדיקרדיה; וטכיקרדיה סחרחורת, דם לחץ תת יהיו טלמיסארטן טבליות עם יתר מינון של ביותר הסבירים הביטויים. אדם בבני יתר מינון לגבי זמינים מוגבלים נתונים
.המודיאליזה ידי על מוסר אינוTelmisartan . תומך לטיפול לפנות יש, סימפטומטי דם לחץ תת להופיע יש אם). וגאלי( פאראסימפטטי מגירוי כתוצאה להתרחש

יתר מינון

אמלודיפין
 יותר או-4 ל ערך שווה בודד פומי מינון. למוות גרמו, בהתאמה, וחולדות בעכברים אמלודיפין ג"ק/ג"מ-100 ו ג"ק/ג"מ-40 ל ערך שווה אמלודיפין מלאט של בודדים פומיים מינונים

.דם לחץ ויתר ניכרת היקפית דם כלי להרחבת גרם) בסיס2ר"מ/ג"מ במינון לאדם המומלץ המרבי מהמינון יותר או11  פי( בכלבים אמלודיפין ג"ק/ג"מ

 חולה כוללים מכוון יתר מינון על דיווחים. מוגבל אמלודיפין של מכוון יתר במינון הניסיון, אדם בבני. בולט דם לחץ תת עם מוגזמת היקפית דם כלי להרחבת לגרום עשוי יתר מינון
) כספית מ"מ(90/50  דם לחץ ליתר והיה אושפז) ג"מ(105  השלישי; נורמוטי ונשאר קיבה שטיפת עבר שאושפז) ג"מ(120  אחר; אושפז ולא אסימפטומטי והיה ג"מ250  שבלע

, המיון חדר הצגת במהלך). ג"ק/ג"מ-2 כ( אמלודיפין ג"מ30  שבלע חודשים19  בן זכר אצל תועד בשוגג סמים של יתר מנת של מקרה. הפלזמה התרחבות בעקבות שהתנרמל
3. ניתנה איפקק. לדקה פעימות180  של דופק אך, דם לחץ ליתר עדות ללא יציבים היו החיוניים הסימנים

 כולל קרדיווסקולרית בתמיכה להתחיל יש, דם לחץ תת של במקרה. חיוניות הן תכופות דם לחץ מדידות. והנשימה הלב של פעיל ניטור לבצע יש, מסיבית יתר מנת להתרחש יש אם
 המחזור לנפח לב תשומת תוך) פנילפרין כגון( דם כלי תרופות מתן לשקול יש, אלה שמרניים לאמצעים מגיב לא נותר דם לחץ תת אם. נוזלים של מושכל ומתן הגפיים של הרמה

.להועיל צפויה לא המודיאליזה, לחלבון מאוד קשור שאמלודיפין מכיוון. סידן כניסת חסימת של ההשפעות את לבטל לעזור עשוי ורידי תוך סידן של גלוקונאט. השתן ולתפוקת
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TWYNSTA ואמלודיפין טלמיסארטן של קבוע מינון שילוב הוא.

תיאור

 במים מסיס בלתי כמעט הוא. צהבהב מעט עד לבן מוצק הואTelmisartan . אנטגוניסט) AT1 סוג(II  לאנגיוטנסין פפטיד לא קולטן, טלמיסארטן מכילותTWYNSTA  טבליות
 פרופיל-2'-דימתיל[(1,4'--4'-כ כימית מתואר טלמיסארטן. חזק בבסיס ומסיס), הידרוכלורית בחומצה מסיס בלתי למעט( חזקה בחומצה מעט מסיס9,  עד3  של-pH ה ובתחום

:היא שלו המבנית והנוסחה4O2נ30חC33 היא שלו האמפירית הנוסחה. קרבוקסילית2- חומצה] ביפניל[1,1'-]-מתיל)איל]-1'-בנזימידאזול-1H-בי[2,6'-

CH3

CH3נ

ננ
Oהו

נ

CH
3

, חיוורת צהובה עד לבנה גבישית אבקה היאbesylate Amlodipine (CCB).  דיהידרופירידין סידן תעלות חוסם, אמלודיפין של הבסילאט מלח את מכילותTWYNSTA  טבליות
דיהידרופירידין-1,4-מתיל)-6-כלורופניל(2 ]-4-מתיל)אמינו-אתוקסי[(2-(4RS)-2-מתיל-5-אתיל3- הוא בסילאט אמלודיפין של הכימי השם. באתנול מעט ומסיסה במים מעט מסיסה

S היא שלו המבנית והנוסחה:6O3ח6ג•25ClN2O5חC20 היא שלו האמפירית הנוסחה . בנזן-סולפונט דיקרבוקסילאט-3,5-
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 או ג"מ80  או, ג"מ40  עם, חופשי אמלודיפין או ג"מ10  או ג"מ-5 ל ערך שווה, בסילאט אמלודיפין של שילוב עם הפה דרך למתן עוצמות בארבע מנוסחותTWYNSTA  טבליות
.ג"מ-80/10 ו ג"מ80/5 , ג"מ10 40 /, ג"מ40/5 : הבאים השילובים בארבעת המסופקים טלמיסארטן

 עמילן, מראש עמילן, מיקרו-גבישית תאית, סטארט מגנזיום, סורביטול, מגלומין, פובידון, הידרוקסיד סודיום: הבאים פעילים הלא המרכיבים את גם מכילותTWYNSTA  טבליות
#1. כחול-FD&C ו צהוב ברזל תחמוצת, ברזל תחמוצת שחור, קולואיד סיליקון תחמוצת דו, תירס

.לחות מפני הגנה ודורשות היגרוסקופיות הינןTWYNSTA  טבליות

.אור מפני הגנה דורשותTWYNSTA  טבליות

12
פעולה מנגנון12.1

קלינית פרמקולוגיה

טלמיסארטן
 עם, הרנין-אנגיוטנסין מערכת של העיקרי הלחץ גורם הואII  אנגיוטנסיןII) .(ACE, kininase  אנגיוטנסין הממיר אנזים ידי על המזוזת בתגובהI  מאנגיוטנסין נוצרII  אנגיוטנסין

 של והאלדוסטרון הדם כלי מכווצות ההשפעות את חוסם טלמיסארטן. בכליות נתרן של מחדש וספיגה לב גירוי, אלדוסטרון ושחרור סינתזה גירוי, דם כלי כיווץ הכוללות השפעות
 תלויה אינה פעולתו לכן. הכליה יותרת ובלוטת הדם כלי של חלק שריר כגון, רבות ברקמות קולטןAT-1לII  אנגיוטנסין של הקישור של סלקטיבית חסימה ידי עלII  אנגיוטנסין
II. אנגיוטנסין של לסינתזה במסלולים

 קולטןAT-1ל-3,000) מ יותר פי( גדולה יותר הרבה זיקה יש-Telmisartan ל. קרדיווסקולרי להומאוסטזיס כקשור ידוע לאAT2 אך, רבות ברקמות שנמצא קולטןAT2 גם יש
.קֹולטAT2ֵ עבור מאשר

ACE  מעכבי. דם לחץ ביתר בטיפול נרחב בשימוש נמצאתI,  מאנגיוטנסיןII  אנגיוטנסין של הביוסינתזה את המעכביםACE,  מעכבי עם רנין-אנגיוטנסין מערכת של חסימה
 זה להבדל האם. לברדיקינין התגובה על משפיע אינו הואII),  קינינאז(ACE  מעכב אינו שטלמיסארטן מכיווןACE.  ידי על גם המזוזת תגובה, ברדיקינין של הפירוק את גם מעכבים

.קרדיווסקולרי בוויסות כחשובים הידועים יונים תעלות או הורמונים של אחרים קולטנים חוסם או נקשר אינוTelmisartan . ידוע לא עדיין קלינית רלוונטיות יש

 במחזורII  אנגיוטנסין ורמות בפלזמה הרנין בפעילות העלייה אך, רנין הפרשת עלII  אנגיוטנסין של השלילי הרגולטורי המשוב את מעכבתII  לאנגיוטנסין הקולטן של חסימה
.הדם לחץ על טלמיסארטן של ההשפעה על מתגברות אינן הדם

אמלודיפין
 כך על מצביעים ניסיוניים נתונים. הלב ושריר הדם כלי של החלק השריר אל הטרנסממברנית הסידן יוני זרימת את המעכב דיהידרופירידין סידן תעלות חוסם הוא אמלודיפין

 תלויים הדם כלי של החלק והשריר הלב שריר של ההתכווצות תהליכיdihydropyridine- .non-ל הקישור לאתרי והן דיהידרופירידין של הקישור לאתרי הן נקשר שאמלודיפין
 גדולה השפעה עם, סלקטיבי באופן התא ממברנות פני על הסידן יוני זרימת את מעכב אמלודיפין. ספציפיות יונים תעלות דרך אלה תאים לתוך חוץ-תאיים סידן יוני של בתנועה

 במינונים שלמים חיים בבעלי נראו לא כאלה תופעות אבלּבמַבַחנֵהָ שליליות אינוטרופיות השפעות לזהות ניתן. הלב שריר תאי על מאשר הדם בכלי חלק שריר תאי על יותר
 הסידן תעלות קולטן עם שלו הקינטית והאינטראקציה(pKa=8.6),  מיוננת תרכובת הוא אמלודיפין, הפיזיולוגי-pH ה בטווח. מאמלודיפין מושפע אינו בסרום הסידן ריכוז. טיפוליים
.השפעה של הדרגתית הופעה מכך וכתוצאה, לקולטן הקישור אתר עם ופירוק אסוציאציה של הדרגתי בקצב מאופיינת

.הדם בלחץ ולהפחתה ההיקפיים הדם כלי בתנגודת להפחתה לגרום כדי הדם כלי של החלק השריר על ישירות הפועל היקפי דם כלי מרחיב הוא אמלודיפין

פרמקודינמיקה12.2
TWYNSTA טבליות
( דיהידרופירידין סידן אנטגוניסט: דם לחץ להורדת תכונות בעלות תרופות שתי של שילוב הואTWYNSTA . דם לחץ בהורדת כיעילות הוכחוTWYNSTA  טבליות

.טלמיסארטןII,  לאנגיוטנסין קולטן וחוסם בסילאט אמלודיפין), איטיות תעלות חוסם או סידן יוני אנטגוניסט

.משלימים מנגנונים באמצעות אך ההיקפית ההתנגדות הפחתת ידי על הדם לחץ את מורידים, אמלודיפין וגם טלמיסארטן גם

טלמיסארטן
-40% כ של עיכוב עם בפלזמה שיא בריכוזי-90% בכII  אנגיוטנסין של ורידי תוך לעירוי הלחץ תגובת את עיכב ג"מTelmisartan 80  של מינון, נורמליים במתנדבים

.שעות24  שנמשך

. דם לחץ יתר עם לחולים חוזר ומתן בריאים לנבדקיםtelmisartan  של יחיד מתן לאחר מינון תלוי באופן עלה(PRA)  בפלזמה רנין ופעילותII  אנגיוטנסין של הפלזמה ריכוז
 שינויים היו לא, דם לחץ יתר עם חולים עם מרובים מינונים במחקרי. בפלזמה האלדוסטרון ריכוזי על השפיע לא בריאים לנבדקים טלמיסארטן ג"מ80  עד של חד-יומי מתן

שתן חומצת או גלוקוזHDL, LDL, , טריגליצרידים, כולסטרול של סרום רמות כולל( המטבולי בתפקוד או), נתרן או בסרום אשלגן( באלקטרוליטים קלינית מבחינה משמעותיים
.(
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 היו לא, ג"מ12.5  הידרוכלורותיאזיד עם בשילוב ג"מ80  טלמיסארטן או ג"מ80  טלמיסארטן עם שבועות8  במשך שטופלו תקין כליות תפקוד עם דם לחץ יתר עם חולים-30 ב
.קריאטינין פינוי או, חידוש-וסקולרית עמידות, הסינון חלקי, הגלומרולרי הסינון קצב, הכלייתית הדם בזרימת ההתחלה מנקודת קלינית מבחינה משמעותיים שינויים

אמלודיפין
 אינן הדם בלחץ אלו ירידות. ובעמידה בשכיבה הדם לחץ של הפחתה מכך וכתוצאה דם כלי הרחבת מייצר אמלודיפין, דם לחץ יתר עם לחולים טיפוליים מינונים מתן לאחר
 הלב קצב את ומגביר העורקי הדם לחץ את מפחית אמלודיפין של חריף ורידי תוך מתן למרות. כרוני במינון בפלזמה הקטכולמין ברמות או הלב בקצב משמעותי בשינוי מלוות

 הדם בלחץ או הלב בקצב קלינית משמעותיים לשינויים הוביל לא קליניים בניסויים אמלודיפין של כרוני פומי מתן, כרונית יציבה אנגינה עם חולים של המודינמיים במחקרים
.ַאנגִינהָ עם נורמוטנסיביות עם בחולים

 בלחץ הירידה גודל. כאחד וקשישים צעירים בחולים ההשפעה עם מתואמים הפלזמה ריכוזי. לפחות שעות24  למשך נשמרת דם לחץ יתר נוגדת יעילות, ביום פעם כרוני מתן עם
בכ יותר גדולה תגובה הייתה) כספית מ"מ105-114  דיאסטולי לחץ( בינוני דם לחץ יתר עם לאנשים, לפיכך; הטיפול לפני העלייה גובה עם בקורלציה גם נמצא אמלודיפין עם הדם

).כספית מ"מ(+1/-2  הדם בלחץ קליני משמעותי שינוי חוו לא מנורמוטנסיביות הסובלים נבדקים). כספית מ"מ90-104  דיאסטולי לחץ( קל דם לחץ יתר עם לחולים בהשוואה-50%

 וזרימת הגלומרולרי הסינון בקצב ולעלייה הכלייתיים הדם כלי בתנגודת לירידה הביאו אמלודיפין של טיפוליים מינונים, תקין כליות תפקוד עם דם לחץ יתר בעלי בחולים
.פרוטאינוריה או הסינון בשבר שינוי ללא יעילה כלייתית פלזמה

 כלל בדרך הראו באמלודיפין שטופלו תקין חדר תפקוד עם בחולים) קצב או( גופנית פעילות ובמהלך במנוחה הלב תפקוד של המודינמיות מדידות, אחרים סידן תעלות חוסמי כמו
 להשפעה נקשר לא אמלודיפין, המודינמיים במחקרים. דיאסטולי נפח או לחץ סוף השמאלי החדר על אוdt dP/ על משמעותית השפעה ללא הלב באינדקס קטנה עלייה

 או נורמליים בחולים נצפו דומים ממצאים, זאת עם. לאדם בטא חוסמי עם יחד ניתן כאשר גם, ולאדם שלמים חיים לבעלי הטיפולי המינון בטווח ניתן כאשר שלילית אינוטרופית
.משמעותיות אינוטרופיות השפעות בעלי גורמים עם לב ספיקת אי עם טוב פיצוי עם

 ג"מ10  של ורידי תוך מתן, כרונית יציבה אנגינה עם בחולים. באדם או שלמים חיים בבעלי אטריונוטריקולרית הולכה או הסינוטריאליים הצמתים תפקוד את משנה אינו אמלודיפין
. בטא חוסמי ובמקביל אמלודיפין שקיבלו בחולים התקבלו דומות תוצאות. הקיצוץ לאחר הסינוס בלוטות של ההתאוששות זמן ואת-HV וAH  של ההולכה את משמעותית שינה לא

 בניסויים. אלקטרוקרדיוגרפיים פרמטרים של שליליות השפעות נצפו לא, אנגינה או דם לחץ יתר עם לחולים בטא חוסמי עם בשילוב אמלודיפין ניתן בהם קליניים במחקרים
AV. חסימות של יותר גבוהות דרגות יצר או האלקטרוקרדיוגרפיים המרווחים את שינה לא באמלודיפין טיפול, בלבד אנגינה חולי עם קליניים

Norvasc®. של במצרף למצוא שניתן דם לחץ יתר מלבד אחרות אינדיקציות יש לאמלודיפין

פרמקוקינטיקה12.3
TWYNSTA טבליות

.בנפרד ניתנים הם כאשר וטלמיסארטן אמלודיפין של לפרמקוקינטיקה דומה בשילוב וטלמיסארטן אמלודיפין של הפרמקוקינטיקה

ו-24% בכ ירדTelmisartan  עבורמקסימום-Cו(AUC)  פלזמה ריכוז-זמן לעקומת מתחת הכולל השטח, שומן עתירת ארוחה עם ג"מTWYNSTA 80/10  טבלית מתן לאחר
].(2.1) ומתן מינון ראה[ שונו לאמקסימום-Cוamlodipine, AUC  עבור. בהתאמה-60%,

טלמיסארטן
 השטח של ירידה עם, טלמיסארטן של הביולוגית הזמינות את מעט מפחית מזון. המינון לאחר שעה0.5-1  תוך מגיעיםtelmisartan  של) מקסימום(C שיא ריכוזי, הפה דרך מתן לאחר

 של במינונים. במינון תלויה טלמיסארטן של המוחלטת הביולוגית הזמינות. ג"מ160  של מינון לאחר-20% וכ ג"מ40  טבלית עם-6% כ של(AUC)  פלזמה ריכוז-זמן לעקומת מתחת
 גדולה עלייה עם, ג"מ20-160  המינון בטווח ליניארית אינה הפה דרך במתן טלמיסארטן של הפרמקוקינטיקה. בהתאמה-58%, ו42%  הייתה הביולוגית הזמינות, ג"מ-160 ו40

כ של סופני אלימינציה של חיים מחצית עם דעיכה של דו-אקספוננציאלית קינטיקה מראהTelmisartan . גדלים מינונים עם-AUC) ומקסימום(C הפלזמה ריכוזי של מפרופורציונלית
 מינון לאחר2.0  עד1.5  של בפלזמה הצטברות אינדקס לטלמיסארטן. בפלזמה השיא מריכוזי-10-25% כ הם ביום פעם במינון טלמיסארטן של הנמוכים הפלזמה ריכוזי. שעות-24

.ביום פעם של חוזר

אמלודיפין
 אינה אמלודיפין של הביולוגית הזמינות-90%. ל64%  בין הוערכה מוחלטת ביולוגית זמינות. בלבד אמלודיפין מתן לאחר שעות6-12  מושגים בפלסמה האמלודיפין ריכוזי שיא

.מזון נוכחות ידי על משתנה

.רצוף יומי מינון של ימים7-8  לאחר מושגות יציבות בפלסמה אמלודיפין רמות. שעות-30-50 כ של סופי חיסול של חיים מחצית זמן עם דו-פאזי הוא מהפלזמה אמלודיפין סילוק

הפצה
טלמיסארטן

-αו אלבומין בעיקר(>99.5%),  פלזמה לחלבוני מאוד קשור Telmisartan1 -נפח. מומלצים במינונים שהושג הריכוזים בטווח קבועה הפלזמה חלבון קשירת. חומצי גליקופרוטאין 
.נוספת רקמות קשירת על המצביע ליטר-500 כ הוא טלמיסארטן של ההפצה

אמלודיפין
.דם לחץ יתר עם בחולים פלזמה לחלבוני קשור הדם במחזור מהאמלודיפין-93% כ. ג"ק/ליטר21  הוא אמלודיפין של הנראה ההפצה נפח

 ואלימינציה מטבוליזם
טלמיסארטן

 מסך-0.49% ו(0.91%  בשתן נמצאו דקות כמויות רק; מרה הפרשת באמצעות בצואה שינוי ללא סולק(>97%)  הניתן המינון רוב.14של הפה דרך או ורידי תוך מתן לאחר
Telmisartan תווית עם) ,C בהתאמה, הרדיואקטיביות

 בני של ובשתן בפלזמה שזוהה היחיד המטבוליט הוא האם תרכובת של הגלוקורוניד; פרמקולוגית מבחינה פעיל לאP450  טלמיסארטן של החומרים בחילוף מעורבים אינם.
 ליצירת צימוד ידי על מטבוליזם עוברacylglucuronide  ציטוכרום האיזואנזימים. בפלזמה הנמדדת מהרדיואקטיביות-11% כ מייצג הגלוקורוניד, בודדת מנה לאחר. אדם

Telmisartan

.במינון תלויים אינם מוחלט ופינוי סופי חיים מחצית זמן כי נראה. דקה/ל"מ800  מעל הוא בפלזמה טלמיסארטן של הכולל הפינוי

אמלודיפין
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.בשתן מופרשים מהמטבוליטים-60% ו האב מהתרכובת10%  כאשר, בכבד חומרים חילוף באמצעות פעילים לא למטבוליטים-90%) כ( נרחב באופן הופך אמלודיפין

מיוחדות אוכלוסיות
כליות ספיקת אי

].(5.5) זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ המופילטרציה באמצעות מהדם מוסר אינו טלמיסארטן. הכליות בתפקוד ירידה עם בחולים מינון בהתאמת צורך אין: טלמיסארטן

.הרגיל הראשוני המינון את לקבל עשויים כליות ספיקת אי עם חולים. כליות מליקוי משמעותי באופן מושפעת אינה אמלודיפין של הפרמקוקינטיקה: אמלודיפין

כבד ספיקת אי
(5.4)  זהירות ואמצעי אזהרות ראה[-100% ל מתקרבת המוחלטת הביולוגית והזמינות, מוגברים טלמיסארטן של הפלזמה ריכוזי, כבד ספיקת אי עם בחולים: טלמיסארטן

].(8.5) ספציפיות באוכלוסיות ושימוש

.אמלודיפין של נמוך ראשוני מינון עם התחל, לכן60%.  עד-40% כ של-AUC ב עלייה מכך וכתוצאה אמלודיפין של בפינוי ירידה יש כבד ספיקת אי עם לחולים: אמלודיפין

מִין
 או הדם לחץ בתגובת משמעותית עלייה נמצאה לא קליניים בניסויים, זאת עם. גברים אצל מאשר נשים אצל2-3  פי כלל בדרך גבוהים טלמיסארטן של הפלזמה ריכוזי

.מינון בהתאמת צורך אין. בנשים אורתוסטטי דם לחץ תת של בשכיחות

גריאטריים חולים
].(2.1) ומתן מינון ראה[65  לגיל מתחת לאלה קשישים בין שונה אינה טלמיסארטן של הפרמקוקינטיקה: טלמיסארטן

 ומתן מינון ראה[ אמלודיפין של נמוך התחלתי מינון עם התחל, לכן60%.  עד-40% כ של-AUC ב עלייה מכך וכתוצאה אמלודיפין של בפינוי ירידה יש קשישים לחולים: אמלודיפין
(2.5).[

13
בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

קלינית לא טוקסיקולוגיה

טלמיסארטן
/ג"מ(100  וחולדות) יום/ג"ק/ג"מ(1000  לעכברים הניתנים ביותר הגבוהים המינונים. שנתיים עד למשך וחולדות לעכברים בתזונה ניתן טלמיסארטן כאשר לסרטן עדות הייתה לא
 מערכתית חשיפה מספקים מינונים אותם כי הוכח. טלמיסארטן של(MRHD)  לאדם המומלץ המרבי מהמינון, בהתאמה-13, ו59  פי בערך, בסיס על2ר"מ/ג"מ על, הם) יום/ג"ק

).ליום ג"מ(MRHD 80  המקבלים אדם בבני המערכתית מהחשיפה, בהתאמה25,  פי ויותר100  פי לטלמיסארטן ממוצעת

), איימס(קולי-  איוסלמונלה עם חיידקית מוטגניות בדיקות כללו אלו מבחני. הכרומוזום או הגן ברמת לטלמיסארטן הקשורות כלשהן השפעות גילו לא גנוטוקסיות מבחני
.עכבר של מיקרו-גרעין ובדיקת אנושיים לימפוציטים עם ציטוגנטית בדיקה, סיני אוגר שלV79  תאי עם גנטית מוטציה בדיקת

, בסיס2.ר"מ/ג"מ של במינון, פעמים13  בערך), שניתן ביותר הגבוה המינון( יום/ג"ק/ג"מ-100 ב ונקבה זכר חולדות של הרבייה ביצועי על לתרופות הקשורות השפעות נצפתה לא
MRHDשל  .telmisartanממוצעת סיסטמית לחשיפה הביא בחולדה זה מינון  AUC)של  telmisartanהסיסטמית מהחשיפה50  פי לפחות של) להריון6  ביום שנקבע כפי 

).ליום ג"מ(MRHD- 80 ב אדם בבני הממוצעת

אמלודיפין
 עדות הראו לא, יום/ג"ק/אמלודיפין ג"מ-2.5 ו1.25 0.5,  של יומיות מינון רמות לספק שחושבו בריכוזים, שנתיים עד במשך בתזונה מאלאט באמלודיפין שטופלו ועכברים חולדות

 עבור. ליום אמלודיפין ג"מ10  של[MRHD]  לאדם המומלץ המרבי למינון בדומה, בסיס2ר"מ/ג"מ על היה ביותר הגבוה המינון, העכבר עבור. התרופה של מסרטנת להשפעה
.)ג"ק60  במשקל מטופל על מבוססים חישובים(-MRHD. מה וחצי שניים פי בערך, בסיס2ר"מ/ג"מ על היה ביותר הגבוה המינון, החולדה

.הכרומוזום או הגן ברמת לא לתרופות הקשורות השפעות גילו לא אמלודיפין מלאט עם שנערכו מוטגניות מחקרי

 ג"מ10  עד של במינונים) ההזדווגות לפני ימים14  במשך ונקבות ימים64  במשך זכרים( מאלאט באמלודיפין הפה דרך שטופלו חולדות של הפוריות על השפעה הייתה לא
).ּבסִָיס2ר"מ/ג"מ על יום/ ג"מ10  של-MRHD מ10  כפי( יום/ג"ק/אמלודיפין

 התפתחותית רעילות13.3
טלמיסארטן

בארנבות. ליום ג"ק/ג"מ45  עד של פומיים במינונים הרות ולארנבות ליום ג"ק/ג"מ50  עד של פומיים במינונים הרות לחולדות ניתן טלמיסארטן כאשר טרטוגניות השפעות נצפו לא
 במינון ג"מ80  של(MRHD)  לאדם המומלץ המרבי מהמינון12  כפי[ ליום ג"ק/ג"מ-45 ב) מזון וצריכת גוף במשקל מופחתת עלייה( אימהית לרעילות הקשורה עובר תמותת נצפתה,

 במהלך שניתנו), בסיסm-(mg2/ב-MRHD מ1.9  כפי( ליום ג"ק/ג"מ15  של) מזון ובצריכת הגוף במשקל הפחתה( לאם רעילים טלמיסארטן של מינונים, בחולדות]. ּבסִָיס2.ר"מ/ג"מ
 קיים טלמיסארטן כי הוכח. במשקל וירידה בהבשלה איחור, נמוך לידה משקל, מופחתת יעילות לרבות, יילודים אצל שליליות השפעות כיוצרות נצפו, המאוחרים וההנקה ההיריון

0.64  פי בערך הם, בהתאמה, ליום ג"ק/ג"מ-15 ו5 , וארנבות בחולדות התפתחותית לרעילות השפעה ללא המינונים. חולדות ובחלב המאוחר ההיריון במהלך חולדות של בעוברים
).ליום ג"מ(80  טלמיסארטן של לאדם המומלץ המרבי המינון בסיס על2.ר"מ/ג"מ על-3.7, ו

אמלודיפין
( יום/ג"ק/אמלודיפין ג"מ10  עד של במינונים מאלאט באמלודיפין הפה דרך טופלו בהריון וארנבות חולדות כאשר אחרת עוברית/עוברית רעילות או לטרטוגניות עדות נמצאה לא

 על מבוססים חישובים(. שלהם העיקרית האורגנוגנזה בתקופות) בסיס2ר"מ/ג"מ על אמלודיפין ג"מ10  של[MRHD). ]  לאדם המומלץ המרבי מהמינון-20 ו10  פי בערך, בהתאמה
 אמלודיפין שקיבלו חולדות עבור5)  כפי( משמעותי באופן גדל רחמי תוך המוות מקרי ומספר50%)  בערך( משמעותי באופן ירד המלטה גודל, זאת עם.) ג"ק60  של מטופל משקל

 תקופת את הן מאריךmaleate Amlodipine  כי הוכח. וההריון ההזדווגות כל ולאורך ההזדווגות לפני ימים14  למשך יום/ג"ק/אמלודיפין ג"מ10 - ל ערך שווה במינון מאלאט
.זה במינון בחולדות הלידה משך את והן ההיריון
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TWYNSTA טבליות14.1

.פעיל מבוקר ניסויים-2 ו פלצבו מבוקר-1 ב נחקרה דם לחץ ביתר לטיפולTWYNSTA  טבליות של היעילות

קליניים מחקרים

11



 יותר יעיל-TWYNSTA ב הטיפול אם לקבוע כדי נערך חמור עד קל דם לחץ יתר עם בחולים מקביל קבוצתי, פלצבו מבוקר, סמיות כפול, אקראי, שבועות8  בן פקטוריאלי מחקר
 מ"מ153  של ממוצע( כספית מ"מ-179 ל117  בין בסיסי סיסטולי דם לחץ עם חולים1461  באקראי חולק המחקר. המתאימות המונותרפי לטיפול בהשוואה הדם לחץ בהפחתת

מ5  אמלודיפין עם התחילו ג"מ10  אמלודיפין לקבל שנקבעו מטופלים. הטיפול זרועות-16 מ לאחת) כספית מ"מ102  של ממוצע(-119 ל90  בין בסיסי דיאסטולי דם ולחץ) כספית
.הראשונים השבועיים במשך שלו שילובים או ג"

 טיפול): כספית מ"מ( בישיבה דיאסטולי/הסיסטולי הדם בלחץ הבסיס מקו פלצבו בהפחתת ממוצע שינוי6:  טבלה
מונותרפיה מרכיבי לעומת משולב

ג"מ, טלמיסארטןג"מ, אמלודיפין
04080

0—-7.2-/12.1-7.8-/11.8
5-7.2-/12.9-10.3-/19.3-12.0-/19.6

10-10.9-/18.2-14.0-/22.2-13.9-/23.9

Amlodipine Telmisartan/ של שילוב שקיבלו בחולים. הטיפול התחלת לאחר שבועיים תוך הושגה אמלודיפין/טלמיסארטן של השילוב של דם לחץ יתר נגד ההשפעה רוב
-8).ו6 4, 2,  שבוע( הערכה בכל המתאימות במונותרפיה שטופלו לחולים בהשוואה בישיבה והסיסטולי הדיאסטולי הדם בלחץ יותר משמעותית ירידה נצפו

.סוכרת וללא עם ובחולים, ונשים גברים בחולים65,  לגיל מתחת מאשר שנים65  מעל בחולים דומה הייתהTWYNSTA  טבליות של דם לחץ יתר נגד ההשפעה

).חולים1461  מתוך(237  מוגבל היה השחורים החולים מספר אך, שחורים שאינם בחולים שנצפה לזה התקרבה שחורים בחולים הדם לחץ הורדת עוצמת

 כל לאורך במרפאה ודיאסטולי סיסטולי דם לחץ הפחתות עם שנראו התוצאות את אישר מטופלים562  של בתת-קבוצה שבוצע(ABPM)  אוטומטי אמבולטורי דם לחץ ניטור
.שעות24  של המינון תקופת

 מספקת בשליטה היו שלא) כספית מ"מBP 149.5/96.6  דיאסטולי/סיסטולי בסיס ממוצע( חמור עד קל דם לחץ יתר עם חולים1097  של סך, פעיל מבוקר, סמיות כפול במחקר
 באופן עדיף היה המשולבים מהטיפולים אחד כל, שבועות8  מתן לאחר). ג"מ10  או ג"מ(5  בלבד אמלודיפין או) ג"מ80/5  או ג"מ(TWYNSTA 40/5  קיבלו ג"מ5  אמלודיפין על

) ובצקת כללית בצקת, היקפית בצקת( לבצקת הקשורים אירועים. והסיסטולי הדיאסטולי הדם לחץ בהפחתת אמלודיפין של המונותרפיה מינוני שני על סטטיסטית מובהק
) .בהתאמה27.2%,  לעומת(4.3%  ג"מ10  אמלודיפין שקיבלו לחולים בהשוואה משמעותית נמוכים היו) ג"מ80/5  או ג"מ(TWYNSTA 40/5  שקיבלו בחולים

מונותרפיה לעומת משולב טיפול: בישיבה דיאסטולי/סיסטולי דם לחץ על השפעה7:  טבלה

ג"מ10  מאמלודיפין הבדלג"מ5  מאמלודיפין הבדל1ממוצע שינויטיפול קבוצת

; n=27040/5  ג"מTwynsta- / 13.69.4-- / *7.4*3.6-- / *2.4*1.4-
; n=27180/5  ג"מTwynsta- / 15.010.6-- / *8.8*4.9-- / *3.9*2.7-

-- - --- --n=255- / 6.25.7; ג"מ5  אמלודיפין

-- --- --n=261- / 11.18.0; ג"מ10  אמלודיפין

p>0.05*
בישיבה דיאסטולי/הסיסטולי הדם בלחץ8  בשבוע הבסיס מקו ממוצע שינוי1

 בשליטה היו שלא) כספית מ"מBP 147.5/95.6  דיאסטולי/סיסטולי בסיס ממוצע( חמור עד קל דם לחץ יתר עם חולים947  של סך, פעיל מבוקר, סמיות כפול שני במחקר
 באופן עדיף היה המשולבים מהטיפולים אחד כל, שבועות8  לאחר). ג"מ(10  בלבד אמלודיפין או) ג"מ80/10  או ג"מ(TWYNSTA 40/10  קיבלו ג"מ10  אמלודיפין על מספקת
.וסיסטולי דיאסטולי דם לחץ בהפחתת באמלודיפין מונותרפיה פני על סטטיסטית מובהק

מונותרפיה לעומת משולב טיפול: בישיבה דיאסטולי/סיסטולי דם לחץ על השפעה8:  טבלה

ג"מ10  מאמלודיפין הבדל1ממוצע שינויטיפול קבוצת
; n=30640/10  ג"מTwynsta- / 11.19.2-- / *3.7*2.8-
; n=31080/10  ג"מTwynsta- / 11.39.3-- / *3.9*2.8-

-- --n=305- / 7.46.5; ג"מ10  אמלודיפין

p>0.05*
בישיבה דיאסטולי/הסיסטולי הדם בלחץ8  בשבוע הבסיס מקו ממוצע שינוי1

טלמיסארטן14.2
 לחץ יתר נגד ההשפעות את בדק מהם אחד; ג"מ20-160  של טווח שחקרו, פלצבו מבוקרי עיקריים קליניים ניסויים בשישה הוכחוtelmisartan  של דם לחץ יתר נגד ההשפעות

 מתוכם), כספית מ"מ95-114  של דיאסטולי דם לחץ( בינוני עד קל דם לחץ יתר עם חולים1773  של סך כללו המחקרים. בשילוב והידרושכלורותיאזידtelmisartan  של דם
 עבור כספית מ"מDBP) (SBP 6-8/6/ בקירוב הייתה פלצבו חיסור לאחר מהבסיס הדם בלחץ הירידה עוצמת, טלמיסארטן של יומית פעם מתן לאחר-telmisartan. ב טופלו1031

.הדם בלחץ נוספת לירידה כגורמים נראו לא) ג"מ160  עד( יותר גדולים מינונים. ג"מ80  עבור כספית מ"מ13/7-8 -12- ו ג"מ40  עבור כספית מ"מ9-13/6-8 , ג"מ20

 לחץtelmisartan,  בטבליות הטיפול הפסקת עם. שבועות-4 כ של מקסימלית ירידה עם, הראשונה המנה לאחר ירד הדם לחץ-telmisartan, ב דם לחץ נוגד טיפול התחלת עם
 שנה עד נשמרתtelmisartan  של שההשפעה היה נראה) פלצבו בקרת ללא( טווח ארוכי מחקרים במהלך. שבוע עד ימים מספר של תקופה במשך הבסיס לערכי בהדרגה חזר הדם
 אוכלוסיית כלל בדרך( שחורים בחולים הדם לחץ תגובת. הגוף מסת מדד או משקל, מגדר, המטופל מגיל מושפעת אינה טלמיסארטן של דם לחץ יתר נגד ההשפעה. לפחות אחת
ACE. ומעכביII  אנגיוטנסין של אנטגוניסטים, לכולם לא אך, לרוב נכון זה. קווקזיים חולים של מזו ניכר באופן פחותה) נמוכה רנין

 של מונותרפי טיפול עם שהושגה לירידה בגודלה דומה שהייתה, הדם בלחץ במינון הקשורה נוספת הפחתה יצרה להידרוכלורותיאזידTelmisartan  של הוספה, מבוקר במחקר
.Telmisartanלטלמיסארטן הוסיפו כאשר הדם לחץ על נוספת השפעה גם הייתה להידרוכלורותיאזיד.
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 של יומית פעם מתן של דם לחץ יתר נגד ההשפעה, ג"מ-80 ו40 20,  של במינונים. אחת פומית מנה מתן לאחר שעות3  תוך מתרחשת דם לחץ יתר נוגדת פעילות של תחילתה
 מינונים עבור לשיא לשיא שעות24  בין היחס, קונבנציונליות דם לחץ ומדידות אוטומטי אמבולטורי דם לחץ ניטור עם. שעות24  של המנות מרווח כל למשך נשמרת טלמיסארטן

 המבוקרים הניסויים בכל הראשונה המנה לאחר סימפטומטי אורתוסטזיס של השכיחות. כאחד ודיאסטולי סיסטולי דם לחץ עבור70-100%  היה טלמיסארטן של ג"מ40-80  של
(0.04%). נמוכה הייתה

.מבוקרים בניסויים-telmisartan ב שטופלו חולים של הלב בקצב שינויים היו לא

אמלודיפין14.3
 מתן. בפלצבו-538 ו-amlodipine ב מטופלים800  שכללו אקראיים, פלצבו מבוקרי, סמיות כפולים מחקרים-15 ב הכל בסך הוכחה אמלודיפין של הדם לחץ להורדת היעילות

 בשכיבה כ"ממ-13/7 ו בעמידה כ"ממ-12/6 כ של בממוצע, המינון לאחר שעות-24 ב ובעמידה בשכיבה הדם בלחץ פלצבו מתוקנת סטטיסטית מובהקות הפחתות יצר יומית פעם
.והשפל השיא בהשפעת קטן הבדל עם, שעות24  של המינון מרווח לאורך הדם לחץ השפעת על שמירה נצפתה. בינוני עד קל דם לחץ יתר עם בחולים

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16
 טבליות. להלן המתוארות בחוזקות ואמלודיפין טלמיסארטן המכילות קמורה דו, אליפסה בצורת רב-שכבתי, כחול/לבן-אוף-ווייט, ניקוד ללא כטבליות זמינותTWYNSTA  טבליות

TWYNSTAבסמל מוטבעות  INGELHEIM BOEHRINGERטבליות. אחד בצד בודד מוצר טבלית וקוד  TWYNSTAהבאות החבילות ובתצורות בעוצמות הפה דרך למתן מסופקות:

 מקביל( טבליות חוזק
ג"מ) אמלודיפין/לטלמיסארטן

חבֲִילהָ
תצְּורהָ

NDC#מוצר קוד

30 של   שלפוחיתג"מ40/5
90 של   שלפוחית

0597-0124-37
0597-0124-29

אל

30 של   שלפוחיתג"מ40/10
90 של   שלפוחית

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

30 של   שלפוחיתג"מ80/5
90 של   שלפוחית

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

30 של   שלפוחיתג"מ80/10
90 של   שלפוחית

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

אחִסּון
.ואור לחות מפני הגן. המתן לפני מיד עד מהשלפוחיות להסיר איןUSP].  מבוקרת חדר טמפרטורת ראה[86°F(–15°30°C )59°– עד מותרים טיולים-)25°C )77°F; ב אחסן

 ידי על מאושר מטופל תיוג ראה למטופל ייעוץ על מידע17
-)FDA )17.2.ה

הריון17.1
 האפשרי בהקדם הריונות על לרופאיהם לדווח אלו למטופלים יעצו. הרנין-אנגיוטנסין מערכת על הפועלות לתרופות חשיפה של ההשלכות על הפוריות בגיל מטופלות ליידע

].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרות ראה[

-FDAה ידי על מאושר מטופל תיוג17.2
.זה מרשם מידע בסוף שנתלש כעלון מסופק המטופל תיוג

Novartis.של רשום מסחרי סימן הוא 
Pfizer, Inc. Maaloxשל רשום מסחרי סימן הוא Norvasc

:ידי על מופץ
Inc. Ridgefield, CT 06877  ב"ארה

Pharmaceuticals IngelheimBoehringer

גרמניהGmbH, Ingelheim International Ingelheim ,Boehringer : מ מורשה

GmbH International Ingelheim 2009  יוצרים זכויות©
Boehringerשמורות הזכויות כל

5,591,762' מס אמריקאי בפטנט מכוסותTWNYSTA  טבליות
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