
و  Lamivudineأقراص المعلومات وصف
Stavudine  وNevirapine

( )مجم200 ونيفيرابين مجم 30 ستافودين مجم ، 150 الميفودين (
)مجم200 ونيفيرابين مجم 40 ستافودين مجم ، 150 الميفودين

Rxفقط

تحذيرات

األسابيع في سيما وال القاتل ، الكبد تسمم الحاالت بعض وفي الحياة ، تهدد شديدة ، خطورة عن اإلبالغ تم
المرضى تقديم يتم الحاالت ، بعض في . NEVIRAPINEباستخدام عولجوا الذين المرضى في األولى ، 18 الـ

هذه ترتبط ما غالباً الكبدي. الفشل إلى وتقدم الكبد اللتهاب محددة غير إنتاجية أعراض أو بعالمات
لمخاطر المعرضين للمرضى العالج بداية في أعلى  CELL + CD4و األنثوي الجنس الجلدي. بالطفح األحداث

يتلقين اللواتي الحوامل النساء ذلك في بما ، 3مم  /خلية 250COUNTS< CELL + CD4 مع النساء متزايدة ؛
NEVIRAPINE  1-عدوى لعالج األخرى الفيروسات مضادات مع تركيبة فيHIV ،  للخطر. عرضة األكثر هي

وجميع النوعين ، كال في  NEVIRAPINEباستخدام المرتبطة الكبدية السمية تحدث أن يمكن ذلك ، ومع
أعراض أو عالمات من يعانون الذين المرضى على يجب العالج. أثناء وقت أي وفي  + CD4خاليا تكاليف
نظامية أعراض أو الجلدي بالطفح مصحوبة متزايدة ترانسامينات من يعانون الذين أو الكبد ، التهاب
.)التحذيراتانظر (فوراً الطبي التقييم إلى والسعي  NEVIRAPINEاستخدام عن التوقف أخرى ،

عولجوا الذين المرضى في القاتلة ، الحاالت ذلك في بما للحياة ، مهددة شديدة ، جلدية تفاعالت حدثت
الجلد ونخر جونسون ، ستيفنز متالزمة من حاالت الحاالت هذه تضمنت . NEVIRAPINEباستخدام
األعضاء. وظائف واختالل الدستورية والنتائج الطفح تميزها التي المفرطة الحساسية وتفاعالت السمي ،

الحساسية تفاعالت أو للبشرة الشديدة الفعل ردود أعراض أو عالمات يطورون الذين المرضى على يجب
التحذيرات انظر (طبية عناية ويطلبون ممكن وقت أقرب في  NEVIRAPINEاستخدام عن التوقف المفرطة

.)واالحتياطات

 NEVIRAPINEباستخدام العالج من أسبوعاً 18 أول خالل مكثف بشكل المرضى مراقبة الضروري من
خالل الزائدة اليقظة ضمان يتم الحياة. تهدد قد التي الجلدية التفاعالت أو الكبدية السمية الكتشاف
تشغيل بإعادة تقم ال األحداث. لهذه األكبر الخطر فترة وهي العالج ، من األولى الستة األسابيع

NEVIRAPINE  الحاالت ، بعض في الحساسية. شديدة أو الجلدية أو الشديدة الكبدية التفاعالت بعد
مع يوماً 14 فترة اتباع يجب ذلك ، إلى باإلضافة العالج. عن التوقف من الرغم على الكبدية اإلصابة تقدمت

.)واالحتياطاتالتحذيرات انظر (بدقة ملغ  200NEVIRAPINE من يومية جرعة

القاتلة ، الحاالت ذلك في بما باالنتقال ، المصابة الشديدة الكبدية واألمراض اللبني الحماض عن اإلبالغ تم
ومضادات  STAVUDINEو  LAMIVUDINEذلك في بما مجتمعة أو وحدها النيوكليوزيد نظائر باستخدام

)(SEALSاألخرى الفيروسات

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

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-stavudine-nevirapine-triomune-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/022177PI.pdf


  )B )HBVالكبدالتهاب بفيروس المصابين المرضى في  Bالكبد التهابات من شديدة حاالت عن اإلبالغ تم
المتابعة خالل من كثب عن الكبدية الوظيفة مراقبة يجب الالميفودين. عن وتوقفوا  1HIV-وفيروس
ويتعرضون الالمفودين عن يتوقفون الذين المرضى في األقل على أشهر عدة مدار على والمخبرية السريرية

 Bالكبد التهاب بمضادات العالج بدء ضمان يتم فقد مناسباً ، ذلك كان إذا . HBVو  1HIV-بفيروس لإلصابة
.)التحذيراتانظر (

وصف

و  lamivudineمن ثابتة جرعة على  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص تحتوي

Stavudine  وnevirapine . النوكليوزيدية التماثلية فئة إلى والميفودين ستافودين من كل ينتمي

نمو إنهاء طريق عن الدواءين كال يعمل القهقرية. للفيروسات المضادة األدوية من االصطناعية

مثبط هو نيفيرابين البشرية. المناعة نقص لفيروس العكسي النسخ وتثبيط النووي الحمض سلسلة

.1HIV-العكسية للنسخة مخصص النوكليوزيدية غير العكسية للنسخة

الجرعة أقراص تحتوي الفم. طريق عن لإلعطاء  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص

200 ونيفيرابين مجم 40   /مجم30 وستافودين مجم 150 الميفودين فعالة مكونات على الثابتة

الصوديوم الغروية ، الالمائية السيليكا الجريزوفولفين ، السليلوز هي النشطة غير المكونات مجم.

الالكتوز ، الالمائية ، الغروية السيليكا البوفيدون ، األصفر ، الملون الحديد أكسيد كروسكارميلوز ،

المغنيسيوم.وستيرات التلك

-1،3- )ميثيلهيدروكسي (2- [أمينو-4- -1- )cis)-R2هو الميفودين الكيميائي االسم -الميفودين

للسيتيدين. التناظري للديوكسي متماثل  (-)هو  Lamivudineبيريميدينون. - ،  ]يلأوكسانثيوالن-5-

صيغة لها . thiacytidine′3-′ ، 3dideoxy ، ′2  (-)باسم  Lamivudineإلى أيضاً اإلشارة تمت

ضاربة بيضاء إلى بيضاء بلورية صلبة مادة الميفودين 229.3. جزيئي :ووزن 3ا3ن11حC8لـ جزيئية

التالية الهيكلية الصيغة لها مئوية. درجة 20 عند الماء في مل   /مجم70 تقارب وذوبان الصفرة إلى

S

. deoxythymidine-3didehydro-'-3'، '2 هو ، لستافودين الكيميائي االسم -ستافودين

صلبة مادة هو ستافودين 224.2. الجزيئي ووزنه 4ا2ن12حC10هي للستافودين الجزيئية الصيغة

مل   /مجم83 حوالي مئوية درجة 23 عند ذوبانه وقابلية البياض إلى ضاربة بيضاء إلى بيضاء بلورية

عند لستافودين الماء   /noctanolتفريق معامل جليكول. بروبيلين في مل   /مجم30 و الماء في

التالية:الهيكلية الصيغة لها 0.144. هو مئوية درجة 23

2007Limited Arcolab Strides56من 6 صفحة



-11one-6-diazepin[ ،4e[ ]1، 3-' b: 2،2-هو  nevirapineلـ الكيميائي االسم -نيفيرابين

dipyrido ]3-H-6methyl -4-dihydro-5،11-cyclopropyl . هي الصيغةC15والوزن 4ن14ح

وذوبان الصفرة إلى ضاربة بيضاء إلى بيضاء بلورية صلبة مادة هو نيفيرابين 266.30. الجزيئي

التالية:الهيكلية الصيغة على  C. Nevirapineيحتوي ا25O عند الماء في مل   /مجم0.05 تقارب

المجهرياالحياء علم

:العملآلية
إلى الالميفودين فسفرة يتم الخاليا ، داخل اصطناعي. نيوكليوزيد نظير هو الميفودين -الميفودين

األسلوب يتمثل . )TP)-TC3الفوسفات ثالثي الميفودين الفوسفات ، ثالثي -5′النشط مستقلبه

النووي الحمض سلسلة إنهاء عبر  RT( )-1 HIVلـالعكسي النسخ تثبيط في TP-TC 3لعمل الرئيسي

لبوليميراز ضعيف مثبط TP-TC 3الفيروسي. النووي الحمض في النيوكليوزيد نظير دمج بعد

.γو  βو  αللثدييات النووي الحمض

يتم  RT( )-1 HIVالفوسفاتثالثي ثيميدين الطبيعية الركيزة مع التنافس خالل  من (K-ستافودين

ستافودين يثبط النشط. الفوسفات ثالثي ستافودين مستقلب إلى خلوية كينازات بواسطة فسفرته

 =أناStavudineمن ، نيوكليوزيد نظير وهو  thymidineالعكسي ، النسخ نشاط الفوسفات ثالثي
دمجه بعد النووي الحمض سلسلة إنهاء في التسبب طريق وعن  )مميكرومتر0.032إلى 0.0083

 βالخلوي النووي الحمض بوليميراز الفوسفات ثالثي ستافودين يثبط الفيروسي. النووي الحمض في
للميتوكوندريا.النووي الحمض تخليق من ملحوظ بشكل ويقلل و

. 1HIV-لفيروس  )(NNRTIالنوكليوزيدية غير العكسي النسخ مثبطات أحد هو نيفيرابين -نيفيرابين

النووي الحمض بوليميريز أنشطة ويمنع  )(RTالمنتسخة إنزيم بعكس مباشرة نيفيرابين يرتبط

تعطيلفي التسبب خالل من النووي الحمض على والمعتمدة النووي الحمض على المعتمدة
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ال النوكليوزيد. الفوسفات ثالثي أو القالب مع نيفيرابين نشاط يتنافس ال لإلنزيم. التحفيزي الموقع

النووي الحمض بوليمرات مثل (النواة حقيقية  DNA polymerasesو  RT -2HIVتثبيط يتم

نيفيرابين.بواسطة  )δأو  γأو  ßأو  αالبشري

:للفيروساتمضاد نشاط

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

البشري المحيطي الدم في الليمفاوية والخاليا الوحيدة الخاليا ذلك في بما (الخاليا خطوط من عدد في

حدود في  )فعالةتركيزات ٪ 50 (القيم كانت EC50القياسية. الحساسية فحوصات باستخدام  )الجديد

50األوروبيةالمفوضية . )مل  /ميكروغرام0.23  =ميكرومتر 1 (ميكرومتر 15 إلى 0.003

ميكرومتر ، 0.120 إلى 0.001 من  AG( )-1 HIVمنمختلفة مجموعات ضد الميفودين قيم تراوحت

من  )ميكرومترRibavirin ) 50انخفض ميكرومتر. 0.120 إلى 0.003 من  2HIV-عزالت وضد

بفيروس المصابة  4MT-خاليا في أضعاف. 3.5 بمقدار للالميفودين  1HIV-لفيروس المضاد النشاط

-1HIV ،  للفيروسات مضاداً تآزرياً نشاطاً مختلفة بنسب زيدوفودين مع باالشتراك الميفودين أظهر

النشاط بشأن معلومات على للحصول  HBV-EPIVIRحزمة نشرة على االطالع يرجى القهقرية.

بي.الكبدي االلتهاب ضد للالميفودين المثبط

الدم في النواة أحادية الخاليا في للستافودين للفيروسات المضاد النشاط قياس تم -ستافودين

 1HIV-تكاثر لمنع الالزم الدواء تركيز اللمفاوية. الخاليا وخطوط الخلية ، أحادية وخاليا المحيطي ،

. 1HIV-لفيروس والسريرية المختبرية العزالت مقابل ميكرومتر 4 إلى 0.009 من  )50EC)50٪ بنسبة

مع تركيبة في  1HIV-لفيروس المضاد النشاط إلى مضافة مادة الستافودين أظهر الخاليا ، مزرعة في

مادة زالسيتابين أو تينوفوفير أو ديدانوزين أو أباكافير مع باالشتراك ستافودين أظهر زيدوفودين.

نشاط من قلل اختبارها ، تم التي ميكرومتر 9-45 بتركيزات  ، Ribavirinالتآزري. للنشاط مضافة

أضعاف.5 إلى 2.5 بمقدار -1 البشرية المناعة نقص لفيروس المضاد ستافودين

النواة ، وحيدة المحيطية الدم خاليا في لنيفيرابين للفيروسات المضاد النشاط قياس تم -نيفيرابين

EC50اللمفاوية. الخاليا وخطوط الوحيدة ، الخلية من المشتقة الضامة

والسريرية المختبرية العزالت مقابل نانومتر 100 إلى 10 من  ٪)50 بنسبة فعال تركيز (القيم تراوحت

نقص فيروس ضد التآزري للنشاط مضافة مادة نيفيرابين أظهر الخاليا ، زراعة في . 1HIV-لفيروس

 )(NRTIsللنيوكليوزيد العكسي النسخ مثبطات مع األدوية توليفة نظم في -1 البشرية المناعة
مثبطات والبروتياز  ، )(ZDVوزيدوفودين  )(d4Tستافودين  ، )3(TCالميفودين  ، )(ddIديدانوزين

وساكوينافير.إندينافير

:مقاومة

زراعة في -1 البشري المناعي العوز لفيروس الميفودين المقاومة المتغيرات اختيار تم -الميفودين

النسخ في معين أميني حمض الستبدال نتيجة كانت المقاومة أن الوراثي التحليل أظهر الخاليا.

فالين.أو أيزوليوسين إلى الميثيونين بقايا تغيير تم حيث 184 ، كودون في  1HIV-العكسي

رصد تم المرضى. من  zidovudineو  lamivudineمن لكل المقاومة  1HIV-سالالت عزل تم

في للرقابة. الخاضعة السريرية التجارب في وزيدوفودين الميفودين السريرية العزالت حساسية

زيدوفودين ، زائد الميفودين مع المركب العالج أو الميفودين األحادي العالج يتلقون الذين المرضى

وراثيا ًنمطيا ًمقاومة المرضى معظم من -1 البشري المناعي العوز فيروس عزالت أصبحت

للزيدوفودين المقاوم الفيروس يؤويون الذين المرضى بعض في أسبوعاً. 12 غضون في للالميفودين

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

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

للزيدوفودين.

للالميفودين  HBVحساسية بانخفاض  YMDD polymerase HBVنموذج في الطفرات ارتبطت

المناعة نقص بفيروس مصابين غير مرضى على أجريت التي الدراسات في الخلية. ثقافة في

بعض في  YMDDطفرات مع  HBVعزالت عن الكشف تم  ، Bالمزمن الكبد التهاب مع البشرية

االستجابة انخفاض بدليل وارتبطوا أكثر ، أو أشهر 6 لمدة يومياً الالميفودين تلقوا الذين المرضى

البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في مماثلة  HBVطفرات عن اإلبالغ تم العالجية.

متزامنة عدوى وجود في الميفودين على المحتوية القهقرية الفيروسات مضادات نظم تلقوا الذين

.)HBV-EPIVIRحزمة وإدراج التحذيرات انظر ( Bالكبد التهاب فيروس مع

(خلوية مزرعة في للستافودين المنخفضة الحساسية ذات  1HIV-عزالت اختيار تم -ستافودين
النمط تحليل أظهر بالستافودين. عولجوا الذين المرضى من أيضاً عليها الحصول وتم  )بالساللةخاصة

أن  ً)شهرا29 إلى 6 (طويلة لفترات أحادياً عالجاً يتلقون مريضاً 61 من  1HIV-لعزالت الظاهري

 ً)ضعفا16 إلى 7 من (أضعاف 4 من أكثر قيم EC50أظهرت مرضى أربعة من العالج بعد ما عزالت

1-عزالت احتوت هؤالء ، بين من األساسية. للعزالت المسبقة المعالجة قابلية متوسط   من أعلى

HIV  زيدوفودين بمقاومة المرتبطة الطفرات على واحد مريض منT215Y  وK219E ،  واحتوت

يتم لم المتعددة. النوكليوزيدات بمقاومة المرتبطة  Q151Mالطفرة على آخر مريض من العزالت

اآلخرين.المريضين من  1HIV-لعزالت  RTجين في الطفرات عن الكشف

للنيفيرابين  ً)ضعفا250 إلى 100 (المنخفضة الحساسية ذات  1HIV-عزالت اختيار تم -نيفيرابين

اعتماداً  V106Aأو   /و Y181C RT -1HIVجين في طفرات الوراثي التحليل أظهر الخاليا. مزرعة في

مزرعة في النيفيرابين مقاومة ظهور وقت يتغير لم المستخدم. الخلية وخط الفيروس ساللة على

األخرى. NNRTIsمن العديد مع باالشتراك نيفيرابين على االختيار اشتمل عندما الخاليا

ن (القهقرية للفيروسات المضاد الساذج الفيروسي الفشل مرضى من للعزالت الوراثي التحليل أظهر

مع باالشتراك  )46 =ن (يومياً مرتين أو  )25 =ن (يومياً واحدة مرة نيفيرابين يتلقون الذين  )71 =

23 /46و 25   /8من العزالت أن أظهر أسبوعاً 48 لمدة  )NN2دراسة (وستافودين الميفودين

بدائلالمرتبطةالتالية  NNRTIمقاومات من أكثر أو واحد على احتوت التوالي ، على مريضاً ،
M230L.  وF227L  وA98G  وL/  Y188C  وV108I  وM/  V106A  وK103N  وS/  G190A  و

K101E  وY181C: 

المرضى من -1 البشري المناعي العوز فيروس عزالت في والوراثية المظهرية التغيرات رصد تم

 /األولىالمرحلة تجارب في  )14 =ن ( ZDVو نيفيرابين أو  )24 =ن (نيفيرابين إما يتلقون الذين الساذجين
قابلية انخفضت بالنيفيرابين ، األحادي العالج من واحد أسبوع بعد أسبوعاً. 12 إلى 1 مدى على الثانية 

أدت التي  RTطفرات من أكثر أو واحد اكتشاف تم الخاليا. مزرعة في للنيفيرابين المرضى من 3 /3عزل

1-عزالت في  G190Aو  Y188Cو  Y181Cو  V108Iو  V106Aو  K103Nاألمينية األحماض بدائل إلى

HIV  العالج من الثامن األسبوع بحلول العالج. بدء من أسبوعين بعد مبكر وقت في المرضى بعض من

فيروس من عزالت  )24 =ن (اختبارهم تم الذين المرضى من ٪ 100 لدى كان بالنيفيرابين ، األحادي

الخاليا مزرعة في للنيفيرابين التعرض في ضعف 100 من أكثر انخفاض مع -1 البشرية المناعة نقص

لدى كان . RTمقاومة طفرات المرتبط نيفيرابين من أكثر أو واحد لديهم وكان األساس ، بخط مقارنة

التحليل الجرعة. عن النظر بغض  Y181Cبطفرات مصابة عزالت  ٪)80(المرضى هؤالء من عشر تسعة

القهقريةالفيروسات مضادات من لعزالت الوراثي
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أو  )25 =ن (يومياً واحدة مرة نيفيرابين يتلقون الذين  )71 =ن (الساذجون الفيروسي الفشل مرضى

أظهرت أسبوعاً 48 لمدة  )NN2دراسة (وستافودين الميفودين مع باالشتراك  )46 =ن (يومياً مرتين

مضادات من أكثر أو واحد على التوالي ، على المرضى ، احتوى 23 /46و 8 /25من العزالت أن

NNRTI  بدائلبالمقاومةالمرتبطة التاليةM230L.  وF227L  وA98G  وL/  Y188C  وV108I  وM/ 
V106A  وK103N  وS/  G190A  وK101E  وY181C: 

:المقاومةعبر

للنيوكليوزيدالتناظرية العكسي النسخ مثبطات بين متصالبة مقاومة وجود لوحظ -الميفودين

NRTIs( )-1 HIV . 1-طفرات كانتHIV  للديدانوزين متصالبة مقاومة للالميفودين المقاومةddI)( 
أو ديدانوزين إلى باإلضافة بالزيدوفودين عولجوا الذين المرضى بعض في . )(ddCوالزالسيتابين

الميفودين.ذلك في بما المتعددة ، العكسي النسخ لمثبطات مقاومة عزالت ظهرت زالسيتابين ،

مرة الميفودين على يحتوي القهقرية للفيروسات مضاداً نظاماً قارنت التي السريرية الدراسات إحدى في

على المرضى من  ٪)10 (53 /554تحديد تم يومياً ، مرتين الميفودين على يحتوي نظام مع يومياً واحدة

بحلول  )مل  /نسخة400  ≥البالزما في  1HIV-الريبي النووي الحمض مستوى (فيروسي فشل أنهم

يومياً واحدة مرة الميفودين إلى عشوائي بشكل منها 28 اختيار تم فشل حالة 53 بين من 48. األسبوع

العالج مجموعة في مريضاً 22 لعزالت الوراثي التحليل أظهر يومياً. مرتين الميفودين إلى 25 و

يومياً:مرتين الميفودين

للعالج الناشئة زيدوفودين بمقاومة مرتبطة بدائل على تحتوي مريض 1 /22من عزالت•

F)/  T215Y ، L210W ، K70R ، D67N ، M41L ،  أوE/  K219Q(  تحتوي 7 /22من

 V108Iأو  K103N) ، K101E ، L100Iالناشئة  efavirenzبمقاومة مرتبطة بدائل على

)Y181Cأو
بالبدائل للعالج الناشئة الميفودين مقاومة على تحتوي 5 /22من عزالت

)M184Vأو  (M184Iالمرتبطة

•

•

مريضاً 13 من العالج عند األساس لخط المطابقة  1HIV-لعزالت الظاهري التحليل أظهر

يومياً:مرتين الالميفودين يتلقون

للزيدوفودينحساسة عشر الثالثة المرضى جميع من العزالت كانت•

بـ لإلصابة القابلية في ضعفاً 342 إلى 21 بمقدار انخفاضاً مريضاً 3 /13من عزالت أظهرت•

efavirenz
لإلصابة القابلية في ضعفاً 159 إلى 29 بمقدار انخفاضاً مريضاً 4 /13من عزالت أظهرت

بالالميفودين.

•

أو   /ويختار أن يمكن طويلة لفترات ستافودين عالج أن الدراسات من العديد أثبتت -ستافودين

مقاومة من أكثر أو بواحد مصحوباً  1HIV-يعزل زيدوفودين. بمقاومة المرتبطة الطفرات على يحافظ

حساسية  )E/  K219Q ، F/  T215Y ، L210W ، K70R ، D67N ، M41Lأظهر (بدائلزيدوفودين

الخاليا.زراعة في للستافودين منخفضة

النوكليوزيدية غير التناظرية العكسي النسخ مثبطات بين متصالبة مقاومة وجود لوحظ -نيفيرابين

مزرعة في  NNRTIsتقاوم التي  1HIV-لسالالت سريع ظهور لوحظ . NNRTIs( )-1 HIVلفيروس

و  delavirdine NNRTIsلـ متصالبة مقاومة للنيفيرابين المقاومة  1HIV-عزالت كانت الخاليا.

efavirenz .،لكن
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العزالت كانت وبالمثل ، . ZDVو  ddI NRTI'sلـ حساسة للنيفيرابين المقاومة العزالت كانت

الخاليا.مزرعة في للنيفيرابين عرضة  ZDVلـ المقاومة

السريريةالصيدلة
البالغين:عند الدواء حركية

المركبة األقراص من  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineامتصاص ومدى معدل كان

عند التوالي ، على ®وفيرامونكبسوالت ، ®زيريتأقراص ، ®Epivirفي الموجودة لتلك مماثال ً

الصيام.حالة في أصحاء لمتطوعين إعطائها

الفم طريق عن تناوله بعد بسرعة الميفودين امتصاص تم البيولوجي:والتوافر االمتصاص الميفودين-

مريضاً 12 في المطلق البيولوجي التوافر كان البشرية. المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في

عن اليوم في مرتين كجم   /مجم2 تناول بعد مجم. 150 للقرص  )SD ±متوسط   (16٪  ±86٪ بالغاً

مصل في الالميفودين تركيز يكون البشرية ، المناعة نقص بفيروس مصابين بالغين 9 إلى الفم طريق

مقابل البالزما تركيز تحت الواقعة المنطقة . )SD ±يعني (مل   /ميكروغرام0.5  ±1.5 كان  )األعلى(Cالدم

  /مجم10 إلى 0.25 من مدى على الفموية الجرعة مع يتناسب بما زادت األعلىCو  )(AUCالوقت منحنى

كجم.

مما كجم ،   /لتر0.4  ±1.3 مريضاً 20 لـ  IVالالميفودين إعطاء بعد للتوزيع الظاهر الحجم كان توزيع:

عن مستقال ًالتوزيع حجم كان الدموية. األوعية خارج المساحات في يتوزع الالميفودين أن إلى يشير

.٪)36(<منخفض البشرية البالزما ببروتينات الالميفودين ارتباط إن الجسم. بوزن يرتبط وال الجرعة

الوحيد المستقلب اإلنسان ، في للتخلص. ثانوي طريق هو الميفودين استقالب الغذائي:التمثيل

واحدة فموية جرعة بعد ساعة 12 غضون في سلفوكسيد. عبر المستقلب هو للالميفودين المعروف

(1.4٪  ±5.2٪ إفراز تم البشرية ، المناعة نقص بفيروس مصابين بالغين 6 في الميفودين من
هذا تركيزات تحديد يتم لم البول. في سلفوكسيد عبر كمستقلب الجرعة من  )SD ±متوسط

المصل.في المستقلب

ملغ 300 واحدة فموية جرعة أعطوا أصحاء أشخاص 9 في تغيير. دون البول في الالميفودين غالبية من التخلص يتم إزالة:

على أجريت التي الدراسات معظم في . )SD ±يعني (دقيقة   /مل56.9  ±199.7 الكلوية التصفية كان الميفودين ، من

Bالكبد التهاب بفيروس المصابين المرضى أو البشري ، المناعي العوز فيروس بعدوى المصابين المرضى من واحدة جرعة
النصفي العمر متوسط   كان الجرعات ، بعد ساعة 24 لمدة المصل من عينات أخذوا الذين األصحاء األشخاص أو  ،

إجمالي كان البشرية ، المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في ساعات. 7 إلى 5 من  )t)2/1للتخلص المرصود

.)SD ±يعني (دقيقة   /مل69.1  ±398.5 التصفية

بسرعة ، الستافودين يمتص الفم ، طريق عن تناوله بعد البيولوجي:والتوافر االمتصاص -ستافودين

طريق عن البيولوجي التوافر الجرعات. بعد واحدة ساعة غضون في البالزما في تركيزاته ذروة وتحدث

التالي اإلعطاء نفس هو لستافودين الجهازي التعرض 18.2٪.  ±86.4 هو ستافودين من الفم

المحلول.أو للكبسوالت

ميكروغرام11.4 إلى 0.01 من تركيز مدى على مهمال ًالمصل ببروتينات ستافودين ارتباط كان توزيع:

هو للتوزيع الظاهر الشفوي الحجم والبالزما. الحمراء الدم خاليا بين بالتساوي ستافودين يوزع مل.   /

إزالة: البشر.في لستافودين الغذائي التمثيل مصير توضيح يتم لم الغذائي:التمثيل  لتر.22  66±

متوسط   كان اإلعطاء. مسار عن النظر بغض التخليص إجمالي من ٪ 40 حوالي الكلوي القضاء يمثل

ضعفحوالي الكلوية التصفية
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الترشيح إلى باإلضافة نشط أنبوبي إفراز إلى يشير مما المنشأ ، الداخلي الكرياتينين تصفية متوسط

ساعة.0.30  ±1.44 الفموية للجرعة اإلطراح عمر نصف الكبيبي.

طريق عن تناوله بعد  ٪)90 (>بسهولة نيفيرابين يمتص البيولوجي:والتوافر االمتصاص -نيفيرابين

المطلق البيولوجي التوافر كان . 1HIV-بعدوى المصابين البالغين وفي أصحاء متطوعين لدى الفم

 ±91 و مجم 50 للقرص  )SD ±يعني (٪ 9  ±93 واحدة جرعة تناول بعد األصحاء البالغين من 12 في
(مل   /ميكروغرام0.4  ±2 نيفيرابين البالزما تركيزات ذروة إلى الوصول تم الفم. طريق عن للحل ٪ 8

تركيزات أن يبدو متعددة ، جرعات بعد مجم. 200 واحدة جرعة بعد ساعات 4 في  )ميكرومتر7.5

مع نيفيرابين إعطاء يمكن يوم.   /مجم400 إلى 200 من الجرعة نطاق في خطياً تزداد نيفيرابين ذروة

الديدانوزين.أو الحموضة مضادات بدون أو

فيأساساً مؤين وغير للدهون المحبة شديد نيفيرابينتوزيع:

الظاهر الحجم كان األصحاء ، للبالغين الوريد في الحقن إعطاء بعد الفسيولوجية. الحموضة درجة

نطاق على موزع النيفيرابين أن إلى يشير مما كجم ،   /لترVdss)(  0.09±  1.21النيفيرابين لتوزيع

يرتبط نيفيرابين الثدي. حليب في أيضاً ويوجد المشيمة بسهولة نيفيرابين يعبر البشر. في واسع

تركيزات كانت مل.   /ميكروغرام10 إلى 1 من البالزما تركيز نطاق في البالزما ببروتينات 60٪ بنسبة

النسبة هذه البالزما. في التركيزات من  ٪)5 (±45٪  )6 =ن (البشري النخاعي السائل في نيفيرابين

البالزما.ببروتين المرتبط غير الجزء تقريباً تساوي

التي الدراسات أظهرت المختبرفي والبشر في دراسات الحيالجسم في اإلخراج:   /الغذائيالتمثيل

استقالب عبر واسع نطاق على يتحول النيفيرابين أن البشري الكبد ميكروسومات على أجريت

تشير المختبرفي الهيدروكسيلية.المستقلبات من العديد إلى  )المؤكسد( P450السيتوكروم

التأكسدي الغذائي التمثيل أن إلى البشري الكبد ميكروسومات على أجريت التي الدراسات

عائالت من   )P450 )CYPالسيتوكرومإنزيمات بواسطة أساسي بشكل توسطه يتم للنيفيرابين

CYP3A4  وCYP2B6 ،  يمثل ثانوي. دور لها يكون قد األخرى اإليزوزيمات أن من الرغم على

على تحتوي التي للمستقلبات البولي واإلفراز الجلوكورونيد ، اقتران  ، P450السيتوكروم استقالب

البشر.في عليه والقضاء للنيفيرابين الحيوي للتحول األساسي المسار الجلوكورونيد ،

يؤدي B6 .2و A4 3الكبدي   )P450 )CYPللسيتوكرومالغذائي التمثيل إلنزيمات محفز هو نيفيرابين

التصفية في ضعف 2 إلى 1.5 مقدارها زيادة إلى  CYP2B6و  CYP3A4لالستقالب التلقائي الحث

من أسابيع أربعة إلى أسبوعين إلى واحدة جرعة من العالج يستمر حيث للنيفيرابين الظاهرة الشفوية

عمر في مماثل انخفاض إلى أيضاً التلقائي الحث يؤدي يوم.   /مجم400 إلى 200 مع الجرعات

25 من يقرب ما إلى  )واحدةجرعة (ساعة 45 حوالي من البالزما ، في للنيفيرابين النهائي النصف

يوم.  /مجم400 إلى 200 مع المتعددة الجرعات بعد ساعة 30 إلى

على الطعام تأثير تقييم يتم لم  نيفيرابين.  /ستافودين  /الميفودينامتصاص على الغذاء تأثير

يجب لذلك ، سريرية. دراسة في نيفيرابين   /ستافودين  /الميفودينتركيبة أقراص ومدى معدل

الصيام.ظروف تحت نيفيرابين   /ستافودين  /الميفودينتركيبة أقراص تناول

مناستيعاب

الخاصون:السكان
الكلى:وظائف اختالل

من يعانون الذين للمرضى  Nevirapine/  Stavudine/  Lamivudineأقراص باستخدام ينصح ال

)االحتياطاتواإلدارة: الجرعة انظر (الكلى وظائف اختالل
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الكبد:وظائف اختالل
وظائف اختالل من يعانون الذين للمرضى نيفيرابين   /ستافودين  /الميفودينبأقراص ينصح ال

الكبد.

نيفيرابين   /ستافودين  /الميفودينالحمل االحتياطات: انظر حمل:

متاحة.بيانات توجد ال أقراص:

المرضعاتاألمهات االحتياطات: انظر المرضعات:األمهات

300 (أحادي الميفودين عالج يتلقين أماً 20 من المأخوذة الثدي حليب من عينات الميفودين:

مرتين زيدوفودين مجم 300 و يومياً مرتين الميفودين مجم 150 (مركباً عالجاً أو  ً)يوميامرتين مجم

الميفودين.من للقياس قابلة تركيزات على تحتوي  ً)يوميا

من المرضعات. األمهات لدى للستافودين الدوائية الحرائك عن متاحة بيانات توجد ال ستافودين:

الثدي.حليب في يفُرز الستافودين كان إذا ما المعروف غير

المرضعات. األمهات لدى للنيفيرابين الدوائية الحرائك عن متاحة بيانات توجد ال نيفيرابين:

األم.لبن في يفرز نيفيرابين

المرضى:األطفال
األطفالمرضى في  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص باستخدام يوصى

كجم.50  ≥ووزنها سنة 12  >

الشيخوخة:مرضى
65 عن أعمارهم تزيد الذين المرضى في وستافودين للالميفودين الدوائية الحرائك دراسة يتم لم

عاماً.

مع تتغير  1HIV-بفيروس المصابين البالغين عند لنيفيرابين الدوائية الحرائك أن يبدو ال نيفيرابين:

في واسع نطاق على نيفيرابين تقييم يتم لم ذلك ، ومع  ؛ ً)عاما68 و 18 بين أعمارهم تتراوح (العمر تقدم

عاماً.55 عن أعمارهم تزيد الذين المرضى

جنس:
الميفودين.الدوائية الحرائك في الجنسين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال الميفودين:

سريرية دراسة خالل جمعها تم التي للبيانات السكانية الدوائية الحرائك تحليل أظهر ستافودين:

بين سريرياً مهمة فروق وجود عدم البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في مضبوطة

.)27 =ن (واإلناث  )291 =ن (الذكور
كان  ، ً)ذكرا15 أنثى ، 15 (أصحاء متطوعين على األولى الدراسة مراحل إحدى في نيفيرابين:

 )كجم  /لتر1.54 (اإلناث في أعلى للنيفيرابين  )F)/  Vdssللوزن الظاهر للتوزيع الظاهري الحجم
في واسع نطاق على توزيعه تم النيفيرابين أن إلى يشير مما  ، )كجم ). /لتر1.38 (بالذكور مقارنة

المرحلة في قليال ًأقصر عمر نصف بفترة االختالف هذا تعويض تم ذلك ، ومع اإلناث. الموضوعات

طريق عن نيفيرابين تصفية في الجنسين بين كبير فرق وجود عدم إلى أدى مما اإلناث في النهائية

بوصةساعة   /كجم  /مل7.7 ±)24.6(الفم

تناول بعد البالزما تركيزات أو  )واحدةجرعة بعد الذكور عند ساعة   /كجم  /مل3.9 ±19.9مقابل إناث

متعددة.جرعة أو واحدة جرعة

سباق:
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الميفودين.الدوائية الحرائك في كبيرة عرقية فروق توجد ال الميفودين:

سريرية دراسة خالل جمعها تم التي للبيانات للسكان الدوائية الحرائك تحليل أظهر ستافودين:

بين سريرياً مهمة فروق وجود عدم البشرية المناعة نقص بفيروس مصابين مرضى في للرقابة خاضعة

.)آخرين4 و آسيوي ، 1 إسباني ، أصل من 41 أفريقياً ، أمريكياً 39 قوقازياً ، 233  =العدد (األجناس

من  )سريريةتجارب عدة من مجمعة بيانات (بالزما في نيفيرابين لتركيزات تقييم كشف نيفيرابين:

 )قوقازي189 إسباني ، أصل من 24 أسود ، 27 (-1 البشرية المناعة نقص بفيروس مصابين مرضى
 =دقيقةCالمستقرة الحالة متوسط   (للنيفيرابين المستقرة الحالة تركيزات في ملحوظ فرق يوجد ال أنه

 )قوقازيمل   /ميكروغرام4.3 إسباني ، أصل من مل   /ميكروغرام3.8 أسود ، مل   /ميكروغرام4.7
الدوائية الحرائك تقييم يتم لم ذلك ، ومع يوم.   /مجم400 عند بالنيفيرابين األمد طويل عالج مع

العرق.لتأثيرات التحديد وجه على للنيفيرابين

األدوية:تفاعل
دوائيتفاعل يوجد ال

نيفيرابين.  /ستافودين  /الميفودينأقراص
المعأجُريِايضالديكدراسات

14 على  )SMX)/  TMPسلفاميثوكسازول   /وتريميثوبريمالميفودين مشاركة تمت الميفودين:

ومفتوحة المركز أحادية متقاطعة عشوائية دراسة في البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً مريضاً

800   /مجم 160TMP و الميفودين من مجم 300 واحدة بجرعة العالج مريض كل تلقى التسمية.

SMX  مع مجم 300 الميفودين من ذلك يصاحب ما إعطاء مع أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة مجم

زيادة إلى الميفودين مع  SMX/  TMPلـ المتزامن التناول أدى كروس. تصميم في الخامسة الجرعة

في 13٪  ±29٪ بنسبة انخفاض  ،∞AUC lamivudineفي  )SD ±متوسط   (23٪  ±44٪ قدرها

الميفودين. الكلوية التصفية في 36٪  ±30٪ بنسبة وانخفاض الفم ، طريق عن الالميفودين تصفية

الميفودين.مع المشتركة اإلدارة طريق عن  SMXو  TMPلـ الدوائية الخصائص تغيير يتم لم

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

بين الدوائية الحرائك في كبير تفاعل هناك يكن لم الزالسيتابين. مع الميفودين باستخدام

األصحاء.الذكور من 19 على أجريت دراسة في ألفا وإنترفيرون الميفودين

يجب لذلك ، لستافودين. الخاليا داخل الفسفرة تنافسي بشكل زيدوفودين يمنع ستافودين:

ستافودين.مع زيدوفودين استخدام تجنب

بواسطة الصلة ذات التركيزات عند تثبيطها يتم الستافودين فسفرة أن إلى البيانات تشير المختبرفي

وريبافيرين.دوكسوروبيسين

 CYP2C19و  CYP2C9و  CYP1A2الرئيسية  P450السيتوكروم اإلسوية األشكال ستافودين يثبط ال

مع سريرياً مهمة دوائية تفاعالت تحدث أن المحتمل غير من لذلك ،  ؛ CYP3Aو  CYP2D6و

المسارات.هذه خالل من استقالبها يتم التي األدوية

لألدوية الدوائية الحرائك على يؤثر أن المتوقع غير فمن بالبروتين ، مرتبطاً ليس الستافودين ألن نظراً

بالبروتين.المرتبطة
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بعد توفره ، عند  )(CI٪ 95 ثقة فاصل مع ، األعلىCو  AUCعلى التأثيرات 2 و 1 الجدوالن يلخص

دوائية تفاعالت أي يالحظ لم ونلفينافير. الميفودين ، ديدانوزين ، مع للستافودين المشتركة اإلدارة

سريرياً.هامة

آثار ستافودين: مع الدوائي التفاعل دراسات نتائج 1: الجدول
قيماألعلىCو  AUCبالزما ستافودين على المشترك الدواء

ستافوديندواء

الجرعة

AUCأن
ستافودين

CI( 95٪)

مناألعلىج

ستافودين

CI( 95٪)
ديدانوزين ،

ساعة12 كل مجم 100

ايام4 لمدة

ساعة12 كل مجم 40

ايام4 لمدة

10↔↑17٪

الميفودين ،

مفردمجم 150

جرعة

مجم40

واحدةجرعة

18↔↑12٪

)-100.3

126.1٪( )92.7-00.6٪(

نلفينافير ،

ساعات8 كل مجم 750

يوما56ً لمدة

مجم30-40

56q12h لـ
أيام

8↔↔

الزيادة.إلى يشير ↑

10٪.<نقصان أو زيادة يعني أو تغيير ، وجود عدم إلى يشير  ↔

البشرية.المناعة نقص بفيروس المصابون المرضى أ

آثار ستافودين: مع الدوائي التفاعل دراسات نتائج 2: الجدول
األعلىCو  AUCمشترك بشكل تدار التي األدوية بالزما على ستافودين

قيم

ستافوديندواء

الجرعة

بالقاهرةاألمريكية الجامعةأن

تدار

95٪(المخدرات

CI(

-Coمن األعلىج

تدار

95٪(المخدرات

CI(
100ديدانوزين ،

4لمدة  q12hملغ

أيام

أجلمن ساعة 12 كل مجم 40

أيام4

10↔↔

150الميفودين ،

واحدةجرعة ملغ

مفردمجم 40

جرعة

18↔↔

)-90.5

107.6٪(
)-87.1

110.6٪(
750نلفينافير ،

56q8h mg مقابل
أيام

ساعة12 كل مجم 30-40

يوما56ً لمدة

8↔↔
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10٪.<نقصان أو زيادة يعني أو تغيير ، وجود عدم إلى يشير  ↔

البشرية.المناعة نقص بفيروس المصابون المرضى أ

قد B6 .2و A4 3األيضية اإلنزيمات نظير  P450الكبدي السيتوكروم نيفيرابين يستحث نيفيرابين:

أو  CYP3A4بواسطة أساسي بشكل استقالبها يتم التي واألدوية للنيفيرابين المشترك التناول يؤدي

CYP2B6  العالجية.آثارها وتقليل األدوية لهذه البالزما تركيزات انخفاض إلى

أيضاً نيفيرابين يثبط قد B6 ، 2و  A4 3P450السيتوكروم إلنزيمات أساسي بشكل محفز أنه حين في

10-لتثبيط المختبرفي قادراًنيفيرابين كان  ، P450sالبشري الكبدي السيتوكروم بين من النظام. هذا

hydroxylation  لـR)( warfarin )CYP3A4(- . كانKi  لتثبيط المقدرCYP3A4  270 هوmcmol ، 

لذلك ، . 25mcmol <هو العالجي النطاق ألن المرضى في يتحقق أن المحتمل غير من تركيز وهو

يؤثر نيفيرابين أن يبدو ال . CYP3A4لـ األخرى الركائز على ضئيل مثبط تأثير للنيفيرابين يكون قد

أو D6 2أو A2 1مثل األخرى ،  CYP450إنزيم أنظمة ركائز تشكل التي لألدوية البالزما تركيزات على

A6 2 أوE1 2 أوC9 2 أوC19 .2 الدوائي التفاعل دراسات نتائج على  )أدناهانظر (3 الجدول يحتوي

تلخيص يتم مشترك. بشكل تناولها يتم أن يحتمل التي األخرى واألدوية نيفيرابين مع أجريت التي

لقياس مشترك. بشكل تناولها يتم التي لألدوية  Cminو  Cmaxو  AUCعلى نيفيرابين تأثيرات

الحث ،بعد المحتمل الدوائي للتفاعل الكامل التأثير

بشكل تناولها يتم التي لألدوية الدواء حركية معلمات في التغييرات الدوائية: التفاعالت 3: الجدول
)1HIV-بفيروس المصابين المرضى في التفاعل دراسات جميع أجريت (النيفيرابين وجود في مشترك

مشتركبشكل تدار

دواء

جرعة

مشتركبشكل تدار

دواء

جرعةمن

حمية

نيفيرابين

الحركة معلمات لتغيير المئوية النسبةن

)90CI٪ (المشتركة لألدوية الدوائية من

دقيقةجاألعلىجبالقاهرةاألمريكية الجامعةالقهقريةالفيروسات مضادات

ديكيو مجم 200يومياًمرتين مجم 150-100ديدانوزين

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

18↔↔§

ديكيو مجم 200يومكل مجم 600أايفافيرينز

يوماً ؛14  ×

ديكيو مجم 400

يوم14  ×

1728

) 34 -↓ 14(
↓ 12

↓)  23 -↑ 1(
32

) 35 -↓ 19(

ديكيو مجم 200ساعات8 كل مجم 800أإندينافير

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

19↓ 31

) 39 -↓ 22(
↓ 15

↓)  24 -↓ 4(
44

↓)  53 -↓ 33(

م  /ملغ75/300بأ ، لوبينافير
2

12142255 ،4أو كجم   /مجم7
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× QDكغم   /ملغمب)ريتونافير  /لوبينافير(
2

المناقصة

أسبوع

)9 ↓- 75  (↓)9 ↑- 44  (↓)16 ↑- 36 (ج15
أسابيع.

× 1

يومياًمرتين مجم 400 /100ألوبينافير

)ريتونافير  /لوبينافير(
ديكيو مجم 200

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

سنة1  >

، 22

ج19

27

↓)  47 -↓ 2(
19

↓)  38 -↑ 5(
51

↓)  72 -↓ 26(

ديكيو مجم TID200مجم 750أنلفينافير

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

23↔↔32

↓)  50 -↑ 5(
M8نلفينافير-

المستقلب

62

) 70 -↓ 53(
59

↓)  68 -↓ 48(
66

↓)  74 -↓ 55(
ديكيو مجم 200يومياًمرتين مجم 600ريتونافير

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

18↔↔↔

ديكيو مجم TID200مجم 600أساكوينافير

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم21  ×

2338

↓)  47 -↓ 11(
32

) 44 -↓ 6(
§

ديكيو مجم 200يومياًمرتين مجم 40-30ستافودين

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

22↔↔§

ديكيو مجم TID200مجم 0.25-0.125زالسيتابين

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

6↔↔§

ديكيو مجم TID200مجم 200-100زيدوفودين

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

1128

) 40 -↓ 4(
30

↓)  51 -↑ 14(
§

دقيقةجاألعلىجبالقاهرةاألمريكية الجامعةأخرىأدوية

ديكيو مجم 200يومياًمرتين مجم 500أكالريثروميسين

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

15↓ 31

) 38 -↓ 24(
↓ 23

↓)  31 -↓ 14(
57

) 70 -36(
المستقلب

أوه-

كالريثروميسين

-1442

↑)  16 -↑ 73(
47

) 21 -80(
↔

هيئة على (مجم 0.035أاستراديول

Novum-Ortho®35/1(
ديكيو مجم 200

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

1020

)3 ↓إلى 33 (
↔§

و

أورثو-(مجم 1أنوريثيندرون

)35/1®نوفوم
19

)7 ↓إلى 30 (
16

)3 ↓إلى 27 (
§

↔↔↔19ديكيو مجم 200ديكيو مجم 200فلوكونازول
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يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

ديكيو مجم 200ديكيو مجم 400أكيتوكونازول

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

2172

) 80 -60(
44

↓)  58 -27(
§

ديكيو مجم 200يومكل مجم 300 أو 150أريفابوتين

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

1917

) 2 -↑ 40(
28

↑)  9 -↑ 51(
↔

س-25-المستقلب

دياسيتيل-

ريفابوتين

↑ 24

) 16 -84(
29

↓)  2 -↑ 68(
22

↓)  14 -↑ 74(

ديكيو مجم 200يومكل مجم 600أريفامبين

يوماً ؛14  ×

يومياًمرتين مجم 200

يوم14  ×

14↑ 11

↓)  4 -↑ 28(
↔§

للكشفالقابل الفحص مستوى من أقل دقيقةج = §

تأثيريوجد ال  = ↔نقص ،  = ↓زيادة ،  = ↑

الدوائيةالتفاعالت انظر السريرية ، التوصيات حول معلومات على للحصول أ

سنة12 إلى أشهر 6 من أعمارهم تتراوح األطفال طب مواضيع ب

وحده ritonavir/  lopinavirلـ  n ، ritonavir/  lopinavir + nevirapineلـ  nموازية مجموعة تصميم ج

واالستخداماالستطبابات
مراعاة يجب . 1HIV-عدوى لعالج  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص إلى يشار

:Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineبأقراص العالج بدء عند التالية النقاط

للرقابة الخاضعة الدراسات في لوحظت التي للحياة والمهددة الخطيرة الكبدية السمية إلى استناداً  •

250 من أكبر  + CD4خاليا تعداد مع البالغات اإلناث في نيفيرابين يبدأ أن ينبغي ال المنضبطة ، وغير

تفوق لم ما 3مم  /خلية400 من أكبر  + CD4خاليا عدد لديهم الذين البالغين الذكور في أو 3مم  /خلية

.)التحذيراتانظر (المخاطر الفائدة

(الجلدي الطفح تكرار من تقلل ملغ 200 نيفيرابين من يومية جرعة مع يوماً 14 فترة أن إثبات تم  •
.ء)واإلعطاالجرعة التحذيرات ؛ انظر

موانع
حساسية فرط من يعانون الذين المرضى في ونيفيرابين وستافودين الميفودين أقراص تستعمل ال

المستحضر.في الموجودة المكونات من ألي سريرياً هام
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تحذيرات
التي المستحضرات مع بالتزامن تدار أن ينبغي ال ونيفيرابينوستافودين الميفودين أقراص

التي العوامل لجميع الكاملة الوصفات معلومات إلى الرجوع يجب الثالثة. األدوية من أي على تحتوي

العالج بدء قبل  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص مع استخدامها في النظر يتم

.Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineبأقراص

وستافودينالميفودين
:دهنيتنكس مع الشديد الكبد تضخم   /اللبنيالحماض

الحاالت ذلك في بما الدهني ، التنكس مع الوخيم الكبدي والتضخم اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

وستافودين. الميفودين ذلك في بما مجتمعة ، أو وحدها النيوكليوزيد نظائر باستخدام المميتة ،

عوامل من للنيوكليوزيد المطول والتعرض السمنة تكون قد النساء. لدى الحاالت هذه غالبية وكانت

عوامل لديه مريض ألي وستافودين الميفودين إعطاء عند خاص بشكل الحذر توخي يجب الخطر.

عوامل لديهم ليس مرضى في أيضاً حاالت عن اإلبالغ تم ذلك ، ومع الكبد ؛ ألمراض معروفة خطر

نتائج يطور مريض أي عند الستافودين أو   /وبالالميفودين العالج تعليق يجب معروفة. خطر

الكبد تضخم تشمل قد والتي (الواضحة الكبدية السمية أو اللبني بالحماض توحي معملية أو سريرية

.)الترانسامينازفي ملحوظة ارتفاعات وجود عدم حالة في حتى الدهني والتنكس

 ؛ )المبررغير الوزن وفقدان البطن وآالم والقيء الغثيان (الهضمي الجهاز وأعراض المعمم التعب

الضعف ذلك في بما (العصبية األعراض أو  ؛ )التنفسوضيق النفس تسرع (التنفسي الجهاز أعراض

متالزمة أو الدم الكتات فرط أعراض تطور على مؤشرا تكون قد  )العصبيةاألعراض انظر الحركي ،

اللبني.الحماض

الميفودين
المضادة للنيوكليوزيدات السابق التعرض من سابق تاريخ لديهم الذين األطفال مرضى في

التهاب لتطور أخرى خطر عوامل أو البنكرياس ، التهاب من تاريخ أو القهقرية ، للفيروسات
في الفور على بالالميفودين العالج إيقاف يجب بحذر. الميفودين استخدام يجب البنكرياس ،

انظر (البنكرياس بالتهاب توحي معملية تشوهات أو أعراض أو سريرية عالمات حدوث حالة
.)العكسيةالتفاعالت

الميفودين:على تحتوي التي المنتجات بين مهمة اختالفات
العنصر نفس من أعلى جرعة على  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص تحتوي

 HBV-EPIVIRتطوير تم الفم. طريق عن والحل  HBV-EPIVIRبأقراص مقارنة  )(lamivudineالنشط

و  Lamivudineأقراص تدار أن ينبغي ال . Bالمزمن الكبد التهاب من يعانون الذين للمرضى

Stavudine  وNevirapine  مع بالتزامنlamivudine  أوHBV-EPIVIR  أوRETROVIR  أو

®TRIZIVIR  أوEPZICOM.

:العالجبعد الكبد التهاب تفاقم
عولجوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين غير المرضى على السريرية التجارب في

الكبدالتهاب تفاقم على ومخبرية سريرية أدلة ظهرت المزمن ،  Bالكبد التهاب أجل من بالالميفودين
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ارتفاعات خالل من أساسي بشكل التفاقمات هذه عن الكشف تم الميفودين. تناول عن التوقف بعد

ALT  ظهور إعادة إلى باإلضافة المصل فيDNA HBV . كانت األحداث معظم أن من الرغم على

تجربة من مماثلة أحداث عن اإلبالغ تم الحاالت. بعض في الوفيات عن اإلبالغ تم فقد ذاتياً ، محدودة

على المحتوية البشرية المناعة نقص فيروس عالج نظم من التغييرات بعد التسويق بعد ما

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

يجب معروفة. غير بالالميفودين العالج لوقف السببية العالقة بي. الكبد التهاب وفيروس البشرية

التوقف بعد األقل على أشهر لعدة والمخبرية السريرية المتابعة خالل من كثب عن المرضى مراقبة

التهاب تفاقم مسار يغير الالميفودين بدء إعادة كانت إذا ما لتحديد كافية أدلة توجد ال العالج. عن

العالج.بعد الكبد

أن المختبر في الدراسات أظهرت والريبافيرين:اإلنترفيرون على القائمة األنظمة مع استخدم

من الرغم على الميفودين. مثل بيريميدين نيوكليوزيد نظائر فسفرة من يقلل أن يمكن ريبافيرين

فيروس فقدان المثال ، سبيل على (الدوائية أو الدوائية الحرائك تفاعل على دليل وجود عدم

في الميفودين مع ريبافيرين تناول عند  )الوبائيالكبد التهاب فيروس   /البشريةالمناعة نقص

الصيدلة انظر (الفيروسي الكبد التهاب   /البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين المرضى

المرضى في  )مميتبعضها (الكبدية المعاوضة عدم حدث  ،)الدوائيةالتفاعالت السريرية:
العالج يتلقون الذين الفيروسي الكبد التهاب   /البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين

بدون أو مع ألفا واإلنترفيرون البشرية المناعة نقص لفيروس القهقرية للفيروسات المضاد
و ريبافيرين بدون أو مع ألفا للفيروسات مضاد يتلقون الذين المرضى مراقبة يجب ريبافيرين.

EPIVIR  وقف اعتبار يجب الكبدية. المعاوضة إزالة وخاصة بالعالج ، المرتبطة للسميات كثب عن

EPIVIR  ًأو ريبافيرين أو ألفا اإلنترفيرون جرعة تقليل مراعاة أيضاً يجب الطبية. الناحية من مناسبا

سبيل على (الكبدية المعاوضة إزالة ذلك في بما السريرية ، السمية تفاقم لوحظ إذا كليهما أو إيقافها

.)وريبافيرينلإلنترفيرون كاملة وصف معلومات انظر ( )6 >بوغتشايلدز المثال ،

ستافودين

:العصبيةاألعراض

بما القهقرية للفيروسات المضاد العالج يتلقون الذين المرضى في نادراً حركي ضعف عن اإلبالغ تم

الضعف تطور يحاكي قد اللبني. الحماض وضع في الحاالت هذه معظم حدثت الستافودين. ذلك في

تستمر قد . )التنفسيالجهاز فشل ذلك في بما (باريه جيالن لمتالزمة السريري العرض الحركي

العالج.عن التوقف بعد تتفاقم أو األعراض

أو اليدين في األلم أو الوخز أو التنميل في يتجلى الذي المحيطية ، األعصاب اعتالل عن اإلبالغ تم

متكرر بشكل المحيطي العصبي االعتالل يحدث ستافودين. عالج يتلقون الذين المرضى في القدمين ،

تاريخ لديهم والذين المتقدم ، البشرية المناعة نقص فيروس مرض من يعانون الذين المرضى في أكثر

ذلك في بما العصبي ، باالعتالل مرتبطة أخرى أدوية يتلقون الذين المرضى في أو العصبي ، االعتالل من

.)العكسيةالتفاعالت انظر (ديدانوزين

:البنكرياسالتهاب

نظام من جزءاً ستافودين كان عندما العالج أثناء المميت وغير المميت البنكرياس التهاب حدث

العالجية الخبرة ذوي المرضى من كل في يوريا هيدروكسي بدون أو مع ديدانوزين يشمل تركيبي

درجةعن النظر بغض والساذجة ،
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أخرى عوامل وأي  )يورياهيدروكسي بدون أو مع (وديدانوزين ستافودين توليفة تعليق يجب المناعة.

إعادة إجراء يجب البنكرياس. بالتهاب إصابتهم في يشتبه الذين المرضى في للبنكرياس سامة

عن المريض ومراقبة خاص بحذر البنكرياس اللتهاب مؤكد تشخيص بعد الستافودين استخدام

يوريا.هيدروكسي وال ديدانوزين على الجديد النظام يحتوي أال يجب كثب.

نيفيرابين
:عام

ستيفنز ومتالزمة الكبدي الفشل   /الكبدالتهاب هي بالنيفيرابين المرتبطة الجانبية اآلثار أخطر

الفشل   /الكبدالتهاب يترافق قد الحساسية. فرط وتفاعالت السمي البشرة وانحالل جونسون

مصحوب جلدي طفح أو حاد جلدي طفح تشمل أن يمكن التي الحساسية فرط عالمات مع الكبدي

التهاب أو فموية آفات أو بثور أو المفاصل أو العضالت في آالم أو إرهاق أو عام توعك أو بحمى

اختالل الكلى أو اللمفية العقد تضخم أو المحببات قلة أو الحمضات فرط أو الوجه وذمة أو الملتحمة

وظيفي.

خاللها تتطلب حرجة فترة نيفيرابين باستخدام العالج من األولى عشر الثمانية األسابيع تعد
تهدد قد التي الكبدية األحداث عن للكشف للمرضى المكثفة والمخبرية السريرية المراقبة

بعض يوصي الزمنية. الفترة هذه خالل للمراقبة األمثل التردد تحديد يتم لم . الجلد.وتفاعالت الحياة

ستشمل الخصوص ، وجه وعلى الشهر ، في مرة من أكثر والمخبرية السريرية بالمراقبة الخبراء

تصعيد من أسبوعين وبعد الجرعة تصعيد قبل األساس ، في الكبد وظائف اختبارات مراقبة

طوال المتكررة والمخبرية السريرية المراقبة تستمر أن يجب األولى ، أسبوعاً 18 فترة بعد الجرعة.

نيفيرابين من يومية جرعة مع يوماً 14 فترة أن إثبات تم ذلك ، إلى باإلضافة بالنيفيرابين. العالج فترة

الجلدي.الطفح تكرار من تقلل ملغ 200

:الجلدتفاعالت

بشكل تحدث والتي المميتة ، الحاالت ذلك في بما للحياة ، ومهددة خطيرة جلدية تفاعالت عن اإلبالغ تم

جونسون ، ستيفنز متالزمة حاالت على اشتملت وقد العالج. من األولى الستة األسابيع خالل متكرر

والنتائج الجلدي ، بالطفح تتميز التي الحساسية فرط وتفاعالت السمي ، النخري البشرة وانحالل

الخاضعة السريرية التجارب في الكبدي. الفشل ذلك في بما األعضاء وظائف واختالل الدستورية ،

متلقي من ٪ 1.5 في األولى الستة األسابيع خالل 4 و 3 الدرجة من جلدي طفح عن اإلبالغ تم للرقابة ،

nevirapine  الوهمي.الدواء يستخدمون الذين األشخاص من ٪ 0.1 بـ مقارنة

في بما (الحساسية فرط تفاعالت أو شديدة جلدية فعل ردود أعراض أو عالمات المرضى على تظهر

عام ، توعك بحمى ، مصحوب جلدي طفح أو شديد جلدي طفح الحصر ، ال المثال سبيل على ذلك ،

أو   /والوجه ، وذمة الملتحمة ، التهاب فموية ، آفات بثور ، المفاصل ، أو العضالت في آالم إرهاق ،

يجب  )الكلويوالضعف اللمفية ، العقد تضخم المحببات ، قلة الحمضات ، فرط الكبد ، التهاب

تقم ال . )التحذيراتانظر (الفور على الطبي التقييم وطلب دائم بشكل النيفيرابين تناول عن التوقف

بزيادة مصحوب جلدي طفح أو شديد جلدي طفح ظهور بعد نيفيرابين استخدام بإعادة

الحساسية.فرط تفاعل أو أخرى أعراض أو الترانساميناسات

اختبارات إجراء فيجب بالنيفيرابين ، مرتبط به مشتبه جلدي طفح من يعانون المرضى كان إذا

للطفح المصاحب  ALTأو  ASTارتفاع من يعانون الذين المرضى إيقاف يجب الكبد. وظائف

.nevirapineمن دائم بشكل الجلدي
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  /مجم4 (يوم   /مجم200 تبلغ يوماً 14 مدتها رصاص بفترة نيفيرابين باستخدام العالج يبدأ أن يجب

طفح لوحظ إذا الجلدي. الطفح تواتر من تقلل أنها ثبت والتي  ، )األطفالمرضى في يوم   /كجم

انظر (الجلدي الطفح حل يتم حتى للجرعة تصعيد يحدث أن ينبغي فال الفترة ، هذه خالل جلدي

قد شدة. أي من منفرد جلدي طفح حدوث حالة في كثب عن المرضى مراقبة يجب . )واإلدارةالجرعة

خطورة.أكثر تفاعل إلى الجلدي الطفح ظهور بعد نيفيرابين عالج إيقاف في التأخير يؤدي

النيفيرابين.باستخدام الجلدي بالطفح لإلصابة الرجال من عرضة أكثر النساء أن يبدو

من األولى 14 الـ لأليام يوم   /مجم40 (المصاحب بريدنيزون استخدام ارتبط سريرية ، تجربة في

العالج من األولى الستة األسابيع خالل الجلدي الطفح وشدة حدوث في بزيادة  )نيفيرابينإعطاء

بنيفيرابين.المرتبط الجلدي الطفح من للوقاية بريدنيزون باستخدام ينصح ال لذلك ، بالنيفيرابين.

:الكبدأحداث
التهاب ذلك في بما قاتلة ، الحاالت بعض وفي للحياة ، ومهددة خطيرة كبدية سمية عن اإلبالغ تم

عولجوا الذين المرضى في الكبدي ، والفشل الكبدي والنخر الصفراوي والركود الخاطف الكبد

بغض بأعراض مصحوبة كبدية أحداث حدثت للرقابة ، الخاضعة السريرية التجارب في بنيفيرابين.

من 1.2٪ و بالنيفيرابين عولجوا الذين المرضى من  ٪)11إلى 0٪ من (4٪ في شدتها عن النظر

المراقبة.مجموعات في المرضى

استمر العالج. من األولى الستة األسابيع في أكبر شدتها عن النظر بغض الكبدية األعراض خطر كان

من أسبوعاً 18 خالل التحكم بمجموعة مقارنة  nevirapineمجموعات في أكبر يكون أن في الخطر

على يظهر الحاالت ، بعض في العالج. أثناء وقت أي في الكبد أحداث تحدث قد ذلك ، ومع العالج.

الشهية ، وفقدان بالضيق ، والشعور التعب ، من بادرية أو محددة غير أعراض أو عالمات المرضى

إنزيم من طبيعية غير مستويات بدون أو مع الكبد ، تضخم أو الكبد وألم واليرقان ، والغثيان ،

أعراض من يعانون الذين المرضى نصف من يقرب ما في الطفح لوحظ الدم. في الترانساميناز

بعض الكبدية. األحداث هذه بعض مع باألنفلونزا الشبيهة واألعراض الحمى ترافقت كبدية. جانبية

ارتفاع مع كبدي فشل إلى تطورت أخرى ، وأعراض جلدي بطفح المصحوبة تلك خاصة األحداث ،

الثرومبوبالستين زمن الكبدي ، الدماغ اعتالل الدم ، بيليروبين فرط بدون أو مع الترانساميناز ،

أعراض أو عالمات عليهم تظهر الذين المرضى نصح يجب الحمضات. فرط أو المطول ، الجزئي

يشمل أن يجب والذي فوراً ، الطبي التقييم وطلب نيفيرابين عقار تناول عن بالتوقف الكبد التهاب

الكبد.وظائف اختبارات

أعراض أو عالمات من يعاني المريض كان إذا الفور على الكبد وظائف اختبارات إجراء يجب
الكبد وظائف اختبارات إجراء أيضاً يجب الحساسية. فرط تفاعل أو   /والكبد بالتهاب توحي

يجب العالج. من أسبوعاً 18 أول في جلدي بطفح يصابون الذين المرضى لجميع الفور على
التعب ، مثل الكبد ، التهاب أعراض أو عالمات لظهور يقظين والمرضى األطباء يكون أن

اآلكولي ، والبراز والبيلروبيني ، واليرقان ، والغثيان ، الشهية ، وفقدان بالضيق ، والشعور
حتى الوضع ؛ هذا في الكبدية السمية تشخيص في النظر ينبغي الكبد. تضخم أو الكبد وحنان

(ممكنة البديلة التشخيصات كانت أو البداية في طبيعية الكبد وظائف اختبارات كانت لو
.)واإلدارةالجرعة التحذيرات ؛ انظر
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أعراض أو جلدي بطفح مصحوبة الترانساميناز ارتفاعات أو السريري الكبد التهاب حدوث حالة في

في الشفاء. بعد نيفيرابين تشغيل بإعادة تقم ال دائم. بشكل نيفيرابين إيقاف يجب أخرى ، جهازية

العالج.عن التوقف من الرغم على الكبدية اإلصابة تتطور الحاالت ، بعض

ذوات النساء من هم المميتة ، األحداث ذلك في بما الكبدية ، األحداث لخطر عرضة األكثر المرضى

النساء لدى يكون العالج ، من األولى الستة األسابيع خالل عام ، بشكل . + CD4لخاليا العالي التعداد

واألحداث الجلدي ، للطفح المصاحبة األعراض حيث من الرجال من أضعاف بثالثة أعلى مخاطر

العالج بدء عند أعلى  + CD4خاليا عدد لديهم الذين والمرضى  ، ٪)2.2مقابل 5.8٪ (الكبدية

 + CD4مع النساء رجعي ، بأثر مراجعة في نيفيرابين. مع الكبدية لألعراض عرضة أكثر هم بالنيفيرابين
جانبية أعراض حدوث من ضعفاً 12 بمقدار أعلى خطر لديهم كان 3مم  /خلية250  >الخالياتعداد

. ٪)0.9مقابل ٪11 (3مم  /خلية250 من أقل  + CD4خاليا تعداد لديهن الالئي بالنساء مقارنة كبدية

مقابل ٪6.3 (3مم  /خلية CD4 +>400 خاليا تعداد لديهم الذين الرجال عند متزايد خطر وجود لوحظ

المرضى ، جميع مراقبة يجب ذلك ، ومع . )3مم  /خلية CD4 + 400<خاليا تعداد مع للرجال ٪1.2

بحثاً القهقرية ، للفيروسات المضاد العالج تاريخ أو  ، + CD4خاليا عدد أو الجنس ، عن النظر بغض

جميع في بأعراض المصحوبة الكبدية الضائرة األحداث عن اإلبالغ تم حيث الكبدية السمية عن

وظائف اختبارات زيادة أو   /و Cأو  Bالكبد اللتهاب المصاحبة العدوى ترتبط . + CD4خاليا تعداد

بعد أكثر أو أسابيع 6 (الحقة أعراض لحدوث أكبر بخطر  nevirapineباستخدام العالج بداية في الكبد

.ALTأو  ASTفي أعراض بدون وزيادة  )nevirapineبدء

في الزرع يتطلب الذي الكبدي الفشل ذلك في بما (خطيرة كبدية سمية عن اإلبالغ تم ذلك ، إلى باإلضافة

من متعددة جرعات يتلقون الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين غير األفراد في  )واحدةحالة

به.مصرح غير استخدام وهو التعرض ، بعد الوقاية وضع في النيفيرابين

من يعانون الذين المرضى في النيفيرابين وتراكم النيفيرابين مستويات زيادة مالحظة يمكن ألنه نظراً

(شديدكبدي اختالل من يعانون الذين للمرضى نيفيرابين إعطاء ينبغي ال الخطيرة ، الكبد أمراض
الكبدي. القصور الخاصة: السكانية المجموعات في الدواء حركية السريرية ، الصيدلة انظر

.)عاماحتياطات؛

مقاومة
كما فاشل. لنظام وحيد كعامل إضافته أو  1HIV-لعالج منفرد كعامل نيفيرابين استخدام عدم يجب

المقاوم الفيروس يظهر األخرى ، النوكليوزيدية غير العكسي النسخ مثبطات جميع مع الحال هو

المضادة الجديدة العوامل اختيار يأخذ أن يجب أحادي. كعالج نيفيرابين إعطاء يتم عندما بسرعة

المتصالبة. المقاومة إمكانية االعتبار في النيفيرابين مع استخدامها سيتم التي القهقرية للفيروسات

نصف أخذ يجب نيفيرابين ، على يحتوي القهقرية للفيروسات مضاد نظام استخدام عن التوقف عند

نصف فترات مع القهقرية الفيروسات مضادات إيقاف تم إذا االعتبار ؛ في للنيفيرابين الطويل العمر

البالزما في المنخفضة النيفيرابين تركيزات تستمر فقد متزامن ، بشكل نيفيرابين من أقصر عمر

الحقاً.الفيروس مقاومة تتطور وقد أكثر أو أسبوع لمدة وحدها

جون:سانت نبتة
العرن نبتة أو  )perforatum) hypericumالمثقوب العرن لنبتة المتزامن باالستخدام ينصح ال

المشتركة اإلدارة تؤدي أن المتوقع من . nevirapineو منتجات على تحتوي التي المثقوب

سانت نبتة مع نيفيرابين ، ذلك في بما  ، )(NNRTIsالنوكليوزيدية غير العكسي النسخ لمثبطات

األمثل.المستوى انخفاض إلى يؤدي وقد كبير بشكل  NNRTIتركيزات تقليل إلى جون
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أو للنيفيرابين المحتملة والمقاومة الفيروسية االستجابة فقدان إلى وتؤدي النيفيرابين مستويات

.NNRTIsلفئة

احتياطات
ونيفيرابين:وستافودين الميفودين

الذين المرضى لدى المناعة تكوين إعادة متالزمة عن اإلبالغ تم : المناعةتكوين إعادة متالزمة

خالل ونيفيرابين. ستافودين الميفودين ، ذلك في بما القهقرية ، للفيروسات مضاد بعالج عولجوا

الذين المرضى يصاب قد القهقرية ، الفيروسات بمضادات المركب العالج من األولية المرحلة

المتفطرة مثل(المتبقية أو البطيئة االنتهازية للعدوى التهابية استجابة لديهم المناعة جهاز يستجيب

قد والتي  ، )السل.أو [الرئويةالمكورات الرئوي االلتهاب للخاليا ،المضخم الفيروس العدوى الطيرية

 ]PCPوالعالج ،التقييم من مزيداً تتطلب

المركزية ، السمنة ذلك في بما الجسم دهون تراكم   /توزيعإعادة مالحظة تمت :الدهونتوزيع إعادة

وتضخم الوجه ، وهزال المحيطي ، والهزال  ، )الجاموسحدبة (الرحم عنق ظهر في الدهون وتضخم

اآللية القهقرية. الفيروسات بمضادات العالج يتلقون الذين المرضى في  "كوشنويدمظهر "و الثدي ،

سببية.عالقة وجود يثبت لم حالياً. معروفة غير األحداث لهذه المدى طويلة والنتائج

 Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص باستخدام ينُصح ال الكلوي:القصور مرضى

الكلى.لغسيل يخضعون الذين للمرضى أو دقيقة   /مل 50CrCL من يعانون الذين للمرضى

و  Stavudineو  Lamivudineأقراص استخدام ينبغي فال مطلوباً ، الجرعة تعديل كان إذا

Nevirapine  من ثابتة جرعة ذات تركيبة على يحتوي القرص ألنlamivudine  وstavudine  و

nevirapine.

الميفودين
يتم لم :بالوبائي الكبد والتهاب البشرية المناعة نقص فيروس بعدوى المصابون المرضى

مرتين المصابين المرضى في  Bالمزمن الكبد التهاب لعالج الميفودين وفعالية سالمة إثبات

البشري المناعي العوز بفيروس المصابين غير المرضى في . HBVو البشرية المناعة نقص بفيروس

المقاوم  HBVظهور عن الكشف تم  ، Bالمزمن الكبد التهاب أجل من بالالميفودين عولجوا الذين

على للحصول  HBV-EPIVIRحزمة نشرة انظر (العالج استجابة بتناقص وارتبط للالميفودين

.)إضافيةمعلومات

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

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

تفاقم عن أيضاً اإلبالغ تم . Bالكبد التهاب بفيروس متزامنة عدوى وجود في الميفودين على تحتوي

.)التحذيراتانظر (العالج بعد الكبد التهاب

نيفيرابين
:عام

ستيفنز ومتالزمة الكبدي الفشل   /الكبدالتهاب هي بالنيفيرابين المرتبطة الجانبية اآلثار أخطر

الكبدي الفشل   /الكبدالتهاب يكون قد الحساسية. فرط وتفاعالت السمي البشرة وانحالل جونسون

جلدياً طفحاً أو شديداً جلدياً طفحاً تشمل قد والتي الحساسية فرط بعالمات مرتبطاً أو معزوالً

عامبشكل بالحمى ، مصحوباً
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الملتحمة ، والتهاب الفم ، وآفات والبثور ، المفاصل ، أو العضالت وآالم والتعب ، بالضيق ، الشعور

انظر (الكلوي الخلل أو اللمفية ، العقد واعتالل المحببات ، وقلة الحمضات ، وفرط الوجه ، وذمة
.)التحذيرات

نطاق على نيفيرابين نواتج من التخلص ويتم الكبد بواسطة واسع نطاق على نيفيرابين استقالب يتم

ملغ 200 جرعة إلى يشار المزمن ، الكلى لغسيل يخضعون الذين المرضى في الكلى. بواسطة واسع

لغسيل يخضعون الذين المرضى في نيفيرابين نواتج تتراكم قد الكلى. غسيل عالج كل بعد إضافية

حركية السريرية ، الصيدلة انظر (معروفةغير التراكم لهذا السريرية األهمية فإن ذلك ، ومع الكلى.
.)الجرعةتعديل االستعمال ، وطريقة الجرعة الكلوي. القصور خاصة: فئات في الدواء

خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين للمرضى ضرورياً الجرعات تعديل كان إذا ما الواضح من ليس

من الفئة لهذه المتعددة للجرعات الدوائية الحرائك بيانات توفر لعدم نظراً ، متوسط   إلى

معرضين واالستسقاء معتدل كبدي ضعف من يعانون الذين المرضى يكون قد ذلك ، ومع السكان.

للمرضى نيفيرابين إعطاء عند الحذر توخي يجب الجهازية. الدموية الدورة في النيفيرابين تراكم لخطر

اختالل من يعانون الذين للمرضى نيفيرابين تدار أن ينبغي ال معتدل. كبدي اختالل من يعانون الذين

الخاصة: المجموعات في الدواء حركية السريرية ، الصيدلة التحذيرات. انظر (حادكبدي
.)الكبديالقصور

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

عدوى تطوير في القهقرية للفيروسات مضاد آخر عالج أي أو  nevirapineيتلقون الذين المرضى

الدقيقة السريرية المراقبة تحت يظلوا أن يجب وبالتالي  ، 1HIV-لعدوى أخرى ومضاعفات انتهازية

بها.المرتبطة  1HIV-بأمراض المصابين المرضى عالج في الخبرة ذوي األطباء قبل من

المنتج معلومات استشارة يجب القهقرية ، للفيروسات مضاد نظام من كجزء نيفيرابين إعطاء عند

العالج.بدء قبل عالجي مكون لكل الكاملة

و  Lamivudineأقراص للمرضى معلومات
Stavudine  وNevirapine:

فقط.الفم طريق عن لالبتالع مخصصة  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص

وفقاً  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص تناول بأهمية المرضى إخطار يجب

المفقودة.الجرعات وتجنب المنتظم الجرعات لجدول

1-لعدوى عالجاً ليست  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص أن المرضى إخبار يجب

HIV ،  1-بعدوى المرتبطة باألمراض اإلصابة في يستمرون قد وأنهمHIV ،  العدوى ذلك في بما

نقص فيروس انتقال خطر من يقلل أنه يثبت لم المركب العالج هذا بأن إخطارهم يجب االنتهازية.

الدم.تلوث أو الجنسي االتصال خالل من لآلخرين -1 البشرية المناعة

 Stavudineو  Lamivudineأقراص استخدام عند الطبيب رعاية تحت بالبقاء المرضى نصح يجب

.Nevirapineو
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يتلقون الذين المرضى في تحدث قد الجسم دهون تراكم أو توزيع إعادة بأن المرضى إخطار يجب

غير الحاالت لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار السبب وأن القهقرية للفيروسات المضاد العالج

الوقت.هذا في معروفة

النحو على يومياً  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص بتناول المرضى إبالغ يجب

جرعة ، وجود عدم حالة في الطبيب. استشارة دون الجرعة تغيير عدم المرضى على يجب الموصوف.

جرعة ، تخطي تم إذا ذلك ، ومع ممكن. وقت أسرع في التالية الجرعة تناول المرضى على يجب

أي باستخدام طبيبهم بإبالغ المرضى نصح يجب التالية. الجرعة مضاعفة عدم المريض على يجب

أخرى.أدوية

الميفودين
جرعة على تحتوي  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص بأن المرضى إخطار يجب

تم إذا فموي. ومحلول  HBV-EPIVIRأقراص مثل  )(lamivudineالنشط العنصر نفس من أعلى

بفيروس مصاب لمريض البشرية المناعة نقص فيروس عالج نظام في الميفودين بإدراج قرار اتخاذ

أقراص في الميفودين جرعة استخدام فيجب  ، Bالكبد التهاب وفيروس البشرية المناعة نقص

Lamivudine  وStavudine  وNevirapine ) وليسHBV-EPIVIR(.

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

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

المدى طويلة التأثيرات بأن المرضى إخطار يجب طبيبهم. مع النظام في تغييرات أي بمناقشة

الوقت.هذا في معروفة غير للالميفودين

البنكرياس.التهاب وأعراض عالمات عن بحثاً األطفال مرضى بمراقبة األوصياء أو اآلباء نصح يجب

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

غير الحاالت لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار السبب وأن القهقرية للفيروسات المضاد العالج

الوقت.هذا في معروفة

:ستافودين

أو بأعراض المصحوب الدم الكتات فرط أعراض على المبكر التعرف بأهمية المرضى إعالم يجب

والغثيان ، البطن ، في الراحة وعدم المبرر ، غير الوزن فقدان تشمل والتي اللبني ، الحماض متالزمة

هذه عليهم تظهر الذين المرضى على يجب الحركي. والضعف التنفس ، وضيق والتعب ، والقيء ،

الستافودين.العالج لوقف حاجة هناك تكون قد الفور. على الطبية العناية التماس األعراض

يدرك أن يجب المحيطي. العصبي االعتالل هي للستافودين المهمة السمية أن المرضى إبالغ يجب

القدمين ، أو اليدين في األلم أو الوخز أو التنميل في يتجلى المحيطي العصبي االعتالل أن المرضى

يحدث المحيطي العصبي االعتالل بأن المرضى إخطار يجب األعراض. بهذه أطبائهم إبالغ يجب وأنه

أو المتقدم البشرية المناعة نقص فيروس مرض من يعانون الذين المرضى في التواتر من قدر بأكبر

تطورت إذا مطلوباً الستافودين تناول عن التوقف يكون وقد المحيطية ، األعصاب اعتالل من تاريخ

السمية.
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االعتالل باكتشاف يتعلق فيما ستافودين عالج يتلقون الذين لألطفال الرعاية مقدمي إرشاد يجب

عنه.واإلبالغ المحيطي العصبي

:نيفيرابين

المرتبطة الجلدية التفاعالت أو الحادة الكبد بأمراض اإلصابة باحتمالية المرضى إبالغ يجب

أعراض أو عالمات عليهم تظهر الذين المرضى توجيه يجب الوفاة. إلى تؤدي قد والتي بالنيفيرابين

الطبية العناية وطلب  nevirapineاستخدام عن للتوقف شديدة جلدية فعل ردود أو الكبد أمراض

والشعور التعب ، الكبد أمراض أعراض تشمل المخبرية. المراقبة إجراء ذلك في بما الفور ، على

الكبد. تضخم أو الكبد وحنان الوخزي ، والبراز واليرقان ، والغثيان ، الشهية ، وفقدان بالضيق ،

بالحمى ، المصحوب الجلدي الطفح الحساسية فرط تفاعالت أو الشديد الجلد أعراض تشمل

والتهاب الفموية ، واآلفات والبثور ، المفاصل ، أو العضالت وآالم والتعب ، العام ، بالضيق والشعور

الكبد.التهاب أو   /والوجه ووذمة الملتحمة ،

األسابيع خالل ضرورية الكبد ، وظائف اختبارات ذلك في بما المكثفة ، والمخبرية السريرية المراقبة

وردود الحياة تهدد قد التي الكبدية السمية عن للكشف بالنيفيرابين العالج من األولى عشر الثمانية

تستمر أن يجب لذلك الفترة ، هذه بعد الكبد أمراض تحدث أن يمكن ذلك ، ومع الجلدية. الفعل

خالل الزائدة اليقظة يبرر ما هناك بالنيفيرابين. العالج فترة طوال متكررة فترات على المراقبة

الجلدية. الفعل وردود الكبدية لألحداث األكبر الخطر فترة وهي العالج ، من األولى الستة األسابيع

دواء تناول عن التوقف الكبد التهاب وأعراض عالمات من يعانون الذين المرضى على يجب

تقم فال الكبدية ، السمية بسبب نيفيرابين إيقاف تم إذا الفور. على الطبي التقييم وطلب نيفيرابين

 (>بالنيفيرابين العالج بدء عند  + CD4خاليا عدد زيادة مع النساء ، وخاصة المرضى ، تشغيله. بإعادة

اإلصابة لخطر كبير بشكل معرضون  )الرجالعند 3مم  /خلية400  >والنساء في 3مم  /خلية250

 Bالكبد اللتهاب المصاحبة العدوى بأن المرضى إخطار يجب الجلدي. بالطفح مصحوبة كبدية بأعراض
أكبر بخطر مرتبطة  nevirapineباستخدام العالج بداية في الكبد وظائف اختبارات زيادة أو   /و Cأو

أو  ASTفي أعراض بدون والزيادات  )nevirapineبدء بعد أكثر أو أسابيع 6 (الحقة أعراض ألحداث

ALT ) الكبديةاألحداث التحذيرات ، انظر(.

يجب العالج. بدء من األولى الستة األسابيع خالل بالنيفيرابين المرتبط الجلدي الطفح غالبية تحدث

جرعة زيادة عدم يجب أسبوعين ، فترة خالل جلدي طفح أي حدوث حالة في أنه إلى المرضى توجيه

وظائف تقييم جلدي طفح من يعاني مريض أي على يجب الجلدي. الطفح حل يتم حتى نيفيرابين

الحساسية فرط تفاعالت أو شديد جلدي طفح من يعانون الذين المرضى على يجب الفور. على الكبد

بعد نيفيرابين تشغيل إعادة ينبغي ال الطبيب. واستشارة الفور على نيفيرابين تناول عن التوقف

بالطفح لإلصابة عرضة أكثر تكون أن إلى النساء تميل الحساسية. فرط تفاعل أو شديد جلدي طفح

بالنيفيرابين.المرتبط الجلدي

لمنع وحيدة كطريقة النسل لتحديد األخرى الهرمونية والطرق الفموية الحمل موانع استخدام ينبغي ال

لهذه البالزما مستويات يخفض قد نيفيرابين ألن نيفيرابين ، يتناولن اللواتي النساء عند الحمل

العالج أثناء الهرموني للتنظيم الفموية الحمل موانع استخدام عند ذلك ، إلى باإلضافة األدوية.

.)الدوائيةالتفاعالت انظر (الهرموني للعالج العالجي التأثير مراقبة يجب بالنيفيرابين ،
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الميثادون تركيزات من نيفيرابين يقلل قد للميثادون ، المعروفة الغذائي التمثيل عملية على بناء ً

في المخدر االنسحاب متالزمة عن اإلبالغ تم للكبد. الغذائي التمثيل زيادة طريق عن البالزما في

يحافظون الذين المرضى مراقبة يجب متزامن. بشكل والميثادون بالنيفيرابين عولجوا الذين المرضى

جرعة تعديل ويجب االنسحاب على دليل عن بحثاً بالنيفيرابين العالج يبدأون الذين الميثادون على

لذلك.وفقاً الميثادون

أي باستخدام طبيبهم بإبالغ المرضى نصح يجب لذلك ، األدوية. بعض مع نيفيرابين يتفاعل قد

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

األدويةتفاعل
الميفودين

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

يكون عندما سيما ال متزامن ، بشكل تناولها يتم التي األخرى األدوية مع التفاعالت إمكانية في النظر

على (العضوي الكاتيوني النقل نظام عبر النشط الكلوي اإلفراز هو منها للتخلص الرئيسي الطريق

.)تريميثوبريمالمثال ، سبيل

 )(AUCالالميفودين تعرض من يزيد يومياً واحدة مرة  mg  800SMX/  mg  160TMPأن ثبت
معلومات توجد ال العقارين. من أي جرعة بتغيير يوصى ال . )السريريةالصيدلة انظر (٪ 44 بنسبة

تلك مثل  SMX/  TMPمن أعلى لجرعات الميفودين الدوائية الحرائك على التأثير بخصوص

يتعلق فيما متاحة بيانات توجد ال الرئوية.المكورات الرئوي االلتهاب العالج.في المستخدمة

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

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

الزالسيتابين.مع الميفودين باستخدام

ستافودين
لستافودين. الخاليا داخل الفسفرة تنافسي بشكل زيدوفودين يمنع . )السريريةالصيدلة أيضاأنظر (

ستافودين.مع زيدوفودين استخدام تجنب يجب لذلك ،

الصلة ذات التركيزات عند أيضاً تثبيطها يتم الستافودين فسفرة أن إلى البيانات تشير المختبرفي

معروفة غير التفاعالت  المختبرفي لهذهالسريرية األهمية وريبافيرين. دوكسوروبيسين بواسطة

األدوية.هذه من أي مع لستافودين المتزامن االستخدام عند الحذر توخي يجب لذلك ،

نيفيرابين
A4 ، 3السيتوكروم إنزيمات نظائر عبر الكبد طريق عن أساسي بشكل النيفيرابين استقالب يتم

P450  وB6 .2 األدوية تحتوي قد لذلك ، نتيجة اإلنزيمات. لهذه محفز نيفيرابين أن المعروف من

مع تناولها عند المتوقع من أقل بالزما مستويات على هذه اإلنزيم أنظمة بواسطة استقالبها يتم التي

نيفيرابين.
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في األخرى واألدوية للنيفيرابين المشتركة اإلدارة مع تحدث التي المحددة الحركية التغييرات سرد تم

هذه على بناء ًالمحتملة الجرعة تعديالت حول السريرية التعليقات 3. الجدول السريرية ، الصيدلة

على مبنية 4 و 3 الجدولين في الواردة البيانات 4. الجدول في مدرجة الدوائية الحركية التغييرات

خالف يرد لم ما المصلية اإليجابية المواد  1HIV-في أجريت التي الدوائي التفاعل دراسات نتائج

ذلك.

بين محتملة دوائية حركية تفاعالت هناك تكون قد الثابتة ، الدوائية التفاعالت إلى باإلضافة

هذه سرد يتم . P450السيتوكروم نظام بواسطة استقالبها يتم التي األخرى األدوية وفئات نيفيرابين

دوائي تفاعل دراسات إجراء عدم من الرغم على 5. الجدول في المحتملة الدوائية التفاعالت

فقد 5 ، الجدول في المدرجة األدوية لفئات  1HIV-لفيروس المصل إيجابية موضوعات في محددة

األدوية.هذه إدارة في المشاركة عند اإلضافية السريرية المراقبة يبرر ما هناك يكون

عند لذلك ، نتيجة معقد. الوارفارين للتخثر المضاد والعامل نيفيرابين بين التفاعل المختبرفي ال

وقت زيادة احتمال مع البالزما في الوارفارين مستويات تتغير قد متزامن ، بشكل األدوية هذه إعطاء

بشكل الدم تخثر منع مستويات مراقبة يجب النيفيرابين ، مع الوارفارين تناول يتم عندما التخثر.

متكرر.

النظام أو الجرعة في بالتغيير يوصى قد المؤكدة: الدوائية التفاعالت 4: الجدول
لمعرفة 1 الجدول السريرية ، الصيدلة انظر (الدوائي التفاعل دراسات على بناء ً
)التفاعلحجم

علىيأثرالدواءاسم

تركيز

أونيفيرابين

المصاحبةالمخدرات

السريريالتعليق

بشكل لكالريثروميسين التعرض انخفضكالريثروميسين ↓كالريثروميسين

ذلك ، ومع النيفيرابين. بواسطة ملحوظ

-14OH المستقلب

مستقلب ألن نظراً التركيزات. زيادة تم

النشاط من قلل قد النشط كالريثروميسين

 intracellulare-aviumمعقد ضد

Mycobacterium ،  النشاط يتغير فقد

أن يجب الممرض. العامل هذا ضد الكلي

مثل الكالريثروميسين ، بدائل تكون

أزيثروميسين

يعتبر.

أوه14- ↑

كالريثروميسين

لهذه المناسبة الجرعات تحديد يتم لمايفافيرينز ↓ايفافيرينز

المجموعة.

األخرىوالهرمونية الفموية الحمل موانعاستراديولإيثينيل  ↓استراديولإيثينيل
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النسل تحديد طرق استخدام ينبغي النوريثيندرون ↓ونوريثيندرون

وحيدةكطريقة

يتناولن اللواتي النساء عند الحمل منع

يخفض قد نيفيرابين ألن نيفيرابين ،

يوصى األدوية. لهذه البالزما مستويات

لمنع إضافية أو بديلة طريقة باستخدام

الحمل.

يجب لنيفيرابين ، التعرض زيادة لخطر نظراًنيفيرابين ↑فلوكونازول

ويجب المتزامن ، اإلعطاء في الحذر توخي

األحداث عن بحثاً كثب عن المرضى مراقبة

بالنيفيرابين.المرتبطة الضائرة

لهذه المناسبة الجرعات تحديد يتم لمإندينافير ↓إندينافير

جرعة في زيادة تحدث قد ولكن المجموعة ،

إندينافير

مطلوب.

وكيتوكونازول نيفيرابين استخدام ينبغي الكيتوكونازول-كيتوكونازول

تركيزات في االنخفاض ألن متزامن بشكل

من يقلل قد البالزما في الكيتوكونازول

الدواء.فعالية

إلى ريتونافير   /لوبينافيرجرعة بزيادة يوصىلوبينافير ↓ريتونافير  /لوبينافير

الطعام مع يومياً مرتين مجم 533 /133

نيفيرابين.مع باالشتراك

قد الميثادون. مستويات تنخفض قدأالميثادون ↓الميثادون

لمنع زائدة لجرعات حاجة هناك تكون

األفيونأعراض

الذين المرضى مراقبة يجب انسحاب.

يبدأون الذين الميثادون على يحافظون

على دليل عن بحثاً بالنيفيرابين العالج

الميثادون جرعة تعديل ويجب االنسحاب

لذلك.وفقاً

8إم نلفينافير  ^نلفينافير

المستقلب

من المناسبة الجرعة تحديد يتم لم

nelfinavir  مع باالشتراكnevirapine ، 

والفعالية.بالسالمة يتعلق فيما كميننلفينافير  ↓
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وتراكيز ريفابوتين في معتدلة زيادة تمتريفابوتين ↑ريفابوتين

التباين بسبب به. الخاصة المستقلبات

يعاني قد ذلك ، ومع الجسم ، بين العالي

التعرض في كبيرة زيادات من المرضى بعض

لسمية عرضة أكثر يكونون وقد للريفابوتين

ما في الحذر توخي يجب لذلك ، ريفابوتين.

ذلكيصاحب

االدارة.

بشكل وريفامبين نيفيرابين تدار أن ينبغي النيفيرابين ↓ريفامبين

تركيزات في االنخفاض ألن متزامن

فعالية من يقلل قد البالزما في نيفيرابين

إلى يحتاجون الذين لألطباء يمكن الدواء.

السل بمرض المصابين المرضى عالج

نيفيرابين على يحتوي نظام واستخدام

ذلك.من بدال ًريفابوتين استخدام

لهذه المناسبة الجرعات تحديد يتم لمساكوينافير ↓ساكوينافير

إلى حاجة هناك تكون قد ولكن المجموعة ،

ساكوينافير.جرعة زيادة

بشكل والميثادون بالنيفيرابين عولجوا الذين المرضى في المخدر االنسحاب متالزمة تقارير على بناء ًأ

البالزمافي الميثادون تركيزات انخفاض على ودليل متزامن ،

تعديل إلى حاجة هناك تكون قد بحذر ، استخدم المحتملة: الدوائية التفاعالت 5: الجدول

السريريالتأثير في المحتمل االنخفاض بسبب مشترك بشكل تناوله يتم الذي الدواء جرعة

اإلدارة طريق عن البالزما تركيزات فيها تنخفض أن يمكن التي األدوية على أمثلة
نيفيرابينمع المشتركة

العقاقيرعلى أمثلةالمخدراتفئة

ليدوكائينديسوبيراميد ، أميودارون ،النظمالضطراب مضاد

إيثوسكسيميدكلونازيبام ، كاربامازيبين ،االختالجمضادات

يتراكونازولالفطرياتمضادات

فيراباميلنيفيديبين ، ديلتيازيم ،الكالسيومقنوات حاصرات

سيكلوفوسفاميدللسرطانالكيميائي العالج

اإلرغوتاميناإلرغوتقلويدات

سيروليموستاكروليموس ، سيكلوسبورين ،المناعةمثبطات

سيسابريدالحركةوكالء

الفنتانيلاألفيونناهضات
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التناول طريق عن البالزما تركيزات فيها تزيد أن يمكن التي األدوية على أمثلة
نيفيرابينمع المتزامن

الوارفارينالتخثرمضادات

بمراقبة يوصى الدم. تخثر منع على المحتمل التأثير

الدم.تخثر منع مستويات

أي والجرذان الفئران في الميفودين مع المدى طويلة السرطنة دراسات تظهر لم :الالميفودين

تلك  )الفئران(مرة 58 و  )الفئران(مرات 10 حتى التعرض عند بالسرطان اإلصابة إمكانية على دليل

لم البشري. المناعي العوز فيروس لعدوى بها الموصى العالجية الجرعة عند البشر عند لوحظت التي

لكنها الخلية ، تحول فحص  المختبرفي أوالجرثومية الطفرات شاشة في نشطاً الميفودين يكن

البشرية الليمفاوية الخاليا باستخدام جينية خلوية مقايسة في مطفر نشاط المختبرفي ضعيفةأظهرت

أي الميفودين يظهر لم ذلك ، ومع الماوس. في الليمفاوية الغدد سرطان فحص وفي المستزرعة

  /مجم2000 إلى تصل فموية بجرعات الجرذان في للجينات السام النشاط الحيالجسم في علىدليل

الجرعة عند البشر في الموجودة تلك ضعف 45 إلى 35 من بالزما مستويات عنه ينتج مما كجم ،

الالميفودين إعطاء تم اإلنجابي ، لألداء دراسة في البشرية. المناعة نقص فيروس لعدوى بها الموصى

إلى 47 من البالزما مستويات عنه ينتج مما يوم ،   /كجم  /مجم4000 إلى تصل بجرعات للجرذان

البقاء على تأثير وجود وعدم الخصوبة ضعف على دليل أي عن يكشف ولم البشر ، عند ضعفاً 70

النسل.لفطام والتطور. والنمو

غير الستافودين كان والجرذان ، الفئران على عامين لمدة السرطنة دراسات في : ستافودين

اإلنسان تعرض التوالي ، على مرة ، 168 و AUC)(  39التعرض أنتجت التي الجرعات عند مسرطن

وأورام والجرذان الفئران في والخبيثة الحميدة الكبد أورام حدثت بها. الموصى السريرية للجرعة

مرة  )الجرذان(732 و  )الفئران(250 التعرض مستويات عند الجرذان ذكور في الخبيثة البولية المثانة

بها.الموصى السريرية للجرعة اإلنسان تعرض

لخاليا األمامية الجينية الطفرة أو  E.coliأو  Amesالعكسية الطفرة في مطفراً  Stavudineيكن لم

فيإيجابية نتائج ستافودين أنتج الغذائي. التمثيل تنشيط بدون أو مع  ، HGPRT/  CHOالثدييات

الحيالجسم في وفيللفأر ، الليفية الخاليا ومقايسات البشرية الليمفاوية الخاليا تكوين المختبرفي

انحرافات تواتر زيادة إلى ستافودين المقايسات ، أدت  المختبرفي الفي الميكروية. الفئران اختبار

دون مل ،   /ميكروغرام250 إلى 25 من تركيزات (البشرية الليمفاوية الخاليا في الكروموسومات

25 من تركيزات (للفأر الليفية الخاليا خاليا في المحولة البؤر تواتر وزيادة  )الغذائيالتمثيل تنشيط

فحص الحيالجسم في الفي . )الغذائيالتمثيل تنشيط وبدون مع مل ،   /ميكروغرام2500 إلى

طريق عن ستافودين إعطاء بعد العظم نخاع خاليا في  clastogenicستافودين كان الدقيقة ، النواة

على دليل أي يشُاهد لم أيام. 3 لمدة يوم   /كجم  /مجم2000 إلى 600 من بجرعات للفئران الفم

لوحظت التي مرة 216 حتى  )Cmaxعلى بناء ً(للتعرض تعرضت التي الفئران في الخصوبة ضعف

يوم.  /كجم  /مجم1 قدرها سريرية جرعة بعد

تم النيفيرابين. باستخدام والجرذان الفئران على السرطنة دراسات أجريت -طويل:نيفيرابين

الغدية األورام زيادة تمت عامين. لمدة يوم   /كغم  /ملغم750 أو 375 50 ، 0 ، بـ الفئران جرعات

في اإلناث. عند العاليتين الجرعتين وعند الذكور عند الجرعات جميع في والسرطانية الكبدية

يوم   /كغم  /ملغم35 أو 17.5 3.5 ، 0 ، بجرعات نيفيرابين الجرذان إعطاء فيها تم التي الدراسات

اإلناث وفي الجرعات جميع في الذكور عند الكبدية الخاليا أورام في زيادة لوحظت عامين ، لمدة

علىقائم (الجهازي التعرض عالية. بجرعات
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قياسها تم التي تلك من أقل كانت الحيوانات على الدراستين في الجرعات جميع في  )AUCsعلى

فحوصات في ذلك ، ومع معروفة. غير بالسرطان اإلصابة احتمالية آلية مجم. 200 بجرعة البشر عند

في التكاثر أو للطفرات مسبب نشاط وجود على دليل أي نيفيرابين يظُهر لم الوراثي ، السموم علم

لطفرة الميكروبية المقايسات هذه وشملت دراسات. الحيالجسم في والمختبرفي منمجموعة

الثدييات لخاليا الجينية الطفرة ومقايسة  ، )قولونيةبكتريا والسالمونيال سالالت أميس: (الجينات

HGPRT)/  CHO( ،  الصيني الهامستر مبيض خلية خط باستخدام الخلوية الوراثية والمقايسات

للنيفيرابين ، للجينات السام النشاط لنقص نظراً الفم. طريق عن تناوله بعد الفأر عظم نقي وفحص

معروفة. غير بالنيفيرابين المعالجة والجرذان الفئران في الكبدية الخاليا أورام من بالبشر الصلة فإن

بجرعات الجرذان إناث في الخصوبة ضعف على دليل شوهد اإلنجابية ، السموم علم دراسات في

الجرعة مع المقدمة لتلك تقريباً مكافئ بالقاهرة ، األمريكية الجامعة على بناء ًمنهجياً ، تعرضاً توفر

نيفيرابين.من بها الموصى السريرية

جفئة الحمل: :حمل

كافية دراسات توجد ال ج. الفئة تحت ونيفيرابين وستافودين الميفودين من كل تصنيف يتم

و  Stavudineو  Lamivudineأقراص استخدام يجب الحوامل. النساء عند جيداً ومراقبة

Nevirapine  المحتملة.المخاطر تفوق المحتملة الفوائد كانت إذا فقط الحمل أثناء

  /مجم4000 إلى تصل فموية بجرعات واألرانب الجرذان في التكاثر دراسات إجراء تم :الميفودين

ما إلى تصل بالزما مستويات إنتاج إلى أدى مما التوالي ، على يوم   /كجم  /مجم1000 و يوم   /كجم

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

مماثلة تعرض مستويات عند األرانب في المبكرة األجنة فتك على أدلة شوهدت الميفودين. بسبب

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

الفئران على أجريت التي الدراسات أظهرت البشر. من مرة 35 إلى تصل التي التعرض مستويات

المشيمة.عبر الجنين إلى ينتقل الالميفودين أن الحوامل واألرانب

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

150 تلقين نساء 10 (الحمل من 38 األسبوع من ابتداء ًالالميفودين تلقين اللواتي الحوامل النساء

مضادات بدون يومياً مرتين مجم 300 الميفودين تلقين 10 و زيدوفودين مع يومياً مرتين مجم

150 الميفودين تناولن امرأة 16 (الحمل من 36 األسبوع من ابتداء ًأو  )األخرىالقهقرية الفيروسات

معلومات لتوفير تشغيلها أو الدراسات هذه تصميم يتم لم . )زيدوفودينمع يومياً مرتين مجم

الحصول تم التي لتلك مماثلة الحوامل النساء في الميفودين الدوائية الحرائك كانت الفعالية.

في عام بشكل متشابهة الالميفودين تركيزات كانت الحوامل. غير البالغين وفي الوالدة بعد عليها

على الحصول تم الذين األشخاص من فرعية مجموعة في السري. والحبل والوليد األم مصل عينات

السائل تركيزات تراوحت الطبيعي ، األغشية تمزق بعد منهم األمنيوسي السائل عينات

إلى 2.1 و  ً)يوميامرتين مجم 150 (مل   /ميكروغرام2.5 إلى 1.2 من الالميفودين من األمنيوسي

األم. مصل مستويات ضعف من أكثر عادة وكانت  ً)يوميامرتين مجم 300 (مل   /ميكروجرام5.2

المتاحة الحمل أواخر في المحدودة السالمة معلومات على للحصول العكسية التفاعالت قسم راجع

تفوق المحتملة الفوائد كانت إذا فقط الحمل أثناء الميفودين استخدام يجب الدراسات. هذه من

المخاطر.
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399 حتى  )األعلىCعلى بناء ً(التعرض مع واألرانب الجرذان على التكاثر دراسات إجراء تم :ستافودين

ولم يوم   /كجم  /مجم1 تبلغ سريرية بجرعة شوهدت التي تلك من التوالي ، على مرة ، 183 و

تعظم األجنة ، في شائع هيكلي تباين حدوث معدل زيادة تم المسخية. على دليل أي عن تكشف

لم بينما البشري ، التعرض من مرة 399 عند الفئران في للستيرنيبرا ، مكتمل غير أو متحكم غير

من مرة 216 في الزرع بعد طفيفة خسارة حدوث لوحظ اإلنسان. تعرض مرة 216 عند تأثير أي يالحظ

معدل في زيادة حدثت البشري. للتعرض ضعفاً 135 بنحو لوحظ تأثير أي دون البشري التعرض

للتعرض ضعفاً 399 عند  )العمرمن أيام 4 إلى الوالدة من (المبكرة الجرذان في الوالدة حديثي وفيات

دراسة أظهرت البشري. للتعرض ضعفاً 135 بحوالي يتأثر لم الولدان بقاء أن حين في البشري ،

الجنين أنسجة في التركيز كان المشيمة. عبر الجنين إلى ينتقل الستافودين أن الفئران على أجريت

البشرية.باالستجابة دائماً الحيواني التكاثر دراسات تنبئ ال األم. بالزما في التركيز نصف حوالي

استخدام يجب الحوامل. النساء عند الستافودين عن جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال

المحتملة.المخاطر تبرر المحتملة الفائدة كانت إذا فقط الحمل أثناء ستافودين

مع وديدانوزين ستافودين من مزيجاً تلقين الالئي الحوامل النساء عند القاتل اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

بالحماض اإلصابة خطر من يزيد الحمل كان إذا ما الواضح غير من القهقرية. للفيروسات مضادة أخرى عوامل

نظائر يتلقون الذين الحوامل غير األفراد لدى عنها المبلغ الكبدي الدهني التنكس متالزمة   /اللبني

نقص بفيروس المصابات الحوامل بالنساء يعتنون الذين الصحية الرعاية مقدمي على يجب النيوكليوزيد.

  /اللبنيللحماض المبكر للتشخيص تأهب حالة في يكونوا أن ستافودين يتلقون الذين البشرية المناعة

الكبدي.الدهني التنكس متالزمة

الجرذان على أجريت التي اإلنجابية الدراسات في الملحوظة المسخية عن الكشف يتم لم نيفيرابين:

توفر التي الجرعات عند الجنين جسم وزن في كبير انخفاض حدث الجرذان ، في الحوامل. واألرانب

بالجرعة مقارنة ًالمنحنى ، تحت المساحة على بناء ًتقريباً ، 50٪ بنسبة أعلى الجهازي التعرض

بها.الموصى البشرية السريرية

يعادل منهجياً تعرضاً واألرانب الجرذان في والتطور لألم الملحوظ غير التأثير مستوى جرعات أنتجت

الموصى اليومية الجرعة في شوهدت التي تلك من التوالي ، على تقريباً ، ٪ 50 بنسبة أعلى أو تقريباً

ذلك في بما شديدة ، كبدية أحداث عن اإلبالغ تم بالقاهرة. األمريكية الجامعة على بناء ًلإلنسان ، بها

المركب العالج من كجزء بالنيفيرابين المزمن العالج يتلقين الالئي الحوامل النساء في الوفيات ،

بالفعل لوحظت التي المتزايدة المخاطر من يزيد الحمل كان إذا ما الواضح غير من . 1HIV-لعدوى

.)التحذيرانظر (الحوامل غير النساء لدى

المرضعاتاألمهات
المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي

نقص فيروس عدوى بانتقال المخاطرة لتجنب طبيعية رضاعة أطفالهن إرضاع بعدم البشرية

عند خطيرة سلبية فعل ردود حدوث الحتمال نظراً ذلك ، إلى باإلضافة . الوالدةبعد البشرية المناعة

و  Lamivudineأقراص يتلقون كانوا إذا الطبيعية الرضاعة بعدم األمهات توجيه يجب الرضع ،

Stavudine  وNevirapine.

أن الميفودين من كغم   /ملغم45 المعطاة المرضعة الفئران على أجريت دراسة أظهرت : الميفودين

الميفودينالبالزما. في الموجودة تلك من قليال ًأعلى كانت الحليب في الالميفودين تركيزات
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(أحادي الميفودين عالج يتلقين أماً 20 من المأخوذة الثدي حليب من عينات األم. لبن في أيضاً يفُرز
زيدوفودين مجم 300 و يومياً مرتين الميفودين مجم 150 (مركباً عالجاً أو  ً)يوميامرتين مجم 300

الميفودين.من للقياس قابلة تركيزات على تحتوي  ً)يوميامرتين

في يفرز الستافودين أن المرضعة الفئران على أجريت التي الدراسات أظهرت : ستافودين

هناك أن إال األم ، لبن في يفُرز الستافودين كان إذا ما المعروف غير من أنه من الرغم على الحليب.

الرضع.عند ستافودين من الضارة للتأثيرات احتمالية

األم.لبن في يفرز نيفيرابين : نيفيرابين

:األطفالاستخدام

األطفالمرضى في  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص باستخدام يوصى

كجم.50 ووزنها سنة 12  >

:جراياتاستخدام

الذين المرضى من كافية أعداداً ونيفيرابين وستافودين الميفودين السريرية الدراسات تتضمن لم

سناً. األصغر المرضى عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد عاماً 65 عن أعمارهم تزيد

النخفاض األكبر التكرار يعكس مما حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل

ألن نظراً آخر. دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف

ينبغي فال ثابتة ، جرعة ذات تركيبة عن عبارة  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص

 CrCL 50<مع كلوي ضعف من يعانون الذين أو الجرعة تقليل إلى يحتاجون الذين للمرضى وصفها

دقيقة.  /مل

ستافودين
مراقبة المفيد من يكون فقد الكلى ، وظائف لضعف عرضة أكثر هم المسنين المرضى ألن نظراً

الكلى.وظائف

المناعة نقص بفيروس متقدمة بعدوى المصابين للمرضى األحادي للعالج الموسع الوصول برنامج في

من  ٪)38(15 /40في المحيطية األعصاب اعتالل أعراض أو المحيطية األعصاب اعتالل لوحظ البشرية ،

يتلقون الذين المسنين المرضى من  ٪)16(8 /51و يومياً مرتين مجم 40 يتلقون الذين المسنين المرضى

 ، Access Expandedبرنامج في مسجلين مريض 12000 من يقرب ما بين من اليومي. مرتين مجم 20

المرضى من 30٪ في المحيطية األعصاب اعتالل أعراض أو المحيطية األعصاب اعتالل أعراض ظهرت

مراقبة يجب يومياً. مرتين مجم 20 يتلقون المرضى من 25٪ و يومياً مرتين مجم 40 يتلقون الذين

المحيطية.األعصاب اعتالل وأعراض عالمات عن بحثاً كثب عن المسنين المرضى

العكسيةالتفاعالت
أقراص باستخدام  nevirapineو  stavudineو  lamivudineمع الضائرة األحداث توقع يمكن

Lamivudine  وStavudine  وNevirapine . عنها اإلبالغ تم التي الضائرة األحداث عرض يتم

أدناه. nevirapineو  stavudineو  lamivudineباستخدام

)الكبار(الميفودين
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مع المختارة السريرية الضائرة األحداث سرد تم :البشريةالمناعة نقص فيروس في السريرية التجارب

مجم  200RETROVIR إلى باإلضافة يومياً مرتين مجم  150lamivudine باستخدام العالج أثناء ٪ 5  ≥تكرار

6.الجدول في زيدوفودين مع مقارنة يومياً مرات 3

ذات سريرية تجارب أربع في  ٪)5تردد >(مختارة سلبية سريرية أحداث 6: الجدول
شواهد

مجم150 الميفودين

يوميامرتين

ريتروفيرإلى باإلضافة

)251 =ن (
*ريتروفير

)230 =ن ( سلبيحدث

ككلالجسم

الراسصداع

وتعبتعب

قشعريرةأو حمى

35٪

27٪

10٪

27٪

23٪

12٪

الهضميالجهاز

غثيان

إسهال

والقيءالغثيان

الشهية انخفاض أو   /والشهية فقدان

البطنفي آالم

المغص

الهضمسوء

33٪

18٪

13٪

10٪

9٪

6٪

5٪

29٪

22٪

12٪

7٪

11٪

3٪

5٪

العصبيالجهاز

العصبياالعتالل

األخرى ، النوم واضطرابات األرق

الدوخة

االكتئاباضطرابات

12٪

11٪

10٪

9٪

10٪

7٪

4٪

4٪

تنفسي

األنف وأعراض عالمات

السعال

20٪

18٪

11٪

13٪

جلد

٪6٪9جلديطفح

الهيكليالعضلي الجهاز

والعظامالعضالت ألم

عضليألم

أرثرالجيا

12٪

8٪

5٪

10٪

6٪

5٪
الزالسيتابين.مع باالشتراك زيدوفودين أو أحادي زيدوفودين إما  *

الميفودين يتلقون الذين المرضى في عنها المبلغ السريرية الضائرة األحداث وتواترات أنواع كانت

في أدوية 3 بين الجمع أنظمة في (يومياً مرتين مجم 150 الميفودين أو يومياً واحدة مرة مجم 300

EPV20001  وEPV40001(  .المجموعتين كال في شيوعاً األكثر الضائرة األحداث كانت متشابهة

واألرق ، واألحالم ، والصداع ، بالضيق ، الشعور أو   /ووالتعب والدوخة ، الغثيان ، هي العالجيتين

الجلدي.والطفح األخرى ، النوم واضطرابات
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التجارب في الالميفودين تلقوا  ٪)0.3(بالغاً مريضاً 2613 من 9 في البنكرياس التهاب لوحظ

و  NUCA3002و  NUCB3001و  NUCA3001و  EPV20001للرقابة الخاضعة السريرية

NUCB3002  وB3007.

7.الجدول في العالج أثناء لوحظت التي المختارة المختبر تشوهات تلخيص تم

بديلة نهاية دراسات أربع في البالغين لدى المختارة المختبر تشوهات تواتر 7: الجدول
السريريةالنهاية نقطة ودراسة أسبوعاً 24 لمدة

أسبوعا24ً لمدة بديلة نهاية نقطة

*دراسات
السريريةالنهاية نقطة

*يذاكر
الميفودين

زائد

تيار

نفسيعالج

الميفودين

زائد

ريتروفير

زائدالوهمي

تيار

** ** /نفسيعالج

اختبار

)العتبةمستوى (
ريتروفير

* / * *

  /750(<المطلق العدالت عدد

٪13٪15٪5.4٪7.2)3مم

٪3.4٪2.2٪1.8٪2.9)ديسيلتر  /جم8 (<الهيموغلوبين

٪3.8٪2.8٪1.3٪0.4)3مم  /50000(<الدموية الصفائح

ULN( ×  5ALT )<3.7٪3.6٪3.8٪1.9٪

ULN( ×  5AST )<1.7٪1.8٪4٪2.1٪

الثانياختصارالثانياختصار٪0.4٪0.8)عاديحد أقصى  ×2.5  (>البيليروبين

ULN(4.2٪1.5٪2.2٪1.1٪ ×2  (>األميليز

شهراً.12 الدراسة مدة متوسط   كان  *

الزالسيتابين.مع باالشتراك زيدوفودين أو أحادي زيدوفودين إما * * / *

زالسيتابين. إلى باإلضافة زيدوفودين أو ديدانوزين ، إلى باإلضافة زيدوفودين زيدوفودين ، إما الحالي العالج كان ** * / *

ULN =  للطبيعي.األعلى الحد

ND =يتم .لم

أو بمفرده الالميفودين الحوامل النساء إعطاء فيها تم التي المنضبطة غير الصغيرة الدراسات في

 ، )الحملالتحذيرات: انظر (الحمل من الماضية القليلة األسابيع من بدءاً زيدوفودين مع باالشتراك

المخاض ومضاعفات البولية المسالك والتهابات الدم فقر عنها المبُلغ الضائرة األحداث تضمنت

البنكرياس والتهاب الكبد وظائف في تشوهات عن اإلبالغ تم التسويق ، بعد ما تجربة في والوالدة.

أثناء القهقرية للفيروسات مضادة أخرى أدوية مع باالشتراك الميفودين تلقين اللواتي النساء لدى

تغيرت قد بالالميفودين المرتبطة الضائرة األحداث مخاطر كانت إذا ما المعروف غير من الحمل.

البشرية.المناعة نقص بفيروس المصابين اآلخرين بالمرضى مقارنة الحوامل النساء عند

يتلقون الذين المرضى في عنها اإلبالغ تم التي المختارة المختبرية التشوهات تكرارات كانت

3 بين الجمع أنظمة في (يومياً مرتين مجم 150 الميفودين أو يومياً واحدة مرة مجم 300 الميفودين

متشابهة. )أدوية

 Bالكبد التهاب في السريرية التجارب استخدمت :بالمزمن الكبد التهاب مرضى في الميفودين
المناعة نقص فيروس لعالج المستخدمة الجرعة من  ً)يوميامجم 100 (الميفودين من أقل جرعة المزمن

األذن التهابات هي الوهمي الدواء مقابل الميفودين مع شيوعاً األكثر الضائرة األحداث كانت البشرية.

.٪)21(والصداع  ؛ ٪)28مقابل 24٪ (والتعب بالضيق الشعور  ؛ ٪)21مقابل 25٪ (والحنجرة واألنف
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الميفودين مع عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر المختبرية الشذوذات كانت التوالي. على  ٪)21مقابل

اختبارات في للعالج الالحقة واالرتفاعات  ، CPKوارتفاع المصل ، ليباز وارتفاع  ، ALTارتفاع هي

المرتبط الالميفودين ، عالج أثناء  HBVفيروسية طفرات ظهور عن أيضاً اإلبالغ تم الكبد. وظائف

يرجى . )واالحتياطاتالتحذيرات أيضاً انظر (للعالج االستجابة وتناقص لألدوية الحساسية بانخفاض

من لمزيد الفم طريق عن والحل  HBV-EPIVIRألقراص الكاملة الوصفات معلومات على االطالع

المعلومات.

السريريةالممارسة أثناء لوحظ
أثناء التالية األحداث تحديد تم السريرية ، التجارب من عنها المبلغ الضائرة األحداث إلى باإلضافة

معروفة غير مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم ألنه نظراً الموافقة. بعد الالميفودين استخدام

جديتها ، من مزيج بسبب إلدراجها األحداث هذه اختيار تم التردد. تقديرات إجراء يمكن ال الحجم ،

بالالميفودين.المحتملة السببية العالقة أو اإلبالغ ، وتكرار

.)الدهونتوزيع إعادة التحذيرات: انظر (الجسم دهون تراكم   /توزيعإعادة : ككلالجسد

الفم.التهاب : الهضميالجهاز

في السكر ارتفاع : الغذائيوالتمثيل الصماء الغدد

ضعف.: عام الدم.

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

الطحال.تضخم اللمفية ، العقد تضخم  ، )العالجفي

بعد ما وتفاقم البنكرياس ، والتهاب الكبدي ، الدهني والتنكس اللبني الحماض : والبنكرياسالكبد

.)واالحتياطاتالتحذيرات انظر ( Bالكبد التهاب من العالج
الشرى.المفرطة ، الحساسية : الحساسيةفرط

 الربيدات.انحالل  ، CPKارتفاع العضالت ، ضعف : الهيكليالعضلي الجهاز

غير تنفس أصوات : تنفسي المحيطية.األعصاب اعتالل تنمل ، : متوتر

حكة.جلدي ، طفح ثعلبة ، : جلد صفير.  /طبيعية

)الكبار(ستافودين
أخرى عوامل مع باالشتراك بالستافودين عولجوا الذين المرضى في القاتل اللبني الحماض حدث

أن اللبني بالحماض إصابتهم في يشتبه الذين المرضى على يجب القهقرية. للفيروسات مضادة

للمرضى الستافودين عن الدائم التوقف في النظر يجب ستافودين. باستخدام فوراً العالج يوقفوا

المؤكد.اللبني الحماض من يعانون الذين

تطور إذا اللبني. الحماض حالة في غالباً يحدث حركي ، بضعف الستافودين عالج ارتبط ما نادراً

الستافودين.تناول عن التوقف يجب المحرك ، ضعف

شديداً ، يكون أن يمكن والذي المحيطي ، الحسي العصبي باالعتالل أيضاً ستافودين عالج ارتبط

باالعتالل مرتبطة أخرى بأدوية يعالجون الذين المرضى في متكرر بشكل ويحدث بالجرعة ، ويرتبط

المناعة نقص فيروس عدوى من يعانون الذين المرضى في  ، )ديدانوزينذلك في بما (العصبي

المحيطية.األعصاب اعتالل من قبل من عانوا الذين المرضى في أو المتقدمة ، البشرية

أو الوخز أو التنميل في عادة ًيتجلى والذي العصبي ، االعتالل تطور عن بحثاً المرضى مراقبة يجب

تم إذا بستافودين المرتبط المحيطي العصبي االعتالل حل يتم قد اليدين. أو القدمين في األلم

الحاالت،بعض في الفور. على العالج سحب

2007Limited Arcolab Strides56من 38 صفحة



يتحمل فقد تماماً ، األعراض حل تم إذا العالج. عن التوقف بعد مؤقت بشكل األعراض تتفاقم قد

بعد العصبي االعتالل تكرر إذا . )واإلداريينالجرعة انظر (الجرعة بنصف العالج استئناف المرضى

الستافودين.عن الدائم التوقف في النظر فيجب االستئناف ،

الضائرة األحداث حدوث يكون قد مماثلة ، سمية ذات أخرى عوامل مع ستافودين استخدام عند

المحيطي ، العصبي واالعتالل البنكرياس ، التهاب يحدث بمفرده. الستافودين استخدام من أعلى

ستافودين من بمزيج عولجوا الذين المرضى في متكرر بشكل الكبد وظائف واضطرابات

الكبدية والسمية المميت البنكرياس التهاب يحدث قد يوريا. هيدروكسي بدون أو مع وديدانوزين ،

يوريا وهيدروكسي ديدانوزين مع باالشتراك بالستافودين عولجوا الذين المرضى في أكثر متكرر بشكل

.)واالحتياطاتالتحذيرات انظر (

يتلقون الذين البالغين المرضى في حدثت التي المختارة السريرية الضائرة األحداث توفير يتم

8.الجدول في مضبوط وحيد عالج دراسة في ستافودين

العالج دراسة في مختارة سلبية سريرية أحداث 8: الجدول
أاألحادي

(٪)مئويه نسبه

مجم40 (بستافودينالسلبيةاألحداث

)يوميامرتين
)412 =ن (

200(زيدوفودين

)يوميامرات 3 ملغ
)402 =ن (

5449الراسصداع

5044إسهال

المحيطيالعصبي الجهاز

العصبياالعتالل   /األعراض

5239

4035متسرع

3944غثيانو استفراغ

المخدرات.بدراسة عالقتها عن النظر بغض شدة ، أي أ

أسبوعاً.53  =بالزيدوفودين للعالج المتوسطة المدة أسبوعاً ؛ 79  =بالستافودين العالج مدة متوسط   ب

العالج.أحادية دراسة في ستافودين تلقوا بالغاً مريضاً 412 من 3 في البنكرياس التهاب لوحظ

بمضادات الساذجين البالغين المرضى في حدثت التي المختارة السريرية الضائرة األحداث توفير يتم

9.الجدول في مضبوطتين توليفتين دراستين من ستافودين يتلقون الذين القهقرية الفيروسات

المركبالعالج دراسات في أمختارةسلبية سريرية أحداث 9: الجدول

(٪)مئويه نسبه

ب2الدراسةيذاكر
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+ستافودين
+الميفودين
إندينافير

)ج100 =ن (

+زيدوفودين
+الميفودين
إندينافير

)102 =ن (

+ستافودين
+ديدانوزين
إندينافير

)ج102 =ن (

+زيدوفودين
+الميفودين
إندينافير

)103 =ن ( السلبيةاألحداث

43635367غثيان

34164539إسهال

25264637الراسصداع

18133018متسرع

18333035التقيؤ

المحيطيالعصبي الجهاز

العصبياالعتالل   /األعراض

872110

الدراسةبنظام عالقتها عن النظر بغض شدة ، أي أ

باإلضافة  ً)يوميامرتين مجم 40 (ستافودين إما المرضى تلقى للعالج. ساذجين مرضى 205 في التوليفات ثالثي نظامين 2 الدراسة قارنت ب

إندينافير.إلى باإلضافة الميفودين إلى باإلضافة زيدوفودين أو إندينافير إلى باإلضافة ديدانوزين إلى

أسبوعا.48  =ستافودين عالج مدة ج

زائد باستافودين عولجوا الذين المرضى في الوفاة إلى أدى الذي البنكرياس التهاب لوحظ

ما تقارير وفي للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في يوريا ، هيدروكسي بدون أو مع ديدانوزين ،

التسويق.بعد

للرقابة الخاضع األحادي العالج دراسة في عنها اإلبالغ تم التي المختارة المختبر تشوهات توفير يتم

10.الجدول في

دراسة في للبالغين المختارة المختبر تشوهات 10: الجدول
بأ ، األحاديالعالج

(٪)مئويه نسبه

40(ستافودين

)يوميامرتين ملغ
)412 =ن (

200(زيدوفودين

)يوميامرات 3 ملغ
)402 =ن ( معامل

ULN( ×  5AST )SGOT( )<1110

ULN( ×  5ALT )SGPT( )<1311

ULN(1413 ×1.4 (≥األميليز

المختبريةالتقييمات لهم أجريت الذين للمرضى المقدمة البيانات أ

الحد  = ULNأسبوعاً. 53  =بالزيدوفودين للعالج المتوسطة المدة أسبوعاً ؛ 79  =بالستافودين العالج مدة متوسط   ب

للطبيعي.األعلى

الجدولين في شواهد ذات توليفية دراسات في عنها اإلبالغ تم مختارة معملية شذوذات توفير يتم

12.و 11

دراستين في المختارة المختبرية التشوهات 11: الجدول
)3-4الصفوف (المركب للعالج

(٪)مئويه نسبه
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2الدراسة1دراسة

+ستافودين
+الميفودين
إندينافير

)100 =ن (

+زيدوفودين
+الميفودين
إندينافير

)102 =ن (

+ستافودين
+ديدانوزين
إندينافير

)102 =ن (

+زيدوفودين
+الميفودين
إندينافير

)103 =ن ( معامل

البيلروبين

ULN( ×  2.6<)
76168

AST )SGOT(
ULN( ×  5<)

5277

ALT )SGPT(
ULN( ×  5<)

6285

GGT
ULN( ×  5<)

2252

ليباز

ULN( ×  2<)
6355

األميليز

ULN( ×  2<)
4>182

.ULN =للطبيعي األعلى الحد

العالج من دراستين في المختارة المختبرية التشوهات 12: الجدول
)الصفوفكل (المركب

(٪)مئويه نسبه

2الدراسة1دراسة

+ستافودين
+الميفودين
إندينافير

)100 =ن (

+زيدوفودين
+الميفودين
إندينافير

)102 =ن (

+ستافودين
+ديدانوزين
إندينافير

)102 =ن (

+زيدوفودين
+الميفودين
إندينافير

)103 =ن ( معامل

المجموع

البيلروبين

65606855

أست

SGOT()
42205320

ALT
SGPT()

40205018

GGT1582812

27122619ليباز

21193117األميليز
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السريريةالممارسة أثناء لوحظ
طواعية عنها اإلبالغ يتم ألنه نظراً الموافقة. بعد ستافودين استخدام أثناء التالية األحداث تحديد تم

إلدراجها األحداث هذه اختيار تم التردد. تقديرات إجراء يمكن ال الحجم ، معروفة غير مجموعة من

العوامل.هذه من مزيج أو ستافودين ، مع السببية والعالقة عنها ، اإلبالغ وتكرار خطورتها ، بسبب

دهون تراكم   /توزيعوإعادة حمى ،   /قشعريرةتحسسي ، فعل رد البطن ، في ألم - ككلالجسد

الشهية.فقدان - هضميةاضطرابات  .)الدهونتوزيع إعادة التحذيرات: انظر (الجسم

المميتة الحاالت ذلك في بما [البنكرياس التهاب - الصماءالغدد اضطرابات

.)]التحذيراتانظر (

فرط كبد- الصفيحات.ونقص البيض الكريات ونقص الدم فقر - الدمويةاالضطرابات

انظر (الكبدي الدهني والتنكس اللبني الحماض   /بأعراضالمصحوب الدم الكتات

الكبدي.والفشل الكبد والتهاب  )التحذيرات

عضلي.ألم - الهيكليالعضلي الجهاز

اللبني ، الحماض حالة في عنه اإلبالغ يتم ما غالباً (الشديد الحركي الضعف األرق ، - العصبيالجهاز

.)التحذيراتانظر

:نيفيرابين
ستيفنز ومتالزمة الكبدي الفشل   /الكبدالتهاب هي بالنيفيرابين المرتبطة الجانبية اآلثار أخطر

الكبدي الفشل   /الكبدالتهاب يكون قد الحساسية. فرط وتفاعالت السمي البشرة وانحالل جونسون

جلدياً طفحاً أو شديداً جلدياً طفحاً تشمل قد التي الحساسية فرط بعالمات مرتبطاً أو معزوالً

واآلفات والبثور ، المفاصل ، أو العضالت وآالم والتعب ، العام ، بالضيق والشعور بالحمى ، مصحوباً

العقد واعتالل المحببات ، ونقص الحمضات ، وفرط الوجه ، وذمة الملتحمة ، والتهاب الفموية ،

.)التحذيراتانظر (كلوي ضعف أو اللمفية ،

:الكبار

يهدد أو شديداً يكون أن يمكن والذي الجلدي ، الطفح هي للنيفيرابين شيوعاً األكثر السريرية السمية

الطفح العالج. من األولى الستة األسابيع خالل متكرر بشكل الطفح يحدث . )التحذيراتانظر (الحياة

الجذع على يقع حكة ، بدون أو مع لطاخي ، حطاطي جلدي طفح معتدل ، إلى خفيف عادة الجلدي

و 1 الدرجة من جلدي طفح عن اإلبالغ تم للرقابة ، الخاضعة السريرية التجارب في واألطراف. والوجه

الوهمي العالج يتلقون الذين ٪ 5.8 بـ مقارنة  nevirapineيتلقون الذين المرضى من ٪ 13.3 في 2

من ٪ 1.5 في 4 و 3 الدرجة من جلدي طفح عن اإلبالغ تم العالج. من األولى الستة األسابيع خالل

إلى النساء تميل الوهمي. العالج يتلقون الذين األشخاص من ٪ 0.1 بـ مقارنة  nevirapineمتلقي

بالنيفيرابين.المرتبط الجلدي بالطفح لإلصابة عرضة أكثر تكون أن

عن النظر بغض بأعراض مصحوبة كبدية أحداث حدثت للرقابة ، الخاضعة السريرية التجارب في

في المرضى من 1.2٪ و بالنيفيرابين عولجوا الذين المرضى من  ٪)11إلى 0٪ من (4٪ في شدتها

400  >والنساء في 3مم  /خلية250  (>أعلى  + CD4خاليا وعدد األنثوي الجنس المراقبة. مجموعات

.)التحذيراتانظر (األحداث هذه من متزايد لخطر المرضى يعرضون  )الرجالفي 3مم  /خلية
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من  ٪)9.2إلى 0٪ من (5.8٪ في  )>ULN X 5ALTأو  (ASTأعراض بدون الترانساميناز ارتفاع لوحظ

العدوى ترتبط المراقبة. مجموعات في المرضى من 5.5٪ و النيفيرابين تلقوا الذين المرضى

باستخدام العالج بداية في الكبد وظائف اختبارات زيادة أو   /و Cأو  Bالكبد اللتهاب المصاحبة

nevirapine  بدء بعد أكثر أو أسابيع 6 (الحقة أعراض لحدوث أكبر بخطرnevirapine(  بدون وزيادة

.ALTأو  ASTفي أعراض

لوحظت التي الشديدة أو المعتدلة الشدة ذات بالعالج الصلة ذات السلبية التجارب 13 الجدول في يظهر

الوهمي.للتحكم الخاضعة التجارب في  nevirapineيتلقون الذين المرضى من ٪ 2  >في

بالمخدرات مرتبطة شديدة أو معتدلة أحداث من يعانون الذين للمرضى المئوية النسبة 13: الجدول

بالغفلفيها التحكم يتم التي البالغين تجارب في

103810462 ، 1037 ، المحاكمات10901محاكمة

نيفيرابين

)1121 =ن (
الوهمي

)1128 =ن (
نيفيرابين

)253 =ن (
الوهمي

)203 =ن (

58522828)أسابيع(التعرض متوسط

٪13.3٪31.6٪11.1٪14.5سلبيحدث أي

5.11.86.71.5متسرع

0.51.18.73.9غثيان

1.82.80.40المحبباتقلة

0.70.43.60.5الراسصداع

0.20.34.73.9إعياء

0.20.820.5إسهال

0.10.420بطنوجع

0.201.22عضليألم

.3مم  /خلية CD4 + 200<خاليا تعداد المرضى لدى كان . PIsو  NRTIsمن ومجموعات المرضى لجميع الميفودين الخلفية في العالج تضمن 1

لدى كان المرضى. بعض في نيفيرابين األحادي العالج إعطاء تم ديدانوزين. إلى باإلضافة وزيدوفودين زيدوفودين الخلفية المعالجة شملت 2

3مم  /خلية CD4 +>200 خاليا عدد المرضى

في أكثر متكرر بشكل  )ALT) ، ASTالكبد وظائف اختبار في شذوذ لوحظ المختبر:تشوهات

أعراض بدون االرتفاعات تحدث . )14الجدول (بالضوابط مقارنة  nevirapineيتلقون الذين المرضى

وجود عدم حالة في بالنيفيرابين العالج لمواصلة موانع ليست ولكنها متكرر بشكل  GGTفي

فقر البيليروبين ، (أخرى معملية شذوذات لوحظت األخرى. الكبد وظائف اختبارات في ارتفاعات

النيفيرابين قارنت التي السريرية التجارب في مماثلة بترددات  )الصفيحاتقلة العدالت ، قلة الدم ،

.)14الجدول انظر (التحكم ونظم

المختبرتشوهات من يعانون الذين البالغين للمرضى المئوية النسبة 14: الجدول

1038 ،1037 ، المحاكمات10901محاكمة
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10462

الوهمينيفيرابينالوهمينيفيرابين

203 =ن253 =ن1128 =ن1121 =نالمختبرشذوذ

الدمكيمياء

250SGPT )ALT(<5.3٪4.4٪14٪4٪ لتر   /وحدة

250SGOT )AST(<3.72.57.61.5 لتر   /وحدة

1.72.21.71.5ديسيلتر  /مجم2.5  >البيليروبين

الدمأمراض

3.24.100ديسيلتر  /جم8 <الهيموغلوبين

31.310.41.5مم  /50،000<الدموية الصفائح

313.313.53.61مم  /750<العدالت

خلية CD4 + 200<خاليا تعداد المرضى لدى كان . PIsو  NRTIsمن ومجموعات المرضى لجميع الميفودين الخلفية في العالج تضمن 1

.3مم  /

كان المرضى. بعض في نيفيرابين األحادي العالج إعطاء تم ديدانوزين. إلى باإلضافة وزيدوفودين زيدوفودين الخلفية المعالجة شملت 2

.3مم  /خلية CD4 +>200 خاليا عدد المرضى لدى

السريريةالممارسة أثناء لوحظ
األحداث عن اإلبالغ تم السريرية ، التجارب أثناء تحديدها تم التي الضائرة األحداث إلى باإلضافة

السريرية:الممارسة في نيفيرابين باستخدام التالية

  /توزيعإعادة  ، )األدويةتفاعل االحتياطات:انظر (المخدرات وانسحاب والنعاس الحمى ككل:الجسد

)الدهونتوزيع إعادة التحذيرات ،انظر (الجسم دهون تراكم

التقيؤالهضمي:الجهاز

الكبديالفشل الكبد ، نخر والركود ، الخاطف الكبد التهاب اليرقان ، الصفراوية:والقنوات الكبد

 العدالتقلة الحمضات ، فرط الدم ، فقر الدم:أمراض

تنملالعصبية: مفصليألم : الهيكليالعضلي الجهاز

الوعائية والوذمة المفرطة الحساسية ذلك في بما تحسسية فعل ردود عن اإلبالغ تم والمالحق:الجلد

الحساسية فرط متالزمة ذلك ، إلى باإلضافة والشرى. التقرحي الفم والتهاب الفقاعية واالندفاعات

والتقرحات ، الحمى ، مثل البنيوية بالنتائج المرتبطة الجلدي الطفح مع الحساسية فرط وتفاعالت

بالضيق والشعور المفاصل ، أو العضالت وآالم الوجه ، وذمة الملتحمة ، والتهاب الفم ، وآفات

تم من أكثر أو واحد إلى باإلضافة  )التحذيراتانظر (الكبيرة الكبدية التشوهات أو والتعب العام ،

الكلوي الخلل أو   /واللمفية العقد تضخم المحببات ، قلة الحمضات ، فرط الكبد ، التهاب عن اإلبالغ

نيفيرابين.باستخدام

الجرعةفرط
جم 6 تناول بالغ لشخص واحدة حالة عن اإلبالغ تم للالميفودين. معروف ترياق يوجد ال :الميفودين

تم طبيعية. الدموية االختبارات وظلت سريرية أعراض أو عالمات أي مالحظة يتم لم الميفودين. من

واحدة جرعة الحاالت إحدى كانت . ACTG300في الزائدة األطفال جرعة من حالتين عن اإلبالغ

الثانيةالحالة الميفودين. من كغم   /ملغم7 مقدارها
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أو عالمات هناك تكن لم يوماً. 30 لمدة يومياً مرتين الميفودين من كجم   /مجم5 استخدام يتضمن

عن الالميفودين من ضئيلة كمية إزالة تمت ألنه نظراً الحالتين. كلتا في لوحظت سريرية أعراض

الكلى وغسيل المستمر ، المتنقل الصفاقي الكلى وغسيل  ، )ساعات4 (الكلى غسيل طريق

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

العالج وتطبيق المريض مراقبة يجب زائدة ، جرعة حدوث حالة في الميفودين. من زائدة جرعة

مطلوب.هو كما القياسي الداعم

لم بها الموصى اليومية الجرعة من مرة 24 إلى 12 ب عولجوا الذين البالغين مع التجربة :ستافودين

المحيطي العصبي االعتالل المزمنة الزائدة الجرعة مضاعفات تشمل حادة. سمية عن تكشف

   SD ±الكلى غسيل إزالة متوسط   الكلى. غسيل طريق عن ستافودين إزالة يمكن الكبدي. والتسمم

عن الستافودين من التخلص يتم كان إذا ما دراسة يتم لم دقيقة.   /مل18  ±120 هو ستافودين من

البريتوني.الكلى غسيل طريق

من زائدة جرعة حاالت عن اإلبالغ تم نيفيرابين. من زائدة لجرعة معروف ترياق يوجد ال :نيفيرابين

من المرضى عانى يوماً. 15 إلى تصل لمدة يومياً مجم 1800 إلى 800 من تتراوح بجرعات نيفيرابين

الرئوي واالرتشاح والغثيان واألرق والصداع والحمى والتعب الحمامي والعقد الوذمة تشمل أحداث

استخدام عن التوقف بعد األحداث جميع هدأت الوزن. ونقص والقيء والدوار الجلدي والطفح

نيفيرابين.

الكبار االستعمالوطريقة الجرعة

:)األوليةالجرعات من يوماً 14 (الرصاص فترة
بالطفح اإلصابة مخاطر بتقليل يومياً واحدة مرة  nevirapineمع الرصاص من يوماً 14 فترة ارتبطت

الجرعات:من يوماً 14 لمدة التالي بالنظام يوصى لذلك ، الجلدي.

 150Nevirapine ، و  Stavudineو  Lamivudineمن واحد قرص :كجم60 البالغين للمرضى

مجم 150 الميفودين من يومية فموية جرعة تليها يومياً واحدة مرة مجم 200   /مجم40   /مجم

األدوية.هذه من بديلة تركيبة باستخدام ساعة 12 بعد مجم 40 وستافودين

 150Nevirapine ، و  Stavudineو  Lamivudineمن واحد قرص :كجم60 من أقل للمرضى

مجم 150 الميفودين من يومية فموية جرعة تليها يومياً واحدة مرة مجم 200   /مجم30   /مجم

ساعة.12 بعد مجم 30 وستافودين

:صيانةاعمال

مثل (الحساسية فرط تفاعالت أي دون نيفيرابين من األولى عشر األربعة األيام مع التسامح تم إذا

جرعة فإن  ، )واالحتياطاتالتحذيرات انظر الكبد ؛ وظائف اختبار في تشوهات الجلدي ، الطفح

يلي:كما هي الفم طريق عن المداومة

200   /مجم40   /مجم150 ونيفيرابين وستافودين الميفودين من واحد قرص :كجم60  ≥للمرضى

.)ساعة12 كل (يوميا ًمرتين مجم

30   /مجم150 ونيفيرابين ، ستافودين الميفودين ، من واحد قرص :كجم60 من أقل للمرضى

.)ساعة12 كل (يوميا ًمرتين مجم 200   /مجم
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ظل في ساعة 12 فترات على  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص تؤخذ أن يجب

الصيام.ظروف

ثابتة ، بجرعة مركبة أقراص عن عبارة  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص ألن نظراً

أحداث من يعانون الذين أولئك أو الجرعة تعديل إلى يحتاجون الذين للمرضى وصفها ينبغي فال

الجرعة.من تحد سلبية

األطفالطب

مجم 200   /مجم30   /مجم 150Nevirapine و  Stavudineو  Lamivudineأقراص باستخدام يوصى

أقراص باستخدام يوصى كجم. 50 ≥ويزنون عاماً 12 عن أعمارهم تزيد الذين األطفال لمرضى

Lamivudine  وStavudine  150 وNevirapine الذين األطفال لمرضى مجم 200   /مجم40   /مجم

كجم.60 ويزنون عاماً 12 عن أعمارهم تزيد

الشيخوخةطب

أقراص إعطاء عند الحذر توخي يجب للجرعة ، محددة بتغييرات التوصية عدم من الرغم على

Lamivudine  وStavudine  وNevirapine  العمرمن سنة 65  (>المسنين للمرضى(.

يراقب
أو بالتنميل عادة ًيتميز والذي المحيطية ، األعصاب اعتالل تطور عن بحثاً المرضى مراقبة يجب

بأقراص العالج إيقاف يجب األعراض ، هذه ظهور حالة في اليدين. أو القدمين في األلم أو الوخز

يعاني قد الفور. على العالج سحب تم إذا األعراض حل يتم قد ونيفيرابين. وستافودين الميفودين

العالج.عن التوقف بعد األعراض في مؤقت تدهور من المرضى بعض

األساس في ضرورية الكبد ، وظائف اختبارات ذلك في بما المكثفة ، والمخبرية السريرية المراقبة

يوصي الفترة. هذه خالل للمراقبة األمثل التردد تحديد يتم لم العالج. من األولى 18 الـ األسابيع وخالل

تشمل الخصوص ، وجه وعلى الشهر ، في مرة من أكثر والمخبرية السريرية بالمراقبة الخبراء بعض

الجرعة. زيادة من أسبوعين وبعد الجرعة ، زيادة قبل األساس ، في الكبد وظائف اختبارات مراقبة

فترة طوال المتكررة والمخبرية السريرية المراقبة تستمر أن يجب األولى ، أسبوعاً 18 فترة بعد

العالج.عن التوقف من الرغم على الكبدية اإلصابة تقدمت الحاالت ، بعض في العالج.

جلدي طفح من المرضى عانى إذا  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص إيقاف يجب

فترة خالل الجلدي الطفح من يعانون الذين المرضى دستورية. بنتائج مصحوباً جلدي طفح أو شديد

انظر (الجلدي الطفح حل يتم حتى نيفيرابين جرعة تزيد أال يجب يوم   /ملغ200 من يوماً 14

في الكبد. التهاب المركبة ونيفيرابين وستافودين الميفودين أقراص تسبب أن يمكن . )التحذيرات

تقم ال ونيفيرابين. وستافودين الميفودين أقراص إيقاف يجب السريري ، الكبد التهاب حدوث حالة

.)التحذيراتانظر (الشفاء بعد  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص تشغيل بإعادة
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 Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص جرعات يقطعون الذين المرضى على يجب

أقراص من يوماً 14 لمدة بها الموصى الرصاص جرعة مع التشغيل إعادة أيام 7 من ألكثر

Lamivudine  وStavudine  وNevirapine  من يومية بجرعة متبوعة يومياً واحدة مرة

lamivudine  وStavudine  الصيانة جرعات استئناف يمكن يوماً ، 14 بعد ساعة. 12 بعد

يومياً. Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص باستخدام

 Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص إعطاء عند الحذر توخي يجب كبدي:اختالل

وستافودين الميفودين أقراص إعطاء ينبغي ال معتدل. كبدي اختالل من يعانون الذين للمرضى

شديد.كبدي اختالل من يعانون الذين للمرضى ونيفيرابين

الذين للمرضى  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص باستخدام ينصح ال الكلوي:القصور

دقيقة.  /مل50  ≤الكرياتينين تصفية من يعانون

انظر(وستافودين ونيفيرابين الميفودين أقراص مع زيدوفودين باستخدام ينصح ال ملحوظة:

الميفودين أقراص مع باالشتراك ديدانوزين باستخدام ينصح ال . )األدويةتفاعل : احتياطات

.)واإلحتياطاتالمحاذير انظر(المركبة وستافودين ونيفيرابين

زودتكيف
وردي لون ذات مجم 200   /مجم30   /مجم 150Nevirapine و  Stavudineو  Lamivudineأقراص

كل فاتح. أصفر لونها مجم 200   /مجم40   /مجم150 ونيفيرابين ستافودين وأقراص والميفودين فاتح

جانب على محفور  SLNمع مشطوفة حواف ذات ومسطحة دائرية أقراص عن عبارة القوة أقراص من

.60HDPE حاوية في اللوحية األجهزة توفير يتم اآلخر. الجانب على عادي واحد

77 (مئوية درجة 25 فوق  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص تخزين ينبغي ال تخزين:

متناول عن بعيداً آمن مكان في يحُفظ جيداً. مغلق وعاء في احفظه الضوء. من احم . )فهرنهايتدرجة

األطفال.

بواسطة:صنع
 LIMITED ARCOLABبنغالور ، ،

STRIDES
الهند.
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المنتج.عن واالستغناء  "الدواءدليل "افصل تنبيه: الصيادلة

الدواءدليل

ونيفيرابينوستافودين الميفودين أقراص
( )مجم200 ونيفيرابين مجم 30 ستافودين مجم ، 150 الميفودين (

)مجم200 ونيفيرابين مجم 40 ستافودين مجم ، 150 الميفودين

  /peen(  a VAIR na/  deen vue STA/  deen vue MIH Nevirapine )lahأقراصعام:اسم

Stavudine/  Lamivudine.

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تناولهفي البدء قبل هذا الدواء دليل اقرأ
NEVIRAPINE هذه جديدة. معلومات هناك تكون قد ألنه تعبئة إعادة على تحصل مرة كل وفي

أقراص وطبيبكأنت تناقش أن يجب طبيبك. مع التحدث محل تحل ال المعلومات
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE إجراء وعند دوائك بتناول تبدأ عندما

تجميع أقراص االستخدامأثناء الطبيب رعاية تحت تبقى أن يجب منتظمة. فحوصات
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE . أي إجراء قبل طبيبك استشارة عليك يجب

الجلدي بالطفح يتعلق فيما أدناه الموضحة الخاصة الظروف من أي باستثناء أدويتك ، على تغييرات

الكبد.مشاكل أو

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما
NEVIRAPINE؟

.تأخذهامرة وكم ألخذها  وستافوديننيفيرابين الميفودين ، أقراص عددكم طبيبك سيخبرك
والكبد.الكلى ووظائف الجسم ، وزن على بناء ًجرعتك طبيبك سيحدد

مما أكثر تتناول ال التعليمات. حسب بالضبط وستافوديننيفيرابين الميفودين ، أقراص يأخذ

مرة.وكم أخذها يجب التي الكمية لمعرفة بعناية الملصق من تحقق الطبيب. به أخبرك

إذا فقط اليوم في مرتين وستافوديننيفيرابين الميفودين ، أقراص بأخذهاطبيبك سيوصيك
نيفيرابين على تحتوي حبوب خاللها تلقيت أسبوعين لمدة  "بداية"فترة تحملت قد كنت
الميفودين على تحتوي التي الحبوب مع جنب إلى جنباً (يومياً واحدة مرة مجم 200

.ً)يوميامرتين تؤخذ وستافودين

 NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص يتناولون الذين المرضى يصاب قد

أكبر التفاعالت هذه حدوث خطر يكون الوفاة.تسبب أن يمكن جلدية تفاعالت أو حاد كبدي بمرض

الحق.وقت في أيضاً التفاعالت هذه تحدث أن يمكن ولكن العالج ، من األولى 18 الـ األسابيع خالل
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الكبدتفاعالت

و  LAMIVUDINEأقراص تناول أثناء الكبد في مشاكل من يعاني أن مريض ألي يمكن
STAVUDINE  وNEVIRAPINE . من أكبر عدد لديهم الذين والمرضى النساء فإن ذلك ، ومع

CD4  العالج بدء عندLAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وTABLETS NEVIRAPINE  لديهم
هم 3مم  /خلية250 من أعلى  CD4بـ المصابات النساء تعد الكبد. بتلف لإلصابة أكبر فرصة
400 لديه رجل أو 3مم  /خلية >250CD4 مع امرأة كنت إذا األحداث. هذه لخطر عرضة األكثر

CD4< أقراص تناول في تبدأ أال يجب 3مم  /خليةLAMIVUDINE  وSTAVUDINE  و
NEVIRAPINE  ما غالباً المخاطر. تفوق بذلك القيام فائدة أن وطبيبك أنت قررت إذا إال

جلدي.طفح الكبد مشاكل تصاحب

وظائف اختبارات مع NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص المرضىيبدأ

زيادات لتطوير أكبر فرصة لديهم  Cأو  Bالكبد التهاب من يعانون الذين والمرضى الطبيعية غير الكبد

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص البدءبعد الكبد وظائف اختبارات في أخرى
NEVIRAPINE العالج.فترة وطوال

أو الكبد زراعة إلى تؤدي أن ويمكن الكبد فشل إلى الكبد مشاكل أدت نادرة ، حاالت في
تناول عن فتوقف الكبد ، لمشاكل التالية األعراض من أي عليك ظهرت إذا لذلك ، الوفاة.
الفور:على بطبيبك واتصل  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص

 ،"باألنفلونزاشبيهة "أعراض أو بالمرض عام شعور•

التعب•

 ،)معدتكفي بالغثيان الشعور (الغثيان•

الشهيةقلة•

عينيك ،بياض أو بشرتك اصفرار•

 ،)الشايلون (الداكن البول•

 ،ء)األمعاحركات (شاحب براز•

ضلوعك.أسفل األيمن جانبك على للمس حساسية أو وجع أو ألم•

خالل الكبد وظائف لفحص متكرر بشكل الدم فحوصات وإجراء بفحصك طبيبك يقوم أن يجب

العالجأثناء بانتظام الكبد مشاكل فحوصات تستمر أن يجب العالج. من األولى عشر الثمانية األسابيع

.NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص

الكبد التهاب عدوى من يعانون الذين المرضى . Bالكبد التهاب بفيروس اإلصابة تفاقم
ثم NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص يتناولون والذين الوبائي

أسوأ بطريقة فجأة المرض يعود عندما  "النوبة"يحدث الكبد. التهاب  "اشتعال"بـ يصابوا قد أوقفه ،

وظائف مراقبة طبيبك على فيجب  ، Bالكبد التهاب فيروس بعدوى مصاباً كنت إذا قبل. ذي من

NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص التوقفبعد أشهر لعدة كثب عن الكبد
.Bالكبد التهاب لفيروس المضادة األدوية تناول إلى تحتاج قد .
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إلى أحياناً يؤدي (الكبد مرض تفاقم والريبافيرين.اإلنترفيرون على القائمة األنظمة مع استخدم

أدوية يتناولون الذين  Cالكبد والتهاب البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في  )الوفاة

بدون أو مع باإلنترفيرون  Cالكبد التهاب من أيضاً ويعالجون البشرية المناعة نقص لفيروس مضادة

إلى باإلضافة NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تأخذكنت إذا ريبافيرين.

طبيبك.إخبار من تأكد جانبية ، آثار من تعاني وكنت ريبافيرين بدون أو مع للفيروسات مضاد

الجلدتفاعالت
و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص شيوعاًالجانبية اآلثار أكثر هو الجلدي الطفح

NEVIRAPINE . قليل عدد في العالج. من األولى الستة األسابيع في الجلدي الطفح معظم تحدث

بطفح أصبت إذا وبالتالي،الوفاة.إلى ويؤدي خطيراً الجلدي الطفح يكون أن يمكن المرضى ،من
و  LAMIVUDINEأقراص استخدام عن توقف التالية ، األعراض من أي مع جلدي

STAVUDINE  وNEVIRAPINE  الفور:على بطبيبك واتصل

 ،"باألنفلونزاشبيهة "أعراض أو بالمرض عام شعور•

حمُى،•

المفاصل ،أو العضالت آالم•

 ،"الورديةالعين "مثل العين ، في التهاب أو احمرار (الملتحمة التهاب•

بثور ،•

الفم،تقرحات•

وجهكتورم•

التعب•

أعالهنوقشت التي الكبد مشاكل أعراض من أي•

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEبأقراص العالج عن بالتوقف طبيبك أخبرك إذا
NEVIRAPINE  فال أعاله ، الموصوفة الجلد أو الكبد في خطيرة تفاعالت من عانيت ألنك

أخرى.مرة  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص أبداً تتناول

اللبنيالحماض
تسمى حالة يسبب أن يمكن NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص

اللبني:الحماض أعراض تشمل قد الكبد. تضخم مع جنب إلى جنبا اللبني ، الحماض

والتعب:الشديد بالضعف الشعور•

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

التنفس؛في ضيق•

والساقين.الذراعين في ضعف•

أقراص  تناولهاعن فتوقف فجأة ، الطبية حالتك تغيرت إذا أو األعراض هذه الحظت إذا
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE  اللبني الحماض الفور.على بطبيبك واتصل

المستشفى.في معالجتها يجب طارئة طبية حالة هو

 ، )الحواملالنساء ذلك في بما (النساء عند األحيان من كثير في والخطير النادر الجانبي التأثير هذا يحدث

أجلمن نوكليوزيد أدوية يتناولون الذين وأولئك الوزن ، زيادة من يعانون الذين والمرضى
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الحالة. بهذه لإلصابة عرضة أكثر أيضاً تكون فقد الكبد ، في بمرض مصاباً كنت إذا جدا. طويل وقت

طبيبك سيقوم NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص معتعالج كنت بينما

اللبني.بالحماض تصُاب أنك على تدل عالمات أي عن بحثاً كثب عن بمراقبتك

البنكرياسالتهاب

في خطير التهاب البنكرياس ،التهاب  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تسبب أن يمكن

يمكن قيء. أو غثيان أو المعدة في آالم من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك أخبر . الموتيسبب قد البنكرياس.

مضى ، وقت أي في البنكرياس بالتهاب مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر البنكرياس.التهاب على عالمات هذه تكون أن

في األحيان من كثير في البنكرياس التهاب يحدث المرارة. في حصوات لديك أو بانتظام ، الكحولية المشروبات تشرب أو

نقص فيروس بمرض المصابين األشخاص عند حدوثه احتمالية تزداد كما الحاالت. هذه من يعانون الذين المرضى

المرض.مراحل من مرحلة أي في يحدث أن يمكن ولكن المتقدم ، البشرية المناعة

انظر (. NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص الجانبيةاآلثار كل ليست هذه

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص  لالمحتملة الجانبية اآلثار هي ما "قسم
NEVIRAPINE أقراص منجانبية آثار أي لديك كان إذا طبيبك أخبر  .)المعلوماتمن لمزيد "؟

LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE.

استعمالها؟دواعي هي وما  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص هي ما

- أدوية ثالثة من مزيج عن عبارة NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص

لعالج شائع بشكل وتستخدم منفصلة كأدوية أيضاً تتوفر والتي ونيفيرابين ، وستافودين الميفودين

.)(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى

على يحتوي مجم200   /مجم30   /مجم150 ونيفيرابين ستافودين الميفودين ، منقرص كل

نيفيرابين.مجم 200 و ستافودين مجم 30 الميفودين ، مجم 150

على يحتوي مجم200   /مجم40   /مجم150 ونيفيرابين ستافودين الميفودين ، منقرص كل

نيفيرابين.مجم 200 و ستافودين مجم 40 الميفودين ، مجم 150

فيروس عدوى لعالج تستخدم NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص•

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص البالغين.لدى البشري المناعي العوز
NEVIRAPINE خاليا عدد وزيادة الجسم في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل

CD4 . خالياCD4  على الحفاظ في مهماً دوراً تلعب والتي البيضاء ، الدم خاليا من نوع هي

الميفودين ، بللعالج االستجابة العدوى. مكافحة في للمساعدة الصحي المناعة نظام
وستافودين

طبيبك. رعاية تحت تظل أن جداً المهم من المرضى. بين يختلف NEVIRAPINEأقراص

الدواء بهذا العالج أثناء أخرى طبية تقييمات أو دم فحوصات إجراء طبيبك منك يطلب قد

الجانبية.واآلثار الفعالية لمراقبة
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فيروس عدوى  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تعالج ال•
و  LAMIVUDINEأقراص كانت إذا ما المعروف غير من اإليدز.أو البشرية المناعة نقص

STAVUDINE  وNEVIRAPINE  المشكالت تقليل أو أطول لفترة العيش على ستساعدك

من اإليدز. أو البشرية المناعة نقص بفيروس المصابون األشخاص بها يصاب التي الطبية

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تناول أثناء بانتظام طبيبك ترى أن جداً المهم

NEVIRAPINE.

انتقال خطر من  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تقلل ال•
أو الجنسي االتصال خالل من آخرين أشخاص إلى البشرية المناعة نقص فيروس
دائماً المهم من اآلخرين ، وصحة صحتك أجل من لدمك.التعرض أو اإلبر مشاركة

البولي أو الالتكس مادة من المصنوع الذكري الواقي باستخدام اآلمن الجنس ممارسة

أو المنوي بالسائل الجنسي االتصال فرصة لتقليل للحاجز أخرى طريقة أي أو يوريثين

المتسخة.اإلبر تشارك أو أبداً تستخدم ال الدم. أو المهبلية اإلفرازات

؟NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تناول عليه يجب ال الذي من

:إذا NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تأخذ ال

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص مكوناتمن أي من حساسية لديك•
NEVIRAPINE . النشطة.غير المكونات عن إخبارك الصيدلي أو لطبيبك يمكن

إذا  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص التشغيلبإعادة تقم ال•

أو الكبد في خطيرة تفاعالت مثل منها ، وتعافيت خطيرة جانبية آثار من عانيت قد كنت

أقراص تناولت.عندما حدث الذي اللبني الحماض أو الدم ، في مشاكل أو الجلد ،
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE  النشطة المكونات من أي أو

.الفردية

أدوية تتناول كنت إذا NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تأخذال•

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص  أخرى؟أدوية تناول يمكنني هل "انظر (معينة.
NEVIRAPINE األدويةقائمة على للحصول  "؟(.

البشرية.المناعة نقص بفيروس مصاباً تكن لم إذا األدوية هذه تتناول ال•

  /مجم40   /مجم150 و مجم 200   /مجم30   /مجم150 أقراص ونيفيرابين ستافودين الميفودين ،

كجم.50 من أقل ويزن سنة 12 عن أعمارهم تقل الذين لألطفال بها ينصح ال مجم ، 200

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تناول قبل طبيبي أخبر أن يجب ماذا
NEVIRAPINE؟

طبيبك أخبر ، NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تناولفي تبدأ أن قبل

كنت:إذا ذلك في بما الطبية ، حاالتك جميع عن

الكبدالتهاب لديك أو الكبد في مرض لديك  •

الكلىلغسيل يخضعون أو الكلى في مرض لديهم  •

الجلديالطفح مثل جلدية ، مشاكل لديك  •
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مرضعةأو للحمل ، تخطط حامل ،  •

من أي لديك كان إذا العالج أثناء خاصة مراقبة إلى تحتاج قد أو المزيج ، هذا تناول من تتمكن ال قد•

أعاله.المذكورة الشروط

طفلك سيؤذي  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص كانإذا ما نعرف ال•

و  LAMIVUDINEأقراص  كانإذا ما تحديد إلى وطبيبك أنت ستحتاج بعد. يولد لم الذي
STAVUDINE  وNEVIRAPINE لك.مناسب

تنتقل أن يمكن NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص مرضعة ،كنت إذا•

طفلك.ستؤذي كانت إذا ما المعروف غير من الثدي. حليب في طفلك إلى

؟NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص أتناول أن يجب كيف

إذا فقط يومياً مرتين أقراص وستافودين نيفيرابين ، الميفودينبأخذهاطبيبك سيوصيك
واحدة مرة تؤخذ مجم 200 نيفيرابين على تحتوي بحبوب العالج من يوماً 14 تحملت قد كنت
ً)يوميامرتين تؤخذ وستافودين الميفودين على تحتوي التي الحبوب مع جنب إلى جنباً (يومياً

بطفح اإلصابة خطر من يومياً واحدة مرة نيفيرابين استخدام من يوماً 14 الـ فترة تقلل .
شديد.جلدي

الكبار
فارغة.معدة على يومياً مرتين ونيفيرابين وستافودين الميفودين أقراص يأخذ

األطفالطب

عاماً 12 من األكبر لألطفال  Nevirapineو  Stavudineو  Lamivudineأقراص باستخدام يوصى

فارغة.معدة على يومياً مرتين األقراص تناول يجب يساويهم. أو كجم 50 عن وزنهم يزيد والذين

المفقودة الجرعات  .NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص جرعاتكل خذ

 LAMIVUDINEأقراص  منجرعة تأخذ أن نسيت إذا صعوبة. أكثر الفيروس عالج تجعل أن يمكن
للجرعة تقريباً الوقت حان إذا تتذكر. حالما الفائتة الجرعة خذ ، NEVIRAPINEو  STAVUDINEو

تناول طريق عن المعتاد الجرعات جدول اتبع ذلك ، من بدال ًالفائتة. الجرعة تتناول فال التالية ،

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص بكالخاص تدع ال المعتاد. وقتها في التالية الجرعة
NEVIRAPINE .نفد

أيام ، 7 من ألكثر NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تناولعن توقفت إذا

في تشك كنت إذا طبيبك. استشارة دون نيفيرابين ستافودين ، الميفودين ، أقراص بتناول تبدأ ال

بمركز اتصل ، NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص الكثيرتناولت قد أنك

الفور.على الطوارئ غرفة أو المحلي السموم مكافحة

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص باستخدام أخرى أدوية تناول يمكنني هل
NEVIRAPINE؟
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و  lamivudineمن مزيج هو NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص حيث

stavudine  وnevirapine ،  الثالثة.األدوية هذه على بالفعل تحتوي التي األدوية تتناول ال

األخرى ، األدوية تأثير يغير قد NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص•

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص  تأثيرتغير أن يمكن األخرى واألدوية
NEVIRAPINE . ذلك في بما تتناولها ، التي األدوية الكلعنوالصيادلة أطبائك أخبر

العشبية.والمكمالت والفيتامينات طبية وصفة بدون األدوية

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص الريفامبينأو الكيتوكونازول تناول ليسيفعل•
NEVIRAPINE

أقراص  ريفابوتين.أو ميثادون أو فلوكونازول أو كالريثروميسين تتناول كنت إذا طبيبك أخبر•
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE قد أو لك ، مناسباً ذلك يكون ال قد

دقيقة.مراقبة إلى تحتاج

مع يؤخذ أن ينبغي ال NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص•

أو جانسيكلوفير حقن أو الكوتريموكسازول ، من عالية جرعات أو الزالسيتابين ،

و  LAMIVUDINEأقراص فيالفعالة المواد أحد الميفودين ، مثل فوسكارنيت ،
STAVUDINE  وNEVIRAPINE هؤالء.مع تتفاعل قد

مع يؤخذ أن ينبغي ال NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص•

أقراص فيالفعالة المواد أحد ستافودين ، مثل ودوكسوروبيسين زيدوفودين
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE  المنتجات هذه عمل من يقلل قد

الطبية.

تقلل أن يمكن والتي المثقوب ، العرن نبتة على تحتوي التي المنتجات تناول بعدم يوصى•

جسمك.في NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص كميةمن

إذا تعمل ال قد الحمل. لمنع عليها االعتماد يجب فال الحمل ، منع حبوب تتناولين كنت إذا•

طبيبك مع تحدث . NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص أخذت

استخدامها.يمكنك التي الحمل منع وسائل من أخرى أنواع حول

و  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تناول أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما
NEVIRAPINE؟

أقراص مثلالبشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى تنشر أن يمكن التي األشياء فعل تجنب
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE عدوى نقل من يمنعك الHIV  .ال لآلخرين

سوائل أو دم على تحتوي قد التي الشخصية األشياء أو األخرى الحقن معدات أو اإلبر تشارك

الذكري الواقي باستخدام اآلمن الجنس دائماً مارس الحالقة. وشفرات األسنان فرش مثل الجسم ،

أو المنوي بالسائل الجنسي االتصال فرصة لتقليل يوريثين البولي أو الالتكس مادة من المصنوع

الدم.أو المهبلية اإلفرازات

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

عن طبيبك اسأل لبنهن. خالل من الرضيع إلى البشرية المناعة نقص فيروس ينقلن ال حتى الثدي من اإلرضاع

طفلك.إلطعام طريقة أفضل

المحتملة؟الجانبية اآلثار هي ما
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الكبد في خطيراً تلفاً يسبب أن يمكن NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص

أن مريض ألي يمكن الوفاة. إلى يؤدي قد الذي اللبني والحماض البنكرياس والتهاب جلدية وتفاعالت

أهم هي ما "انظر (غيرهم. من أكثر معرضون المرضى بعض لكن الجانبية ، اآلثار هذه مثل من يعاني

؟ NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص عنهاأعرف أن يجب التي المعلومات

.)هذاالدواء دليل بداية في "

األعصاب اعتالل  NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تسبب أن يمكن
على االضطراب هذا على التعرف يتم لم إذا والقدمين. اليدين في عصبي اضطراب المحيطية ،

أو وخز أو تنميل من تعاني كنت إذا الفورعلى طبيبك أخبر االضطراب.هذا يتفاقم فقد الفور ،

اليدين.أو   /والقدمين في ألم أو حرقان

تشمل NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص األخرىالشائعة الجانبية اآلثار

الدم.واضطرابات العضلي واأللم البطن وآالم واإلسهال والقيء والصداع والحمى والتعب الغثيان

حمض ارتفاع إلى وستافودين الميفودين مع القهقرية للفيروسات المضاد العالج بين الجمع يؤدي قد

األنسولين.ومقاومة  )الدمفي الدهون زيادة (الدم شحميات وفرط الدم ، في والسكر الالكتيك

المضاد العالج يتناولون الذين المرضى بعض لدى الجسم دهون في تغيرات لوحظت كما

("والرقبة الظهر من العلوي الجزء في الدهون كمية زيادة التغييرات تشمل قد القهقرية. للفيروسات
والذراعين الساقين من الدهون فقدان أيضاً يحدث قد الجذع. وحول والثدي  )"الجاموسسنام

الوقت.هذا في معروفة غير الحاالت لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار السبب والوجه.

من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل كاملة. ليست الجانبية اآلثار من القائمة هذه

المعلومات

؟NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص تخزين يمكنني كيف

ال . )فهرنهايتدرجة 77 - فهرنهايت درجة 59 (مئوية درجة 25 إلى مئوية درجة 15 بين الغرفة ، حرارة درجة في يخزن

األطفال.وبصر متناول عن بعيدا تبقي العبوة. على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء تتناول

NEVIRAPINEو  STAVUDINEو  LAMIVUDINEأقراص عن عامة معلومات

أقراص تستخدمال األدوية. دليل في المدرجة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE  أقراص تعطيال أجله. من يشرع لم بشرط
LAMIVUDINE  وSTAVUDINE  وNEVIRAPINE نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص

ستافودين الميفودين ، حولالمعلومات أهم هذا الدواء دليل يلخص يضرهم. قد لديك. التي الحالة
ونيفيرابين
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من تطلب أن يمكنك طبيبك. مع تحدث المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا . لوحيةأجهزة

.الصحيينللمهنيين مكتوبة معلومات على الحصول الطبيب أو الصيدلي

 Ltdبـ اتصل المعلومات ، من لمزيد

Arcolab Strides
IIMBمقابل. بيلكاهالي ،

 ،Bannerghattaطريق

الهند076 ، 560 بنغالور
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