
المعلوماتوصف

مغلفةأقراص مجم 300 زيدوفودين   /مجم150 الميفودين

ملغ٦٠٠ إيفافيرينز أقراص مع

فقطXص

تحذيرات:

في سيما ال الشديد ، الدم وفقر العدالت قلة ذلك في بما الدموية بالسمية زيدوفودين ارتبط لقد

المطول االستخدام ارتبط . )WARINIGSانظر (المتقدم اإليدز مرض من يعانون الذين المرضى

العرضي.العضلي باالختالل للزيدوفودين

الحاالت ذلك في بما باالنتقال ، المصابة الشديدة الكبدية واألمراض اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

و  LAMIVUDINEذلك في بما مجتمعة ، أو وحدها النيوكليوزيد نظائر باستخدام القاتلة ،

ZIDOVUDINE  األخرى.التعرق ومضادات

بفيروس المصابين المرضى لدى ب الوبائي الكبد التهابات من شديدة حاالت عن اإلبالغ تم

مكونات أحد وهو الالميفودين ، وتوقف البشرية المناعة نقص وفيروس  )(HBVب الكبد التهاب

المتابعة خالل من كثب عن الكبدية الوظيفة مراقبة يجب . ZIDOVUDINE/  LAMIVUDINEأقراص

أقراص تناول عن يتوقفون الذين المرضى في األقل على أشهر عدة مدار على والمخبرية السريرية

الكبد التهاب وفيروس البشرية المناعة نقص بفيروس مصابين ويكونون زيدوفودين   /الالمفودين

.)التحذيراتانظر ( Bالكبد التهاب بمضادات العالج بدء ضمان يتم فقد مناسباً ، ذلك كان إذا الوبائي.

وصف

زيدوفودين:  /الميفودينأقراص

وزيدوفودين الميفودين وزيدوفودين. الميفودين على تحتوي مركبة أقراص هي زيدوفودين   /الميفودينأقراص

البشرية.المناعة نقص فيروس ضد نشاط لها اصطناعية نيوكليوزيد نظائر

على زيدوفودين   /الميفودينقرص كل يحتوي الفم. طريق عن لإلعطاء زيدوفودين   /الميفودينأقراص

وزيدوفودين ، مجم 300 الميفودين ، مجم 150 الفعالة المكونات
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Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-efavirenz-lamivudine-zidovudine-sustiva-combivir-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/022096PI.pdf


السيليكون أكسيد ثاني البوفيدون ، جاليكوالت ، الصوديوم نشا الجريزوفولفين ، السليلوز النشطة غير المكونات

األيزوبروبيل. وكحول النقية المياه  ، )7000Y-1-(األبيض أوبادري لون المغنيسيوم ، ستيرات التلك ، الغرواني ،

أكسيد وثاني  ، cP 5Hypromellose/   2910Methylcellulose Propyl Hydroxyعلى  white Opadryيحتوي

.)(400Macrogol جاليكول إيثيلين والبولي التيتانيوم ،

-1،3-  )ميثيلهيدروكسي S)] ، 5R2(  -2-)- 1 -  (-)هو الميفودين الكيميائي االسم الميفودين:

أيضاً اإلشارة تمت للسيتيدين. التناظري للديديوكسي متماثل  (-)هو الميفودين سيتوزين  ]يلأوكساثيوالن-5-

:ووزن 3ا3ن11حC8لـ جزيئية صيغة لها . thiacytidine-′ ، 3dideoxy-3′ ، ′2  (-)باسم  Lamivudineإلى

Sالتالية الهيكلية الصيغة لها 229.26. جزيئي

20 عند الماء في مل   /مجم70 تقارب وذوبان الصفرة إلى ضاربة بيضاء إلى بيضاء بلورية صلبة مادة الميفودين

مئوية.درجة

13حC10لـ جزيئية صيغة لها . deoxythymidine-3azido-'-3'هو للزيدوفودين الكيميائي االسم زيدوفودين:

التالية:الهيكلية الصيغة لها 267.24. جزيئي ووزن 4ا5ن

درجة 25 عند الماء في مل   /مجم20.1 وذوبان الرائحة عديمة بيج ، إلى بيضاء بلورية صلبة مادة زيدوفودين

مئوية.

إيفافيرينز:أقراص

NNRTI(.) النوكليوزيديةغير العكسية للنسخة مثبط  وهو( ، -1HIV) المناعة نقص فيروس أنواع أحد  هو

1Efavirenz النوع من البشرية
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إيفافيرينز من ملغ 600 على تحتوي الفم طريق عن لإلعطاء بالفيلم مغلفة كأقراص  Efavirenzيتوفر

الهيدرات ، أحادي الالكتوز السليلوز ، بروبيل هيدروكسي كروسكارميلوز ، الصوديوم التالية: الخاملة والمكونات

Opadryعلى الفيلم طالء يحتوي الصوديوم. لوريل وكبريتات الجريزوفولفين ، السليلوز المغنيسيوم ، ستيرات
  /وماكروغولالتيتانيوم أكسيد وثاني  Hypromellose/   2910HPMCعلى البني اللون يحتوي ®أوبادريبني. ®

400PEG  األسود.الحديد وأكسيد األحمر الحديد وأكسيد األصفر الحديد وأكسيد

ثالثي S)( -4-dihydro،4-cyclopropylethynyl( -1)-4- chloro -6-)أنه على كيميائياً  Efavirenzيوصف

one--2-benzoxazin-3،1-H.2 )ميثيلفلورو

هي:الهيكلية وصيغته 2رقم3كلف9حC14هي التجريبية صيغته

(<الماء في عمليا للذوبان قابل غير إنه 315.68. جزيئية بكتلة قليال ًوردي إلى أبيض بلوري مسحوق إيفافيرينز
.)مل  /ميكروغرام10

المجهري:االحياء علم

العمل:آلية

النشط مستقلبه إلى الالميفودين فسفرة يتم الخاليا ، داخل اصطناعي. نيوكليوزيد نظير هو الميفودين الميفودين:

تثبيط في TP-TC 3لعمل الرئيسي األسلوب يتمثل . )TP)-TC3الفوسفات ثالثي الميفودين الفوسفات ، ثالثي 5-

النووي الحمض في النيوكليوزيد نظير دمج بعد النووي الحمض سلسلة إنهاء عبر  RT( )-1 HIVلـالعكسي النسخ

و.و  αالخلوي النووي الحمض لبوليميرات ضعيف مثبط TP-TC 3الفيروسي.

النشط مستقلبه إلى زيدوفودين فسفرة يتم الخاليا ، داخل اصطناعي. نيوكليوزيد نظير هو زيدوفودين زيدوفودين:

عبر  RTتثبيط هي األولية  TP-ZDVعمل طريقة إن . )TP)-ZDVالفوسفات ثالثي زيدوفودين الفوسفات ، ثالثي -′5

 αالخلوي النووي الحمض لبوليميراز ضعيف مثبط هو  TP-ZDVالنيوكليوتيدات. نظير دمج بعد  DNAسلسلة إنهاء
على قادر غير طريق عن الغالب في إيفافيرينز: المزرعة.في للخاليا النووي الحمض في دمجه عن اإلبالغ تم وقد و

أحد  هو NNRTI( 1)النوع من البشرية المناعة نقص  لفيروس (1HIV- .)نشاطفي التوسط يتم  EFVالمنافسة

 )Efavirenz )EFVالنوكليوزيديةغير العكسي النسخ مثبطات

50من 3 صفحة2007Limited Arcolab Strides ، مايو



 γو و  αالبشرية الخلوية  DNA polymerasesو  RT -2HIVتثبيط يتم ال . RT( )-1 HIVالعكسيالنسخ إنزيم تثبيط
.EFVبواسطة و

للفيروسات:مضاد نشاط

زيدوفودين مع باالشتراك الميفودين كان  ، 1HIV-بفيروس المصابة  4MT-خاليا في زيدوفودين:  /الميفودين

القهقرية.للفيروسات مضاداً تآزرياً نشاطاً مختلفة بنسب

من عدد في -1 البشرية المناعة نقص فيروس ضد الميفودين من للفيروسات المضاد النشاط تقييم تم الميفودين:

فحوصات باستخدام  )الجديدالبشري المحيطي الدم في الليمفاوية والخاليا الوحيدة الخاليا ذلك في بما (الخاليا خطوط

0.23  =ميكرومتر 1 (ميكرومتر 15 إلى 0.003 حدود في  )فعالةتركيزات ٪ 50 (القيم كانت EC50القياسية. الحساسية

بالمقاومة مرتبطة طفرات بدون للعالج الساذجين األشخاص من البشرية المناعة نقص فيروس أعطى . )مل  /ميكروغرام

من أساسية عينة 93  =ن ( Vircoمن  )ميكرومتر2.007 إلى 0.200 النطاق: (ميكرومتر 0.426 قيم EC  50متوسط

COLA40263(  ميكرومتر 2.35 و) ميكرومتر4.08 إلى 1.44(  منBiosciences Monogram ) 135= n  أساسية عينة

إلى 0.001 من  AG( )-1 HIVمنمختلفة مجموعات ضد الميفودين قيم تراوحت 50األوروبيةالمفوضية . )ESS30009من

قلل المحيطي. الدم في النواة أحادية الخاليا في ميكرومتر 0.120 إلى 0.003 من  2HIV-عزالت وضد ميكرومتر ، 0.120

.4MT-خاليا في أضعاف 3.5 بمقدار  1HIV-لفيروس المضاد الالميفودين نشاط من  )ميكرومتر50 (ريبافيرين

الخاليا ذلك في بما (الخاليا خطوط من عدد في  1HIV-ضد لزيدوفودين للفيروسات المضاد النشاط تقييم تم :زيدوفودين

90األوروبيةوالمفوضية 50األوروبيةالمفوضية . )الجديدالبشري المحيطي الدم في الليمفاوية والخاليا الوحيدة

9 إلى 0.1 و  )مل  /ميكروغرام0.27  =ميكرومتر 1 (ميكرومتر 0.49 إلى 0.01 من زيدوفودين قيم كانت

طفرات بدون للعالج الساذجين األشخاص من البشرية المناعة نقص فيروس أعطى التوالي. على ميكرومتر

 =ن ( Vircoمن  )ميكرومتر0.110 إلى 0.005 المدى: (ميكرومتر 0.011 قيم EC  50متوسط بالمقاومة مرتبطة

 Biosciencesمن  )ميكرومتر0.03 إلى 0.01 (ميكرومتر 0.02 و  )COLA40263من أساسية عينة 93

Monogram ) 135= n  من أساسية عينةESS30009( . ضد زيدوفودين قيم تراوحت 50األوروبيةالمفوضية

0.00049 من  2HIV-عزالت وضد ميكرومتر ، 0.02 إلى 0.00018 من  AG( )-1 HIVمنمختلفة مجموعات

مع تآزرياً نشاطاً زيدوفودين يوضح بالخاليا ، المزروعة العقاقير توليفة دراسات في ميكرومتر. 0.004 إلى

مثبطات وزالسيتابين ؛ والميفودين ، وديدانوزين ، أباكافير ،  )(NRTIsللنيوكليوزيد العكسي النسخ مثبطات

(PIsالبروتيني األنزيم ومثبطات ونيفيرابين ؛ ديالفيردين  )(NNRTIsالنوكليوزيدية غير العكسية المنتسخة إنزيم
على العثور تم ألفا. للفيروسات مضاد مع اإلضافي والنشاط وساكوينافير ؛ وريتونافير ونلفينافير إندينافير  )

الخاليا.زراعة في زيدوفودين فسفرة لمنع ريبافيرين

بنسبة السريرية والعزالت البري النوع من المعملية السالالت تكرار المختبرفي EFVمثبطات تركيز إيفافيرينز:

٪95-90IC)90-95(  النواة وحيدة المحيطية الدم وخاليا الليمفاوية ، الخاليا خطوط في نانومتر 25 إلى 1.7 من

PBMCs)( ،  وحيدات.   /الضامةوالثقافاتEFV
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N ، J ، G ، F ، D ، Cالفرعية األنواع ( Bالكليد من المكونة غير العزالت معظم ضد للفيروسات مضاداً نشاطاً أظهر
، AG ، AE ، A( ،  المجموعة فيروسات ضد للفيروسات المضاد النشاط من قلل ولكنO . أظهرEFV  ًنشاطا

  )delavirdine )DLVبـيقترن عندما الخاليا زراعة في  1HIV-ضد خلوية سمية بدون للفيروسات مضاداً مضافاً

NNRTIs  وNRTIs، nevirapine )NVP(  abacavir) ،  ، الم[الميفودين إمتريسيتابين ، ديدانوزين[ ، 

 nelfinavirو  lopinavirو   ]indinavir ]IDVو (PIs amprenavirو  ])ZDVزافودين ، تينوفوديين ، ستافودين ،

للفيروساتالمضاد للنشاط مضافة مادة  EFVأظهر . enfuvirtideاالندماج ومثبط  )saquinavirو  ritonavirو

أو  ، Bالكبد التهاب فيروس عدوى عالج في المستخدم لألديفوفير ، مضاداً  EFVيكن لم أتازانافير. مع المختبرفي

سي.الوبائي الكبد التهاب فيروس عدوى لعالج اإلنترفيرون مع المستخدم الريبافيرين ،

مقاومة:

أو الميفودين األحادي العالج يتلقون الذين المرضى في منفصلة:كتركيبات تدار زيدوفودين   /الميفودين

معظم من -1 البشري المناعي العوز فيروس عزالت أصبحت زيدوفودين ، زائد الميفودين مع المركب العالج

الفيروس يؤويون الذين المرضى بعض في أسبوعاً. 12 غضون في للالميفودين وراثيا ًنمطيا ًمقاومة المرضى

من أسبوعاً 12 بعد للزيدوفودين المظهرية الحساسية استعادة تمت األساس ، خط عند للزيدوفودين المقاوم

الطفرات ظهور تأخير إلى زيدوفودين زائد الميفودين مع المركب العالج أدى والزيدوفودين. بالالميفودين العالج

للزيدوفودين.مقاومة تمنح التي

األمد طويل العالج بعد المرضى من  zidovudineو  lamivudineمن لكل المقاومة  1HIV-سالالت عزل تم

معدل إن . G333Eأهمها يكون قد متعددة ، طفرات وجود المزدوجة المقاومة تتطلب زيدوفودين.   /بالالميفودين

معروفين.غير المزدوجة المقاومة حدوث قبل المطلوب المركب العالج ومدة المزدوجة المقاومة حدوث

وتم خلوية مزرعة في الميفودين المقاومة -1 البشري المناعي العوز فيروس عزالت اختيار تم الميفودين:

التحليل أظهر زيدوفودين. إلى باإلضافة الالميفودين أو بالالميفودين عولجوا الذين المرضى من أيضاً استعادتها

بالالميفودين المعالجين المرضى من استعادتها تم والتي الخاليا مزارع في المختارة المقاومة للعزالت الوراثي

في  1HIV-لفيروس العكسي النسخ في المحددة األمينية األحماض استبدال عن ناتجة كانت المقاومة أن

.)أنا  /)(M184Vفالين أو أيزوليوسين إلى الميثيونين وتغيير 184 الكودون

ثقافة في للالميفودين  HBVحساسية بانخفاض  YMDD polymerase HBVنموذج في الطفرات ارتبطت

الكبد التهاب مع البشرية المناعة نقص بفيروس مصابين غير مرضى على أجريت التي الدراسات في الخلية.

يومياً الميفودين تناولوا الذين المرضى بعض في  YMDDطفرات مع  HBVعزالت اكتشاف تم  ، Bالمزمن

علىبدليل وارتبطوا أكثر ، أو أشهر 6 لمدة
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المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في مماثلة  HBVطفرات عن اإلبالغ تم العالج. استجابة تناقص

متزامنة عدوى وجود في الميفودين على تحتوي القهقرية للفيروسات مضادة أنظمة تلقوا الذين البشرية

.)احتياطاتانظر( Bالكبد التهاب بفيروس

مزرعة في للزيدوفودين المنخفضة القابلية ذات البشري المناعي العوز فيروس عزالت اختيار تم زيدوفودين:

للعزالت الوراثية التحليالت أظهرت بالزيدوفودين. عولجوا الذين المرضى من أيضاً استردادها وتم خلوية

مما  RT -1HIVجين في طفرات بالزيدوفودين المعالجين المرضى من والمستعادة الخاليا مزارع في المختارة

التي  )K219Qو  ، Fأو  T215Y) ، L210W ، K70R ، D67N ، M41Lاألمينية لألحماض بدائل 6 إلى أدى

الطفرات.من أكبر بعدد المقاومة من األعلى المستويات ارتبطت عام ، بشكل مقاومة. زيدوفودين تمنح

تحتبسرعة ظهرت  )القيمةIC90في ضعفاً  >( 380EFV بالـ للتأثر منخفضة قابلية مع  1HIV-يعزل إيفافيرينز:

األمينية األحماض بدائل إلى أدت التي الطفرات الفيروسات لهذه الوراثي التوصيف حدد اختيار. المختبرفي

  /Y181C/  V179Dالثالثية والبدائل  ، V108I/  L100Iالمزدوجة واالستبداالت  ، V179Dأو  L100Iالمفردة

L100I  فيRT.

 RTمن أكثر أو واحد استبدال مالحظة تمت . EFVإلى المختبرفي المنخفضةالحساسية ذات السريرية العزالت

المرضى في 227 و 225 ، 190 ، 188 ، 108 ، 106 ، 103 ، 101 ، 100 ، 98 ، األمينية األحماض مواضع في

األكثر هي  K103Nالطفرة كانت . LAM plus ZDVمع أو  ، IDVمع باالشتراك  EFVبـ العالج في فشلوا الذين

مطابقة عزلة 28  ً)أسبوعا4-106 المدى أسبوعاً ، 52   متوسط (المدى طويلة المقاومة مراقبة تحليل شيوعاً.

EFVقابلية من قللت هذه الفشل عزالت من  )28/17(بالمائة وستون واحد الفيروسي. والفشل األساس لخط
طفرة كانت المرجع. من  )القيمةEFV )IC50بـ للتأثر القابلية في ضعفاً 88   متوسط تغيير مع المختبرفي

NNRTI  هيهذه المرضى عزالت في ظهرت التي شيوعاً األكثر(  ٪K103N )54 . طفرات تضمنتNNRTI 

٪ ، )18( ، ٪A )7/  T/  G190S( ، ٪V108I )11( ، ٪R )14/  Q/  K101E( P225H٪ )تطويرهاتم التي األخرى

L100I )7 ، وL )11( /  M230I (٪.

عن اإلبالغ يتم لم زيدوفودين:  /الميفودين .NRTIsبين متصالبة مقاومة وجود لوحظ : المقاومةصليب

أو بمفرده بالالميفودين عولجوا الذين المرضى بعض في وزيدوفودين. الميفودين بين المتصالبة المقاومة

لوحظ الميفودين. مقاومة تمنح والتي 184 ، الكودون في طفرة مع العزالت ظهرت زيدوفودين ، مع باالشتراك

1-عزالت يؤويون الذين المرضى بعض في وزالسيتابين وتينوفوفير وديدانوزين ألباكافير متصالبة مقاومة وجود

HIV  زالسيتابين ، أو ديدانوزين زائد بالزيدوفودين عولجوا الذين المرضى بعض في للالميفودين. المقاومة

.)أدناهزيدوفودين تحت انظر (الميفودين ذلك في بما متعددة ، ألدوية مقاومة عزالت ظهرت
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.)أعاله(زيدوفودين بلس الميفودين انظر الميفودين:

(العزالت استرداد تم البشرية ، المناعة نقص بفيروس مصاباً مريضاً 167 على أجريت دراسة في :زيدوفودين

والزالسيتابين ، والستافودين ، والالميفودين ، للديدانوزين ، لألدوية المتعددة المقاومة ذات  )2 =ن

أو ديدانوزين إلى باإلضافة زيدوفودين باستخدام سنة 1 ≥لمدة عولجوا الذين المرضى من والزيدوفودين

مختلفاً المركبة العالجات هذه مثل مع بالمقاومة المرتبطة الطفرات نمط كان زالسيتابين. زائد زيدوفودين

Q151M) ، F116Y ، F77L ، V75I ، A62V(  طفرة مع األحادي ، بالزيدوفودين العالج مع النمط عنQ151M 

الطفرات مع باالقتران 151 الكودون في الطفرة عن ينتج المتعددة. األدوية بمقاومة شائع بشكل ترتبط التي

وزالسيتابين وستافودين والميفودين لديدانوزين منخفضة حساسية ذو فيروساً 116 و 77 و 75 و 62 عند

متصالبة مقاومة وتمنح زيدوفودين بواسطة  )(TAMsللثيميدين التماثلية الطفرات اختيار يتم وزيدوفودين.

تينوفوفير ،ستافودين ، ديدانوزين ، ألباكافير ،

بأنها سابقاً وصفها تم التي السريرية العزالت كانت . NNRTIsبين متصالبة مقاومة وجود لوحظ إيفافيرينز:

أظهرت األساس. بخط مقارنة  NVPو  DLVإلى المختبرفي الظاهريللنمط أيضاً مقاومة  EFVللـ مقاومة

 ، (F227Lالمرتبطة البدائل  NNRTIمقاومة مع  NVPأو   /و DLVلـ المقاومة السريرية الفيروسية العزالت

P225H ، G190X ، Y188X ، Y181X ، V106A ، S/  K103N ، P/  K101E ، L100I ، A98G ،  أوM230L( 

الفيروسات لمضادات المقاومة السريرية العزالت من 90٪ من أكثر اختبار تم . المختبرفي الحساسيةانخفاض

السريريةالصيدلة  .EFVبالـ التأثر بقابلية احتفظ المختبرفي القهقرية

البالغين:عند الدوائية الحرائك

مجم 150 الميفودين على تحتوي أقراص مجم 300 زيدوفودين   /مجمأقراص:زيدوفودين   /الميفودين

150 على تحتوي أقراص ®150Lamivudine Strides للكومبيفير بيولوجياً تكافئ مجم 300 وزيدوفودين

lamivudine 27709 بواسطة تصنيعها تم (مجم 300 زيدوفودين   /مجمNC، Park Triangle Research، 

GlaxoSmithKline . الصيام.حالة في تناولها عند  )األمريكيةالمتحدة الواليات

 efavirenzمن مجم 600 على تحتوي التي  Stridesمن مشترك بشكل المعبأة  efavirenzأقراص إيفافيرينز:أقراص

سكويب ، مايرز بريستول شركة بواسطة تصنيعه تم (إيفافيرينز من ملغ 600 على يحتوي قرص ®Sustivaلـ بيولوجياً تكافئ

الصيام.ظروف تحت  ، )األمريكيةالمتحدة الواليات  08543NJ برينستون ،

بعد 1. الجدول في الصيام مرضى في للالميفودين الدوائية الحركية الخصائص تلخيص يتم الميفودين:

البالزما ببروتين االرتباط واسع. نطاق على وتوزيعه بسرعة الالميفودين امتصاص يتم الفم ، طريق عن تناوله

البول. في متغير غير كدواء استردادها يتم الميفودين من الوريد في جرعة من ٪ 70 من يقرب ما منخفض.

عبر المستقلب هو المعروف الوحيد المستقلب البشر ، في للتخلص. ثانوي طريق هو الميفودين استقالب

سلفوكسيد
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المصل.في المستقلب هذا تركيزات تحديد يتم لم . )ساعة12 بعد فموية جرعة 5٪ حوالي (

بعد 1. الجدول في الصيام مرضى في للزيدوفودين الدوائية الحركية الخصائص تلخيص يتم زيدوفودين:

منخفض. البالزما ببروتين االرتباط واسع. نطاق على ويوزع بسرعة زيدوفودين يمتص الفم ، طريق عن تناوله

الرئيسي المستقلب الكبدي. الغذائي التمثيل طريق عن األول المقام في زيدوفودين من التخلص يتم

مساحة . Dglucopyranuronosylthymidine )GZDV(-′3-β-O-′-5deoxy-′-3azidoهو للزيدوفودين

GZDV  المنحنى تحتAUC)(  زيدوفودين من أضعاف 3 بحوالي أكبرAUC . البولي االسترداد يمثل

على التعرف تم التوالي. على الفم ، طريق عن لإلعطاء التالية الجرعة من 74٪ و  GZDV٪14 و للزيدوفودين

خمُس  AUC AMTكان البالزما. في  ، deoxythymidine )AMT(-′3-′-3aminoالثاني ، المستقلب

.AUCزيدوفودين

البالغينعند وزيدوفودين للالميفودين  *الدواء حركية معلمات 1: الجدول

زيدوفودينالميفودينمعامل

طريق عن البيولوجي التوافر

منالظاهر الحجم  (٪)الفم

)كجم  /لتر(التوزيع
: CSF (٪)البالزما بروتين ارتباط

†البالزمانسبة

الجهازيالتخليص

)كجم  /ساعة  /لتر(

 )كجم  /ساعة  /لتر(الكلى تصفية
|| )ساعة(القضاء عمر نصف

5 =ن10 ±1264 =ن16 86±

1.3± 0.4

>36

 ]0.47إلى 0.04 [0.12
0.33± 0.06

0.6 ±201.6 =ن

>38

 ]2.62إلى 0.04 [0.60
1.6± 0.6

8 =ن

‡38 =ن

20 =ن

§39 =ن

6 =ن

0.22± 0.06

7إلى 5 من

0.05 ±200.34 =ن

3إلى 0.5

9 =ن

 †لوحظ. إذا إال المعياري االنحراف  ±متوسط   أنها على المقدمة البيانات  *
.]النطاق[متوسط

أطفال. ‡

الكبار. §

التقريبي.النطاق  ||

إيفافيرينز:

البيولوجي:والتوافر االمتصاص

تناول بعد ساعات 5 خالل ميكرومتر 1.6-9.1 من البالزما في  efavirenzتركيزات أعلى إلى الوصول تم

المرتبطة الزيادات مصابين. غير لمتطوعين إعطاؤها تم مجم 1600 إلى مجم 100 من مفردة فموية جرعات

يوحي مما متناسبة من أقل الزيادات كانت ملغ ؛ 1600 إلى تصل لجرعات شوهدت  AUCو األعلىCفي بالجرعة

العالية.الجرعات عند االمتصاص بتناقص
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وكان ، دقيقةجيعني ، األعلىCيعني مستقرة ، حالة في البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في

مجم. 600 و مجم 400 و مجم 200 اليومية الجرعات بعد متناسبة جرعة المنحنى تحت المساحة متوسط

الحالة بالزما تركيزات إلى الوصول وتم ساعات 3-5 حوالي الذروة إلى الوقت من البالزما تركيزات كانت

األعلىمستقرةالحالة تكون يومياً ، واحدة مرة مجم 600 إيفافيرينز يتلقون مريضاً 35 في أيام. 6-10 في المستقرة

 ±184 كانت والجامعة ميكرومتر ، 3.2  ±5.6 كان دقيقةCمستقرة حالة  ، )SD ±يعني (ميكرومتر 3.7  ±12.9 كان
الغالب في البشرية ، البالزما ببروتينات  ٪)99.5-99.75حوالي (بشدة .مرتبط توزيع: ساعة. •ميكرومتر 73

إلى 200 إيفافيرينز تلقوا الذين  )9 =ن (-1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في األلبومين.

إلى 0.26 من النخاعي السائل تركيزات تراوحت األقل ، على واحد شهر لمدة يومياً واحدة مرة مجم 600

غير الجزء من تقريباً أضعاف 3 بمقدار أعلى النسبة هذه المقابل. البالزما تركيز من  ٪)0.69  متوسط (٪1.19

Efavirenzالبالزما في إيفافيرينز من  )الحر(بالبروتين المرتبط
ميكروسومات باستخدام أجريت التي الدراسات أظهرت المختبرفي والبشر في دراسات الغذائي:التمثيل

هيدروكسيل نواتج إلى  P450السيتوكروم نظام بواسطة أساسي بشكل استقالبه يتم إيفافيرينز أن البشري الكبد

أساسي بشكل نشطة غير المستقلبات هذه الهيدروكسيلية. المستقلبات لهذه للجلوكورونيد الحقة معالجة مع

المسؤولة الرئيسية اإلنزيمات هما  CYP2B6و  CYP3A4أن إلى الدراسات تشير المختبرفي ال. 1HIV-ضد

إيفافيرينز.استقالب عن

به. الخاصة الغذائي التمثيل عملية تحريض إلى يؤدي مما  ، P450إنزيمات يحفز  Efavirenzأن ثبت لقد

 )أقل22-42٪ (المتوقع من أقل تراكم مدى إلى أيام 10 لمدة يومياً مجم 200-400 من المتعددة الجرعات أدت

. )ساعة52-76 عمر نصف واحدة جرعة (ساعة 40-55 من أقصر نهائي نصف وعمر

بعد ساعة 40-55 و الفردية الجرعات بعد ساعة  76Efavirenz-52 لـ النهائي النصف عمر يبلغ إزالة:

الجرعة 14أمع اليوم في مجم 400 باستخدام شهر لمدة إفراز   /الكتلةتوازن دراسة أجريت المتعددة. الجرعات

في اإلشعاعية العالمة من 14-34٪ من يقرب ما استرداد تم الثامن اليوم في إعطاؤها تم التي  Cالموصوفة

شكل في تقريباً إشعاعياً المرقم للعقار البولي اإلفراز كل كان البراز. في استردادها تم و16-61٪ البول

مستقلبات.

البراز.في المقاس اإلجمالي اإلشعاعي النشاط غالبية  Efavirenzيمثل

تأثير تقييم يتم لم إيفافيرينز:أقراص مع المعُبأ زيدوفودين   /الالميفودينامتصاص على الغذاء تأثير

يجب لذلك ، إيفافيرينز. أقراص مع مشترك بشكل المعبأة زيدوفودين   /الميفودينألقراص بالنسبة الطعام

الصيام.ظروف ظل في  efavirenzأقراص مع المعبأة  zidovudine/  lamivudineأقراص تناول

  /بالدهونغنية وجبة مع  )(Sustivaإيفافيرينز من ملغ 600 تناول ارتبط إيفافيرينز:امتصاص على الغذاء تأثير

في 28٪ قدرها بزيادة  )الدهونمن حرارية سعرة 500-600 حرارية ، سعرة 1000 حوالي (الحرارية السعرات عالية

ايفافيرينزمن األعلى  Cمتوسط في 79٪ وزيادة  efavirenzمن ∞المنحنى.تحت المساحة متوسط
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االحتياطات: واالستعمالوطريقة الجرعة نرى(الصيام. ظروف ظل في تحقيقها تم التي التعرضات إلى بالنسبة

.)للمرضىمعلومات

الكلوي القصور في الدوائية الحرائك

بالسكان:الخاص

من يعانون الذين للمرضى إيفافيرينز أقراص مع المعبأة زيدوفودين   /الميفودينأقراص باستخدام ينُصح ال

زيدوفودين   /الميفودينأقراص ألن  )دقيقة  /مل50 من أقل الكرياتينين تصفية (الكلى وظائف اختالل

.)واالدارةوالجرعة االحتياطات انظر (كلوي. قصور وجود حالة في الجرعة تعديل تتطلب

كبدي:اختالل

إلى خفيف ضعف من يعانون الذين المرضى في زيدوفودين من اليومية الجرعة تخفيض الضروري من يكون قد

أقراص مع المعبأة زيدوفودين   /الميفودينأقراص باستخدام ينُصح ال الكبد. تليف أو الكبد وظائف في متوسط

ممكنةغير الجرعة تعديالت ألن الكبد وظائف اختالل من يعانون الذين للمرضى إيفافيرينز

اختالل من يعانون الذين المرضى في كاف ٍبشكل لإليفافيرينز الدوائية الحرائك دراسة يتم لم : إيفافيرينز:

جنس .)احتياطاتانظر(كبدي

وجود عدم  )12 =ن (واإلناث  )12 =ن (األصحاء الذكور في الدوائية الحرائك دراسة أظهرت : وزيدوفودينالميفودين

∞بالقاهرةاألمريكية الجامعة الميفودين أو  )∞.)بالقاهرةاألمريكية الجامعة (للزيدوفودين التعرض في الجنسين بين فروق

الجسملوزن تطبيع

والنساء.الرجال بين متشابهة المرضى في لإليفافيرينز الدوائية الحرائك أن يبدو إيفافيرينز:

سباق

الحرائك تحديد يتم لم زيدوفودين: الميفودين.الدوائية الحرائك في كبيرة عرقية فروق توجد ال الميفودين:

بين متشابهة لإليفافيرينز الدوائية الحرائك أن يبدو إيفافيرينز: بالعرق.يتعلق فيما للزيدوفودين الدوائية

دراستها.تمت التي العرقية المجموعات

المرضىاألطفال

mg  600أقراص مجموعة مع المعبأة  mg  300Zidovudine/  mg  150Lamivudineأقراص استخدام ينبغي ال

Efavirenz  الشيخوخةمرضى  كجم.40 عن وزنهم يقل الذين وأولئك عاماً 12 عن أعمارهم تقل الذين األشخاص في
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mg  600أقراص مجموعة مع المعبأة األقراص من مجم 300 زيدوفودين   /مجم150 الميفودين دراسة يتم لم

Efavirenz  احتياطاتنرىحمل: .)احتياطاتانظر(عاماً 65 عن أعمارهم تزيد الذين المرضى في

بيانات.تتوافر ال وإيفافيرينز:الميفودين

األشهر خالل نساء 8 على األولى المرحلة دراسة في للزيدوفودين الدوائية الحرائك دراسة تمت زيدوفودين:

الدوائية الحرائك كانت المخدرات. تراكم على دليل هناك يكن لم الحمل ، تقدم مع الحمل. من األخيرة الثالثة

المشيمة ، عبر للدواء السلبي االنتقال مع تمشيا الحوامل. غير البالغين لدى التي لتلك مماثلة للزيدوفودين

األم بالزما في الموجودة لتلك أساسي بشكل مساوية الوالدة عند الوليد بالزما في زيدوفودين تركيزات كانت

أنه يبدو ال حوامل نساء 5 في بالميثادون المداوم العالج أن إال البيانات ، محدودية من الرغم على الوالدة. عند

انظر (التفاعل إمكانية تحديد تم الحوامل ، غير البالغين السكان في للزيدوفودين. الدوائية الحرائك يغير

لألمهات المحتملة اإلنجابية المخاطر تحذيرات: نرىإيفافيرينز: .)الدوائيةالتفاعالت السريرية: الصيدلة

المرضعاتاألمهات االحتياطات: نرىالمرضعات:

مرتين مجم 300 (بالالميفودين أحادياً عالجاً يتلقين أماً 20 من المأخوذة الثدي حليب من عينات الميفودين:

على تحتوي  ً)يوميامرتين زيدوفودين مجم 300 و يومياً مرتين الميفودين مجم 150 (المركب العالج أو  ً)يوميا

الميفودين.من للقياس قابلة تركيزات

المناعة نقص بفيروس مصابة امرأة 13 إلى زيدوفودين ملغ 200 من واحدة جرعة إعطاء بعد زيدوفودين:

الدم.ومصل األم لبن في مماثال زيدوفودين تركيز متوسط   كان البشرية ،

المرضعاتاألمهات االحتياطات: نرىإيفافيرينز:

أي يالحظ لم :زيدوفودين  /الميفودين )الدوائيةالتفاعالت االحتياطات: أيضاأنظر (األدوية: تفاعل

بفيروس مصاباً بالغاً مريضاً 12 في زيدوفودين أو الميفودين الدوائية الحرائك في سريرياً مهمة تغيرات

جرعات مع  )مجم200 (زيدوفودين من واحدة جرعة إعطاؤهم تم والذين أعراض بدون البشري المناعي العوز

.)ساعة12 كل مجم 300 (الميفودين من متعددة
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مالحظة:  * AUC Zidovudineو  Lamivudineعلى لألدوية المرافقة األدوية تأثير 2. الجدول

األدوية تنسيق مع مضمون غير  ZIDOVUDINEو  LAMIVUDINEمن الروتينية الجرعة تعديل

التالية.

الدمفي الميفودين تركيزات تغير قد التي األدوية
تركيز

من
مشاركة

دواء

الميفودين
تركيزات مساعددواء

والجرعة
الميفودين
جرعة

ن

بالقاهرةاألمريكية الجامعة

تقلب

نلفينافير

10 إلى 7  ×ساعات 8 كل مجم 750

أيام

CI: 95٪

20٪إلى 1٪
11واحدمجم 150

بالقاهرةاألمريكية الجامعة ↑

10٪
↔

 /مجم160 ميثوبريم
800سلفاميثوكسازول

أيام 5x يوميا ملغ

14واحدمجم 300
بالقاهرةاألمريكية الجامعة ↑

43٪

CI 90٪

إلى32٪

55٪

:↔

الدمفي زيدوفودين تركيزات تغير قد التي األدوية
تركيز

من
مشاركة

دواء

مساعددواء
والجرعة

زيدوفودين
تركيزات

زيدوفودين
جرعة

ن

أتوفاكون

ساعة12 كل مجم 750

الطعاممع

نطاق

إلى23٪

78٪

14ساعات8 ف مجم 200
بالقاهرةاألمريكية الجامعة ↑

31٪
↔
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فلوكونازول

يوميامجم 400

CI: 95٪

98٪إلى 54٪
12ساعات8 ف مجم 200

بالقاهرةاألمريكية الجامعة ↑

74٪

عنهايبلغ لم

نطاق

ل16٪

64٪

الميثادون

يومياًمجم 90 إلى 30

ساعات4 كل مجم 200
9

بالقاهرةاألمريكية الجامعة ↑

43٪
↔

نلفينافير

10 إلى 7  ×ساعات 8 كل مجم 750

أيام

بالقاهرةاألمريكية الجامعة  ↓

35٪

نطاق

41٪إلى 28٪
11واحدمجم 200

↔

نطاق

إلى100٪

170٪

بروبنيسيد

يومين ×ساعات 6 كل مجم 500

س8 س كغ   /مغ2

أيام3  ×

بالقاهرةاألمريكية الجامعة ↑3

106٪

تقييمهيتم لم

ريتونافير

أيام4  ×ساعات 6 كل مجم 300

ساعات8 ف مجم 200

أيام4  ×

بالقاهرةاألمريكية الجامعة  ↓9

25٪

CI: 95٪

34٪إلى 15٪

↔

الفالبوريكحمض

8 ف مجم 500 أو مجم 250

أيام4  ×ساعات

نطاق

إلى64٪

130٪

ساعات8 كل مجم 100

أيام4  ×

6
بالقاهرةاألمريكية الجامعة ↑

80٪
تقييمهيتم لم

كبيرتغيير ال = ↔تخفيض؛= ↓زيادة؛= ↑

AUC =الوقت ؛ منحنى مقابل التركيز تحت الواقعة المنطقة  CI =الثقة .فاصل
المقدر المدى شامال.ً ليس الجدول هذا  *

المئة.في للفرق

ومع وزيدوفودين. وستافودين الميفودين فسفرة من يقلل الريبافيرين أن إلى المختبرية البيانات تشير ريبافيرين:

الفسفرة ثالثي النشط المستقلب تركيزات أو البالزما تركيزات المثال ، سبيل على (دوائية حرائك أي يالحظ لم ذلك ،

فيروس كبت   /البشريةالمناعة نقص فيروس فقدان المثال ، سبيل على (الدوائية الديناميكيات أو  )الخالياداخل

 =ن (زيدوفودين أو  ، )10 =ن (ستافودين  ، )18 =ن (والميفودين ريبافيرين تفاعل لوحظ عندما  )الوبائيالكبد التهاب

التهاب   /البشريةالمناعة نقص بفيروس المصاب للمريض األدوية متعدد نظام من كجزء مشترك بشكل تناوله تم  )6

.)التحذيراتانظر (الوبائي الكبد

إيفافيرينز:

)الدوائيةالتفاعالت واالحتياطات: االستعمال موانع أيضاً انظر (الدوائية التفاعالت

لبعض األحيائي التحول زيادة وبالتالي كبدي ، إنزيم تحريض إلحداث الحيالجسم في Efavirenzعرض تم

C9 2يثبط  efavirenzأن الدراسات أظهرت المختبرفي .CYP3A4بواسطة استقالبها يتم التي األدوية

isozymes P450  وC19 2 وA4 3 معKإيفافيرينز البالزما تركيزات نطاق في  )ميكرومتر8.5-17 (القيم أنا

قيم أناCYP1A2 )Kو  CYP2D6وتثبط  CYP2E1 efavirenzتثبط لم الدراسات ، في المختبرفي فيالمرصودة.

التأثيرات تكون أن المتوقع من سريرياً. تحققت التي تلك من بكثير أعلى بتركيزات فقط  )ميكرومتر160-82

يؤدي قد . efavirenzمن مجم 600 و مجم 400 و مجم 200 جرعات بين متشابهة  CYP3A4نشاط على

و C19 2و C9 2بواسطة أساسي بشكل استقالبها يتم التي األدوية مع  efavirenzلـ المتزامن التناول

isozymes A4 3 البالزمافي تغير إلى
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مما  efavirenzتصفية من  CYP3A4نشاط تحفز التي األدوية تزيد أن المتوقع من المضاف. الدواء تركيزات

البالزما.تركيزات انخفاض إلى يؤدي

أو مشترك بشكل تناولها يتم أن المحتمل من أخرى وأدوية  efavirenzمع الدوائي التفاعل دراسات إجراء تم

 efavirenzلـ المتزامن التناول آثار الدوائية. الحرائك للتفاعل كمجسات شائع بشكل المستخدمة األدوية

األدوية تأثير (3 والجدول  )أخرىأدوية على  efavirenzتأثير (2 الجدول في تلخيصها تم األعلى.Cو  AUCعلى

التفاعالت االحتياطات: انظرالسريرية التوصيات حول معلومات على للحصول . )efavirenzعلى األخرى

.الدوائية

دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىCالبالزما دواء على  Efavirenzتأثير3:الجدول

نمَلِ
منإيه

سوبجيك

ts

مساعددواء
٪)التغيير يعني (

بالقاهرةاألمريكية الجامعة

CI( 90٪)
مشاركة

دواء
ايفافيرينز

جرعة
دقيقةجاألعلىج

CI( 90٪)CI( 90٪)جرعة
معدي كيو مجم 400أتازنافير

خفيفةوجبة

1-20د

ديكيو مجم 600

ضوءمع

7-20د وجبة

27↓ 59٪

)49-67٪(
↓ 74٪

)68-78٪(
↓ 93٪

)90-95٪(

ديكيو مجم 400

إذن1-6 ، د

ديكيو مجم 300

مع7-20 د

ريتونافير

ودي كيو ملغ 100

خفيفةوجبة

2مجم 600

بعدح

أتازانافير

و

ريتونافير

7-20د

أ٪39 ↑أ1314٪

)2-88٪(
أ48٪ ↑

)24-76٪( ↓)  -17↑
58٪(

xساعات 8 كل مجم 1000إندينافير

أيام10

سملغ 600

أيام10

20

الصباحبعد

جرعة

ب↔
ب33٪

)26-39٪(
ب37٪

)26-46٪(
ب46٪

)37-54٪(
د19٪

) -36↑ 3٪(
20٪

)8-34٪(

ب39٪ ↓

)24-51٪(
ب52٪ ↓

)47-57٪(
ب57٪

)50-63٪(
د39٪ ↓

)3-62٪(
↔

الظهربعد

جرعة

ب↔

المساءبعد

جرعة

ب29٪

)11-43٪(
د↔

مجم400 /100ريتونافير  /لوبينافير

9x q12h أيام
سملغ 600

أيام9

ج11،7

سساعات 8 كل مجم 750نلفينافير

أيام7

سملغ 600

أيام7

1021٪

)10-33٪(
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دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىCالبالزما دواء على  Efavirenzتأثير3:الجدول

نمَلِ
منإيه

سوبجيك

ts

مساعددواء
٪)التغيير يعني (

بالقاهرةاألمريكية الجامعة

CI( 90٪)
مشاركة

دواء
ايفافيرينز

جرعة
دقيقةجاألعلىج

CI( 90٪)CI( 90٪)جرعة
المستقلب

-1402AG
ريتونافير

40٪

)30-48٪(
37٪

)25-48٪(
↓ 43٪

)21-59٪(
xساعة 12 كل مجم 500

أيام8

سملغ 600

أيام10

11

AM24٪جرعة بعد

)12-38٪(
↔

18٪

)6-33٪(
↔

↑ 42٪

ه)9-86٪(

PM24٪جرعة بعد

ه)3-50٪(
ساكوينافير

SGCF
x q8hمجم 1200
أيام10

سملغ 600

أيام10

12↓ 50٪

)28-66٪(
↔

62٪

)45-74٪(
↔

↓ 56٪

ه)16-77٪(
↑ 265٪

)37-873٪(
↔

xساعة 12 كل مجم 150الميفودين

يوما14

سملغ 600

يوما14

9

سملغ 600ديكيو مجم 300زتينوفوفير

يوما14

29

9

↔↔

xساعة 12 كل مجم 300زيدوفودين

يوما14

سملغ 600

يوما14

↔↔225٪

)43-640٪(
متوفرغير مفردمجم 600أزيثروميسين

جرعة

سمجم 400

أيام7

1422٪

)4-42٪(
26٪

)15-35٪(
49٪

)32-69٪(
↔

↔

xساعة 12 كل مجم 500كالريثروميسين

أيام7

سمجم 400

أيام7

11↓ 39٪

)30-46٪(
↑ 34٪

)18-53٪(
↔

↓ 53٪

)42-63٪(
26٪

)9-45٪(
↔

المستقلبأوه 14-

سملغ 200فلوكونازول

أيام7

سمجم 400

أيام7

10

18 xساعة 12 كل مجم 200يتراكونازول

يوما28ً

سملغ 600

يوما14

37٪

)20-51٪(
35٪

)12-52٪(
32٪

)15-46٪(
ح61٪ ↓

↓ 39٪

)21-53٪(
37٪

)14-55٪(
38٪

)28-47٪(
ح77٪ ↓

44٪

)27-58٪(
↓ 43٪

)18-60٪(
45٪

)31-56٪(
متوفرغير

تراكونازولهيدروكسي

ه

ديكيو مجم 300ريفابوتين

يوما14

سملغ 600

يوما14

9

ساعة12 كل بو مجم 400فوريكونازول

1x ذلك بعد يوم
صمجم 200

q12أيام 8  ×س

سمجم 400

أيام9

متوفرغير

صمجم 300

7إلى 2 من األيام في ساعة 12

7 ×مجم 300

أيام
أنا36٪↓

) 21 -49٪(
أنا55٪↓

متوفرغير)45-62٪(

ساعة12 كل بو مجم 400

2-7أيام
7 ×مجم 300

٪23↑أيام

↓)-1↑53٪(
14٪

)1-26٪(
↓ 15٪

↓7٪

↓)-23↑13٪(
↓ 43٪

)34-50٪(
32٪

متوفرغير

xدي كيو ملغ 10أتورفاستاتين
أيام4

سملغ 600

يوم15

1469٪

)49-81٪(
↓ 48٪ النشطالمجموع
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دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىCالبالزما دواء على  Efavirenzتأثير3:الجدول

نمَلِ
منإيه

سوبجيك

ts

مساعددواء
٪)التغيير يعني (

بالقاهرةاألمريكية الجامعة

CI( 90٪)
مشاركة

دواء
ايفافيرينز

جرعة
دقيقةجاألعلىج

CI( 90٪)جرعة
)2-26٪(

CI( 90٪)
)23-64٪( فيهابما (

)المستقلبات
)21-41٪(

ديكيو مجم 40برافاستاتين

أيام4

سملغ 600

يوم15

1332٪44٪

)26-57٪(
19٪

)0-35٪( ↓)  -59↑
12٪(

ديكيو مجم 40سيمفاستاتين

أيام4

سملغ 600

يوم15

14↓ 72٪

)63-79٪(
↓ 68٪

)55-78٪(

↓ 68٪

)62-73٪(
↓ 60٪

)52-68٪(

45٪

)20-62٪(
يمتوفرغير النشطالمجموع

فيهابما (

)المستقلبات
ديكيو مجم 200كاربامازيبين

مجم200 أيام ، 3

أيام ،3  ×محاولة

مجم400 ثم

29x qd يوماً

سملغ 600

يوما14

1220٪

)15-24٪(
27٪

)20-33٪(
35٪

)24-44٪(

٪13 ↓↔↔االيبوكسيدمستقلب

) -307٪(
متوفرغير مفردمجم 10سيتريزين

جرعة

سملغ 600

أيام10

1124٪

)18-30٪(
↓ 60٪

)50-68٪(
↓ 64٪

)57-69٪(
↓ 28٪

)7-44٪(
↔

↔

سمجم 240ديلتيازيم

يوم21

سملغ 600

يوما14

1369٪

)55-79٪(
↓ 75٪

)59-84٪(
37٪

)17-52٪(
37٪

)25-51٪(
↔

63٪

)44-75٪(
62٪

)44-75٪(
37٪

)17-52٪(
متوفرغير

ديزاسيتيل

ديلتيازيم

-Nمونوديسميثيل
ديلتيازيم

مفردميكروغرام 50استراديول

جرعة

سمجم 400

أيام10

13

مفردمجم 2لورازيبام

جرعة

سملغ 600

أيام10

1216٪

)2-32٪(
45٪

)25-59٪(

متوفرغير

مستقرالميثادون

صيانةاعمال

مجم35-100

اليومي

سملغ 600

يوم14-21

11↓ 52٪

)33-66٪(
متوفرغير

ديكيو مجم 20باروكستين

يوما14

سملغ 600

يوما14

16↔↔↔

ديكيو مجم 50سيرترالين

يوما14

سملغ 600

يوما14

1329٪

)15-40٪(
↓ 39٪

)27-50٪(
46٪

)31-58٪(
10٪.<بنسبة نقصان أو زيادة متوسط   أو تغيير وجود عدم إلى تشيراالنخفاضإلى يشير  ↓الزيادةعلى يدل

أ

ب

ج

د

المقارنة الجرعة كانت وحده. دي كيو مجم 400 أتازانافير مع مقارنة

أيام.10  ×ساعات 8 كل مجم 800 إندينافير من

وحده.  ritonavir/  lopinavirلـ  n ، ritonavir/  lopinavir + efavirenzلـ  nالمتوازية المجموعة تصميم

المتزامن. efavirenzبـ  q12h mg  100ritonavirلـ الدوائية الحرائك تتأثر ال لوبينافير. القيم

CI. 95٪

ناعمة.جيالتين كبسولة

ديسوبروكسيل تينوفوفير

متوفر.غير  90CI٪ فومارات.

ه

F
ز

ح
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دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىCالبالزما دواء على  Efavirenzتأثير3:الجدول

نمَلِ
منإيه

سوبجيك

ts

مساعددواء
٪)التغيير يعني (

بالقاهرةاألمريكية الجامعة

CI( 90٪)
مشاركة

دواء
ايفافيرينز

جرعة
دقيقةجاألعلىج

CI( 90٪)CI( 90٪)جرعة
.)يومينلمدة ساعة 12 كل بو مجم 200 ثم واحد ، يوم لمدة مجم voriconazole ) 400لـ الثابتة لإلدارة بالنسبة أنا
 = NAالبيانات. كفاية عدم بسبب متوفر غير ي

متوفر.غير

دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىسيبالزما إيفافيرينز على لألدوية المضاد الدواء تأثير4:الجدول

نومبي
منص 

موضوعات

س

ايفافيرينز
٪)التغيير يعني (

كوادمينيستير
المخدراتد

ايفافيرينز
جرعة

بالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىج

CI( 90٪)
دقيقةج

CI( 90٪)جرعة
↔

CI( 90٪)
↔ ساعات8 كل مجم 800إندينافير

يوما14ً  ×

مجم400 /100

س12 س

أيام9

سملغ 200

يوما14

سملغ 600

أيام9

11

أ11،12

↔

 /لوبينافير
ريتونافير

↔16٪

↓)  -38↑
15٪(

16٪

↓)  -42↑
20٪(

ساعات8 كل مجم 750نلفينافير

أيام7  ×

سملغ 600

أيام7

1012٪

ب)13٪ ↑32- (

12٪

↓)  -35↑
ب)18٪

21٪

↓)  -53↑
33٪(

مجم500ريتونافير

س12 س

أيام8

مجم1200

x q8h
أيام10

ديكيو مجم 300

سملغ 600

أيام10

914٪

)4-26٪(
21٪

)10-34٪(
↑ 25٪

ب)7-46٪(

ساكوينافير

SGCج

سملغ 600

أيام10

13↓ 13٪

)5-20٪(
12٪

)4-19٪(
14٪

ب)2-24٪(

دتينوفوفير

أزيثروميسين

كالريثروميسين

سملغ 600

يوما14

سمجم 400

أيام7

سمجم 400

أيام7

30

14

12

↔

↔

↔↔

مجم600

واحدةجرعة

مجم500

س12 س

أيام7

سملغ 200

أيام7

مجم200

14× q12h
أيام

ديكيو مجم 300

يوما14

سملغ 600

أيام7

↔↔

11٪

)3-19٪(
↔↔

فلوكونازول

يتراكونازول

سمجم 400

أيام7

سملغ 600

يوما28ً

10

16

↔

↔

16٪

)6-26٪(
↔

22٪

)5-41٪(
↔

ريفابوتين

ريفامبين

سملغ 600

يوما14

سملغ 600

أيام7

11

12

↔↔12٪

↓)  -24↑ 1٪(
32٪

)15-46٪(
20٪

)11-28٪(
26٪

)15-36٪(
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دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىسيبالزما إيفافيرينز على لألدوية المضاد الدواء تأثير4:الجدول

نومبي
منص 

موضوعات

س

ايفافيرينز
٪)التغيير يعني (

بالقاهرةاألمريكية الجامعة

CI( 90٪)
كوادمينيستير

المخدراتد

ايفافيرينز
جرعة

دقيقةجاألعلىج

CI( 90٪)جرعة
ه38٪

CI( 90٪)
متوفرغير صمجم 400فوريكونازول

1× q12h
اليومذلك بعد

صمجم 200

س12 س

أيام8

سمجم 400

أيام9

ه٪44متوفرغير

↓14٪F

)7-21٪(
↔F

صمجم 300

q12hأيام
2-7

7 ×مجم 300

أيام

متوفرغير

↔F
↑17٪F

)6-29٪(
صمجم 400

q12hأيام
2-7

xدي كيو ملغ 10
أيام4

ديكيو مجم 40

أيام4

ديكيو مجم 40

أيام4

7 ×مجم 300

أيام

متوفرغير

سملغ 600أتورفاستاتين

يوم15

سملغ 600

يوم15

سملغ 600

يوم15

14

11

14

↔↔↔

↔↔↔برافاستاتين

٪12سيمفاستاتين

) -28↑ 8٪(
↔12٪

) -25↑ 3٪(

األلومنيوم

هيدروكسيد

مجم400

المغنيسيوم

هيدروكسيد

زائدمجم 400

سيميثيكون

مجم40

كاربامازيبين

مل30

واحدةجرعة

مجم400

مرتبطةغير

جرعة

متوفرغير↔↔17

ديكيو مجم 200

أيام،3

محاولةملغ 200

أيام ،3  ×

بعدومن

ديكيو مجم 400

يوما15ً  ×

مفردمجم 10

جرعة

سمجم 240

يوما14

مفردميكروغرام 50

جرعة

مفردمجم 40

جرعة

سملغ 600

يوما35ً

1421٪

)15-26٪(
36٪

)32-40٪(
↓ 47٪

)41-53٪(

سملغ 600سيتريزين

أيام10

سملغ 600

يوما28ً

سمجم 400

أيام10

مجم400

مرتبطةغير

جرعة

سملغ 600

يوما14

سملغ 600

يوما14

11

12

13

17

↔↔↔

٪16ديلتيازيم

)6-26٪(
↔

11٪

)5-18٪(
↔

↑ 13٪

)1-26٪(
↔ استراديول

متوفرغير↔↔فاموتيدين

ديكيو مجم 20باروكستين

يوما14

ديكيو مجم 50

يوما14

12

13

↔↔↔

٪11سيرترالين

)6-16٪(
↔↔

الزيادةعلى يدل

>.10٪

وحده. efavirenzلـ  n ، ritonavir/  lopinavir + efavirenzلـ  nالمتوازية المجموعة تصميم

نقصانأو زيادة متوسط   أو تغيير وجود عدم إلى يشير  ↔االنخفاضإلى يشير  ↓

أ
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دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىسيبالزما إيفافيرينز على لألدوية المضاد الدواء تأثير4:الجدول

نومبي
منص 

موضوعات

س

ايفافيرينز
٪)التغيير يعني (

بالقاهرةاألمريكية الجامعة

CI( 90٪)
كوادمينيستير

المخدراتد

ايفافيرينز
جرعة

دقيقةجاألعلىج

CI( 90٪)CI( 90٪)جرعة
ب

ج

د

ه

CI. 95٪

ناعمة.جيالتين كبسولة

ديسوبروكسيل تينوفوفير

متوفر.غير  90CI٪ فومارات.

F لـ الثابتة لإلدارة بالنسبةefavirenz ) 600 أيام9 لمدة يومياً واحدة مرة مجم( .NA =  غير

متوفر.

واالستخداماالستطبابات

أعمارهم تزيد الذين للمرضى  Tablet Efavirenzمع المعبأة  Tablet zidovudine/  Lamivudineإلى يشار

موانع. البشريالمناعي العوز فيروس عدوى لعالج كجم 40 ≥يزنون والذين عاماً 12 عن

فرط من يعانون الذين المرضى في إيفافيرينز مع المعبأة األقراص استخدام يمُنع زيدوفودين  /الميفودين

المنتج.مكونات من ألي سريرياً واضح حساسية

ميدازوالم ، سيسابريد ، بيبريديل ، أستيميزول ، مشتقات مع متزامن بشكل تدار أن ينبغي ال ايفافيرينز

إلى يؤدي أن يمكن إيفافيرينز بواسطة  CYP3A4على التنافس ألن اإلرغوت مشتقات أو تريازوالم ، بيموزيد ،

المثال ، سبيل على (الحياة تهدد أو   /وخطيرة ضائرة ألحداث احتمالية ويخلق األدوية هذه استقالب تثبيط

إيفافيرينز تدار أن ينبغي ال . )التنفسيالجهاز تثبيط أو طويلة ، لفترات التخدير القلب ، ضربات انتظام عدم

في فوريكونازول تركيزات من كبير بشكل يقلل إيفافيرينز ألن فوريكونازول من القياسية الجرعات مع بالتزامن

.)5الجدول الدوائية ، التفاعالت االحتياطات: 3 ؛ و 2 الجدوالن الدوائية ، التفاعالت  انظر(البالزما

تحذيرات

مع بالتزامن تدار أن ينبغي ال Efavirenzأقراص مع معبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص

الكاملة الوصفات معلومات استشارة يجب الثالثة. األدوية هذه من أي على تحتوي التي األخرى المستحضرات

مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص من توليفة مع استخدامها في النظر يتم التي العوامل لجميع

أقراص  .efavirenzو  zidovudine/  lamivudineأقراص مع المركب العالج بدء قبل  Efavirenzأقراص

زيدوفودين:  /الميفودين

.الحذف:تم

معدلة جرعات إعطاء يمكن الحذف:تم

بشكل وإيفافيرينز فوريكونازول من

متزامن.

وطريقة والجرعة الحذف: ؛تم
الجرعةاالستعمال:

تعديل

نقي كبت من يعانون الذين المرضى عند بحذر زيدوفودين   /الميفوديناستخدام يجب العظم:نقي تثبيط

انظر (ديسيلتر   /جم9.5 <الهيموغلوبين أو 3مم.  /خلية1،000 <المحببة الخاليا عدد خالل من يتضح كما العظم

فيروس مرض من يعانون الذين المرضى في متكرر بشكل الدم بتعداد بشدة يوصى . )العكسيةالتفاعالت

زيدوفودين  /بالالميفودينيعالجون الذين المتقدم البشرية المناعة نقص
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نقص فيروس مرض أو أعراض بدون البشرية المناعة نقص فيروس مرض من يعانون الذين والمرضى البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين لألفراد بالنسبة لوحية. أجهزة

دوري.دم تعداد بإجراء يوصى المبكر ، البشرية المناعة

الكبدي والتضخم اللبني الحماض عن اإلبالغ تم دهني:تنكس مع الشديد الكبد تضخم   /اللبنيالحماض

مجتمعة ، أو وحدها النيوكليوزيد نظائر باستخدام المميتة ، الحاالت ذلك في بما الدهني ، التنكس مع الوخيم

لدى الحاالت هذه غالبية وكانت األخرى. القهقرية الفيروسات ومضادات زيدوفودين ، الميفودين ، ذلك في بما

عند خاص بشكل الحذر توخي يجب الخطر. عوامل من للنيوكليوزيد المطول والتعرض السمنة تكون قد النساء.

تم ذلك ، ومع الكبد ؛ ألمراض معروفة خطر عوامل لديه مريض ألي وزيدوفودين الميفودين من مزيج إعطاء

  /الميفودينبأقراص العالج تعليق يجب معروفة. خطر عوامل لديهم ليس مرضى في أيضاً حاالت عن اإلبالغ

(الواضحة الكبدية السمية أو اللبني بالحماض توحي معملية أو سريرية نتائج يطور مريض أي في زيدوفودين

.)الترانسامينازفي ملحوظة ارتفاعات وجود عدم حالة في حتى الدهني والتنكس الكبد تضخم تشمل قد والتي

عن الناتجة بتلك شبيهة مرضية ، بتغيرات المصحوب العضل والتهاب العضلي االعتالل ارتبط :عضلياعتالل

العالج مع يحدث قد وبالتالي للزيدوفودين ، المطول باالستخدام البشرية ، المناعة نقص فيروس مرض

زيدوفودين.  /الميفودينبأقراص

المناعة نقص بفيروس المصابين غير المرضى على السريرية التجارب في العالج:بعد الكبد التهاب نوبات

تفاقم على ومخبرية سريرية أدلة حدثت  ، Bالمزمن الكبد التهاب أجل من بالالميفودين عولجوا الذين البشرية

خالل من األول المقام في التفاقمات هذه عن الكشف تم الميفودين. استخدام عن التوقف بعد الكبد التهاب

على . DNA(  B )HBVالكبدالتهاب من الفيروسي النووي الحمض ظهور إلى باإلضافة المصل في  ALTارتفاع

عن اإلبالغ تم الحاالت. بعض في الوفيات عن اإلبالغ تم فقد ذاتياً ، محدودة كانت األحداث معظم أن من الرغم

المحتوية البشرية المناعة نقص فيروس عالج نظم من التغييرات بعد التسويق بعد ما تجربة من مماثلة أحداث

البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في الميفودين على تحتوي غير أنظمة إلى الميفودين على

عن المرضى مراقبة يجب معروفة. غير بالالميفودين العالج لوقف السببية العالقة بي. الكبد التهاب وفيروس

كافية أدلة توجد ال العالج. عن التوقف بعد األقل على أشهر لعدة والمخبرية السريرية المتابعة خالل من كثب

العالج.بعد الكبد التهاب تفاقم مسار يغير الالميفودين بدء إعادة كانت إذا ما لتحديد

ريبافيرين أن الدراسات أظهرت المختبرفي :والريبافيريناإلنترفيرون على القائمة األنظمة مع استخدمه

من الرغم على وزيدوفودين. الميفودين مثل البيريميدين نوكليوزيد من نظائرها فسفرة من يقلل أن يمكن

المناعة نقص فيروس فقدان المثال ، سبيل على (ديناميكي أو دوائي حركي تفاعل وجود على دليل وجود عدم

أقراص ض /الميفودينمع مشترك بشكل ريبافيرين تناول عند  )الوبائيالكبد التهاب فيروس   /البشرية

idovudine  البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في/  HCV ) المخدراتالتحذيرات: انظر
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المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في  )مميتبعضها (الكبدية المعاوضة عدم حدث  ، )التفاعالت

المناعة نقص لفيروس القهقرية للفيروسات المضاد العالج يتلقون الذين الوبائي الكبد التهاب   /البشرية

مع ألفا للفيروسات مضاد يتلقون الذين المرضى مراقبة يجب ريبافيرين. بدون أو مع ألفا واإلنترفيرون البشرية

المعاوضة عدم وخاصة بالعالج ، المرتبطة للسميات كثب عن زيدوفودين   //والميفودينريبافيرين بدون أو

من مناسباً زيدوفودين   /الميفودينأقراص تناول عن التوقف اعتبار يجب الدم. وفقر العدالت ، قلة الكبدية ،

تفاقم لوحظ إذا كليهما أو إيقافها أو ريبافيرين أو ألفا اإلنترفيرون جرعة تقليل مراعاة أيضاً يجب الطبية. الناحية

معلومات انظر ( )6 >بوغتشايلدز المثال ، سبيل على (الكبدية المعاوضة إزالة ذلك في بما السريرية ، السمية

.)وريبافيرينلإلنترفيرون كاملة وصف

إيفافيرينز:

ملصقات في أيضاً البيان هذا تضمين يتم . إيفافيرينزمع تناولها ينبغي ال التي األدوية على تعرف تنبيه:

.)الدوائيةالتفاعالت االحتياطات:  وموانعنرى(بالمنتج. الخاصة الزجاجة

هو كما فاشل. لنظام وحيد كعامل إضافته أو  1HIV-عدوى لعالج منفرد كعامل  Efavirenzاستخدام عدم يجب

إعطاء عند بسرعة المقاوم الفيروس يظهر األخرى ، النوكليوزيدية غير العكسي النسخ مثبطات جميع مع الحال

سيتم التي القهقرية للفيروسات المضادة الجديدة العوامل اختيار يأخذ أن يجب وحيد. كعالج إيفافيرينز

المتصالبة.الفيروسية المقاومة إمكانية االعتبار في إيفافيرينز مع استخدامها

في إيفافيرينز. باستخدام عولجوا الذين المرضى في خطيرة نفسية عكسية تجارب عن اإلبالغ تم النفسية:األعراض

عولجوا مريضاً 635 و سنة 2.1   بمتوسط إيفافيرينز على تحتوي بأنظمة عولجوا مرضى 1008 لـ المضبوطة التجارب

تلقوا الذين المرضى بين المحددة الخطيرة النفسية األحداث تكرار كان سنة ، 1.5   متوسط لمدة تحكم بنظم

محاوالت  ، ٪)0.70.3٪ ، (انتحاري تفكير  ، ٪)2.40.9٪ ، (شديد اكتئاب التوالي ، : على التحكم ، نظم أو إيفافيرينز

فعل وردود  ٪)0.40.3٪ ، (العظمة بجنون فعل ردود  ، ٪)0.40.5٪ ، (عدواني سلوك  ، )0.50٪ ، (مميتة غير انتحار

في كمجموعة وتقييمها أعاله المذكورة لتلك المشابهة النفسية األعراض بين الجمع تم عندما . ٪)0.20.3٪ ، (جنونية

النفسية األعراض هذه حدوث بزيادة إيفافيرينز بـ العالج ارتبط 006 ، الدراسة من للبيانات العوامل متعدد تحليل

بالحقن ، المخدرات تعاطي تاريخ النفسية األعراض هذه حدوث بزيادة المرتبطة األخرى العوامل ومن المختارة.

مجموعتي من كل في مماثلة ارتباطات ولوحظت الدراسة ؛ دخول عند النفسية األدوية وتلقي النفسي ، والتاريخ

من لكل الدراسة فترة طوال جديدة خطيرة نفسية أعراض ظهرت 006 ، الدراسة في والسيطرة. إيفافيرينز العالج

ظهرت 006 ، الدراسة في من المئة في واحد بمراقبة. عولجوا الذين والمرضى  efavirenzبـ المعالجين المرضى

عولجوا الذين والمرضى  efavirenzبـ المعالجين المرضى من لكل الدراسة فترة طوال جديدة خطيرة نفسية أعراض

من لكل الدراسة فترة طوال جديدة خطيرة نفسية أعراض ظهرت 006 ، الدراسة في من المئة في واحد بمراقبة.

منالمئة في واحد بمراقبة. عولجوا الذين والمرضى  efavirenzبـ المعالجين المرضى
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النفسية األعراض هذه من أكثر أو واحد بسبب العالج عن توقفوا أو إيفافيرينز بـ المعالجون المرضى توقف

الشبيه والسلوك واألوهام باالنتحار الموت عن التسويق بعد لما عرضية تقارير أيضاً هناك كانت المختارة.

على يجب التقارير. هذه من إيفافيرينز الستخدام السببية العالقة تحديد يمكن ال أنه من الرغم على بالذهان ،

احتمال لتقييم فوري طبي تقييم على للحصول السعي خطيرة نفسية عكسية تجارب من يعانون الذين المرضى

استمرار مخاطر كانت إذا ما لتحديد كذلك ، األمر كان وإذا إيفافيرينز ، باستخدام مرتبطة األعراض تكون أن

.)العكسيةالتفاعالت انظر(الفوائد تفوق العالج

مضبوطة تجارب في باإليفافيرينز عولجوا الذين المرضى من بالمائة 53 أفاد العصبي:الجهاز أعراض

هذه وشملت التحكم. أنظمة يتلقون الذين المرضى من 25٪ بـ مقارنة المركزي العصبي الجهاز بأعراض

7.0(والنعاس  ٪)8.3(التركيز وضعف  ٪)16.3(واألرق  ٪)28.1(الدوخة الحصر ، ال المثال سبيل على األعراض ،

2.1٪ و المرضى ، من 2.0٪ لدى شديدة األعراض هذه كانت . ٪)1.2(والهلوسة  ٪)6.2(الطبيعية غير واألحالم  ٪)

العالج من الثاني أو األول اليوم خالل عادة األعراض هذه تبدأ لذلك. نتيجة العالج عن توقفوا المرضى من

أعراض انتشار معدالت تراوحت العالج ، من أسابيع 4 بعد العالج. من أسابيع 2-4 أول بعد عام بشكل وتختفي

على تحتوي بأنظمة عولجوا الذين المرضى في 9٪ إلى 5٪ من األقل على المتوسطة الشدة ذات العصبي الجهاز

تؤدي قد . )نفسيةأعراض تحذيرات: تحكم.بنظام عولجوا الذين المرضى في 5٪ إلى 3٪ ومن إيفافيرينز

الجرعة  والعكسيةالتفاعالت انظر(هذه العصبي الجهاز أعراض تحمل تحسين إلى النوم وقت في الجرعات

.)االستعمالوطريقة

76 و أسبوعاً 102 و أسبوعاً 180 المتابعة متوسط   (006 الدراسة من المدى طويلة البيانات تحليل أظهر

و  indinavir + efavirenzو  lamivudine + zidovudine + efavirenzبـ عولجوا الذين للمرضى أسبوعاً

lamivudine + zidovudine + indinavir ،  ظهور حاالت كانت العالج ، من أسبوعاً 24 أن  )التواليعلى

في الموجودة لتلك عام بشكل مشابهة  efavirenzبـ المعالجين المرضى بين الجديدة العصبي الجهاز أعراض

إندينافير.على المحتوي التحكم ذراع

العصبي الجهاز على إضافية تأثيرات حدوث احتمالية إلى  efavirenzيتلقون الذين المرضى تنبيه يجب

النفساني.التأثير ذات األدوية أو الكحول مع بالتزامن  efavirenzاستخدام عند المركزي

أو   /والتركيز وضعف الدوخة مثل المركزي العصبي الجهاز أعراض من يعانون الذين المرضى على يجب

اآلالت.تشغيل أو القيادة مثل خطرة تكون أن يحتمل التي المهام تجنب النعاس
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التي المنتجات أو  )يوحناالقديس عشبة (جون سانت ونبتة لإليفافيرينز المتزامن االستخدام األدوية:تفاعل

إنزيم لمثبطات المتزامن التناول يؤدي أن المتوقع من مستحسن. غير المثقوب العرن نبتة على تحتوي

Transciptase  النوكليوزيد غير العكسيNNRTIs)( ،  ذلك في بماefavirenz ،  إلى جون سانت نبتة مع

إلى ويؤدي  efavirenzمن األمثل المستوى دون مستويات إلى يؤدي وقد كبير بشكل  NNRTIتركيزات تقليل

.NNRTIsفئة أو  efavirenzلـ المحتملة والمقاومة الفيروسية االستجابة فقدان

األشهر خالل إعطائه عند للجنين ضرراً  Efavirenzيسبب قد د.الحمل فئة اإلنجاب: مخاطر احتمالية

دائماً يجب إيفافيرينز. يتلقين اللواتي النساء عند الحمل تجنب يجب الحامل. للمرأة الحمل من األولى الثالثة

غيرها أو الفموية الحمل موانع المثال ، سبيل على (الحمل لمنع أخرى طرق مع الحاجزة الحمل موانع استخدام

استخدام في البدء قبل الحمل الختبار اإلنجاب سن في النساء تخضع أن يجب . )الهرمونيةالحمل موانع من

تناول أثناء المريضة حملت إذا أو الحمل ، من األولى الثالثة األشهر خالل الدواء هذا استخدام تم إذا إيفافيرينز.

الجنين.على المحتمل بالضرر المريضة إخطار يجب الدواء ، هذا

إذا فقط الحمل أثناء  Efavirenzاستخدام يجب الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال

خيارات دون الحوامل النساء في الحال هو كما الجنين ، على المحتملة المخاطر تبرر المحتملة الفائدة كانت

عن مستقبلية تقارير القهقرية الفيروسات بمضادات الحمل سجل تلقى 2005 ، يوليو من اعتباراً أخرى. عالجية

األول الثلث في تعرض حاالت تقريباً جميعها كانت إيفافيرينز ، على تحتوي ألنظمة تعرضت حمل حالة 282

1 و  )األولاألثلوث في التعرض (حياً مولوداً 288 من 5 في خلقية عيوب حدثت . )حملحالة 277 (الحمل من

عنها اإلبالغ تم التي العيوب هذه من أي يكن لم . )الثالثللفصل الثالث   /الثانيالتعرض (حياً مولوداً 14 من

مع المتسقة للنتائج رجعي بأثر تقارير أربعة هناك كانت ذلك ، ومع العصبي. األنبوب في عيوباً مستقبلياً

إيفافيرينز على تحتوي ألنظمة األمهات جميع تعرضت النخاعية. السحايا ذلك في بما العصبي ، األنبوب عيوب

استخدام مع األحداث لهذه سببية عالقة وجود عدم من الرغم على الحمل. من األولى الثالثة األشهر في

efavirenz ،  لـ السريرية قبل الدراسات في مماثلة عيوب لوحظت فقدefavirenz.

من 0 مقابل (إيفافيرينز بـ المعالجة سينومولجوس قرود من رضيعاً  ً /جنينا20 من 3 في تشوهات لوحظت

أيام (الحمل فترة طوال جرعات الحامل القرود إعطاء تم التطورية. السمية دراسة في  )مصاحبتحكم عنصر 20

مماثلة بالزما عقار تركيزات إلى أدت جرعة وهي يومياً ، كجم   /مجم 60efavirenz بـ  )20-150الجماع بعد ما

وانعدام الدماغ انعدام لوحظ . efavirenzمن يوم   /مجم600 إعطاؤهم تم الذين البشر في الموجودة لتلك

سقف شق ولوحظ آخر ، جنين في العين في صغر وجود ولوحظ واحد ، جنين في واحد جانب من الملتحمة

الجنيندم تركيزات وينتج  cynomolgusقرود في المشيمة  Efavirenzيعبر ثالث. جنين في الحلق
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دم تركيزات وينتج واألرانب الجرذان في المشيمة يعبر  Efavirenzأن ثبت لقد األم. دم تركيزات غرار على

بجرعات الجرذان في األجنة ارتشاف في زيادة لوحظت األمهات. لتركيزات مماثلة  efavirenzمن الجنين

efavirenz  وقيم البالزما تركيز ذروة أنتجت التيAUC  تحققت التي تلك عن تقل أو تعادل الجرذان إناث في

تناسلية سمية أي  Efavirenzعن ينتج لم . efavirenzمن يومياً واحدة مرة مجم 600 إعطاء عند البشر في

التي تلك نصف تقريباً  AUCلقيم مماثلة البالزما تركيزات ذروة أنتجت بجرعات الحوامل لألرانب إعطائه عند

.efavirenzمن يومياً واحدة مرة مجم 600 إعطاء عند البشر في تحقيقها تم

احتياطات

عام

يتلقون الذين المرضى يستمر قد محدودة. القهقرية للفيروسات المضاد العالج من السريرية االستفادة مدة تكون قد

المناعة نقص فيروس لعدوى أخرى ومضاعفات انتهازية عدوى تطوير في القهقرية الفيروسات بمضادات العالج

المرضى عالج في الخبرة ذوي األطباء قبل من الدقيقة السريرية المراقبة تحت يظلوا أن يجب وبالتالي البشرية ،

المصاحبة.البشرية المناعة نقص فيروس بأمراض المصابين

أقراص:زيدوفودين   /الميفودين

إثبات يتم لم ب:الوبائي الكبد والتهاب البشرية المناعة نقص فيروس بعدوى المصابون المرضى

المناعة نقص بفيروس مرتين المصابين المرضى في  Bالمزمن الكبد التهاب لعالج الميفودين وفعالية سالمة

من بالالميفودين عولجوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين غير المرضى في . HBVو البشرية

االستجابة بتناقص وارتبط للالميفودين المقاوم  HBVظهور عن الكشف تم  ، Bالمزمن الكبد التهاب أجل

في الالميفودين بمقاومة المرتبطة  Bالكبد التهاب فيروس متغيرات ظهور عن أيضاً اإلبالغ تم العالجية.

على تحتوي القهقرية للفيروسات مضادة نظماً تلقوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى

التهاب من العالج بعد ما تفاقم عن اإلبالغ تم كما . Bالكبد التهاب بفيروس متزامنة عدوى وجود في الميفودين

.)تحذيراتانظر(الكبد

Tablet Zidovudine/  Lamivudineإيفافيرينز مع مشترك بشكل :معبأ

وتضخم المركزية ، السمنة ذلك في بما الجسم دهون تراكم   /توزيعإعادة مالحظة تمت الدهون:توزيع إعادة

مظهر "و الثدي ، وتضخم الوجه ، وهزال المحيطي ، والهزال  ، )الجاموسحدبة (الرحم عنق ظهر في الدهون

المدى طويلة والنتائج اآللية القهقرية. الفيروسات بمضادات العالج يتلقون الذين المرضى في  "كوشنويد

سببية.عالقة وجود يثبت لم حالياً. معروفة غير األحداث لهذه
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عولجوا الذين المرضى في المناعة تكوين إعادة متالزمة عن اإلبالغ تم : المناعةتكوين إعادة متالزمة

األولية المرحلة خالل وإيفافيرينز. زيدوفودين الميفودين ، ذلك في بما المركبة ، القهقرية الفيروسات بمضادات

لديهم المناعة جهاز يستجيب الذين المرضى يصاب قد القهقرية ، الفيروسات بمضادات المركب العالج من

المضخم الفيروس العدوى الطيريةالمتفطرة مثل(المتبقية أو البطيئة االنتهازية للعدوى التهابية استجابة

التقييم من مزيداً تتطلب قد والتي  ، )السلأو  ، )(PCPالرئوي االلتهاب جيروفيسيالرئوية المتكيسة للخاليا ،

والعالج.

 Efavirenzأقراص مع المعبأة  Tablet Zidovudine/  Lamivudineأقراص باستخدام ينُصح ال

(الكبد وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى أو الكلى وظائف اختالل من يعانون الذين للمرضى

الكلوي؛ القصور الخاصة:السكانية المجموعات في الدواء حركية السريرية ،الصيدلة التحذيرات ؛ انظر

.)الجرعةتعديل االستعمال ، وطريقة الجرعة

إيفافيرينز:أقراص

عام

عولجوا الذين المرضى من  )1008/266(26٪ أصيب للرقابة ، الخاضعة السريرية التجارب في الجلدي:الطفح

في عولجوا الذين المرضى من  )635/111(17٪ بـ مقارنة جديد جلدي طفح بظهور إيفافيرينز من ملغ 600 بـ

 )1008/9(٪ 0.9 في حدث التقرح أو الرطب التقشر أو للتقرح المصاحب الجلدي الطفح المراقبة. مجموعات

الحمامي مثل (4 الدرجة من الجلدي الطفح حدوث معدل كان إيفافيرينز. باستخدام عولجوا الذين المرضى من

الدراسات جميع في إيفافيرينز بـ عولجوا الذين المرضى في  )جونسونستيفنز ومتالزمة األشكال متعددة

16 المدة ومتوسط   يوماً 11 البالغين عند الجلدي الطفح ظهور وقت متوسط   كان ٪. 0.1 الموسع والوصول

 Efavirenzإيقاف يجب . )1008/17(1.7٪ السريرية التجارب في الجلدي الطفح عن التوقف معدل كان يوماً.

الحمى.أو المخاطي الغشاء إصابة أو التقشر أو بالتقرح مرتبط حاد جلدي بطفح يصابون الذين المرضى عند

أصيب إيفافيرينز. بكبسوالت عالجهم تم  ٪)46 (األطفال من مريضاً 57 من 26 في طفح حدوث عن اإلبالغ تم

 ، )الحرارةدرجة في ارتفاع مع متكدس جلدي طفح (الثالثة الدرجة من جلدي بطفح األطفال من واحد مريض

ظهور وقت متوسط   كان . )األشكالعديدة حمامي (الرابعة الدرجة من جلدي طفح من يعانيان مريضان وكان

العالج بدء قبل المناسبة الهيستامين بمضادات الوقاية مراعاة يجب أيام. 8 األطفال مرضى في الجلدي الطفح

.)العكسيةالتفاعالت انظر(األطفال مرضى في إيفافيرينز باستخدام

وفي  Cأو  Bالكبد بالتهاب لإلصابة به مشتبه أو معروف تاريخ لديهم الذين المرضى في الكبد:إنزيمات

الذين المرضى في الكبد. إنزيمات بمراقبة يوصى الكبد ، بتسمم مرتبطة أخرى بأدوية عولجوا الذين المرضى

خمسةمن أكثر إلى الدم في الترانساميناسات من مستمرة ارتفاعات من يعانون
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المخاطر مقابل إيفافيرينز باستخدام العالج استمرار فائدة موازنة يجب الطبيعي ، للنطاق األعلى الحد أضعاف

.)المختبرتشوهات : العكسيةالتفاعالت انظر(الكبيرة الكبد لسمية المعروفة غير

في المحدودة السريرية والخبرة  P450السيتوكروم بوساطة  efavirenzلـ الواسع الغذائي التمثيل بسبب

المرضى.لهؤالء  efavirenzإعطاء عند الحذر توخي يجب كبدي ، اختالل من يعانون الذين المرضى

في عام بشكل  ، efavirenzيتلقون الذين المرضى في متكرر غير بشكل تشنجات حدوث لوحظ التشنجات:

يتم التي لالختالج المضادة المصاحبة األدوية يتلقون الذين المرضى للنوبات. معروف طبي تاريخ وجود

دورية مراقبة إلى يحتاجون قد والفينوباربيتال ، الفينيتوين مثل الكبد ، طريق عن أساسي بشكل استقالبها

من تاريخ لديه مريض أي عند الحذر توخي يجب . )الدوائيةالتفاعالت االحتياطات: انظر(البالزما لمستويات

النوبات.

تعطي بجرعات  efavirenzيتلقون قرداً 20 من 6 في مستمرة غير تشنجات لوحظت الحيوانية:السموم علم

بها.الموصى الجرعة أعطوا الذين البشر في الموجودة تلك من ضعفاً 13 إلى 4 من أكبر البالزما في  AUCقيم

باستخدام عولجوا الذين المرضى عند الثالثية والدهون الكوليسترول مراقبة مراعاة يجب الكوليسترول:

.)العكسيةالتفاعالت انظر (إيفافيرينز

للمرضىمعلومات

المناعة نقص فيروس لعدوى عالجاً إيفافيرينز أقراص مع مشترك بشكل والمعبأة زيدوفودين   /الميفودينأقراص تعتبر ال

العدوى ذلك في بما البشرية ، المناعة نقص فيروس بعدوى المرتبطة األمراض تجربة في المرضى يستمر وقد البشرية

الذين المرضى عالج في الخبرة ذوي األطباء قبل من الدقيقة السريرية المراقبة تحت يظلوا أن يجب وبالتالي االنتهازية ،

البشرية.المناعة نقص بفيروس المرتبطة األمراض البشرية. المناعة نقص فيروس من يعانون

وفقاً  efavirenzأقراص مع المعبأة  zidovudine/  lamivudineأقراص تناول بأهمية المرضى إخطار يجب

 lamivudineمن مزيج استخدام بأن المرضى إخطار يجب المفقودة. الجرعات ولتجنب منتظم جرعات لجدول

اآلخرين إلى البشرية المناعة نقص فيروس انتقال خطر من يقلل أنه يثبت لم  efavirenzو  zidovudineو

الدم.تلوث أو الجنسي االتصال خالل من

المضاد العالج يتلقون الذين المرضى في تحدث قد الجسم دهون تراكم أو توزيع إعادة بأن المرضى إخطار يجب

الوقت.هذا في معروفة غير الحاالت لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار السبب وأن القهقرية للفيروسات

تدهور بأن  Bالكبد التهاب وفيروس البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى إبالغ يجب الميفودين:

أي بمناقشة المرضى نصح يجب بالالميفودين. العالج توقف عندما الحاالت بعض في حدث قد الكبد مرض

طبيبهم.مع النظام في تغييرات
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فقر أو   /والعدالت قلة هي بالزيدوفودين المرتبطة الرئيسية السمية أن المرضى إخبار يجب زيدوفودين:

المصابين للمرضى خاصة ًالعالج ، أثناء كثب عن الدم تعداد لمتابعة القصوى باألهمية إخبارهم يجب الدم.

الصحية الرعاية ومقدمي للمرضى بيان تضمين يتم إيفافيرينز: المتقدم.البشرية المناعة نقص فيروس بمرض

إدراج يتوفر إيفافيرينز.مع تناولها ينبغي ال التي األدوية على تعرف تنبيه: المنتج:زجاجة ملصقات على

المريض.لمعلومات  efavirenzلـ  )(PPIالمريض حزمة

مع  Efavirenzاستخدام دائماً يجب الموصوف. النحو على يوم كل إيفافيرينز بتناول المرضى نصح يجب

في ويفضل فارغة ، معدة على إيفافيرينز بتناول المرضى نصح يجب القهقرية. للفيروسات مضادة أخرى أدوية

قد الضائرة. األحداث تكرار من يزيد وقد إيفافيرينز تركيزات من الطعام مع إيفافيرينز تناول يزيد النوم. وقت

الجرعة  والعكسيةالتفاعالت انظر(العصبي الجهاز أعراض تحمل تحسين إلى النوم وقت في الجرعات تؤدي

إيفافيرينز.تناول أثناء الطبيب رعاية تحت المرضى يظل أن يجب . )االستعمالوطريقة

والنعاس التركيز وضعف واألرق الدوخة ذلك في بما المركزي العصبي الجهاز أعراض بأن المرضى إبالغ يجب

قد إيفافيرينز. باستخدام العالج من األولى األسابيع خالل شائع بشكل عنها اإلبالغ يتم الطبيعية غير واألحالم

مع األعراض هذه تتحسن أن المرجح ومن األعراض ، هذه تحمل تحسين إلى النوم وقت في الجرعات تؤدي

عند المركزي العصبي الجهاز على إضافية تأثيرات حدوث الحتمالية المرضى تنبيه يجب العالج. استمرار

حالة في أنه إلى المرضى توجيه يجب النفساني. التأثير ذات األدوية أو الكحول مع بالتزامن إيفافيرينز استخدام

(اآلالت تشغيل أو القيادة مثل خطرة تكون أن يحتمل التي المهام تجنب عليهم يجب األعراض ، لهذه تعرضهم

أعراض عليهم تظهر الذين المرضى يكن لم السريرية ، التجارب في . )العصبيالجهاز أعراض تحذيرات: انظر

.)نفسيةأعراض تحذيرات: انظر(الحقاً نفسية بأعراض لإلصابة عرضة أكثر المركزي العصبي الجهاز

االنتحار ومحاوالت الشديد االكتئاب ذلك في بما الخطيرة النفسية األعراض بأن المرضى إخبار أيضاً يجب

في منتظم غير بشكل عنها اإلبالغ تم قد بالذهان الشبيهة واألعراض والبارانويا واألوهام العدواني والسلوك

فيجب شديدة ، نفسية عكسية تجارب من عانوا إذا أنه المرضى إخبار يجب إيفافيرينز. يتلقون الذين المرضى

كان وإذا  ، efavirenzباستخدام مرتبطة األعراض تكون أن احتمال لتقييم الفوري الطبي التقييم طلب عليهم

أيضاً المرضى على يجب مطلوباً. يكون قد  efavirenzاستخدام عن التوقف كان إذا ما لتحديد كذلك ، األمر

.)نفسيةأعراض تحذيرات: انظر(المخدرات تعاطي أو العقلي المرض من تاريخ بأي طبيبهم إبالغ
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الطفح هذه تختفي ما عادة األخرى. الشائعة الجانبية اآلثار أحد هو الجلدي الطفح أن المرضى إبالغ يجب

إخطار يجب خطيراً. الجلدي الطفح يكون قد المرضى ، من قليل عدد في العالج. في تغيير أي دون الجلدي

جلدي.بطفح أصيبوا إذا الفور على بطبيبهم االتصال بضرورة المرضى

. )المحتملةاإلنجاب مخاطر تحذيرات: انظر(الحمل لتجنب إيفافيرينز يتلقين اللواتي النساء توجيه يجب

ذلك في بما الحمل ، لمنع أخرى طرق مع العازلة الحمل منع وسائل من موثوق شكل استخدام دائماً يجب

ليست الهرمونية الحمل موانع على إيفافيرينز تأثيرات ألن األخرى ، الهرمونية أو الفموية الحمل منع وسائل

هذا استخدام تم إذا إيفافيرينز. تناول أثناء حملن إذا طبيبهن بإخطار النساء نصح يجب كامل. بشكل موصوفة

إخطارها فيجب الدواء ، هذا تناول أثناء المريضة حملت إذا أو الحمل ، من األولى الثالثة األشهر خالل الدواء

الجنين.على المحتمل بالضرر

طبية وصفة أي باستخدام طبيبهم بإبالغ المرضى نصح يجب لذلك ، األدوية. بعض مع إيفافيرينز يتفاعل قد

جون.سانت نبتة وخاصة عشبية ، منتجات أو طبية وصفة بدون أدوية أو أخرى

األدويةتفاعل

الذين للمرضى وصفه ينبغي ال Efavirenzأقراص مع معبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص

الجرعة:تعديل إلى يحتاجون

الميفودين:

في النظر يجب الفعال. الموجب العضوي اإلفراز طريق عن البول في الغالب في الالميفودين من التخلص يتم

الرئيسي الطريق يكون عندما سيما ال متزامن ، بشكل تناولها يتم التي األخرى األدوية مع التفاعالت إمكانية

.)تريميثوبريمالمثال ، سبيل على (العضوي الكاتيوني النقل نظام عبر النشط الكلوي اإلفراز هو منها للتخلص

يزيد يومياً واحدة مرة  mg sulfamethoxazole )SMX( 800/  mg Trimethoprim )TMP( 160أن ثبت

الحرائك على  SMX/  TMPمن العالية الجرعات تأثير في التحقيق يتم لم . )(AUCالالميفودين تعرض من

التفاعالت بإمكانية يتعلق فيما متاحة بيانات توجد ال . )2السريرية الصيدلة جدول انظر (الميفودين الدوائية

بالالميفودين.الخاصة لتلك مماثلة كلوية تصفية آليات لها التي األخرى األدوية مع

أقراص باستخدام ينصح ال لذلك ، البعض. لبعضهما الخاليا داخل الفسفرة والزالسيتابين الالميفودين يثبط قد

الزالسيتابين.مع زيدوفودين   /الميفودين

زيدوفودين:
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آخر.دواء مع تناولها عند زيدوفودين تركيزات حول معلومات على للحصول السريرية الصيدلة انظر

 /الميفودينأقراص مع لستافودين المتزامن االستخدام تجنب يجب القهقرية:للفيروسات المضادة العوامل

نظائر بعض . المختبرفي وستافودينزيدوفودين بين عدائية عالقة وجود إثبات تم حيث زيدوفودين 

للفيروسات المضاد النشاط المختبرفي تقاومريبافيرين ، مثل النووي ، الحمض تكرار على تؤثر التي النيوكليوزيد

األدوية.لهذه المتزامن االستخدام تجنب يجب البشرية ؛ المناعة نقص فيروس ضد زيدوفودين من

دوكسوروبيسين مع زيدوفودين   /الميفودينألقراص المتزامن االستخدام تجنب يجب دوكسوروبيسين:

المختبر.في ودوكسوروبيسينزيدوفودين بين عدائية عالقة وجود إثبات تم حيث

يتلقون الذين المرضى بعض في البالزما في الفينيتوين مستويات انخفاض عن اإلبالغ تم :الفينيتوين

حيث الدوائية الحرائك تفاعل دراسة في ذلك ، ومع مرتفع. مستوى توثيق تم واحدة حالة في بينما زيدوفودين

وخالل وحدها مجم 300 الفينيتوين من واحدة جرعة البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً متطوعاً 12 تلقى

الرغم على الفينيتوين. حركية في تغيير أي يالحظ لم  ، )ساعات4 كل مجم 200 (المستقرة زيدوفودين ظروف

بنسبة انخفاض لوحظ فقد زيدوفودين ، حركية على األمثل النحو على الفينيتوين تأثير لتقييم تصميمه عدم من

الفينيتوين.مع الفم طريق عن زيدوفودين تصفية في ٪ 30

أو دوائي حركي تفاعل وجود على دليل أي يظهر لم والريبافيرين:اإلنترفيرون على القائمة األنظمة مع استخدم

ريبافيرين تناول عند  )الوبائيالكبد التهاب فيروس   /البشريةالمناعة نقص فيروس فقدان المثال ، سبيل على (ديناميكي

فيروس   /البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين المرضى فإن ذلك ، ومع زيدوفودين. أو الميفودين مع مشترك بشكل

الوخيمة العدالت بقلة أصيبوا وريبافيرين ، إنترفيرون مع باالشتراك زيدوفودين ، إعطاؤهم تم الذين الوبائي الكبد التهاب

>500) ANC(  الوخيم الدم وفقر) ال الذين المماثلين المرضى من أكثر متكرر بشكل  )ديسيلتر  /جم8 من أقل الدم خضاب

.٪)1مقابل 5٪ الدم فقر 9٪ ، مقابل 15٪  )العدالتقلة (زيدوفودين يتلقون

لنخاع مثبطة أخرى وعوامل  α-interferonو  ganciclovirلـ المتزامن التناول يؤدي قد المتداخلة:السمية

للزيدوفودين.الدموية السمية زيادة إلى للخاليا سامة عوامل أو العظام

إيفافيرينز:

ركائز تشكل التي األخرى المركبات تكون قد . CYP3A4على للحث الحيالجسم في Efavirenzعرض تم

CYP3A4  أن الدراسات أظهرت المختبرفي إيفافيرينز.مع تناولها عند البالزما تركيزات خفضت قدefavirenz 

المتزامن التناول المرصودة. البالزمية  efavirenzتركيزات نطاق في A4 3و C19 2و C9 2إنزيمات يثبط

األولالمقام في األدوية مع لإليفافيرينز
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مشترك. بشكل تناوله يتم الذي للدواء البالزما في متغيرة تركيزات إلى اإلنزيمات هذه استقالب يؤدي قد

األدوية.لهذه ضرورية المناسبة الجرعة تعديالت تكون قد لذلك ،

من  )والريفابوتينوالريفامبين الفينوباربيتال مثل ( CYP3A4نشاط تحفز التي األدوية تزيد أن المتوقع من

في ملخصة إيفافيرينز مع الدوائية التفاعالت البالزما. تركيزات انخفاض إلى يؤدي مما إيفافيرينز تصفية

6.و 5 الجدول

إيفافيرينزمع باستخدامها ينصح ال التي أو الممنوعة األدوية5:الجدول

الدواءاسم الدواء: فئة

فوريكونازولللفطريات: مضاد

السريريالتعليق

كبيربشكل إيفافيرينز ألن موانع

التناول يؤدي وقد البالزما ، في فوريكونازول تركيزات من يقلل

أيضاً ، فوريكونازول. لـ العالجية الفعالية تقليل إلى المتزامن

في إيفافيرينز تركيزات من كبير بشكل فوريكونازول يزيد

المرتبطة الجانبية اآلثار خطر من يزيد قد مما البالزما ،

بتعديل  mg  600efavirenzقرص يسمح ال باإليفافيرينز.

4.و 3 الجدولين انظر المطلوبة. الجرعة

Bold Not، pt ، 10الخط: منسق:

Roman New Times

ضبط يسار ،  ، BMSجدول نص منسق:

واآلسيوي ، الالتيني النص بين المسافة

اآلسيويةواألرقام النص بين المسافة وضبط

يقلل القياسية. الجرعات في موانع الحذف:تم

فوريكونازولبالزما من كبير بشكل إيفافيرينز

من يقلالن قد المتزامن والتناول التركيزات

أيضا ، فوريكونازول. لـ العالجية الفعالية

فوريكونازول

في  efavirenzتركيزات من كبير بشكل يزيد

الجانبية اآلثار خطر من يزيد قد مما البالزما ،

تناول يتم عندما . Efavirenzبـ المرتبطة

جرعة زيادة يجب إيفافيرينز ، مع فوريكونازول

ويجب ساعة 12 كل مجم 400 إلى المداومة

واحدة مرة مجم 300 إلى إيفافيرينز جرعة تقليل

كسر ينبغي ال الكبسولة. تركيبة باستخدام يومياً

، السريريةالصيدلة نرى(. Efavirenzأقراص

وطريقة الجرعة  و؛ موانع 4؛و 3 الجدولين
¶الجرعةاالستعمال:

¶ .)تعديل
¶

ألن مقلوب  ¶األصفر: بالنص أعاله استبدل
تركيزات من كبير بشكل يقلل إيفافيرينز

التناول يؤدي وقد البالزما ، في فوريكونازول
لـالعالجية الفعالية تقليل إلى المتزامن

بشكل فوريكونازول يزيد أيضاً ، فوريكونازول.
مما البالزما ، في إيفافيرينز تركيزات من كبير

المرتبطة الجانبية اآلثار خطر من يزيد قد
mg  600قرص يسمح ال باإليفافيرينز.
efavirenz  المطلوبة.الجرعة بتعديل

¶ 4.و 3 الجدولين انظر

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب موانعأستيميزولالهيستامين: مضادات

القلب.ضربات انتظام عدم مثل للحياة

 :Antimigraineالشقرانمشتقات
إرغوتامين ، إرغونوفين ، ديهيدروإرغوتامين ، (

)ميثيلرجونوفين

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب موانع

الوعائي بالتشنج تتميز التي الحادة الشقران سمية مثل للحياة

األخرى.واألنسجة األطراف تروية ونقص المحيطي

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب موانعتريازوالمميدازوالم ، البنزوديازيبينات:

التنفسي.االكتئاب أو المتزايد أو المطول التخدير مثل للحياة

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب موانعبيبريديلالكالسيوم: قنوات مانع

القلب.ضربات انتظام عدم مثل للحياة

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب موانعسيسابريدالهضمي: الجهاز حركية عامل

القلب.ضربات انتظام عدم مثل للحياة

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب موانعبيموزيدالذهان: مضادات

القلب.ضربات انتظام عدم مثل للحياة

إيفافيرينز مستويات كبير بشكل ينخفض   أن المتوقع من)يوحناالقديس عشبة (جون سانت نبتة

إيفافيرينز.مع باالشتراك يدرس لم البالزما ؛ في
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في بالتغيير يوصى قد الدوائية: التفاعالت بأهميةذات تكون أن يحتمل وأخرى أأنشئت6:الجدول
المتوقعالتفاعل أو الدوائي التفاعل دراسات على بناء ًالنظام أو الجرعة

علىيأثر
تركيز
Efavirenzأو

المصاحبةالمخدرات
المصاحبةالمخدرات

السريريالتعليقالدواءاسم الفئة:

القهقريةللفيروسات المضادة العوامل

البروتياز:مثبط

امبرينافير

في األمبرينافير تركيزات تقليل على القدرة .لديه

Efavirenzالمصل امبرينافير ↓

البروتياز:مثبط

فوسامبرينافير

الكالسيوم

يتعلق فيما التوليفات من المناسبة الجرعات تحديد يتم .لمامبرينافير ↓

( Fosamprenavirتعزيزبدون  :)والفعاليةبالسالمة

تناول عند ريتونافير جرعة تغيير يلزم ال يومياً. واحدة .مرة

  /ritonavirيومياً مرتين وريتونافير فوسامبرينافير مع إيفافيرينز

fosamprenavir  معefavirenz  مجم100 بإضافة يوصى/  

  / :ritonavirتناولعند ريتونافير من  )مجم300 إجمالي (يوم

Fosamprenavir

يعانون الذين المرضى في إيفافيرينز مع باالشتراك تناوله عند

أتازانافير من بها الموصى الجرعة فإن العالجية ، السذاجة من

(مجم 600 وإيفافيرينز مجم 100 ريتونافير مع مجم 300 هي
بـ الخاصة الجرعات توصيات تحديد يتم لم . ً)يومياواحدة مرة

efavirenz  وatazanavir  العالجية.الخبرة ذوي المرضى في

البروتياز:مثبط

أأتازانافير ↓أتازنافير

البروتياز:مثبط

إندينافير

مع بالتزامن تعطى عندما إندينافير ، من المثلى الجرعة

مجم 1000 إلى إندينافير جرعة زيادة إن معروفة. غير إيفافيرينز ،

لإلندينافير الغذائي التمثيل زيادة عن تعوض ال ساعات 8 كل

(زائدة بجرعة إندينافير إعطاء تم عندما . efavirenzبسبب
واحدة مرة مجم 600 ( efavirenzمع  )ساعات8 كل مجم 1000

المتوسط   في انخفض دقيقةCو  AUC indinavirفإن  ، ً)يوميا

(إندينافير بإعطاء مقارنة ًالتوالي ، على و39-57٪ ، 33-46٪ بنسبة
بمفرده. )ساعات8 كل مجم 800

أإندينافير ↓

البروتياز:مثبط

ريتونافير  /لوبينافير

533 /133إلى  ritonavir/  lopinavirجرعة بزيادة يوصى

عند الطعام مع يومياً مرتين  )مل6.5 أو كبسوالت 4 (مجم

.efavirenzمع استخدامه

ألوبينافير ↓

البروتياز:مثبط

ريتونافير

مع س 12 كيو مجم 500 ريتونافير إضافة تمت عندما

المزيج هذا ارتبط يومياً ، واحدة مرة مجم 600 إيفافيرينز

والغثيان الدوخة مثل (الضارة السريرية للتجارب أعلى بتكرار

. )الكبدإنزيمات ارتفاع (المختبرية والتشوهات  )والتنمل

مع إيفافيرينز استخدام عند الكبد إنزيمات بمراقبة يوصى

ريتونافير.

أريتونافير ↑

أايفافيرينز ↑

البروتياز:مثبط

ساكوينافير

مع للبروتياز وحيد كمثبط تستخدم أن ينبغي ال

إيفافيرينز. أساكوينافير ↓

آخرونوكالء

التخثر:مضاد

الوارفارين

بواسطة وتأثيراتها البالزما تركيزات تنقص أو تزيد أن يحتمل

إيفافيرينز. الوارفارينأو  ↑
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في بالتغيير يوصى قد الدوائية: التفاعالت بأهميةذات تكون أن يحتمل وأخرى أأنشئت6:الجدول
المتوقعالتفاعل أو الدوائي التفاعل دراسات على بناء ًالنظام أو الجرعة

علىيأثر
تركيز
Efavirenzأو

المصاحبةالمخدرات
المصاحبةالمخدرات

السريريالتعليقالدواءاسم الفئة:

االختالج:مضادات

كاربامازيبين
أكاربامازيبين ↓

أايفافيرينز ↓

استخدام يجب . efavirenzبجرعة للتوصية كافية بيانات توجد ال

لالختالج.المضاد البديل العالج

الفينيتوين

الفينوباربيتال

لالختالجمضاد  ↓

ايفافيرينز ↓

في إيفافيرينز أو   /واالختالج مضادات مستويات خفض إمكانية

المضادة البالزما لمستويات دورية مراقبة إجراء يجب البالزما ؛

لالختالج.

االكتئاب:مضادات

سيرترالين

باالستجابة سيرترالين جرعة في الزيادة تسترشد أن يجب

السريرية. أسيرترالين ↓

الفطريات:مضادات

أإيتراكونازوليتراكونازول

أتراكونازولهيدروكسي

ينبغي إيتراكونازول ، بجرعة توصية تقديم إمكانية لعدم نظراً

للفطريات.المضاد البديل العالج في النظر

إيفافيرينز مع الدوائي التفاعل دراسات إجراء يتم لمكيتوكونازول ↓كيتوكونازول

تركيزات تقليل على القدرة لديه  Efavirenzوكيتوكونازول.

الكيتوكونازول.من البالزما

للعدوى:مضاد

كالريثروميسين

السريرية األهمية إيفافيرينز. بواسطة البالزما تركيزات انخفضت

بطفح ٪ 46 أصيب المصابين ، غير المتطوعين في معروفة. غير

بتعديل ينصح ال وكالريثروميسين. إيفافيرينز تلقيهم أثناء جلدي

في النظر ينبغي كالريثروميسين. مع إعطائه عند إيفافيرينز جرعة

، أخرىعقاقير انظر(أزيثروميسين مثل كالريثروميسين ، بدائل

من األخرى الحيوية المضادات دراسة يتم لم . )التاليالجدول

إيفافيرينز.مع باالشتراك اإلريثروميسين ، مثل الماكروليد ،

أكالريثروميسين ↓

أأوه14-مستقلب  ↑

للجراثيم:مضاد

ريفابوتين

مضاعفة اعتبارك في ضع 50٪. بنسبة ريفابوتين من اليومية الجرعة زيادة

ثالث أو مرتين ريفابوتين إعطاء فيها يتم التي األنظمة في ريفابوتين جرعة

األسبوع.في مرات

أريفابوتين ↓

للجراثيم:مضاد

ريفامبين

معروفة. غير المنخفضة  efavirenzلتركيزات السريرية األهمية

مع المتزامن لالستخدام الجرعات توصيات وضع يتم لم

وريفامبين.إيفافيرينز

أايفافيرينز ↓

الكالسيومقناة

حاصرات:

ديلتيازيم

باالستجابة الديلتيازيم جرعة تعديالت تسترشد أن يجب

يلزم ال . )للديلتيازيمالكاملة الوصف معلومات راجع (السريرية

ديلتيازيم.مع تناوله عند إيفافيرينز جرعة تعديل

أديلتيازيم ↓

أديلتيازيمديزاسيتيل

↓ -Nميثيل أحادي
أديلتيازيم

المثال ،سبيل على (آخرون

فيلوديبين ،

نيكارديبين ،

نيفيديبين ،

)فيراباميل

كالسيومقناة  ↓

مانع

 efavirenzلـ المحتملة التفاعالت عن متاحة بيانات توجد ال

إنزيم ركائز تشكل التي األخرى الكالسيوم قنوات حاصرات مع

CYP3A4 . لحاصرات البالزما تركيزات لتقليل إمكانية توجد

الجرعة تعديالت تسترشد أن يجب الكالسيوم. قنوات

الكاملة الوصف معلومات راجع (السريرية باالستجابة

.)الكالسيومقنوات لحاصرات
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في بالتغيير يوصى قد الدوائية: التفاعالت بأهميةذات تكون أن يحتمل وأخرى أأنشئت6:الجدول
المتوقعالتفاعل أو الدوائي التفاعل دراسات على بناء ًالنظام أو الجرعة

علىيأثر
تركيز
Efavirenzأو

المصاحبةالمخدرات
المصاحبةالمخدرات

السريريالتعليقالدواءاسم الفئة:

CoA-HMGاختزال
مثبطات:

برافاستاتين ، أتورفاستاتين ، من البالزما تركيزات انخفضت

لمثبط الكاملة الوصفات معلومات استشر سيمفاستاتين.

تخصيص حول إرشادات على للحصول  CoA-HMGاختزال

الجرعة.
أتورفاستاتين

برافاستاتين

أأتورفاستاتين

أبرافاستاتين ↓

أسيمفاستاتين
سيمفاستاتين

المخدر:المسكن

الميثادون

نقص بفيروس المصابين األفراد في المتزامن التناول أدى

بالحقن المخدرات تعاطي من تاريخ لديهم ممن البشرية المناعة

انسحاب وعالمات البالزما في الميثادون مستويات انخفاض إلى

للتخفيف ٪ 22  بمتوسط الميثادون جرعة زيادة تمت األفيون.

عالمات عن بحثاً المرضى مراقبة يجب االنسحاب. أعراض من

من للتخفيف الحاجة حسب الميثادون جرعة وزيادة االنسحاب

االنسحاب.أعراض

أميثادون ↓

الفموية:الحمل موانع

استراديول

السريرية األهمية إيفافيرينز ؛ بواسطة البالزما تركيزات زادت

 efavirenzلـ المحتمل التفاعل توصيف يتم لم معروفة. غير

طريقة استخدام يجب كامل. بشكل الفموية الحمل موانع مع

الفموية.الحمل موانع إلى باإلضافة الحاجز الحمل لمنع موثوقة

أاستراديولإيثينيل  ↑

أ

ب
شامال.ًليس الجدول هذا القائمة. التفاعالت لحجم 4 و 3 الجدوالن ، السريريةالصيدلة نرى

بتعديل يوصى ال  ، )4و 3 الجدولين انظر (الدوائية التفاعالت دراسات نتائج على بناء ًأخرى:عقاقير

المغنيسيوم ،   /األلومنيومهيدروكسيد حموضة مضادات يلي: ما مع إيفافيرينز إعطاء عند الجرعة

باروكستين ، نلفينافير ، لورازيبام ، الميفودين ، فلوكونازول ، فاموتيدين ، سيتريزين ، أزيثروميسين ،

وزيدوفودين.فومارات ، ديسوبروكسيل تينوفوفير

يتُوقع ال وزيدوفودين. الميفودين بخالف  NRTIsو  efavirenzمع محددة دوائي تفاعل دراسات إجراء يتم لم

غير ومن  efavirenzعن مختلف مسار عبر استقالبها يتم  NRTIsألن نظراً سريرياً مهمة تفاعالت حدوث

اإلقصاء.ومسارات األيضية اإلنزيمات نفس على تتنافس أن المرجح

السرطنة:الخصوبة ، ضعف الطفرات ، التسرطن ،

إمكانية على دليل أي والجرذان الفئران في الميفودين مع المدى طويلة السرطنة دراسات تظهر لم الميفودين:

عند البشر عند لوحظت التي تلك  )الفئران(مرة 58 و  )الفئران(مرات 10 حتى التعرض عند بالسرطان اإلصابة

البشري.المناعي العوز فيروس لعدوى بها الموصى العالجية الجرعة

50من 33 صفحة2007Limited Arcolab Strides ، مايو



والجرذان الفئران من مجموعات لفصل جرعة مستويات 3 عند الفم طريق عن  Zidovudineإعطاء تم زيدوفودين:

في يوم   /كغم  /ملغم120 و 60 و 30 اليومية المفردة األولية الجرعات كانت . )مجموعةكل في ذكر 60 و أنثى 60 (

 /ملغم40 و 30 و 20 إلى الفئران في الجرعات تقليل تم الفئران. في يوم   /كغم  /ملغم600 و 220 و 80 و الفئران

450 إلى العالية الجرعة تقليل تم فقط الجرذان في بينما بالعالج ، المرتبط الدم فقر بسبب 90 اليوم بعد يوم   /كغم

279.يوم يوم   /كجم  /مجم300 إلى ثم 91 اليوم في يوم   /كجم  /مجم

غير الحرشفية الخاليا سرطانات 5 ( ً)شهرا19 بعد (الظهور متأخرة مهبلية أورام 7 حدثت الفئران ، في

ورم حدث جرعة. أعلى أعطيت التي الحيوانات في  )حرشفيةورم 1 و الحرشفية ، الخاليا حليمي وورم النقيلية ،

جرعة.بأقل مهبلية أورام على العثور يتم لم متوسط. حيوان مهبل في متأخراً ظهر حرشفية خلية حليمي

في المنتشر غير المهبلية الحرشفية الخاليا سرطان  ، ً)شهرا20 بعد (متأخران نوعان ظهر الفئران ، في

لم الجرذان. في المتوسطة أو المنخفضة بالجرعة مهبلية أورام تحدث لم جرعة. أعلى أعطيت التي الحيوانات

النوعين.كال من الجنسين من أي في بالعقاقير مرتبطة أخرى أورام أي يالحظ

بالجامعة قياسه تم كما (للعقار المقدر التعرض كان والجرذان ، الفئران في أوراماً أنتجت التي الجرعات في

بها الموصى العالجية بالجرعة المقدر البشري التعرض  )جرذ(مرة 24 و  )فأر(مرات 3 حوالي  )بالقاهرةاألمريكية

ساعات.4 كل مجم 100 وهي

20 بجرعات زيدوفودين الدراسات إحدى تناولت الفئران. على المشيمة عبر السرطنة عن دراستان أجريت

في الجرعات استمرار مع والرضاعة الوالدة حتى 10 الحمل يوم من يوم   /كجم  /مجم40 أو يوم   /كجم  /مجم

التعرض الدراسة هذه في المستخدمة زيدوفودين جرعات أنتجت الوالدة. بعد شهراً 24 لمدة النسل

الجرعة من شهراً 24 بعد بها. الموصى بالجرعات المقدر البشري التعرض أضعاف 3 حوالي للزيدوفودين

في آخر عضو أي أو الرئة أو الكبد أورام في زيادة وجود عدم مع المهبل بأورام اإلصابة في زيادة لوحظ األعلى ،

هو كما الفئران ، في القياسية الفموية السرطنة دراسة نتائج مع النتائج هذه تتوافق الجنسين. من أي

  /مجم25 أو يوم   /مجم12.5 تبلغ تحملها يمكن قصوى بجرعات زيدوفودين ثانية دراسة تناولت سابقاً. موضح

الحواملغير الجسم وزن من كجم   /مجم1،000 ∼(يوم

من عشر الثامن حتى عشر الثاني اليوم من الحوامل للفئران  )الحملعند الجسم وزن من كجم   /مجم450 ∼أو

التي الفئران نسل في لألنثى التناسلي والجهاز والكبد الرئة في األورام عدد في زيادة هناك كانت الحمل.

زيدوفودين.من أعلى جرعة مستوى تتلقى

 لإلنسان.بالنسبة تنبؤية للقوارض السرطنة دراسات نتائج تكون أن يمكن مدى أي إلى المعروف غير من

إيفافيرينز. باستخدام والجرذان الفئران في الطويل المدى على للسرطان مسببة دراسات إجراء تم إيفافيرينز:

األورام حاالت زيادة تم عامين. لمدة يوم   /كجم  /مجم300 أو 150 أو 75 أو 25 أو 0 بجرعات الفئران حقن تم

أي يالحظ لم اإلناث. في الخلفية فوق القصبية   /السنخيةالرئوية الغدية واألورام والسرطانية الكبدية الغدية

الذكور.في الخلفية فوق الورم حدوث في زيادات
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لمدة يوم   /كغم  /ملغم100 أو 50 ، 25 ، 0 ، بجرعات  efavirenzالجرذان إعطاء فيها تم التي الدراسات في

في  )AUCsأساس على (الجهازي التعرض كان الخلفية. فوق الورم حدوث في زيادات أي يالحظ لم عامين ،

من أقل الفئران في التعرض كان يوم.   /مجم600 جرعة يتلقون الذين البشر عند ضعفاً 1.7 حوالي الفئران

معروفة.غير بالسرطان اإلصابة احتمالية آلية لإلنسان. تعرضه

الطفرات:

و الفأر في الليمفاوية الغدد سرطان مقايسة - +/ TK/  L5178Yفي مطفراً الميفودين كان :الميفودين

clastogenic  سلبياً الميفودين كان المستزرعة. البشرية الليمفاوية الخاليا باستخدام خلوي خلوي فحص في

اختبار في الصغيرة ، الفئران اختبار في المختبر ، في الخاليا تحول اختبار في الجرثومية ، الطفرات مقايسة في

الفئران.كبد في المجدول غير النووي الحمض لتخليق اختبار وفي الجرذ ، عظم لنخاع خلوي وراثي

فيإيجابياً الفئران ، في الليمفاوية الغدد سرطان - +/ TK/  L5178Yاختبار في مطفراً زيدوفودين كان :زيدوفودين

البشرية الليمفاوية الخاليا باستخدام خلوي وراثي اختبار في للتخثر مسبب الخاليا ، تحول مقايسة المختبرفي

دراسة في سلبية كانت المتكررة. الجرعات بعد الميكروية والفئران الفئران اختبارات في وإيجابي المستزرعة ،

واحدة.جرعة أعطيت التي الفئران في خلوية وراثية

للطفرات مسبب نشاط وجود على دليل أي  efavirenzيظُهر لم الجينية ، السموم فحوصات في إيفافيرينز:

الطفرات فحوصات هذه وشملت دراسات. الحيالجسم في والمختبرفي منمجموعة في الكاستوجين تكونّ أو

الصيني ، الهامستر مبيض خاليا في الثدييات طفرة فحوصات ، قولونيةبكتريا و .Sالتيفيموريومفيالبكتيرية

الهامستر مبيض خاليا أو البشري المحيطي الدم في الليمفاوية الخاليا في الكروموسومات انحراف فحوصات

فإن  ، efavirenzلـ للجينات السمي النشاط لنقص نظراً الفأر. عظم نقي فحص الحيالجسم في والصيني ،

معروفة.غير  efavirenzبـ المعالجة الفئران في األورام من بالبشر الصلة

الخصوبة:ضعف

إلى تصل بجرعات الجرذان من واإلناث للذكور أعُطي الذي الميفودين ، اإلنجابي ، لألداء دراسة في الميفودين:

على دليل أي عن يكشف لم الجسم ، سطح مساحة اعتبارات على بناء ًللبالغين المعتادة الجرعة ضعف 130

إلى والتطور والنمو الحياة قيد على البقاء على تأثير يوجد وال  )الحملبمعدالت عليه يحُكم (الخصوبة ضعف

النسل.فطام

على بناء ًللبالغين المعتادة الجرعة أضعاف 7 إلى تصل بجرعات واإلناث للذكور يعُطى .الذي :زيدوفودين

معدالت خالل من عليها الحكم يتم التي الخصوبة على تأثير أي له يكن لم الجسم ، سطح مساحة اعتبارات

Zidovudineالحمل ،
على يؤثر ولم الجرذان ، إناث أو ذكور لدى الخصوبة أو التزاوج على  Efavirenzعقار يؤثر لم إيفافيرينز:

التي الفئران إناث من المولودة للذرية التناسلي األداء يتأثر لم المعالجة. الجرذان لذكور المنوية الحيوانات

جهازىدواء الجرذان ، في  efavirenzلـ السريعة للتصفية نتيجة إيفافيرينز. أعطيت
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إعطاؤهم تم الذين البشر عند تحقيقها تم التي تلك من أقل أو معادلة الدراسات هذه في تحقيقها تم التي التعرض حاالت كانت

.efavirenzمن عالجية جرعات

حمل:

 :أقراصزيدوفودين   /الميفودين

جفئة الحمل:

مع التكاثر دراسات إجراء تم الحوامل. النساء لدى المركب للمنتج جيد بشكل ومراقبة كافية دراسات توجد ال

أقراص استخدام يجب . )أدناهوزيدوفودين الميفودين أقسام انظر (الحيوانات على وزيدوفودين الميفودين

المخاطر.تفوق المحتملة الفوائد كانت إذا فقط الحمل أثناء زيدوفودين   /الميفودين

الميفودين:

بجرعات واألرانب الجرذان في الفم طريق عن تناوله يتم الذي الالميفودين باستخدام التكاثر دراسات إجراء تم

تصل بالزما مستويات عنه ينتج مما التوالي ، على يوم ،   /كجم  /مجم1000 و يوم   /كجم  /مجم4000 إلى تصل

المسخية على دليل أي يالحظ لم للبالغين. البشرية المناعة نقص فيروس لجرعة ضعفاً 35 من يقرب ما إلى

التي لتلك مماثلة تعرض مستويات عند األرانب في مبكر جنين حدوث على أدلة شوهدت الميفودين. بسبب

تصل التي التعرض مستويات عند الفئران في التأثير هذا إلى يشير ما هناك يكن لم ولكن البشر ، عند لوحظت

أن الحوامل واألرانب الفئران على أجريت التي الدراسات أظهرت البشر. في الموجودة تلك من مرة 35 إلى

المشيمة.عبر الجنين إلى ينتقل الالميفودين

الحوامل النساء من عينات على الدواء حركية قياسات أجريت إفريقيا ، جنوب في أجريتا سريريتين دراستين في

مع يومياً مرتين مجم 150 تلقين نساء 10 (الحمل من 38 األسبوع من ابتداء ًالالميفودين تلقين الالئي

ابتداء ًأو  )األخرىالقهقرية الفيروسات مضادات بدون يومياً مرتين مجم 300 الميفودين تلقين 10 و زيدوفودين

تصميم يتم لم . )زيدوفودينمع يومياً مرتين مجم 150 الميفودين تناولن امرأة 16 (الحمل من 36 األسبوع من

الفعالية.معلومات لتوفير تشغيلها أو الدراسات هذه

وفي الوالدة بعد عليها الحصول تم التي لتلك مماثلة الحوامل النساء في الميفودين الدوائية الحرائك كانت

والحبل والوليد األم مصل عينات في عام بشكل متشابهة الالميفودين تركيزات كانت الحوامل. غير البالغين

تمزق بعد منهم األمنيوسي السائل عينات على الحصول تم الذين األشخاص من فرعية مجموعة في السري.

(مل   /ميكروغرام2.5 إلى 1.2 من الالميفودين من األمنيوسي السائل تركيزات تراوحت الطبيعي ، األغشية

ضعف من أكبر عادة وكانت  ً)يوميامرتين مجم 300 (مل   /ميكروجرام5.2 إلى 2.1 و  ً)يوميامرتين مجم 150

.)العكسيةالتفاعالت انظر(األم مصل مستويات
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بجرعات واألرانب الجرذان في الفم طريق عن تناوله تم الذي زيدوفودين مع التكاثر دراسات كشفت زيدوفودين:

بالزيدوفودين العالج عن نتج زيدوفودين. مع المسخية على دليل وجود عدم يوم   /كغم  /ملغم500 إلى تصل

  /مجم450 أو 150 تعطى التي الجرذان في الجنين ارتشاف حدوث زيادة من يتضح كما جنينية   /جنينيةسمية

المسخيات علم دراسات في المستخدمة الجرعات أسفرت يوم.   /كجم  /مجم500 تعطى واألرانب يوم   /كجم

وفي مرة ، 226 إلى 66 الجرذان في  )اليوميةالجرعة نصف بعد (الدم بالزما في زيدوفودين تركيزات ذروة عن

. )اليوميةالجرعة سدس بعد (البشرية البالزما لتركيزات المستقرة الحالة ذروة تعني مرة ، 87 إلى 12 من األرانب

في إضافية مسخية دراسة في . )ساعات4 كل مجم 100 (بها الموصى اليومية بالجرعة المحققة  )اليوميةالجرعة

 /مجم683 3 ، الجرذان في الفموية المتوسطة القاتلة الجرعة من جداً قريبة (يوم   /كغ  /مغ3000 جرعة الجرذان ،

ذروة الجرعة هذه عن نتج الجنين. تشوهات حدوث في وزيادة ملحوظ بشكل األمهات سمية في تسبب  )كجم

في المسخية على دليل أي يشُاهد لم البشرية. البالزما تركيزات ذروة مرة 350 البالزما في زيدوفودين تركيزات

التسرطن انظر (للقوارض السرطنة عن دراستان أجريت أقل. أو يوم   /كجم  /مجم600 بجرعات التجربة هذه

.)الخصوبةوضعف والطفرات

العوز بفيروس المصابات الحوامل النساء في بالغفل مضبوطة التعمية مزدوجة عشوائية تجربة أجُريت

والجنين. األم بين البشري المناعي العوز فيروس انتقال من للوقاية زيدوفودين فائدة لتحديد البشري المناعي

المولودين والولدان زيدوفودين تلقين ألمهات المولودين الولدان بين مماثل بتواتر خلقية تشوهات حدثت

التعرف تم أو  ً)أسبوعا14 قبل (الجنين تكوين في مشاكل إما الشذوذات كانت الوهمي. العالج تلقين ألمهات

الدراسة.عقار تناول بدء بعد مباشرة أو قبل الصوتية فوق الموجات في عليها

اإلنجاب.مخاطر احتمالية التحذيرات: انظر د: الحمل فئة إيفافيرينز:

المرضعاتاألمهات

إرضاع بعدم البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي

الوالدة.بعد البشرية المناعة نقص فيروس عدوى بانتقال المخاطرة لتجنب طبيعية رضاعة أطفالهن

عند خطيرة سلبية فعل ردود حدوث واحتمال البشرية المناعة نقص فيروس انتقال احتمالية من كل بسبب

مع مغلفة زيدوفودين   /الميفودينأقراص  يتلقونكانوا إذا اإلرضاع بعدم األمهات توجيه يجب الرضع ،

إيفافيرينز.

الجرعات تناول بعد الثدي حليب في والزيدوفودين الالميفودين إفراز حول محددة دراسات إجراء يتم لم

الصيدلة انظر(البشري الثدي حليب في والزيدوفودين الالميفودين يفُرز وزيدوفودين. الميفودين بأقراص

.)المرضعاتاألمهات الدواء: حركية السريرية:
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تركيزات أن الالميفودين من كجم   /مجم45 بـ المعطاة المرضعة الفئران على أجريت دراسة أظهرت

انتقال احتمالية من كل بسبب البالزما. في الموجودة تلك من قليال ًأعلى كانت الحليب في الالميفودين

األمهات توجيه يجب الرضع ، عند خطيرة سلبية فعل ردود حدوث واحتمال البشرية المناعة نقص فيروس

األطفالاستخدام  زيدوفودين.  /الميفودينأقراص يتلقون كانوا إذا اإلرضاع بعدم

هذه مع إيفافيرينز قرص مع مشترك بشكل المعبأ زيدوفودين   /الميفودينقرص جرعة تعديل يمكن ال

 efavirenzأقراص مع المعبأة  zidovudine/  lamivudineأقراص باستخدام ينُصح ال لذلك ، المجموعة.

الشيخوخةاستخدام  كجم.40 عن وزنهم يقل الذين أو عاماً 12 عن أعمارهم تقل الذين للمرضى

أعداداً المجموعة لهذه السريرية الدراسات تتضمن لم إيفافيرينز:أقراص مع معبأ زيدوفودين   /الميفودين

عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد أكثر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص من كافية

التكرار يعكس مما حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل سناً. األصغر األشخاص

ينُصح ال آخر. دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر

اختالل من يعانون الذين للمرضى إيفافيرينز أقراص مع المعبأة زيدوفودين   /الميفودينأقراص باستخدام

الكبد. .وظائف ضعف أو الكلى وظائف

العكسيةالتفاعالت

 أدناه. efavirenzو  zidovudineو  lamivudineباستخدام عنها اإلبالغ تم التي الضائرة األحداث عرض يتم

ملغ 300 الميفودين من شواهد ذات معشاة تجارب 4 في منفصلة:كتركيبات تدار زيدوفودين   /الميفودين

والمخبرية السريرية المختارة الضائرة األحداث لوحظت اليوم ، في ملغ 600 زيدوفودين إلى باإلضافة اليوم في

.)8والجدول 7 الجدول انظر (التالية

للرقابةخاضعة سريرية تجارب 4 في  ٪)5تردد (المختارة المعاكسة السريرية األحداث 7: الجدول

يوم  /مجم600 وزيدوفودين يوم   /مجم300 الميفودين مع

مجم150 الميفودين
يوميامرتين

)251 =ن (زيدوفودين
سلبيحدث

ككلالجسم
الراسصداع

وتعبتعب

قشعريرةأو حمى

35٪

27٪

10٪

الهضميالجهاز

غثيان

إسهال

والقيءالغثيان

الشهيةانخفاض أو   /والشهية فقدان

33٪

18٪

13٪

10٪
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بطنوجع

المغص

الهضمسوء

9٪

6٪

5٪

العصبيالجهاز
العصبياالعتالل

األخرى ، النوم واضطرابات األرق

الدوخة

االكتئاباضطرابات

12٪

11٪

10٪

9٪

تنفسي
األنف وأعراض عالمات

السعال

20٪

18٪

جلد
٪9جلديطفح

الهيكليالعضلي الجهاز

والعظامالعضالت ألم

عضليألم

أرثرالجيا

12٪

8٪

5٪

السريرية التجارب في الالميفودين تلقوا  ٪)0.3من أقل (بالغاً مريضاً 2613 من 9 في البنكرياس التهاب لوحظ

للرقابة.الخاضعة

8.الجدول في العالج أثناء لوحظت التي المختارة المختبر تشوهات سرد يتم

للرقابةخاضعين 4 في البالغين بين المختارة المختبر تشوهات تكرارات 8: الجدول

*يوم   /مجم600 زيدوفودين زائد يوم   /مجم300 للالميفودين السريرية التجارب

اختبار

)طبيعيغير مستوى (
زيدوفودينزائد الميفودين

)ن(٪
فقر  )3مم  /ANC (750<العدالت قلة

)ديسيلتر  /جم Hgb (8.0<الدم
3مم  /50000<الدموية الصفائح (الصفيحات قلة

ULN( ×  5.0ALT )<( 
ULN( ×  2.0<)أميليز 

ULN(  ×  2.5<)بيليروبين 

ULN(  ×  5.0AST )<

7.2٪)237(
2.9٪)241(
0.4٪)240(
3.7٪)241(
1.7٪)241(
0.8٪)241(

4.2٪)72(
ULN =للطبيعي األعلى الحد
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عدد  =ن المطلق العدالت عدد

ANC =تقييمهم تم الذين المرضى
خفيفة معملية تشوهات من يعانون الذين المرضى في أعلى المختبرية التشوهات هذه تواتر كانت  *

األساس.خط عند

تم السريرية ، التجارب من عنها اإلبالغ تم التي الضائرة األحداث إلى باإلضافة السريرية:الممارسة أثناء لوحظ

بعد وزيدوفودين الميفودين من مزيج أو   /وزيدوفودين أو   /والالميفودين استخدام أثناء التالية األحداث تحديد

تم التردد. تقديرات إجراء يمكن ال الحجم ، معروفة غير مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم ألنه نظراً الموافقة.

المحتمل السببي االرتباط أو اإلبالغ ، وتكرار خطورتها ، من مزيج بسبب إلدراجها األحداث هذه اختيار

دهون تراكم   /توزيعإعادة ككل:الجسد  والزيدوفودين.الالميفودين من مزيج أو   /ووالزيدوفودين ، بالالميفودين ،

.)الدهونتوزيع إعادة احتياطات:انظر(الجسم

القلبعضلة اعتالل الدموية:واألوعية القلب

 الدم.في السكر ارتفاع التثدي ، : الغذائيوالتمثيل الصماء الغدد

: عام الفم.التهاب للفم ، المخاطي الغشاء تصبغ الهضمي:الجهاز

ضعف.وعائي ، التهاب

)العالجفي يتقدم الذي الحاد الدم وفقر النقية الحمراء الخاليا تنسج عدم ذلك في بما (الدم فقر : وليمفاويةهيمية

الطحال.تضخم اللمفية ، العقد تضخم  ،

من العالج بعد ما وتفاقم البنكرياس ، والتهاب الكبدي ، الدهني والتنكس اللبني الحماض والبنكرياس:الكبد

.)التحذيراتانظر (. Bالكبد التهاب

 الشرى. ، )المفرطةالحساسية ذلك في بما (التحسس تفاعالت الحساسية:فرط

عضالت انحالل  ، CPKإنزيم ارتفاع العضالت ، ضعف : الهيكليالعضلي الجهاز

التنفس أصوات تنفسي: نوبات.المحيطية ، األعصاب اعتالل تنمل ، متوتر: القلب.

الصفير.  /الطبيعيةغير

 جونسون.ستيفنز متالزمة األشكال ، عديدة الحمامي الثعلبة ، جلد:

إيفافيرينز:

العصبي ، الجهاز أعراض هي إيفافيرينز بـ عولجوا الذين المرضى في لوحظت التي الضائرة األحداث أهم

1008 أدناه الموصوفة التحليالت تضمنت ذلك ، خالف على ينُص لم ما الجلدي. والطفح النفسية ، واألعراض

مضبوطة.تجارب في تحكم بنظام عولجوا مريضاً 635 و إيفافيرينز على تحتوي بأنظمة عولجوا مرضى
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العصبي الجهاز بأعراض إيفافيرينز يتلقون الذين المرضى من بالمائة 53 أفاد العصبي:الجهاز أعراض

الشدة من مختلفة بدرجات األعراض تواتر 9 الجدول يسرد . )العصبيالجهاز أعراض تحذيرات: انظر(المركزي

الدوخة ، التالية: العصبي الجهاز أعراض من أكثر أو لواحد السريرية التجارب في التوقف معدالت ويعطي

الذاكرة فقدان واإلثارة ، واالرتباك ، والنشوة ، الطبيعي ، غير والحلم والنعاس ، التركيز ، وضعف واألرق ،

المركزي العصبي الجهاز أعراض ترددات ترد الشخصية. وتبدد الطبيعي غير والتفكير والذهول والهلوسة

11.الجدول في المحددة والمحيطي

بأ ، المختارةالعصبي الجهاز أعراض من أكثر أو واحد من يعانون الذين للمرضى المئوية النسبة 9: الجدول

التحكممجموعاتواحدةمرة مجم ٦٠٠ ايفافيرينز

)635 =ن (
٪

)1008 =ن (يوميامن:يعانون الذين المرضى نسبة
٪

خفيفةأعراض شدة أعراض أي

ج

دمعتدلةأعراض

هشديدةأعراض

األعراضنتيجة العالج وقف

52.7

33.3

17.4

2.0

24.6

15.6

7.7

1.3

2.11.1

السببية.عن النظر بغض عنها المبلغ األحداث يشمل أ

2./3المرحلة دراسات وثالث 006 دراسة من بيانات ب

اليومية.المريض أنشطة مع تتداخل ال أعراض  = "خفيف"ج

اليومية.األنشطة مع تتداخل قد التي األعراض  = "معتدل"د

للمريض.المعتادة اليومية األنشطة تقطع التي األحداث  = "شديدة"ه

إيفافيرينز. باستخدام عولجوا الذين المرضى في خطيرة نفسية عكسية تجارب عن اإلبالغ تم النفسية:األعراض

أو  efavirenzتلقوا الذين المرضى بين المحددة الخطيرة النفسية األعراض تواتر كان المضبوطة ، التجارب في

محاوالت  ، ٪)0.70.3٪ ، (االنتحاري التفكير  ، ٪)2.40.9٪ ، (الشديد االكتئاب التوالي ، على التحكم ، أنظمة

٪)0.40.3٪ ، (العظمة بجنون الفعل وردود  ، ٪)0.40.5٪ ، (العدواني والسلوك  ، )0.50٪ ، (المميتة غير االنتحار

التي اإلضافية النفسية األعراض . )نفسيةأعراض تحذيرات:  انظر( ٪)0.20.3٪ ، (الهوسية الفعل وردود  ،

في التوالي ، على التحكم ، أنظمة أو  efavirenzبـ عولجوا الذين المرضى بين 2٪ من أكبر بتواتر لوحظت

.٪)2. ٪)7(والعصبية  ، ٪)139٪ ، (القلق  ، ٪)1916٪ ، (االكتئاب كانت للرقابة الخاضعة السريرية التجارب

األسبوعين خالل يحدث معتدل إلى خفيف حطاطي جلدي طفح يكون ما عادة الجلدي الطفح الجلديالطفح

العالج باستمرار الجلدي الطفح يزول المرضى ، معظم في إيفافيرينز. باستخدام العالج بدء من األولين

يقطعون الذين المرضى في  Efavirenzاستخدام إعادة يمكن واحد. شهر غضون في إيفافيرينز باستخدام

الكورتيكوستيرويدات أو   /والهيستامين مضادات استخدام في النظر يمكن الجلدي. الطفح بسبب العالج

المرضىعند إيفافيرينز تناول عن التوقف يجب إيفافيرينز. تشغيل إعادة عند المناسبة
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تواتر توفير يتم الحمى. أو المخاطي الغشاء إصابة أو تقشر أو تقرحات بظهور مرتبط حاد جلدي طفح ظهور

10.الجدول في الجلدي الطفح نتيجة التوقف ومعدالت  NCIدرجة حسب الجلدي الطفح

بأ ، للعالجطارئ طفح من يعانون الذين للمرضى المئوية النسبة 10: الجدول

الجلديالطفح وصف
جدراسيصف

600ايفافيرينز
يومياواحدة مرة ملغ

الكبار
)1008 =ن (

٪

ايفافيرينز
اطفالاخصائي

مرضى
)57 =ن (

٪

مراقبة
مجموعات

الكبار
)635 =ن (

٪

منمئوية نسبة

يعانون:الذين المرضى

جلديطفح

المرتبة

األولىالدرجة من جلدي طفح

-

حكةحمامي ،

26.345.617.5

10.78.89.8

حطاطيلطاخي منتشر2الدرجة من جلدي طفح

الجافوالتقشر الجلدي الطفح

14.731.67.4

50من 42 صفحة2007Limited Arcolab Strides ، مايو



رطبةحويصلة3الدرجة من جلدي طفح

التقشر

تقرح

األشكالعديدة حمامي

جونسونستيفنز

سامةمتالزمة

النخري ،البشرة انحالل

يتطلبنخر

تقشيرجراحة

الجلدالتهاب

0.81.80.3

40.13.50.0الدرجة من جلدي طفح

معاملةاو عالج

التوقف

لكنتيجة

متسرع

-1.78.80.3

السببية.عن النظر بغض عنها المبلغ األحداث يشمل أ

2./3المرحلة دراسات وثالث 006 دراسة من بيانات ب

.NCIدرجات نظام ج

من يكون ما وغالباً األطفال مرضى عند شيوعاً أكثر الجلدي الطفح يكون 10 ، الجدول في موضح هو كما

.)احتياطاتانظر( )حدةأكثر أي (األعلى الدرجة

فئة من األخرى القهقرية الفيروسات مضادات استخدام عن توقفوا الذين المرضى في  efavirenzمع الخبرة

NNRTI  .باستخدام عالجهم تم الجلدي الطفح بسبب نيفيرابين تناول عن توقفوا مريضا عشر تسعة محدودة

باستخدام العالج تلقيهم أثناء متوسط   إلى خفيف جلدي بطفح المرضى هؤالء من تسعة أصيب إيفافيرينز.

الجلدي.الطفح بسبب المرضى هؤالء من اثنان وتوقف إيفافيرينز ،

بدون زيادات لوحظت إيفافيرينز. مع سببية عالقة وجود عدم من الرغم على البنكرياس ، التهاب عن اإلبالغ تم

 mg  600efavirenzبـ عولجوا الذين المرضى من بكثير أكبر عدد في الدم في األميالز مستويات في أعراض

.)المختبرتشوهات العكسية: التفاعالت انظر(الشاهد بالمرضى مقارنة

بـ عولجوا الذين المرضى من ٪ 2 ≥فيشديدة أو معتدلة شدة من منتقاة سريرية معاكسة تجارب لوحظت

Efavirenz  11.الجدول في معروضة مضبوطتين سريريتين تجربتين في

≥فيالشديدة أو المعتدلة الشدة ذات الضائرة األحداث عن اإلبالغ تم أناشئ- محدد عالج 11: الجدول
364ACTG و 006 الدراسات في  Efavirenzبـ المعالجين المرضى من 2٪

006دراسةالسلبيةاألحداث

والبروتياز- ، NNRTIالم- ،
الساذجون- المانعون المرضى

بايفافيرينز

+
ZDV  /الم
)412 =ن (

364ACTG دراسة
 NNRTIو  NRTIفي الخبرة ذوي المرضى

السذج-  Inhibitor Proteaseو

بايفافيرينز

نلفينافير +

بايفافيرينز

+
إندينافير

+
بايفافيرينز

+
NRTIs

)65 =ن (

نلفينافير

+
NRTIs

)66 =ن (
إندينافير

)415 =ن (
ZDV  /الم
)401 =ن (

النيكوتينبدائل  +

)64 =ن (

جأسبوعا62.7ًجأسبوعا70.9ًجأسبوعا71.1ًجأسبوعا76ًجأسبوعا102ًجأسبوعا180ً

ككلالجسد
٪3٪02٪9٪5٪8إعياء
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الم

دوخة والمحيطيالمركزي العصبي الجهاز

الراسصداع

أرق

تركيز

السمعضعف

طبيعيغير

أحالم

نعاس

الشهيةفقدان

الهضميالجهاز
غثيان

التقيؤ

إسهال

الهضمسوء

بطنوجع

نفسية
قلق

كآبة

العصبية

والمالحقالجلد
متسرع

حكة

1٪2٪8٪13٪6٪17٪

9٪

8٪

7٪

5٪

9٪

5٪

2٪

3٪

2٪

5٪

6٪

2٪

6٪

3٪

7٪

3٪

2٪

>1٪

0

0

0

0

2٪

0

3٪1٪0---

2٪

1٪

2٪

>1٪

>1٪

>1٪

0

0

0

2٪

0

2٪

10٪

6٪

3٪

4٪

2٪

6٪24٪3٪2٪

-

3٪

0

2٪

-

9٪

2٪

3٪

5٪

4٪

14٪

6٪

6٪

-

14٪

0

2٪5٪3٪3٪3٪

2٪

5٪

4٪

4٪

2٪

>1٪

>1٪

-

3٪

-

0

-

5٪

2٪02٪02٪

11٪

>1٪

16٪

1٪

5٪

1٪

9٪

9٪

5٪

5٪

9٪

9٪

األحداث جميع يشمل 006. للدراسة معروفة غير عالقة أو عقار بدراسة مرتبطة تكون أن يحتمل التي الضائرة األحداث يشمل أ

.364ACTG للدراسة العقار بدراسة عالقتها عن النظر بغض الضائرة

يومياً.واحدة مرة مجم 600 إيفافيرينز إعطاء يتم ب

العالج.مدة متوسط   ج

محدد.غير  =-

ZDV =الميفودين  =الم .زيدوفودين ،

16 و 3 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال من مريضاً 57 من ٪10 ≥فيالسريرية المعاكسة التجارب لوحظت

الحيوية للمضادات المكملة غير األدوية من أكثر أو وواحد ونلفينافير إيفافيرينز كبسوالت تلقوا والذين عاماً

 ، ٪)16(إغماء   /دوار  /دوار ، ٪) )16(سعال  ، ٪)21(حمى  ، ٪)39(رخو براز   /إسهال ، ٪)46(جلدي طفح كانوا:

(18٪ العصبي الجهاز أعراض حدوث نسبة كانت . ٪)11(صداع  ، ٪)12(قيء   /غثيان ، ٪)14(إزعاج   /ألم  /وجع

الدرجة من جلدي طفح من يعانيان مريضان وكان 3 ، الدرجة من جلدي طفح من واحد مريض عانى . )57/10

وجلديطفح االحتياطات:  أيضاًانظر (الجلدي الطفح بسبب العالج عن توقفوا  ٪)9(مرضى وخمسة 4 ،

التسويقبعد ما تجربة  .)األطفالاستخدام

االحتياطات:  انظر(الجسم في الدهون تراكم   /توزيعوإعادة والوهن ، التحسسية ، الفعل ردود ككل:الجسد

)الدهونتوزيع إعادة

اعتالل تنمل ، الحس ، نقص تشنجات ، ترنح ، طبيعي ، غير تنسيق والمحيطي:المركزي العصبي الجهاز

ورعاشعصبي ،

التثديالصماء:الغدد
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القلب  االمتصاصوسوء اإلمساك الهضمي:الجهاز

القلبوخفقان احمرار الدموية:واألوعية

 الكبدوالتهاب الكبدي ، والفشل الكبدي ، االنزيم زيادة الصفراوية:والقنوات الكبد نظام

العضلي الجهاز  الدمشحوم ارتفاع الدم ، كوليسترول فرط والتغذوي:الغذائي التمثيل

عضلياعتالل عضلي ، ألم مفصلي ، ألم الهيكلي:

والعصاب ، والهوس ، العاطفية ، واالنفعاالت واألوهام ، واإلثارة ، العدوانية ، الفعل ردود النفسي:الطب

واالنتحاروالذهان ، والبارانويا ،

التنفسضيق تنفسي:

لون تغير للضوء ، التحسسي الجلد التهاب األظافر ، اضطرابات األشكال ، عديدة حمامي والمالحق:الجلد

جونسونستيفنز متالزمة الجلد ،

 وطنينطبيعية غير رؤية المميزة:الحواس

المختبرتشوهات

تجربتين في  efavirenzبـ المعالجين المرضى من ٪2 ≥في3-4 الدرجة من المختارة المختبر تشوهات عن اإلبالغ تم

12.الجدول في معروضة سريريتين

المعالجين المرضى من ٪2 ≥فيعنها اإلبالغ تم التي 3-4 الدرجة من المختارة المختبر تشوهات 12: الجدول

364ACTG و 006 الدراسات في  Efavirenzبـ

006دراسة

-LAMو  -NNRTIو
البروتياز

الساذجون- المانعون المرضى

364ACTG دراسة
NRTIالخبرة ذوي من ،

-NNRTIوالبروتياز
الساذجون- المانعون المرضى

أايفافيرينز

+
نلفينافير

أايفافيرينز

+
ZDV  /الم
)412 =ن (

أايفافيرينز

+
إندينافير

)415 =ن (

+إندينافير
ZDV  /الم

أايفافيرينز

النيكوتينبدائل  +

نلفينافير

النيكوتينبدائل  +

)66 =ن ( )65 =ن (النيكوتينبدائل  +)401 =ن (عامل
)64 =ن (حد

70.9بأسبوعا76ً

بأسابيع

62.7

بأسابيع 180

بأسابيع

102

بأسابيع

71.1

بأسابيع
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كيمياء

ALT
أست

GGTج

األميليز

الجلوكوز

ULN ×  5<
ULN ×  5<
ULN ×  5<
ULN ×  2<
< 250

ديسيلتر  /ملغ

≤751

ديسيلتر  /ملغ

5٪

5٪

8٪

4٪

3٪

8٪

6٪

7٪

4٪

3٪

5٪

5٪

3٪

1٪

3٪

2٪

6٪

5٪

0

5٪

6٪

8٪

3٪

8٪

0

6٪

5٪

2٪

2٪3٪

٪17٪8٪11٪6٪6٪9دالثالثيةالدهون

الدمأمراض

٪2٪3٪2٪5٪3٪310مم  /750<العدالت

يومياً.واحدة مرة مجم 600 إيفافيرينز إعطاء يتم أ

العالج.مدة متوسط   ب

الكبد.بتسمم مرتبط غير إنزيم تحريض  efavirenzيتلقون الذين المرضى في  GGTلـ المعزولة االرتفاعات تعكس قد ج

صائم.غير د

ULN =للطبيعي األعلى  .الحد ALT =أمينوترانسفيراز  .أالنين AST =األسبارتات أمين  .ناقلة GGT =جلوتاميل جاما-.ناقلة
ZDV =الميفودين  =الم  .زيدوفودين ،

في . Cأو   /و Bالكبد التهاب من تاريخ لديهم الذين المرضى في الكبد وظائف اختبارات مراقبة يجب

(إيفافيرينز على تحتوي بأنظمة مريضاً 137 عالج تم 006 ، الدراسة من األجل طويلة البيانات مجموعة

 ً)أسبوعا56 المتوسطة ، المدة (التحكم نظام كان  aبـ عالجهم تم مريضاً 84 و  ً)أسبوعا68 العالج ، مدة متوسط

اللتهاب المضاد الجسم ( Cأو   /و )اإليجابيالسطح مستضد ( Bالكبد التهاب فحص عند المصل في إيجابياً

أكثر إلى  ASTفي االرتفاعات تطورت المشتركة ، بالعدوى المصابين المرضى هؤالء بين من . )إيجابي Cالكبد

التحكم ، ذراع في المرضى من ٪ 7 و  efavirenzأذرع في المرضى من ٪ 13 في  ULNأضعاف خمسة من

7٪ و  efavirenzأذرع في المرضى من ٪ 20 في تطورت  ULNأضعاف خمسة من أكثر إلى  ALTوارتفاعات

.)احتياطاتالمشتركة ،بالعدوى المصابين المرضى بين التحكم. ذراع في المرضى من

غير المتطوعين بعض في 10-20٪ بنسبة الكلي الكوليسترول في األساس خط من زيادات لوحظت الدهون:

الميفودين ،  +زيدوفودين  +إيفافيرينز بـ عولجوا الذين المرضى في . efavirenzيتلقون الذين المصابين

التوالي. على 25٪ و 20٪ بحوالي  HDLو الصائم غير الكلي الكوليسترول في األساس خط من زيادات لوحظت

الكوليسترول في األساس خط من زيادات لوحظت  ، indinavir + efavirenzبـ عولجوا الذين المرضى في

غير الكلية الكوليسترول مستويات عن اإلبالغ تم التوالي. على 35٪ و 40٪ بحوالي  HDLو الصائم غير

بـ عولجوا الذين المرضى من التوالي على 9٪ و 34٪ في ديسيلتر   /مجم300 و ديسيلتر   /مجم240 ≥الصائمة

 +إيفافيرينز بـ المعالجين المرضى من التوالي ، على 20٪ و 54٪ الميفودين ،  +زيدوفودين  +إيفافيرينز

28٪و إندينافير ،
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تأثيرات تمييز يتم لم الميفودين.  +زيدوفودين  +بإندينافير عولجوا الذين المرضى من التوالي على 4٪ و

األهمية صائمين. غير مرضى من عينات أخذ تم حيث جيد بشكل  LDLو الثالثية الدهون على إيفافيرينز

.)احتياطات انظر(معروفة غير النتائج لهذه السريرية

كاذبة إيجابية البول اختبار نتائج لوحظت وقد القنب. بمستقبالت  Efavirenzيرتبط ال : القنباختبار تفاعل

كانت عندما  Efavirenzيتلقون الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين غير المتطوعين في القنب

CEDIA Microgenics® اختبار استخدام تمDAU  المستويات متعددTHC  .نتائج على الحصول تم للفحص

الكتلي.الطيف قياس   /الغازكروماتوجرافيا باستخدام تحديداً أكثر تأكيدي اختبار إجراء تم عندما سلبية

 ، THCالمستويات متعدد  DAU CEDIAميكروجينكس مقايسة (تحليلها تم التي الثالثة االختبارات من

على  .AxSYM®efavirenzو  ، ]وشركةتشخيصية ، كواشف [ Cannabinoidإلنزيم المناعية والمقايسة

الكانابينويد مقايسات بمصنعي االتصال يجب معروفة. غير الثالثة هؤالء بخالف الكانابينويد فحص اختبارات

نتائج أظهر  efavirenzيتلقون الذين المرضى مع فحوصاتهم استخدام بشأن إضافية معلومات على للحصول

 DAU CEDIAالمستويات متعدد  THCآثار حقيقية. سلبية نتائج األخريان المقايستان قدمت كاذبة. إيجابية

Microgenics  فحص ،فقطAssay(  Cannabinoid

الجرعةفرط

معروف ترياق يوجد ال إيفافيرينز:أقراص مع مغلفة أقراص مجم 300 زيدوفودين   /مجم150 الميفودين

إيفافيرينز.أو زيدوفودين أو للالميفودين

أي مالحظة يتم لم الميفودين ؛ من جرامات 6 تناول بالغ لشخص واحدة حالة عن اإلبالغ تم الميفودين:

من ضئيلة كمية إزالة تمت ألنه نظراً طبيعية. الدموية االختبارات وظلت سريرية أعراض أو عالمات

وغسيل المستمر ، المتنقل البريتوني الكلى وغسيل  ، )ساعات4 لمدة (الكلى غسيل طريق عن الالميفودين

حالة في سريرية فائدة سيوفر المستمر الكلى غسيل كان إذا ما المعروف غير فمن اآللي ، البريتوني الكلى

الميفودين.من زائدة جرعة

هذه تتضمن والبالغين. األطفال مرضى لدى زيدوفودين من حادة زائدة جرعات عن اإلبالغ تم زيدوفودين:

األخرى الحوادث وشملت والقيء. الغثيان هي الوحيدة المتسقة النتائج كانت جراماً. 50 إلى تصل التعرضات

كانت كبير. صرع نوبة عن واحد وتقرير واالرتباك ، والخمول ، والنعاس ، والدوخة ، الصداع ، عنها المبلغ

على ضئيل تأثير البريتوني الكلى وغسيل الكلى لغسيل أن يبدو المرضى. جميع تعافى عابرة. الدموية التغيرات

.GZDVاألساسي ، المستقلب من التخلص تحسين يتم بينما زيدوفودين ، إزالة

الجهاز أعراض زيادة عن الخطأ طريق عن يومياً مرتين مجم 600 تناولوا الذين المرضى بعض أبلغ إيفافيرينز:

إرادية.ال عضلية تقلصات من المرضى أحد يعاني العصبي.
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العالمات مراقبة ذلك في بما عامة ، داعمة تدابير من إيفافيرينز من الزائدة الجرعة عالج يتكون أن يجب

غير الدواء إزالة في للمساعدة المنشط الفحم إدارة استخدام يمكن للمريض. السريرية الحالة ومراقبة الحيوية

عالية بدرجة مرتبط  efavirenzألن نظراً إيفافيرينز. من الزائدة للجرعة محدد ترياق يوجد ال الممتص.

الدم.من كبير بشكل الدواء الكلى غسيل يزيل أن المرجح غير فمن بالبروتين ،

االستعمالوطريقة الجرعة

يجب لذلك . efavirenzو  zidovudine/  lamivudineقرص امتصاص على الطعام تأثير تقييم يتم لم

الصيام.ظروف تحت إيفافيرينز مع المعبأ زيدوفودين   /الميفودينقرص تناول

والمراهقون:الكبار

واحد قرص هي كجم 40 يزنون الذين  ً)عاما12  (≥والمراهقين للبالغين بها الموصى الفموية الجرعة

يومياً.مرتين  )مجم300   /مجمZidovudine/  Lamivudine ) 150من

فارغة ، معدة على يوميا ًواحدة مرة  )مجم600 (واحد قرص هي  efavirenzمن بها الموصى الجرعة

زيادة إلى الطعام مع إيفافيرينز تناول بعد لوحظت التي إيفافيرينز تراكيز زيادة تؤدي قد النوم.وقت ويفضل

في الجرعات تؤدي قد .)الفمامتصاص على الغذاء تأثير السريرية: الصيدلة انظر(الضائرة األحداث تواتر

االحتياطات: العصبي ، الجهاز أعراض تحذيرات: انظر(العصبي الجهاز أعراض تحمل تحسين إلى النوم وقت

.)العكسيةالتفاعالت وللمرضى ،معلومات

األطفالطب

أو سنة 12 <األطفاللمرضى إيفافيرينز أقراص مع المعبأة زيدوفودين   /الميفودينأقراص باستخدام ينُصح ال

كجم.40 عن وزنهم يقل الذين األطفال مرضى في

الشيخوخةطب

أقراص تناول عند الحذر توخي يجب أنه إال للجرعة ، محددة تعديالت بإجراء يوصى ال أنه من الرغم على

.ً)عاما65  (>المسنين للمرضى إيفافيرينز أقراص مع المعبأة زيدوفودين   /الميفودين

الكبديوالقصور الكلوي القصور

القصور من يعانون الذين للمرضى به ينصح ال نكونإيفافيرينزأقراص مع معبأة زيدوفودين   /الميفودينأقراص

من يعانون الذين أو الكلى لغسيل يخضعون الذين للمرضى أو  )دقيقة  /مل50 <الكرياتينين تصفية (الكلوي

الكبد.وظائف اختالل

يراقب:
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العالج. ومدة وبجرعة العظم نخاع الحتياطي المسبقة بالمعالجة مرتبطة الدموية السمية أن يبدو زيدوفودين:

مرض من يعانون الذين المرضى في وخاصة العظمي ، النخاع احتياطي ضعف من يعانون الذين المرضى في

أو الدم فقر عن للكشف الدم لمؤشرات المتكررة بالمراقبة يوصى األعراض ، المتقدم المكتسب المناعة نقص

المرضى في الدم نقل أو   /والجرعة وقف أو   /والجرعة انقطاع يبرر ما هناك يكون قد الخطيرة. العدالت قلة

في انخفاض يحدث قد دموية ، سمية من يعانون الذين المرضى في كبير. دم بفقر يصابون الذين

أسابيع.8 إلى 6 بعد العدالت قلة تحدث ما وعادة أسابيع ، 4 إلى 2 من مبكر وقت في الهيموجلوبين

مثل مساعدة تدابير باستخدام مناسباً العالج استئناف يكون فقد الجرعة ، انقطاع بعد النخاع استرداد حدث إذا

وتحمل المصل إرثروبويتين مستوى مثل الدموية المؤشرات على اعتماداً بها ، الموصى بالجرعات ألفا إيبويتين

المريض.

  /الميفودينألقراص المزمن المتزامن التناول تلقيهم أثناء الواضح الدم فقر من يعانون الذين للمرضى بالنسبة

في النظر يمكن  ، )الفالبرويكحمض فلوكونازول ، المثال ، سبيل على (األخرى األدوية وبعض زيدوفودين

زيدوفودين.  /الميفودينأقراص جرعة انقطاع

األنواع(الدموية السمية بسبب بالزيدوفودين العالج عن التوقف إلى يحتاجون الذين للمرضى بالنسبة

زيدوفودين.  /الميفودينبأقراص العالج عن التوقف يجب  ، )

زودتكيف

عبارة وزيدوفودينمجم 300 و الميفودين مجم 150 على قرص كل يحتوي زيدوفودين.  /الميفودينأقراص

واحد جانب على  LZنقش مع بالفيلم مغلفة للصفرة المائل األبيض إلى األبيض باللون مطلية أقراص عن

. إيفافيرينزأقراص  للتمزققابل غطاء مع  HDPEمل 85 عبوة في معبأة حبة 60 اآلخر. الجانب على وسهل

عادي بالفيلم ، مغلف قرص كبسولة ، شكل على أبيض ، لونه إيفافيرينز ، من ملغ 600 على يحتوي قرص ، كل

قابل غطاء مع مل 50 بسعة الكثافة عالي إيثيلين البولي من حاويات في معبأة قرصاً 30 الجانبين. كال على

.)ممددإيثيلين بولي ( EPEرغوي حشو مع للتمزق

تخزين: مطبوعة.كرتون علبة في واحدة حاوية كل تغليف يتم

أقراص:زيدوفودين   /الميفودين

من احم . ]USPفيها المتحكم الغرفة حرارة درجة انظر [ )فهرنهايتدرجة 77 إلى درجة 68 (مئوية درجة 25 إلى 20 حرارة درجة في تخزين

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية بجميع احتفظ الضوء.

إيفافيرينز:

الغرفة حرارة درجة انظر [ )فهرنهايتدرجة 77 إلى درجة 68 (مئوية درجة 25 إلى درجة 20 عند  Efavirenzأقراص تخزين يجب

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية بجميع احتفظ الضوء. من احم . ]USPفيها المتحكم

بواسطة:صنع
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المريضحزمة معلومات

600 (إيفافيرينز أقراص مع بالتشارك مغلفة أقراص  )مجم300 (زيدوفودين  ) /مجم150 (الميفودين

)مجم

إنذار:

يجب ال من "قسم قراءة أيضاً يرجى إيفافيرينز. أقراص مع باالشتراك مغلفة زيدوفودين   /الميفودينأقراص

.Efavirenz"أقراص مع مشترك بشكل مغلفة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص يأخذ أن

تناولهاينبغي ال التي األدوية على تعرف

المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص مجموعة تناول في البدء قبل بعناية هذه المريض حزمة اقرأ

جديدة معلومات هناك تكون قد ألنه عبوة ، على تحصل مرة كل وفي  ، Efavirenzأقراص مع مشترك بشكل

أقراص وطبيبك أنت تناقش أن يجب طبيبك. مع التحدث إلى الحاجة محل تحل ال المعلومات هذه متوفرة.

Zidovudine/  Lamivudine  أقراص مع المعبأةEfavirenz  تناول في تبدأ عندما األدوية بهذه يتعلق فيما

األدوية. هذه استخدام أثناء الطبيب رعاية تحت تظل أن يجب المنتظمة. الفحوصات وفي بك الخاص الدواء

الموضحة الخاصة الظروف من أي باستثناء أدويتك ، على تغييرات أي إجراء قبل طبيبك استشارة عليك يجب

الكبد.مشاكل أو الجلدي بالطفح يتعلق فيما أدناه

  /الميفودينأقراص عن أعرفها أن يجب التي األخرى الجانبية واآلثار المهمة المعلومات هي ما

إيفافيرينز؟أقراص مع المعبأة زيدوفودين

 زيدوفودين  /الميفودينقرص يسبب أن يمكن

الكبدومشاكل اللبني الحماض

تسبب أن زيدوفودين ،   /الميفودينأقراص ذلك في بما البشرية ، المناعة نقص فيروس أدوية لبعض يمكن

.)الكبدتضخم (الكبد تضخم مع اللبني الحماض تسمى خطيرة ولكنها نادرة حالة

التالية:األعراض واجهت إذا الفور على طبيبك مع تواصل

المعدة ؛في متوقع غير أو عادي غير انزعاج أو والقيء الغثيان•

والتعب.الضعف•

التنفس؛في ضيق•

والساقين.الذراعين في ضعف•

العينين.أو الجلد اصفرار•

المعدة.من العلوي الجزء في ألم أو•

12من 1 الصفحة



 ، )الحواملالنساء ذلك في بما (النساء الكبد. مشاكل أو اللبني للحماض المبكرة األعراض هذه تكون قد

مثل البشرية المناعة نقص فيروس أدوية تناولوا الذين واألشخاص الوزن ، زيادة من يعانون الذين واألشخاص

الحماض يعد الكبد. وتضخم اللبني بالحماض لإلصابة أكبر فرصة لديهم طويلة لفترة وزيدوفودين الميفودين

الحالة هذه تسبب أن يمكن الحاالت بعض في المستشفى. في معالجتها ويجب طارئة طبية حالة اللبني

الموت

 )B )HBVالكبدالتهاب بفيروس اإلصابة تفاقم
 zidovudine/  lamivudineأقراص يتناولون الذين  ، Bالكبد التهاب بعدوى المصابون المرضى يصاب قد

ذي من أسوأ بطريقة فجأة المرض يعود عندما  "النوبة"يحدث لديهم. الكبد التهاب  "اشتعال"بـ يوقفونها ، ثم

عن الكبد وظائف مراقبة طبيبك على يجب الوبائي ، الكبد التهاب فيروس بعدوى مصاباً كنت إذا قبل.

لفيروس المضادة األدوية تناول إلى تحتاج قد زيدوفودين.   /الميفودينأقراص إيقاف بعد أشهر لعدة كثب

.Bالكبد التهاب

الدمويةالسمية

الدم خاليا عدد انخفاض (العدالت قلة ذلك في بما الدموي بالتسمم زيدوفودين   /الميفودينأقراص ارتبطت

البشرية المناعة نقص فيروس مرض من يعانون الذين المرضى في خاصة الشديد ، الدم وفقر  ء)البيضا

(بأعراض مصحوب عضلي باعتالل زيدوفودين   /الميفودينألقراص المطول االستخدام ارتبط المتقدم.

.)عضليةمشاكل

والريبافيريناإلنترفيرون على القائمة األنظمة مع استخدم

المناعة نقص فيروس بعدوى المصابين المرضى في  )الوفاةإلى أحياناً يؤدي (الكبد مرض في تفاقم حدث

من أيضاً عالجهم ويتم البشرية المناعة نقص لفيروس مضادة أدوية يتناولون الذين  Cالكبد والتهاب البشرية

  /Zidovudineأقراص تتناول كنت إذا ريبافيرين. بدون أو مع باإلنترفيرون  Cالكبد التهاب عدوى

Lamivudine  إبالغ من فتأكد جانبية ، آثار من تعاني وكنت ريبافيرين بدون أو مع للفيروسات مضاد وكذلك

طبيبك.

الجسمدهون في التغييرات

المناعة نقص لفيروس المضادة األدوية يتناولون الذين المرضى بعض لدى الجسم دهون في تغيرات تحدث

 ، )"الجاموسسنام ("والرقبة الظهر من العلوي الجزء في الدهون كمية زيادة التغييرات هذه تشمل قد البشرية.

واآلثار األسباب والوجه. والذراعين الساقين من الدهون فقدان أيضاً يحدث قد الجذع. وحول الثديين ، في

معروفة.غير الدهنية التغيرات لهذه المدى طويلة الصحية
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المجموعةهذه تناول عن فتوقف التالية ، الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا

الفور:على طبيبك أخبر أو الطارئة الطبية العناية واطلب وزيدوفودين الميفودين

)النحلخاليا أو الوجه ، أو اللسان أو الشفتين تورم الحلق ، إغالق التنفس ، في صعوبة (تحسسي فعل رد

 ؛

أوضعفها. أو العضالت آالم

ألماً.أو وخزاً أو خدراً يسبب قد والذي  ، )األعصابتلف (المحيطية األعصاب اعتالل

خطورة.أقل أخرى جانبية آثار تحدث قد

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

صداع؛الشهية. قلة أو إسهال ، قيء ، خفيف ، غثيان

دوخة؛

اإلكتئابقلق

عضليألم

حمُى

األرق

يكون أو عادي غير يبدو جانبي أثر أي عن طبيبك إلى تحدث هنا. المذكورة تلك غير جانبية آثار أيضاً تحدث قد

خاص.بشكل مزعجاً

Efavirenzيسبب أن يمكن

العصبي ، الجهاز أعراض هي إيفافيرينز بـ عولجوا الذين المرضى في لوحظت التي الضائرة األحداث أهم

جلدي.وطفح خطيرة ، نفسية وأعراض

هياج ، ارتباك ، نشوة ، طبيعية ، غير أحالم نعاس ، التركيز ، ضعف أرق ، دوار ، العصبي: الجهاز أعراض

الشخصية.وتبدد طبيعي ، غير تفكير ذهول ، هلوسة ، ذاكرة ، فقدان

أثناء غاضب سلوك أو غريبة أفكار أو حاد اكتئاب من المرضى من قليل عدد يعاني خطيرة:نفسية مشاكل

الحدوث إلى المشاكل هذه تميل بالفعل. انتحر وبعضهم انتحارية أفكار لديهم المرضى بعض إيفافيرينز. تناول

أنك تعتقد كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل عقلي. مرض من يعانون الذين المرضى في األحيان من كثير في

تناول في االستمرار عليك يجب كان إذا ما تحديد من طبيبك يتمكن حتى النفسية ، األعراض هذه من تعاني

إيفافيرينز.
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الجسمدهون في التغييرات

المناعة نقص لفيروس المضادة األدوية يتناولون الذين المرضى بعض لدى الجسم دهون في تغيرات تحدث

 ، )"الجاموسسنام ("والرقبة الظهر من العلوي الجزء في الدهون كمية زيادة التغييرات هذه تشمل قد البشرية.

واآلثار األسباب والوجه. والذراعين الساقين من الدهون فقدان أيضاً يحدث قد الجذع. وحول الثديين ، في

معروفة.غير الدهنية التغيرات لهذه المدى طويلة الصحية

والتركيز وصعوبة والنعاس النوم ومشاكل الدوخة من المرضى من العديد يعاني الشائعة:الجانبية األعراض

تتناول كنت إذا الجانبية اآلثار هذه تقليل يمكن إيفافيرينز. باستخدام العالج أثناء عادية غير أحالم أو   /

كانت إذا أسابيع. لبضعة الدواء تناول بعد الزوال إلى أيضاً تميل فارغة. معدة على النوم وقت في إيفافيرينز

خطيرة ، نفسية مشاكل من أيضاً ستعاني أنك يعني ال فهذا الدوخة ، مثل الشائعة ، الجانبية اآلثار هذه لديك

هذه من أي استمرت إذا الفور على طبيبك أخبر الغاضب. السلوك أو الغريبة األفكار أو الشديد االكتئاب مثل

حدةأكثر األعراض هذه تكون أن الممكن من تزعجك. كانت إذا أو الجانبية اآلثار

.)الشارع(المزاج تغير التي األدوية أو الكحول مع إيفافيرينز استخدام تم إذا

مثل خطيرة ، تكون قد التي األنشطة فتجنب نعسان ، أو التركيز ، في صعوبة لديك أو بالدوار ، تشعر كنت إذا

اآلالت.تشغيل أو القيادة

قد المرضى ، من قليل عدد في العالج. في تغيير أي دون الجلدي الطفح تختفي ما عادة شائع. الجلدي الطفح

الجلدي الطفح يكون قد الفور. على بطبيبك فاتصل جلدي ، بطفح أصبت إذا خطيراً. الجلدي الطفح يكون

آثار أي أو جلدي طفح ظهور الحظت إذا الفور على طفلك طبيب أخبر األطفال. بعض عند خطيرة مشكلة

إيفافيرينز.عالج طفلك تلقي أثناء أخرى جانبية

مقدم أو طبيبك أخبر واإلسهال. والقيء المعدة واضطراب التعب األخرى الشائعة الجانبية اآلثار تشمل

.efavirenzتناول أثناء جانبية آثار أي الحظت إذا الصحية الرعاية

آخر.سبب ألي أو الجانبية اآلثار بسبب  efavirenzتناول عن التوقف قبل بطبيبك اتصل

الصيدلي أو طبيبك من اطلب إيفافيرينز. استخدام مع الممكنة الوحيدة الجانبية اآلثار هي هذه ليست

ستتناولها.التي األدوية وجميع  efavirenzلـ الجانبية اآلثار من كاملة قائمة على الحصول
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؟Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص هي ما

الالميفودين من كل يعتبر وزيدوفودين. الميفودين عقارين ، من مزيج هي زيدوفودين   /الميفودينأقراص

العكسي النسخ مثبط "تسمى البشرية المناعة نقص لفيروس المضادة األدوية من نوعاً والزيدوفودين

يسمى البشرية المناعة نقص لفيروس المضادة األدوية من نوع هو  NRTI)( .Tablets Efavirenzللنيوكليوزيد

نقص فيروس لعالج تسُتخدم طبياً موصوفة أدوية هذه . )(NNRTIالنوكليوزيد غير العكسي النسخ مثبط "

)المكتسبالمناعة نقص متالزمة (اإليدز لمرض المسبب الفيروس وهو  ، )1HIV-(1 النوع من البشرية المناعة

.)2HIV-(2 النوع من البشرية المناعة نقص فيروس عدوى عالج في  NNRTIsاستخدام يتم ال .

؟Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تعمل كيف

أقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص مجموعة تساعد قد معاً ، استخدامها عند

Efavirenz  عدد وزيادة  )"الفيروسيالحمل "يسُمى (الدم في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل في

الجهاز يساعد المناعة. لجهاز المهمة   )T( CD4خالياالبشري المناعي العوز فيروس عدوى تدمر .  )CD4 )Tخاليا

  )CD4 )Tخالياعدد وزيادة البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل يؤدي قد العدوى. مكافحة في المناعي

جهاز يكون عندما تحدث أن يمكن التي العدوى أو الموت خطر من يقلل وقد لديك ، المناعة نظام تحسين إلى

ضعيفاً.لديك المناعة

البشرية المناعة نقص فيروس  Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تعالج هل

اإليدز؟أو

نقص فيروس عدوى  Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تعالج ال

أقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص كانت إذا ما نعرف ال اإليدز.أو البشرية المناعة

Efavirenz  بها يصاب التي الطبية المشكالت من أقل عدد لديك أو أطول لفترة العيش على ستساعدك

زيارة في استمر األخرى. االلتهابات مثل اإليدز ، أو البشرية المناعة نقص بفيروس المصابون األشخاص

تحدث.طبية مشاكل أي عن واإلبالغ بانتظام طبيبك

فيروس انتقال خطر من  Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تقلل هل

اآلخرين؟إلى البشرية المناعة نقص

انتقال خطر من  Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تقلل ال

اإلبر ،ومشاركة الجنسي ، االتصال خالل من آخرين أشخاص إلى البشرية المناعة نقص فيروس

12من 5 صفحة



باستخدام اآلمن الجنس ممارسة دائماً المهم من اآلخرين ، وصحة صحتك أجل من لدمك.التعرض أو

االتصال فرصة لتقليل للحاجز أخرى طريقة أي أو يوريثين البولي أو الالتكس من المصنوع الذكري الواقي

المتسخة.اإلبر مشاركة أو استخدام بإعادة أبداً تقم ال الدم. أو المهبلية اإلفرازات أو المنوي بالسائل الجنسي

أشخاص إلى البشرية المناعة نقص فيروس انتقال منع كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا طبيبك اسأل

آخرين.

؟Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تناول عليه يجب ال الذي من

مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تناول كان إذا ما تقرر أن عليك طبيبك ، مع بالتعاون

لك.مناسبة  Efavirenzأقراص

:كنت:إذا  Efavirenzأقراص مع مشتركة عبوات في  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تتناول ال

و  lamivudineالنشطة المكونات ذلك في بما المكونات ، من أي من حساسية لديهم•

ziodovudine  وefavirenz ،  هذه نهاية في فعالةغير مكونات  انظر(النشطة غير والمكونات

هذه من أي تجاه حساسية من تعاني أنك تعتقد كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر . )النشرة

المكونات.

ألنك  .)األدويةقائمة على للحصول أخرى؟أدوية تناول يمكنني هل انظر(األدوية بعض تناول•

خطيرة.جانبية ألعراض تتعرض قد

.)كجم40 (رطال 88ً من أقل وزنهم كان أو عاماً 12 من أقل•

النفسية المشاكل مثل األدوية لهذه الجانبية اآلثار من التعافي بعد األدوية هذه تشغيل تعيد ال كذلك

دون األدوية هذه تناول عند حدثت التي الجلدية الفعل ردود أو الكبد ، مشاكل أو اللبني الحماض أو الخطيرة ،

طبيبك.استشارة
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األدوية؟هذه تناول قبل طبيبي أخبر أن يجب ماذا

كنت:إذا طبيبك أخبر  ، efavirenzمع المعبأة  zidovudine/  lamivudineأقراص تناول قبل

ا

ا

ا

ا

ا

الكلى ؛لغسيل تخضع أو الكلى في مرض لديك

أن سبق . )الكبدالتهاب (الكبد التهاب لديك كان أو الكبد في مرض لديك كان

جلدية ، أمراض لديك الكحول ؛ أو المخدرات تعاطيت أو عقلي بمرض أصبت

الجلدي.الطفح مثل

المثال ، سبيل على (للنوبات األدوية تتناول كنت أو النوبات من مضى وقت أي من عانيت

مستويات فحص في طبيبك يرغب قد . )الفينوباربيتالأو الكاربامازيبين أو الفينيتوين

آلخر ؛وقت من دمك في األدوية

مرضعة.أو للحمل تخطط أو حامل ا

كيف ؟ Efavirenzأقراص مع معبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص أتناول أن يجب كيف

تخزينها؟يمكنني

 Efavirenzأقراص مع مشتركة عبوات في  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تأخذ أن يجب•

النوم.وقت في ذلك يكون أن ويفضل فارغة ، معدة على

تكرار من يزيد قد مما جسمك ، في الدواء كمية من يزيد الطعام مع إيفافيرينز أقراص تناول إن•

الجانبية.اآلثار

إزعاجاً.أقل الجانبية اآلثار بعض يجعل النوم وقت في  Efavirenzأقراص تناول إن•

والمراهقونالكبار

أو عن وزنهم يزيد والذين عاماً 12 عن أعمارهم تزيد الذين والمراهقين للبالغين بها الموصى الفموية الجرعة

هي:ً )رطال88 (كجم 40 يساوي

أن يجب يوميا.ً مرتين  )مجم300   /مجم150 (زيدوفودين   /الميفودينواحد قرص•

وفارغة معدة على ساعة 12 كل زيدوفودين   /الميفودينأقراص تؤخذ

النوم.قبل فارغة معدة على يوميا ًواحدة مرة يؤخذ  )مجم600 (إيفافيرينز من واحد قرص•
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األطفالطب

األطفال لمرضى  Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص باستخدام ينُصح ال

ً.)رطال88 (كجم 40 عن وزنهم يقل الذين أولئك أو عاماً 12 عن أعمارهم تقل الذين

حرارة درجة في  Efavirenzأقراص مع مشتركة عبوات في  Zidovudine/  Lamivudineأقراص بتخزين قم

تعد لم التي األدوية من تخلص . )فهرنهايتدرجة 77 إلى درجة 68 (مئوية درجة 25 إلى درجة 20 بين الغرفة ،

هذه تخزن ال األليفة. والحيوانات األطفال متناول عن بعيداً األدوية بجميع احتفظ الصالحية. منتهية أو مطلوبة

المطبخ.حوض من بالقرب أو الحمام أدوية خزانة مثل رطب مكان في األدوية

جرعة؟فاتني إذا يحدث ماذا

نسيت إذا . Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص من جرعات أي تفوت ال

الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ممكن. وقت أسرع في فتناولها األدوية ، هذه تناول

التالية.الجرعة تضاعف ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة

مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص من زائدة جرعة ما شخص تناول إذا أفعل ماذا

؟Efavirenzأقراص

 Zidovudine/  Lamivudineأقراص من زائدة جرعة تناولت قد آخر شخص أي أو أنك في تشك كنت إذا

مراقبة مركز أو بطبيب اتصل الفور. على طبية مساعدة على الحصول فعليك  ، Efavirenzأقراص مع المعبأة

السموم.

Efavirenzأقراص مع معبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص مع أخرى أدوية تناول يمكنني هل

؟

إلى تحدث الجانبية. اآلثار أو   /والفعالية انخفاض إلى يؤدي مما األدوية هذه مع األخرى األدوية تتفاعل قد

الفيتامينات ذلك في بما طبية ، وصفة بدون أدوية أو أخرى طبية وصفة أي تناول قبل والصيدلي طبيبك

العالج. أثناء  ، )perforatum) hypericumجون سانت نبتة ذلك في بما العشبية والمنتجات والمعادن

أقراص مع معبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تناولت إذا خطيرة جانبية آثار أحياناً تحدث

Efavirenz  األدوية.بعض مع
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®كومبيفير ، )أزيدوثيميدين ، ZDV ، AZTزيدوفودين ، (®ريتروفير ، )سيتي 3 الميفودين ، (®إبيفيرتأخذ ال

أباكافير كبريتات (®تريزيفير ، )والميفودينأباكافير كبريتات (®ابزيكوم ، )وزيدوفودينالميفودين (

®سوستيفاأو  )وزيدوفودينوالميفودين

Efavirenz.  أقراص معTablet Zidovudine/  Lamivudine  فيبالفعل موجودة األدوية هذه بعض

Efavirenz.   أقراص مع معبأةZidovudine/  Lamivudine  أقراصتناول أثناءefavirenz( )

:Zidovudine/  Lamivudineأقراص من مزيج تناول عند التالية األدوية تجنب يجب

سلفاميثوكسازول   / مجمSMX( 800)الدم في الميفودين مستويات من يزيد أن يمكن مجم

Trimethoprim )TMP( 160

الميفودين.عمل مع يتداخل قد - الزالسيتابين

لنخاع مثبطة أخرى وعوامل  alpha-interferonو  ganciclovirلـ المشترك التناول يؤدي قد

للزيدوفودين.الدموية السمية زيادة إلى للسرطان مضادات أو العظام

يمكن الستافودين ألن ستافودين ، مع  Zidovudine/  Lamivudineأقراص استخدام تجنب يجب

هذه ألن ريبافيرين أو دوكسوروبيسين تجنب يجب وبالمثل ، زيدوفودين. عمل مع يتداخل أن

زيدوفودين.عمل مع أيضاً تتداخل أن يمكن األدوية

 )الوفاةإلى أحياناً يؤدي (الكبد مرض تفاقم والريبافيرين.اإلنترفيرون على القائمة األنظمة مع استخدم

نقص لفيروس مضادة أدوية يتناولون الذين  Cالكبد التهاب وعدوى  1HIV-بعدوى المصابين المرضى في

تتناول كنت إذا ريبافيرين. بدون أو مع اإلنترفيرون مع  Cالكبد التهاب من أيضاً عالجهم ويتم البشرية المناعة

آثار من تعاني وكنت ريبافيرين بدون أو مع للفيروسات مضاد وكذلك  Zidovudine/  Lamivudineأقراص

طبيبكإخبار من فتأكد جانبية ،

إيفافيرينز:أقراص

من أي تناول ليسيجبإيفافيرينز. مع تناولها عند للحياة ومهددة خطيرة جانبية آثاراً تسبب قد التالية األدوية

إيفافيرينز:تناول أثناء األدوية هذه

)أستيميزول(®هيسمنال•
)بيبريديل(®فاسكور•
)سيسابريد(®الدفع•
)ميدازوالم(®ضليع•
)بيموزيد(®أوراب•
)تريازوالم(®هالسيون•
)®وكفيرجوت®ويجرينالمثال ، سبيل على (اإلرغوت أدوية•
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حدوث فرصة من يزيد قد أو تأثيره يفقد قد ألنه  efavirenzمع تناوله يتم ليسالتاليالدواء يكون أن يجب

:efavirenzمن جانبية آثار

من أقل بجرعة الوقت نفس في  voriconazoleمن جرعات بعض تناول يمكن . )فوريكونازول(®ففيند •

efavirenz ،  أوال.ًطبيبك مراجعة عليك يجب ولكن

)perforatum) Hypericumجون سانت نبتة  •

إيفافيرينز:مع تناولها عند آخر بدواء التالية األدوية استبدال يلزم قد

)ساكوينافير(® ،Invirase®فورتوفاس•
)كالريثروميسين(®بياكسين•
)كاربامازيبين(® ،Tegretol®كارباترول•

)إيتراكونازول(®سبورانوكس•

اآلخر:الدواء أو إيفافيرينز جرعة تغيير التالية األدوية تتطلب قد

(®SR Isoptinأو ®HS Covera ، )ديلتيازيم(®تيازاكاو ®Cardizemمثل الكالسيوم قنوات حاصرات•
وغيرها. ، )فيراباميل

®برافاكول ، )أتورفاستاتين(®ليبيتورللكوليسترول الخافضة األدوية•

.)سيمفاستاتين(®وزوكور ، )برافاستاتين(
)إندينافير(®كريكسيفان•
)ريتونافير  /لوبينافير(®كاليترا•
الميثادون•

)ريفابوتين(®ميكوبوتين•
®Norvirتناول أيضاً عليك فيجب  ، REYATAZو  Efavirenzتتناول كنت إذا . )أتازانافيركبريتات (®رياتاز•

.)ريتونافير(
.®وريفاتير®ريفاماتريفامبين على المحتوية األدوية أو  )ريفامبين(®ريفادين•

)سيرترالين(®زولوفت•

الصيدلي أو طبيبك إخبار من تأكد إيفافيرينز. تتناول كنت إذا مشاكل تسبب قد التي األدوية كل ليست هذه

تتناولها.أخرى عشبية مستحضرات أو مكمالت أو فيتامينات أو أدوية أي عن
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والرضاعة؟الحمل عن ماذا

أقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص يتناولن اللواتي النساء تحمل أال يجب

Efavirenz . باستخدام عولجن اللواتي والنساء الحيوانات نسل في خطيرة خلقية عيوب شوهدت

أخبر العيوب.هذه حدوث في تسبب قد إيفافيرينز كان إذا ما المعروف غير من الحمل. أثناء إيفافيرينز

حامال.ًتصبحي أن تريد كنت إذا طبيبك مع أيضاً تحدث حامال.ًكنت إذا فورا ًطبيبك

أو الحقن أو الحبوب مثل الهرمونات ، على القائمة الحمل منع وسائل على فقط النساء تعتمد أال يجب

تستخدم أن يجب فعالة. غير هذه الحمل موانع تجعل قد  Efavirenzأقراص ألن الغرسات ، أو الالصقات

يستخدمن كن لو حتى األنثوي ، العازل أو الذكري الواقي مثل الحاجز ، انقباض من به موثوقاً شكال ًالنساء

النسل.لتحديد أخرى طرقاً أيضاً

المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات  )(CDCمنها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي

إلى حليبها خالل من البشرية المناعة نقص فيروس تنقل أن يمكن ألنها الطبيعية الرضاعة ليسالبشرية

أقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص تناول أثناء طفال ًترضع ال لذلك ، الطفل.

Efavirenz . ، يمر قد أيضاefavirenz  طبيبك مع تحدث للطفل. خطيراً ضرراً ويسبب الثدي حليب عبر

مختلف.دواء استخدام أو الطبيعية الرضاعة عن التوقف إلى تحتاجين قد مرضعة. كنت إذا

عامةمعلومات

لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص األدوية هذه تعطي ال لها. وصفها يتم لم لحالة األدوية هذه تستخدم ال

يضرهم.قد منها. تعاني التي الحالة نفس

مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص حول المعلومات أهم هذه المريض حزمة معلومات تلخص

أقراص حول المعلومات من مزيداً تريد أو مخاوف ، أو أسئلة لديك كانت إذا . Efavirenzأقراص

Zidovudine/  Lamivudine  مع مشترك بشكل المعبأةEfavirenz ،  لديه الصيدلي أو طبيبك فإن

أو طبيبك مع ومناقشتها قراءتها في ترغب قد النشرة. هذه إليها استندت التي الوصفات عن كاملة معلومات

طبيبك.مع الدقيقة المناقشة محل يحل أن يمكن مكتوب ملخص يوجد ال أنه تذكر آخر. صحية رعاية أخصائي
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؟Efavirenzأقراص مع المعبأة  Zidovudine/  Lamivudineأقراص في المكونات هي ما

وإيفافيرينز.وزيدوفودين الميفودين نشطة:مكونات

فعالة:غير مكونات

على زيدوفودين   /الميفودينقرص في النشطة غير المكونات تشتمل زيدوفودين:  /الميفودينأقراص

الغروي ، السيليكون أكسيد وثاني والبوفيدون ، جاليكوالت ، الصوديوم ونشا الجريزوفولفين ، السليلوز

األيزوبروبيل. وكحول النقية والمياه  ، )7000Y-1-(األبيض أوبادري واللون المغنيسيوم ، وستيرات والتلك ،

وثاني  cP 5Hypromellose/   2910methylcellulose Propyl Hydroxyعلى  white Opadryيحتوي

.)(400Macrogol جاليكول إيثيلين وبولي التيتانيوم أكسيد

و  sodium croscarmelloseعلى  efavirenzقرص في النشطة غير المكونات تشتمل إيفافيرينز:أقراص

cellulose hydroxypropyl  وmonohydrate lactose  وstearate magnesium  وcellulose 

microcrystalline  وsulfate lauryl sodium . على الفيلم طالء يحتويOpadry® .يحتوي ®أوبادريبني

وأكسيد  400PEG   /وماكروغولالتيتانيوم أكسيد وثاني  Hypromellose/   2910HPMCعلى البني اللون

األسود.الحديد وأكسيد األحمر الحديد وأكسيد األصفر الحديد

 Ltdبـ اتصل المعلومات ، من لمزيد

Arcolab Strides

IIMBمقابل. بيلكاهالي ،

 ،Bannerghattaطريق

الهند560076 ، - بنغالور

لشركة تجارية عالمة هي  Inc. Mycobutin، Pfizerلشركة تجارية عالمة هي  Upjohn.  & Pharmaciaرياتاز

Laboratories. Diflucan Abbott  لشركة تجارية عالمة هيBiaxin® لشركة مسجلة تجارية عالمة هي

Squibb Myers-Bristol.

ألصحابها.مملوكة تجارية عالمات هي المدرجة األخرى التجارية العالمات
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