
)4(المفرطة. الحساسية مثل لألرتيسونات ، الخطيرة الحساسية فرط

واإلحتياطات-------------------المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -المعلوماتوصف على الضوء يسلط
الستخدام الالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال

INJECTION FOR ARTESUNATE  كاملةرؤية وفعالية. بأمان
العالج بعد االنحاللي الدم فقر حاالت عن اإلبالغ تم : العالجبعد الدم انحالل•

مراقبالدم. نقل لتتطلب يكفي بما وخيمة
)5.1(االنحاللي. الدم فقر على دليل على للحصول العالج بعد أسابيع 4 لمدة المرضىللحقن. ARTESUNATEعن المعلومات وصف

األمريكية الموافقة الوريد في لالستخدام للحقن ،
2020ARTESUNATE األولية:

--------------------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
في بما الحساسية لفرط خطيرة تفاعالت عن اإلبالغ تم : الحساسيةفرط•

الحساسية فرط عالمات ظهرت إذا توقف المفرطة. الحساسية ذلك

)5.2(الخطيرة. المرضى لدى الحادة للمالريا األولي للعالج محدد للمالريا مضاد هو للحقن أرتيسونات

الشديدةالمالريا عالج واألطفال. البالغين

للمالريا مضاد لنظام كاملة عالجية دورة للحقن  Artesunateمع يتبع أن يجب

)1(الفم. طريق عن يؤخذ
------------------------------------ العكسية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مع عنها المبلغ  )أكثرأو ٪ 2 حدوث (شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت تشمل

Artesunate  الحادةالوخيمة للمالريا السريرية التجارب في للحقن االستخدامحدود

)6.1(واليرقان. الهيموجلوبين وبيلة   الكلى غسيل يتطلب الذي الكلوي الفشلhypnozoiteعلى تحتوي التي الكبدية المرحلة أشكال يعالج ال للحقن أرتيسونات
أوالنشيطةالمتصورة  بسببالمالريا انتكاسات يمنع لن وبالتالي المتصورة

[على  LLC Amivasبـ اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغمعالعالج يصاحب . البيضويةالمتصورة
4827-526-855-1)-855-1AMIVAS5[(  أوFDA  1-800-1088-الرقم علىFDA أو المالريا لعالج ضروري  8aminoquinoline-عقار مثل للمالريا المضاد العامل

P. )1(medwatch/www.fda.gov.البيضويةأوP. vivaxل الناتجةالشديدة

-----------األدوية------------------ تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ----------------------واالدارة الجرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عن تدار كجم   /مجم2.4 هي للحقن  Artesunateمن بها الموصى الجرعة•

وساعة ، 24 و ساعة 12 و ساعة 0 في الوريد طريق

مضادات ريتونافير أو نيفيرابين

راقب متزامن ، بشكل استخدامه تم إذاالقهقريةالفيروسات

المحتملة.المخفضة للمالريا المضادة الفعالية المضاد العالج تحمل على قادراً المريض يصبح حتى يومياً واحدة مرة تناوله يتم ذلك بعد

)2.1(الفم. طريق عن للمالريا
سبيل على (القوية  UGTمحرضات

)712.3 ، (كاربامازيبين ،ريفامبين ، المثال ،
تزيد بطيئة جرعة شكل على الوريد طريق عن للحقن المكونة األرتيسونات إدارة•

)2.1(دقيقتين. إلى دقيقة عن
)الفينيتوين

---------------------محددة مجموعات في االستخدام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -)2.1(الوريد. في المستمر التسريب طريق عن للحقن أرتيسونات بإدارة تقم ال•

إعطاء فإن ذلك ، ومع للجنين. ضرراً يسبب قد الحيوانية ، البيانات على بناء ً حمل:

الشديدةالمالريا لعالج للحقن أرتيسونات وإدارة تحضير حول تعليمات على للحصول الكاملة الوصفات معلومات انظر•

(الحمل. بسبب العالج يتأخر أن ينبغي ال والجنين. الحامل المرأة لحياة منقذا ًيكون قد)2.2(للحقن. أرتيسونات
، 5.38.1(

--------------------والقوة الجرعة أشكال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

للدستور الجرعة أحادية قنينة في كمسحوق األرتيسونات من ملجم 110 : للحقن

)3(المتوفرة. المعقم المخففة المادة مع
المرضىاستشارية معلومات على للحصول 17 انظر

2020/5المنقحة:
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كاملةوصفية معلومات

واالستخداماالستطبابات 1

واألطفال.البالغين المرضى لدى الشديدة للمالريا األولي للعالج للحقن  Artesunateإلى يشار

عن يؤخذ للمالريا مضاد لنظام كاملة عالجية دورة للحقن األرتيسونات باستخدام الحادة المالريا عالج يتبع أن دائماً يجب

.)]2.1(والتعاطي الجرعة انظر [الفمطريق

االستخدامحدود

انتكاسات يمنع لن وبالتالي المتصورةhypnozoiteعلى تحتوي التي الكبدية المرحلة أشكال يعالج ال للحقن أرتيسونات

8-عقار مثل للمالريا مضاد بعامل المتزامن العالج البيضوية.المتصورة أوالنشيطةالمتصورة بسببالمالريا

aminoquinoline  بسببالشديدة المالريا لعالج ضروري

P. [(2.1)والتعاطي الجرعة انظر [.البيضاوي أو .Pالنشيطة
االستعمالوطريقة الجرعة 2

واألطفالالبالغين المرضى في واإلدارة بها الموصى الجرعة 2.1

و ساعة 12 و ساعة 0 في الوريد طريق عن إعطاؤها يتم كجم   /مجم2.4 هي للحقن  Artesunateمن بها الموصى الجرعة

الفم.طريق عن للمالريا المضاد العالج تحمل من المريض يتمكن حتى يومياً واحدة مرة تناولها يتم ذلك وبعد ساعة ، 24

الجرعة انظر [دقيقتينإلى دقيقة عن تزيد بطيئة جرعة شكل على الوريد طريق عن للحقن المكونة األرتيسونات إدارة

الوريد.في المستمر التسريب طريق عن للحقن أرتيسونات إدارة ليسيفعل. .)2.2(االستعمال وطريقة

، المتصورة.hypnozoiteعلى تحتوي التي الكبدية المرحلة أشكال ضد نشط للمالريا مضاد بعامل للحقن أرتيسونات إدارة

أو .Pالنشيطةبسببالشديدة المالريا من يعانون الذين للمرضى  ، 8aminoquinoline-عقار مثل

. .Pالبيضوية

دستور الوريدفي لإلعطاء للحقن أرتيسونات تحضير 2.2

من مل 12 من تتكون مخففة مادة توفير يتم اإلعطاء. قبل الموردة المخففة المادة مع للحقن أرتيسونات يتكون أن يجب

مل 11 اسحب للحقن ،  Artesunateلتشكيل للحقن.  Artesunateمع الصوديوم فوسفات  8.0pH M 0.3 معقم محلول

. )مل  /مجم10 هو لألرتيسونات النهائي التركيز يتكون عندما (أرتيسونات قارورة في وحقنها وحقنة بإبرة المخفف هذا من

مرئية.جزيئات أي يتبقى وال تماماً المسحوق يذوب حتى دقائق 6 إلى 5 إلى تصل لمدة  )ترجيهال (بلطف حركي

المحلول سمح كلما اإلعطاء ، قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن األدوية منتجات فحص يجب

اللون.في تغير أو   /وجسيمات وجود لوحظ إذا للحقن األرتيسونات مادة تدير ال بذلك. والحاوية

مدى على بطيئة كبلعة  )مثبتةإبرة أو وريدي خط خالل من (الوريد طريق عن المكون المحلول بحقن قم التشكيل ، بعد

االستخدام.بعد الدواء منتج من مستخدم غير جزء وأي القارورة من تخلص دقيقتين. إلى دقيقة

المشكلةالحل تخزين

المقدمة.المخففة المادة مع التكوين من ساعة 1.5 غضون في تشكيله تم الذي الحل إدارة

القوةونقاط الجرعة أشكال 3

قنينة في ناعم بلوري مسحوق تقريبا ً، أبيض أو معقم أبيض بلوري كمسحوق األرتيسونات مادة من ملغ 110 للحقن:

للدستور.الجرعة وحيدة زجاجية

14من 2 الصفحة

4613972المرجعي: الرقم



موانع4

الحساسيةفرط 4.1

والتفاعالت  )5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [المفرطةالحساسية مثل لألرتيسونات ، الخطيرة الحساسية بفرط يعرف

.)]6.2(العكسية

الدم انحالل 5.1 واالحتياطات التحذيرات 5

العالجبعد

نقص مثل (الدم انحالل على مختبري دليل وجود مع الهيموجلوبين بانخفاض األرتيسونات بعد المتأخر الدم انحالل يتميز

اإلبالغ تم باألرتيسونات. العالج بدء من األقل على أيام 7 بعد يحدث الذي  )الالكتاتهيدروجين نازعة وزيادة الهابتوجلوبين

مراقبة يجب . )]6.2(العكسية التفاعالت انظر [الدمنقل لتتطلب يكفي بما شديدة العالج بعد االنحاللي الدم فقر حاالت عن

نظراً االنحاللي. الدم فقر على دليل عن بحثاً للحقن أرتيسونات باستخدام باألرتيسونات العالج بعد أسابيع 4 لمدة المرضى

انحالل على دليل لديهم باألرتيسونات العالج بعد المتأخر الدم انحالل من يعانون الذين المرضى من فرعية مجموعة ألن

مثل العالج ، كان إذا ما لتحديد المباشر الغلوبولين مضاد اختبار إجراء في ففكر المناعة ، بوساطة الدم

ضرورياً.الكورتيكوستيرويدات ،

الحساسيةفرط 5.2

(بالحقن األرتيسونات استخدام أثناء المفرطة الحساسية حاالت ذلك في بما لألرتيسونات الحساسية فرط عن اإلبالغ تم
أو التنفس ضيق أو الدم ضغط انخفاض حدث إذا . )]6.16.2 ، (العكسية التفاعالت انظر [)للحقنأرتيسونات ذلك في بما

واستمرار للحقن أرتيسونات إعطاء عن التوقف في ففكر للحقن ، أرتيسونات إعطاء أثناء المعمم الجلدي الطفح أو الشرى

للمالريا.مضاد آخر بعقار العالج

الحيواناتفي الجنينية السمية 5.3

المخاطر الحوامل النساء لدى األرتيميسينين فئة من األخرى واألدوية الفموية األرتيسونات مع الواسعة الخبرة تحدد لم

للجنين.أو لألم عكسية نتائج أو إجهاض أو رئيسية خلقية عيوب حدوث من بالعقاقير المرتبطة

إنجاب إلى يؤدي الحمل من مبكر وقت في للجرذان واحداً وريدياً أرتيسونات إعطاء أن الحيواني التكاثر دراسات تظهر

زيادة إلى يؤدي والقرود واألرانب الجرذان في  ء)لإلعطامعتمداً طريقاً ليس (الفم طريق عن األرتيسونات وإعطاء الجنين

انظر [مؤكدغير البيانات لهذه السريرية األهمية فإن ذلك ، ومع الجنينية . والتشوهات االنجاب في الجرعة على تعتمد

.)]8.1(محددة فئات في االستخدام

(محددة فئات في االستخدام انظر [والجنينلألم خطيرة ووفيات مراضة إلى الحمل أثناء الحادة المالريا عالج تأخير يؤدي قد
.)]17(المرضى إرشاد ومعلومات  )8.1

العكسيةالتفاعالت 6

قسم في بالتفصيل للحقن  Artesunateمع لوحظت التي التالية سريرياً المهمة الجانبية التفاعالت مناقشة تمت

واالحتياطات:التحذيرات

)]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [العالجبعد الدم انحالل•
)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [الحساسيةفرط•

السريريةالتجارب تجربة 6.1

في لوحظت التي الضار التفاعل معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

المعدالت تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب

الممارسة.في المالحظة

من يعانون مرضى في شواهد ذات معشاة تجربة في الوريد في لألرتيسونات التعرض أدناه الموضحة البيانات تعكس

تجربة وهي  ، )1التجربة (الوريد في بأرتيسونات عولجوا مريضاً 730 ذلك في بما آسيا ، شرق جنوب في الحادة المالريا

شديدةالمصابين. األطفال مرضى في بالحقن لألرتيسونات ومضبوطة داعمة منشورة عشوائية

14من 3 صفحة

4613972المرجعي: الرقم



تم الحادة بالمالريا مصاب مريض 102 في المتحدة الواليات في المنضبطة غير المفتوحة التسمية ودراسة  )2التجربة (إفريقيا في المالريا

.)3تجربة (للحقن أرتيسونات باستخدام عالجهم

ثم ساعة 24 و ساعة 12 و ساعة 0 في الوريد طريق عن كجم   /مجم2.4 أرتيسونات مريضاً 730 تلقى األولى ، التجربة في

ثالث الوريد طريق عن كجم   /مجم10 ثم الوريد في كجم   /مجم20 بجرعة الكينين مقارنة مريضاً 730 وتلقى يومياً واحدة مرة

كانوا 74٪ و  )سنة2-87 المدى (سنة 28 المرضى عمر متوسط   كان آسيا. شرق جنوب في الحادة المالريا لعالج يوميا ًمرات

جرعات9 إلى 1 من تتراوح (جرعات 3   متوسط المرضى تلقى حوامل. إناث 3٪ و سنة 15 من أقل أطفال مرضى 14٪ و ذكور

  /مجم2 األرتيسونات ذراع في المرضى تلقى الفم ، طريق عن العالج تحمل على القدرة بمجرد الوريد. في األرتيسونات من  )

الكينين الكينين ذراع في المرضى وتلقى  )جرعاتنظام أو معتمداً مساراً ليس (يومياً الفم طريق عن األرتيسونات من كجم

الكامل.العالج العالج. من أيام 7 إلكمال ساعات 8 كل كجم   /مجم10 الفم طريق عن

دول 9 في الشديدة المالريا من يعانون والذين عاماً 15 عن أعمارهم تقل الذين األطفال مرضى عولج الثانية ، التجربة في

بالحقن.الكينين أو بالحقن األرتيسونات باستخدام أفريقية

صفر عند الوريد في األرتيسونات من كجم   /مجم2.4 جرعات أربع المرضى من  ٪)90(102 من 92 تلقى 3 ، التجربة في

(39 للمرضى  )المدى(العمر متوسط   كان الفم. طريق عن للمالريا مضاد عالج تليها ساعة 48 و ساعة 24 و ساعة 12 و ساعة
آسيويون.9٪ و بيض ، 25٪ و أفريقي ، أصل من أمريكيين كانوا 63٪ الذكور. من كانوا 61٪ و سنة  )72إلى 1

مراقبة أي إجراء يتم ولم االستشفاء أثناء سلبية فعل ردود عن اإلبالغ تم 3 والتجربة 2 ، التجربة 1 ، للتجربة بالنسبة

العالج.بعد مخبرية

1التجربة في شيوعاً األكثر العكسية التفاعالت

أرتيسونات يتلقون الذين المرضى في متكرر بشكل تحدث التي  )أكثرأو ٪ 2 (شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت

.)1الجدول (واليرقان الهيموغلوبين ، وبيلة   الكلى ، غسيل هي 1 التجربة في الوريد في

في الحادة المالريا من عولجوا الذين المرضى من ٪ 2 في مختارة عكسية تفاعالت تحدث1:الجدول
1التجربة

أرتيسونات
)730 =ن (

كينين
1)730 =ن (

سلبيفعل رد

)٪7.3(53)٪8.9(265الكلىغسيل يتطلب الذي الحاد الكلوي الفشل
)٪4.5(33)٪6.7(49هيموغلوبينيةبيلة

)٪1.9(14)٪2.3(17اليرقان
الدراسة.عقار من جرعات أي الكينين لعقار عشوائياً اختياره تم واحد مريض يتلق لم األولى ، التجربة في 1

البريتوني.الكلى غسيل الكلى ، غسيل الكلى ، غسيل المصطلحات: يشمل 2

عصبيةعقابيل

العصبية العواقب تضمنت المستشفى. من الخروج وقت في عصبية عقابيل أجل من 1 التجربة في المرضى تقييم تم

عام ، وضعف ورعاش ، نفسية ، عصبية وأعراض وترنح ، جزئي ، شلل   /نصفيوشلل التوازن ، فقدان عنها المبلغ

مقارنة ملحوظة عصبية إعاقات األرتيسونات ذراع في  ٪)1(مرضى 7 لدى كان المستشفى ، من الخروج عند وأرق. وارتباك

الكينين.ذراع في  ٪)0.4(مرضى 3 بـ

2التجربة في السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم

بالحقن بالكينين كغم   /ملغم2.4 بالحقن األرتيسونات تقارن  )2تجربة (مفتوحة شواهد ذات معشاة منشورة تجربة في

في لألرتيسونات األمان تعريف ملف كان إفريقيا ، في الحادة بالمالريا المصابين  ً)عاما15 من أقل (األطفال مرضى في

عند العصبية االضطرابات من أكبر حاالت حدوث ذلك في بما 1 للتجربة الموصوفة لتلك عام بشكل مشابهاً الوريد

الكينين.بذراع مقارنة األرتيسونات ذراع في المستشفى من الخروج

3التجربة في شيوعاً األكثر العكسية التفاعالت

٪)18(الصفيحات قلة  ، ٪)27(الترانساميناز زيادة  ، ٪)65(الدم فقر هي 3 التجربة في شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت
الحاد. ، ٪)10(البيضاء الكريات عدد زيادة  ، ٪)10(الحاد الكلوي الفشل  ، ٪)14(الدم بيليروبين فرط  ،
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 ، ٪)3(األوعية داخل المنتشر التخثر  ، ٪)5(العدالت قلة  ، ٪)7(اللمفاويات قلة  ، ٪)8(التنفسية الضائقة متالزمة

.٪)3(واإلسهال  ، ٪)3(الرئوية الوذمة  ، ٪)3(الرئوي االلتهاب  ، ٪)3(الكرياتينين ارتفاع

للمالريا السريرية التجارب في للحقن أرتيسونات باستخدام عنها اإلبالغ تم التي سريرياً المهمة العكسية التفاعالت

األصحاءالمتطوعين وفي  ً)معتمدامؤشراً ليس (المعقدة غير

والجهاز الدم اضطرابات  األصحاء:المتطوعين أو المرضى من ٪2 >فيسريريا التالية السلبية الفعل ردود حدثت

 والقيءالبطن في آالم الهضمي:الجهاز اضطرابات  الشبكيةالخاليا عدد انخفاض البيض ، الكريات قلة الليمفاوي:

دوار ، األذن ، طنين الذوق ، عسر : العصبيالجهاز اضطرابات  بيركسيااإلدارة:الموقع وظروف العامة االضطرابات

متسرعالجلد:تحت واألنسجة الجلد اضطرابات  سعالوالمنصف:والصدر التنفسي الجهاز اضطرابات  صداع

اضطرابات  األصحاء:المرضى أو المتطوعين من 2٪ من أقل في التالية سريرياً المهمة التفاعالت حدثت

الشرىالجلد:تحت واألنسجة الجلد اضطرابات  جونسونستيفنز متالزمة : المناعيالجهاز

التسويقبعد ما تجربة 6.2

التفاعالت ألن نظراً المتحدة. الواليات خارج بالحقن األرتيسونات مادة استخدام أثناء التالية الضائرة التفاعالت تحديد تم

عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم

للعقاقير.التعرض مع سببية

اضطرابات  المناعياالنحاللي الدم فقر الدم ، انحالل تأخر الليمفاوي:والجهاز الدم اضطرابات

البنكرياسالتهاب الهضمي:الجهاز

المفرطةالحساسية الحساسية ، فرط المناعي:الجهاز اضطرابات

الدواءتفاعالت 7

 )(DHAهيدروأرتيميسينين وداي األرتيسونات على األخرى األدوية تأثير 7.1

:)(UGTالقوية  Glucuronosyltransferase-UDPمحرضات أو نيفيرابين ريتونافير ،

محرضات مع للحقن  Artesunateلـ المتزامن االستخدام أن إلى التقارير تشير المختبرفي أوالمنشورة السريرية التقارير

ritonavir  أوnevirapine  أوUGT  من يقلل قدdihydroartemisinin )DHA( AUC  وCالسريرية الصيدلة انظر [األعلى)
أو نيفيرابين أو ريتونافير مع للحقن  Artesunateاستخدام تم إذا للحقن. أرتيسونات فعالية من يقلل قد مما ، .)12.3

من للمالريا المضادة الفعالية بمراقبة فقم  ، )فينيتوينكاربامازيبين ، ريفامبين ، المثال ، سبيل على (القوية  UGTمحرضات

للحقن.أرتيسونات

القوية UGTمثبطات

من يزيد قد  UGTمثبطات مع للحقن  Artesunateلـ المتزامن االستخدام أن إلى المختبر لبيانات المنشورة التقارير تشير

AUC DHA  وCبـ المرتبطة السلبية الفعل ردود من يزيد قد مما  ،)]12.3(السريرية الصيدلة انظر [األعلىDHA . ردود رصد

أكسيتينيب ، المثال ، سبيل على (القوية  UGTمثبطات مع للحقن  Artesunateإدارة في المشاركة عند السلبية الفعل

.)ديكلوفيناكإيماتينيب ، فانديتانيب ،
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محددةسكانية مجموعات في االستخدام 8

الحمل8.1

المخاطرملخص

المالريا عالج تأخير يؤدي قد الحمل ؛ أثناء المعالجة غير الشديدة بالمالريا مرتبطة والجنين األم على جسيمة مخاطر هناك

دراسة من عنها المبلغ الحمل نتائج .)السريريةاالعتبارات انظر (والجنينلألم خطيرة ووفيات مراضة إلى الحمل أثناء الشديدة

أو رئيسية خلقية لعيوب بالعقار المرتبط الخطر لتحديد كافية غير الوريد في األرتيسونات باستخدام مستقبلية مراقبة

مادة فئة من أخرى وعقاقير  ء)لإلعطامعتمداً طريقاً ليس (الفم طريق عن األرتيسونات تجربة الجنين. موت أو إجهاض

من المنشورة األدبيات إلى استناداً عقود ، عدة مدى على الحوامل النساء لدى  ء)لإلعطامختلفة طرق عبر (األرتيميسينين

إجهاض ، أو كبيرة ، خلقية عيوب حدوث خطر مرتبط دواء أي تحدد لم األترابية ، والدراسات الشواهد ذات المعشاة التجارب

بكثير أقل الفم طريق عن لألرتيسونات البيولوجي التوافر يكون أن المتوقع من .)البياناتانظر (الجنينأو لألم عكسية نتائج أو

واألدوية لألرتيسونات الفموي التعرض على تنطوي التي للدراسات السريرية األهمية فإن لذلك ، الوريدية ؛ األرتيسونات من

مؤكدة.غير األرتيميسينين فئة من األخرى

إلى يؤدي الحمل من مبكر وقت في للفئران الوريد طريق عن واحد أرتيسونات إعطاء أن الحيواني التكاثر دراسات تظهر

تعتمد زيادة إلى والقرود واألرانب الجرذان في األعضاء تكوين أثناء الفم طريق عن األرتيسونات تناول يؤدي بالجنين. اإلصابة

الهيكل أو   /ووالدماغ الدموية واألوعية القلب المثال ، سبيل على (الجنينية والتشوهات الجنينية التشوهات في الجرعة على

على .)البياناتانظر ( )(BSAالمنطقة مقارنات الجسم سطح أساس على السريرية الجرعة من مرة 1.6 إلى 0.3 عند  )العظمي

أو الفم طريق عن األرتيسونات من للجنين ضرراً أظهرت قد األنواع من العديد في الحيواني التكاثر دراسات أن من الرغم

مؤكدة.غير الحيوانية للبيانات السريرية األهمية فإن األرتيميسينين ، فئة من األخرى واألدوية الوريد

الخلفية خطر السكان. عامة من أعلى إليهم المشار للسكان والجنين األمهات ووفيات لإلجهاض المقدرة الخلفية المخاطر

في تتمثل أساسية مخاطر لها الحمل حاالت جميع معروف. غير إليها المشار للسكان الرئيسية الخلقية للعيوب المقدرة

الخلفية المخاطر تتراوح المتحدة ، الواليات في السكان عموم في أخرى. سلبية نتائج أو فقدان أو خلقية عيوب حدوث

على 20٪ إلى 15٪ و 4٪ إلى 2٪ من سريرياً بها المعترف الحمل حاالت في واإلجهاض الرئيسية الخلقية للعيوب المقدرة

التوالي.

على يجب الحمل ، أثناء للحقن  Artesunateإعطاء تم إذا للحقن. أرتيسونات عقار بخصوص الحمل سالمة حول دراسة توجد

الرقم على  LLC Amivasبـ االتصال طريق عن للحقن  Artesunateالتعرض عن اإلبالغ الصحية الرعاية مقدمي

4827-526-855-1)-855-1AMIVAS5( أوproducts-our/www.amivas.com .

السريريةاالعتبارات

الجنين:  /الجنينأو   /وباألم المرتبطة األمراض

الشديدة ، والمالريا األمهات ، لدى الدم فقر ذلك في بما السلبية ، الحمل نتائج مخاطر من الحمل أثناء المالريا تزيد

والمالريا الرحم ، داخل النمو وتقييد الوالدة ، عند الوزن وانخفاض المبكرة ، والوالدة واإلمالص ، التلقائي ، واإلجهاض

والمواليد.األمهات ووفيات الخلقية ،

بيانات

البشرية:البيانات

ودراسات منشورة ، عشوائية مراقبة وتجارب الحمل ، من األول الثلث في الوريد في األرتيسونات استخدام عن تقارير

من األخرى واألدوية الفموية األرتيسونات لعقاقير تعرضن امرأة 1300 من أكثر في جماعية ودراسات المالحظة ، على قائمة

تظهر لم تعرضت امرأة 6500 من وأكثر الحمل من األولى الثالثة األشهر في  ء)لإلعطامختلفة طرق عبر (األرتيميسينين فئة

التوافر يكون أن المتوقع من الجنين. أو لألم السلبية النتائج أو اإلجهاض ، أو الرئيسية ، الخلقية العيوب في زيادة أي

قيود لها المنشورة الوبائية الدراسات الفم. طريق عن األرتيسونات من بكثير أعلى الوريد في لألرتيسونات البيولوجي

البيانات ،تفسير تعيق مهمة منهجية
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ومدة والجرعة اإلعطاء طريق عن الناقصة والمعلومات المصاحبة ، لألدوية األم واستخدام األخرى ، األساسية األم أمراض

االستخدام.

الحيوان:بيانات

السريرية الجرعة من مرة 0.1 حوالي (كجم   /مجم1.5 عند الوريد في األرتيسونات من واحدة جرعة الحامل الفئران أعطت

كامل فقد إلى أدى مما 11  )(GDالحمل يوم في األعضاء تكوين أثناء مبكر وقت في  )الجسمسطح مساحة مقارنات على بناء ً

أظهر 14الوريدفي كغ   /ملغ5 من وحيدة جرعة أعطيت الحوامل الفئران على أجريت الكتلة توازن دراسة الزرع. بعد

artesunate-C  11 علىGD ) مقارنات على بناء ًبها الموصى السريرية الجرعة من مرة 0.3 لـ المقابلةBSA(  توزيع

المشيمية.الجنين أنسجة على  )المكتشفاإلشعاعي النشاط من ٪ 7 حوالي (إشعاعياً المشعة األرتيسونات

األرتيسونات من يوم   /كغم  /ملغم16.7 و 10 و 6 مع  )17إلى  6GD (األعضاء تكوين أثناء الفم طريق عن الحامل الفئران جرعات

على تعتمد الزرع بعد خسائر أظهرت  )الجسمسطح مساحة مقارنات أساس على السريرية الجرعة من مرة 1 إلى 0.4 حوالي (

طبيعي غير أصل البطيني ، الحاجز عيوب (الدموية واألوعية القلب في تشوهات عرض الحياة قيد على األجنة بقاء مع الجرعة ،

في  )والشظيةالفخذ ، عظم العضد ، عظم قصيرة ، أو   /وعازمة كتف المثال ، سبيل على (العظمي والهيكل  )الترقوةتحت للشريان

  /ملغم12 و 7 و 5 بجرعات  )19GD إلى  7GD (األعضاء تكوين أثناء الحوامل األرانب في الفموية الجرعات أدت األم. سمية غياب

القلب أمراض إلى  )الجسمسطح مساحة مقارنات أساس على السريرية الجرعة من مرة 1.6 إلى 0.7 (األرتيسونات من يوم   /كغم

شق المثال ، سبيل على (عظمي هيكل  ، )الترقوةتحت للشريان طبيعي غير أصل عيوب ،  )البطينيالحاجز (الدموية واألوعية

باإلضافة لألم. سمية وجود عدم حالة في تشوهات  )غائبةبونس البطينين ، توسع (والدماغ  )نازحةأو   /وقصيرة أضالع عظمي ،

بعد ما وفقدان اإلجهاض إلى األعضاء تكوين أثناء الحوامل لألرانب يوم   /كغم  /ملغم12 عند األرتيسونات إعطاء أدى ذلك ، إلى

12 عند  )50GD إلى  20GD (األعضاء تكوين أثناء  cynomolgusالحامل القرود إلى الفم طريق عن األرتيسونات تناول أدى الزرع.

مع الجنين موت زيادة إلى  )الجسمسطح مساحة مقارنات أساس على السريرية الجرعة من مرة 1.6 حوالي (يوم   /كجم  /مجم

الحياة.قيد على األجنة في لوحظ  )للزندالمطلق الطول في انخفاض أي (العظمي الهيكل تشوهات

الرضاعة8.2

المخاطرملخص

على  DHAأو األرتيسونات تأثيرات عن بيانات توجد ال اإلنسان. حليب في األرتيسونات ، من مستقلب وهو  ، DHAيوجد

الحاجة مع جنب إلى جنباً الطبيعية للرضاعة والصحية التنموية الفوائد مراعاة يجب الحليب. إنتاج على أو الرضيع

أرتيسونات من الثدي من يرضع الذي الطفل على محتملة ضارة آثار وأي للحقن أرتيسونات استخدام إلى لألم السريرية

األساسية.األم حالة من أو للحقن

األطفالاستخدام 8.4

استخدام دعم يتم األطفال. مرضى لدى الحادة المالريا عالج في للحقن أرتيسونات وفعالية سالمة من التأكد تم

Artesunate  مع األطفال ومرضى البالغين في جيداً ومضبوطة كافية دراسات من أدلة خالل من المؤشر لهذا للحقن

انظر [فوق.وما أشهر 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال مرضى في والسالمة الدوائية الحرائك عن إضافية بيانات

.)]14(السريرية والدراسات  )6.1(العكسية التفاعالت

النمذجة باستخدام  )(PKالدوائية الحرائك استقراء نهج فإن أشهر ، 6 عن أعمارهم تقل الذين األطفال لمرضى بالنسبة

أو سناً األكبر واألطفال العمرية الفئة هذه بين  DHAمن مستقرة  PKلـ متوقعة أعلى أو مماثلة حالة إلى أشار والمحاكاة

بيانات في ملحوظة أمان مشاكل أي تحديد يتم لم للحقن. أرتيسونات نظام كجم   /مجم2.4 بها الموصى الجرعة عند البالغين

أشهر 6 عن أعمارهم تقل الذين األطفال مرضى في للحقن  Artesunateبخصوص المحدودة المنشورة والنتائج السالمة

(واإلدارة الجرعة انظر [الجسموزن أو العمر عن النظر بغض األطفال لمرضى الجرعة تعديل يلزم ال الحادة. بالمالريا المصابين
.)]12.3(السريري األدوية علم  ، )2.1

الشيخوخةاستخدام 8.5

لتحديد أكبر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين المرضى من كافية أعداداً للحقن ألرتيسونات السريرية الدراسات تتضمن لم

سناً.األصغر المرضى عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما

14من 7 صفحة

4613972المرجعي: الرقم



الكلويالقصور 8.6

من ما درجة من الحادة المالريا مرضى معظم يعاني الكلوي. القصور مرضى في  PKحول محددة دراسات إجراء يتم لم

الكلوي.القصور لمرضى للجرعة محددة تعديالت إجراء يلزم ال بذلك. المرتبط الكلوي القصور

الكبديالقصور 8.7

من ما درجة من الحادة المالريا مرضى معظم يعاني الكبدي. القصور مرضى في  PKحول محددة دراسات إجراء يتم لم

الكبدي.القصور لمرضى للجرعة محددة تعديالت إجراء يلزم ال المرتبط. الكبدي القصور

الزائدةالجرعة 10

يبلغ طفل لدى األرتيسونات مادة من زائدة جرعة حالة توثيق تم محدودة. األرتيسونات من حادة زائدة جرعة تناول تجربة إن

اليومية الجرعة ضعف 18 حوالي (يوم   /كجم  /مجم88 بجرعة قصد غير عن المستقيم أرتيسونات تناول سنوات 5 العمر من

طريق عن لإلعطاء للحقن أرتيسونات على الموافقة تتم لم أيام. 4 لمدة  )للحقن Artesunateأجل من بها الموصى القصوى

أن يجب والموت. األعضاء من العديد فشل النوبات ، ميلينا ، الشاملة ، الكريات قلة مع الزائدة الجرعة ارتبطت المستقيم.

عامة.داعمة تدابير من الزائدة الجرعة عالج يتكون

الوصف11

أرتيميسينين ، مادة من اصطناعي شبه مشتق أرتيسونات ، مادة على  mg  110Injection for Artesunateيحتوي

هي:البنائية الصيغة للمالريا. مضاد دواء أرتيسونات الوريد. طريق عن لإلعطاء مخصص

أحادي البوتانيديك ، حمض هو الكيميائي االسم 384.43. جزيئي بوزن تقريبا أبيض أو أبيض مسحوق أرتيسونات

 ]4،3j-[بيرانو ح-12إيبوكسي -3،12-تريميثيل -3،6،9--ديكاهيدرو  )رأ12 ، ر12وس10، ر9، سأ8 ، ر6، سأ5 ، ر3[(
yl--10-benzodioxepin1،2-[ .استر

.8ا28حC19هي التجريبية الصيغة

سعة الجرعة أحادية زجاجية قنينة كل تحتوي للدستور. تقريباً أبيض أو أبيض معقم كمسحوق للحقن أرتيسونات توفير يتم

يكون أن يجب المتوفرة. المعقم المخففة المادة من مل 11 مع للدستور األرتيسونات مادة من مجم 110 على مل 20

اللون.عديم المكون الحل

من مل 11 كل يحتوي معقمة. مخففة مادة من مل 12 على المعقمة المخففة المادة من الجرعة أحادية قنينة كل تحتوي

فوسفات مجم 443.6 و الهيدرات أحادي الصوديوم فوسفات مجم 24.1 على للدستور المستخدمة المعقمة المخففة المادة

األس لضبط الفوسفوريك وحمض الصوديوم هيدروكسيد يستخدم للحقن. الماء في القاعدة ثنائي الالمائي الصوديوم

7.9-8.1.إلى الهيدروجيني

كجم.  /أسمولملي 305-317 المقاسة واألسمولية 7.2-7.7 هو المكون للمحلول الهيدروجيني األس مواصفات

14من 8 صفحة
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العملآلية 12.1 السريرية الصيدلة 12

.)]12.4(الدقيقة األحياء علم انظر [للمالريامضاد دواء أرتيسونات

الدوائيةالديناميكيات 12.2

معروفة.غير الدوائية لالستجابات الزمنية والدورة واالستجابة التعرض  DHAو  Artesunateعالقات

للقلبالكهربية الفيزيولوجيا

زيادات حدوث في  DHAو األرتيسونات يتسبب ال للحقن ،  Artesunateمن كجم   /مجم2.4 البالغة المعتمدة الوريدية الجرعة في

.QTcفترة في  )ثانيةميللي 20 أي (المتوسط   في كبيرة

الدواءحركية 12.3

طريق عن  DHAإلى بسرعة األرتيسونات تحويل يتم للحقن ،  Artesunateمادة من كجم   /مجم2.4 إعطاء بعد

المالريا من يعانون الذين المرضى في  DHAو  )(ASباألرتيسونات الخاصة  PKمعلمات 2 الجدول يوضح الدم. إسترات

للحقن. Artesunateمن كجم   /مجم2.4 من متعددة جرعات تناول بعد الشديدة

 =العدد (الحادة المالريا مرضى في الدواء حركية معلمات  )المدى(متوسط   ملخص2:الجدول
14(

DHAكماPKمعلمة
)9.5-1.7(3.1)164-1.0(3.3)مل  /ميكروغرام(األعلىج

)mL)/  h-mcg(0.7)0.3-111.3(3.5)2.2-6.3بالقاهرة األمريكية الجامعة
توزيع

)L)(68.5)0.2-818(59.7)26-117التوزيع حجم
93٪حواليالبروتينملزمة

إزالة

)2.9-0.9(1.3)1.8-0.1(0.3)ساعات(العمر نصف
)55-16(32.3)652-1(180)ساعة  /لتر(التخليص

المختبرفي الغذائي التمثيل

Glucuronidationالدمإستراتاألساسيالمسار
DHAglucuronide-β-DHA-αالمستقلب

إفراز

مجهولمجهولالبول

C ،  هيدروأرتيميسينين ثنائي= DHA ،  األرتيسونات= AS ،  الدوائية الحرائك= PKتركيز ، أقصى  =األعلىAUC = 
التركيززمن منحنى تحت الواقعة المنطقة

محددةسكانية مجموعات

اطفال:اخصائي

الجرعات نظام أن إلى  ، PK DHAلـ المنشور السكان إلى المستند التلوي التحليل باستخدام  ، PKمحاكاة عمليات تشير

العمر من أشهر 6 من أقل الرضع عند AUC DHA0-12من أكبر أو متوقعة مستقرة حالة عنه ينتج كجم   /مجم2.4 البالغ

المتوقعة التعرض حاالت في االختالف أن يفُترض . )1الشكل (البالغين أو سناً األكبر األطفال عند لوحظت التي بتلك مقارنة

.DHAلـ  UGTمن التخلص لمسار الناضج غير التطور إلى يرجع العمر من أشهر 6 من أقل الرضع عند

14من 9 صفحة

4613972المرجعي: الرقم



المالريا من يعانون سنوات 3 إلى 0 سن من األطفال مرضى في AUC DHA0-12المتوقعة المستقرة الحالة 1. الشكل

للحقناألرتيسونات من كغم   /ملغم2.4 بعد الشديدة

1 2 0 00

1 0 0 00

8 0 00

6 0 00

4 0 00

2 0 00

0

rs( ands )Y B ge A

من طناً 1.5 تمثل والشعيرات االحترام ، ويعني الوسيط الصندوق داخل والصليب الشريط يمثل . DHAالتعرض مقياس من 75 و 25 المئين صندوق كل يمثل

التصفية تقليد تم والبالغين.  )العمرمن سنوات 10 إلى 8 من (كجم 25 و 20 بين وزنها يتراوح التي للبراءات الرباعي النطاق الرمادي الشريط يمثل الرباعي. النطاق

العضو.نضج أيون لحساب السيني الوظيفة أيون مع اللوميتري الوزن مقياس من مركب أيون باستخدام

الحوامل:النساء

من كغم   /ملغم4 إعطاؤهن تم المعقدة ، غير الحادة بالمالريا مصابات حامل امرأة 20 تضمنت  PKحول منشورة دراسة في

المالريا مرضى بين للمقارنة قابلة كانت  DHAو األرتيسونات من  )AUCو األعلى(Cالجهازي التعرض الرابع ، األرتيسونات

الجرعة.تعديل الضروري من ليس لذلك ، أشهر. 3 لمدة الوالدة بعد األصحاء والمرضى الحوامل الحادة

 والعقاقيراألدوية بين التفاعل حول سريرية دراسات نشر

نيفيرابين:

بنسبة  DHAمن بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلىCفي انخفاض إلى نيفيرابين مع الفم طريق عن األرتيسونات تناول أدى

مع  DHAمن  PKلـ الجهازي التعرض في االنخفاض هذا يحدث أن أيضاً المحتمل من التوالي. على 68٪ و ٪59

Artesunate  للمالريا.المضادة للفعالية محتمل فقدان إلى يؤدي وقد للحقن

ريتونافير:

التوالي على بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلىCفي 38٪ و 27٪ بنسبة انخفاضاً ريتونافير مع الفموي األرتيسونات تناول عن نتج

 Artesunateمع  DHAمن  PKلـ الجهازي التعرض في االنخفاض هذا يحدث أن أيضاً المحتمل من بدبي. الصحة هيئة من

للمالريا.المضادة للفعالية محتمل فقدان إلى يؤدي وقد للحقن

للمالريا:المضادة األخرى األدوية

  /أتوفاكونمع الفم طريق عن لألرتيسونات المشترك اإلعطاء مع سريرياً مهمة دوائية تفاعالت أي عن اإلبالغ يتم لم

بين دوائية تفاعالت حدوث يتُوقع ال لذلك ، بيريميثامين.   /سلفادوكسينأمودياكين ، ميفلوكين ، بروغوانيل ،

األدوية.وهذه للحقن أرتيسونات

المخبرية:الدراسات

C19 2أو D6 2أو  CYP1A2بواسطة كبير حد إلى استقالبهما يتم ال  DHAو األرتيسونات أن المختبر في الدراسات أظهرت

محرضات  /لمثبطاتالجرعة لتعديل حاجة هناك ليس لذلك ، 3 ؛ Aأو E1 2أو A6 2أو

14من 10 صفحة

4613972المرجعي: الرقم
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.B7 2UGTأو  A9 1UGT-UDPمن ركيزة عن عبارة  DHAللحقن. أرتيسونات مع تناولها عند اإلنزيمات هذه

النقل:أنظمة

OATP1B1 )IC  لـضعيف مثبط هو أرتيسوناتgp. -P  وBCRP  منركيزة هو أرتيسوناتBCRP.   أوgp-P  أو ركيزة ليس

.OAT3و  )مل  /ميكروغرامDHA50=  19لـ مثبطاً

الدقيقةاألحياء علم 12.4

العملآلية

مثل مثلهما  ، DHAو األرتيسونات من كل يحتوي . DHAنشط مستقلب إلى بسرعة األرتيسونات استقالب يتم

وتثبيط التأكسدي ، اإلجهاد إلى يؤدي مما الهيم حديد بواسطة تنشيطه يتم إندوبيروكسيد جسر على األرتيميسينين ،

الحياة.قيد على وبقائه الطفيل نمو انخفاض إلى باإلضافة التحتية البنية وتغييرات النووي ، والحمض البروتين تخليق

إلى 48 خالل الدم وتطفيليات الطفيليات المتصورةلـالمختلفة الالجنسية األشكال ضد  DHAو األرتيسونات من كل ينشط

ساعة.72

الميكروباتمضادات نشاط

المقاومة السالالت ذلك في بما  المتصورةArtesunateو  DHAالمشيجية والخاليا الالجنسي الدم طفيليات ضد فعاالن

ضد فعالين ليسا الدوكوساهيكسانويك وحمض األرتيسونات فإن ذلك ، ومع .)]14(السريرية الدراسات انظر [للكلوروكين

. .Pالبيضويةو .Pالنشيطةhypnozoiteالكبدية المرحلة أشكال

مقاومة

لألرتيسونات الحساسية في انخفاض مع المنجليةالمتصورة سالالت. DHAو األرتيسونات مقاومة لتطوير إمكانية هناك

الجينيةالمناطق بعض في التعديالت الحي. الجسم في أو المختبر في اختياره يمكن

ك (13كلش  و، )pfcrt(الكلوروكينمقاومة ناقل  ،)pfmdr1(1المتعددة لألدوية مقاومة مثلالجينات المنجليةالمتصورة

العالج استخدام تم حيث الموبوءة المناطق في العزالت تحديد أو   /والمعملية االختبارات على بناء ًعنها اإلبالغ تم  )13

باألرتيميسينين.

األرتيسونات مادة تجاه الحساسية انخفاض باألرتيسونات. األحادي بالعالج المعالجين المرضى عند االنتكاس يحدث

شرق جنوب أجزاء بعض في الطفيليات إزالة من أبطأ معدالت توثيق تم حيث سريرياً تظهر والتي األخرى ، واألرتيميسينين

الجين.13ك فيبالطفرة وترتبط آسيا

المقاومةعبر

الكينين مع المتصالبة المقاومة تطوير إمكانية إلى المالريا حيوانية نماذج وفي المختبر في السريرية غير الدراسات تشير

معروفة.غير النتائج لهذه السريرية األهمية فإن ذلك ، ومع واألمودياكين. والهالوفانترين

السريريةغير السموم علم 13

التسرطن الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

الطفرات األرتيسونات.باستخدام السرطنة دراسات إجراء يتم لم

الهامستر مبيض كروموسوم انحراف ومقايسة المختبر ، في البكتيرية العكسية الطفرة اختبار في سالباً  Artesunateكان

المنشورة األدبيات تشير ذلك ، ومع الفم. طريق عن تناوله عند الحي الجسم في الفأر عظم نقي وفحص المختبر ، في الصيني

المذنب فحص في  Hep2Gالكبد وخاليا البشرية الليمفاوية الخاليا في النووي الحمض تلف في تسبب األرتيسونات أن إلى

الجسم في األرتيسونات أن إلى أيضاً المنشورة األدبيات تشير البشرية. الليمفاوية الخاليا في الصغيرة النوى تكوين وزيادة

بالنسبةسلبية ولكنها الصغيرة النواة لتكوين إيجابية الحي

14من 11 صفحة
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السموم عن دراسات أي إجراء يتم لم الفم. طريق عن تناوله بعد الفئران في المحيطية الدم خاليا في النووي الحمض تلف

الوريد.طريق عن المعطاة األرتيسونات مادة باستخدام الحي الجسم في الوراثية

خصوبة

الوريد.طريق عن إعطاؤها يتم التي األرتيسونات مادة باستخدام الحيوانات في الخصوبة دراسات إجراء يتم لم

حركية أو  ء)األعضاأوزان أو النسيجية أو المجهرية أو اإلجمالية اآلفات أي (التناسلية األعضاء في مهمة تغيرات أي يالحظ لم

عن المعطاة األرتيسونات مع المتكررة الجرعات من يوماً 28 بعد والكالب الجرذان في التشكل أو التهم أو المنوية الحيوانات

أو الفم طريق عن األرتيسونات تناولت التي والفئران الجرذان أظهرت المنشورة ، األدبيات في ذلك ، ومع الوريد. طريق

في وتغير المنوية لألنابيب مرضية نسيجية تغيرات  )أسابيع6 إلى أيام 3 (متكررة جرعات أو وحيدة كجرعة الصفاق داخل

القدرة المنوية الحيوانات انخفاض أو   /والمنوية للحيوانات الطبيعية غير المئوية النسبة زيادة (المنوية الحيوانات تكوين

سطح مساحة مقارنات على بناء ًالسريرية الجرعة من تقريباً مرة 1.3 إلى 0.2 من تتراوح بجرعات  )والحيويةالحركة على

األرتيسونات مادة باستخدام أجريت للخصوبة  )دراسات(دراسة وجود عدم حالة في المتضاربة ، النتائج إلى بالنظر الجسم.

الوريد ،طريق عن إعطاؤها يتم التي

سريريةدراسة 14

ملخص

 )1التجربة (آسيا في النشطة للرقابة خاضعة عشوائية تجربة في الحادة المالريا لعالج الوريد في األرتيسونات فعالية تقييم تم
.)2التجربة (إفريقيا في نشطة شواهد ذات معشاة داعمة وتجربة

1التجربة

وإندونيسيا والهند بنغالديش في أجريت المراكز ومتعددة التسمية مفتوحة عشوائية دولية تجربة عن عبارة 1 التجربة كانت

إعطاء تم الكينين. أو باألرتيسونات إما الوريد طريق عن المستشفى في الحادة المالريا من يعانون الذين المرضى عالج تم وميانمار.

طريق عن الدواء تحمل من المريض يتمكن حتى ساعة 24 كل ثم ساعة 24 و 12 و 0 عند  IVكجم   /مجم2.4 بجرعة أرتيسونات

مرات 3 ساعات ، 8 إلى 2 مدار على كجم   /مجم10 تليها ساعات ، 4 مدار على كجم   /مجم20 عند  IVالكينين إعطاء تم الفم.

الفم.طريق عن العالج بدء يمكن حتى يومياً

كان . ٪)14(عاماً 15 من أقل أطفال مريض 202 ذلك في بما عشوائيا ً، اختيارهم تم مريضاً 1461 من 1 التجربة تألفت

(مريضا 1382ً في الدم مسحة في بالمالريا اإلصابة تأكيد تم الذكور. من كانوا 74٪ و  )سنة2-87 المدى (سنة 28 العمر متوسط
الدمطفيليات من يعانون  ٪)16(مريضا 229ً و  ٪)40(مريضا 588ً دخول عند موجودة الغيبوبة كانت . ٪)95

(الوخيم الدم فقر وثقوا قد  ٪)7 (مريضاً 94 كان القبول ، عند الهيموجلوبين قياس مع مريضاً 1358 بين من 10٪.  >
.)ديسيلتر  /جم5 <الهيموجلوبين

مجموعة في المستشفى داخل الوفيات معدل كان 1. التجربة أجل من المستشفى داخل الوفيات نتائج 3 الجدول يوضح

.٪)21(الكينين مجموعة في المعدل من بكثير أقل  ٪)13(األرتيسونات

المعشاةالمرضى جميع 1 ، التجربة في الشديدة المالريا من عولجوا الذين المرضى بين المستشفى داخل الوفيات معدل 3: الجدول

أرتيسونات

)730 =العدد (

كينين

2)731 =العدد (

95CI(1٪ (األرجحية نسبة

)0.440.79، (0.59)٪21(150)٪13(96المستشفىداخل الوفيات معدل
الدراسة.موقع حسب المعدل  Haenszel-Mantel-Cochranنهج باستخدام  )الثقةفاصل ( 95CI٪ و األرجحية نسبة حساب تم 1

الدراسة.عقار من جرعات أي أرميد كينين إلى عشوائياً اختياره تم واحد مريض يتلق لم 2

2التجربة

تقارن المراكز متعددة مفتوحة ، عشوائية ، منشورة ، دولية تجربة من للفعالية إضافية داعمة أدلة على الحصول تم

بلدان تسعة في الوخيمة بالمالريا المصابين  ً)عاما15 من أقل (األطفال مرضى في بالحقن بالكينين بالحقن األرتيسونات

كالهماباستثناء 1 ، للمحاكمة مشابهة الجرعات كانت . )2التجربة (أفريقية
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أظهر بالكينين ، مقارنة . ء)لإلعطامعتمداً طريقاً ليس (العضل في أو الوريد طريق عن إما وكينين أرتيسونات إعطاء يمكن

1.التجربة في كما المستشفى داخل بالوفيات يتعلق فيما مماثلة ميزة باألرتيسونات العالج

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16

التزويديتم كيف 16.1

التالي:النحو على للحقن أرتيسونات مادة توفير يتم

شفافة زجاجية قوارير واحدة ، جرعة في للدستور ومعقم ناعم بلوري مسحوق تقريباً ، أبيض أو أبيض ملغ ، 110•

األلومنيوممن وغطاء  )الطبيعيالمطاط من مصنوعة غير (مطاطية بسدادة الغلق محكمة

المطاط من مصنوعة غير (مطاطية بسدادة مختومة للدستور معقمة مخففة مادة من شفافة زجاجية قوارير•

األلومنيوم.من وسدادة  )الطبيعي

01NDC-001-73607 الجرعة: أحادية قارورة للحقن أرتيسونات

02NDC-001-73607 الدستور: من واحدة جرعة لقنينة معقم مخفف

 Artesunateأجل من معقم مخفف قارورة 2 و مجم 110 للحقن ،  Artesunateمن قنينتان (إجمالية قوارير 4 من عبوات

11NDC-001-73607 : )للحقن

 Artesunateأجل من مخفف معقم قوارير 4 و مجم 110 للحقن ،  Artesunateمن قوارير 4 (إجمالية قوارير 8 من عبوات

10NDC-001-73607 : )للحقن

والمناولةالتخزين 16.2
 ؛ )فهرنهايتدرجة 77 إلى فهرنهايت درجة 68 (مئوية درجة 25 إلى مئوية درجة 20 عند الكرتون في معقم ومخفف للحقن  Artesunateقوارير تخزين

ال . ]USPفيها المتحكم الغرفة حرارة درجة انظر [ )فهرنهايتدرجة 86 إلى فهرنهايت درجة 59 (مئوية درجة 30 إلى مئوية درجة 15 إلى بالرحالت يسُمح

الصالحية.انتهاء تاريخ بعد تستخدم ال الضوء. من محمي يحفظ للحرارة. التعرض تجنب تجمد.

للمالريامضاد إضافي عالج  المرضىإرشاد معلومات 17

أرتيسونات باستخدام العالج بعد الفم طريق عن للمالريا المضاد المناسب العالج استكمال بضرورة للمرضى المشورة تقديم

.)]1(واالستخدام المؤشرات انظر [للحقن

العالج بعد أو أثناء أمينوكينولين 8-عقار مثل للمالريا مضاد إضافي عامل تناول إلى الحاجة بشأن للمرضى المشورة تقديم

.)]1(واالستخدام المؤشرات انظر [االنتكاسلمنع المالريا البيضاويص.   /النشيطةأجلمن للحقن أرتيسونات باستخدام

العالجبعد الدم انحالل

الدم انحالل لمراقبة للحقن أرتيسونات من االنتهاء بعد أسابيع 4 لمدة المنتظمة الدم اختبارات إلى بالحاجة المرضى إبالغ

.)]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [العالجبعد المتأخر

والتأقالحساسية فرط تفاعالت

إبالغ للحقن. أرتيسونات إعطاء مع حدثت قد المفرطة ، الحساسية ذلك في بما الحساسية ، فرط تفاعالت أن المرضى أبلغ

هذه من عانوا إذا فورية طبية رعاية لطلب المرضى وإرشاد والتأق الحساسية فرط تفاعالت وأعراض بعالمات المرضى

.)5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [للحقنأرتيسونات إعطاء بعد أو أثناء األعراض
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الحيواناتفي الجنينية السمية

باألدوية المرتبطة المحتملة الجنينية السمية من حوامل يكونوا أن يمكن الذين والمرضى الحوامل للمرضى المشورة تقديم

الحادة. المالريا عالج تأخير بسبب والجنين األم على الجسيمة والمخاطر الحيوانات على أجريت التي الدراسات على بناء ً

في االستخدام  ، )5.3(واالحتياطات التحذيرات انظر [بهمشتبه أو معروف بحمل الصحية الرعاية مقدم إلبالغ المرضى إرشاد

.)8.1(محددة فئات

نتائج تراقب الحمل سالمة عن دراسة هناك بأن الحمل أثناء أرتيسونات لمادة للحقن تعرضن الالئي للنساء المشورة تقديم

 )1AMIVAS5-855-(1-855-526-4827 الرقم على  LLC Amivasلشركة حملهم عن اإلبالغ على المرضى هؤالء شجع الحمل.
.)]8.1(محددة فئات في االستخدام انظر [ products-our/www.amivas.comأو

St Orange  1209لشركة صنُع

LLC Amivas
المتحدة الواليات 19801 ديالوير ويلمنجتون

األمريكية

20190530
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