
جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال المعلومات وصف ميزات
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.NAMZARICلكبسوالت الكاملة الوصفة معلومات انظر

يمنع  ------------------------------ موانع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تجاه المعروفة الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في  NAMZARICاستخدام

ألي أو بيبيريدين ، مشتقات أو هيدروكلوريد ، دونيبيزيل أو هيدروكلوريد ، ميمانتين

)4(المستحضر في مستخدمة سواغات

ميمانتين  hydrochloride(  donepezilالفمطريق عن لالستخدام كبسوالت ،

( NAMZARICوالمفعول ممتد هيدروكلوريد
2014المبدئية: األمريكية الموافقة

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

أثناء كولين السكسينيل نوع من العضالت استرخاء في نامزاريك يبالغ أن المرجح من•

)5.1(التخدير
واألذينية األذينية الجيبية العقد على مبهمة تأثيرات  NAMZARICلـ يكون قد•

)5.2(القلب كتلة أو القلب بطء شكل على تظهر التي البطينية
أولئك وخاصة الخفي ، أو النشط المعوي المعدي النزيف ألعراض المرضى مراقبة•

)5.3(بالقرحة لإلصابة متزايد لخطر المعرضين
)5.4(والقيء والغثيان اإلسهال  NAMZARICيسبب أن يمكن•
)5.5(المثانة تدفق انسداد في  NAMZARICيتسبب قد•
للميمانتين ، البولي اإلطراح من تقلل قد البول حموضة درجة ترفع التي الحاالت•

)5.57.1 ، (ميمانتين من البالزما مستويات زيادة إلى يؤدي مما

-------------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نوع من الشديد إلى المعتدل الخرف لعالج محدد كولينستراز ، أستيل مثبط  :وهو --------

مزيج هو  NMDAوهيدروكلوريد ،  donepezilعلى ، استقروا الذين المرضى في الزهايمر

NAMZARICلمستقبل ومضاد المفعول ، ممتد هيدروكلوريد ميمانتين من

واحدة مرة المفعول ممتد مجم 28 أو يومياً مرتين مجم 10 (هيدروكلوريد ميمانتين•

أو ، )1(مجم  10hydrochloride donepezil و  ً)يوميا

مرة المفعول ممتد مجم 14 أو يومياً مرتين مجم 5 (الميمانتين هيدروكلوريد•

------------------------------ العكسية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -)1(مجم  10hydrochloride donepezil و  ً)يومياواحدة

وأكبر ٪ 5 عن يقل ال بمعدل تحدث التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت•

الصداع هي يوم   /مجم28 هيدروكلوريد ميمانتين إطالة مع الوهمي العالج من

)6.1(والدوخة واإلسهال
في ٪ 5 عن يقل ال بمعدل تحدث التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت تشمل•

الوهمي ، الدواء معدل من أكثر أو ومرتين دونيبيزيل يتلقون الذين المرضى

)6.1(والكدمات والغثيان والقيء الشهية وفقدان اإلسهال

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

أو يومياً مرتين مجم 10 (هيدروكلوريد ميمانتين يتناولون الذين المرضى تحويل يمكن•

28 إلى مجم 10 هيدروكلوريد ودونيبيزيل  ً)يومياواحدة مرة المفعول ممتد مجم 28

NAMZARIC 2.1(المساء في اليوم في واحدة مرة تؤخذ مجم ، 10   /مجم(

ال التفاح ؛ عصير على رشه أو كامل طعام ، بدون أو مع  NAMZARICتناول يمكن•

)2.2(تسحق أو تمضغ أو تقسم
(هيدروكلوريد ميمانتين يتناولون الذين المرضى تحويل يمكن الشديد: الكلوي القصور•

ودونيبيزيل  ً)يومياواحدة مرة المفعول ممتد مجم 14 أو يومياً مرتين مجم 5

)2.3(مجم 10   /مجم 14NAMZARIC إلى مجم 10 هيدروكلوريد

على . LLC، Laboratories Forestبـ اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ

/medwatch أو 1FDA-800-1088-الرقم على  FDAأو 1-800-678-1605 الرقم
www.fda.gov .

-------------األدوية------------------ تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

)7.2(بحذر استخدم : NMDAمضادات مع المشترك االستخدام•
)7.4(للكولين المضادة األدوية مع  NAMZARICيتداخل قد•
العصبي الحجب عوامل أو كولين ، السكسينيل لمادة المتزامن التناول يؤدي قد•

)7.5(تآزري تأثير إلى الكوليني منبهات أو المماثلة ، العضلي

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

نامزاريك:

3(هيدروكلوريد دونيبيزيل ملغ 10 و المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين ملغ 14•

(
3(هيدروكلوريد دونيبيزيل ملغ 10 و المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين ملغ 28•

من المعتمد المريض ووسم للمرضى استشارية معلومات على للحصول 17 انظر)

.)(FDAوالعقاقير األغذية إدارة
2014/12منقح:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TITLE - DONEPEZIL + MEMANTINE / NAMZARIC MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

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


1 *المحتويات الكامل: الوصف معلومات
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كاملةوصفية معلومات

واالستخداماالستطبابات1

على:المستقرين المرضى في الزهايمر نوع من الشديد إلى المعتدل الخرف لعالج نامزاريك يستعمل

10 و ً )يومياواحدة مرة المفعول ممتد مجم 28 أو يوميا ًمرتين مجم 10 (هيدروكلوريد ميمانتين•

hydrochloride donepezil .مجم

10 و ً )يومياواحدة مرة المفعول ممتد مجم 14 أو يوميا ًمرتين مجم 5 (هيدروكلوريد ميمانتين•

hydrochloride donepezil  شديدكلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في (مجم(.

االستعمالوطريقة الجرعة2

بهاالموصى الجرعات 2.1

 ً)يومياواحدة مرة المفعول ممتد مجم 28 أو يومياً مرتين مجم 10 (ميمانتين هيدروكلوريد على المرضى استقر

في واحدة مرة تؤخذ مجم ، 10   /مجم 28NAMZARIC إلى مجم 10 هيدروكلوريد دونيبيزيل تحويل ويمكن

ميمانتين من األخيرة للجرعة التالي اليوم في  NAMZARICالمريض يبدأ أن يجب المساء. في اليوم

منفصل.بشكل تدار  hydrochloride donepezilو هيدروكلوريد

دون مقرر ، هو كما التالية الجرعة تناول فيجب  ، NAMZARICمن واحدة جرعة المريض فات إذا

الجرعة.مضاعفة

اإلدارةمعلومات 2.2

ورشها فتحها يمكن أو سليمة نامزاريك كبسوالت تناول يمكن بدونه. أو الطعام مع  NAMZARICتناول يمكن

ينبغي ال بالكامل ؛ نامزاريك كبسولة كل محتويات استهالك يجب مضغ. دون وابتالعها التفاح عصير على

الجرعة.تقسيم

نامزاريك كبسوالت ابتالع يجب أعاله ، موضح هو كما التفاح ، عصير على ورشه فتحه يتم ما باستثناء

سحقها.أو مضغها أو نامزاريك كبسوالت تقسيم ينبغي ال كاملة.

الشديدالكلوي القصور مرضى في الجرعات 2.3

معادلة على بناء ًدقيقة ،   /مل5-29 الكرياتينين تصفية (حاد كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى

واحدة مرة مطول ملغ 14 أو يومياً مرتين ملغ 5 (هيدروكلوريد ميمانتين على استقرت  ، )غولتكوكروفت-

يوميا.ًواحدة مرة مجم 10   /مجم14 نامزاريك إلى تحويلها يمكن ملغ ، 10 هيدروكلوريد ودونيبيزيل  ً)يوميا

القوةونقاط الجرعة أشكال3

نامزاريك:كبسوالت

هي هيدروكلوريد دونيبيزيل كبسوالت ملغ 10   /المفعولممتد هيدروكلوريد ميمانتين ملغ 14•

.FL"14 /10"سوداء شعاعية بصمة مع شفافة غير فاتحة خضراء كبسوالت

3
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هي هيدروكلوريد دونيبيزيل كبسوالت ملغ 10   /المفعولممتد هيدروكلوريد ميمانتين ملغ 28•

.FL"28 /10"سوداء شعاعية بصمة مع شفافة غير زرقاء كبسوالت

موانع4

ميمانتين لمادة المعروف الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في  NAMZARICيستعمل ال

.المستحضر.في مستخدمة سواغات ألي أو بيبيريدين ، مشتقات أو هيدروكلوريد ، دونيبيزيل أو هيدروكلوريد ،

واإلحتياطاتالمحاذير5

التخدير5.1

نوع من العضالت استرخاء في للكولينستراز ، كمثبط  ، hydrochloride Donepezilيبالغ أن المرجح من

التخدير.أثناء كولين السكسينيل

الدمويةواألوعية القلب أمراض 5.2

الجيبية العقد على للعضالت مقوية تأثيرات الكولينستراز لمثبطات يكون قد الدوائي ، تأثيرها بسبب

الذين المرضى في القلب انسداد أو القلب بطء شكل على التأثير هذا يظهر قد البطينية. واألذينية األذينية

مع باالشتراك سينكوبال نوبات عن اإلبالغ تم المعروفة. غير أو الكامنة القلبي التوصيل اضطرابات من يعانون

هيدروكلوريد.دونيبيزيل استخدام

الهضميالجهاز ونزيف الهضمية القرحة أمراض 5.3

زيادة بسبب المعدة حمض إفراز من تزيد أن األساسي ، عملها خالل من الكولينستريز ، مثبطات من يتُوقع قد

عدم يوم   /ملغ10 إلى يوم   /ملغ5 من بجرعة هيدروكلوريد لدونيبيزيل السريرية الدراسات أظهرت الكوليني. النشاط

يجب الهضمي. الجهاز نزيف أو الهضمية القرحة مرض من أي حدوث في الوهمي ، بالدواء مقارنة زيادة ، وجود

أو النشط الهضمي الجهاز نزيف أعراض عن بحثاً كثب عن  NAMZARICباستخدام عولجوا الذين المرضى مراقبة

من تاريخ لديهم الذين أولئك المثال ، سبيل على بالقرحة ، لإلصابة متزايد لخطر المعرضين أولئك خاصة الخفي ،

غير االلتهاب مضادات (المتزامنة الستيرويدية غير االلتهاب مضادات يتلقون الذين أولئك أو القرحة مرض

.)الستيروئيدية

والقيءالغثيان 5.4

اإلسهال يسبب أنه الدوائية ، لخصائصه متوقعة كنتيجة بدأ ، عندما  ، hydrochloride Donepezilأظهر

أحياناً استمرت وقد وعابرة ، خفيفة كانت الحاالت معظم في التأثيرات هذه أن من الرغم على والقيء. والغثيان

المرضى مراقبة يجب هيدروكلوريد ، لدونيبيزيل المستمر االستخدام أثناء حلها وتم أسابيع ، ثالثة إلى أسبوع من

العالج.بدء عند كثب عن

التناسليالبولي الجهاز أمراض 5.5

قد الكولين مقلدات أن إال هيدروكلوريد ، لدونيبيزيل السريرية التجارب في مالحظتها عدم من الرغم على

المثانة.تدفق انسداد تسبب
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زيادة إلى يؤدي مما البول في الميمانتين طرح من تقلل قد البول حموضة درجة ترفع التي الحاالت

.)]7.1(الدوائية التفاعالت انظر [ميمانتينمن البالزما مستويات

النوبات5.6

في التسبب على القدرة بعض لديها  ، hydrochloride donepezilذلك في بما الكولين ، مقلدات أن يعتقد

الزهايمر.مرض مظاهر من مظهراً أيضاً النوبات نشاط يكون قد ذلك ، ومع معممة. تشنجات

الرئويةاألمراض 5.7

االنسداد مرض أو بالربو اإلصابة من تاريخ لديهم الذين للمرضى بحذر الكولينستيراز مثبطات توصف أن يجب

للكولين.المحاكية تأثيراتها بسبب الرئوي

العكسيةالتفاعالت6

العالمات.وضع في آخر مكان أي وفي أدناه التالية الخطيرة الجانبية التفاعالت مناقشة تمت

)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [الدمويةواألوعية القلب أمراض•
)]5.3(واالحتياطات التحذيرات انظر [الهضميالجهاز ونزيف الهضمية القرحة مرض•
)]5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر [غثيانو استفراغ•
)]5.5(واالحتياطات التحذيرات انظر [التناسليالبولي الجهاز أمراض•
)]5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [النوبات•
)]5.7(واالحتياطات التحذيرات انظر [الرئةأمراض•

السريريةالتجارب تجربة 6.1

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

آخر لدواء السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب في لوحظت

الممارسة.في المالحظة المعدالت تعكس ال وقد

هيدروكلوريدميمانتين

مريضاً 676 في الوهمي للتحكم خاضعة التعمية مزدوجة تجربة في الممتد هيدروكلوريد ميمانتين تقييم تم

و يوم   /ملغ28 ميمانتين بجرعة عولجوا مريضاً 341 (الزهايمر نوع من الشديد إلى المعتدل الخرف من يعانون

عشوائيا ً، اختيارهم تم الذين المرضى من أسبوعاً. 24 إلى تصل فترة للعالج  )وهميبدواء عولجوا مريضاً 335

أشهر 3 لمدة دونيبيزيل من ثابتة جرعة على وهمي بدواء عولجوا 227 و يوم   /ملغ28 ميمانتين 236 عالج تم

الفحص.قبل

هيدروكلوريدميمانتين تناول عن التوقف إلى تؤدي التي العكسية التفاعالت

في المرضى نسبة كانت الممتد ، هيدروكلوريد ميمانتين إلطالق الوهمي للتحكم الخاضعة السريرية التجربة في

عن توقفوا الذين الوهمي الدواء مجموعة وفي يوم   /ملغ28 الممتدة هيدروكلوريد ميمانتين جرعة مجموعة

المجموعة في شيوعاً األكثر الضار التفاعل كان التوالى. على ٪ ، 6 و ٪ 10 السلبية الفعل ردود بسبب العالج

٪.1.5 بمعدل الدوخة ، هو العالج وقف إلى أدى والذي الميمانتين لهيدروكلوريد الممتد باإلطالق المعالجة

5
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هيدروكلوريدميمانتين مع شيوعاً األكثر العكسية التفاعالت

مرض من يعانون الذين المرضى في الممتد هيدروكلوريد ميمانتين مع شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت

ميمانتين مجموعة في األقل على ٪ 5 بمعدل تحدث التي تلك أنه على والمعُرفَّ الشديد ، إلى المعتدل الزهايمر

والدوخة.واإلسهال الصداع كانت الوهمي ، الدواء من أعلى وبتواتر المفعول الممتد هيدروكلوريد

باإلفراج المعالجة المجموعة في ٪ 2 حدوث عند حدثت التي الضائرة التفاعالت 1 الجدول يسرد

الوهمي.الدواء من أكبر بمعدل وحدثت ميمانتين هيدروكلوريد من الممتد

6
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من يعانون الذين المرضى في المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين مع العكسية التفاعالت1:الجدول

الشديدإلى المعتدل الزهايمر مرض

الوهمي

)335 =ن (
٪

هيدروكلوريدميمانتين
إطالة

مجم28

)341 =ن (
٪

سلبيفعل رد

الهضميالجهاز اضطرابات

45إسهال

13إمساك

12بطنوجع

12التقيؤ

واالصاباتااللتهابات

34االنفلونزا

التحقيقات

13الوزنزيادة

الضامةواألنسجة الهيكلية العضلية االضطرابات

13الظهرفي ألم

العصبيالجهاز اضطرابات

56الراسصداع

15دوخة

13نعاس

نفسيةاضطرابات

34قلق

13كآبة

12عدوان

والبوليةالكلوية االضطرابات

12البولسلس

الدمويةاألوعية اضطرابات

24الدمضغط ارتفاع

12الدمضغط انخفاض

7

3678032المرجعي: الرقم



Donepezilهيدروكلوريد

Hydrochloride Donepezilتناول عن التوقف إلى تؤدي التي السلبية الفعل ردود

التفاعالت بسبب التوقف معدل كان  ، hydrochloride donepezilلـ للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في

الذين للمرضى ٪ 7 بـ مقارنة ٪ ، 12 حوالي  hydrochloride donepezilبـ عولجوا الذين للمرضى الضائرة

أنها على تعريفها تم والتي التوقف ، إلى تؤدي التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت وهمي. بدواء عولجوا

بالدواء اإلصابة حاالت من أكثر أو ومرتين هيدروكلوريد دونيبيزيل مرضى من األقل على ٪ 2 في تحدث التي تلك

.٪)2(البولية المسالك وعدوى  ٪) )2 (واإلسهال  ، ٪)2 (والغثيان  ، ٪)2 (الشهية فقدان هي الوهمي ،

Hydrochloride Donepezilمع شيوعاً األكثر العكسية التفاعالت

الخاضعة السريرية التجارب في  hydrochloride donepezilمع عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت

5 عن يقل ال بمعدل تحدث التي تلك أنها على تعريفها تم والتي الشديد ، الزهايمر مرض من يعانون الذين المرضى في للرقابة

والقيء الشهية وفقدان اإلسهال هي الوهمي ، الدواء معدل من أكثر أو ومرتين  hydrochloride donepezilمجموعة في ٪

التجارب في  hydrochloride donepezilمع عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت والكدمات. والغثيان

العضالت وتشنج األرق هي المتوسط   إلى الخفيف الزهايمر مرض من يعانون الذين المرضى في للرقابة الخاضعة السريرية

واإلرهاق.

وبمعدل هيدروكلوريد دونيبيزيل مجموعة في ٪ 2 حدوث عند حدثت التي الضائرة التفاعالت 2 الجدول يسرد

الحاد.الزهايمر مرض من يعانون الذين المرضى في المضبوطة التجارب في الوهمي الدواء من أكبر

الشديدالزهايمر مرض من يعانون الذين المرضى في هيدروكلوريد دونيبيزيل مع العكسية التفاعالت 2: الجدول

مرض

Donepezilهيدروكلوريد
يوم  /ملغ10

)501 =ن (
٪

الوهمي
)392 =ن (

٪

الضارالحدث   /الجسمنظام

7381ضارحدث أي من يعانون الذين للمرضى المئوية النسبة

ككلالجسد

1213حادثة

911عدوى

34الراسصداع

23الم

23الظهرفي ألم
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الشديدالزهايمر مرض من يعانون الذين المرضى في هيدروكلوريد دونيبيزيل مع العكسية التفاعالت 2: الجدول

مرض

12حمُى

12<صدرألم

الدمويةواألوعية القلب نظام

23الدمضغط ارتفاع

12نزف

12إغماء

الهضميالجهاز

410إسهال

48التقيؤ

48الشهيةفقدان

26غثيان

والليمفاويالهضمي الجهاز

25كدمة

والتغذيةالغذائي التمثيل نظم

13الكرياتينفوسفوكيناز زيادة

12تجفيف

12<الدمشحميات فرط

العصبيالجهاز

45أرق

23العداء

23العصبية

13الهلوسة

12نعاس

9
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الشديدالزهايمر مرض من يعانون الذين المرضى في هيدروكلوريد دونيبيزيل مع العكسية التفاعالت 2: الجدول

مرض

12دوخة

12كآبة

12ارتباك

12العاطفي

12الشخصيةفي اضطراب

والملحقاتالجلد

23األكزيما

التناسليالبولي الجهاز

12البولسلس

التسويقبعد ما تجربة 6.2

ودونيبيزيل الموافقة بعد هيدروكلوريد ميمانتين استخدام أثناء التالية الضائرة التفاعالت تحديد تم

من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً هيدروكلوريد.

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن

هيدروكلوريدميمانتين

في بما (البيض الكريات قلة الكبد ، التهاب االحتقاني ، القلب فشل المحببات ، ندرة الحاد ، الكلوي الفشل

االنتحار ، في التفكير جونسون. ستيفنز متالزمة الشاملة ، الكريات قلة البنكرياس ، التهاب  ، )العدالتقلة ذلك

التخثرية.الصفيحات نقص فرفرية الصفيحات ، قلة

Donepezilهيدروكلوريد

الدم فقر  ، )األنواعجميع (القلب انسداد هلوسة ، تشنجات ، ارتباك ، المرارة ، التهاب هياج ، البطن ، في آالم

الجلدي.والطفح البنكرياس ، التهاب للذهان ، الخبيثة متالزمة الدم ، صوديوم نقص الكبد ، التهاب االنحاللي ،

األدويةتفاعل7

قلوياًالبول تجعل التي األدوية مع ميمانتين استخدام 7.1

تؤدي قد لذلك ، 8. الهيدروجيني الرقم عند القلوية البول ظروف تحت 80٪ بحوالي الميمانتين تصفية تقليل تم

تراكمإلى القلوية الحالة نحو البول حموضة درجة في التغيرات

10
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الغذائي النظام طريق عن البول في الحموضة درجة تغيير يتم السلبية. الفعل ردود في محتملة زيادة مع المخدرات

األنبوبي الحماض مثل (للمريض السريرية والحالة  )الصوديوموبيكربونات الكربونية األنهيدراز مثبطات مثل (واألدوية

الظروف.هذه ظل في بحذر ميمانتين استخدام يجب ثم ، ومن . )البوليةالمسالك في الشديدة االلتهابات أو الكلوي

األخرى aspartate )NMDA( -D-methyl-Nمضاداتمع ميمانتين استخدام 7.2

أمانتادين ، (األخرى  NMDAمضادات مع الميمانتين لهيدروكلوريد المشترك االستخدام تقييم يتم لم

بحذر.االستخدام هذا مع التعامل ويجب منهجي بشكل  )وديكستروميثورفانوكيتامين ،

لدونيبيزيلالغذائي التمثيل على األخرى األدوية تأثير 7.3

تمنع  ، )الكينيدينالمثال ، سبيل على ( CYP2D6و  )الكيتوكونازولالمثال ، سبيل على ( CYP3A4مثبطات

معروف.غير للكينيدين سريري تأثير هناك كان إذا ما . المختبرفي دونيبيزيلاستقالب

 )الفينوباربيتالريفامبين ، ديكساميثازون ، كاربامازيبين ، الفينيتوين ، المثال ، سبيل على ( CYP3A4محفزات
دونيبيزيل.من التخلص معدل من تزيد أن يمكن

الكولينمضادات مع  Donepezilاستخدام 7.4

على القدرة لديها  ، hydrochloride donepezilذلك في بما الكولينستريز ، مثبطات فإن عملها ، آلية بسبب

للكولين.المضادة األدوية نشاط في التدخل

األخرىالكولينستراز ومثبطات الكولين مقلدات مع  Donepezilاستخدام 7.5

متزامن بشكل هيدروكلوريد ، دونيبيزيل ذلك في بما الكولينستريز ، مثبطات إعطاء عند تآزري تأثير توقع يمكن

بيثانيكول.مثل كوليني ناهضات أو مماثلة ، عضلية عصبية منع عوامل أو كولين ، سكسينيل مع

محددةسكانية مجموعات في استخدم8.

الحمل8.1

ج:فئة الحمل

هيدروكلوريد ميمانتين (النشطة مكوناته أو  NAMZARICعن جيداً مضبوطة أو   /وكافية دراسات توجد ال

كانت إذا فقط الحمل أثناء  NAMZARICاستخدام يجب الحوامل. النساء في  )هيدروكلوريدودونيبيزيل

الجنين.على المحتملة المخاطر تبرر المحتملة الفائدة

هيدروكلوريدميمانتين

األعضاء تكوين فترة خالل الحوامل واألرانب الحوامل للفئران الفم طريق عن إعطاؤه تم الذي ميمانتين يكن لم

في يوم   /كجم  /مجم30 و الجرذان في يوم   /كجم  /مجم18 (اختبارها تم التي الجرعات أعلى حتى ماسخاً

بها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد عند الميمانتين جرعة التوالي ، على مرة ، 21 و 6 كانت والتي األرانب ،

MRHD][  منNAMZARIC ] 28أساس2م  /مجمعلى  ]اليومفي مجم 10   /مجم(.
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3678032المرجعي: الرقم



بجرعة المتحجرة غير الرحم عنق فقرات حدوث وزيادة الجراء ، أوزان وانخفاض لألم ، طفيفة سمية شوهدت

التزاوج من بداية الفم طريق عن ميمانتين الفئران إعطاء فيها تم دراسة في يوم   /كجم  /مجم18 قدرها فموية

هذه عند الجراء أوزان وانخفاض لألم طفيفة سمية شوهدت كما فترة. الوالدة بعد ما فترة خالل وتستمر المسبق

كانت الوالدة. بعد ما فترة وحتى الحمل من عشر الخامس اليوم من الفئران فيها عولجت دراسة في الجرعة

2م  /مجمعلى  NAMZARICمن  MRHDجرعة ضعف أي كجم ،   /مجم6 التأثيرات لهذه التأثير عدم جرعة

أساس.

Donepezilهيدروكلوريد

آثار أي األعضاء تكوين فترة خالل الحوامل واألرانب للجرذان الفم طريق عن دونيبيزيل إعطاء عن ينتج لم

في  MRHDفي دونيبيزيل جرعة ضعف 15 حوالي (يوم   /كجم  /مجم16 إلى تصل جرعات عند ماسخة

NAMZARIC  أضعاف 7 حوالي (يوم   /كجم  /مجم10 و  )أساس2م  /مجمعلىMRHD  أساس2م  /مجمعلى( ، 

الحمل أثناء الجرذان إلى  )يوم  /كجم  /مجم10 3 ، 1 ، (الفم طريق عن  donepezilإعطاء أدى التوالي. على

بعد الرابع اليوم خالل النسل بقاء وتقليل اإلمالص حاالت زيادة إلى الفطام حتى الرضاعة فترة وطوال المتأخر

 MRHDفي دونيبيزيل جرعة أضعاف 3 من يقرب ما يوم   /كغ  /مغ3 من  noeffectجرعة جرعة. بأعلى الوالدة

أساس.2م  /مجمعلى  NAMZARICمن

المرضعاتاألمهات 8.3

في تفُرز األدوية من العديد ألن نظراً .األمحليب في يفرز دونيبيزيل أو ميمانتين كان إذا ما المعروف غير من

تمرض.امرأة إلى  NAMZARICإعطاء عند الحذر توخي يجب اإلنسان ، لبن

األطفالاستخدام 8.4

األطفال.مرضى في  NAMZARICوفعالية سالمة إثبات يتم لم

مريضاً 578 على أسبوعاً 12 لمدة مضبوطتين سريريتين دراستين في الفعالية إثبات في ميمانتين فشلت

التوحد ذلك في بما  ، )(ASDالتوحد طيف اضطرابات من يعانون عاماً 6-12 بين أعمارهم تتراوح األطفال من

ميمانتين دراسة يتم لم . )NOS)-PDDأخرى بطريقة محدد غير - الشامل النمو واضطراب أسبرجر واضطراب

3 عند ميمانتين عالج بدأ عاماً. 12 عن أعمارهم تزيد أو سنوات 6 عن أعمارهم تقل الذين األطفال مرضى على

جرعات إعطاء تم 6. األسبوع بحلول  )الوزنأساس على (المستهدفة الجرعة إلى الجرعة تصعيد وتم يوم   /ملغ

كجم 20 من أقل بأوزان للمرضى يومياً واحدة مرة ملغ 15 أو 9 أو 6 أو 3 ميمانتين كبسوالت من فموية

التوالي.على كجم 60 و كجم و40-59 كجم و39-20

فرق هناك يكن لم التوحد ، مرضى في  )أالدراسة (أسبوعاً 12 لمدة التعمية مزدوجة التعمية مزدوجة عشوائية دراسة في

اختيارهم تم الذين المرضى بين  )(SRSاالجتماعية االستجابة لمقياس األولية النقاط مجموع في إحصائية داللة ذو

دراسة في . )53 =ن (الوهمي للعالج عشوائي بشكل اختيارهم تم الذين وأولئك  )n =54 (ميمانتين إلى عشوائياً

فرق هناك يكن لم بالتوحد ، مصاباً مريضاً 471 في  )بالدراسة (المستجيب من أسبوعاً 12 مدتها عشوائية انسحاب

كاملة جرعة على للبقاء عشوائيا ًاختيارهم تم الذين المرضى بين العالجية االستجابة معدالت فقدان في إحصائياً به معتد

.)158 =ن (الوهمي الدواء إلى للتبديل عشوائي بشكل اختيارهم تم الذين أولئك و  )153 =ن (ميمانتين من

12

3678032المرجعي: الرقم



األمان تعريف ملف مع عام بشكل متسقاً األطفال مرضى في لميمانتين العام السالمة ملف كان

.)]6.1(العكسية التفاعالت انظر [البالغينلدى المعروف

على 5٪ في عنها اإلبالغ تم التي  )56 =ن (الميمانتين مجموعة في الضائرة التفاعالت سرد تم أ ، الدراسة في

3:الجدول في  )N =58 (الوهمي الدواء مجموعة تكرار األقل على ومرتين المرضى من األقل

≥بتردد شائع بشكل عنها اإلبالغ يتم التي العكسية التفاعالت دراسة 3: الجدول
الوهميالدواء من ومرتان 5٪

ميمانتينسلبيفعل رد
56 =العدد

الوهمي
58 =العدد

٪3.4٪8.9سعال

٪3.4٪7.1االنفلونزا

٪0٪5.4األنفسيالن

٪1.7٪5.4اإلثارة

أالسلبيةالفعل ردود بسبب التوقفات

٪1.7٪3.6عدوان

٪3.4٪1.8التهيج
أ

من أي في مريض من أكثر في التوقف إلى أدت التي السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم

العالج.مجموعتي

 48Openlabel-12 دراسة في المرضى من األقل على ٪ 5 في عنها اإلبالغ تم التي الضائرة التفاعالت

4:الجدول في مذكورة  Bالدراسة في للتسجيل المستجيبين لتحديد أسبوعاً

شائعبشكل ب للدراسة المفتوح الملصق في الرصاص دراسة من أسبوعاً 12-48 4: الجدول

5٪ ≥بتردد العكسية التفاعالت عن اإلبالغ تم

ميمانتينسلبيفعل رد
903 =العدد

٪8.0الراسصداع

٪6.3األنفيالبلعوم التهاب

٪5.8بيركسيا

٪5.4التهيج

أالسلبيةالفعل ردود بسبب التوقفات

٪1.2التهيج

٪1.0عدوان
أ

الدواء.تناول عن المبكر التوقف إلى تؤدي التي السلبية الفعل ردود من األقل على 1٪ حدوث

اختيارهم تم الذين المرضى في الضار التفاعل عن اإلبالغ تم  ، )بالدراسة (العشوائي االنسحاب دراسة في

العالج مجموعة تكرار ومرتين المرضى من األقل على ٪ 5 في عنه اإلبالغ وتم  )160 =ن (الوهمي للعالج عشوائياً

.٪)2.5مقابل 5.0٪ (التهيج كان  )157 =ن (كاملة بجرعة الميمانتيني

  /ملغم45 و 30 ، 15 ، (ميمانتين الصغيرة الفئران وإناث ذكور إعطاء تم الصغيرة ، الحيوانات على دراسة في

كغم  /ملغم45 عند الجسم أوزان تخفيض تم . 70PND حتى 14  )(PNDالوالدة بعد ما يوم من بدءاً  )يوم  /كغم

تسبب يوم.   /كجم  /مجم30 بجرعات الجرذان وإناث ذكور في الجنسي النضج في تأخر لوحظ يوم .   /

  /كجم  /مجم30  ≥بجرعات 17 و  15PND في الدماغ من مناطق عدة في عصبية آفات حدوث في ميمانتين

السمعجفل من المئة في انخفاض (السلوكية السمية يوم.
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مستوى يوم   /كجم  /مجم15 جرعة اعتبار تم يوم.   /كغم  /ملغم45 جرعة مجموعة في للحيوانات  )التعود

الدراسة.لهذه  )(NOAELمالحظته يتم لم الذي الضار التأثير

30 ، 15 ، 8 ، 3 ، 1 ، (ميمانتين األحداث فئران وإناث ذكور إعطاء تم األحداث ، لجرذان ثانية سمية دراسة في

إنهاء تم بالميمانتين ، المرتبطة الوفيات . 70PND حتى 7 الوالدة بعد ما يوم من بدءاً  )يوم  /كغم  /ملغم45

المبرمج الخاليا موت عن الناجم ميمانتين التقييم. من مزيد دون يوم   /كجم  /مجم45 و 30 الجرعة مجموعات

كان يوم.   /كجم  /مجم15 بجرعة 17 و 10 و  8PND على الدماغ من مناطق عدة في العصبي التنكس أو

يوم.   /كغم  /ملغم8 العصبي والتنكس المبرمج الخاليا لموت بالنسبة مالحظ ضار تأثير له ليس الذي المستوى

3 الجرعات عند  )والذاكرةوالتعلم السمعي ، والتعود الحركي ، النشاط على التأثيرات (السلوكية السمية لوحظت

  /ملغم1 جرعة اعتبرت لذلك ، الدواء. تناول عن التوقف بعد رؤيتها يتم لم ولكن العالج ، أثناء يوم   /كجم  /مجم

الدراسة.هذه في العصبي السلوكي للتأثير مالحظ ضار تأثير له ليس الذي المستوى هي يوم   /كغم

الشيخوخةاستخدام 8.5

هيدروكلوريدميمانتين

ميمانتين إلطالق السريرية الدراسة في فوق. فما عاماً 65 العمر من يبلغون الزهايمر بمرض المصابين غالبية

من يبلغون المرضى من ٪ 91 من أكثر كان عاماً ؛ 77 حوالي المرضى عمر متوسط   كان الممتد ، هيدروكلوريد

الحصول تم وأكثر. عاماً 85 العمر من يبلغون كانوا ٪ 14 و فأكثر ، عاماً 75 كانوا ٪ 67 و أكثر ، أو عاماً 65 العمر

فروق هناك تكن لم المرضى. هؤالء من السريرية التجارب قسم في المقدمة والسالمة الفعالية بيانات على

عاماً.65 <و عاماً 65 المرضى عنها أبلغ التي الضائرة األحداث معظم في سريرياً مغزى ذات

Donepezilهيدروكلوريد

المرضى هؤالء من 80٪ عاماً ؛ 73 دونيبيزيل مع السريرية الدراسات في المسجلين المرضى عمر متوسط   كان

الفعالية بيانات على الحصول تم فوق. فما سنة 75 المرضى من 49٪ و سنة 84 و 65 بين أعمارهم تتراوح

إحصائية داللة ذات فروق هناك تكن لم المرضى. هؤالء من السريرية التجارب قسم في المقدمة والسالمة

المرضىعنها أبلغ التي الضائرة األحداث معظم في

سنة.65 <و سنة 65  ≥

الكلويالقصور 8.6

األدوية وعلم  )2.3(والتعاطي الجرعة انظر [الحادالكلوي القصور مرضى عند الجرعة بتخفيض ينصح

المتوسط.أو الخفيف الكلوي القصور مرضى عند الجرعة لتعديل حاجة هناك ليس . )]12.3(السريري

الكبديالقصور 8.7

لم معتدل. أو خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في الجرعة لتعديل حاجة هناك ليس

(السريرية الصيدلة انظر [شديدكبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في  NAMZARICدراسة يتم
12.3(..
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الجرعةفرط10

ترياق أي يعُرف ال . NAMZARICلـ النشطان المكونان هما  donepezilوهيدروكلوريد هيدروكلوريد ميمانتين

طريق عن الميمانتين من التخلص زيادة يمكن ذلك ، ومع ميمانتين ؛ هيدروكلوريد من الزائدة للجرعة محدد

من زائدة لجرعة كترياق األتروبين مثل الثالثة الدرجة من الكولين مضادات استخدام يمكن البول. تحمض

المتعدد. الدوائي التورط إمكانية اعتبارك في ضع الزائدة ، الجرعة حاالت إدارة في هيدروكلوريد. دونيبيزيل

أحدث على للحصول 1-800-222-1222 الرقم على السموم مراقبة بمركز اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

األعراض.من العالج يكون أن ويجب الداعمة ، التدابير استخدام يجب عام ، بشكل توصية.

هيدروكلوريدميمانتين

التجارب في ميمانتين من أخرى تركيبات مع الغالب في الزائدة للجرعة المصاحبة واألعراض العالمات تشمل

التحريض ، أخرى ، كحول أو   /وأدوية مع باالشتراك أو بمفردها العالمية ، التسويق تجربة ومن السريرية

والخمول الدم ضغط وزيادة القلب ، تخطيط وتغيرات والدوخة ، والغيبوبة ، واالرتباك ، القلب ، وبطء والوهن ،

والدوار البصرية والهلوسة المستقرة غير والمشية والذهول والنعاس الحركة وبطء واألرق والذهان الوعي وفقدان

ميمانتين تناول فرد في جرام 2 هو العالم أنحاء جميع في للميمانتين معروف ابتالع أكبر كان والضعف. والقيء

ذلك.بعد تعافى لكنه واثارة ، وشفع غيبوبة من الشخص هذا عانى السكر. لمرض مضادة محددة غير أدوية مع

ميمانتين من ملغ 112 أخذ هيدروكلوريد الميمانتين ممتدة سريرية تجربة في المشاركين المرضى أحد

وارتفاع الدم ، في اليوريك حمض في ارتفاعاً وشهد يوماً 31 لمدة يومياً المفعول ممتد هيدروكلوريد

الدموية.الصفائح عدد وانخفاض الدم ، في القلوي الفوسفاتيز

مميتة نتيجة عن اإلبالغ يتم ما نادراً وحده. ميمانتين من الزائدة الجرعات مع وفيات أي تسجيل يتم لم

بين العالقة كانت الحاالت ، تلك في األدوية ؛ من العديد من زائدة جرعة من كجزء ميمانتين تناول يتم عندما

واضحة.غير القاتلة والنتيجة ميمانتين

Donepezilهيدروكلوريد

والقيء الشديد بالغثيان تتميز كولينية أزمة إلى الكولينستريز مثبطات من الزائدة الجرعات تؤدي أن يمكن

زيادة والتشنجات. واالنهيار التنفسي واالكتئاب الدم ضغط وانخفاض القلب وبطء والتعرق اللعاب وسيالن

استخدام يمكن التنفسي. الجهاز عضالت إصابة حالة في الوفاة إلى يؤدي وقد محتمل أمر العضالت ضعف

يوصى الزائدة. هيدروكلوريد دونيبيزيل لجرعة كترياق األتروبين مثل الثالثة الدرجة من الكولين مضادات

الوريد في مجم 2.0 إلى 1.0 من أولية جرعة للتأثير: معايرتها تمت التي الوريد في األتروبين كبريتات باستخدام

ومعدل الدم ضغط في نمطية غير استجابات عن اإلبالغ تم السريرية. االستجابة على بناء ًالالحقة الجرعات مع

الغليكوبيروالت.مثل الرباعية الكولين مضادات مع تناولها عند األخرى الكولين مقلدات مع القلب ضربات

االنبطاحية ، والوضعية التلقائية ، الحركة انخفاض الحيوانات في بالجرعة المرتبطة السمية عالمات تضمنت

والهزات ، الحدقة ، وتقبض واللعاب ، التنفس ، واكتئاب الرمعية ، والتشنجات والتمزق ، المذهلة ، والمشية

الجسم.سطح حرارة درجة وانخفاض والتحزمُّ ،
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وصف11

مثل الفم ، طريق عن النشط  NMDAلمستقبل مضاد وهو ميمانتين ، على  NAMZARICكبسوالت تحتوي

ملح مثل  ، acetylcholinesteraseإلنزيم عكسي مثبط وهو  ، donepezilو الهيدروكلوريد ملح

الهيدروكلوريد.

هيدروكلوريدميمانتين

1hydrochloride dimethyladamantane-هو ميمانتين لهيدروكلوريد الكيميائي االسم
-3،5-amino  التالية:الهيكلية الصيغة مع

ميمانتين هيدروكلوريد يحدث 215.76. الجزيئي والوزن .هيدروكلوريد 21حC12هي الجزيئية الصيغة

N •مصفر أبيض إلى ناعم أبيض كمسحوق

Donepezilهيدروكلوريد

(1- [[- -2 ميثوكسي ثنائي هيدرو-5،6-ثنائي 2،3-هو هيدروكلوريد لدونيبيزيل الكيميائي االسم
هيدروكلوريد.one--1-inden-H 1 ]ميثيل ]بيبريدينيل-4- )ميثيلفينيل

مسحوق هيدروكلوريد  415.96Donepezil. الجزيئي والوزن هيدروكلوريد  •3رقم29حC24هي الجزيئية الصيغة

أبيض.بلوري

نامزاريك

هيدروكلوريد ميمانتين مجم 14 على تحتوي الفم ، طريق عن لإلعطاء كبسوالت  NAMZARICتقديم يتم

هيدروكلوريد ميمانتين مجم 28 أو  )مجم10   /مجم14 (هيدروكلوريد دونيبيزيل مجم 10 و المفعول ممتد

.)مجم10   /مجم28 (هيدروكلوريد دونيبيزيل مجم 10 و المفعول ممتد
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هيدروكسي التلك ، البوفيدون ، السكر ، كريات النشطة: غير التالية المكونات على  NAMZARICجرعات جميع تحتوي

أحادي الالكتوز الثالثية ، الدهون من متوسطة سلسلة األوليك ، حمض سلولوز ، إيثيل جليكول ، إيثيلين بولي بروبيل ،

تحتوي المغنيسيوم. وستيرات الغرواني ، السيليكون أكسيد ثاني الذرة ، نشا الجريزوفولفين ، السليلوز الهيدرات ،

1 هي الملونات األسود ؛ الحديد وأكسيد اللك وصقيل والجيالتين التيتانيوم أكسيد ثاني على الصلبة الجيالتين كبسوالت

Blue C & FD ) 28مجم10   /مجم(  1 وBlue C & FD  األصفر الحديد وأكسيد) مجم10   /مجم14(.

السريريةالصيدلة12

العملآلية 12.1

و الممتد هيدروكلوريد ميمانتين المعتمدة: األدوية من نوعين على  NAMZARICكبسوالت تحتوي

hydrochloride donepezil . الزهايمر.مرض في مختلفة آلية األدوية هذه من لكل أن يفُترض

ميمانتين

األحماض غلوتامات بواسطة  NMDAالمركزي العصبي الجهاز لمستقبالت المستمر التنشيط أن يفُترض

عمله خالل من العالجي تأثيره يمارس ميمانتين أن يفُترض الزهايمر. مرض أعراض في يسهم المثيرة األمينية

بشكل يرتبط والذي معتدل إلى منخفض تقارب ذو  )مفتوحةقناة (تنافسي غير  NMDAلمستقبل كمضاد

يبطئ أو يمنع ميمانتين أن على دليل يوجد ال . NMDAمستقبالت تديرها التي الكاتيون بقنوات تفضيلي

الزهايمر.مرضى لدى العصبي التنكس

دونيبيزيل

نقص إلى منها بعضاً الزهايمر لمرض المعرفية واألعراض العالمات في التسبب حول الحالية النظريات تعزو

الكوليني. وظيفة تعزيز خالل من العالجي تأثيره  Donepezilيمارس أن المفترض من الكوليني. العصبي النقل

قابل تثبيط خالل من المركزي العصبي الجهاز في كولين أستيل تركيز زيادة طريق عن ذلك تحقيق يتم

يبطئ أو يمنع  donepezilأن على دليل يوجد ال كولينستراز. أستيل بواسطة المائي لتحللها لالنعكاس

الزهايمر.مرضى لدى العصبي التنكس

الدواءحركية 12.3

نامزاريك

ممتد هيدروكلوريد فردي ميمانتين إلطالق المشتركة لإلدارة بيولوجياً مكافئاً  NAMZARICكان

.donepezilوهيدروكلوريد

الصيام أو التغذية حالة في  NAMZARICإدارة بعد  donepezilو  memantineمن  )األعلىCو  (AUCالتعرض

كمحتويات  NAMZARICإدارة بعد ودونيبيزيل لميمانتين التعرض كان ذلك ، على عالوة مشابهاً. كان

صحية.موضوعات في مشابهاً التفاح عصير على رشها تم سليمة كبسولة أو كبسولة

هيدروكلوريدميمانتين
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يفرز العالجية. الجرعة مدى على خطية دوائية حركيات وله الفم طريق عن تناوله بعد جيداً ميمانتين يمتص

28 قارنت دراسة في ساعة. 60-80 حوالي النهائي اإلطراح عمر نصف ويبلغ البول في تغيير دون الغالب في

Cهيدروكلوريد ، ميمانتين يومياً مرتين ملغ 10 إلى اإلطالق ممتد هيدروكلوريد ميمانتين يومياً واحدة مرة ملغ
24-0بالقاهرةاألمريكية والجامعة األعلى

التوالي.على المفعول ، ممتد هيدروكلوريد ميمانتين جرعة لنظام 33٪ و 48٪ بنسبة أعلى القيم كانت

استيعاب

حوالي ميمانتين الذروة تركيزات تحدث اإلطالق ، ممتد هيدروكلوريد ميمانتين من متعددة جرعات تناول بعد

تؤخذ عندما المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين امتصاص في فرق يوجد ال الجرعة. بعد ساعة 12-9

التفاح.عصير على المحتويات رش يتم عندما أو سليمة الكبسولة

بالقاهرة ، األمريكية الجامعة أو األعلىCعلى بناء ًللميمانتين ، التعرض في فرق يوجد ال واحدة ، جرعة تناول بعد

يتم ذلك ، ومع فارغة. معدة على أو الطعام مع الدواء تناول يتم عندما هيدروكلوريد ميمانتين الممتد لإلفراز

تناوله بعد تقريباً ساعة 25 مقابل الطعام تناول من تقريباً ساعة 18 بعد البالزما تركيزات ذروة إلى الوصول

فارغة.معدة على

توزيع

.٪)45(منخفضاً البالزما بروتين ارتباط ويكون كجم   /لتر9-11 هو الميمانتين توزيع حجم متوسط

الغذائيالتمثيل

الميكروسومي  CYP450إنزيم نظام يلعب ال الجزئي. الكبدي الغذائي التمثيل لعملية يخضع ميمانتين

الميمانتين.استقالب في مهماً دوراً الكبدي

إزالة

يفُرز ساعة. 60-80 حوالي النهائي اإلطراح عمر نصف ويبلغ تغيير ، دون البول ، في الغالب في ميمانتين يفُرز

مستقلبات ثالثة إلى أساسي بشكل الباقي تحويل يتم تغيير. دون البول في المعطاة األدوية من 48٪ حوالي

 6memantine-و  glucuronide-Nمتقارن : NMDAلمستقبل المضاد النشاط من األدنى الحد تمتلك قطبية

hydroxy و

ومقارن األصلي الدواء كمجموع تناولها يتم التي الجرعة من 74٪ مجموعه ما يفُرز ميمانتين. نيتروسو-1-

glucuronide-N . المعتمد األنبوبي االمتصاص إلعادة خاضعاً نشطاً أنبوبياً إفرازاً الكلوية التصفية يتضمن

الهيدروجيني.األس على

الخاصةالسكانية المجموعات في الدواء حركية

الكلويالقصور

هيدروكلوريد من ملغ 20 من الفم طريق عن واحدة جرعة تناول بعد لميمانتين الدوائية الحرائك تقييم تم

 ،CLcrالكرياتينين ، تصفية (خفيف كلوي اختالل من يعانون مرضى 8 في ميمانتين
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أشخاص 7  ، )دقيقة  /مل 49CLcr-30 (معتدل كلوي اختالل من يعانون أشخاص 8  ، )دقيقة  /مل50-80  >

 )min )دقيقة  /مل >80CLcr (أصحاء أشخاص 8 و  )دقيقة  /مل 29CLcr-5 (حاد كلوي اختالل من يعانون
زادت ∞AUC-0يعني كلوي. بقصور المصابين لألشخاص والجنس والوزن العمر حسب اإلمكان قدر متطابقة

مقارنة التوالي ، على وحاد ، ومتوسط   خفيف كلوي بقصور المصابين األشخاص في 115٪ و 60٪ و 4٪ بنسبة

بقصور المصابين األشخاص في 95٪ و 41٪ و 18٪ بنسبة النهائي اإلطراح عمر نصف زاد األصحاء. باألشخاص

 )2.3(والتعاطي الجرعة انظر [األصحاءباألشخاص مقارنة التوالي ، على وشديد ، ومتوسط   خفيف كلوي
.)]8.6(محددة فئات في واالستخدام

كبدياختالل

أشخاص 8 في مجم 20 من واحدة فموية جرعات إعطاء بعد  Memantineلـ الدوائية الحرائك تقييم تم

العمر مع متطابقين كانوا أشخاص 8 و  )7-9درجة  ، B) Class Pugh-Childمعتدل كبدي اختالل من يعانون

األعلىCعلى بناء ً(الميمانتيني التعرض في تغيير أي هناك يكن لم الكبدية. الموضوعات مع والوزن والجنس

األصحاء. باألشخاص مقارنة معتدل كبدي اختالل من يعانون الذين األشخاص في  )بالقاهرةاألمريكية والجامعة

معتدل كبدي ضعف من يعانون الذين األشخاص في 16٪ بحوالي النهائي اإلطراح عمر نصف زاد ذلك ، ومع

اختالل من يعانون الذين المرضى في لميمانتين الدوائية الحرائك تقييم يتم لم األصحاء. باألشخاص مقارنة

حاد.كبدي

جنس

٪ 45 بنسبة أعلى اإلناث تعرض كان يومياً ، مجم 20 الميمانتين هيدروكلوريد من متعددة جرعات تناول بعد

االعتبار.في الجسم وزن أخذ عند التعرض في اختالف هناك يكن لم ولكن الذكور ، من

كبير

السن.وكبار الشباب موضوعات في لميمانتين الدوائية الحرائك تتشابه

الدوائيةالتفاعالت

الكولينسترازمثبطات مع استخدم

الدوائية الحرائك على  hydrochloride donepezil AChEمثبط مع للميمانتين المتزامن التناول يؤثر لم

دراسة في . donepezilبواسطة  AChEتثبيط على الميمانتين يؤثر لم ذلك ، على عالوة المركبين. من ألي

كان الشديد ، إلى المعتدل الزهايمر مرض من يعانون الذين المرضى في أسبوعاً 24 لمدة مضبوطة سريرية

لمرض مشابهاً  donepezilو الفوري اإلفراج ميمانتين من مزيج مع لوحظ الذي الضار للحدث الجانبي المظهر

donepezil .وحده

األخرىاألدوية استقالب على ميمانتين تأثير

 ،C9 ، -2A6 ، -2CYP450 )CYP1A2إنزيمات عالمة ركائز باستخدام أجريت التي الدراسات المختبرفي

 المختبرفي -A4(  ، -3E1 ، -2D6 2الىباإلضافة ميمانتين. بواسطة اإلنزيمات هذه تثبيط من األدنى الحد ،أظهر

إنزيمات الميمانتين يحفز ال بالفعالية ، المرتبطة تلك عن تزيد التي التركيزات عند أنه إلى الدراسات تشير

األدوية مع دوائية حركية تفاعالت حدوث يتُوقع ال A4 .3  /-5و E1- 2و C9- 2و  CYP1A2 P450السيتوكروم

اإلنزيمات.هذه بواسطة استقالبها يتم التي
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على ميمانتين يؤثر لم والبوبروبيون. الوارفارين مع للتفاعل ميمانتين إمكانات الدواء حركية دراسات قيمت

يؤثر لم ذلك ، على عالوة بوبروبيون. هيدروكسي مستقلبه أو  CYP2B6لبوبروبيون الدوائية الحرائك

البروثرومبين بواسطة تقييمه تم كما للوارفارين الدوائية الديناميكيات أو الدوائية الحرائك على الميمانتين

INR.

ميمانتينعلى األخرى األدوية تأثير

أو   /وركائز من المكونة األدوية تغير أن يتُوقع وال الكلى ، طريق عن الغالب في ميمانتين من التخلص يتم

الحرائك على البوبروبيون من واحدة جرعة تؤثر لم لميمانتين. الدوائية الحرائك  CYP450لنظام مثبطات

الثبات.حالة في لميمانتين الدوائية

الكلىآليات طريق عن األدوية من التخلص

التي لألدوية المتزامن التناول فإن األنبوبي ، اإلفراز طريق عن جزئياً منه التخلص يتم الميمانتين ألن نظراً

 ، )(TAتريامتيرين  ، )(HCTZهيدروكلوروثيازيد ذلك في بما الكلوي ، الكاتيوني النظام نفس تستخدم

كال البالزما. مستويات تغير إلى يؤدي أن يمكن ونيكوتين ، كينيدين ، رانيتيدين ، سيميتيدين ، ميتفورمين ،

البيولوجي التوافر على يؤثر لم  TA/  HCTZو الميمانتين لهيدروكلوريد المتزامن التناول فإن ذلك ، ومع الوكالء.

التناول ذلك ، إلى باإلضافة ٪. 20 بنسبة  HCTZلـ البيولوجي التوافر وانخفض  ، TAأو الميمانتين من ألي

على يؤثر لم  Glucovance(-الدمسكر لفرط الخافض جلوكوفانس عقار مع ميمانتين لهيدروكلوريد المتزامن

خفض تأثير بتعديل ميمانتين يقم لم ذلك ، على عالوة وغليبوريد. ميتفورمين ، لميمانتين ، الدوائية الحرائك

تفاعل وجود عدم إلى يشير مما ، -glyburideو  hydrochloride(  metforminمنالدم في الجلوكوز

دوائي.ديناميكي

البالزماببروتينات االرتباط شديدة األدوية

األدوية مع تفاعل حدوث المحتمل غير فمن  ، ٪)45(منخفض البالزما ببروتين ميمانتين ارتباط ألن نظراً

والديجوكسين.الوارفارين مثل البالزما ، ببروتينات بشدة المرتبطة

Donepezilهيدروكلوريد

معدل يتأثر ال يوميا. واحدة مرة تعطى ملغ 1-10 من جرعة مدى على خطية للدونيبيزيل الدوائية الحرائك

بالطعام.هيدروكلوريد  donepezilأقراص امتصاص ومدى

في مستوياته أعلى إلى ويصل 100٪ بنسبة الفم طريق عن نسبي حيوي بتوافر  Donepezilيمتص

ساعات.4 إلى 3 خالل البالزما

0.13 هو  )F)/  Clالظاهر البالزما إزالة ومتوسط   ساعة ، 70 حوالي  donepezilمن للتخلص النصف عمر يبلغ

ويتم أضعاف ، 4-7 بمقدار البالزما في دونيبيزيل يتراكم متعددة ، جرعات تناول بعد كجم.   /ساعة  /لتر0.19 -

يرتبط كجم.   /لتر12-16 هو الثابت التوزيع حجم يوماً. 15 غضون في المستقرة الحالة إلى الوصول

Donepezil  ً75 حوالي (األلبومين إلى أساسي وبشكل البشرية ، البالزما ببروتينات ٪ 96 بنسبة تقريبا(٪ 

مل.  /نانوغرام2-1000 من يتراوح تركيز مدى على  ٪)21 حوالي ( acid-1-alphaالسكري والبروتين

رئيسية ، مستقلبات أربعة إلى واسع نطاق على استقالبه ويتم سليم بشكل البول في  Donepezilإفراز يتم

استقالب يتم كلها. تحديدها يتم لم والتي الثانوية ، المستقلبات من وعدد بنشاطهما ، معروفان منها اثنان

Donepezil  بواسطةD6 2isoenzymes  450CYP  وA4 3و
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مئوية كنسبة عنه معبراً  ، Cعالمة يحمل الذي للبالزما ، اإلشعاعي النشاط كان 14إدارةبعد للجلوكورونيد. يخضع

 11( donepezil٪-)6و  ٪)53(سليم دونيبيزيل شكل على أساسي بشكل موجوداً المعطاة ، الجرعة من

desmethyl-O ،  تثبيط عن اإلبالغ تم والذيAChE  مثل مدى لنفسهdonepezil البالزما في ووجد المختبرفي

اإلشعاعي النشاط إجمالي من ٪ 15 و ٪ 57 من يقرب ما استرداد تم دونيبيزيل. من 20٪ حوالي تعادل بتركيزات

جرعة من ٪ 17 حوالي مع مستعاد ، غير ٪ 28 ظل حين في أيام ، 10 فترة خالل التوالي ، على والبراز ، البول في

مرضى في  CYP2D6الوراثي التركيب تأثير فحص أظهر يتغير. لم كدواء البول في استردادها تم دونيبيزيل

مع بالمقارنة . CYP2D6الجيني للنمط الفرعية المجموعات بين التخليص قيم في اختالفات الزهايمر

فائقة والمستقلبات 31.5٪ بنسبة أبطأ إزالة لديها الضعيفة المستقلبات فإن النطاق ، الواسعة المستقلبات

استقالب في ثانوي دور له  CYP2D6أن إلى النتائج هذه تشير 24٪. بنسبة أسرع تصفية لديها السرعة

donepezil.

الكلويالقصور

 )2م.1.73   /دقيقة  /مل CLcr (18<شديد إلى متوسط   كلوي ضعف من يعانون مريضاً 11 على أجريت دراسة في
والجنس.العمر مع يتطابقون الذين األصحاء األشخاص من 11 عن هيدروكلوريد دونيبيزيل تخليص يختلف لم

كبديمرض

دونيبيزيل تخليص انخفض المستقر ، الكحولي الكبد تليف من يعانون مرضى 10 على أجريت دراسة في

والجنس.العمر مع متطابقين أشخاص 10 بـ مقارنة 20٪ بنسبة هيدروكلوريد

سن

الدوائية الحرائك في بالعمر المرتبطة االختالفات لفحص الدوائية الحرائك عن رسمية دراسة أي إجراء يتم لم

تقدم مع يتناقص المرضى في الدونيبيزيل تخليص أن للسكان الدوائية الحرائك تحليل اقترح هيدروكلوريد. لدونيبيزيل

عاماً 90 العمر من يبلغون الذين األشخاص فإن عاماً ، 65 العمر من يبلغون الذين األشخاص مع المقارنة عند العمر.

٪ 33 بنسبة زيادة لديهم عاماً 40 العمر من البالغين األشخاص أن حين في التخليص ، في ٪ 17 بنسبة انخفاض لديهم

السريرية.الناحية من مهماً  donepezilإزالة على العمر تأثير يكون ال قد التخليص. في

والعرقالجنس

دونيبيزيل من التخلص على والعرق الجنس آثار في للتحقيق محددة دوائية حركية دراسة إجراء يتم لم

السكانية الدوائية الحرائك وتحليل رجعي بأثر الدوائية الحرائك تحليل فإن ذلك ، ومع هيدروكلوريد.

 )والقوقازييناليابانيين (والعرق الجنس أن إلى تشير الزهايمر مرضى في المقاسة البالزمية دونيبيزيل لتركيزات
مهمة.درجة إلى هيدروكلوريد دونيبيزيل تصفية على يؤثروا لم

الجسموزن

الخلوص زادت كجم ، 110 إلى كجم 50 من الجسم وزن مدى على والتخليص. الجسم وزن بين عالقة لوحظت

فرد.كجم 70 لـ ساعة   /لتر10 بقيمة ساعة ،   /لتر14.04 إلى ساعة   /لتر7.77 من
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الدوائيةالتفاعالت

األخرىاألدوية استقالب على هيدروكلوريد  Donepezilتأثير

يتم التي األدوية تصفية على  hydrochloride donepezilتأثير في السريرية التجارب حققت الحيالجسم في رقم

المثال ، سبيل على ( CYP2D6بواسطة أو  )terfenadine ، cisaprideالمثال ، سبيل على ( CYP3A4بواسطة استقالبها

imipramine( .،اإلنزيمات بهذه منخفض ارتباط معدل الدراسات تظُهر المختبرفي لكن) يعنيKi  50-130 حوالي

للتداخل. ضئيل احتمال إلى يشير  ، )نانومتر164 ( donepezilلـ العالجية البالزما تركيزات إلى بالنظر وهذا ،  ، )ميكرومتر

و  CYP2B6لـ مباشر تثبيط على دليل يوجد ال أو األدلة من القليل  donepezilيظهر الدراسات ، المختبرفي علىمرتكز

CYP2C8  وCYP2C19  سريرياً.صلة ذات بتركيزات

دراسات قيمت معروف. غير اإلنزيم لتحريض احتمال أي لديه  hydrochloride donepezilكان إذا ما

السيميتيدين ، الثيوفيلين ، مع للتفاعل هيدروكلوريد دونيبيزيل إمكانات الرسمية الدوائية الحرائك

الحرائك على هيدروكلوريد لدونيبيزيل آثار أي يالحظ لم والكيتوكونازول. الديجوكسين ، الوارفارين ،

األدوية.لهذه الدوائية

Donepezilلهيدروكلوريد الغذائي التمثيل على األخرى األدوية تأثير

البالزمية دونيبيزيل لتركيزات للسكان الدوائية الحرائك تحليل في  CYP2D6لمثبطات صغير تأثير تحديد تم

أو 10 تناولوا الذين المرضى في تقريباً ٪ 17 بنسبة  Donepezilتصفية تقليل تم الزهايمر. مرضى في المقاسة

مسار هو  CYP2D6بأن القائل االستنتاج مع النتيجة هذه تتوافق . CYP2D6لـ معروف مثبط مع مجم 23

.donepezilلـ ثانوي استقالبي

كبير بشكل يتأثر ال هيدروكلوريد دونيبيزيل استقالب أن الرسمية الدوائية الحرائك دراسات أظهرت

السيميتيدين.أو للديجوكسين المتزامن باإلعطاء

.glycoprotein-Pمن ركيزة يكن لم  donepezilأن الدراسة أظهرت المختبرفي ان

البالزماببروتينات االرتباط شديدة األدوية

فوروسيميد مثل األخرى واألدوية  ٪)96(االرتباط شديد الدواء هذا بين المختبرفي األدويةإزاحة دراسات إجراء تم

على مل   /ميكروغرام0.3-10 بتركيزات  hydrochloride Donepezilيؤثر لم والوارفارين. والديجوكسين

 )مل  /ميكروغرام3 (والوارفارين  )مل  /نانوغرام2 (والديجوكسين  )مل  /ميكروغرام5 (فوروسيميد ارتباط
بالفوروسيميد البشري باأللبومين هيدروكلوريد دونيبيزيل ارتباط يتأثر لم وبالمثل ، البشري. باأللبومين

والوارفارين.والديجوكسين

السريريةغير السموم علم13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

ميمانتين

إلىتصل بجرعات الفئران في أسبوعاً 113 استمرت الفم طريق عن دراسة في السرطنة على دليل هناك يكن لم

[ NAMZARICمن  ][MRHDبها موصى بشرية جرعة بأقصى الميمانتين جرعة أضعاف 7 (يوم   /كجم  /مجم40
فيالسرطنة على دليل أي هناك يكن لم . )أساس2م  /مجمعلى  ]مجم10   /مجم28
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أضعاف 7 و 14 (يوم   /كجم  /مجم20 تليها أسبوعاً 71 لمدة يوم   /كجم  /مجم40 إلى تصل الفم طريق عن الجرذان جرعات

MRHD  أسبوعاً.128 خالل  )التواليعلى أساس ، 2م  /مجمعلى

المختبرفي فيتقييمها عند محتملة جينية سمية وجود على دليل أي ميمانتين تقدم لم

الخاليا في الكروموسومات انحراف اختبار المختبرفي والعكسية ، الطفرة فحص قولونيةبكتريا أو .Sالتيفيموريوم

الحيالجسم في والفئران ، في الكروموسومات ألضرار الخلوية الوراثة فحص الحيالجسم في والبشرية ، الليمفاوية

الهامستر خاليا باستخدام الجينية الطفرة مقايسة المختبرفي فيملتبسة النتائج كانت الميكروية. الفئران فحص

.V79الصيني

(يوم   /كجم  /مجم18 حتى إعطاؤها تم التي الفئران في التناسلي األداء أو الخصوبة في ضعف أي يالحظ لم
يوماً 14 من الفم طريق عن  )أساس2م  /مجمعلى  NAMZARICفي  MRHDفي الميمانتين جرعة أضعاف 6

الذكور.عند التزاوج قبل يوماً 60 لمدة أو اإلناث ، عند والرضاعة الحمل فترة خالل التزاوج قبل

دونيبيزيل

لدونيبيزيل أسبوعاً 88 لمدة السرطنة دراسة في بالسرطان اإلصابة إمكانية على دليل أي على الحصول يتم لم

في دونيبيزيل جرعة ضعف 90 حوالي (يوم   /كجم  /مجم180 إلى تصل فموية بجرعات الفئران على أجريت

MRHD  فيNAMZARIC  الجرذان في أسبوعاً 104 لمدة السرطنة دراسة في أو  ، )أساس2م.  /مجمعلى

في  MRHDفي دونيبيزيل جرعة ضعف 30 حوالي (يوم   /كجم  /مجم30 إلى تصل فموية بجرعات

NAMZARIC  أساس2م  /مجمعلى(.

المختبرفي  بكتيرية ،عكسية طفرة المختبرفي (الجينية السمية فحوصات من مجموعة في سلبياً  Donepezilكان

.)الصغيرةالفأر نواة الحيالجسم في والكروموسومات ، انحراف المختبرفي وtkالماوسالليمفاوية الغدد سرطان

(يوم   /كجم  /مجم10 إلى تصل فموية بجرعات الجرذان في الخصوبة على تأثير أي  Donepezilلـ يكن لم
إعطاؤه يتم عندما  )أساس2م  /مجمعلى  NAMZARICفي  MRHDفي دونيبيزيل جرعة أضعاف 10 حوالي

الزرع.خالل من اإلناث في واالستمرار التزاوج وأثناء قبل واإلناث للذكور

األدويةعلم أو   /والحيوانية السموم علم 13.2

القشرية الطبقات في والهرم األقطاب متعددة الخاليا في  )ونخرفجوة (ميمانتين يسببها عصبية آفات

في تحدث التي تلك غرار على الجرذان ، في الحديثة والقشرة الخلفية الحزامية للقشرة والرابعة الثالثة

ميمانتين. من واحدة جرعة بعد اآلفات شوهدت األخرى.  NMDAمستقبالت بمضادات تدار التي القوارض

التأثير عدم جرعة كانت يوماً ، 14 لمدة ميمانتين من يومية فموية جرعات الجرذان إعطاء فيها تم دراسة في

أساس.2م.  /ملغعلى  NAMZARICفي  MRHDفي ميمانتين جرعة أضعاف 4 العصبي للنخر

ودونيبيزيل ميمانتين تناول أدى الجرذان ، إناث في المتكررة والجرعات الحادة العصبية السمية دراسات في

ارتبطت وحده. بالميمانتين مقارنة ًالعصبي التنكس وتوزيع وشدة حدوث زيادة إلى معاً الفم طريق عن

ودونيبيزيل.سريرياً الصلة ذات البالزما لميمانتين التعرض مع للمزيج التأثير عدم مستويات

معروفة.غير للبشر النتائج هذه أهمية
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السريريةالدراسات14

خالل من الشديد إلى المعتدل الزهايمر مرض من يعانون الذين للمرضى كعالج  NAMZARICفعالية تحديد تم

 hydrochlorideو المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين مع  NAMZARICلـ الحيوي التكافؤ إظهار

donepezil] 12.3(السريرية الصيدلة انظر(..

هيدروكلوريدميمانتين

إلى المعتدل الزهايمر مرض من يعانون الذين للمرضى كعالج الممتد هيدروكلوريد ميمانتين فعالية استندت

تجربة نتائج على هيدروكلوريد ، دونيبيزيل ذلك في بما كولينستراز ، أستيل مثبطات مع تناوله عند الشديد

الوهمي.للتحكم خاضعة التعمية مزدوجة

اإلطالقممتد هيدروكلوريد ميمانتين عن أسبوعاً 24 لمدة دراسة

متوسط   ألزهايمر مرض من يعانون خارجياً مريضاً 677 في التعمية مزدوج عشوائياً سريرياً تحقيقاً هذا كان

الحالة اختبار مع الزهايمر لمرض  ADRDA-NINCDSومعايير  IV-DSMبمعايير تشخيصهم تم (شديد إلى

أستيل بمثبطات العالج تلقي  )األساسوخط الفحص عند 14 و 3 بدرجة  ][MMSEالمصغر العقلية

تلقوا المرضى من ٪ 68 من يقرب ما الفحص. قبل أشهر 3 لمدة ثابتة بجرعة  )(AChEIكولينستيراز

donepezil  باعتبارهAChEI . بمدى سنة ، 76.5 التجربة هذه في المشاركين المرضى عمر متوسط   كان

القوقاز.من ٪ 94 و اإلناث من كانوا المرضى من ٪ 72 من يقرب ما سنة. 97-49

الدراسةنتائج مقاييس

األولية الفعالية معلمات باستخدام الدراسة هذه في الممتد هيدروكلوريد ميمانتين إطالق فعالية تقييم تم

.)CIBIC-(Plusالطبيب مقابلة على القائم التغيير وانطباع  )(SIBالشديد الضعف لبطارية المشتركة

الشديد الضعف بطارية باستخدام المعرفي األداء لتحسين الممتد اإلصدار هيدروكلوريد ميمانتين قدرة تقييم تم

SIB)( ،  يعانون الذين المرضى في اإلدراكية الوظيفة لتقييم صحتها من التحقق تم العناصر متعددة أداة وهي

االنتباه عناصر ذلك في بما المعرفي ، األداء من مختارة جوانب  SIBيفحص الشديد. إلى المعتدل الخرف من

نطاق يتراوح االجتماعي. والتفاعل العملي والتطبيق والبناء المكانية البصرية والقدرة والذاكرة واللغة والتوجيه

أكبر.إدراكي ضعف إلى المنخفضة الدرجات تشير حيث 100 ، إلى 0 من  SIBدرجات

على القائم التغيير انطباع باستخدام شامل سريري تأثير إلحداث الممتد هيدروكلوريد ميمانتين قدرة تقييم تم

واحدة أداة ليست  Plus-Plus. CIBIC-CIBICالرعاية ، مقدم معلومات استخدام يتطلب الذي الطبيب مقابلة

متنوعة مجموعة التجريبية لألدوية السريرية التجارب استخدمت . SIBأو  ADL-ADCSمثل قياسية أداة وليست

 Plus-CIBICنتائج تعكس النحو ، هذا على والهيكل. العمق حيث من منها كل يختلف  ، CIBICتنسيقات من

تقييمات بنتائج مباشرة مقارنتها يمكن وال فيها استخدامها تم التي التجارب أو التجربة من السريرية الخبرة

Plus-CIBIC  كان األخرى. السريرية التجارب منPlus-CIBIC  منظمة أداة عن عبارة التجربة هذه في المستخدم

مجاالت:ألربعة الالحقة الزمنية والنقاط األساس في شامل تقييم إلى تستند
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تم مقاييس باستخدام ماهر طبيب تقييم يمثل إنه والسلوكية. والمعرفية  )اليوميةالحياة أنشطة ذلك في بما (

المقدمة المعلومات مع باالقتران المريض ، مع مقابلة أثناء مالحظتها   /مالحظتهعلى بناء ًصحتها من التحقق

من فئوي كتقييم  Plus-CIBICتسجيل يتم المحددة. الفترة خالل المريض بسلوك دراية على رعاية مقدم من

درجة إلى  "تغييروجود عدم "إلى تشير 4 ، درجة إلى  "ملحوظتحسن "إلى تشير 1 ، درجة من يتراوح نقاط ، سبع

التي التقييمات مع مباشر بشكل منهجي بشكل  Plus-CIBICمقارنة تتم لم . "ملحوظتدهور "إلى يشير مما 7 ،

أخرى.عالمية طرق أو  )(CIBICالرعاية مقدمي من معلومات تستخدم ال

الدراسةنتائج

ميمانتين التالية: المعالجات ألحد عشوائي بشكل مريضاً 677 اختيار تم الدراسة ، هذه في

أو  donepezilإما ( AChEIيتلقون يزالون ال بينما وهمي ، أو يوم   /ملغ28 المفعول ممتد هيدروكلوريد

galantamine  أوrivastigmine(.

)(SIBالشديد الضعف بطارية على التأثيرات

24 يكمالن اللذين العالج لمجموعتي  SIBدرجة في األساس خط من للتغيير الزمنية الدورة 1 الشكل يوضح

اإلطالق لمرضى  SIBتغيير درجات في الفرق متوسط   كان العالج ، من أسبوعاً 24 في الدراسة. من أسبوعاً

بدواء عولجوا الذين بالمرضى مقارنة ً )المركبالعالج ( AChEI  /مجم28 ميمانتين هيدروكلوريد من الممتد

المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين عالج كان  ، LOCFتحليل باستخدام وحدة. 2.6  )وحيد( AChEI  /وهمي

.AChEI  /الوهميالدواء على إحصائي بشكل متفوقاً  AChEI  /مجم28
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العالج.من أسبوعاً 24 أكملوا الذين للمرضى  SIBدرجة في األساس خط من للتغيير الزمني المسار 1: الشكل

مقياس األقل على حققوا الذين عالج مجموعة كل من للمرضى التراكمية المئوية النسب 2 الشكل يوضح

لـ المعينين المريضين كال أن المنحنيات تظهر . Xالمحور على الموضحة  SIBدرجة في التحسن

hydrochloride memantine  28 اإلطالق ممتدAChEI/  mg  الوهميالدواء و/  AChEI  مجموعة لديهما

اإلطالقممتد هيدروكلوريد ميمانتين لكن االستجابات ، من واسعة

أقل.انخفاضا ًأو تحسنا ً 28AChEI/  mg مجموعة تظهر أن المرجح من
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مع التعمية المزدوج العالج من أسبوعاً 24 أكملوا الذين للمرضى التراكمية المئوية النسبة 2: الشكل

.SIBدرجات في األساس خط من محددة تغييرات

 Donepezilعالج على المرضى من فرعية مجموعة في  )(SIBالشديد الضعف بطارية على التأثيرات

المصاحب

المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين إما لتلقي عشوائياً اختيارهم تم الذين المرضى من ٪ 68 من يقرب ما

في العالج ، من أسبوعاً 24 في الدراسة. وطوال األساس خط في دونيبيزيل يأخذون كانوا وهمي أو ملغ 28

لمرضى  SIBتغيير درجات في الفرق متوسط   كان المصاحب ،  donepezilبعالج عولجوا الذين المرضى

كان  )وحدة2.7 (وهمي بدواء عولجوا الذين بالمرضى مقارنة مجم 28 اإلصدار ممتد هيدروكلوريد ميمانتين

.)وحدة2.6 (الدراسة مجتمع لكامل لوحظت التي لتلك مشابهاً
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)Plus)-CIBICالرعاية مقدم مدخالت إلى باإلضافة للتغيير السريرية المقابلة على القائم االنطباع آثار

أسبوعاً 24 يكملون الذين العالج مجموعتي في للمرضى  Plus-CIBICلدرجة الزمنية الدورة 3 الشكل يوضح

الذين للمرضى  Plus-CIBICدرجات في الفرق متوسط   كان العالج ، من أسبوعاً 24 في الدراسة. من

0.3   /وهميبدواء عولجوا الذين بالمرضى مقارنة  AChEI  /مجم28 ميمانتين هيدروكلوريد من عولجوا

AChEI  .تحليل باستخدام وحدةLOCF ،  مجم28 المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين عالج كان/  AChEI 

.AChEI  /الوهميالدواء على إحصائي بشكل متفوقاً

العالج.من أسبوعاً 24 أكملوا الذين للمرضى  Plus-CIBICلدرجة الزمنية الدورة 3: الشكل

المرضى عليها حصل التي  Plus-CIBICلدرجات المئوية النسبة لتوزيع بياني رسم عن عبارة 4 الشكل

العالج.من أسبوعاً 24 أكملوا الذين العالج مجموعات من مجموعة لكل المعينون
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24.األسبوع في  Plus-CIBICتصنيفات توزيع 4: الشكل

المصاحب Donepezilعالج على المرضى من فرعية مجموعة في  Plus-CIBICعلى التأثيرات

المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين إما لتلقي عشوائياً اختيارهم تم الذين المرضى من ٪ 68 من يقرب ما

المرضى في العالج ، من أسبوعاً 24 في الدراسة. وطوال األساس في دونيبيزيل يأخذون كانوا وهمي أو ملغ 28

ميمانتين لمرضى  Plus-CIBICدرجات في الفرق متوسط   كان المصاحب ،  donepezilمع عولجوا الذين

لما مشابهاً كان  )وحدة0.3 (وهمي بدواء عولجوا الذين بالمرضى مقارنة مجم 28 اإلصدار ممتد هيدروكلوريد

.)وحدة0.3 (الدراسة مجتمع لكامل لوحظ

Donepezilهيدروكلوريد

على الشديد الزهايمر مرض من يعانون الذين للمرضى كعالج  hydrochloride donepezilفعالية استندت

بالغفل.مضبوطة التعمية مزدوجة تجربتين نتائج

Hydrochloride Donepezilعن أشهر 6 لمدة دراسة

الذين المرضى على السويد في أجريت الوهمي للتحكم خاضعة التعمية مزدوجة عشوائية سريرية دراسة هذه كانت

-MMSE ، IVو  ADRDA-NINCDSبمعايير تشخيصهم تم الذين المحتمل أو المحتمل الزهايمر مرض من يعانون

DSM : مرض من يعانون مريضاً  )248(وأربعون وثمانية مائتان عشوائية بصورة اختيارهم تم 1-10. من مجموعة

عشوائي بشكل اختيارهم تم الذين للمرضى بالنسبة وهمي. دواء أو هيدروكلوريد لدونيبيزيل الحاد الزهايمر

ويوماً 28 لمدة يومياً واحدة مرة ملغ 5 عند العالج بدأ هيدروكلوريد ، لدونيبيزيل
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المرضى من ٪ 90.5 كان أشهر ، 6 البالغة العالج فترة نهاية في يوميا.ً واحدة مرة مجم 10 إلى تزداد ثم

مع سنة ، 84.9 المرضى عمر متوسط   كان يوم.   /ملغ10 جرعة يتلقون  donepezilبهيدروكلوريد المعالجين

من تقريباً المرضى جميع كان الرجال. من 23٪ و النساء من المرضى من 77٪ حوالي كان 99. إلى 59 من نطاق

دونيبيزيل عولجوا الذين المرضى من 83.6٪ (المرضى غالبية في المحتمل الزهايمر مرض تشخيص تم القوقاز.

.)بالغفلالمعالجين المرضى من 84.2٪ و هيدروكلوريد

الدراسةنتائج مقاييس

النتائج تقييم استراتيجية باستخدام  hydrochloride donepezilباستخدام العالج فعالية تقييم تم

من العامة والوظيفة ضعفاً األكثر للمرضى مصممة أداة باستخدام اإلدراكية الوظيفة قيمت التي المزدوجة

دونيبيزيل يتناولون الذين المرضى أن الدراسة هذه أظهرت الرعاية. لمقدم المصنف التقييم خالل

الوهمي.بالدواء مقارنة المقياسين كال في ملحوظاً تحسناً شهدوا هيدروكلوريد

.SIBمع المعرفي األداء تحسين على  hydrochloride donepezilقدرة تقييم تم

اليومية الحياة لمخزون الزهايمر لمرض المعدلة التعاونية الدراسة أنشطة باستخدام اليومية الوظيفة تقييم تم

التعاونية الدراسة أنشطة من  ADLsevere-ADCSمشتق . )شديد- ADL)-ADCSالشديد الزهايمر لمرض

القدرات لقياس المستخدمة  ADLأسئلة من شاملة مجموعة وهي اليومية ، الحياة لمخزون الزهايمر لمرض

كاملة. خسارة إلى مستقل أداء مستوى أعلى من  ADLعناصر من عنصر كل تصنيف يتم للمرضى. الوظيفية

على المريض قدرة تصنيفات ذلك في بما عنصراً ، 19 من فرعية مجموعة عن عبارة الخطير -ADL-ADCSإن

األخرى ؛ اليومية الحياة أنشطة وأداء  ، )السفرأو (وااللتفاف الهاتف ، واستخدام واالستحمام ، واللباس ، األكل ،

-ADLنطاق يتراوح الشديد. إلى المعتدل الخرف من يعانون الذين المرضى لتقييم صحتها من التحقق تم

ADCS- من الجرد بإجراء المحقق يقوم أكبر. وظيفي ضعف إلى تشير األقل الدرجات مع 54 ، إلى 0 من الخطير

المريض.بعمل دراية على ممرضة ، الدراسة هذه في رعاية ، مقدم مقابلة خالل

SIBعلى التأثيرات

أشهر 6 مدار على العالج لمجموعتي  SIBدرجة في األساس خط من للتغيير الزمنية الدورة 5 الشكل يوضح

المعالجين للمرضى  SIBتغيير درجات في االختالف متوسط   كان العالج ، من أشهر 6 في الدراسة. من

عالج كان نقطة. 5.9 الوهمي الدواء مع عولجوا الذين بالمرضى مقارنة  donepezilبهيدروكلوريد

hydrochloride Donepezil  ًالوهمي.الدواء على اإلحصائية الناحية من ملحوظ بشكل متفوقا
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العالج.من أشهر 6 أكملوا الذين للمرضى  SIBنقاط في األساس خط من للتغيير الزمني المسار 5. الشكل

على حصلوا الذين العالج مجموعتي من مجموعة كل من للمرضى التراكمية المئوية النسب 6 الشكل يوضح

من لكل تعيينهم تم الذين المرضى أن حين في . Xالمحور على الموضحة  SIBدرجة في التحسن مقياس

hydrochloride donepezil  أن المنحنيات تظهر االستجابات ، من واسعة مجموعة لديهم وهمي ولعالج

المعرفي.األداء في أكبر تحسناً تظهر أن المرجح من  hydrochloride donepezilمجموعة
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تغييرات مع التعمية المزدوج العالج من أشهر 6 أكملوا الذين للمرضى التراكمية المئوية النسبة 6. الشكل

.SIBدرجات في األساس خط من خاصة
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أكملوا الذين للمرضى الحادة الدرجة - ADL-ADCSفي األساس خط من للتغيير الزمني المسار 7. الشكل

العالج.من أشهر 6

شديدة- ADL-ADCSعلى التأثيرات

في للمرضى الشديدة  ADL-ADCSدرجات في األساس خط من للتغيير الزمنية الدورة 7 الشكل يوضح

درجات في الفرق متوسط   كان العالج ، من أشهر 6 بعد الدراسة. من أشهر 6 مدار على العالج مجموعتي

عولجوا الذين بالمرضى مقارنة  donepezilبهيدروكلوريد المعالجين للمرضى  ADL-ADCSالحاد التغيير

الناحية من ملحوظ بشكل متفوقاً  hydrochloride Donepezilعالج كان نقطة. 1.8 وهمي بدواء

الوهمي.الدواء على اإلحصائية

من محددة تغييرات مع عالج مجموعة كل من للمرضى التراكمية المئوية النسب 8 الشكل يوضح

 hydrochlorideلـ تعيينهم تم الذين المرضى من كال أن حين في . ADL-ADCSلـ الحادة الدرجات

donepezil  مجموعة أن توضح المنحنيات فإن االستجابات ، من واسعة مجموعة لديهم الوهمي الدواء و

hydrochloride donepezil  تحسناً.أو أقل انخفاضاً تظهر أن المرجح من
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تغييرات مع التعمية المزدوج العالج من أشهر 6 أكملوا الذين للمرضى التراكمية المئوية النسبة 8. الشكل

.Severe-ADL-ADCSدرجات في األساس خط من خاصة

Hydrochloride Donepezilعن أسبوعاً 24 لمدة دراسة

مرض من يعانون مريضاً 325 تلقى اليابان ، في أجريت بالغفل مضبوطة التعمية مزدوجة عشوائية دراسة في

دواء أو يومياً ، واحدة مرة تدار هيدروكلوريد ، دونيبيزيل من يوم   /ملغ10 أو يوم   /ملغ5 جرعات الحاد الزهايمر

جرعاتهم على الحصول هيدروكلوريد بدونيبيزيل للعالج عشوائيا ًاختيارهم تم الذين المرضى على كان وهمي.

مائتان أكمل أقصى. كحد أسابيع 6 مدى على وتمتد يوم ،   /ملغ3 من بدءاً المعايرة ، طريق عن المحددة

مجموعة كل في الدراسة أكملوا الذين المرضى من مماثلة نسب مع الدراسة ، مريضاً  )248(وأربعون وثمانية

.plus-CIBICو  SIBهي الدراسة لهذه األولية الفعالية مقاييس كانت عالجية.

من يوم   /ملغ10 جرعة بين العالج في إحصائية داللة ذات فروق لوحظت العالج ، من أسبوعاً 24 في

من يوم   /ملغ5 جرعة أظهرت . plus-CIBICو  SIBمن كل على وهمي هيدروكلوريد دونيبيزيل

hydrochloride donepezil  ًعلى الوهمي الدواء على إحصائية داللة ذا تفوقاSIB ،  على ليس ولكنplus-

CIBIC.

والمعالجةالتخزين   /التوريديتم كيف16

التزويديتم كيف 16.1
. FL"14 /10"سوداء قطرية نصف بصمة مع شفافة غير فاتحة خضراء كبسوالت ملغ: 10   /ملغ14

30:زجاجة

زجاجة:90

0456-1214-30# NDC
0456-1214-90# NDC
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. FL"28 /10"سوداء قطرية نصف بصمة مع شفافة غير زرقاء كبسوالت ملغ: 10   /ملغ28

30:زجاجة

زجاجة:90

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

والمناولةالتخزين 16.2

درجة 86 و فهرنهايت درجة 59 (مئوية درجة 30 و مئوية درجة 15 بين بالرحالت يسمح  ؛ )فهرنهايتدرجة 77 (مئوية درجة 25 عند تخزينها

.USPفي محدد هو كما للضوء ، ومقاومة محكمة حاوية عن االستغناء . ]USPعليها تسيطر التي الغرفة حرارة درجة انظر [)فهرنهايت

المرضىإرشاد معلومات17

.)المريضمعلومات (والعقاقير األغذية إدارة قبِل من المعتمد المريض وصف قراءة المريض من اطلب

الجرعاتمعلومات

المنصوص النحو على يومياً ، فقط واحدة مرة  NAMZARICتناول الرعاية ومقدمي المرضى من اطلب•

.)]2.1(والتعاطي الجرعة انظر [عليه

التالية. الجرعة مضاعفة المريض لهذا ينبغي فال  ، NAMZARICمن واحدة جرعة المريض فات إذا•

.)]2.1(والتعاطي الجرعة انظر [مقررهو كما التالية الجرعة تؤخذ أن يجب

ذلك ، من بدال ًكاملة.  NAMZARICكبسوالت ابتالع يتم أن الرعاية ومقدمي المرضى من اطلب•

بالكامل. المحتويات استهالك ويجب التفاح عصير على ورشها  NAMZARICكبسوالت فتح يمكن

أي استخدام من الرعاية ومقدمي المرضى حذر سحقها. أو مضغها أو الكبسوالت تقسيم ينبغي ال

(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [العبثعالمات عليها تظهر أو تالفة  NAMZARICمن كبسوالت
2.2(..

الشائعةالعكسية التفاعالت

وفقدان والدوخة واإلسهال الصداع يسبب قد  NAMZARICبأن الرعاية ومقدمي للمرضى المشورة تقديم

.)]6.1(العكسية التفاعالت انظر [والكدماتوالغثيان والقيء الشهية

لل:المصنعة

تابعة شركة فارماسوتيكالز ، فورست شركة

م.م ذ فورست ، لمختبرات

بواسطة:صنع

 Clonshaugh Park Technologyأيرلندا ، 17 ، دبلن

and Business Clonshaugh Ltd Ireland 

Laboratories Forest

.Inc، Pharmaceuticals Adamasو  Co. KGaA & GmbH Pharma Merzمن مرخصة
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المريضمعلومات

ick[-ZAIR-NAMZARIC ]nam

كبسوالت )هيدروكلوريد donepezilو المفعول ممتد هيدروكلوريد ميمانتين (

محل تحل ال المعلومات هذه التعبئة. إعادة على تحصل مرة كل وفي  NAMZARICتتلقى أن قبل بعناية المريض معلومات اقرأ

عالجك.أو الطبية حالتك حول طبيبك مع التحدث

نامزاريك؟هو ما

•HCl. donepezil  و الهيدروكلوريك حمض ميمانتين من معينة جرعات تناول يمكنهم الذين لألشخاص مخصص

NAMAZARIC كولينستراز ، أستيل  .مثبطاتHCl donepezil  ، وNMDA  حمض ميمانتين دوائين ، على

لدى الشديد إلى المعتدل الخرف لعالج تستخدم طبية وصفة هو  NAMZARICمستقبالت مضادات الهيدروكلوريك ،

NAMZARICيحتوي الزهايمر. بمرض المصابين األشخاص

األطفال.في وفعالة آمنة نمزاريك كانت إذا ما المعروف غير من•

؟NAMZARICيأخذ أن يجب ال من

كنت:إذا نمزاريك تأخذ ال

بيبيريدين ، على تحتوي التي األدوية الهيدروكلوريك ، حمض دونيبيزيل الهيدروكلوريك ، حمض ميمانتين من حساسية لديك•

.NAMZARICفي بالمكونات كاملة قائمة على للحصول النشرة هذه نهاية انظر نامزاريك. في المكونات من أي أو

نمزاريك؟المريض يأخذ أن قبل طبيبي أخبر أن يجب ماذا

كنت:إذا ذلك في بما الطبية ، حاالتك جميع عن طبيبك أخبر  ،NAMZARICتأخذ أن قبل

السريعةأو البطيئة أو المنتظمة غير القلب ضربات ذلك في بما القلب في مشاكل لديك•

الرئةأو الربو في مشاكل لديك•

نوبة•

المعدةفي قرحة•

الكلىأو المثانة في مشاكل لديك•

الكبدفي مشاكل لديك•

التخديراستخدام ويمكن المجدولة الطبية اإلجراءات من غيرها أو األسنان طب أو جراحية إجراءات لديك•

أخرىطبية حاالت أي لديك•

الجنين.يؤذي أن نامزاريك بإمكان كان إذا ما المعروف غير من للحمل. تخطط أو حامل•

األم. حليب إلى ينتقل نامزاريك كان إذا ما المعروف غير من الطبيعية. للرضاعة تخططين أو طبيعية رضاعة طفلك ترضعين•

.NAMZARICتتناول كنت إذا طفلك إلطعام طريقة أفضل حول طبيبك إلى تحدث

العشبية.والمكمالت والفيتامينات طبية وصفة دون تصرف التي األدوية ذلك في بما تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

جديد.دواء على تحصل عندما الصيدلي أو طبيبك على لتعرضها بها بقائمة احتفظ تتناولها. التي األدوية على تعرف

؟NAMZARICأتناول أن يجب كيف
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تتناوله.أن طبيبك أخبرك كما تماماً  NAMZARICخذ•

طبيبك.مع التحدث دون  NAMZARICتناول عن تتوقف أو جرعتك تغير ال•

الفراش.إلى الذهاب قبل مساء كل واحدة مرة الفم طريق عن  NAMZARICخذ•

طعام.بدون أو مع  NAMZARICخذ•

التفاح.عصير على الكبسولة في الموجود الدواء كل رش البلع. قبل التفاح عصير على ورشها نامزاريك كبسوالت فتح يمكن•

الجرعة.اقسم التفعل

التفعلكاملة. NAMZARICكبسوالت ابتالع فيجب التفاح ، عصير على ورشها  NAMZARICكبسوالت بفتح تقم لم إذا•

نامزاريك.كبسوالت سحق أو مضغ ، قسمّ ،

الوقت.نفس في  NAMZARICمن جرعات 2يأخذالتفعلالتالية.المجدولة جرعتك في  NAMZARICخذ جرعة ، فاتتك إذا•

العبث.عالمات عليها تظهر أو تالفة نمزاريك كبسوالت أي استخدم التفعل•

الرقم على السموم مراقبة مركز أو بطبيبك فاتصل  ، NAMZARICمن الكثير تأخذ كنت إذا•

الفور.على المستشفى في طوارئ غرفة أقرب إلى اذهب أو 1222-222-800-1 ،

لنامزاريك؟المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

ذلك:في بما خطيرة ، جانبية آثاراً  NAMZARICيسبب قد

تخديرإلى بحاجة كنت إذا عضلية مشاكل•

اتصل القلب. في مشاكل من يعانون الذين األشخاص عند األحيان من كثير في هذا يحدث واإلغماء.القلب ضربات بطء•

.NAMZARICتناول أثناء المريض على أغمي إذا الفور على بالطبيب

بالنسبة أكبر الخطر يكون . NAMZARICتناول عند خاصة والنزيف القرحة حدوث فرصة من يزيد هذا المعدة.حامض من المزيد•

األخرى.الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات أو األسبرين يتناولون أو القرحة من يعانون الذين للمرضى

غثيانو استفراغ•

التبولفي صعوبة•

النوبات•

األخرى.الرئة أمراض أو بالربو المصابين األشخاص في الرئةمشاكل تفاقم•

يلي:ما الهيدروكلوريك حمض لميمانتين شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار تشمل

الراسصداع•

إسهال•

دوخة•

يلي:ما لدونيبيزيل شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار تشمل

إسهال•

.)الشهيةفقدان (األكل في الرغبة عدم•
كدمات•

المعلومات، من لمزيد لنامزاريك. المحتملة الجانبية اآلثار كل ليست هذه تختفي. ال أو تزعجك جانبية آثار أي لديك كان إذا طبيبك أخبر

الصيدلي.أو طبيبك إسأل

الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول الطبيب استدعاء

-1088-800-1FDA.

؟NAMZARICتخزين يجب كيف

درجة 30 إلى مئوية درجة 15 (فهرنهايت درجة 86 و فهرنهايت درجة 59 بين الغرفة حرارة درجة في  NAMZARICبتخزين قم

للضوء.مقاومة أخرى حاوية أو األصلية الوصفة عبوة في الكبسوالت تخزين يجب . )مئوية
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NAMZARICلـ والفعال اآلمن االستخدام حول عامة معلومات

وصفها يتم لم لحالة  NAMZARICتستخدم ال المريض. معلومات نشرة في المذكورة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

يضرهم.قد لديك. التي األعراض نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص  NAMZARICتعطي ال لها.

من لمزيد الصحيين. للمهنيين مكتوبة  NAMZARICحول معلومات على الحصول الطبيب أو الصيدلي من تطلب أن يمكنك

1.1605-800-678 بالرقم اتصل أو  ، www.NAMZARIC.comإلى انتقل المعلومات ،

نامزاريك؟في المكونات هي ما

هيدروكلوريدودونيبيزيل ميمانتين هيدروكلوريد نشطة:مكونات

األوليك ، حمض سلولوز ، إيثيل جاليكول ، إيثيلين بولي بروبيل ، هيدروكسي التلك ، البوفيدون ، السكر ، كريات فعالة:غير مكونات

السيليكون أكسيد ثاني الذرة ، نشا الجريزوفولفين ، السليلوز الهيدرات ، أحادي الالكتوز السلسلة ، متوسطة الثالثية الدهون

اللك بزجاج ومطُبوعة والجيالتين ، التيتانيوم ، أكسيد ثاني على الصلبة الجيالتين كبسوالت تحتوي المغنيسيوم. ستيرات الغرواني ،

  /مجم14 (األصفر الحديد وأكسيد 1 األزرق  C & FDو  )مجم10   /مجم1Blue C & FD ) 28 هي الملونات األسود ؛ الحديد وأكسيد

.)مجم10

األمريكية.والدواء الغذاء إدارة قبل من هذه المريض معلومات على الموافقة تمت

12/2014المعتمد:

لل:المصنعة

لمختبرات تابعة شركة فارماسوتيكالز ، فورست شركة

م.م ذ فورست ،

بواسطة:صنع

 Clonshaugh Park Technology andأيرلندا ، 17 ، دبلن

Business Clonshaugh Ltd Ireland Laboratories 
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