
ÖNEMLİ BİLGİLER Bu önemli noktalar, NAMZARIC 
kapsüllerini güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için 
gereken tüm bilgileri içermemektedir. NAMZARIC 
kapsülleri için tam reçete bilgilerine bakın.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLARI ------------------- ----------- 
NAMZARIC, memantin hidroklorür, donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya 
formülasyonda kullanılan herhangi bir yardımcı maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı 
olan hastalarda kontrendikedir (4).

NAMZARIC (uzatılmış salımlı memantin hidroklorür ve donepezil 
hidroklorür) kapsüller, ağızdan kullanım için
İlk ABD Onayı: 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER -----------------------
• NAMZARIC'in anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas gevşemesini 

abartması muhtemeldir (5.1)
• NAMZARIC, bradikardi veya kalp bloğu olarak ortaya çıkan sinoatriyal ve 

atriyoventriküler düğümler üzerinde vagotonik etkilere sahip olabilir (5.2)
• Hastaları, özellikle ülser geliştirme riski yüksek olanlar olmak üzere, aktif veya gizli 

gastrointestinal kanama semptomları açısından izleyin (5.3)
• NAMZARIC ishal, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir (5.4)
• NAMZARIC mesane çıkış obstrüksiyonlarına neden olabilir (5.5)
• İdrar pH'ını yükselten koşullar, memantinin idrarla eliminasyonunu azaltabilir ve 

bu da plazma memantin düzeylerinin artmasına neden olabilir (5.5, 7.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI-------------------- -------- 
NAMZARIC, bir NMDA reseptör antagonisti olan uzun süreli salınımlı memantin 
hidroklorür ve bir asetilkolinesteraz inhibitörü olan donepezil hidroklorürün bir 
kombinasyonudur ve aşağıdakiler üzerinde stabilize olan hastalarda Alzheimer tipi orta ila 
şiddetli demansın tedavisi için endikedir:
• memantin hidroklorür (günde iki kez 10 mg veya günde bir kez 28 mg 

uzatılmış salımlı) ve donepezil hidroklorür 10 mg (1) veya
• memantin hidroklorür (günde iki kez 5 mg veya günde bir kez 14 mg 

uzatılmış salımlı) ve donepezil hidroklorür 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER ------------------ ------------
• Memantin hidroklorür uzatılmış salimli 28 mg/gün ile en az %5 ve 

plasebodan daha yüksek bir sıklıkta meydana gelen en yaygın advers 
reaksiyonlar baş ağrısı, diyare ve baş dönmesiydi (6.1)

• Donepezil alan hastalarda en az %5 sıklıkta ve plasebo oranının iki katı 
veya daha fazlasında meydana gelen en yaygın advers reaksiyonlar 
diyare, anoreksiya, kusma, bulantı ve ekimozu içerir (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE -----------------------
• Memantin hidroklorür (günde iki kez 10 mg veya günde bir kez 28 mg 

uzatılmış salımlı) ve donepezil hidroklorür 10 mg kullanan hastalar, günde 
bir kez akşamları alınan 28 mg/10 mg NAMZARIC'e geçebilir (2.1)

• NAMZARIC, yemekle birlikte veya yemeksiz, bütün veya elma püresi üzerine serpilerek 
alınabilir; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin (2.2)

• Şiddetli böbrek yetmezliği: memantin hidroklorür (günde iki kez 5 mg veya 
günde bir kez 14 mg uzatılmış salimli) ve donepezil hidroklorür 10 mg alan 
hastalar NAMZARIC 14 mg/10 mg'a geçebilir (2.3)

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için Forest Laboratories, LLC ile 
iletişime geçin. 1-800-678-1605'te veya 1-800-FDA-1088'de FDA veya 
www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ------------------ -------------
• NMDA antagonistleri ile birlikte kullanım: dikkatli kullanın (7.2)
• NAMZARIC antikolinerjik ilaçlarla etkileşime girebilir (7.4)
• Süksinilkolin, benzer nöromüsküler bloke edici ajanlar veya kolinerjik 

agonistlerin birlikte uygulanması sinerjistik etkiye yol açabilir (7.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE DAYANIKLILIKLARI---------------------- 
NAMZARIC kapsülleri:
• 14 mg memantin hidroklorür uzatılmış salımlı ve 10 mg donepezil 

hidroklorür (3)
• 28 mg memantin hidroklorür uzatılmış salımlı ve 10 mg donepezil 

hidroklorür (3) HASTA DANIŞMANLIĞI BİLGİLERİ ve FDA onaylı hasta 
etiketlemesi için bkz. 17.
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TAM REÇETE BİLGİLERİ

1 GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

NAMZARIC, aşağıdaki durumlarda stabilize olan hastalarda orta ila şiddetli Alzheimer tipi demansın 
tedavisi için endikedir:

• memantin hidroklorür (günde iki kez 10 mg veya günde bir kez 28 mg uzatılmış salımlı) ve 
donepezil hidroklorür 10 mg.

• memantin hidroklorür (günde iki kez 5 mg veya günde bir kez 14 mg uzatılmış salımlı) ve 
donepezil hidroklorür 10 mg (şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda).

2 DOZAJ VE YÖNETİM

2.1 Önerilen Dozaj

Memantin hidroklorür (günde iki kez 10 mg veya günde bir kez 28 mg uzatılmış salımlı) ve 
donepezil hidroklorür 10 mg ile stabilize olan hastalar, günde bir kez akşamları alınan 28 mg/10 
mg NAMZARIC'e geçebilir. Hasta, ayrı ayrı uygulanan memantin hidroklorür ve donepezil 
hidroklorürün son dozunu takip eden gün NAMZARIC'e başlamalıdır.

Bir hasta tek bir NAMZARIC dozunu unutursa, bir sonraki doz, dozu iki katına çıkarmadan 
planlandığı gibi alınmalıdır.

2.2 Yönetim Bilgileri

NAMZARIC aç veya tok karnına alınabilir. NAMZARIC kapsülleri bozulmadan alınabilir veya 
açılarak elma püresi üzerine serpilebilir ve çiğnenmeden yutulabilir. Her NAMZARIC 
kapsülünün içeriğinin tamamı tüketilmelidir; doz bölünmemelidir.

Yukarıda açıklandığı gibi açılıp elma püresi üzerine serpilmedikçe, NAMZARIC kapsülleri bütün 
olarak yutulmalıdır. NAMZARIC kapsülleri bölünmemeli, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

2.3 Şiddetli Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Dozaj

Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 5-29 mL/dak, Cockcroft-Gault denklemine göre), 
memantin hidroklorür (günde iki kez 5 mg veya günde bir kez 14 mg uzatılmış salımlı) ve 
donepezil hidroklorür 10 mg ile stabilize edilmiş hastalar, NAMZARIC 14 mg/10 mg, günde bir 
kez alınır.

3 DOZAJ ŞEKİLLERİ VE GÜÇLERİ

NAMZARIC kapsülleri:

• 14 mg memantin hidroklorür uzatılmış salımlı/10 mg donepezil hidroklorür kapsülleri, 
siyah “FL 14/10” radyal baskıya sahip açık yeşil, opak kapsüllerdir.
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• 28 mg memantin hidroklorür uzatılmış salımlı/10 mg donepezil hidroklorür kapsülleri, 
siyah “FL 28/10” radyal baskıya sahip mavi, opak kapsüllerdir.

4 KONTRENDİKASYONLARI

NAMZARIC, memantin hidroklorür, donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya formülasyonda 
kullanılan herhangi bir yardımcı maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir..

5 UYARILAR VE ÖNLEMLER

5.1 Anestezi

Bir kolinesteraz inhibitörü olarak donepezil hidroklorür, anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas 
gevşemesini abartması muhtemeldir.

5.2 Kardiyovasküler Durumlar

Farmakolojik etkileri nedeniyle kolinesteraz inhibitörlerinin sinoatriyal ve atriyoventriküler 
düğümler üzerinde vagotonik etkileri olabilir. Bu etki, altta yatan kardiyak iletim anormallikleri 
olan veya olmayan hastalarda bradikardi veya kalp bloğu olarak ortaya çıkabilir. Donepezil 
hidroklorür kullanımına bağlı olarak senkop atakları bildirilmiştir.

5.3 Peptik Ülser Hastalığı ve Gastrointestinal Kanama

Kolinesteraz inhibitörlerinin, birincil etkileri aracılığıyla, artan kolinerjik aktiviteye bağlı olarak 
gastrik asit sekresyonunu artırması beklenebilir. 5 mg/gün ila 10 mg/gün dozunda donepezil 
hidroklorürün klinik çalışmaları, peptik ülser hastalığı veya gastrointestinal kanama insidansında 
plaseboya göre herhangi bir artış göstermemiştir. NAMZARIC ile tedavi edilen hastalar, aktif veya 
gizli gastrointestinal kanama semptomları, özellikle ülser geliştirme riski yüksek olanlar, örneğin 
ülser hastalığı öyküsü olanlar veya eşzamanlı nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) 
alanlar için yakından izlenmelidir.

5.4 Bulantı ve Kusma

Donepezil hidroklorürün farmakolojik özelliklerinin öngörülebilir bir sonucu olarak başlatıldığında 
ishal, mide bulantısı ve kusmaya neden olduğu gösterilmiştir. Çoğu durumda, bu etkiler hafif ve geçici 
olmasına, bazen bir ila üç hafta sürmesine ve donepezil hidroklorürün sürekli kullanımı sırasında 
ortadan kalkmasına rağmen, hastalar tedavinin başlangıcında yakından izlenmelidir.

5.5 Genitoüriner Durumlar

Donepezil hidroklorürün klinik çalışmalarında gözlenmemesine rağmen, kolinomimetikler mesane çıkış 
obstrüksiyonuna neden olabilir.
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İdrar pH'ını yükselten koşullar, memantinin idrarla eliminasyonunu azaltabilir ve bu da plazma memantin 
düzeylerinin artmasına neden olabilir.[bkz. İlaç Etkileşimleri (7.1)].

5.6 Nöbetler

Donepezil hidroklorür de dahil olmak üzere kolinomimetiklerin genel konvülsiyonlara neden olma potansiyeline 
sahip olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, nöbet aktivitesi Alzheimer hastalığının bir belirtisi de olabilir.

5.7 Akciğer Koşulları

Kolinomimetik etkileri nedeniyle kolinesteraz inhibitörleri astım veya obstrüktif akciğer 
hastalığı öyküsü olan hastalara dikkatle reçete edilmelidir.

6 TERS TEPKİLER

Aşağıdaki ciddi advers reaksiyonlar aşağıda ve etiketlemenin başka yerlerinde tartışılmıştır.

• Kardiyovasküler Durumlar[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2)]
• Peptik Ülser Hastalığı ve Gastrointestinal Kanama[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.3)]
• Mide bulantısı ve kusma[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.4)]
• Genitoüriner Durumlar[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.5)]
• nöbetler[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.6)]
• Akciğer Koşulları[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.7)]

6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik deneyler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik deneylerinde gözlenen 
advers reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik deneylerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz 
ve pratikte gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

memantin hidroklorür

Memantin hidroklorür uzatılmış salımı, orta ila şiddetli Alzheimer tipi demansı olan 676 hastada 
(günde 28 mg memantin dozu ile tedavi edilen 341 hasta ve plasebo ile tedavi edilen 335 hasta) 
çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada değerlendirildi. 24 haftaya kadar süre. Randomize edilen 
hastalardan 28 mg/gün memantin ile tedavi edilen 236'sı ve plasebo ile tedavi edilen 227'si 
taramadan önce 3 ay boyunca stabil bir donepezil dozundaydı.

Memantin Hidroklorür ile Tedavinin Kesilmesine Neden Olan Advers Reaksiyonlar

Memantin hidroklorür uzatılmış salimli plasebo kontrollü klinik çalışmada, memantin 
hidroklorür uzatılmış salimli 28 mg/gün doz grubundaki ve advers reaksiyonlar nedeniyle 
tedaviyi bırakan plasebo grubundaki hastaların oranı %10 ve %6, sırasıyla. Memantin 
hidroklorür uzatılmış salımlı tedavi edilen grupta, tedavinin kesilmesine neden olan en 
yaygın yan etki, %1.5 oranında baş dönmesiydi.
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Memantin Hidroklorür ile En Yaygın Olumsuz Reaksiyonlar

Memantin hidroklorür uzatılmış salimli grupta en az %5 sıklıkta ve plasebodan daha 
yüksek sıklıkta meydana gelenler olarak tanımlanan orta ila şiddetli Alzheimer hastalığı 
olan hastalarda memantin hidroklorür uzatılmış salimli en yaygın yan etkiler baş 
ağrısıydı. , ishal ve baş dönmesi.

Tablo 1, memantin hidroklorür uzatılmış salımlı tedavi grubunda ≥ %2'lik bir insidansta meydana 
gelen ve plasebodan daha yüksek bir oranda meydana gelen advers reaksiyonları listeler.
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Tablo 1: Orta ila şiddetli Alzheimer hastalığı olan hastalarda memantin hidroklorür 
uzatılmış salımlı advers reaksiyonlar

plasebo
(n = 335)

%

memantin hidroklorür
Genişletilmiş sürüm

28 mg
(n = 341)

%

Olumsuz Reaksiyon

Gastrointestinal Bozukluklar

İshal 4 5
Kabızlık 1 3
Karın ağrısı 1 2
Kusma 1 2
Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar

Grip 3 4
soruşturmalar

Artan ağırlık 1 3
Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Bozuklukları
Sırt ağrısı 1 3
Sinir Sistemi Bozuklukları

Baş ağrısı 5 6
Baş dönmesi 1 5
somnolans 1 3
Psikolojik bozukluklar

Endişe 3 4
Depresyon 1 3
saldırganlık 1 2
Böbrek ve İdrar Bozuklukları

İdrarını tutamamak 1 2
Vasküler Bozukluklar

Hipertansiyon 2 4
Hipotansiyon 1 2
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donepezil hidroklorür

Donepezil Hidroklorür ile Tedavinin Kesilmesine Neden Olan Advers Reaksiyonlar

Donepezil hidroklorürün kontrollü klinik çalışmalarında, donepezil hidroklorür ile tedavi edilen hastalarda 
advers reaksiyonlar nedeniyle tedavinin kesilme oranı, plasebo ile tedavi edilen hastalarda %7'ye kıyasla 
yaklaşık %12 olmuştur. Donepezil hidroklorür hastalarının en az %2'sinde ve plasebo ile görülen insidansın 
iki katı veya daha fazlasında meydana gelenler olarak tanımlanan, tedavinin kesilmesine neden olan en 
yaygın advers reaksiyonlar anoreksi (%2), bulantı (%2), diyare (%2) idi. ) ve idrar yolu enfeksiyonu (% 2).

Donepezil Hidroklorür ile En Yaygın Advers Reaksiyonlar

Donepezil hidroklorür grubunda en az %5 sıklıkta ve plasebo hızının iki katı veya daha fazla oranda 
meydana gelenler olarak tanımlanan şiddetli Alzheimer hastalığı olan hastalarda yapılan kontrollü 
klinik çalışmalarda donepezil hidroklorür ile bildirilen en yaygın advers reaksiyonlar diyare, 
anoreksidir. , kusma, bulantı ve ekimoz. Hafif ila orta derecede Alzheimer hastalığı olan hastalarda 
yapılan kontrollü klinik çalışmalarda donepezil hidroklorür ile bildirilen en yaygın yan etkiler 
uykusuzluk, kas krampları ve yorgunluktur.

Tablo 2, donepezil hidroklorür grubunda ≥ %2 insidansta ve şiddetli Alzheimer hastalığı olan hastalarda 
kontrollü çalışmalarda plasebodan daha yüksek bir oranda meydana gelen advers reaksiyonları listeler.

Tablo 2: Şiddetli Alzheimer hastalarında donepezil hidroklorür ile advers reaksiyonlar
hastalık

donepezil hidroklorür
10 mg/gün
(n = 501)

%

plasebo
(n = 392)

%
Vücut Sistemi/Olumsuz Olay

Herhangi Bir Olumsuz Olay Olan Hastaların Yüzdesi 73 81

Bir Bütün Olarak Vücut

Kaza 12 13

enfeksiyon 9 11

Baş ağrısı 3 4

Ağrı 2 3

Sırt ağrısı 2 3
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Tablo 2: Şiddetli Alzheimer hastalarında donepezil hidroklorür ile advers reaksiyonlar
hastalık

Ateş 1 2

Göğüs ağrısı < 1 2

Kardiyovasküler sistem

Hipertansiyon 2 3

kanama 1 2

Senkop 1 2

Sindirim sistemi

İshal 4 10

Kusma 4 8

anoreksiya 4 8

Mide bulantısı 2 6

Hemik ve Lenfatik Sistem

ekimoz 2 5

Metabolik ve Beslenme Sistemleri

Artan kreatin fosfokinaz 1 3

dehidrasyon 1 2

hiperlipemi < 1 2

Gergin sistem

Uykusuzluk hastalığı 4 5

düşmanlık 2 3

Sinirlilik 2 3

halüsinasyonlar 1 3

somnolans 1 2
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Tablo 2: Şiddetli Alzheimer hastalarında donepezil hidroklorür ile advers reaksiyonlar
hastalık

Baş dönmesi 1 2

Depresyon 1 2

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon 1 2

duygusal kararsızlık 1 2

Kişilik bozukluğu 1 2

Cilt ve Ekler

egzama 2 3

Ürogenital Sistem

İdrarını tutamamak 1 2

6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim

Memantin hidroklorür ve donepezil hidroklorürün onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler 
tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, 
sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her 
zaman mümkün değildir.

memantin hidroklorür

Akut böbrek yetmezliği, agranülositoz, kalp yetmezliği konjestif, hepatit, lökopeni (nötropeni 
dahil), pankreatit, pansitopeni, Stevens Johnson Sendromu. intihar düşüncesi, 
trombositopeni ve trombotik trombositopenik purpura.

Donepezil Hidroklorür

Karın ağrısı, ajitasyon, kolesistit, konfüzyon, konvülsiyonlar, halüsinasyonlar, kalp bloğu (her 
türlü), hemolitik anemi, hepatit, hiponatremi, nöroleptik malign sendrom, pankreatit ve 
döküntü.

7 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

7.1 Memantinin İdrarı Alkali Yapan İlaçlarla Birlikte Kullanımı

pH 8'de alkali idrar koşulları altında memantinin klirensi yaklaşık %80 oranında 
azaltılmıştır.
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advers reaksiyonlarda olası bir artış ile ilaç. İdrar pH'ı diyet, ilaçlar (örn. karbonik anhidraz 
inhibitörleri, sodyum bikarbonat) ve hastanın klinik durumu (örn. renal tübüler asidoz veya ciddi idrar 
yolu enfeksiyonları) tarafından değiştirilir. Bu nedenle, memantin bu koşullar altında dikkatli 
kullanılmalıdır.

7.2 Memantinin Diğer N-metil-D-aspartat (NMDA) Antagonistleri ile Kullanımı

Memantin hidroklorürün diğer NMDA antagonistleri (amantadin, ketamin ve 
dekstrometorfan) ile birlikte kullanımı sistematik olarak değerlendirilmemiştir ve bu tür 
kullanıma dikkatle yaklaşılmalıdır.

7.3 Diğer İlaçların Donepezil Metabolizması Üzerindeki Etkisi

CYP3A4 (örn. ketokonazol) ve CYP2D6 (örn. kinidin) inhibitörleri, donepezil metabolizmasını inhibe eder
laboratuvar ortamında. Kinidinin klinik bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir.
CYP3A4 indükleyicileri (örn. fenitoin, karbamazepin, deksametazon, rifampin ve fenobarbital) 
donepezilin eliminasyon hızını artırabilir.

7.4 Donepezil'in Antikolinerjiklerle Kullanımı

Donepezil hidroklorür dahil olmak üzere kolinesteraz inhibitörleri, etki mekanizmaları nedeniyle 
antikolinerjik ilaçların aktivitesine müdahale etme potansiyeline sahiptir.

7.5 Donepezil'in Kolinomimetikler ve Diğer Kolinesteraz İnhibitörleri ile Kullanımı

Donepezil hidroklorür dahil olmak üzere kolinesteraz inhibitörleri süksinilkolin, benzer 
nöromüsküler bloke edici ajanlar veya bethanechol gibi kolinerjik agonistler ile birlikte 
verildiğinde sinerjistik bir etki beklenebilir.

8. BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM

8.1 Hamilelik

Hamilelik Kategorisi C:

Hamile kadınlarda NAMZARIC veya aktif bileşenlerinin (memantin hidroklorür ve donepezil hidroklorür) 
yeterli ve/veya iyi kontrollü çalışmaları bulunmamaktadır. NAMZARIC hamilelik sırasında ancak potansiyel 
yararın fetüs üzerindeki potansiyel riske ağır basması durumunda kullanılmalıdır.

memantin hidroklorür

Organogenez döneminde hamile sıçanlara ve hamile tavşanlara oral yoldan verilen memantin, 
test edilen en yüksek dozlara kadar teratojenik değildi (sıçanlarda 18 mg/kg/gün ve 
tavşanlarda 30 mg/kg/gün, sırasıyla 6 ve 21 kez). , mg/m2'de NAMZARIC [28 mg/10 mg/gün] 
için önerilen maksimum insan dozunda [MRHD] memantin dozu2temel).
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Sıçanlara çiftleşme öncesi başlayan ve doğum sonrası boyunca devam eden oral memantin verilen bir 
çalışmada, 18 mg/kg/gün oral dozda hafif maternal toksisite, yavru ağırlıklarında azalma ve 
kemikleşmemiş servikal vertebra insidansında artış görülmüştür. dönem. Sıçanların gebeliğin 15. 
gününden doğum sonrası dönem boyunca tedavi edildiği bir çalışmada, bu dozda hafif maternal 
toksisite ve azalmış yavru ağırlıkları da görülmüştür. Bu etkiler için etkisiz doz, mg/m2'de NAMZARIC'in 
MRHD'sinin 2 katı olan 6 mg/kg olmuştur.2temel.

Donepezil Hidroklorür

Donepezilin organogenez döneminde hamile sıçanlara ve tavşanlara oral yoldan uygulanması, günde 16 
mg/kg'a kadar olan dozlarda (mg/m2'de NAMZARIC'in MRHD'sindeki donepezil dozunun yaklaşık 15 katı) 
herhangi bir teratojenik etki oluşturmamıştır.2bazında) ve 10 mg/kg/gün (mg/m2'de MRHD'nin yaklaşık 7 
katı2bazında), sırasıyla. Donepezilin (1, 3, 10 mg/kg/gün) sıçanlara geç gebelik sırasında ve emzirme 
döneminden sütten kesmeye kadar olan süre boyunca oral yoldan verilmesi, en yüksek dozda postpartum 
4. gün boyunca ölü doğumlarda bir artışa ve yavruların hayatta kalmasını azalttı. Etkisiz 3 mg/kg/gün dozu, 
mg/m2'de NAMZARIC'in MRHD'sinde donepezil dozunun yaklaşık 3 katıdır.2temel.

8.3 Emziren Anneler

Memantin veya donepezilin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir..Birçok ilaç 
insan sütüne geçtiğinden, NAMZARIC emziren bir kadına uygulandığında dikkatli 
olunmalıdır.

8.4 Pediatrik Kullanım

Pediatrik hastalarda NAMZARIC'in güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Memantin, otizm, Asperger bozukluğu ve Yaygın Gelişim Bozukluğu - Başka Bir Şekilde 
Belirtilmemiştir (PDD-NOS) dahil olmak üzere, 6-12 yaşları arasındaki 578 pediyatrik 
hastada yapılan 12 haftalık kontrollü iki klinik çalışmada etkinlik göstermede başarısız 
olmuştur. Memantin, 6 yaşından küçük veya 12 yaşından büyük pediyatrik hastalarda 
çalışılmamıştır. Memantin tedavisi günde 3 mg'da başlatıldı ve doz, 6. haftaya kadar 
hedef doza (ağırlığa dayalı) yükseltildi. ağırlıkları sırasıyla < 20 kg, 20-39 kg, 40-59 kg ve 
≥ 60 kg.

Otizmli hastalarda yapılan randomize, 12 haftalık çift kör, plasebo kontrollü paralel bir 
çalışmada (Çalışma A), memantine randomize edilen hastalar arasında Sosyal Duyarlılık 
Ölçeği (SRS) toplam ham skorunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (n= 54) ve 
plaseboya randomize edilenler (n=53). ASD'li 471 hastada yapılan 12 haftalık yanıt verenlerle 
zenginleştirilmiş randomize bir yoksunluk çalışmasında (Çalışma B), tam doz memantin 
tedavisine randomize edilen hastalar (n=153) ve plaseboya geçmek üzere randomize edilenler 
(n=158).
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Pediyatrik hastalarda memantinin genel güvenlik profili, genellikle yetişkinlerde bilinen güvenlik 
profili ile tutarlıydı.[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)].

Çalışma A'da, hastaların en az %5'inde ve plasebo grubunun (N=58) en az iki katı sıklıkta 
bildirilen memantin grubundaki (n=56) advers reaksiyonlar Tablo 3'te listelenmiştir:

Tablo 3: Sıklıkla ≥ Sıklıkla Bildirilen Bir Advers Reaksiyonun İncelenmesi
%5 ve Plasebonun İki Katı

Olumsuz Reaksiyon memantin
N=56

plasebo
N=58

Öksürük %8,9 %3.4
Grip %7.1 %3.4
burun akıntısı %5,4 %0
Çalkalama %5,4 %1,7

Olumsuz reaksiyonlar nedeniyle devamsızlıklara

saldırganlık %3.6 %1,7
sinirlilik %1.8 %3.4
a

Her iki tedavi grubunda birden fazla hastada tedavinin kesilmesine yol açan bildirilen 
advers reaksiyonlar.

Çalışma B'ye kaydolmak üzere yanıt verenleri belirlemek için 12-48 haftalık açık etiketli çalışmada 
hastaların en az %5'inde bildirilen advers reaksiyonlar Tablo 4'te listelenmiştir:

Tablo 4: 12-48 Hafta Açık Etiketli Giriş Çalışması B Çalışması Yaygın Olarak
Sıklıkla ≥ %5 Bildirilen Advers Reaksiyonlar

Olumsuz Reaksiyon memantin
N=903

Baş ağrısı %8.0
nazofarenjit %6.3
pireksi %5,8
sinirlilik %5,4

Olumsuz reaksiyonlar nedeniyle devamsızlıklara

sinirlilik %1,2
saldırganlık %1.0
a Erken kesilmeye yol açan advers reaksiyonların en az %1 insidansı.

Randomize geri çekme çalışmasında (Çalışma B), plaseboya randomize edilen hastalardaki advers 
reaksiyon (n=160) ve hastaların en az %5'inde ve tam doz memantin tedavi grubunun (n=157) iki katı 
sıklıkta rapor edilmiştir. sinirlilikti (%5.0'e karşı %2.5).

Bir jüvenil hayvan çalışmasında, erkek ve dişi jüvenil sıçanlara doğum sonrası gün (PND) 14'ten PND 
70'e kadar memantin (15, 30 ve 45 mg/kg/gün) uygulandı. Vücut ağırlıkları 45 mg/kg/gün'de azaltıldı. . 
Erkek ve dişi sıçanlarda ≥ 30 mg/kg/gün dozlarda cinsel olgunlaşmada gecikmeler kaydedilmiştir. 
Memantin, ≥ 30 mg/kg/gün dozlarda PND 15 ve 17'de beynin çeşitli bölgelerinde nöronal lezyonlara 
neden oldu. Davranışsal toksisite (işitsel irkilme yüzdesinin azalması
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alışma) 45 mg/kg/gün doz grubundaki hayvanlar için kaydedilmiştir. 15 mg/kg/gün dozu, bu 
çalışma için Gözlenmeyen-Advers-Etki-Seviyesi (NOAEL) olarak kabul edildi.

İkinci bir jüvenil sıçan toksisite çalışmasında, erkek ve dişi jüvenil sıçanlara doğum sonrası gün (PND) 
7'den PND 70'e kadar memantin (1, 3, 8, 15, 30 ve 45 mg/kg/gün) uygulandı. memantine bağlı 
mortalite, 30 ve 45 mg/kg/gün doz grupları daha fazla değerlendirme yapılmadan sonlandırıldı. 15 mg/
kg/gün dozunda PND 8, 10 ve 17'de beynin çeşitli bölgelerinde memantin kaynaklı apoptoz veya 
nöronal dejenerasyon. Apoptoz ve nöronal dejenerasyon için NOAEL 8 mg/kg/gün idi. Davranışsal 
toksisite (motor aktivite, işitsel irkilme alışkanlığı ve öğrenme ve hafıza üzerindeki etkiler) tedavi 
sırasında ≥ 3 mg/kg/gün dozlarda kaydedilmiş, ancak ilacın kesilmesinden sonra görülmemiştir. Bu 
nedenle, bu çalışmada nörodavranışsal etki için 1 mg/kg/gün dozu NOAEL olarak kabul edildi.

8.5 Geriatrik Kullanım

memantin hidroklorür

Alzheimer hastalığı olan kişilerin çoğu 65 yaş ve üzerindedir. Memantin hidroklorür 
uzatılmış salımlı klinik çalışmada, hastaların ortalama yaşı yaklaşık 77 yıldı; hastaların 
%91'den fazlası 65 yaş ve üzerinde, %67'si 75 yaş ve üzerinde ve %14'ü 85 yaş ve 
üzerindeydi. Klinik araştırmalar bölümünde sunulan etkinlik ve güvenlik verileri bu 
hastalardan elde edilmiştir. ≥65 yaş ve <65 yaş hastalar tarafından bildirilen çoğu advers 
olayda klinik olarak anlamlı farklılıklar yoktu.

Donepezil Hidroklorür

Donepezil ile yapılan klinik çalışmalara katılan hastaların ortalama yaşı 73 idi; Bu hastaların 
%80'i 65 ile 84 yaşları arasında, %49'u ise 75 yaş ve üzeriydi. Klinik araştırmalar bölümünde 
sunulan etkinlik ve güvenlik verileri bu hastalardan elde edilmiştir. Hastalar tarafından 
bildirilen çoğu advers olayda klinik olarak anlamlı bir farklılık yoktu.
≥ 65 yaşında ve < 65 yaşında.

8.6 Böbrek Yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması önerilir.[bkz. Dozaj ve Uygulama 
(2.3) ve Klinik Farmakoloji (12.3)]. Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda 
doz ayarlamasına gerek yoktur.

8.7 Karaciğer Bozukluğu

Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. 
NAMZARIC, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır.[bkz. Klinik 
Farmakoloji (12.3)].
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10 DOZ AŞIMI

Memantin hidroklorür ve donepezil hidroklorür, NAMZARIC'in iki aktif bileşenidir. Memantin 
hidroklorür doz aşımı için spesifik bir panzehir bilinmemektedir; bununla birlikte, idrarın 
asitleştirilmesiyle memantinin eliminasyonu arttırılabilir. Atropin gibi üçüncül antikolinerjikler 
donepezil hidroklorür doz aşımı için bir panzehir olarak kullanılabilir. Doz aşımı vakalarını 
yönetirken, çoklu ilaç katılımı olasılığını göz önünde bulundurun. Doz aşımı durumunda, en son 
tavsiye için 1-800-222-1222 numaralı telefondan Zehir Kontrol Merkezini arayın. Genel olarak 
destekleyici önlemler alınmalı ve tedavi semptomatik olmalıdır.

memantin hidroklorür

Klinik çalışmalarda ve dünya çapındaki pazarlama deneyimlerinden elde edilen, tek başına veya diğer 
ilaçlar ve/veya alkol ile kombinasyon halinde memantinin diğer formülasyonları ile doz aşımına sıklıkla 
eşlik eden belirti ve semptomlar arasında ajitasyon, asteni, bradikardi, konfüzyon, koma, baş dönmesi, 
EKG değişiklikleri, artış kan basıncı, uyuşukluk, bilinç kaybı, psikoz, huzursuzluk, hareketlerde 
yavaşlama, uyuşukluk, stupor, dengesiz yürüyüş, görsel halüsinasyonlar, baş dönmesi, kusma ve 
güçsüzlük. Dünya çapında bilinen en büyük memantin alımı, memantin'i belirtilmemiş antidiyabetik 
ilaçlarla birlikte alan bir kişide 2 gramdı. Bu kişi koma, çift görme ve ajitasyon yaşadı, ancak daha sonra 
iyileşti.

Memantin hidroklorür uzatılmış salımlı klinik denemeye katılan bir hasta, 31 gün 
boyunca günde 112 mg uzatılmış salımlı memantin hidroklorür aldı ve yüksek serum 
ürik asit, yüksek serum alkalin fosfataz ve düşük trombosit sayısı yaşadı.

Tek başına aşırı dozda memantin ile ölüm kaydedilmemiştir. Memantin, birden fazla ilaçla doz 
aşımının bir parçası olarak alındığında çok nadiren ölümcül bir sonuç bildirilmiştir; bu 
durumlarda, memantin ile ölümcül bir sonuç arasındaki ilişki belirsiz olmuştur.

Donepezil Hidroklorür

Kolinesteraz inhibitörleri ile doz aşımı, şiddetli bulantı, kusma, tükürük salgısı, terleme, 
bradikardi, hipotansiyon, solunum depresyonu, kollaps ve konvülsiyonlar ile karakterize 
kolinerjik krize neden olabilir. Artan kas zayıflığı bir olasılıktır ve solunum kasları tutulursa 
ölümle sonuçlanabilir. Atropin gibi üçüncül antikolinerjikler donepezil hidroklorür doz 
aşımı için bir panzehir olarak kullanılabilir. Etki için titre edilen intravenöz atropin sülfat 
önerilir: 1.0 ila 2.0 mg IV başlangıç   dozu ve ardından klinik cevaba göre sonraki dozlar. 
Glikopirolat gibi kuaterner antikolinerjiklerle birlikte uygulandığında diğer 
kolinomimetiklerle kan basıncında ve kalp hızında atipik tepkiler bildirilmiştir.

Hayvanlarda doza bağlı toksisite belirtileri, spontan hareketlerde azalma, yüzüstü pozisyon, sendeleyerek 
yürüme, gözyaşı dökme, klonik konvülsiyonlar, depresif solunum, tükürük salgılama, miyozis, titreme, 
fasikülasyon ve düşük vücut yüzey sıcaklığını içermiştir.
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11 TANIM

NAMZARIC kapsülleri, hidroklorür tuzu olarak oral olarak aktif bir NMDA reseptör antagonisti olan 
memantin ve hidroklorür tuzu olarak asetilkolinesteraz enziminin geri dönüşümlü bir inhibitörü olan 
donepezil içerir.

memantin hidroklorür

Memantin hidroklorürün kimyasal adı, aşağıdaki yapısal formüle sahip 1-
amino-3,5-dimetiladamantan hidroklorürdür:

Moleküler formül C'dir12H21N•hidroklorür ve moleküler ağırlık 215.76'dır. Memantin hidroklorür, 
ince beyaz ila kirli beyaz bir toz halinde oluşur.

Donepezil Hidroklorür

Donepezil hidroklorürün kimyasal adı 2,3-dihidro-5,6-dimetoksi-2-[[1-
(fenilmetil)-4-piperidinil]metil]-1H-inden-1-on hidroklorürdür.

Moleküler formül C'dir24H29NUMARA3•hidroklorür ve molekül ağırlığı 415.96'dır. Donepezil 
hidroklorür beyaz kristal bir tozdur.

NAMZARIC

NAMZARIC, 14 mg uzatılmış salımlı memantin hidroklorür ve 10 mg donepezil hidroklorür (14 
mg/10 mg) veya 28 mg uzatılmış salımlı memantin hidroklorür ve 10 mg donepezil 
hidroklorür (28 mg/10 mg) içeren oral uygulama için kapsüller halinde sağlanır.
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Tüm NAMZARIC dozları aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: şeker küreleri, povidon, talk, 
hipromelloz, polietilen glikol, etilselüloz, oleik asit, orta zincirli trigliseritler, laktoz monohidrat, 
mikrokristal selüloz, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit ve magnezyum stearat. Sert jelatin 
kapsüller titanyum dioksit, jelatin, gomalak sır ve siyah demir oksit içerir; renklendiriciler FD&C 
Blue 1 (28mg/10mg) ve FD&C Blue 1 ve sarı demir oksittir (14mg/10mg).

12 KLİNİK FARMAKOLOJİ

12.1 Eylem Mekanizması

NAMZARIC kapsülleri iki onaylı ilaç içerir: memantin hidroklorür uzatılmış salımlı ve donepezil 
hidroklorür. Bu ilaçların her birinin Alzheimer hastalığında farklı bir mekanizmaya sahip 
olduğu varsayılmaktadır.

memantin

Uyarıcı amino asit glutamat tarafından merkezi sinir sistemi NMDA reseptörlerinin kalıcı aktivasyonunun, 
Alzheimer hastalığının semptomatolojisine katkıda bulunduğu varsayılmıştır. Memantinin, terapötik 
etkisini, tercihen NMDA reseptörü tarafından işletilen katyon kanallarına bağlanan, düşük ila orta afiniteli, 
rekabetçi olmayan (açık kanal) NMDA reseptörü antagonisti olarak hareket etmesi yoluyla gösterdiği 
varsayılır. Alzheimer hastalığı olan hastalarda memantinin nörodejenerasyonu önlediğine veya 
yavaşlattığına dair bir kanıt yoktur.

Donepezil

Alzheimer hastalığının bilişsel belirti ve semptomlarının patogenezi üzerine mevcut teoriler, bazılarını 
kolinerjik nörotransmisyon eksikliğine bağlamaktadır. Donepezil'in terapötik etkisini kolinerjik işlevi 
artırarak gösterdiği varsayılmaktadır. Bu, asetilkolinesteraz tarafından hidrolizinin geri dönüşümlü 
inhibisyonu yoluyla merkezi sinir sistemindeki asetilkolin konsantrasyonunun arttırılmasıyla 
gerçekleştirilir. Donepezil'in Alzheimer hastalığı olan hastalarda nörodejenerasyonu önlediğine veya 
yavaşlattığına dair bir kanıt yoktur.

12.3 Farmakokinetik

NAMZARIC

NAMZARIC, bireysel memantin hidroklorür uzatılmış salımlı ve donepezil 
hidroklorürün birlikte uygulanmasına biyoeşdeğerdi.

Maruz kalma (AUC ve Cmaksimum) tok veya aç durumda NAMZARIC uygulamasını takiben memantin ve 
donepezil benzerdi. Ayrıca, NAMZARIC uygulamasını takiben, elma püresi üzerine serpilmiş 
bozulmamış kapsül veya kapsül içeriği olarak memantin ve donepezil maruziyeti sağlıklı deneklerde 
benzerdi.

memantin hidroklorür
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Memantin, oral uygulamadan sonra iyi emilir ve terapötik doz aralığında lineer farmakokinetiğe 
sahiptir. Ağırlıklı olarak değişmeden idrarla atılır ve yaklaşık 60-80 saatlik bir terminal eliminasyon 
yarı ömrüne sahiptir. Günde bir kez 28 mg uzun süreli salım memantin hidroklorür ile günde iki kez 
10 mg memantin hidroklorürü karşılaştıran bir çalışmada, Cmaksimumve AUC0-24

değerler, memantin hidroklorür uzatılmış salımlı dozaj rejimi için sırasıyla %48 ve %33 
daha yüksekti.

absorpsiyon

Memantin hidroklorür uzatılmış salımının çoklu doz uygulamasından sonra, dozdan 9-12 saat sonra 
memantin doruk konsantrasyonları meydana gelir. Kapsül bozulmadan alındığında veya içindekiler 
elma püresi üzerine serpildiğinde memantin hidroklorür uzatılmış salimli emiliminde hiçbir fark 
yoktur.

Tek doz uygulamadan sonra, memantin maruziyetinde C'ye bağlı olarak hiçbir fark yoktur.
maksimumveya AUC, ilaç ürünü yiyecekle birlikte veya aç karnına uygulandığında memantin 
hidroklorür uzatılmış salımı için. Bununla birlikte, doruk plazma konsantrasyonlarına aç karnına 
uygulamadan yaklaşık 25 saat sonra ve gıda ile uygulamadan yaklaşık 18 saat sonra ulaşılır.

Dağıtım

Memantinin ortalama dağılım hacmi 9-11 L/kg'dır ve plazma protein bağlanması düşüktür (%45).

Metabolizma

Memantin kısmi hepatik metabolizmaya uğrar. Hepatik mikrozomal CYP450 enzim 
sistemi, memantin metabolizmasında önemli bir rol oynamaz.

Eliminasyon

Memantin, ağırlıklı olarak idrarla değişmeden atılır ve yaklaşık 60-80 saatlik bir terminal 
eliminasyon yarı ömrüne sahiptir. Uygulanan ilacın yaklaşık %48'i değişmeden idrarla atılır; geri 
kalanı, esas olarak, minimum NMDA reseptörü antagonistik aktivitesine sahip olan üç polar 
metabolite dönüştürülür: N-glukuronid konjugatı, 6-hidroksi memantin ve
1-nitrozo-deamine memantin. Uygulanan dozun toplam %74'ü ana ilaç ve N-glukuronid 
konjugatının toplamı olarak atılır. Renal klirens, pH'a bağlı tübüler yeniden emilim tarafından 
yönetilen aktif tübüler sekresyonu içerir.

Özel Popülasyonlarda Farmakokinetik

Böbrek yetmezliği

Memantin farmakokinetiği, hafif böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi, CLcr,
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> 50 – 80 mL/dk), orta derecede böbrek yetmezliği olan 8 denek (CLcr 30 - 49 mL/dk), şiddetli 
böbrek yetmezliği olan 7 denek (CLcr 5 - 29 mL/dk) ve 8 sağlıklı denek (CLcr > 80 mL/dk) min) 
böbrek yetmezliği olan deneklere yaş, ağırlık ve cinsiyete göre mümkün olduğunca yakın 
eşleştirilmiştir. ortalama EAA0-∞Sağlıklı deneklere kıyasla hafif, orta ve şiddetli böbrek yetmezliği 
olan kişilerde sırasıyla %4, %60 ve %115 artmıştır. Sağlıklı deneklere kıyasla hafif, orta ve şiddetli 
böbrek yetmezliği olan kişilerde terminal eliminasyon yarı ömrü sırasıyla %18, %41 ve %95 arttı[
bkz. Dozaj ve Uygulama (2.3) ve Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.6)].

Karaciğer yetmezliği

Memantin farmakokinetiği, orta dereceli karaciğer yetmezliği olan 8 gönüllüde (Child-Pugh Sınıf B, puan 7-9) 
ve yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığı ile eşleşen 8 gönüllüde 20 mg'lık tek oral dozların uygulanmasını takiben 
değerlendirildi. karaciğer yetmezliği olan denekler. Memantin maruziyetinde herhangi bir değişiklik olmadı 
(C'ye göremaksimumve EAA) sağlıklı gönüllülerle karşılaştırıldığında orta derecede karaciğer yetmezliği olan 
hastalarda. Bununla birlikte, sağlıklı gönüllülere kıyasla orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
terminal eliminasyon yarı ömrü yaklaşık %16 artmıştır. Memantinin farmakokinetiği, şiddetli karaciğer 
yetmezliği olan hastalarda değerlendirilmemiştir.

Cinsiyet

Günde 20 mg memantin hidroklorürün çoklu doz uygulamasını takiben, dişiler erkeklerden yaklaşık 
%45 daha yüksek maruziyete sahipti, ancak vücut ağırlığı dikkate alındığında maruziyette herhangi 
bir fark yoktu.

Yaşlı

Genç ve yaşlı hastalarda memantinin farmakokinetiği benzerdir.

İlaç-İlaç Etkileşimleri

Kolinesteraz İnhibitörleri ile birlikte kullanın

Memantinin AChE inhibitörü donepezil hidroklorür ile birlikte uygulanması, her iki bileşiğin de 
farmakokinetiğini etkilemedi. Ayrıca memantin, donepezil tarafından AChE inhibisyonunu 
etkilemedi. Orta ila şiddetli Alzheimer hastalığı olan hastalarda yapılan 24 haftalık kontrollü bir 
klinik çalışmada, memantin hızlı salınım ve donepezil kombinasyonu ile gözlenen advers olay 
profili, tek başına donepezil ile benzerdi.

Memantinin Diğer İlaçların Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Laboratuvar ortamındaCYP450 enzimlerinin markör substratları (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) bu enzimlerin memantin tarafından minimal inhibisyonunu göstermiştir. Ek olarak,laboratuvar 
ortamında çalışmalar, etkinlikle ilişkili konsantrasyonları aşan konsantrasyonlarda, memantinin sitokrom P450 izozimleri 
CYP1A2, -2C9, -2E1 ve -3A4/5'i indüklemediğini göstermektedir. Bu enzimler tarafından metabolize edilen ilaçlarla 
herhangi bir farmakokinetik etkileşim beklenmemektedir.
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Farmakokinetik çalışmalar, memantinin varfarin ve bupropion ile etkileşim potansiyelini 
değerlendirdi. Memantin, CYP2B6 substratı bupropionun veya metaboliti hidroksibupropionun 
farmakokinetiğini etkilememiştir. Ayrıca memantin, protrombin INR ile değerlendirildiği üzere 
varfarinin farmakokinetiğini veya farmakodinamiğini etkilememiştir.

Diğer İlaçların Memantin Üzerine Etkisi

Memantin ağırlıklı olarak renal yoldan elimine edilir ve CYP450 sisteminin substratları ve/veya 
inhibitörleri olan ilaçların memantinin farmakokinetiğini değiştirmesi beklenmez. Tek doz bupropion, 
kararlı durumda memantinin farmakokinetiğini etkilememiştir.

Böbrek Mekanizmaları Yoluyla Elimine Edilen İlaçlar

Memantin kısmen tübüler sekresyonla elimine edildiğinden, hidroklorotiyazid (HCTZ), triamteren 
(TA), metformin, simetidin, ranitidin, kinidin ve nikotin dahil olmak üzere aynı renal katyonik 
sistemi kullanan ilaçların birlikte uygulanması potansiyel olarak plazma düzeylerinde değişikliğe 
neden olabilir. her iki ajanın da. Bununla birlikte, memantin hidroklorür ve HCTZ/TA'nın birlikte 
uygulanması, ne memantin ne de TA'nın biyoyararlanımını etkilemedi ve HCTZ'nin biyoyararlanımı 
%20 azaldı. Ek olarak, memantin hidroklorürün antihiperglisemik ilaç Glucovance ile birlikte 
uygulanması-(gliburid ve metformin hidroklorür) memantin, metformin ve gliburidin 
farmakokinetiğini etkilememiştir. Ayrıca memantin, Glucovance'ın serum glukoz düşürücü etkisini 
değiştirmedi.-, farmakodinamik bir etkileşimin olmadığını gösterir.

Plazma Proteinlerine Yüksek Bağlı İlaçlar

Memantinin plazma proteinlerine bağlanması düşük olduğundan (%45), varfarin ve digoksin gibi plazma 
proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlarla etkileşim olası değildir.

Donepezil Hidroklorür

Donepezilin farmakokinetiği, günde bir kez verilen 1-10 mg doz aralığında doğrusaldır. 
Donepezil hidroklorür tabletlerinin emilim hızı ve kapsamı yiyeceklerden etkilenmez.

Donepezil, %100 nispi oral biyoyararlanım ile emilir ve 3 ila 4 saatte doruk plazma 
konsantrasyonlarına ulaşır.

Donepezilin eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 70 saattir ve ortalama görünür plazma klerensi (Cl/F) 0.13 
– 0.19 L/saat/kg'dır. Çoklu doz uygulamasını takiben donepezil plazmada 4-7 kat birikir ve 15 gün 
içinde kararlı duruma ulaşılır. Kararlı durum dağılım hacmi 12 - 16 L/kg'dır. Donepezil, 2-1000 ng/mL 
konsantrasyon aralığında, başlıca albüminlere (yaklaşık %75) ve alfa-1-asit glikoproteine   (yaklaşık 
%21) olmak üzere insan plazma proteinlerine yaklaşık olarak %96 oranında bağlanır.

Donepezil, idrarla bozulmadan atılır ve geniş ölçüde metabolize edilerek, ikisinin aktif olduğu 
bilinen dört ana metabolite ve tümü tanımlanmamış bir dizi minör metabolite dönüşür. 
Donepezil, CYP 450 izoenzimleri 2D6 ve 3A4 tarafından metabolize edilir ve
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glukuronidasyona uğrar. yönetiminin ardından14Uygulanan dozun yüzdesi olarak ifade edilen C-işaretli 
donepezil, plazma radyoaktivitesi, birincil olarak intakt donepezil (%53) ve AChE'yi aynı düzeyde inhibe 
ettiği bildirilen 6-0-desmetil donepezil (%11) olarak mevcuttu. donepezil olaraklaboratuvar ortamında
ve plazmada donepezilin yaklaşık %20'sine eşit konsantrasyonlarda bulunmuştur. Toplam 
radyoaktivitenin yaklaşık %57'si ve %15'i 10 günlük bir süre içinde sırasıyla idrar ve dışkıda geri 
kazanılırken, %28'i geri kazanılmadan kaldı ve donepezil dozunun yaklaşık %17'si değişmemiş ilaç 
olarak idrarda geri kazanıldı. Alzheimer hastalarında CYP2D6 genotipinin etkisinin incelenmesi, 
CYP2D6 genotip alt grupları arasında klirens değerlerinde farklılıklar gösterdi. Hızlı metabolize 
edenlerle karşılaştırıldığında, zayıf metabolizörler %31.5 daha yavaş ve ultra hızlı metabolizörler %24 
daha hızlı klirense sahipti. Bu sonuçlar, CYP2D6'nın donepezil metabolizmasında minör bir rolü 
olduğunu göstermektedir.

Böbrek yetmezliği

Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği (CLcr < 18 mL/dk/1.73 m2) olan 11 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada2) 
donepezil hidroklorürün klerensi, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 11 sağlıklı denekten farklı değildi.

karaciğer hastalığı

Stabil alkolik sirozu olan 10 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, donepezil hidroklorür klerensi, 
yaş ve cinsiyet açısından benzer 10 sağlıklı deneğe göre %20 azalmıştır.

Yaş

Donepezil hidroklorürün farmakokinetiğinde yaşa bağlı farklılıkları incelemek için resmi bir 
farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. Popülasyon farmakokinetik analizi, hastalarda donepezil 
klerensinin artan yaşla birlikte azaldığını göstermiştir. 65 yaşındaki deneklerle karşılaştırıldığında, 90 
yaşındaki denekler klirenste %17'lik bir düşüşe sahipken, 40 yaşındaki denekler klirenste %33'lük bir 
artışa sahiptir. Yaşın donepezil klerensi üzerindeki etkisi klinik olarak anlamlı olmayabilir.

Cinsiyet ve Irk

Cinsiyet ve ırkın donepezil hidroklorürün atılımı üzerindeki etkilerini araştırmak için spesifik bir 
farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, Alzheimer hastalığı olan hastalarda ölçülen 
plazma donepezil konsantrasyonlarının retrospektif farmakokinetik analizi ve popülasyon 
farmakokinetik analizi, cinsiyet ve ırkın (Japonlar ve Kafkasyalılar) donepezil hidroklorür klirensini 
önemli derecede etkilemediğini göstermektedir.

Vücut ağırlığı

Vücut ağırlığı ve klirens arasında bir ilişki kaydedilmiştir. 50 kg'dan 110 kg'a kadar vücut ağırlığı 
aralığında, klerens 7,77 L/sa'dan 14,04 L/saate yükselmiştir ve 70 kg'lık bireyler için 10 L/h'lik bir 
değere sahiptir.
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İlaç-İlaç Etkileşimleri

Donepezil hidroklorürün Diğer İlaçların Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Numaracanlıdaklinik araştırmalar donepezil hidroklorürün CYP3A4 (örn. sisaprid, terfenadin) veya CYP2D6 (örn. 
imipramin) tarafından metabolize edilen ilaçların klirensi üzerindeki etkisini araştırmıştır. Yine de,laboratuvar ortamında
çalışmalar, donepezilin terapötik plazma konsantrasyonları (164 nM) göz önüne alındığında, bu enzimlere düşük bir 
bağlanma oranı (ortalama Ki yaklaşık 50-130 uM) göstermektedir, bu da çok az etkileşim olasılığını gösterir. Dayalı
laboratuvar ortamındaçalışmalarda donepezil, klinik olarak anlamlı konsantrasyonlarda CYP2B6, CYP2C8 ve CYP2C19'un 
doğrudan inhibisyonuna dair çok az kanıt gösterir veya hiç göstermez.

Donepezil hidroklorürün enzim indüksiyonu için herhangi bir potansiyele sahip olup olmadığı 
bilinmemektedir. Resmi farmakokinetik çalışmalar, donepezil hidroklorürün teofilin, simetidin, varfarin, 
digoksin ve ketokonazol ile etkileşim potansiyelini değerlendirdi. Donepezil hidroklorürün bu ilaçların 
farmakokinetiği üzerinde herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

Diğer İlaçların Donepezil hidroklorür Metabolizması Üzerine Etkisi

Alzheimer hastalığı olan hastalarda ölçülen plazma donepezil konsantrasyonlarının bir popülasyon 
farmakokinetik analizinde CYP2D6 inhibitörlerinin küçük bir etkisi tanımlanmıştır. Bilinen bir CYP2D6 
inhibitörü ile kombinasyon halinde 10 veya 23 mg alan hastalarda donepezil klerensi yaklaşık %17 
azalmıştır. Bu sonuç, CYP2D6'nın donepezilin minör bir metabolik yolu olduğu sonucuyla tutarlıdır.

Resmi farmakokinetik çalışmalar, donepezil hidroklorür metabolizmasının digoksin veya simetidin 
ile birlikte uygulanmasından önemli ölçüde etkilenmediğini göstermiştir.

Birlaboratuvar ortamındaçalışma donepezilin bir P-glikoprotein substratı olmadığını göstermiştir.

Plazma Proteinlerine Yüksek Bağlı İlaçlar

Uyuşturucu yer değiştirme çalışmaları yapıldılaboratuvar ortamındayüksek oranda bağlanan bu ilaç (%96) 
ile furosemid, digoksin ve varfarin gibi diğer ilaçlar arasında. 0,3-10 mikrogram/mL konsantrasyonlardaki 
donepezil hidroklorür, furosemid (5 mikrogram/mL), digoksin (2 ng/mL) ve varfarinin (3 mikrogram/mL) 
insan albüminine bağlanmasını etkilememiştir. Benzer şekilde donepezil hidroklorürün insan albüminine 
bağlanması furosemid, digoksin ve varfarinden etkilenmemiştir.

13 KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

memantin

Farelerde yapılan 113 haftalık bir oral çalışmada kanserojenlik kanıtı bulunmamıştır.
40 mg/kg/gün (mg/m2'de NAMZARIC'in [28 mg/10 mg] önerilen maksimum insan dozunda 
[MRHD] memantin dozunun 7 katı)2temel). Ayrıca kanserojen olduğuna dair bir kanıt yoktu.
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sıçanlar 71 hafta boyunca 40 mg/kg/gün'e kadar oral olarak dozlandı ve ardından 20 mg/kg/gün (mg/m2'de 
MRHD'nin 14 ve 7 katı)2sırasıyla) 128 hafta boyunca.

Memantin, aşağıdaki koşullarda değerlendirildiğinde hiçbir genotoksik potansiyel kanıtı üretmedi.laboratuvar ortamında

S. typhimuriumveyaE. koliters mutasyon testi, birlaboratuvar ortamındainsan lenfositlerinde kromozomal 
sapma testi, bircanlıdasıçanlarda kromozom hasarı için sitogenetik tahlil vecanlıdafare mikronükleus tahlili. 
Sonuçlar belirsizdilaboratuvar ortamındaÇin hamsteri V79 hücreleri kullanılarak gen mutasyonu tahlili.

18 mg/kg/gün'e kadar uygulanan sıçanlarda doğurganlık veya üreme performansında herhangi bir 
bozulma görülmedi (mg/m2'de NAMZARIC'in MRHD'sinde memantin dozunun 6 katı).2dişilerde 
çiftleşmeden 14 gün öncesinden gebelik ve laktasyona kadar veya erkeklerde çiftleşmeden 60 gün önce 
sözlü olarak.

Donepezil

Farelerde 180 mg/kg/güne kadar oral dozlarda gerçekleştirilen 88 haftalık bir donepezil karsinojenisite 
çalışmasında kanserojen potansiyele dair hiçbir kanıt elde edilmemiştir (mg/m2'de NAMZARIC'in 
MRHD'sinde donepezil dozunun yaklaşık 90 katı).2veya 30 mg/kg/gün'e kadar oral dozlarda sıçanlarda 
yapılan 104 haftalık bir karsinojenisite çalışmasında (mg/m2'de NAMZARIC'in MRHD'sinde donepezil 
dozunun yaklaşık 30 katı).2temel).

Donepezil, bir dizi genotoksisite tahlilinde negatifti (laboratuvar ortamındabakteri ters mutasyon, laboratuvar 
ortamındafare lenfomasıtk,laboratuvar ortamındakromozomal anormallik vecanlıdafare mikronukleusu).

Donepezil, 10 mg/kg/gün'e kadar oral dozlarda sıçanlarda fertilite üzerinde hiçbir etki göstermemiştir (mg/m2'de 
NAMZARIC'in MRHD'sinde donepezil dozunun yaklaşık 10 katı).2bazında) çiftleşmeden önce ve çiftleşme sırasında 
erkeklere ve kadınlara uygulandığında ve dişilerde implantasyona devam edildiğinde.

13.2 Hayvan Toksikolojisi ve/veya Farmakolojisi

Sıçanlarda posterior singulat ve retrosplenial neokortekslerin III ve IV kortikal katmanlarındaki 
multipolar ve piramidal hücrelerde, diğer NMDA reseptör antagonistleri uygulanan kemirgenlerde 
meydana geldiği bilinenlere benzer, memantin kaynaklı nöronal lezyonlar (vakuolasyon ve nekroz). 
Tek doz memantin sonrası lezyonlar görüldü. Sıçanlara 14 gün boyunca günlük oral memantin 
dozları verildiği bir çalışmada, nöronal nekroz için etkisiz doz, mg/m2'de NAMZARIC'in MRHD'sinde 
memantin dozunun 4 katıydı.2temel.

Dişi sıçanlarda yapılan akut ve tekrarlı doz nörotoksisite çalışmalarında, memantin ve donepezilin 
kombinasyon halinde oral yoldan verilmesi, tek başına memantine kıyasla nörodejenerasyonun 
insidansında, şiddetinde ve dağılımında artışa neden olmuştur. Kombinasyonun etkisiz seviyeleri, klinik 
olarak anlamlı plazma memantin ve donepezil maruziyetleri ile ilişkilendirilmiştir.

Bu bulguların insanlarla ilgisi bilinmemektedir.
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14 KLİNİK ÇALIŞMALAR

NAMZARIC'in orta ila şiddetli Alzheimer hastalığı olan hastalar için bir tedavi olarak etkinliği, 
NAMZARIC'in birlikte uygulanan memantin hidroklorür uzatılmış salımlı ve donepezil 
hidroklorür ile biyoeşdeğerliğinin gösterilmesiyle kurulmuştur.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

memantin hidroklorür

Donepezil hidroklorür de dahil olmak üzere asetilkolinesteraz inhibitörleri ile birlikte uygulandığında 
orta ila şiddetli Alzheimer hastalığı olan hastalar için bir tedavi olarak memantin hidroklorürün 
uzatılmış salımının etkinliği, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmanın sonuçlarına dayanmaktadır.

Memantin Hidroklorür Uzatılmış Salınımının 24 Haftalık Çalışması

Bu, orta ila şiddetli Alzheimer hastalığı (DSM-IV kriterleri ve AD için NINCDS-ADRDA kriterleri 
ile teşhis edilen, Taramada Mini Mental Durum Muayenesi [MMSE] skoru ≥ 3 ve ≤ 14 olan) 
677 ayaktan hastada yapılan randomize, çift kör bir klinik araştırmaydı. ve Baseline) 
taramadan önce 3 ay boyunca stabil bir dozda asetilkolinesteraz inhibitörü (AChEI) tedavisi 
alan. Hastaların yaklaşık %68'i AChEI olarak donepezil almıştır. Bu çalışmaya katılan 
hastaların ortalama yaşı, 49-97 yıl aralığında 76,5 idi. Hastaların yaklaşık %72'si kadın ve 
%94'ü beyaz ırktandı.

Çalışma Sonuç Ölçütleri

Memantin hidroklorür uzatılmış salınımının etkinliği, bu çalışmada Şiddetli Bozulma Bataryası 
(SIB) ve Klinisyenin Mülakata Dayalı Değişim İzleniminin (CIBIC-Plus) eş-birincil etkililik 
parametreleri kullanılarak değerlendirildi.

Memantin hidroklorür uzatılmış salınımının bilişsel performansı iyileştirme yeteneği, orta ila 
şiddetli demansı olan hastalarda bilişsel işlevin değerlendirilmesi için onaylanmış çok öğeli bir 
araç olan Şiddetli Bozulma Pili (SIB) ile değerlendirildi. SIB, dikkat, yönelim, dil, bellek, görsel-
uzaysal yetenek, inşa, uygulama ve sosyal etkileşim unsurları dahil olmak üzere bilişsel 
performansın seçilmiş yönlerini inceler. SIB puanlama aralığı 0 ile 100 arasındadır ve daha 
düşük puanlar daha fazla bilişsel bozulmayı gösterir.

Memantin hidroklorür uzatılmış salınımının genel bir klinik etki üretme kabiliyeti, bakıcı bilgilerinin 
kullanılmasını gerektiren Klinisyenin Mülakat Tabanlı Değişim İzlenimi kullanılarak değerlendirildi, 
CIBIC-Plus. CIBIC-Plus tek bir cihaz değildir ve ADCS-ADL veya SIB gibi standartlaştırılmış bir cihaz 
değildir. Araştırma ilaçları için yapılan klinik araştırmalarda, her biri derinlik ve yapı açısından farklı 
olan çeşitli CIBIC formatları kullanılmıştır. Bu nedenle, bir CIBIC-Plus'tan elde edilen sonuçlar, 
kullanıldığı deney veya deneylerden elde edilen klinik deneyimi yansıtır ve diğer klinik deneylerden 
elde edilen CIBIC-Plus değerlendirmelerinin sonuçlarıyla doğrudan karşılaştırılamaz. Bu denemede 
kullanılan CIBIC-Plus, dört alanın başlangıçtaki ve sonraki zaman noktalarındaki kapsamlı bir 
değerlendirmeye dayanan yapılandırılmış bir araçtı:
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(günlük yaşam aktiviteleri dahil), bilişsel ve davranışsal. Hastayla yapılan görüşme sırasındaki 
gözlemine dayalı olarak onaylanmış ölçekleri kullanan yetenekli bir klinisyenin, değerlendirilen aralıkta 
hastanın davranışına aşina olan bir bakıcı tarafından sağlanan bilgilerle birlikte değerlendirmesini 
temsil eder. CIBIC-Plus, "belirgin iyileşmeyi" belirten 1 puandan 4 puana, "değişiklik yok"u belirten 7 
puana ve "belirgin kötüleşmeyi" belirten yedi puanlık bir kategorik derecelendirme olarak puanlanır. 
CIBIC-Plus, bakıcılardan alınan bilgileri (CIBIC) veya diğer küresel yöntemleri kullanmayan 
değerlendirmelerle sistematik olarak doğrudan karşılaştırılmamıştır.

Çalışma Sonuçları

Bu çalışmada, 677 hasta aşağıdaki 2 tedaviden birine randomize edilmiştir: uzatılmış 
salimli memantin hidroklorür 28 mg/gün veya plasebo, halen bir AChEI (donepezil, 
galantamin veya rivastigmin) alırken.

Şiddetli Bozulma Pili (SIB) Üzerindeki Etkiler

Şekil 1, çalışmanın 24 haftasını tamamlayan iki tedavi grubu için SIB puanındaki başlangıca göre değişimin 
zaman sürecini göstermektedir. 24 haftalık tedavide, memantin hidroklorür uzatılmış salımlı 28 mg/AChEI 
ile tedavi edilen (kombinasyon tedavisi) hastalar için plasebo/AChEI (monoterapi) alan hastalarla 
karşılaştırıldığında SIB değişiklik skorlarındaki ortalama fark 2.6 birim olmuştur. Bir LOCF analizi 
kullanılarak, memantin hidroklorür uzatılmış salımlı 28 mg/AChEI tedavisi, plasebo/AChEI'den istatistiksel 
olarak anlamlı derecede üstündü.
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Şekil 1: 24 haftalık tedaviyi tamamlayan hastalar için SIB skorunda başlangıca göre değişimin zaman 
süreci.

Şekil 2, X ekseninde gösterilen SIB skorunda en azından iyileşme ölçüsüne ulaşan her tedavi 
grubundan hastaların kümülatif yüzdelerini gösterir. Eğriler, memantin hidroklorür uzatılmış 
salımlı 28 mg/AChEI ve plasebo/AChEI'ye atanan her iki hastanın da geniş bir yanıt aralığına 
sahip olduğunu, ancak memantin hidroklorür uzatılmış salımlı
28 mg/AChEI grubunun bir iyileşme veya daha küçük bir düşüş göstermesi daha olasıdır.
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Şekil 2: SIB puanlarında başlangıca göre belirtilen değişikliklerle 24 haftalık çift kör tedaviyi 
tamamlayan hastaların kümülatif yüzdesi.

Eşzamanlı Donepezil Tedavisi Alan Hasta Alt Kümesinde Şiddetli Bozulma Pili (SIB) Üzerindeki 
Etkiler

Memantin hidroklorür uzatılmış salımlı 28 mg veya plasebo almak üzere randomize edilen hastaların 
yaklaşık %68'i Başlangıçta ve çalışma boyunca donepezil alıyordu. 24 haftalık tedavide, eşzamanlı 
donepezil tedavisi gören hastalarda, memantin hidroklorür uzatılmış salimli 28 mg ile tedavi edilen 
hastalar için plasebo alan hastalarla karşılaştırıldığında (2.7 birim) SIB değişiklik skorlarındaki 
ortalama fark, tüm hastalar için gözlemlenene benzerdi. çalışma popülasyonu (2.6 birim).
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Klinisyenin Mülakata Dayalı Değişim İzleniminin Etkileri Artı Bakım Veren Girdisi (CIBIC-Plus)

Şekil 3, çalışmanın 24 haftasını tamamlayan iki tedavi grubundaki hastalar için CIBIC-Plus skorunun 
zaman sürecini göstermektedir. 24 haftalık tedavide, memantin hidroklorür uzatılmış salımlı 28 mg/AChEI 
ile tedavi edilen hastalar için plasebo/AChEI alan hastalarla karşılaştırıldığında CIBIC-Plus skorlarındaki 
ortalama fark 0.3 birim olmuştur. Bir LOCF analizi kullanılarak, memantin hidroklorür uzatılmış salımlı 28 
mg/AChEI tedavisi, plasebo/AChEI'den istatistiksel olarak anlamlı derecede üstündü.

Şekil 3: 24 haftalık tedaviyi tamamlayan hastalar için CIBIC-Plus skorunun zaman süreci.

Şekil 4, 24 haftalık tedaviyi tamamlayan tedavi gruplarının her birine atanan hastalar tarafından 
elde edilen CIBIC-Plus puanlarının yüzde dağılımının bir histogramıdır.
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Şekil 4: 24. haftada CIBIC-Plus derecelendirmelerinin dağılımı.

Eşzamanlı Donepezil Tedavisi Alan Hasta Alt Grubunda CIBIC-Plus Üzerindeki Etkiler

Memantin hidroklorür uzatılmış salımlı 28 mg veya plasebo almak üzere randomize edilen hastaların 
yaklaşık %68'i başlangıçta ve çalışma boyunca donepezil alıyordu. 24 haftalık tedavide, birlikte 
donepezil alan hastalarda, memantin hidroklorür uzatılmış salımlı 28 mg ile tedavi edilen hastalar için 
CIBIC-Plus skorlarındaki ortalama fark, plasebo alan hastalarla karşılaştırıldığında (0,3 birim), tüm 
hastalar için gözlenene benzerdi. çalışma popülasyonu (0.3 birim).

Donepezil Hidroklorür

Ağır Alzheimer hastalığı olan hastalar için bir tedavi olarak donepezil hidroklorürün etkinliği, iki 
çift kör, plasebo kontrollü çalışmanın sonuçlarına dayanmaktadır.

6 Aylık Donepezil Hidroklorür Çalışması

Bu, İsveç'te NINCDS-ADRDA ve DSM-IV kriterleri, MMSE: 1-10 aralığında olası veya olası 
Alzheimer hastalığı olan hastalarda yürütülen randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir klinik 
çalışmadır. Şiddetli Alzheimer hastalığı olan iki yüz kırk sekiz (248) hasta donepezil hidroklorür 
veya plaseboya randomize edildi. Donepezil hidroklorür tedavisine randomize edilen hastalarda 
tedaviye 28 gün süreyle günde bir kez 5 mg ile başlandı ve
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daha sonra günde bir kez 10 mg'a yükseltildi. 6 aylık tedavi süresinin sonunda donepezil hidroklorür 
ile tedavi edilen hastaların %90.5'i 10 mg/gün dozunu alıyordu. Hastaların ortalama yaşı 59 ile 99 
arasında değişen 84.9 yıldı. Hastaların yaklaşık %77'si kadın ve %23'ü erkekti. Hastaların neredeyse 
tamamı beyaz ırktandı. Hastaların çoğunda (donepezil hidroklorür ile tedavi edilen hastaların %83.6'sı 
ve plasebo ile tedavi edilen hastaların %84,2'si) olası AD teşhisi konmuştur.

Çalışma Sonuç Ölçütleri

Donepezil hidroklorür ile tedavinin etkinliği, daha fazla engelli hasta için tasarlanmış bir araç 
kullanılarak bilişsel işlevi ve bakıcı tarafından derecelendirilen değerlendirme yoluyla genel işlevi 
değerlendiren bir ikili sonuç değerlendirme stratejisi kullanılarak değerlendirildi. Bu çalışma, 
donepezil hidroklorür alan hastaların, plaseboya kıyasla her iki ölçümde de önemli iyileşme 
yaşadığını göstermiştir.

Donepezil hidroklorürün bilişsel performansı iyileştirme yeteneği SIB ile değerlendirildi.

Günlük işlev, Şiddetli Alzheimer Hastalığı için Günlük Yaşam Envanteri (ADCS-ADL-şiddetli) için 
Modifiye Alzheimer Hastalığı Ortak Çalışma Aktiviteleri kullanılarak değerlendirildi. ADCS-
ADLsevere, hastaların işlevsel yeteneklerini ölçmek için kullanılan kapsamlı bir ADL soruları dizisi 
olan Günlük Yaşam Envanterinin Alzheimer Hastalığı Ortak Çalışma Faaliyetlerinden türetilmiştir. 
Her ADL öğesi, en yüksek bağımsız performans seviyesinden tam kayba kadar derecelendirilir. 
ADCS-ADL-ağır, hastanın yemek yeme, giyinme, banyo yapma, telefon kullanma, etrafta dolaşma 
(veya seyahat etme) ve diğer günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme; orta ila şiddetli demansı 
olan hastaların değerlendirilmesi için onaylanmıştır. ADCS-ADL-şiddetli, 0 ila 54 arasında bir 
puanlama aralığına sahiptir, düşük puanlar daha fazla fonksiyonel bozulmayı gösterir. 
Araştırmacı, bu çalışmada hastanın işleyişine aşina olan bir hemşire personeli olan bir bakıcıyla 
görüşerek envanteri gerçekleştirir.

SIB üzerindeki etkiler

Şekil 5, çalışmanın 6 ayı boyunca iki tedavi grubu için SIB skorundaki başlangıca göre değişimin zaman 
sürecini göstermektedir. 6 aylık tedavide donepezil hidroklorür ile tedavi edilen hastalar için plasebo 
alan hastalarla karşılaştırıldığında SIB değişiklik skorlarındaki ortalama fark 5,9 puan olmuştur. 
Donepezil hidroklorür tedavisi, plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı derecede üstündü.
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Şekil 5. 6 aylık Tedaviyi Tamamlayan Hastalar için SIB Skorunda Başlangıca Göre Değişimin Zaman 
Süreci.

Şekil 6, X ekseninde gösterilen SIB skorundaki iyileşme ölçüsüne ulaşan iki tedavi grubunun her 
birinden hastaların kümülatif yüzdelerini göstermektedir. Hem donepezil hidroklorür hem de plasebo 
verilen hastalar geniş bir yanıt aralığına sahipken, eğriler donepezil hidroklorür grubunun bilişsel 
performansta daha büyük bir gelişme gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.
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Şekil 6. SIB Puanlarında Başlangıca Göre Belirli Değişikliklerle 6 Aylık Çift-kör Tedaviyi 
Tamamlayan Hastaların Kümülatif Yüzdesi.
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Şekil 7. 6 Aylık Tedaviyi Tamamlayan Hastalar için ADCS-ADL-Şiddetli Skorunda Başlangıca 
Göre Değişimin Zaman Süreci.

ADCS-ADL-şiddetli üzerindeki etkiler

Şekil 7, çalışmanın 6 ayı boyunca iki tedavi grubundaki hastalar için ADCS-ADL-ağır skorlarında başlangıca 
göre değişimin zaman sürecini göstermektedir. 6 aylık tedaviden sonra, donepezil hidroklorür ile tedavi 
edilen hastalar için ADCS-ADL-şiddetli değişiklik skorlarındaki ortalama fark, plasebo alan hastalarla 
karşılaştırıldığında 1.8 puan olmuştur. Donepezil hidroklorür tedavisi, plaseboya göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede üstündü.

Şekil 8, başlangıç   ADCS-ADL-ağır skorlarından belirtilen değişikliklerle her tedavi grubundan 
hastaların kümülatif yüzdelerini gösterir. Donepezil hidroklorür ve plasebo verilen hastaların her 
ikisi de geniş bir yanıt aralığına sahipken, eğriler donepezil hidroklorür grubunun daha küçük bir 
düşüş veya iyileşme gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.
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Şekil 8. ADCS-ADL-Şiddetli Skorlarında Başlangıca Göre Belirli Değişikliklerle 6 Aylık Çift-kör 
Tedaviyi Tamamlayan Hastaların Kümülatif Yüzdesi.

24 Hafta Donepezil Hidroklorür Çalışması

Japonya'da yürütülen randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, şiddetli Alzheimer 
hastalığı olan 325 hasta günde bir kez 5 mg/gün veya 10 mg/gün donepezil hidroklorür veya 
plasebo almıştır. Donepezil hidroklorür tedavisine randomize edilen hastalar, belirlenen 
dozlarına günde 3 mg'dan başlayarak ve maksimum 6 haftaya yayılan titrasyonla ulaşmalıdır. 
İki yüz kırk sekiz (248) hasta çalışmayı tamamladı ve her tedavi grubunda çalışmayı 
tamamlayan hasta oranları benzerdi. Bu çalışma için birincil etkinlik ölçütleri SIB ve CIBIC-plus 
idi.

24 haftalık tedavide, hem SIB hem de CIBIC-plus üzerinde 10 mg/gün donepezil hidroklorür 
dozu ve plasebo arasında istatistiksel olarak anlamlı tedavi farklılıkları gözlendi. 5 mg/gün 
donepezil hidroklorür dozu, SIB'de plaseboya istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlük gösterdi, 
ancak CIBIC-plus üzerinde değil.

16 SAĞLANMA ŞEKLİ/DEPOLAMA VE TAŞIMA

16.1 Nasıl Tedarik Edilir
14 mg/10 mg: Siyah "FL 14/10" radyal baskıya sahip açık yeşil, opak kapsüller. 
30'luk şişe:
90'lık şişe:

NDC# 0456-1214-30
NDC# 0456-1214-90
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28 mg/10 mg: Siyah "FL 28/10" radyal baskıya sahip mavi, opak kapsüller. 
30'luk şişe:
90'lık şişe:

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

16.2 Depolama ve Taşıma

25°C'de (77°F) saklayın; 15°C ve 30°C (59°F ve 86°F) arasında izin verilen geziler[bkz. USP 
Kontrollü Oda Sıcaklığı]. USP'de tanımlandığı gibi sıkı, ışığa dayanıklı bir kapta dağıtın.

17 HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ

Hastaya FDA onaylı hasta etiketini okumasını tavsiye edin (Hasta Bilgileri).

Dozaj Bilgileri
• Hastaları ve bakıcıları, NAMZARIC'i reçete edildiği şekilde günde sadece bir kez almaları konusunda 

bilgilendirin.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.1)].

• Bir hasta tek bir NAMZARIC dozunu kaçırırsa, o hasta bir sonraki dozu ikiye 
katlamamalıdır. Bir sonraki doz planlandığı gibi alınmalıdır.[bkz. Dozaj ve Uygulama 
(2.1)].

• Hastaları ve bakıcıları NAMZARIC kapsüllerinin bütün olarak yutulması gerektiği konusunda 
bilgilendirin. Alternatif olarak, NAMZARIC kapsülleri açılarak elma püresi üzerine serpilebilir ve 
içeriğinin tamamı tüketilmelidir. Kapsüller bölünmemeli, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. 
Hastaları ve bakıcıları, hasar görmüş veya kurcalanma belirtileri gösteren NAMZARIC kapsüllerini 
kullanmamaları konusunda uyarın.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.2)].

Yaygın Olumsuz Reaksiyonlar
Hastalara ve bakıcılara NAMZARIC'in baş ağrısı, ishal, baş dönmesi, anoreksi, kusma, mide bulantısı ve ekimoza neden 
olabileceği konusunda tavsiyelerde bulunun.[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)].

İçin üretildi:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Forest 
Laboratories, LLC'nin yan kuruluşu.

Tarafından üretildi:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, İrlanda

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA ve Adamas Pharmaceuticals, Inc.'den lisanslıdır.
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HASTA BİLGİSİ

NAMZARIC [nam-ZAIR-ick]

(memantin hidroklorür uzatılmış salımlı ve donepezil hidroklorür) kapsüller

NAMZARIC'i almadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda bu Hasta Bilgilerini dikkatlice okuyun. Bu bilgi, 
tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında doktorunuzla konuşmanın yerini almaz.

NAMZARIC nedir?

• NAMZARIC, Alzheimer hastalığı olan kişilerde orta ila şiddetli demansı tedavi etmek için kullanılan 
reçeteli bir ilaçtır. NAMZARIC 2 ilaç, memantin HCl, NMDA reseptör antagonisti ve donepezil HCl, 
asetilkolinesteraz inhibitörleri içerir. NAMAZARIC, belirli dozlarda memantin HCl ve donepezil HCl 
alabilen kişiler içindir.

• NAMZARIC'in çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

NAMZARIC'i kimler almamalıdır?

NAMZARIC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• memantin HCl, donepezil HCl, piperidin içeren ilaçlar veya NAMZARIC'in bileşenlerinden herhangi 
birine alerjiniz var. NAMZARIC'deki bileşenlerin tam listesi için bu broşürün sonuna bakın.

Hasta NAMZARIC'i almadan önce doktoruma ne söylemeliyim?

NAMZARIC'i almadan önce,Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, doktorunuza tüm tıbbi durumlarınız hakkında bilgi 
verin:

• düzensiz, yavaş veya hızlı kalp atışları dahil olmak üzere kalp problemleriniz varsa
• astım veya akciğer sorunları var
• nöbet geçirmek
• mide ülseri var
• mesane veya böbrek problemleri var
• karaciğer sorunları var
• cerrahi, dişçilik veya diğer tıbbi prosedürleri planlayın ve anestezi kullanılabilir
• başka tıbbi durumlara sahip olmak
• hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. NAMZARIC'in doğmamış bir bebeğe zarar verip 

vermeyeceği bilinmiyor.
• emziriyor veya emzirmeyi planlıyor. NAMZARIC'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. 

NAMZARIC kullanıyorsanız, bebeğinizi beslemenin en iyi yolu hakkında doktorunuzla konuşun.

Reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirin.

Aldığınız ilaçları bilin. Yeni bir ilaç aldığınızda doktorunuza veya eczacınıza göstermek için bunların bir 
listesini tutun.

NAMZARIC'i nasıl alayım?
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• NAMZARIC'i aynen doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.
• Doktorunuzla konuşmadan dozunuzu değiştirmeyiniz veya NAMZARIC'i kullanmayı bırakmayınız.
• NAMZARIC'i her akşam yatmadan önce 1 kez ağızdan alınız.
• NAMZARIC'i aç veya tok karnına alınız.
• NAMZARIC kapsülleri, yutmadan önce açılarak elma püresi üzerine serpilebilir. Kapsüldeki tüm 

ilacı elma püresinin üzerine serpin.Yapmadozu bölün.
• NAMZARIC kapsüllerini açıp elma püresinin üzerine serpmezseniz, NAMZARIC kapsülleri bütün 

olarak yutulmalıdır.YapmaNAMZARIC kapsüllerini bölün, çiğneyin veya ezin.
• Bir dozu kaçırırsanız, NAMZARIC'i bir sonraki planlanmış dozunuzda alınız.Yapmaalmak2NAMZARIC 

dozları aynı anda.
• Yapmahasar görmüş veya kurcalanma belirtileri gösteren herhangi bir NAMZARIC kapsülü kullanın.
• Çok fazla NAMZARIC aldıysanız, doktorunuzu veya 1-800-222-1222 numaralı telefondan 

Zehir kontrol merkezini arayın veya hemen en yakın hastanenin acil servisine gidin.

NAMZARIC'in olası yan etkileri nelerdir?

NAMZARIC, aşağıdakiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir:

• anesteziye ihtiyacınız varsa kas problemleri
• yavaş kalp atışı ve bayılma.Bu, kalp sorunları olan kişilerde daha sık olur. NAMZARIC kullanırken 

hasta bayılırsa hemen doktoru arayın.
• daha fazla mide asidi.Bu, özellikle NAMZARIC kullanırken ülser ve kanama olasılığını artırır. Ülserleri 

olan veya aspirin ya da diğer NSAID'leri alan hastalarda risk daha yüksektir.
• mide bulantısı ve kusma
• idrarı geçme zorluğu
• nöbetler
• akciğer problemlerinin kötüleşmesiastımı veya diğer akciğer hastalığı olan kişilerde.

Memantin HCl'nin en yaygın yan etkileri şunlardır:

• baş ağrısı
• ishal
• baş dönmesi

Donepezilin en yaygın yan etkileri şunlardır:

• ishal
• yemek yemek istememek (anoreksiya)
• morarma

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Bunlar 
NAMZARIC'in olası tüm yan etkileri değildir. Daha fazla bilgi için, lütfen doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'de FDA'ya 
bildirebilirsiniz.

NAMZARIC nasıl saklanmalıdır?

NAMZARIC'i 59°F ve 86°F (15°C ila 30°C) arasındaki oda sıcaklığında saklayın. Kapsüller, orijinal 
reçeteli kapta veya ışığa dayanıklı başka bir kapta saklanmalıdır.
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NAMZARIC'in güvenli ve etkin kullanımı hakkında genel bilgiler

İlaçlar bazen Hasta Bilgilendirme Broşüründe listelenen amaçlar dışında reçete edilir. NAMZARIC'i reçete 
edilmediği bir durum için kullanmayınız. Sizinle aynı semptomlara sahip olsalar bile NAMZARIC'i 
başkalarına vermeyin. Onlara zarar verebilir.

Sağlık profesyonelleri için yazılan NAMZARIC hakkında bilgi almak için eczacınıza veya doktorunuza danışabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için www.NAMZARIC.com adresine gidin veya 1-800-678 1605 numaralı telefonu arayın.

NAMZARIC'in içindekiler nelerdir?

Aktif içerik:memantin hidroklorür ve donepezil hidroklorür

Aktif olmayan bileşenler:şeker küreleri, povidon, talk, hipromelloz, polietilen glikol, etilselüloz, oleik asit, 
orta zincirli trigliseritler, laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit, 
magnezyum stearat. Sert jelatin kapsüller titanyum dioksit, jelatin içerir ve gomalak cila ve siyah demir 
oksit ile basılmıştır; renklendiriciler FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) ve FD&C Blue 1 ve sarı demir oksittir (14 
mg/10 mg).

Bu Hasta Bilgileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır.

Onaylandı: 12/2014

İçin üretildi:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Forest 
Laboratories, LLC'nin yan kuruluşu.

Tarafından üretildi:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, İrlanda

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA ve Adamas Pharmaceuticals, Inc.'den lisanslıdır.
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