
Quá mẫn nghiêm trọng với artesunate, chẳng hạn như phản vệ. (4)

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG-------------------
Những điểm nổi bật này không bao gồm tất cả thông tin cần thiết để sử 
dụng ARTESUNATE FOR INJECTION một cách an toàn và hiệu quả. Thấy hết

• Tán huyết sau điều trị : Các trường hợp thiếu máu tan máu sau điều 
trị đủ nặng để cần truyền máu đã được báo cáo. Màn hình

thông tin kê đơn cho ARTESUNATE FOR INJECTION. bệnh nhân trong 4 tuần sau khi điều trị vì có bằng chứng thiếu máu huyết tán. 
(5,1)ARTESUNATE để tiêm, để tiêm tĩnh mạch Phê duyệt 

ban đầu của Hoa Kỳ: 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG ------------------- --------

• Quá mẫn cảm : Các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng bao 
gồm cả phản vệ đã được báo cáo. Ngừng nếu có dấu hiệu quá 
mẫn nghiêm trọng. (5.2)Artesunate for Injection là thuốc chống sốt rét được chỉ định để điều trị ban đầu 

bệnh sốt rét ác tính ở bệnh nhân người lớn và trẻ em. Điều trị sốt rét ác tính
với Artesunate for Injection nên luôn được tuân thủ theo một đợt điều trị hoàn 
chỉnh của một chế độ điều trị sốt rét đường uống thích hợp. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC------------------------ ------------
Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất (tỷ lệ 2% hoặc cao hơn) được báo cáo với 
Artesunate để tiêm trong các thử nghiệm lâm sàng về sốt rét ác tính bao gồm cấp tínhHạn chế sử dụng

Artesunate for Injection không điều trị các dạng giai đoạn gan hypnozoite của suy thận cần lọc máu, đái ra huyết sắc tố và vàng da. (6.1)
Plasmodiumvà do đó sẽ không ngăn ngừa các đợt tái phát của bệnh sốt rét do 
Plasmodium vivaxhoặcPlasmodium ovale. Liệu pháp đồng thời với một Để báo cáo CÁC PHẢN ỨNG LỢI NHUẬN TẠM NGỪNG, hãy liên hệ với Amivas LLC 

theo số [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặcthuốc chống sốt rét như thuốc 8-aminoquinoline là cần thiết để 
điều trị sốt rét ác tính dođến P. vivaxhoặcP. ovale.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG ---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TƯƠNG TÁC THUỐC ------------------ -----------
• Liều khuyến cáo của Artesunate để tiêm là 2,4 mg / kg tiêm 

tĩnh mạch vào 0 giờ, 12 giờ và 24 giờ, và
Thuốc kháng retrovirus 
nevirapine hoặc ritonavir Nếu sử dụng đồng thời, theo dõi 

hiệu quả chống sốt rét có thể giảm.sau đó dùng một lần mỗi ngày cho đến khi bệnh nhân có thể dung nạp liệu pháp điều trị 
sốt rét đường uống. (2.1)

Chất cảm ứng UGT mạnh (ví 
dụ, rifampin, carbamazepine, (7, 12,3)

• Sử dụng Artesunate để tiêm vào tĩnh mạch dưới dạng thuốc tiêm 
chậm trong 1 phút đến 2 phút. (2.1)

phenytoin)

• KHÔNG dùng Artesunate để tiêm qua truyền tĩnh mạch liên tục. 
(2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ ---------------------
Thai kỳ: Dựa trên dữ liệu động vật, có thể gây hại cho thai nhi. Tuy 
nhiên, sử dụng Artesunate để tiêm để điều trị sốt rét ác tính• Xem thông tin kê đơn đầy đủ để biết hướng dẫn về cách pha chế 

và sử dụng Artesunate for Injection. (2.2) có thể được cứu sống cho thai phụ và thai nhi. Không nên trì hoãn điều 
trị do có thai. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH MẠNH --------------------
Đối với tiêm : 110 mg artesunate dạng bột trong lọ đơn liều để pha với 
chất pha loãng vô trùng được cung cấp. (3)

Xem phần 17 để biết THÔNG TIN HỘI THẢO BỆNH NHÂN

Đã sửa đổi: 5/2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỐNG CHỈ ĐỊNH------------------- ----------
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THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ

1 CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG
Artesunate for Injection được chỉ định để điều trị ban đầu bệnh sốt rét ác tính ở bệnh nhân người lớn và trẻ em.

Điều trị sốt rét ác tính bằng Artesunate for Injection phải luôn được tuân theo một đợt điều trị hoàn chỉnh của 
một phác đồ điều trị sốt rét đường uống thích hợp[xem Liều lượng và Cách dùng (2.1)].

Hạn chế sử dụng

Artesunate for Injection không điều trị các dạng giai đoạn gan hypnozoite củaPlasmodiumvà do đó sẽ không 
ngăn ngừa các đợt tái phát của bệnh sốt rét doPlasmodium vivaxhoặcPlasmodium ovale.Điều trị đồng thời với 
thuốc chống sốt rét như thuốc 8-aminoquinoline là cần thiết để điều trị sốt rét ác tính do
P. vivaxhoặcP. ovale [xem Liều lượng và Cách dùng (2.1)].

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
2.1 Liều lượng và Cách dùng Khuyến nghị ở Bệnh nhân Người lớn và Trẻ em

Liều khuyến cáo của Artesunate để tiêm là 2,4 mg / kg tiêm tĩnh mạch vào 0 giờ, 12 giờ và 24 giờ, và sau đó, dùng 
một lần mỗi ngày cho đến khi bệnh nhân có thể dung nạp liệu pháp điều trị sốt rét bằng đường uống.

Quản lý Artesunate để tiêm vào tĩnh mạch dưới dạng thuốc tiêm chậm trong 1 phút đến 2 phút[xem Liều 
lượng và Cách dùng (2.2)]. LàmKHÔNG PHẢIquản lý Artesunate để tiêm qua truyền tĩnh mạch liên tục.

Quản lý Artesunate cho Tiêm với một chất chống sốt rét có hoạt tính chống lại các hình thức giai đoạn gan hypnozoite 
củaPlasmodium, chẳng hạn như thuốc 8-aminoquinoline, cho bệnh nhân bị sốt rét ác tính doP. vivaxhoặc
P. ovale.

2.2 Chuẩn bị Artesunate để tiêm để tiêm tĩnh mạch Cấu tạo

Artesunate for Injection phải được tạo thành với chất pha loãng được cung cấp trước khi dùng. Dung dịch pha 
loãng bao gồm 12 mL dung dịch đệm natri phosphat 0,3 M pH 8,0 vô trùng được cung cấp cùng với Artesunate để 
tiêm. Để tạo thành Artesunate để tiêm, rút   11 mL chất pha loãng này bằng kim và ống tiêm và bơm vào lọ 
artesunate (khi nồng độ cuối cùng của artesunate là 10 mg / mL). Lắc nhẹ (không lắc) từ 5 đến 6 phút cho đến khi 
bột được hòa tan hoàn toàn và không còn nhìn thấy các hạt.

Các sản phẩm thuốc dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt thường về chất dạng hạt và sự đổi màu trước 
khi sử dụng, bất cứ khi nào dung dịch và hộp đựng cho phép. Không sử dụng Artesunate để tiêm nếu quan sát 
thấy chất dạng hạt và / hoặc sự đổi màu.

Sau khi pha chế, tiêm dung dịch đã pha vào tĩnh mạch (qua đường truyền tĩnh mạch hoặc kim tiêm đã được thiết lập sẵn) dưới dạng 
thuốc tiêm chậm trong 1 đến 2 phút. Vứt bỏ lọ và bất kỳ phần nào không sử dụng của sản phẩm thuốc sau khi sử dụng.

Lưu trữ các giải pháp được tạo thành
Sử dụng dung dịch đã tạo thành trong vòng 1,5 giờ sau khi tạo với chất pha loãng được cung cấp.

3 HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ SỨC MẠNH

Đối với dạng tiêm: 110 mg artesunate ở dạng bột tinh thể mịn màu trắng hoặc gần như trắng, vô trùng, đựng trong lọ thủy tinh 
trong suốt một liều để pha chế.

Trang 2 trên 14
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4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH
4.1 Quá mẫn
Quá mẫn nghiêm trọng đã biết với artesunate, chẳng hạn như phản vệ[Xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2) và 
Phản ứng có hại (6.2)].

5 CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG 5.1 
Tán huyết sau điều trị
Tan máu chậm sau artesunate được đặc trưng bởi giảm hemoglobin với các bằng chứng trong phòng thí nghiệm về tán huyết 
(như giảm haptoglobin và tăng lactate dehydrogenase) xảy ra ít nhất 7 ngày sau khi bắt đầu điều trị bằng artesunate. Các 
trường hợp thiếu máu tan máu sau điều trị đủ nặng để cần truyền máu đã được báo cáo[xem Phản ứng có hại (6.2)]. Theo dõi 
bệnh nhân trong 4 tuần sau khi điều trị artesunate bằng Artesunate để tiêm để tìm bằng chứng thiếu máu tán huyết. Vì một 
số ít bệnh nhân bị tan máu chậm sau khi điều trị bằng artesunate có bằng chứng về tan máu qua trung gian miễn dịch, nên 
cân nhắc thực hiện xét nghiệm trực tiếp antiglobulin để xác định xem liệu pháp điều trị, ví dụ như corticosteroid, có cần thiết 
hay không.

5.2 Quá mẫn

Quá mẫn với artesunate bao gồm cả các trường hợp phản vệ đã được báo cáo khi sử dụng artesunate 
đường tiêm (bao gồm cả Artesunate để tiêm)[xem Phản ứng có hại (6.1, 6.2)]. Nếu hạ huyết áp, khó thở, 
nổi mày đay hoặc phát ban toàn thân xảy ra trong khi dùng Artesunate dạng tiêm, hãy cân nhắc việc 
ngừng Artesunate dạng tiêm và tiếp tục điều trị bằng một loại thuốc chống sốt rét khác.

5.3 Độc tính đối với phôi thai ở động vật

Kinh nghiệm nhiều về artesunate đường uống và các thuốc nhóm artemisinin khác ở phụ nữ có thai chưa xác định 
được nguy cơ liên quan đến dị tật bẩm sinh, sẩy thai, hoặc các kết quả bất lợi cho mẹ hoặc thai nhi.

Các nghiên cứu về sinh sản trên động vật cho thấy rằng một lần tiêm tĩnh mạch artesunate cho chuột sớm trong 
thời kỳ mang thai sẽ gây chết phôi và uống artesunate (không phải là đường dùng đã được phê duyệt) ở chuột, thỏ 
và khỉ làm tăng tỷ lệ chết phôi và dị tật thai phụ thuộc vào liều lượng. . Tuy nhiên, mức độ liên quan lâm sàng của 
những dữ liệu này là không chắc chắn[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.1)].

Việc trì hoãn điều trị sốt rét ác tính trong thai kỳ có thể dẫn đến bệnh tật và tử vong nghiêm trọng cho mẹ và thai 
nhi[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.1) và Thông tin Tư vấn Bệnh nhân (17)].

6 PHẢN ỨNG CÓ LỢI
Các phản ứng có hại nghiêm trọng về mặt lâm sàng được quan sát thấy với Artesunate for Injection sau đây được thảo luận 
chi tiết trong phần Cảnh báo và Thận trọng:

• Tán huyết sau điều trị[Xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)]
• Quá mẫn cảm[Xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)]

6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được trong các thử nghiệm lâm 
sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc khác và có thể không phản 
ánh tỷ lệ quan sát được trong thực tế.

Dữ liệu được mô tả dưới đây phản ánh việc tiếp xúc với artesunate tiêm tĩnh mạch trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở 
bệnh nhân sốt rét ác tính ở Đông Nam Á, bao gồm 730 bệnh nhân được điều trị bằng artesunate tiêm tĩnh mạch (Thử nghiệm 1), một 
thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng được công bố về artesunate đường tiêm ở bệnh nhân nhi dữ dội
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sốt rét ở Châu Phi (Thử nghiệm 2) và một nghiên cứu nhãn mở không kiểm soát ở Hoa Kỳ trên 102 bệnh nhân bị sốt rét ác tính 
được điều trị bằng Artesunate để tiêm (Thử nghiệm 3).

Trong thử nghiệm 1, 730 bệnh nhân nhận artesunate 2,4 mg / kg tiêm tĩnh mạch vào 0 giờ, 12 giờ, 24 
giờ và sau đó một lần mỗi ngày và 730 bệnh nhân được dùng quinine so sánh với liều lượng 20 mg / kg 
tải tĩnh mạch sau đó 10 mg / kg tiêm tĩnh mạch ba lần. hàng ngày để điều trị bệnh sốt rét ác tính ở Đông 
Nam Á. Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 28 tuổi (từ 2-87 tuổi) và 74% là nam, 14% là bệnh nhi <15 
tuổi và 3% là nữ có thai. Bệnh nhân được tiêm trung bình 3 liều (khoảng 1-9 liều) artesunate tiêm tĩnh 
mạch. Sau khi có thể dung nạp liệu pháp uống, bệnh nhân trong nhóm artesunate được uống 
artesunate 2 mg / kg mỗi ngày (không phải là một đường hoặc chế độ dùng thuốc đã được phê duyệt) 
và bệnh nhân trong nhóm quinine được uống quinine 10 mg / kg mỗi 8 giờ để hoàn thành 7 ngày liệu 
pháp tổng thể.

Trong Thử nghiệm 2, bệnh nhi dưới 15 tuổi bị sốt rét ác tính ở 9 quốc gia Châu Phi được điều trị bằng 
artesunate đường tiêm hoặc quinine đường tiêm.

Trong Thử nghiệm 3, 92 trong số 102 (90%) bệnh nhân được tiêm bốn liều artesunate 2,4 mg / kg vào các thời điểm 0 giờ, 12 
giờ, 24 giờ và 48 giờ sau đó là liệu pháp điều trị sốt rét đường uống. Độ tuổi (phạm vi) trung bình của bệnh nhân là 39 (1 đến 
72) tuổi và 61% là nam giới; 63% là người Mỹ gốc Phi, 25% là người da trắng và 9% là người châu Á.

Đối với Thử nghiệm 1, Thử nghiệm 2 và Thử nghiệm 3, các phản ứng có hại đã được báo cáo trong quá trình nhập viện và không có giám sát phòng 

thí nghiệm sau điều trị nào được thực hiện.

Các phản ứng có hại thường gặp nhất trong thử nghiệm 1

Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất (2% trở lên) xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân dùng artesunate 
tiêm tĩnh mạch trong Thử nghiệm 1 là thẩm phân, đái ra huyết sắc tố và vàng da (Bảng 1).

Bảng 1: Các phản ứng có hại đã chọn Xảy ra trong ≥2% bệnh nhân được điều trị Sốt rét nặng trong Thử 
nghiệm 1

Artesunate
(n = 730)

Quinine
(n = 730)1

Phản ứng có hại

Suy thận cấp tính cần lọc máu2 65 (8,9%) 53 (7,3%)
Hemoglobin niệu 49 (6,7%) 33 (4,5%)
Vàng da 17 (2,3%) 14 (1,9%)

1Trong Thử nghiệm 1, 1 bệnh nhân ngẫu nhiên dùng armdid quinine không nhận được bất kỳ liều nào của thuốc nghiên cứu.
2Bao gồm các thuật ngữ: lọc máu, chạy thận nhân tạo và thẩm phân phúc mạc.

Di chứng thần kinh
Các bệnh nhân trong Thử nghiệm 1 đã được đánh giá về các di chứng thần kinh tại thời điểm xuất viện. Các di 
chứng thần kinh được báo cáo bao gồm mất thăng bằng, liệt nửa người / liệt nửa người, mất điều hòa, các triệu 
chứng tâm thần kinh, run, suy nhược toàn thân, lú lẫn và bồn chồn. Lúc ra viện, 7 bệnh nhân (1%) ở nhóm 
artesunate bị suy giảm thần kinh đáng kể so với 3 bệnh nhân (0,4%) ở nhóm quinine.

Các phản ứng có hại được báo cáo trong thử nghiệm 2

Trong một thử nghiệm nhãn mở ngẫu nhiên có đối chứng được công bố (Thử nghiệm 2) so sánh artesunate 
tiêm tĩnh mạch 2,4 mg / kg với quinine đường tiêm ở bệnh nhân trẻ em (<15 tuổi) bị sốt rét ác tính ở Châu Phi, 
hồ sơ an toàn của artesunate tiêm tĩnh mạch nhìn chung tương tự như mô tả đối với Thử nghiệm 1 bao gồm tỷ 
lệ suy giảm thần kinh khi xuất viện cao hơn ở nhóm artesunate so với nhóm quinine.

Các phản ứng có hại thường gặp nhất trong thử nghiệm 3

Các phản ứng phụ thường gặp nhất trong Thử nghiệm 3 là thiếu máu (65%), tăng transaminase (27%), giảm 
tiểu cầu (18%), tăng bilirubin máu (14%), suy thận cấp (10%), tăng bạch cầu (10%), cấp tính
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hội chứng suy hô hấp (8%), giảm bạch huyết (7%), giảm bạch cầu trung tính (5%), đông máu lan tỏa 
trong lòng mạch (3%), tăng creatinin (3%), viêm phổi (3%), phù phổi (3%) và tiêu chảy (3%).

Các phản ứng có hại đáng kể về mặt lâm sàng được báo cáo với Artesunate để tiêm trong các thử nghiệm lâm sàng cho bệnh sốt rét 

không biến chứng (không phải là chỉ định đã được phê duyệt) và ở những người tình nguyện khỏe mạnh

Các phản ứng phụ có ý nghĩa lâm sàng sau đây xảy ra trong> 2% tình nguyện viên hoặc bệnh nhân 

khỏe mạnh: Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu:giảm bạch cầu, giảm số lượng hồng cầu lưới Rối 

loạn tiêu hóa:đau bụng, nôn mửa Các rối loạn chung và tình trạng cơ địa:pyrexia Rối loạn hệ thần 

kinh: chứng khó tiêu, ù tai, chóng mặt và nhức đầu Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất:ho Rối 

loạn da và mô dưới da:phát ban

Các phản ứng có ý nghĩa lâm sàng sau đây xảy ra ở <2% người tình nguyện hoặc bệnh nhân khỏe 

mạnh: Rối loạn hệ thống miễn dịch: Hội chứng Stevens-Johnson Rối loạn da và mô dưới da:mày 

đay

6.2 Kinh nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Các phản ứng phụ sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng artesunate đường tiêm bên ngoài Hoa Kỳ. Vì các phản ứng 

được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, nên không thể ước tính tần suất của chúng một 

cách đáng tin cậy hoặc để thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với thuốc.

Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu:tan máu chậm, thiếu máu tan máu miễn 

dịch Rối loạn tiêu hóa:viêm tụy

Rối loạn hệ thống miễn dịch:quá mẫn, phản vệ

7 TƯƠNG TÁC THUỐC

7.1 Ảnh hưởng của các loại thuốc khác lên Artesunate và Dihydroartemisinin (DHA) 

Thuốc cảm ứng Ritonavir, Nevirapine hoặc UDP-Glucuronosyltransferase (UGT) mạnh:

Các báo cáo lâm sàng đã xuất bản hoặctrong ống nghiệmcác báo cáo chỉ ra rằng việc sử dụng đồng thời Artesunate để tiêm 
với ritonavir, nevirapine, hoặc chất cảm ứng UGT đường uống có thể làm giảm dihydroartemisinin (DHA) AUC và Ctối đa[xem 
Dược lý lâm sàng (12.3)], có thể làm giảm hiệu quả của Artesunate for Injection. Nếu Artesunate để tiêm được sử dụng đồng 
thời với ritonavir, nevirapine hoặc chất gây cảm ứng UGT mạnh (ví dụ: rifampin, carbamazepine, phenytoin), hãy theo dõi xem 
có thể giảm hiệu quả chống sốt rét của Artesunate để tiêm hay không.

Chất ức chế UGT mạnh

Các báo cáo đã công bố về dữ liệu in vitro chỉ ra rằng việc sử dụng đồng thời Artesunate để tiêm với các chất ức chế 
UGT có thể làm tăng DHA AUC và Ctối đa[xem Dược lý lâm sàng (12.3)],có thể làm tăng các phản ứng phụ liên quan đến 
DHA. Theo dõi các phản ứng có hại khi dùng đồng thời Artesunate for Injection với các chất ức chế UGT mạnh (ví dụ: 
axitinib, vandetanib, imatinib, diclofenac).
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8 SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

8.1 Mang thai
Tóm tắt rủi ro

Có những rủi ro nghiêm trọng cho người mẹ và thai nhi liên quan đến bệnh sốt rét ác tính không được điều trị trong thời kỳ 
mang thai; Việc trì hoãn điều trị sốt rét ác tính trong thai kỳ có thể dẫn đến bệnh tật và tử vong nghiêm trọng cho mẹ và thai 
nhi(xem Cân nhắc lâm sàng).Kết cục mang thai được báo cáo từ một nghiên cứu giám sát tiền cứu với artesunate tiêm tĩnh 
mạch không đủ để xác định nguy cơ dị tật bẩm sinh nặng, sẩy thai hoặc thai chết do thuốc. Kinh nghiệm với artesunate đường 
uống (không phải là đường dùng đã được phê duyệt) và các thuốc nhóm artemisinin khác (qua nhiều đường dùng khác nhau) ở 
phụ nữ mang thai trong vài thập kỷ, dựa trên tài liệu đã xuất bản từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng và nghiên cứu 
thuần tập, không xác định được liên quan đến thuốc nguy cơ dị tật bẩm sinh lớn, sẩy thai, hoặc kết quả bất lợi cho mẹ hoặc thai 
nhi(xem Dữ liệu).Khả dụng sinh học của artesunate đường uống dự kiến   sẽ thấp hơn đáng kể so với artesunate tiêm tĩnh 
mạch; do đó, mức độ liên quan lâm sàng của các nghiên cứu liên quan đến việc tiếp xúc qua đường miệng với artesunate và các 
thuốc nhóm artemisinin khác là không chắc chắn.

Các nghiên cứu về sinh sản trên động vật cho thấy rằng một lần tiêm tĩnh mạch artesunate cho chuột sớm trong thời kỳ mang 
thai sẽ gây ra hiện tượng chết phôi. Sử dụng artesunate đường uống trong quá trình hình thành cơ quan ở chuột, thỏ và khỉ 
gây ra sự gia tăng tỷ lệ chết phôi và dị tật thai nhi phụ thuộc vào liều lượng (ví dụ: tim mạch, não và / hoặc xương) ở 0,3 đến 1,6 
lần liều lâm sàng dựa trên bề mặt cơ thể so sánh khu vực (BSA) (xem Dữ liệu).Mặc dù các nghiên cứu về sinh sản trên động vật 
ở một số loài đã chứng minh tác hại đối với bào thai do artesunate uống và tiêm tĩnh mạch và các thuốc nhóm artemisinin 
khác, nhưng tính liên quan lâm sàng của dữ liệu động vật là không chắc chắn.

Nguy cơ sẩy thai cơ bản ước tính và tử vong mẹ và thai nhi đối với dân số được chỉ định cao hơn dân số chung. 
Nguy cơ cơ bản ước tính của các dị tật bẩm sinh lớn đối với dân số được chỉ định vẫn chưa được biết. Tất cả các 
trường hợp mang thai đều có nguy cơ cơ bản về dị tật bẩm sinh, mất hoặc các kết quả bất lợi khác. Trong dân số 
Hoa Kỳ, nguy cơ cơ bản ước tính của các dị tật bẩm sinh lớn và sẩy thai trong các thai kỳ được công nhận lâm sàng 
lần lượt là 2% đến 4% và 15% đến 20%.

Có một nghiên cứu an toàn khi mang thai đối với Artesunate for Injection. Nếu Artesunate để tiêm được sử dụng trong khi mang thai, 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên báo cáo việc tiếp xúc với Artesunate để tiêm bằng cách liên hệ với Amivas LLC theo số 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) hoặcwww.amivas.com/our-products .

Cân nhắc lâm sàng
Rủi ro ở mẹ và / hoặc phôi / thai nhi liên quan đến bệnh tật:

Sốt rét khi mang thai làm tăng nguy cơ dẫn đến các kết cục bất lợi cho thai kỳ, bao gồm thiếu máu ở mẹ, sốt 
rét ác tính, sẩy thai tự nhiên, thai chết lưu, sinh non, trẻ nhẹ cân, hạn chế tăng trưởng trong tử cung, sốt rét 
bẩm sinh, và tử vong mẹ và trẻ sơ sinh.

Dữ liệu

Dữ liệu con người:

Các báo cáo về việc sử dụng artesunate tiêm tĩnh mạch trong ba tháng đầu, thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên 
được công bố, nghiên cứu quan sát và nghiên cứu thuần tập trên 1300 phụ nữ tiếp xúc với artesunate đường 
uống và các thuốc nhóm artemisinin khác (qua nhiều đường dùng khác nhau) trong ba tháng đầu của thai kỳ và 
hơn 6500 phụ nữ tiếp xúc đối với artesunate đường uống hoặc các thuốc nhóm artemisinin khác (thông qua các 
đường dùng khác nhau) trong ba tháng thứ hai và thứ ba của thai kỳ không cho thấy sự gia tăng các dị tật bẩm 
sinh nặng, sẩy thai, hoặc các kết quả bất lợi cho mẹ hoặc thai nhi. Khả dụng sinh học của artesunate tiêm tĩnh 
mạch dự kiến   sẽ cao hơn đáng kể so với artesunate uống. Các nghiên cứu dịch tễ học đã xuất bản có những hạn 
chế quan trọng về phương pháp luận cản trở việc giải thích dữ liệu,
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các bệnh cơ bản khác ở mẹ, mẹ sử dụng thuốc đồng thời và thiếu thông tin về đường dùng, liều 
lượng và thời gian sử dụng.
Dữ liệu động vật:

Chuột mang thai được tiêm một liều artesunate tiêm tĩnh mạch 1,5 mg / kg (xấp xỉ 0,1 lần so với liều lâm sàng dựa trên 
so sánh BSA) sớm trong quá trình hình thành cơ quan vào ngày mang thai (GD) 11 dẫn đến mất hoàn toàn sau cấy ghép. 
Một nghiên cứu về sự cân bằng khối lượng được thực hiện trên chuột mang thai dùng liều duy nhất 5 mg / kg tiêm tĩnh 
mạch14C-artesunate trên GD 11 (tương ứng với 0,3 lần liều khuyến cáo lâm sàng dựa trên so sánh BSA) cho thấy sự phân 
bố của artesunate được gắn nhãn phóng xạ (khoảng 7% hoạt độ phóng xạ được phát hiện) đến các mô của nhau thai.

Những con chuột mang thai được định lượng bằng đường uống trong quá trình hình thành cơ quan (GD 6 đến 17) với 
artesunate 6, 10 và 16,7 mg / kg / ngày (xấp xỉ 0,4 đến 1 lần liều lâm sàng dựa trên so sánh BSA) cho thấy tổn thất sau 
cấy phụ thuộc vào liều lượng, với những bào thai sống sót cho thấy các dị tật về tim mạch (thông liên thất, nguồn gốc bất 
thường của động mạch dưới đòn) và xương (ví dụ: dị tật xương bả vai cong và / hoặc rút ngắn, xương đùi, xương đùi và 
xương mác) trong trường hợp không có độc tính ở mẹ. Liều uống ở thỏ mang thai trong giai đoạn hình thành cơ quan 
(GD 7 đến GD 19) với liều 5, 7 và 12 mg / kg / ngày artesunate (0,7- 1,6 lần liều lâm sàng dựa trên so sánh BSA) dẫn đến 
tim mạch (thông liên thất khuyết tật, nguồn gốc bất thường của động mạch dưới đòn), xương (ví dụ, khe hở xương ức, 
xương sườn bị rút ngắn và / hoặc di lệch) và não (tâm thất giãn, không có pons) dị tật trong trường hợp không có độc 
tính đối với mẹ. Ngoài ra, sử dụng artesunate với liều lượng 12 mg / kg / ngày cho thỏ mang thai trong quá trình hình 
thành cơ quan dẫn đến sẩy thai và rụng trứng sau khi sinh sản. Uống artesunate cho khỉ cynomolgus mang thai trong 
quá trình hình thành cơ quan (GD 20 đến GD 50) với liều 12 mg / kg / ngày (khoảng 1,6 lần liều lâm sàng dựa trên so 
sánh BSA) dẫn đến tăng chết phôi do dị tật xương (tức là giảm chiều dài tuyệt đối của ulna) được quan sát thấy ở những 
bào thai còn sống.

8.2 Cho con bú

Tóm tắt rủi ro

DHA, một chất chuyển hóa của artesunate, có trong sữa mẹ. Không có dữ liệu về ảnh hưởng của artesunate hoặc DHA 
đối với trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoặc sản xuất sữa. Lợi ích sức khỏe và sự phát triển của việc cho con bú cần được xem 
xét cùng với nhu cầu lâm sàng của người mẹ đối với Artesunate for Injection và bất kỳ tác dụng phụ tiềm ẩn nào đối 
với đứa trẻ được bú sữa mẹ từ Artesunate for Injection hoặc từ tình trạng cơ bản của bà mẹ.

8.4 Sử dụng cho Trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả của Artesunate for Injection trong điều trị sốt rét ác tính đã được thiết lập ở bệnh nhân 
trẻ em. Sử dụng Artesunate để tiêm cho chỉ định này được hỗ trợ bởi bằng chứng từ các nghiên cứu đầy đủ và có 
kiểm soát ở người lớn và bệnh nhân trẻ em với các dữ liệu an toàn và dược động học bổ sung ở bệnh nhi từ 6 
tháng tuổi trở lên[xem Phản ứng có hại (6.1) và Nghiên cứu lâm sàng (14)].

Đối với bệnh nhi dưới 6 tháng tuổi, phương pháp ngoại suy dược động học (PK) sử dụng mô hình và mô 
phỏng chỉ ra AUC trạng thái ổn định PK được dự đoán tương đương hoặc cao hơn giữa nhóm tuổi này và trẻ 
lớn hơn hoặc người lớn ở liều khuyến cáo 2,4 mg / kg phác đồ của Artesunate để tiêm. Không có vấn đề an 
toàn đáng chú ý nào được xác định trong dữ liệu kết quả và an toàn được công bố hạn chế đối với Artesunate 
để tiêm ở bệnh nhi dưới 6 tháng tuổi bị sốt rét ác tính. Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhi bất kể tuổi tác 
hoặc trọng lượng cơ thể[xem Liều lượng và Cách dùng (2.1), Dược lâm sàng (12.3)].

8.5 Sử dụng cho người già

Các nghiên cứu lâm sàng về Artesunate for Injection không bao gồm đủ số lượng bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên để 
xác định liệu họ có phản ứng khác với những bệnh nhân trẻ tuổi hay không.
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8.6 Suy thận
Không có nghiên cứu PK cụ thể nào được thực hiện ở bệnh nhân suy thận. Hầu hết bệnh nhân bị sốt 
rét ác tính đều có suy thận ở một mức độ nào đó. Không cần điều chỉnh liều lượng cụ thể cho bệnh 
nhân suy thận.

8.7 Suy gan
Không có nghiên cứu PK cụ thể nào được thực hiện trên bệnh nhân suy gan. Hầu hết bệnh nhân 
bị sốt rét ác tính có biểu hiện suy gan ở một mức độ nào đó. Không cần điều chỉnh liều cụ thể cho 
bệnh nhân suy gan.

10 LIỀU LƯỢNG
Kinh nghiệm về quá liều cấp tính với artesunate còn hạn chế. Một trường hợp quá liều artesunate đã được ghi 
nhận ở một đứa trẻ 5 tuổi vô tình sử dụng artesunate trực tràng với liều 88 mg / kg / ngày (khoảng 18 lần so với 
liều khuyến cáo hàng ngày tối đa đối với Artesunate để tiêm) trong 4 ngày. Artesunate for Injection không được 
chấp thuận để sử dụng trực tràng. Quá liều có liên quan đến giảm tiểu cầu, melena, co giật, suy đa cơ quan và tử 
vong. Điều trị quá liều nên bao gồm các biện pháp hỗ trợ chung.

11 MÔ TẢ
Artesunate for Injection 110 mg chứa artesunate, một dẫn xuất artemisinin bán tổng hợp, được dùng để tiêm 
tĩnh mạch. Artesunate là một loại thuốc trị sốt rét. Công thức cấu tạo là:

Artesunate là chất bột màu trắng hoặc gần như trắng với trọng lượng phân tử là 384,43. Tên hóa học là axit 
butanedioic, đơn chức [(3R, 5aS, 6R, 8aS, 9R, 10S,12R, 12aR) -decahydro-3,6,9-trimetyl-3,12-epoxy-12Heste 
pyranozơ [4,3-j] -1,2-benzodioxepin-10-yl].

Công thức thực nghiệm là C19H28Osố 8.

Artesunate for Injection được cung cấp dưới dạng bột vô trùng màu trắng hoặc gần như trắng để pha chế. Mỗi lọ thủy 
tinh đơn liều 20 mL chứa 110 mg artesunat để pha với 11 mL dung dịch pha loãng vô trùng được cung cấp. Dung dịch 
tạo thành phải là dung dịch không màu.

Mỗi lọ đơn liều của chất pha loãng vô trùng được cung cấp chứa 12 mL chất pha loãng vô trùng. Mỗi 11 mL chất 
pha loãng vô trùng được sử dụng để pha chứa 24,1 mg natri phosphat monobasic monohydrat và 443,6 mg 
natri phosphat dibasic khan trong nước để tiêm. Natri hydroxit và axit photphoric được sử dụng để điều chỉnh 
độ pH đến 7,9-8,1.

Thông số kỹ thuật pH cho dung dịch tạo thành là 7,2-7,7 và độ thẩm thấu đo được là 305-317 mOsm / kg.

Trang 8 trên 14

ID tham chiếu: 4613972



12 DƯỢC LÂM SÀNG 12.1 Cơ chế 
hoạt động
Artesunate là một loại thuốc trị sốt rét[xem Vi sinh vật (12.4)].

12.2 Dược lực học
Mối quan hệ giữa Artesunate và đáp ứng tiếp xúc với DHA và quá trình thời gian của chúng đối với các phản ứng dược lực học vẫn chưa được 
biết.

Điện sinh lý tim

Ở liều tiêm tĩnh mạch được phê duyệt là 2,4 mg / kg Artesunate để tiêm, artesunate và DHA không gây ra mức tăng 
trung bình lớn (tức là 20 msec) trong khoảng QTc.

12.3 Dược động học
Sau khi dùng Artesunate 2,4 mg / kg dạng tiêm, artesunate được chuyển hóa nhanh chóng thành DHA 
bởi các esterase trong máu. Các thông số PK của artesunate (AS) và DHA ở bệnh nhân sốt rét ác tính sau 
khi dùng nhiều liều Artesunate 2,4 mg / kg để tiêm được trình bày trong Bảng 2.

Ban 2: Tóm tắt các thông số dược động học trung bình (phạm vi) ở bệnh nhân bị sốt 
rét nặng (N = 14)

Tham số PK BẰNG DHA
Ctối đa(mcg / mL) 3,3 (1,0-164) 3,1 (1,7-9,5)
AUC (mcg-h / mL) 0,7 (0,3-111,3) 3,5 (2,2-6,3)

Phân bổ
Khối lượng phân phối (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Liên kết protein Khoảng 93%

Loại bỏ
Thời gian bán hủy (giờ) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Thanh toán bù trừ (L / h) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

Trao đổi chất trong ống nghiệm

Con đường chính Tẩy máu Glucuronid hóa
Chất chuyển hóa DHA α-DHA-β-glucuronid

Bài tiết
Nước tiểu không xác định không xác định

PK = dược động học, AS = artesunate, DHA = dihydroartemisinin, Ctối đa= nồng độ tối đa, AUC = diện tích dưới 
đường cong nồng độ-thời gian

Quần thể cụ thể
Nhi khoa:

Mô phỏng PK, sử dụng phân tích tổng hợp dựa trên dân số của DHA PK đã công bố cho thấy chế độ dùng thuốc 
2,4 mg / kg cho kết quả DHA AUC ở trạng thái ổn định tương đương hoặc cao hơn được dự đoán0-12ở trẻ sơ sinh 
dưới 6 tháng tuổi so với ở trẻ lớn hơn hoặc người lớn (Hình 1). Sự khác biệt về mức phơi nhiễm dự đoán ở trẻ dưới 
6 tháng tuổi được cho là do sự phát triển chưa trưởng thành của con đường đào thải UGT đối với DHA.
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Hình 1. Dự đoán DHA AUC ở trạng thái ổn định0-12ở bệnh nhi 0 đến 3 tuổi bị sốt rét nặng 
sau 2,4 mg / kg Artesunate để tiêm

1 2 0 0 0

1 0 0 0 0

8 0 0 0

6 0 0 0

4 0 0 0

2 0 0 0

0

A ge B ands (Y rs)

Mỗi hộp đại diện cho phân vị thứ 25 và 75 của phép đo mức độ phơi nhiễm DHA. Thanh và chữ thập bên trong hộp đại diện cho trung bình và có nghĩa là tôn trọng một cách 

rõ ràng, râu thể hiện 1,5 t imes phạm vi liên phần. Dải màu xám đại diện cho phạm vi liên tục dành cho các bằng sáng chế có trọng lượng từ 20 đến 25 kg (8 đến 10 tuổi) và 

người lớn. Độ thanh thải được mô phỏng bằng cách sử dụng một ion tổ hợp của cân bằng trọng lượng allomet ric với một ion chức năng sigmoid để tính đến ion maturat cơ 

quan.

Phụ nữ mang thai:

Trong một nghiên cứu PK được công bố liên quan đến 20 phụ nữ mang thai mắc bệnh sốt rét cấp tính không biến chứng 
được sử dụng artesunate 4 mg / kg IV, phơi nhiễm toàn thân (Ctối đavà AUC) của artesunate và DHA có thể so sánh giữa 
bệnh nhân sốt rét cấp tính có thai và bệnh nhân khỏe mạnh sau sinh 3 tháng. Do đó, không cần điều chỉnh liều.

Các nghiên cứu về tương tác thuốc-dược phẩm lâm sàng đã xuất 

bản Nevirapine:

Sử dụng đồng thời artesunate uống với nevirapine làm giảm Ctối đavà AUC của DHA lần lượt là 59% 
và 68%. Việc giảm tiếp xúc PK toàn thân của DHA cũng có thể xảy ra với Artesunate để tiêm và có 
thể làm mất tác dụng trị sốt rét có thể xảy ra.
Ritonavir:

Sử dụng đồng thời artesunate đường uống với ritonavir làm giảm C 27% và 38%tối đavà AUC, 
tương ứng của DHA. Việc giảm tiếp xúc PK toàn thân của DHA cũng có thể xảy ra với Artesunate 
để tiêm và có thể làm mất tác dụng trị sốt rét có thể xảy ra.
Thuốc chống sốt rét khác:

Không có tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng nào được báo cáo khi dùng đồng thời artesunate đường uống với 
atovaquone / proguanil, mefloquine, amodiaquine và sulfadoxine / pyrimethamine. Do đó, tương tác thuốc giữa 
Artesunate for Injection và các thuốc này không được mong đợi.

Nghiên cứu trong ống nghiệm:

Các nghiên cứu in vitro đã chứng minh rằng artesunate và DHA không được chuyển hóa ở mức độ đáng kể bởi 
CYP1A2, 2D6, 2C19, 2A6, 2E1 hoặc 3A; do đó, không cần điều chỉnh liều lượng đối với các chất ức chế / cảm ứng
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các enzym này khi dùng chung với Artesunate để tiêm. DHA là chất nền của UDP-UGT 1A9 hoặc UGT 
2B7.

Hệ thống vận chuyển:

DHA không phải là chất nền hoặc chất ức chế P-gp hoặc BCRP. Artesunate là chất nền của BCRP và P-gp. 
Artesunate là chất ức chế yếu OATP1B1 (IC50= 19 mcg / mL) và OAT3.

12.4 Vi sinh
Cơ chế hoạt động

Artesunate được chuyển hóa nhanh chóng thành chất chuyển hóa có hoạt tính DHA. Artesunate và DHA, giống như các 
artemisinin khác chứa một cầu endoperoxide được kích hoạt bởi heme iron dẫn đến stress oxy hóa, ức chế tổng hợp 
protein và axit nucleic, thay đổi cấu trúc cũng như giảm sự phát triển và tồn tại của ký sinh trùng.

Cả artesunate và DHA đều hoạt động chống lại các dạng vô tính khác nhau củaPlasmodiumký sinh trùng và sạch ký sinh trùng trong 
máu trong vòng 48 đến 72 giờ.

Hoạt động kháng khuẩn

Artesunate và DHA hoạt động chống lại các ký sinh trùng vô tính giai đoạn máu và các tế bào giao tử củaPlasmodium các loài 
bao gồm các chủng kháng chloroquine[xem Nghiên cứu lâm sàng (14)].Tuy nhiên, artesunate và DHA không hoạt động chống 
lại các dạng bệnh ở giai đoạn gan hypnozoite củaP. vivaxvàP. ovale.

Chống lại

Có khả năng phát triển khả năng đề kháng với artesunate và DHA. Chủng loạiP. falciparumvới sự giảm độ nhạy với 
artesunate có thể được chọn in vitro hoặc in vivo. Những thay đổi trong một số vùng di truyền của
P. falciparumcác gen nhưđa kháng 1(pfmdr1),chất vận chuyển kháng chloroquine(pfcrt), và kelch13(K13) đã được 
báo cáo dựa trên thử nghiệm in vitro và / hoặc xác định các chủng phân lập ở các khu vực lưu hành, nơi liệu pháp 
artemisinin đã được sử dụng.

Sự tái phát xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị bằng đơn trị liệu artesunate. Giảm nhạy cảm với artesunate và các 
artemisinin khác, biểu hiện trên lâm sàng là tốc độ thanh thải ký sinh trùng chậm hơn đã được ghi nhận ở một số vùng 
Đông Nam Á và có liên quan đến đột biến ởK13gen.

Chống chéo
Các nghiên cứu phi lâm sàng trong ống nghiệm và trên các mô hình động vật sốt rét cho thấy tiềm năng phát triển tính 
kháng chéo với quinine, halofantrine và amodiaquine. Tuy nhiên, ý nghĩa lâm sàng của những phát hiện này vẫn chưa được 
biết.

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản Chất 

sinh ung thư

Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư đã không được thực hiện với artesunate. 

Gây đột biến

Artesunate âm tính trong xét nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn in vitro, xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể ở buồng trứng 
chuột hamster Trung Quốc in vitro và xét nghiệm vi nhân tủy xương chuột in vivo khi dùng đường uống. Tuy nhiên, tài liệu đã 
xuất bản chỉ ra rằng artesunate gây ra tổn thương DNA trong tế bào lympho người và tế bào gan Hep2G trong một thử nghiệm 
Comet và làm tăng sự hình thành vi nhân trong tế bào lympho người. Các tài liệu đã xuất bản cũng chỉ ra rằng in vivo, 
artesunate dương tính với sự hình thành vi nhân nhưng âm tính với
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Tổn thương DNA trong tế bào máu ngoại vi ở chuột sau khi uống. Không có nghiên cứu độc tính di 
truyền in vivo nào được thực hiện với artesunate tiêm tĩnh mạch.

Khả năng sinh sản

Nghiên cứu khả năng sinh sản ở động vật đã không được thực hiện với artesunate tiêm tĩnh mạch.

Không có thay đổi đáng kể nào trong cơ quan sinh sản (tức là tổn thương tổng thể, vi thể hoặc mô học hoặc trọng lượng 
cơ quan) hoặc khả năng di chuyển, số lượng hoặc hình thái của tinh trùng được quan sát thấy ở chuột và chó sau 28 ngày 
dùng thuốc lặp lại với artesunate tiêm tĩnh mạch. Tuy nhiên, trong các tài liệu đã xuất bản, chuột và chuột được sử dụng 
artesunate đường uống hoặc trong phúc mạc dưới dạng một liều duy nhất hoặc dùng liều lặp lại (3 ngày đến 6 tuần) cho 
thấy những thay đổi mô bệnh học của các ống bán lá kim và quá trình sinh tinh bị thay đổi (tăng tỷ lệ tinh trùng bất 
thường và / hoặc giảm tinh trùng vận động và khả năng tồn tại) ở liều khác nhau, từ khoảng 0,2 đến 1,3 lần liều lâm sàng 
dựa trên so sánh BSA. Với những phát hiện trái ngược nhau, trong trường hợp không có (các) nghiên cứu về khả năng 
sinh sản được thực hiện với artesunate tiêm tĩnh mạch,

14 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Tổng quat

Hiệu quả của artesunate tiêm tĩnh mạch để điều trị sốt rét ác tính đã được đánh giá trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng 
tích cực ở Châu Á (Thử nghiệm 1) và một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng tích cực được công bố ở Châu Phi (Thử nghiệm 2).

Thử nghiệm 1

Thử nghiệm 1 là một thử nghiệm quốc tế ngẫu nhiên, nhãn mở, đa trung tâm được thực hiện ở Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia 
và Myanmar. Bệnh nhân sốt rét ác tính nhập viện được điều trị bằng artesunate hoặc quinine qua đường tĩnh mạch. 
Artesunate được dùng với liều 2,4 mg / kg IV lúc 0, 12 và 24 giờ và sau đó cứ 24 giờ một lần cho đến khi bệnh nhân có thể dung 
nạp thuốc uống. Quinin được tiêm tĩnh mạch với 20 mg / kg trong 4 giờ, tiếp theo là 10 mg / kg trong 2 đến 8 giờ, 3 lần mỗi 
ngày cho đến khi có thể bắt đầu điều trị bằng đường uống.

Thử nghiệm 1 bao gồm 1461 bệnh nhân ngẫu nhiên, trong đó có 202 bệnh nhi <15 tuổi (14%). Độ tuổi trung bình 
là 28 tuổi (từ 2-87 tuổi) và 74% là nam giới. Sốt rét được xác nhận trên lam máu ở 1382 bệnh nhân (95%). Hôn mê 
khi nhập viện ở 588 bệnh nhân (40%) và 229 bệnh nhân (16%) có ký sinh trùng máu
> 10%. Trong số 1358 bệnh nhân được đo huyết sắc tố khi nhập viện, 94 bệnh nhân (7%) được ghi nhận là thiếu 
máu nặng (huyết sắc tố <5 g / dL).

Bảng 3 báo cáo kết quả tử vong tại bệnh viện cho Thử nghiệm 1. Tỷ lệ tử vong tại bệnh viện ở nhóm 
artesunate (13%) thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ ở nhóm quinine (21%).

Bảng 3: Tỷ lệ tử vong tại bệnh viện ở bệnh nhân được điều trị sốt rét nặng trong thử nghiệm 1, Tất cả bệnh nhân ngẫu nhiên

Artesunate
(N = 730)

Quinine
(N = 731)2

Tỷ lệ cược (KTC 95%)1

Tử vong khi nhập viện 96 (13%) 150 (21%) 0,59 (0,44, 0,79)
1Tỷ lệ chênh lệch và 95% CI (khoảng tin cậy) được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp Cochran-Mantel-Haenszel được điều chỉnh theo địa điểm nghiên 
cứu.
2Một bệnh nhân được ngẫu nhiên sử dụng quinine armdid không nhận được bất kỳ liều nào của thuốc nghiên cứu.

Thử nghiệm 2

Bằng chứng hỗ trợ bổ sung về hiệu quả đã được thu thập từ một thử nghiệm quốc tế, ngẫu nhiên, nhãn mở, đa trung 
tâm đã được công bố so sánh artesunate đường tiêm với quinine đường tiêm ở bệnh nhân trẻ em (<15 tuổi) bị sốt rét ác 
tính ở 9 quốc gia Châu Phi (Thử nghiệm 2). Liều lượng tương tự như Thử nghiệm 1, ngoại trừ cả hai
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artesunate and quinine could be administered either intravenously or intramuscularly (not an approved route of 
administration). Compared to quinine, treatment with artesunate showed a similar advantage with respect to inhospital 
mortality as in Trial 1.

16 HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING
16.1 How Supplied
Artesunate for Injection is supplied as follows:

• 110 mg, white or almost white, sterile, fine crystalline powder for constitution in single-dose, clear glass vials 
sealed with a rubber stopper (not made with natural rubber latex) and an aluminum overseal

• Clear glass vials of a sterile diluent for constitution are sealed with a rubber stopper (not made with natural 
rubber latex) and an aluminum overseal.

Artesunate for Injection single-dose vial: NDC 73607-001-01

Sterile Diluent for Constitution single-dose vial: NDC 73607-001-02

Gói tổng cộng 4 lọ (2 lọ Artesunate để tiêm, 110 mg và 2 lọ dung dịch pha loãng vô trùng cho Artesunate 
để tiêm): NDC 73607-001-11

Gói tổng số 8 lọ (4 lọ Artesunate để tiêm, 110 mg và 4 lọ chất pha loãng vô trùng cho Artesunate để 
tiêm): NDC 73607-001-10

16.2 Lưu trữ và Xử lý
Bảo quản lọ Artesunate để tiêm và chất pha loãng vô trùng trong thùng carton ở 20 ° C đến 25 ° C (68 ° F đến 77 ° F); các 
chuyến du ngoạn được phép đến 15 ° C đến 30 ° C (59 ° F đến 86 ° F) [Xem Nhiệt độ phòng được kiểm soát của USP]. Không 
đóng băng. Tránh tiếp xúc với nhiệt. Tránh ánh sáng. Không sử dụng quá ngày hết hạn.

17 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN 
Điều trị sốt rét bổ sung
Tư vấn cho bệnh nhân về sự cần thiết phải hoàn thành liệu pháp điều trị sốt rét đường uống thích hợp sau khi điều trị bằng Artesunate 
để tiêm[xem Chỉ định và Cách sử dụng (1)].

Khuyên bệnh nhân cần dùng thêm thuốc chống sốt rét như thuốc 8-aminoquinoline trong hoặc sau khi điều 
trị bằng Artesunate để tiêm choP. vivax / P. ovalesốt rét để ngăn ngừa tái phát[xem Chỉ định và Cách sử 
dụng (1)].

Tán huyết sau điều trị

Khuyên bệnh nhân cần xét nghiệm máu thường xuyên trong thời gian 4 tuần sau khi hoàn thành Artesunate for 
Injection để theo dõi tình trạng tan máu muộn sau điều trị[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)].

Phản ứng quá mẫn và Sốc phản vệ
Thông báo cho bệnh nhân rằng các phản ứng quá mẫn, bao gồm cả phản vệ, đã xảy ra khi sử dụng Artesunate 
để tiêm. Thông báo cho bệnh nhân các dấu hiệu và triệu chứng của phản ứng quá mẫn và phản vệ và hướng 
dẫn bệnh nhân tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu họ gặp các triệu chứng như vậy trong hoặc sau khi 
sử dụng Artesunate for Injection[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)].
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Độc tính đối với phôi thai ở động vật

Tư vấn cho bệnh nhân đang mang thai và bệnh nhân có thể mang thai về khả năng gây độc cho phôi thai do thuốc dựa trên các nghiên cứu 

trên động vật và các nguy cơ nghiêm trọng đối với mẹ và thai nhi khi trì hoãn điều trị sốt rét ác tính. Hướng dẫn bệnh nhân thông báo cho 

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ về việc đã biết hoặc nghi ngờ có thai[xem Cảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.3), Sử dụng 
trong các quần thể cụ thể (8.1)].

Khuyên những phụ nữ tiếp xúc với Artesunate để tiêm trong khi mang thai rằng có một nghiên cứu an toàn khi mang 
thai theo dõi kết quả mang thai. Khuyến khích những bệnh nhân này thông báo có thai cho Amivas LLC theo số 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) hoặcwww.amivas.com/our-products [xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.1)].

Sản xuất cho Amivas LLC 
1209 Orange St
Wilmington Delaware 19801 Hoa 
Kỳ

20190530
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