
, למיבודין טבליות המרשם על מידע
ונביראפין סטוודין

 למיוודין() ג"מ200  ונביראפין ג"מ30  סטוודין, ג"מ150  למיבודין(
)ג"מ200  ונביראפין ג"מ40  סטוודין, ג"מ150

Rx רק

אזהרות

 השבועות-18 ב במיוחד, בכבד קטלנית מסוימים ובמקרים חיים מסכנת, חמורה רעילות על דווח
 תסמינים או סימנים עם הוצגו חולים, מסוימים במקרים-NEVIRAPINE. ב שטופלו בחולים, הראשונים

 קרובות לעתים קשורים אלה אירועים. כבד לכישלון והתקדמו הפטיטיס של ספציפיים לא פרודרומליים
; מוגבר בסיכון מטופלים מניחים הטיפול בהתחלת יותר גבוההCD4+  תאי וספירת נשי מגדר. לפריחה

 עם בשילוב נווירפין המקבלות הרות נשים כולל, 3מ"מ/תאים250 >  תאים ספירתCD4+  עם נשים
, זאת עם. ביותר הגדול בסיכון נמצאותHIV, 1- בזיהום לטיפול אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות

CD4+  תאי ספירת בכל, המינים בשני להופיע יכולה-NEVIRAPINE ב לשימוש הקשורה הפטוטוקסיות
 בטרנסמינאזות עלייה עם או, הפטיטיס של סימפטומים או סימנים עם חולים. הטיפול במהלך זמן ובכל

 ולפנותNEVIRAPINE  את להפסיק חייבים, אחרים מערכתיים סימפטומים או פריחה עם בשילוב
).ראה( מיידית רפואית להערכה

-NEVIRAPINE. ב שטופלו בחולים התרחשו, קטלניים מקרים כולל, חיים ומסכנות קשות עור תגובות
 המאופיינים רגישות יתר ותגובות רעיל אפידרמי נמק, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת של מקרים כללו אלה

 של תסמינים או סימנים המפתחים מטופלים. איברים תפקוד וחוסר חוקתיים ממצאים, בפריחה
 בהקדם-NEVIRAPINE ב הטיפול את להפסיק חייבים רגישות יתר תגובות או קשות עור תגובות

).זהירות ואמצעי אזהרות ראה( רפואי טיפול לקבלת ולפנות האפשרי

 עם טיפול של הראשונים השבועות18  במהלך אינטנסיבי במעקב יהיו שהמטופלים חיוני
NEVIRAPINEערנות. חיים מסכנות להיות שעלולות עור תגובות או הפטוטוקסיות תגובות לזהות כדי 

 של ביותר הגדול הסיכון תקופת שהם, הטיפול של הראשונים השבועות6  במהלך מובטחת יתרה
. יתר רגישות או עור, כבדות תגובות בעקבותNEVIRAPINE  את מחדש תפעיל אל. אלה אירועים
 אחר בקפדנות לעקוב יש, בנוסף. הטיפול הפסקת למרות התקדמה כבדית פציעה, מסוימים במקרים
).זהירות ואמצעי אזהרות ראה(MG 200 NEVIRAPINE  של יומי מינון עם יום14  של ההובלה תקופת

 של באנלוגים שימוש עם דווחו, קטלניים מקרים כולל, סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה חלב חומצת
)אנטי-רטרווויראלינג( אחרות נוגדות ותרופות סטאוודין, למיוודין כולל בשילוב או לבד נוקלאוזידים

TITLE - LAMIVUDINE + STAVUDINE + NEVIRAPINE / TRIOMUNE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-stavudine-nevirapine-triomune-online
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וב )B )HBV הפטיטיס בנגיף במקביל שנדבקו חולים בקרב דווחהB  הפטיטיס של חמורה חריפה החמרה
-1- HIVב הטיפול את והפסיקו .LAMIVUDINE-קליני מעקב עם הכבד תפקוד על מקרוב לפקח יש 

ב במקביל ונדבקים-LAMIVUDINE ה את שמפסיקים בחולים לפחות חודשים מספר למשך ומעבדתי
-1- HIVוב .HBV-אנטי-הפטיטיס טיפול התחלת, מתאים הדבר אם  Bראה( מובטחת להיות עשויה 

).אזהרות

תיאור

 של קבוע מינון שילוב מכילותNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות
lamivudine, stavudineגם. ונוויראפין  stavudineוגם  lamivudineאנלוגי לקבוצת שייכים 

 ידי על פועלות התרופות שתי. אנטי-רטרו-ויראליות תרופות של הסינתטיים הנוקלאוזידים
 הואHIV. Nevirapine  של ההפוך התעתיק ועיכוב-DNA ה שרשרת של הצמיחה הפסקת

.הפוךHIV -1-ל ספציפי טראנסקריפטאז היפוך לא-נוקלאוזיד מעכב

 המינון טבליות. הפה דרך למתן מיועדותNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות
200  ונוויראפין, ג"מ40 /ג"מ30  סטבודין, ג"מ150  למיווודין פעילים מרכיבים מכילות הקבוע

 נתרן, קולואיד מים נטול סיליקה, מיקרו-גבישית תאית הם פעילים הלא המרכיבים. ג"מ
 טלק, לקטוז, קולואידלית מימית סיליקה, פובידון, צהוב ברזל תחמוצת צבע, קרוסקרמלוז

.סטארט ומגנזיום

cis)-(2R-5-yl[-,pyrimidinone. Lamivudine- הואlamivudine  של הכימי השם-למיבודין
-1-]2-)hydroxymethyl(-1,3-oxanthiolan 4-aminoדידיאוקסי אנלוג של אננטיומר(-)  הוא 

 של מולקולרית נוסחה לו יש(-)dideoxy, 3'-tiacytidine'3,'2.  גם מכונה למיווודין. ציטידין של
C83נ11חO3:מעלות-20 ב במים ל"מ/ג"מ-70 כ של מסיסות עם לבן עד לבן גבישי מוצק הוא 

229.3S  של מולקולרי ומשקלLamivudine . הבאה המבנית הנוסחה את לו יש. צלזיוס

 הנוסחהdeoxythymidine .didehydro-'3-3'-,2', הואstavudine  של הכימי השם-סטוודין
224.2.  הוא שלו המולקולרי והמשקל2O4נ12חC10 היאstavudine  של המולקולרית
Stavudine23° ב ומסיסותו לבן עד לבן גבישי מוצק הואC-ג"מ-30 ו במים ל"מ/ג"מ-83 כ היא/

0.144.  הוא-23°C בstavudine  של מים/נוקטנול של החלוקה מקדם. גליקול בפרופילן ל"מ
:הבאה המבנית הנוסחה את לו יש
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one-11-6- הואnevirapine  של הכימי השם-נביראפין
-dipyrido]3,2-b:2',3-e[]1,4[diazepin-6H methyl-4--5,11-dihydro.cyclopropyl

מ/ג"מ-0.05 כ של מסיסות עם לבן עד לבן גבישי מוצק הוא4נ14חC15 היא הנוסחה המולקולרית
 הנוסחה את יש לנביראפין. ג266.30Oo  הוא המולקולרי והמשקלNevirapine .-25 ב במים ל"

:הבאה המבנית

מִיקרֹוּבִיֹולֹוגִיהָ
:פעולה מנגנון

 מזורחןlamivudine , תאית תוך מבחינה. סינטטי נוקלאוזיד אנלוג הוא למיוודין-למיבודין
 אופןTP( , triphosphate )3TC .lamivudine-שלו הפעילtriphosphate 5'- למטבוליט

 סיום באמצעות(RT)  טראנסקריפטאז הפוךHIV 1- של עיכוב הואTP 3TC- של העיקרי הפעולה
 של חלש מעכב הואTP 3TC-. ויראלי-DNA ב הנוקלאוזיד האנלוג שילוב לאחרDNA  שרשרת

-γ.וα, β  יונקים שלDNA  פולימראזות

 )transcriptase )RT הטבעי המצע עם תחרות ידי עלtriphosphate )K thymidine -סטוודין
reverse-1 HIVשל הפעילות את מעכב  triphosphate triphosphate. Stavudine

stavudineהפעיל למטבוליט תאיות קינאזות ידי על מזורחן, תימידין של נוקלאוזיד אנלוגי
Stavudine, 0.032 עד=0.0083 אניμM (שרשרת הפסקת גרימת ידי ועל  DNAשילובו בעקבות 

-γ וβ  הסלולריות-DNA ה פולימראזות את מעכבtriphosphate Stavudine . ויראלי-DNA ב
.המיטוכונדריאלי-DNA ה של הסינתזה את ניכר באופן ומפחית

 פעילויות את וחוסםRNA- ותלויות תלויותDNA  של שיבוש גרימת ידי על פולימראז-נביראפין
 מעכב  הוא )NNRTI(שלHIV .1- הפוכה לתעתוק ישירות נקשר  נביראפין )RT(ה

Nevirapine לא-נוקלאוזיד טראנסקריפטאז
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 נוקלאוזיד או תבנית עם מתחרה אינהnevirapine  של הפעילות. האנזים של הקטליטי האתר
 אנושיותDNA  פולימראזות כגון( אוקריוטיותDNA  ופולימראזותRT-2 HIV . טריפוספטים

α, ß, γאו  (δידי על מעוכבים אינם .nevirapine

:ויראלית אנטי פעילות
 תאים שורות במספר הוערכהHIV 1- נגדlamivudine  של האנטי-ויראלית הפעילות-למיבודין

סטנדרטיים רגישות מבחני באמצעות) אנושי היקפי בדם טריים ולימפוציטים מונוציטים כולל(
.EC50מיקרומטר(1  מיקרומטר15  עד0.003  של בטווח היו) יעילים ריכוזים(50%  הערכים  =

EC-50ה). ל"מ/ג"מק0.23

, מיקרומטר-0.120 ל0.001  בין נעוAG(  HIV( 1-של שונים קלידים כנגדlamivudine  ערכי
 הפחית) מיקרומטר(Ribavirin 50 . מיקרומטר-0.120 ל0.003  ביןHIV 2- של מבודדים ונגד
 למיוודיןHIV, -1-ב נגועיםMT 4- בתאי3.5.  פיlamivudine  שלHIV -1-האנטי פעילות את

 עיין אנא. סינרגטית אנטי-רטרו-ויראלית פעילות הפגינו שונים ביחסים זידובודין עם בשילוב
HBV. נגדlamivudine  של המעכבת לפעילות בנוגע למידעHBV EPIVIR- של החבילה בתוסף

, היקפי בדם מונו-גרעיניים בתאים נמדדהstavudine  של האנטי-ויראלית הפעילות-סטוודין
HIV 1- שכפול לעיכוב הדרוש התרופה ריכוז. לימפובלסטואידים תאים וקווי מונוציטיים תאים

HIV. 1- של וקליניים מעבדתיים בידודים כנגד מיקרומטר-4 ל0.009  בין נע) EC)50-50% ב
 עם בשילוב אנטגוניסטיתHIV -1-אנטי לפעילות תוסף הראהstavudine , תאים בתרבית
 תוסף הראו זלציטבין או טנופוביר, דידאנוזין, אבקוויר עם בשילובStavudine . זידובודין
 פעילות את הפחית, שנבדקו מיקרומטר9-45  של בריכוזיםRibavirin, . סינרגטית לפעילות

5. עד2.5  פיstavudine  שלHIV -1-האנטי

, היקפי בדם חד-גרעיניים בתאים נמדדהnevirapine  של האנטי-ויראלית הפעילות-נביראפין
EC50. לימפובלסטואידים תאים וקווי במונוציטים שמקורם מקרופאגים

1- של וקליניים מעבדתיים בידודים מול ננומטר-100 ל10  בין נעו) יעיל ריכוז(50%  הערכים
.HIVתאים בתרבית , nevirapine1- נגד סינרגיסטית לפעילות תוסף הראה HIVבמשטרים 

ה מעכבי עם תרופות של משולבים
Transcriptase )NRTIs( didanosine )ddI(, lamivudine )3TC(, stavudine )d4T(-

Reverse Nucleosideו ,zidovudine )ZDV(-וסאקווינביר אינדינביר מעכבי והפרוטאז.

:התִנגַדְּות
 הראה גנוטיפי ניתוחHIV. 1- של ללימוודין עמידות גרסאות נבחרו תאים בתרבית-למיבודין

transcriptase- Reverse הHIV -1-ב אמינו חומצת של ספציפית מהחלפה נבעה שההתנגדות
.לוואלין או לאיזולאוצין המתיונין שארית את ששינה184,  בקודון

 מבודדים של הרגישות. לזידובודין וגםlamivudine - ל העמידיםHIV 1- זני בודדו חולים
 שקיבלו בחולים. מבוקרים קליניים בניסויים נוטרה וזידובודין-lamivudine ל קליניים

 מבודדיzidovudine,  בתוספתlamivudine  עם משולב טיפול אוlamivudine  של מונותרפיה
-1 HIVל וגנוטיפית פנוטיפית לעמידים הפכו החולים מרוב - lamivudineשבועות12  תוך .

 הפנוטיפית הרגישות, המחקר בתחילת לזידובודין עמיד בנגיף המטופלים מהחולים בחלק
.וזידובודיןlamivudine  עם טיפול של שבועות12  לאחר שוחזרה לזידובודין
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 המקנות מוטציות של הופעתן את עיכבzidovudine  בתוספתlamivudine  עם משולב טיפול
.לזידובודין עמידות

לHBV  של מופחתת רגישות עם נקשרוYMDD  פולימראזHBV  במוטיב מוטציות
lamivudine-ב נגועים שאינם מטופלים על במחקרים. תאים בתרבית HIV-הפטיטיס עם  B

 יום מדי למיוודין שקיבלו מהחולים בחלקYMDD  מוטציות עםHBV  מבודדי זוהו, כרונית
 דומותHBV  מוטציות; מופחתת טיפול לתגובת לראיות קשורים והיו, יותר או חודשים6  במשך
 בנוכחות למיוודין המכילים אנטי-רטרו-ויראליים משטרי שקיבלו-HIV ב נגועים בחולים דווחו
HBV.(EPIVIR- של לאריזה ותוספת זהירות אמצעי ראה(B  הפטיטיס נגיף עם במקביל זיהום

 ספציפית( תאים בתרבית נבחרו-stavudine ל מופחתת רגישות עםHIV 1- מבודדי-סטוודין
-61 מHIV 1- של מבודדים של פנוטיפי ניתוח-stavudine. ב שטופלו מחולים גם והתקבלו) לזן

 לאחר מבודדים כי הראה סטבודין עם) חודשים29  עד(6  ממושכת מונותרפיה שקיבלו חולים
16)  פי עד7  פי של בטווח(4  מפי יותר גבוהים ערכיםEC50. הראו חולים מארבעה טיפול

 אחד ממטופלHIV 1- מבודדי, מתוכם. מהבסיס בידודים של טיפול לפני הממוצעת מהרגישות
 אחר ממטופל ובודדים-K219E, וT215Y  לזידווודין להתנגדות הקשורות המוטציות את הכילו
 שלRT  בגן מוטציות. נוקלאוזידים מרובת להתנגדות הקשורהQ151M  המוטציה את הכילו

.זוהו לא האחרים החולים משניHIV 1- של בידודים

 בתרבית נבחרו לנביראפין250)  פי עד100  פי( מופחתת רגישות עםHIV 1- מבודדי-נביראפין
 הנגיף לזן בהתאםV106A  או/וY181C RT-1 HIV  בגן מוטציות הראה גנוטיפי ניתוח. תאים

 השתנה לא תאים בתרביתnevirapine  עמידות להופעת עד הזמן. המשמשים התאים ולקו
.אחריםNNRTIs  מספר עם בשילובnevirapine  כללה הבחירה כאשר

 שקיבלו(n=71)  אנטי-רטרו-ויראלי נאיבי וירולוגי כשל מחולי מבודדים של גנוטיפי ניתוח
nevirapineביום פעם  (n=25)ביום פעמיים או  (n=46)עם בשילוב  lamivudineו
stavudine-)2)  מחקרNNחולים-23/46 ו25 -8 /מ מבודדים כי הראו שבועות48  במשך ,

 ו.M230L-תחליפים-NNRTIל הבאה מהעמידות יותר או אחד הכילו, בהתאמה
/L, A98G, F227L/M, V108I, Y188C/S, K103N, V106A: Y181C, K101E, G190A

שקיבלו לטיפול תמימים מחוליםHIV 1- של במבודדים וגנוטיפיים פנוטיפיים שינויים
nevirapine )n=24( או  nevirapineו ZDV )n=14(-שלב בניסויים נוטרו /II I12  עד1  במשך

 מטופלים-3/3 מ לבודדיםnevirapine,  עם מונותרפי טיפול של אחד שבוע לאחר. שבועות
 שגרמו-RT ה ממוטציות יותר או אחת. תאים בתרבית לנביראפין ברגישות ירידה הייתה

1- במבודדי זוהו-G190A וK103N, V106A, V108I, Y181C, Y188C  אמינו חומצות להחלפות
HIVטיפול של השמיני בשבוע. הטיפול התחלת לאחר שבועיים כבר מהמטופלים מחלק 

 עםHIV 1- של מבודדים היו(n=24)  שנבדקו מהמטופלים-100% לnevirapine,  עם מונותרפי
 או אחד להם והיה, הבסיס לקו בהשוואה תאים בתרבית לנביראפין ברגישות100  פי של ירידה
(80%)  הללו מהחולים עשר לתשעה-RT. ל עמידות מוטציות הקשורים-nevirapine מה יותר

 מבודדים של גנוטיפי ניתוח. למינון קשר ללאY181C  מוטציות עם מבודדים היו
מאנטי-רטרו-ויראליים
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 ביום פעמיים או(n=25)  ביום פעםnevirapine  שקיבלו(n=71)  נאיביים וירולוגי כשל חולי
(n=46)עם בשילוב  lamivudineו stavudine-)2)  מחקרNNכי הראו שבועות48  במשך 

 הקשורים הבאים מהגורמים יותר או אחד הכילו, בהתאמה, חולים-23/46 ו-8/25 מ מבודדים
L, A98G, F227L/M, V108I, Y188C/ ו.M230L-תחליפים-NNRTIל להתנגדות

/S, K103N, V106A: Y181C, K101E, G190A

:צולבת התנגדות
 אנלוגי נוקלאוזידHIV 1- של הפוך טרנסקריפטאז מעכבי בין צולבת התנגדות נצפתה-למיבודין
.(NRTIs)1-ל עמידים מוטנטים- HIVל Mivudine-לדידאנוזין להצלבה עמידים היו  (ddI)ול

.zalcitabine )ddC(-הופיעו, זלציטבין או דידנוזין בתוספת בזידובודין שטופלו מהחולים בחלק 
.למיווודין כולל, מרובים טראנסקריפטאז מעכבי למספר עמידים מבודדים

 למשטר ביום פעם למיווודין המכיל אנטי-רטרו-ויראלי משטר שהשווה אחד קליני במחקר
HIV 1- רמת( וירולוגיים ככשלים זוהו חולים(10%) 53/554 , ביום פעמיים למיווודין המכיל

RNAבאקראי חולקו28 , הכישלונות53  מתוך48.  שבוע   עד) ל"מ/עותקים400  ≥ בפלזמה 
-22 מ בטיפול מבודדים של גנוטיפי ניתוח. ביום פעמיים ללמיודין-25 ו ביום פעם ללימודין
:הראה ביום פעמיים-lamivudine ב הטיפול בקבוצת מטופלים

(F/ לזידובודין להתנגדות הקשורים תחליפים הכילו חולים-1/22 מ מבודדים•
,M41L, D67N, K70R, L210W, T215Yאו /E (K219Qהכילו-7/22 מ מבודדים 

-efavirenz, K1101EI, K1100EI. K103N, V108I ל להתנגדות הקשורים תחליפים
Y181C) או

(M184I  ללמיוודין להתנגדות הקשורים תחליפים הכילו-5/22 מ מבודדים
M184V) או

•

•

 למיוודין שקיבלו חולים-13 מ הבסיס לקו תואמיםHIV 1- בידודי של פנוטיפי ניתוח
:הראה ביום פעמיים

לזידובודין רגישים היו החולים13  מכל מבודדים•
.לאפאווירנץ ברגישות342  פי עד21  פי של ירידה הראו חולים-3/13 מ מבודדים•

ללמיוודין ברגישות159  פי עד29  פי של ירידה הראו חולים-4/13 מ מבודדים •

 לשמר או/ו לבחור יכול-stavudine ב ממושך שטיפול הוכיחו מחקרים מספר-סטוודין
 הקשורים יותר או אחד עםHIV 1- מבודדים. לזידובודין לעמידות הקשורות מוטציות

 )E/ל מופחתת רגישות הראוstavudine- תאים בתרבית.(תחליפיםלזידווודין להתנגדות
/F, K219QM41L, D67N, K70R, L210W, T215Y

nucleoside non- של(NNRTIs)  הפוך תעתוק מעכבי בקרב צולבת עמידות נצפתה-נביראפין
-1 HIV1- זני של מהירה הופעה נצפתה. אנלוגי HIVל להצלבה עמידים שהם NNRTIs-

-delavirdine ל להצלבה עמידים היו לנביראפין עמידיםHIV 1- מבודדי. תאים בתרבית
NNRTIsו .efavirenz-זאת למרות,
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 מבודדים, דומה באופןNRTI.  של-ZDV ו-ddI ל רגישים היו-nevirapine ל עמידים מבודדים
.תאים בתרבית לנביראפין רגישים היו-ZDV ל עמידים

קלינית פרמקולוגיה
:מבוגרים אצל פרמקוקינטיקה

 של לזה דומים היו המשולבות מהטבליות ונביראפין סטוודין, למיווודין של הספיגה ומידת קצב
 למתנדבים ניתנות כאשר, בהתאמה טבליות®-Viramuneו, קפסולות®זרית, טבליות®.אפיביר
.בצום בריאים

 של הטבליה עבור ,HIV השיא בנסיוב הלמיוודין  ריכוזC(:ביולוגית וזמינות ספיגה-למיוודין
  הזמינות(ממוצע±  )SD עם מבוגרים-9 ל ביום פעמיים ג"ק/ג"מ2  של פומי מתן לאחר. ג"מ150

 לאחר במהירות נספגHIV. 16%-± 86%  הייתה מבוגרים חולים-12 ב המוחלטת הביולוגית
SD). ±  ממוצע( ל"מ/ג"מק0.5 ± 1.5  היה) מקסימוםLamivudine ב נגועים בחולים פומי מתן

 פומי למינון ביחס גדלמקסימום-Cו(AUC)  זמן לעומת הפלזמה ריכוז לעקומת מתחת השטח
.ג"ק/ג"מ-10 ל0.25  שבין בטווח

"ק/ליטר0.4 ± 1.3  היה חולים-20 לlamivudine  שלIV  מתן לאחר הנראה הפיזור נפח:הפצה
 תלוי בלתי היה הפיזור נפח. חוץ-וסקולריים לחללים מתפזר שלמיוודין כך על שמצביע מה, ג

 אנושיים פלזמה לחלבוניlamivudine  של הקישור. הגוף משקל עם בקורלציה היה ולא במינון
(<36%). נמוכה

 הידוע המטבוליט, באדם. מינורי חיסול מסלול הואlamivudine  של מטבוליזם:חומרים חילוף
 פומית מנה לאחר שעות12  בתוך. טרנס-סולפוקסיד המטבוליט הואlamivudine  של היחיד
 מהמינוןSD) ±  ממוצע(HIV, 5.2% ± -1.4% ב הנגועים מבוגרים-6 בlamivudine  של בודדת
.נקבעו לא בסרום זה מטבוליט ריכוזי. בשתן טרנס-סולפוקסיד כמטבוליט הופרש

 מנה שקיבלו בריאים נבדקים-9 ב. בשתן שינוי ללא מסולקlamivudine  של הרוב:חיסול
 ממוצע( דקה/ל"מ56.9 ± 199.7  היה הכלייתי הפינוי, למיווודין של ג"מ300  של בודדת פומית

± .(SDב נגועים בחולים יחיד במינון המחקרים ברוב ,HBV-עם חולים  HBVinfectedאו 
 של החיים מחצית ממוצע, המינון לאחר שעות24  במשך נסיוב דגימת עם בריאים נבדקים

/ל"מ69.1 ± 398.5  היה הכולל הפינוי-HIV, ב נגועים בחולים. שעות-7 ל5  בין נע) 1/2(t) חיסול
SD).±  ממוצע( דקה

 ריכוזי כאשר, במהירות נספגstavudine , אוראלי מתן לאחר:ביולוגית וזמינות ספיגה- סטוודין
 של הפה דרך הביולוגית הזמינות. המינון לאחר אחת שעה תוך מתרחשים שיא הפלזמה

stavudineל המערכתית החשיפה18.2%. ± 86.4  היא stavudine-או כמוסות מתן לאחר זהה 
.תמיסה
11.4  עד0.01  של הריכוזים בטווח זניח היה סרום לחלבוניstavudine  של הקישור:הפצה

 ההפצה נפח. לפלסמה אדומים דם תאי בין שווה באופן מתחלקStavudine . ל"מ/מיקרוגרם
 לאstavudine  של המטבולי הגורל:חומרים חילוף .ליטר22 ± 66  הוא הפה דרך הנראה
. המתן לדרך קשר ללא הכולל מהפינוי-40% כ היווה כליות סילוק:חיסול .אדם בבני הובהר
מזה כפול היה הממוצע הכלייתי הפינוי
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. גלומרולרי לסינון בנוסף פעילה צינורית הפרשה על המעיד, ממוצע אנדוגני קריאטינין פינוי
.שעות0.30 ± 1.44  פומי למינון חיים-  חיסול מחצית

 דידאנוזין או חומצה סותרי בלי או עם להינתן עשוי.:ביולוגית וזמינות ספיגה- נביראפין
. Nevirapineליום ג"מ400  עד200  של המינון בטווח ליניארי באופן עולים  nevirapine

 של בודדת מנה לאחר שעות4  עד הושגו) מיקרומטר(7.5  ל"מ/מיקרוגרם0.4 ± 2  של בפלזמה
ו ג"מ50  של טבליה עבורnevirapine  של השיא שריכוזי נראה, מרובות מנות לאחר. ג"מ200
-12 ב המוחלטת הביולוגית  הזמינות(ממוצע±  )SD ריכוזי שיא. פומית תמיסה עבור8% ± -91

 לאחר(>90%)  בקלות נספגHIV-.1-9% ± 93  הייתה בודדת מנה מתן לאחר בריאים מבוגרים
Nevirapine ב זיהום עם ובמבוגרים בריאים מתנדבים אצל פומי מתן

Nevirapine ב מייננן אינו ובעיקרו מאוד ליפופילי הוא:הפצה
פלזמה לחלבון קשור שאינו לחלק בערך שווה זה יחס; בפלזמה מהריכוזים5%) (± 45%  היו.

)n=6( האנושי השדרה  בנוזל  Nevirapineפלזמה ריכוז בטווח פלזמה לחלבוני-60% בכ קשור 
 כך על שמצביע מה, ג"ק/ליטר0.09 ± 1.21  היהNevirapine . ריכוזי. ל"מ/ג"מק10  עד1  של

 בחלב גם ונמצא השליה את בקלות חוצה נביראפין. אדם בבני נרחב באופן מופץ שנביראפין
 הפיזור נפח, בריאים למבוגרים ורידי תוך מתן לאחר.  פיזיולוגי )Vdss(שלnevirapine  אם

pH לכאורה

 כבד של מיקרוזומים עם מחקריםּבמַבַחנֵהָו אדם בבני מחקריםvivoIn : חיסול/מטבוליזם
 מטבוליזם באמצעות נרחבת ביולוגית טרנספורמציה עוברnevirapine  כי הראו אנושיים

 עם מחקריםּבמַבַחנֵהָ.הידרוקסילציה שעברו מטבוליטים למספר) חמצון(P450  ציטוכרום
 מתווךnevirapine  של חמצוני שמטבוליזם כך על מצביעים אנושיים כבד של מיקרוזומים

 כי אם-CYP2B6, וCYP3A4  ממשפחות )P450 )CYP ציטוכרום איזוזימים ידי על בעיקר
 צימודP450,  ציטוכרום של מטבוליזם. משני תפקיד להיות עשוי אחרים לאיזוזימים

 ביולוגית של העיקרי המסלול את מייצגים בשתן מטבוליטים והפרשת גלוקורונידים
.אדם בבניnevirapine  של וסילוק טרנספורמציה

400  עד200  עם מרובה מינון לאחר שעות30  עד-25 לכ) בודדת מנה( שעות-45 מכ, בפלזמה.
 של שבועות ארבעה עד לשבועיים בודדת ממנה ממשיך הטיפול כאשרnevirapine  ליום ג"מ

 החיים במחצית מקבילה לירידה גם גורמת אוטואינדוקציה. ליום ג"מ400  עד200  של מינון
 של הנראה הפה בפינוי בערך2  פי עד1.5  פי של לעלייה מובילהnevirapine  של הסופנית

-CYP2B6ו  CYP3A4בתיווך חומרים חילוף של אוטומטית אינדוקציה B6.2 ו-A4האנזימים 
Nevirapine ציטוכרום של מעורר הואP450 )CYP( 3  המטבוליים

 וההיקף השיעור על המזון השפעת .נוויראפין/סטוודין/למיווודין ספיגת על המזון השפעת
, לכן. קליני במחקר הוערכה לאNevirapine/Stavudine Lamivudine/ משולבות טבליות של
.בצוםNevirapine/Stavudine Lamivudine/ של משולבות טבליות ליטול יש

ׁשלֶקלְִיטהָ

:מיוחדות אוכלוסיות
:לקוי כליות תפקוד

 מינון ראה( לקוי כליות תפקוד עם לחולים מומלצות אינן טבליות נוויראפין/סטוודין/לאמודין
)זהירות אמצעי: וניהול
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:לקוי כבד תפקוד
.לקוי כבד תפקוד עם לחולים מומלצות אינןNevirapine/Stavudine Lamivudine/ טבליות

/סטוודין/למיבודין טבליות הריון: זהירות אמצעי ראה:הרֵיָֹון
.זמינים נתונים אין: נביראפין

מניקות אמהות: זהירות אמצעי ראה:מניקות אמהות
 למיווודין של מונותרפיה שקיבלו אמהות-20 מ שהתקבלו אם חלב של דגימות:למיבודין

 זידווודין ג"מ-300 ו ביום פעמיים למיווודין ג"מ(150  משולב טיפול או) ביום פעמיים ג"מ(300
.למיווודין של למדידה ניתנים ריכוזים בעלות היו) ביום פעמיים

 אם ידוע לא. מניקות באמהות סטבודין של פרמקוקינטיקה על זמינים נתונים אין:סטוודין
.אם בחלב מופרש סטבודין

. מניקות באמהותnevirapine  של פרמקוקינטיקה על זמינים נתונים אין:נביראפין
Nevirapineאם בחלב מופרש.

:בילדים מטופלים
ילדים לחולים מומלצותNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות

.ג"ק50  ≥ ומשקל12  גיל>

:גריאטריים חולים
65. גיל מעל בחולים נחקרה לא-stavudine וlamivudine  של הפרמקוקינטיקה

 אינהHIV -1-ב הנגועים במבוגריםNevirapine  של הפרמקוקינטיקה כי נראה:נביראפין
 מעבר בחולים מקיפה הוערכה לאnevirapine , זאת עם); שנים18-68  טווח( הגיל עם משתנה

.שנים55  לגיל

:מִין
lamivudine. של בפרמקוקינטיקה המינים בין משמעותיים הבדלים אין:למיבודין

 מבוקר קליני מחקר במהלך שנאספו נתונים של אוכלוסייה של פרמקוקינטי ניתוח:סטוודין
(n=27). לנשים(n=291)  גברים בין חשובים קליניים הבדלים הראה לא-HIV ב נגועים בחולים

 ההפצה נפח), גברים15 , נקבות(15  בריאים במתנדבים אחדI  שלב במחקר:נביראפין
) ג"ק/ליטר(1.54  בנבדקים יותר גבוה היהnevirapine  שלVdss) (F/ למשקל מותאם הנראה

 יותר נרחב באופן הופץ שנביראפין כך על שמצביע מהkg), ). /ליטר(1.38  לגברים בהשוואה
, הנקבות אצל יותר מעט קצר סופי חיים מחצית זמן ידי על קוזז זה הבדל, זאת עם. בנבדקים

ג"ק/ל"מnevirapine )24.6( ± 7.7של הפה בפינוי משמעותי מגדרי הבדל לשום הביא שלא מה
'אינץ שעה/

 לאחר פלזמה ריכוזי או) בודדת מנה לאחר גברים אצל שעה/ג"ק/ל"מ3.9 19.9± לעומת נקבות
.מרובה או אחת מנה מתן

:גזע
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lamivudine. של בפרמקוקינטיקה משמעותיים גזעיים הבדלים אין:למיבודין

 מבוקר קליני מחקר במהלך שנאספו נתונים של אוכלוסייה של פרמקוקינטי ניתוח:סטוודין
39 , קווקזים(n=233  גזעים בין חשובים קליניים הבדלים הראה לא-HIV ב נגועים בחולים

).אחרים-4 ו אסייתי1 , היספנים41 , אפרו-אמריקאים

קליניים ניסויים ממספר נתונים מאוחדת( בפלזמהnevirapine  ריכוזי של הערכה:נביראפין
 ניכר הבדל גילתה לא) קווקזים189 , היספנים24 , שחורים(HIV 27 -1-ב נגועים ממטופלים)

/ג"מק3.8 , שחור ל"מ/ג"מק4.7 = דקהC יציב חציון( יציב במצבnevirapine  של השפל בריכוזי
 עם. ליום ג"מ-400 ב-nevirapine ב טווח ארוך טיפול עם) קווקזי ל"מ/ג"מק4.3 , היספני ל"מ

.אתני מוצא של ההשפעות עבור במיוחד הוערכה לאnevirapine  של הפרמקוקינטיקה, זאת

:תרופתיות אינטראקציות
תרופתית אינטראקציה אין

.נביראפין/סטוודין/למיבודין טבליות
העםנערכוהיהישלימודים

23% ± 44%  של לעלייה  הביא(ממוצע±  )SD ב-AUC  שלlamivudine :למיבודין
lamivudineעם /SMX TMP300  למיווודין של במקביל מתן עם ימים5  במשך ביום פעם ג"מ

 וTMP-160  ג"מSMX/800  של משותף ניהול. מוצלב בתכנון החמישית המנה עם ג"מ
lamivudineבודד במינון טיפול קיבל מטופל כל. אקראי, פתוח, יחיד מרכז של מוצלב במחקר 

SMX( /sulfamethoxazole )TMP/עם חולים-14 ל במקביל ניתנוHIV  של ג"מ300  של
-trimethoprimו Lamivudine∞,של הפה בפינוי13% ± 29%  של ירידה  ,lamivudineוירידה 

-SMX וTMP  של הפרמקוקינטיות התכונותlamivudine.  של הכליות בפינוי36% ± 30%  של
lamivudine. עם משותף מתן ידי על השתנו לא

-lamivudine ב השימוש, לכן. זה של תאי התוך הזרחון את לעכב עשויים וזלציטבין למיוודין
 בין מובהקת פרמקוקינטית אינטראקציה הייתה לא. מומלץ אינוzalcitabine  עם בשילוב

lamivudineבריאים גברים נבדקים19  של במחקר אלפא ואינטרפרון.

 להימנע יש לכן. סטבודין של תאי התוך הזרחון את תחרותי באופן מעכב זידובודין:סטוודין
.סטבודין עם בשילוב בזידובודין משימוש

 ידי על רלוונטיים בריכוזים מעוכבstavudine  של שהזרחון כך על מצביעים נתוניםּבמַבַחנֵהָ
doxorubicinו.ribavirin-

 תרופות עם יתרחשו קלינית מבחינה משמעותיות תרופתיות שאינטראקציות סביר זה אין, לכן.
CYP2D6 CYP2C19, CYP2C9, CYP1A2, P450  ו ;CYP3A-אלה מסלולים דרך מטבוליזם שעברו

Stavudine ציטוכרום של העיקריים האיזופורמים את מעכב אינו
 תרופות של הפרמקוקינטיקה על להשפיע צפוי לא הוא, לחלבון קשור אינו שסטבודין מכיוון

.לחלבון הקשורות
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(CI) 95%  של סמך בר רווח עם, מקסימום-CוAUC  על ההשפעות את מסכמות-2 ו1  טבלאות
-nelfinavir. וdidanosine, lamivudine  עםstavudine  של משותף מתן לאחר, זמין כאשר

.קלינית מבחינה משמעותיות פרמקוקינטיות אינטראקציות נצפו לא

: סטוודין עם תרופתיים בין אינטראקציה מחקרי תוצאות1:  טבלה
פלזמה סטוודין של-C וAUC  על יחד שניתלת תרופה של השפעות

ערכיםמקסימום

סטוודיןתרְּופהָ
מנִּון

AUC שלאנ
סטוודין

CI()95%

ׁשלֶמקסימוםג

סטוודין
CI()95%

,דידנוזין
אחת לשעה ג"מ100

ימים4  למשך

אחת לשעה ג"מ40

ימים4  למשך

10↔↑17%

,למוודין
יחיד ג"מ150
מנָהָ

ג"מ40
בודדת מנה

18↔↑12%
-100.3)
126.1% (92.7-00.6%)

,נלפינביר
שעה לשמונה ג"מ750

ימים56  למשך

ג"מ30-40
56q12h  עבור

ימים

8↔↔

.עלייה על מעיד↑

<10%. של ממוצעת ירידה או עלייה או, שינוי ללא מציין ↔
-HIV.ב נגועים חוליםא

: סטוודין עם תרופתיים בין אינטראקציה מחקרי תוצאות2:  טבלה
מקסימום.תרופתיות של פלזמה של-C וAUC  על סטוודין של השפעות

ערכים

סטוודיןתרְּופהָ
מנִּון

AUC של-Coאנ
מנְֹוהלָ
(95% תרופה

CI(

-שיתוף שלמקסימוםג
מנְֹוהלָ
(95% תרופה

CI(
100, דידנוזין

4 במשךq12h  ג"מ
ימים

עבור12  לשעה ג"מ40

ימים4
10↔↔

150, למוודין
בודדת מנה ג"מ

יחיד ג"מ40
מנָהָ

18↔↔

-90.5)
107.6%

-87.1)
110.6%

750, נלפינביר
56 למשך8  לשעה ג"מ

ימים

אחת לשעה ג"מ30-40

ימים56  למשך

8↔↔
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<10%. של ממוצעת ירידה או עלייה או, שינוי ללא מציין ↔
-HIV.ב נגועים חוליםא

 ההשפעות את ולהחליש אלו תרופות של הפלזמה בריכוזי לירידה לגרום עלול.:נביראפין
 מתןnevirapine  ידי על בעיקר המחולקות ותרופותCYP3A4  אוCYP2B6  שלהן הטיפוליות

 ציטוכרום משרהP450 3  כבד ציטוכרום של מטבוליים איזואנזימיםA4-2 ו.B6 של משותף
Nevirapine

 גם עשוי,nevirapine- 2B6 ו3A4 P450  ציטוכרום אנזימים של בעיקרו מעורר שהוא בעוד
10  עיכוב שלּבמַבַחנֵהָמסוגל היהP450s, nevirapine  כבד ציטוכרום בין. זו מערכת לעכב

270  היהCYP3A4  של לעיכוב המשוער-Ki הwarfarin )CYP3A4(-(R).  של הידרוקסילציה
, לכן. מקמול<25  הוא הטיפולי שהטווח מכיוון בחולים יושג שלא שסביר ריכוז, מקמול

 כי נראהCYP3A4.  של אחרים מצעים על מינימלית מעכבת השפעה להיות עשויה לנביראפין
Nevirapineאנזימים מערכות של מצעים המהוות תרופות של הפלזמה ריכוזי על משפיע אינו 

 את מכילה) להלן ראה(3  טבלה2C19.  או,2C9 2E1, 2A6, 2D6, 1A2  כגוןCYP450,  אחרות
 אחרות ותרופותnevirapine  עם שבוצעו תרופתיים אינטראקציה מחקרי של התוצאות
-Cmin וAUC, Cmax  עלnevirapine  של ההשפעות סיכום. במקביל ניתנות להיות שעשויות

 הפרמקוקינטית האינטראקציה השפעת מלוא את למדוד כדי. במקביל שניתנות תרופות של
,אינדוקציה לאחר הפוטנציאלית

 שניתנה תרופה עבור פרמקוקינטיים בפרמטרים שינויים: תרופתיות בין אינטראקציות3:  טבלה
)HIV-1-ל חיוביים בחולים נערכו האינטראקציה מחקרי כל( נוויראפין בנוכחות במקביל

משותף בניהול
תרְּופהָ

מנָהָ
משותף בניהול

תרְּופהָ

מנָהָׁשלֶ
מׁשִטרָ

nevirapine

 של פרמקוקינטיים פרמטרים של שינוי%נ
CI)(90%  משותפת במתן תרופה ׁשלֶ

דקהגמקסימוםגAUCאנטי-רטרו-ויראליות תרופות

אחת פעם ג"מBID200 ג"מ100-150דידנוזין

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

18↔↔§

אחת פעם ג"מ200אחת פעם ג"מ600אאפבירנץ

;ימים14 ×
אחת פעם ג"מ400

ימים14 ×

17↓28
↓)  34 -↓ (14

↓12
↓)  23 -↑ (1

↓32
↓) 35 -↓(19

אחת פעם ג"מQ8H200 ג"מ800אאינדינביר

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

19↓31
↓)  39 -↓ (22

↓15
↓)  24 -↓ (4

↓44
↓) 53 -↓(33

ר"מ/ג"מ300/75ב, אלופנאביר
55↓22↓14↓4,12 או ג"ק/ג"מ27
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/ritonavir()lopinavirג"ק/ג"מב  QD×
2

מחיר הצעת

ׁשבָּועַ

9) ↓- 75 (↓9)↑- 44  (↓16)↑- 36  (↓ג15
;שבועות

 ×1

BID ג"מ400/100אלופנאביר
/ritonavir()lopinavir

אחת פעם ג"מ200

;ימים14 ×
BID ג"מ200

שנה>

,22
ג19

↓27
↓)  47 -↓ (2

↓19
↓)  38 -↑ (5

↓51
↓) 72 -↓(26

Nelfinavirאחת פעם ג"מ200ליום ג"מ750א

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

23↔↔↓32
↓) 50 -↑ (5

-M8Nelfinavir
מטבוליט

↓62
↓)  70 -↓ (53

↓59
↓)  68 -↓ (48

↓66
↓) 74 -↓(55

Ritonavir600ג"מ BID200אחת פעם ג"מ

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

18↔↔↔

אחת פעם ג"מ200ליום ג"מ600אסקווינאביר

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים21 ×

23↓38
↓)  47 -↓ (11

↓32
↓)  44 -↓ (6

§

אחת פעם ג"מBID200 ג"מ30-40סטוודין

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

22↔↔§

אחת פעם ג"מ200ליום ג"מ0.125-0.25זלציטבין

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

6↔↔§

אחת פעם ג"מ200ליום ג"מ100-200זידובודין

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

11↓28
↓)  40 -↓ (4

↓30
↓)  51 -↑ (14

§

דקהגמקסימוםגAUCאחרות תרופות

אחת פעם ג"מBID200 ג"מ500אקלריתרמיצין

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

15↓31
↓)  38 -↓ (24

↓23
↓)  31 -↓ (14

↓57
↓) 70 -↓(36

מטבוליט
-הו

קלריתרמיצין

-14↑42
↑)  16 -↑ (73

↑47
↑)  21 -↑ (80

↔

Novum- כמו( ג"מ0.035אאסטרדיול אתיניל
Ortho®(1/35

אחת פעם ג"מ200

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

10↓20
3) ↓ עד33  (↓

↔§

ו

Norethindroneאורתו כמו( ג"מ1א-
Novum®(1/35

↓19
7) ↓ עד30  (↓

↓16
3) ↓ עד27  (↓

§

↔↔↔19אחת פעם ג"מ200אחת פעם ג"מ200פלוקונאזול
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;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

אחת פעם ג"מ200אחת פעם ג"מ400אקטוקונאזול

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

21↓72
↓)  80 -↓ (60

↓44
↓)  58 -↓ (27

§

אחת פעם ג"מQD200 ג"מ300  או150אריפאבוטין

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

19↑17
↓)  2 -↑ (40

↑28
↑)  9 -↑ (51

↔

O-25- מטבוליט
-דסאצטיל
ריפאבוטין

↑24
↓)  16 -↑ (84

↑29
↓)  2 -↑ (68

↑22
↓) 14 -↑(74

אחת פעם ג"מ200אחת פעם ג"מ600אריפמפין

;ימים14 ×
BID ג"מ200

ימים14 ×

14↑11
↓)  4 -↑ (28

↔§

הבדיקה של לזיהוי הניתנת לרמה מתחתדקהג= §

השפעה אין=  ↔, ירידה=  ↓, הגדלה=  ↑

תרופתיות אינטראקציות ראה קליניות המלצות לגבי למידעא

שנים12  עד חודשים6  בגילאי ילדים נבדקיב

בלבדritonavir lopinavir/ עבורritonavir, n +lopinavir nevirapine/ עבורn ; מקביל קבוצתי עיצובג

ושימוש אינדיקציות
 לקחת ישHIV. 1- בזיהום לטיפול מיועדותNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות
:ונביראפין סטוודין, למיווודין טבליות עם טיפול התחלת בעת הבאות הנקודות את בחשבון

 ובלתי מבוקרים במחקרים שנצפתה בכבד חיים ומסכנת חמורה רעילות על בהתבסס•
מ הגבוההCD4+  תאי ספירת עם בוגרות בנקבותnevirapine  עם להתחיל אין, מבוקרים

 אם אלא3מ"מ/תאים-400 מ גדולהCD4+  תאי ספירת עם בוגרים בזכרים או3.מ"מ/תאים-250
).אזהרות ראה( הסיכון על עולה התועלת

 את כמפחיתה הוכחה ג"מnevirapine 200  של יומי מינון עם יום14  של ההובלה תקופת•
).וניהול מינון; אזהרות ראה( הפריחה תדירות

נגד התוויות
 מבחינה משמעותית יתר רגישות עם בחולים אסורות טבליות ונביראפין סטוודין, לאמבודין

.בפורמולה הכלולים מהרכיבים אחד לכל קלינית
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אזהרות
 אחת אף המכילים לתכשירים במקביל להינתן איןונביראפין סטוודין, למיוודין טבליות
 עם לשימוש הנחשבים החומרים כל עבור המלא המרשם במידע לעיין יש. התרופות משלוש
 סטוודין, למיווודין טבליות עם הטיפול תחילת לפני ונביראפין סטוודין, למיווודין טבליות

.ונביראפין

וסטוודין למיוודין
:סטאטוזיס עם חמורה הפטומגליה/לקטית חומצת
 שימוש עם דווחו, קטלניים מקרים כולל, סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חמצת

 היו הללו המקרים רוב-stavudine. ו למיוודין כולל, בשילוב או לבד נוקלאוזידים של באנלוגים
 לנקוט יש. סיכון גורמי להיות עשויים לנוקלאוזידים ממושכת וחשיפה יתר השמנת. בנשים
; כבד למחלת ידועים סיכון גורמי עם חולה לכל-stavudine ו למיוודין מתן בעת זהירות משנה

ב הטיפול את להשעות יש. ידועים סיכון גורמי ללא בחולים גם דווחו מקרים, זאת עם
lamivudine-או/ו  stavudineהמעידים מעבדתיים או קליניים ממצאים שמפתח חולה בכל 

 גם וסטאטוזיסhepatomegaly  לכלול העשויה( בכבד בכבד רעילות או לקטית חמצת על
).טרנסמינאזות של בולטות עליות בהיעדר

); במשקל מוסברת בלתי וירידה בטן כאבי, הקאות, בחילות( עיכול תסמיני, כללית עייפות
מוטורית חולשה כולל( נוירולוגיים תסמינים או); נשימה וקוצר טכיפניאה( נשימתיים תסמינים

 או סימפטומטית היפרלקטטמיה של התפתחות על להעיד עשויים) נוירולוגיים תסמינים ראה,
.לקטית חמצת תסמונת

למיבודין
, אנטי-רטרו-ויראלי לנוקלאוזיד קודמת חשיפה של היסטוריה עם ילדים בחולים

 דלקת להתפתחות אחרים משמעותיים סיכון גורמי או בלבלב דלקת של היסטוריה
-Lamivudine ב הטיפול את להפסיק יש. בזהירות-Lamivudine ב להשתמש יש, הלבלב
 המצביעות מעבדתיות חריגות או תסמינים, קליניים סימנים מתרחשים אם מיידי באופן

).שליליות תגובות ראה( בלבלב דלקת על

:למיוודין המכילים מוצרים בין חשובים הבדלים
 מרכיב אותו של יותר גבוה מינון מכילותNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות

 פותחHBV EPIVIR-. פומית ובתמיסהHBV EPIVIR- בטבליות מאשר(lamivudine)  פעיל
- וLamivudine, Stavudine  טבליות לתת אין. כרוניתB  הפטיטיס עם חולים עבור

Nevirapineעם במקביל -HBV, RETROVIR, TRIZIVIR ®lamivudine, EPIVIRאו 
.EPZICOM

:טיפול לאחר הפטיטיס של החמרות
B  הפטיטיס עבור-lamivudine ב שטופלו-HIV ב נגועים שאינם בחולים קליניים בניסויים

הפטיטיס של להחמרה ומעבדתיות קליניות עדויות התפתחו, כרונית
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 בסרוםALT  עליות ידי על בעיקר זוהו אלו החמרות-lamivudine. ב הטיפול הפסקת לאחר
, מעצמם מוגבלים היו האירועים שרוב שנראה למרותDNA .HBV  של מחדש להופעה בנוסף

 לאחר השיווק שלאחר מניסיון דווחו דומים אירועים. מהמקרים בחלק מוות מקרי על דווח
 בחולים למיווודין מכילים שאינם למשטריים למיווודין המכילים-HIV ב טיפול ממשטרי שינויים

 מטופלים. ידוע אינו בלמיודין הטיפול להפסקת הסיבתי הקשר-HBV. ב וגם-HIV ב הנגועים
 הפסקת לאחר חודשים מספר לפחות ומעבדתי קליני מעקב עם צמוד במעקב להיות צריכים
 מהלך את משנהlamivudine  של מחדש התחלה אם לקבוע כדי ראיות מספיק אין. הטיפול

.הטיפול לאחר הפטיטיס של ההחמרות

ribavirin  כי הראו במבחנה מחקרים:וריבאווירין אינטרפרון מבוססי משטרים עם שימוש
 שלא למרות. למיווודין כגון פירמידין נוקלאוזיד של אנלוגים של הזרחון את להפחית יכול

 של וירולוגי דיכוי אובדן, למשל( פרמקודינמית או פרמקוקינטית לאינטראקציה עדות נראתה
/HCV (HIVעם בחולים למיווודין עם יחד ניתנה ריבאווירין כאשר /HCV HIVבמקביל )ראה 

 התרחש) קטלני חלקו( כבד אי-פיצוי),תרופתיות בין אינטראקציות: קלינית פרמקולוגיה
-HIV ב משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול שקיבלו, במקבילHCV- HIV/ב הנגועים בחולים

 בלי או עם אלפא אינטרפרון המקבלים חולים.ריבאווירין בלי או עם אלפא ואינטרפרון
ribavirinו EPIVIR-אי במיוחד, לטיפול הקשורות רעילות אחר צמוד במעקב להיות צריכים 

 לשקול יש. רפואית מבחינה כמתאימה להיחשב צריכה-EPIVIR ב הטיפול הפסקת. כבד פיצוי
 החמרה נצפתה אם גם שניהם אוribavirin , אלפא אינטרפרון של הפסקה או מינון הפחתת
 על המלא המידע את ראהPugh (Childs) 6> , למשל( כבד פיצוי אי לרבות, קלינית ברעילות
).וריבאווירין לאינטרפרון המרשם

סטוודין

:נוירולוגיים תסמינים
 משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים רחוקות לעיתים דווחה מוטורית חולשה

 החולשה התפתחות. לקטית חמצת של במסגרת התרחשו הללו המקרים רוב. סטבודין כולל
 ספיקת   אי כולל(Barré Guillain- תסמונת של הקלינית ההצגה את לחקות עשויה המוטורית

.הטיפול הפסקת לאחר להחמיר או להימשך עשויים התסמינים). נשימה

 דווחה, ברגליים או בידיים כאב או עקצוץ, תחושה בחוסר המתבטאת, היקפית נוירופתיה
 בחולים יותר גבוהה בתדירות התרחשה היקפית נוירופתיה. בסטבודין טיפול שקיבלו בחולים

 אחרות תרופות שקיבלו בחולים או, נוירופתיה של היסטוריה עם, מתקדמתHIV  מחלת עם
).שליליות תגובות ראה( דידאנוזין כולל, לנוירופתיה קשורות שהיו

:הלבלב דלקת
 ממשטר חלק היה סטבודין כאשר הטיפול במהלך התרחשו קטלנית ולא קטלנית לבלב דלקת

 והן בטיפול תמימים מטופלים בקרב הן הידרוקסיאוריאה בלי או עם דידאנוזין שכלל משולב
לדרגת קשר ללא, בטיפול מנוסים בחולים
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) הידרוקסיאוריאה בלי או עם( ודידאנוזין סטבודין של השילוב את להשעות יש. חיסוני דיכוי
 לאחרstavudine  של החזרה. לבלב לדלקת חשד עם בחולים ללבלב רעיל אחר חומר וכל

 של צמוד ובמעקב מיוחדת בזהירות להתבצע צריכה הלבלב דלקת של מאושרת אבחנה
.הידרוקסיאוריאה ולא דידנוזין להכיל צריך לא החדש המשטר. המטופל

נביראפין
:כללי

 תסמונת, כבד ספיקת אי/כבד דלקת הן לנביראפין הקשורות ביותר החמורות הלוואי תגובות
 עשויה כבד ספיקת אי/הפטיטיס. יתר רגישות ותגובות רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג

 המלווה פריחה או חמורה פריחה לכלול שיכולים יתר רגישות של לסימנים קשורה להיות
 דלקת, בפה נגעים, שלפוחיות, מפרקים או שרירים כאבי, עייפות, כללית חולשה, בחום

.לקָּוי תפִקּוד. כליות או לימפדנופתיה, גרנולוציטופניה, אאוזינופיליה, פנים בצקת, הלחמית

 שבמהלכה קריטית תקופה הםnevirapine  עם הטיפול של הראשונים השבועות18
 שעלולים כבדים אירועים לזהות כדי מטופלים של אינטנסיבי ומעבדתי קליני ניטור נדרש
. נקבעה לא זה זמן פרק במהלך ניטור של האופטימלית התדירות. .עור ותגובות חיים לסכן
, בחודש מפעם יותר קרובות לעתים ומעבדתי קליני ניטור על ממליצים מהמומחים חלק

 המינון העלאת לפני, ההתחלה בנקודת כבד תפקודי בדיקות של ניטור יכלול, ובמיוחד
 יש, השבועות18  של הראשונית התקופה לאחר. המינון של הסלמה לאחר ובשבועיים

 תקופת, בנוסף-nevirapine. ב הטיפול כל לאורך תכופים ומעבדתי קליני בניטור להמשיך
 תדירות את כמפחיתה הוכחה ג"מnevirapine 200  של יומי מינון עם יום14  של ההובלה
.הפריחה

:עור תגובות
 בתדירות המתרחשות, קטלניים מקרים כולל, חיים ומסכנות חמורות עור תגובות על דווח

 תסמונת של מקרים כללו אלה. הטיפול של הראשונים השבועות6  במהלך ביותר הגבוהה
 ממצאים, בפריחה המאופיינות יתר רגישות ותגובות רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג
 פריחות, מבוקרים קליניים בניסויים. כבד ספיקת   אי כולל איברים תפקוד ואי חוקתיים

ל בהשוואהnevirapine  ממקבלי-1.5% ב הראשונים השבועות6  במהלך דווחו-4 ו3  בדרגה
.בפלסבו מהנבדקים-0.1%

, כולל( יתר רגישות תגובות או חמורות עור תגובות של תסמינים או סימנים המפתחים חולים
 או שרירים כאבי, עייפות, כללית חולשה, בחום המלווה חמורה פריחה או פריחה, רק לא אך

אאוזינופיליה, כבד דלקת או/ ו בפנים בצקת, הלחמית דלקת, בפה נגעים, שלפוחיות, מפרקים
 את לצמיתות להפסיק חייבים) הכלייתי בתפקוד והפרעה לימפדנופתיה, גרנולוציטופניה,

 מחדש להפעיל אין). זהירות אמצעי ראה( מיד רפואית להערכה ולפנות-nevirapine ב הטיפול
nevirapineאו בטרנסמינאזות עלייה עם בשילוב בעור פריחה, בעור חמורה פריחה בעקבות 

.יתר רגישות תגובת או, אחרים תסמינים

 להפסיק יש. כבד תפקודי בדיקות לבצע יש, לנביראפין הקשורה בפריחה חשים חולים אם
.לפריחה הקשורותALT  אוAST  עליות עם מטופלים לצמיתות
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ק/ג"מ(4  ליום ג"מ200  של יום14  של הובלה תקופת עםnevirapine  עם בטיפול להתחיל יש
 במהלך פריחה נצפתה אם. הפריחה תדירות את כמפחית שהוכח מה), ילדים בחולים יום/ג"

 יש). וניהול מינון ראה( תיעלם שהפריחה עד המינון את להעלות אסור, הזו ההובלה תקופת
 עיכוב. שהיא חומרה בכל מבודדת פריחה מתרחשת אם המטופלים אחר מקרוב לעקוב

.יותר חמורה לתגובה לגרום עלול הפריחה הופעת לאחר בנוויראפין הטיפול בהפסקת

nevirapine. עם פריחה לפתח מגברים יותר גבוה בסיכון נמצאות נשים כי נראה

 מתן של הראשונים הימים14  במשך ליום ג"מ(40  בפרדניזון מקביל שימוש, קליני בניסוי
(nevirapineשל הראשונים השבועות6  במהלך הפריחה וחומרת בשכיחות לעלייה קשור היה 

מומלץ אינו לנביראפין הקשורה פריחה למניעת בפרדניזון שימוש, לכן-nevirapine. ב הטיפול
.

:בכבד אירועים
 כבד דלקת לרבות, קטלנית מסוימים ובמקרים, חיים מסכנת, חמורה רעילות על דווח

 בניסויים. בנוויראפין שטופלו בחולים, כבד ספיקת ואי כבד נמק, וכולסטטית פולמיננטית
 טווח(-4% ב התרחשו לחומרת קשר ללא סימפטומטיים כבדיים אירועים, מבוקרים קליניים

.הביקורת בקבוצות מהחולים-1.2% וnevirapine  שקיבלו מהחולים11%)  עד0%  של

 השבועות בששת ביותר הגדול היה לחומרה קשר ללא סימפטומטיים כבד לאירועי הסיכון
 בהשוואה-nevirapine ה בקבוצות יותר גדול להיות המשיך הסיכון. הטיפול של הראשונים
 עת בכל להתרחש עשויים כבד אירועי, זאת עם. טיפול של שבועות18  במשך לביקורות

, ספציפיים לא תסמינים או סימנים עם הוצגו מטופלים, מסוימים במקרים. הטיפול במהלך
, הפטומגליה או בכבד רגישות, צהבת, בחילות, אנורקסיה, חולשה, עייפות של פרודרומליים

 עם מהחולים בכמחצית נצפתה פריחה. בסרום טרנסמינאזות של חריגות רמות בלי או עם
הללו הכבד מאירועי חלק ליוו שפעת דמויי ותסמינים חום. בכבד סימפטומטיות לוואי תופעות

 עם כבד ספיקת לאי התקדמו, אחרים ותסמינים פריחה עם אלה במיוחד, מסוימים אירועים.
 טרומבופלסטין זמן, כבדית אנצפלופתיה, היפרבילירובינמיה בלי או עם, בטרנסמינאזות עלייה
 הפטיטיס של תסמינים או סימנים עם לחולים   להמליץ יש. אאוזינופיליה או, ממושך חלקי

 בדיקות לכלול שצריכה, רפואית להערכה מיד ולפנות-nevirapine ב הטיפול את להפסיק
.כבד תפקודי

 על המעידים תסמינים או סימנים חווה מטופל אם מיד כבד תפקודי בדיקות לבצע יש
 באופן כבד תפקודי בדיקות לבצע יש, כן כמו. יתר רגישות של תגובה או/ו כבד דלקת
 וחולים רופאים. לטיפול הראשונים השבועות-18 ב פריחה המפתחים החולים לכל מיידי

, חולשה, עייפות כגון, הפטיטיס של תסמינים או סימנים להופעת ערניים להיות צריכים
. הפטומגליה או בכבד רגישות, אכולית צואה, בילירובינוריה, צהבת, בחילות, אנורקסיה

 כבד תפקודי בדיקות אם גם; זו במסגרת בכבד רעילות של האבחנה את לשקול יש
)וניהול מינון; זהירות אמצעי ראה( אפשריות חלופיות אבחנות שמא או תקינות בהתחלה

.
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 תסמינים או פריחה עם בשילוב טרנסמינאזות עליות או קלינית כבד דלקת מתרחשות אם
 את מחדש להפעיל אין. לצמיתותnevirapine  עם הטיפול את להפסיק יש, אחרים מערכתיים

nevirapineהפסקת למרות מתקדמת בכבד פגיעה, מסוימים במקרים. ההחלמה לאחר 
.הטיפול

 הן, קטלניים להיות שעלולים אירועים כולל, כבד לאירועי ביותר הגבוה בסיכון המטופלות
, הטיפול של הראשונים השבועות6  במהלך, כללי באופן. גבוההCD4+  תאי ספירת עם נשים

 לפריחה הקשורים סימפטומטיים כבד לאירועי לגברים בהשוואה3  פי גבוה סיכון יש לנשים
ב הטיפול בתחילת יותר גבוההCD4+  תאי ספירת עם ולמטופלים2.2%),  לעומת(5.8%

nevirapine-עם סימפטומטיים כבד לאירועי יותר גבוה בסיכון נמצאים  .nevirapineבסקירה 
12  פי גבוה בסיכון היו3מ"מ/תאים250  מעלCD4+  תאי ספירת עם נשים, רטרוספקטיבית

-250 ל מתחתCD4+  תאי ספירת עם לנשים בהשוואה בכבד סימפטומטיות לוואי לתופעות
CD4+<400  תאי ספירת עם בגברים נצפה מוגבר סיכון0.9%).  לעומת(11% 3מ"מ/תאים
). 3מ"מ/תאים-400 ל מתחתCD4+  תאי ספירת עם לגברים1.2%  לעומת(6.3% 3מ"מ/תאים

 היסטוריית אוCD4+  תאי ספירת, למין קשר ללא, המטופלים כל אחר לעקוב יש, זאת עם
 לוואי תופעות ודווחו מאחר בכבד רעילות אחר במעקב, אנטי-רטרו-ויראליים טיפולים

 או/וC  אוB  הפטיטיס עם משותף זיהום-CD4+. ה תאי ספירת בכל בכבד סימפטומטיות
 יותר גבוה לסיכון קשורnevirapine  עם הטיפול בתחילת מוגברות כבד תפקודי בדיקות

nevirapine)  התחלת לאחר יותר או שבועות(6  יותר מאוחרים סימפטומטיים לאירועים
ALT. או-AST ב אסימפטומטית ולעלייה

) אחד במקרה השתלה המצריכה כבד ספיקת   אי כולל( בכבד חמורה רעילות על דווח, בנוסף
 מונע טיפול של במסגרת נוויראפין של מרובות מנות שקיבלו-HIV ב נגועים לא אנשים אצל

.מאושר לא שימוש, חשיפה לאחר

 עם בחוליםnevirapine  והצטברותnevirapine  של מוגברות ברמות להבחין שניתן מכיוון
 פרמקולוגיה ראה(.חמור כבד ליקוי עם לחוליםnevirapine  לתת אין, חמורה כבד מחלת

).כללי; זהירות אמצעי; בכבד פגיעה: מיוחדות באוכלוסיות פרמקוקינטיקה, קלינית

התִנגַדְּות
 למשטר יחיד כחומר אותו להוסיף אוHIV -1-ב לטיפול יחיד כחומר בנביראפין להשתמש אין

 מופיע עמיד וירוסTranscriptase- Reverse ,Nucleoside ה מעכבי שאר כל כמו. כושל
 אנטי-רטרו-ויראליות בתרופות הבחירה. כמונותרפיה ניתנתnevirapine  כאשר במהירות

 לעמידות הפוטנציאל את בחשבון לקחת צריכהnevirapine  עם בשילוב לשימוש חדשות
 זמן את בחשבון לקחת ישnevirapine,  המכיל אנטי-רטרו-ויראלי משטר הפסקת בעת. צולבת
 חיים מחצית זמן עם אנטי-רטרו-ויראליות תרופות אםnevirapine;  של הארוך החיים מחצית

 בלבדnevirapine  של נמוכים פלזמה ריכוזי, במקביל מופסקותnevirapine  מאשר יותר קצר
.מכן לאחר להתפתח עלולה לווירוס ועמידות יותר או שבוע להימשך עלולים

:וורט ון'ג סנט
 תכשירים אוperforatum) (hypericum  ון'ג סנט המכילים בתכשירים בו-זמני שימוש

 לא-נוקלאוזידים תמלול מעכבי של משותף מתן. מומלץ אינו-nevirapine וב ון'ג סנט המכילים
,(NNRTIs)כולל  ,nevirapineה ריכוזי את משמעותית להפחית צפוי ון'ג סנט וורט עם -

NNRTIלאי-אופטימליים לגרום ועלול
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 או לנביראפין אפשרית ועמידות וירולוגית תגובה לאובדן ומובילותnevirapine  של רמות
NNRTIs. לקבוצת

זהירות אמצעי
:ונביראפין סטוודין, למיבודין
 שטופלו בחולים דווחה החיסוני השחזור תסמונת: החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת

 הראשוני השלב במהלך. ונביראפין סטבודין, למיווודין כולל, משולב אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול
 לפתח עלולים מגיבה שלהם החיסון שמערכת מטופלים, משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול של

, זיהוםaviumMycobacterium כגון( שיוריים או אופורטוניסטיים לזיהומים דלקתית תגובה
 הערכה לחייב שעשוי מה), שחפת או.[jiroveciiPneumocystis  ריאות דלקת,ציטומגלווירוס

 ,]PCPנוספים וטיפול

, מרכזית יתר השמנת כולל בגוף שומן של הצטברות/מחדש חלוקה:שומן של מחדש חלוקה
 מראה"ו חזה הגדלת, פנים דלדול, פריפריאלי בזבוז), תאו דבשת( צווארי גב שומן הגדלת

 ארוכות וההשלכות המנגנון. אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים נצפו" כוסינגואיד
.סיבתי קשר הוכח לא. כיום ידועים אינם אלו אירועים של הטווח

 ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  של משולבות טבליות:לקוי כליות תפקוד עם חולים
.בהמודיאליזה לחולים או דקה/ל"מCrCL  50≤ עם לחולים מומלצות אינן

 מכיוון ונביראפין סטוודין, למיווודין משולבות טבליות לתת אין, מינון התאמת נדרשת אם
.ונביראפין סטבודין, למיווודין של קבוע במינון שילוב מכילה שהטבליה

למיבודין
 הוכחו לאlamivudine  של ויעילות בטיחות:B והפטיטיסHIV  של משותף זיהום עם חולים
ב נגועים שאינם בחולים-HBV. ו-HIV ב כפול שנדבקו בחולים כרוניתB  בהפטיטיס לטיפול

HIV-ב שטופלו lamivudine-הפטיטיס עבור  Bשל הופעה זוהתה, כרונית  HBVללימוודין עמיד 
).נוסף למידעHBV EPIVIR- של לאריזה תוספת ראה( מופחתת טיפול לתגובת ונקשרה

 בחולים גם דווחה ללימודין לעמידות הקשוריםB  הפטיטיס וירוס של וריאנטים של הופעה
 במקביל זיהום בנוכחות למיווודין המכילים אנטי-רטרו-ויראליים משטרי שקיבלו-HIV ב נגועים

).אזהרות ראה( הטיפול לאחר הפטיטיס של החמרות דווחו כן כמוB.  ההפטיטיס נגיף עם

נביראפין
:כללי

 תסמונת, כבד ספיקת אי/כבד דלקת הן לנביראפין הקשורות ביותר החמורות הלוואי תגובות
 עשוי כבד ספיקת אי/הפטיטיס. יתר רגישות ותגובות רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג

 פריחה או חמורה פריחה לכלול שעשויים יתר רגישות של לסימנים קשור או מבודד להיות
כללי, בחום המלווה
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 בצקת, הלחמית דלקת, בפה נגעים, שלפוחיות, מפרקים או שרירים כאבי, עייפות, חולשה
 ראה( הכליות של לקוי תפקוד או לימפדנופתיה, גרנולוציטופניה, אאוזינופיליה, בפנים

.)אזהרות

 מסולקיםnevirapine  של ומטבוליטים הכבד ידי על נרחב חומרים חילוף עובר נביראפין
 של נוסף מינון לציין יש, כרונית המודיאליזה העוברים בחולים. הכליה ידי על נרחב באופן

 בחולים להצטבר עשוייםNevirapine  של מטבוליטים. בדיאליזה טיפול כל לאחר ג"מ200
 ראה(ידועה אינה זו הצטברות של הקלינית המשמעות, זאת עם; דיאליזה המקבלים

, וניהול מינון; כליות ליקוי: מיוחדות באוכלוסיות פרמקוקינטיקה, קלינית פרמקולוגיה
.)מינון התאמת

 שאין מכיוון, בינוני עד קל כבד ליקוי עם חולים עבור מינון בהתאמת צורך יש אם ברור לא
 ליקוי עם חולים, זאת עם. זו אוכלוסייה עבור זמינים מינונים ריבוי של פרמקוקינטיים נתונים

 יש. המערכתי הדם במחזורnevirapine  לצבור בסיכון להיות עלולים ומיימת בינוני כבד
Nevirapine  לתת אין. בינוני כבד ליקוי עם לחולים ניתנתnevirapine  כאשר זהירות לנקוט

 פרמקוקינטיקה, קלינית פרמקולוגיה; אזהרות ראה(בכבד חמור ליקוי עם לחולים
).בכבד פגיעה: מיוחדות באוכלוסיות

 המקבלים חולים. מוגבל להיות עשוי אנטי-רטרו-ויראלי מטיפול הקלינית התועלת משך
nevirapineזיהומים לפתח להמשיך עלולים אחר אנטי-רטרו-ויראלי טיפול כל או 

 צמוד קליני במעקב להישאר עליהם ולכןHIV, 1- זיהום של אחרים וסיבוכים אופורטוניסטיים
.קשורותHIV 1- מחלות עם בחולים בטיפול מנוסים רופאים של

 המוצר על המלא במידע לעיין יש, אנטי-רטרו-ויראלי ממשטר כחלקnevirapine  מתן בעת
.הטיפול תחילת לפני טיפולי מרכיב כל עבור

 סטוודין, למיבודין טבליות למטופלים מידע
:ונביראפין

.בלבד הפה דרך לבליעה מיועדות ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבליות

Lamivudine, Stavudine  טבליות נטילת של החשיבות על המטופלים את ליידע יש
.מנות מהחמצת להימנע וכדי קבוע מינון בלוח ונוויראפין

 תרופה אינןNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות כי המטופלים את ליידע יש
 כוללHIV, -1-ב לזיהום הקשורות במחלות לחלות להמשיך עלולים הם וכיHIV, -1-ב לזיהום

 הסיכון את כמפחית הוכח לא זה משולב שטיפול להם   להודיע יש. אופורטוניסטיים זיהומים
.דם זיהום או מיני מגע באמצעות לאחריםHIV 1- להעברת

 סטוודין, למיווודין בטבליות השימוש בעת רופא השגחת תחת להישאר לחולים   להמליץ יש
.ונביראפין
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 להתרחש עשויה בגוף שומן של הצטברות או מחדש חלוקה כי המטופלים את ליידע יש
 הטווח ארוכות הבריאותיות וההשפעות הסיבה וכי אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים

.זה בשלב ידועות אינן אלו מצבים של

 לפי יום כל ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבליות ליטול המטופלים את ליידע יש
 אם. שלהם הרופא עם להתייעץ מבלי המינון את לשנות צריכים לא מטופלים. המרשם
 מדלגים אם, זאת עם. האפשרי בהקדם הבאה המנה את לקחת המטופלים על, מנה החמצה

 על לרופא לדווח למטופלים   להמליץ יש. הבאה המנה את להכפיל למטופל אסור, מנה על
.אחרת תרופה בכל שימוש

למיבודין
 מינון מכילותNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות כי למטופלים   להודיע יש

 אם. פומית ותמיסתHBV EPIVIR- טבליות כמו(lamivudine)  פעיל מרכיב אותו של יותר גבוה
ב כפול שנדבק מטופל של-HIV ב הטיפול במשטרlamivudine  לכלול החלטה מתקבלת

HBV-וב ,HIV-של במינון להשתמש יש  lamivudineלמיווודין של המשולבות בטבליות ,
HBV.(EPIVIR- לא( ונביראפין סטוודין

 הכבד במחלת הידרדרות התרחשה כי-HBV ו-HIV ב במקביל שנדבקו מטופלים ליידע יש
 שינוי בכל לדון למטופלים לייעץ יש. הופסק-lamivudine ב הטיפול כאשר מסוימים במקרים
lamivudine  של הטווח ארוכות שההשפעות לחולים   להודיע יש. שלהם הרופא עם במשטר

.זה בשלב ידועות אינן

 ותסמינים סימנים לאיתור בילדים מטופלים אחר לעקוב לאפוטרופוסים או להורים לייעץ יש
.הלבלב דלקת של

 להתרחש עלולה בגוף שומן של הצטברות או מחדש חלוקה כי המטופלים את ליידע יש
 הטווח ארוכות הבריאותיות וההשפעות הסיבה וכי אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים

.זה בשלב ידועות אינן אלו מצבים של

:סטוודין
 היפרלקטטמיה של בתסמינים המוקדמת ההכרה בחשיבות המטופלים את ליידע יש

 נוחות אי, במשקל מוסברת בלתי ירידה הכוללים, לקטית חמצת תסמונת או סימפטומטית
 מתפתחים שאצלם חולים. מוטורית וחולשה נשימה קוצר, עייפות, הקאות, בחילות, בבטן

.בסטבודין הטיפול הפסקת שתידרש ייתכן. רפואי לטיפול מיד לפנות צריכים אלו תסמינים

 על. היקפית נוירופתיה היאstavudine  של חשובה רעילות כי המטופלים את ליידע יש
 כאב או עקצוץ, תחושה בחוסר מתבטאת היקפית שנוירופתיה לכך מודעים להיות המטופלים

 נוירופתיה כי לחולים לייעץ יש. לרופאיהם אלו תסמינים על לדווח יש וכי, ברגליים או בידיים
 היסטוריה או מתקדמתHIV  מחלת עם בחולים ביותר הגבוהה בשכיחות מתרחשת היקפית

.רעילות מתפתחת אם בסטבודין הטיפול הפסקת שתידרש ייתכן וכי, היקפית נוירופתיה של
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היקפית נוירופתיה על ודיווח זיהוי לגבי בסטוודין טיפול המקבלים בילדים מטפלים להדריך יש
.

:נביראפין
 הקשורות עור תגובות או חמורה כבד מחלת של האפשרות על המטופלים את ליידע יש

 של תסמינים או סימנים המפתחים לחולים להורות יש. למוות לגרום שעלולות לנביראפין
 לטיפול מיד ולפנות-nevirapine ב הטיפול את להפסיק חמורות עור תגובות או כבד מחלת
אנורקסיה, חולשה, עייפות כוללים כבד מחלת של תסמינים. מעבדה ניטור ביצוע כולל, רפואי

 עור תגובות של תסמינים. הפטומגליה או בכבד רגישות, אכולית צואה, צהבת, בחילות,
 או שרירים כאבי, עייפות, כללית חולשה, בחום המלווה פריחה כוללים יתר רגישות או חמורות
.כבד דלקת או/ו בפנים בצקת, הלחמית דלקת, בפה נגעים, שלפוחיות, מפרקים

 השבועות18  במהלך חיוני, כבד תפקודי בדיקות כולל, אינטנסיבי ומעבדתי קליני ניטור
 להיות שעלולות עור ותגובות כבד רעילות לזהות כדיnevirapine  עם הטיפול של הראשונים

 במעקב להמשיך יש לכן, זו תקופה לאחר להתרחש עלולה כבד מחלת, זאת עם. חיים מסכנות
6  במהלך מוצדקת יתרה ערנות-nevirapine. ב הטיפול כל לאורך תכופים במרווחים
 כבד לאירועי ביותר הגדול הסיכון של התקופה שהיא, הטיפול של הראשונים השבועות

 הטיפול את להפסיק צריכים הפטיטיס של ותסמינים סימנים עם חולים. עור ותגובות
 אין, בכבד רעילות עקב מופסקnevirapine  אם. מיד רפואית להערכה ולפנות בנוויראפין

 הטיפול בתחילת מוגברתCD4+  תאי ספירת עם, נשים במיוחד, חולים. מחדש אותו להפעיל
 גבוה בסיכון נמצאים) בגברים3מ"מ/תאים->400 ו בנשים3מ"מ/תאים250  מעל( בנוויראפין

 קרובות לעתים הקשורים, סימפטומטיים כבדיים אירועים להתפתחות משמעותי באופן יותר
 כבד תפקודי בדיקות או/וC  אוB  הפטיטיס עם משותף זיהום כי לחולים   להודיע יש. לפריחה
 סימפטומטיים לאירועים יותר גבוה לסיכון קשוריםnevirapine  עם הטיפול בתחילת מוגברות

AST  א-סימפטומטית ולעלייהnevirapine)  התחלת לאחר יותר או שבועות(6  יותר מאוחרים
).כבד אירועי, אזהרות ראה(ALT  או

 התחלת של הראשונים השבועות6  במהלך מתרחשות לנביראפין הקשורות הפריחות רוב
 ההובלה תקופת במהלך כלשהי פריחה מתרחשת שאם המטופלים את להנחות יש. הטיפול

 שחווה חולה כל. תיעלם שהפריחה עדnevirapine  של המינון את להעלות אין, שבועיים של
 רגישות תגובות או חמורה פריחה עם חולים. שלו הכבד תפקודי את מיד להעריך צריך פריחה

 מחדש להפעיל אין. רופא עם ולהתייעץ-nevirapine ב הטיפול את מיד להפסיק צריכים יתר
 להיות נוטות נשים. יתר רגישות של תגובה או בעור חמורה פריחה לאחרNevirapine  את

.לנביראפין הקשורה פריחה של להתפתחות יותר גבוה בסיכון

 כאמצעי הריון למניעת אחרות הורמונליות ובשיטות הפה דרך מניעה באמצעי להשתמש אין
 רמות את להוריד עשויnevirapine  שכןnevirapine,  הנוטלות בנשים הבלעדי מניעה

 לוויסות אוראליים מניעה באמצעי שימוש נעשה כאשר, בנוסף. אלו תרופות של הפלזמה
 הטיפול של הטיפולית ההשפעה אחר לעקוב יש-nevirapine, ב הטיפול במהלך הורמונלי

).תרופתיות בין אינטראקציות ראה( ההורמונלי
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 המתדון ריכוזי את להפחית עשויnevirapine , מתדון של הידוע החומרים חילוף על בהתבסס
 בחולים דווחה מנרקוטית גמילה תסמונת. שלו הכבדי המטבוליזם הגברת ידי על בפלזמה
ב טיפול שמתחילים מתדון עם מטופלים אחר לעקוב יש. במקביל ומתדון בנוויראפין שטופלו

nevirapine-בהתאם המתדון מינון את ולהתאים לגמילה עדות לאיתור.

 לרופא לדווח למטופלים   להמליץ יש, לכן; מסוימות תרופות עם אינטראקציה לקיים עשוי.
 ון'ג סנט במיוחד, צמחיים מוצרים או מרשם ללא תרופות, אחר מרשם בכל שימוש על שלהם

Nevirapine וורט

תרופות בין אינטראקציות
למיבודין
 של אפשרות לשקול יש. פעילה אורגנית קטיונית הפרשה ידי על בשתן בעיקר מסולק למיווודין

 העיקרי החיסול נתיב כאשר במיוחד, במקביל הניתנות אחרות תרופות עם אינטראקציות
, למשל( האורגנית הקטיונית ההובלה מערכת דרך פעילה כליות הפרשת הוא שלהן

.(trimethoprim

ב(AUC)  ללימוודין החשיפה את מעלה ביום פעם ג"מSMX 800 /ג"מTMP 160  כי הוכח
 אין. מהתרופות אחת אף של המינון את לשנות מומלץ לא). קלינית פרמקולוגיה ראה(-44%
SMX TMP/ של יותר גבוהים מינונים של למיווודין של פרמקוקינטיקה על ההשפעה לגבי מידע

 לגבי זמינים נתונים איןcarinii.Pneumocystis  ריאות דלקתלטיפול המשמשים אלו כמו
lamivudine. של לזה דומים כליות פינוי מנגנוני בעלות אחרות תרופות עם אינטראקציות

-lamivudine ב השימוש, לכן. זה של תאי התוך הזרחון את לעכב עשויים וזלציטבין למיוודין
.מומלץ אינוzalcitabine  עם בשילוב

סטוודין
 של תאי התוך הזרחון את תחרותי באופן מעכב זידובודין). קלינית פרמקולוגיהגם ראה(

.סטבודין עם בשילוב בזידובודין משימוש להימנע יש, לכן. סטבודין

 על רלוונטיים בריכוזים גם מעוכבstavudine  של שהזרחון כך על מצביעים נתוניםּבמַבַחנֵהָ
ידועות לא אינטראקציות ּבמַבַחנֵהָאלה של הקלינית המשמעות-ribavirin. וdoxorubicin  ידי

.הללו מהתרופות אחת עם-stavudine ב בו-זמני בשימוש בזהירות לנקוט יש, לכן;

נביראפין
nevirapine.שעוברות לתרופות, מכך כתוצאה. אלה אנזימים של מעורר הוא נביראפין כי ידוע 

 כאשר מהצפוי נמוכות פלזמה רמות להיות עשויות אלו אנזימים מערכות ידי על חומרים חילוף
 באמצעות הכבד ידי על בעיקר חומרים חילוף עובר,3A4 P450 -2 ו.B6 עם יחד ניתנות הן

Nevirapine ציטוכרום האיזואנזימים
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 ותרופותnevirapine  של משותף מתן עם המתרחשים הספציפיים הפרמקוקינטיים השינויים
 על המבוססים במינון אפשריים שינויים לגבי קליניות הערות3.  בטבלה מפורטים אחרות
 על מבוססות-4 ו3  בטבלאות הנתונים4.  בטבלה מפורטים אלה פרמקוקינטיים שינויים
 אם אלאHIV 1- סרו-חיובי בעלי בנבדקים שנערכו תרופתיות אינטראקציות מחקרי תוצאות

.אחרת צוין

 פרמקוקינטיות אינטראקציות להיות עשויות, מבוססות תרופתיות לאינטראקציות בנוסף
 מערכת ידי על מטבוליזם שעוברות אחרות תרופות קבוצות לביןnevirapine  בין פוטנציאליות

 למרות5.  בטבלה מפורטות אלו פוטנציאליות תרופתיות אינטראקציותP450.  הציטוכרום
 עבור נערכו לאHIV 1- סרו-חיובי בעלי בנבדקים ספציפיים תרופתיים אינטראקציה שמחקרי
 מתן בעת נוסף קליני בניטור צורך שיהיה ייתכן5,  בטבלה המפורטות התרופות מחלקות
.אלו תרופות של משותף

 כתוצאה. מורכבת וורפרין האנטי-טרומבוטי לחומרnevirapine  בין האינטראקציהּבמַבַחנֵהָה
 פוטנציאל עם להשתנות עשויות בפלזמה הוורפרין רמות, במקביל אלו תרופות מתן בעת, מכך

 נוגדי רמות אחר לעקוב ישnevirapine,  עם יחד מנוהל וורפרין כאשר. הקרישה בזמן לעלייה
.קרובות לעתים קרישה

 במשטר או במינון ששינוי ייתכן: מבוססות תרופתיות אינטראקציות4:  טבלה
 טבלה, קלינית פרמקולוגיה ראה( תרופתית אינטראקציה מחקרי סמך על יומלץ

)האינטראקציה לגודל1
על משפיעהתרופה שם

של ריכוז
או נביראפין

במקביל תרופה

קלינית הערה

 באופן ירדה לקלריתרמיצין החשיפהקלריתרמיצין ↓קלריתרמיצין
זאת עםnevirapine;  ידי על משמעותי

14OH- מטבוליט,
 פעיל שלמטבוליט מכיוון. עלו הריכוזים

 נגד מופחתת פעילות יש קלריתרמיצין של
intracellulare avium- קומפלקס

,Mycobacteriumנגד הכוללת הפעילות 
 חלופות. להשתנות עשויה זה פתוגן

 צריכות, אזיתרומיצין כגון, לקלריתרמיצין
להיות
.נחשב

↑14-OH
קלריתרמיצין

.נקבעו לא זה לשילוב מתאימים מינונים↓Efavirenzאפבירנץ

הורמונליים ואחרים הפה דרך מניעה אמצעיאסטרדיול אתיניל ↓אסטרדיולאתיניל

2007 Limited ArcolabStrides56 מתוך29  עמוד



 הריון למניעת בשיטות להשתמש אין↓Norethindrone-Norethindroneו
של היחידה כשיטה
 הנוטלות בנשים מניעה אמצעי

,nevirapineשכן  nevirapineעשוי 
 תרופות של הפלזמה רמות את להוריד

 או חלופית מניעה אמצעי מומלצת. אלו
.נוספת

לנביראפין מוגברת לחשיפה הסיכון בגלל↑Nevirapineפלוקונאזול
, במקביל במתן זהירות לנקוט יש,

 לוואי תופעות אחר מקרוב ולעקוב
.לנביראפין הקשורות

, נקבעו לא זה לשילוב מתאימים מינוניםאינדינביר ↓אינדינביר
להיות עשויה אינדינביר במינון עלייה אך

.נדרש
-ketoconazole וNevirapine  לתת איןקטוקונאזול ↓קטוקונאזול

 בריכוזי שירידה מכיוון במקביל
ketoconazoleלהפחית עשויה בפלזמה 

.התרופה יעילות את

ritonavir/ של מינון להעלות מומלץלופנאביר ↓ריטונביר/לופנאביר
lopinavirביום פעמיים ג"מ-533/133 ל 

nevirapine. עם בשילוב אוכל עם

מופחתות להיות עשויות המתדון רמותאמתדון ↓מתדון
 למנוע כדי מוגבר מינון שיידרשו ייתכן;

אופיאטים של תסמינים
 עם מטופלים אחר לעקוב יש. נסְִיגהָ
-nevirapine ב טיפול שמתחילים מתדון

 מינון את ולהתאים לגמילה עדות לאיתור
.בהתאם המתדון

NelfinavirM8 Nelfinavir↓
מטבוליט

 בשילוב-nelfinavir ל המתאים המינון
 לבטיחות בהתייחסnevirapine,  עם

.נקבע לא, וליעילות Cmin Nelfinavir↓
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 עלו שלו המטבוליטים וריכוזי ריפאבוטיןריפאבוטין ↑ריפאבוטין
 שונות עקב, זאת עם. מתון באופן

 עלולים מהחולים חלק, גבוהה בין-נבדקים
 לריפבוטין בחשיפה גדולה עלייה לחוות

 לרעילות יותר גבוה בסיכון להיות ועשויים
 בזהירות לנקוט יש, לכן. ריפאבוטין

במקביל

.מנִהלָ
 במקביל וריפמפין נביראפין לתת איןנביראפין ↓ריפמפין

nevirapine  בריכוזי שירידה מכיוון
 יעילות את להפחית עשויה בפלזמה
 לטפל שצריכים רופאים. התרופה
 בשחפת במקביל שנדבקו בחולים

nevirapine  המכיל במשטר ומשתמשים
 במקום בריפאבוטין להשתמש עשויים

.זאת
, נקבעו לא זה לשילוב מתאימים מינונים↓Saquinavirסקווינאביר

 של המינון את להגדיל שתידרש ייתכן אך
.saquinavir

, במקביל ומתדון בנוויראפין שטופלו בחולים מנרקוטית גמילה תסמונת על דיווחים על מבוססא
מתדון של הפלזמה בריכוז לירידה ועדויות

 שיהיה ייתכן, בזהירות שימוש: תרופתיות בין פוטנציאליות אינטראקציות5:  טבלה
 בהשפעה אפשרית ירידה עקב יחד שניתלת תרופה של מינון בהתאמת צורך

הקלינית

 מתן ידי על מופחתים להיות עשויים הפלזמה ריכוזי שבהן לתרופות דוגמאות
נביראפין עם משותף

לסמים דוגמאותסמים חוג

לידוקאין, דיסופרמיד, אמיודרוןקצב הפרעות נגד תרופות

אתוסוקסימיד, קלונאזפאם, קרבמזפיןפרכוסים נוגדי

איטראקונאזולפטרייתיים אנטי

ורפמיל, ניפדיפין, דילטיאזםסידן תעלות חוסמי

ציקלופוספמידבסרטן כימותרפיה

ארגוטמיןארגו אלקלואידים

סירולימוס, טקרולימוס, ציקלוספוריןחיסוניים מדכאים

ציספרידתנועתיות סוכני

פנטניללאופיאטים אגוניסטים
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 משותף מתן ידי על מוגברים להיות עשויים פלזמה ריכוזי שבהן לתרופות דוגמאות
נביראפין עם

וורפריןאנטי-תרומבוטיות תרופות
 ניטור מומלץ. קרישה נוגד על פוטנציאלית השפעה

.קרישה נוגדי רמות

 עם טווח ארוכי קרצינוגניות מחקרי:למיבודין בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
lamivudine10  פי עד של בחשיפה קרצינוגני לפוטנציאל עדות הראו לא וחולדות בעכברים)

ב לזיהום המומלץ הטיפולי במינון אדם בבני שנצפו מאלה) חולדות(58  ופי) עכברים
HIV. Lamivudine-מבחן ּבמַבַחנֵהָא או מיקרוביאלית מוטגניות של במסך פעיל היה לא 

 ציטוגנטית בבדיקה מוטגנית פעילותּבמַבַחנֵהָחלש הראה אך, תאים של טרנספורמציה
, זאת עם. עכברים של לימפומה ובמבחן מתורבתים אנושיים לימפוציטים באמצעות

lamivudineלכך עדות הראה לא vivoinעד של פומיים במינונים בחולדה גנוטוקסית פעילות 
 לזיהום המומלץ במינון אדם בבני מאלו45  עד35  פי של פלזמה רמות מייצרת, ג"ק/ג"מ2,000

 ג"ק/ג"מ4,000  עד של במינונים לחולדות שניתן למיוודין, הרבייה ביצועי על במחקר-HIV. ב
 וללא בפוריות לפגיעה עדות גילה לא, אדם בבני מאלו70  עד47  פי פלזמה רמות שיצר, ליום

.הצאצאים של לגמילה. וההתפתחות הצמיחה, ההישרדות על השפעה

 מסרטן היה לא סטבודין, וחולדות בעכברים שנתיים של קרצינוגניות במחקרי: סטוודין
. המומלץ הקליני במינון לאדם חשיפה, בהתאמה-168, ו39  פי(AUC)  חשיפה שיצרו במינונים

 השתן   בשלפוחית ממאירים וגידולים וחולדות בעכברים וממאירים שפירים כבד גידולי
 לאדם מחשיפה) חולדות(-732 ו) עכברים(250  פי של חשיפה ברמות התרחשו זכרים בחולדות

.המומלץ הקליני במינון

 מוטציהHGPRT,  CHO/מטבולית הפעלה ובלי עםStavudine . ב חיוביות תוצאות הפיק
 ב מוטגני היה לאAmes, E. coli- יונק תאי של קדימה המוטציות במבחני או, הפוכה

Stavudineָוב, עכברים של פיברובלסט ומבחני אנושיים לימפוציטים של קלסטוגנזהּבמַבַחנֵה
vivoinמבחני ּבמַבַחנֵהָה בתוך. עכבר של מיקרוגרעין בדיקת , stavudineהתדירות את העלה 

 הפעלה ללא, ל"מ/ג"מק250  עד25  של ריכוזים( אנושיים בלימפוציטים כרומוזומים סטיות של
 של פיברובלסט בתאי טרנספורמציה שעברו מוקדים של התדירות את והגביר) מטבולית
vivoin ה בתוך). מטבולית הפעלה וללא עם, ל"מ/ג"מק2500  עד25  של ריכוזים( עכברים
stavudine  מתן לאחר עצם מח בתאי קלסטוגני היהmicronucleus, stavudine  בדיקת

 עדות נראתה לא. ימים3  למשך ליום ג"ק/ג"מ2000  עד600  של במינונים לעכברים פומי
 לאחר שנצפו מזו216  פי עד שלCmax)  על בהתבסס( חשיפות עם בחולדות בפוריות לפגיעה

.יום/ג"ק/ג"מ1  של קליני מינון

nevirapine.  עם בוצעו וחולדות בעכברים טווח קרצינוגניות על מחקרים-ארוך:נביראפין
 תאי כבד אדנומות. שנתיים במשך ליום ג"ק/ג"מ750  או375 50, 0,  של מינון קיבלו לעכברים

 במחקרים. נקבות אצל הגבוהים המינונים ובשני גברים אצל המינונים בכל עלו וקרצינומות
 במשך ליום ג"ק/ג"מ35  או17.5 3.5, 0,  של במינוניםnevirapine  קיבלו חולדות שבהם

הגבוה במינון ובנקבות המינונים בכל בזכרים הפטוצלולריות באדנומות עלייה נצפתה, שנתיים
מבוסס( המערכתית החשיפה.
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 אדם בבני שנמדדה מזו נמוכים היו חיים בבעלי המחקרים בשני המינונים בכלAUCs)  על
 במבחני, זאת עם. ידוע אינו המסרטן הפוטנציאל מנגנון. פעמים2-2  ג"מ200  של במינון

של בסוללה קלסטוגני או מוטגנית לפעילות עדות הראה לאnevirapine , גנטית טוקסיקולוגיה
 איו סלמונלה זני: איימס( גנים למוטציות חיידקים מבחני כללו אלה. לימודיםvivoin וּבמַבַחנֵהָ

 קו באמצעות ציטוגנטיות בדיקותCHO), (HGPRT/ יונקים תא של גנים מוטציות בדיקת), קולי-
 לאור. פומי מתן לאחר עכבר של עצם מח של מיקרו-גרעין ובדיקת סיני אוגר שחלות של תאים

 כבדות ניאופלסמות של אדם לבני הרלוונטיותnevirapine,  של גנוטוקסית פעילות היעדר
, הרבייה של טוקסיקולוגיה במחקרי. ידועה אינה-nevirapine ב שטופלו וחולדות בעכברים

, מערכתית חשיפה המספקים במינונים נקבות בחולדות בפוריות לפגיעה עדות נראתה
nevirapine. של המומלץ הקליני המינון עם שסופקה לזו בערך ערך שווהAUC,  על המבוססת

'ג הריון קטגוריית:הרֵיָֹון
 היטב ומבוקרים נאותים מחקרים איןC.  בקטגוריה מסווגים כולם ונביראפין סטבודין, למיווודין

 רק ההריון במהלך ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  בטבליות להשתמש יש. הרות בנשים
.הפוטנציאלי הסיכון על עולים הפוטנציאליים היתרונות אם

ג"מ4,000  עד של הפה דרך שניתנו במינונים וארנבות בחולדות בוצעו רבייה מחקרי:למיבודין
 מזו בערך35  פי עד של פלזמה רמות שמייצר מה, בהתאמה, ליום ג"ק/ג"מ-1,000 ו ליום ג"ק/

 לתמותה עדויותlamivudine.  עקב לטרטוגניות עדות נצפתה לא. למבוגרים-HIV ה מינון של
 הייתה לא אך, אדם בבני שנצפו לאלו דומות חשיפה ברמות בארנב נראו עוברים של מוקדמת

 מחקרים. אדם בני של מזו35  פי עד של חשיפה ברמות בחולדה זו להשפעה אינדיקציה
.השליה דרך לעובר מועבר למיוודין כי הראו בהריון וארנבות בחולדות

 מנשים בדגימות פרמקוקינטיות מדידות בוצעו, אפריקה בדרום שנערכו קליניים מחקרים-2 ב
 ביום פעמיים ג"מ150  שקיבלו נשים(10  להריון38  משבוע החל למיוודין שקיבלו הרות

 תרופות ללא ביום פעמיים ג"מ300  למיווודין שקיבלו-10 ו זידובודין עם בשילוב
 ג"מ150  למיווודין שקיבלו נשים(16  להריון36  משבוע החל או) אחרות אנטי-רטרו-ויראליות

. יעילות על מידע לספק נועדו או תוכננו לא אלו מחקרים). זידובודין עם בשילוב ביום פעמיים
 ואצל לידה לאחר שהתקבלו לאלו דומה הייתה הרות בנשים למיווודין של פרמקוקינטיקה

, אימהות סרום בדגימות כלל בדרך דומים היוLamivudine  ריכוזי. בהריון שאינם מבוגרים
 של טבעי קרע בעקבות שפיר מי דגימות התקבלו מהם נבדקים של בתת-קבוצה. וחבל ילודים

) ביום פעמיים ג"מ(150  ל"מ/ג"מק-2.5 ל1.2  בין נעו למיווודין של השפיר מי ריכוזי, ממברנות
 הסרום מרמות2  מפי גבוהים היו כלל ובדרך). ביום פעמיים ג"מ(300  ל"מ/ג"מק5.2  עד-2.1 ו

 הזמין מאוחר בהריון בטיחות על המצומצם למידע לוואי תופעות בסעיף עיין. האם של
 הפוטנציאליים היתרונות אם רק ההריון במהלך-Lamivudine ב להשתמש יש. אלה ממחקרים

.הסיכונים על עולים
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 פי עד) מקסימוםC על בהתבסס( חשיפות עם וארנבות בחולדות בוצעו רבייה מחקרי:סטוודין
לטרטוגניות עדות גילו ולא ליום ג"ק/ג"מ1  של קליני במינון שנראה מזה, בהתאמה-183, ו399

 או צלייה ללא החזה עצם של העצם עצם, השלד של נפוצה וריאציה של בעוברים השכיחות.
 בחשיפה השפעה נצפתה שלא בעוד, לאדם399  פי של בחשיפה בחולדות עלתה, מלאה לא
 השפעה ללא האנושית מהחשיפה216  פי צוין ההשתלה לאחר קל אובדן. לאדם216  פי של
 לידה( חולדות של מוקדמת ילודים של בתמותה עלייה. האנושית מהחשיפה135  פי בערך של
 לא יילודים של שהישרדות בעוד, האנושית מהחשיפה399  פי התרחשה) ימים4  גיל עד

 דרך לעובר מועבר שסטבודין הראה בחולדות מחקר. האנושית מהחשיפה135  בכפי הושפעה
 בבעלי רבייה מחקרי. האם של בפלזמה מהריכוז כמחצית היה העובר ברקמת הריכוז. השליה

.האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים

 בסטוודין להשתמש יש. הרות בנשיםstavudine  של היטב ומבוקרים נאותים מחקרים אין
.הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון במהלך

 עם ודידאנוזין סטבודין של השילוב את שקיבלו הרות בנשים דווחה קטלנית לקטית חמצת
/לקטית לחמצת הסיכון את מגביר הריון אם ברור לא. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות
 של אנלוגים המקבלים בהריון שאינם אנשים אצל המדווחת בכבד סטאטוזיס תסמונת

 המקבלות-HIV, ב נגועות בהריון בנשים המטפלים בריאות שירותי ספקי. נוקלאוזידים
.בכבד סטאטוזיס תסמונת/חלב חומצת של מוקדם לאבחון ערניים להיות צריכים, סטבודין

. בהריון וארנבות בחולדות שבוצעו רבייה במחקרי נצפית טרטוגניות זוהתה לא:נביראפין
 חשיפה המספקים במינונים העובר של הגוף במשקל משמעותית ירידה התרחשה, בחולדות

.אדם לבני המומלץ הקליני במינון שנראתה מזוAUC,  על בהתבסס-50%, בכ גבוהה מערכתית

 יצרו ובארנבות בחולדות לצפייה ניתנת השפעה ללא וההתפתחותיים האימהיים המינונים
 היומי במינון שנראו מאלו, בהתאמה, יותר גבוהות-50% כ או בקירוב שוות מערכתיות חשיפות
 הרות בנשים דווחו, מוות מקרי כולל, חמורים כבד אירועיAUC.  על בהתבסס, המומלץ האנושי

 אם ברור לאHIV. -1-ב בזיהום משולב מטיפול כחלק-nevirapine ב כרוני טיפול המקבלות
).אזהרה ראה( בהריון שאינן נשים אצל נצפה שכבר המוגבר הסיכון את מגביר הריון

מניקות אמהות
 את להניק לא-HIV ב נגועות לאמהות ממליצים ומניעתן מחלות לבקרת המרכז

 בגלל, בנוסף. -HIV.ב זיהום של לידה לאחר העברה מסיכון להימנע כדי תינוקותיהן
 אם להניק לא לאמהות להורות יש, יונקים תינוקות אצל חמורות לוואי לתופעות הפוטנציאל

.ונביראפין סטוודין, למיווודין טבליות מקבלות הן

 שריכוזי הראהlamivudine  של ג"ק/ג"מ45  שקיבלו מניקות בחולדות מחקרלמיבודין
lamivudineלמוודין. בפלזמה מאלה יותר גבוהים מעט היו בחלב
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 של מונותרפיה שקיבלו אמהות-20 מ שהתקבלו אם חלב של דגימות. אם בחלב גם מופרש
 ג"מ-300 ו ביום פעמיים למיווודין ג"מ(150  משולב טיפול או) ביום פעמיים ג"מ(300  למיווודין
.למיווודין של למדידה ניתנים ריכוזים בעלות היו) ביום פעמיים זידווודין

 אם ידוע שלא למרות. בחלב מופרש-stavudine ש הראו מניקות בחולדות מחקרים: סטוודין
stavudineמ שליליות להשפעות פוטנציאל קיים, אם בחלב מופרש stavudine-בתינוקות 

.יונקים

.אם בחלב מופרש נביראפין: נביראפין

:בילדים שימוש
ילדים לחולים מומלצותNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות

.ג"ק50 ≥ ומשקל12  גיל>

:גריאטרי שימוש
 של מספיק מספר כללו לא-nevirapine וlamivudine, stavudine  של קליניים מחקרים

 באופן. יותר צעירים ממטופלים שונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני חולים
 יותר הגבוהה התדירות את המשקפת, זהירה להיות צריכה קשיש לחולה המינון בחירת, כללי

 מכיוון. אחר תרופתי טיפול או נלוות מחלה של וכן, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של
 לחולים אותה לרשום אין, קבוע מינון של שילוב הן טבליות ונביראפין סטבודין, שלמיוודין
.דקה/ל"מCrCL 50<  עם כליות ליקוי להם שיש או מינון להפחתת הזקוקים

סטוודין
 שימושי שיהיה ייתכן, הכליות בתפקוד לירידה יותר גבוה סיכוי יש קשישים שלמטופלים מכיוון
.הכליות תפקוד אחר לעקוב

 היקפית נוירופתיה נצפו-HIV, ב מתקדם זיהום עם לחולים מונותרפיה מורחבת גישה בתוכנית
 פעמיים ג"מ40  שקיבלו קשישים מטופלים(38%) -15/40 ב היקפיים נוירופתיים תסמינים או

-12,000 כ מתוך. יומי יום פעמיים ג"מ20  שקיבלו קשישים מטופלים(16%) -8/51 ו ביום
 נוירופתיים תסמינים או היקפית נוירופתיה, המורחבת הגישה לתוכנית שנרשמו חולים

 שקיבלו מהחולים-25% ו ביום פעמיים ג"מ40  שקיבלו מהחולים-30% ב התפתחו פריפריים
 של ותסמינים סימנים לאיתור קשישים חולים אחר מקרוב לעקוב יש. ביום פעמיים ג"מ20

.היקפית נוירופתיה

שליליות תגובות
 בשימוש צפויות להיות עשויות-nevirapine וlamivudine, stavudine,  עם לוואי תופעות

וlamivudine, stavudine  עם שדווחו הלוואי תופעות. ונביראפין סטוודין, למיווודין בטבליות
nevirapine-להלן מוצגות.

)מבוגרים( למוודין
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 עם טיפול במהלך5%  ≥ של בתדירות נבחרות קליניות לוואי תופעות:-HIVב קליניים ניסויים
150 lamivudine200  בתוספת ביום פעמיים ג"מ RETROVIRבהשוואה ביום פעמים3  ג"מ 

6. בטבלה מפורטות לזידובודין

 קליניים ניסויים בארבעה) תדירות5% >( נבחרים קליניים לוואי אירועי6:  טבלה
מבוקרים

ג"מ150  למיוודין
ביום פעמיים

RETROVIR בתוספת
251( =)n

*RETROVIR
230( =)n לוואי תופעת

בכללותו הגוף

ראֹׁש ּכאְבֵ

ועייפות חולשה

צמרמורת או חום

35%
27%
10%

27%
23%
12%

העיכול מערכת

בחילה

ׁשלִׁשּול

והקאות בחילות

 כאבי בתיאבון ירידה או/ו אנורקסיה
בטן

בטן התכווצויות

בעיכול בעיות

33%
18%
13%
10%
9%
6%
5%

29%
22%
12%
7%

11%
3%
5%

עצבים מערכת

נוירופתיה

 אחרות שינה והפרעות שינה נדודי
סחרחורת

דיכאון הפרעות

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

הנשימה מערכת

 האף של ותסמינים סימנים
שיעול

20%
18%

11%
13%

עור
9%6%בעור פריחות

שריר-שלד

ושלד שרירים כאבי

מיאלגיה

ארתרלגיה

12%
8%
5%

10%
6%
5%

.זלציטבין עם בשילוב זידובודין או זידובודין של מונותרפיה*

 ג"מ300  למיוודין שקיבלו בחולים שדווחו הקליניות הלוואי תופעות של והתדירות הסוגים
ו-EPV20001 ב תרופות3  של שילוב במשטרי( ביום פעמיים ג"מ150  למיבודין או ביום פעם

(EPV40001-בחילות היו הטיפול קבוצות בשתי ביותר השכיחות הלוואי תופעות. דומים היו ,
 אחרות שינה והפרעות שינה נדודי, חלומות, ראש כאבי, חולשה או/ו עייפות, סחרחורת

.בעור ופריחה
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 בניסויים למיוודין שקיבלו(0.3%)  המבוגרים החולים2,613  מתוך-9 ב נצפתה הלבלב דלקת
ו,NUCB3002 NUCA3002, NUCB3001, NUCA3001, EPV20001  המבוקרים הקליניים
.B3007-

7. בטבלה מסוכמות הטיפול במהלך שנצפו נבחרות מעבדה חריגות

 קצה נקודת מחקרי בארבעה במבוגרים נבחרות מעבדה חריגות של שכיחות7:  טבלה
קלינית קצה נקודת ומחקר שבועות24  של

שבועות-24 ל פונדקאית קצה נקודת

* לימודים
קלינית קצה נקודת

* לימוד
למיבודין
ועוד
נֹוכחְִי

תרֶּפַיהָ

למיבודין
ועוד

RETROVIR

פלוס פלצבו
נֹוכחְִי

****/תרֶּפַיהָ

מבִחְןָ

)הסף רמת(
RETROVIR

*/ **

 מוחלטת נויטרופילים ספירת
/750>)mm3(7.2%5.4%15%13%

2.9%1.8%2.2%3.4%)ל"ד/גרם(<8  המוגלובין
mm3(0.4%1.3%2.8%3.8%(<50,000/ דם טסיות
ULN( ×ALT )<53.7%3.6%3.8%1.9%
ULN( ×AST )<51.7%1.8%4%2.1%

ULN0.8%0.4%NDND)× (>2.5  בילירובין
ULN4.2%1.5%2.2%1.1%)× (>2  עמילאז

.חודשים12  היה במחקר החציוני הזמן משך*
.זלציטבין עם בשילוב זידובודין או זידובודין של מונותרפי טיפול או** /*
 בתוספתzidovudine  או, דידנוזין בתוספתzidovudine, zidovudine  היה הנוכחי הטיפול*** /*

zalcitabine. ULN =עליון נורמלי גבול.
ND=  נעשה לא.

 עם בשילוב או לבד למיווודין קיבלו הרות נשים שבהם מבוקרים ובלתי קטנים במחקרים
 לוואי תופעות), הריון: זהירות אמצעי ראה( ההריון של האחרונים מהשבועות החל זידובודין

 דווחו השיווק שלאחר בניסיון. ולידה לידה וסיבוכי השתן בדרכי דלקות, אנמיה כללו שדווחו
 תרופות עם בשילוב למיוודין שקיבלו בנשים לבלב ודלקת כבד בתפקודי הפרעות

ל הקשורות לוואי לתופעות הסיכונים אם ידוע לא. ההריון במהלך אחרות אנטי-רטרו-ויראליות
lamivudine-ב הנגועים אחרים לחולים בהשוואה הרות בנשים משתנים.HIV-

 או ביום פעם ג"מ300  למיווודין שקיבלו בחולים שדווחו נבחרות מעבדה חריגות של התדירות
.דומות היו) תרופות3  של שילוב במשטרי( ביום פעמיים ג"מ150  למיבודין

 כרוניתB  בהפטיטיס קליניים ניסויים:Lamivudine הפטיטיס עם בחוליםB  כרונית
-HIV. ב לטיפול המשמש מהמינון) ביום ג"מ(100  למיווודין של יותר נמוך במינון השתמשו

 וגרון אף, אוזניים דלקות היו פלצבו לעומתlamivudine  עם ביותר השכיחות הלוואי תופעות
(21% ראש וכאב28%);  לעומת(24%  ועייפות חולשה21%);  לעומת(25%
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 היוlamivudine  עם שדווחו ביותר השכיחות המעבדתיות הפרעות. בהתאמה21%),  לעומת
 לאחר כבד תפקודי בבדיקות ועלייה-CPK ב עלייה, בסרום בליפאז עלייה-ALT, ב עלייה

-lamivudine, ב טיפול במהלךHBV  של ויראליים מוטנטים הופעת על דווח כן כמו. הטיפול
 ואמצעי אזהרות גם ראה( מופחתת טיפול ותגובת לתרופות מופחתת ברגישות הקשורה

 לקבלת אוראלית ותמיסהHBV EPIVIR- טבליות עבור המלא המרשם במידע עיין אנא). זהירות
.נוסף מידע

קליני תרגול במהלך נצפה
 לאחר שימוש במהלך זוהו הבאים האירועים, קליניים מניסויים שדווחו הלוואי לתופעות בנוסף
 לבצע ניתן לא, ידוע לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחים שהם מכיוון-lamivudine. ב אישור

 או הדיווח תדירות, חומרתן של שילוב בשל להכללה נבחרו אלה אירועים. תדירות של הערכות
.ללימוודין הפוטנציאלי הסיבתי הקשר

 חלוקה: זהירות אמצעי ראה( בגוף שומן של הצטברות/מחדש חלוקה: בכללותו הגוף
).שומן של מחדש
.סטומטיטיס: העיכול מערכת

: כללי .גליקמיה היפר: ומטבולית אנדוקרינית
.חולשה

 המתקדמת חמורה ואנמיה טהורים אדומים תאים של אפלזיה כולל( אנמיה: ולימפטי חמי
.טחול, לימפדנופתיה), בטיפול

 לאחרB  הפטיטיס של החמרה, הלבלב דלקת, בכבד וסטאטוזיס לקטית חמצת: וללבלב כבד
).זהירות ואמצעי אזהרות ראה( הטיפול
.אורטיקריה, אנפילקסיס: יתר רגישות

פרסתזיה: עצַּבנִָי .רבדומיוליזהCPK,  עליית, שרירים חולשת: שריר-שלד
 .צפצופים/חריגים נשימה קולות: הנשימה מערכת .היקפית נוירופתיה,

.גירוד, פריחה, התקרחות: עור

)מבוגרים(סטוודין
 תרופות עם בשילוב-stavudine ב שטופלו בחולים התרחשה קטלנית לקטית חמצת

 הטיפול את מיד להפסיק צריכים לקטית לחמצת חשד עם חולים. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות
 לקטית חמצת עם חולים עבורstavudine  של לצמיתות הפסקה לשקול יש-stavudine. ב

.מאומתת

 חמצת של במצב בעיקר המופיעה, מוטורית לחולשה רחוקות לעיתים נקשר בסטוודין טיפול
.בסטבודין הטיפול את להפסיק יש, מוטורית חולשה מתפתחת אם. לקטית

למינון קשורה, חמורה להיות שעלולה, היקפית סנסורית לנוירופתיה גם נקשר בסטוודין טיפול
( לנוירופתיה הקשורות אחרות בתרופות המטופלים בחולים יותר גבוהה בתדירות ומופיעה,

.היקפית נוירופתיה בעבר שחוו בחולים או-HIV, ב מתקדם זיהום עם בחולים), דידנוזין כולל

, תחושה בחוסר כלל בדרך המתבטאת, נוירופתיה להתפתחות המטופלים אחר לעקוב יש
 עשויה-Stavudine ל הקשורה היקפית נוירופתיה. הידיים או הרגליים בכפות כאב או עקצוץ

,מסוימים במקרים. מיידי באופן יופסק הטיפול אם להיפתר
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 חולפים התסמינים אם. הטיפול הפסקת לאחר זמני באופן להחמיר עלולים התסמינים
 אם). וניהול מינון ראה( המינון במחצית הטיפול חידוש את לסבול עשויים המטופלים, לחלוטין

stavudine. של לצמיתות הפסקה לשקול יש, חידוש לאחר חוזרת נוירופתיה

 תופעות שכיחות, דומות רעילות עם אחרים חומרים עם בשילוב משמשstavudine  כאשר
, הלבלב דלקת. לבד משמשstavudine  כאשר מאשר יותר גבוהה להיות עשויה הלוואי

 בחולים יותר גבוהה בתדירות מתרחשות הכבד בתפקוד והפרעות היקפית נוירופתיה
 קטלנית לבלב דלקת. הידרוקסיאוריאה בלי או עם, ודידאנוזין סטבודין של בשילוב המטופלים

 בשילוב-stavudine ב המטופלים בחולים יותר גבוהה בתדירות להופיע עלולות בכבד ורעילות
).זהירות ואמצעי אזהרות ראה( והידרוקסיאוריאה דידנוזין עם

 במחקרstavudine  שקיבלו מבוגרים בחולים שהתרחשו נבחרות קליניות לוואי תופעות
8. בטבלה מסופקות מבוקר מונותרפיה

אמונותרפיה במחקר נבחרים קליניים לוואי אירועי8:  טבלה

(%) אחוז
ג"מ(40 בסטוודיןשליליים אירועים

)ביום פעמיים
)n=412(

(200 זידובודין
)ביום פעמים3  ג"מ

)n=402(

5449ראֹׁש ּכאְבֵ
5044ׁשלִׁשּול

היקפי נוירולוגי
נוירופתיה/תסמינים

5239

4035פריחה
3944והקאה בחילה

.המחקרית לתרופה לקשר קשר ללא, חומרה כלא
.שבועות53 =  בזידווודין טיפול של חציון משך; שבועות79 =  בסטוודין טיפול של חציון משךב

 מונותרפיה במחקר סטבודין שקיבלו המבוגרים החולים412  מתוך-3 ב נצפתה הלבלב דלקת
.מבוקר

 אנטי-רטרו-ויראליים נאיביים מבוגרים בחולים שהתרחשו נבחרות קליניות לוואי תופעות
9. בטבלה מסופקות מבוקרים משולבים מחקרים משני סטבודין שקיבלו

משולבת תרפיה בלימודיאנבחרים קליניים לוואי אירועי9:  טבלה

(%) אחוז
ב2 מחקרלימוד

2007 Limited ArcolabStrides56 מתוך39  עמוד



+ סטוודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=100ג(

+זידובודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=102(

+ סטוודין
+דידנוזין

אינדינביר
)n=102ג(

+זידובודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=103( שליליים אירועים

43635367בחילה
34164539ׁשלִׁשּול

25264637ראֹׁש ּכאְבֵ
18133018פריחה

18333035הקֲָאָה
היקפי נוירולוגי

נוירופתיה/תסמינים
872110

הלימוד למשטר ליחס קשר ללא, חומרה כלא
) ביום פעמיים ג"מ(40  סטבודין קיבלו המטופלים. לטיפול תמימים מטופלים-205 ב משולש שילוב משטרי שני השווה2  מחקרב

אינדינביר בתוספת למיווודין בתוספת זידובודין או אינדינביר בתוספת דידנוזין בתוספת
.שבועות48 =  בסטבודין הטיפול משךג

 או עם, דידאנוזין בתוספת-stavudine ב שטופלו בחולים נצפתה למוות שגרמה לבלב דלקת
.שיווק לאחר ובדיווחים מבוקרים קליניים במחקרים, הידרוקסיאוריאה בלי

10. בטבלה מסופקות מבוקר מונותרפיה במחקר שדווחו נבחרות מעבדה חריגות

 במחקר למבוגרים נבחרות מעבדה חריגות10:  טבלה
ב,אמונותרפיה

(%) אחוז
(40 סטוודין

)ביום פעמיים ג"מ
)n=412(

(200 זידובודין
)ביום פעמים3  ג"מ

)n=402( ּפרָמָטֶרֶ

ULN( xAST )SGOT( )<51110
ULN( xALT )SGPT( )<51311

ULN(x1413 1.4 (≥ עמילאז
מעבדה הערכות בוצעו שעבורם חולים עבור שהוצגו נתוניםא
 גבול= ULN . שבועות53 =  בזידווודין טיפול של חציון משך; שבועות79 =  בסטוודין טיפול של חציון משךב

.נורמה של עליון

-12.ו11  בטבלאות מסופקות מבוקרים שניים שילוב במחקרי שדווחו נבחרות מעבדה חריגות

 טיפול מחקרי בשני נבחרות מעבדה חריגות11:  טבלה
3-4) כיתות( משולב

(%) אחוז
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2 מחקר1 מחקר

+ סטוודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=100(

+זידובודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=102(

+ סטוודין
+דידנוזין

אינדינביר
)n=102(

+זידובודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=103( ּפרָמָטֶרֶ

המַרָהָ אֹודםֶ

ULN( x)<2.6
76168

AST )SGOT(
ULN( x)<5

5277

ALT )SGPT(
ULN( x)<5

6285

GGT
ULN( x)<5

2252

ליפאז
ULN( x)<2

6355

עמילאז
ULN( x)<2

41>82

.ULN=  נורמה של עליון גבול

 כל( משולב טיפול לימודי-2 ב נבחרות מעבדה חריגות12:  טבלה
)הכיתות

(%) אחוז
2 מחקר1 מחקר

+ סטוודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=100(

+זידובודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=102(

+ סטוודין
+דידנוזין

אינדינביר
)n=102(

+זידובודין
+למיוודין

אינדינביר
)n=103( ּפרָמָטֶרֶ

הכל סך

המַרָהָ אֹודםֶ

65606855

AST
)SGOT(

42205320

ALT
)SGPT(

40205018

GGT1582812
27122619ליפאז

21193117עמילאז
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קליני תרגול במהלך נצפה
 מרצון מדווחים שהם מכיוון. בסטבודין אישור לאחר שימוש במהלך זוהו הבאים האירועים

 להכללה נבחרו אלו אירועים. תדירות של הערכות לבצע ניתן לא, ידוע לא בגודל מאוכלוסיה
.אלו גורמים של שילוב או-stavudine ל הסיבתי הקשר, הדיווח תדירות, חומרתם בשל

 שומן של הצטברות/מחדש וחלוקה חום/צמרמורות, אלרגית תגובה, בטן כאבי- בכללותו הגוף
.אנורקסיה- העיכול במערכת הפרעות ).שומן של מחדש חלוקה: זהירות אמצעי ראה( בגוף

 מקרים כולל[ בלבלב דלקת- אקסוקריניות בבלוטות הפרעות
)].אזהרות ראה( קטלניים
 היפרלקטטמיה-ּכבָדֵ .וטרומבוציטופניה לויקופניה, אנמיה- המטולוגיות הפרעות

 ואי כבד דלקת), אזהרות ראה( בכבד וסטאטוזיס חלב חמצת/סימפטומטית
.כבד ספיקת

.מיאלגיה- שריר-שלד
לקטית חמצת של במצב לרוב המדווחת( חמורה מוטורית חולשה, שינה נדודי- עצבים מערכת

).אזהרות ראה,

:נביראפין
 תסמונת, כבד ספיקת אי/כבד דלקת הן לנביראפין הקשורות ביותר החמורות הלוואי תגובות

 עשויה כבד ספיקת אי/הפטיטיס. יתר רגישות ותגובות רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג
 פריחה או חמורה פריחה לכלול שעשויה יתר רגישות של לסימנים קשורה או מבודדת להיות

, בפה נגעים, שלפוחיות, מפרקים או שרירים כאבי, עייפות, כללית חולשה, בחום המלווה
 הפרעה או, לימפדנופתיה, גרנולוציטופניה, אאוזינופיליה, פנים בצקת, הלחמית דלקת

).אזהרות ראה( הכלייתי בתפקוד

:מבוגרים
 או חמורה להיות שעלולה, פריחה היאnevirapine  של ביותר השכיחה הקלינית הרעילות

 השבועות6  במהלך ביותר הגבוהה בתדירות מתרחשת פריחה). אזהרות ראה( חיים מסכנת
 עוריות התפרצויות, בינוניות עד קלות כלל בדרך הן פריחות. הטיפול של הראשונים

 בניסויים. והגפיים הפנים, הגזע על הממוקמות, גרד בלי או עם, מקולופפולריות אריתמטיות
nevirapine  שקיבלו מהחולים-13.3% ב דווחו-2 ו1  בדרגה פריחות, מבוקרים קליניים

 בדרגה פריחות. הטיפול של הראשונים השבועות6  במהלך פלצבו שקיבלו-5.8% ל בהשוואה
 נשים. פלצבו שקיבלו מהנבדקים-0.1% ל בהשוואהnevirapine  ממקבלי-1.5% ב דווחו-4 ו3

.לנביראפין הקשורה פריחה של להתפתחות יותר גבוה בסיכון להיות נוטות

ב התרחשו לחומרת קשר ללא סימפטומטיים כבדיים אירועים, מבוקרים קליניים בניסויים
 בקבוצות מהחולים-1.2% וnevirapine  שקיבלו מהחולים11%)  עד0%  של טווח(-4%

->400 ו בנשים3מ"מ/תאים250  מעל( יותר גבוההCD4+  תאי וספירת נקבה מין. הביקורת
).אזהרות ראה( אלה לאירועים מוגבר בסיכון חולים להציב) בגברים3מ"מ/תאים
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 עד0%  של טווח(-5.8% ב נצפוALT) > ULN 5X  או(AST  אסימפטומטיות טרנסמינאזות עליות
 עם משותף זיהום. הביקורת בקבוצות מהחולים-5.5% וnevirapine  שקיבלו מהחולים9.2%)

nevirapine  עם הטיפול בתחילת מוגברות כבד תפקודי בדיקות או/וC  אוB  הפטיטיס
 לאחר יותר או שבועות(6  יותר מאוחרים סימפטומטיים לאירועים יותר גבוה לסיכון קשורים
ALT. או-AST ב אסימפטומטית ולעלייהnevirapine)  התחלת

 שקיבלו מהחולים->2% ב שנצפו חמורה או בינונית בעוצמה לטיפול הקשורות שליליות חוויות
nevirapine13. בטבלה מוצגות פלצבו מבוקרי בניסויים

 לתרופות הקשורים חמורים או בינוניים אירועים עם החולים אחוז13:  טבלה
למבוגרים פלצבו מבוקרים בניסויים

103810462, 1037,  משפטים10901 משפט

נביראפין
)n=1121(

דמה תרופת

)n=1128(
נביראפין
)n=253(

דמה תרופת

)n=203(

58522828)שבועות( חשיפה חציון
14.5%11.1%31.6%13.3%שלילי אירוע כל

5.11.86.71.5פריחה
0.51.18.73.9בחילה

1.82.80.40גרנולוציטופניה
0.70.43.60.5ראֹׁש ּכאְבֵ

0.20.34.73.9עייפות
0.20.820.5ׁשלִׁשּול

0.10.420בטן כאבי
0.201.22מיאלגיה

.3מ"מ/תאים-200 ל מתחתCD4+  תאי ספירת הייתה לחולים-PIs. וNRTIs  של ושילובים החולים כל עבורlamivudine  כלל רקע טיפול1

 תאי ספירת הייתה לחוליםnevirapine.  של כמונותרפיה ניתנו מהמטופלים חלק; דידנוזין בתוספת וזידווודין זידובודין כלל רקע טיפול2
200 CD4+<3מ"מ/תאים

 יותר גבוהה בתדירות נצפו(AST, ALT)  כבד תפקודי בבדיקות חריגות:במעבדה חריגות
-GGT ב אסימפטומטיות עליות14).  טבלה( בביקורת מאשרnevirapine  שקיבלו בחולים

 בהיעדר-nevirapine ב טיפול להמשך נגד התווית מהוות אינן אך, קרובות לעתים מתרחשות
, נויטרופניה, אנמיה, בילירובין( אחרות מעבדה חריגות. אחרות כבד תפקודי בבדיקות עליות

nevirapine  משטרי בין שהשוו קליניים בניסויים דומות בתדירות נצפו) טרומבוציטופניה
14). טבלה ראה( וביקורת

מעבדה הפרעות עם המבוגרים החולים אחוז14:  טבלה

1037,1038,  ניסויים10901 משפט

2007 Limited ArcolabStrides56 מתוך43  עמוד



10462

דמה תרופתנביראפיןדמה תרופתנביראפין

n=1121n=1128n=253n=203במעבדה חריגה

הדם של כימיה

/L USGPT )ALT( <2505.3%4.4%14%4%
/L USGOT )AST( <2503.72.57.61.5

1.72.21.71.5ל"ד/ג"מ>2.5  בילירובין
המטולוגיה

3.24.100ל"ד/גרם<8  המוגלובין
31.310.41.5מ"מ<50,000/ טסיות

313.313.53.61מ"מ<750/ נויטרופילים
-200 ל מתחתCD4+  תאי ספירת הייתה לחולים-PIs. וNRTIs  של ושילובים החולים כל עבורlamivudine  כלל רקע טיפול1

.3מ"מ/תאים
 הייתה לחוליםnevirapine.  של כמונותרפיה ניתנו מהמטופלים חלק; דידנוזין בתוספת וזידווודין זידובודין כלל רקע טיפול2

.3מ"מ/תאים>+CD4 200  תאי ספירת

קליני תרגול במהלך נצפה
ב בשימוש דווחו הבאים האירועים, קליניים ניסויים במהלך שזוהו הלוואי לתופעות בנוסף

nevirapine-קליני בתרגול:
), תרופתיות אינטראקציות:זהירות אמצעי ראה( מסמים גמילה, נמנום, חום:בכללותו הגוף

)שומן של מחדש חלוקה,זהירות אמצעי ראה( בגוף שומן של הצטברות/מחדש חלוקה

הקֲָאָה:העיכול מערכת
כבד ספיקת אי, כבד נמק, וכולסטטית פולמיננטית כבד דלקת, צהבת:ומרה כבד

 נויטרופניה, אאוזינופיליה, אנמיה:המטולוגיה
פרסתזיה:נוירולוגי ארתרלגיה: שריר-שלד

, בולוסיות התפרצויות, אנגיואדמה, אנפילקסיס כולל אלרגיות תגובות דווחו:ונספחים עור
 פריחה עם יתר רגישות ותגובות יתר רגישות תסמונת, בנוסף. ואורטיקריה כיבית דלקת

, פנים בצקת, הלחמית דלקת, בפה נגעים, שלפוחיות, חום כגון חוקתיים לממצאים הקשורה
אזהרות ראה( בכבד משמעותיות הפרעות או עייפות, כללית חולשה, מפרקים או שרירים כאבי

, גרנולוציטופניה, אאוזינופיליה, כבד דלקת: הבאים הדברים יותר או אחת בתוספת)
-nevirapine.ב בשימוש דווחו הכלייתי בתפקוד הפרעה או/ו לימפדנופתיה

יתר מינון
 של גרם6  שבלע מבוגר של אחד מקרה על דווח-lamivudine. ל ידוע נוגדן אין:למיבודין

;lamivudineתקינות נותרו ההמטולוגיות והבדיקות קליניים תסמינים או סימנים נרשמו לא .
"ק/ג"מ7  של בודדת מנה היה אחד מקרה-ACTG300. ב דווחו בילדים יתר מנת של מקרים שני

השני המקרה; למיווודין של ג
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 נרשמו לא המקרים בשני. יום30  במשך ביום פעמיים למיווודין של ג"ק/ג"מ-5 ב שימוש כלל
 המודיאליזה באמצעות הוסרה למיוודין של זניחה שכמות מכיוון. קליניים תסמינים או סימנים

 ידוע לא, אוטומטית פריטונאלית ודיאליזה מתמשכת אמבולטורית צפקית דיאליזה), שעות(4
 אם. למיווודין של יתר מנת של באירוע קלינית תועלת תספק מתמשכת המודיאליזה אם

.הצורך לפי סטנדרטי תומך טיפול ולהחיל, החולה אחר לעקוב יש, יתר מנת מתרחש

 רעילות גילה לא24  עד12  פי המומלץ היומי במינון שטופלו מבוגרים עם ניסיון:סטוודין
 להסיר ניתן. בכבד ורעילות היקפית נוירופתיה כוללים כרוני יתר מינון של סיבוכים. חריפה

מ18 ± 120  הואstavudine  שלSD ±  הממוצע המודיאליזה פינוי; המודיאליזה ידי על סטוודין
.נחקר לא פריטונאלית בדיאליזה מסולקstavudine  האם. דקה/ל"

 של יתר מנת של מקרים דווחוnevirapine.  של יתר למינון ידוע נוגדן אין:נביראפין
nevirapineאירועים חוו מטופלים. ימים15  עד ליום ג"מ-1800 ל800  בין הנעים במינונים 

 הסתננות, בחילות, שינה נדודי, ראש כאבי, חום, עייפות, נודוסום אריתמה, בצקת הכוללים
ב הטיפול הפסקת לאחר שככו האירועים כל. במשקל וירידה הקאות, ורטיגו, פריחה, ריאתית

.nevirapine-

מבוגרים וניהול מינון

):מינון של ראשוניים ימים(14  ההובלה תקופת
. לפריחה יותר נמוך סיכון עם נקשרה ביום פעםnevirapine  עם יום14  של הפתיחה תקופת

:המינון של הראשונים הימים14  במשך מומלץ הבא המשטר, לכן

"מ40 /ג"מ150 , אחת ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבלית:ג"ק60  ≥ מבוגרים למטופלים
-40 ו ג"מLamivudine 150  של יומית פומית מנה ולאחריה ביום פעם נלקחת, ג"מ200 /ג

Stavudineאלו תרופות של חלופי בניסוח שימוש תוך מכן לאחר שעות12  ג"מ.

/ג"מ30 /ג"מ150 , אחת ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבלית:ג"ק-60 ל מתחת למטופלים
-30 ו ג"מLamivudine 150  של פומית יומית מנה ולאחריה ביום פעם נלקחת, ג"מ200

Stavudineמכן לאחר שעות12  ג"מ.

:תחזוקה
, פריחה כגון( יתר רגישות תגובות כל ללא נסבליםnevirapine  של הראשונים הימים14  אם

 הוא המומלץ הפואלי התחזוקה מינון), זהירות ואמצעי אזהרות ראה; כבד בתפקודי הפרעות
:כדלקמן

, ג"מ200  / ג"מ40 /ג"מ150 , אחת ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבלית:ג"ק60  ≥ למטופלים
).שעות12  של במרווחים( ביום פעמיים נלקחת

"מ200 /ג"מ30 /ג"מ150 , אחת ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבלית:ג"ק-60 ל מתחת לחולים
).שעות12  של במרווחים( ביום פעמיים נלקחת ג
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.בצום שעות12  של במרווחים ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבליות ליטול יש

 אותה לרשום אין, קבוע מינון בשילוב טבליות הן טבליות ונביראפין סטוודין, שלמיוודין מכיוון
.מינון מגבילות לוואי תופעות שחווים לאלו או מינון להתאמת הזקוקים לחולים

ילדים רפואת

 מעל ילדים לחולים מומלצות ג"מ200 /ג"מ30 /ג"מ150  טבליות ונביראפין סטוודין, למיבודין
/ג"מ40 /ג"מ150  טבליות ונוויראפיןLamivudine, Stavudine . ג"ק50 ≥ ומשקלם12  גיל

.ג"ק60  ≥ ומשקלם12  גיל מעל ילדים לחולים מומלצות ג"מ200

גרִֵיַאטרִיהָ
 טבליות כאשר זהירות משנה לנקוט יש, ספציפיים מינון שינויי מומלצים שלא למרות

Lamivudine, Stavudine65). גיל מעל( גריאטריים לחולים ניתנות ונוויראפין

ניטור
 בחוסר כלל בדרך המאופיינת, היקפית נוירופתיה להתפתחות המטופלים אחר לעקוב יש

 להפסיק יש, מתפתחים אלו תסמינים אם. בידיים או הרגליים בכפות כאב או עקצוץ, תחושה
 עשויים הסימפטומיםTablets .Nevirapine - ו-Lmivudine, Stavudine ב הטיפול את

 בתסמינים זמנית החמרה לחוות עלולים מהמטופלים חלק. מיד יופסק הטיפול אם להיעלם
.הטיפול הפסקת לאחר

 ובמהלך הטיפול בתחילת חיוני, כבד תפקודי בדיקות כולל, אינטנסיבי ומעבדתי קליני ניטור
. נקבעה לא זו בתקופה ניטור של האופטימלית התדירות. הטיפול של הראשונים השבועות18

, בחודש מפעם יותר קרובות לעתים ומעבדתי קליני ניטור על ממליצים מהמומחים חלק
 ובשבועיים המינון העלאת לפני, הבסיס בקו כבד תפקודי בדיקות של ניטור יכלול, ובמיוחד

 קליני בניטור להמשיך יש, שבועות18  של הראשונית התקופה לאחר. המינון העלאת לאחר
 למרות התקדמה בכבד הפגיעה, מסוימים במקרים. הטיפול כל לאורך תכופים ומעבדתי
.הטיפול הפסקת

 המטופלים אםNevirapine - וLamivudine, Stavudine  בטבליות השימוש את להפסיק יש
 במהלך פריחה שחווים לחולים. חוקתיים בממצאים המלווה פריחה או חמורה פריחה חווים

 עד הנביראפין מינון את להעלות אסור, ליום ג"מ200  של יום14  בת ההובלה תקופת
 עלולות ונביראפין סטוודין, למיווודין של שילוב טבליות). אזהרות ראה( תיעלם שהפריחה

 בטבליות הטיפול את להפסיק יש, קלינית כבד דלקת מתרחשת אם. כבד לדלקת לגרום
Lamivudine, Stavudineו - .Nevirapineטבליות את מחדש להפעיל אין 
Lamivudine, Stavudineו - Nevirapineאזהרות ראה( ההתאוששות לאחר.(
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 יותר למשךNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות מינון את המפסיקים מטופלים
 טבליות של יום14  של המומלץ במינון מחדש להתחיל צריכים ימים-7 מ

Lamivudine, Stavudineו - Nevirapine12 ו למיווודין של יומית מנה מכן ולאחר ביום פעם-
stavudineטבליות עם התחזוקה מינון את לחדש ניתן, ימים14  לאחר. מכן לאחר שעות 

Lamivudine, Stavudineיום מדי ונוויראפין.

 ניתנות ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבליות כאשר זהירות לנקוט יש:כבד ספיקת
Nevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות לתת אין. בינוני כבד ליקוי עם לחולים
.בכבד חמור ליקוי עם לחולים

 פינוי עם לחולים מומלצות אינןNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות:כליות ליקוי
.דקה/ל"מ50  ≤ קריאטינין

 אמצעיראה( מומלץ אינו וסטבודין נביראפין, למיווודין טבליות עם בשילוב זידובודין: הערה
 נביראפין, למיבודין משולבות טבליות עם בשילוב דידנוזין). תרופתיות אינטראקציות: זהירות

).זהירות ואמצעי אזהרותראה( מומלץ אינו וסטבודין

מסופק איך
מ200 /ג"מ40 /ג"מSLN    במיכל מסופקות הטבליות. השני בצד רגיל אחד בצדHDPE 60  של.
 עם משופעים בשוליים ושטוחים עגולים טבליות הן החוזק טבליות שתי. בהיר צהוב בצבע ג"

 ג"מ200 /ג"מ30 /ג"מ150  טבליותLamivudine, Stavudine  ו-Nevirapine 150  של חריטה
Lamivudine, Stavudine ו-Nevirapine  וטבליות בהיר ורוד בצבע הן

 הגן )25ºC )77ºF. מעלNevirapine - וLamivudine, Stavudine  טבליות לאחסן אין:אחִסּון
.ילדים של ידם מהישג הרחק בטוח במקום אחסן. היטב סגור בכלי לשמור. אור מפני

:ידי על מיוצר
LIMITED,  ARCOLAB בנגלור,

STRIDES
.הֹודּו
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.מהמוצר ופטר" התרופות מדריך" את נתק: רוקחים לב שימו

תרופות מדריך

ונביראפין סטוודין, למיוודין טבליות
 למיוודין() ג"מ200  ונביראפין ג"מ30  סטוודין, ג"מ150  למיבודין(

)ג"מ200  ונביראפין ג"מ40  סטוודין, ג"מ150

peen a VAIR / na deen vue/STA deen  לאה( נוויראפין/סטוודין/למיוודין טבליות:גנרי שם
vue.(MIH

וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותליטול שתתחיל לפני זה תרופות מדריך קרא
NEVIRAPINE-תופס אינו זה מידע. חדש מידע שיהיה ייתכן כי מילוי מקבל אתה פעם ובכל 

 טבליותלדון צריכים שלך והרופא אתה. שלך הרופא עם שיחה של המקום את
LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE-שלך התרופה את לקחת מתחיל אתה כאשר 

 של שילוב טבליותהשימוש בזמן רופא השגחת תחת להישאר צריך אתה. רגילות ובבדיקות
LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE- .ביצוע לפני שלך הרופא עם להתייעץ עליך 

 בנוגע להלן המתוארות המיוחדות מהנסיבות אחת בכל למעט, שלך בתרופות כלשהם שינויים
.כבד בעיות או לפריחה

וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
?NEVIRAPINE-

 לקחת תדירות ובאיזו לקחת וסטבודין נביראפין, למיוודין טבליותכמה לך יגיד שלך הרופא
.שלך והכבד הכליות תפקודי, הגוף משקל סמך על שלך המינון את יקבע שלך הרופא.אותם

 ממה יותר תיקח אל. ההנחיות לפי בדיוקוסטבודין נביראפין, למיוודין טבליותלקחת
.לקחת תדירות ובאיזו לקחת כמה לגבי התווית את היטב בדוק. לך אמר שהרופא

 אם רק ביום פעמייםוסטבודין נביראפין, למיוודין טבליותלקחת לך ימליץ שלך הרופא
 ג"מnevirapine 200  המכילות גלולות קיבלת שבה שבועיים של" הובלה" תקופת סבלת

).ביום פעמיים שנלקחו-stavudine ו למיוודין המכילות גלולות עם יחד( ביום פעם

 מחלת לפתח עלולים-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות הנוטלים חולים
 ביותר הגדול הוא אלו לתגובות הסיכון.למוות לגרום שעלולות עור תגובות או חמורה כבד

.יותר מאוחר גם להתרחש יכולות אלו תגובות אך, הטיפול של הראשונים השבועות18  במהלך
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כבד תגובות
וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות נטילת בזמן כבד בבעיות להיתקל יכול חולה כל

.NEVIRAPINE-ספירת להם שיש ולמטופלים לנשים, זאת עם  CD4כשהם יותר גבוהה 
 סיכוי ישTABLETS- NEVIRAPINE ו-LAMIVUDINE, STAVUDINE ב טיפול מתחילים

 נמצאים3מ"מ/תאים-250 מ גבוההCD4  ספירת עם נשים. לכבד נזק לפתח יותר גדול
 עם גבר או3מ"מ/תאיםCD4<250  עם אישה את אם. אלו לאירועים ביותר הגדול בסיכון

CD4<400טבליות ליטול להתחיל אין3מ"מ/תאים  LAMIVUDINE, STAVUDINEו
NEVIRAPINE-הסיכון על עולה בכך שהתועלת החליטו שלך והרופא אתה כן אם אלא .

.בפריחה קרובות לעתים מלוות כבד בעיות

 תפקודי בדיקות עם-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותמתחילים חולים
 נוספת עלייה לפתח יותר גדול סיכוי ישC  אוB  הפטיטיס עם ולמטופלים תקינות לא כבד

וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותהתחלת לאחר כבד תפקודי בבדיקות
NEVIRAPINE-הטיפול כל ולאורך.

 או כבד להשתלת להוביל ועלולות כבד ספיקת לאי הובילו כבד בעיות נדירים במקרים
 ליטול הפסק, כבד בעיות של הבאים מהתסמינים אחד מפתח אתה אם, לכן. למוות

:מיד לרופא והתקשר-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות

",שפעת דמומי" תסמינים או כללית רעה הרגשה•
,עייפות•
),בבטן בחילה תחושת( בחילות•
תיאבון חוסר•
,העיניים לובן או העור של הצהבה•
),תה בצבע( כהה שתן•
),יציאות( חיוורת צואה•
.לצלעות מתחת ימין בצד למגע רגישות או כאב, כאב•

 תפקודי את לבדוק כדי קרובות לעתים דם בדיקות ולבצע אותך לבדוק צריך שלך הרופא
 להימשך צריכות כבד לבעיות בדיקות. הטיפול של הראשונים השבועות18  במהלך שלך הכבד
LAMIVUDINE, STAVUDINE וNEVIRAPINE- טבליות.עם הטיפול במהלך קבוע באופן

 טבליות הנוטליםHBV,  זיהום עם חוליםB.  הפטיטיס בנגיף בזיהום החמרה
LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE-לקבל עלולים, זה את להפסיק מכן ולאחר "

 גרועה בצורה לפתע חוזרת המחלה כאשר היא" התלקחות". שלהם הפטיטיס של" התלקחויות
 שלך הכבד תפקודי אחר מקרוב לעקוב צריך שלך הרופאHBV,  זיהום לך יש אם. מבעבר
וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותההפסקה לאחר חודשים מספר במשך

.NEVIRAPINE-נגד תרופות לקחת שתצטרך ייתכן .HBV
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 גורמת לעיתים( הכבד במחלת החמרה.וריבאווירין אינטרפרון מבוססי במשטרים השתמש
 ומטופליםHIV  נגד תרופות הנוטליםC,  בצהבת וגם-HIV ב הנגועים בחולים התרחשה) למוות

 טבליותלוקח אתה אם. ריבאווירין בלי או עם אינטרפרון עםC  בהפטיטיס גם
LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE-בלי או עם אינטרפרון גם כמו  ribavirin

.שלך לרופא לספר הקפד, לוואי תופעות חווה ואתה

עור תגובות
וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותשל ביותר השכיחה הלוואי תופעת היא בעור פריחה

NEVIRAPINE- .קטן במספר. הטיפול של הראשונים השבועות-6 ב מתרחשות הפריחות רוב 
 אחד עם פריחה מפתח אתה אם,לכָןֵ.למוות ולגרום חמורה להיות עלולה פריחה,חולים של

וLAMIVUDINE, STAVUDINE  בטבליות להשתמש הפסק הבאים מהתסמינים
NEVIRAPINE-מיד לרופא והתקשר:

",שפעת דמומי" תסמינים או כללית רעה הרגשה•
,חום•
,מפרקים או שרירים כאבי•
",ורודה עין" כמו, דלקתיות או אדומות עיניים( הלחמית דלקת•
,שלפוחיות•

,בפה פצעים•
,שלך הפנים של נפיחות•
,עייפות•
לעיל שנדונו כבד בעיות של מהתסמינים אחד כל•

ו-LAMIVUDINE, STAVUDINE ב הטיפול את להפסיק לך אומר שלך הרופא אם
TABLETS- NEVIRAPINEהמתוארות בעור או בכבד החמורות התגובות את שחווית בגלל 

-NEVIRAPINE.וLAMIVUDINE, STAVUDINE  את שוב תיקח אל לעולם, לעיל

לקטית חומצה
 חמצת הנקרא למצב לגרום יכול-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות
:לכלול עשויים לקטית חמצת של תסמינים. מוגדל כבד עם יחד, לקטית

:ועייף חלש מאוד מרגיש•
;בבטן צפויה בלתי או חריגה נוחות אי או הקאות, בחילות•
;נשימה קוצר•
.וברגליים בידיים חולשה•

 טבליות .לקחת הפסק, לפתע משתנה הרפואי מצבך אם או אלה בתסמינים מבחין אתה אם
 לקטית חמצתLAMIVUDINE, STAVUDINE וNEVIRAPINE- מיד שלך לרופא והתקשר

.חולים בבית בו לטפל שיש רפואי חירום מצב היא

 נשים כולל( נשים אצל יותר קרובות לעתים מתרחשת זו חמורה אך נדירה לוואי תופעת
תקופה במשך נוקלאוזיד תרופות שלקחו ואלו, משקל עודף עם חולים), בהריון
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 במצב לחלות יותר גבוה בסיכון להיות גם עלול אתה כבד מחלת לך יש אם. מאוד ארוך זמן
 הרופא, -NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותעם מטופל שאתה בזמן. זה

.לקטית חמצת לפתח עלול שאתה סימן כל עבור מקרוב אחריך יעקוב שלך

הלבלב דלקת

,בלבלב לדלקת לגרום עלולות-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות
 מפתח אתה אם מיד שלך לרופא ספר. למוות לגרום עלול זה. הלבלב של מסוכנת דלקת
 לרופא הודע.לבלב דלקת של סימנים להיות יכולים אלה. הקאות או בחילות, בטן כאבי
 סבלת או קבוע באופן אלכוהוליים משקאות שתיית, לבלב מדלקת סבלת פעם אי אם שלך

. אלה תנאים עם בחולים יותר קרובות לעתים מתרחשת הלבלב דלקת. המרה בכיס מאבנים
מחלה של שלב בכל להופיע יכול אבל, מתקדמתHIV  מחלת עם אנשים אצל יותר סביר גם זה

.

(. -NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותשל הלוואי תופעות כל לא אלו
?"ונווירפין סטוודין, למיוודין טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן" הסעיף את ראה

 טבליותכלשהן לוואי תופעות לך יש אם שלך לרופא ספר.) נוסף למידע
LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE-.

?משמשים הם ולמה-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות מהן

-  תרופות שלוש של שילוב הוא-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות
 לטיפול כלל בדרך ומשמשות נפרדות כתרופות גם זמינות אשר, ונביראפין סטוודין, למיווודין

(HIV). האנושי החיסוני הכשל בנגיף

LAMIVUDINE, STAVUDINE וNEVIRAPINE-150  ג"מ200 /ג"מ30 /ג"משל טאבלט כל
.נביראפין ג"מ-200 ו סטבודין ג"מ30 , למיוודין ג"מ150  מכיל

LAMIVUDINE, STAVUDINE וNEVIRAPINE-150  ג"מ200 /ג"מ40 /ג"משל טאבלט כל
.נביראפין ג"מ-200 ו סטבודין ג"מ40 , למיוודין ג"מ150  מכיל

 בזיהום לטיפול משמשים-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות•
HIVטבליות.במבוגרים  LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE-את להפחית 

 דם תאי של סוג הםCD4  תאי-CD4. ה תאי ספירת את ולהגדיל בגוף-HIV ה נגיף כמות
 לעזור כדי בריאה חיסון מערכת על בשמירה חשוב תפקיד ממלאים אשר, לבנים

LAMIVUDINE, STAVUDINE ועם לטיפול תגובה. בזיהום להילחם

 השגחת תחת שתישאר מאוד חשוב. המטופלים בין משתנהNEVIRAPINE טבליות
 אחרות רפואיות הערכות או דם בדיקות שתבצע לרצות עשוי שלך הרופא. שלך הרופא
.הלוואי ותופעות היעילות אחר לעקוב כדי זו בתרופה הטיפול במהלך
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HIV  זיהום מרפאות אינן-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות•
 יעזרו-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות אם ידוע לא.איידס או
 עם מקבלים שאנשים הרפואיות מהבעיות פחות לך שיש או יותר רב זמן לחיות לך

HIVטבליות נוטל שאתה בזמן קבוע באופן שלך לרופא שתפנה מאוד חשוב. איידס או 
LAMIVUDINE, STAVUDINEו.NEVIRAPINE-

 הסיכון את מורידות אינן-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות•
 לדם חשיפה או מחטים שיתוף, מיני מגע באמצעות אחרים לאנשיםHIV  להעברת

 ידי על בטוח מין לתרגל תמיד חשוב, אחרים של ובריאותם בריאותך למען.שלך
 הסיכוי את להוריד כדי אחרת מחסום שיטת או פוליאוריטן או לטקס בקונדום שימוש

 מחטים תשתף או תשתמש אל לעולם. דם או נרתיקיות הפרשות, זרע עם מיני למגע
.מלוכלכות

-NEVIRAPINE?וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות ליטול אסור למי

:אם-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות ליטול אין
וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותב מהמרכיבים אחד לכל אלרגי אתה•

NEVIRAPINE- .פעילים הלא החומרים על לך לספר יכולים שלך הרוקח או הרופא.

 חווית אם -NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותמחדש תפעיל אל•
 או דם בעיות, חמורות עור או כבד תגובות כגון חמורות לוואי מתופעות והתאוששת

 הפעילים מהמרכיבים אחד כל או טבליותנטלת כאשר שאירעה לקטית חמצת
.LAMIVUDINE, STAVUDINE וNEVIRAPINE- האישיים

 נוטל אתה אם-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותתיקח אל•
 טבליות עם אחרות תרופות לקחת יכול אני האם" ראה(. מסוימות תרופות

LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE- "?תרופות לרשימת(.

-HIV.ב נגוע אינך אם אלו תרופות תיקח אל•

/ג"מ40 /ג"מ-150 ו ג"מ200 /ג"מ30 /ג"מ150 , ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבליות
.ג"ק-50 מ פחות ושוקלים12  לגיל מתחת לילדים מומלצות אינן, ג"מ200

וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות נטילת לפני שלי לרופא לספר עלי מה
?NEVIRAPINE-

 לרופא ספר, -NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותלקחת שתתחיל לפני
:אתה אם כולל, שלך הרפואיים המצבים כל על שלך

כבד מדלקת סבלת או כבד ממחלת סבל•
דיאליזה עוברים או כליות ממחלת סובלים•
פריחה כגון, עור מצבי יש•
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מניקים או להריון להיכנס מתכננים, בהריון•

 במהלך מיוחד ניטור או לדרוש עשוי שאתה או, הזה השילוב את לקחת תוכל שלא ייתכן•
.לעיל המפורטים מהמצבים אחד לך יש אם הטיפול

 בתינוק יפגע -NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותאם יודעים לא אנחנו•
 טבליות אם להחליט תצטרך שלך והרופא אתה. נולד שטרם

LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE-לך מתאימים.
 לעבור יכול-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות,מניקה את אם•

.שלך לתינוק להזיק עלולים הם אם ידוע לא. אם בחלב לתינוקך

-NEVIRAPINE?וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות ליטול עלי כיצד
 בפריחה ללקות הסיכון את מפחית ביום פעם.למיבודיןלקחת לך ימליץ שלך הרופא
 יחדStavudine- ביום פעמיים שנלקחו .)של יום14  של הזמן פרקnevirapine  חמורה

 טבליותNevirapine 200  ביום פעם שנלקחו ג" מ(ו למיווודין המכילות גלולות עם
 וStavudine- המכילות בגלולות טיפול של יום14  סבלת אם רק ביום פעמיים

, Nevirapine

מבוגרים

.ריקה קיבה על ביום פעמיים ונביראפין סטוודין, למיווודין טבליותלקחת

ילדים רפואת

- מ יותר ושוקלים12  גיל מעל לילדים מומלצות ונוויראפיןLamivudine, Stavudine  טבליות
.ריקה קיבה על ביום פעמיים טבליות ליטול יש. ג"ק-50 ל שווה או

 מנות LAMIVUDINE, STAVUDINE וNEVIRAPINE- טבליות.של המינונים כל את קח
 טבליות של מנה ליטול שכחת אם. בנגיף הטיפול על להקשות עלולות חסרות

LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE- ,זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח .
 אחר עקוב, זאת במקום. שנשכחה המנה את תיקח אל, שלך הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם
 תיתן אל. שלה הקבוע בזמן הבאה המנה נטילת ידי על שלך הקבוע המינון של הזמנים לוח

.נגמר -NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותשלך

-7 מ יותר במשך-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותלקחת תפסיק אם
 הרופא את לשאול מבליstavudine, nevirapine , למיווודין טבליות ליטול תתחיל אל, ימים
וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותמדי יותר שלקחת חושד אתה אם. שלך

NEVIRAPINE- ,המקומי המיון לחדר או רעלים בקרת למרכז מיד פנה.

-NEVIRAPINE וLAMIVUDINE, STAVUDINE  עם אחרות תרופות לקחת יכול אני האם
?טבליות
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 של שילוב הוא-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותמאז
lamivudine, stavudineו ,nevirapine-התרופות שלוש את מכילות שכבר תרופות ליטול אין 

.הללו

 ההשפעה את לשנות עשוי-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות•
 טבליות של ההשפעה את לשנות יכולות אחרות ותרופות, אחרות תרופות של

LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE- .שלך ולרוקחים לרופאים כך על ספר
.צמחים ותוספי ויטמינים, מרשם ללא תרופות כולל, לוקח שאתה תרופותכל את

 טבליותעםrifampin  אוketoconazole  לקחתלאֹלעַׂשֲֹות•
LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE-

 .ריפאבוטין או מתדון, פלוקונאזול, קלריתרמיצין נוטל אתה אם שלך לרופא ספר•
 או, לך מתאים לא אולי-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות
.קפדני ניטור צריך שאתה

, זלציטבין עם ליטול אין-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות•
 כמוfoscarnet,  אוganciclovir  של זריקות או, קו-טרימוקזול של גבוהים מינונים

וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותב הפעילים החומרים אחד, למיווודין
NEVIRAPINE-אלה עם אינטראקציה לקיים עשוי.

 זידובודין עם ליטול גם אסור-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות•
 טבליותב הפעילים החומרים אחד, סטבודין כמו ודוקסורוביצין

LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE- של פעולתם את להפחית עשוי 
.אלו תרופות

של הכמות את להפחית יכול אשר, וורט ון'ג סנט המכילים מוצרים לקחת לא מומלץ•
.שלך בגוף-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות

 הם. הריון למנוע כדי עליהן להסתמך אסור, הריון למניעת גלולות נוטלת את אם•
וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותלוקח אתה אם לעבוד לא עשויים

NEVIRAPINE- .שבהם מניעה אמצעי של אחרים סוגים על שלך הרופא עם שוחח 
.להשתמש יכול אתה

-NEVIRAPINE?וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות נטילת בזמן להימנע עלי ממה

 טבליותכמוHIV,  זיהום להפיץ שיכולים דברים מלעשות הימנע
LAMIVUDINE, STAVUDINEוNEVIRAPINE-זיהום להעביר ממך מונע לא  HIVלאחרים .

, גוף נוזלי או דם בהם להיות שעלולים אישיים חפצים או אחר הזרקה ציוד, מחטים תשתף אל
 או לטקס בקונדום שימוש ידי על בטוח מין תמיד תרגל. גילוח וסכיני שיניים מברשות כמו

.דם או נרתיקיות הפרשות, זרע עם מיני למגע הסיכוי את להוריד כדי פוליאוריטן

HIV  יעבירו לא שהן כך להניק לאHIV  עם לאמהות מייעץ ומניעתן מחלות לבקרת המרכז
 התינוק את להאכיל ביותר הטובה הדרך לגבי שלך הרופא את שאל. שלהן החלב דרך לתינוק

.שלך

?האפשריות הלוואי תופעות מהן
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, לכבד חמור לנזק לגרום עלול-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות
 לחוות יכול חולה כל. למוות לגרום שעלולה לקטית ולחמצת בלבלב לדלקת, עור לתגובות
 מהו" ראה(. מאחרים יותר גבוה בסיכון נמצאים מהחולים חלק אך, כאלה לוואי תופעות
וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותעליו לדעת שעלי ביותר החשוב המידע

NEVIRAPINE- "?זה תרופות מדריך בתחילת(.

 וNEVIRAPINE- היקפית לנוירופתיה לגרום עלולות טבליות,
LAMIVUDINE, STAVUDINEמיד יזוהו לא אם. והרגליים הידיים של עצבית הפרעה ,

, עקצוץ, מתמשך תחושה חוסר לך יש אםמיד שלך לרופא ספר.להחמיר עלולה זו הפרעה
.הידיים או/ו הרגליים בכפות כאב או צריבה

-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליותשל אחרות נפוצות לוואי תופעות
דם והפרעות מיאלגיה, בטן כאבי, שלשולים, הקאות, ראש כאבי, חום, עייפות, בחילות כוללים

.

 חומצת לעליית לגרום עלול-stavudine וlamivudine  עם משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול
.לאינסולין ועמידות) בדם בשומנים עלייה( היפרליפמיה, בדם וסוכר חלב

 השינויים. אנטי-רטרו-ויראלי טיפול הנוטלים מהחולים חלק אצל גם נצפו הגוף בשומן שינויים
 לתא ומסביב בשד"), תאו גבנון(" ובצוואר העליון בגב שומן של מוגברת כמות לכלול עשויים
 וההשפעות הגורם. גם להתרחש עשוי והפנים הידיים, מהרגליים שומן אובדן. המטען

.זה בשלב ידועים אינם אלה מצבים של הטווח ארוכות הבריאותיות

נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל. מלאה אינה הלוואי תופעות של זו רשימה

-NEVIRAPINE?וLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות לאחסן אוכל כיצד

 תאריך לאחר התרופה את ליטול אין77°F( -25°C )59°F .15°C-בין, החדר בטמפרטורת אחסן
.ילדים של ומראייתם ידם מהישג הרחק. האריזה על המופיע התפוגה

-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות על כללי מידע

תשתמש אל. לתרופות במדריך המפורטות מאלה אחרות למטרות תרופות נרשמות לעיתים
תתן אל. לו נקבע שלא למצב -NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות
 להם יש אם גם, אחרים לאנשים-NEVIRAPINEוLAMIVUDINE, STAVUDINE  טבליות

 ביותר החשוב המידע את מסכם זה תרופות מדריך. להם להזיק עלול זה. לך שיש מצב אותו
LAMIVUDINE, STAVUDINE וNEVIRAPINE-אודות
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 הרופא או מהרוקח לבקש יכול אתה. שלך הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה אם. טאבלטים
.הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתב מידע שלך

Ltd  עם קשר צרו נוסף מידע לכל
ArcolabStrides

Bilekahalli, Opp. IIMB
,באנרגאטה דרך

הודו076, 560  בנגלור
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