
Сериозна свръхчувствителност към артесунат, като анафилаксия. (4)

АКЦЕНТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ------------------
Тези акценти не включват цялата информация, необходима за безопасно и 
ефективно използване на ARTESUNATE FOR INJECTION. Вижте изцяло

• Хемолиза след лечение : Докладвани са случаи на хемолитична анемия 
след лечение, достатъчно тежка, за да се наложи трансфузия. Монитор

информация за предписване на ARTESUNATE ЗА ИНЖЕКЦИИ. пациенти в продължение на 4 седмици след лечението за данни за хемолитична анемия. 
(5.1)ARTESUNATE за инжекции, за интравенозно приложение 

Първоначално одобрение в САЩ: 2020 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА------------------- --------
• Свръхчувствителност : Докладвани са сериозни реакции на 

свръхчувствителност, включително анафилаксия. Прекратете приема, ако се 
появят признаци на сериозна свръхчувствителност. (5.2)Артесунат за инжекции е антималарий, показан за първоначално лечение на тежка 

малария при възрастни и педиатрични пациенти. Лечение на тежка малария
с Артесунат за инжекции трябва винаги да бъде последван от пълен курс на 
лечение с подходящ перорален антималаричен режим. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ------------------------ ------------
Най-честите нежелани реакции (честота от 2% или повече), съобщени при 
Artesunate for Injection в клинични проучвания на тежка малария, включват остраОграничения на употреба

Артесунат за инжекции не лекува хипнозоитните чернодробни форми на бъбречна недостатъчност, изискваща диализа, хемоглобинурия и жълтеница. (6.1)
плазмодийи следователно няма да предотврати рецидиви на малария 
поради Plasmodium vivaxилиPlasmodium ovale. Съпътстваща терапия с За да съобщите за ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с Amivas 

LLC на [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] или с FDA на 1-800-FDA-1088 илиантималарийно средство, като 8-аминохинолиново лекарство, е необходимо 
за лечението на тежка малариядо P. vivaxилиP. ovale.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ--------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАРКОТИКИ------------------ -----------
• Препоръчителната доза Artesunate за инжекции е 2,4 mg/kg, 

приложена интравенозно на 0 часа, 12 часа и 24 часа, и
Невирапин или ритонавир 

антиретровирусни лекарства Ако се използва едновременно, следете за възможна 

намалена антималарийна ефикасност.след това се прилага веднъж дневно, докато пациентът е в състояние да понесе пероралната 
антималарийна терапия. (2.1)

Силни UGT индуктори (напр. 
рифампин, карбамазепин, (7, 12.3)

• Прилагайте конституиран артесунат за инжекция интравенозно като бавен 
болус за 1 минута до 2 минути. (2.1)

фенитоин)

• НЕ прилагайте Artesunate за инжекция чрез непрекъсната интравенозна 
инфузия. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ---------------------
Бременност: Въз основа на данни от животни, може да причини увреждане на плода. Въпреки 
това, прилагане на артесунат за инжекции за лечение на тежка малария• Вижте пълната информация за предписване за инструкции за приготвяне и 

приложение на Artesunate for Injection. (2.2) може да бъде животоспасяващо за бременната жена и плода. Лечението не трябва да се 
отлага поради бременност. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛИ ------
За инжектиране : 110 mg артесунат като прах във флакон с еднократна доза за 
разтваряне с предоставения стерилен разредител. (3)

Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Ревизия: 5/2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------------------- ----------
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
Артесунат за инжекции е показан за първоначално лечение на тежка малария при възрастни и педиатрични пациенти.

Лечението на тежка малария с артесунат за инжекции винаги трябва да бъде последвано от пълен курс на лечение с 
подходящ перорален антималаричен режим[вижте Дозировка и приложение (2.1)].

Ограничения на употреба

Артесунат за инжекции не лекува хипнозоитните чернодробни форми наплазмодийи следователно няма да 
предотврати рецидиви на малария порадиPlasmodium vivaxилиPlasmodium ovale.Съпътстващата терапия с 
антималарийни средства като 8-аминохинолинови лекарства е необходима за лечението на тежка малария поради
P. vivaxилиP. ovale [вж. Дозировка и приложение (2.1)].

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
2.1 Препоръчителна дозировка и приложение при възрастни и педиатрични пациенти

Препоръчителната доза Artesunate за инжекции е 2,4 mg/kg, приложена интравенозно на 0 часа, 12 часа и 24 часа и 
след това, прилагана веднъж дневно, докато пациентът е в състояние да понесе пероралната антималарийна 
терапия.

Приложете конституиран артесунат за инжекция интравенозно като бавен болус за 1 минута до 2 минути[вижте 
Дозировка и приложение (2.2)]. направиНЕприлагайте Artesunate for Injection чрез непрекъсната интравенозна 
инфузия.

Прилагайте Artesunate за инжекции с антималарийно средство, което е активно срещу хипнозоитните чернодробни 
форми наплазмодий, като 8-аминохинолиново лекарство, при пациенти с тежка малария порадиP. vivaxили
P. ovale.

2.2 Приготвяне на артесунат за инжектиране за интравенозно приложение 

конституция

Артесунат за инжекции трябва да се приготви с предоставения разредител преди приложение. Разредител, състоящ се 
от 12 mL стерилен 0,3 М рН 8,0 натриев фосфатен буфер, е осигурен с Artesunate for Injection. За да съставите артесунат 
за инжекции, изтеглете 11 mL от този разредител с игла и спринцовка и инжектирайте във флакона с артесунат (когато 
е съставен, крайната концентрация на артесунат е 10 mg/mL). Въртете внимателно (не разклащайте) за до 5 до 6 
минути, докато прахът се разтвори напълно и не останат видими частици.

Парентералните лекарствени продукти трябва да се проверяват визуално за частици и промяна в цвета 
преди приложение, когато разтворът и контейнерът позволяват. Не прилагайте Artesunate за инжекции, ако 
се наблюдават частици и/или промяна в цвета.

След приготвяне, инжектирайте приготвения разтвор интравенозно (през установена интравенозна линия или игла) като 
бавен болус за 1 до 2 минути. Изхвърлете флакона и всяка неизползвана част от лекарствения продукт след употреба.

Съхранение на приготвеното решение
Приложете готовия разтвор в рамките на 1,5 часа след разтваряне с предоставения разредител.

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

За инжектиране: 110 mg артесунат като стерилен бял или почти бял, фин кристален прах в прозрачен стъклен еднодозов 
флакон за конституиране.
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4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
4.1 Свръхчувствителност

Известна сериозна свръхчувствителност към артесунат, като анафилаксия[Вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2) и 
Нежелани реакции (6.2)].

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ 

МЕРКИ 5.1 Хемолиза след лечение

Забавената хемолиза след артезунат се характеризира с понижен хемоглобин с лабораторни данни за хемолиза (като 
намален хаптоглобин и повишена лактат дехидрогеназа), настъпващи най-малко 7 дни след започване на лечение с 
артесунат. Съобщавани са случаи на хемолитична анемия след лечение, достатъчно тежка, за да се наложи трансфузия[
вижте Нежелани реакции (6.2)]. Наблюдавайте пациентите в продължение на 4 седмици след лечение с артесунат за 
инжекции за данни за хемолитична анемия. Тъй като подгрупа от пациенти със забавена хемолиза след терапия с артезунат 
имат доказателства за имуно-медиирана хемолиза, помислете за провеждане на директен антиглобулинов тест, за да 
определите дали терапията, напр. кортикостероиди, е необходима.

5.2 Свръхчувствителност

Свръхчувствителност към артесунат, включително случаи на анафилаксия, са докладвани по време на употребата на 
парентерален артезунат (включително артесунат за инжекции)[вижте Нежелани реакции (6.1, 6.2)]. Ако по време на приложение на 
Artesunate for Injection се появят хипотония, диспнея, уртикария или генерализиран обрив, помислете за прекратяване на 
приложението на Artesunate for Injection и за продължаване на терапията с друго антималарийно лекарство.

5.3 Ембрио-фетална токсичност при животни

Богатият опит с перорален артезунат и други лекарства от клас артемизинин при бременни жени не е идентифицирал свързан с 

лекарството риск от големи вродени дефекти, спонтанен аборт или неблагоприятни резултати при майката или плода.

Проучванията върху репродукцията при животни показват, че еднократно интравенозно приложение на артесунат на плъхове в 

началото на бременността води до ембриолеталност, а пероралното приложение (не е одобрен начин на приложение) на артесунат при 

плъхове, зайци и маймуни предизвиква зависимо от дозата увеличение на ембриолеталността и малформациите на плода . Въпреки 

това, клиничната значимост на тези данни е несигурна[вижте Използване в специфични популации (8.1)].

Забавянето на лечението на тежка малария по време на бременност може да доведе до сериозна заболеваемост и смъртност за майката и 

плода[вижте Използване в специфични популации (8.1) и Информация за консултиране на пациенти (17)].

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Следните клинично значими нежелани реакции, наблюдавани при Artesunate for Injection, са разгледани подробно в 
раздела Предупреждения и предпазни мерки:

• Хемолиза след лечение[Вижте Предупреждение и предпазни мерки (5.1)]

• Свръхчувствителност[Вижте Предупреждение и предпазни мерки (5.2)]

6.1 Опит от клинични изпитвания

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните 

изпитвания на лекарство, не може да бъде директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не 

отразява честотата, наблюдавана на практика.

Данните, описани по-долу, отразяват експозицията на интравенозен артезунат в рандомизирано контролирано проучване при 
пациенти с тежка малария в Югоизточна Азия, включително 730 пациенти, лекувани с интравенозен артезунат (Опит 1), подкрепящо 
публикувано рандомизирано, контролирано проучване на парентерален артезунат при педиатрични пациенти с тежък
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малария в Африка (Опит 2) и неконтролирано открито проучване в САЩ при 102 пациенти с тежка малария, 
лекувани с артесунат за инжекции (Опит 3).

В опит 1 730 пациенти са получавали артесунат 2,4 mg/kg интравенозно в 0 часа, 12 часа, 24 часа и след това 
веднъж дневно, а 730 пациенти са получавали сравнителния хинин като 20 mg/kg интравенозна натоварваща 
доза, след това 10 mg/kg интравенозно три пъти ежедневно за лечение на тежка малария в Югоизточна Азия. 
Средната възраст на пациентите е 28 години (диапазон 2-87 години) и 74% са мъже, 14% са педиатрични 
пациенти < 15 години и 3% са бременни жени. Пациентите са получили средно 3 дози (диапазон 1-9 дози) 
интравенозен артесунат. Веднъж успели да понасят пероралната терапия, пациентите в рамото на артесунат са 
получавали перорален артесунат 2 mg/kg дневно (не е одобрен път или режим на дозиране), а пациентите в 
рамото с хинин са получавали перорален хинин 10 mg/kg на всеки 8 часа до завършване на 7 дни от тотална 
терапия.

В опит 2 педиатрични пациенти на възраст под 15 години с тежка малария в 9 африкански страни са лекувани с 
парентерален артезунат или парентерален хинин.

В опит 3, 92 от 102 (90%) пациенти са получили четири дози от 2,4 mg/kg артесунат интравенозно на 0 часа, 12 
часа, 24 часа и 48 часа, последвани от перорална антималарийна терапия. Средната (диапазон) възраст на 
пациентите е 39 (1 до 72) години и 61% са мъже; 63% са афроамериканци, 25% са бели и 9% са азиатци.

За опит 1, опит 2 и опит 3 са докладвани нежелани реакции по време на хоспитализация и не е извършено 
лабораторно наблюдение след лечението.

Най-честите нежелани реакции в опит 1

Най-честите нежелани реакции (2% или повече), възникващи по-често при пациенти, получаващи 
интравенозен артезунат в опит 1, са диализа, хемоглобинурия и жълтеница (Таблица 1).

Маса 1: Избрани нежелани реакции, възникващи при≥2% от пациентите, лекувани за тежка малария в 
опит 1

Артесунат
(n=730)

хинин
(n=730)1

Нежелана реакция

Остра бъбречна недостатъчност, изискваща диализа2 65 (8,9%) 53 (7,3%)
Хемоглобинурия 49 (6,7%) 33 (4,5%)
жълтеница 17 (2,3%) 14 (1,9%)

1В опит 1, 1 пациент, рандомизиран на хининова ръка, не е получил никакви дози от изследваното лекарство.
2Включва термините: диализа, хемодиализа и перитонеална диализа.

Неврологични последствия

Пациентите в опит 1 са оценени за неврологични последици по време на изписването от болницата. Съобщените 
неврологични последици включват загуба на равновесие, хемиплегия/пареза, атаксия, невропсихиатрични симптоми, 
тремор, генерализирана слабост и объркване и безпокойство. При изписване от болницата 7 пациенти (1%) в рамото с 
артезунат са имали значителни неврологични увреждания в сравнение с 3 пациенти (0,4%) в рамото с хинин.

Нежелани реакции, съобщени в опит 2

В публикувано рандомизирано контролирано отворено проучване (Опит 2), сравняващо парентерален артесунат 2,4 mg/
kg с парентерален хинин при педиатрични пациенти (<15 години) с тежка малария в Африка, профилът на безопасност на 
интравенозния артесунат е като цяло подобен на описания за опит 1, включващ по-голяма честота на неврологични 
увреждания при изписване от болницата в рамото с артезунат в сравнение с рамото с хинин.

Най-честите нежелани реакции в опит 3

Най-честите нежелани реакции в опит 3 са анемия (65%), повишаване на трансаминазите (27%), тромбоцитопения 
(18%), хипербилирубинемия (14%), остра бъбречна недостатъчност (10%), левкоцитоза (10%), остра

Страница 4 от 14

Референтен номер: 4613972



респираторен дистрес синдром (8%), лимфопения (7%), неутропения (5%), дисеминирана интраваскуларна 
коагулация (3%), повишен креатинин (3%), пневмония (3%), белодробен оток (3%) и диария (3%).

Клинично значими нежелани реакции, съобщени с артесунат за инжектиране в клинични изпитвания за 
неусложнена малария (не е одобрено показание) и при здрави доброволци

Следните клинично значими нежелани реакции се наблюдават при> 2% от здравите доброволци или пациенти: Нарушения 

на кръвта и лимфната система:левкопения, намален брой на ретикулоцитите Стомашно-чревни нарушения:коремна болка, 

повръщане Общи нарушения и състояния на мястото на приложение:пирексия Нарушения на нервната система: дисгеузия, 

шум в ушите, виене на свят и главоболие Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:кашлица Нарушения на 

кожата и подкожната тъкан:обрив

Следните клинично значими реакции се наблюдават при <2% от здравите доброволци или пациенти: Нарушения 

на имунната система: Синдром на Стивънс-Джонсън Нарушения на кожата и подкожната тъкан:уртикария

6.2 Постмаркетингов опит
Следните нежелани реакции са идентифицирани по време на употреба на парентерален артезунат извън Съединените щати. Тъй 

като реакциите се съобщават доброволно от популация с несигурен размер, не е възможно надеждно да се оцени тяхната честота 

или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството.

Нарушения на кръвта и лимфната система:забавена хемолиза, имунна хемолитична анемия 

Стомашно-чревни нарушения:Панкреатит

Нарушения на имунната система:свръхчувствителност, анафилаксия

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Ефект на други лекарства върху артезунат и дихидроартемизинин (DHA) 

Ритонавир, невирапин или индуктори на силна UDP-глюкуронозилтрансфераза (UGT):

Публикувани клинични доклади илиинвитродокладите показват, че едновременната употреба на Artesunate за инжекции с 
перорални индуктори на ритонавир, невирапин или UGT може да намали AUC и C на дихидроартемизинин (DHA)макс[виж Клинична 
фармакология (12.3)], което може да намали ефикасността на артесунат за инжекции. Ако Artesunate for Injection се прилага 
едновременно с ритонавир, невирапин или силни UGT индуктори (напр. рифампин, карбамазепин, фенитоин), следете за възможна 
намалена антималарийна ефикасност на Artesunate for Injection.

Силни UGT инхибитори

Публикуваните доклади за in vitro данни показват, че едновременната употреба на Artesunate for Injection с UGT инхибитори 
може да увеличи AUC и C на DHAмакс[виж Клинична фармакология (12.3)],което може да увеличи свързаните с DHA нежелани 
реакции. Следете за нежелани реакции при едновременно приложение на Artesunate for Injection със силни UGT инхибитори 
(напр. акситиниб, вандетаниб, иматиниб, диклофенак).
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8 ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност
Резюме на риска

Съществуват сериозни рискове за майката и плода, свързани с нелекувана тежка малария по време на бременност; забавянето на лечението 

на тежка малария по време на бременност може да доведе до сериозна заболеваемост и смъртност за майката и плода(вижте Клинични 
съображения).Резултатите от бременността, докладвани от проспективно надзорно проучване с интравенозен артесунат, са недостатъчни за 

идентифициране на свързан с лекарството риск от големи вродени дефекти, спонтанен аборт или смърт на плода. Опитът с перорален 

артесунат (не е одобрен начин на приложение) и други лекарства от клас артемизинин (чрез различни начини на приложение) при бременни 

жени в продължение на няколко десетилетия, въз основа на публикувана литература от рандомизирани контролирани проучвания и кохортни 

проучвания, не е идентифицирал свързан с лекарството риск от големи вродени дефекти, спонтанен аборт или неблагоприятни последици за 

майката или плода(вижте данни).Очаква се бионаличността на пероралния артезунат да бъде значително по-ниска от интравенозния 

артесунат; следователно, клиничната значимост на проучванията, включващи перорална експозиция на артезунат и други лекарства от клас 

артемизинин, е несигурна.

Проучванията върху репродукцията при животни показват, че еднократно интравенозно приложение на артесунат на плъхове в началото на 

бременността води до ембриолеталност. Пероралното приложение на артесунат по време на органогенезата при плъхове, зайци и маймуни 

предизвиква дозозависимо увеличение на ембриолеталността и феталните малформации (напр. сърдечно-съдови, мозъчни и/или скелетни) 

при 0,3- до 1,6 пъти клиничната доза въз основа на повърхността на тялото сравнения на площ (BSA) (вижте данни).Въпреки че проучванията 

за репродукция при животни при няколко вида са показали увреждане на плода от перорално и интравенозно приложени артезунат и други 

лекарства от клас артемизинин, клиничната значимост на данните за животни е несигурна.

Изчисленият фонов риск от спонтанен аборт и смърт на майката и плода за посочената популация е по-висок от 
общото население. Изчисленият фонов риск от големи вродени дефекти за посочената популация не е известен. 
Всички бременности имат фонов риск от вродени дефекти, загуба или други неблагоприятни резултати. В общото 
население на САЩ изчисленият фонов риск от големи вродени дефекти и спонтанен аборт при клинично признати 
бременности е съответно 2% до 4% и 15% до 20%.

Има проучване за безопасност при бременност за Artesunate for Injection. Ако Artesunate for Injection се прилага по време на 
бременност, доставчиците на здравни услуги трябва да докладват за експозиция Artesunate for Injection, като се свържат с Amivas LLC 
на 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) илиwww.amivas.com/our-products .

Клинични съображения

Свързан със заболяване риск за майката и/или ембриона/плода:

Маларията по време на бременност увеличава риска от неблагоприятни резултати от бременността, включително анемия на майката, тежка 

малария, спонтанен аборт, мъртво раждане, преждевременно раждане, ниско тегло при раждане, ограничение на вътреутробния растеж, 

вродена малария и майчина и неонатална смъртност.

Данни

Човешки данни:

Доклади за употреба в първия триместър на интравенозен артезунат, публикувани рандомизирани контролни проучвания, 
наблюдателни проучвания и кохортни проучвания при над 1300 жени, изложени на перорален артезунат и други лекарства 
от клас артемизинин (чрез различни начини на приложение) през първия триместър на бременността и над 6500 жени, 
изложени до орален артезунат или други лекарства от клас артемизинин (чрез различни начини на приложение) през втория 
и третия триместър на бременността не са показали увеличение на големи вродени дефекти, спонтанен аборт или 
неблагоприятни резултати при майката или плода. Очаква се бионаличността на интравенозния артесунат да бъде 
значително по-висока от тази при перорално приложение. Публикуваните епидемиологични проучвания имат важни 
методологични ограничения, които възпрепятстват интерпретацията на данните,
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други основни заболявания на майката, употреба от майката на съпътстващи лекарства и липсваща информация за начина на 
приложение, дозата и продължителността на употреба.

Данни за животни:

Бременни плъхове, прилагани единична доза интравенозен артесунат при 1,5 mg/kg (приблизително 0,1 пъти клиничната доза, 
базирана на сравнения на BSA) рано по време на органогенезата на гестационен ден (GD) 11, доведе до пълна постимплантационна 
загуба. Проучване на масовия баланс, проведено при бременни плъхове, на които е приложена единична доза от 5 mg/kg 
интравенозно14С-артесунат на GD 11 (съответстващ на 0,3 пъти препоръчителната клинична доза въз основа на сравнения на BSA) 
показва разпределение на радиомаркирания артесунат (приблизително 7% от откритата радиоактивност) към фето-плацентарните 
тъкани.

Бременни плъхове, приемани перорално по време на органогенезата (GD 6 до 17) с 6, 10 и 16,7 mg/kg/ден артесунат (приблизително 
0,4- до 1 пъти клиничната доза въз основа на сравнения на BSA) показват дозозависими постимплантационни загуби с оцелели фетуси 
показващи сърдечно-съдови (дефекти на вентрикуларната преграда, анормален произход на субклавиалната артерия) и скелетни 
(напр. огънати и/или скъсени лопатки, раменна кост, бедрени кости и фибули) малформации при липса на токсичност при майката. 
Пероралното дозиране при бременни зайци по време на органогенезата (GD 7 до GD 19) в дози от 5, 7 и 12 mg/kg/ден артесунат (0,7- 
до 1,6 пъти клиничната доза въз основа на сравнения на BSA) води до сърдечно-съдова (камерна преграда) дефекти, анормален 
произход на субклавиалната артерия), скелет (напр. цепнатина на гръдната кост, скъсени и/или изместени ребра) и мозък (разширени 
вентрикули, мост отсъства) малформации при липса на токсичност при майката. Освен това, прилагането на артесунат при 12 mg/kg/
ден на бременни зайци по време на органогенезата води до аборти и постимплантационна загуба. Пероралното приложение на 
артесунат при бременни маймуни циномолгус по време на органогенезата (GD 20 до GD 50) при 12 mg/kg/ден (приблизително 1,6 пъти 
по-висока от клиничната доза въз основа на сравнения на BSA) води до повишена ембрионална смърт със скелетни малформации (т.е. 
намаляване на абсолютна дължина на лакътната кост), наблюдавана при оцелелите фетуси.

8.2 Кърмене
Резюме на риска

DHA, метаболит на артесунат, присъства в човешкото мляко. Няма данни за ефектите на артесунат или DHA върху 
кърмачето или върху производството на мляко. Ползите за развитието и здравето от кърменето трябва да се вземат 
предвид заедно с клиничната нужда на майката от Artesunate for Injection и всякакви потенциални неблагоприятни 
ефекти върху кърменото дете от Artesunate for Injection или от основното състояние на майката.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на Artesunate for Injection за лечение на тежка малария са установени при педиатрични пациенти. 
Употребата на артесунат за инжекции за това показание се подкрепя от доказателства от адекватни и добре контролирани 
проучвания при възрастни и педиатрични пациенти с допълнителни фармакокинетични данни и данни за безопасност при 
педиатрични пациенти на възраст 6 месеца и повече[вижте Нежелани реакции (6.1) и Клинични проучвания (14)].

За педиатрични пациенти под 6-месечна възраст, подходът на фармакокинетична (PK) екстраполация, използващ моделиране и 
симулация, показва сравнима или по-висока прогнозирана PK стационарна AUC на DHA между тази възрастова група и по-големи деца 
или възрастни при препоръчителната доза от 2,4 mg/kg схема на артесунат за инжекции. Не са идентифицирани забележителни 
проблеми с безопасността в ограничените публикувани данни за безопасност и резултати за Artesunate for Injection при педиатрични 
пациенти на възраст под 6 месеца с тежка малария. Не е необходимо коригиране на дозата при педиатрични пациенти, независимо 
от възрастта или телесното тегло[вижте Дозировка и приложение (2.1), Клинична фармакология (12.3)].

8.5 Гериатрична употреба

Клиничните проучвания на Artesunate for Injection не включват достатъчен брой пациенти на възраст 65 и повече години, за да 
се определи дали те реагират по различен начин от по-младите пациенти.
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8.6 Бъбречно увреждане

Не са провеждани специфични PK проучвания при пациенти с бъбречно увреждане. Повечето пациенти с тежка малария 
имат известна степен на свързано бъбречно увреждане. Не са необходими специфични корекции на дозата при пациенти с 
бъбречно увреждане.

8.7 Чернодробно увреждане

Не са провеждани специфични PK проучвания при пациенти с чернодробно увреждане. Повечето пациенти с тежка малария имат 
известна степен на свързано чернодробно увреждане. Не са необходими специфични корекции на дозата при пациенти с 
чернодробно увреждане.

10 ПРЕДОЗИРАНЕ

Опитът при остро предозиране с артесунат е ограничен. Документиран е случай на предозиране на артесунат при 5-
годишно дете, което по невнимание е прилагало ректално артесунат в доза от 88 mg/kg/ден (приблизително 18 пъти 
максималната препоръчителна дневна доза за артесунат за инжекции) за 4 дни. Артесунат за инжекции не е одобрен за 
ректално приложение. Предозирането е свързано с панцитопения, мелена, гърчове, мултиорганна недостатъчност и 
смърт. Лечението на предозиране трябва да се състои от общи поддържащи мерки.

11 ОПИСАНИЕ
Артесунат за инжекции 110 mg съдържа артесунат, полусинтетично производно на артемизинин, което е предназначено за 
интравенозно приложение. Артесунатът е антималарийно лекарство. Структурната формула е:

Артесунатът е бял или почти бял прах с молекулно тегло 384,43. Химичното име е бутандиова 
киселина, моно[(3Р,5аС,6Р,8аС,9Р,10С,12Р,12аР)-декахидро-3,6,9-триметил-3,12-епокси-12Х
пирано[4,3-j]-1,2-бензодиоксепин-10-ил] естер.

Емпиричната формула е C19Х28О8.

Артесунат за инжекции се доставя като бял или почти бял стерилен прах за конституиране. Всеки стъклен флакон с 
еднократна доза от 20 mL съдържа 110 mg артесунат за конституиране с 11 mL от предоставения стерилен разредител. 
Приготвеният разтвор трябва да бъде безцветен разтвор.

Всеки еднодозов флакон от предоставения стерилен разредител съдържа 12 mL стерилен разредител. Всеки 11 mL от стерилния 
разредител, който се използва за конституиране, съдържа 24,1 mg монохидрат на натриев фосфат монохидрат и 443,6 mg безводен 
двуосновен натриев фосфат във вода за инжекции. Натриев хидроксид и фосфорна киселина се използват за регулиране на рН до 
7,9-8,1.

Спецификацията на pH за получения разтвор е 7,2-7,7, а измерената осмоларност е 305-317 mOsm/kg.
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12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ 12.1 

Механизъм на действие

Артесунатът е антималарийно лекарство[виж микробиология (12.4)].

12.2 Фармакодинамика

Връзките между артесунат и DHA експозиция-отговор и техният времеви ход на фармакодинамичните реакции са 
неизвестни.

Сърдечна електрофизиология

При одобрената интравенозна доза от 2,4 mg/kg артесунат за инжекции, артесунат и DHA не причиняват големи средни 
увеличения (т.е. 20 msec) в QTc интервала.

12.3 Фармакокинетика

След прилагане на 2,4 mg/kg артесунат за инжекции, артесунатът бързо се превръща в DHA от кръвните 
естерази. PK параметрите на артесунат (AS) и DHA при пациенти с тежка малария след приложение на 
многократни дози от 2,4 mg/kg артесунат за инжекции са показани в Таблица 2.

Таблица 2: Резюме на средните (диапазон) фармакокинетични параметри при пациенти с 
тежка малария (N=14)

PK параметър КАТО DHA
° Смакс(мкг/мл) 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)

Разпределение

Обем на разпределение (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Свързване с протеини Приблизително 93%

Елиминиране

Полуживот (часове) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Просвет (л/ч) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

In vitro метаболизъм
Първичен път Кръвни естерази Глюкурониране
Метаболит DHA α-DHA-β-глюкуронид

Екскреция
урина Неизвестен Неизвестен

PK=фармакокинетика, AS=артесунат, DHA=дихидроартемизинин, Cмакс=максимална концентрация, AUC=площ под 
кривата концентрация-време

Специфични популации

педиатрична:

PK симулации, използващи публикуван мета-анализ на DHA PK, базиран на популацията, показват, че режимът на дозиране от 2,4 
mg/kg води до сравнима или по-висока прогнозирана AUC на DHA в стационарно състояние0-12при кърмачета на възраст под 6 
месеца в сравнение с наблюдаваните при по-големи деца или възрастни (Фигура 1). Предполага се, че разликата в прогнозираните 
експозиции при кърмачета на възраст под 6 месеца се дължи на незряло развитие на пътя на елиминиране на UGT за DHA.
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Фигура 1. Предсказана AUC на DHA в стационарно състояние0-12при педиатрични пациенти на възраст от 0 до 3 години с 
тежка малария след 2,4 mg/kg артесунат за инжекции

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
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Всяка кутия представлява 25-ия и 75-ия процентил от мярката за експозиция на DHA. Лентата и кръстът вътре в полето представляват съответно медианата и средната стойност, 

мустаците представляват 1,5 t пъти обхвата на интеркварта. Сивата ивица представлява интервала на интерквартния иле за пациенти с тегло от 20 до 25 kg (на възраст от 8 до 10 

години) и възрастни. Клирънсът беше оценен с помощта на комбинация от алометрично скалиране на теглото със сигмоидна функция, за да се отчете йонът на зреене на 

органа.

бременни жени:

В публикувано PK проучване, включващо 20 бременни жени с остра неусложнена малария, прилагани 4 mg/kg IV 
артезунат, системни експозиции (Cмакси AUC) на артесунат и DHA са били сравними между бременни пациенти с остра 
малария и здрави пациенти 3 месеца след раждането. Следователно не е необходимо коригиране на дозата.

Публикувани клинични проучвания за лекарствени 

взаимодействия невирапин:

Едновременното приложение на перорален артесунат с невирапин води до намаляване на Cмакси AUC на DHA съответно с 
59% и 68%. Това намаляване на системната PK експозиция на DHA също е вероятно да се случи при Artesunate for Injection и 
може да доведе до потенциална загуба на антималарийна ефикасност.

ритонавир:

Едновременното приложение на перорален артесунат с ритонавир води до 27% и 38% намаление на Cмакси AUC, съответно 
на DHA. Това намаляване на системната PK експозиция на DHA също е вероятно да се случи при Artesunate for Injection и 
може да доведе до потенциална загуба на антималарийна ефикасност.

Други лекарства против малария:

Не са докладвани клинично значими лекарствени взаимодействия при едновременно приложение на перорален артесунат 
с атовакуон/прогуанил, мефлоквин, амодиахин и сулфадоксин/пириметамин. Поради това не се очакват лекарствени 
взаимодействия между Artesunate for Injection и тези лекарства.

Ин витро изследвания:

Проучванията in vitro показват, че артесунатът и DHA не се метаболизират в значителна степен от CYP1A2, 2D6, 2C19, 
2A6, 2E1 или 3A; следователно не са необходими корекции на дозата за инхибитори/индуктори на
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тези ензими, когато се прилагат едновременно с Артесунат за инжекции. DHA е субстрат на UDP-UGT 1A9 или UGT 
2B7.

Транспортни системи:

DHA не е субстрат или инхибитор на P-gp или BCRP. Артесунатът е субстрат на BCRP и P-gp. Артесунатът е 
слаб инхибитор на OATP1B1 (IC50= 19 mcg/mL) и OAT3.

12.4 Микробиология

Механизъм на действие

Артесунатът се метаболизира бързо в активен метаболит DHA. Артесунатът и DHA, подобно на други артемизинини, съдържат 
ендопероксиден мост, който се активира от хем желязо, което води до оксидативен стрес, инхибиране на синтеза на протеини и 
нуклеинови киселини, ултраструктурни промени, както и намаляване на растежа и оцеляването на паразитите.

И артесунат, и DHA са активни срещу различните асексуални форми наплазмодийпаразити и ясна паразитемия 
в рамките на 48 до 72 часа.

Антимикробна активност

Артесунатът и DHA са активни срещу асексуалните паразити в кръвен стадий и гаметоцитите наплазмодий видове, 
включително резистентните към хлорохин щамове[виж Клинични проучвания (14)].Въпреки това, артесунатът и DHA не са 
активни срещу чернодробните форми на хипнозоитP. vivaxиP. ovale.

Съпротива

Съществува потенциал за развитие на резистентност към артесунат и DHA. Щамове наP. falciparumс намаляване на 
чувствителността към артесунат може да бъде избран in vitro или in vivo. Промени в някои генетични региони на
P. falciparumгени катомножествена лекарствена резистентност 1(pfmdr1),преносител на резистентност към хлорохин(pfcrt), и 
kelch13(K13) са докладвани въз основа на in vitro тестване и/или идентифициране на изолати в ендемични райони, където е 
използвана терапия с артемизинин.

Възобновяване се наблюдава при пациенти, лекувани с монотерапия с артезунат. Намалената чувствителност към артезунат 
и други артемизинини, проявяваща се клинично като по-бавни темпове на изчистване на паразити, е документирана в 
някои части на Югоизточна Азия и е свързана с мутация вK13ген.

Кръстосана резистентност

Предклиничните проучвания in vitro и при животински модели на малария предполагат потенциал за развитие на 
кръстосана резистентност с хинин, халофантрин и амодиахин. Въпреки това, клиничното значение на тези находки не е 
известно.

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта 

Канцерогенеза

Не са провеждани проучвания за канцерогенност с артесунат. 

Мутагенеза

Artesunate е отрицателен при in vitro анализ за обратна мутация на бактерии, in vitro анализ на хромозомна аберация на яйчниците на 
китайски хамстер и in vivo анализ на микроядро на костен мозък на мишка, когато се прилага перорално. Публикуваната литература 
обаче показва, че артезунатът индуцира увреждане на ДНК в човешки лимфоцити и Hep2G чернодробни клетки в анализ на Comet и 
увеличава образуването на микроядра в човешките лимфоцити. Публикуваната литература също така показва, че in vivo артесунатът е 
положителен за образуването на микроядра, но отрицателен за
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Увреждане на ДНК в периферните кръвни клетки при мишки след перорално приложение. Не са провеждани in vivo 
генетични токсикологични проучвания с интравенозно приложен артесунат.

Плодовитост

Не са провеждани проучвания за плодовитост при животни с интравенозно приложен артесунат.

Не са наблюдавани значителни промени в репродуктивните органи (т.е. груби, микроскопични или хистологични лезии 
или теглото на органите) или подвижността, броя или морфологията на сперматозоидите след 28 дни на многократно 
приложение на интравенозно приложен артесунат. Въпреки това, в публикуваната литература, плъхове и мишки, 
прилагани перорално или интраперитонеално артесунат като единична доза или многократно дозиране (3 дни до 6 
седмици), показват хистопатологични промени на семенните тубули и променена сперматогенеза (повишен процент 
на анормални сперматозоиди и/или намалена сперма подвижност и жизнеспособност) в дози, вариращи от 
приблизително 0,2- до 1,3 пъти клиничната доза въз основа на сравнения на BSA. Предвид противоречивите 
констатации, при отсъствието на проучване(я) за плодовитост, проведено с интравенозно приложен артезунат,

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Общ преглед

Ефикасността на интравенозния артесунат за лечение на тежка малария е оценена в рандомизирано активно контролирано 
проучване в Азия (изпитание 1) и подкрепящо публикувано рандомизирано активно контролирано проучване в Африка (изпитание 2).

Опит 1

Изпитване 1 беше международно рандомизирано, открито, многоцентрово проучване, проведено в Бангладеш, Индия, 
Индонезия и Мианмар. Хоспитализираните пациенти с тежка малария са лекувани интравенозно с артесунат или хинин. 
Артесунат се прилага в доза 2,4 mg/kg IV на 0, 12 и 24 часа и след това на всеки 24 часа, докато пациентът може да понесе 
пероралните лекарства. Хининът е прилаган IV при 20 mg/kg за 4 часа, последван от 10 mg/kg за 2 до 8 часа, 3 пъти дневно, 
докато може да започне перорална терапия.

Проучване 1 се състои от 1461 рандомизирани пациенти, включително 202 педиатрични пациенти <15 години (14%). 
Средната възраст е 28 години (диапазон 2-87 години) и 74% са мъже. Маларията е потвърдена при кръвна намазка при 1382 
пациенти (95%). Кома е налице при постъпване при 588 пациенти (40%) и 229 пациенти (16%) са имали паразитемия
> 10%. От 1358 пациенти с измерване на хемоглобина при постъпване, 94 пациенти (7%) са имали документирана 
тежка анемия (хемоглобин < 5 g/dL).

Таблица 3 отчита резултатите за вътреболничната смъртност за опит 1. Процентът на вътреболничната смъртност в групата 
на артезунат (13%) е значително по-нисък от този в групата на хинин (21%).

Таблица 3: Вътрешноболнична смъртност при пациенти, лекувани за тежка малария в опит 1, всички рандомизирани пациенти

Артесунат
(N=730)

хинин
(N=731)2

Съотношение на шансовете (95% CI)1

Вътрешноболнична смъртност 96 (13%) 150 (21%) 0,59 (0,44, 0,79)
1Съотношението на шансовете и 95% CI (доверителен интервал) бяха изчислени с помощта на подхода Cochran-Mantel-Haenszel, коригиран според мястото на проучването.

2Един пациент, рандомизиран на хининова ръка, не е получил никакви дози от изследваното лекарство.

Опит 2

Допълнителни подкрепящи доказателства за ефикасност са получени от публикувано международно, рандомизирано, открито, 

многоцентрово проучване, сравняващо парентерален артесунат с парентерален хинин при педиатрични пациенти (< 15-годишна възраст) с 

тежка малария в девет африкански страни (Опит 2). Дозирането беше подобно на опит 1, с изключение на това, че и двете
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артесунат и хинин могат да се прилагат или интравенозно, или интрамускулно (не е одобрен начин на приложение). В 
сравнение с хинин, лечението с артесунат показва подобно предимство по отношение на вътреболничната 
смъртност, както в опит 1.

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

16.1 Как се доставя
Артесунат за инжекции се доставя, както следва:

• 110 mg, бял или почти бял, стерилен, фин кристален прах за конституиране в еднодозови, прозрачни стъклени 
флакони, запечатани с гумена запушалка (не е направена с естествен каучуков латекс) и алуминиев капак

• Прозрачни стъклени флакони със стерилен разредител за конституиране са запечатани с гумена запушалка (не е направена с 

естествен каучук латекс) и алуминиева капачка.

Артесунат за инжекции флакон с еднократна доза: NDC 73607-001-01

Стерилен разредител за еднодозов флакон Constitution: NDC 73607-001-02

Опаковки от общо 4 флакона (2 флакона с артесунат за инжекции, 110 mg и 2 флакона стерилен разредител за артесунат за 
инжекции): NDC 73607-001-11

Опаковки от общо 8 флакона (4 флакона с артесунат за инжекции, 110 mg и 4 флакона стерилен разредител за артесунат за 
инжекции): NDC 73607-001-10

16.2 Съхранение и работа
Съхранявайте флаконите с артесунат за инжекции и стерилен разредител в картонената опаковка при 20°C до 25°C (68°F до 77°F); 
разрешени екскурзии до 15°C до 30°C (59°F до 86°F) [Вижте USP контролирана стайна температура]. Не замразявайте. Избягвайте 
излагане на топлина. Да се   пази от светлина. Не използвайте след изтичане на срока на годност.

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ 

Допълнително антималарийно лечение

Посъветвайте пациентите за необходимостта от завършване на подходяща перорална антималарийна терапия след лечение с Artesunate за 

инжекции[вижте Показания и употреба (1)].

Посъветвайте пациентите за необходимостта да приемат допълнително антималарийно средство, като 8-аминохинолиново лекарство по 

време на или след лечение с Artesunate за инжекции заP. vivax/P. оваленмалария за предотвратяване на рецидив[вижте Показания и употреба 
(1)].

Хемолиза след лечение

Посъветвайте пациентите за необходимостта от редовни кръвни изследвания за 4-седмичния период след приключване на Artesunate for 

Injection за проследяване на забавена хемолиза след лечението[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.1)].

Реакции на свръхчувствителност и анафилаксия

Информирайте пациентите, че реакции на свръхчувствителност, включително анафилаксия, са настъпили при прилагане на 
Artesunate for Injection. Информирайте пациентите за признаците и симптомите на реакции на свръхчувствителност и анафилаксия 
и инструктирайте пациентите да потърсят незабавна медицинска помощ, ако получат такива симптоми по време или след 
прилагане на Artesunate for Injection[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].
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Ембрио-фетална токсичност при животни

Посъветвайте бременните пациенти и пациентите, които биха могли да забременеят, за потенциалната свързана с лекарствата ембрио-фетална 

токсичност въз основа на проучвания при животни и сериозните рискове за майката и плода от забавяне на лечението на тежка малария. 

Инструктирайте пациентите да информират своя доставчик на здравни услуги за известна или предполагаема бременност[вижте Предупреждения и 

предпазни мерки (5.3), Използване при специфични популации (8.1)].

Посъветвайте жените, които са изложени на артесунат за инжекции по време на бременност, че има проучване за безопасност на 
бременността, което проследява резултатите от бременността. Насърчете тези пациенти да докладват за бременността си на Amivas 
LLC на 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) илиwww.amivas.com/our-products [вижте Използване в специфични популации (8.1)].

Произведено за Amivas LLC 
1209 Orange St
Уилмингтън Делауеър 19801 
САЩ

20190530
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