
 הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים המרשם במידע דגשים
 על מלא מידע ראהNAMZARIC.  בכמוסות ויעיל בטוח לשימוש
NAMZARIC. כמוסות עבור המרשם

 -------------------------------------  נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, הידרוכלוריד דונפזיל, הידרוכלוריד לממנטין ידועה יתר רגישות עם בחולים אסור

NAMZARIC(4)  בניסוח המשמש עזר חומר לכל או פיפרידין נגזרות

 ודונפזיל מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין(NAMZARIC  כמוסות
אוראלי לשימוש), הידרוכלוריד

2014: ב"בארה ראשוני אישור

----------------------- זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(5.1)  הרדמה במהלך ינילכולין'סוצ מסוג שרירים בהרפיית להגזים עשויה•

NAMZARIC
 הסינוטריאליים הצמתים על וגוטוניות השפעות להיות עשויותNAMZARIC - ל•

(5.2) לב בלוק או בברדיקרדיה המתבטאים והאטריו-חדריים
 במערכת סמוי או פעיל דימום של סימפטומים לאיתור מטופלים אחר מעקב•

(5.3) כיבים לפתח מוגבר בסיכון אלה במיוחד, העיכול
NAMZARIC(5.4)  והקאות בחילות, לשלשולים לגרום יכול•
NAMZARIC(5.5)  השתן   שלפוחית יציאת לחסימות לגרום עלול•
בשתן הממנטין סילוק את להפחית עלולים בשתן-pH ה את שמעלים מצבים•

7.1)(5.5,  ממנטין של הפלזמה רמות להגברת מכך וכתוצאה,

--------------------------- ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 בדמנציה לטיפול המיועד, אסטראז אצטילכולין מעכב, הידרוכלוריד ודונפזיל :--------

 של שילוב הוא ,NMDA על שהתייצב בחולים אלצהיימר מסוג חמורה עד בינונית
NAMZARIC לקולטן אנטגוניסט, מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין

 פעם מורחב שחרור ג"מ28  או ביום פעמיים ג"מ(10  הידרוכלוריד ממנטין•
או(1),  ג"מ10  הידרוכלוריד ודונפזיל) ביום

 פעם מורחב שחרור ג"מ14  או ביום פעמיים ג"מ(5  הידרוכלוריד ממנטין•
------------------------------  שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(1) ג"מ10  הידרוכלוריד ודונפזיל) ביום

 ומעלה5%  לפחות של בתדירות שהתרחשו ביותר השכיחות הלוואי תגובות•
, ראש כאבי היו ליום ג"מ28  הידרוכלוריד ממנטין שחרור עם פלצבו מאשר

(6.1) וסחרחורת שלשולים
 בחולים5%  לפחות של בתדירות המתרחשות ביותר השכיחות הלוואי תגובות•

, שלשולים כוללות, מהפלצבו יותר או כפול ובשיעור דונפזיל המקבלים
(6.1) ואכימוזה בחילות, הקאות, אנורקסיה

------------------------------ וניהול מינון- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ג"מ28  או ביום פעמיים ג"מ(10  הידרוכלוריד בממנטין המטופלים מטופלים•

-28 ל לעבור יכולים ג"מ10  הידרוכלוריד ודונפזיל) ביום פעם מורחב שחרור
NAMZARIC(2.1) בערב ביום פעם ליטול, ג"מ10 /ג"מ

 רסק על לזרות או שלם, אוכל בלי או עםNAMZARIC  את ליטול ניתן•
(2.2) לכתוש או ללעוס, לחלק אין; תפוחים

 ביום פעמיים ג"מ(5  הידרוכלוריד בממנטין המטופלים חולים: חמור כליות ליקוי•
 לעבור יכולים ג"מ10  הידרוכלוריד ודונפזיל) ביום פעם מורחב שחרור ג"מ14  או
(2.3) ג"מ10 /ג"מNAMZARIC -14 ל

Laboratories, LLC .Forest  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
medwatch/ אוFDA 1088-1-800- בטלפוןFDA  או1-800-678-1605  בטלפון

www.fda.gov .

-------------------------------------- סמים אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(7.2) בזהירות השתמשNMDA:  של אנטגוניסטים עם משולב שימוש•
NAMZARIC(7.4)  אנטיכולינרגיות לתרופות להפריע עלולה•
 אגוניסטים או, דומים עצב-שריר חוסמי חומרים, ינילכולין'סוצ של בו-זמנית מתן•

(7.5) סינרגטית להשפעה להוביל עלולים כולינרגיים

NAMZARIC: כמוסות -----------וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 הידרוכלוריד דונפזיל ג"מ-10 ו מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין ג"מ14•
(3)

 הידרוכלוריד דונפזיל ג"מ-10 ו מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין ג"מ28•
ה ידי על המאושרים מטופלים ותיוג למטופל ייעוץ על למידע17  ראה(3)

.FDA-
12/2014: מתוקן

__________________________________________________________________________________________________________________________________
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TITLE - DONEPEZIL + MEMANTINE / NAMZARIC MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-donepezil-memantine-namzaric-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/206439lbl.pdf


1* תוכן: המרשם על מלא מידע
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המרשם על מלא מידע

ושימוש אינדיקציות1

NAMZARIC על התייצבו בחולים אלצהיימר מסוג חמורה עד בינונית בדמנציה לטיפול מיועד:

 ודונפזיל) ביום פעם מורחב שחרור ג"מ28  או ביום פעמיים ג"מ(10  הידרוכלוריד ממנטין•
.ג"מ10  הידרוכלוריד

 ודונפזיל) ביום פעם מורחב שחרור ג"מ14  או ביום פעמיים ג"מ(5  הידרוכלוריד ממנטין•
).חמור כליות ליקוי עם בחולים( ג"מ10  הידרוכלוריד

וניהול מינון2

מומלץ מינון2.1

) ביום פעם מורחב שחרור ג"מ28  או ביום פעמיים ג"מ(10  הידרוכלוריד ממנטין על שהתייצבו חולים
 על. בערב ביום פעם ליטול, ג"מ10 /ג"מNAMZARIC -28 ל לעבור יכולים ג"מ10  הידרוכלוריד ודונפזיל
 ודונפזיל הידרוכלוריד ממנטין של האחרונה המנה שלאחר ביוםNAMZARIC  עם להתחיל המטופל

.בנפרד שניתנו הידרוכלוריד

 מבלי, כמתוכנן הבאה המנה את ליטול ישNAMZARIC,  של בודדת מנה מחמיץ מטופל אם
.המינון את להכפיל

מינהל מידע2.2

 שניתן או בשלמותן ליטול ניתןNAMZARIC  כמוסות. אוכל בלי או עםNAMZARIC  את ליטול ניתן
 כמוסת כל של התוכן כל את לצרוך יש. ללעוס מבלי ולבלוע תפוחים רסק על לפזר, אותן לפתוח

;NAMZARICהמינון את לחלק אין.

 כמוסות את לבלוע יש, לעיל כמתואר, תפוחים רסק על ומפזרים פותחים כאשר למעט
NAMZARICכמוסות לכתוש או ללעוס, לחלק אין. שלמות .NAMZARIC

חמור כליות ליקוי עם בחולים מינון2.3

קוקקרופט-גוט משוואת על בהתבסס, דקה/ל"מ5-29  קריאטינין פינוי( חמור כליות ליקוי עם מטופלים
 ודונפזיל) ביום פעם ממושך שחרור ג"מ14  או ביום פעמיים ג"מ(5  הידרוכלוריד ממנטין על התייצבו),

.ביום פעם נלקח, ג"מ10 /ג"מNAMZARIC 14 - ל לעבור יכולים, ג"מ10  הידרוכלוריד

וחוזקות מינון צורות3

NAMZARIC: כמוסות

 הן הידרוכלורידdonepezil  ג"מ10 /מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין ג"מ14  כמוסות•
FL"."14/10  שחורה רדיאלית טביעה עם ואטומות בהיר ירוקות כמוסות

3
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 הן הידרוכלורידdonepezil  של ג"מ10 /מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין ג"מ28  קפסולות•
FL"."28/10  שחור רדיאלי חותם עם ואטומות כחולות כמוסות

נגד התוויות4

 פיפרידין נגזרות, הידרוכלוריד דונפזיל, הידרוכלוריד לממנטין ידועה יתר רגישות עם בחולים אסור
.NAMZARIC בפורמולה המשמש עזר חומר לכל או

זהירות ואמצעי אזהרות5

הרדמה5.1

 מסוג השרירים הרפיית את להגזים עשוי, אסטראז כולין כמעכב, הידרוכלוריד דונפזיל
succinylcholineהרדמה במהלך.

קרדיווסקולריים מצבים5.2

 הצמתים על וגוטוניות השפעות להיות עשויות אסטראז כולין למעכבי, הפרמקולוגית פעולתם בגלל
 עם בחולים לב חסימת או כברדיקרדיה להתבטא עשויה זו השפעה. והאטריו-חדריליים הסינוטריאליים

 בדונפזיל השימוש עם בקשר דווחו סינקופליות אפיזודות. ידועות לבבית בהולכה הפרעות וללא
.הידרוכלוריד

העיכול במערכת ודימום פפטי כיב מחלת5.3

 עקב הקיבה חומצת הפרשת את להגביר כולינסטראז מעכבי לצפות ניתן, העיקרית פעולתם באמצעות
 ג"מ10  עד ליום ג"מ5  של במינון הידרוכלוריד דונפזיל של קליניים מחקרים. מוגברת כולינרגית פעילות

 יש. העיכול במערכת דימום או פפטי כיב מחלת של בשכיחות, לפלצבו ביחס, עלייה הראו לא ליום
 במערכת סמוי או פעיל דימום של לסימפטומים-NAMZARIC ב המטופלים חולים אחר מקרוב לעקוב
 או כיב מחלת של היסטוריה עם אלו, למשל, כיבים לפתח מוגבר בסיכון הנמצאים אלו במיוחד, העיכול

(NSAIDs). סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות במקביל המקבלים אלו

והקאות בחילות5.4

 הוכח, הפרמקולוגיות תכונותיו של צפויה כתוצאה, מופעל הוא כאשרDonepezil,  של הידרוכלוריד
 לעיתים, וחולפות קלות היו אלו תופעות, המקרים שברוב למרות. והקאות בחילות, שלשולים כמייצר
 לעקוב יש, הידרוכלוריד בדונפזיל המתמשך השימוש במהלך וחלפו, שבועות שלושה עד שבוע נמשכו
.הטיפול בתחילת המטופלים אחר מקרוב

גניטורינאריים מצבים5.5

 לחסימת לגרום עלולה כולינומימטיקה, הידרוכלוריד דונפזיל של קליניים בניסויים נצפו שלא למרות
.השתן   שלפוחית יציאת

4
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 לעלייה מכך וכתוצאה בשתן הממנטין סילוק את להפחית עלולים בשתן-pH ה את שמעלים מצבים
.(7.1)] תרופתיות אינטראקציות ראה[הממנטין של הפלזמה ברמות

התקפים5.6

 לגרום מסוים פוטנציאל יש, הידרוכלוריד דונפזיל כולל, כולינומימטיקה לתרופות כי היא ההערכה
.אלצהיימר מחלת של ביטוי גם להיות עשויה ההתקפים פעילות, זאת עם. כלליים לפרכוסים

ריאות מצבי5.7

 היסטוריה עם לחולים בזהירות כולינסטראז מעכבי לרשום יש, שלהם הכולינו-מימטיות הפעולות בגלל
.חסימתית ריאות מחלת או אסטמה של

שליליות תגובות6

.בתווית אחרים ובמקומות להלן נדונות הבאות החמורות הלוואי תופעות

(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[קרדיווסקולריים מצבים•
(5.3)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[העיכול במערכת ודימום פפטי כיב מחלת•
(5.4)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[והקאה בחילה•
(5.5)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[גניטורינאריות מחלות•
(5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[התקפים•
(5.7)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ריאות מצבי•

קליניים בניסויים ניסיון6.1

 התגובה שיעורי את ישירות להשוות ניתן לא, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
 וייתכן, אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים תרופה של הקליניים בניסויים שנצפו השליליות

.בפועל שנצפו השיעורים את ישקפו שלא

הידרוכלוריד ממנטין

 עם חולים-676 ב פלצבו ומבוקר סמיות כפול בניסוי הוערך הידרוכלוריד ממנטין של מורחב שחרור
-335 ו ליום ג"מ28  ממנטין במינון שטופלו חולים(341  אלצהיימר מסוג חמורה עד בינונית דמנציה

 שטופלו236 , שאקראיים החולים מבין. שבועות24  עד של תקופה לטיפול) בפלסבו שטופלו חולים
 לפני חודשים3  במשך דונפזיל של יציב במינון היו בפלסבו שטופלו-227 ו ליום ג"מ28  בממנטין
.ההקרנה

הידרוכלוריד בממנטין הטיפול להפסקת המובילות שליליות תגובות

 המינון בקבוצת החולים שיעור, הידרוכלוריד ממנטין של מורחב שחרור של פלצבו מבוקר הקליני בניסוי
 עקב הטיפול את שהפסיקו הפלצבו ובקבוצת הידרוכלוריד ממנטין של מורחב בשחרור ליום ג"מ28  של

 בממנטין שטופלה בקבוצה ביותר השכיחה הלוואי התגובה. בהתאמה-6%, ו10%  היה שליליות תגובות
1.5%. של בשיעור, סחרחורת הייתה הטיפול להפסקת שהובילה מורחב בשחרור הידרוכלוריד
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הידרוכלוריד ממנטין עם ביותר השכיחות הלוואי תגובות

 מחלת עם בחולים הידרוכלוריד ממנטין של מורחב שחרור עם ביותר השכיחות הלוואי תגובות
 ממנטין בקבוצת5%  לפחות של בתדירות המתרחשות ככאלו המוגדרות, חמורה עד בינונית אלצהיימר

 שלשולים. , ראש כאבי היו, פלצבו מאשר יותר גבוהה ובתדירות מורחב שחרור עם הידרוכלוריד
.וסחרחורות

 בממנטין שטופלה בקבוצה2%  ≥ של בשכיחות שהתרחשו לוואי תגובות מפרטת1  טבלה
.פלצבו מאשר יותר גבוה בשיעור והתרחשו מורחב בשחרור הידרוכלוריד
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 אלצהיימר מחלת עם בחולים מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין עם שליליות תגובות1: שולחן
חמורה עד בינונית

דמה תרופת

335( =)n
%

הידרוכלוריד ממנטין
מורחב שחרור

ג"מ28
341( =)n

%

שלילית תגובה

העיכול במערכת הפרעות

45ׁשלִׁשּול
13עצירות

12בטן כאבי
12הקֲָאָה

ונגיעות זיהומים

34ׁשפַעַתַ
חקירות

13מוגבר משקל
חיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות

13גב כאב
העצבים במערכת הפרעות

56ראֹׁש ּכאְבֵ
15סחְרַחֹורתֶ

13נּומהָ
פסיכיאטריות הפרעות

34חרֲדָהָ
13דּכִָאֹון

12תֹוקּפנָּות
ובשתן בכליות הפרעות

12שתן בריחת
דם כלי הפרעות

24יתֶרֶ לחַץַ
12דם לחץ יתר
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הידרוכלוריד דונפזיל

HydrochlorideDonepezil  עם להפסקה המובילות שליליות תגובות

 בחולים שליליות תגובות עקב ההפסקה שיעור, הידרוכלוריד דונפזיל של מבוקרים קליניים בניסויים
 הלוואי תגובות. בפלסבו שטופלו בחולים-7% ל בהשוואה-12%, כ היה הידרוכלוריד בדונפזיל שטופלו

 מחולי2%  לפחות אצל המתרחשות ככאלו המוגדרות, הטיפול להפסקת שהובילו ביותר השכיחות
(2%),  אנורקסיה היו, פלצבו עם שנראתה מהשכיחות יותר או כפולה ובשכיחות הידרוכלוריד דונפזיל
(2%). השתן בדרכי ודלקת(2% )  שלשול(2%),  בחילות

HydrochlorideDonepezil  עם ביותר השכיחות הלוואי תגובות

 בחולים מבוקרים קליניים בניסויים הידרוכלוריד דונפזיל עם שדווחו ביותר השכיחות הלוואי תופעות
 דונפזיל בקבוצת5%  לפחות של בתדירות המתרחשות ככאלו המוגדרות, חמורה אלצהיימר מחלת עם

. ואכימוזה בחילות, הקאות , אנורקסיה, שלשול היו, מהפלצבו יותר או כפול ובשיעור הידרוכלוריד
 עם בחולים מבוקרים קליניים בניסויים הידרוכלוריד דונפזיל עם שדווחו ביותר השכיחות הלוואי תגובות
.ועייפות שרירים התכווצויות, שינה נדודי היו בינונית עד קלה אלצהיימר מחלת

 ובשיעור הידרוכלוריד דונפזיל בקבוצת2%  ≥ של בשכיחות שהתרחשו שליליות תגובות מפרטת2  טבלה
.חמורה אלצהיימר מחלת עם בחולים מבוקרים בניסויים מפלסבו יותר גבוה

חמור אלצהיימר עם בחולים הידרוכלוריד דונפזיל עם שליליות תגובות2:  טבלה
מחַלֲהָ

הידרוכלוריד דונפזיל
ליום ג"מ10

501( =)n
%

דמה תרופת

392( =)n
%

לוואי אירוע/גוף מערכת

7381כלשהו לוואי אירוע עם מהחולים אחוז

בכללותו הגוף

1213תאְּונהָ

911הדַּבקָהָ

34ראֹׁש ּכאְבֵ

23ּכאְבֵ

23גב כאב

8

3678032: אסמכתא מזהה



חמור אלצהיימר עם בחולים הידרוכלוריד דונפזיל עם שליליות תגובות2:  טבלה
מחַלֲהָ

12חום

12< בחזה כאב

דם וכלי לב מערכת

23יתֶרֶ לחַץַ

12דם שטף

12סִינקֹוּפהָ

עיכול מערכת

410ׁשלִׁשּול

48הקֲָאָה

48אנורקסיה

26בחילה

והלימפה ההמי מערכת

25אכימוזה

ותזונתיות מטבוליות מערכות

13פוספוקינאז קריאטין הגברת

12התייבשות

12< היפרליפמיה

עצבים מערכת

45שינה נדודי

23עֹוינְּות

23עצַּבנָּות

13הזיות

12נּומהָ
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חמור אלצהיימר עם בחולים הידרוכלוריד דונפזיל עם שליליות תגובות2:  טבלה
מחַלֲהָ

12סחְרַחֹורתֶ

12דּכִָאֹון

12ּבלִּבּול

12רגשית רגישות

12אישיות הפרעת

ונספחים עור

23אקֶזמֵהָ

האורגניטלית מערכת

12שתן בריחת

שיווק לאחר ניסיון6.2

. הידרוכלוריד ודונפזיל הידרוכלוריד ממנטין של אישור לאחר שימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות
 את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון

.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן

הידרוכלוריד ממנטין

), נויטרופניה כולל( לויקופניה, הפטיטיס, לב ספיקת אי, אגרנולוציטוזיס, חריפה כליות ספיקת אי
 ופורפורה תרומבוציטופניה, אובדניות מחשבות. ונסון'ג סטיבנס תסמונת, פנציטופניה, לבלב דלקת

.טרומבוטית תרומבוציטופנית

הידרוכלוריד דונפזיל

 אנמיה), הסוגים כל( לב חסימת, הזיות, עוויתות, בלבול, המרה כיס דלקת, תסיסה, בטן כאבי
.ופריחה לבלב דלקת, נוירולפטית ממאירה תסמונת, היפונתרמיה, הפטיטיס, המוליטית

תרופות בין אינטראקציות7

לבסיסי השתן את שהופכות תרופות עם בממנטין שימוש7.1

 המצב לקראת בשתן-pH ב שינויים, לכןpH. -8 ב אלקליין שתן בתנאי-80% בכ הופחת הממנטין פינוי
של להצטברות להוביל עלולים הבסיסי
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 מעכבי, למשל( תרופות, תזונה ידי על משתנה בשתן-pH ה. לוואי בתגובות אפשרית עלייה עם תרופה
 זיהומים או כלייתית צינורית חמצת, למשל( המטופל של הקליני ומצבו) ביקרבונט נתרן, אנהידרז פחמן

.אלה בתנאים בזהירות בממנטין להשתמש יש, לפיכך). השתן דרכי של חמורים

aspartate )NMDA( -D-methylN-של אחרים אנטגוניסטים עם בממנטין שימוש7.2

 קטמין, אמנטדין(NMDA  של אחרים אנטגוניסטים עם הידרוכלוריד ממנטין של המשולב השימוש
.בזהירות כזה לשימוש לגשת ויש שיטתי באופן הוערך לא) ודקסטרומתרופן

דונפזיל של החומרים חילוף על אחרות תרופות השפעת7.3

 חילוף את מעכביםquinidine), , למשל(-CYP2D6 וketoconazole) , למשל(CYP3A4  מעכבי
.כינידין של קלינית השפעה יש אם ידוע לא. ּבמַבַחנֵהdonepezilָ של החומרים

 קצב את להגביר עלולים) ופנוברביטל ריפמפין, דקסמתזון, קרבמזפין, פניטואין, למשל(CYP3A4  מעוררי
.דונפזיל סילוק

אנטיכולינרגיות תרופות עם בדונפזיל שימוש7.4

 להפריע פוטנציאל יש, הידרוכלוריד דונפזיל כולל, כולינסטראז למעכבי, שלהם הפעולה מנגנון בגלל
.אנטי-כולינרגיות תרופות של לפעילות

אחרים כולינסטראז ומעכבי כולינומימטיקה תרופות עם בדונפזיל שימוש7.5

 במקביל ניתנים, הידרוכלוריד דונפזיל כולל, כולינסטראז מעכבי כאשר סינרגיסטית להשפעה לצפות ניתן
Bethanechol. כגון כולינרגיים אגוניסטים או, דומים עצב-שריר חוסמי חומרים, ינילכולין'לסוצ

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8.

הריון8.1

C: הריון קטגוריית

 ממנטין( שלה הפעילים המרכיבים אוNAMZARIC  של היטב מבוקרים או/ו נאותים מחקרים אין
 אם רק ההריון במהלך-NAMZARIC ב להשתמש יש. הרות בנשים) הידרוכלוריד ודונפזיל הידרוכלוריד

.לעובר הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת

הידרוכלוריד ממנטין

 טרטוגני היה לא האורגנוגנזה תקופת במהלך הרות וארנבות הרות לחולדות הפה דרך שניתנה ממנטין
 פי שהם, בארנבות יום/ג"ק/ג"מ-30 ו בחולדות יום/ג"ק/ג"מ(18  שנבדקו ביותר הגבוהים למינונים עד

/ג"מ[NAMZARIC 28  של[MRHD]  לאדם המומלץ המרבי במינון הממנטין מינון. , בהתאמה-21, ו6
).ּבסִָיס2ר"מ/ג"מ על] ליום ג"מ10

11

3678032: אסמכתא מזהה



 נראו כוסות ללא הרחם צוואר חוליות של מוגברת ושכיחות, הגור במשקל ירידה, קלה אימהית רעילות
 והמשך ההזדווגות לפני החל פומי ממנטין קיבלו חולדות שבו במחקר ליום ג"ק/ג"מ18  של פומי במינון
 שבו במחקר זה במינון גם נראו הגורים במשקל וירידה קלה אימהית רעילות. זמן פרק הלידה לאחר

 היה אלו לתופעות השפעה ללא המינון. הלידה שלאחר התקופה ועד להריון-15 ה מהיום טופלו חולדות
.ּבסִָיס2ר"מ/ג"מ במינוןNAMZARIC  של-MRHD מה2  פי שהם, ג"ק/ג"מ6

הידרוכלוריד דונפזיל

טרטוגניות השפעות יצר לא האורגנוגנזיס תקופת במהלך בהריון וארנבות לחולדות דונפזיל של פומי מתן
 במינוןNAMZARIC  של-MRHD ב דונפזיל של מהמינון15  כפי( יום/ג"ק/ג"מ16  עד של במינונים כלשהן

 של פומי מתן. בהתאמה), בסיס2ר"מ/ג"מ על-MRHD מ7  כפי( ליום ג"ק/ג"מ-10 ו) בסיס על2ר"מ/ג"מ של
 הביא הגמילה עד ההנקה כל ולאורך המאוחר ההיריון במהלך לחולדות) יום/ג"ק/ג"מ10 3, (1,  דונפזיל
 המינון. ביותר הגבוה במינון לידה לאחר4  יום עד הצאצאים בהישרדות והפחתה מת בלידות לעלייה

 במינוןNAMZARIC  של-MRHD ב דונפזיל של מהמינון3  פי בערך הוא ליום ג"ק/ג"מ3  של השפעה ללא
.ּבסִָיס2ר"מ/ג"מ

מניקות אמהות8.3

 יש, אם בחלב מופרשות רבות שתרופות מכיוון.אם בחלב מופרשים דונפזיל או ממנטין אם ידוע לא
.מיניקה לאישה ניתנתNAMZARIC  כאשר זהירות משנה לנקוט

בילדים שימוש8.4

.הוכחו לא ילדים בחוליםNAMZARIC  של והיעילות הבטיחות

 והמינון ליום ג"מ-3 ב החל בממנטין הטיפול12.  גיל מעל או6  לגיל מתחת ילדים בחולים נחקרה לא.
 ג"מ15  או9 6, 3,  ממנטין כמוסות של פומיות מנות6.  שבוע   עד) משקל בסיס על( היעד למינון הועלה

, ג"ק60  -≥ו ג"ק40-59 , ג"ק20-39 , ג"ק20 <  משקלים עם. לחולים ביום פעם ניתנו מורחב בשחרור
-  מתפשטת התפתחות והפרעת אספרגר הפרעת, אוטיזם  כוללNOS(. Memantine)PDD- בהתאמה

 שבועות12  של מבוקרים קליניים מחקרים בשני יעילות להוכיח הצליחה  לא ,)ASD(אחרת מוגדרת לא
Memantine האוטיסטי בספקטרום הפרעות עם שנים6-12  בגילאי ילדים מטופלים578  של

 היה לא, אוטיזם עם בחוליםA)  מחקר( פלצבו מבוקר כפול-סמיות שבועות12  בן אקראי מקביל במחקר
 מטופלים בין הגולמית התוצאה(SRS)  הכולל החברתי התגובות בסולם סטטיסטית מובהק הבדל

 מועשר אקראי גמילה במחקר(n=53).  לפלצבו אקראית שחולקו ואלו=n) (54  לממנטין שאקראיים
 באובדן סטטיסטית מובהק הבדל היה לאASD,  עם חולים-471 בB)  מחקר( שבועות12  שנמשך במגיב
 שחולצו אלו ו(n=153)  ממנטין של מלא במינון להישאר שאקראיים חולים בין הטיפולית התגובה שיעורי

(n=158). לפלצבו לעבור באקראי
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 הבטיחות פרופיל עם כלל בדרך עקבי היה בילדים בחולים ממנטין של הכולל הבטיחות פרופיל
.(6.1)] שליליות תגובות ראה[במבוגרים הידוע

 שניים פי ולפחות מהחולים5%  בלפחות שדווחו(n=56)  הממנטין בקבוצת הלוואי תגובותA,  במחקר
3: בטבלה רשומות(N=58)  הפלצבו קבוצת של מהשכיחות

≥ של בתדירות כלל בדרך שדווחו לוואי תגובות על מחקר3:  טבלה
פלצבו של מזה ופעמיים5%

ממנטינהשלילית תגובה
N=56

דמה תרופת

N=58
8.9%3.4%להְׁשִתְעַלֵ
7.1%3.4%ׁשפַעַתַ

5.4%0%רינוריאה
5.4%1.7%תסיסה

אשליליות תגובות עקב הפסקות

3.6%1.7%תֹוקּפנָּות
1.8%3.4%נרִגנָּות

א
 אחת בכל אחד ממטופל יותר אצל הטיפול להפסקת שהובילו לוואי תגובות על דיווח

.הטיפול מקבוצות

 לזיהוי השבועות12-48  בן הפתוח במחקר מהחולים5%  בלפחות שדווחו הלוואי תגובות
4: בטבלה מפורטות' ב למחקר להירשם מגיבים

כלל בדרךB  למחקר12-48  בשבוע פתוחה בתווית מוביל מחקר4:  טבלה
5% ≥ של בתדירות שדווחו שליליות תגובות

ממנטינהשלילית תגובה
N=903

8.0%ראֹׁש ּכאְבֵ
6.3%אף דלקת

5.8%פירקסיה
5.4%נרִגנָּות

אשליליות תגובות עקב הפסקות

1.2%נרִגנָּות
1.0%תֹוקּפנָּות

א
.מוקדמת להפסקה המובילות לוואי תגובות של שכיחות1%  לפחות

(n=160)  לפלצבו באקראי שהתקבלו בחולים הלוואי התגובה'), ב מחקר( האקראי הגמילה במחקר
 היה(n=157)  מלא במינון בממנטין לטיפול מהקבוצה כפולה ובתדירות מהחולים5%  בלפחות ודווחו

2.5%). לעומת(5.0%  עצבנות

 מהיום החל) יום/ג"ק/ג"מ-45 ו30 (15,  ממנטין קיבלו ונקבה זכר צעירות חולדות, צעירות בחיות במחקר
 בהתבגרות עיכובים. . יום/ג"ק/ג"מ-45 ב הופחתו הגוף משקליPND. 70  עד14 (PND)  הלידה שלאחר
 במספר עצביים לנגעים גרמה ממנטין. ליום ג"ק/ג"מ30  ≥ של במינונים ונקבה זכר בחולדות צוינו המינית
 אחוז הפחתת( התנהגותית רעילות. ליום ג"ק/ג"מ30  ≥ של במינונים-17 וPND 15  על במוח אזורים
שמיעתית הבהלה
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 ליום ג"ק/ג"מ15  של המינון. יום/ג"ק/ג"מ45  של המינון בקבוצת חיים בעלי עבור צוין) התרגלות
.זה מחקר עבור(NOAEL)  נצפית הבלתי ההשפעה לרמת נחשב

ו30 15, 8, 3, (1,  ממנטין קיבלו ונקבה זכר צעירות חולדות, צעירות חולדות של רעילות על שני במחקר
 הקשורה תמותה מוקדם עקבPND. 70  עד7 (PND)  הלידה שלאחר מהיום החל) יום/ג"ק/ג"מ-45

 גרמה ממנטין. נוספת הערכה ללא הופסקו יום/ג"ק/ג"מ-45 ו30  של המינון קבוצות, לממנטין
ה. ליום ג"ק/ג"מ15  של במינון-17 וPND ,8 10  על במוח אזורים במספר עצבי ניוון או לאפופטוזיס

NOAEL-פעילות על השפעות( התנהגותית רעילות. ליום ג"ק/ג"מ8  היה עצבי וניוון אפופטוזיס עבור 
 במהלך יום/ג"ק/ג"מ3  ≥ של במינונים נצפתה) וזיכרון ולמידה שמיעתית להבהלה התרגלות, מוטורית
-NOAEL ל נחשב ליום ג"ק/ג"מ1  של המינון, לכן. התרופה הפסקת לאחר נראתה לא אך, הטיפול

.זה במחקר הנוירו-התנהגותית להשפעה

גריאטרי שימוש8.5

הידרוכלוריד ממנטין

 בשחרור הידרוכלוריד ממנטין של הקליני במחקר. ומעלה65  בני הם אלצהיימר מחלת עם האנשים רוב
 היו67% , ומעלה65  בני היו מהמטופלים91%  מעל; שנים-77 כ היה החולים של הממוצע הגיל, מורחב

 הקליניים הניסויים בסעיף המוצגים והבטיחות היעילות נתוני. ומעלה85  בני היו-14% ו, ומעלה75  בני
 ידי על שדווחו הלוואי אירועי ברוב קלינית משמעות בעלי הבדלים היו לא. אלו ממטופלים התקבלו

65. לגיל מתחת ומעלה65  בני מטופלים

הידרוכלוריד דונפזיל

 הללו מהחולים80% ; שנים73  היה דונפזיל עם הקליניים למחקרים שנרשמו החולים של הממוצע הגיל
 בסעיף המוצגים והבטיחות היעילות נתוני. ומעלה75  בני מהחולים-49% ו-84, ל65  גיל בין היו

 הלוואי תופעות ברוב קלינית מובהקים הבדלים היו לא. אלו ממטופלים התקבלו הקליניים הניסויים
מטופלים ידי על שדווחו

.שנים65 < ו65  גיל ≥

כליות ליקוי8.6

 קלינית ופרמקולוגיה(2.3)  ומתן מינון ראה[חמור כליות ליקוי עם בחולים מינון הפחתת מומלצת
.בינוני או קל כליות ליקוי עם בחולים מינון בהתאמת צורך אין. (12.3)]

בכבד פגיעה8.7

 בחולים נחקרה לאNAMZARIC . בינוני או קל כבד ליקוי עם בחולים מינון בהתאמת צורך אין
.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[בכבד חמור ליקוי עם
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יתר מינון10

 ידועה לאNAMZARIC.  של הפעילים המרכיבים שני הם הידרוכלוריד ודונפזיל הידרוכלוריד ממנטין
 הממנטין סילוק את להגביר ניתן, זאת עם; הידרוכלוריד ממנטין של יתר למינון ספציפית נגד תרופת

 כתרופה לשמש עשויות אטרופין כגון שלישוניות אנטיכולינרגיות תרופות. השתן של החמצה ידי על
 מעורבות של האפשרות את שקול, יתר מנת של מקרים בניהול. הידרוכלוריד דונפזיל של יתר מנת נגד

1-800-222-1222  בטלפון רעלים בקרת למרכז התקשר, יתר מנת של במקרה. בתרופות מרובה
 להיות צריך והטיפול, תומכים באמצעים להשתמש יש, כללי באופן. ביותר העדכנית ההמלצה לקבלת

.סימפטומטי

הידרוכלוריד ממנטין

 ומתוך קליניים בניסויים ממנטין של אחרות פורמולציות של יתר למינון לרוב הנלווים ותסמינים סימנים
, אסתניה, תסיסה כוללים, אלכוהול או/ו אחרות תרופות עם בשילוב או לבד, עולמי שיווקי ניסיון

פסיכוזה, הכרה אובדן, עייפות, דם לחץ. מוגבר-ECG, ב שינויים, סחרחורת, תרדמת, בלבול, ברדיקרדיה
וחולשה הקאות, ורטיגו, ראייה הזיות, יציבה לא הליכה, חושים קהות, ישנוניות, בתנועה האטה, שקט אי,
עם בשילוב ממנטין שנטל באדם גרם2  הייתה העולם ברחבי ממנטין של ביותר הגדולה הידועה הבליעה.

.החלים מכן לאחר אך, ותסיסה דיפלופיה, תרדמת חווה זה אדם. מוגדרות לא אנטי-סוכרתיות תרופות

 כוונה ללא נטלhydrochloride memantine  של מורחב בשחרור קליני בניסוי שהשתתף אחד חולה
 בחומצת עלייה וחווה ימים31  במשך יום מדי מורחב בשחרורhydrochloride memantine  של ג"מ112
.נמוכה טסיות וספירת בסרום אלקליין פוספטאז של בסרום עלייה, בסרום שתן

 מאוד רחוקות לעתים דווחה קטלנית תוצאה. בלבד ממנטין של יתר מנת עם מוות מקרי נרשמו לא
 לתוצאה ממנטין בין הקשר, אלה במקרים; תרופות מספר של יתר ממנת כחלק נבלע ממנטין כאשר

.ברור היה לא קטלנית

הידרוכלוריד דונפזיל

ריור, הקאות, חמורות בבחילות המאופיין כולינרגי למשבר לגרום עלול כולינסטראז מעכבי של יתר מינון
 היא השרירים חולשת הגברת. ועוויתות התמוטטות, נשימתי דיכאון, דם לחץ יתר, ברדיקרדיה, הזעה,

 כגון שלישוניות אנטיכולינרגיות תרופות. מעורבים הנשימה שרירי אם למוות לגרום ועלולה אפשרות
 תוך סולפט אטרופין מומלץ. הידרוכלוריד דונפזיל של יתר למינון נגד כתרופת לשמש עשויות אטרופין

 תגובה סמך על עוקבות מנות עםIV  ג"מ2.0  עד1.0  של התחלתית מנה: להשפעה טיטרציה עם ורידי
 הן כאשר אחרות כולינומימטריות תרופות עם דווחו הלב ובקצב הדם בלחץ טיפוסיות לא תגובות. קלינית
glycopyrrolate. כגון רבעוניות אנטי-כולינריות תרופות עם יחד ניתנות

 הליכה, נוטה תנוחה, מופחתת ספונטנית תנועה כללו חיים בבעלי רעילות של למינון הקשורים סימנים
 פני וטמפרטורת פשקולציה, רעד, מיוזיס, ריור, בנשימה מדוכאות, קלוניות עוויתות, דמעות, מזעזעת

.התחתונות הגוף
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תיאור11

 הידרוכלוריד כמלח, הפה דרך פעילNMDA  לקולטן אנטגוניסט, ממנטין מכילותNAMZARIC  כמוסות
.ההידרוכלוריד כמלח, אסטראז אצטילכולין האנזים של הפיך מעכב, ודונפזיל

הידרוכלוריד ממנטין

hydrochloride-3,5-dimethyladamantane 1- הוא הידרוכלוריד לממנטין הכימי השם
aminoהבאה המבנית הנוסחה עם:

 הידרוכלוריד ממנטין215.76.  הוא המולקולרי והמשקל הידרוכלוריד.21חC12 היא המולקולרית הנוסחה
•Nלבנה עד עדינה לבנה כאבקה מופיע

הידרוכלוריד דונפזיל

([[dimethoxy-dihydro-1-2-2,3-5,6- הוא הידרוכלוריד דונפזיל של הכימי השם
methyl[piperidinyl hydrochloride-1-one-inden.1H]-)-4-פנילמתיל

Donepezil 415.96.  הוא המולקולרי והמשקל הידרוכלוריד•3לא29חC24 היא המולקולרית הנוסחה
.לבנה גבישית אבקה היא הידרוכלוריד

NAMZARIC

 ג"מ-10 ו מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין ג"מ14  המכילות, הפה דרך למתן ככמוסות מסופקת.
 ג"מ-10 ו מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין ג"מ28  או) ג"מ10 /ג"מ(14  הידרוכלוריד דונפזיל
NAMZARIC) ג"מ10 /ג"מ(28  הידרוכלוריד דונפזיל
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, טלק, פובידון, סוכר כדורי: הבאים פעילים הלא החומרים את מכיליםNAMZARIC  של המינונים כל
 לקטוז, בינונית בשרשרת טריגליצרידים, אולאית חומצה, אתילצלולוזה, גליקול פוליאתילן, היפרומלוז

 כמוסות. סטארט ומגנזיום קולואידית הסיליקון תחמוצת דו, תירס עמילן, מיקרו-גבישית תאית, מונוהידראט
1  הם הצבע חומרי; שחורה ברזל ותחמוצת שלאק זיגוג, לטין'ג, חמצני דו טיטניום מכילות הקשות לטין'הג

Blue FD&C 28)ג"מ10 /ג"מ (1 ו- Blue FD&C14  צהובה ברזל ותחמוצת)ג"מ10 /ג"מ.(

קלינית פרמקולוגיה12

פעולה מנגנון12.1

extendeddrelease hydrochloride : מאושרות תרופות שתי מכילותNAMZARIC  כמוסות
memantineו hydrochloride- .donepzilבמחלת שונה מנגנון יש הללו מהתרופות אחת לכל 

.אלצהיימר

ממנטינה

 המעוררת האמינו חומצת ידי על המרכזית העצבים מערכת שלNMDA  קולטני של מתמשכת הפעלה
 את להפעיל היא ממנטין של ההנחה. אלצהיימר מחלת של לסימפטומטולוגיה לתרום הונחה גלוטמט

 לא, בינונית עד נמוכה זיקה בעלNMDA  לקולטני כאנטגוניסט פעולתה באמצעות הטיפולית השפעתה
 איןNMDA.  קולטן ידי על המופעלות קטיון לתעלות מועדף באופן נקשר אשר) פתוח ערוץ( תחרותי

.אלצהיימר מחלת עם בחולים עצבי ניוון מאט או מונע שממנטין לכך ראיות

דונפזיל

 האלצהיימר מחלת של הקוגניטיביים והתסמינים הסימנים של הפתוגנזה על עדכניות תיאוריות
 השפעתו את מפעיל דונפזיל, ההנחה פי על. כולינרגית עצבית בהולכה למחסור מהם חלק מייחסות

 במערכת האצטילכולין ריכוז הגדלת ידי על מושג זה. הכולינרגי התפקוד שיפור ידי על הטיפולית
 ראיות אין. אסטראז אצטילכולין ידי על שלו ההידרוליזה של הפיך עיכוב באמצעות המרכזית העצבים

.אלצהיימר מחלת עם בחולים עצבי ניוון מאט או מונע שדונפזיל לכך

פרמקוקינטיקה12.3

NAMZARIC

 ודונפזיל מורחב בשחרור בודד הידרוכלוריד ממנטין של משותף למתן ביולוגית שקולה הייתה.
NAMZARIC הידרוכלוריד

 היה בצום או אכילה במצבNAMZARIC  מתן לאחר ודונפזיל ממנטין של) מקסימום-Cו(AUC  חשיפה
 תוכן או שלמה ככמוסהNAMZARIC  מתן לאחר ודונפזיל ממנטין של חשיפה, מכך יתרה. דומה

.בריאים בנבדקים דומה הייתה תפוחים רסק על שפוזרה כמוסה

הידרוכלוריד ממנטין
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, Cמופרש הוא. הטיפולי המינון בטווח ליניארית פרמקוקינטיקה לו ויש פומי מתן לאחר היטב נספג 
 ג"מ28  שהשווה במחקר. שעות-60-80 כ של חיסול של חיים מחצית זמן לו ויש בשתן שינוי ללא ברובו

 הידרוכלוריד ממנטין ביום פעמיים ג"מ-10 ל מורחב בשחרור ביום פעם הידרוכלוריד ממנטין
MemantineומקסימוםAUC-0-24

 ממנטין של מורחב בשחרור המינון משטר עבור יותר-33% וב-48% ב גבוהים היו הערכים
.בהתאמה, הידרוכלוריד

קלְִיטהָ

 מתרחשים הממנטין שיא ריכוזי, מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין של מרובה מנה מתן לאחר
 כאשר מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין בספיגת הבדל אין. המינון לאחר שעות9-12  בסביבות

.תפוחים רסק על מפזרים התכולה כאשר או בשלמותה נלקחת הקפסולה

 עבורAUC,  אומקסימוםC על בהתבסס, לממנטין בחשיפה הבדל אין, בודדת מנה מתן לאחר
hydrochloride memantineזאת עם. ריקה קיבה על או מזון עם מנוהל המוצר כאשר מורחב שחרור

.ריקה בטן על מתן לאחר שעות-25 כ לעומת מזון מתן לאחר שעות-18 כ מושגים בפלזמה שיא ריכוזי,

הפצה

(45%). נמוכה הפלזמה חלבון וקשירת ג"ק/ליטר9-11  הוא ממנטין של הממוצע ההפצה נפח

חומרים חילוף

 אינהCYP450  הכבדית המיקרוזומלית האנזים מערכת. בכבד חלקי חומרים חילוף עובר הממנטין
.ממנטין של במטבוליזם משמעותי תפקיד ממלאת

חיסול

כ. שעות-60-80 כ של אלימינציה של חיים מחצית זמן ובעל, שינוי ללא, בשתן בעיקר מופרש ממנטין
 קוטביים מטבוליטים לשלושה בעיקר מומר השאר; בשתן שינוי ללא מופרשת הניתנת מהתרופה-48%
memantine  הצמודNMDA:  קולטן של מינימלית אנטגוניסטית פעילות בעלי

-glucuronide, 6-hydroxy ,Nו
 והצימוד האם תרופת של כסכום מופרש הניתן מהמינון74%  של סך. ניטרוסו1- עם ממנטין

-glucuronide .Nצינוריות של חוזרת ספיגה ידי על המתונה פעילה צינורית בהפרשה כרוך כליות פינוי 
-pH.ב תלויה

מיוחדות באוכלוסיות פרמקוקינטיקה

כליות ליקוי

-8 ב הידרוכלוריד ממנטין ג"מ20  של יחיד פומי מתן לאחר הוערכה הממנטין של פרמקוקינטיקה
CLcr,, קריאטינין פינוי( קל כליות ליקוי עם נבדקים
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 ליקוי עם נבדקים7 ), דקה/ל"מCLcr 30 - (49  בינוני כליות ליקוי עם נבדקים8 ), דקה/ל"מ80 - 50 >
 לפי האפשר ככל מותאם) דקה/ ל"מCLcr > (80  בריאים נבדקים-8 ו) דקה/ל"מCLcr 5 - (29  חמור כליות

 עם בנבדקים-115% ו60% 4%,  של עלייה∞0-ממוצעAUC . כליות ליקוי עם לנבדקים ומין משקל, גיל
ב עלה הסופי החיים מחצית זמן. בריאים לנבדקים בהשוואה, בהתאמה, וחמור בינוני, קל כליות ליקוי

[בריאים לנבדקים בהשוואה, בהתאמה, וחמור בינוני, קל כליות ליקוי עם בנבדקים-95% ו41% -18%,
.(8.6)] ספציפיות באוכלוסיות ושימוש(2.3)  ומתן מינון ראה

כבד ספיקת

 ליקוי עם נבדקים-8 ב ג"מ20  של בודדות פומיות מנות מתן לאחר הוערכה ממנטין של פרמקוקינטיקה
 עם נבדקים. ומשקל מגדר, לגיל שהותאמו נבדקים-8 ו7-9)  ציוןB) Class-Pugh ,Child  בינוני כבד

 בינוני כבד ליקוי עם בנבדקים-AUC) ומקסימוםC על בהתבסס( לממנטין בחשיפה שינוי היה לא. כבד לקויות
 עם בנבדקים-16% בכ עלה סופי סילוק של החיים מחצית זמן, זאת עם. בריאים לנבדקים בהשוואה

 ליקוי עם בחולים הוערכה לא ממנטין של הפרמקוקינטיקה. בריאים לנבדקים בהשוואה בינוני כבד ליקוי
.בכבד חמור

מִין

בכ גבוהה חשיפה הייתה לנקבות, יום מדי ג"מ20  הידרוכלוריד ממנטין של מרובה מנה מתן לאחר
.בחשבון נלקח הגוף משקל כאשר בחשיפה הבדל היה לא אך, מגברים-45%

קשיש

.דומה וקשישים צעירים בנבדקים ממנטין של הפרמקוקינטיקה

תרופתיות בין אינטראקציות

כולינסטראז מעכבי עם השתמש

 הפרמקוקינטיקה על השפיע לאhydrochloride donepezil AChE  מעכב עם ממנטין של משותף ניהול
 במחקרdonepezil.  ידי עלAChE  עיכוב על השפיע לא ממנטין, כן על יתר. מהתרכובות אחת אף של

 הלוואי תופעות פרופיל, חמורה עד בינונית אלצהיימר מחלת עם בחולים שבועות24  בן מבוקר קליני
.בלבד דונפזיל של לזה דומה היה ודונפזיל מיידי בשחרור ממנטין של בשילוב שנצפה

אחרות תרופות של החומרים חילוף על הממנטין השפעת

,2C9 -2A6,,CYP450 )CYP1A2-  אנזימי של סמן מצעי עם שנערכו מחקריםּבמַבַחנֵהָ
 מחקרים ּבמַבַחנֵהָ-,3A4(  -2E1, 2D6- בנוסף. ממנטין ידי על אלו אנזימים של מינימלי עיכוב הראו,

 ציטוכרום לאיזוזימים גורם אינו הממנטין, ליעילות הקשורים אלו על העולים שבריכוזים כך על מצביעים
-2E1 -2C9, CYP1A2, P4503. וA4/5-חילוף שעברו תרופות עם פרמקוקינטיות אינטראקציות צפויות לא 

.אלה אנזימים ידי על חומרים
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. ובופרופיון וורפרין עם לאינטראקציה ממנטין של הפוטנציאל את העריכו פרמקוקינטיים מחקרים
Memantineהמצע של הפרמקוקינטיקה על השפיעה לא  bupropion CYP2B6שלו המטבוליט או 

.hydroxybupropionשל הפרמקודינמיקה או הפרמקוקינטיקה על השפיע לא ממנטין, כן על יתר 
INR. פרוטרומבין ידי על שהוערך כפי וורפרין

ממנטין על אחרות תרופות השפעת

 לאCYP450  מערכת של מעכבים או/ו סובסטרטים שהן ותרופות, הכליה דרך בעיקר מסולק ממנטין
 על השפיעה לא בופרופיון של בודדת מנה. ממנטין של הפרמקוקינטיקה את לשנות צפויות

.יציב במצב ממנטין של הפרמקוקינטיקה

כליות מנגנוני באמצעות מסולקות תרופות

 באותה המשתמשות תרופות של משותף מתן, צינורית הפרשה ידי על בחלקו מסולק שממנטין מכיוון
, סימטידין, מטפורמין(TA),  טריאמטרן(HCTZ),  הידרוכלורותיאזיד כולל, כלייתית קטיונית מערכת

 משותף מתן, זאת עם. הסוכנים שני של. הפלזמה ברמות לשינוי לגרום עלול, וניקוטין כינידין, רניטידין
 והזמינותTA,  או ממנטין של הביולוגית הזמינות על השפיע לאTA- HCTZ/ו הידרוכלוריד ממנטין של

 התרופה עם הידרוכלוריד ממנטין של משותף מתן, בנוסף-20%. ב ירדהHCTZ  של הביולוגית
 הפרמקוקינטיקה על השפיעו לא) הידרוכלוריד ומטפורמין גליבוריד(-Glucovance האנטי-היפרגליקמית

 של בסרום הגלוקוז הורדת השפעת את שינה לא הממנטין, כן על יתר. וגליבוריד מטפורמין, ממנטין של
Glucovance- ,פרמקודינמית אינטראקציה היעדר על המצביע.

פלזמה לחלבוני מאוד קשורות תרופות

 מאוד הקשורות תרופות עם אינטראקציה(45%),  נמוך ממנטין של הפלזמה חלבון שקישור מכיוון
.סבירה אינה, ודיגוקסין וורפרין כגון, פלזמה לחלבוני

הידרוכלוריד דונפזיל

 ומידת קצב. ביום פעם שניתנים ג"מ1-10  של מינון בטווח ליניארית היא דונפזיל של הפרמקוקינטיקה
.מהמזון מושפעים אינם הידרוכלוריד דונפזיל טבליות של הספיגה

 שעות4  עד3  תוך שיא פלזמה לריכוזי ומגיע100%  של יחסית ביולוגית זמינות עם נספג.
Donepezil

- 0.13  הואF) (Cl/ בפלזמה הממוצע והפינוי, שעות-70 כ הוא דונפזיל של החיסול של החיים מחצית זמן
 תוך מגיע יציב והמצב4-7,  פי בפלסמה מצטבר דונפזיל, מרובה מנה מתן לאחר. ג"ק/שעה/ליטר0.19

 פלזמה לחלבוני-96% בכ קשורDonepezil . ג"ק/ליטר16 - 12  הוא יציב במצב ההפצה נפח. ימים15
 של הריכוז בטווח-21%) כ(-1 אלפא חומצה ולגליקופרוטאינים-75%) כ( לאלבומינים בעיקר, אנושיים
.ל"מ/ננוגרם2-1000

 שלם בשתן מופרש גםDonepezil . ידי על חומרים חילוף עוברCYP 450 2  איזואנזימיםD6-3 וA4 ו
 ומספר, כפעילים ידועים מהם שניים, עיקריים מטבוליטים לארבעה נרחב חומרים חילוף עובר וגם

Donepezil זוהו כולם שלא, מינוריים מטבוליטים
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 כאחוז מבוטאת, פלזמה רדיואקטיביותC,  תווית עם דונפזיל14של ניהול בעקבות. גלוקורונידציה עובר
 אשר11%-desmethyl ,O( donepezil -6-)וכ(53%)  שלם כדונפזיל בעיקר קיימת הייתה, הניתן מהמינון

 של-20% לכ השווים בריכוזים בפלזמה ונמצאּבמַבַחנֵהdonepezilָ כמו במידה לאותוAChE  מעכב כי דווח
10  של תקופה במהלך, בהתאמה, ובצואה בשתן התגלו הרדיואקטיביות מכלל-15% ו-57% כ. דונפזיל

שינוי ללא כתרופה בשתן הוחזרו הדונפזיל ממינון-17% כ כאשר, התאוששו לא נותרו-28% ש בעוד, ימים
 תת-קבוצות בין הפינוי בערכי הבדלים הראתה אלצהיימר בחוליCYP2D6  הגנוטיפ השפעת של בדיקה.

 היה גרועים חומרים חילוף לחילופי, הנרחבים החומרים חילוף למחוללי בהשוואהCYP2D6.  הגנוטיפ
 אלו תוצאות-24%. ב יותר מהיר פינוי היה במיוחד מהירים ולמטבוליזרים-31.5% ב יותר איטי פינוי

.דונפזיל של במטבוליזם מינורי תפקיד יש-CYP2D6 של כך על מצביעות

כליות ליקוי

 דונפזיל פינוי) 2'מ1.73 / דקה/ל"מCLcr < (18  חמור עד בינוני כליות ליקוי עם חולים11  של במחקר
.ומין גיל תואמי בריאים נבדקים-11 מ שונה היה לא הידרוכלוריד

כבד מחלת

ל ביחס-20% ב ירד הידרוכלוריד דונפזיל של הפינוי, יציבה אלכוהול שחמת עם חולים10  של במחקר
.ומין גיל התואמים בריאים נבדקים-10

גיל

 דונפזיל של בפרמקוקינטיקה לגיל הקשורים הבדלים לבחון כדי רשמי פרמקוקינטי מחקר נערך לא
 העלייה עם יורד בחולים דונפזיל שפינוי כך על הצביע אוכלוסיות של פרמקוקינטי ניתוח. הידרוכלוריד

40  בני שלנבדקים בעוד, בפינוי17%  של ירידה יש90  בני לנבדקים65,  בני לנבדקים בהשוואה. בגיל
.קלינית מבחינה משמעותית לא להיות עשויה דונפזיל פינוי על הגיל השפעת. בפינוי33%  של עלייה יש

וגזע מגדר

 דונפזיל של הנטייה על וגזע מגדר של ההשפעות את לחקור כדי ספציפי פרמקוקינטי מחקר נערך לא
 ריכוזי של אוכלוסיות של פרמקוקינטי וניתוח רטרוספקטיבי פרמקוקינטי ניתוח, זאת עם. הידרוכלוריד

) וקווקזים יפנים( וגזע שמגדר כך על מצביעים אלצהיימר מחלת עם בחולים שנמדדו בפלזמה דונפזיל
.חשובה במידה הידרוכלוריד דונפזיל פינוי על השפיעו לא

גוף משקל

-7.77 מ גדל הפינוי, ג"ק-110 ל ג"ק50  בין הגוף משקל טווח פני על. והפינוי הגוף משקל בין קשר צוין
.ג"ק70  במשקל אנשים עבור לשעה ליטר10  של ערך עם, לשעה ליטר-14.04 ל לשעה ליטר
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תרופתיות בין אינטראקציות

אחרות תרופות של החומרים חילוף עלDonepezil  של הידרוכלוריד השפעת

 חילוף שעברו תרופות פינוי על הידרוכלוריד דונפזיל של ההשפעה את חקרו קליניים ניסוייםvivoin לא
imipramine). , למשל(CYP2D6  ידי על אוcisapride, terfenadine) , למשל(CYP3A4  ידי על חומרים
-50-130 כKi  ממוצע( אלה לאנזימים קשירה של נמוך שיעור מראים מחקריםּבמַבַחנֵהָ,זאת למרות

 מועטה סבירות על מצביע), ננומטר(164  דונפזיל של הטיפוליים הפלזמה ריכוזי שבהינתן), מיקרומטר
 של ישיר לעיכוב לא כלל או מועטות עדויות מראהDonepzil , במחקריםּבמַבַחנֵהָעל מבוסס. להפרעה
CYP2C8 CYP2B6,ו CYP2C19-קלינית רלוונטיים בריכוזים.

 פרמקוקינטיים מחקרים. ידוע אינו אנזים להשראת כלשהו פוטנציאל יש הידרוכלוריד לדונפזיל האם
, סימטידין, תיאופילין עם לאינטראקציה הידרוכלוריד דונפזיל של הפוטנציאל את העריכו רשמיים
 של הפרמקוקינטיקה על הידרוכלוריד דונפזיל של השפעות נצפו לא. וקטוקונאזול דיגוקסין, וורפרין
.אלו תרופות

הידרוכלוריד דונפזיל של החומרים חילוף על אחרות תרופות השפעת

 דונפזיל ריכוזי של אוכלוסייה של פרמקוקינטי בניתוח זוהתהCYP2D6  מעכבי של קטנה השפעה
 או10  שנטלו בחולים-17% בכ הופחתDonepezil  פינוי. אלצהיימר מחלת עם בחולים שנמדדו בפלזמה

 הוא-CYP2D6 ש המסקנה עם אחד בקנה עולה זו תוצאה. ידועCYP2D6  מעכב עם בשילוב ג"מ23
.דונפזיל של מינורי מטבולי מסלול

 מושפע אינו הידרוכלוריד דונפזיל של החומרים חילוף כי הראו רשמיים פרמקוקינטיים מחקרים
.סימטידין או דיגוקסין של במקביל מתן ידי על משמעותי באופן

glycoprotein.P- של מצע היה לא שדונפזיל הראה מחקרּבמַבַחנֵהָא

פלזמה לחלבוני מאוד קשורות תרופות

 כגון אחרות תרופות לבין(96%)  מאוד הקשורה זו תרופה ביןּבמַבַחנֵהָתרופות עקירת על מחקרים בוצעו
 השפיע לא ל"מ/מיקרוגרם0.3-10  של בריכוזים הידרוכלורידDonepezil . וורפרין דיגוקסין, פורוסמיד

) ל"מ/מיקרוגרם(3  וורפרין) ל"מ/ננוגרם(2  דיגוקסין), ל"מ/מיקרוגרם(5  פורוסמיד של הקישור על
מפורוסמיד הושפע לא אנושי לאלבומין הידרוכלוריד דונפזיל של הקישור, דומה באופן. אנושי לאלבומין

.ווורפרין דיגוקסין,

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

ממנטינה

עד של במינונים בעכברים שבועות113  בן אוראלי במחקר לסרטן עדות הייתה לא
[NAMZARIC 28  של[MRHD]  לאדם המומלץ המרבי במינון ממנטין של מהמינון7  פי( ליום ג"ק/ג"מ40
לסרטן עדות הייתה לא גם). ּבסִָיס2ר"מ/ג"מ על] ג"מ10 /ג"מ
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- מ-7 ו14  פי( יום/ג"ק/ג"מ20  מכן ולאחר שבועות71  למשך ליום ג"ק/ג"מ40  עד של פומי במינון חולדות
MRHDשבועות128  עד) בהתאמה, בסיס2ר"מ/ג"מ במינון.

ּבמַבַחנֵהָ-ב הוערך כאשר גנוטוקסי לפוטנציאל עדות יצר לא ממנטין
S. typhimuriumכרומוזומלית סטייה בדיקתּבמַבַחנֵהָא, הפוכה מוטציה בדיקתקולי-  איאֹו 

 בדיקתvivoin וה, בחולדות בכרומוזומים לפגיעה ציטוגנטיקה מבחןvivoin א, אנושיים בלימפוציטים
V79  תאי באמצעות גנים מוטציות בדיקתּבמַבַחנֵהanָ- ב מעורפלות היו התוצאות. עכבר מיקרו-גרעין

.סיני אוגר של

 של מהמינון6  פי( יום/ג"ק/ג"מ18  עד שקיבלו בחולדות הרבייה בביצועי או בפוריות פגיעה נראתה לא
 דרך ההזדווגות לפני ימים-14 מ הפה דרך) בסיס2ר"מ/ג"מ במינוןNAMZARIC  של-MRHD ב ממנטין
.זכרים אצל ההזדווגות לפני יום60  במשך או, נקבות אצל וההנקה ההריון

דונפזיל

 בעכברים שנערך דונפזיל של שבועות88  בן קרצינוגני במחקר מסרטן לפוטנציאל עדות הושגה לא
NAMZARIC  של-MRHD ב דונפזיל של מהמינון90  כפי( יום/ג"ק/ג"מ180  עד של פומיים במינונים

 עד של פומיים במינונים בחולדות שבועות104  בן קרצינוגניות במחקר או), בסיס על2ר"מ/ג"מ במינון
).ּבסִָיס2ר"מ/ג"מ במינוןNAMZARIC  של-MRHD ב דונפזיל של מהמינון30  כפי( ליום ג"ק/ג"מ30

ּבמַבַחנֵהָ ,חיידקית הפוכה מוטציהּבמַבַחנֵהָ( גנוטוקסיות מבחני של בסוללה שלילי היה דונפזיל
).עכבר מיקרוגרעיןvivoin ו, כרומוזומלית סטייהּבמַבַחנֵהָ,tkעכבר של לימפומה

10  כפי( ליום ג"ק/ג"מ10  עד של פומיים במינונים בחולדות הפוריות על השפעה הייתה לא לדונפזיל
 ולנקבות לזכרים ניתן כאשר) בסיס2ר"מ/ג"מ במינוןNAMZARIC  של-MRHD ב דונפזיל של מהמינון

.השתלה באמצעות נקבות אצל והמשך ההזדווגות ובמהלך לפני

חיים בעלי של פרמקולוגיה או/ו טוקסיקולוגיה13.2

 בשכבות והפירמידליים הרב-קוטביים בתאים) ונמק(vacuolation  עצביים לנגעים גרמה ממנטין
 לאלו בדומה, בחולדות והרטרו-ספניאליים האחוריים הניאוקורטיקים של-IV וIII  המוח קליפת
 מנה לאחר נראו נגעיםNMDA.  קולטן של אחרים אנטגוניסטים שקיבלו במכרסמים להתרחש שידוע
, ימים14  במשך ממנטין של יומיות פומיות מנות קיבלו חולדות שבו במחקר. ממנטין של בודדת
ג"מ במינוןNAMZARIC  של-MRHD ב ממנטין של מהמינון4  פי היה עצבי לנמק השפעה ללא המינון

.ּבסִָיס2.ר"מ/

 בשילוב ודונפזיל ממנטין של פומי מתן, בחולדות חוזרים במינונים וחוזרת חריפה נוירוטוקסיות במחקרי
 חוסר רמות. בלבד לממנטין בהשוואה עצבי ניוון של והתפלגות חומרה, בשכיחות לעלייה הביא

.לדונפזיל קלינית רלוונטית ופלזמה לממנטין לחשיפות קשורות היו השילוב של ההשפעה

.ידועה אינה אדם לבני אלה ממצאים של הרלוונטיות
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קליניים מחקרים14

 ידי על נקבעה חמורה עד בינונית אלצהיימר מחלת עם בחולים כטיפולNAMZARIC  של היעילות
[.הידרוכלוריד ודונפזיל מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין עםNAMZARIC  של הביולוגי השווי הוכחת

.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה

הידרוכלוריד ממנטין

 בדרגה אלצהיימר מחלת עם בחולים כטיפול הידרוכלוריד ממנטין של מורחב שחרור של היעילות
, הידרוכלוריד דונפזיל כולל, אסטראז אצטילכולין מעכבי עם יחד ניתנה כאשר חמורה עד בינונית

.פלצבו מבוקר סמיות כפול ניסוי תוצאות על התבססה

Release Extended HydrochlorideMemantine- של שבועות24  של מחקר

( חמורה עד בינונית אלצהיימר מחלת עם חוץ חולי-677 ב סמיות כפול, אקראי קליני מחקר היה זה
 נפשי מצב מיני ציון עםAD  עבורADRDA NINCDS- וקריטריוניםIV DSM- קריטריונים פי על אובחנה

[MMSE]≤  3ו בהקרנה14  ≤- ו (Baseline-אסטראז אצטילכולין במעכבי טיפול המקבלים  (AChEI)
 הגילAChEI.  בתור דונפזיל קיבלו מהחולים-68% כ. ההקרנה לפני חודשים3  למשך יציב במינון

 מהחולים-72% כ. שנים49-97  של טווח עם, שנים76.5  היה זה בניסוי שהשתתפו החולים של הממוצע
.קווקזים היו-94% ו נשים היו

מחקר תוצאות מדדי

 היעילות פרמטרי באמצעות זה במחקר הוערכה הידרוכלוריד ממנטין של מורחב שחרור של היעילות
 שלPlus) (CIBIC- הראיון מבוססת השינוי והתרשמות(SIB)  חמורה פגיעה סוללת של המשותפת

.הרופא

 הוערכה הקוגניטיביים הביצועים את לשפר הידרוכלוריד ממנטין של מורחב שחרור של היכולת
 קוגניטיבי תפקוד להערכת תוקף שעבר רב-פריטים מכשיר(SIB),  חמורים ליקויים סוללת באמצעות

 כולל, קוגניטיביים ביצועים של נבחרים היבטים בוחן-SIB ה. חמורה עד בינונית דמנציה עם בחולים
 ואינטראקציה פרקטיקה, בנייה, חזותית-מרחבית יכולת, זיכרון, שפה, התמצאות, קשב של אלמנטים
 קוגניטיבי ליקוי על מצביעים יותר נמוכים ציונים כאשר-100, ל0  בין הואSIB  של הניקוד טווח. חברתית

.יותר גדול

 באמצעות הוערכה כולל קליני אפקט לייצר הידרוכלוריד ממנטין של מורחב שחרור של היכולת
Plus-Plus. CIBIC CIBIC-, המטפל במידע שימוש שדרש קלינאי של ראיון מבוסס שינוי של התרשמות

 מחקריות לתרופות קליניים ניסוייםSIB.  אוADL ADCS- כמו סטנדרטי מכשיר ואינו בודד מכשיר אינו
-Plus-מ תוצאות, ככאלה. ומבנה עומק מבחינת שונה אחד כלCIBIC,  של פורמטים במגוון השתמשו

CIBICישירות אותן להשוות ניתן ולא, שימוש בו נעשה שבהם הניסויים או מהניסוי קליני ניסיון משקפות 
 מכשיר היה זה בניסוי ששימשPlus CIBIC-. אחרים קליניים מניסוייםPlus CIBIC- הערכות של לתוצאות

:תחומים ארבעה של הבאות הזמן ובנקודות הבסיס בקו מקיפה הערכה על המבוסס מובנה
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 באמצעות מיומן קלינאי של הערכה מייצג זה. והתנהגותיים קוגניטיביים), היומיום בחיי פעילויות כולל(
 שסופק מידע עם בשילוב, המטופל עם ראיון במהלך ה/שלו התצפית על המבוססים מאומתים סולמות

 ציון מקבלPlus- CIBIC-ה. המדורג המרווח במהלך המטופל של התנהגותו את שמכיר מטפל ידי על
" שינוי ללא" המציין4,  של לציון" ניכר שיפור" המציין1,  של ציון בין הנע, נקודות שבע של קטגורי כדירוג

 שאינן להערכות ישירות שיטתי באופן הושווה לאPlus- CIBIC-ה". ניכרת החמרה" על המעיד7,  לציון
.אחרות גלובליות בשיטות או(CIBIC)  ממטפלים במידע משתמשות

המחקר תוצאות

hydrochloride : הבאים הטיפולים-2 מ לאחד באקראי חולקו חולים677 , זה במחקר
memantineמקבלים עדיין בעודם, פלצבו או ליום ג"מ28  מורחב בשחרור  AChEI)דונפזיל או ,

rivastigmine). או גלנטמין

(SIB) חמור ליקוי מצבר על השפעות

 הטיפול קבוצות שתי עבורSIB  בציון ההתחלה מנקודת השינוי עבור הזמן מהלך את מציג1  איור
ב השינוי בציוני הממוצע ההבדל, טיפול של שבועות24  לאחר. המחקר של השבועות24  את שהשלימו

SIB-ג"מ28  של מורחב בשחרור הידרוכלוריד בממנטין שטופלו למטופלים/ AChEI)משולב טיפול (
 הטיפולLOCF,  ניתוח בעזרת. יחידות2.6  היה) מונותרפיה(AChEI /בפלצבו למטופלים בהשוואה
פלצבו פני על סטטיסטית מובהק באופן עדיף היהAChEI /ג"מ28  מורחב בשחרור הידרוכלוריד בממנטין

/.AChEI
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.טיפול של שבועות24  שהשלימו מטופלים עבורSIB  בציון מהבסיס השינוי של הזמן מהלך1:  איור

 השיפור מדד את לפחות שהשיגו טיפול קבוצת מכל מטופלים של המצטברים האחוזים את מציג2  איור
 בשחרור הידרוכלוריד לממנטין שהוקצו המטופלים שלשני מראות העקומות-X. ה בציר המוצגSIB  בציון

 בשחרור הידרוכלוריד לממנטין אך, תגובות של רחב מגוון ישAChEI /ופלצבוAChEI /ג"מ28  מורחב
מורחב
.יותר קטנה ירידה או שיפור להראות יותר נוטהAChEI /ג"מ28  קבוצת
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 מוגדרים שינויים עם סמיות כפול טיפול של שבועות24  שהשלימו מטופלים של מצטבר אחוז2:  איור
SIB. בציוני מהבסיס

במקביל בדונפזיל טיפול על המטופלים בתת-קבוצת(SIB)  בסוללה חמורה פגיעה על השפעות

 נטלו פלצבו או ג"מ28  מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין קיבלו שאקראיים מהחולים-68% כ
 מקביל בטיפול בחולים, טיפול של שבועות24  לאחר. המחקר כל ולאורך ההתחלה בנקודת דונפזיל

 בשחרור הידרוכלוריד בממנטין שטופלו חולים עבור-SIB ב השינוי בציוני הממוצע ההבדל, בדונפזיל
. המטופלים כל עבור שנצפה לזה דומה היה) יחידות(2.7  בפלצבו לחולים בהשוואה ג"מ28  של מורחב

).יחידות(2.6  המחקר אוכלוסיית
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Plus)(CIBIC- מטפל קלט פלוס שינוי על קלינאי של ראיון מבוססת התרשמות של ההשפעות

 המשלימות הטיפול קבוצות בשתי מטופלים עבורPlus CIBIC- ציון עבור הזמן מהלך את מציג3  איור
 עבורPlus CIBIC- בציוני הממוצע ההבדל, טיפול של שבועות24  לאחר. המחקר של השבועות24  את

/בפלצבו לחולים בהשוואהAChEI /ג"מ28  מורחב בשחרור הידרוכלוריד בממנטין שטופלו חולים
AChEIניתוח בעזרת. יחידות0.3  היה  ,LOCFג"מ28  מורחב בשחרור הידרוכלוריד בממנטין הטיפול/
AChEIפלצבו פני על סטטיסטית מובהק באופן עדיף היה/.AChEI

.טיפול של שבועות24  המסיימים מטופלים עבורPlus CIBIC- ציון של הזמן מהלך3:  איור

 מטופלים ידי על שהושגוPlus CIBIC- ציוני של האחוזים התפלגות של היסטוגרמה הוא4  איור
.טיפול של שבועות24  שהשלימו הטיפול מקבוצות אחת לכל שהוקצו
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24. בשבועPlus CIBIC- דירוגי התפלגות4:  איור

במקביל בדונפזיל טיפול על חולים של המשנה בקבוצתPlus CIBIC- על השפעות

 דונפזיל נטלו פלצבו או ג"מ28  מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין קיבלו שאקראיים מהחולים-68% כ
, במקביל דונפזיל שקיבלו בחולים, טיפול של שבועות24  לאחר. המחקר כל ולאורך המחקר בתחילת
28  של מורחב בשחרור הידרוכלוריד בממנטין שטופלו חולים עבורPlus CIBIC- בציוני הממוצע ההבדל

 אוכלוסיית. המטופלים כל עבור שנצפה לזה דומה היה) יחידות(0.3  בפלצבו לחולים בהשוואה ג"מ
).יחידות(0.3  המחקר

הידרוכלוריד דונפזיל

 תוצאות על התבססה חמורה אלצהיימר מחלת עם בחולים כטיפול הידרוכלוריד דונפזיל של היעילות
.פלצבו מבוקרי, סמיות כפול מחקרים שני

HydrochlorideDonepezil  של חודשים6  של מחקר

 אלצהיימר מחלת עם בחולים בשוודיה שנערך פלצבו מבוקר, סמיות כפול, אקראי קליני מחקר היה זה
1-10.  של טווחIV, MMSE- :DSM-וADRDA NINCDS- קריטריונים לפי שאובחנה אפשרית או אפשרית
ל באקראי חולקו חמורה אלצהיימר מחלת עם חולים(248)  ושמונה וארבעים מאתיים

hydrochloride- donepzilהטיפול, הידרוכלוריד לדונפזיל אקראית שחולקו חולים עבור. פלצבו או 
.ימים28  למשך ביום פעם ג"מ5  של במינון החל
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 שטופלו מהמטופלים90.5% , חודשים6  בת הטיפול תקופת בתום. ביום פעם ג"מ-10 ל עלה מכן לאחר
, שנים84.9  היה החולים של הממוצע הגיל. ליום ג"מ10  של המינון את קיבלו הידרוכלוריד-donepzil ב

. קווקזים היו החולים כל כמעט. גברים היו-23% ו, נשים היו מהחולים-77% כ99.  עד59  של טווח עם
ADב שטופלו מהמטופלים(83.6%  החולים ברוב אובחנה סביר hydrochloride- donepezil84.2% ו-

).בפלסבו שטופלו מהמטופלים

מחקר תוצאות מדדי

 כפולה תוצאות הערכת אסטרטגיית באמצעות הוערכהhydrochloride- donepezil ב הטיפול יעילות
 באמצעות כולל ותפקוד יותר לקויים לחולים המיועד מכשיר באמצעות קוגניטיבי תפקוד שהעריכה

 משמעותי שיפור חוו הידרוכלוריד דונפזיל עם מטופלים כי הראה זה מחקר. מטפל מדורגת הערכה
.לפלסבו בהשוואה המדדים בשני

-SIB.ה עם הוערכה הקוגניטיביים הביצועים את לשפר הידרוכלוריד דונפזיל של היכולת

severe(--ADL Disease )ADCS Alzheimer's Severe for-ה באמצעות הוערך היומי התפקוד
Inventory Living Daily of Activities Study Cooperative Disease Alzheimer's .Modifiedה

-ADLsevere- ADCSמקיפה סוללה שהוא, היומי מלאי של אלצהיימר מחלת של השיתופי מהמחקר נגזר 
 מהרמה מדורגADL  פריט כל. חולים של התפקודיות היכולות למדידת המשמשותADL  שאלות של

19  של תת-קבוצה הואsevere-ADL ADCS-. מוחלט לאובדן ועד עצמאיים ביצועים של ביותר הגבוהה
 או( להתנייד, בטלפון להשתמש, להתרחץ, להתלבש, לאכול המטופל של יכולתו של דירוג כולל, פריטים

 עד בינונית דמנציה עם חולים של להערכה אומת זה; היומיום בחיי אחרות פעילויות ולבצע), לטייל
 על מצביעים יותר הנמוכים הציונים כאשר54,  עד0  של ניקוד טווח ישsevere--ADL ADCS-ל. חמורה
, אחות צוות איש זה במחקר, מטפל ראיון ידי על המצאי את מבצע החוקר. יותר גדולה תפקודית פגיעה
.המטופל בתפקוד הבקיא

-SIBה על השפעות

6  במהלך הטיפול קבוצות שתי עבורSIB  בציון מהבסיס השינוי של הזמן מהלך את מציג5  איור
ב שטופלו חולים עבור-SIB ב השינוי בציוני הממוצע ההבדל, טיפול חודשי6  לאחר. המחקר חודשי

Donepzil-ב בהידרוכלוריד הטיפול. נקודות5.9  היה פלצבו עם לחולים בהשוואה הידרוכלוריד -
Donepezilפלצבו פני על סטטיסטית מובהק באופן עדיף היה.
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.טיפול חודשי6  המסיימים מטופלים עבורSIB  בציון הבסיס מקו השינוי של הזמן מהלך5.  איור

 מדד את שהשיגו הטיפול קבוצות משתי אחת מכל חולים של המצטברים האחוזים את ממחיש6  איור
 והןhydrochloride- donepezil ל הן שהוקצו שלמטופלים בעוד-X. ה בציר המוצגSIB  בציון השיפור
 יותר נוטהhydrochloride donepezil - ה שקבוצת מראות העקומות, תגובות של רחב מגוון יש לפלצבו
.הקוגניטיביים בביצועים יותר גדול שיפור להראות

31

3678032: אסמכתא מזהה



 מיוחדים שינויים עם סמיות כפול טיפול של חודשים6  שהשלימו מטופלים של מצטבר אחוז6.  איור
SIB. בציוני ההתחלה מנקודת
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 המסיימים מטופלים עבורSevere-ADL ADCS- בציון הבסיס מקו השינוי של הזמן מהלך7.  איור
.טיפול חודשי6

קשותADL-ADCS- על השפעות

 מטופלים עבורsevere-ADL ADCS- בציוני ההתחלה מנקודת לשינוי הזמן מהלך את ממחיש7  איור
 בציוני הממוצע ההבדל, טיפול חודשי6  לאחר. המחקר חודשי6  במהלך הטיפול קבוצות בשתי

 עם למטופלים בהשוואה הידרוכלוריד בדונפזיל שטופלו חולים עבורADL ADCS- החמורים השינויים
 על סטטיסטית מובהק באופן עדיף היהDonepezil - ב בהידרוכלוריד הטיפול. נקודות1.8  היה פלצבו

.פלצבו פני

 מציוני מוגדרים שינויים עם טיפול קבוצת מכל חולים של המצטברים האחוזים את מציג8  איור
-severe-ADL ADCSל שהוקצו המטופלים שלשני בעוד. הבסיס קו Donepzil-וגם הידרוכלוריד 
 נוטהHydrochloride- Donepzil ה שקבוצת מראות העקומות, תגובות של רחב מגוון יש לפלצבו

.שיפור או יותר קטנה ירידה להראות יותר
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 מיוחדים שינויים עם סמיות כפול טיפול של חודשים6  שהשלימו מטופלים של מצטבר אחוז8.  איור
Scores--Severe-ADL.ADCS ב ההתחלה מנקודת

HydrochlorideDonepezil  של שבועות24  מחקר

 קיבלו חמורה אלצהיימר מחלת עם חולים325 , ביפן שנערך פלצבו מבוקר, סמיות כפול, אקראי במחקר
 מטופלים. פלצבו או, ביום פעם שניתנו, הידרוכלוריד דונפזיל של ליום ג"מ10  או ליום ג"מ5  של מינונים
 להם שנקבעו המינונים את להשיג אמורים היוhydrochloride- donepezil ב לטיפול אקראית שחולקו

 ושמונה וארבעים מאתיים. היותר לכל שבועות6  פני על ומשתרע, ליום ג"מ-3 מ החל, טיטרציה ידי על
 קבוצת בכל המחקר את שהשלימו חולים של דומים שיעורים עם, המחקר את השלימו חולים(248)
plus-.CIBIC-וSIB  היו זה למחקר העיקריים היעילות מדדי. טיפול

 של ליום ג"מ10  של מינון בין סטטיסטית מובהקים טיפול הבדלי נצפו, טיפול של שבועות24  לאחר
 דונפזיל של ליום ג"מ5  של המינוןplus- .CIBIC-ב והן-SIB ב הן ופלסבו הידרוכלוריד דונפזיל

plus-.CIBIC-ב לא אך-SIB, ב לפלצבו מובהקת סטטיסטית עדיפות הראה הידרוכלוריד

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16

האספקה אופן16.1
FL". "14/10  שחורה רדיאלית טביעה עם בהיר ירוק בצבע אטומות כמוסות: ג"מ10 /ג"מ14

30: של בקבוק
90: של בקבוק

0456-1214-30NDC#
0456-1214-90NDC#

34

3678032: אסמכתא מזהה



FL". "28/10  שחורה רדיאלית טביעה עם ואטומות כחולות כמוסות: ג"מ10 /ג"מ28
30: של בקבוק
90: של בקבוק

0456-1228-30NDC#
0456-1228-90NDC#

וטיפול אחסון16.2

 מבוקרת חדר טמפרטורת ראה[-86°F)ו(30°C- 59°F ל15°C  בין מותרים טיולים-)25°C )77°F; ב אחסן
[USP .ב כהגדרתו, לאור ועמיד הדוק במיכל מחלקים.USP-

למטופל ייעוץ על מידע17

.)מטופל על מידע(-FDA ה ידי על המאושר המטופל תיוג את לקרוא למטופל יעץ

מינון על מידע
 ראה[שנקבע כפי, ביום אחת פעם רקNAMZARIC  ליטול והמטפלים המטופלים את הנחה•

.(2.1)] ומתן מינון

 יש. הבאה המנה את להכפיל לחולה אסורNAMZARIC,  של בודדת מנה מחמיץ מטופל אם•
.(2.1)] ומתן מינון ראה[כמתוכנן הבאה המנה את ליטול

, לחילופין. בשלמותןNAMZARIC  כמוסות את לבלוע שיש והמטפלים המטופלים את הנחה•
, לחלק אין. התכולה כל את ולצרוך תפוחים רסק על ולפזרNAMZARIC  כמוסות לפתוח ניתן

 בכל להשתמש שלא והמטפלים המטופלים את הזהיר. הכמוסות את לכתוש או ללעוס
.(2.2)] ומתן מינון ראה[חבלה סימני מראות או שניזוקוNAMZARIC  של כמוסות

נפוצות לוואי תגובות
, אנורקסיה, סחרחורות, שלשולים, ראש לכאבי לגרום עלולהNAMZARIC  כי ולמטפלים למטופלים ייעץ

.(6.1)] שליליות תגובות ראה[ואכימוזה בחילות, הקאות

:עבור מיוצר

Laboratories, LLC. Forestשל בת חברת

Pharmaceuticals, Inc. Forest

:ידי על מיוצר
Ireland 17, Clonshaugh, Dublin Park

Technology and Business Clonshaugh Ltd
Ireland LaboratoriesForest

Pharmaceuticals, Inc-.Adamas וCo. KGaA- & GmbH Pharma Merz מ מורשה
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המטופל על מידע

-ick[-ZAIRNAMZARIC ]nam

כמוסות) הידרוכלוריד ודונפזיל מורחב בשחרור הידרוכלוריד ממנטין(

 מחליף אינו זה מידע. חוזר מילוי מקבל שאתה פעם ובכלNAMZARIC  מקבל שאתה לפני בעיון הזה המטופל מידע את קרא
.שלך הטיפול על או הרפואי מצבך על שלך הרופא עם שיחה

NAMZARIC? זה מה

•HCl.ודונפזיל  HClממנטין של מסוימים מינונים לקחת שיכולים לאנשים מיועד . NAMAZARICאצטילכולין מעכבי 
 מרשם תרופת היאNAMZARIC . ממנטין, תרופות2  מכיל ,HCl לקולטן אנטגוניסט ,NMDA ודונפזיל ,HCl אסטראז

NAMZARIC אלצהיימר מחלת עם אנשים אצל חמורה עד בינונית בדמנציה לטיפול המשמשת

.בילדים ויעיל בטוחNAMZARIC  אם ידוע לא•

NAMZARIC? ליטול אסור למי

:אתה אםNAMZARIC  את תיקח אל
 עיין-NAMZARIC. ב מהמרכיבים אחד כל או פיפרידינים המכילות תרופותHCl,  דונפזילHCl,  לממנטין אלרגי יש•

-NAMZARIC.ב מרכיבים של מלאה לרשימה זה עלון בסוף

NAMZARIC? נוטל שהמטופל לפני שלי לרופא לספר עלי מה

:אתה אם כולל, שלך הרפואיים המצבים כל על שלך לרופא ספרNAMZARIC, נטילת לפני

מהירות או איטיות, סדירות לא לב פעימות כולל לב בעיות יש•
ריאות בעיות או אסתמה יש•
התקף יש•
קיבה כיבי יש•
בכליות או השתן   בשלפוחית בעיות יש•
כבד בעיות יש•
בהרדמה להשתמש וניתן אחרות רפואיות או דנטליות, כירורגיות פרוצדורות מתוכננים יש•
אחר רפואי מצב יש•
.נולד שטרם לתינוק להזיק יכולNAMZARIC  אם ידוע לא. להריון להיכנס מתכננים או בהריון•

 ביותר הטובה הדרך על שלך הרופא עם שוחח. אם לחלב עוברNAMZARIC  אם ידוע לא. להניק מתכננים או מניקים•
NAMZARIC. נוטל אתה אם תינוקך את להאכיל

.צמחים ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות כולל, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר

.חדשה תרופה מקבל אתה כאשר שלך לרוקח או לרופא להראות כדי שלהם רשימה שמור. לוקח שאתה התרופות את דע

NAMZARIC? ליטול עלי כיצד
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.אותה לקחת לך אומר שלך שהרופא כפי בדיוקNAMZARIC  את קח•
.שלך הרופא עם לדבר מבליNAMZARIC  ליטול תפסיק ואל שלך המינון את תשנה אל•
.השינה לפני ערב בכל אחת פעם הפה דרךNAMZARIC  את קח•
.אוכל בלי או עםNAMZARIC  את קח•
 רסק על בקפסולה התרופה כל את מפזרים. הבליעה לפני תפוחים רסק על ולפזר לפתוח ניתןNAMZARIC  כמוסות•

.המינון את לחלקאל.התפוחים
אל.שלמותNAMZARIC  כמוסות את לבלוע יש, תפוחים רסק עלNAMZARIC  קפסולות ומפזרים פותחים לא אם•

NAMZARIC. כמוסות לכתוש או ללעוס, לחלק
.זמנית בוNAMZARIC  של מינונים2לקחתאל.שלך הבא המתוכנן במינוןNAMZARIC  את קח, למנה מתגעגע אתה אם•

.חבלה סימני מראות או שניזוקוNAMZARIC  כמוסות בכל השתמשאל•
 בטלפון רעלים בקרת למרכז או שלך לרופא התקשרNAMZARIC,  מדי יותר לוקח אתה אם•

.החולים בית של הקרוב המיון לחדר מיד פנה או1-800-222-1222,

NAMZARIC? של האפשריות הלוואי תופעות מהן

NAMZARIC כולל, חמורות לוואי לתופעות לגרום עלול:

הרדמה צריך אתה אם שרירים בעיות•
 החולה אם מיד לרופא התקשר. לב בעיות עם אנשים אצל יותר קרובות לעתים קורה זה.והתעלפות איטי דופק•

NAMZARIC. נטילת בזמן מתעלף
 עבור יותר גבוה הסיכוןNAMZARIC.  נטילת בעת במיוחד ודימומים לכיבים הסיכוי את מעלה זה.קיבה חומצת יותר•

.אחריםNSAIDs  או אספירין שנטלו או, כיבים להם שהיו חולים
והקאה בחילה•
שתן במתן קושי•
התקפים•
.אחרת ריאות מחלת או אסטמה עם באנשיםריאות בעיות של החמרה•

:כוללותHCl  ממנטין של ביותר השכיחות הלוואי תופעות

ראֹׁש ּכאְבֵ•
ׁשלִׁשּול•
סחְרַחֹורתֶ•

:כוללות דונפזיל של ביותר הנפוצות הלוואי תופעות

ׁשלִׁשּול•
)אנורקסיה( לאכול רוצה לא•
סימון•

 של האפשריות הלוואי תופעות כל לא אלו. חולפת לא או אותך שמטרידה כלשהי לוואי תופעת לך יש אם שלך לרופא ספר
.NAMZARICשלך הרוקח או הרופא את שאל, נוסף למידע.

 בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח עשוי אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר
-1088-1-800.FDA

NAMZARIC? את לאחסן יש כיצד

 במיכל הקפסולות את לאחסן יש30°C).  עד(86°F- 15°C ל59°F  בין החדר בטמפרטורתNAMZARIC  את אחסן
.לאור עמיד אחר במיכל או המקורי המרשם
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-NAMZARICב והיעיל הבטוח השימוש על כללי מידע

 שלא במצב-NAMZARIC ב להשתמש אין. למטופל מידע בעלון המפורטות מאלה אחרות למטרות לפעמים ניתנות תרופות
.להם להזיק עלול זה. לך שיש תסמינים אותם להם יש אם גם, אחרים לאנשיםNAMZARIC  תיתן אל. לו נקבע

 למידע. הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתבNAMZARIC  על מידע שלך הרופא או מהרוקח לבקש יכול אתה
1-800-678.1605  למספר התקשר אוwww.NAMZARIC.com,  אל עבור, נוסף

-NAMZARIC?ב המרכיבים מהם

הידרוכלוריד ודונפזיל הידרוכלוריד ממנטין:פעילים רכיבים

 טריגליצרידים, אולאית חומצה, אתילצלולוזה, גליקול פוליאתילן, היפרומלוז, טלק, פובידון, סוכר כדורי:פעילים לא חומרים
. סטארט מגנזיום, קולואיד סיליקון דו-תחמוצת, תירס עמילן, מיקרו-גבישית תאית, מונוהידראט לקטוז, בינונית בשרשרת
 הם הצבע חומרי; שחורה ברזל ותחמוצת שלק בזיגוג ומוטבעות לטין'ג, חמצני דו טיטניום מכילות הקשות לטין'הג קפסולות

1 Blue FD&C 28)ג"מ10 /ג"מ (1 ו- Blue FD&C14  צהובה ברזל ותחמוצת)ג"מ10 /ג"מ.(

.האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושר זה מטופל מידע

12/2014: אושר

:עבור מיוצר
Laboratories, LLC. Forestשל בת חברת

Pharmaceuticals, Inc. Forest

:ידי על מיוצר
Ireland 17, Clonshaugh, Dublin Park Technology

and Business Clonshaugh Ltd Ireland
LaboratoriesForest

Pharmaceuticals, Inc-.Adamas וCo. KGaA- & GmbH Pharma Merz מ מורשה
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3678032: אסמכתא מזהה


