
ולמיוודין סטוודין טבליות
רקאיקסר ַאזהרָהָ

 כולל, בשילוב או לבד נוקלאוזידים של באנלוגים שימוש עם דווחו, קטלניים מקרים כולל, סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חומצה
STAVUDINE, LAMIVUDINEו ANTIRETROVIARNINGS-אחרים.

 להשתמש יש. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם ודידנוזיןSTAVUDINE  של השילוב את שקיבלו בהריון בנשים דווחה קטלנית חלב חומצת
 ראה( הפוטנציאלי הסיכון על בבירור עולה הפוטנציאלית התועלת אם רק ומומלץ, ההריון במהלך בזהירות ודידנוזיןSTAVUDINE  של בשילוב
).הריון: זהירות ואמצעי אזהרות

 בלי או עם, דידנוזין שכלל קומבינציה ממשטר חלק היהSTAVUDINE  כאשר הטיפול במהלך התרחשה קטלנית ולא קטלנית לבלב דלקת
,HYDROXYUREAשל בטיפול בטיפול וגם נאיבי-  בטיפול גם .IMPEXIENS

-LAMIVUDINE. ב הטיפול את והפסיקו-HIV וב )B )HBV הפטיטיס בנגיף במקביל שנדבקו בחולים דווחהB  הפטיטיס של חמורה חריפה החמרה
 ונדבקים-LAMIVUDINE ה את שמפסיקים בחולים לפחות חודשים מספר למשך מעבדתי וגם קליני מעקב עם הכבד תפקוד על מקרוב לפקח יש

).אזהרות ראה( מובטחת להיות עשויהB  אנטי-הפטיטיס טיפול התחלת, מתאים הדבר אם-HBV. ו-HIV ב במקביל

תיאור

lamivudine,  של ג"מ-150 וstavudine  של ג"מ40  הפעילים החומרים את מכילה מצופה לא טבליה כל. הפה דרך למתן מיועדותlamivudine - וStavudine  טבליות
.מטוהרים ומים סטארט מגנזיום, פובידון, ברזל תחמוצת אדום, קרוסקרמלוז נתרן, מים נטול קולואידלית סיליקה, מיקרו-גבישית תאית פעילים הלא המרכיבים ואת

)HIV(.האנושי החיסוני הכשל נגיף נגד הפעיל, תימידין נוקלאוזיד של סינתטי אנלוג  הואStavudine )d4T( 

-HBV.1- ו HIVנגד פעילות עם סינתטי נוקלאוזיד אנלוג הואLamivudine )3TC( 

:הבאה המבנית הנוסחה את יש-Stavudine לdeoxythymidine .didehydro-'3-3'-2',  הואstavudine  של הכימי השם:סטוודין

Cהמולקולרית הנוסחה עם לבן עד לבן גבישי מוצק הוא Stavudine102נ12חO4של המסיסות224.22.  של מולקולרי ומשקל  stavudineמ-83 כ היא צלזיוס מעלות-23 ב"
0.144. הוא-23°C בstavudine  של מים/אוקטנולn- החלוקה מקדם. גליקול בפרופילן ל"מ/ג"מ-30 ו במים ל"מ/ג

 של(-)  האננטיומר הוא למיוודין2-one-5-yl(-)1H(-pyrimidin-1,3-oxathiolan-1-)2-hydroxymethyl .4-amino-(2R,cis)- הואlamivudine  של הכימי השם:למיבודין
 את לו יש229.3.  של מולקולרי ומשקל:3O3נ11חC8 של מולקולרית נוסחה לו ישdideoxy, 3'-tiacytidine. 3'-2', (-)  גם מכונה למיוודין. ציטידין של דידיאוקסי אנלוג

S הבאה המבנית הנוסחה

Lamivudine צלזיוס מעלות-20 ב במים ל"מ/ג"מ-70 כ של מסיסות עם לבן עד לבן גבישי מוצק הוא.

TITLE - LAMIVUDINE + STAVUDINE / LAMIVIR-S MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-stavudine-lamivir-s-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/021838PI.pdf


מִיקרֹוּבִיֹולֹוגִיהָ

פעולה מנגנון

triphosphate  של הפעילות את מעכבtranscriptase )RT(  reverse-1 HIV הטבעי המצע עם תחרות ידי עלtriphosphate )K thymidine :סטוודין
triphosphate. Stavudine stavudineהפעיל למטבוליט תאיות קינאזות ידי על מזורחן, תימידין של נוקלאוזיד אנלוגיStavudine, 0.032  עד=0.0083 אני (µMידי ועל 

 הסינתזה את ניכר באופן ומפחית-γ וβ  הסלולריות-DNA ה פולימראזות את מעכבtriphosphate Stavudine . ויראלי-DNA ב שילובו בעקבותDNA  שרשרת סיום גרימת
.המיטוכונדריאלי-DNA ה של

TP( , triphosphate )3TC-שלו הפעילtriphosphate 5'- למטבוליט מזורחןlamivudine , תאית תוך מבחינה. סינטטי נוקלאוזיד אנלוג הוא למיוודין:למיבודין
.lamivudineשל העיקרי הפעולה אופן  -TP 3TC1- של עיכוב הוא HIVטראנסקריפטאז הפוך  (RT)שרשרת סיום באמצעות  DNAב הנוקלאוטידים אנלוג של שילוב לאחר

DNA-ויראלי . -TP 3TCפולימראזות של חלש מעכב הוא  DNAיונקים של  α, βו DNA-המיטוכונדריאלי פולימראז .γ

HIV לנגיף רגישות

 הדרוש התרופה ריכוז. לימפובלסטואידים תאים וקווי מונוציטיים תאים, היקפי בדם מונו-גרעיניים בתאים נמדדהstavudine  של אנטי-ויראלית פעילותּבמַבַחנֵהָה:סטוודין
 בשילוב אנטגוניסטית לפעילות תוסף הראהstavudine , במבחנהHIV. 1- של וקליניים מעבדתיים בידודים מול-4µM ל0.0009  בין נע) IC)50%-50בHIV 1- שכפול לעיכוב

µM 9-45  של בריכוזיםRibavirin-1. ,HIV  נגד סינרגטית לפעילות תוסף הפגינו זלציטבין או טנופוביר, דידאנוזין, אבקוויר עם בשילובzidovudine. Stavudine  עם
.הוכח לא אדם בבניHIV 1- שכפול עיכוב לבין-stavudine לHIV 1- של חוץ-גופית רגישות בין הקשר5.  עד2.5  פיstavudine  שלantiHIV 1- פעילות את הפחית, שנבדקו

 מבחני באמצעות) אנושי היקפי בדם טריים ולימפוציטים מונוציטים כולל( תאים שורות במספר הוערכהHIV 1- נגדlamivudine  של האנטי-ויראלית הפעילות:למיבודין
 ללא לטיפול תמימים מנבדקיםHIV ). ל"מ/ג"מק0.23 =  מיקרומטר(1  מיקרומטר15  עד0.003  של בטווח היו) יעילים ריכוזים(50%  הערכיםEC50. סטנדרטיים רגישות

-2.35 ו-COLA40263) מ בסיס דגימותn = (Virco- 93 מ) מיקרומטר2.007  עד0.200 : טווח( מיקרומטר0.426  של ערכים50חציוניEC  נתן לעמידות הקשורות מוטציות
 בין נעוAG(  HIV( 1-של שונים קלידים כנגדlamivudine  ערכיEC-50ה03ESS).  מדגם בסיסn = (Biosciences- Monogram 095 מ) מיקרומטר4.08  עד(1.44  מיקרומטר

האנטי פעילות את הפחית) מיקרומטר(Ribavirin 50 . היקפי בדם חד-גרעיניים בתאים מיקרומטר-0.120 ל0.003  ביןHIV 2- של מבודדים ונגד, מיקרומטר-0.120 ל0.001
-1- HIVשל  lamivudine4- בתאי3.5  פי .MT4- בתאי MT1-ב הנגועים- ,HIVסינרגטית אנטי-רטרו-ויראלית פעילות הפגינו שונים ביחסים זידובודין עם בשילוב למיווודין.

התִנגַדְּות

 מבודדי של פנוטיפית אנליזה-stavudine. ב שטופלו ממטופלים גם והתקבלו) ספציפי זן(ּבמַבַחנֵהָ-stavudineל מופחתת רגישות עםHIV 1- של מבודדים נבחרו:סטוודין
-1 HIVחודשים(6-29  ממושכת מונותרפיה שקיבלו חולים-61 מ (הראו חולים מארבעה טיפול לאחר מבודדים כי הראתה סטבודין עם IC504  מפי יותר גבוהים ערכים)

ל הקשורות-K219E וT215Y  המוטציות את הכילו אחד ממטופלHIV 1- מבודדי, מתוכם. מהבסיס בידודים של טיפול לפני הממוצעת מהרגישות16)  פי עד7  פי של בטווח
-resistance- ,Zidovudineהמוטציה את הכילו אחר ממטופל ובודדים  Q151Mבגן מוטציות. לנוקלאוזידים מרובה להתנגדות הקשורה  RT1- של בידודים של HIVמשני 

.זוהה לא-stavudine ל ברגישות לשינויים הגנטי הבסיס. זוהו לא האחרים החולים

-1-ב הפוךHIV -1-ב אמינו חומצת של ספציפית מהחלפה נבעה שההתנגדות הראה גנוטיפי ניתוח. תאים בתרבית נבחרוHIV 1- של ללימוודין עמידים וריאנטים:למיבודין
HIVולין או לאיזולאוצין המתיונין שארית את ששינה184  בקודון /I) V 184.(M

 בחולים. מבוקרים קליניים בניסויים נוטרה וזידובודין-lamivudine ל קליניים מבודדים של הרגישות. לזידובודין וגםlamivudine - ל העמידיםHIV 1- זני בודדו חולים
- ל וגנוטיפית פנוטיפית לעמידים הפכו החולים מרובHIV 1- מבודדיzidovudine,  בתוספתlamivudine  עם משולב טיפול אוlamivudine  עם מונו-תרפיה טיפול שקיבלו

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

B  הפטיטיס עם-HIV ב נגועים שאינם מטופלים על במחקריםlamivudine.  תאי לתרביתHBV  של מופחתת רגישות עם נקשרוYMDD  פולימראזHBV  במוטיב מוטציות
; מופחתת טיפול לתגובת לעדויות קשורים והיו, יותר או חודשים6  במשך יום מדי למיוודין שקיבלו מהחולים בחלקYMDD  מוטציות עםHBV  מבודדי זוהו, כרונית

 אמצעי ראה(B  הפטיטיס בנגיף במקביל זיהום בנוכחות למיוודין המכילים אנטי-רטרו-ויראליים משטרי שקיבלו-HIV ב נגועים בחולים דווחוHBV  של דומים מוטנטים
).זהירות

צולבת התנגדות

 הקשורות מוטציות לשמר או/ו לבחור יכול-stavudine ב ממושך שטיפול הוכיחו מחקרים מספרHIV. 1- של הפוך תעתוק מעכבי בין צולבת התנגדות נצפתה:סטוודין
 רגישות הפגינוE)/F, K219Q (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/ לזידובודין להתנגדות הקשורה יותר או אחת מוטציה עםHIV 1- מבודדי. לזידובודין לעמידות
במבחנה לסטבודין מופחתת

 או דידנוזין בתוספת בזידובודין שטופלו מהחולים בחלק-)zalcitabine )ddC. ול(ddI)  לדידאנוזין להצלבה עמידים היו-Mivudine לHIV -1-ל עמידים מוטנטים:למיבודין
.למיווודין כולל, מרובים טראנסקריפטאז מעכבי למספר עמידים מבודדים הופיעו, זלציטבין

קלינית פרמקולוגיה
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:מבוגרים אצל פרמקוקינטיקה
:ולמיוודין סטוודין טבליות

 למתנדבים ניתנו כאשר, בהתאמהEpivir®,  וטבליות כמוסותZerit®  של לזה דומים היו המשולבות מהטבליות ולמיווודיןStavudine  של הספיגה ומידת קצב
.הוערכה לא ולמיוודין סטוודין טבליות על המזון השפעת. בצום בריאים

 הריכוז לעקומת מתחת והשטח(Cmax)  הפלזמה ריכוזי שיא1-3).  טבלאות(-HIV ב הנגועים וילדים מבוגרים בחולים הוערכהstavudine  של הפרמקוקינטיקה:סטוודין
 כל חוזר מתן עםstavudine  של משמעותית הצטברות הייתה לא. ג"ק/ג"מ-4 ל0.03  בין שנעו מרובות ומנות בודדות מנות לאחר למינון ביחס עלו(AUC)  בפלזמה והזמן

.שעות12  או8 6,

ביולוגית וזמינות ספיגה
 זהה-stavudine ל המערכתית החשיפה. המינון לאחר אחת שעה תוך מתרחשים שיא הפלזמה ריכוזי כאשר, במהירות נספגstavudine , אוראלי מתן לאחר:סטוודין

1. בטבלה מוצגים-HIV ב נגועים במבוגריםstavudine  של יציב במצב פרמקוקינטיים פרמטרים. תמיסה או כמוסות או טבליות מתן לאחר

-HIVב הנגועים במבוגרים סטוודין של יציב במצב פרמקוקינטיים פרמטרים1:  טבלה

BID  ג"מ40  סטוודיןּפרָמָטֶרֶ
± )SD )n=8 ממוצע

/mL(AUC )ng•h±454 2568א
mL()ng536 ±146/מקסימוםג
mL()ng8 ±9/דקהג

.שעות24  עד-0 מא
= מקסימוםAUC=  ג. שעות24  במשך לעקומה מתחת שטח
 מינימום או נמוך ריכוז= דקהג. בפלזמה מקסימלי ריכוז

.בפלזמה

עם מבוגרים-9 ל ביום פעמיים ג"ק/ג"מ2  של פומי מתן לאחר. הפה לתמיסת13% ± -87% ו ג"מ150  של הטבליה עבור ,HIV השיא בנסיוב הלמיוודין  ריכוזC(:למיבודין
SD(  ±ממוצע)86%  הייתה מבוגרים חולים-12 ב המוחלטת הביולוגית  הזמינות ±-HIV. 16%ב נגועים בחולים פומי מתן לאחר במהירות נספג Lamivudineהיה) מקסימום 
 מינון צורת. ג"ק/ג"מ-10 ל0.25  שבין בטווח פומי למינון ביחס גדלמקסימום-Cו(AUC)  זמן לעומת הפלזמה ריכוז לעקומת מתחת השטחSD). ±  ממוצע( ל"מ/ג"מק0.5 ± 1.5

75 ; ל"קק(1,099  מזון עם אחת ופעם בצום אחת פעם, הזדמנויות-2 ב-HIV ב נגועים, אסימפטומטיים חולים-12 ל הפה דרך ניתנהlamivudine  של ג"מ25  של מחקרית
0.3 ± 0.9 : מקסימום(T הצום למצב בהשוואה) שעות1.3 ± 3.2 : מקסימום(T האכלה במצב יותר איטית הייתהlamivudine  ספיגת). פחמימה גרם72 , חלבון גרם34 , שומן גרם

 ניתן, לפיכך; וצום מזון במצבי) (AUC∞ מערכתית בחשיפה מובהק הבדל היה לא. בצום במצב מאשרSD)  ממוצע(23% ± -40% ב נמוך היה האכלה במצבמקסימוםג); שעות
1.50  היה תקין כליות תפקוד עם-HIV ל חיוביים אסימפטומטיים במבוגריםlamivudine  של ההצטברות יחס. מזון בלי או עם פומית ותמיסתlamivudine  טבליות לתת

.ביום פעמיים ג"ק/ג"מ2  של פומי מתן של ימים15  לאחר

הפצה

לפלסמה אדומים דם תאי בין שווה באופן מתחלקStavudine . ל"מ/מיקרוגרם11.4  עד0.01  של הריכוזים בטווח זניח היה סרום לחלבוניstavudine  של הקישור:סטוודין
2. בטבלה מוצג ההפצה נפח.

ופינוי הפצה, ביולוגית זמינות-HIV: ב הנגועים במבוגרים סטוודין של פרמקוקינטיים פרמטרים2:  טבלה
נ

SD±  ממוצעּפרָמָטֶרֶ

(%)  הפה דרך ביולוגית זמינות
א(L) הפצה נפח

א)דקה/ל"מ( כולל גוף פינוי

ב)דקה/ל"מ( לכאורה אוראלי פינוי

 מחצית זמן)a דקה/ל"מ( כליות פינוי
א)ח(IV  מינון, חיסול של חיים

ב)ח( פומי מינון, חיסול של חיים מחצית זמן

מֹודעָהָ)מהמינון(%  סטבודין של בשתן התאוששות

86.4 ±18.2
46 ±21

594 ±164
ג±182 560

237 ±98
1.15 ±0.35

1.6 ±0.23
42 ±14

25
44
44

113
39
44

8
39

.שעה שלIV  עירוי לאחרא
.בודדת פומית מנה לאחרב
.ג"ק70  של גוף שמשקל בהנחהג
.שעות12-24  מעלד

. הדם כלי של נוספים לחללים מתפזר שלמיוודין כך על שמצביע מה, ג"ק/ליטר0.4 ± 1.3  היה חולים-20 לlamivudine  שלIV  מתן לאחר הנראה ההפצה נפח:למיבודין
 הראו גופיים חוץ מחקרים(<36%).  נמוכה אנושיים פלזמה לחלבוניlamivudine  של הקישור. הגוף משקל עם בקורלציה היה ולא במינון תלוי בלתי היה הפיזור נפח

.בריכוז תלויה בלתי והייתה-57% ל53%  בין נעה לאריתרוציטים הקשורהlamivudine  כמות, ל"מ/ג"מק100  עד0.1  של הריכוזים שבטווח

חיסול / מטבוליזם

 היה הממוצע הכלייתי הפינוי2).  טבלה( המתן לדרך קשר ללא הכולל מהפינוי-40% כ היווה כליות סילוק. אדם בבני הובהר לאstavudine  של המטבולי הגורל:סטוודין
 על הנראה ככל מסולקים התרופה של הנותרים60% . גלומרולרי לסינון בנוסף פעילה צינורית הפרשה על המעיד דבר, הממוצע אנדוגני קריאטינין מפינוי שניים פי בערך

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

.נקבעו לא בסרום
 הפינוי, למיווודין של ג"מ300  של בודדת פומית מנה שקיבלו בריאים נבדקים-9 ב. פעילה אורגנית קטיונית הפרשה ידי על בשתן שינוי ללא מסולקlamivudine  של הרוב

SD), ±  ממוצע( דקה/ל"מ75.2 ± 280.4  היה הכלייתי הפינוי, יחידהIV  מנת שקיבלו-HIV ב נגועים מטופלים-20 בSD). ±  ממוצע( דקה/ל"מ56.9 ± 199.7  היה הכלייתי
 בריאים בנבדקים או-HBV ב הנגועים בחולים-HBV, ב הנגועים בחולים יחיד במינון המחקרים ברובlamivudine.  של הכולל מהפינויSD) ±  ממוצע(16% ± 71%  המייצג

/ל"מ69.1 ± 398.5  היה הכולל הפינוי-HIV, ב נגועים בחולים. שעות-7 ל5  בין נע(t½)  חיסול של החיים מחצית ממוצע, המינון לאחר שעות24  במשך נסיוב דגימת עם
.ג"ק/ג"מ-10 ל0.25  שבין פומי מינון בטווח הגוף ובמשקל במינון תלויים בלתי היו חיסול של חיים ומחצית פומי פינויSD). ±  ממוצע( דקה

.וסטבודין למיווודין ספיגת על המזון השפעת

וStavudine  משולבות טבליות ליטול יש, לכן. קליני במחקר הוערכה לא-Lmivudine וStavudine  משולבות טבליות של הספיגה ומידת קצב על המזון השפעת
Lmivudine-בצום.

מיוחדות באוכלוסיות פרמקוקיינטיקה

:כליות ליקוי

 לחולים מומלצות אינן ולמבודין סטוודין טבליות, לכן. זה קבוע מינון בשילוב אפשרית אינהlamivudine  אוstavudine  של המינון התאמת
דקה.ל"מ50  <קריאטינין פינוי עם

כבד ספיקת
 בודדת מנה מתן לאחרC)  אוB-Pugh Child  סיווג( לשחמת משנית כבד ליקוי עם-HIV ב נגועים שאינם חולים-5 ב השתנתה לאStavudine  של הפרמקוקינטיקה:סטוודין

.ג"מ40  של

 לא, לכן; הכבד בתפקוד ירידה ידי על שונו לא פרמקוקינטיים פרמטרים. לקוי כבד תפקוד עם במבוגרים נקבעוlamivudine  של הפרמקוקינטיות התכונות:למיבודין
.מנותקת כבד מחלת בנוכחות הוכחו לאlamivudine  של ויעילות בטיחות. לקוי כבד תפקוד עם לחוליםlamivudine  של מינון התאמת נדרשת

הריון: זהירות אמצעי ראה:הרֵיָֹון
.ההריון במהלך-Lmivudine וStavudine  של פרמקוקינטיקה על זמינים נתונים אין

מניקות אמהות: זהירות אמצעי ראה:מניקות אמהות

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

-300 ו ביום פעמיים למיווודין ג"מ(150  משולב טיפול או) ביום פעמיים ג"מ(300  למיווודין של מונותרפיה שקיבלו אמהות-20 מ שהתקבלו אם חלב של דגימות:למיבודין
.למיווודין של למדידה ניתנים ריכוזים בעלות היו) ביום פעמיים זידווודין ג"מ

:בילדים מטופלים
 לתת אין, זו חולים לאוכלוסיית להתאים ניתן שלא קבוע מינון של שילוב שזהו מכיוון. ילדים בחולים נחקרה לא-Lmivudine וStavudine  טבליות של הפרמקוקינטיקה

.שנים12  לגיל מתחת שהם או ג"ק-60 מ פחות ששוקלים ילדים לחולים-Lmivudine וStavudine  טבליות

:גריאטריים חולים
65. גיל מעל בחולים נחקרה לא-Lmivudine וStavudine  טבליות של הפרמקוקינטיקה

מִין
stavudine.או  lamivudineשל בפרמקוקינטיקה משמעותיים מגדריים הבדלים אין: ולמיוודין Stavudine

גזע
stavudine.או  lamivudineשל בפרמקוקינטיקה משמעותיים גזעיים הבדלים אין: ולמיוודין Stavudine

תרופות בין אינטראקציות
-Lmivudine.וStavudine  של המשולבות טבליות עם תרופתיות בין אינטראקציות על מחקרים נערכו לא

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

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

,CYP2D6 CYP2C19  ו;CYP3A4- אלה מסלולים דרך מטבוליזם שעברו תרופות עם יתרחשו קלינית מבחינה משמעותיות תרופתיות שאינטראקציות סביר זה אין, לכן.
CYP2C9, CYP1A2, P450ציטוכרום של העיקריים האיזופורמים את מעכב אינו Stavudine

.לחלבון הקשורות תרופות של הפרמקוקינטיקה על להשפיע צפוי לא הוא, לחלבון קשור אינו שסטבודין מכיוון
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וdidanosine, lamivudine  עםstavudine  של משותף מתן לאחר, זמין כאשר(CI) 95%  של סמך בר רווח עם, מקסימום-CוAUC  על ההשפעות את מסכמות-4 ו3  טבלאות
.nelfinavir-קלינית מבחינה משמעותיות פרמקוקינטיות אינטראקציות נצפו לא.

על יחד שניתנה תרופה של השפעותstavudine:  עם תרופתיים בין אינטראקציה מחקרי של תוצאות3:  טבלה
ערכיםמקסימום-Cו AUCפלזמה סטוודין

AUC(95%  סטוודין שלאנסטוודין מינוןתרְּופהָ
CI(

סטוודין שלמקסימוםג
CI()95%

ג"מ100, דידנוזין
q12h ימים4  למשך

4q12h  עבור ג"מ40
ימים

10↔↑17%

ג"מ150, למוודין
בודדת מנה

↔18בודדת מנה ג"מ40
(92.7-00.6%)

↑ 12%(100.3-126.1%)

q8h ג"מ750, נלפינביר
ימים56  למשך

q12h עבור ג"מ30-40
ימים56

8↔↔

.עלייה מציין ↑

<10%. של ירידה או עלייה מתכווןאו, שינוי שאין מציין ↔

-HIV.ב נגועים חוליםא

פעולה שיתוף על סטוודין של השפעות: סטוודין עם תרופתיים בין אינטראקציה מחקרי תוצאות4:  טבלה
ערכיםמקסימום-Cו PlasmaDrugAUC  ניתנת

AUC של-Coאנסטוודין מינוןתרְּופהָ
מנְֹוהלָ
CI)(95%  תרופה

-שיתוף שלמקסימוםג

תרופה ניתנת
CI()95%

q12h עבור ג"מ100, דידנוזין
ימים4

↔↔q12h10 ימים4  למשך ג"מ40

יחיד ג"מ150, למוודין
מנָהָ

↔18בודדת מנה ג"מ40
(90.5-107.6%)

↔
(87.1-110.6%)

56q8h  עבור ג"מ750, נלפינביר
ימים

↔↔q12h8 ימים56  למשך ג"מ30-40

<10%. של ירידה או עלייה מתכווןאו, שינוי שאין מציין ↔

-HIV.ב נגועים חוליםא

 שקיבלו אסימפטומטיים-HIV ב נגועים מבוגרים מטופלים-12 בzidovudine  אוlamivudine  של בפרמקוקינטיקה קלינית מבחינה משמעותיים שינויים נצפו לא:למיבודין
).שעות12  כל ג"מ(300  למיווודין של מרובות מנות עם בשילוב) ג"מ(zidovudine 200  של אחת מנה

 עם בשילובzalcitabine  בין מובהקת פרמקוקינטית אינטראקציה הייתה לא. מומלץ אינוlamivudine  בריאים גברים נבדקים19  של במחקר אלפא ואינטרפרון.
-lamivudineב השימוש, לכָןֵ. זה של תאי התוך הזרחון את לעכב עשויים וזלציטבין למיוודין lamivudine. עם משותף מתן ידי על השתנו לא -SMXו  TMP30%  של וירידה

  הביא(ממוצע±  )SD בAUC- של ,lamivudine של הפה בפינוי13% ± 29%  של ירידהlamivudine  של הפרמקוקינטיות התכונות. למיווודין של כליות בפינוי36% ±
 מתן. מוצלב בעיצוב החמישית המנה עם ג"מ300  למיווודין של במקביל מתן עם ימים5  במשך ביום פעם ג"מSMX TMP/ עםlamivudine 23% ± 43%  של לעלייה
ל יחד ניתנוHIV  של ג"מ300  של בודד במינון טיפול קיבל מטופל כל. אקראי, פתוח, יחיד מרכז של מוצלב במחקרlamivudine  וTMP-160  ג"מSMX/800  של משותף

Lamivudine וSMX( /sulfamethoxazole )TMP-trimethoprim/עם חולים-14

ושימוש אינדיקציות
.ומעלה12  וגיל מעל ג"ק60  ששוקלים בחוליםHIV 1- בזיהום לטיפול מיועדות אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב-Lmivudine וStavudine  טבליות

נגד התוויות
.בטבליה הכלולים מהרכיבים אחד לכל קלינית משמעותית יתר רגישות עם בחולים אסורות-lamivudine וStavudine  של קבוע במינון משולבות טבליות
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אזהרות
 עם לשימוש הנחשבות התרופות כל עבור המלא המרשם מידע עם להתייעץ יש. התרופות משתי אחת המכילים לתכשירים במקביל להינתן איןולמיוודין סטוודין טבליות
-Lmivudine.וStavudine  טבליות עם משולב טיפול התחלת לפני-Lmivudine וStavudine  טבליות

:ולמיוודין סטוודין

:סטאטוזיס עם חמורה הפטומגליה/לקטית חומצה
 ותרופות סטבודין כולל, בשילוב או לבד נוקלאוזידים של באנלוגים שימוש עם דווחו, קטלניים מקרים כולל, סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חמצת

 רטרוספקטיביים ומחקרים עוקבים מחקרים, היטב מבוקרים פרוספקטיביים בניסויים הוערכו לא לקטית חמצת של יחסיים ששיעורים למרות. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות
 ממושכת וחשיפה יתר השמנת, נקבה מין. סטבודין המכילים אנטי-רטרו-ויראליים לשילובים יותר קרובות לעתים קשור להיות עשוי זה נדיר שאירוע כך על מצביעים

.אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם ודידאנוזין סטבודין של השילוב את שקיבלו הרות בנשים דווחה קטלנית לקטית חמצת. סיכון גורמי להיות עשויים לנוקלאוזידים

 סיכון גורמי ללא בחולים גם דווחו לקטית חמצת של מקרים, זאת עם; כבד למחלת ידועים סיכון גורמי עם מטופל לכלstavudine  מתן בעת זהירות משנה לנקוט יש
 תסמינים או); נשימה וקוצר טכיפניאה( נשימתיים תסמינים); במשקל מוסברת בלתי פתאומית וירידה בטן כאבי, הקאות, בחילות( עיכול תסמיני, כללית עייפות. ידועים

.לקטית חמצת תסמונת התפתחות על להעיד עשויים נוירולוגיים

 בכבד רעילות או לקטית חמצת, סימפטומטית היפרלקטטמיה על המעידים מעבדתיים או קליניים ממצאים שמפתח חולה בכל-stavudine ב הטיפול את להשעות יש
).טרנסמינאזות של בולטות עליות בהיעדר גם וסטאטוזיס הפטומגליה לכלול העשויה( בכבד

וריבאווירין אינטרפרון מבוססי משטרים עם השתמש
 פרמקוקינטית לאינטראקציה עדות נראתה שלא למרות. סטבודין כמו פירמידין נוקלאוזיד של אנלוגים של הזרחון את להפחית יכולribavirin  כי הראו במבחנה מחקרים

 חלקם( כבד פיצוי אי., במקבילHCV- HIV/ב הנגועים בחוליםstavudine  עם יחד ניתנה ריבאווירין כאשרHIV) HCV/ של וירולוגי דיכוי אובדן, למשל( פרמקודינמית או
 או עם אינטרפרון המקבלים מטופלים. וריבאווירין ואינטרפרוןHIV  עבור משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים במשותף שנדבקו חוליםHCV- .HIV/ב התרחש) קטלני

 כמתאימה להיחשב צריכה בסטבודין הטיפול הפסקת. כבד פיצוי אי במיוחד, לטיפול הקשורות רעילות אחר צמוד במעקב להיות צריכים-stavudine וribavirin  בלי
,ריבאווירין, אינטרפרון של הפסקה או מינון הפחתת. רפואית מבחינה

סטוודין
:נוירולוגיים תסמינים

. לקטית חמצת של במסגרת התרחשו הללו המקרים רוב. סטבודין כולל משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים רחוקות לעיתים דווחה מוטורית חולשה
 לאחר להחמיר או להימשך עשויים התסמינים). נשימה ספיקת   אי כולל(Barre Guillain- תסמונת של הקלינית ההצגה את לחקות עשויה המוטורית החולשה התפתחות

.הטיפול הפסקת

 גבוהה בתדירות התרחשה היקפית נוירופתיה. בסטבודין טיפול שקיבלו בחולים דווחה, ברגליים או בידיים כאב או עקצוץ, תחושה בחוסר המתבטאת, היקפית נוירופתיה
).לוואי תגובות ראה( דידנוזין כולל, במקביל נוירו-טוקסי תרופתי טיפול או נוירופתיה של היסטוריה, מתקדמתHIV  מחלת עם בחולים יותר

, משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול במהלך. משמעותית בסיסית כבד מחלת עם-HIV ב נגועים בחולים הוכחו לאstavudine  של והיעילות הבטיחות:ורעילות בכבד פגיעה
 להיות שעלולים חמורים כבד אירועי כולל, כבד בתפקודי הפרעות של מוגברת תדירות יש, כרונית פעילה כבד דלקת לרבות, קיים כבד בתפקוד הפרעה עם לחולים

.הטיפול של הפסקה או הפסקה לשקול יש, כאלה בחולים כבד במחלת להחמרה עדות יש אם. המקובלת לפרקטיקה בהתאם אותם לנטר ויש, קטלניים

 מוות מקרי. בלבד-stavudine ב לשימוש בהשוואה והידרוקסיאוריאה דידאנוזין עם בשילוב-stavudine ב המטופלים בחולים להופיע עשוי בכבד לרעילות מוגבר סיכון
.בכבד רעילות של סימנים אחר צמוד במעקב להיות צריכים זה בשילוב המטופלים חולים. זה שילוב שקיבלו בחולים התרחשו בכבד לרעילות המיוחסים

:הלבלב דלקת

 תמימים בחולים הן, הידרוקסיאוריאה בלי או עם, דידאנוזין שכלל משולב ממשטר חלק היהstavudine  כאשר הטיפול במהלך התרחשו קטלנית ולא קטלנית לבלב דלקת
 רעיל אחר חומר וכל) הידרוקסיאוריאה בלי או עם( ודידאנוזין סטבודין של השילוב את להשעות יש. החיסוני הדיכוי לדרגת קשר ללא, בטיפול ניסיון עם בחולים והן בטיפול
. המטופל של צמוד ובמעקב מיוחדת בזהירות להתבצע צריכה הלבלב דלקת של מאושרת אבחנה לאחרstavudine  של החזרה. לבלב לדלקת חשד עם בחולים ללבלב

.הידרוקסיאוריאה ולא דידנוזין להכיל צריך לא החדש המשטר

למיבודין
 קליניות עדויות התרחשו, כרוניתB  הפטיטיס עבור-lamivudine ב שטופלו-HIV ב נגועים שאינם בחולים קליניים בניסויים:טיפול לאחר הפטיטיס של החמרה

 מחדש להופעה בנוסף(ALT)  טרנסמינאז אלנין בסרום עלייה ידי על בעיקר זוהו אלו החמרות-lamivudine. ב הטיפול הפסקת לאחר הפטיטיס של להחמרה ומעבדתיות
 שלאחר מניסיון דווחו דומים אירועים. מהמקרים בחלק מוות מקרי על דווח, מעצמם מוגבלים היו האירועים שרוב שנראה למרות )B )HBV. הפטיטיס נגיף שלDNA  של

 הטיפול להפסקת הסיבתי הקשר-HBV. ב וגם-HIV ב הנגועים בחולים למיווודין מכילים שאינם למשטריים למיווודין המכילים-HIV ב טיפול ממשטרי שינויים לאחר השיווק
 אם לקבוע כדי ראיות מספיק אין. הטיפול הפסקת לאחר חודשים מספר לפחות ומעבדתי קליני מעקב עם צמוד במעקב להיות צריכים מטופלים. ידוע אינו בלמיודין
.הטיפול לאחר הפטיטיס של ההחמרה מהלך את משנהlamivudine  של מחדש התחלה

הלבלב דלקת
 להשתמש יש, הלבלב דלקת להתפתחות אחר משמעותי סיכון גורם או הלבלב דלקת של היסטוריה, לאנטי-רטרו-ויראלית קודמת חשיפה של היסטוריה עם ילדים בחולים

 ראה(. לבלב דלקת על המצביעות מעבדתיות חריגות או תסמינים, קליניים סימנים מתרחשים אם מיד-lamivudine ב הטיפול את להפסיק יש. בזהירות-lamivudine ב
).שליליות תגובות
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Lamivudine: המכילים מוצרים בין חשובים הבדלים
 פותחHBV EPIVIR-. פומית ובתמיסהHBV EPIVIR- בטבליות מאשר(lamivudine)  פעיל מרכיב אותו של יותר גבוה מינון מכילות-Stavudine וLamivudine  טבליות

TRIZIVIR®. אוHBV, EPZICOM- EPIVIR, EPIVIR-ל במקביל-Stavudine וLamivudine  טבליות לתת איןB.  כרונית כבד דלקת עם חולים עבור

זהירות אמצעי

ולמיוודין סטוודין

 של הראשוני השלב במהלך. סטבודין כולל, משולב אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול שטופלו בחולים דווחה חיסוני שחזור תסמונת:החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת
זיהום כגון( שיוריים או אופורטוניסטיים לזיהומים דלקתית תגובה לפתח עלולים מגיבה שלהם החיסון שמערכת חולים, משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול

jirovecipneumonia )PCP(  avium, cytomegalovirus, Pneumocystis Mycobacteriumיחַסַ. נוספת והערכה נוספת הערכה לחייב שעלול מה), שחפת או.

. אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים נצפוcushingoid"  מראה"ו חזה הגדלת, פנים בזבוז, פריפריאלי בזבוז), תאו דבשת( שומן הרחבת:שומן של מחדש חלוקה
.סיבתי קשר הוכח לא. כיום ידועים אינם אלו אירועים של הטווח ארוכות וההשלכות המנגנון

.בהמודיאליזה לחולים או דקה/ל"מCrCL  ≤50  עם לחולים מומלצות אינן-Lmivudine וStavudine  טבליות:לקוי כליות תפקוד עם חולים

-stavudine.וlamivudine  של קבוע במינון שילוב מכילה שהטבליה מכיוון-Lmivudine וStavudine  טבליות לתת אין, מינון בהתאמת צורך יש אם

:למיבודין

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

).נוסף למידעHBV EPIVIR- של לאריזה תוספת ראה( מופחתת טיפול לתגובת ונקשרה ללימוודין עמידHBV  של הופעה זוהתה, כרוניתB  הפטיטיס עבור

 בנוכחות למיווודין המכילים אנטי-רטרו-ויראליים משטרי שקיבלו-HIV ב נגועים בחולים גם דווחה ללימודין לעמידות הקשוריםB  הפטיטיס וירוס של וריאנטים של הופעה
).אזהרות ראה( הטיפול לאחר הפטיטיס של החמרות דווחו כן כמוB.  ההפטיטיס נגיף עם במקביל זיהום

למטופלים מידע

:ולמיוודין סטוודין טבליות
.בלבד הפה דרך לבליעה מיועדות ולמיוודין סטוודין טבליות

.מנות מהחמצת ולהימנע קבוע מינון בלוח-Lmivudine וStavudine  טבליות נטילת של החשיבות על המטופלים את ליידע יש

.צום בתנאי-Lmivudine וStavudine  טבליות נטילת על המטופלים את ליידע יש

 כוללHIV, -1-ב לזיהום הקשורות במחלות ללקות להמשיך עלולים הם וכיHIV, -1-ב לזיהום תרופה אינן-Lmivudine וStavudine  טבליות כי המטופלים את ליידע יש
.דם זיהום או מיני מגע באמצעות לאחריםHIV 1- להעברת הסיכון את כמפחית הוכח לא זה משולב שטיפול להם   להודיע יש. אופורטוניסטיים זיהומים

-Lmivudine.וStavudine  בטבליות שימוש בעת רופא השגחת תחת להישאר לחולים   להמליץ יש

 וההשפעות הסיבה וכי אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים להתרחש עשויה בגוף שומן של הצטברות או מחדש חלוקה כי המטופלים את ליידע יש
.זה בשלב ידועות אינן אלו מצבים של הטווח ארוכות הבריאותיות

 אם. שלהם הרופא עם להתייעץ מבלי המינון את לשנות צריכים לא מטופלים. שנקבע כפי יום כל-Lmivudine וStavudine  טבליות ליטול המטופלים את ליידע יש
 למטופלים   להמליץ יש. הבאה המנה את להכפיל למטופל אסור, מנה על מדלגים אם, זאת עם. האפשרי בהקדם הבאה המנה את לקחת המטופלים על, מנה החמצה

.אחרת תרופה בכל שימוש על לרופא לדווח

 מוסברת בלתי ירידה הכוללים, לקטית חמצת תסמונת או סימפטומטית היפרלקטטמיה של בתסמינים המוקדמת ההכרה בחשיבות המטופלים את ליידע יש:סטוודין
 ייתכן. רפואי לטיפול מיד לפנות צריכים אלו תסמינים מתפתחים שאצלם חולים. מוטורית וחולשה נשימה קוצר, עייפות, הקאות, בחילות, בבטן נוחות אי, במשקל

.הטיפול הפסקת שתידרש

.היקפית נוירופתיה על ודיווח איתור לגבי בסטבודין טיפול המקבלים צעירים בילדים מטפלים להדריך יש

, תחושה בחוסר מתבטאת היקפית שנוירופתיה לכך מודעים להיות המטופלים על. היקפית נוירופתיה היאstavudine  של חשובה רעילות כי המטופלים את ליידע יש
 מחלת עם בחולים ביותר הגבוהה בשכיחות מתרחשת היקפית נוירופתיה כי לחולים לייעץ יש. לרופאיהם אלו תסמינים על לדווח יש וכי, ברגליים או בידיים כאב או עקצוץ

HIVרעילות מתפתחת אם בסטבודין הטיפול הפסקת שתידרש ייתכן וכי, היקפית נוירופתיה של היסטוריה או מתקדמת.

 מאשר יותר גבוהה להיות עשויה הלוואי תופעות שכיחות, דומות רעילות בעלי אחרים חומרים עם בשילוב-stavudine ב שימוש נעשה שכאשר המטופלים את ליידע יש
 בלי או עם, ודידאנוזין סטבודין של בשילוב המטופלים בחולים להופיע עשוי, קטלנית להיות שעלולה, בלבלב לדלקת מוגבר סיכון. לבד משמשstavudine  כאשר

זה בשילוב המטופלים חולים אחר מקרוב לעקוב יש. הידרוקסיאוריאה
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. והידרוקסיאוריאה דידנוזין עם בשילוב-stavudine ב המטופלים בחולים להופיע עלול, קטלנית להיות שעלולה, בכבד לרעילות מוגבר סיכון. הלבלב דלקת של תסמינים
.זה משילוב להימנע יש

 לייעץ יש. אופורטוניסטיים זיהומים כולל-HIV, ב לזיהום הקשורות מחלות ולחטוף להמשיך עלולים ושהם-HIV, ב לזיהום תרופה אינו שסטבודין המטופלים את ליידע יש
 מיני מגע באמצעות לאחריםHIV  להעברת הסיכון את כמפחית הוכח לא בסטבודין שטיפול להם   להודיע יש. בסטבודין שימוש בעת רופא השגחת תחת להישאר לחולים

.זה בשלב ידועות אינןstavudine  של הטווח ארוכות שההשפעות המטופלים את ליידע יש. דם זיהום או

 הבריאותיות וההשפעות הסיבה וכי אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים להתרחש עלולה בגוף שומן של הצטברות או מחדש חלוקה כי המטופלים את ליידע יש
.זה בשלב ידועות אינן אלו מצבים של הטווח ארוכות

.סטבודין המכילים אלה כולל, אנטי-רטרו-ויראלי משטר כל על ההקפדה בחשיבות המטופלים את ליידע יש

:למיבודין
 אם. פומית ותמיסתHBV EPIVIR- טבליות כמו(lamivudine)  פעיל מרכיב אותו של יותר גבוה מינון מכילות-Lmivudine וStavudine  טבליות כי לחולים   להודיע יש

 בטבליותlamivudine  של ובמינון בפורמולציה להשתמש יש-HIV, וב-HBV ב כפול שנדבק מטופל של-HIV ב הטיפול במשטרlamivudine  לכלול החלטה מתקבלת
Stavudineו Lmivudine-)לא -HBV.(EPIVIR

 לדון למטופלים לייעץ יש. הופסק-lamivudine ב הטיפול כאשר מסוימים במקרים התרחשה הכבד במחלת שהידרדרות-HBV ו-HIV ב במקביל שנדבקו חולים ליידע יש
.זה בשלב ידועות אינןlamivudine  של הטווח ארוכות שההשפעות לחולים   להודיע יש. שלהם הרופא עם במשטר שינוי בכל

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

תרופות בין אינטראקציות
סטוודין

.סטבודין עם בשילוב בזידובודין משימוש להימנע יש, לכןstavudine.  של זרחון
 אלו אינטראקציות של הקלינית המשמעות-ribavirin. וdoxorubicin  ידי על רלוונטיים בריכוזים גם מעוכבstavudine  של שהזרחון כך על מצביעים במבחנה נתונים

.)אזהרות ראה(. הללו מהתרופות אחת עם-stavudine ב בו-זמני בשימוש בזהירות לנקוט יש, לכן; ידועה אינה במבחנה

תאי התוך את תחרותי באופן לעכב עשוי זידובודין)תרופתיות בין אינטראקציות: קלינית פרמקולוגיה ראה

 במיוחד, במקביל הניתנות אחרות תרופות עם אינטראקציות של אפשרות לשקול יש. פעילה אורגנית קטיונית הפרשה ידי על בשתן בעיקר מסולק למיווודין:למיבודין
trimethoprim)., למשל( האורגנית הקטיונית ההובלה מערכת דרך פעילה כליות הפרשת הוא שלהן העיקרי החיסול נתיב כאשר

 אחת אף של המינון את לשנות מומלץ לא). קלינית פרמקולוגיה ראה(-43% ב(AUC)  ללימוודין החשיפה את מעלה ביום פעם ג"מSMX 800 /ג"מTMP 160  כי הוכח
carinii  ריאות בדלקת לטיפול המשמשים אלו כמוSMX TMP/ של יותר גבוהים מינונים שלlamivudine  של הפרמקוקינטיקה על ההשפעה לגבי מידע אין. מהתרופות

.Pneumocystisשל לזה דומים כליות פינוי מנגנוני בעלות אחרות תרופות עם אינטראקציות לגבי זמינים נתונים אין .lamivudine

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

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
 במינון לאדם מחשיפה, בהתאמה-168, ו39  פי(AUC)  חשיפה שיצרו במינונים מסרטן היה לא סטבודין, וחולדות בעכברים שנתיים של קרצינוגניות במחקרי:סטוודין
ו) עכברים(250  פי של חשיפה ברמות התרחשו זכרים בחולדות השתן   בשלפוחית ממאירים וגידולים וחולדות בעכברים וממאירים שפירים כבד גידולי. המומלץ הקליני

.המומלץ הקליני במינון לאדם מחשיפה) חולדות(-732

 תדירות את העלהvivo, stavudine in  מתן לאחר עצם מח בתאי קלסטוגני היהstavudine  ימים3  למשך יום/ג"ק/ג"מ2000  עד600  של במינונים לעכברים הפה דרך.
 בתאי טרנספורמציה שעברו המוקדים תדירות את והגביר) מטבולית הפעלה ללא, ל"מ/מיקרוגרם250  עד25  של ריכוזים( אנושיים בלימפוציטים הכרומוזומים סטיית

 הניבvivo.  in גופיים חוץ במבחניםstavudine , המיקרו-נוקלוס במבחן). מטבולית הפעלה ובלי עם) , ל"מ/מיקרוגרם2500  עד25  של ריכוזים( עכברים של פיברובלסט
 הפעלה ובלי עםStavudine . עכברים מיקרו-גרעין ובבדיקת, עכברים של פיברובלסט ובבדיקות במבחנה אנושיים לימפוציטים של קלסטוגנזה במבחני חיוביות תוצאות

Stavudine ב מוטגני היה לאAmes, E. coli- יונק תאי של קדימה המוטציות במבחני או, הפוכה מוטציהHGPRT,  CHO/מטבולית

.ליום ג"ק/ג"מ1  של קליני מינון לאחר שנצפה ממה216  פי עד) מקסימוםC על בהתבסס( חשיפות עם בחולדות בפוריות לפגיעה עדות נראתה לא

) חולדות(58  ופי) עכברים(10  פי עד של בחשיפה קרצינוגני לפוטנציאל עדות הראו לא וחולדות בעכבריםlamivudine  עם טווח ארוכי קרצינוגניות מחקרי:למיבודין
 אך, במבחנה תאים של טרנספורמציה במבחן או מיקרוביאלית מוטגניות של במסך פעיל היה לא למיווודין-HIV. ב לזיהום המומלץ הטיפולי במינון אדם בבני שנצפו מאלה
 שום הראה לאlamivudine , זאת עם. עכברים של לימפומה ובמבחן מתורבתים אנושיים לימפוציטים באמצעות ציטוגנטי במבחן במבחנה חלשה מוטגנית פעילות הראה
ב לזיהום המומלץ במינון אדם בבני מאלו45  עד35  פי של פלזמה רמות שיצר מה, ג"ק/ג"מ2,000  עד של פומיים במינונים בחולדהvivo in  גנוטוקסית לפעילות עדות
.HIV-אדם בבני מאלו70  עד47  פי פלזמה רמות מייצר, ליום ג"ק/ג"מ4,000  עד של במינונים לחולדות שניתן הלימוודין, הרבייה ביצועי על במחקר,

הרֵיָֹון
'ג הריון קטגוריית

 להשתמש יש. הרות בנשים היטב ומבוקרים נאותים מחקרים איןStavudine  וLmivudine- הפוטנציאלי הסיכון על עולים הפוטנציאליים היתרונות אם רק ההריון במהלך.
Stavudine וLmivudine- בקטגוריה שניהם מסווגים .C בטבליות

 גילו ולא ליום ג"ק/ג"מ1  של קליני במינון שנראה מזה, בהתאמה-183, ו399  פי עד) מקסימוםC על בהתבסס( חשיפות עם וארנבות בחולדות בוצעו רבייה מחקרי:סטוודין
, לאדם399  פי של בחשיפה בחולדות עלתה, מלאה לא או צלייה ללא החזה עצם של העצם עצם, השלד של נפוצה וריאציה של בעוברים השכיחות. לטרטוגניות עדות
. האנושית מהחשיפה135  פי בערך של השפעה ללא האנושית מהחשיפה216  פי צוין ההשתלה לאחר קל אובדן. לאדם216  פי של בחשיפה השפעה נצפתה שלא בעוד

135  בכפי הושפעה לא יילודים של שהישרדות בעוד, האנושית מהחשיפה399  פי התרחשה) ימים4  גיל עד לידה( חולדות של מוקדמת ילודים של בתמותה עלייה
 בבעלי רבייה מחקרי. האם של בפלזמה מהריכוז כמחצית היה העובר ברקמת הריכוז. השליה דרך לעובר מועבר-stavudine ש הראה בחולדות מחקר. האנושית מהחשיפה

.האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים
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.הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון במהלך בסטוודין להשתמש יש. הרות בנשיםstavudine  של היטב ומבוקרים נאותים מחקרים אין

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

 ספקי. הפוטנציאלי הסיכון על בבירור עולה הפוטנציאלית התועלת אם רק ומומלץ ההריון במהלך בזהירות ודידאנוזין סטבודין של בשילוב להשתמש יש). סטאטוזיס
.בכבד סטאטוזיס תסמונת/חלב חומצת של מוקדם לאבחון ערניים להיות צריכים, סטבודין המקבלות-HIV, ב נגועות בהריון בנשים המטפלים בריאות שירותי

 שמייצר מה, בהתאמה, ליום ג"ק/ג"מ-1,000 ו ליום ג"ק/ג"מ4,000  עד של הפה דרך שניתנו במינונים ובארנבות בחולדות בוצעו רבייה מחקריC.  קטגוריה הריון:למיבודין
 בארנב נראו עוברים של מוקדמת לתמותה עדויותlamivudine.  עקב לטרטוגניות עדות נצפתה לא. למבוגרים-HIV ה מינון של מזו בערך35  פי עד של פלזמה רמות

 וארנבות בחולדות מחקרים. אדם בני של מזו35  פי עד של חשיפה ברמות בחולדה זו להשפעה אינדיקציה הייתה לא אך, אדם בבני שנצפו לאלו דומות חשיפה ברמות
.השליה דרך לעובר מועבר למיוודין כי הראו בהריון

 ג"מ150  שקיבלו נשים(10  להריון38  משבוע החל למיוודין שקיבלו הרות מנשים בדגימות פרמקוקינטיות מדידות בוצעו, אפריקה בדרום שנערכו קליניים מחקרים-2 ב
 שקיבלו נשים(16  להריון36  משבוע החל או) אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות ללא ביום פעמיים ג"מ300  למיווודין שקיבלו-10 ו זידובודין עם בשילוב ביום פעמיים

 דומה הייתה הרות בנשים למיווודין של פרמקוקינטיקה. יעילות על מידע לספק נועדו או תוכננו לא אלו מחקרים). זידובודין עם בשילוב ביום פעמיים ג"מ150  למיווודין
 מהם נבדקים של בתת-קבוצה. וחבל ילודים, אימהות סרום בדגימות כלל בדרך דומים היוLamivudine  ריכוזי. בהריון שאינם מבוגרים ואצל לידה לאחר שהתקבלו לאלו

 ל"מ/ג"מק5.2  עד-2.1 ו) ביום פעמיים ג"מ(150  ל"מ/ג"מק-2.5 ל1.2  בין נעו למיווודין של השפיר מי ריכוזי, ממברנות של טבעי קרע בעקבות שפיר מי דגימות התקבלו
 ממחקרים הזמין מאוחר בהריון בטיחות על המצומצם למידע לוואי תופעות בסעיף עיין. האם של הסרום מרמות2  מפי גבוהים היו כלל ובדרך). ביום פעמיים ג"מ(300
הסיכונים על עולים הפוטנציאליים היתרונות אם רק ההריון במהלך-Lamivudine ב להשתמש יש. אלה

מניקות אמהות
 הפוטנציאל בגלל. הלידה לאחרHIV  של העברה מסיכון להימנע כדי תינוקותיהן את להניק לא-HIV ב הנגועות לאמהות ממליצים ומניעתן מחלות לבקרת המרכז

.ולמבודין סטוודין טבליות מקבלות הן אם להניק לא לאמהות להורות יש, יונקים תינוקות אצל חמורות לוואי לתופעות הפוטנציאל בגלל וגםHIV  להעברת

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

 בחלב גם מופרשLamivudine . בפלזמה מאלה יותר גבוהים מעט היו בחלב למיווודין שריכוזי הראה למיווודין של ג"ק/ג"מ45  שקיבלו מניקות בחולדות מחקר:למיבודין
 ג"מ-300 ו ביום פעמיים למיווודין ג"מ(150  משולב טיפול או) ביום פעמיים ג"מ(300  למיווודין של מונותרפיה שקיבלו אמהות-20 מ שהתקבלו אם חלב של דגימות. אם

.למיווודין של למדידה ניתנים ריכוזים בעלות היו) ביום פעמיים זידווודין

בילדים שימוש
 לתת אין, זו חולים לאוכלוסיית להתאים ניתן שלא קבוע מינון של שילוב שזהו מכיוון. ילדים בחולים נחקרה לא-Lmivudine וStavudine  טבליות של הפרמקוקינטיקה

.שנים12  לגיל מתחת שהם או ג"ק-60 מ פחות ששוקלים ילדים לחולים-Lmivudine וStavudine  טבליות

:גריאטרי שימוש
 באופן. יותר צעירים ממטופלים שונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני חולים של מספיק מספר כללו לא-Lmivudine וStavudine  של קליניים מחקרים

 טיפול או נלוות מחלה ושל, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקפת, זהירה להיות צריכה קשיש לחולה המינון בחירת, כללי
50<  עם כליות ליקוי להם שיש או מינון להפחתת הזקוקים לחולים אותה לרשום אין, קבוע במינון שילוב הן טבליות-Lmivudine ו-Stavudine ו מאחר. אחר תרופתי

CrCLדקה/ל"מ.

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

 קשישים מטופלים(38%) -15/40 ב היקפיים נוירופתיים תסמינים או היקפית נוירופתיה נצפו-HIV, ב מתקדם זיהום עם לחולים מונותרפיה מורחבת גישה בתוכנית
 נוירופתיה, המורחבת הגישה לתוכנית שנרשמו חולים-12,000 כ מתוך. יומי יום פעמיים ג"מ20  שקיבלו קשישים מטופלים(16%) -8/51 ו ביום פעמיים ג"מ40  שקיבלו
 אחר מקרוב לעקוב יש. ביום פעמיים ג"מ20  שקיבלו מהחולים-25% ו ביום פעמיים ג"מ40  שקיבלו מהחולים-30% ב התפתחו פריפריים נוירופתיים תסמינים או היקפית

.היקפית נוירופתיה של ותסמינים סימנים לאיתור קשישים חולים

שליליות תגובות
וStavudine  עם שדווחו הלוואי תופעות-Lmivudine. וStavudine  בטבליות בשימוש צפויות להיות עשויות ולמיוודיןStavudine  עם המדווחות לוואי תופעות

Lmivudine-להלן מוצגות.

:סטוודין
 את מיד להפסיק צריכים לקטית לחמצת חשד עם חולים. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב-stavudine ב שטופלו בחולים התרחשה קטלנית לקטית חמצת

.מאומתת לקטית חמצת עם חולים עבורstavudien  של לצמיתות הפסקה לשקול יש-stavudine. ב הטיפול

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

 תרופתי בטיפול המטופלים בחולים יותר גבוהה בתדירות ומופיעה, למינון קשורה, חמורה להיות שעלולה, היקפית סנסורית לנוירופתיה גם נקשר בסטוודין טיפול
.היקפית נוירופתיה. בעבר שחוו בחולים או-HIV, ב מתקדם זיהום עם בחולים, דידאנוזין כולל, נוירוטוקסי

ל הקשורה היקפית נוירופתיה. הידיים או הרגליים בכפות כאב או עקצוץ, תחושה בחוסר כלל בדרך המתבטאת, נוירופתיה להתפתחות המטופלים אחר לעקוב יש
Stavudine-חולפים התסמינים אם. הטיפול הפסקת לאחר זמני באופן להחמיר עשויים הסימפטומים, מסוימים במקרים. מיידי באופן יופסק הטיפול אם להיפתר עשויה 

 של לצמיתות הפסקה לשקול יש, חידוש לאחר חוזרת נוירופתיה אם). וניהול מינון ראה( המינון במחצית הטיפול חידוש את לסבול עשויים המטופלים, לחלוטין
.stavudine

 דלקת. לבד משמשstavudine  כאשר מאשר יותר גבוהה להיות עשויה הלוואי תופעות שכיחות, דומות רעילות עם אחרים חומרים עם בשילוב משמשstavudine  כאשר
. הידרוקסיאוריאה בלי או עם, ודידאנוזין סטבודין של בשילוב המטופלים בחולים יותר גבוהה בתדירות מתרחשות הכבד בתפקוד והפרעות היקפית נוירופתיה, הלבלב
 ואמצעי אזהרות ראה( והידרוקסיאוריאה דידנוזין עם בשילוב-stavudine ב המטופלים בחולים יותר גבוהה בתדירות להופיע עלולות בכבד ורעילות קטלנית לבלב דלקת

).זהירות

5. בטבלה מסופקות מבוקר מונותרפיה במחקר(stavudine)  סטבודין שקיבלו מבוגרים בחולים שהתרחשו נבחרות קליניות לוואי תופעות

מונותרפיה במחקר נבחרים קליניים לוואי אירועי5:  טבלה

(%) אחוז
בסטוודין

) ביום פעמיים ג"מ(40
(n=412)

זידובודין
) ביום פעמים3  ג"מ(200

(n=402)
שליליים אירועים

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

ׁשלִׁשּול

54
50

49
44

היקפי נוירולוגי
נוירופתיה/תסמינים

5239

פריחה

והקאה בחילה

40
39

35
44

.מבוקר מונותרפיה במחקר סטבודין שקיבלו המבוגרים החולים412  מתוך-3 ב נצפתה הלבלב דלקת
6. בטבלה מסופקות מבוקרים משולבים מחקרים משני סטבודין שקיבלו אנטי-רטרו-ויראליים נאיביים מבוגרים בחולים שהתרחשו נבחרות קליניות לוואי תופעות
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)משולב טיפול( לימודיםבSTART-2 ובSTART -1 ב נבחרות קליניות לוואי תופעות6:  טבלה
(%) אחוז
ב2 התחל1 התחל

+ סטוודין
+ למיוודין

אינדינביר
)n=100ג(

+zidovudine
+ למיוודין

+ סטוודין
+ דידנוזין

+zidovudine
+ למיוודין

שליליים אירועים
אינדינביר

)n=102(
אינדינביר

102)n=ג(
אינדינביר

)n=103(
.הלימוד למשטר ליחס קשר ללא, חומרה כלא
-205 ב משולש שילוב משטרי שני השווה40( stavudine  ביום פעמיים ג"מ )אינדינביר בתוספת למיווודין בתוספת זידובודין או אינדינביר בתוספת דידאנוזין בתוספת.ב

2START  קיבלו המטופלים. לטיפול תמימים מטופלים
בחילה. שבועות48 =  בסטבודין הטיפול משךג

ׁשלִׁשּול

ראֹׁש ּכאְבֵ

פריחה

הקֲָאָה

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

היקפי נוירולוגי
נוירופתיה/תסמינים

872110

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

10. בטבלה מסופקותAI455-019)  מחקר( מבוקר מונותרפיה במחקר שדווחו נבחרות מעבדה חריגות

ב,אמונותרפיה במחקר למבוגרים נבחרות מעבדה חריגות7:  טבלה

(%) אחוז
סטוודין

) ביום פעמיים ג"מ(40
(n=412)

זידובודין
) ביום פעמים3  ג"מ(200

(n=402)
ּפרָמָטֶרֶ

.מעבדה הערכות בוצעו שעבורם חולים עבור שהוצגו נתוניםא
 של עליון גבול= ULN . שבועות53 =  בזידווודין טיפול של חציון משך; שבועות79 =  בסטוודין טיפול של חציון משךב

.נורמה
ULN( x≤1.4)עמילאז  ULN(  x

ULN( ALT )SGPT( )<5.0 x
AST )SGOT( )<5.0

11
13
14

10
11
13

קליני תרגול במהלך נצפה
 אלו אירועים. תדירות של הערכות לבצע ניתן לא, ידוע לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחים שהם מכיוון. בסטבודין אישור לאחר שימוש במהלך זוהו הבאים האירועים

.אלו גורמים של שילוב או-stavudine ל הסיבתי הקשר, הדיווח תדירות, חומרתם בשל להכללה נבחרו

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

.אנורקסיה-העיכול במערכת הפרעות
 הפרעות )].אזהרות ראה( קטלניים מקרים כולל הלבלב דלקת–אקסוקריניות בבלוטות הפרעות

.ומקרוציטוזיס טרומבוציטופניה, לויקופניה, אנמיה-המטולוגיות
.מיאלגיה-שריר-שלד .כבד ספיקת ואי כבד דלקת), אזהרות ראה( כבד וסטאטוזיס כבד וסטאטוזיס לקטית חמצת-ּכבָדֵ

).אזהרות ראה, לקטית חמצת של במצב לרוב המדווחת( חמורה מוטורית חולשה, שינה נדודי-עצבים מערכת

-HIV:ב קליניים ניסוייםLamivudine: 

 ביום פעמים3  ג"מzidovudine 200  בתוספת ביום פעמיים ג"מlamivudine 150  עם טיפול במהלך5%  ≥ של בתדירות נבחרות קליניות לוואי תופעות:מבוגרים
8. בטבלה מופיעות לזידובודין בהשוואה

,B3001, A3002,(A3001 (B3002  מבוקרים קליניים ניסויים בארבעה) תדירות5% ≥( נבחרים קליניים לוואי אירועי8Se:  טבלה
ג"מ150  למיוודין
ביום פעמיים
זידובודין בנוסף

251( =)n
* זידובודין

230( =)n לוואי תופעת
בכללותו הגוף
ראֹׁש ּכאְבֵ

ועייפות חולשה
צמרמורת או חום

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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העיכול מערכת

בחילה
ׁשלִׁשּול
והקאות בחילות

בטן כאבי בתיאבון ירידה או/ו אנורקסיה

בטן התכווצויות
בעיכול בעיות

33%
18%
13%
10%

9%
6%
5%

29%
22%
12%

7%
11%

3%
5%

עצבים מערכת
נוירופתיה

 אחרות שינה והפרעות שינה נדודי
סחרחורת

דיכאון הפרעות

12%
11%
10%

9%

10%
7%
4%
4%

הנשימה מערכת

 האף של ותסמינים סימנים
שיעול

20%
18%

11%
13%

עור
9%6%בעור פריחות

שריר-שלד
ושלד שרירים כאבי

מיאלגיה
ארתרלגיה

12%
8%
5%

10%
6%
5%

.זלציטבין עם בשילוב זידובודין או זידובודין של מונותרפיה*

ב תרופות3  של שילוב במשטרי( ביום פעמיים ג"מ150  למיבודין או ביום פעם ג"מ300  למיוודין שקיבלו בחולים שדווחו הקליניות הלוואי תופעות של והתדירות הסוגים
20001- EPV40001 ו- (EPVנדודי, חלומות, ראש כאבי, חולשה או/ו עייפות, סחרחורת, בחילות היו הטיפול קבוצות בשתי ביותר השכיחות הלוואי תופעות. דומים היו 

.בעור ופריחה אחרות שינה והפרעות שינה
ו,NUC3002 NUCA3002, NUCA3001, EPV20001  המבוקרים הקליניים בניסויים למיוודין שקיבלו(0.3%)  המבוגרים החולים2,613  מתוך-9 ב נצפתה הלבלב דלקת

.B3007-

9. בטבלה מסוכמות הטיפול במהלך שנצפו נבחרות מעבדה חריגות

 קליני קצה נקודת ומחקר,B3002) B3001, A3002, (A3001  שבועות24  של קצה נקודת מחקרי בארבעה במבוגרים נבחרות מעבדה חריגות של שכיחות9:  טבלה
(B3007)

24  של פונדקאית קצה נקודת לימודי
*שבועות

קלינית קצה נקודת
*לימוד

למיבודין
זידובודין

למיבודיןועוד
נוכחי פלוס

תרֶּפַיהָ

דמה תרופת

‡נוכחי טיפול

ועוד
מבִחְןָ

†זידובודין)הסף רמת(

 מוחלטת נויטרופילים ספירת
/750>)mm3(

)ל"ד/גרם(<8.0  המוגלובין
ULN (>5.0  דם טסיות

ULN( (x x ULN( AST)<5.0
xALT )<5.0

ULN (x (2.5  בילירובין
ULN(x (<2.0  עמילאז

7.2%5.4%15%13%

2.9%
0.4%
3.7%
1.7%
0.8%
4.2%

1.8%
1.3%
3.6%
1.8%
0.4%
1.5%

2.2%
2.8%
3.8%
4.0%

ND
2.2%

3.4%
3.8%
1.9%
2.1%

ND
1.1%

.חודשים12  היה במחקר החציוני הזמן משך*
.זלציטבין עם בשילוב זידובודין או זידובודין של מונותרפי טיפול או†
פלוס זידווודין או דידנוזין פלוס זידובודין, זידובודין היה הנוכחי הטיפול‡

.זלציטבין
 של עליון גבולND =  נעשה לא

ULN=  נורמלי

 כללו שדווחו לוואי תופעות, ההריון של האחרונים מהשבועות החל זידובודין עם בשילוב או לבד למיוודין קיבלו הרות נשים שבהם מבוקרים ובלתי קטנים במחקרים
 תרופות עם בשילוב למיוודין שקיבלו בנשים לבלב ודלקת כבד בתפקודי הפרעות על דווח, השיווק שלאחר בניסיון. ולידה לידה של וסיבוכים השתן בדרכי דלקות, אנמיה

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

 תרופות עם בשילוב או לבד למיווודין שקיבלו אנטי-רטרו-ויראלי נוקלאוזיד ניסיון בעלי ילדים בחולים נצפתה, מסוימים במקרים קטלנית שהייתה, הלבלב דלקת
 מהחולים שלושהlamivudine.  עם מונותרפיה שקיבלו בזמן בלבלב דלקת פיתחו(14%)  חולים14 (A2002),  פתוח מינון הגדלת במחקר. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות

 חולים-236 ב נצפתה לא הלבלב דלקתACTG300,  במחקר. לבלב דלקת פיתחו(18%)  חולים12 (A2005),  שני פתוח במחקר. הלבלב דלקת של מסיבוכים מתו הללו
-ritonavir וzidovudine  עם בשילוב פתוחה בתוויתlamivudine  שקיבלו זה במחקר אחד במטופל נצפתה הלבלב דלקתzidovudine.  פלוס-lamivudine ל שאקראיים

.בדידנוזין המונותרפי הטיפול הפסקת לאחר

ב לטיפול המשמש מהמינון) ביום ג"מ(100  למיווודין של יותר נמוך במינון השתמשו כרוניתB  בהפטיטיס קליניים ניסוייםLamivudine הפטיטיס עם בחוליםB  כרונית:
.HIV-עם ביותר השכיחות הלוואי תופעות  lamivudineראש וכאב28%);  לעומת(24%  ועייפות חולשה21%);  לעומת(25%  וגרון אף, אוזניים דלקות היו פלצבו לעומת 
 בבדיקות ועלייה-CPK ב עלייה, בסרום בליפאז עלייה-ALT, ב עלייה היוlamivudine  עם שדווחו ביותר השכיחות המעבדתיות הפרעות. בהתאמה21%),  לעומת(21%

 טיפול ותגובת לתרופות מופחתת ברגישות הקשורה-lamivudine, ב טיפול במהלךHBV  של ויראליים מוטנטים של הופעה על דווח כן כמו. הטיפול לאחר כבד תפקודי
.מופחתת
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 מדווחים שהם מכיוון-lamivudine. ב אישור לאחר שימוש במהלך זוהו הבאים האירועים, קליניים מניסויים שדווחו הלוואי לתופעות בנוסף:קליני תרגול במהלך נצפה
 הפוטנציאלי הסיבתי הקשר או הדיווח תדירות, חומרתן של שילוב בשל להכללה נבחרו אלה אירועים. תדירות של הערכות לבצע ניתן לא, ידוע לא בגודל מאוכלוסיה מרצון

.ללימוודין

 מערכת .בגוף שומן של הצטברות/מחדש חלוקה:בכללותו הגוף
.סטומטיטיס:העיכול

:כללי .גליקמיה היפר:ומטבולית אנדוקרינית
.חּולׁשהָ
, בכבד וסטאטוזיס לקטית חמצת:וללבלב כבד .טחול, לימפדנופתיה), בטיפול המתקדמת חמורה ואנמיה טהורים אדומים תאים של אפלזיה כולל( אנמיה:ולימפטי חמי

.אורטיקריה, אנפילקסיס:יתר רגישות B. הפטיטיס של טיפול לאחר החמרה, הלבלב דלקת

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

.גירוד,

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

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

 ההמטולוגיות והבדיקות קליניים תסמינים או סימנים נרשמו לאlamivudine;  של גרם6  שבלע מבוגר של אחד מקרה על דווח-lamivudine. ל ידוע נוגדן אין:למיבודין
 של ג"ק/ג"מ-5 ב שימוש כלל השני המקרה; למיווודין של ג"ק/ג"מ7  של בודדת מנה היה אחד מקרה-ACTG300. ב דווחו בילדים יתר מנת של מקרים שני. תקינות נותרו

lamivudineשעות(4  המודיאליזה באמצעות הוסרה למיוודין של זניחה שכמות מכיוון. קליניים תסמינים או סימנים נרשמו לא המקרים בשני. יום30  במשך ביום פעמיים
. למיווודין של יתר מנת של באירוע קלינית תועלת תספק מתמשכת המודיאליזה אם ידוע לא, אוטומטית פריטונאלית ודיאליזה מתמשכת אמבולטורית צפקית דיאליזה),

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

וניהול מינון
.בצום ביום פעמיים150mg- Lmivudine ו40mg Stavudine  משולבת טבלית הוא ג"ק60 ≥ במשקל למבוגרים המומלץ הפומי המינון:מבוגרים

:ילדים רפואת

.שנים12  ומגיל ג"ק60  מעל השוקלים למטופלים בצום ביום פעמיים טבליה)ג"מ150 /ג"מ(40  אחת ולמיוודין סטוודין טבלית

:מינון התאמת

 לוואי תופעות שחווים ואלה) דקה/ל"מ50 ≤ קריאטינין פינוי( מופחת כליות תפקוד עם אלה כגון, מינון להתאמת הזקוקים לחולים ולמיוודין סטוודין טבליות לרשום אין
.ג"ק/ג"מ של מינון למשטר הזקוקים לחולים-Lmivudine וStavudine  טבליות לרשום אין, בנוסף. מינון מגבילות

מסופק איך
, קבוע במינון משולבות טבליותLS40  במיכל ארוזות טבליות60 . השני בצד ורגיל אחד בצד חרוטHDPE  פגיעה מונעת רצועה עם נצמד מכסה ידי על סגור ל"מ50  של.

40mgStavudine  ו-150mg lamivudine  עם בשוליים שטוחות, עגולים טבליות, ורוד עד בהיר ורוד בצבע טבליות היא

:אחִסּון
:ולמיוודין סטוודין

.מילדים התרופות כל את הרחק. אור מפני הגנה. ג30° לגיל מתחת חנות
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 סטוודין טבליות למטופל מידע עלון
ולמיוודין

 ג"מ150  מכילה טבליה כלdeen) vue MIH lah and deen vue .(STA  ולמוודין סטוודין:גנרי שם
סטוודין של ג"מ-40 ו למיבודין של

?ולמיוודין סטוודין טבליות מהן
 הנגיף(HIV),  האנושי החיסוני הכשל בנגיף לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב משמשות ולמיוודין סטוודין טבליות
).הנרכש החיסוני הכשל תסמונת( לאיידס הגורם

 )Nuceloside )NRTI. של הפוך תעתוק מעכבי הנקראותHIV  נגד תרופות של סוג הן ולמיוודין סטוודין טבליות
 או-HIV ל מרפא אינוlamivudine - וstavudine  של זה שילוב. בגוףHIV  של הצמיחה הפחתת ידי על פועלים הם

 לסבול להמשיך עלול אתה, ולמיוודין סטוודין טבליות נטילת בזמן גם-HIV. ב לזיהום תרופה אין כיום. לאיידס
 את לראות המשך. מחלות המייצרים אחרים אורגניזמים ידי על הנגרמים זיהומים כולל-HIV, ל הקשורות ממחלות

.קבוע באופן שלך הרופא

 על להגן כדי. אחרים לאנשים הנגיף את להעביר-HIV ב שנדבק מאדם מונעות אינן ולמיוודין סטוודין טבליות
.אחרים גוף ונוזלי שלך הדם עם במגע לבוא מאחרים למנוע כדי זהירות באמצעי לנקוט להמשיך עליך אחרים

?ולמיוודין סטוודין טבליות ליטול אסור למי
 מכיוון ולמיוודין סטוודין משולבות טבליות ליטול צריכים לא) פאונד(132  ג"ק-60 מ פחות השוקלים אנשים

.אלו אנשים עבור תרופות של הנכון החוזק את מכילות אינן אלו שטבליות

, שלה הפעילים החומרים כולל, שלה מהמרכיבים לאחד אלרגי אתה אם ולמיוודיןStavudine  טבליות תיקח אל
stavudineפעילים הלא החומרים על לך לספר יכולים שלך הרוקח או הרופא. ולמיוודין.

חמורות דם בעיות כגון זו תרופה של הלוואי מתופעות שהחלים לאחר התרופה את מחדש להפעיל אין•
עד, חמורות כבד תגובות, לקטית חמצת,

.מייעץ הרופא
 שיש אחרות תרופות" ראה(. אחרות מסוימות תרופות נוטל אתה אם אלו תרופות תיקח אל•

.)תרופות של לרשימה" מהן להימנע

.אלרגית תגובה שחווית חושב אתה אם לרופא לך ספר

?אותו לאחסן צריך אני איך? ולמיוודין סטוודין טבליות ליטול עלי כיצד
 תופעות וכל והכבד הכליות תפקודי, הגוף משקל על בהתבסס הרופא הנחיות לפי בדיוק זו תרופה ליטול יש

 שלך הרופא או האחות, מהרוקח בקש, הללו ההנחיות את מבין אינך אם. אחרות תרופות עם לך שהיו הלוואי
, למנה מתגעגע אתה אם. אוכל וללא מלאה מים כוס עם ולמיוודין סטוודין טבליות ליטול יש. אותם לך להסביר

אל.שלך הקבוע במינון והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע אם. האפשרי בהקדם אותה קח
כפולה מנה לקחת

וStavudine  טבליות אחסן). שעות12  כל( ביום פעמיים1  כלל בדרך נלקחות-Lmivudine וStavudine  טבליות
Lmivudine-את לאחסן אין. ילדים של ידם מהישג ומרחיק מחום הרחק החדר בטמפרטורת היטב סגור בכלי 

.אור מפני התרופה על ולהגן לח במקום התרופה

.קבוע באופן זו תרופה ליטול יש

 מישהו או שאתה חושד אתה אם ?ולמיוודין סטוודין טבליות של יתר מנת לוקח מישהו אם לעשות עליי מה
 לבקרת למרכז או לרופא פנה. רפואית לעזרה מיד פנה-Lmivudine, וStavudine  טבליות של יתר מנת נטלת אחר

.רעלים
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?ולמבודין סטוודין טבליות נטילת בזמן אחרות תרופות לקחת יכול אני האם

 שוחח. לוואי תופעות או/ו ביעילות ירידה מכך וכתוצאה זו תרופה עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות תרופות
 ומוצרי מינרלים, ויטמינים כולל, מרשם ללא או אחרות מרשם תרופות כל נטילת לפני שלך והרוקח הרופא עם

.הטיפול במהלך, צמחים

?)ng הנקה( והנקה הריון לגבי מה

 אם שלך לרופא ספר. שלך הרופא עם שיחה לאחר רק בהריון-Lmivudine וStavudine  בטבליות להשתמש יש
.ולמיוודין סטוודין טבליות נטילת בזמן להריון להיכנס מתכננת או להריון נכנסת את

 להעברת הסיכון את להפחית כדי להניק לא-HIV ב נגועות לאמהות ממליץ(CDC)  ומניעתן מחלות לבקרת המרכז
 להניק לא לא, לכן. יונקים תינוקות אצל חמורות שליליות לתגובות הפוטנציאל ואת שלהן לתינוקות-HIV ב זיהום
.ולמבודין סטוודין טבליות נטילת בזמן תינוק

?ולמבודין סטוודין טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן

:הן-lamivudine וstavudine  טבליות של רצויות הלא ההשפעות

 של) ונפיחות כאב( דלקת כולל לעיתים, חמורה כבד הגדלת, בדם חלב חומצת של חמורה עלייה, לקטית חמצת•
:לכלול עשויים לקטית חמצת של תסמינים. למוות לגרום העלולה, כבד ספיקת ואי הכבד

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

 ולמיווודיןStavudine  טבליות ליטול הפסק, לפתע השתנה הרפואי מצבך אם או אלה בתסמינים מבחין אתה אם
 זמן במשך נוקלאוזיד תרופות שלקחו ואלו, משקל עודף עם חולות), הרות נשים כולל( נשים. לרופא מיד והתקשר

 והידרוקסיאוריאה דידנוזין-Lmivudine, וStavudine  טבליות של השילוב. לקטית חמצת לפתח יותר נוטים רב
 שלך הכבד תפקודי אחר מקרוב לעקוב צריך שלך הרופא. למוות לגרום שעלול, לכבד לנזק שלך הסיכון את מעלה

 שימוש של היסטוריה לך ויש-Lmivudine וStavudine  טבליות נוטל אתה אם של הזה השילוב את נוטל אתה אם
.כבד מצב או באלכוהול רב

 חוסר מרגיש אתה אם מיד שלך לרופא ספר. והרגליים הידיים של עצבית הפרעה היא היקפית נוירופתיה•
.הידיים או/ו הרגליים בכפות כאב או צריבה, עקצוץ, תחושה

 כאבי מפתח אתה אם מיד שלך לרופא ספר. למוות לגרום עלול זה. הלבלב של מסוכנת דלקת היא הלבלב דלקת•
.חום או/ו הקאות או בחילות, בטן

וstavudine  של הזה השילוב את ליטול הפסק, הבאות החמורות הלוואי מתופעות באחת נתקל אתה אם•
lamivudine-מיד שלך לרופא הודע או חירום רפואי לטיפול ופנה:

);כוורות או; הפנים או הלשון, השפתיים של נפיחות; הגרון סגירת; נשימה קשיי( אלרגית תגובה

אֹו; חולשה או שרירים כאבי
.כאב או עקצוץ, תחושה לחוסר לגרום שעלולה), עצבית פגיעה( היקפית נוירופתיה

 עם ודבר זו תרופה ליטול המשך. יותר גבוהה בסבירות להופיע עשויות חמורות פחות, אחרות לוואי תופעות
:חווה אתה אם שלך הרופא
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o
o
o
o
o

;ראֹׁש ּכאְבֵ; בתיאבון ירידה או שלשולים, הקאות, קלות בחילות

;סחְרַחֹורתֶ
;שינה נדודי

 סביב מוגבר ושומן והפנים הרגליים, מהידיים שומן אובדן( הגוף שומן של מחדש חלוקה
).והגזע השד, הצוואר

פריחה

צמרמורת או חום

o
o

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

כלשהי לוואי תופעת עבורlamivudine - וstavudine  בטבליות השימוש את להפסיק ממך מבקש שלך הרופא אם
 הלוואי מתופעות שהתאוששת לאחר שלך הרופא של ייעוץ ללאivudine ולמstavudine  עם מחדש להתחיל אין,

.הללו

שלך לרופא תודיע
אתה אם שלך לרופא ספרlamivudine,  וstavudine  של השילוב נטילת לפני

·
·
·

;כליות מחלת יש
;כבד מחלת יש
;כבד מדלקת סבלת או יש

·
·
·

). ג"ק(60  פאונד-132 מ פחות שוקלים
הלבלב דלקת

)עקצוץ ותחושת תחושה חוסר( היקפית נוירופתיה של היסטוריה

 שלא היא המשמעות-FDA. ה שלC  הריון קטגוריית היא ולמיוודין סטוודין משולבות טבליות. בהריון אתyאם•
 במהלך איידס-HIV/ב לטפל מאוד חשוב. נולד שטרם לתינוק יזיק-stavudine ו למיווודין של השילוב אם ידוע

.שלך הטיפול אפשרויות על שלך הרופא עם שוחח. התינוק את להדביק הסיכון את להפחית כדי ההריון

 למנוע כדי. יונק תינוק על השפעתם ומה אם לחלב עוברים ולמיבודין סטבודין אם ידוע לא.. מניקה את אם•
.להניק לאHIV  נשאיות לאמהות מומלץ, נגועים לא לתינוקות הנגיף העברת

 הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, מנה שכחת אם. מנה תחמיצו אל•
.קבוע באופן המתוכננת הבאה המנה את רק ולקחת שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה

.אחרת הורה שלך הרופא כן אם אלא זו תרופה של כפולה מנה קחאל•
.שלך לרופא פנה, מנות מדי יותר מחמיץ אתה אם•
.המיון לחדר או המקומי הרעל בקרת למרכז מיד פנה, זו תרופה מדי יותר שנטלת חושד אתה אם•

הבאים הזהירות באמצעי נקוט
 אינה זו תרופה. מחטים ושיתוף מוגן לא מין כגון גבוה בסיכון פעילויות לגבי שלך הרופא הוראות אחר עקוב

.זו בתרופה הטיפול במהלך לאחרים הנגיף את להעביר יכול עדיין ואתה איידס אוHIV  מרפאה

.בכבד או/ו בלבלב לפגיעה הסיכון את להגביר עלול אלכוהול. מאלכוהול הימנע
 החלב דרך לתינוקHIV  יעבירו לא שהן כך להניק לאHIV  עם לאמהות מייעץ ומניעתן מחלות לבקרת המרכז
.שלך התינוק את להאכיל ביותר הטובה הדרך לגבי שלך הרופא את שאל. שלהן

כללי מידע
 עבור זו בתרופה להשתמש אין. למטופל המידע בעלון המפורטות מאלה אחרות למטרות לפעמים ניתנות תרופות

תתן אל. עבורו נרשמה שלא מצב
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.להם להזיק עלול זה. לך שיש מצב אותו להם יש אם גם, אחרים לאנשים אלו תרופות

 אם-lamivudine. וstavudine  של משולבות טבליות על ביותר החשוב המידע את מסכם למטופל זה מידע עלון
.אלו תרופות על מידע שלך הרופא או מהרוקח לבקש יכול אתה. שלך הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה

Ltd  עם קשר צרו נוסף למידע
ArcolabStrides

Bilekahalli, Opp. IIMB
,באנרגאטה דרך

560076–  בנגלור
הֹודּו
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