
الجديدة. السالمة معلومات على السريع بالتعرف هذا سيسمح إضافية. لمراقبة الطبي المنتج هذا يخضع

لمعرفة 4.8 القسم انظر بها. مشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية الرعاية في المتخصصين من يطُلب

.السلبيةالفعل ردود عن اإلبالغ كيفية

الطبيالمنتج اسم 1.

بالفيلمملبسة مضغوطة ملغ ٢٥٠ اكسفيرا

والكميالنوعي التركيب 2.

.)الصوديوممونوهيدرات هيئة على (داسابوفير ملغ 250 على يحتوي مغلف قرص كل

معروفتأثير ذو سواغ

.)مونوهيدراتشكل على (لكتوز ملغ 45 على يحتوي مغلف قرص كل

6.1.القسم انظر السواغات ، من كاملة قائمة على للحصول

الصيدالنيالشكل 3.

.)قرص(بالفيلم مغلف قرص

."AV2"بـ واحد جانب على ومزخرفة مم 8.0  ×مم 14.0 بأبعاد الشكل ، بيضاوية البيج ، باللون مطلية أقراص

السريريةالخصائص 4.

العالجيةالمؤشرات 4.1

انظر (البالغين عند   )C )CHCالمزمنالكبد التهاب لعالج أخرى طبية منتجات مع  Exvieraإلى يشار

.)5.1و 4.4 و 4.2 األقسام

5.1.و 4.4 القسمين انظر  ، )(HCVسي الوبائي الكبد التهاب لفيروس الجيني النمط لنشاط بالنسبة

اإلدارةوطريقة الجرعة 4.2

الكبد التهاب إدارة في الخبرة ذوي من طبيب قبل من ومراقبته داسابوفير باستخدام العالج بدء يجب

المزمن.الوبائي

الجرعات

ً.ء)ومساصباحا ً(يوميا ًمرتين  )واحدقرص (داسابوفير من ملغ 250 هي بها الموصى الجرعة

لعالج أخرى طبية منتجات مع باالشتراك داسابوفير استخدام يجب وحيد. كعالج داسابوفير تدار أن ينبغي ال

يتم التي الطبية للمنتجات المنتج خصائص ملخص إلى الرجوع . )5.1القسم انظر (الوبائي الكبد التهاب

داسابوفير.مع استخدامها

1.الجدول في  dasabuvirالمركب للعالج العالج ومدة بها الموصى الطبية  )المنتجات(المنتج توفير يتم
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للداسابوفير العالج ومدة مشترك بشكل بتناولها الموصى الدوائية  )المنتجات(المنتج 1. الجدول
المرضىعدد حسب

مدة*معاملةاو عالجصبورشعب

أسبوعا12ً

المرضى في أسابيع 8 اعتبار يمكن

المعالجين غير 1 الجيني بالنمط المصابين

إلى بسيط تليف من يعانون والذين سابقاً

5.1 ،القسم انظر ( **متوسط

)GARNETدراسة

أوالكبد تليف بدون ب ، 1 الجيني النمط

المعوضالكبد تليف مع
+داسابوفير

ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

+داسابوفير
+ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

*ريبافيرين

أ ،1 الجيني النوع

الكبدتليف بدون
أسبوعا12ً

+داسابوفير
+ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

*ريبافيرين

أ ،1 الجيني النوع

المعوضالكبد تليف مع
.)5.1القسم انظر (أسبوعاً 24

المصابين أو 1 الجيني النمط من معروف غير فرعي نوع من يعانون الذين المرضى في أ 1 الجيني النمط من الجرعات توصيات اتبع مالحظة:  *

1.الجيني النمط من مختلطة بعدوى

قياس بين الجمع أو للدم الحيوية المؤشرات بين الجمع فإن جراحية ، غير طرق باستخدام الكبد مرض شدة تقييم عند  * *

تليف من يعانون الذين المرضى جميع في العالج من أسابيع 8 قبل إجراؤها ويجب الدقة يحسن الدم واختبار الكبد تصلب

متوسط.

الفائتةالجرعات

من أكثر مرت إذا ساعات. 6 غضون في الموصوفة الجرعة تناول يمكن داسابوفير ، دواء من جرعة فقدان حالة في

الجرعة المريض يأخذ أن ويجب الفائتة الجرعة تؤخذ أن ينبغي فال عادة ، داسابوفير دواء أخذ منذ ساعات 6

مضاعفة.جرعة تناول بعدم المرضى توجيه يجب المعتاد. الجرعات جدول حسب التالية

خاصةمجموعات

-1البشرية المناعة نقص فيروس عدوى

لفيروس المضادة الطبية المنتجات مع الجرعات لتوصيات 1. الجدول في الواردة الجرعات توصيات اتباع يجب

إضافية.معلومات على للحصول 5.1 و 4.8 القسمين راجع 4.5. و 4.4 القسمين راجع البشرية ، المناعة نقص

الكبدزراعة متلقي

لمدة  ribavirinمع باالشتراك  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  Dasabuvirباستخدام ينصح

بعد ما دراسة في البدء. عند مناسبة المنخفضة ريبافيرين جرعة تكون قد الكبد. زراعة متلقي في أسبوعاً 24

(يومياً مجم 800 إلى 600 األشخاص معظم وتلقى فردي بشكل الريبافيرين جرعات تحديد تم الكبد ، زراعة
4.5.القسم إلى الرجوع يرجى الكالسينيورين ، مثبطات مع الجرعات لتوصيات . )5.1القسم انظر

كبير

.)5.2القسم انظر (المسنين المرضى عند داسابوفير دواء جرعة تعديل يبرر ما يوجد ال

الكلويالقصور

الكلى مرض أو شديد أو متوسط   أو خفيف كلوي اختالل من يعانون الذين للمرضى داسابوفير دواء جرعة تعديل يلزم ال

ملخص راجع ريبافيرين ، إلى يحتاجون الذين للمرضى بالنسبة . )5.2القسم انظر (الكلى غسيل عند المرحلة نهاية في

الكلوي.القصور من يعانون الذين المرضى في االستخدام حول معلومات على للحصول المنتج لخصائص ريبافيرين
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كبدياختالل

ينبغي ال . )A) Pugh-Childخفيف كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في داسابوفير دواء جرعة تعديل يلزم ال

انظر ( )Cأو  B) Pugh-Childشديد إلى متوسط   كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في داسابوفير استخدام

.)5.2القسم

األطفالسكان

بيانات توجد ال عاماً. 18 عن أعمارهم تقل الذين األطفال لدى داسابوفير دواء وفعالية سالمة إثبات يتم لم

متاحة.

اإلعطاءطريقة

على يجب أي (بالكامل األقراص ابتالع إلى المرضى توجيه يجب الفموي. لالستخدام بالفيلم المطلية األقراص

الطعام ، مع داسابوفير أقراص تناول يجب االمتصاص ، لتعظيم . )القرصإذابة أو كسر أو مضغ عدم المرضى

.)5.2القسم انظر (الحرارية والسعرات الدهون محتوى عن النظر بغض

االستعمالموانع 4.3

6.1.القسم في المدرجة السواغات من ألي أو الفعالة للمادة الحساسية فرط

.)5.2القسم انظر ( )Cأو  B) Pugh-Childشديد إلى متوسط   كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى

أو الفموية الحمل موانع معظم في الموجودة تلك مثل إستراديول إيثينيل على المحتوية الطبية المنتجات استخدام

.)4.5و 4.4 القسمين انظر (الحمل لمنع المهبلية الحلقات

أو قوية إنزيم محفزات تكون التي الطبية المنتجات مع  dasabuvirلـ المشترك التناول يؤدي أن المتوقع من

4.5.القسم انظر (العالجي تأثيره وتقليل البالزما في  dasabuvirتركيزات تقليل إلى معتدلة

اإلنزيم:محرضات

الفينوباربيتالالفينيتوين ، كاربامازيبين ، -

إيترافيريننيفيرابين ، إيفافيرينز ، -

إنزالوتاميدأبالوتاميد ، -

ميتوتان-

ريفامبيسين-

)يوحناالقديس عشبة (جون سانت نبتة -

ويجب البالزما في دازابوفير تركيزات زيادة إلى القوية  CYP2C8مثبطات تكون التي الطبية المنتجات تؤدي قد

الموانعة. CYP2C8مثبطات على أمثلة يلي فيما . )4.5القسم انظر (داسابوفير مع مشترك بشكل تناولها عدم

:CYP2C8مثبط

جمفبروزيل-

ritonavirمع مضادة مؤشرات على للحصول ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير يعُطى
/  paritaprevir/  ombitasvir ،  المنتج.خصائص ملخص إلى الرجوع يرجى

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4

عام

التهاب عدوى لعالج أخرى طبية منتجات مع استخدامه ويجب وحيد كعالج داسابوفير دواء باستخدام ينصح ال

.)5.1و 4.2 القسمين انظر (سي الكبد
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الكبدتليف مرضى لدى كبدي وفشل كبدي تعويضات حدوث خطر

التسويق بعد المميتة ، النتائج أو الكبد زرع ذلك في بما الكبدي ، والفشل الكبدية المعاوضة عدم عن اإلبالغ تم

لدى كان ريبافيرين. وبدون مع ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير مع عولجوا الذين المرضى في

بدء قبل تعويضي الال أو المتقدم الكبد تليف على دليل الشديدة النتائج هذه من يعانون الذين المرضى معظم

المخاطر استبعاد يمكن ال المتقدم ، الكبد مرض خلفية بسبب السببية تحديد صعوبة من الرغم على العالج.

المحتملة.

( )Cأو  B) Pugh-Childشديد إلى متوسط   كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في داسابوفير استخدام ينبغي ال
.)5.2و 4.8 و 4.3 و 4.2 األقسام انظر

الكبد:تليف لمرضى

اعتالل االستسقاء ، مثل (الكبدية المعاوضة النقطاع السريرية واألعراض للعالمات مراقبة إجراء يجب-

.)الدوالينزيف الكبدي ، الدماغ
األساس ، في المباشرة البيليروبين مستويات ذلك في بما الكبدية المخبرية الفحوصات إجراء يجب

العالج عن التوقف يجب ذلك. بعد سريرياً محدد هو وكما العالج بدء من األولى األربعة األسابيع خالل

الكبدية.المعاوضة عدم على دليل لديهم ظهر الذين المرضى في

-

-

ALTارتفاعات

ريبافيرين ، بدون أو مع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirمع السريرية التجارب خالل

35 (األشخاص من 1٪ حوالي في الطبيعي األعلى الحد أضعاف 5 من أكثر إلى  ALTمن عابرة ارتفاعات حدثت

العالج ، من األولى األربعة األسابيع خالل عام بشكل وحدثت أعراض بدون  ALTارتفاعات كانت . )3039من

استمرار مع البداية من تقريباً أسبوعين غضون في وانخفضت البيليروبين ، من مصاحبة ارتفاعات دون

ريبافيرين.بدون أو مع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirمن الجرعات

يستخدمون كانوا الذين األشخاص من الفرعية المجموعة في ملحوظ بشكل تواتراً أكثر هذه  ALTارتفاعات كانت

ethinyloestradiol  - 6 (الحمل لمنع المهبلية الحلقات أو الفموية الحمل موانع مثل طبية منتجات على يحتوي الذي

أنواعاً يستخدمون الذين األشخاص في  ALTارتفاعات معدل كان المقابل ، في . )4.3القسم انظر ( ؛ ً)موضوعا25 من

الفموي االستراديول المثال ، سبيل على (البديلة بالهرمونات العالج في عادة ًمستخدم هو كما االستروجين من أخرى

المحتوية المنتجات يستخدموا لم الذين األشخاص في لوحظ الذي للمعدل مشابهاً  )المقترنواإلستروجين والموضعي

.)مجموعةكل في 1٪  حوالي (االستروجين هرمون على

الحمل موانع معظم أي (طبية منتجات على يحتوي الذي - إستراديول إيثينيل يتناولون الذين المرضى على يجب

المثال ، سبيل على (الحمل لمنع بديلة وسيلة إلى ينتقلوا أن  )الحمللمنع المهبلية الحلقات أو الفموية

  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع بداسابوفير البدء قبل  )الهرمونيةغير الطرق أو الحمل موانع فقط البروجستين

.)4.5و 4.3 األقسام انظر (العالج ريتونافير

تكن لم  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirبـ المرتبطة  ALTارتفاعات أن من الرغم على

والضعف التعب مثل الكبد ، اللتهاب المبكر اإلنذار عالمات مراقبة إلى المرضى توجيه يجب بأعراض ، مصحوبة

واستشارة البراز ، لون وتغير اليرقان مثل مثل الالحقة العالمات إلى باإلضافة والقيء ، والغثيان الشهية وقلة

في ضرورية ليست الكبد إلنزيمات الروتينية المراقبة األعراض. هذه مثل ظهور حالة في تأخير دون الطبيب

إلى العالج عن المبكر التوقف يؤدي قد . )أعالهانظر الكبد ، لتليف (الكبد تليف من يعانون ال الذين المرضى

معروفة.غير المستقبل في العالج على المترتبة اآلثار لكن األدوية ، مقاومة

للريبافيرينالمصاحب واالستخدام الحمل

4.6.القسم أيضاً انظر

دواء تناول عند ذكور لمرضى والشريكات اإلناث المرضى عند الحمل لتجنب الشديد الحذر توخي يجب

بالريبافيرين الخاصة المنتج خصائص ملخص إلى والرجوع 4.6 القسم انظر (ريبافيرين مع داسابوفير

.)إضافيةمعلومات على للحصول
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everolimusو  sirolimusو  tacrolimusمع استخدم

 sirolimusأو  tacrolimusمع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirلـ المشترك التناول يزيد

وقد . )4.5القسم انظر (ريتونافير بواسطة  CYP3Aتثبيط بسبب المناعة مثبطات تراكيز من  everolimusأو

  /ritonavir/  paritaprevirو  dasabuvirلـ المشترك االستخدام مع للحياة مهددة أو   /وخطيرة أحداث لوحظت

ombitasvir  معtacrolimus  ، مع مماثلة مخاطر توقع ويمكن المجموعيsirolimus  وeverolimus.

  /ritonavir/  paritaprevirو  dasabuvirمع  sirolimusأو  tacrolimusلـ المتزامن االستخدام تجنب

ombitasvir  داسابوفير مع سيروليموس أو تاكروليموس استخدام تم إذا المخاطر. تفوق الفوائد تكن لم ما

واستراتيجيات بها الموصى الجرعات على االطالع ويمكن بالحذر ، فيوصى ريتونافير ،   /باريتابريفير  /وأومبيتاسفير

الجرعة.لتعديل مناسبة جرعة نقص بسبب  Everolimusاستخدام يمكن ال 4.5. القسم في المراقبة

مع المشترك اإلعطاء وطوال البدء عند الكامل الدم في سيروليموس أو تاكروليموس تركيزات مراقبة يجب

يجب الحاجة. حسب الجرعات تكرار أو   /والجرعة تعديل ويجب ريتونافير   /باريتابريفير  /وأومبيتاسفيرداسابوفير

المرتبطة العكسية التفاعالت أو الكلى وظائف في تغييرات أي عن بحثاً متكرر بشكل المرضى مراقبة

للحصول المنتج لخصائص  sirolimusملخص أو  tacrolimusإلى الرجوع السيروليموس. أو بالتاكروليموس

المراقبة.وتعليمات إضافية جرعات على

النفسيالمرض أو االكتئاب

بدون أو مع داسابوفير دواء باستخدام االنتحار ومحاولة االنتحار في التفكير من ونادراً اكتئاب حاالت عن اإلبالغ تم

بعض أن من الرغم على الحاالت. غالبية في ريبافيرين مع باالشتراك ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرعالج

وجود استبعاد يمكن ال المخدرات ، تعاطي أو   /والنفسية واألمراض االكتئاب من سابق تاريخ لها كان الحاالت

المرضى عند الحذر توخي يجب ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرعالج بدون أو مع داسابوفير مع سببية عالقة

إلخطار الرعاية ومقدمي المرضى توجيه يجب النفسي. المرض أو باالكتئاب لإلصابة سابق تاريخ لديهم الذين

انتحارية.أفكار وأي المزاجية الحالة أو السلوك في تغييرات بأي الواصف

الجينيبالنمط خاص نشاط

يتعلق فيما 4.2. القسم انظر الوبائي ، الكبد التهاب لفيروس المختلفة الجينية األنماط مع بها الموصى باألنظمة يتعلق فيما

5.1.القسم انظر الجيني ، بالنمط الخاص والسريري الفيروسي بالنشاط

الوبائي الكبد التهاب لفيروس الجينية األنماط من يعانون الذين المرضى في داسابوفير دواء فعالية تثبت لم

1.غير أخرى وراثية بأنماط المصابين المرضى لعالج داسابوفير استخدام ينبغي ال 1 ؛ الجيني النمط غير

الفيروسيالكبد التهاب ضد المباشر المفعول ذات األخرى الفيروسات مضادات مع المشتركة اإلدارة

بدون أو مع ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع باالشتراك داسابوفير دواء وفعالية سالمة إثبات تم

يمكن ال وبالتالي األخرى ، الفيروسات مضادات مع  dasabuvirلـ المشترك التناول دراسة تتم لم ريبافيرين.

به.التوصية

المعالجةإعادة

الطبية المنتجات أو للداسابوفير ، سابقاً تعرضوا الذين المرضى في داسابوفير دواء فعالية إثبات يتم لم

متصالبة.مقاومة تكون أن يتُوقع التي

للكوليسترولالمخفضة العقاقير مع استخدم

رسيوفاستاتين

أكثر للروسوفاستاتين التعرض من ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير دواء يزيد أن المتوقع من

القصوى اليومية الجرعة تكون أن فيجب العالج ، فترة خالل مطلوباً بالروسوفاستاتين العالج كان إذا أضعاف. 3 من

.)2الجدول 4.5 ، القسم انظر (مجم 5 رسيوفاستاتين من
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وفلوفاستاتينبيتافاستاتين

مع داسابوفير دواء يزيد أن المتوقع من نظرياً ، وفلوفاستاتين. بيتافاستاتين مع التفاعالت في التحقيق يتم لم

مؤقت بتعليق يوصى وفلوفاستاتين. لبيتافاستاتين التعرض من ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

بالستاتين العالج كان إذا ريتونافير.   /باريتابريفير  /بأومبيتاسفيرالعالج مدة طوال فلوفاستاتين   /للبيتافاستاتين

القسم انظر (روسوفاستاتين   /برافاستاتينمن مخفضة جرعة إلى التحول الممكن فمن العالج ، فترة خالل مطلوباً

.)2الجدول 4.5 ،

البشريالمناعي العوز فيروس بعدوى المصابين المرضى عالج

المصابين المرضى في  PIمقاومة ريتونافير يختار وقد ريتونافير ،   /أومبيتاسفير  /باريتابريفيرمع باالشتراك داسابوفير دواء باستخدام يوصى

المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى معالجة ينبغي ال القهقرية. الفيروسات بمضادات مستمر عالج دون البشرية المناعة نقص بفيروس

التفاعالت تؤخذ أن يجب داسابوفير. باستخدام القهقرية للفيروسات مضاد عالج دون البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين البشرية

.)2الجدول 4.5 ، القسم انظر التفاصيل ، من لمزيد (البشري المناعي العوز لفيروس المشتركة العدوى تحديد عند بعناية االعتبار في الدوائية

تناوله تم إذا  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirمع  dasabuvirمع  Atazanavirاستخدام يمكن

100 ريتونافير توفير يتم حيث ريتونافير ، بدون أتازانافير تناول يجب أنه إلى اإلشارة وتجدر الوقت. نفس في

هذا يحمل ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمن ثابتة جرعة تركيبة من كجزء يومياً واحدة مرة مجم

يكون عندما سيما ال  ، )العينياليرقان ذلك في بما (الدم بيليروبين بفرط لإلصابة متزايداً خطراً المزيج

سي.الوبائي الكبد التهاب نظام من جزءاً ريبافيرين

يومياً واحدة مرة مجم 100 ريتونافير توفير يتم حيث ريتونافير ، بدون دارونافير تناول يجب أنه إلى اإلشارة .وتجدر

النطاق  واسعة (التعرضتقليل تم   .)darunavirريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمن ثابتة جرعة تركيبة من كجزء

PI  مقاومة ، وجود عدم حالة في استخدامه يمكنritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir  مرة مجم 800 بجرعة

Darunavirمع ، الوقت نفس في تناوله تم إذا يومياً ، واحدة

إلى الرجوع يرجى ودارونافير ، أتازانافير بخالف البشرية المناعة نقص لفيروس البروتيني األنزيم مثبطات الستخدام

ريتونافير.  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمنتج خصائص ملخص

في معينة أمان مشاكل بأي المزيج ربط يتم لم . )ضعفين(كبير بشكل لرالتجرافير التعرض زيادة يتم

أسبوعاً.12-24 لمدة عولجوا الذين المرضى من محدودة مجموعة

 dasabuvirمع باالشتراك  rilpivirineإعطاء يتم عندما  )أضعاف3 (كبير بشكل  Rilpivirineلـ التعرض يزداد

البروتياز مثبط إضافة تمت إذا . QTإلطالة الحق احتمال مع  ، ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirمع

ال وبالتالي أكبر بشكل لريلبيفيرين التعرض يزيد فقد  ، )دارونافيرأتازانافير ، (البشرية المناعة نقص لفيروس

المتكررة. ECGمراقبة وضع في بحذر ،  Rilpivirineاستخدام يجب به. ينصح

.)4.3القسم انظر ( )nevirapineو  etravirineو  (rilpivirine efavirenzبخالف وراثياً المعدلة غير األدوية استخدام يمُنع

بالوبائي الكبد التهاب فيروس تنشيط إعادة

بعوامل العالج بعد أو أثناء قاتل ، بعضها  ،  )B )HBVالكبدالتهاب فيروس تنشيط إعادة حاالت عن اإلبالغ تم

المرضى العالج. بدء قبل المرضى لجميع  HBVفحص إجراء يجب المباشر. المفعول ذات للفيروسات مضادة

وإدارته مراقبته يجب وبالتالي  ، HBVتنشيط إعادة لخطر معرضون  HCV/  Bالكبد التهاب بفيروس المصابون

الحالية.السريرية لإلرشادات وفقاً

السكريمرضى في استخدم

المصحوب الدم سكر نقص إلى يؤدي قد مما الجلوكوز ، في التحكم في تحسن من السكري مرضى يعاني قد

مستويات مراقبة يجب سي. الكبد التهاب فيروس من مباشرة للفيروسات المضاد العالج بدء بعد بأعراض ،

األشهر خالل خاصة كثب ، عن للفيروسات المضاد المباشر العالج يبدؤون الذين السكري مرضى لدى الجلوكوز

رعاية عن المسؤول الطبيب إبالغ يجب الضرورة. عند السكري لمرضى الطبية منتجاتهم وتعديل األولى ، الثالثة

الفيروسات.بمضادات المباشر العالج بدء عند السكري مرضى
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.

الالكتوز

نقص أو الجاالكتوز تحمل عدم من نادرة وراثية مشاكل من يعانون الذين المرضى الالكتوز. على  Exvieraيحتوي

الدوائي.المنتج هذا يأخذوا أال يجب والجاالكتوز الجلوكوز امتصاص سوء أو الكلي الالكتاز

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعل 4.5

فإنهم المشاركة ، في مشاركتهم عند ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير تناول دائماً يجب

المركبات تفاعل ملف اعتبار يجب لذلك ، . )5.2القسم انظر (البعض بعضهم على متبادلة تأثيرات يمارسون

كمجموعة.

الدوائيةالتفاعالت

الجدول انظر ( ALTوارتفاع العكسية التفاعالت مخاطر زيادة إلى اإلنزيم محرضات مع المتزامن التناول يؤدي قد

2(.
. )4.4و 4.3 القسمين انظر ( ALTارتفاعات مخاطر زيادة إلى  ethinyloestradiolمع المتزامن التناول يؤدي قد

4.3.القسم في االستعمال موانع اإلنزيم محرضات توفير يتم

الدواءحركية تفاعالت

األخرىالطبية للمنتجات الدوائية الحرائك على داسابوفير دواء تأثير احتمالية

يصف ريتونافير. ذلك في بما المركب ، للعالج الصافي التأثير الدوائي التفاعل دراسات قيمت الحيالجسم في

باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع دمجه عند بالداسابوفير تتأثر التي األيضية واإلنزيمات المحددة الناقالت التالي القسم

الجرعات وتوصيات المحتملة الدوائية التفاعالت بشأن إرشادات على للحصول 2 الجدول انظر ريتونافير.   /

ريتونافير.  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع المدُار  dasabuvirبـ الخاصة

CYP3A4بواسطة استقالبها يتم التي الطبية المنتجات
الجدول أيضا انظر (التفاصيل. على للحصول  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirالمنتج خصائص ملخص إلى الرجوع

2(.

OATPعائلة تنقلها التي الطبية المنتجات
حول تفاصيل على للحصول المنتج لخصائص  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirملخص راجع

.)2الجدول أيضاً انظر ( OATP2B1و  OATP1B3و  OATP1B1ركائز

BCRPبواسطة المنقولة الطبية المنتجات
BCRP  لـ مثبط هوDasabuvir لـ المشترك التناول يؤدي قد . الحيالجسم فيdasabuvir  معritonavir/  

paritaprevir/  ombitasvir  ركائز تشكل التي الطبية المنتجات معBCRP  لهذه البالزما تركيزات زيادة إلى

سلفاساالزين الطبية المنتجات هذه تشمل السريرية. المراقبة   /الجرعةتعديل يتطلب قد مما الناقلة ، الركائز

حول محددة نصائح على للحصول 2 الجدول أيضاً انظر . )2الجدول انظر (الستاتينات وبعض وإيماتينيب

دوائي.تفاعل دراسة في تقييمه تم الذي رسيوفاستاتين

األمعاءفي  Pgpطريق عن المنقولة الطبية المنتجات

الديجوكسين ،  ، gp-Pركيزة تعرض في كبير تغيير أي يالحظ لم  ، gp-Pلـ مثبط المختبرفي هو dasabuvirبينما

لـ الجهازي التعرض أن استبعاد يتم ال قد ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير مع تناوله عند

etexilate dabigatran  طريق عن يزدادdasabuvir  تثبيط بسببgp-P  األمعاء.في

الجلوكورونيدطريق عن استقالبها يتم التي الطبية المنتجات

يتم التي الطبية المنتجات مع للداسابوفير المشترك التناول يؤدي . الحيالجسم في UGT1A1لـ مثبط داسابوفير

بالمراقبة يوصى الطبية ؛ المنتجات لهذه البالزما تركيزات زيادة إلى  UGT1A1بواسطة أساسي بشكل استقالبها

2 الجدول أيضاً انظر . )الليفوثيروكسينمثل (الضيق العالجي المؤشر ذات الطبية للمنتجات الروتينية السريرية

و raltegravirحول محددة نصائح على للحصول
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و  UGT1A4لمنع أيضاً  Dasabuvirعلى العثور تم الدوائي. التفاعل دراسات في تقييمه تم الذي البوبرينورفين

A6 1 واألمعاءUGT2B7 الصلة.ذات التركيزات الحيالجسم في فيالمختبرفي

CYP2C19بواسطة الطبية المنتجات استقالب يتم
التعرض تقليل إلى  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirمع  dasabuvirلـ المشتركة اإلدارة تؤدي أن يمكن

 ،esomeprazole ، lansoprazoleمثل ( CYP2C19بواسطة استقالبها يتم التي الطبية للمنتجات

 CYP2C19 )2الجدول (وإسيتالوبرام أوميبرازول تشمل الدوائي التفاعل دراسات في تقييمها تم .التي

-sركائز السريرية. المراقبة   /الجرعةتعديل تتطلب قد والتي  ، )ميفينيتوين

CYP2C9بواسطة الطبية المنتجات استقالب يتم
يتُوقع ال . CYP2C9الوارفارين ركيزة تعرض على ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير دواء يؤثر لم

(السكر ومضادات  )إيبوبروفينمثل (الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات (األخرى  CYP2C9ركائز تتطلب أن
الجرعة.في تعديالت  )غليبيزيدجليمبيريد ، مثل

CYP1A2أو  CYP2D6بواسطة استقالبها يتم التي الطبية المنتجات
 CYP1A2/  CYP2D6ركيزة تعرض على ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير دواء يؤثر لم

السريرية المراقبة إلى حاجة هناك تكون قد . CYP1A2ركيزة وهو لسيكلوبنزابرين ، التعرض تقليل تم دولوكستين.

يتُوقع ال . )والكافيينوالثيوفيلين وسيكلوبنزابرين سيبروفلوكساسين مثل (األخرى  CYP1A2لركائز الجرعة وتعديل

الجرعة.في تعديالت  )وديكستروميثورفانوميتوبرولول ديسيبرامين مثل ( CYP2D6ركائز تتطلب أن

النقلبروتينات طريق عن كلوياً تفرز التي الطبية المنتجات

مع تفاعل وجود عدم من يتضح كما الحيالجسم في )(OAT1العضوي األنيون ناقل  Dasabuvirيمنع ال

tenofovir ) ركيزةOAT1(. العضوي الكاتيون لناقالت مثبطاً ليس داسابوفير أن إلى الدراسات تشير المختبرفي

OCT2)( ،  العضوية األنيون ناقالت أوOAT3)( ،  المتعددة واألدوية السموم بثق بروتينات أوMATE1)  وMATE2K
سريرياً.صلة ذات بتركيزات  )

الكلوي الطريق طريق عن أساسي بشكل تفرز التي الطبية المنتجات على داسابوفير دواء يؤثر أن يتُوقع ال لذلك ،

.)5.2القسم انظر (الناقالت هذه عبر

للداسابوفيرالدوائية الحرائك على األخرى الطبية المنتجات تأثير احتمالية

CYP2C8تثبط التي الطبية المنتجات
 teriflunomideمثل ( CYP2C8تثبط التي الطبية المنتجات مع  dasabuvirلـ المشترك التناول يؤدي قد

مع بطالن هي القوية  CYP2C8مثبطات البالزما. في  dasabuvirتركيزات زيادة إلى  )deferasiroxو

dasabuvir ) 2والجدول 4.3 القسم انظر(.

اإلنزيممحرضات

أو معتدلة إنزيم محفزات تكون التي الطبية المنتجات مع  dasabuvirلـ المشترك التناول يؤدي أن المتوقع من

في الموانع اإلنزيم محرضات توفير يتم العالجي. تأثيره وتقليل البالزما في  dasabuvirتركيزات تقليل إلى قوية

2.والجدول 4.3 القسم

OCT1  ركيزة هوM1  الرئيسي ومستقلبهاBCRP  وgp-P  من ركيزة عن عبارةDasabuvir غير من . المختبرفي

.)2الجدول (للداسابوفير التعرض في سريرياً صلة ذات زيادات  BCRPو  gp-Pتثبيط يظُهر أن المتوقع

التعرض في التغييرات كانت الدوائي. التفاعل دراسات جميع في  M1 Dasabuvirمستقلب كمية تحديد تم

مثبط على أجريت التي الدراسات باستثناء  dasabuvirمع لوحظت التي تلك مع عام بشكل متوافقة للمستقلب

gemfibrozil ، CYP2C8 ،  ومحفز 95٪ إلى تصل بنسبة للمستقلب التعرض انخفض حيثCYP3A ، 

فقط .39٪ إلى تصل بنسبة للمستقلب التعرض انخفض حيث كاربامازيبين ،

كفيتامين بمضادات عولجوا الذين المرضى

ريتونافير ،   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير دواء باستخدام العالج أثناء تتغير قد الكبد وظائف ألن نظراً

.)(INRالدولية التطبيع لنسبة دقيقة بمراقبة يوصى
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الدوائيالتفاعل دراسات

من لعدد ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع للداسابوفير المشتركة لإلدارة توصيات 2 الجدول في ويرد

الطبية.المنتجات

داسابوفير تلقي أثناء طبي منتج استخدام في يبدأ أو دوائية  )منتجات(منتجاً بالفعل يتناول المريض كان إذا

المنتجات(المنتج جرعة تعديل فيجب دوائي ، تفاعل حدوث يتُوقع حيث ريتونافير   /باريتابريفير  /وأومبيتاسفير

.)2الجدول (يعتبر المناسبة. السريرية المراقبة أو المصاحبة الطبية  )

  /ritonavir/  paritaprevirو  dasabuvirبـ العالج بسبب المصاحبة األدوية جرعات على تعديالت إجراء تم إذا

ombitasvir ،  إعطاء اكتمال بعد الجرعات ضبط إعادة يجبdasabuvir  وritonavir/  paritaprevir/  

ombitasvir.

  /ritonavirو  dasabuvirتركيز على  )الثقةفترة 90٪ (الصغرى المربعات نسبة تأثير 2 الجدول يقدم

paritaprevir/  ombitasvir  المصاحبة.الطبية والمنتجات

و  ombitasvirو  paritaprevirفي  )AUCو ، األعلى(Cالضوئية التعريضات في التغيير اتجاه إلى السهم اتجاه يشير

dasabuvir  تغيير أو تغيير يوجد ال =↔20٪ ،من أكثر تنخفض =↓20٪ ،من أكثر زيادة  =(↑المشترك الطبي والمنتج

.)20٪من أقل

ritonavirمع للتفاعالت ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير يعُطى حصرية. قائمة ليست هذه
/  paritaprevir/  ombitasvir ،  المنتج.خصائص ملخص إلى الرجوع يرجى

والمنتجات  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirمع  dasabuvirبين التفاعالت 2. الجدول
األخرىالطبية

طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

أمينوساليسيالت
داسابوسلفاساالزين

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

عند الحذر توخي يجبمتُوقع:يدرس. لم

سلفاساالزيناستخدام

معتدار

+داسابوفير
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

آلية:

BCRP
بواسطةتثبيط

،paritaprevir
وريتونافير

داسابوفير.

سلفاساالزين ↑

التقلقلمضادات
الديجوكسين

مفردمجم 0.5

جرعة

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

1.15ديجوكسين ↔

)1.04-1.27(
1.16

)1.09-1.23(
1.01

)0.97-1.05(
جرعةال بينما

ضروري التعديل

المراقبة للديجوكسين ،

للمصلالمناسبة

الديجوكسينمستويات

مستحسن.

↔
داسابوفير

0.99

)0.92-1.07(
0.97

)0.91-1.02(
0.99

)0.92-1.07(
آلية:

GP-P
بواسطةتثبيط

داسابوفير ،

،paritaprevir
وريتونافير.

↔
أومبيتاسفير

1.03

)0.97-1.10(
1.00

)0.98-1.03(
0.99

)0.96-1.02(
↔

باريتابريفير

0.92

)0.80-1.06(
0.94

)0.81-1.08(
0.92

)0.82-1.02(

)النظاميةاإلدارة (الحيوية المضادات
داسابو

+فير
سلفاميث- ↑

أوكسازول ،

1.21

)1.15-1.28(
1.17

)1.14-1.20(
1.15

)1.10-1.20(
للجرعةتعديل ال

+لداسابوفير مطلوب
أومبيتاس

parit  /فير
↑

تريميثوبري

م

1.17

)1.12-1.22(
1.22

)1.18-1.26(
1.25

)1.19-1.31(

10



طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

سلفاميث-

أوكسازول ،

تريميثوبريم

ص  /أبريفير

إيتونافير

1.15داسابوفير ↑

)1.02-1.31(
1.33

)1.23-1.44(
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمتوفرغير

ريتونافير.

↔
أومبيتاسفير

0.88

)0.83-0.94(
0.85

متوفرغير)0.80-0.90(

مجم800 /160

يوميامرتين

↓
باريتابريفير

0.78

)0.61-1.01(
0.87

)0.72-1.06(
متوفرغير

آلية:

فيزيادة

داسابوفير

بسببربما

CYP2C8إلى
بواسطةتثبيط

تريميثوبريم

للسرطانالمضادة العوامل
داسابوأبالوتاميد

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

استخداممن ذلك يصاحب مامتُوقع:يدرس. لم

انظر(بطالن

.)4.3القسم إنزالوتاميد

ه

داسابوفير ↓

ombأومبيتاسفير
باريتابريفير ↓

ميتوتاني

آلية:

CYP3A4
بواسطةاالستقراء

أبالوتاميد ،

إنزالوتاميد

ميتوتان.أو

داسابوإيماتينيب

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

السريرية بالمراقبة يوصىمتُوقع:يدرس. لم

من المنخفضة والجرعات

إيماتينيب. آلية:

BCRP
بواسطةتثبيط

،paritaprevir
وريتونافير

داسابوفير.

إيماتينيب ↑

التخثرمضادات
الوارفارين

واحدملغ 5

وجرعة

آخرفيتامين

ك

الخصوم

داسابو

+فير
↔

-Rالوارفارين
1.05

)0.95-1.17(
0.88

)0.81-0.95(
0.94

)0.84-1.05(
تغيير أي يطرأ لم بينما

الدوائيةالحرائك على

الوارفارين ،المتوقع من

 INRلـ دقيقة بمراقبة يوصى

مع

كفيتامين كل

بسبب هذا الخصوم.

الكبدوظائف

خاللالتغييرات

بالعالج

+داسابوفير
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
-Sالوارفارين

0.96

)0.85-1.08(
0.88

)0.81-0.96(
0.95

)0.88-1.02(
↔

داسابوفير

0.97

)0.89-1.06(
0.98

)0.91-1.06(
1.03

)0.94-1.13(
↔

أومبيتاسفير

0.94

)0.89-1.00(
0.96

)0.93-1.00(
0.98

)0.95-1.02(
↔

باريتابريفير

0.98

)0.82-1.18(
1.07

)0.89-1.27(
0.96

)0.85-1.09(
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

دابيغاتران

إتكسيالتي

آلية:

-Pالمعوية
GPتثبيط

بواسطة

باريتابريفير

وريتونافير.

داسابو

+فير
+داسابوفيرمتُوقع:يدرس. لم

  /أومبيتاسفيرعقار يزداد قد

ريتونافير  /باريتابريفير

البالزما

تركيزات

إتكسيالتي.دابيجاتران

بحذر.استخدم

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

إتكسيالتيدابيجاتران  ↑

االختالجمضادات
كارباماز-

صنوبر

واحدةمرة مجم 200

اليومي

تليها

مرتينمجم 200

اليومي

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

كاربا- ↔

مازيبين

1.10

)1.07-1.14(
1.17

)1.13-1.22(
1.35

)1.27-1.45(
استخداممن ذلك يصاحب ما

انظر(بطالن

.)4.3القسم ↓
كارباماز

11-10 الصنوبر

االيبوكسيد

0.84

)0.82-0.87(
0.75

)0.73-0.77(
0.57

)0.54-0.61(

↓
داسابوفير

0.45

)0.41-0.50(
0.30

)-0.27

0.33(

متوفرغير

آلية:

CYP3A4
بواسطةاالستقراء

كاربامازيبى

شرقشمال

↓
أومبيتاسفير

0.69

)0.61-0.78(
0.69

)0.64-0.74(
متوفرغير

↓
باريتابريفير

0.34

)0.25-0.48(
0.30

)0.23-0.38(
متوفرغير

فينوباربيتا

ل

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

استخداممن ذلك يصاحب مامتُوقع:يدرس. لم

انظر(بطالن

.)4.3القسم داسابوفير ↓

باريتابريفير ↓

ombأومبيتاسفير
آلية:

CYP3A4
بواسطةاالستقراء

الفينوباربيتا

ل.

داسابوالفينيتوين

+فير
استخداممن ذلك يصاحب مامتُوقع:يدرس. لم

انظر(بطالن

.)4.3القسم آلية:

CYP3A4
بواسطةاالستقراء

الفينيتوين.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

داسابوفير ↓

باريتابريفير ↓

ombأومبيتاسفير

س-

ميفينيتوين

آلية:

CYP2C19
بواسطةاالستقراء

ريتونافير.

داسابو

+فير
وتعديل السريرية المراقبةمتُوقع:يدرس. لم

ربماالجرعة

-sأجل من مطلوب
ميفينيتوين.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↓ -Sميفينيتوين

االكتئابمضادات
إسيتالوبرام

مفردمجم 10

جرعة

داسابو

+فير
es- ↔

سيتالوبرام

1.00

)0.96-1.05(
0.87

)0.80-0.95(
الجرعةلتعديل حاجة المتوفرغير

اسكيتالوبرام. أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

S- ↑
ديسميثيل

سيتالوبرام

1.15

)1.10-1.21(
1.36

)1.03-1.80(
متوفرغير

↔1.101.010.89

)1.00-0.79()1.10-0.93()1.27-0.95(داسابوفير
↔

أومبيتاسفير

1.09

)1.01-1.18(
1.02

)1.00-1.05(
0.97

)0.92-1.02(
↔

باريتابريفير

1.12

)0.88-1.43(
0.98

)0.85-1.14(
0.71

)0.56-0.89(
داسابودولوكستين

+فير
↓

دولوكستين

0.79

)0.67-0.94(
0.75

)0.67-0.83(
متوفرغير
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

مفردمجم 60

جرعة

أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↔
داسابوفير

0.94

)0.81-1.09(
0.92

)0.81-1.04(
0.88

)0.76-1.01(
الجرعةلتعديل حاجة ال

دولوكستين. ↔
أومبيتاسفير

0.98

)0.88-1.08(
1.00

)0.95-1.06(
1.01

)0.96-1.06(
↓

باريتابريفير

0.79

)0.53-1.16(
0.83

)0.62-1.10(
0.77

)0.65-0.91(
للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

الفطرياتمضادات

كيتوكونازول

ه

واحدةمرة مجم 400

اليومي

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

كيتو- ↑

كونازول

1.15

)1.09-1.21(
2.17

)2.05-2.29(
استخداممن ذلك يصاحب مامتوفرغير

المنتجملخص انظر (بطالن

خصائص

  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

.)ريتونافير

1.16داسابوفير ↑

)1.03-1.32(
1.42

)1.26-1.59(
متوفرغير

متوفرغير0.981.17↔

آلية:

CYP3A4  /-ف
GPتثبيط

بواسطة

الكيتوكونازول

و

/ paritaprevir
 /ريتونافير

أومبيتاسفير

)1.24-1.11()1.06-0.90(أومبيتاسفير
↑

باريتابريفير

1.37

)1.11-1.69(
1.98

)1.63-2.42(
متوفرغير

الشحمياتمضادات

جمفبروزيل

مرتينمجم 600

اليومي

داسابو

+فير
باريتابر

/ evir
ريتونافي

ص

2.01داسابوفير ↑

)1.71-2.38(
11.25

)-9.05

13.99(

استخداممن ذلك يصاحب مامتوفرغير

انظر(بطالن

.)4.3القسم
↑

باريتابريفير

1.21

)0.94-1.57(
1.38

)1.18-1.61(
متوفرغير

آلية:

فيزيادة

داسابوفير

التعرض

بسبب

CYP2C8
كبت

وزيادة

في

باريتابريفير

المحتملمن

بسبب

OATP1B1
بواسطةتثبيط

جمفبروزيل.

الميكروباتمضادات
داسابوريفامبيسين

+فير
أومبيتا

المساواة  /سفير

إيتابريفي

ص

ريتوناف /

الحمراءتحت األشعة

استخداممن ذلك يصاحب مامتُوقع:يدرس. لم

انظر(مبين مضاد

.)4.3القسم آلية:

CY/  CYP3A4
P2C8
بواسطةاالستقراء

ريفامبيسين.

داسابوفير ↓

ombأومبيتاسفير
باريتابريفير ↓

الفمفي الجلوكوز مضادات
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

داسابوميتفورمين

+فير
↓

ميتفورمين

0.77

)0.71-0.83(
0.90

)0.84-0.97(
للجرعةتعديل المتوفرغير

للميتفورمينمطلوب

مجم500

واحدةجرعة

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
داسابوفير

0.83

)0.74-0.93(
0.86

)0.78-0.94(
0.95

)0.84-1.07(
مشتركبشكل تدار عندما

+داسابوفير مع
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

↔
أومبيتاسفير

0.92

)0.87-0.98(
1.01

)0.97-1.05(
1.01

)0.98-1.04(
↓

باريتابريفير

0.63

)0.44-0.91(
0.80

)0.61-1.03(
1.22

)1.13-1.31(
الكالسيومقنوات حاصرات
أملوديبين

واحدملغ 5

جرعة

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↑
أملوديبين

1.26

)1.11-1.44(
2.57

)2.31-2.86(
أملوديبينفي انخفاضمتوفرغير

و50٪ بنسبة جرعة

لالمرضى مراقبة

السريرية.التأثيرات

↔
داسابوفير

1.05

)0.97-1.14(
1.01

)0.96-1.06(
0.95

)0.89-1.01(
آلية:

CYP3A4
بواسطةتثبيط

ريتونافير.

↔
أومبيتاسفير

1.00

)0.95-1.06(
1.00

)0.97-1.04(
1.00

)0.97-1.04(
↓

باريتابريفير

0.77

)0.64-0.94(
0.78

)0.68-0.88(
0.88

)0.80-0.95(
الحملموانع

إيثينيلوسترا

 /ديول

نورجيستيمات

م0.25   /0.035

يومياواحدة مرة ز

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

إيثينيل ↔

اوستراديول

1.16

)0.90-1.50(
1.06

)0.96-1.17(
1.12

)0.94-1.33(
إستراديولإيثينيل

الفمطريق عن على تحتوي

الحملموانع

بطالن

.)4.3القسم انظر (

المستقلبات:نورجستيمات

2.26نورجيستريل ↑

)1.91-2.67(
2.54

)2.09-3.09(
2.93

)2.39-3.57(
وال- ↑

اإليجسترومين

ه

2.01

)1.77-2.29(
2.60

)2.30-2.95(
3.11

)2.51-3.85( آلية:

بسببربما

UGTإلى
بواسطةتثبيط

،paritaprevir
أومبيتاسفير

و

داسابوفير.

0.51داسابوفير ↓

)0.22-1.18(
0.48

)0.23-1.02(
0.53

) -0.300.95(
↔

أومبيتاسفير

1.05

)0.81-1.35(
0.97

)0.81-1.15(
1.00

) -0.881.12(
↓

باريتابريفير

0.70

)0.40-1.21(
0.66

)0.42-1.04(
0.87

)0.67-1.14(
وال-

إيثيندرون

البروجستين(

)فقطحبة
واحدةمرة مجم 0.35

اليومي

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

وال- ↔

إيثيندرون

0.83

)0.69-1.01(
0.91

)0.76-1.09(
0.85

)0.64-1.13(
الجرعةلتعديل حاجة ال

أونوريثيندرون

+داسابوفير
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

↔
داسابوفير

1.01

)0.90-1.14(
0.96

)0.85-1.09(
0.95

)0.80-1.13(
↔

أومبيتاسفير

1.00

)0.93-1.08(
0.99

)0.94-1.04(
0.97

)0.90-1.03(
↑

باريتابريفير

1.24

)0.95-1.62(
1.23

)0.96-1.57(
1.43

)1.13-1.80(
المدرات

فوروسيميد

مفردمجم 20

جرعة

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↑
فوروسيميد

1.42

)1.17-1.72(
1.08

)1.00-1.17(
المرضىمراقبةمتوفرغير

أسريرية تأثيرات

فوروسيميدفي انخفاض

لجرعة حاجة هناك تكون قد

50٪.إلى تصل

↔
داسابوفير

1.12

)0.96-1.31(
1.09

)0.96-1.23(
1.06

)0.98-1.14(
آلية:

بسببربما

UGT1A1إلى
بواسطةتثبيط

،paritaprevir
أومبيتاسفير

و

داسابوفير.

↔
أومبيتاسفير

1.14

)1.03-1.26(
1.07

)1.01-1.12(
1.12

)1.08-1.16(
↔

باريتابريفير

0.93

)0.63-1.36(
0.92

)0.70-1.21(
1.26

)1.16-1.38(
للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

للفيروساتالمضاد الفيروسي الكبد التهاب

داسابوسوفوسبوفير

+فير
1.61سوفوسبوفير ↑

)1.38-1.88(
2.12

)1.91-2.37(
للجرعةتعديل المتوفرغير

سوفوسبوفيرأجل من مطلوب

تدارعندما

+داسابوفير مع
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

واحدةمرة مجم 400

اليومي

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

ع- ↑

331007

1.02

)0.90-1.16(
1.27

)1.14-1.42(
متوفرغير

1.09داسابوفير ↔

)0.98-1.22(
1.02

)0.95-1.10(
0.85

)0.76-0.95(
آلية:

P-  وBCRP
GPتثبيط

بواسطة

،paritaprevir
وريتونافير

داسابوفير

↔
أومبيتاسفير

0.93

)0.84-1.03(
0.93

)0.87-0.99(
0.92

)0.88-0.96(
↔

باريتابريفير

0.81

)0.65-1.01(
0.85

)0.71-1.01(
0.82

)0.67-1.01(

العشبيةالمنتجات
جونسانت

نبتة

هايبركوم(

)بيرفوراتوم
آلية:

CYP3A4
بواسطةاالستقراء

جونسانت

نبتة.

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

استخداممن ذلك يصاحب مامتُوقع:يدرس. لم

انظر(بطالن

.)4.3القسم داسابوفير ↓

ombأومبيتاسفير
باريتابريفير ↓

بروتيسمثبطات البشرية: المناعة نقص فيروس مضادات

من مختلفة أنظمة حول مناقشة ذلك في بما البشرية ، المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى عالج حول عام تعليق على للحصول

المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى عالج (4.4 القسم على االطالع يرجى استخدامها ، يمكن التي القهقرية الفيروسات مضادات

ريتونافير .  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمنتج خصائص وملخص  )البشرية

داسابوأتازنافير

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↔
أتازانافير

0.91

)0.84-0.99(
1.01

)0.93-1.10(
0.90

)0.81-1.01(
بهاالموصى الجرعة

ملغ ، 300 أتازانافير من

فيريتونافير ، بدون

معباالشتراك

+داسابوفير
 /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

أتازنافيرريتونافير. 

فيتدار أن يجب

واحدةمرة مجم 300

معطى(يوميا

الوقتنفس في

)زمن

↔
داسابوفير

0.83

)0.71-0.96(
0.82

)0.71-0.94(
0.79

)0.66-0.94(

↓
أومبيتاسفير

0.77

)0.70-0.85(
0.83

)-0.74

0.94(

0.89

)0.78-1.02(
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

آلية:

فيزيادة

باريتابريفير

التعرض

مستحقاًيكون قد

تثبيطإلى

بواسطة OATPsمن

أتازانافير.

↑
باريتابريفير

1.46

)1.06-1.99(
1.94

)1.34-2.81(
3.26

)2.06-5.16(
مثل الوقت نفس في

dasabuvir
 ritonavir. /  rريتونافير

paritaprevi/  ombitasvir +
فيجرعة

  /أومبيتاسفيرسيوفر

ريتونافير  /باريتابريفير

أتازانافير

الدوائية

التعزيز.

للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

منمزيج

وأتازانافير

  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

داسابوفير +ريتونافير

البيليروبينزيادة

الخصوصوجه على المستويات ،

جزءاً ريبافيرين يكون عندما

سيالكبد التهاب من

األقسامانظر النظام ،

4.8.و 4.4

 /أتازانافير
ريتونافير

مجم300 /100

يومياواحدة مرة

داسابو

+فير
↔

أتازانافير

1.02

)0.92-1.13(
1.19

)1.11-1.28(
1.68

)1.44-1.95(
أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
داسابوفير

0.81

)0.73-0.91(
0.81

)0.71-0.92(
0.80

)0.65-0.98(
↔

أومبيتاسفير

0.83

)0.72-0.96(
0.90

)0.78-1.02(
1.00

)0.89-1.13( إدارة(

فيد 

)النهاراخر
↑

باريتابريفير

2.19

)1.61-2.98(
3.16

)2.40-4.17(
11.95

)8.94-15.98(

آلية:

فيزيادة

باريتابريفير

التعرض

مستحقاًيكون قد

تثبيطإلى

من

OATP1B1  /ب
و3 

CYP3Aبواسطة
أتازانافير

CYP3Aو
بواسطةتثبيط

ال

إضافي

منجرعة

ريتونافير.
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

داسابودارونافير

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

0.92دارونافير ↓

)0.87-0.98(
0.76

)0.71-0.82(
0.52

)0.47-0.58(
بهاالموصى الجرعة

مرة مجم 800 دارونافير من

بدونيوميا ًواحدة

متىريتونافير

فيتدار

الوقتنفس

  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

داسابوفير +ريتونافير

فيريتونافير جرعة (

  /أومبيتاسفيرسيوفر

ريتونافير  /باريتابريفير

دارونافير

الدوائية

هذه. )التعزيز

في نظام استخدام يمكن

وجودعدم حالة

عدم أي (النطاق واسعة  PIمقاومة

العشوائي الوصول ذاكرة وجود

انظر ، )darunavirالمرتبطة

4.4.القسم أيضا

واحدةمرة مجم 800

معطى(يوميا

الوقتنفس في

)زمن

↔
داسابوفير

1.10

)0.88-1.37

0.94

)0.78-1.14(
0.90

)0.76-1.06(
↔

أومبيتاسفير

0.86

)0.77-0.95(
0.86

)0.79-0.94(
0.87

)0.82-0.92(
↑

باريتابريفير

1.54

)1.14-2.09(
1.29

)1.04-1.61(
1.30

)1.09-1.54( آلية:

مجهول

مجتمعةدارونافير

مع

باستخدام ينصح ال

 /باريتابريفير  /أومبيتاسفير
فيداسابوفير  +ريتونافير 

مقاومة من يعانون الذين المرضى

PI  النطاق.واسعة

للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

 /دارونافير
ريتونافير

مجم600 /100

يوميامرتين

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↔
دارونافير

0.87

)0.79-0.96(
0.80

)0.74-0.86(
0.57

)0.48-0.67(
0.84داسابوفير ↓

)0.67-1.05(
0.73

)0.62-0.86(
0.54

)0.49-0.61(
↓

أومبيتاسفير

0.76

)0.65-0.88(
0.73

)0.66-0.80(
0.73

)0.64-0.83( آلية:

↓مجهول
باريتابريفير

0.70

)0.43-1.12(
0.59

)0.44-0.79(
0.83

)0.69-1.01(
 /دارونافير
ريتونافير

مجم800 /100

يومياواحدة مرة

إدارة(

فيد 

)النهاراخر

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

0.79دارونافير ↑

)0.70-0.90(
1.34

)1.25-1.43(
0.54

)0.48-0.62(
0.75داسابوفير ↓

)0.64-0.88(
0.72

)0.64-0.82(
0.65

)0.58-0.72(
↔

أومبيتاسفير

0.87

)0.82-0.93(
0.87

)0.81-0.93(
0.87

)0.80-0.95(
↓

باريتابريفير

0.70

)0.50-0.99(
0.81

)0.60-1.09(
1.59

)1.23-2.05(
آلية:

مجهول

 /لوبينافير
ريتونافير

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير

↔
لوبينافير

0.87

)0.76-0.99(
0.94

)0.81-1.10(
1.15

)0.93-1.42(
ريتونافير  /لوبينافير

400 /100استعمال يمُنع

/200أو يومياً مرتين مجم
يومياًواحدة مرة مجم 800

↔
داسابوفير

0.99

)0.75-1.31(
0.93

)0.75-1.15(
0.68

)0.57-0.80(
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

مجم400 /100

1يوميامرتين

 /أبريفير
ريتونافي

ص

↔
أومبيتاسفير

1.14

)1.01-1.28(
1.17

)1.07-1.28(
1.24

)1.14-1.34(
و dasabuvirمع

 ( paritaprevirملخصانظر

 itonavirتعرض زيادة بسبب

r/  paritaprevir/  

ombitasvir
المنتجخصائص

itonavir(. r/  paritaprevir/  

ombitasvir

↑
باريتابريفير

2.04

)1.30-3.20(
2.17

)1.63-2.89(
2.36

)1.00-5.55( آلية:

فيزيادة

باريتابريفير

التعرض

مستحقاًيكون قد

تثبيطإلى

من

CYP3A  /إفلو
x

الناقلون

lopinavirبواسطة
وأعلى

منجرعة

ريتونافير.

النوكليوزيدغير العكسي النسخ مثبطات البشرية: المناعة نقص فيروس مضادات
2ريلبيفيرين

واحدةمرة مجم 25

اليومي

تدار

الفي

صباح،

الطعاممع

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

2.55ريلبيفيرين ↑

)2.08-3.12(
3.25

)2.80-3.77(
3.62

)3.12-4.21(
لـالمشتركة اإلدارة

dasabuvirو
 /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

معريتونافير 

يومياواحدة مرة ريلبيفيرين

فقطيكون أن يجب

المرضىفي تعتبر

تي-كيو المعروف بدون

وإطالة

أخرى-تي كيو بدون

اإلطالةشركة

الطبيةتدار

كانإذا منتجات.

يستخدم ،مزيج

القلب-تخطيط تكرار

المراقبةتكون أن يجب

4.4.القسم انظر انتهى ،

↔
داسابوفير

1.18

)1.02-1.37(
1.17

)0.99-1.38(
1.10

)0.89-1.37(
↔

أومبيتاسفير

1.11

)1.02-1.20(
1.09

)1.04-1.14(
1.05

)1.01-1.08(
↑

باريتابريفير

1.30

)0.94-1.81(
1.23

)0.93-1.64(
0.95

)0.84-1.07(
آلية:

CYP3A
بواسطةتثبيط

ريتونافير.

للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

 /ايفافيرينز
إمتريسيتابين

تينوفوفير /

ديسوبروكسيل

فومارات

200/300/600

واحدةمرة ملغ

اليومي

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

محفز ( efavirenzعلى القائمة لألنظمة المشتركة اإلدارة أدت

إلى  dasabuvir + ritonavir/  paritaprevirمع  )اإلنزيم

عنالمبكر التوقف وبالتالي ،  ALTارتفاعات

الدراسة.

استخداممن ذلك يصاحب ما

إيفافيرينزعلى تحتوي

نظم

انظر(بطالن

.)4.3القسم

آلية:

المستطاع

إنزيم

بواسطةاالستقراء

ايفافيرينز.
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

نيفيرابين

إترافيرين

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

استخداممن ذلك يصاحب مامتُوقع:يدرس. لم

انظر(بطالن

.)4.3القسم داسابوفير ↓

ombأومبيتاسفير
باريتابريفير ↓

ستراندإنتيجريس نقل مثبط البشرية: المناعة نقص فيروس مضادات
داسابوفيدولوتغرافير

+ص 
أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↑1.22

)1.15-1.29(
1.38

)1.30-1.47(
1.36

)1.19-1.55(
للجرعةتعديل ال

عند لدولوتغرافير ضروري

تناوله

+داسابوفير مع
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

دولوتغرافير

واحدةمرة مجم 50

اليومي
↔

داسابوفير

1.01

)0.92-1.11(
0.98

)0.92-1.05(
0.92

)0.85-0.99(

آلية:

بسببربما

UGT1A1إلى
بواسطةتثبيط

،paritaprevir
داسابوفير

و

أومبيتاسفير

CYP3A4و
بواسطةتثبيط

ريتونافير

↔
أومبيتاسفير

0.96

)0.89-1.03(
0.95

)0.90-1.00(
0.92

)0.87-0.98(

↔0.890.840.66

)0.75-0.59()1.04-0.67()1.14-0.69(باريتابريفير

داسابورالتجرافير

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↑
رالتجرافير

2.33

)1.66-3.27(
2.34

)1.70-3.24(
2.00

)1.17-3.42(
الجرعةلتعديل حاجة ال

داسابوفيرأو رالتجرافير

+
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

مرتينمجم 400

 ،paritaprevir ، dasabuvirفي سريرياً صلة ذات تغييرات توجد الاليومي

معالمقارنة على بناء ً( ombitasvirو

المشاركةخالل لوحظت التي  )التاريخيةالبيانات

االدارة.
آلية:

UGT1A1
بواسطةتثبيط

،paritaprevir
أومبيتاسفير

و

داسابوفير.

النيوكليوزيدمثبطات الفيروسات: مضادات
 /أباكافير

الميفودين

داسابو

+فير
0.87أباكافير ↔

)0.78-0.98(
0.94

)0.90-0.99(
للجرعةتعديل المتوفرغير

أو ألباكافير الالزمة

عندماالميفودين

معتدار

+داسابوفير
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↓
الميفودين

0.78

)0.72-0.84(
0.88

)0.82-0.93(
1.29

)1.05-1.58( مجم600 /300

↔يومياواحدة مرة
داسابوفير

0.94

)0.86-1.03(
0.91

)0.86-0.96(
0.95

)0.88-1.02(
↔

أومبيتاسفير

0.82

)0.76-0.89(
0.91

)0.87-0.95(
0.92

)0.88-0.96(
↔

باريتابريفير

0.84

)0.69-1.02(
0.82

)0.70-0.97(
0.73

)0.63-0.85(
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

إم-

 /تريسيتابين
تينوفوفير

واحدةمرة مجم 200

مجم300   ً/يوميا

يومياواحدة مرة

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

م- ↔

تريسيتابين

1.05

)1.00-1.12(
1.07

)1.00-1.14(
1.09

)1.01-1.17(
الجرعةلتعديل حاجة ال

↔
تينوفوفير

1.07

)0.93-1.24(
1.13

)1.07-1.20(
1.24

)1.13-1.36(
تينوفوفير   /إمتريسيتابين

+وداسابوفير
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

↔
داسابوفير

0.85

)0.74-0.98(
0.85

)0.75-0.96(
0.85

)0.73-0.98(
↔

أومبيتاسفير

0.89

)0.81-0.97(
0.99

)0.93-1.05(
0.97

)0.90-1.04(
↓

باريتابريفير

0.68

)0.42-1.11(
0.84

)0.59-1.17(
1.06

)0.83-1.35(
REDUCTASE CoA HMGمثبط

رسيوفاستاتين

واحدةمرة مجم 5

اليومي

داسابو

+فير
↑

رسيوفاستاتين

7.13

)5.11-9.96(
2.59

)2.09-3.21(
0.59

)0.51-0.69(
يوميااألقصى الحد

رسيوفاستاتينمن جرعة

(مجم 5 تكون أن يجب
.)4.4القسم انظر

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
داسابوفير

1.07

)0.92-1.24(
1.08

)0.92-1.26(
1.15

)1.05-1.25(
آلية:

OATP1B
بواسطةتثبيط

باريتابريفير

BCRPو
بواسطةتثبيط

داسابوفير

،paritaprevir
وريتونافير.

↔
أومبيتاسفير

0.92

)0.82-1.04(
0.89

)0.83-0.95(
0.88

)0.83-0.94(
للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

↑
باريتابريفير

1.59

)1.13-2.23(
1.52

)1.23-1.90(
1.43

)1.22-1.68(

برافاستاتين

واحدةمرة مجم 10

اليومي

داسابو

+فير
↑

برافاستاتين

1.37

)1.11-1.69(
1.82

)1.60-2.08(
أتورفاستاتينمن قلل

50٪.بنسبة جرعة

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
داسابوفير

1.00

)0.87-1.14(
0.96

)0.85-1.09(
1.03

للجرعةتعديل ال)0.91-1.15(

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

آلية:

OATP1B1
بواسطةتثبيط

باريتابريفير.

↔
أومبيتاسفير

0.95

)0.89-1.02(
0.94

)0.89-0.99(
0.94

)0.89-0.99(
↔

paritaprevi
ص

0.96

)0.69-1.32(
1.13

)0.92-1.38(
1.39

)1.21-1.59(

داسابوفلوفاستاتين

+فير
استخداممن ذلك يصاحب مامتُوقع:يدرس. لم

وفلوفاستاتين

كذلكليس بيتافاستاتين

انظر(به موصى

.)4.4القسم
مؤقت

تعليق

وفلوفاستاتين

بيتافاستاتينهو

لـبه موصى

عالج كان إذا العالج. مدة

الستاتين

خاللمطلوب

أالعالج ، فترة

من مخفضة جرعة إلى التحول

أوبرافاستاتين

ممكن.رسيوفاستاتين

آلية:

OATP1B  /الميالدقبل

RPتثبيط
بواسطة

باريتابريفير.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↑
↑
داسابوفير ↔

ombأومبيتاسفير
باريتابريفير ↔

فلوفاستاتين

بيتافاستاتين

بيتافاستاتين

آلية:

OATP1B
بواسطةتثبيط

باريتابريفير.

للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

المناعةمطهرات
سيكلوسبورين

واحدةمرة مجم 30

يومياواحد

3جرعة

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↑
سيكلوسبورين

1.01

)0.85-1.20(
5.82

)4.73-7.14(
15.8

)13.8-18.09(
البدءعند

اإلدارةمع

dasabuvirو
يعطى  ciclosporinواحدة مرة

الكلية اليومية الجرعة خمس

  /ritonavirمن ،

paritaprevir/  ombitasvir
 /أومبيتاسفيرمع يوميا

ريتونافير.   /باريتابريفير

السيكلوسبورينمراقبة

والجرعة وضبط المستويات

الجرعاتأو   /

الحاجة.حسب التردد

0.66داسابوفير ↓

)0.58-0.75(
0.70

)0.65-0.76(
0.76

)0.71-0.82(
↔

أومبيتاسفير

0.99

)0.92-1.07(
1.08

)1.05-1.11(
1.15

)1.08-1.23( آلية:

علىيأثر

هوالسيكلوسبورين

بسبب

CYP3A4
بواسطةتثبيط

وريتونافير

فيزيادة

باريتابريفير

التعرض

مستحقاًيكون قد

إلى

BCRP/  OATP
GPف-  /

بواسطةتثبيط

سيكلوسبورين.

↑
باريتابريفير

1.44

)1.16-1.78(
1.72

)1.49-1.99(
1.85

)1.58-2.18(

للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

داسابوايفروليموس

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↑
ايفيروليموس

4.74

)4.29-5.25(
27.1

)24.5-30.1(
16.1

)14.5-17.9(4

لـالمشتركة اإلدارة

+داسابوفير
 /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

معريتونافير 

everolimusكذلك ليست
ألنبه موصى

في كبيرة زيادة من

everolimus
يمكنال التي التعرضات

صحيحبشكل الجرعة تكون

الجرعة قوة مع تعديله يتم

المتاحة.

مجم0.75

واحدةجرعة
↔

داسابوفير

1.03

)0.90-1.18(
1.08

)0.98-1.20(
1.14

)1.05-1.23(
↔

أومبيتاسفير

0.99

)0.95-1.03(
1.02

)0.99-1.05(
1.02

)0.99-1.06( آلية:

علىيأثر

everolimus
بسبب

CYP3A4
بواسطةتثبيط

ريتونافير.

↔
باريتابريفير

1.22

)1.03-1.43(
1.26

)1.07-1.49(
1.06

)0.97-1.16(

داسابوسيروليموس

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

6.40سيروليموس ↑

)5.34-7.68(
38.0

)31.5-45.8(
19.6

)16.7-22.9(6

استخداممن ذلك يصاحب ما

sirolimusمع
+داسابوفير
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

كذلكليس ريتونافير

لمما به موصى

الفوائدتفوق

)4.4القسم انظر (المخاطر
sirolimusكان إذا .

مفردمجم 0.5

5جرعة

↔
داسابوفير

1.04

)0.89-1.22(
1.07

)0.95-1.22(
1.13

)1.01-1.25(
آلية:

علىيأثر

sirolimusهو
↔

أومبيتاسفير

1.03

)0.93-1.15(
1.02

)0.96-1.09(
1.05

)0.98-1.12(

21



طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

بسبب

CYP3A4
بواسطةتثبيط

ريتونافير.

↔
باريتابريفير

1.18

)0.91-1.54(
1.19

)0.97-1.46(
1.16

)1.00-1.34(
معتستخدم

+داسابوفير
 /باريتابريفير  /أومبيتاسفير
تدارريتونافير ، 

(األسبوع في مرتين .مجم
نفس في أيام 4 أو 3 كل

0.2  )أسبوعكل اليومين

sirolimus
سيروليموسدم

تركيزاتيجب

7 إلى 4 كل مراقبته يجب

3حتى أيام

متتاليحوض

المستوياتأظهرت

من مستقرة تركيزات

sirolimus .سيروليموس

الجرعاتأو   /والجرعة

التردديكون أن يجب

الحاجة.حسب معدلة

من االنتهاء بعد أيام 5

dasabuvir +
  /أومبيتاسفيرعالج

ريتونافير ،   /باريتابريفير

وسيروليموس جرعة

السابقةالجرعات تردد

dasabuvirلتلقي
+

  /أومبيتاسفيريكون أن يجب

ريتونافير  /باريتابريفير

معجنب إلى جنبا استأنفت ،

لالروتينية المراقبة

سيروليموسدم

تركيزات.

تاكروليموس

مفردمجم 2

7جرعة

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

↑
تاكروليموس

3.99

)3.21-4.97(
57.1

)-45.5

71.7(

16.6

)13.0-21.2(
استخداممن ذلك يصاحب ما

معتاكروليموس

dasabuvirو
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

كذلكليس ريتونافير

لمما به موصى

الفوائدتفوق

↔
داسابوفير

0.85

)0.73-0.98(
0.90

)0.80-1.02(
1.01

)0.91-1.11( آلية:

↔علىيأثر
أومبيتاسفير

0.93

)0.88-0.99(
0.94

)0.89-0.98(
0.94

)0.91-0.96(
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

هوتاكروليموس

بسبب

CYP3A4
بواسطةتثبيط

ريتونافير.

↓
باريتابريفير

0.57

)0.42-0.78(
0.66

)0.54-0.81(
0.73

)0.66-0.80(
القسم انظر (المخاطر

4.4(.
مع tacrolimusكان إذا

dasabuvirو
  /أومبيتاسفيراستخدام يتم

ريتونافير  /باريتابريفير

الوقت ،نفس في

تاكروليموسأن ينبغي ال

و dasabuvirيوم في تدار

  /أومبيتاسفيربدأت

ريتونافير.   /باريتابريفير

 dasabuvirبعد اليوم تبدأ

و

  /أومبيتاسفيربدأت

ريتونافير ؛   /باريتابريفير

تاكروليماس عقار إنتاج إعادة

دم على بناء ًمخفضة بجرعة

التاكروليموس

التركيزات.

مستحسن

tacrolimusجرعات
أيام.7 كل مجم 0.5

كلهتاكروليموس

الدمتركيزات

مراقبتهايجب

والبدء عند

أنحاءجميع في

اإلدارةمع

dasabuvirو
 /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

أو   /ووالجرعة ريتونافير 

الجرعات

التردديكون أن يجب

باسممعدلة

علىبحاجة.

مناالنتهاء

dasabuvirو
  /أومبيتاسفيرالعالج

ريتونافير   /باريتابريفير

والمناسبة والجرعة

الجرعاتتردد

tacrolimusيكون أن يجب
بالتقييماالسترشاد

تاكروليموسدم من

.تركيزات

حديدمراجل
داسابوديفيراسيروكس

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
 /أبريفير

ريتونافي

ص

ديفيراسيروكسقدمتُوقع:يدرس. لم

dasabuvirزيادة
استخدامه ويجب التعرض

بحذر. داسابوفير ↑
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

المتعددالتصلب في المستخدمة الطبية المنتجات
تيريفلونوميد

ه

داسابو

+فير
Teriflunomideيكون قدمتُوقع:يدرس. لم

dasabuvirزيادة
استخدامه ويجب التعرض

بحذر.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

داسابوفير ↑

األفيونيات

داسابوالميثادون

+فير
ص- ↔

الميثادون

1.04

)0.98-1.11(
1.05

)0.98-1.11(
0.94

)0.87-1.01(
الجرعةلتعديل حاجة ال

والميثادون

+داسابوفير
  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

مجم20-120

8يومياواحدة مرة

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

S- ↔
الميثادون

0.99

)0.91-1.08(
0.99

)0.89-1.09(
0.86

)0.76-0.96(
ombأساس على (وداسابوفير باريتابريفير   /أومبيتاسفير

)الدراساتبين مقارنة
البوبرينورفين

نالوكسون  /ه

1-  /مجم4-24

واحدةمرة مجم 6

8اليومي

داسابو

+فير
بو- ↑

برينورفين

2.18

)1.78-2.68(
2.07

)1.78-2.40(
3.12

)2.29-4.27(
الجرعةلتعديل حاجة ال

النالوكسون  /البوبرينورفين

 +وداسابوفير هـ
 /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

نوربو- ↑

برينورفين

2.07

)1.42-3.01(
1.84

)1.30-2.60(
2.10

) -1.492.97(
1.18نالوكسون

)0.81-1.73(
1.28

)0.92-1.79(
متوفرغير

آلية:

CYP3A4
بواسطةتثبيط

وريتونافير

UGT
بواسطةتثبيط

،paritaprevir
أومبيتاسفير

و

داسابوفير.

ombأساس على (وداسابوفير باريتابريفير   /أومبيتاسفير
)الدراساتبين مقارنة

العضالتاسترخاء
كاريسوبرودول

مجم250

واحدةجرعة

داسابو

+فير
↓

كاريسوبرودول

0.54

)0.47-0.63(
0.62

)0.55-0.70(
للجرعةتعديل المتوفرغير

لمطلوب

زيادةكاريسوبرودول.

سريرياإذا جرعة

مبين.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

0.96داسابوفير ↔

)0.91-1.01(
1.02

)0.97-1.07(
1.00

)0.92-1.10(
آلية:

CYP2C19
بواسطةاالستقراء

ريتونافير

↔
أومبيتاسفير

0.98

)0.92-1.04(
0.95

)0.92-0.97(
0.96

)0.92-0.99(
↔

باريتابريفير

0.88

)0.75-1.03(
0.96

)0.85-1.08(
1.14

)1.02-1.27(
سيكلوبنزاب

مجم5 شطف

واحدةجرعة

داسابو

+فير
↓

سيكلوبنزاب

شطف

0.68

)0.61-0.75(
0.60

) 0.53 -0.68(
متوفرغير

لجرعة تعديل يوجد ال

سيكلوبنزابرين

إذا الجرعة زيادة مطلوب؛

سريريا.دعت

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

0.98داسابوفير ↔

)0.90-1.07(
1.01

)0.96-1.06(
1.13

)1.07-1.18( آلية:

تخفيض

بسببربما

CYP1A2إلى
بواسطةاالستقراء

ريتونافير

↔
أومبيتاسفير

0.98

)0.92-1.04(
1.00

)0.97-1.03(
1.01

)0.98-1.04(
↔

باريتابريفير

1.14

)0.99-1.32(
1.13

)1.00-1.28(
1.13

)1.01-1.25(

الناركوتيكمسكنات
باراسيتامول

لنظرا (

ثابتةجرعة

داسابو

+فير
↔

باراسيتامو

ل

1.02

)0.89-1.18(
1.17

)1.09-1.26(
الجرعةلتعديل حاجة المتوفرغير

عندماالباراسيتامول أومبيتاس
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

الهيدروكودون

باراسيتامول /

(

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
داسابوفير

1.13

)1.01-1.26(
1.12

)-1.05

1.19(

1.16

)1.08-1.25(
معتدار

+داسابوفير
 /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

↔1.010.970.93
ريتونافير.

مجم300

واحدةجرعة

)0.97-0.90()1.02-0.93()1.10-0.93(أومبيتاسفير
↔1.011.03

)0.89-1.18(
1.10

)0.97-1.26( )1.27-0.80(باريتابريفير
هيدروكودون

أفي الوارد النحو على (

ثابتةجرعة

الهيدروكودون

باراسيتامول /

(

داسابو

+فير
هيدروكود ↑

واحد

1.27

)-1.14

1.40(

1.90

)-1.72

2.10(

تخفيضمتوفرغير

الهيدروكودونجرعة

السريريةأو   /و50٪

المراقبةتكون أن يجب

متىتعتبر

معتدار

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

+داسابوفيرباريتابريفيروأومبيتاسفير ، لداسابوفير تغييرات
باريتابريفير  /أومبيتاسفير واحدملغ 5

جرعة

أعالهللباراسيتامول موضح هو كما نفسها هي
ريتونافير. /

آلية:

CYP3A4
بواسطةتثبيط

ريتونافير

البروتونمضخة مثبطات
أوميبرازول

واحدةمرة مجم 40

اليومي

داسابو

+فير
↓

أوميبرازول

0.62

)0.48-0.80(
0.62

)0.51-0.75(
منأعلى جرعاتمتوفرغير

أوميبرازوليكون أن يجب

تستخدم.

للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
داسابوفير

1.13

)1.03-1.25(
1.08

)0.98-1.20(
1.05

)0.93-1.19(
آلية:

CYP2C19
بواسطةاالستقراء

ريتونافير.

↔
أومبيتاسفير

1.02

)0.95-1.09(
1.05

)0.98-1.12(
1.04

)0.98-1.11(
↔

باريتابريفير

1.19

)1.04-1.36(
1.18

)1.03-1.37(
0.92

)0.76-1.12(
إيزوميبرازول

ه

النسوبرازول

آلية:

CYP2C19
بواسطةاالستقراء

ريتونافير.

متُوقع:يدرس. لم

النسوبرازولإيزوميبرازول ،

منأعلى جرعات

النسوبراز  /إيزوميبرازول

أولي.حاجة هناك تكون قد

داسابو

+فير
أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

المنومة  /المهدئات
الزولبيديم

واحدملغ 5

جرعة

داسابو

+فير
↔

الزولبيديم

0.94

)0.76-1.16(
0.95

)0.74-1.23(
جرعة تعديل يلزم المتوفرغير

الزولبيديم.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
داسابوفير

0.93

)0.84-1.03(
0.95

)0.84-1.08(
0.92

)0.83-1.01(
للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

↔
أومبيتاسفير

1.07

)1.00-1.15(
1.03

)1.00-1.07(
1.04

)1.00-1.08(
↓

باريتابريفير

0.63

)0.46-0.86(
0.68

)0.55-0.85(
1.23

)1.10-1.38(
داسابوديازيبام

+فير
1.18ديازيبام ↓

)1.07-1.30(
0.78

)0.73-0.82(
للجرعةتعديل ال

للديازيبام.مطلوب

إذاالجرعة زيادة

سريريا.مبين

متوفرغير

مفردمجم 2

جرعة

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↓1.10

)1.03-1.19(
0.56

)0.45-0.70(
متوفرغير

نورديازيبام

↔
داسابوفير

1.05

)0.98-1.13(
1.01

)0.94-1.08(
1.05

)0.98-1.12(
آلية:

CYP2C19↔
أومبيتاسفير

1.00

)0.93-1.08(
0.98

)0.93-1.03(
0.93

)0.88-0.98(
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

بواسطةاالستقراء

ريتونافير

↔
باريتابريفير

0.95

)0.77-1.18(
0.91

)0.78-1.07(
0.92

)0.82-1.03(
ألبرازوالم

مفردمجم 0.5

جرعة

داسابو

+فير
↑

ألبرازوالم

1.09

)1.03-1.15(
1.34

)1.15-1.55(
لـالسريرية المراقبةمتوفرغير

المرضى

أمستحسن.

ألبرازوالمفي انخفاض

بناء ًالجرعة اعتبار يمكن

السريريالعالج على

استجابة.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

↔
داسابوفير

0.93

)0.83-1.04(
0.98

)0.87-1.11(
1.00

)0.87-1.15(
آلية:

CYP3A4
بواسطةتثبيط

ريتونافير.

↔
أومبيتاسفير

0.98

)0.93-1.04(
1.00

)0.96-1.04(
0.98

)0.93-1.04(
↔

باريتابريفير

0.91

)0.64-1.31(
0.96

)0.73-1.27(
1.12

)1.02-1.23(
للجرعةتعديل ال

  /ritonavirلـ مطلوب

paritaprevir/  ombitasvir 

+ dasabuvir.

الدرقيةالغدة هرمونات
ليفوثيروكسين

ه

داسابو

+فير
حاجة هناك تكون قدمتُوقع:يدرس. لم

وتعديل السريرية للمراقبة

الجرعة

ليفوثيروكسين.

أومبيتاس

parit  /فير
ص  /أبريفير

إيتونافير

ليفوثيروكسين

آلية:

UGT1A1
بواسطةتثبيط

،paritaprevir
أومبيتاسفير

و

داسابوفير.
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طبي
/منتج

المستطاع

آلية
من
التفاعل

يعطى
ن

مع

السريريةالتعليقاتالصغيرالحوض جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجتأثير

  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير مع  ء)المسافي (يوميا ًواحدة مرة مجم 800 /200ريتونافير   /لوبينافيرإعطاء تم 1.

 mgتناول عند لوحظ لما مشابهاً كان  lopinavirو  DAAsلـ  AUCو األعلى.Cعلى التأثير ريتونافير.   /باريتابريفير

100/ 400ritonavir/  lopinavir  مع يومياً مرتينdasabuvir  وritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir.

ritonavir/  paritaprevirباستخدام العشاء من ساعات 4 وبعد المساء في الطعام مع أيضاً  Rilpivirineتناول تم 2.
/  ombitasvir + dasabuvir  عند لوحظ الذي للتأثير مشابهاً للريلبيفيرين التعرض على التأثير كان الدراسة. في

ريتونافير.  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير +داسابوفير مع الطعام مع الصباح في ريلبيفيرين تناول

يتم ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير +داسابوفير مع مجم 30 و بمفردها بجرعة مجم 100 سيكلوسبورين 3.

ريتونافير.  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير +داسابوفير مع للتفاعل للجرعة المقيسة السيكلوسبورين نسب عرض

إيفروليموس.من واحدة جرعة بعد ساعة 12 عند التركيز  =: 12ج4.

يتم ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير +داسابوفير مع مجم 0.5 بمفردها ، مجم 2 سيروليموس جرعات 5.

داسابوفير. +ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع للتفاعل الطبيعية سيروليموس نسب عرض

السيروليموس.أو التاكروليموس أو السيكلوسبورين من وحيدة جرعة بعد ساعة 24 عند التركيز  =: 24ج6.

يتم ريتونافير.   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير +داسابوفير مع مجم 2 و بمفرده مجم 2 تاكروليموس عقار إعطاء تم 7.

ريتونافير.  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير +داسابوفير مع للتفاعل الطبيعية تاكروليموس جرعة نسب عرض

والنالوكسون.والبوبرينورفين للميثادون المعيارية الجرعة معلمات عن اإلبالغ تم 8.

150 باريتابريفير مجم 25 أومبيتاسفير هي: ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير +داسابوفير مع المستخدمة الجرعات ملحوظة:

التعرض حاالت تتشابه يوميا.ً مرتين مجم 250 أو يوميا ًمرتين مجم 400 وداسابوفير يوميا ًواحدة مرة مجم 100 ريتونافير مجم ،

+داسابوفير مجم. 250 و مجم 400 بتركيبة عليها الحصول تم التي للداسابوفير
دراسات باستثناء الدوائي التفاعل دراسات جميع في متعددة كجرعات ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرإعطاء تم

وكيتوكونازول ، جمفيبروزيل ، كاربامازيبين ، مع الدوائي التفاعل

تريميثوبريم.  /سلفاميثوكسازول

األطفالسكان

فقط.البالغين على الدوائي التفاعل دراسات إجراء تم

والرضاعةوالحمل الخصوبة 4.6

واإلناثالذكور عند الحمل منع وسائل   /اإلنجابسن في النساء

داسابوفير استخدام عند الذكور المرضى وشريكات اإلناث المرضى عند الحمل لتجنب الشديد الحذر توخي يجب

المعرضة الحيوانات أنواع جميع في كبيرة لألجنة مبيدات أو   /وماسخة تأثيرات إثبات تم ريبافيرين. مع

إلى الرجوع الحوامل. النساء من الذكور والشركاء الحوامل النساء عند الريبافيرين استخدام يمُنع لذلك ، للريبافيرين ؛

إضافية.معلومات على للحصول للريبافيرين المنتج خصائص ملخص

الحمل لمنع فعالة وسيلة يستخدمن كن إذا إال ريبافيرين اإلنجاب سن في النساء تتلقى أال يجب اإلناث:المرضى

العالج.بعد أشهر 4 ولمدة بالريبافيرين العالج أثناء

اإلنجاب إمكانية لديهم ممن اإلناث من شركائهم أو الذكور المرضى على يجب وشريكاتهم:الذكور المرضى

العالج.بعد أشهر 7 ولمدة بالريبافيرين العالج أثناء الفعالة الحمل منع أشكال من شكل استخدام
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موانع حول إضافية معلومات انظر . )4.3القسم أنظر (داسابوفير مع بالمشاركة إستراديول إيثينيل يستطب ال

4.4.و 4.3 األقسام في المحددة الهرمونية الحمل

حمل

على أجريت التي الدراسات تشير ال الحوامل. النساء في  dasabuvirاستخدام من للغاية محدودة بيانات هناك

وقائي ، كإجراء . )5.3القسم انظر (اإلنجابية بالسمية يتعلق فيما مباشرة غير أو مباشرة ضارة آثار إلى الحيوانات

الحمل.أثناء داسابوفير استخدام تجنب يفضل

استخدام موانع فإن ريتونافير ،   /باريتابريفير  /وأومبيتاسفيرداسابوفير مع باالشتراك ريبافيرين تناول تم إذا

.)ريبافيرينمنتج خصائص ملخص أيضاً انظر (تنطبق الحمل أثناء ريبافيرين

الطبيعيةالرضاعة

الحرائك بيانات أظهرت البشري. الثدي حليب في تفرز ومستقلباته داسابوفير كان إذا ما المعروف غير من

احتمالية بسبب . )5.3القسم انظر (اللبن في والمستقلبات الداسابوفير إفراز الحيوانات في المتوفرة الدوائية

التوقف بشأن قرار اتخاذ يجب الثدي ، من يرضعون الذين الرضع عند الدوائي المنتج من عكسية تفاعالت حدوث

لألم. العالج أهمية االعتبار في األخذ مع داسابوفير ، دواء باستخدام العالج عن التوقف أو الطبيعية الرضاعة عن

ريبافيرين.منتج خصائص ملخص إلى أيضاً الرجوع ريبافيرين يتلقون الذين المرضى على يجب

خصوبة

إلى الحيوانات على أجريت التي الدراسات تشير ال الخصوبة. على داسابوفير تأثير حول بشرية بيانات توجد ال

.)5.3القسم انظر (الخصوبة على ضارة آثار

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

عن اإلبالغ تم أنه المرضى إبالغ يجب اآلالت. واستخدام القيادة على القدرة على ضئيل تأثير أو تأثير له .ليس

 )4.8القسم انظر (وريبافيرين ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع باالشتراك داسابوفير مع العالج أثناء إرهاق
Dasabuvir

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8

السالمةتعريف ملف ملخص

كانت  ، ribavirinمع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirيتلقون الذين األشخاص في

األشخاص نسبة كانت والغثيان. التعب هي  )األشخاصمن ٪ 20 من أكثر (شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت

من  )2044/99(٪ 4.8 و  )2،044  /5(٪ 0.2 السلبية الفعل ردود بسبب دائم بشكل العالج عن توقفوا الذين

السلبية.الفعل ردود بسبب ريبافيرين جرعة في تخفيضات لديهم األشخاص

السلبيةالفعل ردود من مجدولة قائمة

تلقوا الذين األشخاص في السريرية التجارب من 3 و 2 المرحلتين من المجمعة البيانات على األمان ملخص يعتمد

dasabuvir  وritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir  الضائرة التفاعالت غالبية كانت ريبافيرين. بدون أو مع

و- dasabuvirفي الشدة من األولى الدرجة من 3 الجدول في الواردة

ريتونافير.  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرعلى تحتوي التي األنظمة

(جداً شائعة التالي: النحو على الترددات تعريف يتم والتردد. الجهاز فئة حسب أدناه مذكورة الضائرة التفاعالت
  /1<إلى 10،000   /1(نادرة  ، )100/1<إلى 1،000   /1(شائعة غير  ، )10/1<إلى 1 /100(شائعة  ، )10/1

.)10،000  /1(<جداً نادر أو  )1،000
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  /أومبيتاسفيرمع باالشتراك داسابوفير مع تحديدها تم التي العكسية التفاعالت 3. الجدول

وريبافيرينريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرأو ريتونافير   /باريتابريفير

dasabuvirو
ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

*ريبافيرين  +
2044 =العدد

dasabuvirو
ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

تكرار

588 =العدد

الليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

دمفقرمشترك

المناعيالجهاز اضطرابات

تكرار

مجهول
تأقيةتفاعالتتأقيةتفاعالت

والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

تجفيفمألوفغير

نفسيةاضطرابات

أرقجداشائع

الهضميالجهاز اضطرابات

واالسهالالغثيانجداشائع

التقيؤمشترك

الصفراويةالكبدية االضطرابات

تكرار

مجهول

الكبديوالفشل الكبد تعويضاتالكبديوالفشل الكبد تعويضات

الجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات

حكةجداشائع

حكةمشترك

وعائيةوذمةوعائيةوذمةنادر

واإلدارةاإلدارة موقع وظروف العامة االضطرابات

القوةفقد

جداشائع

إعياء

مالحظة: الكبد. بتليف المصابون األشخاص ذلك في بما 3 و 2 المرحلتين تجارب في 1 الجيني بالنمط المصابين األشخاص جميع البيانات مجموعة تشمل  *

4.الجدول إلى الرجوع يرجى المختبرية ، للعيوب بالنسبة

المختارةالسلبية الفعل ردود وصف

في المباشر غير الدم بيليروبين فرط من متزايد معدل هناك كان الكبد ، بتليف المصابين غير األشخاص مع بالمقارنة

النظام.من جزءاً الريبافيرين كان عندما المعوض الكبد تليف من يعانون الذين األشخاص

المختبرتشوهات

جنب إلى جنباً جدولة توفير يتم 4. الجدول في المختارة المختبرية البارامترات في التغييرات وصف ويرد

التجارب.تصميمات في تختلف التي التجارب عبر مباشرة مقارنات إجراء ينبغي ال العرض ؛ لتبسيط
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المختبرتشوهات الطارئ المختبر عالج 4. الجدول

IIالتركوازوالرابعةوالثالثة الثانية اللؤلؤةوالثانياألول سافير
)الكبدبتليف المصابون األشخاص (

dasabuvirو
باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريبافيرين +ريتونافير  /

dasabuvirو
باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريتونافير /

dasabuvirو
باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ريبافيرين +ريتونافير  / المختبرمعلمات

أسبوعا12ً

770 =العدد

(٪)ن

أسبوعا12ً

509=ن
(٪)ن

أسبوعا24ً أو 12

380=ن
(٪)ن

ALT
)ULN ×  5-20<765/ 6)0.8٪(509/ 1)0.2٪(380/ 4)1.1٪ ( *3الدرجة )
)4 ×  20<765/ 3)0.4٪(0380/ 2)0.5٪( ULNالدرجة )

الهيموغلوبين
)٪7.9(30 /0380)٪5.4(41 /765)2الدرجة (لتر   /جم100-80 <
)٪0.8(3 /0380)٪0.1(1 /765)3الدرجة (لتر   /جم80-65 <
)٪0.3(1 /00380)4الدرجة (لتر   /جم65 <

الكليالبيليروبين

)3 ×  3-10<765/ 19)2.5٪(509/ 2)0.4٪(380/ 37)9.7٪( ULNالدرجة )
4 ×  10<765/ 1)0.1٪(00( ULNالدرجة )

*  :ULNللعادياألعلى الحد

المصلفي  ALTارتفاعات

من األشخاص من ٪ 1 عانى ريبافيرين ، وبدون مع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirمع السريرية للتجارب مجمع تحليل في

النساء بين ٪ 26 كان االرتفاعات هذه مثل حدوث ألن نظراً العالج. بدء بعد  )(ULNالطبيعي األعلى الحد أضعاف 5 من أكبر المصل في  ALTمستويات

  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرو داسابوفير مع ممنوعة الطبية المنتجات هذه مثل فإن إستراديول ، إيثينيل على يحتوي مصاحباً دواء ًيتناولن الالئي

(البديلة بالهرمونات للعالج شائع بشكل المستخدم الجهازي االستروجين من أخرى أنواع مع  ALTارتفاعات حدوث في زيادة أي يالحظ لم ريتونافير.
من األولى األربعة األسابيع خالل عام بشكل وحدثت أعراض ، بدون عادة ً ALTارتفاعات كانت . )المقترنواالستروجين االستراديول المثال ، سبيل على

داسابوفير دواء تناول عن مريضان توقف المستمر. بالعالج معظمها حل وتم  ً)يوما57 إلى 8 من المدى يوماً ، 20 الوقت متوسط   (العالج

ritonavir/  paritaprevirو  dasabuvirثالثة إستراديول. إيثينيل على واحد ذلك في بما  ، ALTارتفاع بسبب ريتونافير   /باريتابريفير  /وأومبيتاسفير
/  ombitasvir  على واحد ذلك في بما أيام ، سبعة إلى يوم لمدة متقطعethinyloestradiol . ارتفاعات غالبية كانتALT  أنها على تقييمها وتم عابرة

يكن لم البيليروبين. بارتفاعات مرتبطة عام بشكل  ALTفي االرتفاعات تكن لم . ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirبـ مرتبطة

  /ritonavirو  dasabuvirبـ مرتبطة أنها على تقييمها وتم عابرة  ALTارتفاعات غالبية كانت . )4.4القسم انظر ( ALTالرتفاع خطر عامل الكبد تليف

paritaprevir/  ombitasvir . في االرتفاعات تكن لمALT  الرتفاع خطر عامل الكبد تليف يكن لم البيليروبين. بارتفاعات مرتبطة عام بشكلALT )
تكن لم . ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirبـ مرتبطة أنها على تقييمها وتم عابرة  ALTارتفاعات غالبية كانت . )4.4القسم انظر

.)4.4القسم انظر ( ALTالرتفاع خطر عامل الكبد تليف يكن لم البيليروبين. بارتفاعات مرتبطة عام بشكل  ALTفي االرتفاعات

البيليروبينمصل ارتفاعات

يتلقون الذين األشخاص في  )الغالبفي مباشر غير بشكل (المصل في البيليروبين في عابرة ارتفاعات لوحظت

dasabuvir  وritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir  البيليروبين ناقالت بتثبيط المرتبط الريبافيرين ، مع

B31/  OATP1B1  العالج ، بدء بعد البيليروبين ارتفاعات حدثت الريبافيرين. وتحلل الباريتابريفير طريق عن

البيليروبين ارتفاعات تترافق لم المستمر. بالعالج عموماً حلها وتم الدراسة ، من األول األسبوع في ذروتها وبلغت

يتلقوا لم الذين األشخاص بين أقل المباشرة غير البيليروبين ارتفاعات تواتر كان األمين. ناقلة ارتفاعات مع

ريبافيرين.

الكبدزراعة متلقي

إعطاؤهم تم الذين الوبائي الكبد التهاب بفيروس المصابين الزرع متلقي في للسالمة العام المظهر كان

dasabuvir  وritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir  وribavirin ) المثبطة الطبية منتجاتهم إلى باإلضافة

و  ribavirin/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirبـ عولجوا الذين لألشخاص مشابهاً  )للمناعة

ribavirin  29.4(أشخاص 10 التردد. في الضائرة التفاعالت بعض زيادة من الرغم على التجارب ، 3. المرحلة في

(شخصاً 34 من 10 ديسيلتر.   /جم10 من أقل األساس خط بعد األقل على واحدة هيموجلوبين قيمة لديهم  ٪)
لديهم )34/1(2.9٪ و الهيموجلوبين انخفاض بسبب الريبافيرين من معدلة جرعة  ٪)29.4
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بدأوا كلهم   إرثروبويتين ، إلى احتاجوا حاالت  SVR. 5معدالت على ريبافيرين جرعة تعديل يؤثر لم ريبافيرين. انقطاع

شخص.ألي الدم نقل يتم لم يوميا.ً مجم 1200 إلى 1000 من ابتدائية بجرعة ريبافيرين

الوبائيالكبد التهاب   /البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابون المرضى

األشخاص في لوحظت التي لتلك مشابهاً  1HIV/  HCV-بفيروس المصابين األشخاص في للسالمة العام المظهر كان

مباشر غير (عادي حد ألقصى  3x  >البيليروبينإجمالي في عابرة ارتفاعات حدثت الوبائي. الكبد التهاب بفيروس المصابين

بفرط المصابين األشخاص من أي لدى يكن لم أتازانافير. يتلقون كانوا هؤالء من 15 موضوعاً ؛  ٪)27.0(17 في  )الغالبفي

األمين.ناقالت من مصاحبة ارتفاعات الدم بيليروبين

الكلوي الداء (المرحلة نهاية في كلوي مرض أو حاد كلوي ضعف مع الكبد تليف بدون أو مع  GT1بالعدوى المصابون األشخاص

)األخيرةبمراحله
مصابين شخصاً 68 في ريبافيرين بدون أو مع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  Dasabuvirتقييم تم

(األخيرة بمراحله الكلوي الداء أو حاد كلوي اختالل من يعانون والذين الكبد تليف بدون أو مع 1 الجيني النمط بعدوى
مشابهاً حاد كلوي ضعف من يعانون الذين األشخاص في للسالمة العام الشخصي الملف كان . )5.1القسم انظر

باستثناء حاد ، كلوي ضعف من يعانون ال الذين األشخاص في السابقة 3 المرحلة دراسات في شوهدت التي لتلك

كان الدم. في الهيموجلوبين في بالريبافيرين المرتبط االنخفاض بسبب التدخل تتطلب األشخاص من أكبر نسبة أن

في الهيموجلوبين في االنخفاض متوسط   وكان ديسيلتر   /جم12.1 األساسي الهيموجلوبين مستوى متوسط

ريبافيرين تلقوا شخصاً 50 أصل من وثالثون تسعة ديسيلتر.   /جم 1.2RBV يتناولون الذين لألشخاص العالج نهاية

مستوى أشخاص أربعة اختبر باإلريثروبويتين. أيضاً هؤالء من 11 وعولج ريبافيرين ، مقاطعة إلى احتاجوا

شخصاً 18 في الدم لفقر الضائرة األحداث تشُاهد لم شخصين. دم نقل تم ديسيلتر.   /جم8  <الهيموجلوبين

أو مع  ritonavir/  paritaprevir/  Ombitasvirتقييم أيضاً تم ريبافيرين. يتلقوا ولم  GT1bبفيروس مصاباً

سلبية أحداث أي تظهر لم  ؛ GT4و  GT1aمن بالعدوى مصاباً مريضاً 18 في ريبافيرين بدون  dasabuvirبدون

المواضيع.هذه في الدم لفقر

األطفالسكان

توجد ال عاماً. 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال لدى داسابوفير دواء سالمة إثبات بعد يتم لم

متاحة.بيانات

بهاالمشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ

يسمح الطبي. المنتج من ترخيص على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

صحيةرعاية الطبي. للمنتج المخاطر   /الفوائدلتوازن المستمرة بالمراقبة

الوطنياإلبالغ نظامعبربها مشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ المتخصصين من يطلب

.الخامسالملحق فيالمدرج

زائدةجرعة 4.9

سلبية فعل ردود أي يالحظ لم جرام. 2 كانت أصحاء لمتطوعين إعطاؤها تم داسابوفير دواء من موثقة جرعة أعلى

أي عن بحثاً المريض بمراقبة يوصى الزائدة ، الجرعة حالة في سريرياً. مهمة معملية تشوهات أو بالدواء متعلقة

الفور.على لألعراض المناسب العالج وبدء آثار أو سلبية فعل لردود أعراض أو عالمات

الصيدالنيةالخصائص 5.

الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1

ATC: J05AP09كود المباشر ، المفعول ذات الفيروسات مضادات الجهازي. لالستخدام الفيروسات مضادات الدوائي: العالج مجموعة

العملآلية
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غير مثبط هو  RNAعلى المعتمد  RNA HCVجين بواسطة المشفر  NS5Bالفيروسي ، الجينوم لتكرار ضروري .وهو

Dasabuvirلبوليميراز نوكليوزيد

طبية منتجات ثالثة بين  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirمع  dasabuvirلـ المشتركة اإلدارة تجمع

 HCVالستهداف متداخلة غير مقاومة ومالمح مميزة عمل آليات مع مباشر بشكل تعمل للفيروسات مضادة

  /ritonavirمن المنتج خصائص ملخص إلى الرجوع الفيروس. حياة دورة في متعددة خطوات في

paritaprevir/  ombitasvir  الدوائية.لخصائصه

البيوكيميائيةوالدراسات الخاليا زراعة في النشاط

خلية ثقافة مقايسات في Con1-b 1و H77-a 1الوراثي النمط سالالت ضد  dasabuvirمن 50األوروبيةالمفوضية

13 إلى 12 من للداسابوفير المتماثل النسخ نشاط تخفيف تم التوالي. على نانومتر ، 1.8 و 7.7 كانت  HCVبلليكون

من  NS5Bعلى المحتوية المتماثلة النسخ مقابل  dasabuvirمن EC50يعني البشرية. البالزما من 40٪ وجود في ضعفاً

0.4 المدى (نانومتر 0.77 كان  HCVريليكون خلية ثقافة اختبار في ب 1 و أ 1 الساذج الوراثي النمط عزالت من لوحة

المقايسات في التوالي. على  )10 =ن نانومتر ؛ 2 إلى 0.2 المدى (نانومتر 0.46 و  )11 =ن نانومتر ؛ 2.1 إلى

(نانومتر 4.2 قيمة IC  50بمتوسط بوليميراز ب 1 و أ 1 الجيني النمط من لوحة بتثبيط داسابوفير قام البيوكيميائية ،
.)7 =ن نانومتر ؛ 10.7 إلى 2.2 المدى

في Con1-b 1و H77-a 1الوراثي النمط سالالت ضد نانومتر 8 و 39 قيم EC50للداسابوفير  M1المستقلب كان

4 إلى 3 من  M1المستقلب نشاط تخفيف وتم التوالي ، على  ، HCVالمتماثل النسخ خلية ثقافة فحوصات

ضد البيوكيميائية المقايسات في النشاط من قلل قد  Dasabuvirكان بشرية. بالزما 40٪ وجود في أضعاف

polymerases NS5B  الجينية األنماط منa 2HCV  وb 2 وa 3 وa )IC450 إلىنانومتر 900 من القيم تتراوح< 
.)ميكرومتر20

مقاومة

الخاليازراعة في

في تحديدها تم التي أو الخاليا زراعة في المختارة  NS5Bفي المتغيرات تمنحها التي  dasabuvirمقاومة تمييز تم

ب.1 أو أ 1 المناسب الجيني النمط في سريرية تجارب 3 و ب 2 المرحلة

 Y561Hو  R/  S556Gو  G554Sو  A553Tو  Y448Hو  M414Tو  C316Yالبدائل أدت أ ، 1 الوراثي النمط في

إلى 21 من  dasabuvirنشاط تقليل تم a ، 1الجيني النمط في للداسابوفير. الحساسية تقليل إلى  NS5B HCVفي

أو  G554Sأو  A553Tبدائل بواسطة ضعفاً 261 إلى 152-  ؛ Y561Hأو  S556Gأو  M414Tببدائل ضعفاً 32

S556R ببدائل ضعفاً 975 و 1472- و  ؛C316Y  وY448H ،  لوحظ التوالي. علىG558R  وN/  D559G  كبدائل

المتماثل. النسخ قدرة ضعف بسبب المتغيرات هذه ضد  dasabuvirنشاط تقييم يمكن ال ولكن للعالج طارئة

إلى  NS5B HCVفي  S556Gو  Y448Hو  M414Tو  C316Yو  C316Nالبدائل أدت ب ، 1 الوراثي النمط في

على  ، S556Gو  C316Nبواسطة ضعفاً 11 و 5 بمقدار  dasabuvirنشاط تقليل تم للداسابوفير. الحساسية تقليل

ريليكون. b 1الجيني النمط في  C316Yببدائل أضعاف 1569 و  ؛ Y448Hأو  M414Tبواسطة ضعفاً 46 التوالي ؛

ربط موقع في  S282Tبدائل على المحتوية المتماثلة النسخ ضد الكامل بالنشاط  Dasabuvirاحتفظ

العلوي.اإلبهام موقع في  V499Aأو  P496Sأو  S/  P495Aو السفلي ، اإلبهام موقع في  M423Tو النيوكليوزيد ،

العالجاستجابة على األشكال تعدد   /األساسية HCVبدائل تأثير

و  dasabuvirبـ عولجوا والذين  ، 1HCV الجيني النمط من بالعدوى المصابين لألشخاص مجمعَّ تحليل إجراء تم

ombitasvir  وparitaprevir  الستكشاف السريرية ، التجارب من 3 و ب 2 المرحلة في ريبافيرين بدون أو مع

األنظمة هذه في العالج ونتائج األشكال تعدد   /بدائل NS5Bأو  NS5A ، A4/  NS3األساس خط بين العالقة

بها.الموصى

األكثر بالمقاومة المرتبطة المتغيرات كانت التحليل ، هذا في أ 1 الجيني النمط من أساسية عينة 500 من أكثر في

األشكال تعدد انتشار من الرغم على  ، NS5B. Q80Kفي  2.9( S556G٪ )و NS5Aفي  7.4( M28V٪ )هيشيوعاً

المتغيرات لوحظت ما نادراً للباريتابريفير. المقاومة من األدنى الحد يمنح أنه إال  ، )العيناتمن NS3 ) 41.2٪في

في األساس. خط عند  ٪)1 من أقل ( NS3في  D168و  R155األمينية األحماض مواضع في بالمقاومة المرتبطة

األكثر بالمقاومة المرتبطة المتغيرات كانت التحليل ، هذا في ب 1 الوراثي النمط من أساسية عينة 200 من أكثر

إلى بالنظر . NS5Bفي  15( S556G٪  )و 17.0( C316N٪  )و NS5Aفي  7.5( Y93H٪  )هيلوحظت التي شيوعاً

لوحظتالتي المنخفضة الفيروسية الفشل معدالت
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وجود أن يبدو b ، 1و a 1الجيني النمط من بالعدوى المصابين لألشخاص بها الموصى العالج أنظمة مع

.SVRتحقيق احتمالية على ضئيل تأثير له األساسية المتغيرات

السريريةالدراسات في

عالجهم تم والذين الوبائي الكبد التهاب فيروس من 1 الجيني النمط من بالعدوى مصاباً شخصاً 2510 بين من

في  ً)أسبوعا24 أو 12 أو 8 لمدة (ريبافيرين بدون أو مع وباريتابريفير وأومبيتاسفير داسابوفير على تحتوي بأنظمة

األول المقام في (فيروسي فشل الخبرة ذوي من  ٪)3(شخصاً 74 مجموعه ما سريرية ، تجارب 3 و ب 2 المرحلة

في موضحة هذه الفيروسي الفشل مجموعات في وانتشارها العالج عن الناشئة المتغيرات . )العالجبعد االنتكاس

ولوحظت موضوعاً ، 50 في  NS3متغيرات لوحظت أ ، 1 الجيني بالنمط مصاباً شخصاً 67 في 5. الجدول

في العالجية المتغيرات وشوهدت شخصاً ، 37 في  NS5Bمتغيرات ولوحظت موضوعاً ، 46 في  NS5Aمتغيرات

متغيرات لوحظت ب ، 1 الجيني بالنمط مصابة مواضيع 7 في شخصاً. 30 في الثالثة الدوائية األهداف جميع

واحد.موضوع في  NS5Aو  NS3من كل وفي موضوعين ، في  NS5Aفي مواضيع ، 4 في  NS3في للعالج طارئة

 /ritonavirو  dasabuvirلـ المجمعَّ التحليل في المعالجة عن الناشئة األمينية األحماض بدائل 5. الجدول
paritaprevir/  ombitasvir ،  أنظمة وبدون معRBV  السريرية التجارب من 3 والمرحلة ب 2 المرحلة في)

2510= N(

أ1 الجيني النوع

ب67 =العدد

)ن(٪

ب1 الجيني النوع

7 =ن

)ن(٪ أالناشئةاألمينية األحماض بدائلاستهداف

NS3V55Iج

Y56Hج

I132Vج

R155K
D168A
D168V
D168Y

V36AجV36M، جF43L، جE357K ، D168H، ج

6)4(
9)6(
6)4(

13.4)9(
6)4(

50.7)34(
7.5)5(

>5٪

 --

د)3(42.9

 --

 --

 --

د)3(42.9

 --

 --

NS5AM28T
M28Vه

Q30Rه

Y93H
Y93N ، H58P ، H58D

20.9)14(
9)6(

40.3)27(

 --

 --

 --

28.6)2(
 -- >5٪

NS5BA553T
S556G
Y561H ، D559N ، D559G ، G558R ، S556R ، 

G554S ، M414T ، C316Y

6.1)4(
33.3)22(

>5٪

 --

 --

 --

الفرعي.النوع نفس من األقل على مادتين في لوحظ أ.

.NS5Bلهدف  N =66 ب.

.D168أو  R155 NS3موضع في أخرى ناشئة بدائل مع تركيبة في البدائل لوحظت ج.

ب.1 الجيني بالنمط المصابة الموضوعات في تركيبة في لوحظ د.

الموضوعات.من  )67/4(6٪ في توليفة في لوحظ ه.

1 الجيني النمط في  A156T NS3متغيرات للعالج: طارئة تكن لم ولكنها الخاليا زراعة في التالية المتغيرات اختيار تم مالحظة:

 Y93Hأو  V/  L31Fو a 1الجيني النمط في  H/  Y93C NS5Aمتغيرات ب ؛ 1 الجيني النمط في  D168Hو  R155Qو أ ،

و أ ، 1 الجيني النمط في  Y448H NS5Bوالمتغيرات ب ؛ 1 الجيني النمط في  P58Sأو  V/  L31Fأو  L28Mمع باالشتراك

M414T  وY448H  ب.1 الجيني النمط في

بالمقاومةالمرتبطة البدائل استمرار

في  paritaprevirو  ombitasvirو  dasabuvirبمقاومة المرتبطة األمينية األحماض استبداالت استمرار تقييم تم

NS5B  وNS5A  وNS3 ،  تمت ب. 2 المرحلة تجارب في أ 1 الجيني بالنمط المصابة الموضوعات في التوالي ، على

في  N/  D559Gأو  G558Rأو  S556Gأو  G554Sأو  M414T Dasabuvirعالج عن الناشئة المتغيرات مالحظة

NS5B  العالج عن الناشئة المتغيرات لوحظت موضوعاً. 34 فيM28T Ombitasvir  أوM28V  أوQ30R  فيNS5A 

في  NS3في  D168Vأو  R155Kأو  M/  V36A Paritaprevirعالج عن الناشئة المتغيرات لوحظت موضوعاً. 32 في

شخصاً.47
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بعد 48 األسبوع في لالكتشاف قابلة  S556Gو  M414Tمتغيرات  NS5Bو  R155Kو  M/  V36A NS3متغيرات ظلت

48. العالج بعد ما أسبوع في األخرى  NS5Bالمتغيرات وجميع  D168V NS3متغير مالحظة يتم لم حين في المعالجة ،

ارتفاع بسبب 48. األسبوع الالحقة المعالجة في لالكتشاف قابلة  NS5Aفي العالج عن الناشئة المتغيرات جميع ظلت

هذا في العالج عن الناشئة المتغيرات استمرار في االتجاهات تحديد يمكن ال ب ، 1 الجيني النمط في  SVRمعدالت

الجيني.النمط

يعد لم المقاوم الفيروس أن إلى بالمقاومة مرتبط بديل على يحتوي الذي الفيروس عن الكشف عدم يشير ال

يحتوي الذي الفيروس استمرار أو لظهور المدى طويل السريري التأثير سريرياً. المهمة المستويات عند موجوداً

العالج على بالمقاومة المرتبطة البدائل -  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirعلى

معروف.غير المستقبلي

المقاومةعبر

 NS5Bومثبطات  A4/  NS3البروتيني األنزيم ومثبطات  NS5Aمثبطات بين متصالبة مقاومة حدوث المتوقع من

أو  ombitasvirأو  dasabuvirالسابقة العالج تجربة تأثير دراسة يتم لم الفئة. حسب النوكليوزيدية غير

paritaprevir  مثبطات فعالية علىNS5A  البروتيني األنزيم مثبطات أو األخرىA4/  NS3  مثبطات أوNS5B.

والسالمةالسريرية الفعالية

ريبافيرين بدون أو مع ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع باالشتراك  dasabuvirوسالمة فعالية تقييم تم

تليف من يعانون الذين األشخاص في حصرياً تجربتان ذلك في بما 3 ، المرحلة من سريرية تجارب ثماني في

الوبائي الكبد التهاب عدوى 1 وراثي بنمط شخصاً 2360 من أكثر في  ، )A) Pugh-Childالمعوض الكبد

6.الجدول في تلخيصها تم كما المزمن

باستخدام أجريت التي المراكز متعددة العالمية التجارب من 3 المرحلة 6. الجدول

dasabuvir  وritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir  بدونأو معribavirin )RBV( .

الرقم
المعالجةالموضوعات

HCVالجيني النمط
GT() الدراسةتصميم ملخصمحاكمة

الكبدتليف بدون ساذج ، عالج
  /B Arm RBV + ritonavirو  A: dasabuvirالذراع

paritaprevir/  ombitasvir : الوهميالدواء 631GT1األولسافير

 and B: dasabuvir Armو  A: dasabuvirالذراع

RBV + ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir

ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

419GT1bالثالثبيرل

 and B: dasabuvir Armو  A: dasabuvirالذراع

RBV + ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir

ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

305GT1aالرابعاللؤلؤة

جارنت

)مفتوحةعالمة (
dasabuvirو

)أسابيع8 (ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير 166GT1b

ribavirin + Peginteferonالكبد تليف دون الخبرة ، ذوي
  /B Arm RBV + ritonavirو  A: dasabuvirالذراع

paritaprevir/  ombitasvir : الوهميالدواء 394GT1الثانيسافير

 and B: dasabuvir Armو  A: dasabuvirالذراع

RBV + ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir

ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

الثانيةاللؤلؤة

)مفتوحةعالمة (
179GT1b

المعوضالكبد تليف مع الخبرة ، ذوي من  ribavirin + peginterferonو ساذج عالج
  /RBV + ritonavirو  A: dasabuvirالذراع

paritaprevir/  ombitasvir ) 12أسبوعا(ً

  /RBV + ritonavirو  B: dasabuvirالذراع

paritaprevir/  ombitasvir ) 24أسبوعا(ً

IIالتركواز
)مفتوحةعالمة (

380GT1
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dasabuvirو
12 (ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

ً)أسبوعا

IIIالتركواز
)مفتوحةعالمة (

60GT1b

  /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرجرعة وكانت يومياً مرتين مجم 250 داسابوفير جرعة كانت الثماني ، التجارب جميع في

جرعة كانت ريبافيرين ، تلقوا الذين لألشخاص بالنسبة يومياً. واحدة مرة مجم 100   /مجم150   /مجم25 ريتونافير

وزنهم يزيد الذين لألشخاص يومياً مجم 1200 أو كجم 75 عن وزنهم يقل الذين لألشخاص يومياً مجم 1000 ريبافيرين

يساويهم.أو كجم 75 عن

دراسات في  HCVعالج معدل لتحديد األولية النهاية نقطة هي  )(SVRالمستمرة الفيروسية االستجابة كانت

العالج نهاية من أسبوعاً 12 بعد اكتشافه يمكن ال أو للقياس قابل غير  RNA HCVأنها على تعريفها وتم 3 المرحلة

SVR12)( . بمستويات توجيهها يتم ولم تجربة كل في العالج مدة تحديد تمRNA HCV  للمشاركين) توجد ال

 HCVاختبار باستخدام السريرية التجارب خالل البالزما في  RNAقيم قياس تم . )لالستجابةموجهة خوارزمية

TaqMan COBAS ) 2.0اإلصدار( ،  نظام مع لالستخدامSystem Pure High ) باستثناءGARNET  الذي

حد  Pure Highنظام لمقايسة كان . )v2.0 Test HCV TaqMan COBAS/  AmpliPrep COBASاستخدم

 LLOQعلى يحتوي  AmpliPrepاختبار وكان مل ، لكل دولية وحدة 25 يبلغ  )(LLOQالكمي القياس من أدنى

مل.لكل دولية وحدة 15 يبلغ

الساذجينالبالغين عالج في السريرية التجارب

I-SAPPHIRE- الكبد تليف بدون ساذج ، عالج 1 ، الجيني النمط

تصميم:

معاملة:او عالج

عليهاتسيطر وهمي التعمية ، مزدوجة العالمية ، المراكز متعددة عشوائية ،

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأسبوعاً 12 لمدة الوزن على القائم ريبافيرين مع

السود ؛ من كانوا 5.4٪ ذكور؛ كانوا 54.5٪  ؛ )70إلى 18 المدى: (عاماً 52 عمرهم متوسط   كان  )N =631 (عالجهم تم الذين األشخاص

ال  HCVالريبي النووي الحمض من أساسية مستويات لديهم كان 79.1٪ القطب. ثنائي االضطراب أو االكتئاب من تاريخ لديهم ٪15.2

النمط من عدوى لديهم 67.7٪  ؛ )(F3جسري تليف لديهم 8.7٪ و  )(F2البابي بالتليف مصابون 15.4٪ مل ؛   /دوليةوحدة 800000 عن تقل

.HCVمن b 1الجيني النمط من عدوى لديهم 32.3٪ 1؛ HCV aالجيني

I-SAPPHIREفي المصابة 1 الجيني النمط العالج الساذجة للموضوعات  7SVR12. الجدول

dasabuvirو
RBVمع ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

أسبوعا12ً لمدة
العالجنتيجة

ن  /ن

473/456

322/308

151/148

٪
96.4

95.7

98.0

CI 95٪
، 94.798.1

، 93.497.9

، 95.8100.0

SVR12عموما
أ 1HCV الجيني النمط

ب 1HCV الجيني النمط

SVR12بدون للمواضيع النتيجة
أVFالعالج على

االنتكاس

بآخر

 RNAفي  mL/  IUزيادة 10واحدسجل تأكيد تم العالج ، أثناء  mL/  IU >25 RNA HCVبعد  mL/  IU  25≤ HCVتأكيد تم أ.

HCV  أو نظير ، منRNA HCV  العالج.من األقل على أسابيع 6 مع مل   /دوليةوحدة 25 باستمرار

في المفقودة  RNA HCVوقيم الفيروسي الفشل بسبب ليس الدواء تناول عن المبكر التوقف اآلخر البعض يتضمن ب.

.SVR12نافذة

473/1

463/7

473/9

0.2

1.5

1.9

أحد وتعرض العالج أثناء فيروسي فشل من الفيروسي الكبد التهاب فيروس من b 1الجيني النمط بعدوى مصاب شخص أي يعاني لم

النتكاسة.الفيروسي الكبد التهاب بفيروس ب 1 الجيني النمط بعدوى المصابين األشخاص

III-PEARL- الكبد تليف بدون ساذج ، عالج ب ، 1 الجيني النمط

تصميم:

معاملة:او عالج

التحكمنظام التعمية ، مزدوجة العالمية ، المراكز متعددة عشوائية ،

  /ritonavir/  paritaprevirأسبوعاً 12 لمدة الوزن على القائم ريبافيرين مع أو ريبافيرين بدون

ombitasvir  وdasabuvir
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السود ؛ من كانوا 4.8٪ ذكور ؛ 45.8٪  ؛ )70إلى 19 النطاق: (عاماً 50 عمرهم متوسط   كان  )N =419 (عالجهم تم الذين األشخاص

عن يقل ال األساسي  HCVالريبي النووي الحمض عندها كان 73.3٪ القطب. ثنائي االضطراب أو االكتئاب من تاريخ لديهم ٪ 9.3

.)(F3جسري تليف لديهم 10.0٪ و  )(F2البابي بالتليف مصابون 20.3٪ مل ؛   /دوليةوحدة 800000

III PEARLفي b 1الجيني بالنمط المصابة العالج الساذجة للموضوعات  8SVR12. الجدول

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأسبوعاً 12 لمدة

RBVمعالعالجنتيجة
٪

RBVبدون
٪CI 95٪ ن  /ن

210/209

CI 95٪ن  /ن

SVR1299.5 ، 98.6 100.0209100/209، 98.2100.0عموما

SVR12بدون للمواضيع النتيجة
VFالعالج على

االنتكاس

آخر

210/1

210/0

210/0

0.5

0

0

209/0

209/0

209/0

0

0

0

الكبدتليف بدون ساذج ، عالج أ ، 1 الجيني النمط -الرابعةاللؤلؤة

تصميم:

معاملة:او عالج

التحكمنظام التعمية ، مزدوجة العالمية ، المراكز متعددة عشوائية ،

  /ritonavir/  paritaprevirأسبوعاً 12 لمدة الوزن على القائم ريبافيرين مع أو ريبافيرين بدون

ombitasvir  وdasabuvir

20.7٪ السود ؛ من كانوا 11.8٪ ذكور ؛ 65.2٪  ؛ )70إلى 19 النطاق: (عاماً 54 أعمارهم متوسط   كان  )N =305 (عالجهم تم الذين األشخاص

عن تقل ال  HCVالريبي النووي الحمض من قاعدية مستويات عندها كان 86.6٪ القطب. ثنائي االضطراب أو االكتئاب من تاريخ لديهم

.)(F3الجسور بالتليف مصابون 17.7٪ و  )(F2البابي بالتليف مصابون 18.4٪ مل ؛   /دوليةوحدة 800000

IV PEARLفي أ 1 الجيني النمط من بالعدوى المصابة العالجية الساذجة للموضوعات  9SVR12. الجدول

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأسبوعاً 12 لمدة
RBVبدونRBVمع

٪CI 95٪
العالجنتيجة

ن  /نCI 95٪٪ن  /ن

SVR12عموما
SVR12بدون للمواضيع النتيجة

VFالعالج على
االنتكاس

آخر

100/9797.0 ، 93.7 100.0205/18590.2 ،86.294.3

100/1

98/1

100/1

1.0

1.0

1.0

205/6

194/10

205/4

2.9

5.2

2.0

GARNET- الكبد تليف بدون ساذج - العالج ب ، 1 الجيني .النمط

تصميم:

معاملة:او عالج

متعددةعالمية ومراكز واحد ، وذراع التسمية ، مفتوحة

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأسابيع 8 لمدة

اإلناث ؛ من المائة في 56.6  ؛ )82إلى 22 المدى: (عاماً 53 عمرهم متوسط   كان  )N =166 (عالجهم تم الذين األشخاص

وحدة 6.000.000 عن تقل ال  HCVلـ أساسية  RNAمستويات لديهم كان ٪ 7.2 السود ؛ من كانوا 0.6٪ آسيويون ؛ ٪3.0

موضوع كل لدى كان ( b 1HCVالوراثي النمط من عدوى لديهم ٪ 98.2 و  )(F3متقدم تليف لديهم ٪ 9 مل ؛ لكل دولية

.)6و d 1و a 1الجيني النمط عدوى

الكبدتليف دون ب 1 الجيني النمط من العالج بسذاجة المصابين لألشخاص  10SVR12. الجدول
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dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأسابيع 8 لمدة
(٪)ن   /ن

SVR12163/ 160)98.2(

CI 95٪96.1100.0 ،أ

F0-F1139/ 138)99.3(ب

F29/ 9)100(

F315/ 13)86.7(ج

الحدينذي للتوزيع العادي التقريب باستخدام محسوب أ.

االمتثالعدم بسبب واحد مريض توقف ب.

األشخاص بين  SVR12نافذة أثناء أو قبل العالج بعد مل   /دوليةوحدة  15RNA HCV تأكيد (مريضاً 2 /15في االنتكاس ج.

.)العالجمن األقل على يوماً 51 مع مالحظة آخر في  mL/  IU >15 RNA HCVمن يعانون الذين

الريبافيرينفي الخبرة ذوي البالغين  +إنتيرفيرون بيج في السريرية التجارب

II-SAPPHIRE- 1 الجيني النمط  ، RBV + pegIFNالكبد تليف بدون الخبرة ، ذوي من

تصميم:

معاملة:او عالج

عليهاتسيطر وهمي التعمية ، مزدوجة العالمية ، المراكز متعددة عشوائية ،

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأسبوعاً 12 لمدة الوزن على القائم ريبافيرين مع

لـ سابقين مستجيبين كانوا 49.0٪  ؛ )71إلى 19 النطاق: (عاماً 54 عمرهم متوسط   كان  )N =394 (عالجهم تم الذين األشخاص

RBV/  pegIFN لـ سابقين مستجيبين كانوا ٪  /21.8 ؛RBV/  pegIFN لـ السابقة االنتكاسات من كانوا 29.2٪ و  ؛RBV/  

pegIFN لديهم كان 87.1٪ القطب. ثنائي االضطراب أو االكتئاب من تاريخ لديهم 20.6٪ السود ؛ من كانوا 8.1٪ ذكور ؛ 57.6٪  ؛

 )(F2البابي بالتليف مصابون 17.8٪ مل ؛ لكل دولية وحدة 800000 عن تقل ال  HCVالريبي النووي الحمض من أساسية مستويات
bالجيني النمط من عدوى لديهم ٪ 41.4 1؛ HCV aالجيني النمط من عدوى لديهم 58.4٪  ؛ )(F3الجسور بالتليف مصابون 14.5٪ و
.HCVمن 1

-IIفي الخبرة ذوي  ribavirin + peginterferonبالعدوى المصاب 1 الجيني للنمط  11SVR12. الجدول

SAPPHIRE

dasabuvirو
لـ RBVمع ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

أسبوعا12ً

العالجنتيجة

SVR12عموما
أ 1HCV الجيني النمط

 RBV/  pegIFNسابق مستجيب

 RBV/  pegIFNسابق مستجيب

RBV/  pegIFNسابق جزئي مستجيب
ب 1HCV الجيني النمط

 RBV/  pegIFNسابق مستجيب

 RBV/  pegIFNسابق مستجيب

RBV/  pegIFNسابق جزئي مستجيب
SVR12بدون للمواضيع النتيجة

VFالعالج على
االنتكاس

آخر

ن  /ن

297/286

173/166

87/83

36/36

50/47

123/119

59/56

28/28

36/35

٪
96.3

96.0

95.4

100

94.0

96.7

94.9

100

97.2

CI 95٪
، 94.198.4

، 93.098.9

، 91.099.8

، 100.0100.0

، 87.4100.0

، 93.699.9

، 89.3100.0

، 100.0100.0

، 91.9100.0

297/0

293/7

297/4

0

2.4

1.3

مصابان شخصان وتعرض العالج أثناء فيروسي فشل من الفيروسي الكبد التهاب فيروس من ب 1 الجيني النمط بعدوى مصاب شخص أي يعاني لم

النتكاسة.الفيروسي الكبد التهاب بفيروس ب 1 الجيني النمط بعدوى

II-PEARL- 1 الجيني النمط RBV + pegIFN ، bالكبد تليف بدون الخبرة ، ذوي من

تصميم:

معاملة:او عالج

تحكمنظام مفتوحة ، عالمة عالمي ، المراكز متعدد عشوائي ،

  /ritonavir/  paritaprevirأسبوعاً 12 لمدة الوزن على القائم ريبافيرين مع أو ريبافيرين بدون

ombitasvir  وdasabuvir
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  /RBVلـ سابقين مستجيبين كانوا 35.2٪  ؛ )70إلى 26 المدى: (عاماً 57 عمرهم متوسط   كان  )N =179 (عالجهم تم الذين األشخاص

pegIFN لـ سابقين جزئيين مستجيبين كانوا 28.5٪  ؛RBV/  pegIFN لـ السابقة االنتكاسات من كانوا 36.3٪ و  ؛RBV/  pegIFN ؛ 

مستويات لديهم كان ٪ 87.7 القطب. ثنائي االضطراب أو االكتئاب من تاريخ لديهم 12.8٪ السود ؛ ؛ من كانوا 3.9٪ ذكور ؛ ٪54.2

RNA  من أساسيةHCV  البابي بالتليف مصابون 17.9٪ مل ؛   /دوليةوحدة 800000 عن تقل الF2)(  جسري تليف لديهم 14.0٪ و

F3)(.

 IIفي الخبرة ذوي  ribavirin + peginterferonمن بالعدوى المصاب b 1الجيني للنمط  12SVR12. الجدول

PEARL

dasabuvirو  12ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir لمدة
أسابيع

العالجنتيجة
RBVبدونRBVمع

ن  /ن

88/86

CI  95٪٪
97.7 ، 94.6100.0

ن  /ن

91/91

٪
100

CI 95٪
، 95.9100.0 SVR12عموما

 RBV/  pegIFNالسابق المستجيب

null RBV/  pegIFN جزئي

المستجيب

االنتكاس RBV/  pegIFNالسابق

SVR12بدون للمواضيع النتيجة
VFالعالج على

االنتكاس

31/30

25/24

96.8 ، 90.6100.0

96.0

32/32

26/26

100

100

، 89.3100.0

، 87.1100.0 ، 88.3100.0

32/32100، 89.3100.033/33100، 89.6100.0

88/0

88/0

0

0

91/0

91/0

0

0

88/22.391/00آخر

التعويضيالكبد تليف من يعانون الذين األشخاص في السريرية التجارب

II-TURQUOISE- أو ساذج عالج  RBV + pegIFNالمعوض الكبد تليف مع الخبرة ذوي من

تصميم:

معاملة:او عالج

مفتوحةتسمية المراكز ، متعدد عالمي عشوائي ،

و  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأسبوعاً 24 أو 12 لمدة الوزن على القائم ريبافيرين مع

dasabuvir

للعالج ، ساذجين كانوا ٪ 42.1  ؛ )71إلى 21 المدى: (عاماً 58 عمرهم متوسط   كان  )N =380 (عالجهم تم الذين األشخاص

جزئياً ، RBV/  pegIFNالسابقين المستجيبين من ٪ 8.2 كان  ؛ RBV/  pegIFNسابقين مستجيبين كانوا ٪ 36.1

من أقل صفيحات تعداد لديهم 14.7٪ السود ؛ من كانوا 3.2٪ ذكور ؛ 70.3٪  ؛ RBV/  pegIFNلـ السابقة االنتكاسات من كانوا ٪ 13.7

90× 109HCV. b 31.3 ، ٪ 1 الجيني النمط من عدوى لديهمHCV a من تاريخ لديهم 24.7٪ مل ؛   /دوليةوحدة 800000 عن تقل ال

لتر ؛   /جم40 من أقل األلبومين كان 49.7٪  ؛ 1HCV الجيني النمط من عدوى لديهم ٪ 68.7 القطب. ثنائي االضطراب أو االكتئاب

 /Lالريبي النووي الحمض من أساسية مستويات لديهم كان ٪86.1
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والذين المعوض الكبد بتشمع المصابين 1 الجيني بالنمط المصابين لألشخاص  13SVR12. الجدول

RBV/  pegIFNبـ عالجهم سبق أو للعالج ساذجين كانوا

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirمع  RBVالعالجنتيجة
أسبوعا12ً

٪
91.8 ، 87.696.1

88.6 ،83.393.8

92.2

80.0

أسبوعا24ً

٪
96.5 ،93.499.6

95.0

94.6

92.9

ن  /ن

208/191

140/124

64/59

50/40

CIن  /نأ

172/166

121/115

56/53

42/39

CIأ

SVR12عموما
أ 1HCV الجيني النمط

ساذجةعالج

فارغ RBV  /مسبقربط

المستجيبين

لـ السابقون الجزئيون المستجيبون

RBV/  pegIFN

، 91.298.9

11/1110010/10100

RBV/  pegIFNربط قبل
االنتكاسات

15/1493.313/13100

ب 1HCV الجيني النمط

ساذجةعالج

فارغ RBV  /مسبقربط

المستجيبين

لـ السابقون الجزئيون المستجيبون

RBV/  pegIFN
RBV/  pegIFNربط قبل

االنتكاسات

للمواضيعالنتيجة

SVR12بدون
VFالعالج على

االنتكاس

آخر

68/67

22/22

25/25

98.5 ، 95.7100

100

100

51/51

18/18

20/20

100

100

100

، 93.0100

7/685.73/3100

14/1410010/10100

208/1

203/12

208/4

0.5

5.9

1.9

172/3

164/1

172/2

1.7

0.6

1.21

95٪ الثقة فواصل تستخدم  ؛ )اإلجمالي SVR12معدل (األولية الفعالية نهاية لنقاط 97.5٪ الثقة فترات استخدام يتم أ.

.)المصابينb 1و  a 1HCVالجيني النمط في  SVR12معدالت (اإلضافية الفعالية نهاية لنقاط

14.الجدول في األساسية المختبرية القيم حسب  GT1aالكبدي التليف مواضيع في االنتكاس معدالت عرض يتم

العالج من أسبوعاً 24 و 12 بعد األساسية المختبرية القيم حسب االنتكاس معدالت : 14II-TURQUOISE. الجدول

المعوضالكبدي والتليف أ 1 الجيني النمط بعدوى المصابين األشخاص في

dasabuvirو
ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

RBVمع
أسبوعا12ً لمدة ذراع

dasabuvirو
ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

RBVمع
أسبوعا24ً ذراع

نهاية في المستجيبين عدد

العالج

135113

العالجقبل لتر   /جم35 وألبومين لتر ،  /AFP9 * 20<10  ×90 الدموية الصفائح مل ،   /نانوغرام

المعلمات لجميع (نعم

)أعالهالمذكورة الثالثة
87/ 1)1٪(68/ 0)0٪(

مدرجة معلمة ألي (ال

)أعاله
48/ 10)21٪(45/ 1)2٪(

* AFP =الدم في فيتو ألفا بروتين

.والزالل 109 ×90 الدموية الصفائح مل ،   /نانوغرام AFP (20<المواتية الثالثة األساسية المختبرية القيم ذات المواد في

 /Lأسبوعاً ، 24 أو 12 لمدة عولجت التي الموضوعات في متشابهة االنتكاس معدالت كانت  ، )لتر  /جم35

III: -TURQUOISEأوساذج عالج  RBV + pegIFNالمعوض الكبد تليف مع الخبرة ذوي من

تصميم:

معاملة:او عالج

مفتوحةتسمية المراكز ، متعددة عالمية

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأسبوعاً 12 لمدة ريبافيرين بدون
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موضحة الرئيسية الخصائص . SVR12 ٪)100(60 /60وحقق ومعالجتهم ، عشوائي بشكل مريضاً 60 اختيار تم

أدناه.

III-TURQUOISEفي الرئيسية السكانية التركيبة 15. الجدول

60 =العددصفات

)78-26(60.5سنوات )المدى(متوسط   العمر ،
)n (٪)37)61الجنس ، ذكر

:)سي(الكبد التهاب لفيروس السابق العالج

)45(27(٪)ن ساذج ،
)n ، RBV + IFN (٪)33)55الوتد

40.0لتر  /غراممتوسط   األساسي ، األلبومين

)17(10(٪)ن 35 ، <
)83(50(٪)ن 35 ،  ≥
109L(/ 132.0- (متوسط   األساسي ، الدموية الصفائح تعداد

)22(13(٪)ن 90، <
)78(47(٪)ن 90 ، -

السريريةللتجارب مجمعة تحليالت

االستجابةمتانة

النقاط من لكل  RNA HCVنتائج السريرية التجارب من 3 و 2 المرحلة في شخصاً 660 لدى كان عام ، بشكل

٪. 99.8SVR24 على  SVR12لـ اإليجابية التنبؤية القيمة كانت الموضوعات ، هذه بين من . SVR24و  SVR12الزمنية

المجمعةالفعالية تحليل

 )المعوضالكبدي بالتليف مصاباً 181 ذلك في بما (شخصاً 1075 تلقى السريرية ، التجارب من 3 المرحلة في
الموضوعات.لهذه  SVRمعدالت 16 الجدول يوضح . )4.2القسم انظر (به الموصى النظام

يعانون شخصاً 181 بينهم من (عام بشكل  SVRمنهم ٪ 97 حقق به ، الموصى النظام تلقوا الذين األشخاص في

بعد االنتكاس من عانوا ٪ 1.2 و فيروسياً اختراقاً ٪ 0.5 شهد بينما  ، )SVR٪ 97 حققوا المعوض الكبد تليف من

العالج.
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المرضىالسكان قبل من بها الموصى العالج لنظم  SVR12معدالت 16. الجدول

ب 1HCV الجيني النمط

dasabuvirو
ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

أ 1HCV الجيني النمط

dasabuvirو
ريتونافير  /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

RBVمع
بدون

الكبديالتليف

مع
تعويض

الكبديالتليف

بدون
الكبديالتليف

مع
تعويض

الكبديالتليف

العالجمدة

ساذجةعالج

أسبوعا24ًأسبوعا12ًأسبوعا12ًأسبوعا12ً

100٪)210/210(100٪)27/27(96٪)420/403(95٪)56/53(
-RBV +ربط

يختبر

)65/62(٪95)173/166(المائة في 96)33/33(100٪)91/91(100٪

)13/13(٪100)50/47(٪94)3/3(٪100)33/33(٪100السابقاالنتكاس
مسبقجزئي

استجابة

100٪)26/26(100٪)5/5(100٪)36/36(100٪)10/10(

)42/39(٪93)87/83(٪95)7/7(٪100)32/32(٪100سابقفارغ رد
RBV/  pegIFNأخرى

الفشل
0100٪)18/18(+00

)121/115(٪95)593/569(٪96)60/60(٪100)301/301(٪100المجموع
آخر. pegIFNفشل أو اختراق   /انتكاسأو جيداً موثقة استجابة عدم  RBV/  pegIFNفشل من األخرى األنواع تتضمن  +

SVRاحتمال على ريبافيرين جرعة تعديل تأثير
أثناء ريبافيرين جرعة تعديالت إلى األشخاص من 91.5٪ يحتاج لم السريرية ، التجارب من الثالثة المرحلة في

 98.5( SVR٪  )معدلكان العالج ، أثناء ريبافيرين جرعة لتعديل خضعوا الذين األشخاص من ٪ 8.5 في العالج.

العالج.فترة طوال ريبافيرين من البدء جرعة على حافظوا الذين لألشخاص مشابهاً

العدوى مع الخبرة ذوي من  GT1 HCVأو  1HIV/  GT4-المعوض ، الكبد تليف مع أو الكبد تليف بدون

I: -TURQUOISEأوساذج عالج  RBV + pegIFNالمصاحبة

تصميم:

معاملة:او عالج

مفتوحةتسمية المراكز ، متعدد عالمي عشوائي ،

القائم ريبافيرين بدون أو مع داسابوفير بدون أو مع ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

أسبوعا24ً أو 12 لمدة الوزن على

كان -1. البشري المناعي العوز فيروس   /الوبائيالكبد التهاب بفيروس المصابين المرضى في الجرعات لتوصيات 4.2 القسم انظر

تضمن والذي  )1HIV-(البشري المناعي العوز لفيروس  )(ARTالقهقرية للفيروسات المضاد للعالج مستقر لنظام يخضعون األشخاص

مشترك بشكل تدار -  )فقط 2GT4 والجزء ب 1 الجزء (دارونافير أو  )فقط2 الجزء (دولوتغرافير أو رالتجرافير أو بالريتونافير المعزز أتازانافير

للمرحلة تجريبية مجموعة عن عبارة الدراسة من األول الجزء كان الميفودين. أو إمتريسيتابين إلى باإلضافة تينوفوفير من فقري عمود مع

233 من تتكون 3 المرحلة من مجموعة عن عبارة 2 الجزء كان . ً)موضوعا22 (ب 1 والجزء  ً)موضوعا63 (أ 1 الجزء جزأين ، من تتكون الثانية

موضوعاً.

24 أو 12 لمدة ريبافيرين مع ريتونافير   /باريتابريفير  /وأومبيتاسفيرداسابوفير دواء األشخاص جميع تلقى أ ، 1 الجزء في

السود ؛ من كانوا 24٪  ؛ )69إلى 31 النطاق: (عاماً 51 عمرهم متوسط   كان  )N =63 (عالجهم تم الذين األشخاص أسبوعاً.

89٪  ؛ RBV/  pegIFNباستخدام المسبق العالج في ٪ 33 فشل العالج. في ساذجين كانوا 67٪ الكبد. تليف عن عوضوا ٪19

HCV a.1الجيني النمط من عدوى لديهم كان

أسبوعاً. 12 لمدة ريبافيرين مع ريتونافير   /باريتابريفير  /وأومبيتاسفيرداسابوفير دواء األشخاص جميع تلقى ب ، 1 الجزء في

تليف عوضوا 14٪ السود ؛ من كانوا 41٪  ؛ )68إلى 34 المدى: (عاماً 54 عمرهم متوسط   كان  )N =22 (عالجهم تم الذين األشخاص

كان 68٪  ؛ RBV/  pegIFNباستخدام المسبق العالج في فشلوا 14٪ الفيروسي. الكبد التهاب عالج في ساذجين كانوا 86٪ الكبد.

HCV a.1الجيني النمط من عدوى لديهم

ريتونافير   /باريتابريفير  /وأومبيتاسفيرداسابوفير 1 تي جي الوبائي الكبد التهاب بفيروس المصابون األشخاص تلقى الثاني ، الجزء في

GT4 HCVمع الموضوعات استالم تم أسبوعاً. 24 أو 12 لمدة ريبافيرين بدون أو مع
كان  )N =233 (عالجهم تم الذين األشخاص أسبوعاً. 24 أو 12 لمدة ريبافيرين مع ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفير

كانوا66٪ الكبد. تليف عن عوضوا 12٪ السود ؛ من كانوا 10٪  ؛ )69إلى 26 المدى: (عاماً 49 عمرهم متوسط
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باستخدام المسبق العالج في فشلوا 2٪  ؛ RBV/  pegIFNباستخدام المسبق العالج في فشلوا 32٪ ساذجة؛ عالج

سوفوسبوفير.

1-المشتركة بالعدوى المصابين األشخاص على إجراؤه تم الذي  SVR12لـ األولية الفعالية تحليل 17 الجدول يوضح

HIV/  GT1 HCV  دراسة من 2 الجزء في به موصى نظاماً تلقت والتيI-TURQUOISE.

-Iفي  1HIV/  GT1 HCV-المشتركة العدوى مع الموضوعات 2 ، للجزء  SVR12األولي التقييم 17. الجدول
TURQUOISE

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirأو مع
ريبافيرينبدون

أسبوعا24ً أو 12

أ200 =العدد النهايةنقطة

CI[ 95٪( ]٪N )/  n ،SVR12
SVR12تحقق لم التي للمواضيع النتيجة

انتكاس العالج على فيروسي فشل

العالجبعد ما

200/ 194)97.0( ] ،93.698.6[

1

1

4 بآخر

به.الموصى النظام يتلقوا لم الذين  G Armمرضى باستثناء 2 الجزء في  GT1 HCVموضوعات جميع يشمل أ.

الذين واألشخاص الموضوع ، انسحاب أو المتابعة فقدوا أو ضار ، حدث بسبب العمل عن توقفوا الذين األشخاص يشمل ب.

أخرىمرة بالعدوى أصيبوا

تم أ ، 1 الجزء في . SVR12من مماثلة عالية معدالت الدراسة من أخرى أجزاء في أجريت التي الفعالية تحليالت أظهرت

/32وبنسبة  )CI: 79.3٪- ٪98.2 95٪ (أسبوعاً 12 مدار على الموضوعات من  ٪)93.5(29 /31بنسبة  SVR12تحقيق
الذراع في واحدة انتكاسة هناك كان . )CI: 75.8٪- ٪96.8  95٪ (أسبوعاً 24 مدار على الموضوعات من  ٪)90.6(29

 SVR12تحقيق تم ب ، 1 الجزء في أسبوعاً. 24 لمدة الذراع في العالج عند واحد فيروسي وفشل أسبوعاً 12 لمدة

 ٪)96.4(27 /28بواسطة  SVR12تحقيق تم 2 ، الجزء في . )CI: 85.1٪٪100 ، 95٪ (موضوعاً  ٪)100(22 /22بواسطة

فيروسي.فشل أي بدون  1 HIV/  GT4 HCV-(CI: 82.3 95٪٪٪99.4 ،  )بفيروسالمصابين األشخاص من

3 المرحلة تجارب في  SVR12معدالت مع متسقة  1HIV/  HCV-بفيروس المصابين األشخاص في  SVR12معدالت كانت وبالتالي ،

الوبائي.الكبد التهاب بفيروس المصابين لألشخاص

 RBV + pegIFNأو  1GT أو  GT4الكلى زراعة بعد شهراً 12 أو الكبد زراعة بعد أشهر 3 األقل على مصاب ،

I: -CORALأوساذج عالج

تصميم:

معاملة:او عالج

4تي وجي 1 تي جي لعدوى  )للمحققالمختارة الجرعة (ريبافيرين

مفتوحةتسمية المراكز ، متعدد عالمي عشوائي ،

dasabuvirو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirبدون أو مع أسبوعاً 24 أو 12 لمدة

جرعة المرضى إعطاء تم  ، GT1وعدوى الكبد تليف لديهم يكن ولم كبد ، زرع لعملية خضعوا الذين األشخاص في

جرعات تم وبدونه.  RBVمع أسبوعاً ، 12-24 لمدة  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirمن

 RBVمع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  dasabuvirمع الكبد بتليف المصابين الكبد زرع مرضى

GT1a)  4 [أسبوعاً 24 لمدة= n[ ، GT1b  أسبوعاً 12 لمدة] 2= n([ . الكلى لزرع خضعوا الذين األشخاص إعطاء تم

إعطاء تم . ])3 =ن [ GT1bلـ  RBVبدون  ، ]9 =ن [ GT1aلـ  RBVمع (أسبوعاً 12 لمدة جرعات الكبد تليف وعدم

التهاب غير ( RBVمع ريتونافير   /بارتابريفير  /أومبيتاسفيرمن جرعة  GT4وعدوى الكبد بزرع المصابين األشخاص

لتقدير وفقاً ريبافيرين جرعة تخصيص تم . ]1 =ن [أسبوعاً 24 لمدة الكبدي والتليف  ]2 =ن [أسبوعاً 12 لمدة الكبد

ابتدائية ،كجرعة مجم 800 إلى 600 األشخاص معظم يتلقى حيث المحقق ،

بعدوى مصاب 3 و آخر ،  GT1مع وواحد  ، GT1bبـ مصاباً 41 و  ، GT1aبـ مصاباً 84 شخصاً ، 129 مجموعه ما عالج تم

GT4 . من تليف مرحلة 61٪ لدى كان عام ، بشكلF0-F1 ،  26٪ وF2 ،  9٪ وF3 ،  61 4٪ وF4.  ٪ في سابقة خبرة لديهم

عقار يتناولون األشخاص معظم كان للمناعة ، المثبطة لألدوية بالنسبة الزرع. قبل الفيروسي الكبد التهاب عالج

السيكلوسبورين.الباقي تناول بينما  ، ٪)81(تاكروليموس
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بعد عالج 2 مع  ؛ SVR12 ٪)97.4 (111 /114حقق الكبد ، زرع لعملية خضعوا الذين  GT1مرضى جميع بين من

 ٪)75(9 /12حصل الكلى ، زرع لعملية خضعوا الذين  GT1مرضى بين من العالج. في واحد واختراق االنتكاس

 4GT بعدوى المصابين  ٪)100 (الثالثة األشخاص جميع فيروسي. فشل هناك يكن لم ذلك ، ومع  ؛ SVR12على

SVR12حققوا الكبد زراعة بعد كانوا والذين

األفيونيةالمواد ببدائل المزمن العالج يتلقون الذين المرضى في سريرية تجربة

 ، RBV/  pegIFNعالج أو ساذجاً عالجاً 38 واحدة ، ذراع التسمية ، مفتوحة المراكز ، متعددة دراسة الثانية ، المرحلة في

 =19 (الميثادون من ثابتة جرعات يتلقون كانوا والذين 1 الجيني النمط بعدوى مصاب الكبدي بالتليف مصابين غير أشخاص
N(  النالوكسون بدون أو مع البوبرينورفين أو) 19= N(  من أسبوعاً 12 تلقىdasabuvir  أومبيتاسفيرمع باالشتراك/  

من 65.8٪  ؛ )64إلى 26 النطاق: (عاماً 51 عالجهم تم الذين األشخاص عمر متوسط   كان وريبافيرين. ريتونافير   /باريتابريفير

وحدة 800000 عن تقل ال  HCVالريبي النووي الحمض من قاعدية مستويات لديها  ٪)86.8(الغالبية السود. من 5.3٪ و الذكور

تليف لديهم 5.3٪ و  )(F2البابي بالتليف مصابون 15.8٪ أ. 1 الجيني النمط بعدوى مصابة  ٪)84.2(الغالبية وكانت مل   /دولية

الوبائي.الكبد التهاب لفيروس السابق للعالج ساذجين كانوا 94.7٪ و  ؛ )(F3جسري

االنتكاس أو الفيروسي للفشل األشخاص من أي يتعرض لم . SVR12موضوعاً 38 من  ٪)97.4 (37 حقق عام ، بشكل

العالج.أثناء

الكلوي الداء (النهائية المرحلة في كلوي مرض أو حاد كلوي قصور من يعانون والذين الكبد تليف بدون أو مع الخبرة ذوي من

I-RUBYأو ساذج عالج  ؛ RBV + pegIFN )األخيرةبمراحله

تصميم:

معاملة:او عالج

مفتوحةتسمية المراكز ، متعدد

و  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirبدون أو مع  RBVأسبوعاً 24 أو 12 لمدة

dasabuvir

  /دقيقة  /مل eGFR 15-30<أنها على المعرفة 4 المرحلة  CKDاألخيرة بمراحله الكلوي الداء أو الشديد الكلوي القصور يشمل

(عالجهم تم الذين األشخاص الكلى. غسيل تتطلب أو 2م1.73   /دقيقة  /مل15 <أنها على المحددة 5 المرحلة  CKDأو 2م1.73
68= N(  عاماً 58 عمرهم متوسط   كان) :األشخاص من 73.5٪ السود ؛ من كانوا 58.8٪ ذكور ؛ 83.8٪  ؛ ً)عاما32-77 المدى

الكلى.غسيل على كانوا ٪ 69.1 و كد من الخامسة المرحلة لديهم ٪ 75.0  ؛ GT1a HCVبفيروس أصيبوا

العالج بعد ما أسبوع في االنتكاس من األشخاص أحد عانى . SVR12موضوعاً  ٪)94.1(68 أصل من وستون أربعة حقق

مفقودة. SVR12بيانات واحد موضوع لدى وكان األوان قبل الدراسة عقار دراسة عن شخصان وتوقف 4 ،

.I-RUBYبـ الخاصة األمان معلومات لمناقشة 4.8 القسم أيضاً انظر

مع ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمن أسبوعاً 12 تقيمّ التسمية مفتوحة ب 3 المرحلة من أخرى دراسة في

من  CKDمع الساذجين والمعالجين التليفونيين غير  GT4و  GT1aمرضى في  RBVوبدون داسابوفير بدون أو

بالفشل للعالج شخص أي تعرض عدم مع  ، )18/17(٪ 94.4 كان  SVR12معدل  ، )IIروبي (5 أو 4 المرحلة

االنتكاس.أو الفيروسي

األطفالسكان

  /وأومبيتاسفيرداسابوفير مع أجريت التي الدراسات نتائج بتقديم التزامها األوروبية األدوية وكالة أرجأت

الوبائي الكبد التهاب عالج في األطفال مجموعات من أكثر أو واحدة فرعية مجموعة في ريتونافير   /باريتابريفير

.)األطفالاستخدام حول معلومات على للحصول 4.2 القسم انظر (المزمن

الدواءحركية خواص 5.2

األشخاص في ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع داسابوفير لتوليفة الدوائية الحركية الخواص تقييم تم

من بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلىج.المزمن الوبائي الكبد بالتهاب المصابين األشخاص وفي األصحاء البالغين

مرة مجم 100   /مجم150   /مجم25 ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع يومياً مرتين مجم 250 داسابوفير

أصحاء.متطوعين لدى الطعام مع متعددة جرعات تناول بعد يومياً واحدة
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 mg 100/  mg 150/  mgأصحاء متطوعين لدى الطعام مع يومياً واحدة مرة األعلىCالهندسي المتوسط   18. الجدول

25ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvir  و يومياً مرتينmg  250dasabuvir  من متعددة بجرعاتAUC، 

٪)(CV )مل  /ساعة *نانوغرام (بالقاهرة األمريكية الجامعة٪)(CV )مل  /نانوغرام(األعلىج

)32(6840)31(1030داسابوفير

استيعاب

T    بمتوسط الفم طريق عن تناوله بعد يمُتصDasabuvirلـ التعرض حاالت زادت ساعات. 5 إلى 4 حوالي األعلى

Dasabuvir  لـ الدوائية الحركية المستقرة الحالة تحقيق يتم ضئيال.ً التراكم ويكون الجرعة مع تتناسب بطريقة

dasabuvir  الجرعات.من يوماً 12 حوالي بعد ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع تناوله عند

الغذاءآثار

الطعام.تناول بعد  dasabuvirمع السريرية التجارب جميع إجراء تم الطعام. مع داسابوفير تدار أن يجب

التعرض في الزيادة كانت الصيام. حالة إلى بالنسبة 30٪ إلى تصل بنسبة  dasabuvirلـ  )(AUCالتعرض من الطعام زاد

(الحرارية السعرات محتوى أو  )الدهونمتوسطة مقابل الدهون عالية المثال ، سبيل على (الوجبة نوع عن النظر بغض متشابهة
مع داسابوفير تناول يجب االمتصاص ، من قدر أقصى لتحقيق . ً)تقريباحرارية سعرة 1000 مقابل حرارية سعرة 600 حوالي

الحرارية.السعرات أو الدهون محتوى عن النظر بغض الطعام

توزيع

الذين المرضى في مفيد بشكل البالزما بروتين ارتباط تغيير يتم ال البالزما. ببروتينات بشدة  Dasabuvirيرتبط

يشير مما 0.7 إلى 0.5 من اإلنسان في البالزما إلى الدم تركيز نسب تراوحت الكبدي. أو الكلوي القصور من يعانون

٪ ، 99.5 من أكبر  Dasabuvirكان الكامل. للدم البالزما مقصورة في تفضيلي بشكل توزيعه تم  dasabuvirأن إلى

من تركيز مدى على البشرية البالزما ببروتينات مرتبطاً ٪  94.5dasabuvir من  M1الرئيسي المستقلب وكان

مراعاة مع تقريباً.  0.6dasabuvir إلى  M1لـ التعرض نسبة تبلغ المستقرة ، الحالة في . 5mL-/  g إلى 0.05

في مساهمته تكون أن المتوقع ومن  ، HCVمن 1 الجيني النمط ضد  M1نشاط المختبرفي  والبروتين ارتباط

الناقالت  OATPعائلة من ركيزة عن عبارة  M1ذلك ، إلى باإلضافة . dasabuvirبـ الخاصة لتلك مماثلة الفعالية

.dasabuvirمن أكبر الفعالية في المساهمة وبالتالي الكبد خاليا تركيز يكون قد وبالتالي ،  OCT1و الكبدية

اإلستقالب

جرعة 14مجم400 بعد . CYP3Aبواسطة أقل وبدرجة  CYP2C8بواسطة الغالب في داسابوفير استقالب يتم

dasabuvir-C  كان البشر ، فيdasabuvir  النشاط من  ٪)60 حوالي (الرئيسي المكون هو يتغير لم الذي

هو وفرة األكثر البالزما مستقلب كان البالزما. في مستقلبات سبعة تحديد تم البالزما. في بالدواء المرتبط اإلشعاعي

M1 ،  بالعقاقير المرتبط اإلشعاعي النشاط من 21٪ يمثل والذيAUC)(  يتم واحدة ؛ جرعة بعد الدموية الدورة في

.CYP2C8بواسطة الغالب في التأكسدي الغذائي التمثيل طريق عن تشكيله

إزالة

حوالي للداسابوفير البالزما عمر نصف متوسط   كان ريتونافير ،   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع دسابوفير جرعة بعد

البراز في اإلشعاعي النشاط من ٪ 94 من يقرب ما استرداد تم  ، dasabuvir-Cجرعة 14مجم400 بعد ساعات. 6

الجرعة من  M1٪31.5 و 26.2٪ المتغيرة غير  dasabuvirشكلت البول. في  ٪)2 حوالي (محدود إشعاعي نشاط مع

الجلوكورونيد مساهمة مع المباشر الصفراوي اإلفراز خالل من أساسي بشكل  M1تطهير يتم البراز. في الكلية

التأكسدي.الغذائي التمثيل ما ، حد وإلى  ، UGTبوساطة

الكاتيونات ناقالت تثبط أن يتُوقع وال الحيالجسم في )(OAT1العضوي األنيون ناقل  Dasabuvirيمنع ال

والسمومالمتعددة األدوية أو  ، )(OAT3العضوية األنيون ناقالت أو  ، )(OCT2العضوية
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المنتجات نقل على داسابوفير يؤثر ال لذلك ، سريرياً ؛ صلة ذات بتركيزات  )MATE2Kو  (MATE1البثق بروتينات

البروتينات.هذه بواسطة الطبية

خاصةمجموعات

كبير

نقصان أو زيادة فإن الثالثة ، للمرحلة السريرية الدراسات من المأخوذة للبيانات للسكان الدوائية الحرائك تحليل إلى استناداً

حاالت في 10٪ من أقل تغيير إلى سيؤدي  )3المرحلة دراسات في العمر متوسط   (عاماً 54 من سنوات 10 لمدة العمر

عاماً.75  >المرضىعند الدوائية الحرائك عن معلومات توجد ال للداسابوفير. التعرض

الجسموزن أو الجنس

لدى سيكون الثالثة ، للمرحلة السريرية الدراسات من المأخوذة للبيانات للسكان الدوائية الحرائك تحليل إلى استناداً

10 بمقدار الجسم وزن تغيير سيؤدي الذكور. من أعلى للداسابوفير تعرضاً ٪ 30 إلى 14 من يقرب ما المشاركات النساء

للداسابوفير.التعرض حاالت في 10٪ من أقل تغيير إلى  )3المرحلة دراسات في الوزن متوسط   (كجم 76 من كجم

العرقأو العرق

لدى كان 3 ، للمرحلة السريرية الدراسات من المأخوذة للبيانات للسكان الدوائية الحرائك تحليل إلى استناداً

اآلسيويين.غير من أعلى للداسابوفير تعرضاً 39٪ إلى 29٪ اآلسيويين األشخاص

الكلويالقصور

مع مجم ، 100 وريتونافير مجم ، 150 وباريتابريفير مجم ، 25 أومبيتاسفير لمزيج الدوائية الحرائك تقييم تم

  /مل59 إلى  (CrCl: 30معتدلة  ، )دقيقة  /مل89 إلى  (CrCl: 60خفيفة موضوعات فى مجم 400 داسابوفير

وظائف من يعانون الذين األشخاص إلى نسبة  ، )دقيقة  /مل29 إلى  (CrCl: 15شديد كلوي واختالل  )دقيقة

الطبيعية.الكلى

أعلى تعني  dasabuvirقيم كانت وشديد ، ومتوسط   خفيف كلوي ضعف من يعانون الذين األشخاص في

6٪ بنسبة أقل  AUC M1 Dasabuvirقيم كانت التوالي. على ٪ 50 بنسبة وأعلى ٪ 37 بنسبة وأعلى ٪ 21 بنسبة

التوالي.على أقل 13٪ و أقل 10٪ و

ومتوسط   خفيف كلوي ضعف من يعانون الذين األشخاص في للداسابوفير التعرض حاالت في التغييرات تعتبر ال

عدم إلى المرحلة نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى في المحدودة البيانات تشير سريرياً. مهمة وشديد

داسابوفير دواء جرعة تعديل يلزم ال المرضى. من المجموعة هذه في أيضاً التعرض في سريرياً مهمة تغييرات وجود

(الكلى غسيل عند المرحلة نهاية في الكلى مرض أو شديد أو متوسط   أو خفيف كلوي ضعف من يعانون الذين للمرضى
.)4.2القسم انظر

كبدياختالل

 mg  200paritaprevirو مجم 25 أومبيتاسفير مع  mg  400dasabuvirمن لمزيج الدوائية الحرائك تقييم تم

-Pugh (Cوشديدة  )Pugh-Child (Bومتوسطة  )A) Pugh-Childخفيفة موضوعات في  mg  100ritonavirو

Child(  الطبيعية.الكبد وظائف ذوي األشخاص إلى نسبة كبدي ، اختالل

أعلى  AUC dasabuvirقيم كانت وشديد ، ومتوسط   معتدل كبدي اختالل من يعانون الذين األشخاص في

 ، M1 dasabuvirلمستقلب  AUCقيم تتغير لم التوالي. على 325٪ بنسبة وأعلى 16٪ بنسبة وأقل 17٪ بنسبة

 M1ومستقلبه  dasabuvirلـ البالزما بروتين ارتباط يكن لم التوالي. على ٪ ، 77 بنسبة وأعلى ٪ ، 57 بنسبة وأقل

انظر (العاديين التحكم بأشخاص مقارنة كبدي اختالل من يعانون الذين األشخاص في كبير بشكل مختلفين

.)4.8و 4.4 و 4.2 األقسام

األطفالسكان

انظر (األطفال مرضى في ريتونافير   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع للداسابوفير الدوائية الحرائك فحص يتم لم

.)4.2القسم
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السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

وانحراف الجرثومية ، الطفرات ذلك في بما المقايسات ، الحيالجسم في أوالمختبرفي بطاريةفي للجينات ساماً  Dasabuvirيكن لم

الصغيرة.الفئران فحوصات الحيالجسم في والبشري المحيطي الدم في الليمفاوية الخاليا باستخدام الكروموسومات

2 (اختبارها تم جرعة أعلى حتى أشهر 6 لمدة وراثياً المعدلة الفئران على دراسة في مسرطنة مادة  Dasabuvirيكن لم

عند البشر عند الموجودة تلك من ضعفاً 19 بنحو أعلى  AUC Dasabuvirتعرض إلى أدى مما  ، )يوم  /كجم  /جم

ً.)يوميامرتين ملغ  )250(مجم 500 من بها الموصى الجرعة

(اختبارها تم جرعة أعلى حتى عامين لمدة الفئران على أجريت دراسة في مسرطنة مادة داسابوفير دواء يكن لم وبالمثل ،
مجم.500 عند البشر عند التعرض من ضعفاً 19 بنحو أعلى للداسابوفير تعرضه إلى أدى مما  ، )يوم  /كجم  /مجم800

نوعين. في مسخية تكن ولم القوارض في الخصوبة على أو الجنين بقاء قابلية على تأثير أي  Dasabuvirلـ يكن لم

من اختبارها تم جرعة أعلى أنتجت النسل. نمو أو التكاثر أو السلوك على ضارة آثار أي عن اإلبالغ يتم لم

dasabuvir  الحد عند البشر عند التعرض من  )أرنب(أضعاف 6 أو  ً)جرذا(ضعفاً 24 إلى 16 تساوي تعرضات

بها.الموصى السريرية للجرعة األقصى

الفئران صغار على يؤثر أن دون المرضعة ، الفئران حليب في لوحظ الذي السائد المكون هو  Dasabuvirكان

ذلك ضعف حوالي  AUCوكان البالزما ، في منه قليال ًأقصر الفئران حليب في اإلطراح عمر نصف كان المرضعة.

الناقل هذا تثبيط تم إذا الحليب على التوزيع يتغير فقد  ، BCRPركيزة عن عبارة  dasabuvirألن نظراً البالزما. في

إلى  Dasabuviredمن المشتقة المواد نقل تم األخرى. الطبية للمنتجات المشتركة اإلدارة طريق عن تحريضه أو

الحوامل.الفئران في المشيمة خالل من األدنى الحد

الصيدالنيةالخصائص 6.

السواغاتقائمة 6.1

اللوحيالجهاز قلب

 )i()) 460 Eالجريزوفولفين السليلوز
الالكتوزمونوهيدرات

كوبوفيدون

Croscarmelloseالصوديوم
 )551E (الالمائية الغروية السيليكا
)b) 470Eالمغنيسيوم ستيرات

الفيلمطالء

 )1203E ( )فينيلكحول (بولي
 )171E (التيتانيوم أكسيد ثاني

)3350(ماكروغول
)ب553 إي (تلك

 )172E (األصفر الحديد أكسيد
 )172E (األحمر الحديد أكسيد
)172E (األسود الحديد أكسيد

التوافقعدم 6.2

ينطبق.ال

االفتراضيالعمر 6.3

سنوات3
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للتخزينخاصة احتياطات 6.4

خاصة.تخزين شروط أي الطبي المنتج هذا يتطلب ال

ومحتوياتهاالحاوية طبيعة 6.5

.PCTFE/  PE  /البالستيكيةاأللومنيوم رقائق حزم

ً.)قرصا14 منها كل داخلية كرتونات 4 على تحتوي كرتونية عبوة (قرصا 56ً بحجم عبوة

للتخلصخاصة احتياطات 6.6

المحلية.للمتطلبات وفقاً مستخدمة غير نفايات أو طبي منتج أي من التخلص يجب

التسويقترخيص حامل 7.

 Knollstrasse Co. KG & GmbHشركة

Deutschland AbbVie
لودفيجشافن67061

ألمانيا

التسويقتفويض  )أرقام(رقم 8.

001/983/14/1/  EU

التفويضتجديد   /األولالتفويض تاريخ 9.

آخر تاريخ 2015 يناير 15 األول: التفويض تاريخ

2019سبتمبر 26 تجديد:

النصمراجعة تاريخ 10.

األوروبيةاألدوية بوكالة الخاص الويب موقع على الطبي المنتج هذا عن مفصلة معلومات تتوفر

http://www.ema.europa.eu .
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الثانيالملحق

الدفُعاتإصدار عن المسؤولون  )المصنعِّون(المصُنعِّأ.

واالستخدامبالتوريد المتعلقة القيود أو الشروطب.

التسويقلترخيص األخرى والمتطلبات الشروطج.

الطبيللمنتج والفعال اآلمن باالستخدام المتعلقة القيود أو الشروطد.
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الدفُعاتإصدار عن المسؤولون  )المصنعِّون(المصُنعِّ أ.

 Knollstrasse Co. KG & GmbHشركة

Deutschland AbbVie
لودفيجشافن67061

ألمانيا

واالستخدامبالتوريد المتعلقة القيود أو الشروط ب-

.)4.2القسم المنتج ، خصائص ملخص األول: الملحق انظر (مقيدة طبية لوصفة يخضع طبي منتج

التسويقلترخيص األخرى والمتطلبات الشروط ج-

)(PSURsالسالمة لتحديث دورية تقارير -

 )EURDقائمة (لالتحاد المرجعية التواريخ قائمة في الطبي المنتج لهذا  PSURsتقديم متطلبات تحديد تم
شبكة على منشورة الحقة تحديثات وأي  EC  /83/2001التوجيه من  )7(ج 107 المادة في عليها المنصوص

منفذ.األوروبية- األدوية

الطبيللمنتج والفعال اآلمن باالستخدام المتعلقة القيود أو الشروط د-

)(RMPالمخاطر إدارة خطة -

في والمفصلة المطلوبة والتدخالت الدوائي التيقظ أنشطة تنفيذ  )(MAHالتسويق ترخيص صاحب على يجب

الحقة تحديثات وأي التسويق ترخيص من 1.8.2 الوحدة في والمقدمة عليها المتفق المبردات إدارة خطة

التبريد.غازات إدارة لخطة عليها متفق

المحدثة:المبردات إدارة خطة تقديم يجب

-

-

األوروبية ؛األدوية وكالة طلب على بناء ً

في كبير تغيير إلى تؤدي قد جديدة معلومات تلقي نتيجة سيما ال المخاطر ، إدارة نظام تعديل يتم عندما

.)المخاطرتقليل أو الدوائية اليقظة (هام معلم إلى للوصول نتيجة أو المخاطر   /المزاياملف

الترخيصبعد ما تدابير بإجراء االلتزام -

المحدد:الزمني اإلطار غضون في التالية اإلجراءات استكمال  MAHعلى يجب

االستحقاقتاريخوصف

على يجب  ، dasabuvirبـ المرتبط الكبدية الخاليا بسرطان اإلصابة تكرار تقييم أجل من

MAH  من المستمدة البيانات باستخدام المحتملة السالمة دراسة نتائج وتقديم إجراء

تقرير يقدم عليه. متفق بروتوكول على بناء ًالمرضى ، من جيداً محددة مجموعة من مجموعة

قبل:من النهائي الدراسة

2021الرابع الربع
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الثالثالملحق

والتوسيمالعبوة نشرة
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التوسيمأ.
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الخارجيةالعبوة على التفاصيل تظهر

األزرقالصندوق ذلك في بما - بالفيلم ملبسة مضغوطة  )14من عبوات 4 (56 على تحتوي متعددة لحزمة خارجية كرتونة

الطبيالمنتج اسم 1.

مغلفة أقراص ملغ ٢٥٠ اكسفيرا

داسابوفير

النشطة )المواد(المادة بيان 2.

.)الصوديوممونوهيدرات هيئة على (داسابوفير ملغ 250 على يحتوي مغلف قرص كل

المستفيدينقائمة 3.

المعلومات.من مزيد على للحصول النشرة انظر الالكتوز. على أيضاً يحتوي

والمحتوياتالصيدالني الشكل 4.

بالفيلمملبسة مضغوطة  )14بها عبوات 4 (56 المتعددة: العبوة

اإلدارة )طرق(وطريقة طريقة 5.

عن استخدام االستخدام. قبل الحزمة نشرة اقرأ

الفمطريق

يأخذالصباح. في قرص واحديأخذ

المساء.في قرص واحد

ووصولهماألطفال رؤية عن بعيداً الطبي المنتج تخزين بضرورة خاص تحذير 6.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً يحفظ

األمرلزم إذا أخرى ، خاصة  )تحذيرات(تحذير 7.

الصالحيةانتهاء تاريخ 8.

EXP

الخاصةالتخزين شروط 9.

من المشتقة المواد نفايات أو المستخدمة غير الطبية المنتجات من للتخلص خاصة احتياطات 10.
مناسباًذلك كان إذا الطبية ، المنتجات هذه
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التسويقترخيص صاحب وعنوان اسم 11.

 Knollstrasse Co. KG & GmbHشركة

Deutschland AbbVie
لودفيجشافن67061

ألمانيا

التسويقتفويض  )أرقام(رقم 12.

001/983/14/1/  EU

الدفعةرقم 13.

كثير

للتوريدالعام التصنيف 14.

االستخدامتعليمات 15.

بريلفي المعلومات 16.

اكسفييرا

الباركودD 2- فريد معرف17.

المتضمن.الفريد المعرف يحمل األبعاد ثنائي شريطي رمز

للقراءةقابلة بشرية بيانات - فريد معرف18.

كمبيوتر:

SN:
NN:
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الخارجيةالعبوة على التفاصيل تظهر

زرقاءعلبة بدون - بالفيلم ملبسة مضغوطة 14 على تحتوي متعددة لعلبة داخلي كرتون

الطبيالمنتج اسم 1.

مغلفة أقراص ملغ ٢٥٠ اكسفيرا

داسابوفير

النشطة )المواد(المادة بيان 2.

.)الصوديوممونوهيدرات هيئة على (داسابوفير ملغ 250 على يحتوي مغلف قرص كل

المستفيدينقائمة 3.

الالكتوز.على أيضاً يحتوي

والمحتوياتالصيدالني الشكل 4.

بالفيلمملبسة مضغوطة 14

منفصل.بشكل منتجات حزمة مكونات أحد بيع يمكن ال

اإلدارة )طرق(وطريقة طريقة 5.

عن استخدام االستخدام. قبل الحزمة نشرة اقرأ

الفمطريق

يأخذالصباح. في قرص واحديأخذ

المساء.في قرص واحد

ووصولهماألطفال رؤية عن بعيداً الطبي المنتج تخزين بضرورة خاص تحذير 6.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً يحفظ

األمرلزم إذا أخرى ، خاصة  )تحذيرات(تحذير 7.

الصالحيةانتهاء تاريخ 8.

EXP

الخاصةالتخزين شروط 9.
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من المشتقة المواد نفايات أو المستخدمة غير الطبية المنتجات من للتخلص خاصة احتياطات 10.
مناسباًذلك كان إذا الطبية ، المنتجات هذه

التسويقترخيص صاحب وعنوان اسم 11.

 Knollstrasse Co. KG & GmbHشركة

Deutschland AbbVie
لودفيجشافن67061

ألمانيا

التسويقتفويض  )أرقام(رقم 12.

001/983/14/1/  EU

الدفعةرقم 13.

كثير

للتوريدالعام التصنيف 14.

االستخدامتعليمات 15.

بريلفي المعلومات 16.

اكسفييرا

الباركودD 2- فريد معرف 17.

للقراءةقابلة بشرية بيانات - فريد معرف 18.
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الشرائطأو الفتحات على تظهر التي التفاصيل من األدنى الحد

فويلفويل

الطبيالمنتج اسم 1.

أقراص مجم 250 اكسفيرا

دسابوفير

التسويقترخيص صاحب اسم 2.

)كشعار(أبفي

الصالحيةانتهاء تاريخ 3.

EXP

الدفعةرقم 4.

كثير

أخرى5.
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العبوةنشرة ب.
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للمريضمعلومات العبوة: نشرة

بالفيلمملبسة مضغوطة ملغ ٢٥٠ اكسفيرا

داسابوفير

يمكنك الجديدة. السالمة معلومات على السريع بالتعرف هذا سيسمح إضافية. لمراقبة يخضع الدواء هذا

عن اإلبالغ كيفية على للتعرف 4 القسم نهاية راجع لها. تتعرض قد جانبية آثار أي عن اإلبالغ خالل من المساعدة

الجانبية.اآلثار

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

-

-

-

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم

أعراضك.

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في

-

النشرةهذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما  Exvieraهو ما 1.

Exvieraتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Exvieraتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Exvieraتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Exvieraهو ما 1.

البالغين لعالج يستخدم للفيروسات مضاد دواء هو  dasabuvir. Exvieraالفعالة المادة على  Exvieraيحتوي

.)Cالكبد التهاب فيروس عن وينتج الكبد يصيب معدي مرض ( )األمدطويل (المزمن  Cالكبد بالتهاب المصابين

إزالة وبالتالي جديدة ، خاليا وإصابة التكاثر من  Cالكبد التهاب فيروس منع طريق عن  Exvieraيعمل

الزمن.من فترة خالل دمك من الفيروس

  /أومبيتاسفيرعلى يحتوي للفيروسات مضاد آخر دواء مع دائماً تناولها يتم بمفردها.  Exvieraأقراص تعمل ال

طبيبك سيتحدث ريبافيرين. يسمى للفيروسات مضاداً دواء ًأيضاً المرضى بعض يأخذ قد ريتونافير.   /باريتابريفير

.Exvieraمع تناولها يجب األدوية هذه من أي حول معك

مع تتناولها التي للفيروسات المضادة األخرى باألدوية الخاصة العبوة منشورات أيضاً تقرأ أن جداً المهم من

Exviera . الصيدلي.أو طبيبك سؤال يرجى بك ، الخاصة األدوية حول أسئلة أي لديك كان إذا

Exvieraتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

إكسفيرا:تأخذ ال

-

-

-

تعاني كنت إذا . )6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو داسابوفير من حساسية لديك كان إذا

سي.الكبد التهاب بخالف الكبد في شديدة إلى متوسطة مشاكل من

أن يمكن للحياة مهددة أو خطيرة تأثيرات ألن وذلك التالي. الجدول في المذكورة األدوية من أيا ًتتناول كنت إذا

هذه تؤثر أن يمكن األدوية. هذه مع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  Exvieraتناول عند تحدث

  /ritonavirو  Exvieraو  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  Exvieraعمل طريقة على األدوية

paritaprevir/  ombitasvir  األخرى.األدوية هذه عمل طريقة على
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Exvieraمع تتناولها أن يجب ال التي األدوية
الدواءمن الغرضفعالةمادة أو دواء

الصرعلعالجالفينوباربيتالالفينيتوين ، كاربامازيبين ،

البشريةالمناعة نقص فيروس لعدوىنيفيرابينإيترافيرين ، إيفافيرينز ،

البروستاتالسرطانإنزالوتاميدأبالوتاميد ،

مثل  ethinyloestradiolعلى تحتوي التي األدوية

الحمل منع حبوب معظم في الموجودة تلك

الحمللمنع المستخدمة المهبلية والحلقات

الحمللمنع

في األخرى والدهون الكوليسترول نسبة لخفضجمفبروزيل

الدم

الكظريةالغدد أورام لبعضميتوتان

البكتيريةااللتهابات لعِالجريفامبيسين

هذا الخفيف. واالكتئاب للقلق عشبي دواء)يوحناالقديس عشبة (جون سانت نبتة

طبيةوصفة بدون متاح الدواء

الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا  Exvieraتأخذ ال

.Exvieraعقار تناول قبل

واإلحتياطاتالمحاذير
كنت:إذا  Exvieraتناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

سي ؛الكبد التهاب غير كبدي مرض لديك-

كثب.عن مراقبتك في طبيبك يرغب قد حيث  ، Bالكبد التهاب بفيروس سابقة أو حالية إصابة لديك -

مرض أدوية تعديل أو   /والدم في الجلوكوز لمستويات كثب عن مراقبة إلى تحتاج قد السكري. بداء مصاب -

نقص (الدم في السكر مستويات انخفاض من السكري مرضى بعض يعاني . Exvieraبدء بعد لديك السكري

.Exvieraمثل بأدوية العالج بدء بعد  )الدمسكر

التالية األعراض لديك كان إذا طبيبك أخبر  ، ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  Exvieraتناول عند

الكبد:مشاكل تفاقم على عالمة تكون قد ألنها

الشهية.فقدان أو التقيؤ أو بالغثيان تشعر -

عينيك.أو بشرتك اصفرار الحظ -

المعتاد.من أغمق بولك -

ارتباك-

معدتكمنطقة انتفاخ الحظ -

.Exvieraعقار تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ينطبق سبق مما أي كان إذا

األفكار ذلك في بما االكتئاب ، عن اإلبالغ تم النفسي. المرض أو االكتئاب من تاريخ لديك كان إذا طبيبك أخبر

تاريخ لديهم الذين المرضى في خاصة الدواء ، هذا يتناولون الذين المرضى بعض في االنتحارية ، والسلوكيات

أو أنت عليك يجب الدواء. هذا مع ريبافيرين يتناولون الذين المرضى في أو النفسي المرض أو االكتئاب من سابق

قد انتحارية أفكار وأي المزاجية الحالة أو السلوك في تغييرات بأي فوراً طبيبك إبالغ أيضاً بك الخاص الرعاية مقدم

لديك.تكون

الدمتحاليل
من:طبيبك يتمكن حتى هذا . Exvieraبـ العالج وبعد وأثناء قبل دمك بفحص طبيبك سيقوم

-

-

-

كان إذا مما تأكد تناولها. ومدة إكسفييرا عقار مع تتناولها أن يجب التي األخرى األدوية حدد

سي.الكبد التهاب فيروس من خالياً كنت إذا وما نجح قد عالجك

مع الستخدامها طبيبك لك وصفها التي األخرى للفيروسات المضادة األدوية أو  Exvieraلـ الجانبية اآلثار من تحقق

Exviera ) مثلritonavir"/  paritaprevir/  "ombitasvir  و"ribavirin"(.

والمراهقوناألطفال
عقار استخدام دراسة يتم لم عاماً. 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين لألطفال  Exvieraعقار تعطي ال

Exviera  بعد.والمراهقين األطفال لدى
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وإكسفييراأخرى أدوية
أخرى.أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

مع تتناولها أال يجب التي األدوية "السابق الجدول راجع -  Exvieraمع تأخذأال يجب لكاألدوية بعض هناك

"Exviera.

أدناه. الجدول في المذكورة األدوية من أياً تتناول كنت إذا إكسفييرا ، عقار تناول قبل الصيدليأو طبيبك أخبر

كنت إذا  Exvieraتناول قبل الصيدلي أو طبيبك أخبر األدوية. هذه من جرعتك تغيير إلى الطبيب يحتاج قد

أدناه.الحمل بمنع الخاص القسم انظر الهرمونية. الحمل موانع أيضاً تستخدم

إكسفيراتناول قبل عنها طبيبك تخبر أن يجب التي األدوية

الدواءمن الغرضفعالةمادة أو دواء
النوموصعوبة الهلع ونوبات للقلقديازيبامألبرازوالم ،

المناعةجهاز لقمعتاكروليموسسيروليموس ، إيفروليموس ، سيكلوسبورين ،

العضالتلتشنجاتكاريزوبرودولسيكلوبنزابرين ،

الدملتمييعدابيغاتران

الدمفي الحديد مستويات تقليل في للمساعدةديفيراسيروكس

ضغط إرتفاع أو القلب مشاكل لعِالجأملوديبينديجوكسين ،

الدم

الجسمفي السوائل من الكثير لتراكمفوروسيميد

لاللمالهيدروكودون

الدمسرطانات بعض لعالجإيماتينيب

الدرقيةالغدة لمشاكلليفوثيروكسين

البشريةالمناعة نقص فيروس لعدوىريلبيفيرينريتونافير ،   /أتازانافيرريتونافير ،   /دارونافير

األخرىالمعدة ومشاكل المعدة قرحة لعِالجإيزوميبرازولالنسوبرازول ، أوميبرازول ،

الدمفي الكوليسترول نسبة لخفضبيتافاستاتينفلوفاستاتين ، برافاستاتين ، رسيوفاستاتين ،

الصرعلعالج-sميفينيتوين

المتعددِّالتصلبُّ لعِالجتيريفلونوميد

األمعاء التهاب مرض مع والتعامل لعالجسلفاساالزين

الروماتويديالمفاصل التهاب لعالج أو

فيتامين مضادات تسمى مماثلة أخرى وأدوية الوارفارين

*ك
الدملتمييع

التجلط.على الدم قدرة مدى من للتحقق الدم اختبارات تواتر زيادة إلى طبيبك يحتاج قد  *

.Exvieraعقار تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ينطبق سبق مما أي كان إذا

الحملومنع الحمل

الالئي النساء في أو الحمل أثناء  Exvieraاستخدام ينبغي ال معروفة. غير الحمل أثناء  Exvieraعقار تأثيرات إن

الفعالة.الحمل منع وسائل يستخدمن وال يحملن أن يحتمل

األدوية استخدام يمكن ال العالج. أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة شريكك أو أنت تستخدم أن يجب-

عن طبيبك اسألي . Exvieraمع باالشتراك  ethinyloestradiolعلى تحتوي التي للحمل المانعة

لك.بالنسبة الحمل منع وسائل أفضل
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خلقية عيوب ريبافيرين عقار يسبب قد . ribavirinمع  Exvieraأخذ تم إذا إضافية احتياطات إلى حاجة هناك

منع وسائل إلى حاجة هناك وبالتالي العالج ، توقف بعد الجسم في طويلة لفترة  Ribavirinيبقى خطيرة.

ذلك.بعد الوقت ولبعض العالج أثناء الفعالة الحمل

تحمل.لمريضة ريبافيرين إعطاء عند خلقية عيوب حدوث خطر هناك-

أصبحت ذكر ، مريض قبل من ريبافيرين تناول تم إذا خلقية عيوب حدوث خطر أيضاً هناك يكون قد-

حامالً.حياته شريكة

كل يقرأ أن المهم من شديدة. بعناية  ribavirinبـ الخاصة الحزمة نشرة في  "الحملمنع "قسم اقرأ-

المعلومات.والنساء الرجال من

عليك يجب التالية ، األشهر في أو  ribavirinو  Exvieraبـ العالج أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا-

الفور.على بطبيبك االتصال

الطبيعيةالرضاعة

  )Exviera )dasabuvirفيالفعالة المادة كانت إذا ما المعروف غير من . Exvieraبـ العالج أثناء اإلرضاع يجوز ال

الثدي.حليب إلى تنتقل

الماكناتواستعمال السياقة
. Cالكبد التهاب لعدوى أخرى أدوية مع  Exvieraعقار تناول عند الشديد بالتعب شعورهم عن المرضى بعض أبلغ

آالت.أي تستخدم أو تقود فال بالتعب ، شعرت إذا

الالكتوزعلى  Exvieraيحتوي

الدواء.هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل السكريات ، بعض تتحمل ال أنك طبيبك أخبرك إذا

Exvieraتأخذ كيف 3.

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

  /أومبيتاسفيرمثل للفيروسات مضادة أخرى أدوية مع دائماً تناولها يتم بمفردها.  Exvieraأقراص تعمل ال

ريبافيرين.يسمى للفيروسات مضاداً دواء ًأيضاً طبيبك يعطيك قد ريتونافير.   /باريتابريفير

تأخذكم
المساء.في واحداً وقرصاً الصباح في واحداً قرصاً تناول اليوم. في مرتين واحد قرص هي بها الموصى الجرعة

اتخاذكيفية

-

-

-

األقراص ابتلع مهما. ليس الطعام نوع الطعام. مع األقراص تناول

الماء.مع كاملة

مر.طعم لها يكون قد ألنها األقراص تكسر أو تسحق أو تمضغ ال

ل Exvieraتأخذ الوقت من كم
تناول عن تتوقف ال عالجك. سيستمر متى إلى طبيبك سيخبرك أسبوعاً. 24 أو 12 أو 8 لمدة  Exvieraستأخذ

أفضل األدوية هذا سيعطي الكاملة. العالج دورة تكمل أن جداً المهم من بذلك. طبيبك يخبرك لم ما  Exvieraعقار

سي.الكبد التهاب فيروس عدوى إلزالة فرصة
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ينبغيمما أكثر  Exvieraعقار تناولت إذا
على مستشفى أقرب إلى الذهاب أو بطبيبك االتصال عليك يجب بها ، الموصى الجرعة من أكثر بالخطأ تناولت إذا

بسهولة.تناولته ما وصف من تتمكن حتى معك الدواء بعلبة احتفظ الفور.

إكسفييراعقار تناول نسيت إذا
وهي:جرعة نسيت إذا الدواء. هذا من جرعة تفوت أال المهم من

-

-

6 من أقل  ممكن.وقت أسرع في الطعام مع الفائتة الجرعة تناول - التالية الجرعة حتى ساعات6 من أكثر
الطعام.مع كالمعتاد التالية الجرعة خذ الفائتة ، الجرعة تأخذ ال - التالية الجرعة حتى ساعات

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

الصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

حدوث حالة في الفور على طبية مساعدة على احصل أو طبيبك إلى وتحدث  Exvieraعقار تناول عن توقف

يلي:مما أي

بدون أو مع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirمع  Exvieraتناول عند الجانبية اآلثار

ريبافيرين:
المتاحةالبيانات على بناء ًتقديرها يمكن ال معروف:غير التردد

ا العالمات:تشمل قد الخطيرة ، التحسسية الفعل ردود-

ا

ا

ا

ا األعراض:تشمل الكبد. مشاكل تفاقم

ا

ا

ا

ا

البلعأو التنفس في صعوبة

في الدم.انتفاخ ضغط انخفاض بسبب تكون قد والتي الرأس ، في خفة أو دوخة

الحلق.أو اللسان أو الشفتين أو الوجه

الجلدفي وحكة جلدي طفح

-

الشهية.مالحظة فقدان أو التقيؤ أو  )الغثيان(بالغثيان الشعور

عينيكأو بشرتك اصفرار

الطبيعياالرتباك من أغمق بولك

المعدةمنطقة في تورماً الحظ

التالية:الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

ريتونافير:   /باريتابريفير  /أومبيتاسفيرمع  Exvieraتناول عند الجانبية اآلثار
أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد شائعة:

للحكة.مثير -

شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد نادر:

وقد الحلق أو اللسان أو الوجه ذلك في بما الجسم من جزء أي على تؤثر أن يمكن التي الجلد طبقات تورم-

)وعائيةوذمة (التنفس أو البلع في صعوبة تسبب

: ribavirinمع  ritonavir/  paritaprevir/  ombitasvirو  Exvieraتناول عند الجانبية اآلثار
أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد جداً:شائعة

-

-

-

-

-

-

أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد مشترك:

-

-

 )اإلرهاق(الشديد بالتعب الشعور
)الغثيان(بالغثيان الشعور

للحكةمثير

.)األرق(النوم صعوبة
. )الوهن(الطاقة نقص أو بالضعف الشعور

إسهال

. ء)الحمراالدم خاليا عدد انخفاض (الدم فقر

التقيؤ
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شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد مألوف:غير

تجفيف-

شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد نادر:

وقد الحلق أو اللسان أو الوجه ذلك في بما الجسم من جزء أي على تؤثر أن يمكن التي الجلد طبقات تورم-

)وعائيةوذمة (التنفس أو البلع في صعوبة تسبب

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

عبرمباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في

سالمةحول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

الوطنياإلبالغ نظام

.الخامسالملحق فيالمدرج

الدواء.هذا

Exvieraتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير . "EXP"بعد الكرتون على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم

خاصة.تخزين شروط أي الدواء هذا يتطلب ال

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

إكسفييرايحتويه ما

-

-

الصوديوممونوهيدرات هيئة على (داسابوفير ملغ ٢٥٠ على قرص كل يحتوي

هي:األخرى المكونات . )

الصوديوم الكوبوفيدون ، مونوهيدرات ، الالكتوز  ، )i()) 460 Eالجريزوفولفين السليلوز القرص: قلب-

اللوحي: الفيلم طالء . )470E (bالمغنيسيوم ستيرات  ، )551E (الالمائية الغروية السيليكا كروسكارميلوز ،

 ، )553E (bوالتلك  ، )3350(وماكروغول  ، )171E (التيتانيوم أكسيد وثاني  ، )1203E ( )فينيلكحول (بولي

.)172E (أسود أكسيد والحديد  )172E (األحمر الحديد وأكسيد  ، )172E (األصفر الحديد وأكسيد
-

العبوةمحتوى هو وما  Exvieraيبدو كيف
"AV2"بـ ومعلمة مم ، 8.0  ×مم 14.0 بأبعاد الشكل ، بيضاوية البيج ، باللون مطلية أقراص هي  Exvieraأقراص

كرتونية عبوة (قرصاً 56 على كرتونة كل تحتوي قرص. 2 على تحتوي رقائق عبوات في  Exvieraأقراص معبأة .

.ً)قرصا14 سعة داخلية كرتونات 4 على تحتوي

شركة  المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

Knollstrasse Co. KG & GmbH Deutschland AbbVie

لودفيجشافن67061

ألمانيا

التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

شركة  بلجيكي  /بلجيك  /بلجيك

SA AbbVie
10477811 32 +هاتف:   /هاتف

ليتوفا
UAB AbbVie
2053023 5 370 +هاتف:

България
ЕООД АбВи

لوكسمبورغ  /لوكسمبورغ
SA AbbVieشركة
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بلجيكي  /بلجيك9030430 2 359 +العنوان:

10477811 32 +هاتف:   /هاتف

republika Česká
sro AbbVieشركة

42023398111+هاتف:

Magyarország
كفت.أبفي

4558600 1 36 +الهاتف:

دانمارك
إس  /إيهأبفي

30-20-7228 45 +تلفون:

مالطا
 22983201Limited 356 +هاتف:

Pharma VJSalomone

دويتشالند
gebührenfrei( 0-1720)  /611 )0(49 +هاتف:

 33Co. KG & GmbH 222843 00800  هاتف:

Deutschland AbbVie

هولندا
BV AbbVieشركة

883222843  )0(31 +الهاتف:

Eesti
أوأبفي

3726231011 +هاتف:

نورج
AS AbbVieشركة

8000 81 67 47 +تلفون:

Ελλάδα
 4165555Α.Ε. Τηλ: +30214 أبفي

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Österreich
GmbH AbbVie

20589-10 43 +هاتف:

إسبانيا
SLU ،  إسبانياAbbVie

0910 91384 34 +هاتف:

بولسكا
 oo Sp. z Polska AbbVieشركة

7800 22372 48 +هاتف:

فرنسا
أبفي

1300 60 45 1  )0(33 +هاتف:

البرتغال
Lda. ، AbbVie

211908400  )0(351 +الهاتف:

هرفاتسكا
دوأبفي

5625501 1  )0(385 +هاتف:

رومانيا
SRL AbbVie

3035 21529 40 +الهاتف:

أيرلندا
المحدودةأبفي

14287900  )0(353 +هاتف:

سلوفينيا
 060doo družba 08 32  )1(386 +هاتف:

Biofarmacevtska AbbVie

جزيرة
hf. Vistor

5357000 354 +هاتف:

republika Slovenská
sro AbbVieشركة

50500777 2 421 +الهاتف:

ايطاليا

Srl AbbVie
06928921 39 +هاتف:

Suomi  /فنلندا
أويأبفي

102411200  )0(358 +هاتف:   /بو

Κύπρος
40 74 34 22

Lifepharma )ZAM( Ltd: +357

سفيريج

أبأبفي

868444600  )0(46 +هاتف:

التفيا
SIA AbbVie

37167605000 +هاتف:

شركة  )الشماليةأيرلندا (المتحدة المملكة

Co. KG & GmbH Deutschland AbbVie 

1628561090  )0(44 +هاتف:
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فيمرة آخر النشرة هذه تعديل تم

للمعلوماتأخرى مصادر

 األوروبية:األدوية بوكالة الخاص الويب موقع على الدواء هذا عن مفصلة معلومات تتوفر

http://www.ema.europa.eu .
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