
@لالطالع على توجيهات تحديد الجرعة (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء")
ال يوجد دليل على أن الموتريجين يسبب تحفيز إنزيمات  سيتوكروم P450 أو تثبيطها بشكل كبير. قد يحفز الموتريجين ا�يض الخاص به لكن تأثيره يكون معتدًال ومن غير المحتمل أن يؤدي إلى تحقيق نتائج سريرية ملحوظة.

@@لم يتم إجراء دراسات حول وسائل منع الحمل ا�خرى التي تؤخذ عن طريق الفم وأدوية العالج بالهرمونات البديلة HRT، على الرغم من احتمال وجود تأثير مماثل لها على معامالت الحرائك الدوائية لالموتريجين (انظر "الجرعات وطريقة 
تناول الدواء" و"التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام").

التفاعالت المرتبطة با�دوية المضادة للصرع 
يقلل الفالبروات، الذي يثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين، أيض الالموتريجين ويزيد العمر النصفي لالموتريجين بمقدار الضعف تقريًبا. بالنسبة ل²طفال الذين يحصلون على عالج متزامن مع الفالبروات، يجب اتباع نظام العالج 

المناسب (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء").
تؤدي أدوية معينة مضادة للصرع (مثل  فينيتوين، و  كاربامازيبين ، و فينوباربيتون ، وبريميدون ) والتي تحفز إنزيمات  سيتوكروم P450 إلى تحفيز إنزيمات UGT ، وبالتالي تحسين أيض الالموتريجين. بالنسبة ل²طفال الذين يحصلون على عالج 

متزامن مع الفينيتوين، أو الكاربامازيبين، أو الفيونباربيتون، أو البريميدون، يجب اتباع نظام العالج المناسب (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء").                
وردت تقارير عن ا¾صابة بحاالت مرتبطة بالجهاز العصبي المركزي تتضمن الدوار، والرنح، وازدواج الرؤية والرؤية المموهة والغثيان في المرضى الذين يتناولون الكاربامازيبين عقب إدخال الالموتريجين في العالج. عادًة ما تختفي هذه 

ين  على متطوعين بالغين أصحاء، لكن لم تتم دراسة تأثير تقليل الجرعة. الحاالت عند تقليل جرعة الكاربامازيبين. لوحظ حدوث تأثير مماثل خالل دراسة تم إجراؤها خاصة بالالموتريجين واُ�وكسكاربازيبِّ
ين. ولكن في دراسة تطلعية تم إجراؤها على متطوعين بالغين أصحاء باستخدام جرعات تبلغ 200 ملجم من  هناك تقارير واردة في المؤلفات خاصة بمستويات الالموتريجين المنخفضة عند إعطاء الالموتريجين مع اُ�وكسكاربازيبِّ

ين،  الالموتريجين و1200 ملجم من اُ�وكسكاربازيبِّ
ين، يجب استخدام نظام العالج الخاص بالعالج التكميلي  ين.  لهذا، بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون عالًجا مصاحًبا مع اُ�وكسكاربازيبِّ ين أيض الالموتريجين ولم يغير الالموتريجين أيض اُ�وكسكاربازيبِّ لم يغير اُ�وكسكاربازيبِّ

لالموتريجين دون الفالبروات ودون محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء").
في دراسة تم إجراؤها على متطوعين أصحاء، اتضح أن إعطاء  الفلباميت  (1200 ملجم مرتين يومًيا) مع الالموتريجين (100 ملجم مرتين يومًيا لمدة 10 أيام) ليس له تأثيرات مهمة سريرًيا على الحرائك الدوائية لالموتريجين.    

بناًء على تحليل بأثر رجعي لمستويات البالزما لدى المرضى الذين تناولوا الالموتريجين مع جابابينتين  وبدونه، لم يظهر أي دليل يشير إلى تسبب الجابابينتين  في تغيير التصفية الظاهرة لالموتريجين.
وتم تقييم التفاعالت الممكنة بين ليفيتيراسيتام  والالموتريجين من خالل تقييم تركيز كلتا المادتين في مصل الدم خالل تجارب سريرية مستخدم بها دواء وهمي. تشير هذه البيانات إلى أن الالموتريجين ال يؤثر على الحرائك الدوائية 

لليفيتيراسيتام وأن ليفيتيراسيتام ال يؤثر على الحرائك الدوائية لالموتريجين.
كما لم تتأثر التركيزات الدنيا لالموتريجين ذات الحالة الثابتة في مصل الدم بسبب تناول  بريجابالين  (200 ملجم، 3 مرات يومًيا) معه. ال توجد تفاعالت حرائك دوائية بين الالموتريجين والبريجابالين.    

لم يؤد تناول  توبيراميت  إلى حدوث أي تغيير في تركيزات الالموتريجين في بالزما الدم. وأدى تناول الالموتريجين إلى حدوث زيادة بنسبة ٪15 في تركيزات  التوبيراميت.        
في دراسة تم إجراؤها على مرضى مصابين بالصرع، لم يكن ¾عطاء الزونيساميد  (200 إلى 400 ملجم/اليوم) مع الالموتريجين (150 إلى 500 ملجم/اليوم) لمدة 35 يوًما أي تأثير ملحوظ على الحرائك الدوائية لالموتريجين.

لم تتأثر تركيزات البالزما في الموتريجين بالكوساميد المتزامن (200 أو 400 أو 600 ملجم يومًيا) في التجارب السريرية التي ُيستخدم فيها الدواء الوهمي للمرضى المصابين بنوبات بادئة جزئية.
وفي دراسة تحليلية مجمعة للبيانات المأخوذة من ثالث تجارب سريرية تم فيها استخدام دواء وهمي للتحقق من بيرامبانيل التكميلي لدى المرضى المصابين بنوبات بادئة جزئية ونوبات توترية ارتجاجية معممة مبدئية، زادت أعلى 

جرعة بيرامبانيل تم تقييمها (12 ملجم يومًيا) من تصفية الموتريجين بنسبة أقل من %10. وال يعتبر التأثير بهذا الحجم ذا صلة من الناحية السريرية.
على الرغم من وجود تقارير تشير إلى حدوث تغييرات في تركيزات ا�دوية ا�خرى المضادة للصرع في بالزما الدم، فإن الدراسات المنضبطة لم يكن بها أي دليل يشير إلى أن الالموتريجين يؤثر على تركيزات ا�دوية ا�خرى المصاحبة 

المضادة للصرع في بالزما الدم. تشير ا�دلة المستمدة من دراسات تم إجراؤها في المختبر إلى أن الالموتريجين ال يزيل ا�دوية ا�خرى المضادة للصرع من مواقع ارتباط البروتين.

التفاعالت التي تتضمن عوامل أخرى ذات تأثير نفسي 
لم تتغير الحرائك الدوائية لليثيوم بعد إعطاء 2 جم من جلوكونات الليثيوم الالمائية مرتين يومًيا لمدة ستة أيام لعشرين شخًصا سليًما مع

100 ملجم/اليوم من الالموتريجين. 
ال توجد تأثيرات ملحوظة إحصائًيا لتناول جرعات متعددة عن طريق الفم من البوبروبيون على الحرائك الدوائية للجرعة الواحدة من الالموتريجين في 12 شخًصا وكان لها تأثير إحداث زيادة طفيفة فقط في المنطقة تحت المنحنى 

لالقتران الجلوكوروني لالموتريجين.
في دراسة تم إجراؤها على متطوعين بالغين أصحاء، أدى تناول 15 ملجم من  االوالنزابين  إلى تقليل المنطقة تحت المنحنى والحد ا�قصى لتركيز الالموتريجين بمعدل ٪24 و٪20 على التوالي. من غير المتوقع بصفٍة عامة أن يكون لتأثير 

بهذا الحجم أي أهمية سريرية. لم يؤثر تناول كمية 200 ملجم من الالموتريجين على الحرائك الدوائية  لالوالنزابين.        
لم يكن لتناول جرعات متعددة عن طريق الفم من الالموتريجين بمعدل 400 ملجم يومًيا أي تأثير ملحوظ سريرًيا على الحرائك الدوائية 

للجرعة الواحدة البالغة 2 ملجم من الريسبيريدون في 14 متطوًعا بالًغا سليًما. عقب تناول 2 ملجم من الريسبيريدون مع الالموتريجين، أشار 12 متطوًعا من بين 14 متطوًعا إلى الشعور بالنعاس مقارنًة بما أشار إليه متطوع واحد من 
بين 20 متطوًعا عند إعطاء الريسبيريدون وحده، ولم يشر أي متطوع إلى الشعور بأي تأثير عند تناول الالموتريجين وحده. 

في دراسة تم إجراؤها على 18 مريًضا بالًغا مصاًبا باضطراب ثنائي القطب من النوع I، يتبعون نظاًما قديًما مكوًنا من الالموتريجين 
(100-400 ملجم/اليوم)، تمت زيادة جرعات  االريبيبرازول  من 10 ملجم/اليوم إلى الجرعة المستهدفة 30 ملجم/اليوم على مدار 7 أيام واستمر تناول هذه الجرعة مرة واحدة يومًيا لمدة 7 أيام أخرى. لوحظ حدوث انخفاض متوسط يصل إلى 

٪10 تقريًبا في الحد ا�قصى للتركيز ومنطقة تحت المنحنى لالموتريجين. من غير المتوقع أن يكون لتأثير بهذا الحجم أي نتيجة سريرية.    
أشارت التجارب التي تم إجراؤها داخل المختبر إلى أنه تم منع تكون المستقلب ا�ساسي لالموتريجين، N-2-جلوكورونيد، بحٍد أدنى نتيجة فترة الحضانة المشتركة مع اَ�ميتريبتيلين أو البوبروبيون أو الكلونازيبام أو الهالوبيريدول أو 
ورازيبام. كما أشارت هذه التجارب أيًضا إلى عدم احتمال منع أيض الالموتريجين بواسطة الكلوزابين، أو الفلوكسيتين، أو الفينيلزين أو الريسبيريدون، أو السيرترالين، أو الترازودون. با¾ضافة إلى ذلك، أشارت دراسة خاصة بأيض بوفورالول  Òالل

 .CYP2D6 باستخدام تركيبات دقيقة من كبد ا¾نسان إلى أن الالموتريجين لن يقلل تصفية ا�دوية المستقلبة غالًبا بواسطة

التفاعالت التي تتضمن وسائل منع الحمل الهرمونية
تأثيرات وسائل منع الحمل الهرمونية على الحرائك الدوائية لالموتريجين

في دراسة تم إجراؤها على 16 متطوعًة، أدى تناول جرعة مكونة من 30 ميكروجرام من ايثنيل استراديول/150 ميكروجرام من ليفونورجيستريل في حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم إلى حدوث زيادة بمقدار الضعف تقريًبا في 
تصفية الالموتريجين عن طريق الفم، مما أدى إلى انخفاض يبلغ في المتوسط ٪52 و٪39 في منطقة تحت المنحنى لالموتريجين والحد ا�قصى للتركيز، على التوالي. زادت تركيزات الالموتريجين في مصل الدم خالل فترة أسبوع العالج 
غير النشط (التي تتضمن ا�سبوع "الخالي من تناول الحبوب")، مع ارتفاع التركيزات التي تسبق الجرعة في نهاية أسبوع العالج غير النشط لتصبح أعلى بمقدار الضعف تقريًبا، في المتوسط، من التركيزات خالل فترة العالج المشترك 
(انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام"). يجب أال تعتمد التعديالت التي يتم إجراؤها على توجيهات زيادة الجرعة الموصى بها لالموتريجين فقط على استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، لكن ستكون هناك ضرورة لزيادة 

أو تقليل جرعة المداومة في معظم الحاالت عند بدء استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية أو إيقافها (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء").
تأثيرات الالموتريجين على الحرائك الدوائية لوسائل منع الحمل الهرمونية

في دراسة تم إجراؤها على 16 متطوعة، لم يكن للجرعة الثابتة من الالموتريجين البالغة 300 ملجم تأثير على الحرائك الدوائية لمكون 
االيثنيل استراديول الموجود في حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم. تمت مالحظة حدوث زيادة بسيطة في تصفية مكون ليفونورجيستريل عن طريق الفم، مما أدى إلى انخفاض بلغ في المتوسط ٪19 و٪12 في منطقة تحت 

المنحنى والحد ا�قصى للتركيز 
لمكون ليفونورجيستريل، على التوالي. أشار قياس الهرمون المنبه للجريب (FSH)، والهرمون الملوتن (LH)، وهرمون استراديول في مصل الدم خالل الدراسة إلى حدوث فقدان إلى حٍد ما في قمع النشاط الهرموني للمبيض لدى بعض 
السيدات، على الرغم من أن قياس مستوى هرمون البروجستيرون في مصل الدم أشار إلى عدم وجود دليل هرموني على التبويض في أي من الست عشرة متطوعة. غير معروف تأثير الزيادة المعقولة في تصفية ليفونورجيستريل، كما 
أن تأثير التغييرات في تركيزات الهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون الملوتن (LH) على نشاط التبويض غير معروف (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام"). لم تتم دراسة تأثيرات جرعات الالموتريجين ا�خرى بخالف جرعة 

300 ملجم/اليوم ولم يتم إجراء دراسات باستخدام تركيبات هرمونية نسائية أخرى.
التفاعالت التي تتضمن أدوية أخرى

في دراسة تم إجراؤها على عشرة متطوعين من الذكور، أدى تناول الريفامبيسين  إلى زيادة تصفية الالموتريجين وتقليل العمر النصفي لالموتريجين نتيجة تحفيز إنزيمات الكبد المسؤولة عن االقتران الجلوكوروني. بالنسبة إلى المرضى 
الذين يحصلون على عالج متزامن مع الريفامبيسين، يجب اتباع نظام العالج المناسب (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء"). 

في دراسة تم إجراؤها على متطوعين أصحاء، أدى تناول  لوبينافير/ريتونافير إلى تنصيف تركيزات الالموتريجين في بالزما الدم تقريًبا، ربما بسبب تحفيز االقتران الجلوكوروني. بالنسبة إلى المرضى الذين يحصلون على عالج متزامن مع 
 لوبينافير/ريتونافير، يجب اتباع نظام العالج المناسب (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء").        

في دراسة تم إجراؤها على متطوعين بالغين أصحاء، أدى تناول اتازانافير/ريتونافير (300 ملجم/100 ملجم) لمدة 9 أيام إلى تقليل منطقة تحت المنحنى والحد ا�قصى لتركيز الالموتريجين (جرعة واحدة 100 جرام) في بالزما الدم بنسبة 
٪32 و٪6 في المتوسط على التوالي.  بالنسبة إلى المرضى الذين يحصلون على عالج مصاحب مع اتازانافير/ريتونافير، يجب اتباع نظام العالج المناسب (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء").

تشير البيانات المستمدة من التقييم داخل المختبر إلى أن الالموتريجين، لكن ليس مستقلب N- (2) الجلوكورونيد، يعد مثبًطا لـ OCT 2 في التركيزات التي من المحتمل أن تكون مهمة سريرًيا. تشير هذه البيانات إلى أن الالموتريجين 
يعد مثبًطا لـ OCT 2 ، مع قيم IC50 تبلغ 53,8 ميكرومول. قد يؤدي تناول الالموتريجين مع ا�دوية المفرزة من الكلى التي تعد ركائز ¾نزيم (OCT2) (على سبيل المثال، ميتفورمين وجابابينتين وفارينيكلين) إلى زيادة مستويات هذه ا�دوية 

في بالزما الدم.
لم يتم إلى اÕن تحديد ا�همية السريرية لهذه النتيجة، إال أنه يجب توخي الحذر بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون هذه ا�دوية مًعا. 

الحمل والرضاعة      
المخاطر المتعلقة با�دوية المضادة للصرع بوجه عام

ينبغي إعطاء استشارة متخصصة للنساء الالئي من المحتمل أن يحملن. ينبغي مراجعة العالج با�دوية المضادة للصرع عندما تخطط امرأة للحمل. بالنسبة إلى النساء الالئي يعالجن من مرض الصرع، ينبغي تجنب التوقف 
المفاجئ للعالج با�دوية المضادة للصرع �ن هذا قد يؤدي إلى حدوث نوبات مفاجئة والتي قد يكون لها نتائج خطيرة على المرأة والطفل الذي لم يولد بعد. ينبغي تفضيل العالج ا�حادي متى أمكن ذلك �ن العالج باستخدام ا�دوية 

المضادة للصرع المتعددة قد يقترن بارتفاع خطورة ا¾صابة بالتشوهات الخلقية عن العالج ا�حادي، بناًء على ا�دوية المضادة للصرع التي يتم تناولها.

المخاطر المتعلقة بالالموتريجين
الحمل

يوجد قدر كبير من البيانات الخاصة بالنساء الحوامل الالئي تعرض للعالج ا�حادي بالالموتريجين خالل ا�شهر الثالثة ا�ولى من الحمل (أكثر من 8700 سيدة) والتي ال تشير إلى حدوث زيادة ملموسة في خطورة ا¾صابة بالتشوهات 
الخلقية الكبرى، بما في ذلك الشفة المشقوقة. أظهرت الدراسات على الحيوانات ا¾صابة بالُسّمية النمائية (انظر القسم "بيانات ا�مان الوقائي").

في حالة وجود ضرورة للعالج باستخدام الميكتال أثناء الحمل، يوصى بتناول أدنى جرعة عالجية ممكنة منه.
مادة الالموتريجين لها تأثير مثبط طفيف على اختزال حمض ثنائي الهيدروفوليك، وبالتالي فإنها من الناحية النظرية قد تؤدي إلى زيادة خطورة إصابة الجنين عن طريق تقليل مستويات حمض الفوليك. يمكن التفكير في تناول حمض 

الفوليك عند التخطيط للحمل وخالل ا�شهر ا�ولى من الحمل. 
قد تؤثر التغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل على مستويات الالموتريجين و/أو التأثيرات العالجية. هناك تقارير تشير إلى انخفاض مستويات الالموتريجين في بالزما الدم خالل الحمل مع وجود خطر محتمل خاص بفقدان السيطرة على 

النوبات. بعد الوالدة، قد تزداد مستويات الالموتريجين بسرعة مع خطورة حدوث اÕثار العكسية الناتجة عن الجرعة. وبالتالي، ينبغي مراقبة تركيزات الالموتريجين في مصل الدم 
قبل الحمل وأثنائه وبعده، وكذلك بعد الوالدة بوقت قصير. إذا لزم ا�مر، ينبغي تعديل الجرعة للحفاظ على تركيزات الالموتريجين في مصل الدم بنفس المستوى الذي كانت عليه قبل حدوث الحمل، أو تعديلها وفًقا لالستجابة السريرية. 

با¾ضافة إلى ذلك، ينبغي مراقبة التأثيرات 
غير المرغوبة المتعلقة بالجرعة بعد الوالدة.

الرضاعة
وردت تقارير تشير إلى انتقال الالموتريجين إلى لبن ا�م بتركيزات شديدة التنوع، مما يؤدي إلى وجود مستويات كلية من الالموتريجين عند الرّضع تصل إلى ٪50 تقريًبا من مستويات الالموتريجين الموجودة لدى ا�م. لذلك، فإنه لدى بعض 

ا�طفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية قد تصل تركيزات الالموتريجين في مصل الدم إلى المستويات التي تحدث عندها اÕثار الدوائية.
يجب تقييم الفوائد المحتملة للرضاعة الطبيعية في مقابل المخاطر المحتملة لآلثار السلبية التي تحدث للطفل الرضيع. إذا قررت امرأة إرضاع طفلها رضاعة طبيعية أثناء العالج بالالموتريجين، يجب مراقبة الطفل تحسًبا لحدوث 

آثار عكسية، مثل التهدئة والطفح الجلدي وزيادة الوزن الضعيف.
الخصوبة

لم تكشف التجارب التي أجريت على الحيوانات حدوث ضعف في الخصوبة نتيجة تناول الالموتريجين (انظر "بيانات ا�مان الوقائي").
التأثيرات على القدرة على القيادة واستخدام ا�الت

نظًرا لوجود تباين بين ا�فراد في االستجابة لجميع أنواع العالج با�دوية المضادة للصرع، يجب أن يستشير المرضى، الذين يتناولون الميكتال لعالج الصرع، الطبيب الخاص بهم بشأن المسائل المحددة الخاصة بالقيادة والصرع.
لم يتم إجراء دراسات حول القدرة على القيادة واستخدام اÕالت. وقد أظهرت دراسات على بعض المتطوعين أن تأثير الالموتريجين على التناسق الحركي البصري الدقيق، وحركات العين، وتأرجح الجسم أو اهتزازه، وتأثيرات التهدئة الذاتية 

لم يختلف عن تأثير الدواء الوهمي. 
في التجارب السريرية حول الالموتريجين، وردت تقارير حول حدوث تفاعالت عكسية لالموتريجين ذات طبيعة عصبية مثل الُدوار  وازدواج الرؤية. لذا يجب أن يالحظ المرضى تأثيرات العالج باستخدام الميكتال عليهم قبل القيادة أو تشغيل 

اÕالت.
التأثيرات غير المرغوبة

تعتمد التأثيرات غير المرغوبة لالستعمال في عالج الصرع واالضطراب ثنائي القطب على البيانات المتاحة من الدراسات السريرية الخاضعة للتحكم والتجارب السريرية ا�خرى وهي مسرودة في الجدول أدناه. ُتستمد فئات التكرار من 
الدراسات السريرية الخاضعة للتحكم (العالج ا�حادي للصرع (المعرف بواسطة †) واالضطراب ثنائي القطب  (المعرف بواسطة §)). في الحاالت التي تختلف فيها فئات التكرار بين بيانات التجارب السريرية الخاصة بالصرع واالضطراب 

ثنائي القطب،   يتم عرض التكرار ا�كثر اعتداًال. ولكن عندما ال تتوفر بيانات التجارب السريرية الخاضعة للتحكم، يتم الحصول على فئات التكرار من تجربة سريرية أخرى.    
يتم استخدام المصطلحات التالية لتصنيف التأثيرات غير المرغوبة:- شائعة جًدا (أكبر من أو تساوي 10/1)؛ شائعة (أكبر من أو تساوي 100/1 إلى أقل من 10/1)؛ غير شائعة (أكبر من أو تساوي 1000/1 إلى أقل من 100/1)؛ نادرة (أكبر من أو تساوي

10000/1 إلى أقل من 1000/1)؛ نادرة جًدا (أقل من 10000/1)، غير معروفة (يتعذر تقديرها من البيانات المتوفرة).

وصف التفاعالت العكسية المحددة
1   قد يكون خلل وظائف الدم وتضخم العقد اللمفية مرتبطين أو غير مرتبطين بمتالزمة فرط الحساسية   (انظر اضطرابات الجهاز المناعي).        

2 وردت تقارير أيًضا تشير إلى الطفح الجلدي  بوصفه جزًءا من متالزمة فرط الحساسية المصاحبة لنمط متغير من ا�عراض المجموعية مثل الحمى، وتضخم العقد اللمفية، والوذمة الوجهية، وخلل وظائف الدم والكبد. ُتظهر 
ُر الُمْنَتِثُر داِخَل اَ�وِعَية وفشل أعضاء متعددة. من المهم مالحظة أن الظهور المبكر �عراض فرط الحساسية (على سبيل المثال الحمى،  Òَخث المتالزمة نطاًقا واسًعا من شدة الحالة السريرية وربما تؤدي في حاالت نادرة إلى حدوث التَّ
وتضخم العقد اللمفية) قد يكون موجوًدا حتى وإن لم يكن الطفح الجلدي واضًحا. في حالة وجود مثل هذه العالمات وا�عراض، يجب تقييم حالة المريض على الفور وإيقاف إعطاء الميكتال إذا تعذر تحديد مسببات بديلة لهذه 

ا�عراض.
3 وقد وردت تقارير تشير إلى حدوث هذه التأثيرات خالل تجارب سريرية أخرى. 

وردت تقارير تشير إلى أن الالموتريجين قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض باركنسون في المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون مسبًقا، كما وردت تقارير منفصلة عن حدوث تأثيرات خارج السبيل الهرمي والكنع الرقصي في المرضى 
الذين ال توجد لديهم هذه الحالة ا�ساسية.

4 يحدث الخلل في وظائف الكبد عادة باالقتران بتفاعالت فرط الحساسية ولكن وردت تقارير تشير إلى حدوث حاالت منفصلة بدون عالمات ظاهرة لفرط الحساسية.
5 في التجارب السريرية لدى البالغين، حدثت حاالت من الطفح الجلدي حتى 8-٪12 من المرضى الذين يتناولون الالموتريجين و5-٪6 من المرضى الذين يتناولون الدواء الوهمي. وقد أدى الطفح الجلدي إلى إيقاف العالج بمادة الالموتريجين 

في ٪2 من المرضى. يظهر الطفح الجلدي، الذي يكون بقعًيا عادًة في شكله، في الثمانية أسابيع ا�ولى من العالج ويختفي عند إيقاف تناول الميكتال (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام").
وقد وردت تقارير تشير إلى حدوث طفح جلدي من المحتمل أن يكون مهدًدا للحياة، بما في ذلك متالزمة ستيفنس-جونسون وتقّشر ا�نسجة المتمّوتة البشروية التسّممي (متالزمة ليل) والتفاعل الدوائي مع فرط اليوزينيات وا�عراض 
المجموعية  (DRESS). على الرغم من أن معظم الحاالت تتعافى عند إيقاف العالج بمادة الالموتريجين، إال أن بعض المرضى يعانون من ندبات غير قابلة للعالج، وكانت هناك حاالت نادرة من الوفاة المصاحبة لذلك (انظر " التحذيرات 

الخاصة واحتياطات االستخدام").    
يبدو أن الخطورة الكلية لßصابة بالطفح مرتبطة بقوة بما يلي:

- الجرعات ا�ولية العالية من الالموتريجين وتجاوز زيادة الجرعة الموصى بها من العالج بالالموتريجين (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء")
- االستخدام المصاحب للفالبروات (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء").

وردت تقارير أيًضا تشير إلى الطفح الجلدي بوصفه جزًءا من متالزمة فرط الحساسية المصاحبة لنمط متغير من ا�عراض المجموعة 
(انظر اضطرابات الجهاز المناعي ).    

ووردت تقارير تشير إلى حدوث نقص في كثافة ا�مالح المعدنية في العظام، وقلة العظام وهشاشة العظام وحدوث كسور في المرضى أثناء تناولهم للعالج طويل ا�مد باستخدام الالموتريجين. لم يتم تحديد اÕلية التي يؤثر من خاللها 
الالموتريجين على استقالب العظام.

الجرعة الزائدة
ا�عراض والعالمات

وردت تقارير عن حاالت زيادة شديدة ومفرطة في تناول الجرعات بمقداٍر يتراوح من 10 إلى 20 ضعف للجرعة العالجية القصوى، بما في ذلك حاالت وصلت إلى حد الوفاة. وقد أدى تناول جرعات زائدة إلى حدوث أعراض تتضمن الرأرأة، والرنح، 
ْرُع الَكبير والغيبوبة. كما لوحظ إطالة فترة QRS (تأخير التوصيل داخل البطيني) في المرضى الذين يتناولون جرعة زائدة. قد ترتبط إطالة فترة QRS التي قد تصل إلى أكثر من 100 ملي ثانية بحدوث سمية أكثر  وضعف الوعي، واختالج الصَّ

شدة.
العالج

في حالة تناول المريض جرعة زائدة من الدواء، ينبغي إدخاله المستشفى وإعطاؤه العالج الداعم المناسب له. يجب تناول العالج الذي يستهدف تقليل االمتصاص (الفحم المنشط) إذا تم وصف ذلك. وينبغي اتخاذ إجراءات إضافية 
لعالج الحالة حسب التوجيهات السريرية. لم تتم تجربة الستخدام الديال الدموي كعالج لتناول جرعة زائدة. في ستة متطوعين يعانون من الفشل الكلوي، تمت إزالة ٪20 من الالموتريجين من الجسم أثناء جلسة ديال دموي استمرت 

لمدة 4 ساعات (انظر "خصائص الحرائك الدوائية").

الخصائص الدوائية
الخصائص الديناميكية الدوائية

.N03AX09: (ATC) فئة العالج الدوائي: مضادات الصرع ا�خرى، رمز التصنيف الكيميائي العالجي التشريحي
آلية العمل 

ط ا¾طالق المستديم والمتكرر للخاليا العصبية ويثبط كذلك انبعاث الجلوتامات  تشير نتائج الدراسات الدوائية إلى أن الالموتريجين يمثل محصًرا يعتمد على االستخدام والفولطية لقنوات الصوديوم ذات مصدات الفولطية. فهو يثبِّ
(الناقل العصبي الذي يلعب دوًرا رئيسًيا في توليد نوبات الصرع). من المحتمل أن تسهم تلك التأثيرات في الخصائص المضادة لالختالج لمادة الالموتريجين.

في المقابل، لم تتحدد بعد اÕليات التي تؤدي بها مادة الالموتريجين تأثيرها العالجي في عالج االضطراب الثنائي القطب، على الرغم من أن التفاعل مع قنوات الصوديوم ذات مصدات الفولطية من المرجح أن يكون مهًما.
تأثيرات الديناميكا الدوائية

في االختبارات المصممة لتقييم تأثيرات ا�دوية على الجهاز العصبي المركزي، لم تختلف النتائج التي تم التوّصل إليها باستخدام جرعات
240 ملجم من الالموتريجين تقم تقديمها لمتطوعين أصحاء عن النتائج التي تم التوصل إليها من تناول الدواء الوهمي، في حين أن تناول 1000 ملجم من الفينيتوين  و10 ملجم من الديازيبام قد أضعف بدرجة كبيرة التناسق الحركي 

البصري الدقيق وكذلك حركات العين، وأدى إلى زيادة ترنح الجسم، وإلى حدوث تأثيرات مهدئة ذاتية.
وفي دراسة أخرى، أدى تناول جرعات فموية فردية تبلغ 600 ملجم من الكاربامازيبين  إلى إضعاف التناسق الحركي البصري الدقيق 

وحركات العين بدرجة كبيرة، مع حدوث زيادة في كٍل من ترنح الجسم ومعدل ضربات القلب، في حين لم يؤد تناول جرعات تبلغ 150 ملجم و300 ملجم من الالموتريجين إلى الحصول على نتائج مختلفة عن نتائج تناول الدواء الوهمي.
الفعالية السريرية وا�مان في ا�طفال الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 24 شهًرا

تم تقييم فعالية العالج التكميلي وأمانه في نوبات الصرع الجزئية بالنسبة إلى المرضى الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 24 شهًرا في دراسة صغيرة ¾يقاف الدواء ال يعلم فيها المرضى أو ا�طباء حقائق التجربة وتستخدم دواًء وهمًيا. 
وقد بدأ العالج مع 177 شخًصا، باستخدام جدول معايرة جرعة مماثل لجدول معايرة الجرعة الخاص با�طفال الذين تتراوح أعمارهم من 2 إلى 12 عاًما. تعد أقراص الموتريجين 2 ملجم هي ا�قراص المتاحة ا�قل تركيًزا، لذلك تم تعديل 
جدول الجرعات القياسية في بعض الحاالت خالل مرحلة المعايرة (على سبيل المثال، عن طريق تناول قرص 2 ملجم كل يومين عندما تكون الجرعة المحسوبة أقل من 2 ملجم). تم قياس مستويات مصل الدم في نهاية ا�سبوع 2 من 
المعايرة وتقليل الجرعة التالية أو عدم زيادتها إذا تجاوز التركيز 0،41 ميكروجرام/مل، وهو التركيز المتوقع لدى البالغين في هذه النقطة الزمنية. كان من الضروري خفض الجرعة حتى ٪90 بالنسبة لبعض المرضى في نهاية ا�سبوع 
الثاني. وتم اختيار ثمانية وثالثين مستجيًبا للعالج (انخفاض في تكرار النوبات بنسبة > ٪40) بصورة عشوائية لتناول الدواء الوهمي  أو االستمرار في تناول الالموتريجين. كانت نسبة الخاضعين للتجربة الذين فشل عالجهم 84٪ (16 /19 

شخًصا) تحت مظلة الدواء الوهمي و٪58 (11/ 19 شخًصا) تحت مظلة الالموتريجين. لم يكن الفرق ملحوًظا من الناحية ا¾حصائية: ٪26,3، فترات الثقة  %95 - 2,6%<>%50,2 االحتمالية= 0,07.
وقد تعرض عدد من ا�شخاص بلغ 256 شخًصا من الخاضعين للتجربة والذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 24 شهًرا لدواء الالموتريجين في نطاق الجرعة الذي يتراوح من 1 إلى 15 ملجم/كجم/ يومًيا لمدة تصل إلى 72 أسبوًعا. كانت 
مواصفات ا�مان الخاصة بمادة الالموتريجين ل²طفال الذين تتراوح أعمارهم من شهر واحد إلى سنتين مماثلة لمواصفات ا�مان الخاصة با�طفال ا�كبر سًنا باستثناء ما ورد من حدوث تفاقم ملحوظ سريرًيا في نوبات الصرع (> = 50

٪) لدى ا�طفال ا�قل من عامين (٪26) مقارنًة با�طفال ا�كبر سًنا (14٪).
الفعالية السريرية وا�مان في متالزمة لينوكس - جاستو

ال توجد بيانات خاصة بالعالج ا�حادي للنوبات المرتبطة بمتالزمة لينوكس - جاستو.  
الفعالية السريرية   للوقاية من نوبات الحالة المزاجية لدى المرضى الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب      

تم تقييم فعالية الالموتريجين في الوقاية من نوبات الحالة المزاجية لدى مرضى االضطراب ثنائي القطب I في دراستين. 
كانت دراسة SCAB2003 متعددة المراكز، وال يعلم فيها المرضى أو ا�طباء حقائق الدراسة، وُيستخدم فيها دواء وهمي والليثيوم كنعصري تحكم، وتمت على مجموعات مختارة عشوائًيا من المرضى لتقييم الجرعة الثابتة من الدواء 
I والذين كانوا يعانون مؤخًرا أو يعانون حالًيا من إحدى نوبات االكتئاب الكبرى. بمجرد استقرار المرضى  للوقاية طويلة ا�مد من االنتكاس وتكرار حدوث االكتئاب و/أو الهوس لدى المرضى الذين يعانون من االضطراب ثنائي القطب 
باستخدام العالج ا�حادي بالالموتريجين أو العالج التكميلي، تم تعيين المرضى عشوائًيا إلى مجموعة واحدة من بين خمس مجموعات عالج: الالموتريجين (50، 200، 400 ملجم/يومًيا)، والليثيوم (المستويات في مصل الدم من 0,8 إلى 1,1 
ملي مول/لتر) أو الدواء الوهمي لمدة أقصاها 76 أسبوًعا (18 شهًرا). وكانت نقطة النهاية ا�ساسية "الوقت حتى التدخل لنوبات الحالة المزاجية (TIME)"، حيث كانت إجراءات التدخل تتمثل في عالج دوائي إضافي أو عالج بالصدمة 
الكهربائية (ECT). كان لدراسة SCAB2006 تصميم مماثل لدراسة SCAB2003، ولكنها كانت تختلف عن دراسة SCAB2003 في تقييم جرعة مرنة من الالموتريجين (100-400 ملجم/يومًيا)، وفي تضمينها لمرضى اضطراب ثنائي القطب I كانوا 

يعانون مؤخًرا أو يعانون حالًيا من نوبة هوس. تظهر النتائج في الجدول 7.

.I الجدول 7: ملخص النتائج المستمدة من الدراسات التي تتحقق من فعالية الالموتريجين   للوقاية من نوبات الحالة المزاجية لدى مرضى االضطراب ثنائي القطب

عالجهم  تم  الذين  المرضى  استغرق  ا�ولى،  المختلطة  النوبة  أو  ا�ولى  الخفيف  الهوس  ا�ولى/نوبة  الهوس  نوبة  حدوث  حتى  المنقضي  والوقت  ا�ولى  االكتئاب  نوبة  حدوث  حتى  المنقضي  بالوقت  خاصة  داعمة  تحليالت  في 
بالالموتريجين فترات أطول بشكل ملحوظ حتى التعرض �ول نوبة اكتئاب مقارنة بالمرضى الذين تم عالجهم بالدواء الوهمي، لم يكن الفرق في العالج فيما يتعلق بالوقت المنقضي حتى حدوث نوبة الهوس ا�ولى/نوبة الهوس 

الخفيف ا�ولى أو النوبة المختلطة ا�ولى ملحوًظا من الناحية ا¾حصائية.
لم تتم دراسة فعالية الالموتريجين بالتزامن مع مثبتات الحالة المزاجية بشكٍل كاٍف.

ا�طفال (من 10 إلى 12 عاًما) والمراهقون (من 13 إلى 17 عاًما)
قامت دراسة عشوائية خاصة بإيقاف الدواء، تم إجراؤها في عدة مراكز طبية وعلى مجموعتين من المرضى، ولم يكن يعرف فيها المرضى وا�طباء حقائق الدراسة وتم استخدام الدواء الوهمي فيها، بتقييم فعالية وأمان الالموتريجين 
أو تحسنت نوبات  والذين هدأت حالتهم   I ثنائي القطب  الذين تم تشخيص إصابتهم باالضطراب  إلى 17 عاًما)   10 الذكور وا¾ناث من ا�طفال والمراهقين (من  المزاجية لدى  الحالة  التعرض لنوبات  IR كعالج مداومة إضافي لتأخير 
االضطراب ثنائي القطب لديهم   أثناء عالجهم بالالموتريجين بالتزامن مع مضادات الذهان المصاحبة أو غيرها من ا�دوية المثبتة للحالة المزاجية. لم تبلغ نتيجة تحليل الفعالية ا�ولية (الوقت المنقضي حتى حدوث حالة اضطراب 
ثنائي القطب   - TOBE) درجة ا�همية ا¾حصائية (االحتمالية= 0,0717)، وبالتالي لم تظهر الفعالية. با¾ضافة إلى ذلك، فقد أظهرت نتائج ا�مان وجود زيادة في ا¾بالغ عن السلوكيات االنتحارية لدى المرضى الذين يعالجون بالالموتريجين: 

٪5 (4 مرضى) من الخاضعين للعالج بالالموتريجين مقابل 0 من الخاضعين للعالج بالدواء الوهمي (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء").    

دراسة تأثير الالموتريجين على التوصيل القلبي
قامت دراسة تم إجراؤها على متطوعين بالغين أصحاء بتقييم تأثير الجرعات المتكررة من الالموتريجين (حتى 400ملجم/يوم) على التوصيل القلبي، حيث تم تقييم هذا التأثير بواسطة جهاز رسم القلب ذي 12 موصل. لم يكن هناك 

تأثير ملحوظ من الناحية السريرية لمادة الالموتريجين في فترة QT مقارنًة بالعالج الوهمي.

خصائص الحرائك الدوائية
االمتصاص

يتم امتصاص الالموتريجين سريًعا وبالكامل من ا�معاء دون التعرض لعملية أيض أولية كبيرة. تصل مستويات التركيز في البالزما إلى الذروة بعد تناول الالموتريجين عن طريق الفم بمدة 2,5 ساعة تقريًبا. يتأخر قليًال الوقت المنقضي 
حتى الوصول إلى أقصى تركيز بعد تناول الطعام، لكن مستوى االمتصاص ال يتأثر. هناك تباين كبير بين ا�فراد في الوصول إلى التركيزات القصوى الثابتة ولكن نادًرا ما تختلف التركيزات بالنسبة إلى الفرد الواحد.

التوزيع
يصل االرتباط ببروتينات البالزما إلى٪55 تقريًبا؛ ومن غير المحتمل تماًما أن يتسبب الفصل عن بروتينات البالزما في حدوث ُسمية.

يبلغ حجم التوزيع 0,92 إلى 1,22 لتر/كجم.
التحول الحيوي

ف إنزيمات ناقالت UDP-جلوكورونيل بأنها ا¾نزيمات المسؤولة عن أيض الالموتريجين. ُتعرَّ
ُيحفز الالموتريجين ا�يض الخاص به إلى حد بسيط وفًقا للجرعة. ولكن ال يوجد أي دليل على تأثير الالموتريجين على الحرائك الدوائية ل²دوية ا�خرى المضادة للصرع، وتشير البيانات إلى عدم احتمال حدوث تفاعالت بين الالموتريجين 

.P450 وا�دوية التي تم استقالبها باستخدام إنزيمات السيتوكروم
التخلص من المادة

تبلغ تصفية البالزما الظاهرة لدى ا�فراد ا�صحاء 30 مل/دقيقة تقريًبا. تتم تصفية الالموتريجين في المقام ا�ول باالستقالب مع التخلص الحًقا من المواد المرتبطة بالجلوكورونيد في البول. يتم إخراج أقل من ٪10 من الالموتريجين 
ر العمر النصفي الظاهر للبالزما لدى ا�فراد ا�صحاء بحوالي 33 ساعة (يتراوح  دون حدوث تغيير له في البول. ويتم إخراج ٪2 تقريًبا فقط من المواد المرتبطة بالالموتريجين في البراز. ال تعتمد التصفية والعمر النصفي على الجرعة. وُيقدَّ

النطاق من 14 إلى 103 ساعة). في دراسة تم إجراؤها على أفراد مصابين بمتالزمة جيلبرت، انخفض متوسط التصفية الظاهرة بمقدار ٪32 مقارنًة بالضوابط العادية لكن وقعت القيم في النطاق الطبيعي بالنسبة لعامة ا�شخاص.
يتأثر العمر النصفي لالموتريجين كثيًرا با�دوية المصاحبة. ينخفض متوسط العمر النصفي إلى ما يقرب من 14 ساعة عند تناوله مع أدوية تحفز االقتران الجلوكوروني مثل الكاربامازيبين والفينيتوين ويزيد العمر النصفي ليصل إلى 

70 ساعة تقريًبا في المتوسط عند تناوله مع الفالبروات وحده (انظر  "الجرعات وطريقة تناول الدواء").          
العالقة الخطية

ُتعد الحرائك الدوائية لالموتريجين خطية حتى 450 ملجم، وهو ما يمثل أعلى جرعة فردية تم اختبارها.

الفئات الخاصة من المرضى
ا�طفال

لة لوزن الجسم أعلى في ا�طفال منها في البالغين وتبلغ أعلى القيم في ا�طفال ا�قل من خمس سنوات. يعتبر العمر النصفي لالموتريجين أقصر في ا�طفال بوجه عام من البالغين بقيمة متوسطة تبلغ 7  تعتبر التصفية المعدَّ
ساعات تقريًبا عند تناوله مع أدوية محفزة لßنزيمات مثل الكاربامازيبين والفينيتوين ويزيد إلى قيم متوسطة تتراوح من 45 إلى 50 ساعة عند تناوله مع الفالبروات وحده (انظر  "الجرعات وطريقة تناول الدواء").           

ع من عمر شهرين إلى 26 شهًرا الرضَّ
في مجموعة من المرضى بلغ عددها 143 طفًال تتراوح أعمارهم بين شهرين و26 شهًرا، وتتراوح أوزانهم بين 3 و16 كجم، انخفضت التصفية مقارنًة با�طفال ا�كبر سًنا الذين لهم وزن الجسم نفسه، والذين يتلقون جرعات عن طريق الفم 
ع ا�قل من 26 شهًرا الذين يتلقون عالًجا محفًزا لßنزيم، و136 ساعة عند تلقي العالج  لكل كيلو جرام من وزن الجسم مماثلة لجرعات ا�طفال ا�كبر من عامين. وتم تقدير متوسط العمر النصفي بـ 23 ساعة بالنسبة ل²طفال الرضَّ
مع الفالبراوت و38 ساعة بالنسبة إلى المرضى الذين يتم عالجهم دون محفزات/مثبطات لßنزيمات. كان التباين بين ا�فراد في التصفية عن طريق الفم عالًيا في مجموعة ا�طفال المرضى الذين تتراوح أعمارهم من شهرين إلى 26 
شهًرا (٪47). وقعت مستويات التركيز في مصل الدم المتوقعة ل²طفال من عمر شهرين إلى 26 شهًرا بشكل عام في النطاق نفسه الذي تقع فيه مستويات التركيز ل²طفال ا�كبر سًنا، على الرغم من احتمال مالحظة وجود مستويات 

أعلى للحد ا�قصى للتركيز في بعض ا�طفال الذين تقل أوزانهم عن 10 كجم.
كبار السن

لين في تجارب واحدة، إلى أن تصفية الالموتريجين لم تتغير إلى مستوى مهم من الناحية  أشارت نتائج تحليل الحرائك الدوائية ل²شخاص بما في ذلك المرضى الصغار وكبار السن على حد سواء الذين يعانون من الصرع، والُمسجَّ
السريرية. بعد إعطاء جرعات فردية، انخفضت التصفية الظاهرة بمقدار ٪12 من 35 مل/دقيقة في عمر 20 عاًما إلى 31 مل/دقيقة في عمر 70 عاًما. كان االنخفاض بعد 48 أسبوًعا من العالج بمقدار ٪10 من 41 إلى 37 مل/دقيقة بين 
المجموعات ذات ا�عمار الصغيرة والكبيرة. با¾ضافة إلى ذلك، تمت دراسة الحرائك الدوائية لالموتريجين على 12 فرًدا من كبار السن ا�صحاء بعد استخدام جرعة واحدة بلغت 150 ملجم. يقع متوسط التصفية في كبار السن (0,39 

مل/دقيقة/كجم) في نطاق قيم التصفية المتوسطة (0,31إلى 0,65 مل/دقيقة/كجم) الذي تم الحصول عليه من تسع دراسات على البالغين من غير كبار السن بعد تناول جرعات فردية تتراوح من 30 إلى 450 ملجم.
االعتالل الكلوي

تم إعطاء جرعة واحدة بلغت 100 ملجم من الالموتريجين الثني عشر متطوًعا يعانون من الفشل الكلوي المزمن، وستة أشخاص آخرين يتعرضون لديال دموي. بلغت القيم المتوسطة للتصفية 0,42 مل/دقيقة/كجم (فشل كلوي مزمن)، 
و0,33 مل/دقيقة/كجم (بين مرات الديال الدموي) و 1,57مل/دقيقة/كجم (خالل الديال الدموي)، مقارنًة بقيمة 0,58 مل/دقيقة/كجم في المتطوعين ا�صحاء. بلغ متوسط العمر النصفي للبالزما 42,9 ساعة (فشل كلوي مزمن)، و57,4 
ساعة (بين مرات الديال الدموي) و13,0 ساعة (خالل الديال الدموي)، مقارنًة بـ 26,2 ساعة في المتطوعين ا�صحاء. في المتوسط، يتم التخلص مما يقرب من ٪20 (المدى = 5,6 إلى 35,1) من كمية الالموتريجين الموجودة في الجسم خالل 
جلسة الديال الدموي التي تستغرق 4 ساعات. بالنسبة لهذه الفئة من المرضى، يجب أن تعتمد الجرعات ا�ولية من الالموتريجين على ا�دوية المصاحبة؛ وقد تصبح جرعات المداومة المنخفضة ذات فاعلية بالنسبة إلى المرضى الذين 

يعانون من خلل كبير في وظائف الكلى (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء" و"التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام").      
االعتالل الكبدي

تم إجراء دراسة بشأن الحرائك الدوائية للجرعة الواحدة على 24 شخًصا مصابين بدرجات مختلفة من االعتالل الكبدي و12 شخًصا من ا�صحاء بمثابة ضوابط للقياس. وبلغ متوسط التصفية الظاهرة لالموتريجين 0,31 أو 0,24 أو 0,10 
مل/دقيقة/كجم بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من اعتالل كبدي من الدرجة أ أو ب أو ج (بتصنيف Child Pugh)، على الترتيب، مقارنًة بمتوسط التصفية الذي بلغ

0,34 مل/دقيقة/كجم لدى االصحاء. يجب خفض الجرعات ا�ولية وجرعات الزيادة والمداومة بوجه عام لمرضى االعتالل الكبدي المتوسط 
أو الشديد (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء"). 

بيانات السالمة قبل السريرية
لم ُتظهر البيانات غير السريرية وجود أي خطر خاص على ا¾نسان بناًء على دراسات ا�مان الدوائي، وتسمم الجرعات المتكررة، والتسمم الوراثي واحتمال ا¾صابة بالسرطان. 

في دراسات السمية ا¾نجابية والنمائية في القوارض وا�رانب، ال توجد تأثيرات متعلقة بتشوه ا�جنة ولكن تمت مالحظة انخفاض وزن الجنين وتأخر تكون عظام الهيكل العظمي، عند مستويات التعرض ا�دنى من التعرض السريري 
المتوقع أو المماثلة له. ونظًرا لتعذر اختبار مستويات التعرض ا�على في الحيوانات بسبب خطورة تسمم ا�مهات، لم يتم تحديد سمات تشوه ا�جنة المحتمل لمادة الالموتريجين في مستويات التعرض ا�على من مستويات التعرض 

السريري.
في الفئران، لوحظ زيادة حاالت وفاة ا�جنة وكذلك الوفاة بعد الوالدة عند إعطاء الالموتريجين في أواخر الحمل وخالل الفترة المبكرة بعد الوالدة. تمت مالحظة هذه التأثيرات في مستوى التعرض السريري المتوقع. 

في الفئران اليافعة، ُلوحظ وجود تأثير على التعلم في اختبار متاهة بيل وتأخر بسيط في الفصل الحشفي القلفي وسالكية المهبل وانخفاض زيادة وزن الجسم بعد الوالدة في الحيوانات F1 في حاالت التعرض ا�على بمقدار الضعف 
تقريًبا من مستويات التعرض العالجية ل²شخاص البالغين.

لم تكشف التجارب التي أجريت على الحيوانات حدوث اعتالل في الخصوبة بسبب الالموتريجين. أدى الالموتريجين إلى تقليل مستويات حمض الفوليك في أجنة الفئران. ومن المفترض أن يرتبط نقص حمض الفوليك بزيادة خطر 
ا¾صابة بالتشوهات الخلقية في الحيوانات وكذلك في البشر.

أدى الالموتريجين إلى حدوث تثبيط متعلق بالجرعة للتدفق الخلفي بقناة hERG في خاليا الكلى الجنينية البشرية. وزاد مستوى IC50 بتسعة أضعاف تقريًبا عن الحد ا�قصى للتركيز الحر العالجي. لم يتسبب الالموتريجين في إطالة 
فترة QT في الحيوانات في حاالت التعرض التي تصل إلى ما يقرب من ضعف الحد ا�قصى للتركيز الحر العالجي. في دراسة سريرية، لم يكن هناك تأثير سريري ملحوظ لالموتريجين في فترة QT لدى المتطوعين البالغين ا�صحاء (انظر 

"الخصائص الديناميكية الدوائية").

الخصائص الدوائية
قائمة مواد السواغ

أقراص 25و50 و100 ملجم:
الكتوز أحادي الهيدرات
السلولوز دقيق التبلور

البوفيدون
جليكوالت النشاء الصودي (النوع أ)

(E172) أكسيد الحديد ا�صفر
ستيارات المغنسيوم.

أقراص ليكِويتاب 2 و5 و 25و50 و100 و200 ملجم:
كربونات الكالسيوم

سلولوز هيدروكسي بروبيل منخفض االستبدال
سيليكات المغنسيوم وا�لومنيوم

جليكوالت النشاء الصودي (النوع أ)
K30 البوفيدون

صوديوم سكارين
ستيارات المغنسيوم
نكهة الزبيب ا�سود. 

حاالت عدم التوافق
ال ينطبق.

فترة الصالحية
تاريخ الصالحية موّضح على العبوة الخارجية.

االحتياطات الخاصة بالتخزين
اليجوز الحفظ بدرجة حرارة تزيد عن °30م. تحفظ جافة. يجب وقاية أقراص ليكويتاب من الضوء.

طبيعة الحاوية ومحتوياتها
يتم توفير أقراص الميكتال 25 ملجم في عبوات ذات شرائط فقاعية من شرائح ا�لومنيوم/PVC. حجم العبوة: 30 قرًصا.
يتم توفير أقراص الميكتال 50 ملجم في عبوات ذات شرائط فقاعية من شرائح ا�لومنيوم/PVC. حجم العبوة: 30 قرًصا.
يتم توفير أقراص الميكتال 100 ملجم في عبوات ذات شرائط فقاعية من شرائح ا�لومنيوم/PVC. حجم العبوة: 30 قرًصا.

يتم توفير الميكتال ليكِويتاب 2 ملجم في زجاجات HDPE مغلقة بغطاء لبيان محاوالت العبث/مقاوم لعبث ا�طفال. حجم العبوة: 30 قرًصا.
يتم توفير أقراص الميكتال ليكِويتاب 5 ملجم في عبوات ذات شرائط فقاعية من شرائح ا�لومنيوم/PVC/PVDC. حجم العبوة: 30 قرًصا.

يتم توفير أقراص الميكتال ليكِويتاب 25 ملجم في عبوات ذات شرائط فقاعية من شرائح ا�لومنيوم/PVC/PVDC. حجم العبوة: 30 قرًصا.
يتم توفير أقراص الميكتال ليكِويتاب 50 ملجم في عبوات ذات شرائط فقاعية من شرائح ا�لومنيوم/PVC/PVDC. حجم العبوة: 30 قرًصا.
يتم توفير أقراص الميكتال ليكِويتاب 100 ملجم في عبوات ذات شرائط فقاعية من شرائح ا�لومنيوم/PVC/PVDC. حجم العبوة: 30 قرًصا.
يتم توفير أقراص الميكتال ليكِويتاب 200 ملجم في عبوات ذات شرائط فقاعية من شرائح ا�لومنيوم/PVC/PVDC. حجم العبوة: 30 قرًصا.

التتوفر جميع ا�شكال في كل بلد.

توضيب شركة فارمالين ش.م.ل-لبنان
GlaxoSmithKline Export Ltd., UK بإجازة من

GSKصة لمجموعة شركات العالمات التجارية مملوكة أو ُمَرخَّ
ص لها 2019 حقوق الطبع محفوظة لمجموعة شركاتGSK أو الجهات الُمرخَّ

تاريخ النص: 24 اكتوبر 2018

اسم المنتج الدوائي
الميكتال أقراص 25 ملجم
الميكتال أقراص 50 ملجم
الميكتال أقراص 100 ملجم

الميكتال ليكِويتاب 2 ملجم
الميكتال ليكِويتاب 5 ملجم

الميكتال ليكِويتاب 25 ملجم
الميكتال ليكِويتاب 50 ملجم
الميكتال ليكِويتاب 100 ملجم
الميكتال ليكِويتاب 200 ملجم

التركيب النوعي والكمي
يحتوي كل قرص الميكتال 25 ملجم على 25 ملجم من الالموتريجين. 

مادة السواغ: يحتوي كل قرص على 24 ,7 ملجم من الالكتوز أحادي ا¾ماهة.
يحتوي كل قرص الميكتال 50 ملجم على 50 ملجم من الالموتريجين.

مادة السواغ: يحتوي كل قرص على 49 ,4 ملجم من الالكتوز أحادي ا¾ماهة.
يحتوي كل قرص الميكتال 100 ملجم على 100 ملجم من الالموتريجين.

مادة السواغ: يحتوي كل قرص على 98,8 ملجم من الالكتوز أحادي ا¾ماهة.
يحتوي كل قرص من أقراص الميكتال ليكِويتاب 2 ملجم على 2 ملجم من الالموتريجين.
يحتوي كل قرص من أقراص الميكتال ليكِويتاب 5 ملجم على 5 ملجم من الالموتريجين.

يحتوي كل قرص من أقراص الميكتال ليكِويتاب 25 ملجم على 25 ملجم من الالموتريجين.
يحتوي كل قرص من أقراص الميكتال ليكِويتاب 50 ملجم على 50 ملجم من الالموتريجين.

يحتوي كل قرص من أقراص الميكتال ليكِويتاب 100 ملجم على 100 ملجم من الالموتريجين.
يحتوي كل قرص من أقراص الميكتال ليكِويتاب 200 ملجم على 200 ملجم من الالموتريجين.

لالطالع على القائمة الكاملة لمواد السواغ، انظر "قائمة مواد السواغ".

الشكل الدوائي
قرص.

أقراص ليكِويتاب أقراص قابلة للمضع أو للتبعثر. تتسم أقراص الميكتال 25 ملجم بلونها ا�صفر الباهت المائل إلى البني، وهي أقراص غير محززة ومتعددة ا�وجه وبيضاوية الشكل، كما أنها تحمل العالمة
التجارية " GSEC7 " على أحد جانبيها، مع وجود " 25 " على الجانب المقابل.

تتسم أقراص الميكتال 50 ملجم بلونها ا�صفر الباهت المائل إلى البني، وهي أقراص غير محززة ومتعددة ا�وجه وبيضاوية الشكل، كما أنها تحمل العالمة التجارية " GSEE1 " على أحد جانبيها، مع وجود " 50 " على الجانب المقابل.
تتسم أقراص الميكتال 100 ملجم بلونها ا�صفر الباهت المائل إلى البني، وهي أقراص غير محززة ومتعددة ا�وجه وبيضاوية الشكل، كما أنها تحمل العالمة التجارية " GSEE5 " على أحد جانبيها، مع وجود " 100 " على الجانب المقابل.

  "LTG" تتسم أقراص الميكتال ليكِويتاب 2 ملجم بلونها الذي يتراوح من اللون ا�بيض الناصع إلى ا�بيض المائل إلى االصفرار و هي أقراص مستديرة الشكل برائحة الزبيب ا�سود. يوجد �حد جانبيها حافة مشطوفة ويحمل العالمة
أعلى الرقم 2. أما الجانب اÕخر فمعلم بقطعين ناقصين متداخلين بزوايا قائمة. قد تكون ا�قراص مزركشة قليًال.

تتسم أقراص الميكتال ليكِويتاب 5 ملجم بلونها الذي يتراوح من اللون ا�بيض الناصع إلى ا�بيض المائل إلى االصفرار و هي أقراص طولية مقوسة الوجهين  برائحة الزبيب ا�سود، تحمل العالمة التجارية "GSCL2" على أحد جانبيها 
و" 5" على الجانب اÕخر. قد تكون ا�قراص مزركشة قليًال.

تتسم أقراص الميكتال ليكِويتاب 25 ملجم بلونها الذي يتراوح من اللون ا�بيض الناصع إلى ا�بيض المائل إلى االصفرار و هي أقراص متعددة ا�وجه وبيضاوية الشكل  برائحة الزبيب ا�سود، تحمل العالمة التجارية "GSCL5" على أحد 
جانبيها و" 25" على الجانب اÕخر. قد تكون ا�قراص مزركشة قليًال.

تتسم أقراص الميكتال ليكِويتاب 50 ملجم بلونها الذي يتراوح من اللون ا�بيض الناصع إلى ا�بيض المائل إلى االصفرار و هي أقراص متعددة ا�وجه وبيضاوية الشكل  برائحة الزبيب ا�سود، تحمل العالمة التجارية "GSCX7" على أحد 
جانبيها و" 50" على الجانب اÕخر. قد تكون ا�قراص مزركشة قليًال.

تتسم أقراص الميكتال ليكِويتاب 100 ملجم بلونها الذي يتراوح من اللون ا�بيض الناصع إلى ا�بيض المائل إلى االصفرار و هي أقراص متعددة ا�وجه وبيضاوية الشكل  برائحة الزبيب ا�سود، تحمل العالمة التجارية "GSCL7" على أحد 
جانبيها و" 100" على الجانب اÕخر. قد تكون ا�قراص مزركشة قليًال.

تتسم أقراص الميكتال ليكِويتاب200 ملجم بلونها الذي يتراوح من اللون ا�بيض الناصع إلى ا�بيض المائل إلى االصفرار و هي أقراص متعددة ا�وجه وبيضاوية الشكل  برائحة الزبيب ا�سود، تحمل العالمة التجارية "GSEC5" على أحد 
جانبيها و" 200" على الجانب اÕخر. قد تكون ا�قراص مزركشة قليًال.

التفاصيل ا¾كلينيكية
دواعي االستعمال العالجية

الصرع
البالغون والمراهقون من سن 13 عاًما فأكبر

- عالج تكميلي أو أحادي لنوبات الصرع الجزئية والعمومية، بما في ذلك النوبات التوترية الرمعية.
- النوبات المرتبطة بمتالزمة لينوكس - غاستو. يتم إعطاء الميكتال بمثابة عالج تكميلي لكن قد يكون العقار ا�ولي المضاد للصرع (AED) الذي يتم البدء به كعالج لمتالزمة لينوكس - غاستو.

ا�طفال والمراهقون من سن 2 إلى 12 عاًما
- عالج تكميلي لنوبات الصرع الجزئية ونوبات الصرع العمومية، بما في ذلك نوبات الصرع التوترية الرمعية ونوبات الصرع المرتبطة بمتالزمة لينوكس - غاستو.

- العالج ا�حادي لنوبات الغيبة النموذجية.
االضطراب ثنائي القطب

البالغون من سن 18 عاًما فأكبر
- الوقاية من ا¾صابة بنوبات االكتئاب لدى مرضى االضطراب ثنائي القطب I الذين يعانون من نوبات اكتئاب مسيطرة 

   (انظر "الخصائص الديناميكية الدوائية"). 
ال يتم وصف عقار الميكتال للعالج الحاد لنوبات الهوس أو االكتئاب.

الجرعات وطريقة استخدام الدواء
يجب بلع أقراص الميكتال بالكامل، ويجب عدم مضغها أو سحقها. 

يمكن مضغ أقراص الميكتال ليكِويتاب، أو إذابتها في كمية صغيرة من الماء (كمية كافية على ا�قل لتغطية القرص بأكمله) أو بلعها بالكامل مع قليل من الماء.
إذا كانت الجرعة المحسوبة من الالموتريجين (على سبيل المثال، لعالج ا�طفال المصابين بالصرع أو مرضى اعتالل الكبد) ال تعادل ا�قراص الكاملة، فال بد أن تكون الجرعة التي سيتم تناولها مساوية للعدد ا�قل من ا�قراص الكاملة.

إعادة بدء العالج
يجب أن يقيم الطبيب الذي يصف ا�دوية ضرورة زيادة الجرعة للوصول إلى جرعة المداومة عند إعادة بدء تناول عقار الميكتال بالنسبة إلى المرضى الذين توقفوا عن تناوله �ي سبب، نظًرا �ن خطورة ا¾صابة بالطفح الجلدي الخطير 
مرتبطة بتناول جرعات أولية عالية وتجاوز زيادة الجرعة الموصى بها لالموتريجين (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام"). كلما زادت الفترة الزمنية المنقضية منذ تناول الجرعة السابقة، زاد قدر االهتمام الواجب إبداؤه لزيادة 
الجرعة وصوًال إلى جرعة المداومة. عندما تتجاوز الفترة المنقضية منذ التوقف عن تناول الالموتريجين خمسة أعمار نصفية (انظر "خصائص الحرائك الدوائية")، يجب زيادة جرعة الميكتال بصفٍة عامة وصوًال إلى جرعة المداومة وفًقا 

للجدول المناسب.
يوصى بعدم إعادة بدء تناول عقار الميكتال لدى المرضى الذين توقفوا عن تناوله نتيجة ا¾صابة بالطفح الجلدي المرتبط بالعالج السابق بمادة الالموتريجين ما لم تكن الفوائد المحتملة تفوق الخطورة بوضوح. 

الصرع
موضح أدناه الزيادة الموصى بها للجرعة وجرعات المداومة للبالغين والمراهقين من سن 13 عاًما فأكبر (الجدول 1) ول²طفال والمراهقين من سن 2 إلى 12 عاًما (الجدول 2). نظًرا لخطورة ا¾صابة بالطفح الجلدي، يجب عدم تجاوز الجرعة 

ا�ولية وزيادات الجرعة التالية 
(انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام").

عند إيقاف ا�دوية المصاحبة المضادة للصرع أو إضافة أدوية أخرى مضادة للصرع/منتجات دوائية أخرى إلى أنظمة العالج المحتوية على الالموتريجين، يجب دراسة التأثير الذي قد يحدثه هذا ا�مر على الحرائك الدوائية لالموتريجين 
(انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى").

الجدول 1: البالغون والمراهقون من سن 13 عاًما فأكبر - نظام العالج الموصى به في حالة ا¾صابة بالصرع

للتأكد من مداومة الجرعة العالجية، يجب مراقبة وزن الطفل وتعديل الجرعة عند حدوث تغير في الوزن. من المحتمل أن يتطلب المرضى الذين تتراوح أعمارهم من عامين إلى ستة أعوام جرعة مداومة تقع في الطرف ا�على للنطاق 
الموصى به.

إذا تحقق التحكم في الصرع باستخدام العالج التكميلي، يمكن إيقاف ا�دوية المصاحبة المضادة للصرع ومواصلة تناول المرضى للعالج ا�حادي باستخدام الميكتال.
ا�طفال أقل من عامين

توجد بيانات محدودة حول فعالية الالموتريجين وأمانه كعالج تكميلي لنوبات الصرع الجزئية لدى ا�طفال الذين تتراوح أعمارهم من شهر واحد إلى عامين (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام"). ال توجد بيانات خاصة 
با�طفال الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد. لهذا، يوصى بعدم استخدام الميكتال ل²طفال الذين تقل أعمارهم عن عامين. في حالة اتخاذ قرار عالج، بناًء على ضرورة سريرية، على الرغم من ذلك، فانظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات 

االستخدام"، و"الخصائص الديناميكية الدوائية" و"خصائص الحرائك الدوائية".
االضطراب ثنائي القطب

توضح الجداول أدناه الزيادة الموصى بها للجرعة وجرعات المداومة الموصى بها للبالغين بدًءا من 18 عاًما فأكبر. يتضمن النظام االنتقالي زيادة جرعة الالموتريجين إلى جرعة ثبات المداومة لمدة تزيد عن ستة أسابيع (الجدول 3) يمكن 
بعدها إيقاف ا�دوية ا�خرى ذات التأثير النفسي و/أو ا�دوية المضادة للصرع، في حالة وجود توجيه طبي بذلك (الجدول 4). موضح أدناه أيًضا تعديالت الجرعة عقب إضافة أدوية أخرى ذات تأثير نفسي و/أو أدوية مضادة للصرع (الجدول 

5). نظًرا لخطورة ا¾صابة بالطفح الجلدي، يجب عدم تجاوز الجرعة ا�ولية وزيادات الجرعة التالية (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام").

الجدول 3: البالغون من سن 18 عاًما فأكبر - الزيادة الموصى بها للجرعة وصوالً إلى جرعة الثبات اليومي ا¾جمالي للمداومة الخاصة بعالج االضطراب ثنائي القطب

الميكتال أقراص و أقراص ليكِويتاب
الموتريجين

نظام العالج

العالج ا�حادي:

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات
 هذا مع الفالبروات بغض النظر عن 

أي أدوية مصاحبة أخرى

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات
هذا دون الفالبروات لكن مع:

فينيتوين
 كاربامازيبين    
فينوباربيتون

بريميدون
ريفامبيسين

لوبينافير/ريتونافير

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا
مع ا�دوية ا�خرى التي ال تثبط االقتران

الجلوكوروني لالموتريجين أو تحفزه
بدرجٍة كبيرة

بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون أدوية غير معروف حالًيا تفاعل حرائكها الدوائية مع الالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، يجب استخدام نظام العالج بالطريقة الموصى بها
لالموتريجين مع الفالبروات المتزامن.

العالج التكميلي مع الفالبروات (مثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين - انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

الجدول 2: ا�طفال والمراهقون من سن 2 إلى 12 عاًما - نظام العالج الموصى به للصرع (إجمالي الجرعة اليومية بالملجم/وزن الجسم بالكيلوجرام/اليوم)

25 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا)

50 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا)

100 − 200 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان)

لتحقيق المداومة، يمكن زيادة الجرعات بحٍد أقصى 50 - 100 ملجم
كل أسبوع إلى أسبوعين حتى تتحقق االستجابة المثلى

50 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا)

100 ملجم/اليوم 
(جرعتان مقسمتان)

200 − 400 ملجم/اليوم 
(جرعتان مقسمتان)

لتحقيق المداومة، يمكن زيادة الجرعات بحٍد أقصى 100 ملجم
كل أسبوع إلى أسبوعين حتى تتحقق االستجابة المثلى

تعتبر جرعة 700 ملجم/اليوم ضرورية لبعض المرضى لتحقيق 
االستجابة المطلوبة

5 ,12 ملجم/اليوم 
(يتم إعطاؤه بمعدل 25 ملجم كل يومين)

25 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا)

100 − 200 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان)

لتحقيق المداومة، يمكن زيادة الجرعات بحٍد أقصى 25 - 50 ملجم
كل أسبوع إلى أسبوعين حتى تتحقق االستجابة المثلى

العالج التكميلي مع الفالبروات (مثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين - انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

العالج التكميلي دون الفالبروات ومع محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

العالج التكميلي دون الفالبروات ودون محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

25 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا)  

50 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا)  

100 − 200 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان)

لتحقيق المداومة، يمكن زيادة الجرعات بحٍد أقصى 50 - 100 ملجم
كل أسبوع إلى أسبوعين حتى تتحقق االستجابة المثلى

تعتبر جرعة 500 ملجم/اليوم ضرورية لبعض المرضى لتحقيق
االستجابة المطلوبة

جرعة المداومة المعتادةا�سبوعان 3 + 4ا�سبوعان 1 + 2

جرعة الثبات المستهدفة (ا�سبوع 6)@ ا�سبوع 5ا�سبوعان 3 + 4ا�سبوعان 1 + 2نظام العالج

فئة جهاز الجسم

اضطرابات الدم والجهاز اللمفي

اضطرابات الجهاز المناعي

 اضطرابات نفسية     

اضطرابات الجهاز العصبي 

اضطرابات العين

االضطرابات المعدية المعوية

االضطرابات الكبدية الصفراوية

اضطرابات الجلد وا�نسجة تحت الجلد

االضطرابات العضلية الهيكلية
واضطرابات ا�نسجة الضاّمة

االضطرابات العامة والحاالت التي
شائعة ا¾رهاق†، ا�لم§، ألم الظهر§تظهر في موضع إعطاء العالج

ا�لم المفصلي§
تفاعالت تشبه الذئبة

شائعة
نادرة جًدا

الطفح الجلدي†§ 5 
صلع

متالزمة ستيفنس-جونسون§
ِمّي Òَسم ة التَّ َتِة الَبْشَرِويَّ ر ا�نسجة الُمَتَموِّ Òتقش

التفاعل الدوائي مع فرط اليوزينيات وا�عراض المجموعية 

شائعة جًدا
غير شائعة

نادرة
نادرة جًدا
نادرة جًدا

نادرة جًداالفشل الكبدي، الخلل الكبدي4، زيادة اختبارات وظائف الكبد

شائعةالغثيان† ، القيء†، ا¾سهال†، جفاف الفم§

ْؤَية†، تشوش الرؤية† Òاْزِدواُج الر
التهاب الملتحمة

غير شائعة
نادرة 

الصداع§
النعاس§†، الُدوار§†، الرعاش†، ا�رق†، الهياج§

الرنح†
الَرْأَرأة†

عدم الثبات، االضطرابات الحركية، تفاقم مرض باركنسون3، تأثيرات خارج السبيل الهرمي، الكنع الرقصي†، زيادة تكرار حدوث
النوبة المرضية

التهاب السحايا العقيم (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام")

شائعة جًدا
شائعة

غير شائعة
نادرة

نادرة جًدا
نادرة

العدوان، سرعة االنفعال
االرتباك، الهالوس، العرات

الكوابيس

شائعة
نادرة جًدا

غير معروفة

متالزمة فرط الحساسية2 (تشمل بعض ا�عراض مثل الحمى، وتضخم العقد اللمفية، والوذمة الوجهية، وخلل وظائف الدم
ُر الُمْنَتِثُر داِخَل اَ�وِعَية، وفشل أعضاء متعددة). Òَخث والكبد، والتَّ

نقص غاما غلوبولين الدم

نادرة جًدا

غير معروفة

اِت الِبْيض،  ُة الُكَريَّ خلل وظائف الدم1 بما في ذلك قلة العادالت، وِقلَّ
بات وفقر الدم، ونقص الصفائح الدموية، وقلة الكريات الشاملة، وفقر الدم الالتنسّجي، وَنْدَرُة الُمَحبَّ

داء البلعمة (تحذيرات واحتياطات خاصة باالستعمال)

ة1 ْمِفيَّ ُم الُعَقِد اللِّ Òَتَضخ

نادرة جًدا

نادرة جًدا

غير معروفة

التكرارا�ثار العكسية

العالج التكميلي دون الفالبروات ومع محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

العالج التكميلي دون الفالبروات ودون محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

نظام العالج

العالج ا�حادي لنوبات الغيبة
النموذجية:

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا
مع الفالبروات بغض النظر عن أي أدوية

مصاحبة أخرى

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا
دون الفالبروات لكن مع:

فينيتوين
 كاربامازيبين    
فينوباربيتون

بريميدون
ريفامبيسين

لوبينافير/ريتونافير

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا
مع ا�دوية ا�خرى التي ال تثبط االقتران

الجلوكوروني لالموتريجين أو تحفزه
بدرجٍة كبيرة

بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون أدوية غير معروف حالًيا تفاعل حرائكها الدوائية مع الالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، يجب استخدام نظام العالج بالطريقة الموصى بها
 لالموتريجين مع الفالبروات المتزامن.

العالج ا�حادي باستخدام الالموتريجين أو العالج التكميلي دون الفالبروات ودون محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

جرعة ثبات الالموتريجين الحاليةنظام العالج
(قبل ا¾يقاف)

ا�سبوع 1 
ا�سبوع 3 ا�سبوع 2 (بدًءا من ا¾يقاف)

وما بعد ذلك@

العالج التكميلي مع الفالبروات (مثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين - انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"): 

العالج التكميلي دون الفالبروات ومع محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون أدوية غير معروف حالًيا تفاعل حرائكها الدوائية مع الالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، يجب استخدام نظام زيادة الجرعة بالشكل الموصى به
 لالموتريجين مع الفالبروات المتزامن.

إيقاف الفالبروات (مثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين - انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، بناًء على جرعة الالموتريجين ا�صلية:

الجدول 5: البالغون من سن 18 عاًما فأكبر - تعديل جرعة الالموتريجين اليومية عقب إضافة أدوية أخرى في عالج االضطراب ثنائي القطب 

إيقاف محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، بناًء على جرعة الالموتريجين ا�صلية:

إيقاف ا�دوية التي ال تثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين أو تحفزه بدرجٍة كبيرة (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

@يمكن زيادة الجرعة لتصل إلى 400 ملجم/اليوم حسب الضرورة 

الجدول 4: البالغون من سن 18 عاًما فأكبر - الجرعة اليومية ا¾جمالية لثبات المداومة عقب إيقاف ا�دوية المصاحبة في عالج االضطراب ثنائي القطب بمجرد تحقيق جرعة ثبات المداومة اليومية المستهدفة، 
يمكن إيقاف ا�دوية ا�خرى كما هو موضح أدناه.

@ستتغير جرعة الثبات المستهدفة بناًء على االستجابة السريرية

@إذا كانت الجرعة اليومية المحسوبة للمرضى الذين يتناولون الفالبروات تبلغ 1 ملجم أو أكثر لكنها أقل من 2 ملجم، يمكن تناول أقراص الميكتال ليكِويتاب 2 ملجم كل يومين في أول أسبوعين. إذا كانت الجرعة اليومية 
المحسوبة للمرضى الذين يتناولون الفالبروات أقل من 1 ملجم، يجب عدم تناول الميكتال.

0,3 ملجم/كجم/اليوم (مرة واحدة يومًيا أو 
جرعتان مقسمتان)

0,6ملجم/كجم/اليوم (مرة واحدة يومًيا أو جرعتان
مقسمتان)

1 −  10 ملجم/كجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان)

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات
هذا مع ا�دوية ا�خرى التي ال تثبط
االقتران الجلوكوروني لالموتريجين

أو تحفزه بدرجٍة كبيرة

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات 
هذا مع الفالبروات بغض النظر عن أي

أدوية مصاحبة أخرى

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا
 دون الفالبروات لكن مع:

فينيتوين
 كاربامازيبين    
فينوباربيتون

بريميدون
ريفامبيسين

لوبينافير/ريتونافير

عند إيقاف الفالبروات، قم بمضاعفة 
جرعة الثبات، دون أن تتجاوز الزيادة

100 ملجم/ا�سبوع

100 ملجم/اليوم

داوم على هذه الجرعة 400 ملجم/اليوم300 ملجم/اليوم200 ملجم/اليوم
(400 ملجم/اليوم)

200 ملجم/اليوم
داوم على هذه الجرعة 

(200 ملجم/اليوم)
(جرعتان مقسمتان)

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا عند إيقاف 
ما يلي:

فينيتوين
 كاربامازيبين    
فينوباربيتون

بريميدون
ريفامبيسين

لوبينافير/ريتونافير

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا عند إيقاف
 ا�دوية ا�خرى التي ال تثبط االقتران الجلوكوروني 

لالموتريجين أو تحفزه بدرجٍة كبيرة

بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون أدوية غير معروف حالًيا تفاعل حرائكها الدوائية مع الالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، يتمثل نظام العالج الموصى به لالموتريجين في المداومة
أوًال على الجرعة الحالية ثم تعديل العالج بالالموتريجين بناًء على االستجابة السريرية.

ال توجد تجربة سريرية خاصة بتعديل جرعة الالموتريجين اليومية عقب إضافة أدوية أخرى. على الرغم من ذلك، بناًء على دراسات التفاعل مع ا�دوية ا�خرى، يمكن إبداء التوصيات التالية:

إضافة محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين للمرضى الذين ال يتناولون الفالبروات (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، بناًء على جرعة الالموتريجين ا�صلية: 

إضافة ا�دوية التي ال تثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين أو تحفزه بدرجٍة كبيرة (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"):

إضافة الفالبروات (مثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين - انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، بناًء على جرعة الالموتريجين ا�صلية:

داوم على الجرعة المستهدفة المحققة في زيادة الجرعة (200 ملجم/اليوم؛ 
جرعتان مقسمتان)

(نطاق الجرعة 100-400 ملجم/اليوم)

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا عند إضافة 
ا�دوية ا�خرى التي ال تثبط االقتران الجلوكوروني

 لالموتريجين أو تحفزه بدرجٍة كبيرة

بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون أدوية غير معروف حالًيا تفاعل حرائكها الدوائية مع الالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى")، يجب استخدام نظام العالج بالطريقة الموصى بها لالموتريجين
مع الفالبروات المتزامن.

إيقاف تناول الميكتال للمرضى الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب
في التجارب السريرية، ال توجد زيادة في حدوث التفاعالت العكسية أو شدتها أو نوعها عقب ا¾يقاف المفاجئ لتناول الالموتريجين في مقابل الدواء الوهمي. لهذا، بإمكان المرضى إيقاف الميكتال دون تقليل الجرعة تدريجًيا.

ا�طفال والمراهقون ا�قل من 18 عاًما
يوصى بعدم استخدام الميكتال ل²طفال ا�قل من 18 عاًما نظًرا لما أشارت إليه دراسة خاصة بالتوقف العشوائي من عدم وجود فعالية ملحوظة لذلك با¾ضافة إلى زيادة حوادث االنتحار (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات

االستخدام" و "الخصائص الديناميكية الدوائية").

داوم على الجرعة المستهدفة المحققة في زيادة الجرعة (200 ملجم/اليوم؛ نطاق الجرعة 100 – 400 ملجم/اليوم) 

400 ملجم/اليوم

300 ملجم/اليوم

100 ملجم/اليوم150 ملجم/اليوم200 ملجم/اليوم200 ملجم/اليوم

400 ملجم/اليوم

300 ملجم/اليوم

300 ملجم/اليوم

150 ملجم/اليوم225 ملجم/اليوم

200 ملجم/اليوم

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا عند إضافة
الفالبروات بغض النظر عن أي أدوية مصاحبة أخرى

داوم على هذه الجرعة (100 ملجم/اليوم)100 ملجم/اليوم200 ملجم/اليوم

يجب استخدام نظام تحديد الجرعات هذا عند إضافة
ما يلي دون الفالبروات:

فينيتوين
 كاربامازيبين    
فينوباربيتون

بريميدون
ريفامبيسين

لوبينافير/ريتونافير

200 ملجم/اليوم

150 ملجم/اليوم

200 ملجم/اليوم150 ملجم/اليوم100 ملجم/اليوم100 ملجم/اليوم

300 ملجم/اليوم225 ملجم/اليوم150 ملجم/اليوم

400 ملجم/اليوم300 ملجم/اليوم200 ملجم/اليوم

300 ملجم/اليوم

داوم على هذه الجرعة (200 ملجم/اليوم)200 ملجم/اليوم400 ملجم/اليوم

داوم على هذه الجرعة (150 ملجم/اليوم)150 ملجم/اليوم

جرعة ثبات الالموتريجين الحاليةنظام العالج
(قبل ا¾ضافة) 

ا�سبوع 1 
ا�سبوع 3 ا�سبوع 2(بدايًة من ا¾ضافة)

وما بعد ذلك 

50 ملجم/اليوم
(مرة واحدة يومًيا) 

100 ملجم/اليوم 
(جرعتان مقسمتان)

200 ملجم/اليوم
(جرعتان مقسمتان)

300 ملجم/اليوم في ا�سبوع 6، في حالة الضرورة
يمكن الزيادة إلى الجرعة المستهدفة المعتادة

البالغة 400 ملجم/اليوم في ا�سبوع 7، لتحقيق
االستجابة المثلى (جرعتان مقسمتان) 

12,5ملجم/اليوم 
(يتم إعطاؤه بمعدل 25 ملجم كل يومين)

25 ملجم/اليوم
(مرة واحدة يومًيا)

50 ملجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان)

100 ملجم/اليوم - الجرعة المستهدفة المعتادة
لالستجابة المثلى (مرة واحدة يومًيا أو جرعتان 

مقسمتان) 
يمكن استخدام الجرعة القصوى 200 ملجم/اليوم

بناًء على االستجابة السريرية

25 ملجم/اليوم
(مرة واحدة يومًيا)

50 ملجم/اليوم
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان) 

100 ملجم/اليوم
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان) 

200 ملجم/اليوم - الجرعة المستهدفة
المعتادة لالستجابة المثلى

(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان) 
الجرعات في النطاق

100-400 ملجم/اليوم المستخدمة في التجارب
السريرية

لتحقيق المداومة، يمكن زيادة الجرعات بمقدار
0,6 ملجم/كجم كحٍد أقصى كل أسبوع إلى أسبوعين حتى تتحقق

االستجابة المثلى، مع جرعة مداومة قصوى تبلغ 200 ملجم/اليوم

5 − 15 ملجم/كجم/اليوم1,2ملجم/كجم/اليوم (جرعتان مقسمتان)0,6 ملجم/كجم/اليوم (جرعتان مقسمتان)
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان) 

لتحقيق المداومة، يمكن زيادة الجرعات بمقدار
1,2 ملجم/كجم كحٍد أقصى كل أسبوع إلى أسبوعين حتى تتحقق

االستجابة المثلى، مع جرعة مداومة قصوى تبلغ 400 ملجم/اليوم

0,15 ملجم/كجم/اليوم@ 
(مرة واحدة يومًيا)

1 −  5 ملجم/كجم/اليوم0,3 ملجم/كجم/اليوم (مرة واحدة يومًيا)
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان)

لتحقيق المداومة، يمكن زيادة الجرعات بمقدار
0,3 ملجم/كجم كحٍد أقصى كل أسبوع إلى أسبوعين حتى تتحقق

 االستجابة المثلى، مع جرعة مداومة قصوى تبلغ 200 ملجم/اليوم

0,3 ملجم/كجم/اليوم (مرة واحدة يومًيا
أو جرعتان مقسمتان)  

 0,6ملجم/كجم/اليوم (مرة واحدة يومًيا أو
 جرعتان مقسمتان)

1 -15 ملجم/كجم/اليوم 
(مرة واحدة يومًيا أو جرعتان مقسمتان) 

لتحقيق المداومة، يمكن زيادة الجرعات بمقدار
0,6 ملجم/كجم/اليوم كحٍد أقصى كل أسبوع إلى أسبوعين حتى

تتحقق االستجابة المثلى، مع جرعة مداومة قصوى تبلغ 200 ملجم/اليوم

جرعة المداومة المعتادةا�سبوعان 3 + 4ا�سبوعان 1 + 2

توصيات عامة لتحديد جرعة دواء الميكتال بالنسبة لفئات خاصة من المرضى
النساء الالئي يتناولن وسائل هرمونية لمنع الحمل

يؤدي استخدام مزيج ايثنيل استراديول/ليفونورجيستريل (30 ميكروجرام/150 ميكروجرام) إلى زيادة تصفية الالموتريجين بمقدار الضعف تقريًبا، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الالموتريجين. عقب المعايرة، قد توجد ضرورة للحصول 
على جرعات مداومة أعلى من الالموتريجين (بمقدار الضعف تقريًبا) للوصول إلى االستجابة العالجية القصوى. خالل ا�سبوع الذي ال يتم تناول حبوب منع الحمل فيه، لوحظ وجود زيادة في مستويات الالموتريجين بمقدار الضعف. ال 
يمكن استبعاد حدوث آثار عكسية مرتبطة بالجرعة. لهذا، يجب االهتمام باستخدام وسائل منع الحمل التي ال تستلزم عدم تناول الحبوب لمدة أسبوع، بمثابة وسيلة للعالج ا�ولي (على سبيل المثال وسائل منع الحمل الهرمونية 

المستمرة أو الوسائل غير الهرمونية؛ انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام" و"التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى").

بدء وسائل منع الحمل الهرمونية للمريضات الالئي يتناولن بالفعل جرعات مداومة من الالموتريجين وال يتناولن محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين
سيكون من الضروري في معظم الحاالت زيادة جرعة المداومة لالموتريجين بمقدار الضعف تقريًبا (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام" و"التفاعل مع ا�دوية وأشكال التفاعل ا�خرى"). يوصى بزيادة جرعة الالموتريجين 
منذ بدء استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية بمقدار 50 إلى 100 ملجم/اليوم أسبوعًيا، وفًقا لالستجابة السريرية الفردية. يجب أال تتجاوز مقادير زيادة الجرعة هذا المعدل، ما لم تكن االستجابة السريرية تؤيد الزيادة بمقداٍر أكبر. 
يمكن التفكير في قياس تركيزات الالموتريجين في مصل الدم قبل بدء استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية وبعده، كنوع من التأكيد على الحفاظ على التركيز القاعدي لالموتريجين. عند الضرورة، يجب تعديل الجرعة. بالنسبة إلى 
النساء الالئي يتناولن وسائل منع الحمل الهرمونية التي تتضمن أسبوًعا من العالج غير النشط ("أسبوع التوقف عن استعمال الحبوب")، يجب مراقبة مستوى الالموتريجين في مصل الدم خالل ا�سبوع الثالث من فترة العالج النشط، 
أي في ا�يام من 15 إلى 21 من دورة تناول الحبوب. لهذا، يجب االهتمام باستخدام وسائل منع الحمل التي ال تستلزم عدم تناول الحبوب لمدة أسبوع، بمثابة وسيلة للعالج ا�ولي (على سبيل المثال وسائل منع الحمل الهرمونية 

المستمرة أو الوسائل غير الهرمونية؛ انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام" و"التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"). 

إيقاف وسائل منع الحمل الهرمونية للمريضات الالئي يتناولن بالفعل جرعات مداومة من الالموتريجين وال يتناولن محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين
سيكون من الضروري في معظم الحاالت تقليل جرعة المداومة لالموتريجين بمقدار ٪50 تقريًبا (انظر "التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام" و"التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"). يوصى بتقليل الجرعة اليومية 
تركيزات  قياس  التفكير في  يمكن  ذلك.  السريرية خالف  االستجابة  لم تستلزم  ما  أسابيع،  ثالثة  أسبوع) على مدار  اليومية كل  الجرعة  إجمالي  ٪25 من  يتجاوز  ال  (بمعدل  أسبوع  50-100 ملجم كل  بمقدار  تدريجًيا  الالموتريجين  من 
الالموتريجين في مصل الدم قبل إيقاف وسائل منع الحمل الهرمونية وبعده، كنوع من التأكيد على الحفاظ على التركيز القاعدي لالموتريجين. بالنسبة إلى النساء الالئي يردن إيقاف تناول وسائل منع الحمل الهرمونية التي تتضمن 
أسبوًعا من العالج غير النشط ("أسبوع التوقف عن استعمال الحبوب")، يجب مراقبة مستوى الالموتريجين في مصل الدم خالل ا�سبوع الثالث من فترة العالج النشط، أي في ا�يام من 15 إلى 21 من دورة تناول الحبوب. يجب جمع عينات 

لتقييم مستويات الالموتريجين بعد التوقف النهائي عن تناول حبوب منع الحمل خالل ا�سبوع ا�ول بعد إيقاف تناول الحبوب. 

بدء تناول الالموتريجين للمريضات الالئي يتناولن بالفعل وسائل منع حمل هرمونية
يجب أن يتبع نظام زيادة الجرعة توصيات الجرعة المعتادة الموصوفة في الجداول.

بدء وسائل منع الحمل الهرمونية وإيقافها للمريضات الالئي يتناولن بالفعل جرعات مداومة من الالموتريجين ويتناولن محفزات االقتران الجلوكوروني لالموتريجين
قد يكون من الضروري إجراء تعديل وصوًال إلى جرعة المداومة الموصى بها لالموتريجين.

االستخدام مع عقار اتازانافير/ريتونافير
ال توجد ضرورة ¾جراء أي تعديل في زيادة جرعة الالموتريجين الموصى بها عند إضافة الالموتريجين إلى نظام العالج الحالي القائم على عقار اتازانافير/ريتونافير.

بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون بالفعل جرعات مداومة من الالموتريجين وال يتناولون محفزات االقتران الجلوكوروني، قد توجد ضرورة لزيادة جرعة الالموتريجين في حالة إضافة عقار اتازانافير/ريتونافير، أو تقليل الجرعة في حالة 
التوقف عن تناول عقار اتازانافير/ريتونافير. يجب مراقبة نسبة الالموتريجين في البالزما قبل وخالل أسبوعين بعد بدء أو إيقاف عقار اتازانافير/ريتونافير، من أجل تحديد مدى ضرورة إجراء تعديل في جرعة الالموتريجين (انظر "التفاعل مع 

ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى").

االستخدام مع عقار لوبينافير/ريتونافير
ال توجد ضرورة ¾جراء أي تعديل في زيادة جرعة الالموتريجين الموصى بها عند إضافة الالموتريجين إلى نظام العالج الحالي القائم على عقار لوبينافير/ريتونافير.

بالنسبة إلى المرضى الذين يتناولون بالفعل جرعات مداومة من الالموتريجين وال يتناولون محفزات االقتران الجلوكوروني، قد توجد ضرورة لزيادة جرعة الالموتريجين في حالة إضافة عقار لوبينافير/ريتونافير، أو تقليل الجرعة في حالة 
التوقف عن تناول عقار لوبينافير/ريتونافير. يجب مراقبة نسبة الالموتريجين في البالزما قبل وخالل أسبوعين بعد بدء أو إيقاف عقار لوبينافير/ريتونافير، من أجل تحديد مدى ضرورة إجراء تعديل في جرعة الالموتريجين (انظر "التفاعل 

مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى").

كبار السن (أكبر من 65 عاًما)
غير مطلوب إجراء تعديل في الجرعة المذكورة في جدول تحديد الجرعة الموصى به. ال تختلف الحرائك الدوائية لالموتريجين في هذه الفئة العمرية بشكٍل ملحوظ عن الحرائك الدوائية للفئة العمرية من البالغين غير كبار السن (انظر 

"خصائص الحرائك الدوائية").

االعتالل الكلوي
يجب توخي الحذر عند إعطاء عقار الميكتال للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي. بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من فشل كلوي في مرحلته ا�خيرة، يجب أن تعتمد الجرعات ا�ولية من الالموتريجين على ا�دوية المصاحبة التي 

يتناولها المريض؛ وقد تصبح جرعات المداومة المخفضة ذات فاعلية للمرضى الذين يعانون من خلل كبير في وظائف الكلى (انظر "تحذيرات واحتياطات خاصة لالستعمال" و"خصائص الحرائك الدوائية").

االعتالل الكبدي
يجب تقليل الجرعات ا�ولية وجرعات الزيادة وجرعات المداومة بصورة عامة بمقدار ٪50 تقريًبا بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من اعتالل كبدي متوسط (بتصنيف Child Pugh من الدرجة ب) وبمقدار ٪75 بالنسبة إلى المرضى الذين 

يعانون من اعتالل كبدي حاد (بتصنيف Child Pugh من الدرجة ج). يجب تعديل جرعات الزيادة والمداومة وفًقا لالستجابة السريرية (انظر "خصائص الحرائك الدوائية").

موانع االستخدام
الة أو أي مادة من مواد السواغ المدرجة في "قائمة مواد السواغ". فرط الحساسية تجاه المادة الفعَّ

التحذيرات الخاصة واحتياطات االستخدام
الطفح الجلدي

وردت تقارير بحدوث تفاعالت طفح جلدي، حدثت بصفٍة عامة خالل ا�سابيع الثمانية ا�ولى بعد بدء العالج باستخدام الالموتريجين. 
تتسم معظم حاالت الطفح بأنها طفح جلدي خفيف ومحدود التأثير، إال أنه وردت تقارير تفيد بحدوث حاالت طفح جلدي خطيرة تطلبت 

دخول المستشفى وإيقاف تناول الالموتريجين. تتضمن هذه الحاالت حاالت طفح جلدي من المحتمل أن تكون مهددة للحياة مثل متالزمة 
غير  "التأثيرات  (انظر   (HSS) الحساسية  فرط  متالزمة  باسم  أيًضا  المعروف   ،(DRESS) المجموعية  وا�عراض  اليوزينيات  فرط  مع  الدوائي  والتفاعل   ،(TEN) ِمّي  Òَسم التَّ ة  الَبْشَرِويَّ َتِة  الُمَتَموِّ ا�نسجة  ر  Òوتقش  ،(SJS) جونسون   - ستيفنس 

المرغوبة").
بالنسبة إلى البالغين المسجلين في الدراسات الذين يستخدمون التوصيات الحالية لتحديد جرعة الالموتريجين، تصل نسبة حدوث حاالت الطفح الجلدي الخطيرة إلى حالة واحدة بين كل خمسمائة حالة تقريًبا في مرضى الصرع. 
وردت تقارير عن إصابة نصف هذه الحاالت تقريًبا بمتالزمة ستيفنس - جونسون (1 من بين كل 1000 حالة). في التجارب السريرية للمرضى المصابين باالضطراب ثنائي القطب، تصل نسبة حاالت ا¾صابة بطفح جلدي خطير إلى حالة 

واحدة تقريًبا من بين كل 1000 حالة. 
خطورة ا¾صابة بطفح جلدي خطير لدى ا�طفال أعلى من مثيلتها لدى البالغين. تشير البيانات المتاحة من عدد من الدراسات إلى أن حاالت حدوث الطفح الجلدي المرتبطة بدخول ا�طفال إلى المستشفى تتراوح من حالة واحدة 

من بين كل 300 حالة، إلى حالة واحدة من بين كل
100 حالة.

بالنسبة إلى ا�طفال، يمكن تشخيص الظهور ا�ولي للطفح الجلدي بصورة خاطئة على أنه عدوى، لذا يجب أن يضع ا�طباء في اعتبارهم احتمال حدوث تفاعل مع العالج بالالموتريجين لدى ا�طفال الذين تظهر عليهم أعراض 
الطفح والحمى خالل ا�سابيع الثمانية ا�ولى من العالج.

با¾ضافة إلى ذلك، يبدو أن الخطورة الكلية للطفح مقترنة بقوة بما يلي:
- الجرعات ا�ولية العالية من الالموتريجين وتجاوز زيادة الجرعة الموصى بها من العالج بالالموتريجين (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء")

- االستخدام المصاحب للفالبروات (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء")
الحذر مطلوب أيًضا عند عالج المرضى الذين لديهم تاريخ لßصابة بالحساسية أو الطفح الجلدي نتيجة لتناول أدوية أخرى مضادة للصرع �ن تكرار حدوث حاالت الطفح غير الخطيرة بعد العالج بالالموتريجين أعلى بمقدار ثالثة 

أضعاف تقريًبا في هؤالء المرضى مقارنة بحدوث هذه الحاالت لدى المرضى الذين ال يوجد لديهم تاريخ لßصابة بالحساسية أو الطفح الجلدي. 
يجب تقييم حالة كل المرضى (البالغين وا�طفال) الذين تظهر عليهم أعراض الطفح الجلدي على الفور وإيقاف إعطاء الميكتال في الحال ما لم يكن الطفح الجلدي غير مرتبط بوضوح بالعالج بمادة الالموتريجين. يوصى بعدم إعادة 

بدء تناول عقار الميكتال لدى المرضى الذين توقفوا عن تناوله نتيجة ا¾صابة بالطفح الجلدي المرتبط بالعالج السابق بمادة الالموتريجين ما لم تكن الفوائد المحتملة تفوق الخطورة بوضوح. 
ِمّي (TEN)، أو التفاعل الدوائي مع فرط اليوزينيات وا�عراض المجموعية (DRESS)، يجب عدم إعادة بدء العالج بمادة الالموتريجين  Òَسم ة التَّ َتِة الَبْشَرِويَّ ر ا�نسجة الُمَتَموِّ Òأو تقش ،(SJS) في حالة إصابة المريض بمتالزمة ستيفنس - جونسون

بالنسبة لهذا المريض في أي وقت.
وردت أيًضا تقارير تشير إلى الطفح الجلدي بوصفه جزًءا من متالزمة فرط الحساسية المرتبطة بنمط متغير من ا�عراض المجموعية التي تشمل الحمى وتضخم العقد اللمفية والوذمة الوجهية وخلل وظائف الدم والكبد والتهاب 
ُر الُمْنَتِثُر داِخَل اَ�وِعَية وفشل أعضاء متعددة. من المهم مالحظة أن الظهور المبكر  Òَخث السحايا العقيم (انظر "التأثيرات غير المرغوبة"). ُتظهر المتالزمة نطاًقا واسًعا من شدة الحالة السريرية وربما تؤدي في حاالت نادرة إلى حدوث التَّ
�عراض فرط الحساسية (على سبيل المثال الحمى، وتضخم العقد اللمفية) قد يكون موجوًدا حتى وإن لم يكن الطفح الجلدي واضًحا. في حالة وجود مثل هذه العالمات وا�عراض، يجب تقييم حالة المريض على الفور وإيقاف إعطاء 

الميكتال إذا تعذر تحديد مسببات بديلة لهذه ا�عراض.
كان التهاب السحايا المعقم قابًال للعالج عند إيقاف تناول العقار في معظم الحاالت، لكنه تكرر في عدد من الحاالت عند إعادة التعرض لالموتريجين. أدت إعادة التعرض لمادة الالموتريجين إلى عودة ظهور ا�عراض سريًعا والتي كانت 

في الغالب أكثر حدة. يجب عدم إعادة بدء تناول الالموتريجين بالنسبة إلى المرضى الذين توقفوا عن تناوله نتيجة ا¾صابة بالتهاب السحايا العقيم المرتبط بتناول عالج سابق بمادة الالموتريجين.

(HLH) داء البلعمة
وردت تقاريرعن حاالت من ا¾صابة بداء البلعمة في المرضى الذين يتناولون الالموتريجين (انظر التأثيرات غير المرغوبة). داء يتميز بعالمات وأعراض،

مثل الحمى والطفح الجلدي وا�عراض العصبية، ضخامة الكبد والطحال وتضخم الغدد اللمفية وقلة الكريات، وارتفاع الفيريتين في المصل وفرط ثالثي
جليسيريد الدم واضطرابات وظائف الكبد والتخثر. وتحدث ا�عراض بشكل عام في غضون 4 أسابيع من بدء العالج. داء البلعمة يمكن أن يكون مهدد للحياة.

وينبغي إبالغ المرضي باالعراض المصاحبة لداء البلعمة وينبغي نصحهم بطلب االهتمام الطبي علي الفور إذا كانوا يعانون من هذه االعراض اثناء العالج
بالالموتريجين.

يجب على الفور تقييم حالة المرضى الذين يصابون بهذه العالمات وا�عراض، للوقوف على ما إذا كان تشخيص الحالة هو ا¾صابة بداء البلعمة. يجب
التوقف عن تناول الالموتريجين ما لم يمكن الوصول إلى مسبب آخر.

سوء الحالة السريرية وخطورة االنتحار
وردت تقارير عن وجود أفكار وسلوكيات انتحارية لدى المرضى الذين يتم عالجهم بأدوية أخرى مضادة للصرع في حاالت استخدام عديدة. كما أظهر تحليل بيانات التجارب العشوائية ل²دوية المضادة للصرع المستخدم فيها دواء وهمي 

حدوث زيادة طفيفة في خطورة ا¾صابة بأفكار وسلوكيات انتحارية. آلية هذه الخطورة غير معروفة وال تستبعد البيانات المتاحة احتمال زيادة الخطورة مع تناول الالموتريجين. 
لهذا، يجب مراقبة المرضى تحسًبا لظهور مؤشرات على أفكار وسلوكيات انتحارية عليهم ودراسة أسلوب العالج المناسب لهم. يجب توجيه النصح للمرضى (ومقدمي الرعاية للمرضى) بالسعي للحصول على مشورة طبية في 

حالة ظهور مؤشرات على ا�فكار أو السلوكيات االنتحارية على المرضى. 
بالنسبة إلى المرضى المصابين باضطراب ثنائي القطب، قد تسوء حالة أعراض االكتئاب و/أو ظهور الميول االنتحارية سواًء كانوا يتناولون أدوية لالضطراب ثنائي القطب أم ال، ا�مر الذي يتضمن تناول الميكتال. لهذا، يجب مراقبة 
المرضى الذين يتناولون الميكتال لعالج االضطراب ثنائي القطب عن قرب تحسًبا لسوء حالتهم السريرية (ا�مر الذي يشمل ظهور أعراض جديدة) ووجود ميول انتحارية في بداية دورة العالج، أو وقت تغيير الجرعة. قد تكون فئات معينة 
من المرضى، مثل المرضى الذين لديهم تاريخ مرضي مرتبط بسلوكيات أو أفكار انتحارية والبالغين صغار السن والمرضى الذين تظهر عليهم درجة كبيرة من ا�فكار االنتحارية قبل بدء العالج، عرضة بدرجة أكبر لمخاطر ا�فكار 

االنتحارية أو محاوالت االنتحار، ويجب خضوعها ¾جراءات مراقبة دقيقة أثناء العالج.
ينبغي التفكير في تغيير النظام العالجي، بما في ذلك احتمال إيقاف الدواء، بالنسبة إلى المرضى الذين تسوء حالتهم السريرية (ا�مر الذي يشمل ظهور أعراض جديدة) و/أو الذين تظهر عليهم أفكار/سلوكيات انتحارية، خاصة إذا 

كانت هذه ا�عراض شديدة أو مفاجئة في بدايتها، أو لم تكن جزًءا من ا�عراض الموجودة لدى المريض من قبل.

وسائل منع الحمل الهرمونية
تأثيرات وسائل منع الحمل الهرمونية على فعالية الالموتريجين

يؤدي استخدام مزيج ايثنيل استراديول/ليفونورجيستريل (30 ميكروجرام/150 ميكروجرام) إلى زيادة تصفية الالموتريجين بمقدار الضعف تقريًبا، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الالموتريجين (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال 
التفاعل ا�خرى"). يرتبط انخفاض مستويات الالموتريجين بفقدان التحكم في النوبة. عقب المعايرة، سيكون من الضروري في معظم الحاالت الحصول على جرعات مداومة أعلى من الالموتريجين (بمقدار الضعف تقريًبا) للوصول 
إلى االستجابة العالجية القصوى. عند إيقاف وسائل منع الحمل الهرمونية، قد تصل تصفية الالموتريجين إلى النصف. قد تكون زيادة تركيزات الالموتريجين مرتبطة باÕثار العكسية للجرعة. يجب مراقبة المرضى فيما يتعلق بهذا 

الصدد.
بالنسبة للسيدات الالئي ال يتناولن بالفعل محفًزا لالقتران الجلوكوروني لالموتريجين ويتناولن وسيلة منع حمل هرمونية تتضمن أسبوًعا من العالج غير النشط (على سبيل المثال "أسبوع خاٍل من تناول الحبوب")، ستحدث زيادات 
عابرة تدريجية في مستويات الالموتريجين خالل أسبوع العالج غير النشط (انظر "الجرعات وطريقة تناول الدواء"). قد تكون هذه االختالفات في مستويات الالموتريجين مرتبطة باÕثار العكسية. لهذا، يجب التفكير في استخدام وسيلة 

منع حمل ال تستلزم عدم تناول الحبوب لمدة أسبوع، بمثابة وسيلة للعالج ا�ولي (على سبيل المثال، وسائل منع الحمل الهرمونية المستمرة أو وسائل منع الحمل غير الهرمونية).
لم تتم دراسة التفاعل بين وسائل منع الحمل ا�خرى التي يتم تناولها عن طريق الفم أو أدوية العالج بالهرمونات البديلة HRT والالموتريجين، على الرغم من أنها قد تؤثر بصورة مماثلة على معامالت الحرائك الدوائية لالموتريجين.

تأثيرات الالموتريجين على فعالية وسائل منع الحمل الهرمونية
أظهرت إحدى الدراسات الخاصة بالتفاعالت الدوائية تم إجراؤها على ستة عشر متطوًعا سليًما طبًيا أنه عند تناول الالموتريجين ووسيلة منع حمل هرمونية (مزيج ايثنيل استراديول/ليفونورجيستريل) مًعا، تكون هناك زيادة معقولة 

في تصفية الليفونورجيستريل وتغييرات في مستويات الهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون الُملوتن (LH) في مصل الدم (انظر "التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى"). 
غير معروف بعد تأثير هذه التغييرات على نشاط ا¾باضة بالمبيض. على الرغم من ذلك، ال يمكن استبعاد احتمال تسبب هذه التغييرات في حدوث انخفاض في فعالية وسيلة منع الحمل لدى بعض المريضات الالئي يتناولن تركيبات 

هرمونية مع الالموتريجين. لهذا، يجب توجيه المريضات إلى ا¾بالغ على الفور عن أي تغييرات تحدث في نمط الدورة الشهرية، على سبيل المثال حدوث نزيف مفاجئ.

اختزال ثنائي هيدروالفوالت
لالموتريجين تأثير مثبط طفيف على اختزال حمض ثنائي هيدروالفوالت، لذا هناك احتمال حدوث تداخل مع أيض الفوالت خالل فترة العالج الطويلة (انظر "الحمل والرضاعة"). على الرغم من ذلك، خالل التناول البشري لجرعة من العالج 
لفترة طويلة، لم يحفز الالموتريجين حدوث تغييرات ملحوظة في تركيز الهيموجلوبين، أو الحجم الكريوي الوسطي، أو تركيزات الفوالت في مصل الدم أو خاليا الدم الحمراء حتى عام واحد أو في تركيزات الفوالت في خاليا الدم الحمراء 

لمدى تصل إلى 5 أعوام.

الفشل الكلوي
في الدراسات أحادية الجرعة للحاالت التي تعاني من فشل كلوي في مرحلته النهائية، لم تتغير تركيزات الالموتريجين في بالزما الدم بدرجة ملحوظة. على الرغم من ذلك، من المتوقع حدوث تراكم في مستقلب الجُلوُكورونيد؛ لهذا 

يجب توخي الحذر عند عالج المرضى الذين يعانون من فشل كلوي.

المرضى الذين يتناولون تركيبات أخرى محتوية على الالموتريجين
يجب عدم إعطاء الميكتال للمرضى الذين يتناولون حالًيا أي تركيبات أخرى محتوية على الالموتريجين دون استشارة طبيب.

مخطط رسم القلب النموذجي لمتالزمة بروغادا
تم تسجيل نمط مخطط رسم القلب النموذجي لمتالزمة بروغادا وشذوذ في موجة ST-T محدث الضطراب النظم لدى المرضى الذين ُيعاَلجون بالالموتريجين. ينبغي إجراء دراسة دقيقة الستخدام الالموتريجين مع المرضى المصابين 

بمتالزمة بروغادا.

أقراص 25 و50 و100 و200 ملجم - مادة السواغ �قراص الميكتال
تحتوي أقراص الميكتال على الكتوز أحادي الهيدرات. يجب أال يتناول المرضى الذين يعانون من مشكالت وراثية نادرة خاصة بعدم تحمل الجالكتوز أو نقص الالكتاز الخلقي أو سوء امتصاص الجلوكوز- الجالكتوز هذا الدواء. 

نمو ا�طفال
ال توجد بيانات حول تأثير الالموتريجين على النمو والنضج الجنسي والنمو المعرفي واالنفعالي والسلوكي لدى ا�طفال. 

االحتياطات المرتبطة بالصرع
كما هو الحال مع ا�دوية ا�خرى المضادة للصرع، قد يؤدي ا¾يقاف المفاجئ لدواء الالميكتال إلى حدوث نوبات ارتدادية. ما لم توجد دواٍع مرتبطة با�مان (على سبيل المثال، الطفح الجلدي) تتطلب ا¾يقاف المفاجئ للدواء، يجب تقليل 

جرعة الميكتال بصورة تدريجية على مدار أسبوعين.
ُر الُمْنَتِثُر داِخَل اَ�وِعَية، مع عواقب مميتة أحياًنا. تحدث حاالت  Òَخث توجد تقارير في الكتب الطبية تشير إلى أن النوبات االختالجية الشديدة التي تتضمن حاالت صرعية قد تؤدي إلى انحالل الربيدات، وخلل وظيفي في أعضاء عديدة، والتَّ

مماثلة مصاحبة الستخدام الالموتريجين.
من الممكن مالحظة زيادة سوء معدل تكرار النوبة بدرجة كبيرة سريرًيا بدًال من تحسنه. بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من أكثر من نوٍع واحٍد من النوبات، يجب تقييم الفائدة المالحظة للتحكم في أحد أنواع النوبات مقارنًة بأي 

تفاقم مالحظ لنوع آخر من أنواع النوبات.
قد تتفاقم حالة النوبات الرمعية بسبب تناول الالموتريجين.

توجد إشارة في البيانات إلى أن االستجابات المصاحبة لمحفزات ا¾نزيمات أقل من االستجابات المصاحبة عند تناول مواد مضادة للصرع 
غير محفزة لßنزيمات. والسبب غير واضح.

بالنسبة إلى ا�طفال الذين يتناولون الالموتريجين لعالج نوبات الغيبة النموذجية، قد ال يتم االحتفاظ بالفعالية لدى كل المرضى.

االحتياطات المرتبطة باالضطراب ثنائي القطب
ا�طفال والمراهقون ا�قل من 18 عاًما

يرتبط العالج بمضادات االكتئاب بزيادة خطر ا�فكار والسلوكيات االنتحارية لدى ا�طفال والمراهقين الذين يعانون من اضطراب اكتئابي حاد وغيره من االضطرابات النفسية ا�خرى.
التفاعل مع ا�دوية ا�خرى وأشكال التفاعل ا�خرى

تم إجراء دراسات التفاعل فقط على البالغين.
أو تثبطه على التصفية الظاهرة  ُتعّرف إنزيمات ناقالت يوريدين -5ثنائي فوسفو (UDP) - الجلوكورونيل  (UGT ) بأنها ا�نزيمات المسؤولة عن أيض الموتريجين. وبالتالي قد تؤثر ا�دوية التي تحفز االقتران الجلوكوروني لالموتريجين 

الموتريجين. من المعروف أيًضا أن المحرضات القوية أو المتوسطة ¾نزيم سيتوكروم P450 3A4  (CYP3A4)، والمعروفة أيًضا بتثبيط إنزيمات UGT، يمكنها أيًضا تعزيز أيض الموتريجين. 
وهذه ا�دوية التي ثبت أنه لها تأثير هام من الناحية السريرية على أيض الموتريجين موضحة في الجدول رقم 6. تم توفير إرشادات خاصة بالجرعات الخاصة بهذه ا�دوية في القسم «الجرعات وطريقة استخدام الدواء».

 الجدول 6: تأثيرات ا�دوية ا�خرى على االقتران الجلوكوروني لالموتريجين

ا�دوية التي تثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجين بدرجة ملحوظة

ُأوكسكاربازيِبينفينيتوين فالبروات

فلباميتكاربامازيبين

جابابينتينفينوباربيتون

ليفيتيراسيتامبريميدون

بريجابالينريفامبيسين

توبيراميتلوبينافير/ريتونافير

ونيساميدمزيج ايثنيل استراديول/ليفونورجيستريل@@ Òز

الليثيوماتازانافير/ريتونافير@

بوبروبريون

اوالنزابين

اريبيبرازول

الكوساميد

بيرامبانيل

ا�دوية التي ال تثبط االقتران الجلوكوروني لالموتريجينا�دوية التي تحفز االقتران الجلوكوروني لالموتريجين بدرجة ملحوظة
 أو تحفزه بدرجة ملحوظة
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SCAB2003 دراسة

معايير التضمين 

عدم حدوث تدخل
اختبار تصنيف سجل القيمة المحتملة

دون اكتئاب
اختبار تصنيف سجل القيمة المحتملة

دون هوس
اختبار تصنيف سجل القيمة المحتملة

0,70

0,3390,0260,2800,006

0,860,670,530,640,37
0,0470,2090,0150,167

نوبات االكتئاب الشديدة

الالموتريجين
0,22
0,004
0,510,460,410,820,710,40

0,0060,0230,006
0,210,120,170,240,04

الدواء الوهميالليثيومالالموتريجينالدواء الوهميالليثيوم

نوبات الهوس الشديدة

SCAB2006 دراسة
I   ثنائي القطبI   ثنائي القطب

إن هذا دواء
الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهالكه خالفا للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة ا¾ستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدالني الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدالني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.

- التقطع مدة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- التكررصرف الدواء بدون وصفة طبية.

- التترك ا�دوية في متناول أيدي ا�طفال.
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