
NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN BIỆT Những thông tin nổi 
bật này không bao gồm tất cả những thông tin cần thiết để sử dụng viên 
nang NAMZARIC một cách an toàn và hiệu quả. Xem thông tin kê đơn đầy 
đủ cho viên nang NAMZARIC.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỐNG CHỈ ĐỊNH ------------------- ----------- 
NAMZARIC được chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn với memantine 
hydrochloride, donepezil hydrochloride, các dẫn xuất piperidine, hoặc với bất kỳ tá 
dược nào được sử dụng trong công thức (4)

Viên nang NAMZARIC (memantine hydrochloride giải phóng kéo dài và 
donepezil hydrochloride), dùng để uống
Sự chấp thuận ban đầu của Hoa Kỳ: 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG -----------------------
• NAMZARIC có khả năng làm giãn cơ loại succinylcholine quá mức 

trong khi gây mê (5.1)
• NAMZARIC có thể có tác dụng tăng cường phế vị trên các nút xoang nhĩ 

và nhĩ thất, biểu hiện như nhịp tim chậm hoặc block tim (5.2)
• Theo dõi bệnh nhân về các triệu chứng xuất huyết tiêu hóa đang hoạt động hoặc ẩn, đặc biệt 

là những bệnh nhân có nguy cơ phát triển loét cao hơn (5.3)
• NAMZARIC có thể gây tiêu chảy, buồn nôn và nôn (5.4)
• NAMZARIC có thể gây tắc nghẽn đường ra bàng quang (5.5)
• Các tình trạng làm tăng pH nước tiểu có thể làm giảm sự đào thải memantine 

trong nước tiểu, dẫn đến tăng nồng độ memantine trong huyết tương (5.5, 7.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG -------------------- -------- 
NAMZARIC là sự kết hợp giữa memantine hydrochloride giải phóng kéo dài, chất đối 
kháng thụ thể NMDA và donepezil hydrochloride, chất ức chế acetylcholinesterase, được 
chỉ định để điều trị chứng sa sút trí tuệ từ trung bình đến nặng thuộc loại Alzheimer ở   
những bệnh nhân ổn định trên:
• memantine hydrochloride (10 mg hai lần mỗi ngày hoặc 28 mg phóng thích kéo dài một 

lần mỗi ngày) và donepezil hydrochloride 10 mg (1), hoặc
• memantine hydrochloride (5 mg hai lần mỗi ngày hoặc 14 mg phóng thích kéo dài một 

lần mỗi ngày) và donepezil hydrochloride 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC ------------------ ------------
• Các phản ứng có hại thường gặp nhất xảy ra với tần suất ít nhất 

5% và cao hơn giả dược với memantine hydrochloride kéo dài 28 
mg / ngày là nhức đầu, tiêu chảy và chóng mặt (6.1)

• Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất xảy ra với tần suất ít nhất 5% ở 
bệnh nhân dùng donepezil và tỷ lệ giả dược cao gấp đôi hoặc hơn, bao 
gồm tiêu chảy, chán ăn, nôn, buồn nôn và bầm máu (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG -----------------------
• Bệnh nhân đang sử dụng memantine hydrochloride (10 mg x 2 lần / ngày hoặc 28 

mg giải phóng kéo dài ngày 1 lần) và donepezil hydrochlorid 10 mg có thể chuyển 
sang NAMZARIC 28 mg / 10 mg, uống 1 lần / ngày vào buổi tối (2.1)

• NAMZARIC có thể được uống cùng hoặc không với thức ăn, nguyên hạt hoặc rắc lên 
nước sốt táo; không chia, nhai hoặc nghiền nát (2.2)

• Suy thận nặng: bệnh nhân đang sử dụng memantine hydrochloride (5 mg x 2 
lần / ngày hoặc 14 mg giải phóng kéo dài ngày 1 lần) và donepezil hydrochlorid 
10 mg có thể chuyển sang NAMZARIC 14 mg / 10 mg (2.3)

Để báo cáo CÁC PHẢN ỨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, hãy liên hệ với Forest 
Laboratories, LLC. theo số 1-800-678-1605 hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặc 
www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TƯƠNG TÁC THUỐC ------------------ -------------
• Sử dụng kết hợp với thuốc đối kháng NMDA: sử dụng thận trọng (7.2)
• NAMZARIC có thể can thiệp vào thuốc kháng cholinergic (7.4)
• Sử dụng đồng thời succinylcholine, các chất ngăn chặn thần kinh cơ tương tự, 

hoặc chất chủ vận cholinergic có thể dẫn đến tác dụng hiệp đồng (7,5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CƯỜNG LỰC ---------------------- 
Viên nang NAMZARIC:
• 14 mg memantine hydrochloride phóng thích kéo dài và 10 mg donepezil 

hydrochloride (3)
• 28 mg memantine hydrochloride phóng thích kéo dài và 10 mg donepezil 

hydrochloride (3) Xem 17 để biết THÔNG TIN HỘI CHỨNG BỆNH NHÂN và ghi nhãn bệnh 
nhân được FDA chấp thuận.
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THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ

1 CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

NAMZARIC được chỉ định để điều trị chứng sa sút trí tuệ từ trung bình đến nặng thuộc loại Alzheimer ở   những 
bệnh nhân ổn định trên:

• memantine hydrochloride (10 mg x 2 lần / ngày hoặc 28 mg giải phóng kéo dài ngày 1 lần) và 
donepezil hydrochlorid 10 mg.

• memantine hydrochloride (5 mg x 2 lần / ngày hoặc 14 mg giải phóng kéo dài ngày 1 
lần) và donepezil hydrochlorid 10 mg (ở bệnh nhân suy thận nặng).

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

2.1 Liều lượng khuyến nghị

Bệnh nhân ổn định khi dùng memantine hydrochloride (10 mg x 2 lần / ngày hoặc 28 mg giải phóng kéo 
dài ngày 1 lần) và donepezil hydrochlorid 10 mg có thể chuyển sang NAMZARIC 28 mg / 10 mg, uống 1 lần / 
ngày vào buổi tối. Bệnh nhân nên bắt đầu NAMZARIC vào ngày sau liều cuối cùng của memantine 
hydrochloride và donepezil hydrochloride được dùng riêng rẽ.

Nếu bệnh nhân bỏ lỡ một liều NAMZARIC duy nhất, liều tiếp theo nên được thực hiện theo lịch trình, 
không tăng gấp đôi liều.

2.2 Thông tin quản trị

NAMZARIC có thể được dùng cùng hoặc không với thức ăn. Viên nang NAMZARIC có thể được uống 
nguyên vẹn hoặc có thể được mở ra, rắc lên nước sốt và nuốt mà không cần nhai. Toàn bộ nội dung 
của mỗi viên nang NAMZARIC nên được tiêu thụ; không nên chia liều.

Ngoại trừ khi đã mở và rắc lên nước sốt, như đã mô tả ở trên, viên nang NAMZARIC nên 
được nuốt toàn bộ. Viên nang NAMZARIC không được chia nhỏ, nhai hoặc nghiền nát.

2.3 Liều lượng ở bệnh nhân suy thận nặng

Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải creatinin 5-29 mL / phút, dựa trên phương trình Cockcroft-
Gault), ổn định khi dùng memantine hydrochloride (5 mg x 2 lần / ngày hoặc 14 mg kéo dài thêm 1 
lần / ngày) và donepezil hydrochlorid 10 mg, có thể chuyển sang NAMZARIC 14 mg / 10 mg, uống 
ngày 1 lần.

3 HÌNH THỨC VÀ CƯỜNG LỰC LIỀU LƯỢNG

Viên nang NAMZARIC:

• Viên nang giải phóng kéo dài 14 mg memantine hydrochloride / 10 mg donepezil hydrochloride viên nang là 
viên nang màu xanh lục nhạt, mờ đục với dấu ấn xuyên tâm “FL 14/10” màu đen.
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• Viên nang giải phóng kéo dài 28 mg memantine hydrochloride / 10 mg donepezil hydrochloride viên nang là viên 
nang màu xanh lam, mờ đục với dấu ấn xuyên tâm “FL 28/10” màu đen.

4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH

NAMZARIC được chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn với memantine hydrochloride, donepezil 
hydrochloride, các dẫn xuất piperidine, hoặc với bất kỳ tá dược nào được sử dụng trong công thức.

5 CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

5.1 Gây mê

Donepezil hydrochloride, như một chất ức chế cholinesterase, có khả năng làm giãn cơ loại 
succinylcholine quá mức trong khi gây mê.

5.2 Tình trạng tim mạch

Do tác dụng dược lý của chúng, các chất ức chế men cholinesterase có thể có tác dụng gây trương lực phế 
vị trên các nút xoang nhĩ và nhĩ thất. Tác dụng này có thể biểu hiện dưới dạng nhịp tim chậm hoặc block 
tim ở những bệnh nhân có và không có bất thường dẫn truyền tim cơ bản đã biết. Các đợt Syncopal đã 
được báo cáo liên quan đến việc sử dụng donepezil hydrochloride.

5.3 Bệnh loét dạ dày và chảy máu đường tiêu hóa

Thông qua tác dụng chính của chúng, các chất ức chế men cholinesterase có thể làm tăng tiết axit dạ dày 
do tăng hoạt tính cholinergic. Các nghiên cứu lâm sàng về donepezil hydrochloride ở liều từ 5 mg / ngày 
đến 10 mg / ngày cho thấy tỷ lệ mắc bệnh loét dạ dày tá tràng hoặc xuất huyết tiêu hóa không tăng so với 
giả dược. Bệnh nhân được điều trị bằng NAMZARIC nên được theo dõi chặt chẽ về các triệu chứng xuất 
huyết tiêu hóa đang hoạt động hoặc ẩn, đặc biệt là những bệnh nhân có nguy cơ phát triển loét cao hơn, ví 
dụ, những người có tiền sử bệnh loét hoặc những người đang dùng đồng thời thuốc chống viêm không 
steroid (NSAID).

5.4 Buồn nôn và Nôn mửa

Donepezil hydrochloride, khi bắt đầu, như một hậu quả có thể đoán trước được về các đặc tính dược 
lý của nó, đã được chứng minh là gây tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Mặc dù trong hầu hết các trường 
hợp, những tác dụng này nhẹ và thoáng qua, đôi khi kéo dài từ một đến ba tuần, và đã hết khi tiếp tục 
sử dụng donepezil hydrochloride, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ khi bắt đầu điều trị.

5.5 Tình trạng sinh dục

Mặc dù không được quan sát thấy trong các thử nghiệm lâm sàng về donepezil hydrochloride, thuốc cholinomimetics có thể gây 

tắc nghẽn đường ra bàng quang.
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Các tình trạng làm tăng pH nước tiểu có thể làm giảm sự đào thải memantine qua nước tiểu, dẫn đến tăng 
nồng độ memantine trong huyết tương[xem Tương tác thuốc (7.1)].

5.6 Động kinh

Cholinomimetics, bao gồm donepezil hydrochloride, được cho là có một số khả năng gây ra co 
giật toàn thân. Tuy nhiên, hoạt động co giật cũng có thể là một biểu hiện của bệnh Alzheimer.

5.7 Tình trạng phổi

Do tác dụng lợi mật của chúng, thuốc ức chế men cholinesterase nên được kê đơn cẩn thận cho 
những bệnh nhân có tiền sử hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn.

6 PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Các phản ứng có hại nghiêm trọng sau đây được thảo luận dưới đây và những nơi khác trong nhãn.

• Tình trạng tim mạch[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)]
• Bệnh loét dạ dày và chảy máu đường tiêu hóa[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.3)]
• Buồn nôn và ói mửa[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.4)]
• Điều kiện sinh dục[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.5)]
• Co giật[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.6)]
• Tình trạng phổi[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.7)]

6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được trong các thử 

nghiệm lâm sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc khác và 

có thể không phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực tế.

Memantine Hydrochloride

Sự phóng thích kéo dài của Memantine hydrochloride được đánh giá trong một thử nghiệm mù đôi, có đối chứng với giả dược 
ở 676 bệnh nhân bị sa sút trí tuệ từ trung bình đến nặng thuộc loại Alzheimer (341 bệnh nhân được điều trị bằng memantine 
liều 28 mg / ngày và 335 bệnh nhân được điều trị bằng giả dược). thời gian lên đến 24 tuần. Trong số các bệnh nhân được phân 
nhóm ngẫu nhiên, 236 người được điều trị bằng memantine 28 mg / ngày và 227 người được điều trị bằng giả dược có liều 
lượng donepezil ổn định trong 3 tháng trước khi sàng lọc.

Các phản ứng có hại dẫn đến việc ngừng sử dụng Memantine Hydrochloride

Trong thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với giả dược về memantine hydrochloride giải phóng 
kéo dài, tỷ lệ bệnh nhân ở nhóm dùng memantine hydrochloride phóng thích kéo dài 28 mg / 
ngày và ở nhóm giả dược ngừng điều trị do phản ứng có hại là 10% và 6%, tương ứng. Phản ứng 
có hại phổ biến nhất ở nhóm được điều trị giải phóng kéo dài bằng memantine hydrochloride 
dẫn đến việc ngừng điều trị là chóng mặt, với tỷ lệ 1,5%.
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Các phản ứng có hại thường gặp nhất với Memantine Hydrochloride

Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất với memantine hydrochloride phóng thích kéo dài ở bệnh nhân mắc 
bệnh Alzheimer từ trung bình đến nặng, được xác định là những phản ứng xảy ra với tần suất ít nhất 5% ở 
nhóm giải phóng kéo dài memantine hydrochloride và ở tần suất cao hơn so với giả dược, là đau đầu. , tiêu 
chảy và chóng mặt.

Bảng 1 liệt kê các phản ứng có hại xảy ra với tỷ lệ ≥ 2% ở nhóm được điều trị giải phóng kéo 
dài bằng memantine hydrochloride và xảy ra với tỷ lệ cao hơn so với giả dược.
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Bảng 1: Phản ứng có hại với memantine hydrochloride phóng thích kéo dài ở bệnh nhân mắc bệnh 
Alzheimer mức độ trung bình đến nặng

Giả dược

(n = 335)
%

Memantine hydrochloride
bản phát hành mở rộng

28 mg
(n = 341)

%

Phản ứng có hại

Rối loạn tiêu hóa
Bệnh tiêu chảy 4 5
Táo bón 1 3
Đau bụng 1 2
Nôn mửa 1 2
Nhiễm trùng và nhiễm độc

Bệnh cúm 3 4
Điều tra
Tăng trọng lượng 1 3
Rối loạn cơ xương và mô liên kết
Đau lưng 1 3
Rối loạn hệ thần kinh
Đau đầu 5 6
Chóng mặt 1 5
Sự im lặng 1 3
Rối loạn tâm thần
Sự lo lắng 3 4
Sự chán nản 1 3
Hiếu chiến 1 2
Rối loạn thận và tiết niệu
Tiểu không tự chủ 1 2
Rối loạn mạch máu

Tăng huyết áp 2 4
Huyết áp thấp 1 2
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Donepezil hydrochloride

Các phản ứng có hại dẫn đến ngừng sử dụng Donepezil Hydrochloride

Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng của donepezil hydrochloride, tỷ lệ ngừng thuốc do phản ứng phụ 
đối với bệnh nhân được điều trị bằng donepezil hydrochloride là khoảng 12%, so với 7% ở bệnh nhân được điều trị 
bằng giả dược. Các phản ứng có hại thường gặp nhất dẫn đến việc ngừng sử dụng, được định nghĩa là những 
phản ứng xảy ra ở ít nhất 2% bệnh nhân donepezil hydrochloride và tỷ lệ gặp ở giả dược cao hơn gấp đôi trở lên là 
chán ăn (2%), buồn nôn (2%), tiêu chảy (2%) ) và nhiễm trùng đường tiết niệu (2%).

Các phản ứng có hại thường gặp nhất với Donepezil Hydrochloride

Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất được báo cáo với donepezil hydrochloride trong các thử nghiệm lâm sàng có 
đối chứng ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer nặng, được xác định là những phản ứng xảy ra với tần suất ít nhất 
5% ở nhóm donepezil hydrochloride và cao hơn gấp đôi tỷ lệ giả dược, là tiêu chảy, chán ăn. , nôn, buồn nôn và 
bầm máu. Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất được báo cáo với donepezil hydrochloride trong các thử nghiệm 
lâm sàng có đối chứng ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer từ nhẹ đến trung bình là mất ngủ, chuột rút cơ và mệt 
mỏi.

Bảng 2 liệt kê các phản ứng có hại xảy ra với tỷ lệ ≥ 2% ở nhóm donepezil hydrochloride và với tỷ lệ lớn 
hơn giả dược trong các thử nghiệm có đối chứng ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer nặng.

Bảng 2: Các phản ứng có hại với donepezil hydrochloride ở bệnh nhân Alzheimer nặng
dịch bệnh

Donepezil hydrochloride
10 mg / ngày
(n = 501)

%

Giả dược
(n = 392)

%
Hệ thống cơ thể / Sự kiện bất lợi

Phần trăm bệnh nhân có bất kỳ sự kiện bất lợi nào 73 81

Toàn bộ cơ thể

Tai nạn 12 13

Sự nhiễm trùng 9 11

Đau đầu 3 4

Đau đớn 2 3

Đau lưng 2 3

số 8
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Bảng 2: Các phản ứng có hại với donepezil hydrochloride ở bệnh nhân Alzheimer nặng
dịch bệnh

Sốt 1 2

Đau ngực <1 2

Hệ tim mạch

Tăng huyết áp 2 3

Xuất huyết 1 2

Ngất 1 2

Hệ thống tiêu hóa

Bệnh tiêu chảy 4 10

Nôn mửa 4 số 8

Chán ăn 4 số 8

Buồn nôn 2 6

Hệ thống huyết thanh và bạch huyết

Ecchymosis 2 5

Hệ thống trao đổi chất và dinh dưỡng

Tăng creatine phosphokinase 1 3

Mất nước 1 2

Tăng lipid máu <1 2

Hệ thần kinh

Mất ngủ 4 5

Thù địch 2 3

Lo lắng 2 3

Ảo giác 1 3

Sự im lặng 1 2
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Bảng 2: Các phản ứng có hại với donepezil hydrochloride ở bệnh nhân Alzheimer nặng
dịch bệnh

Chóng mặt 1 2

Sự chán nản 1 2

Lú lẫn 1 2

Rối loạn cảm xúc 1 2

Rối loạn nhân cách 1 2

Da và các phần phụ

Bệnh chàm 2 3

Hệ tiết niệu sinh dục

Tiểu không tự chủ 1 2

6.2 Kinh nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Các phản ứng có hại sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng memantine hydrochloride và donepezil hydrochloride 
sau khi được phê duyệt. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc 
chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả 
với việc tiếp xúc với thuốc.

Memantine Hydrochloride

Suy thận cấp, mất bạch cầu hạt, suy tim sung huyết, viêm gan, giảm bạch cầu (kể cả giảm 
bạch cầu), viêm tụy, giảm bạch cầu, Hội chứng Stevens Johnson. ý định tự tử, giảm tiểu 
cầu và ban xuất huyết giảm tiểu cầu.

Donepezil Hydrochloride

Đau bụng, kích động, viêm túi mật, lú lẫn, co giật, ảo giác, block tim (tất cả các loại), thiếu máu 
tán huyết, viêm gan, hạ natri máu, hội chứng ác tính an thần kinh, viêm tụy và phát ban.

7 TƯƠNG TÁC THUỐC

7.1 Sử dụng Memantine với các thuốc làm kiềm hóa nước tiểu

Độ thanh thải của memantine đã giảm khoảng 80% trong điều kiện nước tiểu kiềm ở pH 
8. Do đó, sự thay đổi pH nước tiểu theo điều kiện kiềm có thể dẫn đến tích tụ
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thuốc với khả năng gia tăng các phản ứng phụ. PH nước tiểu bị thay đổi do chế độ ăn uống, thuốc (ví dụ, chất ức 
chế anhydrase carbonic, natri bicarbonate) và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân (ví dụ, nhiễm toan ống thận 
hoặc nhiễm trùng nặng đường tiết niệu). Do đó, nên sử dụng memantine một cách thận trọng trong những điều 
kiện này.

7.2 Sử dụng Memantine với các chất đối kháng N-methyl-D-aspartate (NMDA) khác

Việc sử dụng kết hợp memantine hydrochloride với các chất đối kháng NMDA khác (amantadine, 
ketamine, và dextromethorphan) chưa được đánh giá một cách có hệ thống và việc sử dụng như vậy 
cần được thận trọng.

7.3 Ảnh hưởng của các loại thuốc khác đối với sự chuyển hóa của Donepezil

Các chất ức chế CYP3A4 (ví dụ: ketoconazole) và CYP2D6 (ví dụ, quinidine), ức chế chuyển hóa donepeziltrong 
ống nghiệm. Cho dù có tác dụng lâm sàng của quinidine hay không vẫn chưa được biết.
Các chất cảm ứng CYP3A4 (ví dụ, phenytoin, carbamazepine, dexamethasone, rifampin và 
phenobarbital) có thể làm tăng tốc độ đào thải donepezil.

7.4 Sử dụng Donepezil với Thuốc kháng cholinergic

Do cơ chế hoạt động của chúng, các chất ức chế cholinesterase, bao gồm donepezil hydrochloride, có 
khả năng can thiệp vào hoạt động của các thuốc kháng cholinergic.

7.5 Sử dụng Donepezil cùng với Cholinomimetics và các chất ức chế Cholinesterase khác

Tác dụng hiệp đồng có thể được mong đợi khi các chất ức chế cholinesterase, bao gồm donepezil hydrochloride, 
được dùng đồng thời với succinylcholine, các chất ngăn chặn thần kinh cơ tương tự, hoặc các chất chủ vận 
cholinergic như bethanechol.

số 8. SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

8.1 Mang thai

Mang thai loại C:

Không có nghiên cứu đầy đủ và / hoặc được kiểm soát tốt về NAMZARIC hoặc các thành phần hoạt tính của nó 
(memantine hydrochloride và donepezil hydrochloride) ở phụ nữ có thai. NAMZARIC chỉ nên được sử dụng trong 
thời kỳ mang thai nếu lợi ích mang lại cao hơn nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.

Memantine Hydrochloride

Memantine dùng đường uống cho chuột mang thai và thỏ mang thai trong thời kỳ hình thành cơ quan 
không gây quái thai cho đến liều cao nhất được thử nghiệm (18 mg / kg / ngày ở chuột cống và 30 mg / 
kg / ngày ở thỏ, tương ứng là 6 và 21 lần. , liều memantine ở liều khuyến cáo tối đa cho người [MRHD] 
của NAMZARIC [28 mg / 10 mg mỗi ngày] trên mg / m2nền tảng).
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Độc tính nhẹ đối với mẹ, giảm trọng lượng con nhộng và tăng tỷ lệ đốt sống cổ không hóa xương đã được thấy ở 
liều uống 18 mg / kg / ngày trong một nghiên cứu trong đó chuột được cho uống memantine bắt đầu trước khi 
giao phối và tiếp tục sau khi sinh. giai đoạn = Stage. Độc tính nhẹ đối với mẹ và giảm trọng lượng con nhộng cũng 
được thấy ở liều lượng này trong một nghiên cứu trong đó chuột được điều trị từ ngày thứ 15 của thai kỳ cho đến 
giai đoạn sau sinh. Liều không có tác dụng đối với những tác dụng này là 6 mg / kg, gấp 2 lần MRHD của 
NAMZARIC trên mg / m2nền tảng.

Donepezil Hydrochloride

Uống donepezil cho chuột và thỏ mang thai trong thời kỳ hình thành cơ quan không tạo ra bất kỳ 
tác dụng gây quái thai nào ở liều lên đến 16 mg / kg / ngày (xấp xỉ 15 lần liều donepezil ở MRHD 
của NAMZARIC trên mg / m2cơ bản) và 10 mg / kg / ngày (xấp xỉ 7 lần MRHD trên mg / m2cơ sở), 
tương ứng. Dùng đường uống donepezil (1, 3, 10 mg / kg / ngày) cho chuột trong thời kỳ mang 
thai cuối và trong suốt thời kỳ cho con bú đến cai sữa làm tăng số thai chết lưu và giảm tỷ lệ sống 
sót của con cái cho đến ngày thứ 4 sau sinh ở liều cao nhất. Liều không ảnh hưởng 3 mg / kg / 
ngày xấp xỉ 3 lần liều donepezil ở MRHD của NAMZARIC trên mg / m2nền tảng.

8.3 Bà mẹ cho con bú

Người ta không biết liệu memantine hoặc donepezil có bài tiết qua sữa mẹ hay không.Vì nhiều 
loại thuốc được bài tiết qua sữa mẹ, nên thận trọng khi dùng NAMZARIC cho phụ nữ đang cho 
con bú.

8.4 Sử dụng cho Trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả của NAMZARIC trên bệnh nhi chưa được thiết lập.

Memantine không chứng minh được hiệu quả trong hai nghiên cứu lâm sàng có đối chứng kéo dài 
12 tuần trên 578 bệnh nhi từ 6-12 tuổi bị rối loạn phổ tự kỷ (ASD), bao gồm chứng tự kỷ, rối loạn 
Asperger và Rối loạn phát triển lan tỏa - Không được chỉ định (PDD-NOS). Memantine chưa được 
nghiên cứu ở bệnh nhi dưới 6 tuổi hoặc trên 12 tuổi. Điều trị bằng Memantine được bắt đầu với 3 
mg / ngày và liều được nâng lên đến liều đích (dựa trên cân nặng) vào tuần thứ 6. Liều uống của viên 
nang giải phóng kéo dài memantine 3, 6, 9, hoặc 15 mg được dùng một lần mỗi ngày cho bệnh nhân 
với mức tạ lần lượt là <20 kg, 20-39 kg, 40-59 kg và ≥ 60 kg.

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, mù đôi trong 12 tuần, đối chứng với giả dược (Nghiên cứu A) ở bệnh nhân tự 
kỷ, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong tổng số điểm thô của Thang đáp ứng xã hội (SRS) giữa các bệnh 
nhân được chọn ngẫu nhiên với memantine (n = 54) và những người đó ngẫu nhiên thành giả dược (n = 53). Trong một 
nghiên cứu ngừng thuốc ngẫu nhiên làm giàu đáp ứng kéo dài 12 tuần (Nghiên cứu B) trên 471 bệnh nhân mắc ASD, 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về việc mất tỷ lệ đáp ứng điều trị giữa những bệnh nhân được chọn ngẫu 
nhiên tiếp tục sử dụng memantine liều đầy đủ (n = 153) và những người này được ngẫu nhiên chuyển sang dùng giả 
dược (n = 158).
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Hồ sơ an toàn tổng thể của memantine ở bệnh nhi nói chung phù hợp với hồ sơ an toàn 
đã biết ở người lớn[xem Phản ứng có hại (6.1)].

Trong Nghiên cứu A, các phản ứng có hại ở nhóm memantine (n = 56) đã được báo cáo ở ít nhất 5% 
bệnh nhân và tần suất ít nhất gấp đôi ở nhóm giả dược (N = 58) được liệt kê trong Bảng 3:

Bảng 3: Nghiên cứu các phản ứng có hại thường được báo cáo với tần suất ≥
5% và gấp đôi so với giả dược

Phản ứng có hại Memantine
N = 56

Giả dược
N = 58

Ho 8,9% 3,4%
Bệnh cúm 7,1% 3,4%
Sinh kinh 5,4% 0%
Kích động 5,4% 1,7%

Ngừng do phản ứng phụmột

Hiếu chiến 3,6% 1,7%
Cáu gắt 1,8% 3,4%
một

Các phản ứng có hại được báo cáo dẫn đến việc ngừng thuốc ở hơn một bệnh nhân trong 
cả hai nhóm điều trị.

Các phản ứng ngoại ý đã được báo cáo ở ít nhất 5% bệnh nhân trong nghiên cứu nhãn mở 12-48 tuần để xác 
định những người đáp ứng để đăng ký vào Nghiên cứu B được liệt kê trong Bảng 4:

Bảng 4: 12-48 tuần Nghiên cứu mở đầu Nhãn mở để Nghiên cứu B Thông thường
Các phản ứng có hại được báo cáo với tần suất ≥ 5%

Phản ứng có hại Memantine
N = 903

Đau đầu 8,0%
Viêm mũi họng 6,3%
Pyrexia 5,8%
Cáu gắt 5,4%

Ngừng do phản ứng phụmột

Cáu gắt 1,2%
Hiếu chiến 1,0%
mộtÍt nhất 1% tỷ lệ phản ứng có hại dẫn đến ngưng thuốc sớm.

Trong nghiên cứu ngừng thuốc ngẫu nhiên (Nghiên cứu B), phản ứng ngoại ý ở bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên với 
giả dược (n = 160) và được báo cáo ở ít nhất 5% bệnh nhân và với tần suất cao gấp đôi so với nhóm điều trị bằng 
memantine liều đầy đủ (n = 157) khó chịu (5,0% so với 2,5%).

Trong một nghiên cứu trên động vật vị thành niên, chuột vị thành niên đực và cái được dùng memantine (15, 30 
và 45 mg / kg / ngày) bắt đầu từ ngày sau khi sinh (PND) 14 đến 70 PND. Trọng lượng cơ thể giảm ở mức 45 mg / 
kg / ngày . Sự chậm thành thục sinh dục được ghi nhận ở chuột đực và chuột cái với liều ≥ 30 mg / kg / ngày. 
Memantine gây ra các tổn thương tế bào thần kinh ở một số vùng não trên PND 15 và 17 ở liều ≥ 30 mg / kg / 
ngày. Độc tính hành vi (giảm phần trăm thính giác giật mình
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nơi cư trú) đã được ghi nhận đối với động vật trong nhóm dùng liều 45 mg / kg / ngày. Liều 15 mg / kg / ngày được 
coi là Mức độ Không quan sát được-Tác dụng Ngoại ý (NOAEL) cho nghiên cứu này.

Trong một nghiên cứu về độc tính trên chuột vị thành niên thứ hai, chuột vị thành niên đực và cái được sử 
dụng memantine (1, 3, 8, 15, 30 và 45 mg / kg / ngày) bắt đầu từ ngày sau khi sinh (PND) 7 đến PND 70. Do 
sớm tử vong liên quan đến memantine, nhóm liều 30 và 45 mg / kg / ngày đã được chấm dứt mà không cần 
đánh giá thêm. Memantine gây ra apoptosis hoặc thoái hóa tế bào thần kinh ở một số vùng não trên PND 8, 
10 và 17 với liều 15 mg / kg / ngày. NOAEL cho quá trình apoptosis và thoái hóa tế bào thần kinh là 8 mg / 
kg / ngày. Độc tính hành vi (ảnh hưởng đến hoạt động vận động, thói quen giật mình thính giác, học tập và 
trí nhớ) đã được ghi nhận ở liều ≥ 3 mg / kg / ngày trong khi điều trị, nhưng không thấy sau khi ngừng 
thuốc. Do đó, liều 1 mg / kg / ngày được coi là NOAEL đối với tác dụng hành vi thần kinh trong nghiên cứu 
này.

8.5 Sử dụng cho người già

Memantine Hydrochloride

Đa số những người mắc bệnh Alzheimer từ 65 tuổi trở lên. Trong nghiên cứu lâm sàng về memantine 
hydrochloride phóng thích kéo dài, tuổi trung bình của bệnh nhân là khoảng 77 tuổi; trên 91% bệnh 
nhân từ 65 tuổi trở lên, 67% từ 75 tuổi trở lên và 14% từ 85 tuổi trở lên. Dữ liệu về hiệu quả và độ an 
toàn được trình bày trong phần thử nghiệm lâm sàng được thu thập từ những bệnh nhân này. Không 
có sự khác biệt có ý nghĩa lâm sàng trong hầu hết các tác dụng ngoại ý được báo cáo bởi bệnh nhân ≥ 
65 tuổi và <65 tuổi.

Donepezil Hydrochloride

Tuổi trung bình của bệnh nhân tham gia vào các nghiên cứu lâm sàng với donepezil là 73 tuổi; 80% bệnh 
nhân từ 65 đến 84 tuổi, và 49% bệnh nhân từ 75 tuổi trở lên. Dữ liệu về hiệu quả và độ an toàn được trình 
bày trong phần thử nghiệm lâm sàng được thu thập từ những bệnh nhân này. Không có sự khác biệt có ý 
nghĩa lâm sàng trong hầu hết các tác dụng ngoại ý do bệnh nhân báo cáo
≥ 65 tuổi và <65 tuổi.

8.6 Suy thận

Khuyến cáo giảm liều ở bệnh nhân suy thận nặng[xem Liều lượng và Cách dùng (2.3) 
và Dược lý lâm sàng (12.3)]. Không cần điều chỉnh liều lượng ở bệnh nhân suy thận 
nhẹ hoặc trung bình.

8.7 Suy gan

Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan nhẹ hoặc trung bình. NAMZARIC 
chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân suy gan nặng[xem Dược lý lâm sàng (12.3)].
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10 QUÁ LIỀU LƯỢNG

Memantine hydrochloride và donepezil hydrochloride là hai hoạt chất của NAMZARIC. Không có thuốc 
giải độc cụ thể cho quá liều memantine hydrochloride được biết đến; tuy nhiên, sự đào thải memantine 
có thể tăng lên do axit hóa nước tiểu. Thuốc kháng cholinergic bậc ba như atropine có thể được sử dụng 
làm thuốc giải độc khi dùng quá liều donepezil hydrochloride. Trong việc quản lý các trường hợp quá liều, 
hãy xem xét khả năng có nhiều thuốc. Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho Trung tâm Kiểm soát Chất 
độc theo số 1-800-222-1222 để có khuyến nghị mới nhất. Nói chung, nên sử dụng các biện pháp hỗ trợ và 
điều trị theo triệu chứng.

Memantine Hydrochloride

Các dấu hiệu và triệu chứng thường đi kèm với quá liều với các công thức khác của memantine trong các 
thử nghiệm lâm sàng và từ kinh nghiệm tiếp thị trên toàn thế giới, một mình hoặc kết hợp với các loại thuốc 
và / hoặc rượu khác, bao gồm kích động, suy nhược, nhịp tim chậm, lú lẫn, hôn mê, chóng mặt, thay đổi 
điện tâm đồ, tăng huyết áp, hôn mê, mất ý thức, rối loạn tâm thần, bồn chồn, di chuyển chậm lại, buồn ngủ, 
sững sờ, dáng đi không vững, ảo giác thị giác, chóng mặt, nôn mửa và suy nhược. Việc tiêu thụ memantine 
lớn nhất được biết đến trên toàn thế giới là 2 gam ở một người dùng memantine kết hợp với các loại thuốc 
trị đái tháo đường không được chỉ định. Người này bị hôn mê, nhìn đôi và kích động, nhưng sau đó đã hồi 
phục.

Một bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng giải phóng kéo dài memantine hydrochloride đã vô tình 
uống 112 mg memantine hydrochloride phóng thích kéo dài hàng ngày trong 31 ngày và bị tăng axit 
uric huyết thanh, tăng phosphatase kiềm trong huyết thanh và số lượng tiểu cầu thấp.

Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận khi chỉ dùng quá liều memantine. Rất hiếm khi có báo cáo về kết 
quả tử vong khi dùng memantine như một phần của việc dùng quá liều với nhiều loại thuốc; trong những trường hợp 
đó, mối quan hệ giữa memantine và một kết quả tử vong là không rõ ràng.

Donepezil Hydrochloride

Dùng quá liều với các chất ức chế cholinesterase có thể dẫn đến khủng hoảng cholinergic, 
đặc trưng bởi buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, đổ mồ hôi, nhịp tim chậm, hạ huyết áp, suy 
hô hấp, suy sụp và co giật. Tăng yếu cơ là một khả năng có thể xảy ra và có thể dẫn đến tử 
vong nếu liên quan đến các cơ hô hấp. Thuốc kháng cholinergic bậc ba như atropine có thể 
được sử dụng làm thuốc giải độc khi dùng quá liều donepezil hydrochloride. Khuyến cáo sử 
dụng atropine sulfat tiêm tĩnh mạch đã được chuẩn độ để phát huy tác dụng: liều khởi đầu từ 
1,0 đến 2,0 mg IV với các liều tiếp theo dựa trên đáp ứng lâm sàng. Các phản ứng không điển 
hình về huyết áp và nhịp tim đã được báo cáo với các thuốc lợi mật khác khi dùng chung với 
thuốc kháng cholinergic bậc bốn như glycopyrrolate.

Các dấu hiệu liên quan đến liều lượng của độc tính ở động vật bao gồm giảm vận động tự phát, 
nằm sấp, dáng đi loạng choạng, chảy nước mắt, co giật, hô hấp kém, tiết nước bọt, co giật, run, 
co rút và nhiệt độ bề mặt cơ thể thấp hơn.
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11 SỰ MIÊU TẢ

Viên nang NAMZARIC chứa memantine, một chất đối kháng thụ thể NMDA hoạt động bằng đường uống, dưới dạng 
muối hydrochloride và donepezil, một chất ức chế có thể đảo ngược của enzyme acetylcholinesterase, ở dạng muối 
hydrochloride.

Memantine Hydrochloride

Tên hóa học của memantine hydrochloride là 1-amino-3,5-dimethyladamantane 
hydrochloride với công thức cấu tạo sau:

Công thức phân tử là C12H21N • hiđroclorua và khối lượng phân tử là 215,76. Memantine 
hydrochloride xảy ra dưới dạng bột mịn từ trắng đến trắng.

Donepezil Hydrochloride

Tên hóa học của donepezil hydrochloride là 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2 - [[1- 
(phenylmethyl) -4-piperidinyl] methyl] -1H-inden-1-one hydrochloride.

Công thức phân tử là C24H29KHÔNG3• hiđroclorua và khối lượng phân tử là 415,96. Donepezil 
hydrochloride là một loại bột tinh thể màu trắng.

NAMZARIC

NAMZARIC được cung cấp dưới dạng viên nang để uống, chứa 14 mg memantine hydrochloride 
phóng thích kéo dài và 10 mg donepezil hydrochloride (14 mg / 10 mg) hoặc 28 mg memantine 
hydrochloride giải phóng kéo dài và 10 mg donepezil hydrochloride (28 mg / 10 mg).
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Tất cả các liều NAMZARIC đều chứa các thành phần không hoạt động sau: quả cầu đường, povidone, 
talc, hypromellose, polyethylene glycol, ethylcellulose, axit oleic, triglyceride chuỗi trung bình, lactose 
monohydrat, cellulose vi tinh thể, tinh bột ngô, silicon dioxide dạng keo và magie stearat. Các viên 
nang gelatin cứng chứa titanium dioxide, gelatin, men shellac và oxit sắt đen; chất tạo màu là FD&C 
Blue 1 (28mg / 10mg) và FD&C Blue 1 và oxit sắt màu vàng (14 mg / 10 mg).

12 DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

12.1 Cơ chế hoạt động

Viên nang NAMZARIC chứa hai loại thuốc đã được phê duyệt: memantine hydrochloride 
expandrelease và donepezil hydrochloride. Mỗi loại thuốc đó được công nhận là có cơ chế 
khác nhau trong bệnh Alzheimer.

Memantine

Sự kích hoạt liên tục các thụ thể NMDA của hệ thần kinh trung ương bởi axit amin kích thích glutamate đã 
được giả thuyết là có thể góp phần vào các triệu chứng của bệnh Alzheimer. Memantine được cho là phát 
huy tác dụng điều trị thông qua hoạt động của nó như một chất đối kháng thụ thể NMDA không cạnh 
tranh (kênh mở) có ái lực thấp đến trung bình, liên kết ưu tiên với các kênh cation do thụ thể NMDA vận 
hành. Không có bằng chứng cho thấy memantine ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh 
ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer.

Donepezil

Các lý thuyết hiện tại về cơ chế bệnh sinh của các dấu hiệu nhận thức và triệu chứng của bệnh Alzheimer quy kết 
một số trong số chúng là do thiếu hụt dẫn truyền thần kinh cholinergic. Donepezil được công nhận là có tác 
dụng điều trị bằng cách tăng cường chức năng cholinergic. Điều này được thực hiện bằng cách tăng nồng độ 
acetylcholine trong hệ thần kinh trung ương thông qua sự ức chế có thể đảo ngược quá trình thủy phân của 
acetylcholinesterase. Không có bằng chứng cho thấy donepezil ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình thoái hóa 
thần kinh ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer.

12.3 Dược động học

NAMZARIC

NAMZARIC tương đương sinh học với việc sử dụng đồng thời thuốc giải phóng kéo dài memantine 
hydrochloride riêng lẻ và donepezil hydrochloride.

Phơi sáng (AUC và Ctối đa) của memantine và donepezil sau khi dùng NAMZARIC ở trạng thái cho ăn hoặc nhịn 
ăn là tương tự. Hơn nữa, việc tiếp xúc với memantine và donepezil sau khi sử dụng NAMZARIC dưới dạng viên 
nang còn nguyên vẹn hoặc nội dung viên nang rắc trên nước sốt táo là tương tự ở những người khỏe mạnh.

Memantine hydrochloride
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Memantine được hấp thu tốt sau khi uống và có dược động học tuyến tính trong phạm vi liều điều trị. Nó 
được bài tiết chủ yếu dưới dạng không đổi qua nước tiểu và có thời gian bán thải cuối khoảng 60-80 giờ. 
Trong một nghiên cứu so sánh 28 mg memantine hydrochloride phóng thích kéo dài một lần mỗi ngày với 
10 mg memantine hydrochloride hai lần mỗi ngày, Ctối đavà AUC0-24

giá trị tương ứng cao hơn 48% và 33% đối với chế độ liều lượng giải phóng kéo dài memantine 
hydrochloride.

Sự hấp thụ

Sau khi sử dụng nhiều liều memantine hydrochloride giải phóng kéo dài, nồng độ đỉnh của memantine 
xảy ra vào khoảng 9-12 giờ sau khi uống. Không có sự khác biệt trong sự hấp thụ của memantine 
hydrochloride giải phóng kéo dài khi viên nang được uống nguyên vẹn hoặc khi chất chứa được rắc lên 
nước sốt táo.

Sau khi dùng một liều duy nhất, không có sự khác biệt trong việc tiếp xúc với memantine, dựa trên 
Ctối đahoặc AUC, đối với memantine hydrochloride phóng thích kéo dài khi sản phẩm thuốc được 
dùng cùng với thức ăn hoặc khi bụng đói. Tuy nhiên, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được 
khoảng 18 giờ sau khi dùng với thức ăn so với khoảng 25 giờ sau khi dùng lúc bụng đói.

Phân bổ

Thể tích phân bố trung bình của memantine là 9-11 L / kg và liên kết với protein huyết tương thấp 
(45%).

Sự trao đổi chất

Memantine trải qua quá trình chuyển hóa một phần ở gan. Hệ thống enzym CYP450 ở microsome gan 
không đóng một vai trò đáng kể trong quá trình chuyển hóa memantine.

Loại bỏ

Memantine được bài tiết chủ yếu qua nước tiểu, ở dạng không thay đổi và có thời gian bán thải cuối khoảng 
60-80 giờ. Khoảng 48% lượng thuốc sử dụng được bài tiết dưới dạng không đổi trong nước tiểu; phần còn 
lại được chuyển đổi chủ yếu thành ba chất chuyển hóa phân cực có hoạt tính đối kháng thụ thể NMDA tối 
thiểu: liên hợp N-glucuronide, 6-hydroxy memantine, và
1-nitroso-khử amin memantine. Tổng cộng 74% liều đã dùng được bài tiết dưới dạng tổng hợp của thuốc mẹ và 
chất liên hợp N-glucuronid. Sự thanh thải của thận liên quan đến sự bài tiết tích cực ở ống thận được điều chỉnh 
bởi sự tái hấp thu ở ống phụ thuộc pH.

Dược động học trong các quần thể đặc biệt

Suy thận

Dược động học của Memantine được đánh giá sau khi uống một lần 20 mg 
memantine hydrochloride ở 8 đối tượng suy thận nhẹ (độ thanh thải creatinine, CLcr,
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> 50 - 80 mL / phút), 8 đối tượng suy thận trung bình (CLcr 30 - 49 mL / phút), 7 đối tượng suy 
thận nặng (CLcr 5 - 29 mL / phút) và 8 đối tượng khỏe mạnh (CLcr> 80 mL / tối thiểu) phù hợp 
nhất có thể theo tuổi, cân nặng và giới tính cho các đối tượng suy thận. Có nghĩa là AUC0-∞

tăng lần lượt 4%, 60% và 115% ở các đối tượng suy thận nhẹ, trung bình và nặng so với đối 
tượng khỏe mạnh. Thời gian bán thải giai đoạn cuối tăng lần lượt là 18%, 41% và 95% ở 
những người bị suy thận nhẹ, trung bình và nặng so với những người khỏe mạnh.[xem Liều 
lượng và Cách dùng (2.3) và Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.6)].

Suy gan

Dược động học của Memantine được đánh giá sau khi sử dụng liều uống duy nhất 20 mg 
ở 8 đối tượng suy gan trung bình (Child-Pugh Class B, điểm 7-9) và 8 đối tượng có độ tuổi, 
giới tính và cân nặng phù hợp với đối tượng suy gan. Không có sự thay đổi trong việc tiếp 
xúc với memantine (dựa trên Ctối đavà AUC) ở những người bị suy gan trung bình so với 
những người khỏe mạnh. Tuy nhiên, thời gian bán thải cuối cùng tăng khoảng 16% ở 
người suy gan trung bình so với người khỏe mạnh. Dược động học của memantine chưa 
được đánh giá ở bệnh nhân suy gan nặng.

Giới tính

Sau khi dùng nhiều liều memantine hydrochloride 20 mg mỗi ngày, nữ giới có mức phơi nhiễm cao 
hơn nam giới khoảng 45%, nhưng không có sự khác biệt về mức độ phơi nhiễm khi tính đến trọng 
lượng cơ thể.

Hơi già

Dược động học của memantine ở đối tượng trẻ và cao tuổi là tương tự nhau.

Tương tác Thuốc-Thuốc

Sử dụng với các chất ức chế Cholinesterase

Dùng chung memantine với chất ức chế AChE donepezil hydrochloride không ảnh hưởng đến dược động học của 
một trong hai hợp chất. Hơn nữa, memantine không ảnh hưởng đến sự ức chế AChE của donepezil. Trong một 
nghiên cứu lâm sàng có đối chứng kéo dài 24 tuần ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer mức độ trung bình đến 
nặng, hồ sơ tác dụng ngoại ý được quan sát khi kết hợp memantine giải phóng tức thời và donepezil tương tự như 
khi chỉ dùng donepezil.

Ảnh hưởng của Memantine đối với sự chuyển hóa của các loại thuốc khác

Trong ống nghiệmcác nghiên cứu được thực hiện với chất nền đánh dấu của enzym CYP450 (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) cho thấy sự ức chế tối thiểu các enzym này bởi memantine. Ngoài,trong ống nghiệm 
các nghiên cứu chỉ ra rằng ở nồng độ vượt quá nồng độ liên quan đến hiệu quả, memantine không 
gây ra các isozyme cytochrome P450 CYP1A2, -2C9, -2E1 và -3A4 / 5. Không có tương tác dược động 
học với các thuốc được chuyển hóa bởi các enzym này.
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Các nghiên cứu dược động học đã đánh giá khả năng tương tác của memantine với warfarin và 
bupropion. Memantine không ảnh hưởng đến dược động học của bupropion chất nền CYP2B6 hoặc 
hydroxybupropion chất chuyển hóa của nó. Hơn nữa, memantine không ảnh hưởng đến dược động học 
hoặc dược lực học của warfarin theo đánh giá của prothrombin INR.

Ảnh hưởng của các loại thuốc khác đối với Memantine

Memantine được thải trừ chủ yếu qua thận, và các thuốc là chất nền và / hoặc chất ức chế hệ thống 
CYP450 được cho là không làm thay đổi dược động học của memantine. Một liều bupropion đơn không 
ảnh hưởng đến dược động học của memantine ở trạng thái ổn định.

Thuốc được thải trừ qua cơ chế thận

Do memantine được thải trừ một phần qua bài tiết ở ống thận, nên việc dùng chung các thuốc sử 
dụng cùng hệ thống cation thận, bao gồm hydrochlorothiazide (HCTZ), triamterene (TA), 
metformin, cimetidine, ranitidine, quinidine và nicotine, có thể dẫn đến thay đổi nồng độ trong 
huyết tương của cả hai đại lý. Tuy nhiên, dùng chung memantine hydrochloride và HCTZ / TA 
không ảnh hưởng đến sinh khả dụng của memantine hoặc TA, và sinh khả dụng của HCTZ giảm 
20%. Ngoài ra, dùng chung memantine hydrochloride với thuốc hạ đường huyết Glucovance-(
glyburide và metformin hydrochloride) không ảnh hưởng đến dược động học của memantine, 
metformin và glyburide. Hơn nữa, memantine không làm thay đổi tác dụng hạ đường huyết của 
Glucovance-, cho thấy không có tương tác dược lực học.

Thuốc có nhiều liên kết với protein huyết tương

Do khả năng gắn kết với protein huyết tương của memantine thấp (45%), nên ít xảy ra tương tác với các thuốc 
liên kết nhiều với protein huyết tương, chẳng hạn như warfarin và digoxin.

Donepezil Hydrochloride

Dược động học của donepezil là tuyến tính trong phạm vi liều từ 1-10 mg dùng một lần mỗi ngày. Tốc độ và 
mức độ hấp thu của viên nén donepezil hydrochloride không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.

Donepezil được hấp thu với sinh khả dụng đường uống tương đối là 100% và đạt nồng độ đỉnh trong 
huyết tương sau 3 đến 4 giờ.

Thời gian bán thải của donepezil là khoảng 70 giờ, và độ thanh thải biểu kiến   trung bình trong huyết 
tương (Cl / F) là 0,13 - 0,19 L / giờ / kg. Sau khi dùng nhiều liều, donepezil tích lũy trong huyết tương gấp 
4-7 lần, và trạng thái ổn định đạt được trong vòng 15 ngày. Thể tích phân phối ở trạng thái ổn định là 12 - 
16 L / kg. Donepezil liên kết khoảng 96% với protein huyết tương người, chủ yếu với albumin (khoảng 75%) 
và alpha-1-acid glycoprotein (khoảng 21%) trong khoảng nồng độ 2-1000 ng / mL.

Donepezil được bài tiết nguyên vẹn trong nước tiểu và được chuyển hóa rộng rãi thành bốn chất chuyển hóa 
chính, hai trong số đó được biết là có hoạt tính, và một số chất chuyển hóa nhỏ, không phải tất cả đều đã được 
xác định. Donepezil được chuyển hóa bởi CYP 450 isoenzyme 2D6 và 3A4 và
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trải qua quá trình glucuronid hóa. Sau khi quản lý14Donepezil được đánh dấu C, hoạt độ phóng xạ trong huyết 
tương, được biểu thị bằng phần trăm liều đã dùng, hiện diện chủ yếu dưới dạng donepezil nguyên vẹn (53%) và 6-
O-desmethyl donepezil (11%), được báo cáo là có tác dụng ức chế AChE đến mức tương tự mức độ như donepezil
trong ống nghiệmvà được tìm thấy trong huyết tương với nồng độ bằng khoảng 20%   donepezil. Khoảng 57% và 
15% tổng lượng phóng xạ được thu hồi lần lượt trong nước tiểu và phân trong khoảng thời gian 10 ngày, trong 
khi 28% vẫn không được phát hiện, với khoảng 17% liều donepezil được phục hồi trong nước tiểu dưới dạng thuốc 
không thay đổi. Kiểm tra ảnh hưởng của kiểu gen CYP2D6 ở bệnh nhân Alzheimer cho thấy sự khác biệt về giá trị 
thanh thải giữa các phân nhóm kiểu gen CYP2D6. Khi so sánh với chất chuyển hóa rộng, chất chuyển hóa kém có 
độ thanh thải chậm hơn 31,5% và chất chuyển hóa cực nhanh có độ thanh thải nhanh hơn 24%. Những kết quả 
này cho thấy CYP2D6 có một vai trò nhỏ trong chuyển hóa của donepezil.

Suy thận

Trong một nghiên cứu trên 11 bệnh nhân suy thận từ trung bình đến nặng (CLcr <18 mL / phút / 1,73 m2) độ 
thanh thải của donepezil hydrochloride không khác với đối tượng khỏe mạnh phù hợp với giới tính và tuổi 11.

Bệnh gan

Trong một nghiên cứu trên 10 bệnh nhân xơ gan do rượu ổn định, độ thanh thải của donepezil hydrochloride 
đã giảm 20% so với 10 đối tượng phù hợp về tuổi và giới tính khỏe mạnh.

Già đi

Không có nghiên cứu dược động học chính thức nào được thực hiện để kiểm tra sự khác biệt liên quan đến tuổi 
trong dược động học của donepezil hydrochloride. Phân tích dược động học dân số gợi ý rằng độ thanh thải của 
donepezil ở bệnh nhân giảm khi tuổi càng cao. Khi so sánh với đối tượng 65 tuổi, đối tượng 90 tuổi có mức giải 
phóng mặt bằng giảm 17%, trong khi đối tượng 40 tuổi có mức giải phóng mặt bằng tăng 33%. Ảnh hưởng của 
tuổi lên độ thanh thải donepezil có thể không có ý nghĩa về mặt lâm sàng.

Giới tính và chủng tộc

Không có nghiên cứu dược động học cụ thể nào được thực hiện để điều tra ảnh hưởng của giới tính và chủng tộc 
đối với việc sử dụng donepezil hydrochloride. Tuy nhiên, phân tích dược động học hồi cứu và phân tích dược 
động học dân số về nồng độ donepezil trong huyết tương đo được ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer chỉ ra rằng 
giới tính và chủng tộc (người Nhật và người da trắng) không ảnh hưởng đến độ thanh thải của donepezil 
hydrochloride ở một mức độ quan trọng.

Trọng lượng cơ thể

Có một mối quan hệ được ghi nhận giữa trọng lượng cơ thể và độ thanh thải. Trong phạm vi trọng lượng 
cơ thể từ 50 kg đến 110 kg, độ thanh thải tăng từ 7,77 L / h lên 14,04 L / h, với giá trị 10 L / h đối với cá thể 
70 kg.
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Tương tác Thuốc-Thuốc

Ảnh hưởng của Donepezil hydrochloride trên sự chuyển hóa của các loại thuốc khác

Khôngin vivocác thử nghiệm lâm sàng đã nghiên cứu ảnh hưởng của donepezil hydrochloride trên sự thanh thải 
của các thuốc được chuyển hóa bởi CYP3A4 (ví dụ: cisapride, terfenadine) hoặc bởi CYP2D6 (ví dụ, imipramine). 
Tuy nhiên,trong ống nghiệmcác nghiên cứu cho thấy tỷ lệ gắn kết với các enzym này thấp (Ki trung bình khoảng 
50-130 µM), điều đó, với nồng độ điều trị của donepezil (164 nM), cho thấy khả năng gây nhiễu là rất ít. Dựa trên
trong ống nghiệmnghiên cứu, donepezil cho thấy ít hoặc không có bằng chứng về sự ức chế trực tiếp CYP2B6, 
CYP2C8, và CYP2C19 ở các nồng độ phù hợp về mặt lâm sàng.

Hiện chưa rõ donepezil hydrochloride có tiềm năng cảm ứng enzym hay không. Các nghiên cứu dược 
động học chính thức đánh giá khả năng tương tác của donepezil hydrochloride với theophylline, 
cimetidine, warfarin, digoxin và ketoconazole. Không quan sát thấy tác dụng của donepezil 
hydrochloride trên dược động học của những thuốc này.

Ảnh hưởng của các loại thuốc khác đối với sự chuyển hóa của Donepezil hydrochloride

Một tác dụng nhỏ của chất ức chế CYP2D6 đã được xác định trong phân tích dược động học quần thể 
về nồng độ donepezil trong huyết tương được đo ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer. Độ thanh thải 
Donepezil giảm khoảng 17% ở những bệnh nhân dùng 10 hoặc 23 mg kết hợp với một chất ức chế 
CYP2D6 đã biết. Kết quả này phù hợp với kết luận rằng CYP2D6 là một con đường chuyển hóa nhỏ 
của donepezil.

Các nghiên cứu dược động học chính thức đã chứng minh rằng sự chuyển hóa của donepezil 
hydrochloride không bị ảnh hưởng đáng kể khi dùng đồng thời digoxin hoặc cimetidine.

Mộttrong ống nghiệmnghiên cứu cho thấy rằng donepezil không phải là chất nền của P-glycoprotein.

Thuốc có nhiều liên kết với protein huyết tương

Các nghiên cứu về chuyển vị thuốc đã được thực hiệntrong ống nghiệmgiữa loại thuốc này có liên kết cao 
(96%) và các loại thuốc khác như furosemide, digoxin và warfarin. Donepezil hydrochloride ở nồng độ 
0,3-10 microgam / mL không ảnh hưởng đến sự gắn kết của furosemide (5 microgam / mL), digoxin (2 ng / 
mL), và warfarin (3 microgam / mL) với albumin người. Tương tự, sự liên kết của donepezil hydrochloride 
với albumin của người không bị ảnh hưởng bởi furosemide, digoxin và warfarin.

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

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

Memantine

Không có bằng chứng về khả năng gây ung thư trong một nghiên cứu bằng miệng kéo dài 113 tuần ở chuột với liều lên đến

40 mg / kg / ngày (gấp 7 lần liều memantine ở liều khuyến cáo tối đa cho người [MRHD] của NAMZARIC [28 
mg / 10 mg] trên mg / m2nền tảng). Cũng không có bằng chứng về khả năng gây ung thư trong
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chuột uống liều lên đến 40 mg / kg / ngày trong 71 tuần, sau đó là 20 mg / kg / ngày (14 và 7 lần 
MRHD trên mg / m2cơ bản, tương ứng) cho đến 128 tuần.

Memantine không tạo ra bằng chứng về khả năng gây độc gen khi được đánh giá trongtrong ống nghiệm
S. typhimuriumhoặcE colikhảo nghiệm đột biến ngược, mộttrong ống nghiệmkiểm tra quang sai nhiễm sắc thể trong tế bào lympho 

người, mộtin vivoxét nghiệm di truyền tế bào đối với tổn thương nhiễm sắc thể ở chuột, vàin vivokhảo nghiệm vi nhân chuột. Các kết 

quả không giống nhau trong mộttrong ống nghiệmthử nghiệm đột biến gen bằng cách sử dụng tế bào chuột đồng V79 của Trung 

Quốc.

Không thấy suy giảm khả năng sinh sản hoặc năng suất sinh sản ở chuột được dùng tới 18 mg / kg / ngày 
(gấp 6 lần liều memantine ở MRHD của NAMZARIC trên mg / m2cơ sở) bằng miệng từ 14 ngày trước khi 
giao phối thông qua thời kỳ mang thai và cho con bú ở con cái, hoặc 60 ngày trước khi giao phối ở con 
đực.

Donepezil

Không có bằng chứng về khả năng gây ung thư thu được trong một nghiên cứu về khả năng gây ung thư kéo dài 
88 tuần của donepezil được thực hiện trên chuột ở liều uống lên đến 180 mg / kg / ngày (khoảng 90 lần liều 
donepezil ở MRHD của NAMZARIC trên mg / m2cơ sở), hoặc trong một nghiên cứu về khả năng gây ung thư kéo 
dài 104 tuần ở chuột với liều uống lên đến 30 mg / kg / ngày (xấp xỉ 30 lần liều donepezil ở MRHD của NAMZARIC 
trên mg / m2nền tảng).

Donepezil âm tính trong một loạt xét nghiệm độc tính gen (trong ống nghiệmđột biến ngược của vi khuẩn, trong 
ống nghiệmung thư hạch chuộttk,trong ống nghiệmquang sai nhiễm sắc thể, vàin vivovi nhân chuột).

Donepezil không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở chuột ở liều uống lên đến 10 mg / kg / ngày 
(xấp xỉ 10 lần liều donepezil ở MRHD của NAMZARIC trên mg / m2cơ sở) khi được sử dụng cho con đực 
và con cái trước và trong khi giao phối và tiếp tục ở con cái thông qua cấy ghép.

13.2 Độc chất học động vật và / hoặc Dược lý học

Memantine gây ra các tổn thương tế bào thần kinh (hút chân không và hoại tử) trong các tế bào đa cực và 
hình tháp ở lớp vỏ III và IV của vỏ sau và tân mạch não sau ở chuột cống, tương tự như những tổn thương 
xảy ra ở loài gặm nhấm được sử dụng các chất đối kháng thụ thể NMDA khác. Các tổn thương được nhìn thấy 
sau khi dùng một liều memantine. Trong một nghiên cứu trong đó chuột được cho uống memantine liều 
hàng ngày trong 14 ngày, liều không có tác dụng đối với hoại tử tế bào thần kinh gấp 4 lần liều memantine ở 
MRHD của NAMZARIC trên mg / m2nền tảng.

Trong các nghiên cứu về độc tính thần kinh cấp tính và liều lặp lại ở chuột cái, việc uống kết hợp 
memantine và donepezil làm tăng tỷ lệ mắc, mức độ nghiêm trọng và sự phân bố của thoái hóa thần kinh 
so với chỉ dùng memantine. Mức độ không có tác dụng của sự kết hợp có liên quan đến tiếp xúc với 
memantine huyết tương và donepezil có liên quan về mặt lâm sàng.

Sự liên quan của những phát hiện này đối với con người vẫn chưa được biết.
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14 CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Hiệu quả của NAMZARIC như một phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer mức độ trung bình 
đến nặng đã được thiết lập bằng cách chứng minh tương đương sinh học của NAMZARIC với đồng sử dụng 
memantine hydrochloride phóng thích kéo dài và donepezil hydrochloride[xem Dược lý lâm sàng (12.3)].

Memantine Hydrochloride

Hiệu quả của memantine hydrochloride phóng thích kéo dài như một phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc 
bệnh Alzheimer từ trung bình đến nặng khi dùng đồng thời với các chất ức chế acetylcholinesterase, bao gồm 
donepezil hydrochloride, dựa trên kết quả của một thử nghiệm mù đôi, có đối chứng với giả dược.

Nghiên cứu 24 tuần về sự phóng thích kéo dài của Memantine Hydrochloride

Đây là một cuộc điều tra lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi ở 677 bệnh nhân ngoại trú mắc bệnh 
Alzheimer mức độ trung bình đến nặng (được chẩn đoán bằng tiêu chí DSM-IV và tiêu chí NINCDS-
ADRDA cho AD với điểm Kiểm tra trạng thái tâm thần nhỏ [MMSE] ≥ 3 và ≤ 14 khi Sàng lọc và Cơ sở) 
điều trị bằng chất ức chế acetylcholinesterase (AChEI) với liều ổn định trong 3 tháng trước khi sàng 
lọc. Khoảng 68% bệnh nhân được dùng donepezil dưới dạng AChEI. Tuổi trung bình của các bệnh 
nhân tham gia thử nghiệm này là 76,5 tuổi, với phạm vi 49-97 tuổi. Khoảng 72% bệnh nhân là nữ và 
94% là da trắng.

Các biện pháp kết quả nghiên cứu

Hiệu quả của memantine hydrochloride phóng thích kéo dài đã được đánh giá trong nghiên cứu này bằng cách 
sử dụng các thông số hiệu quả đồng chính của Pin suy giảm nghiêm trọng (SIB) và Ấn tượng thay đổi dựa trên 
phỏng vấn của bác sĩ lâm sàng (CIBIC-Plus).

Khả năng giải phóng kéo dài của memantine hydrochloride để cải thiện hiệu suất nhận thức đã được đánh 
giá bằng Pin Suy giảm nghiêm trọng (SIB), một công cụ đa mục đã được xác nhận để đánh giá chức năng 
nhận thức ở bệnh nhân sa sút trí tuệ mức độ trung bình đến nặng. SIB kiểm tra các khía cạnh được lựa chọn 
của hoạt động nhận thức, bao gồm các yếu tố về sự chú ý, định hướng, ngôn ngữ, trí nhớ, khả năng nhìn 
không gian, xây dựng, thực hành và tương tác xã hội. Phạm vi cho điểm SIB là từ 0 đến 100, với điểm thấp 
hơn cho thấy suy giảm nhận thức nhiều hơn.

Khả năng giải phóng kéo dài của memantine hydrochloride để tạo ra hiệu quả lâm sàng tổng thể được đánh 
giá bằng cách sử dụng Ấn tượng thay đổi dựa trên phỏng vấn của bác sĩ lâm sàng yêu cầu sử dụng thông 
tin của người chăm sóc, CIBIC-Plus. CIBIC-Plus không phải là một công cụ đơn lẻ và không phải là một công 
cụ tiêu chuẩn hóa như ADCS-ADL hoặc SIB. Các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc điều tra đã sử dụng 
nhiều định dạng CIBIC, mỗi định dạng khác nhau về độ sâu và cấu trúc. Do đó, kết quả từ CIBIC-Plus phản 
ánh kinh nghiệm lâm sàng từ thử nghiệm hoặc các thử nghiệm mà nó đã được sử dụng và không thể so 
sánh trực tiếp với kết quả đánh giá CIBIC-Plus từ các thử nghiệm lâm sàng khác. CIBIC-Plus được sử dụng 
trong thử nghiệm này là một công cụ có cấu trúc dựa trên đánh giá toàn diện ở thời điểm ban đầu và thời 
gian tiếp theo của bốn lĩnh vực:
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(bao gồm các hoạt động sống hàng ngày), nhận thức và hành vi. Nó thể hiện đánh giá của một bác sĩ lâm sàng 
lành nghề bằng cách sử dụng các thang điểm đã được xác nhận dựa trên quan sát của họ trong cuộc phỏng vấn 
với bệnh nhân, kết hợp với thông tin được cung cấp bởi một người chăm sóc quen thuộc với hành vi của bệnh 
nhân trong khoảng thời gian được đánh giá. CIBIC-Plus được chấm dưới dạng xếp hạng phân loại bảy điểm, từ 
điểm 1, cho biết “cải thiện rõ rệt” đến điểm 4, cho biết “không thay đổi” đến điểm 7, cho thấy “xấu đi rõ rệt”. CIBIC-
Plus chưa được so sánh trực tiếp một cách có hệ thống với các đánh giá không sử dụng thông tin từ người chăm 
sóc (CIBIC) hoặc các phương pháp toàn cầu khác.

Kết quả học tập

Trong nghiên cứu này, 677 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào một trong 2 phương pháp điều trị sau: 
memantine hydrochloride phóng thích kéo dài 28 mg / ngày hoặc giả dược, trong khi vẫn điều trị AChEI 
(donepezil, galantamine hoặc rivastigmine).

Ảnh hưởng đến pin suy yếu nghiêm trọng (SIB)

Hình 1 cho thấy quá trình thời gian cho sự thay đổi so với ban đầu trong điểm SIB cho hai nhóm điều 
trị hoàn thành 24 tuần của nghiên cứu. Ở 24 tuần điều trị, sự khác biệt trung bình về điểm số thay đổi 
SIB của bệnh nhân được điều trị bằng memantine hydrochloride 28 mg / AChEI (điều trị kết hợp) so với 
bệnh nhân dùng giả dược / AChEI (đơn trị liệu) là 2,6 đơn vị. Sử dụng phân tích LOCF, điều trị bằng 
memantine hydrochloride 28 mg / AChEI giải phóng kéo dài có ý nghĩa thống kê vượt trội so với giả 
dược / AChEI.
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Hình 1: Diễn biến thời gian của sự thay đổi so với ban đầu trong điểm SIB cho những bệnh nhân hoàn thành 24 tuần 
điều trị.

Hình 2 cho thấy tỷ lệ phần trăm tích lũy của bệnh nhân từ mỗi nhóm điều trị đã đạt được ít nhất thước đo 
cải thiện điểm SIB được hiển thị trên trục X. Các đường cong cho thấy rằng cả hai bệnh nhân được chỉ định 
sử dụng memantine hydrochloride giải phóng kéo dài 28 mg / AChEI và giả dược / AChEI đều có một loạt 
các phản ứng, nhưng memantine hydrochloride giải phóng kéo dài
Nhóm 28 mg / AChEI có nhiều khả năng cho thấy sự cải thiện hoặc giảm ít hơn.
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Hình 2: Tỷ lệ phần trăm tích lũy của bệnh nhân hoàn thành 24 tuần điều trị mù đôi với những thay 
đổi cụ thể so với ban đầu trong điểm SIB.

Ảnh hưởng đối với pin suy giảm nghiêm trọng (SIB) trong nhóm bệnh nhân điều trị đồng thời với liệu pháp 
Donepezil

Khoảng 68% bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên dùng memantine hydrochloride 28 mg giải phóng kéo dài hoặc 
giả dược đang dùng donepezil tại Baseline và trong suốt nghiên cứu. Tại 24 tuần điều trị, ở những bệnh nhân 
đang điều trị đồng thời với donepezil, sự khác biệt trung bình về điểm số thay đổi SIB ở những bệnh nhân được 
điều trị bằng memantine hydrochloride 28 mg giải phóng kéo dài so với những bệnh nhân dùng giả dược (2,7 
đơn vị) là tương tự như quan sát được cho toàn bộ dân số nghiên cứu (2,6 đơn vị).
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Ảnh hưởng của Ấn tượng dựa trên phỏng vấn của bác sĩ đối với sự thay đổi cộng với đầu vào của người chăm sóc (CIBIC-Plus)

Hình 3 cho thấy quá trình thời gian cho điểm CIBIC-Plus cho bệnh nhân trong hai nhóm điều trị 
hoàn thành 24 tuần của nghiên cứu. Tại 24 tuần điều trị, sự khác biệt trung bình về điểm CIBIC-Plus 
của memantine hydrochloride phóng thích kéo dài 28 mg / bệnh nhân điều trị AChEI so với bệnh 
nhân dùng giả dược / AChEI là 0,3 đơn vị. Sử dụng phân tích LOCF, điều trị bằng memantine 
hydrochloride 28 mg / AChEI giải phóng kéo dài có ý nghĩa thống kê vượt trội so với giả dược / 
AChEI.

Hình 3: Tiến trình thời gian của điểm CIBIC-Plus cho bệnh nhân hoàn thành 24 tuần điều trị.

Hình 4 là biểu đồ phân bố tỷ lệ phần trăm điểm CIBIC-Plus đạt được bởi các bệnh nhân 
được chỉ định cho từng nhóm điều trị đã hoàn thành 24 tuần điều trị.
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Hình 4: Phân bổ xếp hạng CIBIC-Plus tuần 24.

Ảnh hưởng đến CIBIC-Plus trong nhóm bệnh nhân điều trị đồng thời với Donepezil

Khoảng 68% bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên dùng memantine hydrochloride 28 mg giải phóng kéo dài hoặc 
giả dược đang dùng donepezil lúc ban đầu và trong suốt nghiên cứu. Tại 24 tuần điều trị, ở những bệnh nhân 
dùng đồng thời donepezil, sự khác biệt trung bình về điểm số CIBIC-Plus đối với những bệnh nhân được điều trị 
bằng memantine hydrochloride 28 mg phóng thích kéo dài so với những bệnh nhân dùng giả dược (0,3 đơn vị) là 
tương tự như quan sát được cho toàn bộ dân số nghiên cứu (0,3 đơn vị).

Donepezil Hydrochloride

Hiệu quả của donepezil hydrochloride như một phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh 
Alzheimer nặng dựa trên kết quả của hai thử nghiệm mù đôi, có đối chứng với giả dược.

Nghiên cứu 6 tháng về Donepezil Hydrochloride

Đây là một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược, được thực hiện ở Thụy Điển trên 
những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer có khả năng xảy ra hoặc có thể được chẩn đoán theo tiêu chí NINCDS-ADRDA 
và DSM-IV, MMSE: khoảng 1-10. Hai trăm bốn mươi tám (248) bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer nặng được chọn ngẫu 
nhiên để dùng donepezil hydrochloride hoặc giả dược. Đối với những bệnh nhân được phân ngẫu nhiên với donepezil 
hydrochloride, điều trị được bắt đầu với liều 5 mg x 1 lần / ngày trong 28 ngày và
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sau đó tăng lên 10 mg x 1 lần / ngày. Vào cuối thời gian điều trị 6 tháng, 90,5% bệnh nhân được điều 
trị bằng donepezil hydrochloride được dùng liều 10 mg / ngày. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 84,9 
tuổi, với phạm vi từ 59 đến 99. Khoảng 77% bệnh nhân là phụ nữ và 23% là nam giới. Hầu hết tất cả 
bệnh nhân là người da trắng. AD có khả năng được chẩn đoán ở đa số bệnh nhân (83,6% bệnh nhân 
điều trị bằng donepezil hydrochloride và 84,2% bệnh nhân điều trị bằng giả dược).

Các biện pháp kết quả nghiên cứu

Hiệu quả của việc điều trị với donepezil hydrochloride được đánh giá bằng cách sử dụng chiến lược đánh giá kết quả 
kép đánh giá chức năng nhận thức bằng cách sử dụng một công cụ được thiết kế cho những bệnh nhân bị suy giảm 
nhiều hơn và chức năng tổng thể thông qua đánh giá do người chăm sóc đánh giá. Nghiên cứu này cho thấy rằng 
bệnh nhân dùng donepezil hydrochloride có cải thiện đáng kể trên cả hai biện pháp so với giả dược.

Khả năng của donepezil hydrochloride để cải thiện hiệu suất nhận thức đã được đánh giá với SIB.

Chức năng hàng ngày được đánh giá bằng cách sử dụng Các hoạt động nghiên cứu hợp tác về bệnh Alzheimer 
đã sửa đổi của Kiểm kê cuộc sống hàng ngày cho bệnh Alzheimer nặng (ADCS-ADL-trầm trọng). ADCS-ADLsevere 
có nguồn gốc từ các Hoạt động Nghiên cứu Hợp tác về Bệnh Alzheimer của Kiểm kê Cuộc sống Hàng ngày, là 
một tập hợp các câu hỏi ADL toàn diện được sử dụng để đo lường các khả năng chức năng của bệnh nhân. Mỗi 
hạng mục ADL được đánh giá từ mức hiệu suất độc lập cao nhất đến mức mất hoàn toàn. ADCS-ADL-trầm trọng 
là một tập hợp con gồm 19 mục, bao gồm các xếp hạng về khả năng ăn, mặc, tắm, sử dụng điện thoại, đi lại 
(hoặc đi lại) của bệnh nhân và thực hiện các hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày; nó đã được xác nhận để 
đánh giá bệnh nhân bị sa sút trí tuệ mức độ trung bình đến nặng. ADCS-ADL-nghiêm trọng có phạm vi cho điểm 
từ 0 đến 54, với điểm số thấp hơn cho thấy suy giảm chức năng nhiều hơn. Điều tra viên thực hiện kiểm kê bằng 
cách phỏng vấn một người chăm sóc, trong nghiên cứu này là một nhân viên y tá, quen thuộc với hoạt động của 
bệnh nhân.

Ảnh hưởng đến SIB

Hình 5 cho thấy quá trình thời gian cho sự thay đổi so với ban đầu trong điểm SIB cho hai nhóm điều trị 
trong 6 tháng của nghiên cứu. Tại 6 tháng điều trị, sự khác biệt trung bình về điểm thay đổi SIB của 
bệnh nhân được điều trị bằng donepezil hydrochloride so với bệnh nhân dùng giả dược là 5,9 điểm. 
Điều trị bằng Donepezil hydrochloride vượt trội có ý nghĩa thống kê so với giả dược.
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Hình 5. Diễn biến thời gian của sự thay đổi so với ban đầu trong điểm SIB cho bệnh nhân hoàn thành 6 
tháng điều trị.

Hình 6 minh họa tỷ lệ phần trăm tích lũy của bệnh nhân từ mỗi nhóm trong số hai nhóm điều trị đạt 
được biện pháp cải thiện điểm SIB được hiển thị trên trục X. Trong khi các bệnh nhân được chỉ định 
dùng donepezil hydrochloride và giả dược đều có nhiều phản ứng, các đường cong cho thấy nhóm 
donepezil hydrochloride có nhiều khả năng cho thấy sự cải thiện nhiều hơn về hiệu suất nhận thức.
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Hình 6. Tỷ lệ phần trăm tích lũy của bệnh nhân hoàn thành 6 tháng điều trị mù đôi với những thay đổi 
cụ thể so với ban đầu trong Thang điểm SIB.

32

ID tham chiếu: 3678032



Hình 7. Diễn biến thời gian của sự thay đổi so với ban đầu trong ADCS-ADL-Điểm nghiêm trọng cho bệnh 
nhân hoàn thành 6 tháng điều trị.

Ảnh hưởng đến ADCS-ADL-nghiêm trọng

Hình 7 minh họa quá trình thời gian cho sự thay đổi so với ban đầu về điểm ADCS-ADL-mức độ nghiêm trọng 
của bệnh nhân trong hai nhóm điều trị trong 6 tháng của nghiên cứu. Sau 6 tháng điều trị, sự khác biệt trung 
bình về điểm số thay đổi ADCS-ADL-mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân được điều trị bằng donepezil 
hydrochloride so với bệnh nhân dùng giả dược là 1,8 điểm. Điều trị bằng Donepezil hydrochloride vượt trội có 
ý nghĩa thống kê so với giả dược.

Hình 8 cho thấy tỷ lệ phần trăm tích lũy của bệnh nhân từ mỗi nhóm điều trị với những thay đổi cụ thể so với 
điểm ADCS-ADL-mức độ nghiêm trọng ban đầu. Trong khi cả hai bệnh nhân được chỉ định dùng donepezil 
hydrochloride và giả dược đều có nhiều phản ứng, các đường cong chứng minh rằng nhóm donepezil 
hydrochloride có nhiều khả năng cho thấy sự suy giảm hoặc cải thiện nhỏ hơn.
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Hình 8. Phần trăm tích lũy của bệnh nhân hoàn thành 6 tháng điều trị mù đôi với những thay đổi cụ 
thể so với ban đầu trong ADCS-ADL-Điểm nghiêm trọng.

Nghiên cứu trong 24 tuần về Donepezil Hydrochloride

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược được thực hiện ở Nhật Bản, 325 bệnh 
nhân bị bệnh Alzheimer nặng được dùng donepezil hydrochloride liều 5 mg / ngày hoặc 10 mg / ngày, dùng 
một lần mỗi ngày, hoặc giả dược. Các bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên với donepezil hydrochloride phải 
đạt được liều lượng được chỉ định bằng cách chuẩn độ, bắt đầu từ 3 mg / ngày, và kéo dài tối đa trong 6 
tuần. Hai trăm bốn mươi tám (248) bệnh nhân đã hoàn thành nghiên cứu, với tỷ lệ bệnh nhân hoàn thành 
nghiên cứu ở mỗi nhóm điều trị tương tự nhau. Các thước đo hiệu quả chính cho nghiên cứu này là SIB và 
CIBIC-plus.

Tại 24 tuần điều trị, sự khác biệt điều trị có ý nghĩa thống kê được quan sát thấy giữa liều 10 mg / 
ngày của donepezil hydrochloride và giả dược trên cả SIB và CIBIC-plus. Liều 5 mg / ngày của 
donepezil hydrochloride cho thấy sự vượt trội có ý nghĩa thống kê so với giả dược trên SIB, nhưng 
không phải trên CIBIC-plus.

16 CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ

16.1 Cách cung cấp
14 mg / 10 mg: Viên nang màu xanh lục nhạt, mờ đục với dấu ấn xuyên tâm “FL 14/10” màu đen. 
Chai 30:
Chai 90:

NDC # 0456-1214-30
NDC # 0456-1214-90
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28 mg / 10 mg: Viên nang màu xanh lam, trắng đục có in hình xuyên tâm màu đen “FL 
28/10”. Chai 30:
Chai 90:

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

16.2 Lưu trữ và Xử lý

Bảo quản ở 25 ° C (77 ° F); các chuyến du ngoạn được phép trong khoảng từ 15 ° C đến 30 ° C (59 ° F và 86 ° F)[xem Nhiệt độ 
phòng được kiểm soát bởi USP]. Phân phối trong bao bì kín, chịu được ánh sáng, như được định nghĩa trong USP.

17 THÔNG TIN LIÊN LẠC BỆNH NHÂN

Khuyên bệnh nhân đọc nhãn bệnh nhân được FDA chấp thuận (Thông tin về bệnh nhân).

Thông tin định lượng
• Hướng dẫn bệnh nhân và người chăm sóc chỉ dùng NAMZARIC một lần mỗi ngày, theo quy định[xem 

Liều lượng và Cách dùng (2.1)].

• Nếu bệnh nhân bỏ lỡ một liều NAMZARIC duy nhất, bệnh nhân đó không nên tăng gấp đôi vào liều 
tiếp theo. Liều tiếp theo nên được thực hiện theo lịch trình[xem Liều lượng và Cách dùng (2.1)].

• Hướng dẫn bệnh nhân và người chăm sóc rằng nên nuốt toàn bộ viên nang NAMZARIC. 
Ngoài ra, viên nang NAMZARIC có thể được mở ra và rắc lên nước sốt táo và nên uống hết 
toàn bộ bên trong. Không nên chia nhỏ, nhai hoặc nghiền viên nang. Cảnh báo bệnh nhân 
và người chăm sóc không sử dụng bất kỳ viên nang NAMZARIC nào đã bị hư hỏng hoặc có 
dấu hiệu giả mạo[xem Liều lượng và Cách dùng (2.2)].

Các phản ứng có hại thường gặp
Thông báo cho bệnh nhân và người chăm sóc rằng NAMZARIC có thể gây nhức đầu, tiêu chảy, chóng mặt, 
chán ăn, nôn, buồn nôn và bầm máu[xem Phản ứng có hại (6.1)].

Sản xuất cho:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Công ty con 
của Forest Laboratories, LLC.

Sản xuất bởi:
Phòng thí nghiệm lâm nghiệp Ireland Ltd 
Clonshaugh Công viên kinh doanh và công nghệ 
Clonshaugh, Dublin 17, Ireland

Được cấp phép từ Merz Pharma GmbH & Co. KGaA và Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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THÔNG TIN BỆNH NHÂN

NAMZARIC [nam-ZAIR-ick]

(memantine hydrochloride giải phóng kéo dài và donepezil hydrochloride) viên nang

Đọc kỹ Thông tin về Bệnh nhân này trước khi bạn nhận NAMZARIC và mỗi lần bạn được nạp lại. Thông tin 
này không thay thế cho việc trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của bạn hoặc cách điều trị của bạn.

NAMZARIC là gì?

• NAMZARIC là một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị chứng sa sút trí tuệ từ trung bình đến 
nặng ở những người mắc bệnh Alzheimer. NAMZARIC chứa 2 loại thuốc, memantine HCl, chất đối 
kháng thụ thể NMDA, và donepezil HCl, chất ức chế acetylcholinesterase. NAMAZARIC dành cho những 
người có thể dùng một số liều lượng nhất định memantine HCl và donepezil HCl.

• Người ta không biết liệu NAMZARIC có an toàn và hiệu quả ở trẻ em hay không.

Ai không nên dùng NAMZARIC?

Đừng dùng NAMZARIC nếu bạn:
• bị dị ứng với memantine HCl, donepezil HCl, các loại thuốc có chứa piperidin hoặc bất kỳ thành 

phần nào trong NAMZARIC. Xem phần cuối của tờ rơi này để biết danh sách đầy đủ các thành phần 
trong NAMZARIC.

Tôi nên nói gì với bác sĩ trước khi bệnh nhân dùng NAMZARIC?

Trước khi bạn sử dụng NAMZARIC,Nói với bác sĩ của bạn về tất cả các tình trạng y tế của bạn, bao gồm nếu 
bạn:

• có vấn đề về tim bao gồm nhịp tim không đều, chậm hoặc nhanh
• bị hen suyễn hoặc các vấn đề về phổi
• co giật
• bị loét dạ dày
• có vấn đề về bàng quang hoặc thận
• có vấn đề về gan
• lên lịch phẫu thuật, nha khoa hoặc các thủ tục y tế khác và có thể sử dụng thuốc gây mê
• có bất kỳ điều kiện y tế nào khác
• đang mang thai hoặc dự định có thai. Người ta không biết liệu NAMZARIC có thể gây hại cho thai nhi 

hay không.
• đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Người ta không biết liệu NAMZARIC có đi vào sữa mẹ hay 

không. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về cách tốt nhất để cho trẻ ăn nếu bạn dùng NAMZARIC.

Nói với bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc bạn dùng, bao gồm thuốc theo toa và thuốc không kê đơn, 
vitamin và các chất bổ sung thảo dược.

Biết các loại thuốc đã dùng. Giữ một danh sách để cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn xem khi bạn nhận được 
một loại thuốc mới.

Tôi nên dùng NAMZARIC như thế nào?
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• Hãy dùng NAMZARIC đúng như những gì bác sĩ yêu cầu.
• Không thay đổi liều của bạn hoặc ngừng dùng NAMZARIC mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn.
• Uống NAMZARIC 1 lần mỗi tối trước khi đi ngủ.
• Dùng NAMZARIC có hoặc không có thức ăn.
• Có thể mở viên nang NAMZARIC và rắc lên nước sốt trước khi nuốt. Rắc tất cả thuốc trong viên 

nang lên nước sốt táo.Đừngchia liều.
• Nếu bạn không mở và rắc viên nang NAMZARIC lên nước sốt táo, viên nang NAMZARIC phải được 

nuốt toàn bộ.Đừngchia, nhai hoặc nghiền viên nang NAMZARIC.
• Nếu bạn bỏ lỡ một liều, hãy dùng NAMZARIC ở liều kế tiếp theo lịch trình của bạn.Đừnglấy2liều 

NAMZARIC cùng một lúc.
• Đừngsử dụng bất kỳ viên nang NAMZARIC nào bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo.
• Nếu bạn dùng quá nhiều NAMZARIC, hãy gọi cho bác sĩ hoặc trung tâm kiểm soát chất độc 

theo số 1-800-222-1222, hoặc đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất ngay lập tức.

Các tác dụng phụ có thể có của NAMZARIC là gì?

NAMZARIC có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:

• vấn đề về cơ nếu bạn cần gây mê
• nhịp tim chậm và ngất xỉu.Điều này xảy ra thường xuyên hơn ở những người có vấn đề về tim. Gọi 

ngay cho bác sĩ nếu bệnh nhân bị ngất khi dùng NAMZARIC.
• nhiều axit trong dạ dày.Điều này làm tăng nguy cơ loét và chảy máu đặc biệt là khi dùng NAMZARIC. Nguy 

cơ cao hơn đối với những bệnh nhân đã bị loét, hoặc đang dùng aspirin hoặc các NSAID khác.
• buồn nôn và ói mửa
• khó đi tiểu
• co giật
• các vấn đề về phổi trở nên tồi tệ hơnở những người bị hen suyễn hoặc bệnh phổi khác.

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của memantine HCl bao gồm:

• đau đầu
• bệnh tiêu chảy

• chóng mặt

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của donepezil bao gồm:

• bệnh tiêu chảy

• không muốn ăn (chán ăn)
• bầm tím

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền bạn hoặc không biến mất. Không phải tất cả các 
tác dụng phụ có thể có của NAMZARIC. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ. Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho FDA theo số 
1-800-FDA-1088.

NAMZARIC nên được lưu trữ như thế nào?

Bảo quản NAMZARIC ở nhiệt độ phòng từ 59 ° F đến 86 ° F (15 ° C đến 30 ° C). Viên nang nên được 
bảo quản trong hộp đựng theo toa ban đầu hoặc hộp đựng khác có khả năng chống ánh sáng.
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Thông tin chung về việc sử dụng NAMZARIC an toàn và hiệu quả

Thuốc đôi khi được kê cho các mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong Tờ rơi Thông tin Bệnh 
nhân. Không sử dụng NAMZARIC cho tình trạng không được kê đơn. Không sử dụng NAMZARIC cho 
người khác, ngay cả khi họ có các triệu chứng giống bạn. Nó có thể gây hại cho họ.

Bạn có thể hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ để biết thông tin về NAMZARIC được viết cho các chuyên gia y tế. Để 
biết thêm thông tin, hãy truy cập www.NAMZARIC.com, hoặc gọi 1-800-678 1605.

Các thành phần trong NAMZARIC là gì?

Thành phần hoạt tính:memantine hydrochloride và donepezil hydrochloride

Thành phần không hoạt động:đường cầu, povidone, talc, hypromellose, polyethylene glycol, 
ethylcellulose, axit oleic, triglyceride chuỗi trung bình, lactose monohydrate, cellulose vi tinh thể, tinh bột 
ngô, silicon dioxide dạng keo, magie stearat. Các viên nang gelatin cứng chứa titanium dioxide, gelatin, và 
được in bằng men shellac và oxit sắt đen; chất tạo màu là FD&C Blue 1 (28 mg / 10 mg) và FD&C Blue 1 và 
oxit sắt màu vàng (14 mg / 10 mg).

Thông tin về Bệnh nhân này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận.

Đã phê duyệt: 12/2014

Sản xuất cho:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Công ty con 
của Forest Laboratories, LLC.

Sản xuất bởi:
Phòng thí nghiệm lâm nghiệp Ireland Ltd 
Clonshaugh Công viên kinh doanh và công nghệ 
Clonshaugh, Dublin 17, Ireland

Được cấp phép từ Merz Pharma GmbH & Co. KGaA và Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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