
والميفودينستافودين أقراص
فقطXر

تحذير
أو وحدها النيوكليوزيد نظائر باستخدام القاتلة ، الحاالت ذلك في بما باالنتقال ، المصابة الشديدة الكبدية واالضطرابات اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

األخرى.التعرق ومضادات والالميفودين ، ستافودين ، ذلك في بما مجتمعة ،

يجب للفيروسات. مضادة أخرى عوامل مع والديدانوزين الستافودين من مزيجاً تلقين الالئي الحوامل النساء في القاتل اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

انظر (المحتملة المخاطر بوضوح تتجاوز المحتملة الفوائد كانت إذا إال به يوصى وال الحمل أثناء بحذر والديدانوزين الستافودين بين الجمع استخدام

.)الحملواالحتياطات: التحذيرات

في هيدروكسيوريا ، بدون أو مع الديدانوزين ، يتضمن دمج نظام من جزءاً ستافودين كان عندما العالج أثناء الدماغي وغير القاتلي البنكرياس التهاب حدث

والمعالجة.السيئة - المعالجة من كل

عن وتوقفوا البشرية المناعة نقص وفيروس   )B )HBVالكبدالتهاب بفيروس المصابين المرضى في  Bالكبد التهابات من شديدة حاالت عن اإلبالغ تم

عن يتوقفون الذين المرضى في األقل على أشهر عدة مدار على والمخبرية السريرية المتابعة خالل من كثب عن الكبدية الوظيفة مراقبة يجب الالميفودين.

بمضادات العالج بدء ضمان يتم فقد مناسباً ، ذلك كان إذا الوبائي. الكبد التهاب وفيروس البشرية المناعة نقص بفيروس لإلصابة ويتعرضون الالميفودين

.)التحذيراتانظر ( Bالكبد التهاب

وصف

والمكونات الالميفودين ، من ملغ 150 و الستافودين من ملغ 40 النشطة المكونات على مغلف غير قرص كل يحتوي الفم. طريق عن لإلعطاء  lamivudineو  Stavudineأقراص

النقية.والمياه المغنيسيوم ستيرات البوفيدون ، األحمر ، الحديديك أكسيد الصوديوم ، كروسكارميلوز الالمائية ، الغروية السيليكا الجريزوفولفين ، السليلوز الخاملة

.)(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس ضد نشط اصطناعي ، ثيميدين نيوكليوزيد نظير هو  )(d4Tستافودين

HBV.  1-وHIV  ضدنشاط له اصطناعي نيوكليوزيد نظير هوLamivudine )3TC( 

التالية:الهيكلية الصيغة لديه ستافودين . deoxythymidine-3didehydro-'-3'، '2 هو لستافودين الكيميائي االسم ستافودين:

83 حوالي مئوية درجة 23 عند الستافودين ذوبان قابلية تبلغ 224.22. جزيئي ووزن 4ا2ن12حC10الجزيئية الصيغة مع مصفرة بيضاء إلى بيضاء بلورية صلبة مادة هو ستافودين

0.144.هو مئوية درجة 23 عند لستافودين الماء   /أوكتانول- nتقسيم معامل جليكول. البروبيلين في مل   /مجم30 و الماء في مل   /مجم

هو  Lamivudineواحد. -بيريميدين-1( -2(H-  )يلأوكساثيوالن-5-ميثيل-1،3-هيدروكسي 2-(أمينو-1- -4- )المستقلةالدول رابطة R) ، 2هو الميفودين الكيميائي االسم الميفودين:

جزيئي :ووزن 3ا3ن11حC8لـ جزيئية صيغة لها . thiacytidine-′ ، 3dideoxy-3′ ، ′2  (-)باسم  Lamivudineإلى أيضاً اإلشارة تمت للسيتيدين. التناظري للديوكسي متماثل  (-)

Sالتالية الهيكلية الصيغة لها 229.3.

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

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

Source : USFDA

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


المجهرياالحياء علم

العملآلية

النشط. الفوسفات ثالثي ستافودين مستقلب إلى خلوية كينازات بواسطة فسفرته يتم  RT( )-1 HIVالفوسفاتثالثي ثيميدين الطبيعية الركيزة مع التنافس خالل  من (Kستافودين:

إنهاء في التسبب طريق وعن  )ميكرومتر0.032 إلى 0.0083  =أناStavudineمن ، نيوكليوزيد نظير وهو  thymidineالعكسي ، النسخ نشاط الفوسفات ثالثي ستافودين يثبط

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

للميتوكوندريا.النووي

. )TP)-TC3الفوسفات ثالثي الميفودين الفوسفات ، ثالثي 5-النشط مستقلبه إلى الالميفودين فسفرة يتم الخاليا ، داخل اصطناعي. نيوكليوزيد نظير هو الميفودين الميفودين:

TPالفيروسي. النووي الحمض في النوكليوتيدات نظير دمج بعد النووي الحمض سلسلة إنهاء عبر  RT( )-1 HIVلـالعكسي النسخ تثبيط في TP -TC 3لعمل الرئيسي األسلوب يتمثل
-TC 3 للثدييات النووي الحمض لبوليميراز ضعيف مثبط هوα  و وDNA polymerase  الميتوكوندرياγ.

فيتروفي البشرية المناعة نقص فيروس تحمل في

الدواء تركيز اللمفاوية. الخاليا وخطوط الوحيدات ، وخاليا المحيطي ، الدم في النواة أحادية الخاليا في للستافودين للفيروسات المضاد النشاط قياس تم المختبرفي الستافودين:

العدائي للنشاط مضافة مادة الستافودين أظهر المختبر ، في . 1HIV-لـ والسريرية المختبرية العزالت مقابل ميكرومتر 4 إلى 0.0009 من  )50IC)50٪ بنسبة  1HIV-تكاثر لمنع الالزم

-1. البشرية المناعة نقص لفيروس المضاد التآزري النشاط إلى مضافة مادة زالسيتابين أو تينوفوفير أو ديدانوزين أو أباكافير مع باالشتراك ستافودين أظهر زيدوفودين. مع باالشتراك

Ribavirin ،  بين العالقة إثبات يتم لم أضعاف. 5 إلى 2.5 بمقدار ستافودين من -1 البشرية المناعة نقص فيروس مضاد نشاط من قلل اختبارها ، تم التي ميكرومتر 9-45 بتركيزات

البشر.في  1HIV-تكرار وتثبيط لستافودين  1HIV-لفيروس المختبر في القابلية

في الليمفاوية والخاليا الوحيدة الخاليا ذلك في بما (الخاليا خطوط من عدد في -1 البشرية المناعة نقص فيروس ضد الميفودين من للفيروسات المضاد النشاط تقييم تم الميفودين:

  /ميكروغرام0.23  =ميكرومتر 1 (ميكرومتر 15 إلى 0.003 حدود في  )فعالةتركيزات ٪ 50 (القيم كانت EC50القياسية. الحساسية فحوصات باستخدام  )الجديدالبشري المحيطي الدم

2.007 إلى 0.200 النطاق: (ميكرومتر 0.426 قيم EC  50متوسط بالمقاومة مرتبطة طفرات بدون للعالج الساذجين األشخاص من البشرية المناعة نقص فيروس أعطى . )مل

من أساسية عينة  135= n ( Biosciences Monogramمن  )ميكرومتر4.08 إلى 1.44 (ميكرومتر 2.35 و  )COLA40263من أساسية عينة 93  =ن ( Vircoمن  )ميكرومتر

ESS30009( . منمختلفة مجموعات ضد الميفودين قيم تراوحت 50األوروبيةالمفوضيةAG( )-1 HIV  2-عزالت وضد ميكرومتر ، 0.120 إلى 0.001 منHIV  0.120 إلى 0.003 من

4-خاليا في . 4MT-خاليا في أضعاف 3.5 بمقدار  1HIV-لفيروس المضاد الالميفودين نشاط من  )ميكرومترRibavirin ) 50قلل المحيطي. الدم في النواة أحادية الخاليا في ميكرومتر

MT  القهقرية.للفيروسات مضاداً تآزرياً نشاطاً مختلفة بنسب زيدوفودين مع باالشتراك الميفودين أظهر -1 ، البشرية المناعة نقص بفيروس المصابة

مقاومة

تحليل أظهر بالستافودين. عولجوا الذين المرضى من أيضاً عليها الحصول وتم  )محددةساللة (المختبرفي للستافودينالمنخفضة الحساسية ذات  1HIV-عزالت اختيار تم ستافودين:

من أكثر قيم 50الخاللي.المثانة التهاب أظهرت مرضى أربعة من العالج بعد ما عزالت أن  ً)شهرا6-29 (طويلة لفترات أحادياً عالجاً يتلقون مريضاً 61 من  1HIV-لعزالت الظاهري النمط

المرتبطة الطفرات على واحد مريض من  1HIV-عزالت احتوت هؤالء ، بين من األساسية. للعزالت المسبقة المعالجة قابلية متوسط   من أعلى  ً)ضعفا16 إلى 7 من (أضعاف 4

 RTجين في الطفرات عن الكشف يتم لم المتعددة. النوكليوزيدات بمقاومة المرتبطة  Q151Mالطفرة على آخر مريض من العزالت واحتوت  ، K219Eو  T215Yزيدوفودين بمقاومة

ستافودين.الحساسية لتغيرات الجيني األساس تحديد يتم لم اآلخرين. المريضين من  1HIV-لعزالت

النسخ في معين أميني حمض الستبدال نتيجة كانت المقاومة أن الوراثي التحليل أظهر الخلوية. المزرعة  1HIV-لفيروس للالميفودين المقاومة المتغيرات اختيار تم الميفودين:

.I( /  V  184valine )Mأو isoleucineإلى إما الميثيونين بقايا تغيير 184 الكودون عند  1HIV-العكسي

الخاضعة السريرية التجارب في وزيدوفودين الميفودين السريرية العزالت حساسية رصد تم المرضى. من  zidovudineو  lamivudineمن لكل المقاومة  1HIV-سالالت عزل تم

المرضى معظم من -1 البشري المناعي العوز فيروس عزالت أصبحت زيدوفودين ، زائد الميفودين مع المركب العالج أو الالميفودين أحادي العالج يتلقون الذين المرضى في للرقابة.

المظهرية الحساسية استعادة تمت األساس ، خط عند للزيدوفودين المقاوم الفيروس يؤويون الذين المرضى بعض في أسبوعاً. 12 غضون في للالميفودين وراثيا ًنمطيا ًمقاومة

للزيدوفودين.مقاومة تمنح التي الطفرات ظهور تأخير إلى زيدوفودين زائد الميفودين مع المركب العالج أدى والزيدوفودين. بالالميفودين العالج من أسبوعاً 12 خالل للزيدوفودين

نقص بفيروس مصابين غير مرضى على أجريت التي الدراسات في الالميفودين. الخاليا لثقافة  HBVحساسية بانخفاض  YMDD polymerase HBVنموذج في الطفرات ارتبطت

بدليل وارتبطوا أكثر ، أو أشهر 6 لمدة يومياً الميفودين تلقوا الذين المرضى بعض في  YMDDطفرات مع  HBVعزالت عن الكشف تم  ، Bالمزمن الكبد التهاب مع البشرية المناعة

على المحتوية القهقرية الفيروسات مضادات نظم تلقوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في مماثلة  HBVطفرات عن اإلبالغ تم العالجية ؛ االستجابة انخفاض

.)التحذيراتانظر ( Bالكبد التهاب فيروس مع متزامنة عدوى وجود في الميفودين

المقاومةصليب

يحافظ أو   /ويختار أن يمكن طويلة لفترات ستافودين عالج أن الدراسات من العديد أثبتت . 1HIV-العكسية المنتسخة إنزيم مثبطات بين متصالبة مقاومة وجود لوحظ ستافودين:

E)/  K219Q ، F/  T215Y ، L210W ، K70R ، D67N ، M41Lأكثر أو زيدوفودين بمقاومة المرتبطة الطفرة ذات  1HIV-عزالت أظهرت زيدوفودين. بمقاومة المرتبطة الطفرات على
المختبر.في للستافودين منخفضة قابلية  )

إلى باإلضافة بالزيدوفودين عولجوا الذين المرضى بعض في . )(ddCوالزالسيتابين  )(ddIللديدانوزين متصالبة مقاومة للالميفودين المقاومة  1HIV-طفرات كانت الميفودين:

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

السريريةالصيدلة

2007Limited Arcolab Strides



البالغين:عند الدواء حركية
:والميفودينستافودين أقراص

عند التوالي ، على  ، Epivir®وأقراص  Zerit®كبسوالت في الموجودة لتلك مشابهاً المركبة األقراص من  Lamivudineو  Stavudineامتصاص ومدى معدل كان
.Lamivudineو  Stavudineأقراص على الغذاء تأثير تقييم يتم لم الصيام. حالة في أصحاء لمتطوعين إعطائها

القصوى البالزما تركيزات زادت . )1-3الجداول (البشري المناعي العوز فيروس بعدوى المصابين واألطفال البالغين المرضى في لستافودين الدوائية الحرائك تقييم تم ستافودين:

Cmax)(  البالزما تركيز زمن منحنى تحت الواقعة والمنطقةAUC)(  يكن لم كجم.   /مجم4 إلى 0.03 من تتراوح التي والمتعددة الفردية الجرعات من كل بعد الجرعة مع بالتناسب

ساعة.12 أو 8 أو 6 كل المتكرر اإلعطاء مع للستافودين كبير تراكم هناك

البيولوجيوالتوافر االمتصاص
نفس هو لستافودين الجهازي التعرض الجرعات. بعد واحدة ساعة غضون في البالزما في تركيزاته ذروة وتحدث بسرعة ، الستافودين يمتص الفم ، طريق عن تناوله بعد ستافودين:

1.الجدول في البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين في للستافودين الثابتة للحالة الدوائية الحركية المعلمات تظهر المحلول. أو الكبسوالت أو لألقراص التالي اإلعطاء

البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين البالغين في لستافودين الثابتة للحالة الدوائية الحرائك معلمات 1: الجدول

 BIDمجم 40 ستافودينمعامل

)8 =ن ( SD ±متوسط
454 ±2568أ)مل  /ساعة •نانوغرام (بالقاهرة األمريكية الجامعة

146 ±536)مل  /نانوغرام(األعلىج

9 ±8)مل  /نانوغرام(دقيقةج

ساعة.24 إلى 0 من أ

AUC =ج ساعة. 24 خالل المنحنى تحت الواقعة المنطقة
أو الصغير الحوض  =دقيقةجالبالزما. في تركيز أقصى  =األعلى

األدنى.البالزما تركيز

86٪ بالغاً مريضاً 12 في المطلق البيولوجي التوافر كان البشرية. المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في الفم طريق عن تناوله بعد بسرعة الميفودين امتصاص تم الميفودين:

المناعة نقص بفيروس مصابين بالغين 9 لـ يومياً مرتين كجم   /مجم2 بمقدار الفم طريق عن تناوله بعد الفموي. للمحلول 13٪  ±87٪ و مجم 150 للقرص  )SD ±متوسط   (٪16  ±

األعلىCو  )(AUCالوقت منحنى مقابل البالزما تركيز تحت الواقعة المنطقة . )SD ±يعني (مل   /ميكروغرام0.5  ±1.5 كان  )األعلى(Cالدم مصل في الالميفودين تركيز يكون البشرية ،

بفيروس مصاباً مريضاً 12 إلى الفم طريق عن الالميفودين من ملغ 25 استقصائية جرعة إعطاء تم كجم.   /مجم10 إلى 0.25 من مدى على الفموية الجرعة مع يتناسب بما زادت

من جراماً 72 البروتين ، من جراماً 34 الدهون ، من جراماً 75 حرارية ؛ سعرة 1099 (الطعام مع واحدة ومرة   الصيام حالة في مرة مناسبتين ، في أعراض بدون البشرية المناعة نقص

(23٪  ±40٪ كان التغذية حالة في األعلىج ؛ )ساعة0.3  ±0.9 : األعلى.(Tالصيام بحالة مقارنة  )ساعة1.3  ±3.2 : األعلى.(Tالتغذية حالة في أبطأ الالميفودين امتصاص كان . )الكربوهيدرات
الميفودين أقراص إعطاء يمكن لذلك ، والصيام ؛ التغذية حاالت في  )(AUC∞الجهازي التعرض في كبير فرق هناك يكن لم الصيام. حالة في عليه كانت مما أقل  )  SDمتوسط

يوماً 15 بعد 1.50 الطبيعية الكلى وظائف مع أعراض بدون البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين في الالميفودين تراكم نسبة كانت بدونه. أو الطعام مع فموي ومحلول

الفم.طريق عن يومياً مرتين كجم   /مجم2 تناول من

توزيع

يظهر والبالزما. الحمراء الدم خاليا بين بالتساوي ستافودين يوزع مل.   /ميكروغرام11.4 إلى 0.01 من تركيز مدى على مهمال ًالمصل ببروتينات ستافودين ارتباط كان ستافودين:

2.الجدول في التوزيع حجم

والتخليصوالتوزيع البيولوجي التوافر البشرية: المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين في لستافودين الدواء حركية معلمات 2: الجدول

ن
SD ±يعنيمعامل

الفم طريق عن البيولوجي التوافر

أ)(Lالتوزيع حجم  (٪)
أ)دقيقة  /مل(الجسم تخليص إجمالي

ب)دقيقة  /مل(الظاهرة الفموية التصفية

نصف أ  )دقيقة  /مل(الكلوية التصفية

أ)ح(وريدية جرعة لإلزالة ، عمر
ب)ح(فموية جرعة اإلطراح ، عمر نصف

ميالدي)الجرعةمن ٪ (الستافودين من البولي االنتعاش

86.4± 18.2

46± 21

594± 164

ج182 560±

237± 98

1.15± 0.35

1.6± 0.23

42± 14

25

44

44

113

39

44

8

39

الوريدي.التسريب من واحدة ساعة بعد أ

واحدة.فموية جرعة بعد ب

كجم.70 الجسم وزن بافتراض ج

ساعة.12-24 من أكثر د

كان اإلضافية. الدموية األوعية مساحات في يتوزع الالميفودين أن إلى يشير مما كجم ،   /لتر0.4  ±1.3 مريضاً 20 لـ  IVالالميفودين إعطاء بعد للتوزيع الظاهر الحجم كان الميفودين:

إلى 0.1 تركيز مدى على أنه المختبر في الدراسات أظهرت . ٪)36(<منخفض البشرية البالزما ببروتينات الالميفودين ارتباط إن الجسم. بوزن يرتبط وال الجرعة عن مستقال ًالتوزيع حجم

التركيز.عن مستقلة وكانت 57٪ إلى 53٪ من الحمراء الدم بكريات المرتبطة الالميفودين كمية تراوحت مل ،   /ميكروغرام100

القضاء  /األيض

كان . )2الجدول (اإلعطاء مسار عن النظر بغض التخليص إجمالي من ٪ 40 حوالي الكلوي القضاء يمثل البشر. في لستافودين الغذائي التمثيل مصير توضيح يتم لم ستافودين:

من المتبقية ٪ 60 من التخلص يتم الكبيبي. الترشيح إلى باإلضافة نشط أنبوبي إفراز إلى يشير مما الداخلي ، الكرياتينين تصفية متوسط   ضعف حوالي الكلوية التصفية متوسط

الذاتية.المسارات طريق عن دائم بشكل الدواء
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جرعة بعد ساعة 12 غضون في سلفوكسيد. عبر المستقلب هو للالميفودين المعروف الوحيد المستقلب اإلنسان ، في للتخلص. ثانوي طريق هو الميفودين استقالب الميفودين:

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

المصل.في المستقلب هذا تركيزات تحديد

التصفية كان الميفودين ، من ملغ 300 واحدة فموية جرعة أعطوا أصحاء أشخاص 9 في النشط. الكاتيوني العضوي اإلفراز طريق عن البول في تغيير دون الميفودين غالبية من التخلص يتم

 ±متوسط   (دقيقة   /مل75.2  ±280.4 الكلوية التصفية كان واحدة ، وريدية جرعة أعطوا البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً مريضاً 20 في . )SD ±يعني (دقيقة   /مل56.9  ±199.7 الكلوية
SD( ،  16  ±٪ 71 يمثل ما وهو ٪)   متوسط± SD(  المناعي العوز فيروس بعدوى المصابين المرضى من واحدة جرعة على أجريت التي الدراسات معظم في الالميفودين. إزالة إجمالي من

للتخلص النصفي العمر متوسط   تراوحت الجرعات ، بعد ساعة 24 لمدة المصل من عينات أخذوا الذين األصحاء األشخاص أو  ، Bالكبد التهاب فيروس بعدوى المصابين المرضى أو البشري ،

½t)(  دقيقة   /مل69.1  ±398.5 التصفية إجمالي كان البشرية ، المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في ساعات. 7 إلى 5 من) يعني± SD( . نصف وفترة الفم طريق عن التصفية كان

كجم.  /مجم10 إلى 0.25 من تتراوح فموية جرعات مدى على الجسم ووزن الجرعة عن مستقلين للتخلص العمر

وستافودين.الميفودين امتصاص على الغذاء تأثير

 Lamivudineو  Stavudineتركيبة أقراص تناول يجب لذلك ، سريرية. دراسة في  Lamivudineو  Stavudineتركيبة أقراص امتصاص ومدى معدل على الطعام تأثير تقييم يتم لم

الصيام.ظروف ظل في

الخاصينالسكان في الدوائية الحرائك

الكلوي:القصور

 Lamivudineو  Stavudineأقراص باستخدام ينصح ال لذلك ، هذه. الثابتة الجرعة تركيبة مع ممكن غير الالميفودين أو الستافودين جرعة تعديل
دقيقة.مل 50  <الكرياتينينتصفية من يعانون الذين للمرضى

كبدياختالل
بعد  )Cأو  Bتصنيف (الكبد لتليف ثانوي كبدي اختالل من يعانون البشرية المناعة نقص بفيروس مصابين غير مرضى 5 في لستافودين الدوائية الحرائك تغيير يتم لم ستافودين:

ملغ.40 واحدة جرعة إعطاء

الكبدية. الوظيفة تناقص طريق عن الدواء حركية معلمات تغيير يتم لم الكبد. وظائف اختالل من يعانون الذين البالغين عند للالميفودين الدوائية الخصائص تحديد تم الميفودين:

تعويضية.الال الكبد أمراض وجود في الالميفودين وفعالية سالمة تثبت لم الكبد. وظائف اختالل من يعانون الذين للمرضى الميفودين جرعة تعديل يلزم ال لذلك ،

الحملاالحتياطات: انظر حمل:

الحمل.أثناء والميفودين لستافودين الدوائية الحرائك عن متاحة بيانات توجد ال

المرضعاتاألمهات االحتياطات: انظر المرضعات:األمهات

الثدي.حليب في يفُرز الستافودين كان إذا ما المعروف غير من المرضعات. األمهات لدى للستافودين الدوائية الحرائك عن متاحة بيانات توجد ال ستافودين:

مجم 300 و يومياً مرتين الميفودين مجم 150 (مركباً عالجاً أو  ً)يوميامرتين مجم 300 (أحادي الميفودين عالج يتلقين أماً 20 من المأخوذة الثدي حليب من عينات الميفودين:

الميفودين.من للقياس قابلة تركيزات على تحتوي  ً)يوميامرتين زيدوفودين

المرضى:األطفال
إعطاء ينبغي ال المرضى ، هؤالء لتناسب تعديلها يمكن ال ثابتة جرعة تركيبة ألنها نظراً األطفال. مرضى في  Lamivudineو  Stavudineألقراص الدوائية الحرائك دراسة يتم لم

عاماً.12 عن أعمارهم تقل الذين أو كجم 60 عن وزنهم يقل الذين األطفال لمرضى  Lamivudineو  Stavudineأقراص

الشيخوخة:مرضى
عاماً.65 عن أعمارهم تزيد الذين المرضى في  Lamivudineو  Stavudineألقراص الدوائية الحرائك دراسة يتم لم

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

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

األدويةتفاعل
المركبة. Lamivudineو  Stavudineأقراص مع الدوائي للتفاعل دراسات أي إجراء يتم لم

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

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

دوائية تفاعالت تحدث أن المحتمل غير من لذلك ،  ؛ CYP3A4و  CYP2D6و  CYP2C19و  CYP2C9و  CYP1A2الرئيسية  P450السيتوكروم اإلسوية األشكال ستافودين يثبط ال

المسارات.هذه خالل من استقالبها يتم التي األدوية مع سريرياً مهمة

بالبروتين.المرتبطة لألدوية الدوائية الحرائك على يؤثر أن المتوقع غير فمن بالبروتين ، مرتبطاً ليس الستافودين ألن نظراً
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الميفودين ، ديدانوزين ، مع للستافودين المشتركة اإلدارة بعد توفره ، عند  )(CI٪ 95 ثقة فاصل مع ، األعلىوجيمبالقاهرة األمريكية الجامعة على التأثيرات 4 و 3 الجدوالن يلخص

سريرياً.هامة دوائية تفاعالت أي يالحظ لم ونلفينافير.

علىالمخدرات تعاطي آثار ستافودين: مع الدوائي التفاعل دراسات نتائج 3: الجدول
قيماألعلىجو  بالقاهرةاألمريكية الجامعة ستافودينبالزما

95٪(ستافودين في بالقاهرة األمريكية الجامعةأنستافودينجرعةدواء

CI(
ستافوديناألعلىج

CI( 95٪)

ملغ100ديدانوزين ،

q12hأيام 4 لمدة
4q12h لـ  ملغ40

أيام

10↔17٪

ملغ150الميفودين ،

واحدةجرعة

↔18واحدةجرعة  ملغ40
)92.7-00.6٪(

↑  12٪)100.3-126.1٪(

q8h ملغ750نلفينافير ،
يوما56ً لمدة

q12hلـ  ملغ30-40
يوما56ً

8↔↔

الزيادة.إلى يشير  ↑

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

البشرية.المناعة نقص بفيروس المصابون المرضى أ

الكوبالتعلى ستافودين آثار ستافودين: مع الدوائي التفاعل دراسات نتائج 4: الجدول
قيماألعلىجو  بالقاهرةاألمريكية الجامعة البالزمادواء

بالقاهرةاألمريكية الجامعةأنستافودينجرعةدواء

تدار

)95CI٪ (المخدرات

-Coمن األعلىج

المدارةالمخدرات

CI( 95٪)

q12hلـ  ملغ100ديدانوزين ،
أيام4

↔↔q12h10أيام 4 لمدة  ملغ40

مرتبطةغير  ملغ150الميفودين ،

جرعة

↔18واحدةجرعة  ملغ40
)90.5-107.6٪(

↔
) 87.1 -110.6٪(

56q8h لـ  ملغ750نلفينافير ،
أيام

↔↔q12h8يوماً 56 لمدة  ملغ30-40

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

البشرية.المناعة نقص بفيروس المصابون المرضى أ

تم والذين أعراض بدون البشري المناعي العوز بفيروس مصاباً بالغاً مريضاً 12 في زيدوفودين أو الميفودين الدوائية الحرائك في سريرياً مهمة تغيرات أي يالحظ لم الميفودين:

.)ساعة12 كل مجم 300 (الميفودين من متعددة جرعات مع  )مجم200 (زيدوفودين من واحدة جرعة إعطاؤهم

دراسة التسمية ، مفتوح واحد ، مركز في البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً مريضاً 14 إلى مشترك بشكل  )SMX)/  TMPسلفاميثوكسازول   /وتريميثوبريمالميفودين إعطاء تم

ذلك يصاحب ما إعطاء مع أيام 5 لمدة اليوم في واحدة مرة مجم  800SMX   /مجم 160TMP و الميفودين من مجم 300 واحدة بجرعة العالج مريض كل تلقى متقاطعة. عشوائية

 AUCفي  )SD ±متوسط   (23٪  ±43٪ قدرها زيادة إلى  lamivudineمع  SMX/  TMPلـ المشتركة اإلدارة أدت كروس. تصميم في الخامسة الجرعة مع مجم 300 الميفودين من

lamivudine ،  الفم طريق عن التصفية في 13٪  ±29٪ بنسبة وانخفاضlamivudine ،  الخصائص تغيير يتم لم الميفودين. الكلوية التصفية في 36٪  ±30٪ بنسبة وانخفاض

باستخدام ينصح ال وبالتالي، البعض. لبعضهما الخاليا داخل الفسفرة والزالسيتابين الالميفودين يثبط قد الالميفودين. مع المتزامن التناول طريق عن  SMXو  TMPلـ الدوائية

األصحاء.الذكور من 19 على أجريت دراسة في ألفا وإنترفيرون الميفودين بين الدوائية الحرائك في كبير تفاعل هناك يكن لم الزالسيتابين. مع الميفودين

واالستخداماالستطبابات
من ويبلغون كجم 60 من أقل يزنون الذين المرضى في  1HIV-عدوى لعالج القهقرية للفيروسات مضادة أخرى عوامل مع باالشتراك  Lamivudineو  Stavudineأقراص إلى يشار

أكثر.أو عاماً 12 العمر

موانع
اللوحي.الجهاز في الموجودة المكونات من ألي سريرياً هام حساسية فرط من يعانون الذين المرضى في ثابتة بجرعة والميفودين ستافودين مركب قرص استخدام يمُنع
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تحذيرات
يتم التي العوامل لجميع الكاملة الوصفات معلومات استشارة يجب العقارين. من أي على تحتوي التي المستحضرات مع بالتزامن تدار أن ينبغي ال والميفودينستافودين أقراص

.Tablets Lamivudineو  Stavudineمع المركب العالج بدء قبل  Lamivudineو  Stavudineأقراص مع استخدامها في النظر

والميفودين:ستافودين

دهني:تنكس مع الشديد الكبد تضخم   /اللبنيالحماض
الستافودين ذلك في بما مجتمعة ، أو وحدها النيوكليوزيد نظائر باستخدام المميتة ، الحاالت ذلك في بما الدهني ، التنكس مع الوخيم الكبدي والتضخم اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

الطولي الفوج فإن الجيدة ، الشواهد ذات المستقبلية التجارب في تقييمها يتم لم اللبني للحماض النسبية المعدالت أن من الرغم على األخرى. القهقرية الفيروسات ومضادات

الجنس يكون قد ستافودين. على تحتوي التي القهقرية الفيروسات مضادات بتركيبات األحيان من كثير في مرتبطاً يكون قد النادر الحدث هذا أن إلى تشير رجعي بأثر والدراسات

مع وديدانوزين ستافودين من مزيجاً تلقين الالئي الحوامل النساء عند القاتل اللبني الحماض عن اإلبالغ تم الخطر. عوامل من للنيوكليوزيدات المطول والتعرض والسمنة األنثوي

القهقرية.للفيروسات مضادة أخرى عوامل

المرضى في اللبني الحماض من حاالت عن اإلبالغ تم فقد ذلك ، ومع الكبد ؛ ألمراض معروفة خطر عوامل لديه مريض ألي ستافودين إعطاء عند خاص بشكل الحذر توخي يجب

النفس تسرع (التنفسي الجهاز أعراض  ؛ )المبررغير المفاجئ الوزن وفقدان البطن وآالم والقيء الغثيان (الهضمي الجهاز وأعراض العام التعب معروفة. خطر عوامل لديهم ليس الذين

اللبني.الحماض متالزمة تطور على العصبية األعراض تدل قد أو  ؛ )التنفسوضيق

(الواضحة الكبدية السمية أو اللبني ، الحماض أو بأعراض ، المصحوب الدم الكتات بفرط توحي معملية أو سريرية نتائج إلى يتطور مريض أي عند بالستافودين العالج تعليق يجب
.)الترانسامينازفي ملحوظة ارتفاعات وجود عدم حالة في حتى الدهني والتنكس الكبد تضخم تشمل قد والتي

والريبافيريناإلنترفيرون على القائمة األنظمة مع استخدم
أو الدوائية الحرائك على دليل وجود عدم من الرغم على ستافودين. مثل بيريميدين نيوكليوزيد نظائر فسفرة من يقلل أن يمكن الريبافيرين أن المختبر في الدراسات أظهرت

مرضى في ستافودين مع ريبافيرين مشاركة تمت عندما  )الفيروسيالكبد التهاب فيروس   /البشريةالمناعة نقص فيروس تفاعل فقد المثال ، سبيل على (الدوائية الديناميكية

المناعة نقص لفيروس القهقرية للفيروسات المضاد العالج يتلقون الذين المشتركة بالعدوى المصابين المرضى الوبائي. الكبد التهاب   /البشريةالمناعة نقص بفيروس مصابين

المعاوضة إزالة وخاصة بالعالج ، المرتبطة للسميات كثب عن وستافودين ريبافيرين بدون أو مع اإلنترفيرون يتلقون الذين المرضى مراقبة يجب والريبافيرين. واإلنترفيرون البشرية

ريبافيرين ،اإلنترفيرون ، وقف أو الجرعة تقليل الطبية. الناحية من مناسباً الستافودين تناول عن التوقف اعتبار يجب الكبدية.

ستافودين
العصبية:األعراض

قد اللبني. الحماض وضع في الحاالت هذه معظم حدثت الستافودين. ذلك في بما القهقرية للفيروسات المضاد العالج يتلقون الذين المرضى في نادراً حركي ضعف عن اإلبالغ تم

العالج.عن التوقف بعد تتفاقم أو األعراض تستمر قد . )التنفسيالجهاز فشل ذلك في بما (باريه جيالن لمتالزمة السريري العرض الحركي الضعف تطور يحاكي

األعصاب اعتالل حدث ستافودين. عالج يتلقون الذين المرضى في القدمين ، أو اليدين في األلم أو الوخز أو التنميل في يتجلى الذي المحيطية ، األعصاب اعتالل عن اإلبالغ تم

المتزامن ، العصبي السام الدوائي العالج أو العصبي ، االعتالل من تاريخ أو المتقدم ، البشرية المناعة نقص فيروس مرض من يعانون الذين المرضى في أكثر متكرر بشكل المحيطية

.)العكسيةالتفاعالت انظر (ديدانوزين ذلك في بما

المضاد العالج خالل الكامنة. الكبد أمراض من يعانون الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في ستافودين وفعالية سالمة إثبات يتم لم والسمية:الكبدي القصور

ذلك في بما الكبد ، وظائف تشوهات من متزايد تواتر لديهم النشط ، المزمن الكبد التهاب ذلك في بما الكبد ، في وظيفي خلل من يعانون الذين المرضى القهقرية ، للفيروسات

عن التوقف أو التوقف مراعاة فيجب المرضى ، هؤالء لدى الكبد مرض تفاقم على دليل هناك كان إذا القياسية. للممارسة وفقاً مراقبتها ويجب والمميتة ، الوخيمة الكبدية األحداث

العالج.

الوفيات حدثت بمفرده. ستافودين باستخدام مقارنة يوريا وهيدروكسي ديدانوزين مع باالشتراك بالستافودين عولجوا الذين المرضى في الكبدية السمية من متزايد خطر يحدث قد

الكبد.تسمم عالمات عن بحثاً كثب عن المجموعة بهذه عولجوا الذين المرضى مراقبة يجب المجموعة. هذه يتلقون الذين المرضى في الكبدية السمية إلى المنسوبة

البنكرياس:التهاب

الذين المرضى من كل في يوريا ، هيدروكسي بدون أو مع ديدانوزين ، يشمل تركيبي نظام من جزءاً ستافودين كان عندما العالج أثناء المميت وغير المميت البنكرياس التهاب حدث

في للبنكرياس سامة أخرى عوامل وأي  )يورياهيدروكسي بدون أو مع (وديدانوزين ستافودين توليفة تعليق يجب المناعة. كبت درجة عن النظر بغض والمعالجة ، السذاجة من يعانون

يجب كثب. عن المريض ومراقبة خاص بحذر البنكرياس اللتهاب مؤكد تشخيص بعد الستافودين استخدام إعادة إجراء يجب البنكرياس. بالتهاب إصابتهم في يشتبه الذين المرضى

يوريا.هيدروكسي وال ديدانوزين على الجديد النظام يحتوي أال

الميفودين
 ، Bالمزمن الكبد التهاب أجل من بالالميفودين عولجوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين غير المرضى على السريرية التجارب في العالج:بعد الكبد التهاب نوبات

ترانس أالنين مصل ارتفاعات خالل من أساسي بشكل التفاقمات هذه عن الكشف تم الميفودين. استخدام عن التوقف بعد الكبد التهاب تفاقم على ومخبرية سريرية أدلة حدثت

بعض في الوفيات عن اإلبالغ تم فقد ذاتياً ، محدودة كانت األحداث معظم أن من الرغم على .  )HBV( Bالكبدالتهاب لفيروس النووي الحمض ظهور إلى باإلضافة  )(ALTأميناز

على تحتوي غير أنظمة إلى الميفودين على المحتوية البشرية المناعة نقص فيروس عالج نظم من التغييرات بعد التسويق بعد ما تجربة من مماثلة أحداث عن اإلبالغ تم الحاالت.

كثب عن المرضى مراقبة يجب معروفة. غير بالالميفودين العالج لوقف السببية العالقة بي. الكبد التهاب وفيروس البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في الميفودين

بعد الكبد التهاب تفاقم مسار يغير الالميفودين إنتاج إعادة كان إذا ما لتحديد كافية أدلة توجد ال العالج. عن التوقف بعد األقل على أشهر لعدة والمخبرية السريرية المتابعة خالل من

العالج.

البنكرياسالتهاب

يجب البنكرياس ، التهاب لتطور آخر كبير خطر عامل أو البنكرياس ، التهاب من تاريخ أو القهقرية ، الفيروسات لمضادات التعرض من سابق تاريخ لديهم الذين األطفال مرضى في

التفاعالت انظر (البنكرياس. بالتهاب توحي معملية تشوهات أو أعراض أو سريرية عالمات حدوث حالة في الفور على بالالميفودين العالج إيقاف يجب بحذر. الميفودين استخدام

.)العكسية
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الميفودين:على المحتوية المنتجات بين مهمة اختالفات
-HBVتطوير تم الفموي. والمحلول  HBV-EPIVIRأقراص في موجود هو مما  )(lamivudineالنشط العنصر نفس من أعلى جرعة على  Stavudineو  Lamivudineأقراص تحتوي

EPIVIR  المزمن الكبد التهاب من يعانون الذين للمرضىB . أقراص تدار أن ينبغي الLamivudine  وStavudine  مع بالتزامنEPIVIR  أوHBV-EPIVIR  أوEPZICOM  أو

®TRIZIVIR.

احتياطات

والميفودينستافودين

المرحلة خالل الستافودين. ذلك في بما القهقرية ، للفيروسات مضاد بعالج عولجوا الذين المرضى في المناعة تكوين إعادة متالزمة عن اإلبالغ تم المناعة:تكوين إعادة متالزمة

مثل (المتبقية أو البطيئة االنتهازية للعدوى التهابية استجابة لديهم المناعة جهاز يستجيب الذين المرضى يصاب قد القهقرية ، الفيروسات بمضادات المركب العالج من األولية

معاملة.او عالج و التقييم من مزيداً تتطلب قد والتي  ، )السلأو  ، )(PCPالرئوي الرئوي االلتهاب أو للخاليا ، المضخم الفيروس أو الطيرية ، الفطريات عدوى

المضاد العالج يتلقون الذين المرضى في  "كوشنويدمظهر "و الثدي ، وتضخم الوجه ، في وهزال محيطي ، وهزال  ، )الجاموسحدبة (الدهون تضخم مالحظة تم الدهون:توزيع إعادة

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

الذين للمرضى أو دقيقة   /مل 50CrCL من يعانون الذين للمرضى  Lamivudineو  Stavudineأقراص باستخدام ينصح ال :الكلىوظائف اختالل من يعانون الذين المرضى

الكلى.لغسيل يخضعون

.stavudineو  lamivudineمن ثابتة جرعة تركيبة على يحتوي القرص ألن  Lamivudineو  Stavudineأقراص إعطاء ينبغي فال مطلوباً ، الجرعة تعديل كان إذا

الميفودين:

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

بفيروس المصابين غير المرضى في . HBVو البشرية المناعة نقص بفيروس مرتين المصابين المرضى في  Bالمزمن الكبد التهاب لعالج الالميفودين وفعالية سالمة إثبات يتم لم

نشرة انظر (العالج استجابة بتناقص وارتبط للالميفودين المقاوم  HBVظهور عن الكشف تم  ، Bالمزمن الكبد التهاب أجل من بالالميفودين عولجوا الذين البشري المناعي العوز

.)إضافيةمعلومات على للحصول  HBV-EPIVIRحزمة

للفيروسات مضادة نظماً تلقوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في الالميفودين بمقاومة المرتبطة  Bالكبد التهاب فيروس متغيرات ظهور عن أيضاً اإلبالغ تم

.)التحذيراتانظر (العالج بعد الكبد التهاب تفاقم عن أيضاً اإلبالغ تم . Bالكبد التهاب بفيروس متزامنة عدوى وجود في الميفودين على تحتوي القهقرية

للمرضىمعلومات

والميفودين:ستافودين أقراص
فقط.الفم طريق عن لالبتالع مخصصة  Lamivudineو  Stavudineأقراص

المفقودة.الجرعات وتجنب منتظم جرعات لجدول وفقاً  Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول بأهمية المرضى إخطار يجب

الصيام.ظروف ظل في  Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول بضرورة المرضى إخطار يجب

العدوى ذلك في بما  ، 1HIV-بعدوى المرتبطة باألمراض اإلصابة في يستمرون قد وأنهم  ، 1HIV-لعدوى عالجاً ليست  Lamivudineو  Stavudineأقراص أن المرضى إخبار يجب

الدم.تلوث أو الجنسي االتصال خالل من لآلخرين -1 البشرية المناعة نقص فيروس انتقال خطر من يقلل أنه يثبت لم المركب العالج هذا بأن إخطارهم يجب االنتهازية.

.Lamivudineو  Stavudineأقراص استخدام عند الطبيب رعاية تحت بالبقاء المرضى نصح يجب

المدى طويلة الصحية واآلثار السبب وأن القهقرية للفيروسات المضاد العالج يتلقون الذين المرضى في تحدث قد الجسم دهون تراكم أو توزيع إعادة بأن المرضى إخطار يجب

الوقت.هذا في معروفة غير الحاالت لهذه

وجود عدم حالة في الطبيب. استشارة دون الجرعة تغيير عدم المرضى على يجب الموصوف. النحو على يوم كل  Lamivudineو  Stavudineأقراص بتناول المرضى إبالغ يجب

بإبالغ المرضى نصح يجب التالية. الجرعة مضاعفة عدم المريض على يجب جرعة ، تخطي تم إذا ذلك ، ومع ممكن. وقت أسرع في التالية الجرعة تناول المرضى على يجب جرعة ،

أخرى.أدوية أي باستخدام طبيبهم

وعدم المبرر ، غير الوزن فقدان تشمل والتي اللبني ، الحماض متالزمة أو بأعراض المصحوب الدم الكتات فرط أعراض على المبكر التعرف بأهمية المرضى إعالم يجب ستافودين:

يلزم قد الفور. على الطبية العناية التماس األعراض هذه عليهم تظهر الذين المرضى على يجب الحركي. والضعف التنفس ، وضيق والتعب ، والقيء ، والغثيان ، البطن ، في الراحة

العالج.عن التوقف

عنه.واإلبالغ المحيطي العصبي االعتالل باكتشاف يتعلق فيما ستافودين عالج يتلقون الذين الصغار لألطفال الرعاية مقدمي إرشاد يجب

في األلم أو الوخز أو التنميل في يتجلى المحيطي العصبي االعتالل أن المرضى يدرك أن يجب المحيطي. العصبي االعتالل هي للستافودين المهمة السمية أن المرضى إبالغ يجب

مرض من يعانون الذين المرضى في التواتر من قدر بأكبر يحدث المحيطي العصبي االعتالل بأن المرضى إخطار يجب األعراض. بهذه أطبائهم إبالغ يجب وأنه القدمين ، أو اليدين

السمية.تطورت إذا مطلوباً الستافودين تناول عن التوقف يكون وقد المحيطية ، األعصاب اعتالل من تاريخ أو المتقدم البشرية المناعة نقص فيروس

خطر يحدث قد بمفرده. الستافودين استخدام من أعلى يكون قد الضائرة األحداث حدوث فإن مماثلة ، سمية ذات أخرى عوامل مع ستافودين استخدام عند أنه المرضى إبالغ يجب

الذين المرضى مراقبة يجب يوريا. هيدروكسي بدون أو مع وديدانوزين ، ستافودين من بمزيج عولجوا الذين المرضى في قاتال ً، يكون قد والذي البنكرياس ، بالتهاب لإلصابة متزايد

كثبعن المجموعة بهذه عولجوا
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يوريا. وهيدروكسي ديدانوزين مع باالشتراك بالستافودين عولجوا الذين المرضى في قاتلة ، تكون قد والتي الكبدية ، السمية من متزايد خطر يحدث قد البنكرياس. التهاب أعراض

المزيج.هذا تجنب يجب

بما البشرية ، المناعة نقص فيروس بعدوى المرتبطة باألمراض اإلصابة في يستمرون قد وأنهم البشرية ، المناعة نقص فيروس لعدوى عالجاً ليس الستافودين أن المرضى إخبار يجب

فيروس انتقال خطر من يقلل أنه يثبت لم ستافودين عالج بأن إخطارهم يجب ستافودين. استخدام عند الطبيب رعاية تحت بالبقاء المرضى نصح يجب االنتهازية. العدوى ذلك في

الوقت.هذا في معروفة غير للستافودين المدى طويلة التأثيرات أن المرضى إبالغ يجب الدم. تلوث أو الجنسي االتصال خالل من اآلخرين إلى البشرية المناعة نقص

لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار السبب وأن القهقرية للفيروسات المضاد العالج يتلقون الذين المرضى في تحدث قد الجسم دهون تراكم أو توزيع إعادة بأن المرضى إخطار يجب

الوقت.هذا في معروفة غير الحاالت

ستافودين.على تحتوي التي تلك ذلك في بما القهقرية ، للفيروسات مضاد نظام بأي االلتزام بأهمية المرضى إخطار يجب

:الميفودين

تم إذا فموي. ومحلول  HBV-EPIVIRأقراص مثل  )(lamivudineالنشط العنصر نفس من أعلى جرعة على تحتوي  Lamivudineو  Stavudineأقراص بأن المرضى إخطار يجب

تركيبة استخدام فيجب الوبائي ، الكبد التهاب وفيروس البشرية المناعة نقص بفيروس مصاب لمريض البشرية المناعة نقص فيروس عالج نظام في الميفودين بإدراج قرار اتخاذ

.)HBV-EPIVIRوليس (والميفودين ستافودين أقراص في الميفودين وجرعة

يجب بالالميفودين. العالج توقف عندما الحاالت بعض في حدث قد الكبد مرض تدهور بأن  Bالكبد التهاب وفيروس البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى إبالغ يجب

الوقت.هذا في معروفة غير للالميفودين المدى طويلة التأثيرات بأن المرضى إخطار يجب طبيبهم. مع النظام في تغييرات أي بمناقشة المرضى نصح

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

األدويةتفاعل
ستافودين

ستافودين.مع زيدوفودين استخدام تجنب يجب لذلك ، ستافودين. فسفرة

المختبر في التفاعالت لهذه السريرية األهمية وريبافيرين. دوكسوروبيسين بواسطة الصلة ذات التركيزات عند أيضاً تثبيطها يتم الستافودين فسفرة أن إلى المختبرية البيانات تشير

.)التحذيراتانظر (األدوية. هذه من أي مع لستافودين المتزامن االستخدام عند الحذر توخي يجب لذلك ، معروفة. غير

الخالياداخل تنافسي بشكل زيدوفودين يثبط قد ء)الدواتفاعالت السريرية: الصيدلة انظر

تناولها يتم التي األخرى األدوية مع التفاعالت إمكانية في النظر يجب الفعال. الموجب العضوي اإلفراز طريق عن البول في الغالب في الالميفودين من التخلص يتم الميفودين:

.)تريميثوبريمالمثال ، سبيل على (العضوي الكاتيوني النقل نظام عبر النشط الكلوي اإلفراز هو منها للتخلص الرئيسي الطريق يكون عندما سيما ال متزامن ، بشكل

توجد ال العقارين. من أي جرعة بتغيير يوصى ال . )السريريةالصيدلة انظر (٪ 43 بنسبة  )(AUCالالميفودين تعرض من يزيد يومياً واحدة مرة  mg  800SMX/  mg  160TMPأن ثبت

توجد ال الجؤجؤية. بالمتكيسة الرئوي االلتهاب عالج في المستخدمة تلك مثل  SMX/  TMPمن العالية للجرعات الميفودين الدوائية الحرائك على التأثير بخصوص معلومات

بالالميفودين.الخاصة لتلك مماثلة كلوية تصفية آليات لها التي األخرى األدوية مع بالتفاعالت يتعلق فيما متاحة بيانات

الزالسيتابين.مع الميفودين باستخدام ينصح ال لذلك ، البعض. لبعضهما الخاليا داخل الفسفرة والزالسيتابين الالميفودين يثبط قد

الخصوبةوانخفاض المثانة والتهاب التسرطن
التوالي ، على مرة ، 168 و AUC)(  39التعرض أنتجت التي الجرعات عند مسرطنة غير الستافودين كان والجرذان ، الفئران على عامين لمدة السرطنة دراسات في ستافودين:

التعرض مستويات عند الجرذان ذكور في الخبيثة البولية المثانة وأورام والجرذان الفئران في والخبيثة الحميدة الكبد أورام حدثت بها. الموصى السريرية بالجرعة البشري التعرض

بها.الموصى السريرية للجرعة اإلنسان تعرض مرة  )الجرذان(732 و  )الفئران(250

ستافودين أنتج الغذائي. التمثيل تنشيط بدون أو مع  ، HGPRT/  CHOالثدييات لخاليا األمامية الجينية الطفرة أو  E.coliأو  Amesالعكسية الطفرة في مطفراً  Stavudineيكن لم

رفع المخبرية ، الفحوصات في الحي. الجسم في للفأر الدقيقة النواة اختبار وفي للفأر ، الليفية الخاليا ومقايسات المختبر في البشرية الليمفاوية الخاليا تكوين في إيجابية نتائج

في المحولة البؤر تواتر وزيادة  )الغذائيالتمثيل تنشيط دون مل ،   /ميكروغرام250 إلى 25 من تركيزات (البشرية الليمفاوية الخاليا في الكروموسومات انحرافات تواتر ستافودين

ستافودين كان الحي ، الجسم في الدقيقة النواة مقايسة في . )الغذائيالتمثيل تنشيط بدون أو مع  ، )مل  /ميكروغرام2500 إلى 25 من تركيزات (للفأر الليفية الخاليا خاليا

clastogenic  أيام.3 لمدة يوم   /كجم  /مجم2000 إلى 600 من بجرعات للفئران الفم طريق عن ستافودين إعطاء بعد العظام نخاع خاليا في

يوم.  /كجم  /مجم1 قدرها سريرية جرعة بعد مالحظتها تمت التي مرة 216 حتى  )األعلىCعلى بناء ً(للتعرض تعرضت التي الفئران في الخصوبة ضعف على دليل أي يشُاهد لم

(مرة 58 و  )الفئران(مرات 10 حتى التعرض عند بالسرطان اإلصابة إمكانية على دليل أي والجرذان الفئران في الميفودين مع المدى طويلة السرطنة دراسات تظهر لم الميفودين:
في أو الميكروبية الطفرات شاشة في نشطاً الالميفودين يكن لم البشري. المناعي العوز فيروس لعدوى بها الموصى العالجية الجرعة عند البشر عند لوحظت التي تلك  )الفئران

سرطان فحص وفي المستزرعة البشرية الليمفاوية الخاليا باستخدام الخلوية الوراثة اختبار في المختبر في المطفرات في ضعيفاً نشاطاً أظهر لكنه المختبر ، في الخاليا تحويل اختبار

مما كجم ،   /مجم2000 إلى تصل فموية بجرعات الجرذان في الحي الجسم في للجينات سام نشاط وجود على دليل أي الميفودين يظهر لم ذلك ، ومع الفئران. في الليمفاوية الغدد

إعطاء تم التناسلي ، لألداء دراسة في البشري. المناعي العوز فيروس لعدوى بها الموصى الجرعة عند البشر في الموجودة تلك ضعف 45 إلى 35 من بالزما مستويات عنه ينتج

البشر ،في الموجودة تلك ضعف 70 إلى 47 من البالزما مستويات عنه ينتج مما يوم ،   /كجم  /مجم4000 إلى تصل بجرعات للجرذان الالميفودين

حمل
جفئة الحمل:

 Lamivudineو  Stavudineأقراص استخدام يجب الحوامل. النساء في جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال . Cالفئة ضمن  Lamivudineو  Stavudineمن كل تصنيف يتم

المحتملة.المخاطر تفوق المحتملة الفوائد كانت إذا فقط الحمل أثناء

  /مجم1 تبلغ سريرية بجرعة شوهدت التي تلك من التوالي ، على مرة ، 183 و 399 حتى  )األعلىCعلى بناء ً(التعرض مع واألرانب الجرذان على التكاثر دراسات إجراء تم ستافودين:

مرة 399 عند الفئران في للستيرنيبرا ، مكتمل غير أو متحكم غير تعظم األجنة ، في شائع هيكلي تباين حدوث معدل زيادة تم المسخية. على دليل أي عن تكشف ولم يوم   /كجم

135 بنحو لوحظ تأثير أي دون البشري التعرض من مرة 216 في الزرع بعد طفيفة خسارة حدوث لوحظ اإلنسان. تعرض مرة 216 عند تأثير أي يالحظ لم بينما البشري ، التعرض من

بقاء أن حين في البشري ، للتعرض ضعفاً 399 عند  )العمرمن أيام 4 إلى الوالدة من (المبكرة الجرذان في الوالدة حديثي وفيات معدل في زيادة حدثت البشري. للتعرض ضعفاً

نصف حوالي الجنين أنسجة في التركيز كان المشيمة. عبر الجنين إلى ينتقل الستافودين أن الفئران على أجريت دراسة أظهرت البشري. للتعرض ضعفاً 135 بحوالي يتأثر لم الولدان

البشرية.باالستجابة دائماً الحيواني التكاثر دراسات تنبئ ال األم. بالزما في التركيز
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المحتملة.المخاطر تبرر المحتملة الفائدة كانت إذا فقط الحمل أثناء ستافودين استخدام يجب الحوامل. النساء عند الستافودين عن جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال

كان إذا ما الواضح غير من القهقرية. للفيروسات مضادة أخرى عوامل مع وديدانوزين ستافودين من مزيجاً تلقين الالئي الحوامل النساء عند القاتل اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

الحماض التحذيرات: انظر (النيوكليوزيد نظائر يتلقون الذين الحوامل غير األفراد لدى عنها المبلغ الكبدي الدهني التنكس متالزمة   /اللبنيبالحماض اإلصابة خطر من يزيد الحمل

المخاطر بوضوح تفوق المحتملة الفوائد كانت إذا فقط به ويوصى الحمل أثناء بحذر والديدانوزين الستافودين مزيج استخدام يجب . )دهنيتنكس مع الحاد الكبد تضخم   /اللبني

للتشخيص تأهب حالة في ستافودين يتلقين الالئي البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات الحوامل بالنساء يعتنون الذين الصحية الرعاية مقدمو يكون أن يجب المحتملة.

الكبدي.الدهني التنكس متالزمة   /اللبنيللحماض المبكر

عنه ينتج مما التوالي ، على يوم   /كجم  /مجم1000 و يوم   /كجم  /مجم4000 إلى تصل فموية بجرعات واألرانب الجرذان في التكاثر دراسات إجراء ج.تم الحمل فئة الميفودين:

المبكرة األجنة فتك على أدلة شوهدت الميفودين. بسبب المسخية على دليل أي يالحظ لم للبالغين. البشرية المناعة نقص فيروس لجرعة تقريباً ضعفاً 35 إلى تصل بالزما مستويات

من مرة 35 إلى تصل التي التعرض مستويات عند الفئران في التأثير هذا إلى يشير ما هناك يكن لم ولكن البشر ، عند لوحظت التي لتلك مماثلة تعرض مستويات عند األرانب في

المشيمة.عبر الجنين إلى ينتقل الالميفودين أن الحوامل واألرانب الفئران على أجريت التي الدراسات أظهرت البشر.

نساء 10 (الحمل من 38 األسبوع من ابتداء ًالالميفودين تلقين اللواتي الحوامل النساء من عينات على الدواء حركية قياسات أجريت إفريقيا ، جنوب في أجريتا سريريتين دراستين في

16 (الحمل من 36 األسبوع من ابتداء ًأو  )األخرىالقهقرية الفيروسات مضادات بدون يومياً مرتين مجم 300 الميفودين تلقين 10 و زيدوفودين مع يومياً مرتين مجم 150 تلقين

النساء في الميفودين الدوائية الحرائك كانت الفعالية. معلومات لتوفير تشغيلها أو الدراسات هذه تصميم يتم لم . )زيدوفودينمع يومياً مرتين مجم 150 الميفودين تناولن امرأة

في السري. والحبل والوليد األم مصل عينات في عام بشكل متشابهة الالميفودين تركيزات كانت الحوامل. غير البالغين وفي الوالدة بعد عليها الحصول تم التي لتلك مماثلة الحوامل

1.2 من الالميفودين من األمنيوسي السائل تركيزات تراوحت الطبيعي ، األغشية تمزق بعد منهم األمنيوسي السائل عينات على الحصول تم الذين األشخاص من فرعية مجموعة

التفاعالت قسم راجع األم. مصل مستويات ضعف من أكثر عادة وكانت  ً)يوميامرتين مجم 300 (مل   /ميكروجرام5.2 إلى 2.1 و  ً)يوميامرتين مجم 150 (مل   /ميكروغرام2.5 إلى

تفوق المحتملة الفوائد كانت إذا فقط الحمل أثناء الميفودين استخدام يجب الدراسات. هذه من المتاحة الحمل أواخر في المحدودة السالمة معلومات على للحصول العكسية

المخاطر

المرضعاتاألمهات
بانتقال المخاطرة لتجنب طبيعية رضاعة أطفالهن إرضاع بعدم البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي

يجب الرضع ، عند خطيرة سلبية فعل ردود حدوث واحتمال البشرية المناعة نقص فيروس انتقال احتمالية من كل بسبب الوالدة. بعد البشرية المناعة نقص فيروس
.Lamivudineو  Stavudineأقراص يتلقون كانوا إذا الطبيعية الرضاعة بعدم األمهات توجيه

إال األم ، لبن في يفُرز الستافودين كان إذا ما المعروف غير من أنه من الرغم على الحليب. في يفرز الستافودين أن المرضعة الفئران على أجريت التي الدراسات أظهرت ستافودين:

الرضع.عند ستافودين من الضارة للتأثيرات احتمالية هناك أن

في الموجودة تلك من قليال ًأعلى كانت الحليب في الالميفودين تركيزات أن الالميفودين من كجم   /مجم45 بـ المعطاة المرضعة الفئران على أجريت دراسة أظهرت الميفودين:

الميفودين مجم 150 (مركباً عالجاً أو  ً)يوميامرتين مجم 300 (أحادي الميفودين عالج يتلقين أماً 20 من المأخوذة الثدي حليب من عينات األم. لبن في أيضاً الالميفودين يفُرز البالزما.

الميفودين.من للقياس قابلة تركيزات على تحتوي  ً)يوميامرتين زيدوفودين مجم 300 و يومياً مرتين

األطفالاستخدام
إعطاء ينبغي ال المرضى ، هؤالء لتناسب تعديلها يمكن ال ثابتة جرعة تركيبة ألنها نظراً األطفال. مرضى في  Lamivudineو  Stavudineألقراص الدوائية الحرائك دراسة يتم لم

عاماً.12 عن أعمارهم تقل الذين أو كجم 60 عن وزنهم يقل الذين األطفال لمرضى  Lamivudineو  Stavudineأقراص

:جراياتاستخدام

المرضى عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد أكثر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين المرضى من كافية أعداداً والميفودين لستافودين السريرية الدراسات تتضمن لم

أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل سناً. األصغر

ضعف من يعانون أو الجرعة تقليل إلى يحتاجون الذين للمرضى وصفها ينبغي فال ثابتة ، جرعة ذات تركيبة عن عبارة  Lamivudineو  Stavudineأقراص ألن نظراً آخر. دوائي عالج

دقيقة.  /مل CrCL 50<مع كلوي

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

األعصاب اعتالل أعراض أو المحيطية األعصاب اعتالل لوحظ البشرية ، المناعة نقص بفيروس متقدمة بعدوى المصابين للمرضى األحادي للعالج الموسع الوصول برنامج في

يقرب ما بين من اليومي. مرتين مجم 20 يتلقون الذين المسنين المرضى من  ٪)16(8 /51و يومياً مرتين مجم 40 يتلقون الذين المسنين المرضى من  ٪)38(15 /40في المحيطية

يتلقون الذين المرضى من 30٪ في المحيطية األعصاب اعتالل أعراض أو المحيطية األعصاب اعتالل أعراض ظهرت  ، Access Expandedبرنامج في مسجلين مريض 12000 من

المحيطية.األعصاب اعتالل وأعراض عالمات عن بحثاً كثب عن المسنين المرضى مراقبة يجب يومياً. مرتين مجم 20 يتلقون المرضى من 25٪ و يومياً مرتين مجم 40

العكسيةالتفاعالت
عنها المبلغ الضائرة األحداث عرض يتم . Lamivudineو  Stavudineأقراص باستخدام  Lamivudineو  Stavudineمع عنها اإلبالغ تم التي الضائرة األحداث توقع يمكن

أدناه. Lamivudineو  Stavudineمع

ستافودين:
إصابتهم في يشتبه الذين المرضى على يجب القهقرية. للفيروسات مضادة أخرى عوامل مع باالشتراك بالستافودين عولجوا الذين المرضى في القاتل اللبني الحماض حدث

المؤكد.اللبني الحماض من يعانون الذين للمرضى ستافودين عقار عن الدائم التوقف في النظر يجب ستافودين. باستخدام فوراً العالج يوقفوا أن اللبني بالحماض

المحركضعف حالة في اللبني. الحماض حالة في غالباً يحدث حركي ، بضعف الستافودين عالج ارتبط ما نادراً
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الستافودين.تناول عن التوقف يجب يتطور ،

الدوائي بالعالج يعالجون الذين المرضى في متكرر بشكل ويحدث بالجرعة ، ومرتبطاً شديداً يكون أن يمكن والذي المحيطي ، الحسي العصبي باالعتالل أيضاً ستافودين عالج ارتبط

العصبي االعتالل سابقاً عانوا الذين المرضى في أو البشرية ، المناعة نقص بفيروس متقدمة عدوى من يعانون الذين المرضى في أو ديدانوزين ، ذلك في بما لألعصاب ، السام

المحيطي.

المرتبط المحيطي العصبي االعتالل حل يتم قد اليدين. أو القدمين في األلم أو الوخز أو التنميل في عادة ًيتجلى والذي العصبي ، االعتالل تطور عن بحثاً المرضى مراقبة يجب

استئناف المرضى يتحمل فقد تماماً ، األعراض حل تم إذا العالج. عن التوقف بعد مؤقت بشكل األعراض تتفاقم قد الحاالت ، بعض في الفور. على العالج سحب تم إذا بستافودين

الستافودين.عن الدائم التوقف في النظر فيجب االستئناف ، بعد العصبي االعتالل تكرر إذا . )واإلداريينالجرعة انظر (الجرعة بنصف العالج

واالعتالل البنكرياس ، التهاب يحدث بمفرده. الستافودين استخدام من أعلى الضائرة األحداث حدوث يكون قد مماثلة ، سمية ذات أخرى عوامل مع ستافودين استخدام عند

البنكرياس التهاب يحدث قد يوريا. هيدروكسي بدون أو مع وديدانوزين ، ستافودين من بمزيج عولجوا الذين المرضى في متكرر بشكل الكبد وظائف واضطرابات المحيطي ، العصبي

.)واالحتياطاتالتحذيرات انظر (يوريا وهيدروكسي ديدانوزين مع باالشتراك بالستافودين عولجوا الذين المرضى في تكراراً أكثر بشكل الكبدية والسمية المميت

5.الجدول في للرقابة الخاضع األحادي العالج دراسة في  )ستافودين(ستافودين يتلقون الذين البالغين المرضى في حدثت التي المختارة السريرية الضائرة األحداث توفير يتم

العالجأحادية دراسة في مختارة سلبية سريرية أحداث 5: الجدول

(٪)مئويه نسبه

بستافودين

(ً )يوميامرتين مجم 40 (
)412 =ن

زيدوفودين
ن ( ً)يوميامرات 3 مجم 200 (

= 402(
السلبيةاألحداث

المخدرات.بدراسة عالقتها عن النظر بغض شدة ، أي أ

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

إسهال

54

50

49

44

المحيطيالعصبي الجهاز

العصبياالعتالل   /األعراض
5239

متسرع

غثيانو استفراغ

40

39

35

44

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

مضبوطتين توليفتين دراستين من ستافودين يتلقون الذين القهقرية للفيروسات المضاد الساذجين البالغين المرضى في حدثت التي المختارة السريرية الضائرة األحداث توفير يتم

6.الجدول في
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)المركبالعالج (الدراسات ب2START و  1START في مختارة سلبية سريرية أحداث 6: الجدول
(٪)مئويه نسبه

ب2 ابدأ1ابدأ

+ستافودين
+الميفودين

إندينافير
)ج100 =ن (

+زيدوفودين
+الميفودين

+ستافودين
+ديدانوزين

+زيدوفودين
+الميفودين

السلبيةاألحداث
إندينافير

)102 =ن (
إندينافير

)ج102 =ن (
إندينافير

)103 =ن (

الدراسة.بنظام عالقتها عن النظر بغض شدة ، أي أ

إندينافير إلى باإلضافة ديدانوزين إلى باإلضافة  ً)يوميامرتين مجم 40 (ستافودين المرضى تلقى للعالج. ساذجين مرضى 205 في الثالثية المجموعة من نظامين بين  2START قارن ب

إندينافير.إلى باإلضافة الميفودين إلى باإلضافة زيدوفودين أو

غثيانأسبوعا. 48  =ستافودين عالج مدة ج

إسهال

الراسصداع

متسرع

التقيؤ

43

34

25

18

18

63

16

26

13

33

53

45

46

30

30

67

39

37

18

35

المحيطيالعصبي الجهاز

العصبياالعتالل   /األعراض
872110

وفي للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في يوريا ، هيدروكسي بدون أو مع ديدانوزين ، زائد باستافودين عولجوا الذين المرضى في الوفاة إلى أدى الذي البنكرياس التهاب لوحظ

التسويق.بعد ما تقارير

10.الجدول في  )AI455-019دراسة (للرقابة الخاضع األحادي العالج دراسة في عنها اإلبالغ تم التي المختارة المختبر تشوهات توفير يتم

بأ ، األحاديالعالج دراسة في للبالغين المختارة المختبر تشوهات 7: الجدول

(٪)مئويه نسبه

ستافودين
(ً )يوميامرتين مجم 40 (

)412 =ن

زيدوفودين
ن ( ً)يوميامرات 3 مجم 200 (

= 402(
معامل

المختبرية.التقييمات لهم أجريت الذين للمرضى المقدمة البيانات أ

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

للطبيعي.

ULN( × ≤1.4ULN( Amylase ) 

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

11

13

14

10

11

13

السريريةالممارسة أثناء لوحظ
هذه اختيار تم التردد. تقديرات إجراء يمكن ال الحجم ، معروفة غير مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم ألنه نظراً الموافقة. بعد ستافودين استخدام أثناء التالية األحداث تحديد تم

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

.)الدهونتوزيع إعادة االحتياطات: انظر (الجسم دهون تراكم   /توزيعوإعادة حمى ،   /قشعريرةتحسسي ، فعل رد البطن ، في ألم -ككلالجسد

الشهية.فقدان -هضميةاضطرابات

 .)]التحذيراتانظر (المميتة الحاالت ذلك في بما البنكرياس التهاب -الصماءالغدد اضطرابات
الكريات.وكثرة الصفيحات ونقص البيض الكريات ونقص الدم فقر -الدمويةاالضطرابات

الهيكليالعضلي الجهاز  الكبدي.والفشل الكبد والتهاب  )التحذيراتانظر (الكبدي الدهني والتنكس الكبدي والتشحم اللبني الحماض -كبد
عضلي.ألم -

.)التحذيراتانظر اللبني ، الحماض حالة في عنه اإلبالغ يتم ما غالباً (الشديد الحركي الضعف األرق ، العصبي-الجهاز

البشرية:المناعة نقص فيروس في السريرية التجارب الميفودين:

يومياً مرات 3 مجم 200 زيدوفودين إلى باإلضافة يومياً مرتين مجم  150lamivudine باستخدام العالج أثناء ٪ 5  ≥تكرار مع المختارة السريرية الضائرة األحداث سرد تم الكبار:

8.الجدول في زيدوفودين مع مقارنة

)B3001 ، A3002 ، A3001 ، (B3002مضبوطة سريرية تجارب أربع في  ٪)5التردد ≥(السريرية العكسية األحداث 8Se: الجدول
مجم150 الميفودين

يوميامرتين
زيدوفودينإلى باإلضافة

)251 =ن (
*زيدوفودين

)230 =ن ( سلبيحدث

ككلالجسد
الراسصداع

وتعبتعب

قشعريرةأو حمى

35٪

27٪

10٪

27٪

23٪

12٪
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الهضميالجهاز

غثيان

إسهال

والقيءالغثيان

آالم الشهية انخفاض أو   /والشهية فقدان

البطنفي

المغص

الهضمسوء

33٪

18٪

13٪

10٪

9٪

6٪

5٪

29٪

22٪

12٪

7٪

11٪

3٪

5٪

العصبيالجهاز
العصبياالعتالل

الدوخةاألخرى ، النوم واضطرابات األرق

االكتئاباضطرابات

12٪

11٪

10٪

9٪

10٪

7٪

4٪

4٪

تنفسي
٪20السعالاألنف وأعراض عالمات

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  *

الجمع أنظمة في (يومياً مرتين مجم 150 الميفودين أو يومياً واحدة مرة مجم 300 الميفودين يتلقون الذين المرضى في عنها المبلغ السريرية الضائرة األحداث وتواترات أنواع كانت

الشعور أو   /ووالتعب والدوخة ، الغثيان ، هي العالجيتين المجموعتين كال في شيوعاً األكثر الضائرة األحداث كانت متشابهة.  )40001EPV و  20001EPV في أدوية 3 بين

الجلدي.والطفح األخرى ، النوم واضطرابات واألرق ، واألحالم ، والصداع ، بالضيق ،

و  NUC3002و  NUCA3002و  NUCA3001و  EPV20001للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في الالميفودين تلقوا  ٪)0.3(بالغاً مريضاً 2613 من 9 في البنكرياس التهاب لوحظ

B3007.

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

نقطة ودراسة  )B3002) ، B3001 ، A3002 ، A3001أسبوعاً 24 لمدة بديلة نهاية دراسات أربع في البالغين لدى المختارة المختبرية التشوهات تكرارات 9: الجدول
)(B3007السريرية النهاية

24 لمدة البديلة النهاية نقطة دراسات

*أسبوعاً
السريريةالنهاية نقطة

*يذاكر
الميفودين
زيدوفودين

الميفودينزائد
التيارإلى باإلضافة

نفسيعالج

الوهمي
‡الحاليالعالج

زائد
اختبار

†زيدوفودين)العتبةمستوى (

  /750(<المطلق العدالت عدد

)3مم
)ديسيلتر  /جم8.0 (<الهيموغلوبين

 5.0ULN  (>الدموية الصفائح

ULN( (x x  5.0ULN( AST )< 

x  5.0ALT )<
 )عاديحد أقصى  ×2.5 (البيليروبين

)عاديحد أقصى  ×2.0 (<أميليز

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٪

الثانياختصار

2.2٪

3.4٪

3.8٪

1.9٪

2.1٪

الثانياختصار

1.1٪

شهراً.12 الدراسة مدة متوسط   كان*

الزالسيتابين.مع باالشتراك زيدوفودين أو أحادي زيدوفودين إما †

بلسزيدوفودين أو ديدانوزين زائد زيدوفودين أو زيدوفودين إما الحالي العالج كان ‡

الزالسيتابين.

األعلى الحد  NDيتم لم  =العادي

ULN =من

تضمنت الحمل ، من الماضية القليلة األسابيع من ابتداء ًزيدوفودين مع باالشتراك أو بمفرده الالميفودين الحوامل النساء إعطاء فيها تم التي المنضبطة غير الصغيرة الدراسات في

والتهاب الكبد وظائف في تشوهات عن اإلبالغ تم التسويق ، بعد ما تجربة في والوالدة. المخاض ومضاعفات البولية المسالك والتهابات الدم فقر عنها المبُلغ الضائرة األحداث

المرتبطة الضائرة األحداث مخاطر كانت إذا ما المعروف غير من الحمل. أثناء القهقرية للفيروسات مضادة أخرى أدوية مع باالشتراك الميفودين تلقين اللواتي النساء لدى البنكرياس

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

مع باالشتراك أو بمفرده الالميفودين يتلقون الذين القهقرية الفيروسات بمضادات الخبرة ذوي األطفال مرضى في الحاالت ، بعض في مميتاً كان الذي البنكرياس ، التهاب لوحظ

الميفودين. باستخدام األحادي العالج تلقي أثناء البنكرياس بالتهاب  ٪)14(مريضاً 14 أصيب  ، )(A2002الجرعة لتصعيد مفتوحة دراسة في القهقرية. للفيروسات مضادة أخرى عوامل

 ، ACTG300دراسة في البنكرياس. بالتهاب  ٪)18(مريضاً 12 أصيب  ، )(A2005التسمية مفتوحة ثانية دراسة في البنكرياس. التهاب مضاعفات من ماتوا المرضى هؤالء من ثالثة

الالميفودين تلقى الذي الدراسة هذه في واحد مريض في زيدوفودين البنكرياس التهاب إلى باإلضافة للالميفودين عشوائيا ًاختيارهم تم مريضاً 236 في البنكرياس التهاب يالُحظ لم

للديدانوزين.األحادي العالج عن التوقف بعد وريتونافير زيدوفودين مع مفتوحة بعالمة

المستخدمة الجرعة من  ً)يوميامجم 100 (الميفودين من أقل جرعة المزمن  Bالكبد التهاب في السريرية التجارب استخدمت ب:المزمن الكبد التهاب مرضى في الميفودين

الشعور  ؛ ٪)21مقابل 25٪ (والحنجرة واألنف األذن التهابات هي الوهمي الدواء مقابل الميفودين مع شيوعاً األكثر الضائرة األحداث كانت البشرية. المناعة نقص فيروس لعالج

وارتفاع  ، ALTارتفاع هي الميفودين مع عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر المختبرية الشذوذات كانت التوالي. على  ٪)21مقابل 21٪ (والصداع  ؛ ٪)28مقابل 24٪ (والتعب بالضيق

بانخفاض المرتبط الالميفودين ، عالج أثناء  HBVفيروسية طفرات ظهور عن أيضاً اإلبالغ تم الكبد. وظائف اختبارات في للعالج الالحقة واالرتفاعات  ، CPKوارتفاع المصل ، ليباز

للعالج.االستجابة وتقلص لألدوية الحساسية
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يتم ألنه نظراً الموافقة. بعد الالميفودين استخدام أثناء التالية األحداث تحديد تم السريرية ، التجارب من عنها المبلغ الضائرة األحداث إلى باإلضافة السريرية:الممارسة أثناء لوحظ

السببية العالقة أو اإلبالغ ، وتكرار جديتها ، من مزيج بسبب إلدراجها األحداث هذه اختيار تم التردد. تقديرات إجراء يمكن ال الحجم ، معروفة غير مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ

بالالميفودين.المحتملة

التهاب الهضمي:الجهاز  الجسم.دهون تراكم   /توزيعإعادة ككل:الجسد

الفم.

في السكر ارتفاع الغذائي:والتمثيل الصماء الغدد

ضعف.عام: الدم.

والبنكرياس:الكبد  الطحال.تضخم اللمفية ، العقد تضخم  ، )العالجفي يتقدم الذي الحاد الدم وفقر النقية الحمراء الخاليا تنسج عدم ذلك في بما (الدم فقر وليمفاوية:هيمية
الشرى.المفرطة ، الحساسية الحساسية:فرط  .Bالكبد التهاب من العالج بعد ما وتفاقم البنكرياس ، والتهاب الكبدي ، الدهني والتنكس اللبني الحماض

متوتر: الربيدات.انحالل  ، CPKارتفاع العضالت ، ضعف الهيكلي:العضلي الجهاز
 الصفير.  /الطبيعيةغير التنفس أصوات تنفسي: المحيطية.األعصاب اعتالل تنمل ،

والحكة.الجلدي والطفح الثعلبة جلد:

الجرعةفرط
االعتالل المزمنة الزائدة الجرعة مضاعفات تشمل حادة. سمية عن تكشف لم بها الموصى اليومية الجرعة من مرة 24 إلى 12 ب عولجوا الذين البالغين مع التجربة ستافودين:

إذا ما دراسة يتم لم دقيقة.   /مل18  ±120 هو ستافودين من    SD ±الكلى غسيل إزالة متوسط   الكلى. غسيل طريق عن ستافودين إزالة يمكن الكبدي. والتسمم المحيطي العصبي

البريتوني.الكلى غسيل طريق عن الستافودين من التخلص يتم كان

االختبارات وظلت سريرية أعراض أو عالمات أي مالحظة يتم لم الميفودين ؛ من جم 6 تناول بالغ لشخص واحدة حالة عن اإلبالغ تم للالميفودين. معروف ترياق يوجد ال الميفودين:

على الثانية الحالة اشتملت الميفودين. من كغم   /ملغم7 مقدارها واحدة جرعة الحاالت إحدى كانت . ACTG300في الزائدة األطفال جرعة من حالتين عن اإلبالغ تم طبيعية. الدموية

من ضئيلة كمية إزالة تمت ألنه نظراً الحالتين. كلتا في لوحظت سريرية أعراض أو عالمات هناك تكن لم يوماً. 30 لمدة يومياً مرتين الميفودين من كجم   /مجم5 استخدام

المستمر الكلى غسيل كان إذا ما المعروف غير فمن اآللي ، البريتوني الكلى وغسيل المستمر ، المتنقل الصفاقي الكلى وغسيل  ، )ساعات4 (الكلى غسيل طريق عن الالميفودين

مطلوب.هو كما القياسي الداعم العالج وتطبيق المريض مراقبة يجب زائدة ، جرعة حدوث حالة في الميفودين. من زائدة جرعة حالة في سريرية فائدة سيوفر

االستعمالوطريقة الجرعة
الصيام.ظروف تحت يومياً مرتين مجم 150 والميفودين مجم 40 ستافودين من واحد قرص هي كجم 60 يزنون الذين للبالغين بها الموصى الفموية الجرعة الكبار:

األطفال:طب

سنة.12 عن وتزيد كجم 60 عن أوزانهم تزيد الذين للمرضى الصيام ظروف تحت يوميا ًمرتين قرص )مجم150   /مجم40 (والميفودين ستافودين من واحد قرص

الجرعة:تعديل

 /مل50 ≤الكرياتينين تصفية (الكلى وظائف اختالل من يعانون الذين أولئك مثل الجرعة ، تعديل إلى يحتاجون الذين للمرضى  Lamivudineو  Stavudineأقراص وصف ينبغي ال
نظام إلى يحتاجون الذين للمرضى  Lamivudineو  Stavudineأقراص وصف ينبغي ال ذلك ، إلى باإلضافة الجرعة. من تحد سلبية أحداث من يعانون الذين وأولئك  )دقيقة

كجم.  /مجمجرعات

زودتكيف
قرص  LS40للعبث قابل شريط مع سريع بغطاء ومغلقة مل 50 بسعة الكثافة عالي إيثيلين البولي من حاوية في معبأة قرصاً 60 اآلخر. الجانب على وسهل واحد جانب على .محفور

mg 40Stavudineو  mg 150lamivudineمع مسطحة حواف ذات دائرية ، وردي ، إلى فاتح وردي لون ذات أقراص عن عبارة هو ثابتة ، بجرعة مركب

تخزين:
والميفودين:ستافودين

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية بجميع احتفظ الضوء. عن بعيدا ًيحفظ ج- °30من أقل في التخزين يجب
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ستافودين المريض معلومات نشرة
الميفودينوأقراص

على قرص كل يحتوي . )deen) vue MIH lah and deen vue STAوالميفودين ستافودين عام:اسم

ستافودينمجم 40 و الميفودين مجم 150

والميفودين؟ستافودين أقراص هي ما
 ، )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك  Lamivudineو  Stavudineأقراص تستخدم

.)المكتسبالمناعة نقص متالزمة (اإليدز يسبب الذي الفيروس وهو

مثبطاتتسمى البشرية المناعة نقص لفيروس المضادة األدوية من نوع هي  Lamivudineو  Stavudineأقراص

Transcriptase )NRTI(  Reverse Nuceloside . في البشرية المناعة نقص فيروس نمو من الحد طريق عن تعمل أنها

ال الحاضر الوقت في اإليدز. أو البشرية المناعة نقص لفيروس عالجاً ليس والالميفودين الستافودين من المزيج هذا الجسم.

اإلصابة في تستمر قد  ، Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول أثناء حتى البشرية. المناعة نقص فيروس لعدوى عالج يوجد

لألمراض. المنتجة األخرى الحية الكائنات تسببها التي العدوى ذلك في بما البشرية ، المناعة نقص بفيروس مرتبطة بأمراض

بانتظام.طبيبك رؤية في استمر

إلى الفيروس نقل من البشرية المناعة نقص بفيروس المصاب الشخص  Lamivudineو  Stavudineأقراص تمنع ال

دمك مالمسة من اآلخرين لمنع الالزمة االحتياطات اتخاذ في تستمر أن يجب اآلخرين ، لحماية آخرين. أشخاص

األخرى.الجسم وسوائل

؟Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول عليه يجب ال الذي من
و  Stavudineأقراص يتناولوا أال ً )رطال132 (كجم 60 عن وزنهم يقل الذين األشخاص على يجب

Combination Lamivudine  األشخاص.لهؤالء لألدوية الصحيحة القوة على تحتوي ال األقراص هذه ألن

مكوناته ذلك في بما مكوناته ، من أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا  Lamivudineو  Stavudineأقراص تأخذ ال

النشطة.غير المكونات عن إخبارك الصيدلي أو لطبيبك يمكن والالميفودين. الستافودين النشطة ،

والحماض الخطيرة ، الدم مشاكل مثل الدواء لهذا الجانبية اآلثار من التعافي بعد الدواء تناول بإعادة تقم ال  •

حتىالخطيرة ، الكبد وتفاعالت اللبني ،

الطبيب.ينصح

يجب التي األخرى األدوية "راجع (األخرى. األدوية بعض تتناول كنت إذا األدوية هذه تتناول ال  •

.)باألدويةقائمة على للحصول  "تجنبها

تحسسي.فعل رد من تعاني أنك تعتقد كنت إذا طبيبك أخبر

تخزينه؟يمكنني كيف ؟ Lamivudineو  Stavudineأقراص أتناول أن يجب كيف
قد جانبية آثار وأي والكبد الكلى ووظائف الجسم ، وزن على بناء ًالطبيب لتوجيهات وفقاً تماماً الدواء هذا تناول يجب

لك. يشرحها أن الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي من فاطلب التوجيهات ، هذه تفهم لم إذا أخرى. أدوية مع لديك تكون

وقت أقرب في خذها جرعة ، فاتتك إذا طعام. وبدون الماء من كامل بكوب والميفودين ستافودين أقراص تناول يجب

جرعة خذ التفعلبانتظام.المجدولة الجرعة في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة الوقت حان إذا ممكن.

مضاعفة

أقراص بتخزين قم . )ساعة12 كل (يومياً مرتين واحدة مرة  Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول يتم ما عادة

Stavudine  وLamivudine  متناول عن وبعيداً الحرارة عن بعيداً الغرفة حرارة درجة في بإحكام مغلقة حاوية في

الضوء.من الدواء واحفظ رطب مكان في الدواء هذا بتخزين تقم ال األطفال.

بانتظام.الدواء هذا تناول يجب

أو أنك في تشك كنت إذا  ؟Lamivudineو  Stavudineأقراص من زائدة جرعة ما شخص تناول إذا أفعل ماذا

الفور. على الطبية المساعدة فاطلب  ، Lamivudineو  Stavudineأقراص من زائدة جرعة تناولت قد آخر شخص أي

السموم.مراقبة مركز أو بطبيب اتصل
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؟Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول أثناء أخرى أدوية تناول يمكنني هل

طبيبك إلى تحدث الجانبية. اآلثار أو   /والفعالية انخفاض إلى يؤدي مما الدواء هذا مع األخرى األدوية تتفاعل قد

والمنتجات والمعادن الفيتامينات ذلك في بما طبية ، وصفة بدون أدوية أو أخرى طبية وصفة أي تناول قبل والصيدلي

العالج.أثناء العشبية ،

؟)نانوغرام الطبيعيةالرضاعة (والرضاعة الحمل عن ماذا

أصبحت إذا طبيبك أخبر طبيبك. مع التحدث بعد فقط الحمل أثناء  Lamivudineو  Stavudineأقراص استخدام يجب

.Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول أثناء للحمل تخططين أو حامال ً

بعدم البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات  )(CDCمنها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي

فعل ردود حدوث واحتمال أطفالهن إلى البشرية المناعة نقص فيروس عدوى انتقال خطر لتقليل الطبيعية الرضاعة

.Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول أثناء الطفل بإرضاع تقم ال لذلك ، الرضع. عند خطيرة سلبية

؟Lamivudineو  Stavudineألقراص المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

هي:والميفودين ستافودين ألقراص فيها المرغوب غير اآلثار

 )وتورمألم (التهاب أحياناً ذلك في بما الكبد ، في حاد تضخم الدم ، في الالكتيك حمض في حادة زيادة اللبني ، الحماض  •
اللبني:الحماض أعراض تشمل قد الوفاة. إلى يؤدي قد مما الكبد ، في وفشل الكبد في

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

والتعب.الشديد بالضعف الشعور•

التنفس؛في ضيق•

والساقين.الذراعين في ضعف•

 Lamivudineو  Stavudineأقراص تناول عن فتوقف فجأة ، الطبية حالتك تغيرت إذا أو األعراض هذه الحظت إذا

الذين وأولئك الوزن ، زيادة من يعانون الذين والمرضى  ، )الحواملالنساء ذلك في بما (النساء الفور. على بطبيبك واتصل

و  Stavudineأقراص بين الجمع يؤدي اللبني. بالحماض لإلصابة عرضة أكثر هم طويلة لفترة نوكليوزيد أدوية تناولوا

Lamivudine  أن يجب الوفاة. إلى يؤدي قد مما الكبد ، بتلف إصابتك خطر زيادة إلى يوريا وهيدروكسي وديدانوزين

 Lamivudineو  Stavudineأقراص تتناول كنت إذا المزيج هذا تتناول كنت إذا الكبد وظائف كثب عن طبيبك يراقب

الكبد.في مرضية حالة أو بكثرة الكحول تعاطي من تاريخ ولديك

وخز أو بتنميل شعرت إذا الفور على طبيبك أخبر والقدمين. اليدين في عصبي اضطراب هو المحيطي العصبي االعتالل•

اليدين.أو   /والقدمين في ألم أو حرق أو

من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك أخبر الموت. يسبب قد البنكرياس. يصيب خطير التهاب هو البنكرياس التهاب  •

حمى.أو   /وقيء أو غثيان أو المعدة في آالم

واطلب والالميفودين الستافودين من المزيج هذا تناول عن فتوقف التالية ، الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا  •

الفور:على طبيبك أخبر أو الطارئة الطبية العناية

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

أوضعفها. أو العضالت آالم

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

واجهت:إذا طبيبك إلى وتحدث الدواء هذا تناول في استمر خطورة. أقل أخرى جانبية آثار تحدث قد
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ا

ا

ا

ا

ا

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

دوخة؛

األرق؛

العنق حول الدهون وزيادة والوجه والساقين الذراعين من الدهون فقدان (الجسم دهون توزيع إعادة

.)والجذعوالثدي
متسرع

قشعريرةأو حمى

ا

ا

تشمل قد القهقرية. للفيروسات المضاد العالج يتناولون الذين المرضى بعض لدى الجسم دهون في تغيرات لوحظت كما

أيضاً يحدث قد الجذع. وحول والثدي  )"الجاموسسنام ("والرقبة الظهر من العلوي الجزء في الدهون كمية زيادة التغييرات

هذا في معروفة غير الحاالت لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار السبب والوجه. والذراعين الساقين من الدهون فقدان

الوقت

عقار تشغيل بإعادة تقم فال جانبي ، أثر ألي والميفودين ستافودين أقراص استخدام عن التوقف طبيبك منك طلب إذا

الجانبية.اآلثار هذه من التعافي بعد طبيبك استشارة دون والميفودين ستافودين

طبيبكأخبر
كنتإذا طبيبك أخبر والالميفودين ، الستافودين من مزيج تناول قبل

·
·
·

الكلى.في مرض لديك

الكبد.في مرض لديك

الكبد.التهاب لديك كان أو لديك

·
·
·

التهاب . )كجم60 (رطال 132ً من أقل يزن

البنكرياس

)والوخزبالتنميل اإلحساس (المحيطية األعصاب اعتالل من تاريخ

من أنه يعني وهذا . FDAفئة من الحمل فئة من المركبة  lamivudineو  Stavudineأقراص تعد حامل. أنت ذإذا •

فيروس عالج جداً المهم من الجنين. على ضاراً سيكون  lamivudineو  lamivudineمزيج كان إذا ما المعروف غير

الخاصة العالج خيارات حول طبيبك إلى تحدث الطفل. إصابة مخاطر لتقليل الحمل أثناء اإليدز   /البشريةالمناعة نقص

بك.

هو وما الثدي حليب إلى ينتقالن والميفودين ستافودين كان إذا ما المعروف غير من الثدي .. من ترضعين كنت إذا  •

بفيروس المصابات األمهات إرضاع بعدم يوصى المصابين ، غير األطفال إلى الفيروس انتقال لمنع الرضيع. على تأثيرهما

البشرية.المناعة نقص

تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. حالما الفائتة الجرعة خذ جرعة ، نسيت إذا جرعة. تفوت ال•

بانتظام.المجدولة التالية الجرعة وتناول الفائتة الجرعة فتجاوز

ذلك.خالف طبيبك يوجه لم ما الدواء هذا من مضاعفة جرعة خذ التفعل•

بطبيبك.فاتصل كثيرة ، جرعات فاتتك إذا•

على الطوارئ غرفة أو المحلي السموم مكافحة بمركز فاتصل الدواء ، هذا من الكثير تناولت قد أنك في تشك كنت إذا  •

الفور.

التاليةاالحتياطات اتخذ
الدواء هذا يعالج ال اإلبر. ومشاركة المحمي غير الجنس مثل الخطورة عالية باألنشطة يتعلق فيما طبيبك تعليمات اتبع

الدواء.بهذا العالج أثناء لآلخرين الفيروس نقل بإمكانك يزال وال اإليدز أو البشرية المناعة نقص فيروس

الكبد.أو   /والبنكرياس تلف خطر من الكحول يزيد قد الكحول. تجنب

من اإلرضاع بعدم البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز تنصح

إلطعام طريقة أفضل عن طبيبك اسأل لبنهن. خالل من الرضيع إلى البشرية المناعة نقص فيروس ينقلن ال حتى الثدي

طفلك.

عامةمعلومات
يتم لم لحالة الدواء هذا تستخدم ال المريض. معلومات نشرة في المذكورة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

تعطيال لها. وصفه
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يضرهم.قد لديك. التي الحالة نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص األدوية هذه

مزيد في ترغب كنت إذا والميفودين. ستافودين مركب قرص حول المعلومات أهم هذه المريض معلومات نشرة تلخص

األدوية.هذه حول معلومات على الحصول الطبيب أو الصيدلي من تطلب أن يمكنك طبيبك. مع تحدث المعلومات ، من

بـ اتصل إضافية ، معلومات على للحصول
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