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Body system/ 

frequency

< 0.1% *Incidence 

unknown

Hyper- 

sensitivity 
(note 1) 

Rash, pruritus, 

drug-eruption-like eczema, 

other symptoms of 

hypersensitivity

Urticaria

Neuro- 

psychiatric
 Numbness, dizziness, 

sleepiness

Gastro- 

intestinal 
Constipation, feeling of 

abdomen enlarged, diarrhea, 

nausea, vomiting, heartburn, 

abdominal pain, belching, taste 

abnormality, etc.

Thirst
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- ANTI-GASTRITIS AND ANTI-GASTRIC ULCER DRUG – 
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DESCRIPTION 
1.  Composition 

 
Brand name Active Ingredient Inactive Ingredients

MUCOSTA 
Tablets 100 
mg 

Each tablet 
contains 100 
mg of 
rebamipide 

Microcrystalline cellulose, 

Low substituted 
Hydroxypropyl cellulose, 
Hydroxypropyl cellulose, 
Magnesium stearate, 
Hydroxypropyl methyl 
cellulose 2910, macrogol 
6000, and Titanium oxide 

 
2.    Product Description 
.Mucosta tablets 100 mg are round white film coated tablets 

Appearance Diameter 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

Weight 
(mg) 

Code

 

 

 
8.1 3.4 

 

Approx 
175 

OG33

 

 
 

INDICATIONS 
• Gastric ulcers 
• Treatment of gastric mucosal lesions (erosion, bleeding, 

redness, and edema) in the following conditions; acute 
gastritis and acute exacerbation of chronic gastritis 

 
DOSAGE AND ADMINISTRATION 

• Gastric ulcers:   The usual adult dosage of rebamipide is 
100 mg (1 tablet of MUCOSTA Tablets 100 mg) taken 
by the oral route three times daily, in the morning, in the 
evening, and before bedtime. 

• Treatment of gastric mucosal lesions (erosion, bleeding, 
redness, and edema) in the following conditions; acute 
gastritis and acute exacerbation of chronic gastritis:   The 
usual adult dosage of rebamipide is 100 mg (1 tablet of 
MUCOSTA Tablets 100 mg three times daily taken by 
the oral route. 

 
PRECAUTIONS 
1.  Adverse Reactions 

Of 10,047 patients treated, adverse reactions, including 
abnormal laboratory findings, were reported in 54 patients 
(0.54%).   Of 3,035 patients aged over 65 years, adverse 

reactions were noted in 18 patients (0.59%).   The nature 
and incidence of adverse reactions showed no differences 
between elderly and younger patients.    The following 
summary of data includes adverse reactions voluntarily 
reported after marketing (Figures are total cases reported at 
the time of approval and at the completion of reexamination 
of MUCOSTA Tablets 100). 
 
 
(1)   Clinically significant adverse reactions 

1) Shock, anaphylactoid reactions (incidence 
unknown*): Shock or anaphylactoid reactions may 
occur.    Patients should therefore be closely 
monitored.    If abnormal findings are observed, the 
drug should be discontinued and appropriate 
measures taken. 

2) Leukopenia (incidence <0.1%) and 
thrombocytopenia (incidence unknown*): 
Leukopenia and thrombocytopenia may occur. 
Patient should therefore be closely monitored.    If 
abnormal findings are observed, the drug should be 
discontinued and appropriate measures taken. 

3) Hepatic dysfunction (incidence <0.1%) and 
jaundice (incidence unknown*): Hepatic dysfunction 
and jaundice, as indicated by increases in AST 
(GOT), ALT (GPT), γ-GTP, and alkaline 
phosphatase levels, have been reported in patients 
receiving MUCOSTA Tablets Patient should 
therefore be closely monitored. If abnormal 
laboratory findings are observed, the drug should be 
discontinued and appropriate measures taken. 

 
(2)   Other adverse reactions 
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Hepatic(note 2) Increased AST (GOT), ALT 

(GPT), γ-GTP, alkaline 

phosphatase levels 

 

Hematologic Leukopenia, granulocytopenia, 

etc. 
Thrombocytopenia

Other Menstrual disorders, increased 

BUN levels, edema, feeling of 

a foreign body in the pharynx 

Breast swelling and 

pain, gynecomastia, 

induction of 

lactation, 

palpitations, fever, 

facial flushing, 

numbness of tongue, 

cough, respiratory 

distress, alopecia 

 
healthy male subjects in a fasted state. 

 
Pharmacokinetic Parameters of Rebamipide 

 

 tmax 

(hr)

Cmax 

(μg/L) 
t1/2 

(hr) 
AUC24h 

(μg/Lhr) 
MUCOSTA 

Tablets 100 mg
2.4±1.2 216±79 

 
1.9±0.7 874±209 

Mean value±SD, n=27, t1/2  calculated from values up to 12 
hr 

 
 
 
 
 
 
 

 
Note 1) If such symptoms of hypersensitivity occur, the 

drug should be discontinued. 
Note 2) If transaminase levels are markedly increased 

or fever and rash develop, the drug should be 
discontinued and appropriate measures should 
be taken. 

*The incidence rates of voluntarily reported adverse 
reactions are not known. 

 
2.  Use in the Elderly 

Special care is required in elderly patients to minimize the 
risk of gastrointestinal disorders, because these patients 
may be physiologically more sensitive to this drug than 
younger patients. 

 
3.  Use during Pregnancy, Delivery, or Lactation 

(1) This drug should be administered to pregnant or 
possibly pregnant women only if the anticipated 
therapeutic benefit is thought to outweigh any potential 
risk. (The safety of this drug in pregnant women has not 
been established.) 

(2) Nursing should be interrupted when this drug is 
administered to.    (Rat studies have shown that 
rebamipide is excreted in the breast milk.) 

 
4. Pediatric Use 

The safety of this drug in low birth weight infants, 
newborns, suckling infants, infants and children has not 
been established. (Clinical experience is insufficient.) 

 
5. Precautions for Use 

 
Patient’s Instructions for Use: 
Patients should be instructed not to ingest any portion of 
the press-through package (PTP).    (There have been 
reports that the sharp edges of the sheet can cut or penetrate 
the esophageal mucosa if accidentally ingested, resulting in 
mediastinitis or other serious complications.) 

 
PHARMACOKINETICS 
1.  Plasma Concentrations 1-4)

 

The table below shows the pharmacokinetic parameters of 
rebamipide following single oral administration of 
MUCOSTA Tablets 100 mg at a dose of 100 mg to 27 

The absorption rate of rebamipide following single oral 
administration at a dose of 150 mg to 6 healthy male 
subjects in a fed state tended to be slower than that in a 
fasted state.   However, food did not affect bioavailability 
of the drug in humans. 
Pharmacokinetic parameters obtained from patients with 
renal impairment after single oral administration of 
rebamipide at 100 mg revealed higher plasma 
concentrations and a longer elimination half-life compared 
with those in healthy subjects.   At steady-state, rebamipide 
plasma concentrations observed in dialyzed renal patients 
following repeated administration were very close to the 
values simulated from single administration.   Therefore, 
the drug was not considered to accumulate. 

 
2.  Metabolism 

Rebamipide was primarily excreted as the unchanged 
compound in the urine after single oral administration to 
healthy adult males at a dose of 600 mg.   A metabolite 
with a hydroxyl group at the 8th position was identified in 
the urine.   However, the excretion of this metabolite was 
only 0.03% of the administered dose.   The enzyme 

involved in the formation of the metabolite was CYP3A4.5)
 

 
(Note)  The usual dosage in adults is 100 mg three 

times daily. 
 
3.  Excretion 

Approximately 10% of the administered dose was excreted 
in the urine when rebamipide was administered as a single 
oral dose to healthy adult males at 100 mg. 

 
4.  Protein Binding 6)

 

Rebamipide at 0.05 − 5 µg/mL was added to human plasma 
in vitro, and 98.4% − 98.6% of the drug was bound to 
plasma proteins. 
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CLINICAL STUDIES 
1.  Clinical Efficacy in Gastric Ulcer 7-10)

 

MUCOSTA Tablets were studied in patients with gastric 
ulcer, using endoscopy for objective drug evaluation.   In 
the final endoscopic assessment, the drug achieved 
complete healing in 60% (200/335) of the patients studied 
and near-complete healing in 67% (224/335).   The clinical 
usefulness of this drug, based on efficacy and safety was 
demonstrated in a double-blind study.    Six-month 
follow-up of 67 patients who showed healing at a daily 
dose of 300 mg revealed that recurrence occurred in only 4 
patients (approx. 6%). 

 
2.  Clinical Efficacy in Acute Gastritis and Acute 

Exacerbation of Chronic Gastritis 11,12)
 

MUCOSTA Tablets were studied in patients with acute 
gastritis or acute exacerbation of chronic gastritis.   The 
drug achieved an 80% (370/461) global efficacy rate in the 
patients evaluated, with 76% (351/461) showing moderate 
or marked improvement.   The drug's clinical usefulness 
was found to be reproducible in a double-blind study. 

 
PHARMACOLOGY 
1.  Preventive or healing effects in gastric ulcer models13-15) 

Rebamipide inhibited gastric mucosal injury in various 
experimental rat models of ulcers, including ulcers induced 
by water-immersion restraint stress, aspirin, indomethacin, 
histamine, serotonin, and pyloric ligation.   The drug also 
protected the mucosa from injury caused by other 
ulcerogenic conditions that presumably yield reactive 
oxygen species, including mucosal ischemia-reperfusion, 
administration of platelet activating factor (PAF) or 
diethyldithiocarbamate (DDC), and administration of 
indomethacin under stressed conditions. 
In a rat acetic acid-induced ulcer model, the drug promoted 
healing of gastric ulcers and was seen to suppress the 
recurrence and relapse of ulcers 120-140 days after ulcer 
induction. 

2.  Preventive or healing effects in gastritis models 16,17)
 

Rebamipide inhibited the development of taurocholic acid 
(one of the main ingredients of bile acid)-induced gastritis 
and promoted healing of the mucosal inflammation associated 
with gastritis in rat experiments. 

3.  Prostaglandin-increasing effect 18,19)
 

Rebamipide increased the generation of   prostaglandin E2 

(PGE2) in the gastric mucosa in rats.   The drug also 
increased the contents of PGE2, 
15-keto-13,14-dihydro-PGE2  (a metabolite of PGE2) and 
PGI2  in the gastric juice. 
In healthy male subjects, the drug again revealed the 
increasing effect on the PGE2  content in the gastric 

mucosa and protected the gastric mucosa from injury 
caused by ethanol loading. 

4.  Cytoprotective effect 18,20-22)
 

Rebamipide exhibited a gastric cytoprotective effect to 
inhibit the mucosal injury induced by ethanol, strong acid, 
or strong base in rats.   In in vitro studies, the drug also 
protected cultured gastric epithelial cells obtained from 

rabbit fetuses against aspirin- or taurocholic acid (one of 
the main ingredients of bile acid) -induced injury. 
In healthy male subjects, the drug inhibited gastric mucosal 
injury induced by aspirin, ethanol, or HCl-ethanol loading. 

5.  Mucus-increasing effect 23-25)
 

Rebamipide promoted gastric enzyme activity to synthesize 
high molecular weight glycoproteins, thickened the 
superficial mucous layer of gastric mucosa, and increased 
the amount of gastric soluble mucus in rats.   Endogenous 
PGs were not involved in the increase in soluble mucus. 

6.  Mucosal blood flow-increasing effect 22)
 

Rebamipide increased gastric mucosal blood flow and 
improved impaired hemodynamics after blood loss in rats. 

7.  Effect on mucosal barrier 26)
 

Rebamipide did not ordinarily affect the gastric 
transmucosal potential difference in rats, but did inhibit 
lowering of the potential difference by ethanol. 

8.  Effect on gastric alkaline secretion 27)
 

Rebamipide promoted gastric alkaline secretion in rats. 
9.  Effect on mucosal cell turnover 

Rebamipide activated gastric mucosal cell proliferation and 
increased the number of covering epithelial cells in rats. 

10. Effect on gastric mucosal repair 28,29)
 

Rebamipide restored the bile acid- or hydrogen 
peroxide-induced retardation of artificial wound-repair in 
cultured rabbit gastric epithelial cells. 

11. Effect on gastric secretion 30)
 

Rebamipide did not alter either basal secretion of gastric 
juice or secretagogue-stimulated acid secretion. 

12. Effects on   reactive oxygen species 31-35)
 

Rebamipide scavenged hydroxyl radicals directly and 
suppressed superoxide production by polymorphonuclear 
leukocytes.   The drug inhibited the gastric mucosal cell 
injury caused by reactive oxygen species released from 
neutrophils stimulated by Helicobacter pylori in vitro. 
The drug reduced the content of lipid peroxide in the 
gastric mucosa of rats treated with indomethacin under 
stressed conditions and inhibited the mucosal injury. 

13. Effect on inflammatory cell infiltration in the gastric 
mucosa 16,36,37) 

Rebamipide prevented inflammatory cell infiltration in rat 
models of taurocholic acid (one of the main ingredients of 
bile acid)- induced gastritis and NSAID-induced or 
ischemia-reperfusion-induced gastric mucosal damage. 

14. Effect on inflammatory cytokine release (interleukin-8) 
in the gastric mucosa 38,39)

 

Rebamipide, taken by the oral route, suppressed the 
increased production of interleukin-8 in the mucosa of 
patients with Helicobacter pylori.   The drug also inhibited 
the activation of NF-κB, the expression of interleukin-8 
mRNA, and the production of interleukin-8 in epithelial 
cells cocultured with Helicobacter pylori. 

 
CONTRAINDICATIONS 

(MUCOSTA Tablets are contraindicated in the following patients) 

Patients with a history of hypersensitivity to any ingredient of this 

drug. 
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PHYSICOCHEMISTRY 
Nonproprietary name: 

Rebamipide (JAN) 

 
Chemical name: 

(2RS)-2-(4-Chlorobenzoylamino)-3-(2-oxo-1,2- 
dihydroquinolin-4-yl) propanoic acid 

Molecular formula: 
C19H15ClN2O4 

Molecular weight: 
370.79 

 
Structural formula: 

 
 

and enantiomer 
 
 
 

Description: 
Rebamipide occurs as a white crystalline powder.   It has a 
bitter taste.   It is soluble in N,N-dimethylformamide, very 
slightly soluble in methanol and ethanol (99.5), and 
practically insoluble in water.   Its N,N-dimethylformamide 
solution (1→20) shows no optical rotation. 
Melting point: About 291°C (decomposition) 

 
PACKAGING 
MUCOSTA Tablets 100 mg: 
Box of 20 tablets in 2 Al/PVC blisters each of 10 tablets 
Box of 40 tablets in 4 Al/PVC blisters each of 10 tablets 
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STORAGE 
Store at room temperature not exceeding 30°C in dry place. 

EXPIRATION DATE 
Three years after the date of manufacturing 
(The expiration date is indicated on the package.) 

Manufactured and Distributed by: 
Egypt Otsuka Pharmaceutical Co.,S.A.E. 10th of Ramadan city 

Under License from: 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO ., , LTD., 
2ꞏ9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, 
Japan 

 
Reporting of side effects should be sent 
to :safety.reporting@egyptotsuka.com 



 
 
 

 طبيةال مستحضراتشركة مصر أوتسوكا لل 
   1 

 
 )2اإلصدار رقم ( 2016مارس : تمت المراجعة

 عقار مضاد اللتهاب المعدة ومضاد للقرحة الَمعدية

 مجم 100أقراص ® عقار ميوكوستا

 

 فـــالوص
 التَّركيب  .1
 

 المكونات غير الفعالةالمادة الفعالة االسم التجاري

تا راص  ميوكوس 100أق
 مجم

ى  رص عل ل ق وي ك 100يحت
 مجم من ريباميبيد

 وز دقيق التبلور،سيليل
يوم، تيرات الماغنس ليلوز، س ل الس ي بروبي هيدروكس

 .وأكسيد التيتانيوم 6000هيبروميلوز، ماكروجول 

 
 وصف المنتج .2

 مجم عبارة عن أقراص مغلَّفة دائرية الشكل ذات لون أبيض 100عقار ميوكوستا أقراص 

 دواعي االستعمال
 القرح الَمعدية 
  دة اطي بالمع اء المخ ابات الغش الج إص ة(ع رار، والوذم ف، االحم ل، النزي اد ) التَّآك دة الح اب المع ة، الته االت التَّالي ي الح ف

 .وتفاقم التهاب المعدة المزمن الحاد
 

 الجرعة واالستعمال
 ة رح الَمعدي ادة: الق ة المعت غ الجرع د  تبل ن ريباميبي الغين م م  100للب راص (مج تا أق ار ميوكوس ن عق د م رص واح  100ق

 .يتم تناولها عن طريق الفم ثالث مرات يوميا، صباًحا، مساًء وقبل وقت النوم) مجم
  دة اطي بالمع اء المخ ابات الغش الج إص ة(ع رار، والوذم ف، االحم ل، النزي دة ال) التآك اب المع ة؛ الته االت التَّالي ي الح اد ف ح

اد زمن الح دة الم اب المع اقم الته د : وتف ن ريباميبي الغين م ادة للب ة المعت غ الجرع م  100تبل ار (مج ن عق ًدا م ا واح قرًص
 .يتم تناولها ثالث مرات يوميا عن طريق الفم مجم 100ميوكوستا أقراص 

 
 االحتياطات

 التفاعالت العكسية .1
ين  ن ب ن ا 10,047م الغ ع م اإلب م، ت م عالجه ا ت ة، مريًض ر طبيعي ة غي ائج مختبري ك نت ي ذل ا ف ية، بم اعالت عكس رض لتف لتَّع

ي  ا  54ف ين ). ٪ 0.54(مريًض ن ب ن  3,035م ر م ارهم أكث ت أعم ا بلغ ية  65مريًض اعالت عكس ابة بتف ت اإلص ا، لُوحظ عاًم
ي  ا  18ف ين الم). ٪ 0.59(مريًض ات ب ود اختالف دم وج دوثها ع بة ح ية ونس اعالت العكس ة التف رت طبيع ار أظه ن كب ى م رض

نا غر س ى األص ن والمرض د . الس وعي بع كل ط ا بش الغ عنه م اإلب ي ت ية الت اعالت العكس الي التف ات التَّ ص البيان مل ملخ يش
ويق  ص (التس ادة فح ن إع اء م د االنته ة وعن ت الموافق ي وق ا ف الغ عنه م اإلب ي ت االت الت الي الح ي إجم ام ه ار األرق عق

 المظهر
 القُطر

)مم(

 السُّمك

)مم(

 الوزن

)مجم(
 الرمز

 
8.1 4.3 

 تقريبًا

175 
OG33 



 
 شركة مصر أوتسوكا للصناعات الدَّوائية،

   2 
 

  

 

 ).مجم 100ميوكوستا أقراص 
 
 
 عالت العكسية المعتدة من الناحية السريريةالتفا )1(
دمة،  )1 ية ص اعالت حساس ة(تف ر معروف دوثها غي بة ح اعالت *): نس دمة أو تف دث ص د تح دميةق ية ص ذلك، . حساس ل

 .إذا لُوحظت نتائج غير طبيعية، يجب إيقاف الدَّواء واتخاذ تدابير مناسبة. ينبغي مراقبة المرضى عن كثب
 
دَّم  )2 اِت ال ةُ كَريَّ اء قلَّ دوث (البْيض بة الح ة ) ٪0.1<نس فائح الدَّموي ص الصَّ ة(ونق ر معروف دوث غي بة الح د ): *نس ق

ة فائح الدَّموي ص الصَّ اء ونق دَّم البْيض اِت ال ة كَريَّ ابة بقلَّ دث إص ب. تح ن كث ى ع ة المرض ي مراقب ذلك، ينبغ ائج . ل ت نت إذا لُوحظ
 . غير طبيعية، يجب إيقاف الدَّواء واتخاذ تدابير مناسبة

د )3 ائف الكب تالل وظ دوث ( اخ بة الح ان و) ٪0.1<نس ة(يرق ر معروف دوث غي بة الح تالل ): *نس ن اخ الغ ع م اإلب ت
بارتية  يِن األس ة األَم تويات ناقِلَ ي مس ادات ف ن الزي ين م ذي تب ان، وال د واليرق ائف الكب ل(وظ ين الجلوتامي ةُ أَم تويات )ناقِلَ ، ومس

ة  يِن األَالنيني ة األَم ة ا(ناقِلَ لناقل د جلوتامي ون )لببتي ذين يتلق ى ال ي المرض ِوي، ف فاتيز القَلَ ل، الفُوْس ا جلوتامي د جام ة الببتي ، ناقل
ار  راصعق تا أق بميوكوس ن كث ى ع ة المرض ب مراقب الي يج اف . ، وبالتَّ ب إيق ة، يج ر طبيعي ة غي ائج مخبري ت نت إذا لُوحظ

 .الدواء واتخاذ تدابير مناسبة
 
 التفاعالت العكسية األخرى )2(

 غير معروفة نسبة الحدوث  ٪0.1<معّدل التكرار/ زة الجسمأجه

 فرط

 الحساسية

 )1مالحظة (

دَّوائي، الطفح ال بيهة ب ا ش ة، أكزيم دي، حك ح جل طف
 أعراض أخرى لفرط الحساسية

 أرتكاريا

 تنميل، دوخة، نعاس  نفسية وعصبية

 خاصة بالجهاز الهضمي
ي ان، ق هال، غثي البطن، إِْس خم ب عور بتض اك، ش ء،إمس

ة  ؤاد(الحموض ةُ الفُ ذاق)ُحْرقَ ؤ، م البطن، التجش م ب ، أل
 .غير طبيعي، وما إلى ذلك

 العطش

 )2ملحوظة (خاصة بالكبد 

بارتية  يِن األس ة األَم تويات ناقِلَ ادة مس ين(زي ةُ أَم ناقِلَ
ل ة )الجلوتامي يِن األَالنيني ة األَم تويات ناقِلَ ة(، ومس ناقل

ل د جلوتامي ة الببت)الببتي ل،، ناقل ا جلوتامي د جام ي
 الفُوْسفاتيز القَلَِوي

 

 قلة الصفائح الدموية .قلَّةُ كَريَّاِت الدم البْيضاء، قلة المحببات، وما إلى ذلك خاصة بصورة الدَّم

 أخرى
روجين تويات نيت ادة مس هرية، زي دَّورة الش طرابات ال اض

 .يوريا الدَّم، وذمة، الشعور بجسم غريب في البلعوم

م ب ورم وأل دّي ت دي، التث دى(الث ل
ال ى،)الرج ان، حم اع، َخفَق ، االسترض

عال، ان، س در باللس ه، خ رار الوج احم
 .ضيق التنفس، الثعلبة

 .في حالة حدوث أعراض فرط الحساسية هذه، يجب ايقاف الدواء    ) 1ملحوظة 
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الحم    ) 2ملحوظة  ابة ب وظ أو اإلص كل ملح ة بش اقالت األميني تويات الن اع مس ة ارتف ي حال دي، ف ح الجل ى والطف
 .يجب إيقاف الدواء واتخاذ تدابير مناسبة

 .معدالت نسبة حدوث التفاعالت العكسية التي تم اإلبالغ عنها بشكل طوعي غير معروفة*

 
 االستخدام في كبار السن .2

ب إ اء يج يعط ة ف ة خاص االت رعاي مي؛ نظ ح از الهض طرابات الجه ابة باض ر اإلص ن خط د م ن للح ار الس ن كب ى م ًرا المرض
 .ألنَّ هؤالء المرضى قد يكونون أكثر حساسية من الناحية الفسيولوجية لهذا الدَّواء عن المرضى األصغر سنا

 االستخدام أثناء الحمل والوالدة والرضاعة الطبيعيَّة .3

ان يُعت )1( ل إِالَّ إذا ك ن حوام ل أن يُك ي يحتم يدات الالت ل أو الس يدات الحوام دَّواء للس ذا ال اء ه ب إعط د ال يج د أن الفوائ ق
 ).لم يتم التَّحقق من أمان هذا الدَّواء في السيدات الحوامل. (العالجية المتوقعة تفوق أي مخاطر محتملة

دَّواء )2( ذا ال اُول ه د تن ة عن اعة الطبيعي اف الرض ب إيق ي . (يج رازه ف تم إف د ي رذان أن ريباميبي ى الج ات عل رت الدراس أظه
 ).لبن األم

 االستخدام في األطفال .4

م ي الل ع واألطف والدة والرض ديثي ال والدة وح د ال نخفض عن وزن الم ال ذوي ال ي األطف دَّواء ف ذا ال ان ه ن أم د م رة . (تم التَّأك الخب
 ).السريرية غير كافية

 احتياطات االستخدام  .5
 

 :تعليمات االستخدام للمريض
غط ة للض وة القابل ن العب زء م تالع أي ج دم اب ى بع ه المرض ب توجي ارير . (يج ادة للوردت تق واف الح أن الح د ب ريطتفي ن  ش م

ف أو  اب الَمْنِص ى اْلتِه ؤدي إل ا يُ أ، مم ق الخط ا بطري م ابتالعه ريء إذا ت اطي للم اء المخ رق الغش ع أو تخت ن أن تقط الممك
 ).غيره من المضاعفات الخطيرة

 الحركيات الدَّوائية
 
 )4-1(تركيزات البالزما  .1
 

ات اِمالت الحركي الي ُمع دول التَّ ين الج ار  يب اء عق د إعط د بع ة لريباميبي راص الدَّوائي تا أق م 100ميوكوس م  مج ق الف ن طري ع
  .مشارًكا من الذكور األصحاء في حالة الصيام 27مجم إلى  100بجرعة واحدة تبلغ 

  
 الدَّوائية لريباميبيد ةالحرك ييرعام

 
زمن الوصول إلى 

 أقصى تركيز
 )ساعة(

 تركيز الذروة
 )لتر/ ميكروجرام(

لنصفي للدَّواءالعمر ا
 )ساعة(

المساحة أسفل المنحنى في 
 ساعة 24

 )لتر ساعة/ ميكروجرام(

 209±874 0.7±1.9 79±216 1.2±2.4 مجم 100عقار ميوكوستا أقراص 

 .ساعة 12، تم حساب نصف عمر الدَّواء من القيم المدونة حتى 27= االنحراف المعياري، العدد ± متوسط القيمة 

اص  دل االمتص ان مع غ ك ة تبل دة بجرع رة واح م م ق الف ن طري د ع اء ريباميبي د إعط ذكور  150بع ن ال اركين م تة مش م لس مج
يام ة الص ي حال اص ف دل االمتص ن مع أ م ة، أبط ة التغذي ي حال حاء ف ة . األص ة الحيوي ى اإلتاح ام عل ؤثر الطع م يُ ك، ل ع ذل م

 .للدَّواء في البشر
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فت  ةكش ايير الحرك ول  مع م الحص ي ت ة الت د الدَّوائي اء ريباميبي د إعط ى بع ائف الُكل ور وظ ابين بقص ى المص ن المرض ا م عليه
غ  ة تبل م بجرع ق الف ن طري دة ع رة واح ة  100م ة مقارن ول لإلزال في أط ر نص ا وعم ى بالبالزم زات أعل ود تركي ن وج م؛ ع مج

حاء اركين األص ي المش ة ف فية لإلزال ار النص التركيزات واألعم زا. ب ت تركي تقرار، كان ة االس ي حال ا ف د بالبالزم ت ريباميبي
م  ي ت يم الت ن الق دا م ة ج رر، قريب اء المتك د اإلعط وي بع يل الكل عون للغس ن يخض وي مم ور الكل ى القص ي مرض ت ف ي لُوحظ الت

  .لذلك، يُعتقد أن الدَّواء ال يتراكم. الحصول عليها من اإلعطاء مرة واحدة

 )عملية التمثيل الغذائي(األيض  .2
كل  د بش راز ريباميبي م إف ول ت ي الب ب ف س المرك ة نف ي هيئ ي ف ر(أساس م ) أي دون تغيي ق الف ن طري ردة ع ة مف اء جرع د إعط بع

غ  ة تبل حاء بجرع الغين األص ذكور الب م 600لل زود . مج د م ب ريباميبي ة مرك ي هيئ ول ف ي الب تقلب ف ى مس رف عل م التَّع ت
ب ي المرك امن ف ع الث ي الموض يل ف ة هيدروكس راز. بمجموع بة إف ت نس ك، بلغ ع ذل تقلب  م ذا المس ة  ٪0.03ه ن الجرع ط م فق

 )5P3A4كان اإلنزيم المشارك في تكوين المستقلب هو السيتوكروم . المعطاة

 .مجم ثالث مرات يوميا 100تبلغ الجرعة المعتادة في البالغين ) ملحوظة(

 :اإلزالة/ التَّخلص .3
تخلُّص ع م ال م، ت ق الف ن طري ردة ع ة مف ة جرع ي هيئ د ف اء ريباميبي د إعط ن عن ول م ق الب ي  ٪10ن طري ة الت ن الجرع ا م تقريبً

 .مجم 100تم إعطاؤها للذكور البالغين األصحاء والتي تبلغ 

 6االرتباط بالبروتين .4
ز  د بتركي افة ريباميبي م إض رام 5 -  0.05ت ر / ميكروج ي البش ا ف ى البالزم ر إل ي لت ر،ملل ل الُمْختَبَ ان  داخ  ٪98.6- ٪98.4وك

 .ت البالزمامن الدواء مرتبًطا ببروتينا
 

 الدراسات السريرية
 )10-7الفعَّالية السريرية في القرحة الَمعدية .1

ة  ت دراس راصتم تا أق ار ميوكوس دَّواء  عق يم ال داخلي لتقي ر ال تخدام التنظي ة، باس ة الَمعدي ن القرح انون م ذين يع ى ال ي المرض ف
تهدف دَّواء الش. المس ق ال دَّاخلي، حق التنظير ال ائي ب يم النه ي التَّقي ي ف ل ف ذين ) 200/335( ٪60فاء الكام ى ال ن المرض م

ي  ل ف به الكام فاء ش يهم والش ة عل ت الدراس نهم) 224/335( ٪67أُجري ى . م تنادًا إل دَّواء، اس ذا ال ريرية له دة الس ات الفائ م إثب ت
ة ة التعمي ة مزدوج ي دراس ان ف ة واألم ة . الفعَّالي فت متابع ة بلغ 67كش ة يومي فاؤهم بجرع م ش ن ت ا مم دة  300ت مريًض م لم مج

 ).٪6تقريبًا (من المرضى فقط  4ستة أشهر أن تكرار اإلصابة لم يحدث إال في 

 )12،11الفعَّالية السريرية في التهاب المعدة الحاد وتفاقم التهاب المعدة المزمن الحاد  .2
ة  ت دراس راصتم تا أق ار ميوكوس اقم عق اد أو التف دة الح اب المع ن الته انون م ذين يع ى ال ي المرض دة  ف اب المع اد اللته الح

زمن بة . الم ة بنس ة عالمي دل فعَّالي دَّواء مع ق ال دل أو ) 370/461( ٪80حق ن معت ار تحس يمهم، وإظه م تقي ذين ت ى ال ن المرض م
 .ُوجد في دراسة مزدوجة التَّعمية أنَّ فائدة الدَّواء السريرية قابلة للتكرار). 351/461( ٪76ملحوظ بنسبة 

 خصائص الدَّواء    
 )15-13تأثيرات الوقائية أو الشافية في نماذج مصابة بقرحة الَمِعدةال .1

ك  ي ذل ا ف القرح، بم ابة ب رذان المص ن الج ة م ة مختلف اذج تجريبي ي نم دة ف ي المع اطي ف اء المخ ابة الغش ن إص د م بط ريباميبي يث
تامين، س ين، هيس برين، إندوميثاس اء، األس ت الم ر تح اس الغم اد احتب ن إجه ة ع رح الناجم ةالق ابي ط البَوَّ ام . يُروتُونين ورب ا ق كم

رض أن  ن المفت ي م رح والت ببة للتَّق رى المس االت األخ ن الح ة ع ابة النَّاجم ن اإلص اطي م اء المخ ة الغش ا بحماي دَّواء أيًض ال
ل من اء عام اطي، أو إعط اء المخ اري للغش ة اإلقف ص التروي ك نق ي ذل ا ف ة، بم جين التفاعلي واع األكس اج أن ى إنت ؤدي إل ط تُ ش

 .، وإعطاء إندوميثاسين في ظل الظروف الصعبة)DDC(أو ثنائي إيثيل ثنائي ثيوكاربامات ) PAF(للصفيحات 
ه  وحظ أن ة ولُ رح الَمعدي فاء الق دَّواء ش زز ال ك، ع ض الخلي ق َحْم ن طري زة ع ة المحفَّ ابة بالقرح رذان المص ن الج وذج م ي نم ف

 .يوًما من تحفيز القرحة 140- 120عد يكبت عودة حدوث اإلصابة بالقرح ويمنع االنتكاس ب
 )16,17التأثيرات الوقائية أو الشافية في نماذج مصابة بالتهاب الَمِعدة .2

ك  ض التاوروكولي ن حم اجم ع دة الن اب المع ابة بالته يط اإلص ى تثب د إل ض (أدى ريباميبي ية للحم ات الرئيس د المكون أح
 .لمصحوب بالتهاب المعدة في تجارب أُجريت على الجرذان، وتعزيز الشفاء من التهاب الغشاء المخاطي ا)الصفراوي

 )18,19تأثير زيادة البروستاجالندين  .3
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تاجالندين  ل بروس ادة جي ى زي د إل رذان) E2 ) "PGE2"أدى ريباميبي ي الج دة ف ي المع اطي ف اء المخ ي الغش دَّواء . ف زاد ال
تاجالندين  ات بروس ن محتوي ا م و - E2 "15أيًض د 13،14- كيت ائِّي هي تاجالندين ثُن ن " (E2رو بروس تقلب م مس

 .في العُصاَرة الَمِعِديَّة) PGI2( I2 وبروستاجالندين) E2بروستاجالندين 
تاجالندين إي  وى البروس ادة محت أثير زي ن ت رى ع رة أخ دَّواء م ف ال حاء، كش ذكور األص ن ال اركين م ي المش اء  2ف ي الغش ف

 .للمعدة من اإلصابة النَّاجمة عن تحميل اإليثانولالمخاطي في المعدة وعمل على حماية الغشاء المخاطي 
 )22- 18,20التأثير الوقائي الخلوي  .4

دة  وي، أو قاع ض ق انول، حم ن اإليث ة ع اطي الناجم اء المخ ابة الغش يط إص دة لتثب ا بالمع ا خلويَّ أثيًرا وقائي د ت ر ريباميبي أظه
رذان ي الج ة ف دَّواء. قوي ام ال ر، ق ل الُمْختَبَ ات داخ ي الدراس م  ف ي ت تنبتة الت ة المس ة الَمعدي هاري ا الّظِ ة الخالي ا بحماي أيًض

برين  ن األس ة ع ابة الناجم ن إإلص ب؛ م ة األران ن أجن ا م ول عليه ك  - الحص ض التاوروكولي ية (أو حم ات الرئيس د المكون أح
 ).للحمض الصفراوي

اطي  اء المخ ابة الغش يط إص دَّواء بتثب ام ال حاء، ق ذكور األص ن ال اركين م ي المش برين، أو ف ل األس ن تحمي ة ع دة الناجم بالمع
 .اإليثانول أو إيثانول هيدروكلوريد

 
 )25-23تأثير زيادة المخاط  .5

ة  ماكة الطبق ادة س ي، وزي وزن الجزيئ ة ال كرية مرتفع ات الس نيع البروتين دة لتص زيم المع اط إن ز نش ى تعزي د إل أدى ريباميبي
ا دة، وزي ي المع اطي ف اء المخ طحية للغش ة الس رذانالمخاطي ي الج ذوبان ف ل لل دة القاب اط المع ة مخ ارك . دة كمي م تُش ل

 .البروستاجالندينات الطبيعية بالجسم في زيادة المخاط القابل للذوبان
 )22تأثير زيادة تدفق الدَّم بالغشاء المخاطي  .6

 .فقدان الدَّم في الجرذانزاد ريباميبيد من تدفق الدَّم بالغشاء المخاطي في المعدة وقام بتحسين ديناميكيات الدَّم بعد 
 )26التَّأثير على الحائل المخاطي  .7

ن  د ع رق الجه ض ف ع خف م يمن ه ل رذان، لكن ي الج دة ف اطي للمع اء المخ ر الغش د عب رق الجه ى ف ادة عل د ع ؤثر ريباميبي م يُ ل
 .طريق اإليثانول

 )27التأثير على اإلفرازات القلوية الَمعدية  .8
 .لَمعدية في الجرذانعزز ريباميبيد اإلفرازات القلوية ا

 تجديد الخاليا المخاطية/ التَّأثير على معدل تغيير .9
 .نَشَّط ريباميبيد من تكاثر خاليا الغشاء المخاطي في المعدة وزاد من عدد الخاليا الُمبَِطنة الِظهارية في الجرذان

 )28,29التأثير على إصالح الغشاء المخاطي بالمعدة .10
رعة إص تعادة س د باس ام ريباميبي أخر ق ي ت تنبتة والت ة المس ة الَمعدي ب الظهاري ا األران ي خالي طنعة ف روح المص الح الج

 .إصالحها بسبب الحمض الصفراوي أو بيروكسيد الهيدروجين
 )30التأثير على إفراز المعدة  .11

 .اِإلْفراز ريباميبيد أيا من اإلفراز األساسي للعُصاَرة الَمعدية أو إفراز الحمض الُمحفز عن طريق ُمِدرّ  لم يُغير
 )35-31التأثيرات على أنواع األكسجين التفاعلية  .12

َوى دَة النَّ دِّ اء ُمتَعَ دَّم البيض ا ال ق خالي ن طري يد ع وق األكس راز ف ت إف رة وكب يل مباش ذور الهيدروكس ة ج د بإزال ام ريباميبي ام . ق ق
جي واع األكس ن أن ة ع دة الناجم ي المع ة ف ا المخاطي ابة الخالي يط إص دَّواء بتثب ِدالت ال ا الع ن خالي ا م تم إطالقه ي ي ة الت ن التفاعلي

ابية داخل الُمْختَبَر  .بعد تحفيزها ببكتيريا الَمْلِويَّة البَوَّ
ي  ين ف ا بإندوميثاس م عالجه ي ت رذان الت دى الج دة ل ي المع اطي ف اء المخ ي الغش دهون ف يد ال وى بيروكس ن محت دَّواء م ض ال خفَّ

 .المخاطيظل ظروف صعبة وثبط من إصابة الغشاء 
 )37،36، 16التأثير على ارتشاح الخاليا االلتهابية في الغشاء المخاطي بالمعدة  .13

ض  ن حم اجم ع دة النَّ اب المع ابة بالته رذان المص ن الج اذج م ي نم ة ف ا االلتهابي اح الخالي ع ارتش ى من د إل أدى ريباميبي
ك  فراوي(التاوروكولي ض الص ية للحم ات الرئيس د المكون ف) أح ابة بتل ادات  والمص ن مض اجم ع دة النَّ اطي بالمع اء المخ الغش

 .االلتهاب غير الستيرويدية أو النَّاجم عن نقص التروية اإلقفاري
ض على االلتهاب  .14  )39،38في الغشاء المخاطي في المعدة ) 8- إنترلوكين(التأثير على إطالق السيتوكين الُمحّرِ

دأدى  ى كبريباميبي م، إل ق الف ن طري ه ع تم تناول ذي ي وكين، ال راز إنترل ادة إف ذين  8- ت زي ى ال دى المرض اطي ل اء المخ ي الغش ف
ابة  ديهم إص ةل ابي ة البَوَّ ا الَمْلِويَّ ا  .ببكتيري ي الخالي ة ف ا الخفيف لة كاب زز لسلس ووي المع ل الن اط العام يط نش ا بتثب دَّواء أيًض ام ال ق

طة  ة النش وكي)Bk-NF(البائي ال إنترل ي المرس ووي الريب ض الن ت الحم وكين 8- ن، وكب راز إنترل ت إف ا  8- وكب ي الخالي ف
هارية المستنبتة بشكل مشترك مع  ابالّظِ  يةبكتيريا الَمْلِويَّة البَوَّ
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 موانع االستعمال
 )يحظر استعمال عقار ميوكوستا أقراص في المرضى اآلتين(

 .واءالمرضى الذين لديهم تاريخ سابق من اإلصابة بفرط الحساسية تجاه أي من مكونات هذا الدَّ 
 

 الكيمياء الفيزيائية
 :االسم غير مسجل الملكية

  )االسم المقبول في اليابان(ريباميبيد 

 :االسم الكميائي
( 2 RS)-2-(4-Chlorobenzoylamino)-3- (2-oxo-1, 2- dihydroquinolin-4-yl) propanoic acid  

 :التركيبة الجزيئية
O42ClN159H1C  

 :الوزن الجزيئي
370.79  

  بنائية :التركيبة ال

  

 والُمصاِوغ الِمْرآتِيّ 

 :الوصف
د يض يتواج ه أب وري لون حوق بل كل مس ي ش د ف ر. ريباميبي ذاق ُم ه م ي إن،إن. ل ذوبان ف ل لل و قاب ل - وه د، قاب ديميثيلفورمامي

انول  انول واإليث ي الميث ة ف ة طفيف ذوبان بدرج اء)99.5(لل ي الم ا ف ذوبان عملي ل لل ر قاب ول . ، وغي ر محل - N،Nال يُظه
 .أي دوران ضوئي) 20- 1(ديميثيلفورماميد الخاص به 

 )التحلل(درجة مئوية  291حوالي : درجة االنصهار

 التَّغليف
 :مجم 100أقراص  عقار ميوكوستا

 أقراص 10بولي فينيل الكلوريد بكل شريط / قرًصا في شريطين من األلومنيوم 20عبوة بها 
 أقراص 10بولي فينيل الكلوريد بكل شريط / شرائط من األلومنيوم 4قرًصا في  40عبوة بها 
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 التَّخزين

 .درجة مئوية في مكان جاف 30يُحفظ في درجة حرارة الغرفة التي ال تتعدى 
 تاريخ انتهاء الصالحية

 ثالث سنوات بعد تاريخ التصنيع
 ).تاريخ انتهاء الصالحية ُمدون على العبوة(

 :التَّصنيع والتوزيع بمعرفة تم
 م مدينة العاشر من رمضان .م.شركة مصر أوتسوكا للصناعات الدَّوائية، ش

 :تم الترخيص من قِبل
 شركة أوتسوكا للصناعات الدوائية، شركة محدودة

 ، اليابان8535- 101كو، طوكيو  - شي، تشيودااكاندا تسوكاسام 2.9
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