
------------------------------------  נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(4). לדולוטגרוויר יתר רגישות של קודמת תגובה•
(4). דופטיליד עם משותף ניהול•

----------------------- זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-דולוטגרוויר שקיבלו בחולים דווחה בכבד רעילות•

(5.1). בכבד רעילות אחר מעקב מומלץ. המכיל משטר

 ולעיתים חוקתיים ממצאים, בפריחה המאופיינת יתר רגישות תגובות על דווח•
 הטיפול את להפסיק יש. בכבד פגיעה כולל, איברים בתפקוד הפרעה

 וחומרים אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות
 רגישות תגובות של תסמינים או סימנים מתפתחים אם מיד אחרים חשודים

(5.2). חיים מסכנת לתגובה לגרום עלול הטיפול בהפסקת עיכוב שכן, יתר

 אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול שטופלו בחולים דווחה חיסוני שיקום תסמונת•
(5.5). משולב

 גלוקוז, קריאטינין פינוי הערכת: כליות ליקוי של החמרה או חדשה הופעה•
 בטבליות טיפול התחלת לפני החולים בכל שתן וחלבון בשתן

dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- tenofovirבמהלך ומעקב 
(5.6). כרונית כליות מחלת עם בחולים בסרום זרחן אחר מעקב. הטיפול

 הטיפול את הפסק: סטאטוזיס עם חמורה הפטומגליה/לקטית חמצת•
 חמצת על המעידים מעבדה ממצאי או תסמינים שמפתחים בחולים
(5.7). בולטת בכבד רעילות או לקטית

וDOLUTEGRAVIR, EMTRICITABINE  טבליות
ALAFENAMIDE- ,TENOFOVIRאוראלי לשימוש

של חריפה החמרה טיפול לאחר: אזהרה
ב הפטיטיס

.בארגז מלאה לאזהרה המרשם על מלא מידע ראה

 הכבד תפקוד אחר מקרוב לעקוב יש. אלפנמיד וטנופובירB (5.4) . מוצדקת•
 הפטיטיס נגד טיפול התחלת שתהיה ייתכן, הצורך במידת. אלו בחולים

dolutegravir, emtricitabineהטיפול הפסקת עם להתרחש ועלולות 
 השימוש את והפסיקוfumarate )TDF(,  disoproxil tenofovir בטבליות
B  ב במקביל שנדבקו בחולים דווחוHIV-1- ובHBV- המכילים במוצרים
 בזיהום לטיפול מאושר .)B )HBV הפטיטיס של חמורות חריפות החמרות

 וalafenamide, -tenofovir הפטיטיס בנגיף כרוני
dolutegravir, emtricitabineבטבליות אחד מרכיב alafenamide, 

Tenofovir

 ---------------------------  ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 לבד שימוש מסומן והואHIV 1-(1) . ג"ק40  לפחות של במשקל וילדים במבוגרים

 של הפוך טרנסקריפטאז מעכבי שניהם ,)HIV )NRTIs בזיהום לטיפול שלם כמשטר
 מעכב )INSTI[(, emtricitabine )FTC[וalafenamide )TAF(, -tenofovir נוקלאוזיד

 של תרופות שלוש של שילוב הוא( dolutegravir אינטגרליים גדילים העברת
alafenamide-tenofovirו Dolutegravir, emtricitabine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -שליליות תגובות  ------------------

dolutegravir  מבוגר ניסוי בכל(6.1) ). ראש וכאבי עייפות, שינה נדודי הן ------------
 חמורה עד בינונית בעוצמה ביותר השכיחות הלוואי  תגובות(המקבלים באלו

Dolutegravir: 2% לפחות של ושכיחות

) הדרגות בכל-10%, ל שווה או גדולה שכיחות( ביותר השכיחה הלוואי תגובה
Emtricitabine וAlafenamide: (6.1)-Tenofovir . בחילות היא

:שימוש מגבלות
 אינן לבדalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות•

 עמידות או להתנגדות הקשורים אינטגראז תחליפי עם לחולים מומלצות
 של שהמינון מכיוון, אינטגראז העברת מעכבי של בחשד קלינית

dolutegravirבטבליות  dolutegravir, emtricitabineאלפנאמיד וטנופוביר 
של המרשם על במידע עיין. אלו בתת-אוכלוסיות מספיק אינו

dolutegravir. )1( 
 אינןalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות•

 הסיכון את להפחית כדי(PrEP)  חשיפה לפני מונע כטיפול לשימוש מיועדות
.גבוה בסיכון במבוגרים מינית נרכשHIV -1-ל

Inc Pharmaceuticals .Mylan  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
FDA 1088-1-800- בטלפון-FDA ל אוRX (INFO-(1-877-446-3679-1-877-4  בטלפון

medwatch.www.fda.gov/ או
------------------  סמים אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות של משותף מתן ------------
 ותרופות אחרות תרופות של הריכוז את לשנות יכול אחרות תרופות עם אלפנמיד

dolutegravir, emtricitabine  טבליות של הריכוזים את לשנות עשויות אחרות
 לפני תרופתיות בין האפשריות האינטראקציות את לשקול יש. אלפנמיד וטנופוביר
12.3)7, (4, . ובמהלכו

------------------------------ וניהול מינון- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
וdolutegravir, emtricitabine  טבליות התחלת לפני: בדיקה•

alafenamide- ,tenofovirבנגיף לזיהום המטופלים את לבדוק יש 
. שתן וחלבון בשתן גלוקוז, משוער קריאטינין פינוי ולקבלB,  הפטיטיס

(2.1)
. ביום אחת טבליה: ג"ק40  לפחות של במשקל בילדים ומטופלים מבוגרים•

(2.2). אוכל בלי או עם ליטול ניתן
 אלפנמיד וטנופובירDolutegravir, Emtricitabine  טבליות: כליות ליקוי•

 ל"מ-30 ל מתחת מוערך קריאטינין פינוי עם לחולים מומלצות אינן
(2.3). לדקה

----------------------------- ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 וטנופובירDolutegravir, Emtricitabine  בטבליות להשתמש יש: הריון•

 הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון במהלך אלפנמיד
(8.1). הפוטנציאלי

 )HIV. )8.2להעברת הפוטנציאל בשל מומלצת אינה הנקה: הנקה•

(8.4). ג"ק-40 מ פחות השוקלים לחולים מומלץ לא: ילדים רפואת•

 ידי על המאושרים מטופלים ותיוג למטופלים ייעוץ על למידע17  ראה
-FDA.ה

: טבליות ---------------------------- מינון ועוצמות צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 )TAF )3של ג"מ-25 וFTC  של ג"מdolutegravir, 200  של ג"מ50
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B הפטיטיס של חריפה החמרה טיפול לאחר: אזהרה
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 שנדבקו בחוליםB  הפטיטיס של חמורה חריפה החמרה
-HBVוHIV 1- עם יחד
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TITLE - DOLUTEGRAVIR + EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE /
 KOCITAF MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : accessfda

www.911globalmeds.com/buy-dolutegravir-emtricitabine-tenofovir-alafenamide-kocitaf-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/210237PI.pdf
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המרשם על מלא מידע

B הפטיטיס של חריפה החמרה טיפול לאחר: אזהרה

 הפטיטיס נגד טיפול התחלת שתהיה ייתכן, הצורך במידת. אלפנמיד וטנופובירB  מוצדקת•
dolutegravir, emtricitabineבטבליות הטיפול את והפסיקו -HBV1- וב-HIVוטנופוביר 

 מספר למשך ומעבדתי קליני מעקב עם הכבד תפקוד אחר מקרוב לעקוב יש. אלפנמיד
 ועשויותdolutegravir, emtricitabine  ב במקביל שנדבקו בחולים לפחות חודשים
 והפסיקוfumarate )TDF(,  disoproxil tenofovir בטבליות הטיפול הפסקת עם להתרחש

B  ב במקביל שנדבקו בחולים דווחוHIV-1- ובHBV- המכילים במוצרים השימוש את
 בנגיף כרוני בזיהום לטיפול מאושר .)B )HBV הפטיטיס של חמורות חריפות החמרות
 אחד מרכיבdolutegravir, emtricitabine  וalafenamide, -tenofovir הפטיטיס
.(5.4)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[alafenamide, Tenofovir בטבליות

1
 כמשטר לבד לשימוש מיועדותalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות

40  לפחות של במשקל וילדים מבוגרים אצלHIV) (1-1  מסוג חיסוני כשל בנגיף בזיהום לטיפול שלם
.ג"ק

ושימוש אינדיקציות

:שימוש מגבלות
 לחולים מומלצות אינן לבדalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות•

 אינטגראז גדיל העברת מעכבי של קלינית עמידות או להתנגדות הקשורים אינטגראז תחליפי עם
 אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליותdolutegravir  של שהמינון מכיוון

dolutegravir. של המרשם על במידע עיין. אלו בתת-אוכלוסיות מספיק אינו

 כטיפול לשימוש מיועדות אינןalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות•
.גבוה בסיכון במבוגרים מינית נרכשHIV -1-ל הסיכון את להפחית כדי(PrEP)  חשיפה לפני מונע

2
Alafenamide - וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות התחלת לפני בדיקה2.1

Tenofovir
 את לבדוק יש, אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות התחלת לפני

.(5.4)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[B הפטיטיס בנגיף זיהום לאיתור המטופלים

וניהול מינון

 בטבליות טיפול התחלת לפני שתן וחלבון בשתן גלוקוז, משוער קריאטינין פינוי להעריך יש
dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- tenofovirבכל הטיפול במהלך לנטר ויש 

(5.6)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה[.החולים

 טבליות )פאונד(88  ג"ק40  לפחות השוקלים ילדים ומטופלים מבוגרים2.2
Dolutegravir, Emtricitabineו alafenamide- tenofovirשלושה של קבוע במינון משולב מוצר הן 

של ג"מ-25 ו )emtricitabine )FTC של ג"מdolutegravir, 200  של ג"מ50  המכיל תרופות
alafenamide )TAF(  .tenofovirשל המומלץ המינון  dolutegravir, emtricitabineו alafenamide-

tenofovirבמבוגרים אוכל בלי או עם ביום פעם הפה דרך הנלקחת אחת טבליה הוא

3

4219844: אסמכתא מזהה



 ל"מ-30 ל שווה או גדול קריאטינין ופינוי) פאונד(88  ג"ק40  לפחות של במשקל ילדים מטופלים
.(12.3)] קלינית ופרמקולוגיה(8.7)  ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[לדקה

חמור כליות ליקוי עם לחולים מומלץ לא2.3
 פינוי עם לחולים מומלצות אינן אלפנאמיד וטנופובירDolutegravir, Emtricitabine  טבליות

 באוכלוסיות ושימוש(5.6)  זהירות ואמצעי אזהרות ראה[לדקה ל"מ-30 ל מתחת מוערך קריאטינין
.(8.7)] ספציפיות

3
של ג"מ52.6  המכילותalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות זמינות

sodium )DTG(  ,dolutegravirשל ג"מ-50 ל ערך שווה  dolutegravir, 200של ג"מ
emtricitabine )FTC( של ג"מ-28.04 ו fumarate )TAF(  alafenamide tenofovirל ערך שווה .TAF-

.אלפנאמיד

וחוזקות מינון צורות

 טבליות, אובליות, בסרט מצופות, אוף-וויט עד לבנות הן ג"מ25 /ג"מ200 /ג"מ50  של הטבליות•
.השני בצדTD1ו הטאבלט של אחד בצדMעם מוטבעות ניקוד ללא

4
:בחולים נגד התווית הןalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות

נגד התוויות

.(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[לדולוטגרוויר יתר רגישות של קודמת תגובה עם•
 לאירועים והסיכון בפלזמה מוגברים דופטילידים לריכוזי הפוטנציאל עקב דופטיליד קבלת•

.(7)] תרופתיות אינטראקציות ראה[חיים מסכני או/ו חמורים

5
בכבד רעילות5.1

C  אוB  הפטיטיס עם חוליםdolutegravir.  המכיל משטר שקיבלו בחולים דווחו בכבד לוואי תופעות
 שימוש עם טרנסמינאזות עליות של להתפתחות או להחמרה מוגבר בסיכון להיות עשויים בסיסיים
 במקרים. (6.1)] שליליות תגובות ראה[אלפנאמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות
 או החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת עם עקביות היו בטרנסאמינאזות העליות, מסוימים

 של מקרים. הופסק הפטיטיס נגד הטיפול שבה בסביבה במיוחדB,  הפטיטיס של מחדש הפעלה
 דווחו חריפה כבד ספיקת ואי הפטיטיס, בסרום הכבד של מוגברת ביוכימיה כולל, בכבד רעילות
 שניתן אחרים סיכון גורמי או קיימת כבד מחלת ללאdolutegravir  המכיל משטר שקיבלו בחולים
קבוע במינון אבקוויר עם דווחה כבד להשתלת המובילה תרופות ידי על הנגרמת כבד פגיעת. לזהותם

.בכבד רעילות אחר מעקב מומלץ. ולמיוודין דולוטגרוויר,

זהירות ואמצעי אזהרות

יתר רגישות תגובות5.2
איברים בתפקוד הפרעה ולעיתים חוקתיים ממצאים, בפריחה והתאפיינו דווחו יתר רגישות תגובות

 בניסוייםdolutegravir  שקיבלו מהנבדקים-1% מ בפחות דווחו האירועים. בכבד פגיעה כולל,
 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות הטיפול את להפסיק יש3.  שלב קליניים

 יתר רגישות תגובות של תסמינים או סימנים מתפתחים אם מיד אחרים חשודים וחומרים אלפנמיד
 או שרירים כאבי, עייפות, כללית חולשה, בחום המלווה פריחה או חמורה פריחה, רק לא אך, כולל(

, פנים בצקת, הלחמית דלקת, בפה נגעים או שלפוחיות, העור של. קילוף או שלפוחיות, מפרקים
 כולל, קליני מצב אחר לעקוב יש). נשימה קשיי, אנגיואדמה, אאוזינופיליה, כבד דלקת

בעצירה עיכוב. מתאים בטיפול ולהתחיל, בכבד אמינוטרנספראזות
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 אחרים חשודים חומרים אוalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  עם טיפול
 טבליות. חיים מסכנת לתגובה לגרום עלול יתר רגישות הופעת לאחר

Dolutegravir, Emtricitabineו alafenamide- tenofovirתגובה שחוו בחולים נגד התווית הן 
-dolutegravir.ל יתר רגישות של קודמת

 שימוש תרופתיות אינטראקציות עקב וירולוגית תגובה אובדן או שליליות לתגובות סיכון5.3
 עלול אחרות ותרופותalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  בטבליות בו-זמני
 התוויות ראה[ל להוביל עשויות שחלקן, משמעותיות או ידועות תרופתיות לאינטראקציות לגרום

:(7.3)] תרופתיות אינטראקציות(4),  נגד
-alafenamide וdolutegravir, emtricitabine  טבליות של הטיפולית ההשפעה אובדן•

tenofovirעמידות של אפשרית והתפתחות.
 תרופות של יותר גדולה מחשיפה כתוצאה קלינית משמעות בעלות אפשריות לוואי תגובות•

.נלוות

 או למניעה לשלבים3  טבלה ראה אנא, האינטראקציה את להפחית ניתן שעבורן נלוות תרופות לגבי
 הפוטנציאל את שקול. מינון המלצות כולל, אלו ומוכרות אפשריות תרופתיות אינטראקציות של ניהול

וdolutegravir, emtricitabine  טבליות עם הטיפול ובמהלך לפני תרופתיות לאינטראקציות
alafenamide- ;tenofovirטבליות עם הטיפול במהלך נלוות תרופות סקירת 

dolutegravir, emtricitabineהקשורות השליליות התגובות אחר ולעקוב; אלפנמיד וטנופוביר 
.הנלוות לתרופות

-HBVוHIV 1- עם יחד שנדבקו בחוליםB  הפטיטיס של חמורה חריפה החמרה5.4

 טיפול התחלת לפני(HBV)  כרוניB  הפטיטיס נגיף לנוכחות להיבדק צריכיםHIV 1- עם מטופלים
.(2.1)] ומתן מינון ראה[אנטי-רטרו-ויראלי

 בחולים דווחו) כבד ספיקת ואי כבד פיצוי אי, למשל(B  הפטיטיס של חמורות חריפות החמרות
 דיסופרוקסיל טנופוביר המכילים במוצרים השימוש את והפסיקו-HBV ובHIV -1-ב במקביל שנדבקו
 וטבליות-dolutegravir, emtricitabine. ב הטיפול הפסקת עם להתרחש ועלולות(TDF),  פומראט

alafenamide .tenofovir1- עם יחד שנדבקו חולים HIVו HBV-בטבליות הטיפול את שמפסיקים 
dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- tenofovirמעקב עם צמוד במעקב להיות צריכים 

 נגד טיפול התחלת, הצורך במידת. הטיפול הפסקת לאחר חודשים מספר לפחות ומעבדתי קליני
 שכן, כבד שחמת או מתקדמת כבד מחלת עם בחולים במיוחד, מוצדקת להיות עשויהB  הפטיטיס

.כבד ספיקת ואי כבד פיצוי לאי להוביל עלולה הטיפול לאחר הפטיטיס של החמרה

החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת5.5
 כולל, משולב אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול שטופלו בחולים דווחה חיסוני שיקום תסמונת

dolutegravirו ,FTC-של מרכיבים שני  dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- .tenofovir
 מגיבה שלהם החיסון שמערכת חולים, משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול של הראשוני השלב במהלך
 aviumMycobacterium כגון( שיוריים או אופורטוניסטיים לזיהומים דלקתית תגובה לפתח עלולים

 לחייב עשויה אשר), שחפת או[PCP],  ריאות דלקתjiroveciiPneumocystis ,ציטומגלווירוס, זיהום
.נוספים וטיפול הערכה

5
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 דווחוBarré (Guillain- ותסמונת פולימיוזיטיס, גרייבס מחלת כגון( אוטואימוניות הפרעות
 יותר משתנה ההופעה זמן, זאת עם; החיסון מערכת של מחדש בנייה של במסגרת גם להתרחשות

.הטיפול התחלת לאחר רבים חודשים להתרחש ויכול

מחמיר או חדש כליות ליקוי5.6
 הכלייתית בצינורית פגיעה(Fanconi  ותסמונת חריפה כליות ספיקת אי של מקרים כולל, כליות ליקוי

 בבעלי רעלנות במחקרי הן פרו-טנופוביר בתרופות שימוש עם דווחה), חמורה היפופוספטמיה עם
בתוספת )cobicistat )COBI עםTAF + FTC  של קליניים בניסויים. אדם בבני בניסויים והן חיים

,elvitegravir )EVG( תסמונת של מקרים היו לא  Fanconiאו Tubulopathy )PRT(  Renal
.Proximalשל קליניים בניסויים  TAF + FTCעם  COBI + EVGובנבדקים לטיפול תמימים בנבדקים 

 תופעות, לדקה ל"מ50  מעלeGFRs  עםCOBI + EVG  עםTAF- + FTC ל שעברו ויראלית מדוכאים
-1% מ בפחות נתקלו בכליות שליליות תגובות עקב טיפול הפסקות או בכליות חמורות לוואי

 טבליות. (6.1)] שליליות תגובות ראה[COBI +.EVG  עםTAF- + FTC ב שטופלו מהמשתתפים
Dolutegravir, Emtricitabineו alafenamide- tenofovirקריאטינין פינוי עם לחולים מומלצות אינן 

.מספיקים אינם זו באוכלוסייה שהנתונים מכיוון לדקה ל"מ-30 ל מתחת מוערך

 נוגדי חומרים הנוטלים ואלו לקוי כליות תפקוד עם פרו-טנופוביר תרופות הנוטלים מטופלים
 לפתח מוגבר בסיכון נמצאים, סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות כולל, נפרוטוקסיים דלקת

.לכליות הקשורות לוואי תגובות

 בטבליות טיפול התחלת לפני שתן וחלבון בשתן גלוקוז, משוער קריאטינין פינוי להעריך יש
dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- tenofovirיש. החולים בכל הטיפול במהלך לנטר ויש 

 גבוה בסיכון נמצאים אלו שחולים מכיוון כרונית כליות מחלת עם בחולים בסרום זרחן אחר לעקוב
 הטיפול את להפסיק יש. טנופוביר של פרו-תרופות תרופות עלFanconi  תסמונת לפתח יותר

 ירידה המפתחים בחוליםalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  בטבליות
Fanconi. לתסמונת עדות או הכליות בתפקוד קלינית משמעותית

סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חומצת5.7
 של באנלוגים בשימוש דווחו, קטלניים מקרים כולל, סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חמצת

-alafenamide וdolutegravir, emtricitabine  של מרכיבemtricitabine,  כולל, נוקלאוזידים
,tenofovirוטנופוביר  ,DFתרופות עם בשילוב או לבד, טנופוביר של נוספת פרו-תרופה 

-alafenamide וdolutegravir, emtricitabine  עם טיפול להשעות יש. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות
tenofovirרעילות או לקטית חמצת על המעידים מעבדתיים או קליניים ממצאים שמפתח חולה בכל 

 של בולטות עליות בהיעדר גם-steatosis וhepatomegaly  לכלול העשויה( בכבד בכבד
).טרנסמינאזות

6
:התווית של אחרים בסעיפים נדונות התרופה של הבאות החמורות הלוואי תופעות

שליליות תגובות

(5.1)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה[בכבד רעילות•
(5.2)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה[יתר רגישות תגובות•
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 ואמצעי ואזהרות בקופסה אזהרות ראה[B הפטיטיס של חמורה חריפה החמרה•
.(5.4)] זהירות

.(5.5)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת•
.(5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[החמרה או חדש כליות ליקוי•
זהירות ואמצעי אזהרות ראה[סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חומצה•

.[(5.7)

קליניים בניסויים ניסיון6.1
 שיעורי את ישירות להשוות ניתן לא, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון

 עם שונים בשילובים שניתנה תרופה או( תרופה של הקליניים בניסויים שנצפו השליליות התגובה
 בטיפול שניתנת תרופה. א או( אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים) אחר נלווה טיפול

.בפועל שנצפו השיעורים את לשקף שלא ועשויה) שונה או זהה משולב

 הערכת :לטיפול תמימים נבדקים:למבוגרים בנבדקים קליניים בניסויים ניסיון:דולוטגרביר
 הנתונים ניתוח על מבוססת נאיבי בטיפולHIV -1-ב שנדבקו בנבדקיםdolutegravir  של הבטיחות

וING113086( , SPRING( 2-סמיות כפול, רב-מרכזיים, בינלאומיים מחקרים-2 מ
.SINGLE )ING114467(-

 ג"מdolutegravir 50  של אחת מנה לפחות וקיבלו אקראית חולקו נבדקיםSPRING ,2--822 ב
של קבוע במינון טיפול עם בשילוב שניהם, ביום פעמיים ג"מraltegravir 400  או ביום פעם

Inhibitor )NRTI(  Transcriptase Reverse Nucleoside Dual)קבוע במינון . sulfate abacavirו 
lamivudine ]EPZICOM® [של קבוע במינון או  DF ]TRUVADA/tenofoviremtricitabine® .([

 הלוואי תופעות שיעור, שבועות96  במהלך. נבדקים808  נכללו והבטיחות היעילות בניתוחי
.הטיפול זרועות בשתי2%  היה הטיפול להפסקת שהובילו

 עם ג"מdolutegravir 50  של אחת מנה לפחות וקיבלו באקראי חולקו נבדקים-SINGLE, 833 ב
 )DF )ATRIPLA של קבוע במינון או ביום פעם(EPZICOM)  ולמיוודין קבוע במינון סולפט אבקביר

/tenofovir/emtricitabineefavirenz® (ביום פעם )ותווית96  שבוע עד עיוור היה המחקר טיפול 
 להפסקת שהובילו הלוואי תופעות שיעורי, שבועות144  במהלך144).  שבוע עד96  משבוע פתוחה
 קבוע במינון ולמיוודין אבקוויר+  ביום פעם ג"מdolutegravir 50  שקיבלו בנבדקים4%  היו הטיפול

(EPZICOM)של קבוע מינון שקיבלו בנבדקים-14% ו DF )ATRIPLADF( /Tenofovir/emtricitabine
( Efavirenzביום פעם.

2%  בלפחות שנצפו4)  עד2  דרגה( חמורה עד בינונית בעוצמה(ARs)  שנוצרו לוואי תגובות
(3%),  שינה נדודי היוSINGLE  אוSPRING -2-ב-dolutegravir ב הטיפול בזרועות מהנבדקים

(2%). ועייפות(2%) ,  ראש כאבי

וdolutegravir  שקיבלו מהנבדקים-1% מ ופחות1%  ידי על דווחו1  בדרגה שינה נדודי, בנוסף
,raltegravir-2-ב, בהתאמה- ;SPRINGב ואילו SINGLE-עבור-4% ו7%  היו השיעורים 

dolutegravirו DF-/tenofovir/emtricitabine efavirenzקבוע במינון  ,(ATRIPLA)בהתאמה .
.הטיפול את מגבילים היו לא אלו אירועים

 התרחשו הבאות-ARs ה :מנוסים וטיפול נאיבי טיפול בניסויים שנצפו שכיחות פחות שליליות תגובות
טיפול שעברו או הנאיבי מהטיפול-2% מ בפחות
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 בגלל נכללו אלו אירועים. אחד ניסוי בכל משולב במשטרdolutegravir  המקבלים נבדקים
.הפוטנציאלי הסיבתי הקשר והערכת רצינותם

.הקאות, עליונה בטן כאבי, גזים, בבטן נוחות אי, בטן כאבי: העיכול במערכת הפרעות

.הפטיטיס: ורביות כבד הפרעות

.מיוסיטיס: ושלד שרירים הפרעות

 נצפו אלו אירועים. השלמה או התנהגות, ניסיון, אובדניות מחשבות: פסיכיאטריות הפרעות
.אחרת פסיכיאטרית מחלה או דיכאון של קיימת היסטוריה עם בנבדקים בעיקר

.בכליות פגיעה: שתן ודרכי כליות הפרעות

.גירוד: עוריות התת וברקמות בעור הפרעות

 החמרה דרגת עם4)  עד2  דרגות( נבחרות מעבדה חריגות: בטיפול תמימים נבדקים :במעבדה חריגות
1.  בטבלה מוצגות מהנבדקים2%  בלפחות ביותר הגרועה הרעילות את ומייצגת ההתחלה מנקודת

2. בטבלה מוצג נבחרים שומנים ערכי עבור שנצפה הבסיס מקו הממוצע השינוי

2-- ב לטיפול תמימים בנבדקים4)  עד2  דרגות( נבחרות מעבדה חריגות1. שולחן
SPRING)96) שבוע ניתוח

-2SPRING
דולוטגרביר

ג"מ50
ביום פעם

NRTIs 2+
403( =)n

רלטגרוויר
ביום פעמיים ג"מ400

NRTIs 2+
405 =)n(

מעבדה פרמטר
מועדף טווח

ALT
ULN(x4%4% 5.0  עד2.5 (> 2  כיתה
ULN(x2%2% 5.0 (> 4  עד3  כיתה

AST
ULN(x5%3% 5.0  עד2.5 (> 2  כיתה
ULN(x3%2% 5.0 (> 4  עד3  כיתה

בילירובין הכל סך

ULN(x3%2% 2.5  עד(1.6 2  כיתה
ULN(x >1% >1% 2.5 ' (> ד עד3  כיתה

קינאז קריאטין
ULN(x2%5% 9.9  עד(6.0 2  כיתה
ULN(x7%4% 10.0  (≥4  עד3  כיתה

גליקמיה היפר
6%6%)ל"ד/ג"מ250  עד(126 2  דרגה
1%2%< )ל"ד/ג"מ250 (> 3  דרגה
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ליפאז
ULN(x7%7% 3.0  עד1.5 (> 2  כיתה
ULN(x2%5% 3.0 (> 4  עד3  כיתה

נויטרופילים הכל סך

10x9(4%3% 0.99  עד(0.75 2  כיתה
10x9(2%2% 0.75 ' (< ד עד' ג כיתה

 בטיפול תמימים נבדקים אצל בצום שומנים בערכי הבסיס מקו ממוצע שינוי2. שולחן
)א96 שבוע ניתוח(SPRING -2-ב

-2SPRING
דולוטגרביר

ג"מ50
ביום פעם

NRTIs 2+
403( =)n

רלטגרוויר
ג"מ400
ביום פעמיים
NRTIs 2+

405 =)n(
מעבדה פרמטר
מועדף טווח
8.110.1)ל"ד/ג"מ( כולסטרול
HDL כולסטרול

)ל"ד/ג"מ(
2.02.3

כולסטרול
)ל"ד/ג"מ(

5.16.1

6.76.6)ל"ד/ג"מ( טריגליצרידים
 אלה בניתוחים נכללו לא המחקר בתחילת בדם שומנים להורדת תרופות שקיבלו נבדקיםא

 לאחר בדם שומנים להורדת תרופה פתחו נבדקיםSPRING .2--94 ב זרוע בכל נבדקים(19
 שימוש נעשה הטיפול התחלת לפני( הטיפול במהלך שלהם האחרונים הצום ערכי; הבסיס

:n raltegravir 9, = n dolutegravir-2 = (13  התרופה את הפסיקו הם אם קשר ללא
.(SPRING

 משותף זיהום עם לנבדקים הותר3,  שלב בניסוייC:  הפטיטיס או/וB  הפטיטיס בנגיף משותף זיהום
 העליון מהגבול5  פי עברו לא הכבד של הכימיה שבדיקות בתנאי להירשםC  או/וB  הפטיטיס בנגיף

 דומה היהC  או/וB  הפטיטיס של משותף זיהום עם בנבדקים הבטיחות פרופיל, הכל בסך. נורמה של
 היו-ALAT וAST  הפרעות שיעורי כי אםC,  אוB  בהפטיטיס משותף זיהום ללא בנבדקים שנצפה לזה

. הטיפול קבוצות כל עבורC  וירוס של משותף זיהום או/וB  הפטיטיס עם בתת-הקבוצה יותר גבוהים
ב חד-נגועים לנבדקים בהשוואה במקביל שנדבקוC  או/וB  בהפטיטיס-ALT ב חריגות4  עד2  דרגות
HIV-שקיבלו  dolutegravir8%  לעומת-13% ו ביום פעם ג"מ50  של במינון3%  לעומת-18% ב נצפו

.(5.1)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ .ביום פעמיים ג"מ50  של המינון עם

 הפרשת של עיכוב עקב בסרום קריאטינין מגבירDolutegravir  כי הוכח :בסרום בקריאטינין שינויים
. (12.2)] קלינית פרמקולוגיה ראה[הכלייתי הגלומרולרי תפקוד על להשפיע מבלי צינורית קריאטינין

 עד יציבה ונשארה הטיפול של הראשונים השבועות4  במהלך התרחשה בסרום בקריאטינין עלייה
: טווח( ל"לד ג"מ0.15  של הבסיס מקו ממוצע שינוי נצפה, לטיפול תמימים בנבדקים. שבועות96

לאחר) ל"לד ג"מ0.65  עד ל"לד ג"מ-0.32
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 בנבדקים דומות והיו ברקעNRTIs  לפי דומות היו בקריאטינין העליות. טיפול של שבועות96
.בטיפול ניסיון שעברו

 בגילאי-INSTI ,שנים18  נרשמו- מ פחות עד6  בגילאי נאיביים:ילדים בנושאי קליניים בניסויים ניסיון
 רב-מרכזי ניסוי הואHIV-1- בטיפול מנוסים נבדקים46  מתוכם, שנים-18 מ פחות עד שבועות4

 ראה[P1093IMPAACT  ב נגועים ילדים נבדקי-160 כ של השוואתית לא, פתוחה תווית, מתמשך
(14.2)]. קליניים ומחקרים(8.4)  ספציפיות באוכלוסיות שימוש

 היו אחד מנבדק יותר ידי על שדווחו2  דרגהARs . מבוגרים של לזה דומה היה הלוואי תגובות פרופיל
4.  או3  דרגה לתרופות הקשוריםARs  דווחו לא(n=2).  ושלשולים(n=3)  נויטרופילים בספירת ירידה

.להפסקה הובילו לאARs  שום

(n=3)  הכולל בבילירובין עלייה היו אחד מנבדק ביותר שדווחו4  או3  בדרגה במעבדה הפרעות
 שנצפו לאלו דומים היו בסרום הממוצע בקריאטינין השינויים(n=2).  נויטרופילים בספירת וירידה

.במבוגרים

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabineשל קליניים בניסויים שליליות תגובות  TAF + FTCעם 
COBI + EVG1-ב לטיפול נאיביים במבוגרים-:HIVנבדקים של שבועות48  של מאוחדים בניסויים 

 ביותר השכיחה הלוואי התגובה, אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול תמימיםHIV, -1-ב נגועים מבוגרים
-10%. ל שווה או-10% מ גבוהה שכיחותCOBI )N=866(  + EVG) עםTAF- + FTC ב שטופלו בנבדקים

+ -TAF ב הטיפול את הפסיקו מהנבדקים0.9% , זו טיפול בקבוצת(10%).  בחילות היו) הציונים כל
FTCעם  COBI + EVGמחקרים ראה[שבועות48  של הטיפול תקופת במהלך לוואי תופעות עקב 

ל שהוחלפוHIV 1- זיהום עם וירולוגית מדוכאים במבוגרים דומה היה הבטיחות פרופיל. (14)] קליניים
TAF- + FTC799 עם(  = COBI )N + .EVGאנטי-רטרו-ויראלי לטיפול נאיבים שאינם מבוגרים נבדקים 

15 , כולל כולסטרול של ל"ד/ג"מ30  של ממוצעות עליות חווCOBI + EVG  עםTAF- + FTC ב שטופלו
 לאחר טריגליצרידים של ל"ד/ג"מ-29 וHDL  כולסטרול של ל"ד/ג"מLDL, 7  כולסטרול של ל"ד/ג"מ

.שימוש של שבועות48

 בטיפול נאיבייםHIV -1-ב נגועים במבוגרים שבועות48  של ניסויים בשני :לכליות מעבדה בדיקות
 ל"מ115  של חציוניeGFR  עםCOBI )N=866(  + EVG עםTAF- + FTC ב שטופלו אנטי-רטרו-ויראלי

 חלבון יחס48.  לשבוע ההתחלה מנקודתdL  לכל ג"מ-0.1 ב עלה בסרום קריאטינין ממוצע, לדקה
 שבועות48  של בניסוי48.  ובשבוע הבסיס בקו לגרם ג"מ44  היה(UPCR)  חציוני בשתן לקריאטינין

-FTCל שעברו וירולוגית מדוכאים-TDF ב שטופלו במבוגרים
1.5  היה בסרום ממוצע קריאטיניןUPCR 24  בשבוע לגרם ג"מ-93 ו הבסיס בקו לגרם ג"מ161  היה.

 עד )שקיבלוTAF + FTC  עםN + EVG( COBI =  ,)248 חציון24.  בשבוע והן הבסיס בקו הן ל"לד ג"מ
48.  בשבוע לגרם ג"מ-46 ו הבסיס בקו לגרם ג"מ61  היה  החציוני(בסיסeGFR 30  לדקה ל"מ69

 קריאטינין, לדקה ל"מ112  של ממוצעUPCR- כליות ליקוי עם במבוגרים שבועות24  של ניסוי
+TAF  עםN + EVG( COBI =  )959 עםeGFR  וה הבסיס לקו דומה היה בסרום ממוצע

 נבדקים של שבועות48  של מחקרים שני של מאוחדת באנליזה :בעצם מינרלים צפיפות של השפעות
(BMD)  העצם מינרל צפיפות הוערכה, אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול נאיביHIV, -1-ב שנדבקו מבוגרים
 מקו ירד ממוצעBMD (DXA).  כפול-אנרגטי רנטגן של ספיגה ידי על48  שבוע עד ההתחלה מנקודת
 בירך-0.66% ו המותני השדרה בעמודCOBI + EVG  עםTAF + FTC  עם1.30% -48  לשבוע הבסיס

10% ידי על נחו המותני השדרה בעמוד יותר או5%  שלBMD  ירידות. הכוללת
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COBI. + EVGעם  TAF + FTC7 ב דווחו) ואצבעות אצבעות למעט( שברים. ידועה אינה אלה-
 עםCOBI.  + EVG שינויי של הטווח ארוכת הקלינית המשמעותBMD  בקבוצת נבדקים(0.8%)
 עםCOBI.  + EVG ירידתBMD  מ7%  ידי על נחו הירך בצוואר ומעלה7%  שלTAF +-FTC  נבדקי

TAF +FTC  מקצועות

COBI + ,EVG  עםTAF- + FTC ל שעברו, וירולוגי דיכוי עם-TDF ב שטופלו בוגרים נבדקים-799 ב
5%  שלBMD  ירידות). כולל ירך1.95% , מותני שדרה עמוד(1.86%  עלה-BMD ה ממוצע48  בשבוע

EVG עםTAF + FTC  של-1% ב נחו המותני השדרה בעמוד יותר או
 נבדקי עםTAF + FTC  של1%  ידי על נחו הירך בצוואר ומעלה7%  שלBMD  ירידותCOBI.  מקצועות+

COBI +.EVG

, שבועות24  של פתוח בניסויHIV:-1-ב זיהום עם בילדים בנבדקים קליניים בניסויים שליליות תגובות
 במשקל( שנים-18 מ פחות עד12  בגילאיHIV, -1-ב נגועיםHIV, -1-ב נגועים ילדים נבדקים23  של

 היה הזה השילוב של. אנטי-רטרו-ויראלי בטיפולCOBI + EVG  עםTAF + FTC  שקיבלו) ג"ק35  לפחות
+24,  לשבוע הבסיס מקו עלה הממוצע-BMD ה, בילדים אלו נבדקים בקרב. מבוגרים של לזה דומה
 היוZ- BMD ה מציוני הממוצעים השינויים. ראש פחות הגוף לכל0.8% +ו המותני השדרה בעמוד1.7%
ו המותני השדרה עמוד עבור-0.10

 עמוד של-4%) מ יותר( מובהקBMD  אובדן היה נבדקים לשני24.  בשבוע ראש פחות הגוף כלל עבור0.11 -
24. בשבוע המותני השדרה

שיווק לאחר ניסיון6.2
 לאחר השימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות, קליניים מניסויים שדווחו הלוואי לתגובות בנוסף

 באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון. השיווק
.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן את אמין

.בכבד רעילות, חריפה כבד ספיקת אי:כבד כבד הפרעות:דולוטגרביר

.מיאלגיה, ארתרלגיה:שריר-שלד

.חרֲדָהָ:פסיכיאטרי

7
אחרים חומרים של הפרמקוקינטיקה עלDolutegravir  השפעת7.1

מיקרוdolutegravir50 = 1.93 , הכלייתיים האורגניים הקטיונים מעבירי את עיכבOCT2 )IC ,ּבמַבַחנֵהָ
(M-וMATE( 1 )IC-50 = 6.34מיקרו.(M- vivoIn(טבלה, ומטפורמין דופטיליד  MATE1 )3או  OCT2

OCT2  ואולי.Dolutegravir MATE1  באמצעות שסולקו תרופות של הפלזמה ריכוזי את להגביר עשוי
(4)  נגד התוויות ראה[dolutegravir , עיכוב ידי על קריאטינין של צינורית הפרשה מעכב

.(7.3)] תרופתיות ואינטראקציות

תרופות בין אינטראקציות

 אורגניים אניונים טרנספורטר, הבסיסיים הכליות הטרנספורטרים את  עיכבOAT( 1 )IC(ּבמַבַחנֵהָ
, dolutegravir50-OAT3 )ICו microM(  2.12=50,זאת למרות microM(.  1.97= vivoin-OAT3.ו  OAT1

dolutegravir , של הפלזמה ריכוזי את שינה לאtenofovir  אוhippurate, -amino para של מצעים
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,CYP3A CYP2D6  ציטוכרום: הבאים-M) מיקרו-50 מ יותרdolutegravir50 , עיכב  לאIC(ּבמַבַחנֵהָ
CYP2C19, CYP2C9, CYP2C8, CYP2B6, CYP2A6, ,P450 )CYP(1A2,דיפוספט אורידין  gp(-(UDP)

PUG1B-Glucuronosyl, )UGP1A1,-transferase ,glucuronosylהשד לסרטן עמידות חלבון 
,(BCRP)מרה מלח יצוא משאבת  ,(BSEP)אורגני אניונים טרנספורטר פוליפפטיד  OCT1(OATP)

OATP1B3, ,1B1,2  לתרופות עמידות חלבון(MRP)או .MRP4ָאלה נתונים על בהתבסס.ּבמַבַחנֵה 
 הפרמקוקינטיקה על להשפיע צפוי לא דולוטגרוויר, התרופות בין באינטראקציה ניסויים של והתוצאות

 לא,CYP2B6 CYP1A2  או.CYP3A4  אלה טרנספורטרים או אנזימים של סובסטרטים שהן תרופות של
dolutegravir , גרר

 על רלוונטית קלינית השפעה הייתה לא לדולוטגרוויר, תרופתיות באינטראקציות בניסויים
 ואמצעי רילפיווירין, מידאזולם, מתדון, טנופוביר, דקלטאסוויר: הבאות התרופות של הפרמקוקינטיקה

 לנתונים מחקרים בין השוואות באמצעות. אסטרדיול ואתיניל נורגסטימט המכילים אוראליים מניעה
 משפיע לאdolutegravir  כי נראה, אינטראקציה המקיימת תרופה כל עבור היסטוריים פרמקוקינטיים

boceprevir : הבאות התרופות של הפרמקוקינטיקה על
.atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, fosamprenavir, lopinavir, ritonavir, and

- וEmtricitabine  אוDolutegravir  של הפרמקוקינטיקה על אחרים חומרים השפעת7.2
AlafenamideTenofovir

 עםCYP3A. Dolutegravir  של מצע גם הוא,BCRP UGT1A9, UGT1A3  וgp-P-:דולוטגרביר
 וalafenamide, -tenofovir ידי על חומרים חילוף עוברUGT1A1  של מסוימת תרומה

dolutegravir, emtricitabineשל אחד מרכיבDolutegravir, ָאת המעוררות תרופות. ּבמַבַחנֵה 
 את ולהפחית בפלסמה-dolutegravir ה ריכוז את להפחית עלולות וטרנספורטרים אנזימים אותם

dolutegravir. של הטיפולית ההשפעה

 את להגביר עלול אלו אנזימים המעכבות אחרות ותרופותdolutegravir  של משותף מתן
.בפלזמהlutegravir הדו ריכוז

ritonavir/ אוritonavir,  darunavir/ידי על מופחתת להיות וצפויה3 atazanavir( ritonavir/ טבלה)
lopinavirשל משותף מתן ידי על הופחתה  etravirineשל ההשפעה אך dolutegravir, הפחית 

 קלינית ופרמקולוגיה(7.3)  תרופתיות אינטראקציות ראה[Etravirine של הפלזמה ריכוזי את משמעותית
[(12.3).

dolutegravir , של מצע היה לאOATP1B1  או.OATP1B3 ּבמַבַחנֵהָ

dolutegravir  עם יחד הבאות התרופות את לתת ניתן, תרופתיות אינטראקציות ניסוי תוצאות על בהתבסס
norgestimate omeprazole containing : מינון התאמת ללא

/grazoprevir, methadon, midazolam, omeprazole/ritonavir, daclatasvir, boceprevir, elbasvir
/ritonavir, darunavir/ritonavir, lopinavir .atazanavirריפאבוטין, פרדניזון, אסטרדיול ואתיניל ,

.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[וולפטסוויר/וסופוסבוביר רילפיווירין

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabine.עמידות ולפיתוח  alafenamide-tenofovirו 
dolutegravir, emtricitabineטבליות של הטיפולי האפקט לאובדן להוביל שעלול מה TAF, 

 תרופותgp P- של הספיגה את להפחית צפויות ,TAF של הפלזמה בריכוז ירידה מכך וכתוצאה
 תרופותgp P- וBCRP- בספיגת לשינויים להוביל עשויות3( TAF  טבלה ראה .)פעילות המעוררות

 ,alafenamide של מצע הואgp, BCRP, OATP1B1 P- ו.OATP1B3- פעילות על מאוד המשפיעות
-tenofovirו  dolutegravir, emtricitabineבטבליות אחד מרכיבTAF, 
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 תרופות עםalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות של משותף מתן
 מעכב אינוTAF. TAF  של הפלזמה וריכוז הספיגה את להגביר עשוי-BCRP וgp P- המעכבות אחרות

 חלש מעכב הוא.TAF UGT1A1  או,CYP2D6 CYP2C19, CYP2C9, CYP2C8, CYP2B6, CYP1A2  של
.TAF vivoin . של מעורר או מעכב אינוCYP3A ּבמַבַחנֵהCYP3Aָ של

וemtricitabine  של המרכיבים עם שנערכו תרופתיים אינטראקציה מחקרי על בהתבסס
alafenamide- ,tenofovirקלינית מבחינה משמעותיות תרופתיות אינטראקציות צפויות או נצפו לא 

 האנטי-רטרו-ויראליות התרופות עם משולביםalafenamide- tenofovir וemtricitabine  כאשר
 עםcobicistat, darunavir  אוritonavir  עםatazanavir : הבאות

/ritonavir, maraviroc, nevirapine, raltegravir, rilpivirine
ritonavir. cobicistat, dolutegravir, efavirenz, ledipasvir, lopinavirו .sofosbuvir-או נצפו לא 

 עם משולבים אלפנמיד וטנופוביר אמטריציטבין כאשר משמעותיות תרופתיות אינטראקציות צפויות
sertraradiol/ethinyl : הבאות התרופות

.buprenorphine, itraconazole, ketoconazole, lorazepam, methadon, midazolam, naloxone, norbuprenorphine, norgestimate

משמעותי פוטנציאל בעלות ואחרות מבוססות תרופתיות אינטראקציות7.3
 קבוע במינון-emtricitabine וdolutegravir  עם תרופתית באינטראקציה ניסויים נערכו לא

.המרכיבים שלושת כל של קבוע מינון שילוב עם או אלפנמיד וטנופוביר

וdolutegravir, emtricitabine  עם תרופתיות של אפשריות אינטראקציות לגבי מידע
alafenamide- tenofovir)להלן מסופק3)  טבלה.

 גודל עקב חזויות אינטראקציות על או תרופתיות באינטראקציות ניסויים על מבוססות אלו המלצות
(4)  נגד התוויות ראה[יעילות אובדן או חמורים לוואי לאירועים ופוטנציאל הצפוי האינטראקציה

.(12.3)] קלינית ופרמקולוגיה

 עבור משמעותי פוטנציאל בעלות ואחרות מבוססות תרופתיות אינטראקציות3. שולחן
Dolutegravir, Emtricitabineו - Alafenamide :Tenofovirמומלצים שיהיו ייתכן 

צפויות אינטראקציות או תרופתיות באינטראקציות ניסויים על בהתבסס במינון שינויים

על משפיע

של ריכוז
Dolutegravir, TAF

או/ו
במקביל תרופה

במקביל תרופה
:מעמד

קלינית הערההתרופה שם

:קצב הפרעות אנטי
דופטיליד

Dofetilide↑טבליות עם התווית הוא משותף מתן 
dolutegravir, emtricitabineוטנופוביר 

.(4)] נגד התוויות ראה[אלפנמיד

:חיידקים נוגדי
ריפאבוטין
ריפמפין

ריפאפנטין

TAF↓טבליות של משותף מתן 
dolutegravir, emtricitabineו alafenamide-

tenofovirעם  rifabutin, rifampinאו 
rifapentineמומלץ אינו.

ו אמטריציטבין, בדולוטגרוויר שימוש↓Dolutegravirנוקלאוזיד ללא הפוך
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:טרנסקריפטאז מעכב
Etravirineא

 עםalafenamide tenofovir  טבליות
etravirineשל משותף מתן ללא /ritonavir

/ritonavir, darunavir ,atazanavirאו 
/ritonavirlopinavir

.מּומלץָ
נוקלאוזיד ללא הפוך
:טרנסקריפטאז מעכב

אאפבירנץ

 ג"מ-50 לdolutegravir  של מינון התאםדולוטגרביר↓
 של נוספת מנה ליטול יש. ביום פעמיים

 של בהפרדהdolutegravir,  של ג"מ50
 מטבליות שעות12

dolutegravir, emtricitabineוטנופוביר 
.אלפנמיד

נוקלאוזיד ללא הפוך
:טרנסקריפטאז מעכב

נביראפין

Dolutegravir↓עם שילוב ממתן הימנע 
dolutegravir, emtricitabineוטבליות 

alafenamide tenofovirשאין מכיוון 
מינון לבצע כדי נתונים מספיק

.המלצות
:פרוטאז מעכב

/ritonavirFosamprenavirא

Dolutegravir↓מינון התאם  dolutegravirג"מ-50 ל 
 של נוספת מנה ליטול יש. ביום פעמיים

 של בהפרדהdolutegravir,  של ג"מ50
-dolutegravir,מ שעות12

-alafenamide וemtricitabine  טבליות
.tenofovir

אחרים סוכנים
 של ג"מ50  של נוספת מנה ליטול יש↓Dolutegravirאקרבמזפין

,dolutegravirמ שעות12  של בהפרדה
,dolutegravir-

-alafenamide וemtricitabine  טבליות
;tenofovirטבליות עם שימוש, זאת עם 

dolutegravir, emtricitabineו
alafenamide- tenofovirמומלץ אינו 

-TAF.ה מרכיב בגלל
קרבמזפין

אוקסקרבזפין
פניטואין

פנוברביטל

Dolutegravir↓
TAF↓

.חלופי פרכוסים נוגד שקול

perforatum ( וורט ון'ג סנט
Hypericum(

Dolutegravir↓
TAF↓

 טבליות של שילוב מתן
dolutegravir, emtricitabineוטנופוביר 

.מומלץ אינו ון'ג סנט עם אלפנמיד

המכילות תרופות
, למשל( ערכיים רב קטיונים

Mgאו :(Al
אקטונים המכילים חומצה נוגדי

משלשלים או

סוכרלפט
מאגר עם תרופות

Dolutegravir↓טבליות לתת יש 
dolutegravir, emtricitabineו

alafenamide- tenofovirלפני שעתיים 
 המכילות תרופות נטילת לאחר שעות6  או

.ערכיים רב קטיונים
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 דרך ברזל או סידן תוספי
כולל, הפה

 המכילים ויטמינים מולטי
אברזל או סידן

Dolutegravir↓טבליות לתת יש 
dolutegravir, emtricitabineוטנופוביר 

 לאחר שעות6  או לפני שעתיים אלפנמיד
. ברזל או סידן המכילים מזון תוספי נטילת

dolutegravir,, לחלופין
וemtricitabine  ליטול ניתן

alafenamide- tenofovirותוספי טבליות 
.מזון עם יחד ברזל או סידן המכילים מזון

 היומי המינון את הגבילו, בו-זמני בשימושמטפורמין ↑אמטפורמין
 אם, ג"מ-1000 ל מטפורמין של הכולל

 טבליות או מטפורמין עם מתחילים
dolutegravir, emtricitabineוטנופוביר 

 טבליות הפסקת בעת. אלפנמיד
dolutegravir, emtricitabineו

alafenamide- ,tenofovirמינון 
 ניטור. התאמה לדרוש עשוי המטפורמין

הטיפול התחלת בעת בדם הגלוקוז רמת
 הפסקת ולאחר במקביל להשתמש מומלץ

וdolutegravir, emtricitabine  טבליות
alafenamide-.tenofovir

.האינטראקציה לגודל9  טבלה או8  טבלה(12.3)  קלינית פרמקולוגיה ראה א

הכליות תפקוד על המשפיעות תרופות7.4
 והפרשה גלומרולרי סינון של שילוב ידי על הכליות ידי על בעיקר מופרשים וטנופוביר-FTC ש מכיוון

alafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות של משותף מתן, פעילה צינורית
 את להגביר עלול פעילה צינורית הפרשה על מתחרות או הכליות תפקוד את המפחיתות תרופות עם

 הסיכון את להגביר עלול וזה כלייתית המוסרות אחרות ותרופותFTC, tenofovir,  של הריכוזים
 בין, כוללות פעילה צינורית הפרשה ידי על שמסולקות לתרופות דוגמאות כמה. שליליות לתגובות

, למשל( אמינוגליקוזידים, ולגנציקלוביר, ואלציקלוביר, גנציקלוביר, צידופביר, אציקלוביר, היתר
(5.6)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה[.מרובות או גבוה במינוןNSAID  ותרופות), גנטמיצין

8
הריון8.1

וdolutegravir, emtricitabine  בטבליות השימוש על אנושיים נתונים מספיק אין:סיכונים סיכום
alafenamide- tenofovirמולדים למומים לתרופות הקשור סיכון על   להודיע כדי ההריון במהלך 

 עם; הוערך לא ההריון במהלך בנשיםalafenamide )TAF( - Tenofovir ב השימוש. טבעית והפלה
ל שדווח כפי נשים של מוגבל במספר הוערך ההיריון במהלך-)emtricitabine )FTC ב השימוש, זאת

Registry )APR( - Pregnancy .Antiretroviralשנחשפו הריונות של המצומצם במספר בהתחשב 
 של הבטיחות לגבי סופיות מסקנות להסיק ניתן לא-APR, ל שדווחוdolutegravir  מבוססי למשטרים

 מתמשך מתמשך ומעקב, בהריוןalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות
 הפגמים תוכנית של הייחוס אוכלוסיית ב"בארה גדולים מולדים למומים הרקע שיעור-APR. ל עד

 בהריונות הפלות של המשוער הרקע שיעור2.7%.  היא(MACDP)  אטלנטה מטרופוליטן של המולדים
20%. עד15%  הוא ב"בארה הכללית באוכלוסייה קלינית מוכרים

ספציפיות באוכלוסיות שימוש
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 עם שליליות התפתחותיות לתוצאות עדות נצפתה לא, חיים בבעלי רבייה במחקרי: דולוטגרביר
dolutegravir]המערכתית החשיפה, ובארנבות בחולדות אורגנוגנזה במהלך. ]נתונים ראה  (AUC)

 במינון אדם בבני מהחשיפה) חולדות(27  וכפי) ארנבות( מהחשיפה נמוכה הייתה לדולוטגרוויר
 החשיפה, הלידה אחרי/לפני חולדות של ההתפתחותי במחקר(MRHD).  לאדם המומלץ המרבי

-MRHD.ב אדם בבני מהחשיפה בערך27  פי הייתה לדולוטגרוויר(AUC)  האם של המערכתית

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabineהתפתחותיות השפעות נצפו לא, חיים בבעלי במחקרים 
 תקופת במהלך בנפרד ניתנוalafenamide- tenofovir וemtricitabine  של הרכיבים כאשר שליליות

 או שווה ובחשיפה-FTC ל מהחשיפה) בהתאמה, וארנבות עכברים(-108 ו60  פי בחשיפה האורגנוגזה
וemtricitabine  של המומלץ היומי במינון-TAF ל החשיפה) בהתאמה, וארנבות חולדות(53  פי

alafenamide-tenofovir]כאשר שליליות התפתחותיות השפעות נראו לא, כן כמו. (8.1)] נתונים ראה 
FTCשל המומלץ היומי במינון מהחשיפה בערך60  פי עד של בחשיפה הנקה דרך לעכברים ניתן 

emtricitabineו alafenamide- .tenofovirכאשר בצאצאים שליליות השפעות נצפו לא  TDFניתנה 
 אמטריציטאבין של המומלץ היומי במינון מהחשיפה בערך14  פי של לטנופוביר בחשיפה בהנקה

.אלפנמיד וטנופוביר

2015  יולי עד-APR ל פרוספקטיביים דיווחים על בהתבסס :Emtricitabine:אנושיים נתונים:נתונים
ו הראשון בשליש שנחשפו1984  כולל( ההריון במהלךFTC  המכילים למשטרים חשיפות2933  של

 בהשוואה הכוללים מולדים מומים לביןFTC  בין הבדל היה לא), שלישי/השני בשליש שנחשפו-949
 של השכיחות-MACDP. ה של ב"בארה הייחוס באוכלוסיית2.7%  של ברקע מולדים מומים שיעור עם

 הראשון בשליש חשיפה עם3.1%)  עדCI: 1.7% (95% 2.4%  הייתה חי בלידות מולדים מומים
 בשליש חשיפה שלישי/השני עם3.2%)  עדCI: 1.3% (95% -2.1% וFTC  המכילים למשטריים
FTC. המכילים למשטריים

 חולדות של ההתפתחות  במחקר(ב אנושית מחשיפה27  כפי .)MRHD- :דולוטגרביר:חיים בעלי נתוני
 רעיל במינון ההנקה במהלך המתפתחים הצאצאים של הגוף במשקל ירידה נצפתה, לידה אחרי/לפני

 בארנבות לדולוטגרווירMRHD- ב אדם בבני מהחשיפה27  פי בערך היו ובחולדות .MRHD-לאימהי
 יום מדי ג"לק ג"מ1,000  עד של בכמות הפה דרך  ניתן )AUC(ב אדם בבני מהחשיפה קטנות היו

20  יום עד6  הריון ביום לחולדות וגם, בהתאמה18,  עד-6 ו17  עד6  בימים בהריון וארנבות לחולדות
 אחרי/לפני או) וארנבות חולדות( עוברית-עוברית בהתפתחות לוואי תופעות אין. לידה לאחר/להנקה

 מערכתיות חשיפות אורגנוגנזה במהלך. שנבדק ביותר הגבוה במינון נצפתה) חולדות( לידה
Dolutegravir

Emtricitabine: לוואי תופעות נצפו לא; ליום ג"ק/ג"מ1000  עד של מינונים קיבלו לעכברים 
 ובארנבות בערך60  פי גבוהה בחשיפה ,FTC בצאצאים לתרופה ישירות הקשורות משמעותיות

עם לידה אחרי/לפני התפתחות במחקר. המומלץ היומי במינון מאדם לערך108  פי גבוהה בחשיפה
]AUC[( לעקומה מתחת  אזור)בחשיפה  בעכברים  FTCעד-7 ו15,  עד6  הריון בימי( אורגנוגנזה דרך 

 שבוצעו עוברים-עובר רעילות במחקרי משמעותיות טוקסיקולוגיות השפעות נצפו לא). בהתאמה19,
 בהריון לעכברים הפה דרך  ניתן(ג"מ1000  או יום/ג"ק/ג"מ300 , יום/ג"ק/ג"מkg 100/  )day/עם

FTC וארנבות) יום/ג"ק/ג"מ1000  או, ליום ג"ק/ג"מ500 , ליום ג"ק/ג"מ(250
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 בקירוב60  פי של(AUC)  יומית בחשיפה מינית בגרות דרך) ברחם( הלידה מלפני יום מדי חשוף
.המומלץ היומי במינון אדם בני של חשיפות מאשר

Alafenamide:Tenofovir . אלפנמיד וטנופוביר  emtricitabineליום ג"ק/ג"מ600  עד של מינונים 
 לטנופוביר בחשיפה20]  הנקה ויום[7  הריון ביום בצאצאים שליליות השפעות נצפו לא; בהנקה ניתנו

/לפני התפתחות מחקר .TDF של המומלץ היומי במינון אדם בבני מהחשיפה בקירוב[21] 14  פי של
 טנופוביר למתן  בהשוואה ,TDF(לטנופוביר נוספת פרו-תרופה ,)עם רק נערך בחולדות לידה אחרי

 בחולדות לטנופוביר יותר נמוכה וחשיפה לטנופוביר במהירות מומרTAF  פומראט דיסופרוקסיל
 בחולדות שנצפו לטנופוביר החשיפה; לטנופוביר במהירות מומרTAF- מתן לאחר נצפתה ובעכברים

המומלץ היומי במינון אנושית טנופביר מחשיפת) ארנבות(93  ופי) חולדות(59  פי גבוהות היו וארנבות
 ופי) חולדות( לחשיפה בקירוב הדומותemtricitabine  וalafenamide. TAF-tenofovir  ש מאחר.

(25  בהריון לחולדות הפה דרך ניתןTAF- של המומלץ היומי במינון אדם בבני מהחשיפה) ארנבות(53
 או, יום/ג"ק/ג"מ30 , יום/ג"ק/ג"מ(10  וארנבות) יום/ג"ק/ג"מ250  או, יום/ג"ק/ג"מ100 , יום/ג"ק/ג"מ

 השפעות נצפו לא). בהתאמה20,  עד-7 ו17,  עד6  הריון בימי( אורגנוגנזה דרך) ליום ג"ק/ ג"מ100
TAF ל בחשיפה ובארנבות בחולדות עובריות-עובריות שליליות

הנקה8.2
 את להניק לאHIV -1-ב נגועות לאמהות ממליצים ומניעתן מחלות לבקרת המרכז:סיכונים סיכום

HIV.-1-ב זיהום של לידה לאחר העברה מסיכון להימנע כדי תינוקותיהן

 או החלב ייצור על משפיעות אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות אם ידוע לא
HIV),  שלילי בתינוקות(HIV 1- של העברה-(1) ל הפוטנציאל בגלל. היונק הילד על השפעות בעלות

 הדומות יונק בתינוק שליליות תגובות-(3) ו-HIV) ל חיוביים בתינוקות( ויראלית עמידות פיתוח(2)
 טבליות מקבלות הן אם להניק לא לאמהות להורות, מבוגרים אצל שנראו לאלו

dolutegravir, emtricitabineו alafenamide-.tenofovir

 לו שיש או, אם חלב ייצור על משפיע, אם בחלב קייםdolutegravir  אם ידוע לא: דולוטגרביר
 ראה[בחלב קיים היהdolutegravir , מניקות לחולדות ניתן כאשר. היונק התינוק על השפעות

.]נתונים

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabineכי הוכח  FTCאם ידוע לא; אנושי אם בחלב קיים  TAF
 וקופי מניקות חולדות של בחלב קיים טנופוביר כי הוכח. (8.2)] נתונים ראה[אנושי אם בחלב קיים
 אמנם. חיים בעלי בחלב קיים להיות יכולTAF  אם ידוע לא. (8.2)] נתונים ראה[TDF מתן לאחר רזוס

(8.2)]. נתונים ראה[.אם בחלב קייםFTC  כי הוכח, אם בחלב קייםTAF  אם ידוע לא

-1-ב נגועות אמהות מחמש שהתקבלו אם חלב של דגימות: אמטריציטבין:אנושיים נתונים:נתונים
HIVש מראות emtricitabine-מטופלות שאמהותיהם מיניקים תינוקות. אדם בחלב קיים 

 אחרים סיכונים. לאמטריציטבין ויראלית עמידות לפתח בסיכון להיות עלולים באמטריציטבין
.ידועים אינם באמטריציטבין המטופלות מאמהות הניזונים בתינוקות לאמטריציטבין הקשורים
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 חולדות של לחלב שהופרש לתרופה הקשור העיקרי המרכיב היה . :דולוטגרביר:חיים בעלי נתוני
 עד של חלב ריכוזי כאשר10,  ביום ההנקה ביום ג"לק ג"מ50  של בודדת פומית מנה לאחר מיניקות

Dolutegravir מינון לאחר שעות8  נצפו האימהיים הפלזמה מריכוזי בערך1.3  פי

Alafenamide:Tenofovir טנופוביר. בחלב מופרש שטנופוביר הוכיחו ובקופים בחולדות מחקרים 
 מריכוז-24% כ עד) יום/ג"ק/ג"מ600  עד(TDF  של פומי מתן לאחר מניקות חולדות של לחלב הופרש

-20% כ של.(8.1)] נתונים ראה[-11.ה ההנקה ביום ביותר הגבוה במינון בחיות החציוני הפלזמה
"ק/ג"מ(30  אחת עורית תת מנה לאחר מיניקים קופים של לחלב  הופרש )AUC(לפלסמה מהחשיפה

Tenofovir . חשיפה מכך וכתוצאה, הפלזמה מריכוז-4% כ עד של בריכוזים טנופוביר של) ג

בילדים שימוש8.4
 לחולים רק להינתן צריכותalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות

. להתאמה ניתן שאינו קבוע מינון שילוב שהם מכיוון ג"ק40  לפחות של גוף משקל עם ילדים
.זו משקל בקבוצת הבודדים הרכיבים עבור נקבעו והיעילות הבטיחות

גריאטרי שימוש8.5
 כדי ומעלה65  בני נבדקים של מספיק מספר כללו לאdolutegravir  של קליניים ניסויים:דולוטגרביר

 זהירות משנה לנקוט יש, כללי באופן. יותר צעירים מנבדקים שונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע
, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקף, קשישים בחוליםdolutegravir  במתן

.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[.אחר תרופתי טיפול או נלוות מחלות של וכן, הלב או הכליות

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabineשנרשמו הנבדקים97  מתוך80 , קליניים בניסויים 
 בין ביעילות או בבטיחות הבדלים נצפו לאCOBI- + .EVG וTAF + FTC  קיבלו ומעלה שנים65  בגילאי

65. לגיל מתחת עד18  גיל בין ומבוגרים מבוגרים נבדקים

בכבד פגיעה8.6
alafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות של מינון התאמת מומלצת לא

 של ההשפעהClass-Pugh .(Child (B  בינוני אוChild) A) Class-Pugh  קל כבד ליקוי עם בחולים
 של הפרמקוקינטיקה עלC) Class-Pugh (Child  בכבד חמורה פגיעה

dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- tenofovirטבליות, לכן. נחקרה לא 
dolutegravir, emtricitabineו alefenamide- tenofovirליקוי עם בחולים לשימוש מומלצות אינן 

.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[.חמור כבד

כליות ליקוי8.7
 עם לחולים מומלצות אינןalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות

 שטבליות מכיוון) לדקה ל"מ-30 ל מתחת משוער קריאטינין פינוי( חמור כליות ליקוי
dolutegravir, emtricitabineאת להתאים ניתן ולא קבוע מינון שילוב הן אלפנאמיד וטנופוביר 

 טבליות של מינון התאמת מומלצת לא. . האישיים הרכיבים של המינון
dolutegravir, emtricitabineעם בחולים אלפנמיד וטנופוביר
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 ומתן מינון ראה[)לדקה ל"מ-30 ל שווה או גדול משוער קריאטינין פינוי( מתון או קל כליות ליקוי
(12.3)]. קלינית ופרמקולוגיה(2.3)

10
. אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות עם יתר במינון ידוע ספציפי טיפול קיים

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

יתר מינון

 באופן יוסר שהוא סביר זה אין, פלזמה לחלבוני מאוד קשור-dolutegravir ש מכיוון:דולוטגרביר
.בדיאליזה משמעותי

Emtricitabine )FTC(:של המומלץ מהמינון גבוהים במינונים זמין מוגבל קליני ניסיון  .FTCבמחקר 
-11 לFTC)  של המומלץ מהמינון6  פי( ג"מFTC 1200  של בודדות מנות ניתנו, אחד קליני פרמקולוגי

.ידועות אינן יותר גבוהים מינונים של ההשפעות. חמורות לוואי תגובות על דווח לא. נבדקים

 שעות3  של דיאליזה תקופת פני על-FTC ה של מהמינון-30% כ מסיר המודיאליזה טיפול
 דיאליזה זרימת וקצב לדקה ל"מ400  של דם זרימת קצב(-FTC ה ממתן שעות1.5  תוך המתחילה

.פריטונאלית בדיאליזהFTC  להסיר ניתן אם ידוע לא). לדקה ל"מ600  של

Alafenamide )TAF(:Tenofovirשל המומלץ מהמינון גבוהים במינונים זמין מוגבל קליני ניסיון 
.TAFג"מ125  של בודדת מנה  TAF)של מהמינון5  פי  TAFבשילוב קבוע במינון ג"מ25 /ג"מ-200 ב 

. חמורות לוואי תגובות על דווח לא; בריאים נבדקים-48 ל ניתנה) אלפנמיד וטנופוביר אמטריציטבין
 עם המודיאליזה ידי על ביעילות מוסר טנופוביר. ידועות אינן יותר גבוהים מינונים של ההשפעות

-54%.כ של מיצוי מקדם

11
 קבוע במינון משולב מוצר הןalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות
 דרך למתןTAF(- ,tenofovir( alafenamide ו )dolutegravir )DTG(, emtricitabine )FTC המכיל

.הפה

תיאור

•INST.DTG, HIV

•NRTI(. HIV )HIVהפוך טרנסקריפטאז מעכב הוא, ציטידין של סינתטי נוקלאוזיד אנלוגי 
 ,FTCנוקלאוזיד של

 אציקלי) נוקלאוטיד( פוספונאט נוקלאוזיד אנלוגי-tenofovir, לNRTI, TAF, HIV vivoin מומר•
.מונופוספט5'- אדנוזין של

 חומצה ג"מ-50 ל המקבילdolutegravir,  נתרן של ג"מ52.6  מכילה בסרט מצופה טבליה כל
, אלפנמיד טנופוביר ג"מ-25 ל ערך שווהTAF,  ג"מ-28.04 וFTC  ג"מdolutegravir, 200  חופשית

, סטארט מגנזיום, מונוהידראט לקטוז, קרוסקרמלוז נתרן: הבאים פעילים הלא המרכיבים ואת
 גליקולאט סודיום, פובידון, אלכוהול פוליוויניל, גליקול פוליאתילן, מיקרו-גבישית תאית, מניטול
.חמצני דו וטיטניום טלק), אדמה תפוח( עמילן
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7-olate-(4R,12aS)- נתרן הואdolutegravir  נתרן של הכימי השם:דולוטגרביר
-pyrido ]l',2':4,5[pyrazino]2,1-b[ ]1,3[ oxazin-2H hexahydro 3,4,6,8,12,12a- 8-dioxo--6,

benzyl(carbamoyl[ -4-methyl-])2,4-Difluoro .Nהיא המולקולרית הנוסחה C203נ2ו18חNaO5

:הבאה המבנית הנוסחה את לו יש). כמלח( למול גרם441.37  הוא המולקולרי והמשקל

.במים מעט ומסיסה בהיר צהובה עד לבנה אבקה היאDolutegravir  נתרן

Emtricitabine:של הכימי השם  FTC4-5- הוא-yl[-2)1H(-pyrimidinone. FTC
-1-])2R,5S(-2-)hydroxymethyl(-1,3-oxathiolan-5-fluoro Aminoתיו של האננטיומר(-)  הוא 

5. במיקום פלואור לו שיש בכך ציטידין של אחרים מאנלוגים השונה, ציטידין של אנלוגי

 הנוסחה את לו ויש247.25  של מולקולרי ומשקל:10FN3O3חC8 של מולקולרית נוסחה יש-FTC ל
S הבאה המבנית

FTC צלזיוס מעלות-25 ב במים ל"למ ג"מ-112 כ של מסיסות עם לבן עד לבנה אבקה היא.

Alafenamide:Tenofovir9- הוא פומראט אלפנמיד טנופוביר תרופת חומר של הכימי השם-(R)}
-phosphinyl[ methoxy[ propyl{phenoxy{2-]])S(-}])S(-1-)isopropoxycarbonyl(ethyl[amino

hemi adenineפומרט.

) 4O4חC4(1/2•פ6נ29O5חC21 של מולקולרית נוסחה ישfumarate- alafenamide Tenofovir ל
:הבאה המבנית הנוסחה את לו ויש534.5  של מולקולרי ומשקל
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 מעלות-20 ב במים ל"למ ג"מ4.7  של מסיסות עם בהיר שזוף בצבע אבקה או אוף-וויט עד לבנה אבקה היא.
fumarate alafenamideTenofovir  צלזיוס

12
פעולה מנגנון12.1

 תרופות של קבוע במינון שילוב הןalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות
 ראה[ TAF(-tenofovir( alafenamide ו )dolutegravir )DTG(, emtricitabine )FTC אנטי-רטרו-ויראליות

.(12.4)] מיקרוביולוגיה

קלינית פרמקולוגיה

פרמקודינמיקה12.2
 נבדקים42 , מוצלב, פלצבו מבוקר, אקראי במחקר:אלקטרוקרדיוגרמה על השפעות:דולוטגרביר

 פי בערך חשיפות( ג"מdolutegravir 250  תרחיף, פלצבו של יחיד במינון פומי מתן קיבלו בריאים
 ברצף) פעילה בקרה( ג"מ400  מוקסיפלוקסצין ו), יציב במצב ביום פעם ג"מ50  של מהמינון3

 שיטת על בהתבסס הממוצע-QTc ב המקסימלי השינוי, והפלצבו הבסיס קו התאמת לאחר. אקראי
4.9 : עליוןCI 95%  צדדי(msec 1 2.4  היהdolutegravir  עבור )Fridericia )QTcF של התיקון
.(msec Dolutegravirה מרווח את האריך לא QTc-המינון לאחר שעות24  פני על.

, פתוח בניסוי הוערכה הכליות תפקוד עלdolutegravir  של ההשפעה:הכליות תפקוד על השפעות
 ג"מdolutegravir 50  שקיבלו(n=37)  בריאים בנבדקים פלצבו מבוקר, מקביל, זרועות3-, אקראי

 למשך(n=12)  ביום פעם פלצבו או(n=13),  ביום פעמיים ג"מ50 dolutegravir (n=12),  ביום פעם
 בשתי נצפתה, שעות24  במשך שתן איסוף ידי על שנקבע כפי, קריאטינין בפינוי ירידה. ימים14

9%)  של ירידה( ביום פעם ג"מ50  שקיבלו בנבדקים טיפול ימי14  לאחרdolutegravir  של המינונים
 השפעה הייתה לאdolutegravir  של מינון לאף13%). .  של ירידה( ביום פעמיים ג"מ-50 ו

 אוiohexol) , הבדיקה תרופת פינוי ידי על נקבע( בפועל הגלומרולרי הסינון קצב על משמעותית
hippurate-amino (para , הבדיקה תרופת פינוי ידי על נקבעת( יעילה כלייתית פלזמה זרימת

.לפלסבו בהשוואה

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabineבמחקר:הלב של אלקטרופיזיולוגיה /QTc QTב יסודי
 על השפיע לא, המומלץ מהמינון בערך5  פי של במינון או המומלץ במינוןTAF , בריאים נבדקים-48

וemtricitabine  של השני המרכיב של ההשפעה-PR. ה מרווח את האריך ולאQTc- QT/ה מרווח
alafenamide, FTC- ,tenofovirשל השילוב או  FTCו TAF-ה מרווח על QT-ידועה אינה.

פרמקוקינטיקה12.3
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Alafenamide:-Tenofovirו Dolutegravir, Emtricitabine TIVICAYמ(50  המשולבות מהטבליות
®Dolutegravir, emtricitabine וalafenamide-tenofovir  של לזה דומות היו) ג"מ25 /ג"מ200 /ג"

®-DESCOVYו) ג"מdolutegravir 50  המכילות(USA ViiV  של טבליות

alafenamide -25 ו ג"מemtricitabine 200  המכילות( ב"ארהSciences, Inc .Gilead  של טבליות
tenofovirהאכלה ובתנאי בצום בריאים לנבדקים ניתנו בודדות מנות כאשר, בהתאמה), ג"מ.

 שיא ריכוזיdolutegravir,  של פומי מתן לאחר:דולוטגרביר:והפרשה מטבוליזם, הפצה, ספיגה
-5 כ תוך מושג פרמקוקינטי יציב מצב, ביום פעם של במינון. המינון לאחר שעות3  עד2  נצפו בפלזמה

 הואDolutegravir -1.5. ל1.2  בין נעשעותC- 24ו, מקסימוםAUC, C עבור ממוצעים צבירה יחסי עם ימים
 ליטול ניתן. הוכחה לאdolutegravir  של המוחלטת הביולוגית הזמינות. ּבמַבַחנֵהgpPָ- מצע

Dolutegravirשל הספיגה קצב את והאט הספיגה מידת את הגביר מזון. אוכל בלי או עם 
.dolutegravirה את העלו שומן ועתירות בינוניות, דלות ארוחות AUC-של dolutegravir-0)∞(33%, ב-

 בתנאי משעתיים שעות-5 ו4 3,  עדמקסימוםממושכת' ות-67%; ו52% -46%, במקסימוםC גדל-66%; ו41%
 אנושיים פלזמה לחלבוני-98.9%) ל שווה או מעל( מאוד קשורDolutegravir . בהתאמה, צום

 הפיזור נפחdolutegravir.  של הפלזמה בריכוז תלויים אינם והקישור הנתוניםvivoin  על המבוססים
 של פרמקוקינטי ניתוח על בהתבסס ליטר-17.4 ב נאמד יומי פעם ג"מ50  מתן לאחרF) (Vd/ לכאורה

.אוכלוסייה

 לשעה ליטר1.0  שלF) (CL/ לכאורה ופינוי שעות-14 כ של סופני חיים מחצית זמן יש-Dolutegravir ל
.האוכלוסייה של פרמקוקינטיים ניתוחים על בהתבסס

 בעיקר חומרים חילוף עוברUGT1A1  מ מסוימת תרומה עם .CYP3A-של אחת פומית מנה  לאחר[
) .)מהמינון-1% מ פחות( נמוך היה שינוי ללא תרופה של כליות סילוק.Dolutegravir14 באמצעות

 חמצון ידי על שנוצר מטבוליטN- מוצר-. שלו ההידרוליטיdealkylation )3.6%  הכולל מהמינון
 הפומי מהמינון18.9%( dolutegravir  הכולל מהמינון ,)וה), הכולל מהמינון(3.0%  הבנזילי בפחמן
 אתר ידי על המיוצג, בשתן הופרש הכולל הפומי מהמינון אחוז31 . בצואה שינוי ללא הופרש הכולל

C[ dolutegravir, 53% של גלוקורוניד

 המעניקים )UGT1A1 )n=7 גנוטיפים עם לנבדקים, בריאים נבדקים של ניסויים של במטה-אנליזה
-46% ב גבוה-AUC וdolutegravir  של-32% ב נמוך פינוי היהdolutegravir  של לקוי מטבוליזם
=n( UGT1A1. )41 באמצעות תקין למטבוליזם הקשורים גנוטיפים עם לנבדקים בהשוואה

 מבוגרים ובנבדקים בריאים מבוגרים בנבדקים הוערכוdolutegravir  של הפרמקוקינטיות התכונות
 לנבדקים בריאים נבדקים בין כלל בדרך דומה הייתה לדולוטגרוויר החשיפהHIV. -1-ב הנגועים
ל בהשוואה ביום פעמיים ג"מ50  לאחרdolutegravir  של הלא-לינארית החשיפהHIV. -1-ב הנגועים

 מטבוליים בגורמים לשימוש יוחסה4)  טבלה(HIV -1-ב הנגועים בנבדקים ביום פעם ג"מ-50
. ביום פעמיים ג"מdolutegravir 50  שקיבלו נבדקים של ברקע אנטי-רטרו-ויראליים במשטרים

.למזון קשר ללאDolutegravir  ניתן אלו בניסויים. קליניים בניסויים

 במבוגריםDolutegravir  של יציב במצב פרמקוקינטיים פרמטרים אומדני4. טבלה
HIV-1-ב נגועים
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 ביום פעם ג"מ50
)ח"קו(%אגיאומטרי ממוצע

 ביום פעמיים ג"מ50
)ח"קו(%בגיאומטרי ממוצע ּפרָמָטֶרֶ

AUC(0-24)/mL()mcg•h53.6(27)75.1(35)
(29)4.15(20)3.67)ל"מ/ג"מק(מקסימוםג
(47)2.12(46)1.11)ל"מ/ג"מק(דקהג
א

ב
SPRING. -2-וSPRING -1-מ נתונים באמצעות אוכלוסייה של פרמקוקינטיים ניתוחים על מבוסס
-3-ו-)VIKING )ING112961 מ נתונים באמצעות אוכלוסייה של פרמקוקינטיים ניתוחים על מבוסס

.VIKING

/אבקוויר בתוספת יום מדי ג"מDolutegravir -50 ב לטיפול תמימים נבדקים-12 ב (CSF): מוחי נוזל
 עד ל"למ ננו-נג3.74 : טווח( ל"למ ננו-נג13.2  היה-CSF בdolutegravir  של החציוני הריכוז, למיוודין

 של הקלינית הרלוונטיות. . טיפול של שבועות16  לאחר מינון לאחר שעות6  עד2 ) ל"למ ננו-נג18.3
.הוכחה לא זה ממצא

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabineהפרמקוקינטיות התכונות  (PK)של הרכיבים של 
emtricitabineו alafenamide- tenofovirפרמטרי5.  בטבלה מסופקות  PKשל מרובים  FTCו

TAF-שלו והמטבוליט  tenofovir6. בטבלה מסופקים

Alafenamide - וEmtricitabine  של הרכיבים של פרמקוקינטיים מאפיינים5. טבלה
Tenofovir

AlafenamideTenofovirאמטריציטבין
קלְִיטהָ

31)ח(מקסימוםט
 עתירת ארוחה השפעת

א)לצום ביחס( שומן

0.89, =AUC( C 0.91 )0.93  יחס
0.78)(0.69, 0.74 =  יחסמקסימום

1.64, =AUC( C 1.75 )1.88  יחס
0.95)(0.75, 0.85 = יחסמקסימום

הפצה
 פלזמה לחלבוני קשור%

אנושיים
 >4 ~80

vivoExּבמַבַחנֵהָחלבון קישור נתוני מקור
0.61.0לפלזמה דם יחס

חומרים חילוף

)PBMCs(בא קתפסיןחומרים חילוף
( CES1הפטוציטים)

( CYP3Aמינימלי)
משמעותי חומרים חילוף עובר לא

חיסול
 והפרשה גלומרולרי סינוןמרכזי חיסול מסלול

פעילה צינורית
מהפה80% (>  מטבוליזם

)מנָהָ
100.51ג)ח(1/2ט
1.0<70דבשתן המופרש מהמינון%
13.731.7דבצואה המופרש מהמינון%
1 carboxylesterase =; CES1היקפיים בדם חד-גרעיניים תאים  =PBMCs
 רווח-(וPK  של בפרמטרים] צום/שומן עתירת ארוחה[ הגיאומטרי הממוצע ליחס מתייחסים הערכיםא

.שומן50% , ל"קק800 ~ =  שומן/קלוריות עתירת ארוחה90%).  של בר-סמך
vivoIn.למטבוליט מזורחן אשר), עיקרי מטבוליט( טנופוביר ליצירת תאים בתוך הידרוליזה עובר 

הראו מחקריםּבמַבַחנֵהTAFָ , טנופוביר דיפוספט, הפעיל

ב
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 ידי ועל; ומקרופאגים-PBMCs בA cathepsin  ידי על לטנופוביר מטבוליזם עובר-TAF ש
CES1מעורר המתונה הבדיקה עם בו-זמנית מתן לאחר. בהפטוציטים  efavirenz ,CYP3A

.הושפעה לאTAF  חשיפת
, פרמקולוגית הפעיל שלמטבוליט לב שימו. פלזמה של סופי חציוני חיים לחצי מתייחסים ערכים1/2ט

diphosphate ,tenofovirבתוך שעות180  עד150  של חיים מחצית זמן יש  .PBMCsבמחקרי מינון 
 ימים עשרה במשך( TAF ;)של בודדת מנה  מתן[14[ של פעמית חד מנה מתן(FTC : המוני איזון

emtricitabineשל מרובה מינון לאחר C[ emtricitabine14 alafenamide(.C[ tenofovir

ג

ד

-Tenofovir וAlafenamide Emtricitabine, Tenofovir  של מרוביםPK  פרמטרי6. טבלה
-HIVב הנגועים במבוגרים מזון עם אוראלי מתן לאחר שלו המטבוליט

גטנופובירבAlafenamideTenofovirאאמטריציטבין(CV%) פרמטר ממוצע

(26.1)0.02(51.1)0.16(20.2)2.1מקסימוםג )ל"למ מיקרוגרם(
AUCטאו

(27.4)0.29(71.8)0.21(16.6)11.7)ל"למ שעה•מיקרוגרם(

NA0.01(28.5)(46.7)0.10ׁשֹוקתֶג )ל"למ מיקרוגרם(
CV=  וריאציה מקדםNA ;=  רלוונטי לא

וTAF- + FTC ב שטופלו-HIV ב נגועים במבוגרים2  שלב בניסוי אינטנסיביPK  מניתוחא
COBI- +.EVG
שטופלוHIV 1- זיהום עם לטיפול תמימים מבוגרים של ניסויים בשני אוכלוסיה שלPK  מניתוח

N +.EVG( COBI =  )539 עםTAF- + FTC ב
שטופלוHIV 1- זיהום עם לטיפול תמימים מבוגרים של ניסויים בשני אוכלוסיה שלPK  מניתוח

N +.EVG( COBI =  )841 עםTAF- + FTC ב

ב

ג

 Alafenamide:Tenofovir - וDolutegravir, Emtricitabine  של הפה ספיגת על המזון השפעות
 ומכאן, ממזון מושפעת אינה-tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  של הפרמקוקינטיקה

.מזון בלי או עםalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  את לתת שניתן

 ליקוי עם נבדקים8  בין שהשווה בניסוי :דולוטגרביר:כבד ליקוי עם חולים:ספציפיות אוכלוסיות
dolutegravir  של החשיפה, תואמים בריאים נבדקים8  עםB) Class-Pugh (Child  בינוני כבד

C) Class  בכבד חמורה פגיעה של ההשפעה. הקבוצות2  בין דומה הייתה ג"מ50  של בודדת ממנה
-Pugh (Childשל הפרמקוקינטיקה על  dolutegravirנחקרה לא.

Emtricitabine: של הפרמקוקינטיקה  FTCזאת עם; כבד ליקוי עם בנבדקים נחקרה לא , FTCאינו 
.בכבד פגיעה של ההשפעה את להגביל יש ולכן, כבד אנזימי ידי על משמעותי חומרים חילוף עובר

Alafenamide:Tenofovir של בפרמקוקינטיקה קלינית מבחינה רלוונטיים שינויים  tenofovir
-B).וA) Class-Pugh Child  בינוני עד קל כבד ליקוי עם בנבדקים נצפו לא כבד ליקוי עם בנבדקים
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 אינןalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות:כליות ליקוי עם חולים
 מכיוון) לדקה ל"מ-30 ל מתחת משוער קריאטינין פינוי( חמור כליות ליקוי עם לחולים מומלצות
 ניתן ולא קבוע מינון שילוב הן אלפנאמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  שטבליות
.(2.3)] ומתן מינון ראה[.האישיים הרכיבים של המינון את להתאים

 וHCV(  Alafenamide:-Tenofovir( C:הפטיטיס או/ו )B )HBV הפטיטיס של משותף זיהום
Emtricitabine של הפרמקוקינטיקה  FTCו TAF-במקביל שנדבקו בנבדקים במלואה הוערכה לא 

C. או/וB  הפטיטיס בנגיף

 הצביעו לא במבוגרים מניסויים מאוחדים פרמקוקינטיים בנתונים שימוש תוך אוכלוסייה ניתוחי :דולוטגרביר
 נתונים היוdolutegravir.  של הפרמקוקינטיקה על-HCV ב משותף זיהום של רלוונטית קלינית השפעה על

HBV. של משותף זיהום על מוגבלים

 מניסויים מאוחדים פרמקוקינטיים בנתונים שימוש תוך אוכלוסייה ניתוחי :דולוטגרביר:וגזע מגדר
 של החשיפה על רלוונטית קלינית השפעה הייתה שלא גזע או מגדר על הצביעו במבוגרים

.dolutegravir

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabine האוכלוסייה של פרמקוקינטיים ניתוחים על בהתבסס
.גזע או מין סמך על מינון התאמת מומלצת לא,

 מניסויים מאוחדים פרמקוקינטיים נתונים באמצעות אוכלוסייה ניתוחי :דולוטגרביר:גריאטריים חולים
dolutegravir. של הפרמקוקינטיקה על רלוונטית קלינית השפעה הייתה לא שלגיל כך על הצביעו במבוגרים

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabine של הפרמקוקינטיקה  FTCו TAF-במלואה הוערכה לא 
 בניסויי-HIV ב נגועים נבדקים של אוכלוסיות של פרמקוקינטיקה ניתוח). ומעלה65  בני( בקשישים

 חשיפות על רלוונטית קלינית השפעה אין שלגיל הראהCOBI- + EVG וTAF + FTC  של-3 ו2  שלב
(8.5)]. ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[75. גיל עדTAF  של

alafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות לתת אין:בילדים מטופלים
).פאונד(88  ג"ק-40 מ פחות השוקלים ילדים לחולים

 של במשקלn=14(- HIV( 1-ב נגועים בילדיםdolutegravir  של הפרמקוקינטיקה :דולוטגרביר
מdolutegravir 50  שקיבלוHIV -1-ב הנגועים במבוגרים שנצפו לאלו דומה הייתה ג"ק40  לפחות

.(14.2)] קליניים מחקרים ראה[7) טבלה( ביום פעם ג"

בילדים בנבדקיםDolutegravir  של יציב במצב פרמקוקינטיים פרמטרים7. טבלה
Dolutegravir של פרמקוקינטיים פרמטרים אומדני

(%CV) גיאומטרי ממוצע
של מינון

דולוטגרביר
24גAUC(0-24)מקסימוםג

)ל"מ/ג"מק()ל"מ/שעה•ג"מק()ל"מ/ג"מק((n) משקל
ג"ק40  ≥

14( =)n
ג"מ50
ביום פעם

3.89(43)50.1(53)0.99(66)
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Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabine של חשיפות  FTCו TAF-בגילאי לילדים נבדקים-24 ב 
 בהשוואהAUC)  עבור(23%  פחתוCOBI- + EVG וTAF + FTC  שקיבלו שנים-18 מ פחות עד12

 באוכלוסיות שימוש ראה[זה מינון משטר מתן לאחר לטיפול תמימים במבוגרים שהושגו לחשיפות
 קשרי על בהתבסס קלינית מבחינה משמעותיים נחשבים אינם אלו חשיפה הבדלי. (8.4)] ספציפיות

.חשיפה-תגובה

 עם נערכו שתוארו התרופות בין האינטראקציה ניסויי:תרופתית בין באינטראקציה ניסויים
dolutegravir, emtricitabineאו/ו  alafenamide tenofovirניסויים נערכו לא; בודדות כישויות 

-alafenamide וdolutegravir, emtricitabine  של הקבוע המינון בשילוב תרופתיות באינטראקציות
.tenofovir

 שעשויות אחרות ותרופותdolutegravir  עם בוצעו תרופתיות באינטראקציות ניסויים:דולוטגרביר
 של ההשפעות. פרמקוקינטיות לאינטראקציות כבדיקות נפוץ בשימוש או במקביל מנוהלות להיות

dolutegravirשל וההשפעות8  בטבלה מסוכמות במקביל המנוהלות תרופות של החשיפה על 
9. בטבלה מסוכמותdolutegravir  של החשיפה על בשילוב תרופות

 משמעותיות להיות שעלולות ואחרות מבוססות מאינטראקציות כתוצאה משטר או מינון המלצות
.(7.3)] תרופתיות אינטראקציות ראה[3 בטבלה מסופקותdolutegravir  עם תרופתיות בין

יחד מנוהלות תרופות של הפרמקוקינטיקה עלDolutegravir  של ההשפעה סיכום8. טבלה

שלCI) (90%  גיאומטרי ממוצע יחס
 של פרמקוקינטיים פרמטרים

בלי/עם יחד מנוהלת תרופה
דולוטגרביר

1.00=  השפעה ללא במקביל מנוהלות תרופות
)ים(ומינון

של מינון

24ג אוτגAUCמקסימוםגנדולוטגרביר

דקלטאסוויר
ביום פעם ג"מ60

ג"מ50
ביום פעם

121.03
1.25) עד(0.84

0.98
1.15) עד(0.83

1.06
1.29) עד(0.88

אסטרדיול אתיניל
ג"מ0.035

ג"מ50
ביום פעמיים

150.99
1.08) עד(0.91

1.03
1.11) עד(0.96

1.02
1.11) עד(0.93

מטפורמין
ביום פעמיים ג"מ500

ג"מ50
ביום פעם

1.66א15
1.81) עד(1.53

1.79
1.93) עד(1.65

_

מטפורמין
ביום פעמיים ג"מ500

ג"מ50
ביום פעמיים

2.11א15
2.33) עד(1.91

2.45
2.66) עד(2.25

_

מתדון
ג"מ150  עד16

ג"מ50
ביום פעמיים

111.00
1.06) עד(0.94

0.98
1.06) עד(0.91

0.99
1.07) עד(0.91

מידאזולם
ג"מ3

ג"מ25
ביום פעם

10_0.95
1.15) עד(0.79

_

נורלגסטרומין
ג"מ0.25

ג"מ50
ביום פעמיים

150.89
0.97) עד(0.82

0.98
1.04) עד(0.91

0.93
1.03) עד(0.85

רילפיווירין
ביום פעם ג"מ25

ג"מ50
ביום פעם

161.10
1.22) עד(0.99

1.06
1.16) עד(0.98

1.21
1.38) עד(1.07

דיסופרוקסיל טנופוביר
פומרט
ביום פעם ג"מ300

ג"מ50
ביום פעם

151.09
1.23) עד(0.97

1.12
1.24) עד(1.01

1.19
1.35) עד(1.04
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9. טבלה .שהוערכו נושאים של המרבי המספר את מייצג הנבדקים מספרא
 של הפרמקוקינטיקה על במקביל שניתנות תרופות של ההשפעה סיכום

Dolutegravir
 שלCI) (90%  גיאומטרי ממוצע יחס

Dolutegravir של פרמקוקינטיים פרמטרים
יחד המנוהלות תרופות בלי/עם

1.00=  השפעה ללא במקביל מנוהלות תרופות
)ים(ומינון

של מינון

24ג אוτגAUCמקסימוםגנדולוטגרביר

Atazanavir
ביום פעם ג"מ400

ג"מ30
ביום פעם

121.50
1.59) עד(1.40

1.91
2.03) עד(1.80

2.80
3.11) עד(2.52

/ritonavirAtazanavir
ביום פעם ג"מ100 /ג"מ300

ג"מ30
ביום פעם

121.34
1.42) עד(1.25

1.62
1.74) עד(1.50

2.21
2.47) עד(1.97

/ritonavirDarunavir
 פעמיים ג"מ100 /ג"מ600
ביום

ג"מ30
ביום פעם

150.89
0.97) עד(0.83

0.78
0.85) עד(0.72

0.62
0.69) עד(0.56

אפבירנץ
ביום פעם ג"מ600

ג"מ50
ביום פעם

120.61
0.73) עד(0.51

0.43
0.54) עד(0.35

0.25
0.34) עד(0.18

Etravirine
ביום פעמיים ג"מ200

ג"מ50
ביום פעם

160.48
0.54) עד(0.43

0.29
0.34) עד(0.26

0.12
0.16) עד(0.09

+Etravirine
/ritonavirdarunavir

 ג"מ100 /ג"מ600 +  ג"מ200
ביום פעמיים

ג"מ50
ביום פעם

90.88
1.00) עד(0.78

0.75
0.81) עד(0.69

0.63
0.76) עד(0.52

+Etravirine
/ritonavirlopinavir

 ג"מ100 /ג"מ400 +  ג"מ200
ביום פעמיים

ג"מ50
ביום פעם

81.07
1.13) עד(1.02

1.11
1.20) עד(1.02

1.28
1.45) עד(1.13

/ritonavirFosamprenavir
 פעמיים ג"מ100 /ג"מ700
ביום

ג"מ50
ביום פעם

120.76
0.92) עד(0.63

0.65
0.78) עד(0.54

0.51
0.63) עד(0.41

/ritonavirLopinavir
 פעמיים ג"מ100 /ג"מ400
ביום

ג"מ30
ביום פעם

151.00
1.07) עד(0.94

0.97
1.04) עד(0.91

0.94
1.05) עד(0.85

רילפיווירין
ביום פעם ג"מ25

ג"מ50
ביום פעם

161.13
1.21) עד(1.06

1.12
1.19) עד(1.05

1.22
1.30) עד(1.15

טנופוביר
ביום פעם ג"מ300

ג"מ50
ביום פעם

150.97
1.08) עד(0.87

1.01
1.11) עד(0.91

0.92
1.04) עד(0.82

/ritonavirTipranavir
 פעמיים ג"מ200 /ג"מ500
ביום

ג"מ50
ביום פעם

140.54
0.57) עד(0.50

0.41
0.44) עד(0.38

0.24
0.27) עד(0.21

)®(MAALOX חומצה סותרי
סִימּולטנִָי

מנִהלָ

ג"מ50
בודדת מנה

160.28
0.33) עד(0.23

0.26
0.32) עד(0.22

0.26
0.31) עד(0.21

(MAALOX) חומצה סותרי
dolutegravir לאחר שעות2

ג"מ50
בודדת מנה

160.82
0.98) עד(0.69

0.74
0.90) עד(0.62

0.70
0.85) עד(0.58
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בוצפרביר
שעות8  כל ג"מ800

ג"מ50
ביום פעם

131.05
1.15) עד(0.96

1.07
1.20) עד(0.95

1.08
1.28) עד(0.91

ג"מ1200  פחמתי סידן
סִימּולטנִָי

)צום( ניהול

ג"מ50
בודדת מנה

120.63
0.81) עד(0.50

0.61
0.80) עד(0.47

0.61
0.80) עד(0.47

ג"מ1200  פחמתי סידן
סִימּולטנִָי

)מוזנת( מינהל

ג"מ50
בודדת מנה

111.07
1.38) עד(0.83

1.09
1.43) עד(0.84

1.08
1.42) עד(0.81

ג"מ1200  פחמתי סידן
dolutegravir לאחר שעות2

ג"מ50
בודדת מנה

111.00
1.29) עד(0.78

0.94
1.23) עד(0.72

0.90
1.19) עד(0.68

קרבמזפין
ביום פעמיים ג"מ300

ג"מ50
ביום פעם

0.67ג16
0.73) עד(0.61

0.51
0.55) עד(0.48

0.27
0.31) עד(0.24

דקלטאסוויר
ביום פעם ג"מ60

ג"מ50
ביום פעם

121.29
1.57) עד(1.07

1.33
1.59) עד(1.11

1.45
1.68) עד(1.25

ג"מ324  פומראט ברזל
סִימּולטנִָי

)צום( ניהול

ג"מ50
בודדת מנה

110.43
0.52) עד(0.35

0.46
0.56) עד(0.38

0.44
0.54) עד(0.36

ג"מ324  פומראט ברזל
סִימּולטנִָי

)מוזנת( מינהל

ג"מ50
בודדת מנה

111.03
1.26) עד(0.84

0.98
1.20) עד(0.81

1.00
1.23) עד(0.81

ג"מ324  פומראט ברזל
dolutegravir לאחר שעות2

ג"מ50
בודדת מנה

100.99
1.21) עד(0.81

0.95
1.15) עד(0.77

0.92
1.13) עד(0.74

)®ביום אחד( ויטמין מולטי
סִימּולטנִָי

מנִהלָ

ג"מ50
בודדת מנה

160.65
0.77) עד(0.54

0.67
0.81) עד(0.55

0.68
0.82) עד(0.56

אומפרזול
ביום פעם ג"מ40

ג"מ50
בודדת מנה

120.92
1.11) עד(0.75

0.97
1.20) עד(0.78

0.95
1.21) עד(0.75

פרדניזון
 עם ביום פעם ג"מ60

הפחתה

ג"מ50
ביום פעם

121.06
1.14) עד(0.99

1.11
1.20) עד(1.03

1.17
1.28) עד(1.06

אריפמפין

ביום פעם ג"מ600
ג"מ50

ביום פעמיים

110.57
0.65) עד(0.49

0.46
0.55) עד(0.38

0.28
0.34) עד(0.23

בריפמפין

ביום פעם ג"מ600
ג"מ50

ביום פעמיים

111.18
1.37) עד(1.03

1.33
1.53) עד(1.15

1.22
1.48) עד(1.01

ריפאבוטין
ביום פעם ג"מ300

ג"מ50
ביום פעם

91.16
1.37) עד(0.98

0.95
1.10) עד(0.82

0.70
0.87) עד(0.57

 ג"מdolutegravir 50  לעומת ביום פעמיים ג"מdolutegravir 50  עם שנלקח ריפמפין היא השוואהא
.ביום פעמיים
 ג"מdolutegravir 50  לעומת ביום פעמיים ג"מdolutegravir 50  עם שנלקח ריפמפין היא השוואה

.ביום פעם
.שהוערכו נושאים של המרבי המספר את מייצג הנבדקים מספר

ב

ג

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabineל החשיפה על במקביל הניתנות תרופות של ההשפעות
TAF-של וההשפעות10  בטבלה מוצגות  emtricitabineו alafenamide- tenofovirעל מרכיביה או 

emtricitabine  עם נערכו אלה מחקרים[11  בטבלה מוצגות משותף בטיפול תרופות של החשיפה
-קבוע של הרכיבים אוalafenamide- .tenofovir ו קבוע במינון

28

4219844: אסמכתא מזהה



 למידע]. לבד במתןTAF)  או(alafenamide- tenofovir FTC וemtricitabine  של מינון
(7). תרופתיות אינטראקציות ראה,קליניות המלצות לגבי

בנוכחותTAF  של פרמקוקינטיים בפרמטרים שינויים: תרופתיות אינטראקציות10.  טבלה
אבמקביל מנוהלות תרופות

טנופוביר
אלפנאמיד

מנִּון
)ביום פעם(

)ג"מ(

פרמטרי של ממוצע יחס
CI(  PK )90%;TAF

1.00=  השפעה אין
במקביל מנוהלות תרופות
)ביום פעם( מינון

)ג"מ(

משותף בניהול
תרְּופהָ

נ

דקהגAUCמקסימוםג

1.77
,1.28)(2.44

1.91
,1.55)(2.35 Atazanavirritonavir( 100+300 )1010NC

2.83
,2.20)(3.65

2.65
,2.29)(3.07 Cobicistat150812NC

0.93
,0.72)(1.21

0 .98
,0.80)(1.19 Darunavircobicistat( 150+800 )2511בNC

1.42
,0.96)(2.09

1.06
,0.84)(1.35 Darunavirritonavir( 100+800 )1010NC

0.78
(0.58,1.05)

0.86
,0.72)(1.02 11NCב60040אפבירנץ

2.19
,1.72)(2.79

1.47
,1.17)(1.85 ritonavir( 200+800 )1010NCלופנאביר

1.01
,0.84)(1.22

1.01
,0.94)(1.09 252517NCרילפיווירין

1.00
,0.86)(1.16

0.96,0.89)
(1.03 19NCג10)בודדת כמנה במינון(50סרטרלין

NC=  מחושב לא
א

ב

ג

.בריאים במתנדבים שנערכו האינטראקציה מחקרי כל
TAF(- alafenamide )FTC .tenofovir/וemtricitabine  עם שנערך מחקר
COBI +.EVG  עםTAF + FTC  עם שנערך מחקר

 שניתנה תרופה עבורPK  של בפרמטרים שינויים: תרופתיות בין אינטראקציות11. טבלה
אהבודדים הרכיבים או אלפנמיד וטנופוביר אמטריציטבין בנוכחות במקביל

טנופוביר
אלפנאמיד

מנִּון
)ביום פעם(

)ג"מ(

במקביל מנוהלת תרופה של ממוצע יחס
CI( ;PK )90% פרמטרי
1.00=  השפעה אין

משותף בניהול
מינון תרופות

)ג"מ() ביום פעם(

משותף בניהול
תרְּופהָ

נ

דקהגAUCמקסימוםג

300 +100
ritonavir

0.98
,0.89)(1.07

0.99
,0.96)(1.01

1.00
,0.96)(1.04 Atazanavir1010

800 +150
cobicistat

1.02
,0.96)(1.09

0.99
,0.92)(1.07

0.97
,0.82)(1.15 Darunavir2511ב

Darunavir800 +10010100.991.011.13
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ritonavir,0.91)(1.08,0.96)(1.06,0.95)(1.34
1.15

,1.04)(1.27
1.02

,0.97)(1.08
1.05

,0.97)(1.13 1010ג"מ50דולוטגרביר
800 +200

ritonavir
1.00

,0.95)(1.06
1.00

,0.92)(1.09
0.98

,0.85)(1.12 1010לופנאביר

,בודדת מנה(2.5
)ּפהֶ ּבעְלַ

1.02
,0.92)(1.13

1.13
,1.04)(1.23NC

2518גמידאזולם
,בודדת מנה(1

)ורְִידִי תֹוך
0.99

,0.89)(1.11
1.08

,1.04)(1.14NC
0.93

,0.87)(0.99
1.01

,0.96)(1.06
1.13

,1.04)(1.23 252516רילפיווירין
א כמו במינון(50

)בודדת מנה
1.14

,0.94)(1.38
0.93

,0.77)(1.13 19NCד10סרטרלין
NC=  מחושב לא

א

ב

ג

ד

.בריאים במתנדבים שנערכו האינטראקציה מחקרי כל
TAF(- alafenamide )FTC .tenofovir/וemtricitabine  עם שנערך מחקר

.רגישCYP3A4  מצע
COBI +.EVG  עםTAF + FTC  עם שנערך מחקר

מיקרוביולוגיה12.4
 ביוכימיים מבחניHIV 1- ו מטוהרDNA- ל הביאו מראש מעובד מצעIC-:דולוטגרביר:פעולה מנגנון

 ידי על  אינטגראז )DNA(ה שכפול למחזור החיונית .HIV-אינטגראז באמצעות גדילים העברת של
 חומצה של אינטגרציה של הגדילים העברת שלב וחסימת אינטגראז של הפעיל לאתר קשירה

-12.6 ו ננומטר2.7  של ערכיםDolutegravir50 מעכבHIV  דאוקסיריבונוקלאית רטרו-ויראלית
.ננומטר

Emtricitabine: γ.מיטוכונדריאלי פולימראז -DNAו  α, β, Ɛיונקים של  DNAשל חלש מעכב הוא 
 השרשרת להפסקת שגורם מה, בהתהוות ויראליtriphosphate. Emtricitabine-'5  פולימראזות

-DNA5  ב שילובו ידי ועל'-triphosphate deoxycytidineעם תחרות ידי על טרנסקריפטאז הפוך 
triphosphate-'5  ה של הפעילות את מעכבHIV-1- הטבעי המצע

5'-triphosphate. Emtricitabine emtricitabineעל מזורחן, ציטידין של סינתטי נוקלאוזיד אנלוגי 
 ,FTCליצירת תאיים אנזימים ידי

AlafenamideTenofovir-DNA.ה שרשרת להפסקת שגורם מה, הפוך -HIVה ידי על ויראלי -DNA
diphosphate diphosphate. Tenofovir tenofovir  ה שכפול את מעכבHIV-1- ב שילוב באמצעות
 תוך-תאי מומר .A הפעיל למטבוליט תאיות קינאזות ידי על מכן לאחר זרחון עובר טנופוביר

 היאTAF- ואז לתאים חלחול מאפשרתTAF  קתפסין ידי על הידרוליזה באמצעות לטנופוביר
 ל פלזמה חשיפת). מונופוספט דאוקסיאדנוזין2'- אנלוגי( טנופוביר של פוספונואמידאט פרו-תרופה

: TAF

 ניתניםFTC  וגםtenofovir  גם כי הראו תאים בתרבית מחקריםHIV. 1- נגד פעילות יש לטנופוביר
DNA  פולימראזות של חלש מעכב הואdiphosphate Tenofovir . בתאים בשילוב מלא לזירחון

 למיטוכונדריה לרעילות עדות ואין המיטוכונדריה שלγ  פולימראזDNA  הכוללות יונקים של
.תאים בתרבית
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 פעילות הפגיןHIV 1- עם פראי מסוגEC  ממוצע:דולוטגרביר:תאים בתרבות אנטי-ויראלית פעילות
 עד) ל"למ ננומטר(0.21  ננומטר0.5  של ערכיםDolutegravir50 של מעבדה זני נגד אנטי-ויראלית

 הפגיןDolutegravir-4. MT  ותאי(PBMCs)  חד-גרעיניים דם בתאי) ל"למ ננומטר(0.85  ננומטר2.1
 ננומטר0.52  של ערך50ממוצעEC  עםB Clade  מסוג קליניים מבודדים13  נגד אנטי-ויראלית פעילות
Dolutegravir . קליניים מבודדים האינטגראז קידוד אזור באמצעות ויראלי אינטגראז רגישות במבחן
 קבוצה בכל(HIV 3 1- של קליניים בידודים של פאנל נגד תאים בתרבית אנטי-ויראלית פעילות הדגים

-2.14 ל ננומטר0.02  בין הנעים ערכיםEC50 עםO)  בקבוצה-3 ו-G, וA, B, C, D, E, F clades M  של
EC Dolutegravir-1.HIV50  עבור ננומטר

.ננומטר-0.61 ל ננומטר0.09  בין נעוPBMC  במבחניHIV 2- של קליניים בידודים3  כנגד ערכים

Emtricitabine:של האנטי-ויראלית הפעילות  FTC1- של וקליניים מעבדתיים בידודים נגד HIV
 בדם חד-גרעיניים ובתאיםCCR5 MAGI- התאים בקוT,  מסוג לימפובלסטואידים תאים בקווי הוערכה
 פעילות הציגFTC . מיקרומולר0.64  עד0.0013  של בטווח היוFTC  ערכיEC-50ה. ראשוניים היקפיים

ל0.007  בין נעו הערכיםG )EC-50וA, B, C, D, E, F  קלידיםHIV 1- נגד תאים בתרבית אנטי-ויראלית
-1.5 ל0.007  בין נעו ערכיםECHIV50( 2- כנגד לזן ספציפית פעילות והראו) מיקרומולר-0.075

).מיקרומולר

 מאושרותHIV  נוגדות תרופות של העיקריות מהמחלקות נציגים של רחב פאנל עםFTC  של במחקר
inhibitors ]INSTIs[) transfer strand inhibitors ]NNRTIs[, integrase transcriptase reverse

-nucleoside NRTIs, nonו (PIs-הללו השילובים עבור אנטגוניזם נצפה לא.

Alafenamide:Tenofovirשל האנטי-ויראלית הפעילות  TAF1- של וקליניים מעבדתיים בידודים נגד
HIVתת-סוג  Bלימפובלסטואידים תאים בקווי הוערכה , ,PBMCsמקרופאגים/מונוציטים תאי 

.ננומטר-14.7 ל2.0  בין נעוTAF  ערכיEC-50הCD4-T.  ולימפוציטים ראשוניים

-G )ECו  A, B, C, D, E, F1-תת-סוגים כולל )M, N, O(, -HIVבתרבית אנטי-ויראלית פעילות הציג 
EC( 2- נגד לזן ספציפית ופעילות) ננומטר-12.0 ל0.10  בין נעו ערכיםTAF50 ה קבוצות כל כנגד תאים

HIV50ננומטר-2.63 ל0.91  בין נעו הערכים.(

 מאושרותHIV  נוגדות תרופות של העיקריים מהמעמדות נציגים של רחב פאנל עםTAF  של במחקר
NRTIs, NNRTIs, INSTIs)ו (PIs-אלה לשילובים אנטגוניזם נצפה לא.

 הפעילות:דולוטגרביר:אחרים אנטי-ויראליים חומרים עם בשילוב אנטי-ויראלית פעילות
 מעכבי-INSTI, raltegravir; ה עם בשילוב אנטגוניסטית הייתה לאdolutegravir  של האנטי-ויראלית

ה מעכביnevirapine;  אוefavirenz (NNRTIs),  לא-נוקלאוזידים טראנסקריפטאז
Transcriptase )NRTIs(, abacavir- Reverse Nucleosideאו  ;stavudineהפרוטאזות מעכבי  ,(PIs)

amprenavirאו  ;lopinavirהקולטנים אנטגוניסט  maraviroc ;CCR5,ההיתוך מעכב או ,
.enfuvirtideשל אנטי-ויראלית פעילות  Dolutegravirה מעכב עם בשילוב אנטגוניסטית הייתה לא

HBV-ה Transcriptase, adefovir- ,Reverseהאנטי-ויראלי על-ידי מעוכבת או ,.ribavirin

 החל תאים בתרבית נבחרו-Dolutegravir ל עמידים וירוסים :דולוטגרביר:התא בתרבות:התִנגַדְּות
 אוE92Q, G118R, S153F  אמינו חומצות תחליפי. פראי מסוגHIV 1- מסוג שונים וקלידים מזנים

Y, G193Eאו  R263Kל ברגישות ירידה והעניקו שונים במעברים הופיעו dolutegravir-4.  פי עד של
את המכילים מוטנטים וירוסים של מעבר
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ל ברגישות ירידה שהעניקו באינטגראז נוספים לתחליפים שנבחרוQ148H  אוQ148R  תחליפי
dolutegravir-)כללו הנוספות האינטגראז החלפות46).  עד13  פי בשינוי עלייה 

T97A, E138K, G140Sו .M154I-גם המכילים מוטנטים וירוסים של מעבר  G140Sוגם  Q148H
-N155H.וL74M, E92Q  עבור שנבחרו

Emtricitabine: 1- מבודדי HIVל מופחתת רגישות עם FTC-שטופלו ובנבדקים תאים בתרבית נבחרו 
RT--1.HIV בI  אוM184V  להחלפות קשורה הייתה-FTC ל מופחתת רגישות-FTC. ב

Alafenamide:Tenofovir 1- מבודדי HIVל מופחתת רגישות עם TAF-מבודדי. תאים בתרבית נבחרו 
-1 HIVידי על שנבחרו  TAFהחלפת ביטאו  K65Rב RT--1 ,HIVתחליפי בנוכחות לפעמים  S68Nאו 

;L429Iהחלפת נצפתה, בנוסף  K70Eב RT--1.HIV

 של העמידות פרופיל Emtricitabine וAlafenamide:-Tenofovir :קליניים בניסויים
emtricitabineו alafenamide- tenofovirלטיפול אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב

HIV. 1- בזיהום בטיפולCOBI + EVG  עםTAF + FTC  של מחקרים על מבוססHIV 1- בזיהום
 פלזמהHIV 1- בידודי על גנוטייפ בוצע, אנטי-רטרו-ויראליים נאיביים נבדקים של מאוחדת באנליזה

 או48,  בשבוע, מאושר וירולוגי בכשל ל"למ עותקים-400 מ יותר שלRNA-1 HIV  עם הנבדקים מכל
 שניתן נבדקים14  מתוך-7 ב התפתחה גנוטיפית עמידות. . מוקדם מחקר תרופות הפסקת בזמן

 לשלושה-)N=1( K65R. וM184V  )I )N=7/היו שהופיעו להתנגדות הקשורים התחליפים. להעריך
.הפוך בתעתיק הפולימורפיתQ207  בשארית שהופיעוE  אוR, H  עם וירוס היה נבדקים

 וירולוגי כשל נבדקי4  מתוךI(  TAF )M184M/או-FTC ל מתעוררת עמידות עם זוהה אחד נבדק
עםTAF- + FTC לTDF + FTC  המכיל ממשטר שעברו וירולוגית מדוכאים נבדקים של קליני במחקר

799(  = COBI )N +.EVG

 בודד אינטגראז גדיל העברת מעכבי-S153Y וT66K, I151L  החלפות:דולוטגרביר:צולבת התנגדות
 שילובים). מההתייחסות3.6  פי עד2.3  פי: טווח( לדולוטגרוויר ברגישות2  מפי גדולה ירידה העניקו

Q148/ אוQ148H, R/Q148R, G140S/N155H, G140C/L74M, E92Q T66K/ מרובים תחליפים של
/G140S/N155H, T97A ,K, Q148R142 ב והחלפות-/Q-E138ברגישות-142 מ גדולה ירידה פי 

S163G/ תחליפי של שילוביםHIV, 2- במוטציות). מהפניה21  פי עד2.5  פי: טווח( לדולוטגרוויר
/N155H A153Gו/S163D-/N155H/T97A E92Qל ברגישות4  פי של ירידה העניקו ,dolutegravir-ו

/N155H- E92Qו/Q145R- G140Sב ויר לו8. פי של ירידה הראו .lu.8-בהתאמה, רגישות.

Emtricitabine:ל עמידים וירוסים FTC-החלפת עם  M184Vאו  Iל להצלבה עמידים היו
,lamivudine-ל רגישות על שמרו אך didanosine, stavudine, tenofovir-וזידובודין.

- )E/וstavudine  של אנלוגיים לתחליפים מופחתת רגישות המקנים תחליפים המכילים וירוסים
/F, K219Q zidovudinethymidine )M41L, D67N, K70R, L210W, T215Yדידאנוזין או  (L74V)

 לעמידות הקשורים אחרים תחליפים אוK103N  החלפת את המכילFTC. HIV -1-ל רגישים נשארו
-FTC.ל רגיש היהNNRTIs  בפני
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Alafenamide:Tenofovirלטנופוביר עמידות תחליפי  K65Rו K70E-הרגישות להפחתת מביאים 
-tenofovir.ו-abcavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine ל

 עם או כפולה החדרהQ151M  כוללK65R  , ל מופחתת רגישות הראהTAF- תאים בתרבית.
R(, /N/E/אוHIV 1- של מוטציה עם מולטי-נוקלאוזידים מול עמידT69S  תחליפי קומפלקס

/Y, K219Q)M41L, D67N, K70R, L210W, T215F1- תימידין של מרובות אנלוגיות החלפות  עם
HIV

13
בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

 לעכבריםdolutegravir.  עם נערכו וחולדות בעכברים שנתיים של מסרטנים מחקרים:דולוטגרביר
 לא, בעכברים. ג"לק ג"מ50  עד של מינונים ניתנו ולחולדות, ג"לק ג"מ500  עד של מינונים ניתנו

 ביותר הגבוהים במינונים לתרופות הקשורות ניאופלזמות של בשכיחות משמעותית עלייה נצפתה
 אדם בני של מאלו בקירוב14  פי גבוההdolutegravir  שלAUC  חשיפת מכך וכתוצאה, שנבדקו

 ניאופלזמות של בשכיחות עלייה נצפתה לא, בחולדות. ביום פעמיים ג"מ50  של המומלץ במינון
dolutegravir  של-AUC ל חשיפות מכך וכתוצאה, שנבדק ביותר הגבוה במינון לתרופות הקשורות

. ג"מ50  של המומלץ במינון אדם בבני מאשר, בהתאמה, ובנקבות בזכרים15  ופי10  פי גבוהות
.ביום פעמיים

קלינית לא טוקסיקולוגיה

Emtricitabine:של טווח ארוכי קרצינוגניות במחקרי  ,FTCלתרופות הקשורות עליות נמצאו לא 
 המערכתית מהחשיפה23  פי( ליום ג"לק ג"מ750  עד של במינונים בעכברים הגידול בשכיחות
 אוalafenamide (tenofovir - ו באמטריציטבין ליום ג"מ200  של המומלץ במינון האנושית
 במינון האנושית המערכתית מהחשיפה28  פי( ליום ג"לק ג"מ600  עד של במינונים בחולדות
).אלפנמיד וטנופוביר באמטריציטאבין המומלץ

 מבחני או עכברים של לימפומה), איימס מבחן( הפוכה מוטציה חיידקי במבחן גנוטקסי היה לא.
FTC עכברים מיקרו-גרעין

 וטנופוביר באמטריציטאבין ג"מ200  של המומלץ היומי המינון את שקיבלו אדם בבני מאשר  לערך(
 השפיע  לא )AUC(הלידה מלפני יום מדי שנחשפו עכברים בצאצאי תקינה הייתה הפוריות. אלפנמיד

) ברחם60FTC  פי גבוהה בחשיפה ונקבות בעכברים או140  פי בערך זכרים בחולדות הפוריות על
 היומי במינון אנושיות חשיפות מאשר בקירוב60  פי של(AUC)  יומית בחשיפה מינית בגרות באמצעות

.אלפנמיד וטנופוביר באמטריציטבין ג"מ200  של המומלץ

Alafenamide:Tenofovirש מכיוון TAF-של יותר נמוכה וחשיפה לטנופוביר במהירות מומר 
 קרצינוגניות על מחקריםTDF,  למתן בהשוואהTAF  מתן לאחר נצפתה ובעכברים בחולדות טנופביר

 בוצעו וחולדות בעכבריםTDF  של טווח ארוכי אוראליים קרצינוגניות מחקריTDF.  עם רק נערכו
TDF  של המומלץ במינון אדם בבני שנצפו מאלה) עכברים(4  ופי) עכברים(10  פי עד של בחשיפה

(55  ופי) עכברים(167  פי הייתה אלו במחקרים לטנופוביר החשיפהHIV . -1-ב לזיהום) ג"מ(300
וemtricitabine  של המומלץ היומי המינון מתן לאחר אדם בבני שנצפתה מאלה) עכברים

alafenamide- .tenofovirלטנופוביר בחשיפה עלו הכבד אדנומות, נקבות בעכברים הגבוה במינון 
(10300  פי בערך
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אדם בבני שנצפתה מהחשיפהalafenamide- (tenofovir ו(emtricitabine 167  ופיTDF)  ג"מ
.מסרטנים לממצאים שלילי היה המחקר, בחולדות.

 מבחני או עכברים של לימפומה), איימס מבחן( הפוכה מוטציה חיידקי במבחן גנוטקסי היה לא.
TAF חולדה של מיקרוגרעין

 ניתןTAF  כאשר מוקדמת עוברית התפתחות או ההזדווגות ביצועי, פוריות על השפעות היו לא
 שטח השוואות על בהתבסס האנושי מהמינוןTAF)  ג"מ(25 62  לפי ערך שווה במינון זכרים לחולדות

7  יום עד ההזדווגות לפני ימים14  במשך חולדות. ולנקבה ההזדווגות לפני ימים28  במשך הגוף פנים
.להריון

חיים בעלי של פרמקולוגיה או/ו טוקסיקולוגיה13.2
AlafenamideTenofovir:ב חד-גרעיניים תאים של קלה עד מינימלית הסתננות - Uveaהאחורית 

 לאחר נראתה הפיכות; חודשים-9 ו3  במשךTAF  מתן לאחר דומה חומרה בעלי בכלבים נצפתה
ו(TAF) 5  פי של מערכתית בחשיפה בכלב בעיניים רעילות נצפתה לא. חודשים3  של החלמה תקופת

 באמטריציטביןTAF  של המומלץ היומי המינון עם אדם בבני שנראתה מהחשיפה) טנופוביר(-15
.אלפנמיד וטנופוביר

14
למבוגרים נבדקים14.1

 מנה לפחות וקיבלו אקראית חולקו נבדקיםSPRING ,2--822 ב:לטיפול תמימים נבדקים:דולוטגרביר
 עם בשילוב שניהם, ביום פעמיים ג"מraltegravir 400  או ביום פעם ג"מdolutegravir 50  של אחת

 ]TRUVADA[ DF או-]lamivudine ]EPZICOM וsulfate abacavir  או( קבוע במינוןNRTI  כפול טיפול
/tenofovir .(emtricitabineהגיל, המחקר בתחילת. נבדקים808  נכללו והבטיחות היעילות בניתוחי 

 הפטיטיס בנגיף מהדבקה סבלו11% , לבנים לא15% , נשים13% , שנים36  היה הנבדקים של החציוני
Bאו/ו  C, 2%היו  C Class CDC)עם היו28% ), איידס  RNA -1 HIVל, ל"למ עותקים-100,000 מ גדול

 קבוע במינון סולפט אבקביר קיבלו-39% ו, 3מ"למ תאים-350 מ פחותCD4+  תאי מספר הייתה-48%
.הטיפול קבוצות בין דומים היו אלו מאפיינים(EPZICOM);  ולמיוודין

קליניים מחקרים

12. בטבלה נמצאות96)  שבוע ניתוח(SPRING 2- עבור התוצאות

96 בשבועSPRING -2-ב אקראי טיפול של וירולוגיות תוצאות12.  טבלה
-2SPRING

96 שבוע
רלטגרוויר

פעמיים ג"מ400

2+  יומי
NRTIs

405( =)n

דולוטגרביר
2+  ביום פעם ג"מ50

NRTIs
403( =)n

RNA-1HIV82%78% < 50  ל"מ/עותקים
ד95%( CI: -0.6%4.9% 10.3% ,)אבטיפול הבדל

5%10%וירולוגית תגובה אי
1%3%ל"מ/עותקים50 <  אינם בחלון הנתונים
2%3%יעילות חוסר עקב הופסק
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 בזמן אחרות מסיבות הופסק
דוכא שלא

 >1%3%
ART >1% >1% במשטר שינוי

וירולוגיים נתונים אין

סיבות
12%12%

 מחקר תרופת/במחקר השימוש הפסקת
במוות או לוואי אירוע עקב

2%2%

 מחקר תרופת/מחקר הפסקת
גאחרות מסיבות

8%9%

 אבל החלון במהלך נתונים חסרים
במחקר

2% >1%

בסיס קטגוריית לפי ל"מ/עותקיםRNA-1 HIV < 50  עם נבדקים של(%)  שיעור
)ל"מ/עותקים( פלזמה ויראלי עומס
≥ 100,00084%83%
<100,00079%63%
מִין

84%79%זכָרָ
70%68%נקְבֵהָ

גזע
83%78%לבן

/אפרו-אמריקאית מורשת
אחר/אפריקאית

77%75%

א

ב
.מראש שנקבעו ריבוד לגורמי מותאם

 ללא הביא זה אם זמן נקודת בכל מוות או לוואי אירוע עקב הטיפול את שהפסיקו נבדקים כולל
.הניתוח חלון במהלך הטיפול על וירולוגיים נתונים

.פרוטוקול וסטיית העברה, מעקב אובדן, הסכמה ביטול כמו סיבות כולל אחר

 בקבוצה88%  היה הווירולוגי ההצלחה ושיעור48  בשבוע הוערכה העיקרית הסיום נקודת
 שלCI -95% ו2.6%  של טיפול הבדל עםraltegravir,  בקבוצת-86% וdolutegravir  שקיבלה

-) ,1.9%.(7.2%

ג

ד

-2:SPRING תאי ספירת כולל, בסיסיים מאפיינים פני על גם דומות היו וירולוגיות תוצאות  ,+CD4
CD4+  תאי בספירת החציוני השינויNRTI.  רקע כמשטרTRUVADA  או-EPZICOM ב ושימוש גיל

 לקבוצת3מ"למ תאים-264 וdolutegravir  שקיבלה בקבוצה3מ"למ תאים276  היה הבסיס מקו
raltegravir96. בשבוע

NRTI. לרקע או לדולוטגרוויר טיפול רקע על עמידות הייתה לא

Alafenamide:-Tenofovirו Emtricitabineשל בניסויים  TAF + FTCעם  COBI + EVGבמבוגרים 
 וכדי(N=866)  אנטי-רטרו-ויראלי טיפול של היסטוריה ללא באלה ראשוני כטיפולHIV -1-ב הנגועים
 תחליפי ללא חודשים לפחות6  במשך וירולוגית שדוכאו באלה יציב אנטי-רטרו-ויראלי משטר להחליף
RNA-1 HIV  היה, בהתאמה, האוכלוסיות בשתי מהחולים-96% ו-92% ל(N=799),  ידועים עמידות

48. בשבוע ל"למ עותקים-50 מ פחות של
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 ל"מ-30 מ יותר של מוערך קריאטינין פינוי עםHIV -1-ב נגועים בוגרים חולים-248 ב שנערך בניסוי
 תמימים נבדקים של המשולבת מהאוכלוסייה(235/248) 95% , לדקה ל"מ-70 מ פחות אך לדקה

 במשטרים וירולוגית בעבר שדוכאו ואלוCOBI + EVG  עםTAF- + FTC ב התחילו(N=6 )  לטיפול
"למ עותקים-50 מ פחות שלRNA-1 HIV  עםCOBI + EVG  עםTAF- + FTC ל ועברו(N=242)  אחרים

24. בשבוע ל

ילדים נושאי14.2
-67% ב הושג48  בשבוע וירולוגי דיכוי, העוקות בשתי. ל"למ עותקים-50 מ פחות של.:דולוטגרביר

 אופטימלי רקע טיפול בתוספת ביום פעםRNA-1-HIV  לפחות ג"ק40  ששוקלים מהנבדקים(16/24)
 מהנבדקים(14/23) 61% , שבועות48  לאחרdolutegravir- כ המוגדרת וירולוגית תגובה השיגו

 נרשמו שנים-12 מ פחות עד6  בגילאי ונבדקים .IIA ב שטופלו שנים-18 מ פחות עד12  בגילאי
,P1093  לקבוצה נרשמו שנים-18 מ פחות עד12  בגילאי נבדקים. . שבועות48  בןI  לקבוצה

, IMPAACT1- רב-מרכזי, פתוח קליני בניסוי שנים-18 מ פחות עד6  בגילאי-HIVב נגועים INSTI, 
נאיבי, בטיפול מנוסים בנבדקים הוערכה, אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב

Dolutegravir, 

16
 טבליות, אובליות, בסרט מצופות, אוף-וויט עד לבנות הן ג"מ25 /ג"מ200 /ג"מ50  של הטבליות

:הבא באופן זמינים הם. השני בצדTD1ו הטאבלט של אחד בצדMעם מוטבעות ניקוד ללא

וטיפול אחסון/אספקה כיצד

65015-293-14NDC
ילדים בפני עמיד לא ופקק אינדוקציה אטם, ייבוש חומר עם טבליות30  של בקבוקים

65015-293-18NDC
ילדים בפני עמיד לא ופקק אינדוקציה אטם, ייבוש חומר עם טבליות90  של בקבוקים

-)30°C )86°F.ל מתחת אחסן

.לחות מפני הגן

.המקורי במיכל רק מחלקים

17
).מטופל מידע(-FDA ה ידי על המאושרת המטופלים תווית את לקרוא למטופל יעץ

למטופל ייעוץ על מידע

 החמרות HBV: של משותף זיהום עם בחולים טיפול לאחרB  הפטיטיס של חריפה החמרה
 את והפסיקוHIV -1-ו-HBV ב במקביל שנדבקו בחולים דווחוB  הפטיטיס של חמורות חריפות

 בטבליות הטיפול הפסקת עם גם להתרחש ועשויותTDF,  המכילים במוצרים השימוש
dolutegravir, emtricitabineיעצו. (5.4)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[.אלפנמיד וטנופוביר 

 מבלי אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות הטיפול את להפסיק לא למטופל
.שלו הרופא את תחילה ליידע

 לקיים עשויותalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות:תרופתיות אינטראקציות
בכל השימוש על שלהם הבריאות שירותי לספק לדווח למטופלים לייעץ, לפיכך; אחרות תרופות עם אינטראקציה
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 התוויות ראה[ wort ון'ג סנט כולל, צמחיים מוצרים או מרשם ללא או מרשם עם אחרות תרופות
.(7)] תרופתיות אינטראקציות(4),  נגד

 למטופלים הנח. פריחה מפתחים הם אם לרופא מיידית לפנות למטופלים יעץ:יתר רגישות תגובות
 וגורמיםalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול מיד להפסיק
, הבאים מהתסמינים לאחד הקשורה פריחה מפתחים הם אם רפואי לטיפול ולפנות, אחרים חשודים

 בדרך חולה תחושת; חום. : חמורה יתר רגישות כגון יותר חמורה לתגובה סימן להיות עשוי זה שכן
 נגעים או שלפוחיות; העור של קילוף או שלפוחיות; מפרקים או שרירים כאבי; קיצונית עייפות; כלל
נשימה קשיי; הפה או הלשון, השפתיים, העיניים של נפיחות; בפנים נפיחות; עיניים דלקת; הפה דרך

 בצבע או כהה שתן, העיניים לובן או העור של הצהבה, למשל( כבד בעיות של ותסמינים סימנים או/ו;
 ואמצעי אזהרות ראה[,כאב, כאב או תיאבון אובדן, הקאות, בחילות, חיוור בצבע יציאות או צואה, תה

.(5.2)] זהירות

 של אחד מרכיבdolutegravir,  עם בכבד רעילות על דווח כי למטופלים הודע:כבד רעילות
dolutegravir, emtricitabineייעץ. (5.1)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[אלפנאמיד וטנופוביר 

 בטבליות הטיפול במהלך בכבד רעילות לאיתור מעבדתי ניטור לבצע מומלץ כי למטופלים
dolutegravir, emtricitabineכגון, כבד מחלת עם חולים עבור במיוחד, אלפנמיד וטנופוביר 

C. אוB  הפטיטיס

 או סימן כל על מיד הרופא את ליידע למטופלים יעץ:החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת
 מזיהומים דלקת שכן), איידס(-HIV ב מתקדם זיהום עם מהחולים בחלק כמו, זיהום של תסמין

 טבליות כאשר כולל, משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול לאחר קצר זמן להתרחש עלולה קודמים
dolutegravir, emtricitabine(5.5)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[מתחילים אלפנמיד וטנופוביר.

 טבליות מנטילת להימנע למטופלים יעץ:מחמיר או חדש כליות ליקוי
dolutegravir, emtricitabineבחומרים לאחרונה או במקביל שימוש עם אלפנמיד וטנופוביר 

 שימוש עם בקשר דווח, חריפה כליות ספיקת אי של מקרים כולל, כליות ליקוי. נפרוטוקסיים
(5.6)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה[פרו-טנופוביר בתרופות

 כולל-HIV, ל מסוימות שתרופות למטופלים הודע:חמורה והפטומגליה לקטית חומצה
dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- ,tenofovirחמור אך נדיר למצב לגרום עלולות 

.(5.7)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[)הפטומגליה( כבד הגדלת עם לקטית חמצת הנקרא

 ראה[אם בחלב לתינוק לעבור יכולHIV 1- כי להניק לאHIV 1- זיהום עם לנשים להורות:חלֲבִָיּות
(8.2)]. ספציפיות באוכלוסיות שימוש

 טבליות של מנה מפספסים הם שאם למטופלים הורו:שהוחמצ מינון
dolutegravir, emtricitabineלא למטופלים יעץ. שיזכרו ברגע אותה ליטול, אלפנמיד וטנופוביר 

.שנקבע מהמינון יותר ליטול או הבאה המנה את להכפיל

 בלוח אלפנאמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול שחשוב למטופלים הודע
 להתפתחות לגרום עלולה שהיא מכיוון מינונים מהחמצת ולהימנע מזון בלי או עם קבוע מינון

(2.2)]. ומתן מינון ראה[עמידות
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 אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות לאחסן המטופלים את הנחו: אחִסּון
.ייבוש חומר להסיר אין. היטב סגור הבקבוק את ולשמור לחות מפני להגן, המקורית באריזה

המטופל על מידע

AlafenamideTenofovir - וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות

mide( a fen a alʹ vir oh of ten been syéta trye eḿ vir ra teg′ loo)doe″
 טבליות עם ליטול שאסור תרופות לגבי הרוקח או הרופא את שאל: חשוב

dolutegravir, emtricitabineלספר עלי מה"בסעיף עיין, נוסף למידע. אלפנמיד וטנופוביר 
?"אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות נטילת לפני שלי לרופא

וdolutegravir, emtricitabine  טבליות על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
alafenamide-?tenofovir

 לוואי לתופעות לגרום עלולות אלפנאמיד וטנופובירDolutegravir, Emtricitabine  טבליות
:כולל, חמורות

וDolutegravir, Emtricitabine  טבליותB.  הפטיטיס בנגיף זיהום של החמרה•
alafenamide- tenofovirהפטיטיס בנגיף כרוני בזיהום לטיפול מיועדות אינן .B )HBV( אם 

dolutegravir, emtricitabine  טבליות נוטל ואתה )B )HBV הפטיטיס בנגיף זיהום לך יש
 טבליות ליטול תפסיק אם) התלקחות( להחמיר עלול שלך-HBV ה, אלפנמיד וטנופוביר

dolutegravir, emtricitabineזיהום כאשר היא" התלקחות". אלפנמיד וטנופוביר  HBV
.מבעבר יותר גרועה בצורה לפתע חוזר שלך

 בטוחותalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות אם ידוע לא•
-HBV.וHIV 1- מזיהום הסובלים באנשים ויעילות

 מחדש מלאו. אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות להיגמר אין•
 של שהטבליות לפני המטפל הרופא עם שוחחו או המרשם את

dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- tenofovirייעלמו.
 לדבר מבלי אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול תפסיק אל•

.שלך הרופא עם תחילה
 הרופאalafenamide- ,tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול תפסיק אם•

 מספר במשך קבוע באופן דם בדיקות ולבצע קרובות לעתים בריאותך את לבדוק יצטרך שלך
 חריג או חדש תסמין כל על שלך לרופא ספר. שלך-HBV ה זיהום את לבדוק כדי חודשים
 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות נטילת הפסקת לאחר לך שיש שייתכן

.אלפנמיד
 טבליות עם פריחה מפתח אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. אלרגיות תגובות•

dolutegravir, emtricitabineו alafenamide-.tenofovirטבליות ליטול הפסק 
dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- tenofovirאם מיד רפואית עזרה וקבל 

:הבאים התסמינים או מהסימנים אחד עם פריחה מפתח אתה
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oחום
oבדרך רעה הרגשה 

עייפותo כלל
oמפרקים או שרירים כאבי o

בפה פצעים או שלפוחיות

oהעור של קילוף או שלפוחיות o
 נפיחותo בעיניים נפיחות או אדמומיות

או השפתיים, הפנים, הפה של
לׁשָֹון

oנשימה בעיות

 לפתח מוגבר סיכון להיות עלולC  אוB  הפטיטיס נגיף של היסטוריה עם לאנשים.בכבד בעיות•
 בטבליות הטיפול במהלך מסוימות כבד בבדיקות החמרה או חדשים שינויים

dolutegravir, emtricitabineגם קרו, כבד ספיקת   אי כולל, כבד בעיות. אלפנמיד וטנופוביר 
 לעשות עשוי שלך הרופא. אחרים סיכון גורמי או כבד מחלת של היסטוריה ללא אנשים אצל

 אנשים אצל להתרחש יכולות חמורות כבד בעיות, כן כמו. שלך הכבד את לבדוק כדי דם בדיקות
 בעיות, מסוימים במקרים. אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות הנוטלים

 עלול ואתה) הפטומגליה( גדול להיות עשוי שלך הכבד. למוות להוביל עלולות אלו חמורות כבד
 מפתח אתה אם שלך הבריאות שירותי לספק מיד התקשר).סטאטוזיס( שלך בכבד שומן לפתח
:כבד בעיות של הבאים התסמינים או מהסימנים אחד

oשלך העיניים של הלבן החלק או שלך העור
 שתןo )צהבת( לצהוב הופך

".תה בצבע" או כהה
oיציאות( בהירה צואה(
 טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן" בסעיף עיין, לוואי תופעות על נוסף למידע

dolutegravir, emtricitabineו alefenamide-?tenofovir

oהקאות או בחילה o
תיאבון אובדן

oימין בצד רגישות או כאב, כאב
שלך הבטן אזור של בצד

alafenamide-?tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות מהן
 המשמשות מרשם תרופות הןalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות

 ששוקלים וילדים במבוגריםHIV) (1- האנושי החיסוני הכשל בנגיף בזיהום לטיפול שלם כמשטר לבד
).פאונד(88  ג"ק40  לפחות

1HIV-) איידס( הנרכש החיסוני הכשל לתסמונת הגורם הנגיף הוא.

 בהפחתת לסייע כדי לשימושלאDolutegravir, emtricitabineֹ וalafenamide-tenofovir  הם
.גבוה בסיכון מבוגרים אצל מיני במגעHIV -1-ב להידבקות הסיכון

, מרשם תרופות3  מכילותalafenamide- tenofovir וDolutegravir, Emtricitabine  טבליות
dolutegravir, emtricitabineו alafenamide-.tenofovir

 ויעילות בטוחותalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות אם ידוע לא
 תרופות של מסוימים סוגים שקיבלו בילדים או) פאונד(88  ג"ק-40 מ פחות ששוקלים בילדים
HIV.-1-ב לזיהום

 אלalafenamide- ?tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול אסור למי
:אתה אם אלפנאמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות תיקח

 אחד לכל או, אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  לטבליות אלרגיים הם•
 מידע בסוף עיין. אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות מהמרכיבים

וdolutegravir, emtricitabine  בטבליות מרכיבים של מלאה לרשימה זה מטופל
alafenamide-.tenofovir

 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות נטילת). ®(TIKOSYN דופטיליד קח•
.החיים לכל או חמורות לוואי לתופעות לגרום עלולה(TIKOSYN)  ודופטיליד אלפנאמיד
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.מַאְיםֵ
 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות נטילת לפני שלי לרופא לספר עלי מה

?אלפנמיד
 ספרalafenamide- ,tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות נטילת לפני

:אם כולל, שלך הרפואיים המצבים כל על שלך לרופא
.אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  לטבליות אלרגית תגובה הייתה פעם אי•

C. אוB  הפטיטיס בנגיף זיהום כולל, כבד מבעיות סבלו או יש•
בכליות בעיות יש•
וdolutegravir, emtricitabine  טבליות אם ידוע לא. להריון להיכנס מתכננים או בהריון•

alafenamide- tenofovirלהריון נכנס אתה אם שלך לרופא ספר. נולד שטרם לתינוק יזיקו 
.אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות עם טיפול במהלך

 טבליות נוטלת את אם להניק אין.להניק מתכננים או מניקים•
dolutegravir, emtricitabineאלפנמיד וטנופוביר.

.לתינוקךHIV 1- להעברת הסיכון בגללHIV 1- לך יש אם להניק אסור•

 יכולה אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות מהתרופות אחת לפחות•
 בטבליות האחרות התרופות אם ידוע לא. אם בחלב לתינוקך לעבור

dolutegravir, emtricitabineשלך האם לחלב לעבור יכולות אלפנמיד וטנופוביר.

 בטבליות הטיפול במהלך תינוקך את להאכיל ביותר הטובה הדרך על שלך הרופא עם שוחח
dolutegravir, emtricitabineאלפנאמיד וטנופוביר.

 ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות כולל,לוקח שאתה התרופות על שלך לרופא ספר
.צמחים ותוספי

 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות עם אינטראקציה מקיימות מהתרופות חלק
 תרופה מקבל אתה כאשר שלך ולרוקח לרופא אותה והצג שלך התרופות של רשימה שמור. אלפנמיד

.חדשה
 עם אינטראקציה המקיימות תרופות של רשימה שלך הרוקח או מהרופא לבקש יכול אתה•

.אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות
 אם לך לומר יכול שלך הרופא.שלך הרופא את ליידע מבלי חדשה תרופה ליטול תתחיל אל•

 תרופות עם אלפנאמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות לקחת בטוח זה
.אחרות

alafenamide-?tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול עלי כיצד
 כפי בדיוקalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות קח•

.אותן לקחת לך אומר שלך שהרופא
.אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות של מנה תחמיצו אל•
 אותה קח, אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות של מנה פספסת אם•

.שנקבע מהמינון יותר ליטול או זמנית בו מנות2  ליטול אין. זוכר שאתה ברגע

 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול תפסיק או שלך המינון את תשנה אל•
 בריאות שירותי ספק של טיפול תחת הישאר. שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי אלפנמיד

.אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות הטיפול במהלך
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 או עם יום בכל אחת פעם אלפנאמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות קח•
.אוכל בלי

, אלומיניום המכילות אחרות תרופות או משלשלות, חומצה נוגדות תרופות נוטל אתה אם•
 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול יש, חציצה עם תרופות או מגנזיום

.הללו התרופות נטילת לאחר שעות6  או לפני שעתיים לפחות אלפנמיד
 טבליות עם הטיפול במהלך הפה דרך סידן או ברזל תוספי ליטול צריך אתה אם•

dolutegravir, emtricitabineאלפנמיד וטנופוביר:
oטבליות נוטל אתה אם  dolutegravir, emtricitabineו alafenamide- tenofovirאתה, מזון עם 

 וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות לנטילת במקביל הללו התוספים את לקחת יכול
.alafenamide

 קח, אוכל עםalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות נוטל אינך אם
6  או לפני שעתיים לפחותalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות

.הללו התוספים נטילת לאחר שעות
 עלול שלך בדם הנגיף. אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  בטבליות להיגמר אין•

 יותר השג, להיגמר מתחילה שלך   כשהאספקה. לטיפול יותר קשה להיות עשוי והנגיף לגדול
.שלך המרקחת מבית או הבריאות שירותי מספק

alafenamide- ,tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות מדי יותר נוטל אתה אם•
.החולים בית של הקרוב המיון לחדר מיד פנה או שלך לרופא התקשר

o

-alafenamide וdolutegravir, emtricitabine  טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן
?tenofovir

 לוואי לתופעות לגרום עלולות אלפנאמיד וטנופובירDolutegravir, Emtricitabine  טבליות
:כולל חמורות

 טבליות על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מה" ראה•
dolutegravir, emtricitabineו alafenamide-"?tenofovir

 לקחת מתחיל אתה כאשר לקרות יכול)חיסון שיקום תסמונת( שלך החיסון במערכת שינויים•
 שהיו בזיהומים להילחם ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכתHIV. 1- תרופות
 חדשים תסמינים לקבל מתחיל אתה אם מיד שלך לרופא ספר. רב זמן במשך שלך בגוף חבויים
.אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול שהתחלת לאחר

 דם בדיקות לעשות צריך שלך הרופא.כליות ספיקת   אי כולל, יותר גרועות או חדשות כליות בעיות•
 בטבליות הטיפול ובמהלך הטיפול התחלת לפני שלך הכליות את לבדוק כדי ושתן

dolutegravir, emtricitabineלך להורות עשוי שלך הבריאות שירותי ספק. אלפנמיד וטנופוביר 
 בעיות מפתח אתה אם אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות ליטול להפסיק

.יותר גרועות או חדשות כליות
 חירום מצב הוא לקטית חומצה מדי יותר).לקטית חמצת( שלך בדם לקטית חומצה מדי יותר•

 התסמינים את מקבל אתה אם שלך לרופא מיד ספר. למוות להוביל שעלול נדיר אך חמור רפואי
 כאבי, מהירה נשימה או נשימה קוצר, חריגים שרירים כאבי, מהרגיל עייפות או חולשה: הבאים

 או. , סחרחורת או סחרחורת תחושת, כחולות או קרות ורגליים ידיים, והקאות בחילות עם בטן
.חריג או מהיר דופק

-alafenamide וdolutegravir, emtricitabine  טבליות של ביותר השכיחות הלוואי תופעות•
tenofovirכוללות:

o
o

וdolutegravir, emtricitabine  טבליות של האפשריות הלוואי תופעות כל לא אלו
alafenamide- .tenofovirשלך הרוקח או הבריאות שירותי ספק את שאל, נוסף למידע.

שינה בעיות
בחילה

oראֹׁש ּכאְבֵ•עייפות
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 בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח עשוי אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר
-1088-1-800.FDA

alafenamide-?tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות לאחסן עליי כיצד
-)30°C )86°F.ל מתחתalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות אחסן•
.שלהן המקורי במיכל אלפנמיד וטנופובירdolutegravir, emtricitabine  טבליות שמור•
.היטב סגור המיכל את שמור•
 חומרי חבילת מכילalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות בקבוק•

 היבש חומרי חבילת את להסיר אין). מלחות עליה להגן( יבשה התרופה על לשמור כדי ייבוש
.מהבקבוק

-alafenamide וdolutegravir, emtricitabine  טבליות את ילדים של ידם מהישג הרחק
tenofovirהתרופות וכל.

וdolutegravir, emtricitabine  בטבליות והיעיל הבטוח השימוש על כללי מידע
alafenamide-.tenofovir

 להשתמש אין. למטופל מידע בעלון המפורטות מאלה אחרות למטרות לפעמים ניתנות תרופות
. עבורו נרשמו שלא מצב עבורalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  בטבליות

 אם גם, אחרים לאנשיםalafenamide- tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  טבליות לתת אין
שלך הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה אם. להם להזיק עלולים הם. לך שיש תסמינים אותם להם יש

וdolutegravir, emtricitabine  טבליות על מידע מהרוקח או שלך מהרופא לבקש יכול אתה.
alafenamide- tenofovirל התקשר, נוסף למידע. הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתבו Inc-

Pharmaceuticals .Mylan1-877-446-3679-1-877-4  בטלפון)-RX.(INFO

 רכיבalafenamide- ?tenofovir וdolutegravir, emtricitabine  בטבליות המרכיבים מהם
dolutegravir, emtricitabine וalafenamide.-tenofovir :פעיל

 תאית, מניטול, סטארט מגנזיום, מונוהידראט לקטוז, קרוסקרמלוז נתרן:פעילים לא חומרים
אדמה תפוח( נתרן עמילן גליקולאט, פובידון, פוליוויניל אלכוהול, גליקול פוליאתילן, מיקרו-גבישית

.חמצני דו וטיטניום טלק),
Limited, Hyderabad LaboratoriesMylan – 500 ,096  הודו:ידי על מיוצר

.בהתאמה בעליהם של מסחריים סימנים הם המפורטים המותגים
.האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושר זה מטופל מידע

:ידי על מיוצר
Limited LaboratoriesMylan

הודו096, -500 היידראבאד
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52.6 : מכילה בסרט מצופה טבליה כל
Sodium Dolutegravirל ערך שווה( ג"מ

(Dolutegravir-
אמטריציטבין

 ג" מ(ל ערך שווה-25 Tenofovir )Alafenamide  ג"מ
28.04 Fumarate AlafenamideTenofovir

65015-NDC29314-

ג"מ50
ג"מ200

Alafenamide-Tenofovirו 
Dolutegravir, Emtricitabine

טאבלטים
 שמור. המקורי במיכל רק מחלקים

.היטב סגור המיכל את
DRUGSMP/25/1/2014/: קוד מספר

 המרשם מידע ראה:רגיל מינון
ג"מ25/ג"מ200/ג"מ50.הנלווה
 התרופות כל ואת הזו התרופה את הרחק
.ילדים של ידם מהישג

.מרקחת בית בתוויתALERT  קופסת את לכסות אין: לרוקח הערה

- וDolutegravir, Emtricitabine  עם ליטול שאסור תרופות על גלה: התראה
Tablets AlafenamideTenofovirלכה ללא אזור

-)30°C )86°F.ל מתחת אחסן

Rx רקטבליות30
:ידי על מיוצר
טגלינריסיםרatoהרובוהn להרמיילה

הודו096, 500 -  היידראבאד

-"EXP" ו"LOT"  ההנחיה
 נתונים קידוד עם יחד יודפסו
.משתנים
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52.6 : מכילה בסרט מצופה טבליה כל
Sodium Dolutegravirל ערך שווה( ג"מ

(Dolutegravir-
אמטריציטבין

 ג" מ(ל ערך שווה-25 Tenofovir )Alafenamide  ג"מ
28.04 Fumarate AlafenamideTenofovir

65015-NDC29318-

ג"מ50
ג"מ200

Alafenamide-Tenofovirו 
Dolutegravir, Emtricitabine

טאבלטים
 שמור. המקורי במיכל רק מחלקים

.היטב סגור המיכל את
DRUGSMP/25/1/2014/: קוד מספר

 המרשם מידע ראה:רגיל מינון
ג"מ25/ג"מ200/ג"מ50.הנלווה
 התרופות כל ואת הזו התרופה את הרחק
.ילדים של ידם מהישג

.מרקחת בית בתוויתALERT  קופסת את לכסות אין: לרוקח הערה

- וDolutegravir, Emtricitabine  עם ליטול שאסור תרופות על גלה: התראה
Tablets AlafenamideTenofovirלכה ללא אזור

-)30°C )86°F.ל מתחת אחסן

Rx רקטבליות90
:ידי על מיוצררמאנו

א

-"EXP" ו"LOT"  ההנחיה
 נתונים קידוד עם יחד יודפסו
.משתנים

גלינריסיםרלהרובוהלה מיילן
הודו096, 500 -  היידראבאד ט
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