
المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال المعلومات وصف ميزات
الوصفات معلومات على اطلع وفعالية. بأمان  TWYNSTAالستخدام الالزمة
TWYNSTA®لـ الكاملة

أقراص )أملوديبين  /تيلميسارتان(.
2009المبدئية: األمريكية الموافقة

----------------------والقوى الجرعة أشكال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

)3(مجم 80 /10مجم ، 80 /5مجم ، 40 /10مجم ، 40 /5أقراص:•

------------------------------ موانع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

أحدال•

TWYNSTA
الحملأثناء االستخدام تجنبي تحذير:

.بالكاملمحاصر تحذير على للحصول الكاملة الوصفات معلومات على اطلع

ممكن. وقت أسرع في  TWYNSTAعن توقفي الحمل ، عن الكشف يتم عندما
تسبب أن يمكن أنجيوتنسين - الرينين نظام على مباشرة تعمل التي األدوية
)5.1(النامي الجنين موت وحتى إصابة

واإلحتياطات------------------------المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

)5.1(الوالدة حديثي أو للجنين التعرض تجنب•
بدء قبل الملح في نقص أو حجم أي تصحيح يجب الدم: ضغط انخفاض•

)5.2(الدم. ضغط انخفاض وأعراض لعالمات انتبه العالج.
)5.5(الحاد الكلوي القصور أو  )5.4(الكبد من يعانون الذين المرضى في ببطء عاير•

)5.8(التدهور مراقبة القلب: فشل•
مستقبالت ومانع لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم لمثبط المتزامن االستخدام تجنب•

)5.6(األنجيوتنسين
الذين المرضى في  CCBبدء يؤدي قد مألوف ، غير بشكل القلب: عضلة احتشاء•

القلب عضلة احتشاء حدوث إلى الشديد االنسدادي التاجي الشريان مرض من يعانون

)5.7(الصدرية الذبحة زيادة أو

--------------------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

للضغط خافضة أخرى عوامل مع أو وحده الدم ضغط ارتفاع لعالج موصوف•

CCB( (1)-DHP) ثنائي الكالسيوم قنوات حاصرات من مركب  ومنتج

2 األنجيوتنسين مستقبالت حاصرات عن  عبارة ( )ARBهيدروبيريدين

TWYNSTA
أن المحتمل من الذين للمرضى أولي كعالج  TWYNSTAأقراص إلى يشار•

)1(الدم ضغط أهداف لتحقيق للضغط الخافضة األدوية من العديد إلى يحتاجوا
------------------ العكسية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

األكثر األسباب كانت الوهمي ، للتحكم الخاضعة العاملي التصميم دراسة في  -------------

وانخفاض والدوخة ، المحيطية ، الوذمة هي  TWYNSTAبأقراص العالج لوقف شيوعاً

كانت . TWYNSTAبـ المعالجين المرضى من 0.5٪ وقف إلى يؤدي منها كل الدم ، ضغط

 TWYNSTAأقراص على 2٪ بنسبة أعلى حدوث عند حدثت التي العكسية التفاعالت

2.2مقابل 3.0٪ (والدوخة  ، ٪)0مقابل 4.8٪ (المحيطية الوذمة هي الوهمي بالدواء مقارنة ً

والعودة.  ، ٪)4.3مقابل 6.3٪ (السريري المغزى ذي االنتصابي الدم ضغط وانخفاض  ، ٪)

)6.1(. ٪)0مقابل 2.2٪ (األلم

-----------------------واالدارة الجرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

يتناولون الذين للمرضى فردي بشكل المعُايرة بمكوناتها  TWYNSTAاستبدل•

من متزايدة بكميات  TWYNSTAإعطاء أيضاً يمكن وتيلميسارتان. أملوديبين

)2.22.3 ، (الحاجة. حسب كليهما ، أو تيلميسارتان أو أملوديبين

ال الذين للمرضى الدم لضغط إضافي خفض لتوفير  TWYNSTAأقراص استخدم•

لقنوات أخرى حاصرات أو (أملوديبين باستخدام كاف ٍبشكل فيهم التحكم يتم

حاصرات أو ( telmisartanمع أو بمفرده  )هيدروبيريدينثنائي من الكالسيوم

)2.3(وحدها  )األخرىاألنجيوتنسين مستقبالت
مجم 80 /10تبلغ قصوى جرعة إلى األقل على أسبوعين بعد الجرعة زيادة يمكن•

كال رفع يمكن ولكن مرة كل في واحد مكون زيادة طريق عن عادة ًيومياً ، واحدة مرة

)2.12.2 ، (أسرع تحكم لتحقيق المكونين
)2.1(أسبوعين غضون في للضغط الخافض التأثير غالبية تحقيق يتم•
)2.4(يومياً واحدة مرة مجم 80 /5أو مجم 40 /5بـ ابدأ•
على الجرعة من تحد سلبية فعل ردود من يعانون الذين المرضى بتبديل قم•

هذا من أقل جرعة على تحتوي التي  TWYNSTAأقراص إلى أملوديبين

)2.3(المكون

 Inc، Pharmaceuticalsبـ اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ
Ingelheim Boehringer . 459-9906  )800(أو 542-6257  )800(علىTTY ، 

. medwatch/www.fda.govأو 1FDA-800-1088-الرقم على  FDAأو

------------------------ محددة مجموعات في استخدام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ابدأ كبدي: بخلل المصابين المرضى أو عاماً 75 عن أعمارهم تزيد الذين المرضى•

)8.58.6 ، 2.5 ، (تيلميسارتان إلى مجم 2.5 أملوديبين أضف أو بأملوديبين
)8.3(المخدرات أو الرضاعة عن التوقف اختر المرضعات: األمهات•

المعتمد المريض ووسم للمرضى استشارية معلومات على للحصول 17 انظر

والدواء.الغذاء إدارة من
09/10المنقحة:*المحتويات الكامل: الوصف معلومات

1الحمل أثناء االستخدام تجنب تحذير:

2

محددةسكانية مجموعات في استخدم8
الحمل8.1

المرضعاتاألمهات 8.3

األطفالاستخدام 8.4

الشيخوخةاستخدام 8.5

كبديقصور 8.6

السباق8.7

الجرعةفرط
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TITLE - TELMISARTAN + AMLODIPINE / TWYNSTA 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-telmisartan-amlodipine-twynsta-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/022401lbl.pdf


كاملةوصفية معلومات

الحملأثناء االستخدام تجنبي تحذير:

الحمل ، عن الكشف يتم عندما الموت.وحتى النامي الجنين إصابة في أنجيوتنسين الرينين نظام على مباشرة تعمل التي األدوية تتسبب أن يمكن الحمل ، أثناء استخدامها عند

.)5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر ممكن.وقت أسرع في  TWYNSTAأقراص تناول عن التوقف يجب

1
للضغط.خافضة أخرى عوامل مع أو بمفردها الدم ، ضغط ارتفاع لعالج  )أملوديبين  /تيلميسارتان( TWYNSTAأقراص توصف

واالستخداماالستطبابات

بهم.الخاصة الدم ضغط أهداف لتحقيق متعددة أدوية إلى يحتاجوا أن المحتمل من الذين للمرضى أولي كعالج  TWYNSTAأقراص استخدام أيضاً يمكن

أقراص من البدء جرعة المريض يتحمل أن المحتمل من كان إذا ما ذلك في بما المحتملة والمخاطر الفوائد تقييم على الدم ضغط الرتفاع أولي كعالج  TWYNSTAأقراص اختيار أسس

TWYNSTA.

 )القلبوفشل القلبية والنوبات الدماغية السكتات مثل (الدموية واألوعية القلب بأمراض لإلصابة نسبياً كبير لخطر معرضون الشديد أو المعتدل الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى
توليفة مع الهدف لتحقيق المتزايدة واالحتمالية المستهدف ، والهدف للمريض ، األساسي الدم ضغط اعتبارك في ضع سريرياً. مهم الفوري العالج فإن لذا الرؤية ، ومشاكل الكلوي والفشل

المريض.مخاطر على بناء ًالفردية الدم ضغط أهداف تختلف قد أولي. كعالج  TWYNSTAأقراص استخدام بشأن قرار اتخاذ عند األحادي العالج مع مقارنة

مقارنة ً TWYNSTAباستخدام الدم ضغط هدف إلى الوصول الحتمالية تقديرات أسابيع 8 مدتها الوهمي للتحكم خاضعة الجرعات متعددة عاملية تجربة من المأخوذة البيانات توفر

.])14.1(السريرية الدراسات انظر [الوهمي والعالج باألملوديبين األحادي العالج أو بالتيلميسارتان

األساسي. االنبساطي أو االنقباضي الدم ضغط على بناء ً ، mg 10/ 80TWYNSTAأقراص باستخدام واالنبساطي االنقباضي الدم ضغط في التحكم تحقيق الحتمالية تقديرات أدناه األرقام توفر

يعانون الذين األشخاص من الصغيرة األعداد بسبب موثوقية أقل منحنى لكل األيمن الذيل عند المقدرة االحتمالية اللوجستي. االنحدار نمذجة خالل من معالجة مجموعة كل منحنى تقدير تم

األساسي.الدم ضغط ارتفاع من
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)زئبقمم ( SBPاألساس خط
160165170175180140145150155

)زئبقمم ( SBPاألساس خط
160165170175180

A10/  T80معاملةاو عالج
10أ 

T80
الوهمي

A10/  T80معاملةاو عالج
10أ 

T80
الوهمي

الثامناألسبوع في زئبق مم 130 من أقل االنقباضي الدم ضغط تحقيق احتمالية ب: 1 الشكلالثامناألسبوع في زئبق مم 140 من أقل االنقباضي الدم ضغط تحقيق احتمالية أ: 1 الشكل
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)زئبقمم ( DBPاألساس خط
10511095100

)زئبقمم ( DBPاألساس خط
105110

A10/  T80معاملةاو عالج
10أ 

T80
الوهمي

A10/  T80معاملةاو عالج
10أ 

T80
الوهمي

الثامناألسبوع في زئبق مم 80 من أقل االنبساطي الدم ضغط تحقيق احتمالية ب: 2 الشكلالثامناألسبوع في زئبق مم 90 من أقل االنبساطي الدم ضغط تحقيق احتمالية أ: 2 الشكل

ملم 160 /110األساسي دمه ضغط يبلغ الذي المريض لدى المثال ، سبيل على أسابيع. 8 في المستهدف الدم ضغط هدف إلى الوصول الحتمالية تقريبياً تقديراً أعاله األرقام توفر

هذه تحقيق احتمالية تبلغ الوهمي. العالج على  )انبساطي(زئبقي ملم 90 من أقل بلوغ احتمال 16٪ و  )انقباضي(زئبقي ملم 140 من أقل هدف لتحقيق 16٪ بنسبة احتمال زئبقي

هذه ترتفع . )انبساطي(22٪ و  )انقباضي(69٪ حوالي أملوديبين على نفسها األهداف هذه تحقيق احتمالية تبلغ . )انبساطي(26٪ و  )انقباضي(46٪ حوالي تيلميسارتان على نفسها األهداف

.TWYNSTAمع لالنبساطي 55٪ و لالنقباضي 79٪ إلى االحتماالت

2

عامةاعتبارات 2.1

مجم.2.5-10 بجرعات فعال أملوديبين بينما مجم 20-80 يومية بجرعات الدم ضغط الرتفاع فعال عالج تيلميسارتان

االستعمالوطريقة الجرعة

أسابيع. 4 بعد عام بشكل األقصى الحد تحقيق ويتم أسبوعين غضون في للضغط الخافضة التأثيرات معظم تظهر األقل. على أسبوعين بعد زيادتها ويمكن فردية الجرعة تكون أن يجب

يومياً.واحدة مرة مجم 80 /10هي  TWYNSTAأقراص من بها الموصى القصوى الجرعة

والظواهر  )أساسيبشكل المحيطية الوذمة (الجرعة على المعتمدة الظواهر من مزيج هي أملوديبين في الموجودة تلك الجرعة ؛ عن ومستقلة شائعة غير للتيلميسارتان الضائرة التفاعالت

.])6.1(العكسية التفاعالت انظر [الثانية من شيوعاً أكثر واألولى الجرعة ، عن المستقلة
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بدونه.أو الطعام مع  TWYNSTAتناول يمكن

التعويضيالعالج 2.2

استبدال عند يومياً. واحدة مرة المكونات جرعات نفس على تحتوي التي  TWYNSTAأقراص ذلك من بدال ًمنفصلة أقراص من وتيلميسارتان أملوديبين يتلقون الذين المرضى يتلقى قد

مرضياً.الدم ضغط في التحكم يكن لم إذا  TWYNSTAجرعة بزيادة قم الفردية ، المكونات

للضغطالخافض األحادي العالج في كاف ٍبشكل للتحكم الخاضعين غير الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين للمرضى اإلضافي العالج 2.3

 )هيدروبيريدينثنائي من الكالسيوم قنوات حاصرات أو (باألملوديبين كاف ٍبشكل يتحكمون ال الذين للمرضى الدم لضغط إضافي خفض لتوفير  TWYNSTAأقراص استخدام يمكن
وحدها. )األخرىاألنجيوتنسين مستقبالت حاصرات أو (التيلميسارتان مع أو وحده

يقلل مما يومياً ، واحدة مرة  mg 5/ 40TWYNSTAإلى تحويلهم يمكن الوذمة ، مثل الجرعة من تحد ضائرة تفاعالت أي من يعانون والذين أملوديبين من ملغ 10 بـ عولجوا الذين المرضى

.])6.1(العكسية التفاعالت انظر [المتوقعة الكلية للضغط الخافضة االستجابة تقليل دون أملوديبين جرعة

األوليالعالج 2.4

مرة مجم 40 /5هي  TWYNSTAمن المعتادة البدء جرعة واحد. بعامل الدم ضغط على السيطرة تتحقق أن المحتمل غير من كان إذا  TWYNSTAأقراص بتناول المريض يبدأ أن يمكن

يومياً.واحدة مرة مجم  80TWYNSTA /5بتناول الدم ضغط في أكبر تخفيضات إلى يحتاجون الذين المرضى يبدأ أن يمكن يومياً. واحدة

 ، )5.4(واالحتياطات التحذيرات  ، )2.5(والتعاطي الجرعة انظر [كبدي باعتالل المصابين أو عاماً 75 عن أعمارهم تزيد الذين للمرضى  TWYNSTAمع األولي بالعالج ينصح ال

.])8.58.6 ، (محددة فئات في واالستخدام

.])5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [ TWYNSTAبأقراص العالج بدء قبل الملح ، استنفاد أو - الدموية األوعية داخل الحجم في االختالالت تصحيح

القصور  محددةفئات في الجرعات 2.5

الكلوي

الحاد.الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى في ببطء عاير متوسط. أو خفيف كلوي بقصور المصابين للمرضى األولية الجرعة تعديل يلزم ال

كبدياختالل

الكبدي.القصور مرضى عند ببطء عاير مجم. 2.5 عند باألملوديبين العالج بدء المرضى ، معظم في

فوقفما سنة 75 بعمر المرضى

فوق.فما عاماً 75 أعمارهم تبلغ الذين المرضى في ببطء عاير مجم. 2.5 عند باألملوديبين العالج بدء المرضى ، معظم في

3
التالية:القوة تركيبات في الفم طريق عن لإلعطاء  TWYNSTAأقراص تصنيع تم

القوةونقاط الجرعة أشكال

مجم40 /5

40

5

مجم40 /10

40

10

مجم80 /5

80

5

مجم80 /10

80

10

تيلميسارتان

أملوديبينيعادل ما

الجانب على وأزرق جانب من بيضاء إلى بيضاء اللوحية األجهزة تكون الجانبين. من ومحدبة الشكل بيضاوية الطبقات ومتعددة المسجلة غير  amlodipine/  telmisartanأقراص تكون

التوالي.على مجم 80 /10و مجم 80 /5و مجم 40 /10و مجم 40 /5لقوة  A4أو  A3أو  A2أو  A1وبواسطة  INGELHEIM BOEHRINGERبرمز األبيض الجانب طباعة تم اآلخر.

4
أحد.ال

موانع

5

الوالدةحديثي   /الجنينلدى والوفيات االعتالل معدالت 5.1

واإلحتياطاتالمحاذير

تلميسارتان

األدبيات في الحاالت عشرات عن اإلبالغ تم الحوامل. للنساء إعطائها عند الوالدة وحديثي للجنين ووفاة اعتالالً تسبب أن أنجيوتنسين الرينين نظام على مباشرة تعمل التي لألدوية يمكن

تحذير انظر [ممكن وقت أسرع في  TWYNSTAأقراص تناول عن التوقف يجب الحمل ، عن الكشف يتم عندما لألنجيوتنسين. المحول اإلنزيم مثبطات يتناولون الذين المرضى في العالمية

.]محاصر

ونقص الدم ، ضغط انخفاض ذلك في بما الوالدة ، وحديثي الجنين بإصابة الحمل من والثالث الثاني الثلث خالل أنجيوتنسين الرينين-نظام على مباشرة تعمل التي األدوية استخدام ارتبط

عن ناتجة أنها يفُترض والتي السلوي ، السائل قلة عن اإلبالغ تم كما والموت. للعالج ، القابل غير أو لالنعكاس القابل الكلوي والفشل البول ، وانقطاع الوالدة ، حديثي األطفال جمجمة تنسج

وتأخر الخداج ، عن اإلبالغ تم كما التنسج. ناقص الرئة وتطور الوجهي القحف وتشوه الجنين أطراف بتقلصات الوضع هذا في السلوي السائل قلة ارتبط الجنين ؛ لدى الكلى وظيفة انخفاض

للدواء.التعرض عن ناتجة الحوادث هذه كانت إذا ما الواضح من ليس أنه من الرغم على السالكة ، الشريانية والقناة الرحم ، داخل النمو

لمستقبالت لمضاد وأجنتهن أجنتهن تعرض الالئي األمهات أبلغ الحمل. من األولى الثالثة األشهر على اقتصر الذي الرحم داخل للعقاقير التعرض عن نتجت قد الضارة اآلثار هذه أن يبدو ال

تصبح عندما ذلك ، ومع الحمل. من الثالث أو الثاني الثلث في بالتعرض ارتبطت قد الجنين سمية عن التقارير معظم أن الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل فقط 2 األنجيوتنسين

ممكن.وقت أسرع في  TWYNSTAأقراص استخدام عن المريض إيقاف األطباء على يجب الحمل ، في يفكرون أو حامال ًالمرضى

على المحتملة بالمخاطر األمهات إخطار يجب النادرة ، الحاالت هذه في . IIاألنجيوتنسين مستقبالت لمضاد بديل على العثور يتم لن  ، )حملحالة ألف كل في واحدة مرة من أقل ربما (نادراً

السلى.داخل البيئة لتقييم التسلسلية الصوتية فوق الموجات فحوصات إجراء ويجب األجنة ،

 ، )(NSTاإلجهاد عدم اختبار أو  ، )(CSTاالنقباضي اإلجهاد اختبار يكون قد لألم. للحياة منقذة تعتبر كانت إذا إال  TWYNSTAأقراص تناول عن التوقف يجب السلوي ، السائل قلة لوحظ إذا

ال بإصابة الجنين إصابة بعد إال تظهر ال قد السلوي السائل قلة أن ذلك ، مع واألطباء ، المرضى يدرك أن يجب الحمل. أسبوع على اعتماداً مناسباً ،  )(BPPالحيوي الفيزيائي التنميط أو

فيها.رجعة

توجيه يجب البول ، قلة حدوث حالة في الدم. بوتاسيوم وفرط البول وقلة الدم ضغط النخفاض كثب عن 2 األنجيوتنسين مستقبالت لمضاد التعرض مالحظة يجب الرحمفي تاريخمع الرضع

المضطربة.الكلى وظيفة استبدال أو   /والدم ضغط انخفاض لعكس كوسيلة الكلى غسيل أو الدم نقل إلى حاجة هناك تكون قد الكلوية. والتروية الدم ضغط دعم نحو االنتباه
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الدمضغط انخفاض 5.2

تلميسارتان

مدرات من عالية بجرعات يعالجون الذين أولئك المثال ، سبيل على (الملح أو الحجم نقص من يعانون الذين المرضى مثل المنشط ، أنجيوتنسين الرينين-نظام من يعانون الذين المرضى في

طبي إشراف تحت العالج تبدأ أو  ، TWYNSTAأقراص إعطاء قبل الحالة هذه تصحح أن إما . TWYNSTAبأقراص العالج بدء بعد بأعراض المصحوب الدم ضغط انخفاض يحدث قد  ، )البول

مخفضة.بجرعة دقيق

موانع العابرة الدم لضغط الخافضة االستجابة تعتبر ال عادي. ملحي لمحلول الوريدي بالتسريب قم األمر ، لزم وإذا االستلقاء ، وضع في المريض ضع الدم ، ضغط انخفاض حدوث حالة في

الدم.ضغط استقرار بمجرد صعوبة دون عادة تستمر أن يمكن والتي العالج ، من لمزيد

أملوديبين

الذين المرضى مراقبة يجب ذلك ، ومع الفم. طريق عن تناوله بعد الحاد الدم ضغط انخفاض عن اإلبالغ تم ما نادراً البداية ، في تدريجياً يكون أملوديبين عن الناجم األوعية توسع ألن نظراً

لألوعية.موسع أي مع ينبغي كما أملوديبين ، تناول عند كثب عن الشديد األبهر تضيق من يعانون

الدمبوتاسيوم فرط 5.3

تلميسارتان

مكمالت تناول عند أو للكلى ، بديل عالج أو القلب ، في قصور أو متقدم ، كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في خاصة ًاألنجيوتنسين ، مستقبالت حاصرات يتناولون الذين المرضى في الدم بوتاسيوم فرط يحدث قد

عن للكشف المصل إللكتروليتات الدورية التحديدات اعتبارك في ضع البوتاسيوم. مستويات من تزيد التي األخرى األدوية أو البوتاسيوم على المحتوية الملح بدائل أو البوتاسيوم ، تقتصد التي البول مدرات أو البوتاسيوم ،

للخطر.المعرضين المرضى في خاصة الكهارل ، في المحتملة االختالالت

 الكبدوظائف ضعف من يعانون الذين المرضى 5.4

تلميسارتان

يكون قد كبدي قصور أو الصفراوية القنوات انسداد اضطرابات من يعانون الذين المرضى أن المتوقع فمن الصفراوي ، اإلفراز طريق عن منه التخلص يتم تيلميسارتان معظم ألن نظراً

(السريري األدوية وعلم  ، )8.6(محددة فئات في االستخدام  ، )2.5(واإلدارة الجرعة انظر [المرضى هؤالء في ببطء والمعايرة منخفضة بجرعات  telmisartanبدء منخفض. تخليص لديهم
12.3([.

أملوديبين

الذين المرضى أن بما الكبد. وظائف في خلل من يعانون الذين المرضى في ساعة t)2/1(  56البالزما من للتخلص العمر نصف وفترة الكبد طريق عن واسع نطاق على أملوديبين استقالب يتم

5هي  TWYNSTAمن جرعة أقل كبدي. اختالل من يعانون الذين المرضى في مجم 2.5 عند أملوديبين أضف أو أملوديبين بعالج ابدأ أملوديبين ، تخليص من قللوا قد كبدي اختالل من يعانون

.])8.6(محددة فئات في االستخدام انظر [كبدي بضعف المصابين للمرضى  TWYNSTAبأقراص األولي بالعالج ينُصح ال لذلك ، مجم. 40 /

تلميسارتان الكلىوظائف ضعف 5.5

نظام نشاط على الكلوية وظائفهم تعتمد قد الذين المرضى في لإلصابة. المعرضين األفراد لدى الكلى وظائف في التغيرات توقع األلدوستيرون ، - أنجيوتنسين - الرينين نظام لتثبيط نتيجة

المحول اإلنزيم بمثبطات العالج ارتبط  ، )الكلىوظائف ضعف أو الشديد االحتقاني القلب قصور من يعانون الذين المرضى المثال ، سبيل على (األلدوستيرون - أنجيوتنسين - الرينين

عولجوا الذين المرضى في مماثلة نتائج توقع يمكن موت. أو   /وحاد كلوي فشل مع ً )نادرا(و مترقية آزوتيميا أو   /والبول قلة مع األنجيوتنسين مستقبالت ومناهضات  )(ACEلألنجيوتنسين

.])12.3(السريرية الصيدلة انظر [بتيلميسارتان

استخدام هناك يكن لم الدم. في اليوريا نيتروجين أو الدم في الكرياتينين في زيادة لوحظت الثنائي ، أو األحادي الكلوي الشريان تضيق من يعانون الذين المرضى في لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات على أجريت التي الدراسات في

لألنجيوتنسين.المحول اإلنزيم مثبطات مع تظهر التي لتلك مشابهاً تأثيراً توقعوا لكن الثنائي ، أو الجانب أحادي الكلوي الشريان تضيق من يعانون الذين المرضى في لتيلميسارتان األمد طويل

األلدوستيرونأنجيوتنسين-الرينين-لنظام المزدوج الحصار 5.6

تلميسارتان

الرينين-لنظام المزدوج الحصار يشمل أن يجب . )الحادالكلوي الفشل ذلك في بما (الكلى وظائف في تغيرات عن اإلبالغ تم األلدوستيرون ، - أنجيوتنسين - الرينين نظام لتثبيط نتيجة

الكلى.لوظيفة دقيقة مراقبة  )2األنجيوتنسين مستقبل مضادات إلى لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبط إضافة طريق عن المثال ، سبيل على (األلدوستيرون أنجيوتنسين-

أو فقط ،  telmisartanإلى وعشواهم الطرفية ، األعضاء في تلف مع السكري مرض أو الشرايين تصلب مرض من يعانون عاماً 55 بعمر مريضاً  25620ONTARGET تجربة ضمت

ramipril  ، من مزيجاً يتلقون الذين المرضى يحصل لم شهراً. 56 لمدة وتابعتهم المجموعة ، أو فقطtelmisartan  وramipril  لكنهم األحادي ، بالعالج مقارنة ًإضافية فائدة أي على

ما باستخدام ينصح ال بمفرده.  ramiprilأو بمفردها  telmisartanتتلقى التي بالمجموعات مقارنة ً )الحادالكلوي الفشل المثال ، سبيل على (الكلوي الخلل حدوث زيادة من عانوا

.ramiprilو  telmisartanمن ذلك يصاحب

 الصدريةالذبحة زيادة أو القلب عضلة باحتشاء اإلصابة خطر 5.7

أملوديبين

القلب عضلة احتشاء أو الصدرية الذبحة شدة أو ومدة موثقاً تواتراً طوروا قد الشديد ، االنسدادي التاجي الشريان مرض من يعانون الذين أولئك وخاصة المرضى ، أن المألوف ، غير من

التأثير.هذا آلية توضيح يتم لم الجرعة. زيادة وقت في أو الكالسيوم قنوات بحاصرات العالج بدء عند الحاد

القلبقصور 5.8

أملوديبين

القلب.قصور مرضى كثب عن راقب

المحول اإلنزيم مثبطات من ثابتة جرعات على  NYHAمن الرابعة أو الثالثة الفئة من القلب قصور من يعانون مريضاً 1153 لـ بالغفل مضبوطة تجربة في  ً)يومياملغ 5-10 (أملوديبين دراسة تمت

النحو على (القلبية المراضة أو الحياة قيد على البقاء على شامل سلبي تأثير هناك يكن لم تقريباً. شهراً 14   بمتوسط األقل ، على أشهر 6 المتابعة كانت البول. ومدرات والديجوكسين ، لألنجيوتنسين ،

أسبوعاً 12 لمدة دراسات أربع في الوهمي الدواء مع أملوديبين مقارنة تمت . )القلبقصور لتفاقم االستشفاء أو الحاد ، القلب عضلة واحتشاء الحياة ، يهدد الذي القلب ضربات انتظام عدم في المحدد

تحمل مقاييس على بناء ًالقلب قصور تفاقم على دليل هناك يكن لم الدراسات ، هذه في مريضاً. 697 مجموعه ما شملت والتي  ، NYHAمن  III/  IIالفئة من القلب قصور من يعانون لمرضى

وجود على دليل دون  ٪)20(الرابع أو  80( NYHA٪ )منالثالثة الفئة من القلب قصور من يعانون مريضاً 1654 اختيار تم  ، 2PRAISE-دراسة في . LVEFأو األعراض ، أو  ، NYHAتصنيف أو التمرينات ،

أملوديبين أو الوهمي الدواء على للحصول 1 1: عشوائية بصورة  ٪)99(البول ومدرات  ، ٪)99(والديجيتال  ، ٪)99(لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات من ثابتة جرعات على كامن ، تروية نقص مرض

٪ 29 إلى ٪ 8 انخفاض من ٪ 95 الثقة حدود (الوفيات أسباب لجميع األولية النهاية نقطة في الوهمي والعالج أملوديبين بين إحصائياً به معتد فرق هناك يكن لم بينما شهراً. 33   متوسط لمدة ومتابعته

أملوديبين.يتناولون الذين المرضى في الرئوية الوذمة عن التقارير من المزيد هناك كان  ، )أملوديبينفي زيادة

6

السريريةالتجارب تجربة 6.1

العكسيةالتفاعالت

مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية الدراسات في لوحظت التي العكسية التفاعالت معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية الدراسات ألن نظراً

الممارسة.في المالحظة المعدالت تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية الدراسات في بالمعدالت
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TWYNSTAأقراص
على أشهر 6 لمدة المرضى هؤالء من 1900 من يقرب ما تعرض الدم ؛ ضغط ارتفاع من يعانون مريض 3700 من أكثر في للسالمة وأملوديبين لتيلميسارتان المتزامن االستخدام تقييم تم

العالج.عن التوقف متكرر بشكل إال تتطلب ولم بطبيعتها وعابرة خفيفة عام بشكل العكسية التفاعالت كانت األقل. على عام لمدة المرضى هؤالء من 160 من أكثر وتعرض األقل

٪ 50 من يقرب ما وشملوا عاماً 53 يبلغ عمر متوسط   واألملوديبين التيلميسارتان من بمزيج عولجوا الذين السكان لدى كان الوهمي ، للتحكم الخاضعة العاملي التصميم دراسة في

يوميا.ًواحدة مرة الفم طريق عن مجم 80 /10إلى مجم 2.5   /20من تتراوح جرعات المرضى تلقى اآلسيويين. من ٪ 4 و السود ، من ٪ 17 و القوقاز ، من ٪ 79 و الذكور ، من

العرق.أو العمر أو بالجنس مرتبطاً السلبية الفعل ردود تواتر يكن لم

من  )789 =ن ( TWYNSTمرضى في أعلى وبنسبة  TWYNSTAبـ عولجوا الذين المرضى من ٪ 2 في الوهمي للتحكم الخاضع العاملي التصميم تجربة في حدثت التي الضائرة التفاعالت كانت

انخفاض بأنه يعُرف (سريرياً مغزى ذو االنتصابي الدم ضغط وانخفاض  ، ٪)2.2 مقابل ٪ 3.0 (والدوخة  ، ٪)0 مقابل ٪  )4.8(محيطية وذمة كانت  )46 =ن (وهمي بدواء عولجوا الذين المرضى

في حدثت التي األخرى الضائرة التفاعالت كانت ذلك ، إلى باإلضافة . ٪)0مقابل 2.2٪ (الظهر وآالم  ، ٪)4.3 مقابل ٪ 6.3 ( )زئبقمم  >20SBP في انخفاض أو   /وزئبق مم  >10DBP في

.)الوهميالدواء على 4.3٪ مقابل 1.4٪ (والصداع  )الوهميالدواء على 2.2٪ مقابل 2.0٪ (الدوخة هي  )789 =ن ( TWYNSTAبأقراص عولجوا الذين المرضى من 1٪ من أكثر

أملوديبين   /بتيلميسارتانالمعالجين المرضى في للمرضى العالج خاليا جميع من ٪ 2.2 في الضائرة األحداث بسبب التوقف حدث الوهمي ، للتحكم الخاضع العاملي التصميم تجربة في

.٪)0.5منها كل (الدم ضغط وانخفاض والدوخة ، المحيطية ، الوذمة هي  TWYNSTAبأقراص العالج لوقف شيوعاً األكثر األسباب كانت بالغفل. المعالجة المجموعة في ٪ 4.3 وفي

فترة خالل المحيطية الوذمة حدوث معدل كان العاملي ، التصميم دراسة في تيلميسارتان. من ليس ولكن أملوديبين ، من الجرعة على يعتمد معروف ضار تفاعل هي المحيطية الوذمة

ملغ.10 أملوديبين مع  telmisartanاستخدام عند ملحوظ بشكل أقل اإلصابة معدل كان أحادي. مجم 10 أملوديبين عالج مع أعلى أسابيع 8 لمدة التعمية مزدوجة العشوائية العالج

أسابيع8 لمدة العالج فترة خالل المحيطية الوذمة حدوث 1: الجدول

تلميسارتان

مجم80مجم40الوهمي

٪0.7٪0.8٪0الوهمي

٪2.1٪1.4٪0.7مجم5

٪11.3٪6.2٪17.8مجم10

تلميسارتان

عام بشكل الضائرة التجارب كانت واحد. عام من ألكثر 1300 من وأكثر أشهر 6 من ألكثر عولجوا 1900 ذلك في بما مريض ، 3700 من أكثر في للسالمة  Telmisartanتقييم تم

نادراً.إال العالج عن التوقف تتطلب ولم بطبيعتها وعابرة خفيفة

حدوث إجمالي كان أسبوعاً ، 12 إلى تصل لمدة  )مجمtelmisartan ) 20-160األحادي العالج من مختلفة بجرعات عولجوا مريضاً 1041 شملت والتي بالغفل المضبوطة التجارب في

وهمي.بدواء عولجوا الذين للمرضى مشابهاً الضائرة األحداث

ارتباطهم عن النظر بغض وهمي ، بدواء عولجوا الذين المرضى من أعلى وبمعدل بتيلميسارتان عولجوا الذين المرضى في ٪ 1 حدوث عند تحدث التي الضائرة األحداث عرض يتم

2.الجدول في السببي ،

وهميبدواء عولجوا الذين المرضى من أعلى وبمعدل بتيلميسارتان عولجوا الذين المرضى في 1٪ حدوث عند تحدث التي الضائرة األحداث 2: الجدول

تلميسارتان
1455 =ن

٪

الوهمي
380 =ن

٪
76العلويالتنفسي الجهاز عدوى

31الظهرفي ألم

32األنفيةالجيوب التهاب

32إسهال

10البلعومالتهاب

وآالم الهضم ، وعسر باإلنفلونزا ، شبيهة أعراض الوهمي: الدواء مجموعة في األقل على متكررة كانت ولكنها 1٪ بمعدل التالية األحداث حدثت الجدول ، في الضائرة األحداث إلى باإلضافة

العالج عن التوقف كان المحيطية. والوذمة والغثيان ، الصدر ، وآالم الدم ، ضغط وارتفاع والسعال ، والتعب ، واأللم ، الدوخة ، وصداع ، البطن ، في وآالم البولية ، المسالك وعدوى عضلية ،

الوهمي.للتحكم خاضعة سريرية تجارب في وهمياً مريضاً 380 من ٪ 6.1 و تيلميسارتان بأقراص عولجوا مريضاً 1455 من ٪ 2.8 في مطلوباً الضائرة األحداث بسبب

المرضى.عرق أو العمر أو بالجنس يرتبط ولم بالجرعة مرتبطاً الضائرة األحداث وقوع يكن لم

.٪)1.6 (بالغفل المعالجين للمرضى بالنسبة لوحظت التي لتلك مطابقاً بالغفل مضبوطة تجارب 6 في  telmisartanمع يحدث الذي السعال حدوث كان

ال أدناه. مذكورة مفتوحة أو مضبوطة تجارب في أحادي تيلميسارتان بعالج عولجوا مريض 3500 من 0.3٪  >فيحدثت التي الضائرة األحداث فإن أعاله ، المذكورة تلك إلى باإلضافة

تيلميسارتان:بأقراص سببياً مرتبطة األحداث هذه كانت إذا ما تحديد يمكن

انتظام عدم صدرية ، ذبحة مرتبطة ، وذمة خفقان ، الدموية:واألوعية القلب بالضيق.والشعور الساق وآالم والحمى الحساسية ككل:الجسد االحمرار.التعرق ، زيادة الجنسي ، العجز الالإرادي:العصبي الجهاز

البطن ، انتفاخ الهضمي:الجهاز الحس.نقص إرادية ، ال عضلية تقلصات تنمل ، دوار ، نصفي ، صداع نعاس ، أرق ، المركزي:العصبي الجهاز القلب ؛تخطيط طبيعي غير الساق ، وذمة القلب ، دقات

األيض:النوعية.غير الهضمي الجهاز واضطرابات األسنان ، وآالم المريئي ، المعدي واالرتجاع األمعاء ، والتهاب واألمعاء ، المعدة والتهاب والبواسير ، الفم ، وجفاف والتقيؤ ، المعدة ، والتهاب واإلمساك ،

الفطرية ، العدوى المقاومة:آلية والعصبية.واالكتئاب القلق النفسي:الطب الساق.وتشنجات المفاصل وآالم المفاصل التهاب الهيكلي:العضلي الجهاز السكري.داء الدم ، كوليسترول فرط النقرس ،

المثانة.التهاب التبول ، تردد البولية:والحكة.واألكزيما الجلدي والطفح الجلد التهاب  جلد:والرعاف.التنفس وضيق األنف والتهاب الهوائية الشعب والتهاب الربو تنفسي:الوسطى.األذن التهاب الخراج ،

األذن.وجع األذن ، طنين الملتحمة ، التهاب طبيعية ، غير رؤية المميزة:الحواس والدموية. األوعية اضطراب الدموية:األوعية
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.)عالجهمتم مريضا 3781 مجموعه ما بين من (وعائية وذمة من واحدة حالة عن اإلبالغ تم األولية ، السريرية الدراسات خالل

السريريةالمختبرات نتائج

لوحظ الهيموجلوبين: تيلميسارتان.أقراص بإعطاء القياسية المعملية االختبارات معايير في سريرياً الصلة ذات التغييرات ارتبطت ما نادراً الوهمي ، للتحكم الخاضعة السريرية التجارب في

الدم.فقر بسبب العالج عن مريض أي يتوقف لم الوهمي. الدواء مرضى من ٪ 0.3 مع مقارنة التيلميسارتان مرضى من ٪ 0.8 في الهيموجلوبين في ديسيلتر   /جم2 من أكبر انخفاض

المعالجين المرضى أحد توقف الوهمي. الدواء مرضى من 0.3٪ مع مقارنة تيلميسارتان مرضى من 0.4٪ في الكرياتينين في أكثر أو ديسيلتر   /مجم0.5 بنسبة ارتفاع لوحظ الكرياتينين:

الدم.في اليوريا ونتروجين الكرياتينين زيادة بسبب العالج عن بتيلميسارتان

أي يتوقف لم الوهمي. الدواء باستخدام أعلى بتردد الملحوظة االرتفاعات جميع حدثت بتيلميسارتان. عولجوا الذين المرضى في الكبد كيمياء في عرضية ارتفاعات حدثت الكبد:إنزيمات

الطبيعية.غير الكبد وظيفة بسبب العالج عن بتيلميسارتان عولجوا مرضى

أملوديبين

أو خفيفة بأملوديبين العالج أثناء عنها اإلبالغ تم التي الضائرة التفاعالت معظم كانت واألجنبية. األمريكية السريرية التجارب في مريض 11000 من أكثر في للسالمة أملوديبين تقييم تم

أملوديبين عن التوقف كان  ، )1250 =ن (الوهمي الدواء مع ملغ 10 إلى تصل بجرعات  )1730 =ن (أملوديبين مباشرة تقارن التي للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في الشدة. متوسطة

حوالي (وهمي بدواء عولجوا الذين المرضى في لوحظت التي تلك من كبير اختالف هناك يكن ولم باألملوديبين المعالجين المرضى من فقط ٪ 1.5 حوالي في مطلوباً الضائرة التفاعالت بسبب

3.الجدول في بالجرعة مرتبطة بطريقة حدثت التي الجانبية اآلثار من  (٪)حدوث عرض يتم والوذمة. الصداع هي شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار كانت . ٪)1

وهميدواء أو مجم 10.0 مجم ، 5.0 مجم ، 2.5 بجرعات أملوديبين مع بالجرعة المرتبطة الضارة اآلثار  (٪)حدوث 3: الجدول

مجم2.5 أملوديبينسلبيحدث
275 =ن

٪

مجم5.0 أملوديبين
296 =ن

٪

مجم10.0 أملوديبين
268 =ن

٪

الوهمي
520 =ن

٪
1.83.010.80.6الوذمة

1.13.43.41.5دوخة

0.71.42.60.0صرف- مائى تدفق

0.71.44.50.6الخفقان

الجدول في الوهمي للتحكم الخاضعة السريرية التجارب في ٪ 1 من أكبر حدوث مع عنها اإلبالغ تم ولكن بالجرعة واضح بشكل مرتبطة تكن لم التي األخرى الضائرة التجارب عرض يتم

.4

الوهميللتحكم الخاضعة السريرية التجارب في 1٪ من أكثر حدوث عند عنها اإلبالغ تم ولكن بوضوح بالجرعة المرتبطة غير الضائرة التأثيرات  (٪)حدوث 4: الجدول

أملوديبينسلبيحدث
1730 =ن

٪

الوهمي
1250 =ن

٪
7.37.8الراسصداع

4.52.8إعياء

2.91.9غثيان

1.60.3بطنوجع

1.40.6نعاس

السببية العالقة تكون حيث التسويقية الخبرة أو المفتوحة التجارب ظروف ظل في أو للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في المرضى من 0.1٪  >ولكن1٪ <في التالية األحداث حدثت

محتملة:عالقة وجود إلى الطبيب لتنبيه سردها تم مؤكدة ؛ غير

المحيطية ، التروية نقص الدم ، ضغط انخفاض الصدر ، في ألم القلب ، بطء  ، )األذينيوالرجفان البطيني القلب تسرع ذلك في بما (القلب ضربات انتظام عدم الدموية:واألوعية القلب

المحيطي ، العصبي االعتالل الحس ، نقص والمحيطي:المركزي العصبي الجهاز الدموية.األوعية التهاب الوضعي ، الدم ضغط انخفاض الوضعي ، الدوار القلب ، دقات انتظام عدم اإلغماء ،

وهن ، تحسسي ، فعل رد عام:اللثة.تضخم القيء ، البنكرياس ، التهاب البطن ، انتفاخ اإلسهال ، البلع ، عسر  **الهضم ، عسر اإلمساك ، الشهية ، فقدان الهضمي:الجهاز  دوار.رعاش ، تنمل ،

ألم  **عضلية ، تقلصات المفاصل ، التهاب مفصلي ، ألم الهيكلي:العضلي الجهاز الوزن.وانخفاض الوزن ، وزيادة والقسوة ، واأللم ، بالضيق ، والشعور الساخنة ، الهبات الظهر ، آالم  **

وذمة والمالحق:الجلد رعاف. **التنفس ، ضيق  التنفسي:الجهاز الشخصية ؛تبدد قلق ، طبيعية ، غير أحالم اكتئاب ، عصبية ، أرق ،  ، )وأنثى **ذكر (الجنسي العجز النفسي:الطب  عضلي.

األذن.طنين العين ، آالم الرؤية ، ازدواج الملتحمة ، التهاب طبيعية ، غير رؤية المميزة:الحواس حطاطي ؛جلدي طفح جلدي ، طفح  **جلدي ، طفح  **حكة ، األشكال ، عديدة حمامي وعائية ،

قلة للدم:المكونة والعطش.الدم في السكر ارتفاع والتغذوي:الغذائي التمثيل التعرق.وزيادة الفم جفاف الالإرادي:العصبي الجهاز الليلي.التبول التبول ، اضطراب التبول ، تواتر البولي:الجهاز

الصفيحات.قلة فرفرية ، البيض ، الكريات

المتعددة.الجرعات دراسات جميع في 2٪ و 1٪ بين كان الجانبية اآلثار هذه حدوث لكن الوهمي ، للتحكم الخاضعة التجارب في 1٪ من أقل في األحداث هذه حدثت  * *

ضعف جلدي ، التهاب ثعلبة ، الجلد ، جفاف شرى ، الجلد ، لون تغير خارجية ، انقباضات النبض ، انتظام عدم القلب ، قصور المرضى: من 0.1٪ من أقل في التالية األحداث حدثت

األنف ، والتهاب والسعال ، الرخو ، والبراز الشهية ، وزيادة المعدة ، والتهاب الذاكرة ، وفقدان هياج ، مباالة ، ال ورطب ، بارد جلد نصفي ، صداع التوتر ، فرط ترنح ، ارتعاش ، عضلي ،

الملتحمة.وجفاف الطبيعي ، غير البصري والتكيف التذوق ، وانحراف الدماغي ، والشلل والتبول ، التبول ، وعسر

الصدرية.والذبحة القلب عضلة احتشاء مثل المتزامنة المرض حاالت أو األدوية عن تمييزها يمكن وال متقطع بشكل أخرى تفاعالت حدثت

أو الثالثية ، الدهون إجمالي أو الدم ، جلوكوز أو الدم ، بوتاسيوم في سريرياً صلة ذات تغييرات أي يالحظ لم الروتينية. المعملية االختبارات في سريرياً مهمة بتغييرات أملوديبين يرتبط لم

الكرياتينين.أو الدم ، في اليوريا نيتروجين أو البوليك ، حمض أو  ، HDLكوليسترول أو الكلي ، الكوليسترول

الدموية األوعية وأمراض التاجي ، الشريان ومرض جيداً ، المعوض االحتقاني القلب وفشل المزمن ، الرئوي االنسداد مرض من يعانون الذين المرضى في بأمان أملوديبين استخدام تم

الطبيعية.غير الدهون وخصائص السكري ، ومرض الطرفية ،

.Norvasc®وصف معلومات في الدم ضغط ارتفاع غير أخرى لمؤشرات ألملوديبين عنها اإلبالغ تم التي العكسية التفاعالت على العثور يمكن

التسويقبعد ما تجربة 6.2

أمن طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن الموافقة. بعد أملوديبين أو  telmisartanاستخدام أثناء التالية السلبية الفعل ردود تحديد تم

العالمات وضع في التفاعالت هذه تضمين قرارات تستند للعقاقير. التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة

أملوديبين.أو بتيلميسارتان السببي االرتباط قوة  )3(أو اإلبالغ ، تكرار  )2(التفاعل ، خطورة  )1(التالية: العوامل من أكثر أو واحد إلى عادة ً
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تلميسارتان

والوذمة السفلية ، األطراف وذمة الوجه ، ووذمة والوذمة ، والضعف ، والتعب ، والغثيان ، والسعال ، والوهن ، والدوخة ، الصداع ، تلقائياً: عنها اإلبالغ يتم التي شيوعاً األكثر األحداث تشمل

ارتفاع تفاقم الدم ، ضغط ارتفاع القلب ، عضلة احتشاء القلب ، قصور واحتقان. األذيني ، والرجفان الصدر ، في وألم واحمرار ، التعرق ، وزيادة الحساسية ، وفرط والشرى ، العصبية ، الوعائية

آالم االنتصاب ، ضعف البولية ، المسالك عدوى األلم ، اإلسهال ، الهضم ، عسر إغماء ، الدم ، بوتاسيوم فرط  ، )الوضعيالدم ضغط انخفاض ذلك في بما (الدم ضغط انخفاض الدم ، ضغط

  /الكبدوظائف في اضطراب اليوريك ، حمض زيادة الصفيحات ، قلة الحمضات ، فرط القلب ، بطء عضلي ، ألم  ، )الساقتقلصات ذلك في بما (العضالت تقلصات البطن ، آالم الظهر ،

.)الوترغمد والتهاب األوتار التهاب ذلك في بما (األوتار وآالم الحساسية ، تفاعل  ، CPKإنزيم وزيادة الدم ، فقر الحاد ، الكلوي الفشل ذلك في بما كلوي اختالل الكبد ،

التيلميسارتان.ذلك في بما 2 ، األنجيوتنسين مستقبالت حاصرات يتلقون الذين المرضى في الربيدات انحالل من نادرة حاالت عن اإلبالغ تم

أملوديبين

يكون والذي  ، )الكبدالتهاب أو الصفراوي الركود مع الغالب في المتوافق (الكبدي واإلنزيم اليرقان ارتفاع عن اإلبالغ تم مؤكدة. غير السببية والعالقة متكرر غير بشكل التثدي عن اإلبالغ تم

أملوديبين.استخدام إلى باإلضافة المستشفى ، دخول تتطلب لدرجة الحاالت بعض في شديداً

7
TWYNSTAأقراص مع الدوائية التفاعالت 7.1

مشترك.بشكل األدوية تناول عند والتيلميسارتان لألملوديبين الدوائية الحرائك تغيير يتم ال

األدويةتفاعل

هو كما  ، TWYNSTAألقراص وتيلميسارتان أملوديبين من كل مكونات مع دراسات إجراء من الرغم على أخرى ، وأدوية  TWYNSTAأقراص مع الدوائي للتفاعل دراسات أي إجراء يتم لم

أدناه:موضح

تيلميسارتانمع الدوائية التفاعالت 7.2
لذلك ، . ٪)20 (الحوض تركيز وفي  ٪)49 (للديجوكسين البالزما ذروة تركيز في متوسطة زيادات لوحظت الديجوكسين ، مع مشترك بشكل  telmisartanتناول تم عندما الديجوكسين:

الرقمي.الرقم نقص أو زيادة احتمال لتجنب ووقفه وضبطه التيلميسارتان بدء عند الديجوكسين مستويات بمراقبة يوصى

مراقبة يجب لذلك ، التيلميسارتان. ذلك في بما 2 األنجيوتنسين مستقبالت مضادات مع الليثيوم تناول أثناء والسمية الدم في الليثيوم تركيزات في عكوسة زيادات عن اإلبالغ تم الليثيوم:

المتزامن.االستخدام أثناء الدم في الليثيوم مستويات

لـ  AUCو األعلىCالمستقرة الحالة زيادة إلى األصحاء األشخاص إلى يومياً واحدة مرة  10mg وراميبريل يومياً واحدة مرة  mg  80telmisartanلـ المشترك التناول يؤدي وراميبريالت:راميبريل

2.3ramipril - و التوالي ، على أضعاف ، 2.1 وCو األعلىAUC  2.4 لـramiprilat  من بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلىسيالمقابل ، في التوالي. على ضعفاً 1.5 وtelmisartan  تنخفض

وأيضاً المركبة ، لألدوية المحتملة المضافة الدوائية الديناميكية التأثيرات بسبب أكبر االستجابة تكون قد  ، ramiprilو  telmisartanإدارة في المشاركة عند التوالي. على 16٪ و 31٪ بنسبة

وراميبريل.لتيلميسارتان المتزامن بالتناول ينصح ال تيلميسارتان. وجود في وراميبريل لراميبريل التعرض زيادة بسبب

ال إيبوبروفين. أو وارفارين أو هيدروكلوروثيازيد أو سيمفاستاتين أو غليبوريد أو أملوديبين أو اسيتامينوفين عقار مع سريرياً مهم تفاعل للتيلميسارتان المشتركة اإلدارة عن ينتج لم أخرى:عقاقير

يتفاعل أن يتوقع ال . CYP2C19تثبيط بعض باستثناء  ، P450السيتوكروم إنزيمات على المختبرفي تأثيرأي له وليس  P450السيتوكروم نظام بواسطة  Telmisartanاستقالب يتم

Telmisartan  السيتوكروم إنزيمات تثبط التي األدوية معP450 السيتوكروم إنزيمات بواسطة استقالبها يتم التي األدوية مع يتفاعل أن أيضاً يتُوقع ال  ؛P450 ،  تثبيط احتمال باستثناء

.CYP2C19بواسطة استقالبها يتم التي األدوية استقالب

أملوديبينمع الدوائية التفاعالت 7.3

تحت والنيتروجليسرين المفعول ، طويلة والنترات لألنجيوتنسين ، المحول اإلنزيم ومثبطات بيتا ، وحاصرات الثيازيدية ، البول مدرات مع بأمان أملوديبين إعطاء تم السريرية ، التجارب في

الفم.طريق عن الدم سكر وأدوية الحيوية ، والمضادات لاللتهابات ، المضادة الستيرويدية غير والعقاقير والوارفارين ، والديجوكسين ، اللسان ،

السيلدينافيل.، ®مالوكسفروت ، جريب عصير سيميتيدين ، لألملوديبين: الدوائية الحرائك على سريرياً صلة ذات آثار أي له ليس يلي ما

وارفارين.ديجوكسين ، أتورفاستاتين ، يلي: لما الدوائية الديناميكيات أو الدوائية الحرائك على سريرياً صلة ذات آثار أي ألملوديبين يوجد ال
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الحمل8.1

.)5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر .)والثالثالثاني الثلث ( Dو  )األولالثلث ( Cالحمل فئات مشوهةتأثيرات

محددةسكانية مجموعات في استخدم

المرضعاتاألمهات 8.3

تلميسارتان

يجب كان إذا ما قرر الرضيع ، على ضارة آثار حدوث احتمالية بسبب المرضعة. الجرذان حليب في التيلميسارتان وجود تبين ولكن األم ، لبن في يفُرز التيلميسارتان كان إذا ما المعروف غير من

لألم.الدواء أهمية االعتبار في األخذ مع الدواء ، تناول عن التوقف أو اإلرضاع عن التوقف

أملوديبين

أملوديبين.إعطاء أثناء التمريض عن بالتوقف يوصى المعلومات ، هذه وجود عدم حالة في األم. لبن في يفُرز أملوديبين كان إذا ما المعروف غير من

األطفالاستخدام 8.4

األطفال.مرضى في  TWYNSTAوفعالية سالمة إثبات يتم لم

الشيخوخةاستخدام 8.5

TWYNSTAأقراص
هؤالء ، بين ومن أكثر ، أو عاماً 65 يبلغون المرضى من  ٪)18 (605 كان السريرية ، الدراسات في أملوديبين   /تيلميسارتانتركيبة يتلقون الدم ضغط بارتفاع مصاباً مريضاً 3282 إجمالي من

المرضى.من الفئة هذه في  TWYNSTAأقراص سالمة أو فعالية في إجمالية فروق أي يالحظ لم أكثر. أو عاماً 75 يبلغون مريضاً  ٪)3 (88 كان

تلميسارتان

اختالفات أي يالحظ لم وأكثر. عاماً 75 كانوا  ٪)4.4 (130 و عاماً 74 و 65 بين أعمارهم تتراوح  ٪)18.6 (551 كان السريرية ، الدراسات في  telmisartanيتلقون الذين المرضى عدد إجمالي من

األصغر والمرضى السن كبار بين االستجابات في اختالفات عنها اإلبالغ تم التي األخرى السريرية التجارب تحدد ولم سناً ، األصغر بالمرضى مقارنة المرضى هؤالء في والسالمة الفعالية في عامة

سناً.األكبر األفراد بعض لدى الحساسية زيادة استبعاد يمكن ال ولكن سناً ،

أملوديبين
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األصغر األشخاص عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد أكثر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص من كافية أعداداً بيسيالت أملوديبين ألقراص السريرية الدراسات تتضمن لم

حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل سناً. األصغر والمرضى السن كبار بين االستجابات في االختالفات عنها اإلبالغ تم التي األخرى السريرية التجارب تحدد لم سناً.

المرضى قلل لقد آخر. دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما الجرعات ، نطاق من األدنى الطرف عند يبدأ ما وعادة

من قللوا قد فوق فما عاماً 75 العمر من يبلغون الذين المرضى ألن نظراً أقل. أولية لجرعة حاجة هناك تكون وقد 40-60٪ ، بحوالي  AUCعن ناتجة زيادة مع أملوديبين تخليص من المسنون

للمرضى  TWYNSTAبأقراص األولي بالعالج ينصح ال لذلك ، مجم. 40 /5هي  TWYNSTAمن جرعة أقل تيلميسارتان. إلى مجم 2.5 أملوديبين أضف أو بملوديبين ابدأ أملوديبين ، تخليص

.])2.5(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [أكبر أو عاماً 75 أعمارهم تبلغ الذين

كبديقصور 8.6
.)5.3(واالحتياطات والتحذيرات  )2(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [الكبدي القصور أو الصفراوية القنوات انسداد اضطرابات من يعانون الذين المرضى في ببطء والرفع الدقيقة المراقبة

40 /5هي  TWYNSTAمن جرعة أقل تيلميسارتان. إلى مجم 2.5 أملوديبين أضف أو بملوديبين ابدأ أملوديبين ، تخليص من قللوا قد كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى ألن نظراً . ]

.])2.5(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [كبدي بضعف المصابين للمرضى  TWYNSTAبأقراص األولي بالعالج ينُصح ال لذلك ، مجم.

السباق8.7

.ً)مريضا1461 من 237 (محدوداً كان السود المرضى عدد لكن السود غير المرضى في لوحظ مما السود المرضى لدى الدم ضغط انخفاض حجم اقترب

10
تلميسارتان

دقات انتظام وعدم والدوخة ، الدم ، ضغط انخفاض هي تيلميسارتان أقراص مع الجرعة فرط أعراض تكون أن المرجح من البشر. لدى الزائدة بالجرعة يتعلق فيما محدودة بيانات تتوفر

طريق عن تيلميسارتان إزالة يتم ال داعم. عالج إجراء يجب بأعراض ، المصحوب الدم ضغط انخفاض حدوث حالة في . )المبهمي(السمبتاوي التحفيز من القلب بطء يحدث أن يمكن القلب.

الكلى.غسيل

الجرعةفرط

أملوديبين

  /مجمأكثر أو 4 تعادل واحدة فموية جرعات الوفاة. في تسببت التوالي ، على والجرذان ، الفئران في أملوديبين من كغم   /ملغم100 و كغم   /ملغم40 تعادل ماليات أملوديبين من واحدة فموية جرعات

ملحوظ.بشكل الدم ضغط وانخفاض المحيطية األوعية توسع في تسبب  )أساس2م  /مجمعلى لإلنسان بها الموصى القصوى الجرعة من أكثر أو مرة 11 (الكالب في أملوديبين كجم

تقارير محدودة. أملوديبين من المتعمدة الزائدة الجرعة تجربة تكون البشر ، في ملحوظ. بشكل الدم ضغط انخفاض مع المفرط المحيطية األوعية توسع في الزائدة الجرعة تتسبب أن يتُوقع قد

إدخال تم معتدال ً؛ وظل معوي لغسيل خضع المستشفى إلى نقله تم  )ملغ120 (آخر المستشفى. يدخل ولم أعراض عليه تظهر ولم ملغ 250 تناول مريضا تشمل متعمدة زائدة جرعة عن

يبلغ ذكر لدى عرضياً المخدرات من زائدة جرعة حالة توثيق تم البالزما. توسع بعد تطبيعه تم والذي  )زئبقمم 90 /50(الدم ضغط في انخفاض لديه وكان المستشفى إلى  )مجم105 (الثالث

الدم ، ضغط انخفاض على دليل وجود عدم مع مستقرة الحيوية العالمات كانت الطوارئ ، لغرفة التقديمي العرض أثناء . )كجم  /مجم2 حوالي (أملوديبين مجم 30 تناول شهراً 19 العمر من

.3Ipecac إعطاء تم الدقيقة. في نبضة 180 يبلغ القلب ضربات معدل ولكن

في البدء يجب الدم ، ضغط انخفاض حدوث حالة في الدم. لضغط متكررة قياسات إجراء الضروري من التنفسي. والجهاز للقلب نشطة مراقبة إجراء يجب كبيرة ، زائدة جرعة حدوث حالة في

مقابض استخدام في النظر فينبغي التحفظية ، اإلجراءات لهذه مستجيب غير الدم ضغط انخفاض ظل إذا للسوائل. الحكيم واإلعطاء األطراف ارتفاع ذلك في بما الدموية واألوعية القلب دعم

مرتبط أملوديبين ألن نظراً الكالسيوم. دخول حصار آثار عكس في الوريد في الكالسيوم غلوكونات تساعد قد البول. ومخرجات الدموية الدورة حجم إلى االنتباه مع  )فينيليفرينمثل (األوعية

مفيداً.الكلى غسيل يكون أن المرجح غير فمن بالبروتين ، عالية بدرجة

11
amlodipine.  وtelmisartan  من ثابتة جرعة مزيج هوTWYNSTA

وصف

وفي الماء في عملياً للذوبان قابل غير إنه قليال.ً صفراء إلى بيضاء صلبة مادة هو  Telmisartanالمضاد.  )AT1نوع (ببتيد غير 2 أنجيوتنسين مستقبل وهو  ، telmisartanعلى  TWYNSTAأقراص تحتوي

كيميائياً  Telmisartanيوصف قوية. قاعدة في للذوبان وقابل  ، )الهيدروكلوريكحمض في للذوبان قابل غير باستثناء (قوي حمض في ضئيل بشكل للذوبان وقابل 9 ، إلى 3 من الهيدروجيني األس نطاق

هي:الهيكلية وصيغته 2ا4ن30حC33هي التجريبية صيغته الكربوكسيل. حمض -benzimidazol[ -1'-yl-H-1'-bi،6'-propyl ]2-2dimethyl( methyl[  -'-biphenyl]1،1[  2-1'4،[(- '4 بأنه

CH3

CH3ن

نن
أوها

ن

CH
3

للذوبان قابل باهت ، أصفر إلى أبيض بلوري مسحوق هو أملوديبين . )(CCBهيدروبيريدين ثنائي الكالسيوم قنوات مانع وهو أملوديبين ، من البيزيالت ملح على  TWYNSTAأقراص تحتوي

ميثيل-1،4--6- )كلوروفينيل2 (-4-  ]ميثيل )إيثوكسيأمينو RS)4(  2- -)]-2ميثيل -5-إيثيل 3-هو بيزيالت ألملوديبين الكيميائي االسم اإليثانول. في للذوبان وقابل قليال ًالماء في

Sهي الهيكلية :وصيغتها 3ا6ح6ج •5ا25ClN2حC20هي التجريبية صيغته سلفونات . بنزين ديكاربوكسيالت -3،5-ديهيدروبيريدين
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أو مجم 80 أو مجم ، 40 مع فريز ، أملوديبين أو مجم 10 أو مجم 5 يعادل ما بيزيالت ، أملوديبين من بمزيج الفم طريق عن لإلعطاء قوة نقاط بأربع  TWYNSTAأقراص صياغة تمت

مجم.80 /10مجم ، 80 /5مجم ، 10   /40مجم ، 40 /5التالية: األربع المجموعات في مقدم تيلميسارتان

المعُالج النشا الجريزوفولفين ، السليلوز المغنيسيوم ، ستيرات السوربيتول ، الميغلومين ، البوفيدون ، الصوديوم ، هيدروكسيد التالية: النشطة غير المكونات على أيضاً  TWYNSTAأقراص تحتوي

.FD&C #1 واألزرق األصفر الحديديك أكسيد األسود ، الحديديك أكسيد الغرواني ، السيليكون أكسيد ثاني الذرة ، نشا مسبقاً ،

الرطوبة.من حماية وتتطلب للرطوبة ماصة  TWYNSTAأقراص تعتبر

الضوء.من الحماية  TWYNSTAأقراص تتطلب

12

العملآلية 12.1

السريريةالصيدلة

تلميسارتان

مع أنجيوتنسين ، - الرينين لنظام الرئيسي الضغط عامل هو 2 أنجيوتنسين . )2كينيناز إيس ، (لألنجيوتنسين محول إنزيم بواسطة محفز تفاعل في 1 أنجيوتنسين من 2 أنجيوتنسين يتكون

األلدوستيرون وإفراز األوعية مضيق تأثيرات  Telmisartanيمنع للصوديوم. الكلى امتصاص وإعادة القلب ، وتحفيز األلدوستيرون ، وإطالق تخليق وتحفيز األوعية ، تضيق تشمل تأثيرات

عن مستقل عملها فإن لذلك الكظرية. والغدة الملساء الدموية األوعية مثل األنسجة ، من العديد في مستقبالت AT1بـ انتقائي بشكل  IIاألنجيوتنسين ارتباط منع طريق عن  IIلألنجيوتنسين

2.األنجيوتنسين تخليق مسارات

من AT1لـ  )ضعف3000  (>بكثير أكبر تقارباً  Telmisartanيمتلك الوعائي. القلبي بالتوازن ارتباطه يعُرف ال AT2ولكن األنسجة ، من العديد في مستقبالت توجد AT2أيضاً يوجد

مستقبل.AT2مستقبالت

ارتفاع عالج في واسع نطاق على 1 ، األنجيوتنسين من 2 لألنجيوتنسين الحيوي التخليق يثبط الذي لألنجيوتنسين ، المحول اإلنزيم بمثبطات أنجيوتنسين الرينين-نظام على المفروض الحصار يستخدم

2كينيناز (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم يثبط ال التيلميسارتان ألن لألنجيوتنسين. المحول اإلنزيم أيضاً يحفزه تفاعل وهو البراديكينين ، تحلل أيضاً لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات تمنع الدم. ضغط

المعروفة األيونية القنوات أو األخرى الهرمونات مستقبالت يمنع أو  Telmisartanيرتبط ال اآلن. حتى معروف غير سريرية صلة له االختالف هذا كان إذا ما للبراديكينين. االستجابة على يؤثر ال فإنه  ، )

الدموية.واألوعية القلب تنظيم في بأهميتها

ومستويات الناتج البالزمي الرينين نشاط زيادة لكن الرينين ، إفراز على 2 لألنجيوتنسين السلبية التنظيمية الفعل ردود 2 األنجيوتنسين مستقبالت على المفروض الحصار يثبط

الدم.ضغط على التيلميسارتان تأثير على تتغلب ال المتداولة 2 األنجيوتنسين

أملوديبين

أملوديبين أن إلى التجريبية البيانات تشير القلب. وعضلة الوعائية الملساء العضالت إلى الكالسيوم أيونات من الغشاء تدفق يمنع هيدروبيريدين ثنائي الكالسيوم لقناة مانع هو أملوديبين

خالل من الخاليا هذه في الخلية خارج الكالسيوم أيونات حركة على الملساء الوعائية والعضالت القلب عضلة انقباض عمليات تعتمد هيدروبيريدين. وغير ديهيدروبيريدين ربط بمواقع يرتبط

يمكن القلب. عضلة خاليا من أكثر الوعائية الملساء العضالت خاليا على أكبر تأثير مع انتقائي ، بشكل الخاليا أغشية عبر الكالسيوم أيونات تدفق أملوديبين يمنع محددة. أيونية قنوات

نطاق ضمن باألملوديبين. الدم في الكالسيوم تركيز يتأثر ال العالجية. الجرعات عند السليمة الحيوانات في تالُحظ لم التأثيرات هذه لكن المختبرفي  العضليللتقلص السلبية اآلثار عن الكشف

المستقبل ، ارتباط موقع مع تدريجي وتفكك ارتباط بمعدل الكالسيوم قناة مستقبل مع الحركي تفاعله ويتميز  ، )pKa =8.6 (مؤيناً مركباً أملوديبين يعتبر الفسيولوجي ، الهيدروجيني األس

تدريجي.تأثير ظهور إلى يؤدي مما

الدم.ضغط وتقليل الطرفية الدموية األوعية مقاومة في انخفاض إلحداث الوعائية الملساء العضالت على مباشرة يعمل محيطي شرياني وعائي موسع هو أملوديبين

الدوائيةالديناميكيات 12.2

TWYNSTAأقراص
أيون مضاد (هيدروبيريدين ثنائي الكالسيوم مضاد للضغط: خافضة خصائص لهما عقارين من مزيج هو  TWYNSTAالدم. ضغط خفض في فعالة  TWYNSTAأقراص أن ثبت لقد

تيلميسارتان.2 ، األنجيوتنسين مستقبالت وحاصرات بيسيالت ، أملوديبين  ، )البطيئةالقناة مانع أو الكالسيوم

تكميلية.آليات خالل من ولكن المحيطية المقاومة تقليل طريق عن الدم ضغط خفض على  amlodipineو  telmisartanمن كل يعمل

تلميسارتان

مع البالزما تركيزات ذروة عند 90٪ بحوالي 2 لألنجيوتنسين الوريدي للتسريب الضاغط استجابة تثبيط إلى مجم  80telmisartan من جرعة أدت العاديين ، المتطوعين في

ساعة.24 لمدة 40٪ بنسبة التثبيط استمرار

ضغط ارتفاع لمرضى اإلعطاء وتكرار أصحاء ألشخاص تيلميسارتان من واحد إعطاء بعد الجرعة على تعتمد بطريقة  )(PRAالبالزما في الرينين ونشاط البالزما في 2 أنجيوتنسين تركيز زاد

مرضى مع المتعددة الجرعات دراسات في البالزما. في األلدوستيرون تركيزات على األصحاء األشخاص على يومياً واحدة مرة التيلميسارتان من ملغ 80 إلى يصل ما تناول يؤثر لم الدم.

في الكوليسترول مستويات ذلك في بما (الغذائي التمثيل وظيفة في أو  ، )الصوديومأو الدم مصل بوتاسيوم (اإللكتروليتات في سريرياً مهمة تغييرات هناك تكن لم الدم ، ضغط ارتفاع

.)البوليكحمض أو الجلوكوز ،  ، LDL ، HDLالثالثية ، والدهون الدم ،
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لم مجم ، 12.5 هيدروكلوروثيازيد مع باالشتراك مجم 80 تيلميسارتان أو مجم 80 بتيلميسارتان أسابيع 8 لمدة عولجوا طبيعية كلوية وظائف مع الدم ضغط بارتفاع مصاباً مريضاً 30 في

الكرياتينين.تصفية أو الكلوية ، األوعية ومقاومة الترشيح ، وكسر الكبيبي ، الترشيح ومعدل الكلوي ، الدم تدفق في األساس خط من سريرياً مهمة تغييرات هناك تكن

أملوديبين

الدم ضغط في االنخفاض هذا يترافق ال والوقوف. الوقوف وضعية في الدم ضغط انخفاض إلى يؤدي مما األوعية توسع أملوديبين ينتج الدم ، ضغط ارتفاع لمرضى عالجية جرعات إعطاء بعد

ويزيد الشرياني الدم ضغط من يقلل الوريد في لألملوديبين الحاد اإلعطاء أن من الرغم على المزمنة. الجرعات مع البالزما في الكاتيكوالمين مستويات أو القلب ضربات معدل في كبير تغير مع

إلى يؤد لم السريرية التجارب في الفم طريق عن أملوديبين تناول فإن المزمنة ، المستقرة الصدرية الذبحة من يعانون الذين للمرضى الدموية الدورة دراسات في القلب ضربات معدل من

ذبحة.الطبيعي. الدم ضغط من يعانون الذين المرضى في الدم ضغط أو القلب ضربات معدل في سريرياً مهمة تغييرات

يرتبط السن. وكبار الصغار المرضى من كل في بالتأثير البالزما تركيزات ترتبط األقل. على ساعة 24 لمدة للضغط الخافضة الفعالية على الحفاظ يتم يومياً ، واحدة مرة المزمن االستخدام مع

ملم 105-114 االنبساطي الضغط (المعتدل الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين األفراد فإن وهكذا ، المسبقة ؛ المعالجة ارتفاع بارتفاع أيضاً أملوديبين باستخدام الدم ضغط في االنخفاض حجم

انخفاض من يعانون الذين األشخاص يشهد لم . )زئبقيملم 90-104 االنبساطي الضغط (الخفيف الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى من 50٪ بنحو أكبر استجابة لديهم  )زئبقي

.)زئبقمم -2   /1 (+الدم ضغط في سريرياً مهم تغيير أي الدم ضغط

وتدفق الكبيبي الترشيح معدل وزيادة الكلوية األوعية مقاومة انخفاض إلى أملوديبين من العالجية الجرعات أدت الطبيعية ، الكلى وظائف من يعانون الذين الدم ضغط ارتفاع مرضى في

بروتينية.أو الترشيح جزء في تغيير دون الفعال الكلوي البالزما

بطين وظيفة من يعانون الذين المرضى في  )االنظامأو (التمرين وأثناء الراحة أثناء القلب لوظيفة الدموية الدورة القياسات أظهرت األخرى ، الكالسيوم قنوات حاصرات مع الحال هو كما

يرتبط لم الدموية ، الدورة دراسات في الحجم. أو االنبساطي الضغط نهاية األيسر البطين على أو  dt/  dPعلى كبير تأثير دون القلب مؤشر في طفيفة زيادة باألملوديبين يعالجون طبيعية

نتائج لوحظت فقد ذلك ، ومع لإلنسان. بيتا حاصرات مع تناوله عند حتى واإلنسان ، السليمة للحيوانات العالجية الجرعة نطاق في تناوله عند سلبياً العضلي التقلص في مؤثر بتأثير أملوديبين

كبيرة.سلبية العضلي التقلص في مؤثر تأثيرات لها عوامل مع القلب في قصور مع جيد تعويض على حصلوا الذين أو الطبيعيين المرضى في مماثلة

يغير لم المزمنة ، المستقرة الصدرية الذبحة من يعانون الذين المرضى في اإلنسان. أو السليمة الحيوانات في البطيني األذيني التوصيل أو األذينية الجيبية العقدة وظيفة أملوديبين يغير ال

يصاحب وما أملوديبين يتلقون الذين المرضى في مماثلة نتائج على الحصول تم السرعة. بعد األنفية الجيوب عقدة استعادة ووقت  HVو  AHتوصيل ملحوظ بشكل ملغ 10 الوريد إعطاء

آثار أي يالحظ لم الصدرية ، الذبحة أو الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين للمرضى بيتا حاصرات مع باالشتراك أملوديبين إعطاء فيها تم التي السريرية الدراسات في بيتا. حاصرات من ذلك

البطيني.األذين كتل من أعلى درجات ينتج أو القلب تخطيط فترات أملوديبين عالج يغير لم فقط ، الصدرية الذبحة مرضى مع السريرية التجارب في القلب. تخطيط لمعايير سلبية

.Norvasc®عبوة ملحق في عليها العثور يمكن التي الدم ضغط ارتفاع غير أخرى مؤشرات على أملوديبين يحتوي

الدواءحركية 12.3

TWYNSTAأقراص
منفصل.بشكل تناولهما عند والتيلميسارتان لألملوديبين الدوائية الحرائك مع بينهما الجمع عند والتيلميسارتان لألملوديبين الدوائية الحرائك تتشابه

60٪ و 24٪ بحوالي انخفض لتيلميسارتان بالنسبة األعلىCو  )(AUCالبالزما تركيز زمن منحنى تحت الكلية المساحة بالدهون ، غنية وجبة مع  mg 10/ 80TWYNSTAقرص تناول بعد

.])2.1(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [تغييرها يتم لم األعلىوسياألمريكية والجامعة ألملوديبين التوالي. على

تلميسارتان

المنطقة في انخفاض مع للتيلميسارتان ، الحيوي التوافر من طفيف بشكل الطعام يقلل الجرعات. بعد ساعة 1 - 0.5 في  telmisartanمن  )األعلى(Cالذروة تركيزات الفم ، طريق عن تناوله بعد

ملغ 160 و 40 عند الجرعة. على للتيلميسارتان المطلق الحيوي التوافر يعتمد مجم. 160 جرعة بعد 20٪ وحوالي مجم 40 قرص مع 6٪ بحوالي  )(AUCالبالزما تركيز زمن منحنى تحت الواقعة

األعلى(Cالبالزما تركيزات في نسبية زيادة مع مجم ، 20-160 الجرعة مدى على خطية غير الفم طريق عن لتيلميسارتان الدوائية الحرائك التوالي. على 58٪ و 42٪ البيولوجي التوافر كان

في تيلميسارتان تركيزات تصل ساعة. 24 حوالي يبلغ النهائي للتخلص عمر نصف مع األسي ثنائية تسوس حركيات  Telmisartanيظُهر متزايدة. بجرعات  )بالقاهرةاألمريكية والجامعة

يومياً.واحدة مرة الجرعات تكرار عند 2.0 إلى 1.5 من البالزما في تراكم مؤشر على  Telmisartanيحتوي البالزما. تركيزات ذروة من 10-25٪ حوالي إلى يومياً واحدة جرعة مع الحوض بالزما

أملوديبين

لألملوديبين البيولوجي التوافر يتأثر ال 90٪. و 64٪ بين المطلق البيولوجي التوافر تقدير تم وحده. أملوديبين تناول بعد ساعة 12 إلى 6 من ذروتها إلى البالزما في أملوديبين تركيزات تصل

الطعام.بوجود

من أيام 7-8 بعد أملوديبين من الثابتة البالزما مستويات إلى الوصول يتم ساعة. 30-50 حوالي من للتخلص نهائي عمر نصف مع الطور ثنائي البالزما من أملوديبين من التخلص يكون

المتتالية.اليومية الجرعات

توزيع
تلميسارتان

بالجرعات تحقيقه يتم الذي التركيز مدى على ثابتاً البالزما بروتين ارتباط يكون حامض. سكري بروتين - α1و األلبومين وخاصة  ، ٪)99.5 (>البالزما ببروتينات بشدة  Telmisartanيرتبط

اإلضافي.األنسجة ارتباط إلى يشير مما لتر 500 حوالي  telmisartanتوزيع حجم يبلغ بها. الموصى

أملوديبين

الدم.ضغط ارتفاع مرضى في البالزما ببروتينات المتداول أملوديبين من 93٪ من يقرب ما يرتبط كجم.   /لتر21 هو أملوديبين لتوزيع الظاهر الحجم

 والقضاءالغذائي التمثيل

تلميسارتان

على العثور تم الصفراوية ؛ القنوات إفراز طريق عن البراز في تغيير دون  ٪)97  (>المعطاة الجرعة معظم من التخلص تم  ، Cالمسمى تيلميسارتان 14الفمطريق عن أو الوريد في تناوله بعد

.)التواليعلى اإلشعاعي ، النشاط إجمالي من ٪ 0.49 و ٪ 0.91 (البول في فقط دقيقة كميات

وبول بالزما في تحديده تم الذي الوحيد المستقلب هو الرئيسي المركب غلوكورونيد دوائيا ؛ فعال غير جلوكورونيد أسيل لتشكيل االقتران طريق عن  Telmisartanاستقالب يتم

للتيلميسارتان.الغذائي التمثيل عملية في  P450السيتوكروم أنزيمات تشارك ال البالزما. في المقاس اإلشعاعي النشاط من 11٪ حوالي الجلوكورونيد يمثل واحدة ، جرعة بعد اإلنسان.

الجرعة.عن مستقلة الكلية واإلزالة النهائي النصف عمر أن يبدو دقيقة.   /مل >800telmisartan من البالزما إزالة إجمالي

أملوديبين
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البول.في تفرز المستقلبات من 60٪ و األم المركب من 10٪ مع الكبدي الغذائي التمثيل طريق عن نشطة غير مستقلبات إلى  ٪)90حوالي (واسع نطاق على أملوديبين يتحول

الخاصونالسكان
كلويقصور

واالحتياطات التحذيرات انظر [الدم ترشيح طريق عن الدم من تيلميسارتان إزالة يتم ال الكلى. وظائف في قصور من يعانون الذين المرضى عند الجرعة تعديل الضروري من ليس : تلميسارتان

)5.5([.

المعتادة.األولية الجرعة الكلوي بالفشل المصابون المرضى يتلقى قد لذلك الكلوي. بالضعف كبير بشكل لألملوديبين الدوائية الحرائك تتأثر ال : أملوديبين

كبديقصور

 )5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر [100٪ من المطلق البيولوجي التوافر ويقترب البالزما في تيلميسارتان تركيزات تزداد كبدي ، قصور من يعانون الذين المرضى في : تلميسارتان
.])8.5(محددة فئات في واالستخدام

من منخفضة أولية بجرعة ابدأ لذلك ، 60٪. إلى 40٪ بحوالي المنحنى تحت المساحة في زيادة إلى أدى مما أملوديبين تخليص من قللوا كبدي قصور من يعانون الذين المرضى : أملوديبين

أملوديبين.

جنس

استجابة في كبيرة زيادات على العثور يتم لم السريرية ، التجارب في ذلك ، ومع الذكور. عند منها اإلناث في مرات 2-3 بمقدار أعلى البالزما في التيلميسارتان تركيزات تكون ما عادة

ضروري.الجرعة تعديل ال النساء. في االنتصابي الدم ضغط انخفاض حدوث في أو الدم ضغط

الشيخوخةمرضى

.])2.1(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [عاماً 65 عن أعمارهم تقل الذين وأولئك السن كبار بين لتيلميسارتان الدوائية الحرائك تختلف ال : تلميسارتان

الجرعة انظر أملوديبين.من منخفضة أولية بجرعة ابدأ لذلك ، 60٪. إلى 40٪ بحوالي المنحنى تحت المساحة في زيادة إلى أدى مما أملوديبين تخليص من قللوا المسنون المرضى : أملوديبين

.])2.5(االستعمال وطريقة

13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

السريريةغير السموم علم

تلميسارتان

 )يوم  /كجم  /مجم1000 (للفئران تعُطى التي الجرعات أعلى عامين. إلى تصل لمدة والجرذان للفئران الغذائي النظام في  telmisartanإعطاء تم عندما السرطنة على دليل هناك يكن لم
هذه أن ثبت وقد تيلميسارتان. من  )(MRHDبها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد التوالي ، على مرة ، 13 و 59 حوالي أساساً ، 2م  /مجمعلى هي ،  )يوم  /كجم  /مجم100 (والجرذان

.)يوم  /مجمMRHD ) 80يتلقون الذين البشر لدى الجهازي التعرض التوالي ، على مرة ، 25  >ومرة 100  >لتيلميسارتانالجهازي التعرض متوسط   توفر نفسها الجرعات

والسالمونيال معالجرثومية الطفرات اختبارات االختبارات هذه وشملت الكروموسوم. أو الجين مستوى على بالتيلميسارتان متعلقة تأثيرات أي عن الجينية السمية فحوصات تكشف لم

 )Amesالصيني ،الهامستر خاليا مع جينية طفرة اختبار وهو  V79الميكروية ، الفئران واختبار البشرية ، الليمفاوية الخاليا مع خلوي خلوي .واختبار (قولونيةبكتريا

. telmisartanمن  MRHDأساس 2م  /مجمعلى مرة ، 13 حوالي  ، )تناولهايتم جرعة أعلى (يوم   /كجم  /مجم100 عند واإلناث للذكور التناسلي األداء على بالعقاقير متعلقة آثار أي يالحظ لم

البشر لدى الجهازي التعرض متوسط   ضعف 50 األقل على  )الحملمن السادس اليوم في محدد هو كما  AUC) telmisartanالجهازي التعرض متوسط   الفئران في الجرعة هذه عن نتج

.)يوم  /مجمMRHD ) 80عند

أملوديبين

كغ  /أملوديبينملغ 2.5 و 1.25 و 0.5 من يومية جرعة مستويات لتوفير محسوبة بتركيزات عامين ، إلى تصل لمدة الغذائي النظام في ماليات بأملوديبين المعالجة والفئران الجرذان تظهر لم

يوم.   /أملوديبينملغ 10 وهي  ][MRHDبها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد غرار على 2م  /ملغمعند جرعة أعلى كانت للفأر ، بالنسبة للدواء. مسرطن تأثير وجود على دليل أي يوم ،   /

.)كجم60 وزنه يبلغ مريض على الحسابات تعتمد (. MRHDمن ونصف مرتين حوالي أساس ، 2م  /ملغمعند جرعة أعلى كانت للجرذ ، بالنسبة

الكروموسوم.أو الجين مستوى على بالعقاقير صلة ذات آثار وجود عدم أملوديبين ماليات مع أجريت التي الطفرات دراسات كشفت

  /أملوديبينملغ 10 إلى تصل بجرعات  )التزاوجقبل يوماً 14 لمدة واإلناث يوماً 64 لمدة ذكور (ماليات بأملوديبين الفم طريق عن عولجت التي الفئران خصوبة على تأثير أي هناك يكن لم

.)أساس2م  /مجمعلى يوم .  /ملغ10 البالغة  MRHDأضعاف 10 حوالي (يوم   /كغ

 التنمويةالسمية 13.3

تلميسارتان

في يوم.   /كجم  /مجم45 إلى تصل فموية بجرعات الحوامل ولألرانب يوم   /كجم  /مجم50 إلى تصل فموية بجرعات الحوامل للفئران  telmisartanإعطاء عند ماسخة آثار أي يالحظ لم

 )(MRHDلإلنسان بها الموصى القصوى الجرعة ضعف 12 حوالي [يوم   /كجم  /مجم45 عند  ء)الغذاواستهالك الجسم وزن زيادة انخفاض (األمهات بسمية مرتبط الجنين أن لوحظ األرانب ،
 MRHDضعف 1.9 حوالي (يوم   /كجم  /مجم15 تبلغ  ء)الغذاواستهالك الجسم وزن زيادة في انخفاض (لألم السامة تيلميسارتان جرعات الجرذان ، في . ]أساس2م  /مجملكل مجم 80 البالغة

وتأخر الوالدة ، وزن وانخفاض الحيوية ، انخفاض ذلك في بما الولدان ، عند ضائرة تأثيرات إلى يؤدي أنه لوحظ وقد المتأخرة ، والرضاعة الحمل أثناء إعطاؤه تم الذي  ، )أساس2م  /مجمعلى

الجرذان في التنموية للسمية الملحوظ غير التأثير ذات الجرعات الفئران. حليب وفي المتأخر الحمل أثناء الفئران أجنة في  Telmisartanوجود إثبات تم الوزن. زيادة وانخفاض النضج ،

.)يوم  /ملغ80 (تيلميسارتان من لإلنسان بها الموصى القصوى الجرعة 2م.  /مجمعلى مرة ، 3.7 و 0.64 حوالي تبلغ التوالي ، على يوم ،   /كجم  /مجم15 و 5 واألرانب ،

أملوديبين

مجم 10 إلى تصل بجرعات أملوديبين ماليات مع الفم طريق عن الحوامل واألرانب الجرذان عولجت عندما أخرى جنينية   /جنينيةسمية أو مسخية حدوث على دليل أي على العثور يتم لم

األعضاء تكوين فترات خالل  )أساس2م  /ملغعلى أملوديبين ملغ 10 من   ][MRHDبها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد ضعف 20 و 10 حوالي التوالي ، على (يوم   /كجم  /أملوديبين

أضعاف5 حوالي (كبيرة زيادة الرحم داخل الوفيات عدد وزاد  ٪)50بنحو (كبير بشكل القمامة حجم انخفض ذلك ، ومع . )كجم60 يبلغ مريض وزن إلى الحسابات تستند (بهم. الخاصة الرئيسية

كل يطيل ماليات أملوديبين أن ثبت والحمل. التزاوج فترة وطوال التزاوج قبل يوماً 14 لمدة يوم   /كجم  /أملوديبينمجم 10 تعادل بجرعة ماليات أملوديبين تتلقى التي للفئران بالنسبة  )

الجرعة.هذه عند الجرذان في المخاض ومدة الحمل فترة من

14

TWYNSTAأقراص 14.1
نشطة.شواهد ذات تجارب 2 و الوهمي للتحكم خاضعة واحدة تجربة في الدم ضغط ارتفاع لعالج  TWYNSTAأقراص فعالية دراسة تمت

السريريةالدراسات
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كان إذا ما لتحديد الشديد إلى الخفيف الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى في أسابيع 8 لمدة التعمية ومزدوجة وعشوائية المراكز متعددة متوازية جماعية عاملة دراسة إجراء تم

بين األساسي االنقباضي الدم ضغط من يعانون مريضاً 1461 عشوائياً الدراسة اختارت الصلة. ذات األحادية بالعالجات مقارنة الدم ضغط خفض في فعالية أكثر  TWYNSTAباستخدام العالج

لتلقي تعيينهم تم الذين المرضى عشر. الستة العالج أذرع أحد إلى  )زئبقملم 102   متوسط (119 و 90 بين األساسي االنبساطي الدم وضغط  )زئبقيملم 153 يعني (زئبقي ملم 179 و 117

األولين.األسبوعين خالل منها توليفات أو ملغ 5 أملوديبين في بدأوا ملغ 10 أملوديبين

)زئبقمم (جالساً االنبساطي   /االنقباضيالدم ضغط في األساس خط من الوهمي الدواء من المطروح التغيير متوسط   6: الجدول
األحاديالعالج مكونات مقابل المركب العالج :

ملغتيلميسارتان ،ملغأملوديبين ،

04080

0--12.1/  7.2--11.8/  7.8-

5-12.9/  7.2--19.3/  10.3--19.6/  12.0-

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

لوحظ أملوديبين ،   /تيلميسارتانتركيبة يتلقون الذين المرضى في العالج. بدء بعد أسبوعين غضون في أملوديبين   /تيلميسارتانلتوليفة للضغط الخافض التأثير غالبية تحقيق تم

.)8و 6 و 4 و 2 األسبوع (تقييم كل في الصلة ذات األحادية بالعالجات عولجوا الذين بالمرضى مقارنة الجلوس عند االنقباضي والضغط االنبساطي الدم ضغط في كبير انخفاض

وغير السكري بداء المصابين المرضى وفي واإلناث ، الذكور المرضى وفي عاماً ، 65 عن أعمارهم تقل والذين عاماً 65 عن أعمارهم تقل الذين المرضى في مشابهاً  TWYNSTAألقراص للضغط الخافض التأثير كان

به.المصابين

.ً)مريضا1461 من 237 (محدوداً كان السود المرضى عدد لكن السود غير المرضى في لوحظ مما السود المرضى لدى الدم ضغط انخفاض حجم اقترب

فترة مدار على العيادة في واالنبساطي االنقباضي الدم ضغط تخفيض مع شوهدت التي النتائج مريضاً 562 من فرعية مجموعة على أجريت التي  )(ABPMالدم لضغط اآللية المراقبة أكدت

ساعة.24 تبلغ التي الكاملة الجرعات

149.5   /96.6االنبساطي   /االنقباضياألساس خط متوسط   (الشديد إلى الخفيف الدم ضغط ارتفاع من يعانون مريضاً 1097 مجموعه ما تلقى نشطة ، ومراقبة التعمية مزدوجة دراسة في

BP  متفوقاً المركبة العالجات من كل كان اإلعطاء ، من أسابيع 8 بعد . )مجم10 أو مجم 5 (وحده أملوديبين أو  )مجم80 /5ملغ. 5 أملوديبين في كاف ٍبشكل التحكم يتم لم الذين  )زئبقمم

 )والوذمةالمعممة والوذمة المحيطية الوذمة (بالوذمة المتعلقة األحداث كانت واالنقباضي. االنبساطي الدم ضغط تقليل في أملوديبين األحادي العالج جرعات على إحصائياً ملحوظ بشكل
 .)التواليعلى 27.2٪ مقابل 4.3٪ (مجم 10 أملوديبين تلقوا الذين بالمرضى مقارنة بكثير أقل  )مجم80 /5أو مجم TWYNSTA )5/ 40تلقوا الذين المرضى في

األحاديالعالج مقابل المركب العالج بالجلوس: االنبساطي   /االنقباضيالدم ضغط على التأثير 7: الجدول

ملغ10 أملوديبين من الفرقملغ5 أملوديبين من الفرق1التغييريعنيالعالجمجموعة

*-1.4  * /2.4 -*-3.6  * /7.4 --9.4  /13.6-270 =ن مجم ؛ 40 /5توينستا عقار
*-2.7  * /3.9 -*-4.9  * /8.8 --10.6  /15.0-271 =ن مجم ؛ 80 /5توينستا

-- - --- --5.7  /6.2-255 =ن ملغ ؛ 5 أملوديبين

-- --- --8.0  /11.1-261 =ن ملغ ؛ 10 أملوديبين

0.05<ف  *

االنبساطي  /االنقباضيالدم ضغط في 8 األسبوع في األساس خط من التغيير متوسط   1

االنبساطي   /االنقباضياألساس خط متوسط   (الشديد إلى الخفيف الدم ضغط ارتفاع من يعانون مريضاً 947 مجموعه ما تلقى النشطة ، للرقابة خاضعة التعمية ، مزدوجة ثانية دراسة في

95.6/   147.5BP  زئبقيملم(  تلقوا ملغ 10 أملوديبين في كاف ٍبشكل التحكم يتم لم الذينTWYNSTA )10/ 40تفوق أسابيع ، 8 بعد . )مجم10 (وحده أملوديبين أو  )مجم80 /10أو  )ملغ

واالنقباضي.االنبساطي الدم ضغط تقليل في أملوديبين األحادي العالج على إحصائياً ملحوظ بشكل المركبة العالجات من كل

األحاديالعالج مقابل المركب العالج بالجلوس: االنبساطي   /االنقباضيالدم ضغط على التأثير 8: الجدول

ملغ10 أملوديبين من الفرق1التغييريعنيالعالجمجموعة

*-2.8  * /3.7 --9.2  /11.1-306 =ن مجم ؛ 40 /10توينستا عقار
*-2.8  * /3.9 --9.3  /11.3-310 =ن مجم ؛ 80 /10توينستا

-- --6.5  /7.4-305 =ن ملغ ؛ 10 أملوديبين

0.05<ف  *

االنبساطي  /االنقباضيالدم ضغط في 8 األسبوع في األساس خط من التغيير متوسط   1

تيلميسارتان14.2

التأثيرات بفحص هؤالء أحد قام مجم. 20-160 من مجموعة ودراسة الوهمي ، للتحكم خاضعة رئيسية سريرية تجارب ست في  telmisartanمن للضغط الخافضة التأثيرات إثبات تم

95-114 االنبساطي الدم ضغط (المتوسط   إلى الخفيف الدم ضغط ارتفاع من يعانون مريضاً 1773 مجموعه ما الدراسات شملت معاً. وهيدروكلوروثيازيد لتيلميسارتان للضغط الخافضة

SBP( 6/   6-8  /(DBPتقريباً الوهمي الطرح بعد األساس خط من الدم ضغط انخفاض حجم كان يومياً ، واحدة مرة  telmisartanتناول بعد بتيلميسارتان. عولجوا منهم 1031  ، )زئبقيملم

في إضافياً انخفاضاً تسبب  )مجم160 حتى (الكبيرة الجرعات أن يبدو ال مجم. 80 مقابل زئبق مم 7-8   /1213- و مجم ، 40 مقابل زئبق مم 6-8   /9-13مجم ، 20 مقابل زئبق مم

الدم.ضغط

تدريجيا ًالدم ضغط عاد تيلميسارتان ، بأقراص العالج توقف مع أسابيع. 4 بنحو أقصى انخفاض مع األولى ، الجرعة بعد الدم ضغط انخفض تيلميسارتان ، مع للضغط الخافض العالج بدء عند

ال األقل. على واحد عام إلى تصل لمدة استمر قد  telmisartanتأثير أن بدا  ، )الوهميالتحكم بدون (المدى طويلة الدراسات خالل واحد. أسبوع إلى أيام عدة مدى على األساس خط قيم إلى

بشكل أقل  )منخفضةالرينين نسبة تكون ما عادة (السود المرضى لدى الدم ضغط استجابة الجسم. كتلة مؤشر أو الوزن أو الجنس أو المريض بعمر لتيلميسارتان للضغط الخافض التأثير يتأثر

لألنجيوتنسين.المحول اإلنزيم ومثبطات 2 األنجيوتنسين مضادات كل ، وليس لمعظم ، بالنسبة صحيحاً هذا كان القوقازيين. المرضى من ملحوظ

التيلميسارتان العالج مع تحقق الذي لالنخفاض الحجم في مشابهاً كان الدم ضغط في بالجرعة مرتبط إضافي انخفاض إلى هيدروكلوروثيازيد إلى تيلميسارتان إضافة أدت مضبوطة ، دراسة في

تيلميسارتان.إلى إضافته عند الدم ضغط في إضافي تأثير أيضاً لهيدروكلوروثيازيد كان األحادي.
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مرة التيلميسارتان تناول عن الناتج للضغط الخافض التأثير على الحفاظ يتم ملغ ، 80 و 40 و 20 بجرعات واحدة. فموية جرعة تناول بعد ساعات 3 غضون في للضغط الخافض النشاط يبدأ

من مجم 40-80 لجرعات ساعة 24 مدار على الذروة إلى الحوض نسبة كانت التقليدية ، الدم ضغط وقياسات المتنقل الدم لضغط اآللية المراقبة مع كاملة. ساعة 24 لمدة يومياً واحدة

.٪)0.04(منخفضاً الشواهد ذات التجارب جميع في األولى الجرعة بعد بأعراض المصحوب العظام تقويم وقوع كان واالنبساطي. االنقباضي الدم ضغط من لكل 70-100٪ تيلميسارتان

الشواهد.ذات التجارب في بتيلميسارتان عولجوا الذين للمرضى القلب ضربات معدل في تغييرات هناك تكن لم

أملوديبين14.3

الوهمي. الدواء على مريض 538 و أملوديبين على مريض 800 شملت الوهمي ، للتحكم خاضعة التعمية ، مزدوجة عشوائية دراسة 15 في لألملوديبين للضغط الخافضة الفعالية إثبات تم

ملم 12 /6حوالي بمتوسط   الجرعة ، من ساعة 24 بعد والوقوف الوقوف وضعية في الدم ضغط في وهمي بدواء مصححة إحصائية داللة ذات تخفيضات أنتجت اليومي ، اإلعطاء بمجرد

فترة مدى على الدم ضغط تأثير على الحفاظ لوحظ المتوسط. إلى الخفيف الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى في االستلقاء وضع في زئبقي ملم 13 /7و الوقوف وضع في زئبقي

والحوض.الذروة تأثير في بسيط اختالف مع ساعة ، 24 الجرعات

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16
طباعة يتم أدناه. الموضحة القوة نقاط في  amlodipineو  telmisartanعلى تحتوي الجانبين من ومحدبة الشكل بيضاوية الطبقات متعددة أقراص شكل على  TWYNSTAأقراص تتوافر

وتكوينات القوة نقاط في الفم طريق عن لإلعطاء  TWYNSTAأقراص توفير يتم واحد. جانب على للمنتج الفردي اللوحي الجهاز وكود  INGELHEIM BOEHRINGERبرمز  TWYNSTAأقراص

التالية:العبوة

يعادل ما (القرص قوة
ملغ )أملوديبين  /تيلميسارتان

طرَد
ترتيب

# NDCالمنتجكود

30نفطةمجم40 /5

90نفطة

0597-0124-37

0597-0124-29

ال

30نفطةمجم40 /10

90نفطة

0597-0125-37

0597-0125-29

2أ 

30نفطةمجم80 /5

90نفطة

0597-0126-37

0597-0126-29

A3

30نفطةمجم80 /10

90نفطة

0597-0127-37

0597-0127-29

A4

تخزين

إال البثور من بإزالته تقم ال . ]USPعليها تسيطر التي الغرفة حرارة درجة انظر [)فهرنهايتدرجة 86 - درجة 59 (مئوية درجة 30 - درجة 15 إلى بالرحالت يسمح  ؛ )فهرنهايتدرجة 77 (مئوية درجة 25 عند تخزينها

والضوء.الرطوبة من حماية مباشرة. تناوله قبل

المعتمد المريض وصف انظر  المرضىإرشاد معلومات 17

.)17.2(والدواء الغذاء إدارة من

الحمل17.1

[ممكن وقت أسرع في الحمل حاالت عن أطبائهم بإبالغ المرضى هؤالء نصح أنجيوتنسين. الرينين نظام على تعمل التي لألدوية التعرض عواقب عن اإلنجاب سن في المريضات أبلغ
.])5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر

والدواءالغذاء إدارة من المعتمد المريض تصنيف 17.2

هذه.الوصفة معلومات نهاية في مقطوعة نشرة شكل على المريض وصف تقديم يتم

Novartis.  لشركة مسجلة تجارية عالمة هيInc. Maalox
، Pfizer  لشركة مسجلة تجارية عالمة هيNorvasc

خالل:من وزعت

 06877CT ، Inc. Ridgefield Pharmaceuticals Ingelheim شركة

Boehringer  األمريكيةالمتحدة الواليات

ألمانيا ، Ingelheim ، GmbH International Ingelheim Boehringerمن: مرخصة

 GmbH International Ingelheimلشركة 2009 لعام  ©النشر حقوق

Boehringer  محفوظةالحقوق جميع

5،591،762رقم األمريكية االختراع براءة بموجب  TWNYSTAأقراص تغطية يتم

2009أكتوبر القس:

OT25024BJ1409
71553-01
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