
מרשם מידע של דגשים
 בטבליות ויעיל בטוח לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים

ATAZANAVIRו RITONAVIR, 300-המרשם על מלא מידע ראה. ג"מ100 /ג"מ 
-RITONAVIR.וATAZANAVIR  טבליות עבור

 ברונכוספזם, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת, רעיל אפידרמיס נמק, אנפילקסיס וכוללים
(5.5) פריחה כולל, קשות תגובות מתפתחות אם הטיפול את הפסק. ואנגיואדמה

, עקיף בבילירובין אסימפטומטיות עליות חווים החולים רוב:היפרבילירובינמיה
 של נלווית עלייה מתרחשת אם. מינון להפחית אין. הטיפול הפסקת עם הפיך אשר

(5.6) חלופיות אטיולוגיות להעריך יש, טרנסמינאז

מכן לאחר פעם ומדי הטיפול לפני מעקב:הכוללות וטריגליצרידים כולסטרול עליות
.(5.7)

(5.8) זמנית הפסקה או הפסקה שקול. דווחNephrolithiasis וcholelithiasis  יש

(5.9) היפרגליקמיה, סוכרת של החמרה או חדשה הופעה לפתח עלולים חולים

 חלוקה לפתח עלולים חולים(5.10) . חיסוני שיקום תסמונת לפתח עלולים חולים
, ספונטני דימום להתרחש עלול:דמַמֶתֶ (5.11). בגוף שומן של הצטברות/מחדש
(5.12) נוסףVIII  גורם שיידרש וייתכן

פומי לשימוש ג"מ100 /ג"מ-RITONAVIR, 300 וATAZANAVIR  טבליות

- וAtazanavir  טבליות -----------------ושימוש אינדיקציות-- - - - - - - - - - - - - - -
Ritonavir, 300ומעכבי פרוטאז מעכב של שילוב, ג"מ100 /ג"מ  ,CYP3Aמיועדות 

 )1( 1-בזיהום לטיפול אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב לשימוש
HIV

- וAtazanavir  טבליות קח -------וניהול מינון- - - - - - - - - - - - -
Ritonavir, 300אוכל עם ג"מ100 /ג"מ.

 טבלית):ג"ק35  ומשקל לפחות6  גיל( בילדים ומטופלים מבוגרים•
Atazanavirו - Ritonavir, 300(2.1). אוכל עם ביום פעם ג"מ100 /ג"מ

 עם ביום פעם ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבלית:הרֵיָֹון•
(2.2). הנלוות מהתרופות חלק עבור מינון שינויי עם, אוכל

 הלוואי תופעות --------------------שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, ראש כאבי, פריחה, סקלרלי שריר/צהבת, בחילה הן-2%) מ יותר( ביותר השכיחות

מיאלגיה, סחרחורת, היקפיים נוירולוגיים תסמינים, שינה נדודי, הקאות, בטן כאבי
Atazanavir: (6.2(6.1, . וחום דיכאון, שלשולים,

, בחילות, שלשולים כולל( העיכול מערכת היו ביותר השכיחות הלוואי תגובות
 וכאבי פרסטזיה כולל( נוירולוגיות הפרעות)), ותחתונים עליונים( בטן כאבי, הקאות

Ritonavir: (6.1) אסתניה/ועייפות פריחה), פה -----וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - -
מ-100 ו) סולפט אטאזנביר ג"מ-341.7 ל ערך שווה( אטאזנוויר ג"מ300 : טבליה

(3) ריטונביר ג"
1-866-604-3268  בטלפוןCIPLA  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
medwatch.www.fda.gov/ אוFDA 1088-1-800- בטלפון-FDA ל או -------------------------נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, למשל( ידועה יתר רגישות עם בחולים אסורות ג"מ100 /ג"מ300 , טבליות
 לכל) ונסון'סטיבנס-ג תסמונת או רעילות עור התפרצויות, מולטיפורמה אריתמה

Atazanavir ו-Ritonavir (4) . זה מוצר של מהמרכיבים אחד

 מתן --------------------------סמים אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 את לשנות יכול ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות של משותף
 של הריכוז את לשנות עשויות אחרות ותרופות אחרות תרופות של הריכוז

.atazanavir, ritonavirתרופתיות בין האפשריות האינטראקציות את לשקול יש 
12.3)7, 5.1, (4,  ובמהלכו לפני

, ארגוט נגזרות, הפה דרך במתן מידאזולם, טריאזולם, אלפוזוזין עם בו-זמנית מתן
, ציספריד, אינדינביר, סימבסטטין, לווסטטין, לורזידון, אירינוטקאן, ריפמפין
 )REVATIO®. )4של במינון וסילדנפיל ון'ג סנט, פימוזיד

 על זמינים נתונים:הרֵיָֹון -------ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - -
 הסיכון את מגביר אינו-atazanavir ש כך על מצביעים חיים ובעלי אדם בני

(8.1). הרקע לשיעור בהשוואה גדולים מולדים למומים

 בהפטיטיס משותף זיהום(8.2) . מומלצת אינה הנקה:חלֲבִָיּות
Bאו  :C(5.3) כבד אנזימי אחר מעקב

 סופנית כליות מחלת עם בטיפול מנוסים בחולים להשתמש אין:כליות ליקוי
8.6)(2.3,  המודיאליזה עם המנוהלת

8.8)(2.4,  לקוי כבד תפקוד עם לחולים מומלץ לא:כבד ספיקת

----------זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - -
 בחלק להתרחש עלולה ציבור יחסי מרווחי הארכת:לבבית בהולכה הפרעות

 או קיימת הולכה מערכת מחלת עם בחולים בזהירות להשתמש יש. מהמטופלים
,7.3 ,12.2 -)17.3 ה מרווח את להאריך שעלולות אחרות תרופות עם ניתנת כאשר

6.4,PR )5.2,
, הטיפול ובמהלך לפני הכבד תפקודי אחר מעקב. הרוגים התרחשו:כבד רעילות
 עליות אוC,  והפטיטיסB  הפטיטיס כולל, בסיסית כבד מחלת עם בחולים במיוחד
8.8)6.4, 6.3, (5.3,  בטרנסמינאזות ניכרות

 קלינית להתאמה בהתאם הטיפול את להשהות; הרוגים התרחשו:הלבלב דלקת
(5.4)

אלרגיות תגובות על דווח:יתר רגישות/אלרגיות תגובות

-FDA.ה ידי על המאושרים מטופלים ותיוג למטופלים ייעוץ על למידע17  ראה
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.רשומים אינם המלא המרשם ממידע שהושמטו סעיפים תתי או סעיפים*

המרשם על מלא מידע

ושימוש אינדיקציות1

 אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב מיועדות ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות
HIV.1- בזיהום לטיפול אחרות

:שימוש מגבלות

 החלפות מספר לפי מונחה להיות צריך בטיפול מנוסים בחוליםritonavir- atazanavir/ב השימוש•
].(12.4) מיקרוביולוגיהראה[ ראשוני פרוטאז מעכבי תנגודת של הבסיסיות

:למינון כלליות המלצות וניהול מינון2

Atazanavir ו-Ritonavir  אוכל עם ליטול יש ג"מ100 /ג"מ300 , טבליות.•

 שתידרש ייתכן, פרוטון משאבת מעכבי או לרצפטורים אנטגוניסטיםH2 עם יחד מנוהל הוא כאשר•
.מינון הפרדת

- וAtazanavir  טבליות, אנטרי בציפוי או בדידאנוזין מכוסים תכשירים עם יחד ניתנים כאשר•
,Ritonavirדידנוזין לאחר שעה או לפני שעתיים) מזון עם( ג"מ100 /ג"מ300  לתת יש.

מומלץ מינון2.1

 מדי שנלקחת אחת טבליה הוא המומלץ המינון): ג"ק35  ומשקל לפחות6  גיל( בילדים ומטופלים מבוגרים
.האוכל עם יום

הרֵיָֹון2.2

:הלידה שלאחר ובתקופה ההריון במהלך מינון

 בטבליות אחד מרכיב, לאטאזנאוויר הרגישיםHIV 1- זני עם הרות לנשים רק להינתן אמור זה•
Atazanavirו.Ritonavir-

2
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H2 עם יחד ניתנות כשהן, השלישי או השני השליש במהלך בטיפול המנוסות הרות לנשים מומלץ לא•

 מספיק אין. אטאזנאביר של יותר גבוהים מינונים שנדרשים מכיוון טנופוביר או לרצפטור אנטגוניסט
 בנשים וטנופוביר לקולטן אנטגוניסטH2 שני עם לשימוש אטאזנאביר מינון על   להמליץ כדי נתונים

.בטיפול המנוסות הרות

 לגילוי המטופלים אחר מקרוב לעקוב יש, זאת עם. לידה לאחר לחולים מינון התאמת נדרשת לא•
Ritonavir, - וAtazanavir  בטבליות מהמרכיבים אחד-atazanavir, ל שהחשיפה מכיוון לוואי תופעות

 באוכלוסיות שימוש ראה[. הלידה לאחר הראשונים החודשיים במהלך יותר גבוהה להיות עשויה
](12.3). קלינית ופרמקולוגיה(8.1)  ספציפיות

כליות ליקוי2.3

:לטיפול תמימים מטופלים
 סופנית כליות מחלת עם לטיפול תמימים חולים כולל, כליות ליקוי עם לחולים מינון התאמת נדרשת לא

.המודיאליזה באמצעות המנוהלת

:בטיפול ניסיון בעלי מטופלים
 המנוהלת סופנית כליות מחלת עם-HIV ב בטיפול מנוסים לחוליםRitonavir - וAtazanavir  טבליות לתת אין

 אחרים לחולים מינון התאמת נדרשת לא]. (8.7) ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[. המודיאליזה באמצעות
.כליות ליקוי עם בטיפול ניסיון בעלי

כבד ספיקת2.4

 עם-atazanavir ש מכיוון, כבד ליקוי עם בחולים לשימוש מומלצות אינןRitonavir - וAtazanavir  טבליות
ritonavir(8.8) ספציפיות באוכלוסיות ושימוש(5.3)  זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[. זו באוכלוסייה נחקר לא.[

וחוזקות מינון צורות3

ו) סולפט אטאזנוויר ג"מ-341.7 ל ערך שווה(atazanavir  של ג"מ300  מכילות-ritonavir וAtazanavir  טבליות
 מוטבעות סרט מצופות, קמורות דו טבליות, צהוב בצבע קפסולה בצורת הן הטבליותritonavir.  של ג"מ-100

.השני בצד ופשוטות אחד בצד"SVN"  עם

נגד התוויות4

Atazanavir ו-Ritonavir  נגד התווית הן ג"מ100 /ג"מ300 , טבליות:

 תסמונת או רעילות עור התפרצויות, מולטיפורמה אריתמה, למשל( ידועה יתר רגישות עם בחולים•
.זה מוצר של מהמרכיבים אחד לכל) ונסון'סטיבנס-ג

 ריכוזי עבורן ואשר, פינוי לצורךUGT1A1  או-CYP3A ב מאוד התלויות תרופות עם יחד ניתנים כאשר•
 מופיעות נגד התווית ואחרות אלו תרופות. חיים מסכני או/ו חמורים לאירועים קשורים גבוהים פלזמה
1. בטבלה

 ואובדן יותר נמוכה לחשיפה להוביל ועלולותCYP3A  חזק המעוררות תרופות עם יחד ניתנים כאשר•
1). טבלה ראה(atazanavir  של יעילות

3
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Ritonavir- וAtazanavir  טבליות עם התווית שאינן תרופות1:  טבלה
 אסור שאותן בכיתה תרופות

עם
atazanavir קלינית הערהסמים חוג

אדרנורצפטור1- אלפא
ירִָיב

 לגרום שעלול, אלפוזוזין בריכוזי לעלייה פוטנציאלאלפוזוזין
.דם לחץ ליתר

 מסכנות או/ו חמורות לתגובות פוטנציאלרנולאזיןאנגינאלי אנטי
.חיים

קצב הפרעות אנטי

Amiodarone, dronedarone, flecainide, propafenone, quinidine
לב קצב להפרעות פוטנציאל

 חיים מסכנות או/ו חמורות לתגובות פוטנציאלאקולכיציןגאוט נגד
כבד או/ו כליות ליקוי עם בחולים

 ולפיתוח הטיפולי האפקט לאובדן לגרום שעלול מה.ריפמפיןחיידקים נוגדי
 את משמעותי באופן מפחית ,atazanavir עמידות

Rifampin של הפלזמה ריכוזי

, אירינוטקן של החומרים לחילוף להפריע ועלול.אירינוטקאןאנטי-ניאופלאסטיות תרופות
 אירינוטקן של הרעילות להגברת מכך וכתוצאה
UGT1A1מעכב Atazanavir

 חיים מסכנות או/ו חמורות לתגובות פוטנציאללורסידוןפסיכוטיות אנטי תרופות
.וריטונביר אטאזנאביר עם יחד ניתנים אם

 מסכנות או/ו חמורות לתגובות פוטנציאלפימוזיד
.לב קצב הפרעות כגון חיים

הפה דרך במתןmidazolamבנזודיאזפינים
Triazolam, 

 חילוף עוברים הפה דרך במתן ומידאזולם טריאזולם
CYP3A4. ידי על נרחב חומרים

 במתןmidazolam  אוtriazolam  של משותף מתן
 גדולה לעלייה לגרום עלולatazanavir  עם הפה דרך

 לאירועים פוטנציאל. הללו הבנזודיאזפינים בריכוז
 או ממושכת הרגעה כגון חיים מסכני או/ו חמורים
.נשימתי דיכאון או מוגברת

,דיהידרו-ארגוטמיןארגוט נגזרות
, ארגונובין, ארגוטמין

מתילרגונובין

 כגון חיים מסכני או/ו חמורים לאירועים פוטנציאל
 דם כלי ידי על המאופיינת ארגוט של חריפה רעילות
.אחרות ורקמות הגפיים של ואיסכמיה היקפי

 מסכנות או/ו חמורות לתגובות פוטנציאלציספרידGI תנועתיות סוכן
.לב קצב הפרעות כגון חיים

perforatum ( וורט ון'ג סנטצמחיים מוצרים
Hypericum(

 ועמידות וירולוגית תגובה לאובדן להוביל עלול
-ritonavir.ו-atazanavir ל אפשרית

Reductase-CoAHMG
מעכבים

 כולל מיופתיה כגון חמורות לתגובות פוטנציאלסימבסטטין, לובסטטין
.רבדומיוליזה

 בו משתמשים כאשרבסילדנפילPDE5 מעכב
בריאתי לטיפול

עורקי דם לחץ יתר

( לסילדנפיל הקשורות לוואי לתופעות פוטנציאל
 פריאפיזם, דם לחץ תת, ראייה הפרעות הכוללות

).וסינקופה
קשוריםindinavir  וגםatazanavir  גםאינדינבירפרוטאז מעכבי
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).מצומדת לא( עקיפה היפרבילירובינמיה
.נשימתי דיכאון או מגבירה או ממושכת הרגעהטריאזולם, הפה דרך מידאזולםהיפנוטיות/הרגעה תרופות

.תקין וכליות כבד תפקוד עם בחולים קולכיצין מינוני עבור(7)8  טבלה, תרופתיות אינטראקציותלרִאְֹותא

.זיקפה בהפרעות לטיפול במינון סילדנפיל של משותף למתן(7)8  טבלה, תרופתיות אינטראקציותלרִאְֹותב

זהירות ואמצעי אזהרות5

תרופתיות אינטראקציות5.1

Atazanavir
 להיות שעלולות לוואי תופעות עקבatazanavir  עם לשימוש התווית שאינן תרופות של לרשימה1  טבלה ראה

 אנא]. (4) נגד התוויות ראה[ וירולוגית פעילות אובדן או משמעותיות תרופתיות אינטראקציות, חיים מסכנות
 אינטראקציותראה[ משמעותיות להיות שעלולות ואחרות מבוססות תרופות אינטראקציות עבור8  בטבלה עיין

].(7.3) תרופתיות

ציבור יחסי מרווחי הארכת/ לבבית בהולכה הפרעות5.2

Atazanavir
 בריאים במתנדבים. מהחולים בחלק אלקטרוקרדיוגרמה של-PR ה מרווח את מאריךAtazanavir  כי הוכח

 מדרגהAV  לחסם כלל בדרך והוגבלו א-סימפטומטיות היו(AV)  אטריו-חנטרית בהולכה הפרעות, ובמטופלים
 מינוןו(6.4) שליליות תגובותראה[ אחרות הולכה והפרעות שנייה מדרגהAV  חסימת על דיווחים היו. ראשונה

ב אסימפטומטית ראשונה מדרגהAV  חסימת נצפתה, אלקטרוקרדיוגרמות שכללו קליניים בניסויים]. (10) יתר
 ריטונוויר/בלופינאוויר שטופלו מהמטופלים-atazanavir )n=920(, 5.2% ב שטופלו מהמטופלים-5.9%

,(n=252) 10.4%ב שטופלו מהחולים n=48(- ,nelfinavir )ב שטופלו מהמטופלים-3.0% ו
.efavirenz )n=329(-במחקר  AI424-045חסימת נצפתה  AV(6/118) -5% ב אסימפטומטית ראשונה מדרגה

 שהיוritonavir lopinavir/ שטופלו מהמטופלים(6/116) -5% וritonavir- atazanavir/ב שטופלו מהמטופלים
 הולכה מערכת מחלת עם בחולים מוגבל קליני ניסיון בגלל. המחקר במהלך אלקטרוקרדיוגרמה מדידות להם

ב להשתמש יש), שלישית או שנייה מדרגהAV  חסימת או ראשונה מדרגהAV  חסימת, למשל( קיימת
atazanavir-(12.2) קלינית פרמקולוגיהלרִאְֹות[. אלה בחולים בזהירות.[

Ritonavir
 או שנייה מדרגה אטריווצנטרית חסימה של מקרים דווחו. מהמטופלים בחלק הציבור יחסי מרווח את מאריך.

Ritonavir בחולים שלישית

ההולכה במערכת קיימות הפרעות, בסיסית מבנית לב מחלת עם בחולים בזהירותRitonavir - ב להשתמש יש
 בהולכה הפרעות לפתח מוגבר בסיכון להיות עשויים אלו חולים שכן, קרדיומיופתיות, איסכמית לב מחלת,

.לבבית

(-PR ה מרווח את שמאריכות אחרות תרופות עםritonavir  של משותף מתן של-PR ה מרווח על ההשפעה
 לנקוט יש, מכך כתוצאה. הוערכה לא-atazanavir) ו דיגוקסין, אדרנרגיים בטא חוסמי, סידן תעלות חוסמי כולל

 מומלץCYP3A.  ידי על המועברות תרופות עם במיוחד, אלו תרופות עםritonavir  של משותף בטיפול בזהירות
.קליני ניטור

 כבד תגובות / בכבד רעילות5.3
Atazanavir

 חולים. לעלות עלול אטאזנאביר שריכוז מכיוון בכבד פגיעה עם לחולים אטאזנאביר מתן בעת זהירות לנקוט יש
 בסיכון להיות עלולים הטיפול לפני בטרנסמינאזות ניכרות עליות אוC  אוB  הפטיטיס של נגיפיים זיהומים עם

נוספת להתפתחות מוגבר

5

4173147: אסמכתא מזהה



ב הטיפול התחלת לפני כבד מעבדת בדיקות לערוך יש, אלה בחולים. כבד פיצוי אי או טרנסמינאזות עליות
atazanavir-(8.8) ספציפיות באוכלוסיות שימושו (6.3) שליליות תגובותראה[ הטיפול ובמהלך.[

Ritonavir
 התרחשו, וצהבת קלינית, רגילה כבד דלקת של העליון מהגבול5  פי על העולות בכבד טרנסמינאזות עליות

 לעליות מוגבר סיכון יתכן. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב או לבד ריטונוויר שקיבלו בחולים
 עם לחוליםritonavir  מתן בעת זהירות לנקוט יש, לכן. הבסיסיתC  אוB  הפטיטיס עם בחולים טרנסמינאזות

, אלו בחוליםALT AST/ של מוגבר מעקב לשקול יש. הפטיטיס או כבד באנזימי הפרעות, קיימות כבד מחלות
(8.8) ספציפיות באוכלוסיות שימושראה[ בריטונוויר הטיפול של הראשונים החודשים שלושת במהלך במיוחד

.[

 בחולים כלל בדרך התרחשו אלה. מוות מקרי כמה כולל, הכבד של לקוי תפקוד על קליניים דיווחים היו
.מתקדם איידס עם או/ו במקביל תרופות מספר הנוטלים

הלבלב דלקת5.4
 במקרים. היפרטריגליצרידמיה שפיתחו אלו כולל, בריטונוויר טיפול שקיבלו בחולים נצפתה הלבלב דלקת

 בטריגליצרידים לעלייה מוגבר בסיכון להיות עשויים מתקדמתHIV  מחלת עם חולים. הרוגים נצפו מסוימים
( קליניים תסמינים להופיע יש אם לבלב דלקת לשקול יש. (5.7)] זהירות ואמצעי אזהרותראה[ לבלב ולדלקת
 המרמזים) בסרום עמילאז או ליפאז בערכי עלייה כגון( מעבדה בערכי חריגות או) בטן כאבי, הקאות, בחילות

 בריטונוויר הטיפול את ולהפסיק אלה תסמינים או סימנים המציגים מטופלים להעריך יש. לבלב דלקת על
.בלבלב דלקת של אבחנה מתקיימת אם

 פריחה/יתר רגישות/אלרגיות תגובות5.5
Atazanavir

 שטופלו מהחולים-20% בכ התרחשה) לסיבתיות קשר ללא, הדרגות בכל( פריחה, מבוקרים קליניים בניסויים
 הפריחה ומשך שבועות7.3  היה קליניים במחקרים הפריחה להופעת עד החציוני הזמן-atazanavir. ב

. בינוניות עד קלות מקולופפולאריות עור התפרצויות כלל בדרך היו פריחות. שבועות1.4  היה החציוני
 של בשיעור המתרחשת( חמורה או בינונית פריחה של לוואי תגובות מוצגות הבודדים הקליניים במחקרים

 ללא קרובות לעתים נמשךAtazanavir  עם מינון]. (6.1) שליליות תגובותראה[-2%) ל שווה או-2% מ יותר
 יש-1%. מ פחות היה קליניים בניסויים פריחה בשל הטיפול הפסקת שיעור. פריחה שפיתחו בחולים הפרעה

, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת של מקרים. חמורה פריחה מתפתחת אםAtazanavir - ב הטיפול את להפסיק
 תסמינים ותסמונת אאוזינופיליה, סמים פריחה כולל, רעילות עור והתפרצויות מולטיפורמה אריתמה

].(4) נגד התוויותראה[ אטאזנאביר שקיבלו בחולים דווחו(DRESS),  סיסטמיים

Ritonavir
. ואנגיואדמה ברונכוספזם, קלות עור התפרצויות, אורטיקריה כולל אלרגיות תגובות על דווחritonavir  עם

 אם הטיפול את הפסק. ונסון'סטיבנס-ג ותסמונת(TEN)  רעיל אפידרמיס נמק, אנפילקסיס של מקרים גם דווחו
.קשות תגובות מתפתחות

היפרבילירובינמיה5.6
 לעיכוב הקשור) מצומד לא( עקיף בבילירובין אסימפטומטיות עליות חוויםatazanavir  הנוטלים החולים רוב
ב הטיפול הפסקת עם הפיכה זו היפרבילירובינמיהtransferase )UGT( -glucuronosyl .UDP של

.atazanavir-אטיולוגיות עבור היפרבילירובינמיה עם המתרחשות בכבד טרנסמינאזות עליות להעריך יש 
 הבילירובין בכמות מתמשכת עלייה שחווים מטופלים עבור זמינים טווח ארוכי בטיחות נתוני אין. חלופיות
 או צהבת אם-atazanavir ל אלטרנטיבי אנטי-רטרו-ויראלי טיפול לשקול ניתןULN. 5  מפי הגבוהה הכוללת

 של מינון הפחתת. המטופלים עבור קוסמטיים חששות מהווים בילירובין לעליית הקשורים סקלרלי איקטרוס
atazanavirארוך טווח מאז מומלצת אינה
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].6.2)(6.1,  שליליות תגובותראה[ הוכחה לא מופחתים מינונים של היעילות

בליפידים הפרעות5.7

 הכולל הכולסטרול בריכוז ניכרת לעלייה הביאsaquinavir  עם בשילוב או לבד-ritonavir ב טיפול
 הטיפול התחלת לפני וכולסטרול טריגליצרידים בדיקת לבצע יש]. (6.1) שליליות תגובותראה[ והטריגליצרידים

 תוך, קלינית בהתאמה בשומנים בהפרעות לטפל יש. הטיפול במהלך תקופתיים ובמרווחים בריטונוויר
ritonavir עם אפשרית תרופתית אינטראקציה בכל התחשבות

].(7) תרופתיות אינטראקציותו(4) נגד התוויותראה[ רדוקטאזCoA HMG  ומעכבי

וכוללית נפרוליתיאזיס5.8
 נזקקו מהחולים חלק. באטזנאביר טיפול שקיבלו-HIV ב נגועים בחולים נפרוליתיאסיס של מקרים דווחו

 לא, קליני תרגול במהלך מרצון דווחו אלו שאירועים מכיוון. סיבוכים היו ולחלקם נוסף טיפול לצורך לאשפוז
 ניתן, כולליתיאסיס או/ו נפרוליתיאזיס של תסמינים או סימנים מתרחשים אם. התדירות את להעריך ניתן

].(6.4) שליליות תגובותראה[ הטיפול של הפסקה או זמנית הפסקה לשקול

תרופתיות אינטראקציות עקב חמורות לוואי לתגובות סיכון5.9
 ידי על חומרים חילוף שעברו תרופות המקבלים בחוליםCYP3A,  מעכבritonavir,  עםatazanavir  התחלת
CYP3Aידי על מטבוליזם שעברו תרופות התחלת או  CYP3Aקיבלו שכבר בחולים  atazanavirעם  ,ritonavir
 המעכבות תרופות התחלתCYP3A.  ידי על מטבוליזם שעברו תרופות של הפלזמה ריכוזי את להגביר עשויה

. בהתאמהritonavir,  עםatazanavir  של הריכוזים את להקטין או להעלות עשויהCYP3A  מעוררות או
:ל להוביל עשויות אלו אינטראקציות

 קטלניים או חיים מסכני, חמורים לאירועים להוביל העלולות, קלינית מבחינה משמעותיות לוואי תגובות•
.נלוות תרופות של יותר גדולה מחשיפה כתוצאה

ritonavir. עםatazanavir  של יותר גדולה מחשיפה קלינית מבחינה משמעותיות לוואי תגובות•

.עמידות של אפשרי ופיתוחritonavir  עםatazanavir  של הטיפולי האפקט אובדן•

, תרופתיות בין וידועות אפשריות משמעותיות אינטראקציות של ניהול או למניעה לשלבים8  טבלה ראה
 תרופתיות לאינטראקציות הפוטנציאל את שקול. (7.3)] תרופתיות אינטראקציות ראה[מינון המלצות כולל
-ritonavir/ ב טיפול במהלך נלוות תרופות סקירתritonavir- ;atazanavir/ב הטיפול ובמהלך לפני

;atazanavir(4)  נגד התוויות ראה[הנלוות לתרופות הקשורות השליליות התגובות אחר ולעקוב
.(7)] תרופתיות ואינטראקציות

היפרגליקמיה/סוכרת5.10
 במעכבי טיפול המקבלים-HIV ב נגועים בחולים דווחו והיפרגליקמיה קיימת סוכרת של החמרה, חדשה סוכרת

 תרופות או אינסולין של מינון התאמת או להתחלה נזקקו מהחולים חלק. וריטונוויר אטזנאביר כולל, פרוטאז
. סוכרתית קטואצידוזיס התרחשה מסוימים במקרים. אלו באירועים טיפול לצורך הפה דרך היפוגליקמיות

 אלו שאירועים מכיוון. מסוימים במקרים נמשכה היפרגליקמיה, פרוטאז במעכבי הטיפול את שהפסיקו בחולים
 במעכבי טיפול בין סיבתי קשר הוכח ולא תדירות של הערכות לבצע ניתן לא, קליני תרגול במהלך מרצון דווחו

 תגובות ראה[ סוכרת של החמרה או חדשה סוכרת, היפרגליקמיה אחר מעקב שקול. אלו לאירועים פרוטאז
].(6.4) שליליות

החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת5.11

 כולל, משולב אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול שטופלו-HIV ב נגועים בחולים דווחה החיסון מערכת שיקום תסמונת
 החיסון שמערכת חולים, משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול של הראשוני השלב במהלך. וריטונוויר אטאזנאביר

דלקת לפתח עלולים מגיבה שלהם
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jiroveci ,ציטומגלווירוס, זיהוםaviumMycobacterium כגון( שיוריים או אופורטוניסטיים לזיהומים תגובה
Pneumocystisנוספים וטיפול הערכה לחייב עשויה אשר), שחפת או, ריאות דלקת.

 גם להתרחשות דווחוBarré (Guillain- ותסמונת פולימיוזיטיס, גרייבס מחלת כגון( אוטואימוניות הפרעות
 רבים חודשים להתרחש ויכול, יותר משתנה להופעת עד הזמן, זאת עם, החיסון מערכת שיקום של במסגרת

.הטיפול תחילת לאחר

שומן של מחדש חלוקה5.12

 בזבוז), תאו דבשת( צווארי גב שומן הגדלת, מרכזית יתר השמנת כולל בגוף שומן של הצטברות/מחדש חלוקה
. אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבלים בחולים נצפו" כוסינגואיד מראה"ו חזה הגדלת, פנים דלדול, פריפריאלי

.סיבתי קשר הוכח לא. כיום ידועים אינם אלו אירועים של הטווח ארוכות וההשלכות המנגנון

המופיליה5.13
-B וA  מסוג המופיליה עם בחולים, והמארתרוזיס ספונטניות עור המטומות כולל, מוגבר דימום על דיווחים היו

 ביותר. נוסףVIII  פקטור ניתן מהחולים בחלק-ritonavir. וatazanavir  כולל, פרוטאז במעכבי שטופלו
 בין סיבתי קשר הוכח לא. מחדש הוחזר או נמשך פרוטאז במעכבי הטיפול, המדווחים מהמקרים ממחצית

.אלו אירועים לבין פרוטאז במעכבי טיפול

צולבת התנגדות/התנגדות5.14
ל עמידות-ritonavir. וatazanavir  כולל, פרוטאז מעכבי בקרב צולבת עמידות של שונות דרגות נצפו

atazanavir-(12.4) קלינית פרמקולוגיהראה[ אחרים פרוטאז במעכבי הבא השימוש את למנוע שלא עלולה.[

מעבדה בדיקות5.15
 יש. שתן וחומצתSGOT )AST(, SGPT )ALT(, GGT, CPK , כולסטרול, טריגליצרידים מגבירRitonavir  כי הוכח
 מתרחשים אם או תקופתיים ובמרווחים בריטונאביר הטיפול התחלת לפני מתאימות מעבדה בדיקות לבצע

.הטיפול במהלך קליניים תסמינים או סימנים

6
.התווית של אחרים בחלקים יותר רב בפירוט נדונות הבאות הלוואי תופעות

](5.1) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ תרופתיות אינטראקציות•
](5.2) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ ציבור יחסי מרווחי הארכת/לבבית בהולכה הפרעות•
](5.5) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ פריחה/יתר רגישות/אלרגיות תגובות•
](5.3) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ כבד תגובות/בכבד רעילות•
](5.6) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ היפרבילירובינמיה•
](5.8) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ וכוליתיאזיס נפרוליתיאזיס•
](5.4) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ הלבלב דלקת•

שליליות תגובות

 התגובות שיעורי את ישירות להשוות ניתן לא, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
 שלא וייתכן אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים תרופה של הקליניים בניסויים שנצפו השליליות
.בפועל שנצפו השיעורים את משקפים

במבוגרים קליני בניסוי ניסיון6.1

לטיפול תמימים מבוגרים במטופלים שליליות תגובות
 בניסוייםHIV -1-ב נגועים חולים1625  על מבוסס לטיפול תמימים במבוגריםatazanavir  של הבטיחות פרופיל
.ג"מritonavir 100  עם ג"מatazanavir 300  קיבלו חולים536 . קליניים
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.ופריחה סקלרה/צהבת, בחילות הן ביותר השכיחות הלוואי תופעות

 מהמטופלים-2% ל שווה או-2% מ יותר אצל שדווחו חמורה או בינונית בעוצמה נבחרות קליניות לוואי תגובות
2. בטבלה מוצגות ג"מritonavir 100  עם ג"מAtazanavir 300  כולל משולב טיפול המקבלים לטיפול תמימים

מ יותר אצל שדווחה חמורה או בינונית בעוצמהאמתעוררות לוואי תגובות-  נבחר טיפול2:  טבלה
AI424-138 לימודב,לטיפול שנאיבים המבוגרים מהמטופלים-2% ל שווה או-2%

גשבועות96גשבועות96

100  וטנופוביר) ביום פעם( ג"מ
ritonavir300  עם ג"מAtazanavir
דאמטריציטבין עם

ritonavir400  עם ג"מlopinavir
) ביום פעמיים( ג"מ100

דemtricitabine עם וטנופוביר

)n=441()n=437(

עיכול מערכת

4%8%בחילה
*5%סקלרלי איקטרוס/צהבת

2%12%ׁשלִׁשּול
ונספחים עור

3%2%פריחה
.זו טיפול בזרוע דווח לא*
.הטיפול למשטר ידוע לא או ודאי, סביר, אפשרי קשר של אירועים כוללא
atazanavir. המכיל המשטר על מבוססב
.בטיפול חציון זמןג
.ביום פעם אמטריציטבין ג"מ200 , טנופוביר ג"מ300 : קבוע מינון כשילובד

בטיפול מנוסים מבוגרים בחולים שליליות תגובות
 בניסוייםHIV -1-ב נגועים חולים119  על מבוסס בטיפול מנוסים במבוגריםatazanavir  של הבטיחות פרופיל
.קליניים

.ומיאלגיה סקלרלי איקטרוס/צהבת הן ביותר השכיחות הלוואי תופעות

 מהמטופלים-2% ל שווה או-2% מ יותר אצל שדווחו חמורה או בינונית בעוצמה נבחרות קליניות לוואי תגובות
3. בטבלה מוצגותritonavir Atazanavir/ שקיבלו בטיפול המנוסים

חמורה או בינונית בעוצמהאמתעוררות לוואי תגובות-  נבחר טיפול3:  טבלה

ב,במבוגרים בטיפול המנוסים מהמטופלים-2% ל שווה או-2% מ יותר אצל דווח
AI424-045 לימוד

גשבועות48

ritonaviratazanavir/300/100  ג"מ
NRTI +tenofovir +  ביום פעם

גשבועות48

ritonavirlopinavir/400/100  ג"מ
+tenofovir + דביום פעמיים

NRTI
)n=119()n=118(
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בכללותו הגוף

*2%חום
עיכול מערכת

*9%סקלרלי איקטרוס/צהבת
3%11%ׁשלִׁשּול
3%2%בחילה
עצבים מערכת

<2%1%דּכִָאֹון
והשרירים השלד מערכת

*4%מיאלגיה
.זו טיפול בזרוע דווח לא*
.הטיפול למשטר ידוע לא או ודאי, סביר, אפשרי קשר של אירועים כוללא
atazanavir. המכיל המשטר על מבוססב
.בטיפול חציון זמןג

בטיפול תמימים בחולים מעבדה חריגות
100  עם ג"מatazanavir 300  כולל משולב בטיפול שטופלו, לטיפול תמימים מבוגרים חולים של האחוזים

ritonavir4. בטבלה מוצגים4  עד3  דרגה מעבדה חריגות עם ג"מ

מהמבוגרים-2% ל שווה או יותר אצל שדווחו4  עד3  מדרגות מעבדה חריגות4:  טבלה
AI424-138 לימודא,לטיפול תמימים מטופלים

100  אחת פעם( ג"מבשבועות96
ritonavir300  עם ג"מatazanavir
עם וטנופוביר) יומי

דאמטריציטבין

)n=441(

בשבועות96

ג"מ400  לופינאביר
( ג"מritonavir 100  עם

וטנופוביר) ביום פעמיים
דאמטריציטבין עם

)n=437( גלהְגַּבִילמׁשִתְנַהֶ

גבָֹוהַּכִימִיהָ

/ASTSGOTULN x≤5.13%1%
/ALTSGPTULN x≤5.13%2%

<ULN x≤2.644%1%בילירובין הכל סך
ULN x≤2.12%2%ליפאז

ULN x≤5.18%7%קינאז קריאטין
11%25%ל"ד/ג"מ240 ≥כולסטרול הכל סך

נמָּוךהמטולוגיה

35%2%מ"מ/תאים<750נויטרופילים
atazanavir. המכיל המשטר על מבוססא
.בטיפול חציון זמןב
ULN=  נורמה של עליון גבול.ג
.ביום פעם אמטריציטבין ג"מ200 , טנופוביר ג"מ300 : קבוע מינון כשילובד

בטיפול מנוסים בחולים מעבדה חריגות
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 חריגות עםritonavir atazanavir/ כולל משולב בטיפול שטופלו בטיפול מנוסים מבוגרים חולים של האחוזים
5. בטבלה מוצגים4  עד3  דרגה מעבדה

 המנוסים מהמטופלים-2% ל שווה או-2% מ יותר אצל שדווחו4  עד3  מדרגות מעבדה חריגות5:  טבלה
אAI424-045 מחקר, במבוגרים בטיפול

בשבועות48

/ritonaviratazanavir
ביום פעם ג"מ300/100

NRTI + tenofovir+

בשבועות48

/ritonavirlopinavir
פעמיים ג"מ400/100

+tenofovir + דיומי יום
NRTI

)n=119()n=118(גלהְגַּבִילמׁשִתְנַהֶ

גבָֹוהַּכִימִיהָ

/ASTSGOTULN x≤5.13%3%
/ALTSGPTULN x≤5.14%3%

<ULN x≤2.649%1%בילירובין הכל סך
ULN x≤2.15%6%ליפאז

ULN x≤5.18%8%קינאז קריאטין
25%26%ל"ד/ג"מ240 ≥כולסטרול הכל סך

8%12%ל"ד/ג"מ751 ≥טריגליצרידים
<5%1%ל"ד/ג"מ251 ≥גלוקוז

נמָּוךהמטולוגיה

32%3%מ"מ/תאים<50,000דם טסיות
37%8%מ"מ/תאים<750נויטרופילים

atazanavir. המכילים) ים(משטר על מבוססא
.בטיפול חציון זמןב
ULN=  נורמה של עליון גבול.ג

לטיפול תמימים בחולים הבסיס מקו שינוי, ליפידים

 כולסטרול, כולסטרולLDL, HDL- בכולסטרול הבסיס מקו שינוייםAI424-034,  ומחקרAI424-138  מחקר עבור
6. בטבלה מוצגים וטריגליצרידים כולל
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AI424-138 מחקר, הבסיס מקו ממוצע שינוי, שומנים ערכי6: טבלה

/ritonavirAtazanavirב,א/ritonavirlopinavirֵהסַפְִירהָ לפִני

באסלי
לא

באסלי
לא 96 שבוע48 שבוע96 שבוע48 שבוע

ד/ג"מ
ל

ד/ג"מ
ל

אן'צ
geד

ד/ג"מ
ל

אן'צ
geד

ד/ג"מ
ל

ד/ג"מ
ל

אן'צ
geד

ד/ג"מ
ל

אן'צ
geד

)n=42
)ה8

)n=37
)ה2

)n=37
)ה2

)n=34
)ה2

)n=34
)ה2

)n=42
)ה4

)n=33
)ה5

)n=33
)ה5

)n=29
)ה1

)n=29
)ה1

LDL-
92105+14%105+14%93111+19%110+17%וכולסטרול

HDL-
3746+29%44+21%3648+37%46+29%וכולסטרול

הכל סך

149169+13%169+13%150187+25%186+25%וכולסטרול

126145+15%140+13%129194+52%184+50%וטריגליצרידים
 ג"מritonavir 100  ג"מ300 : הקבוע המינון שילוב עם ביום פעם ג"מtenofovir, 200  ג"מemtricitabine  ביום פעם.א

300Atazanavir  עם
 נעשה, המחקר בתחילת. אלה בניתוחים נכללו לא בדם שומנים מפחיתי חומרים התחלת לאחר שהתקבלו ערכיםב

ritonavir .atazanavir/ בזרוע-1% וritonavir lopinavir/ הטיפול בזרוע-1% ב בדם שומנים מפחיתי בחומרים שימוש
 בזרוע-2% וritonavir lopinavir/ הטיפול בזרוע-8% ב בדם שומנים מפחיתי בחומרים שימוש נעשה48,  שבוע עד

/ritonavir .atazanavirהטיפול בזרוע-10% ב בדם שומנים מפחיתי בחומרים שימוש נעשה96,  שבוע עד /ritonavir
lopinavirבזרוע-3% ו /ritonavir.atazanavir

 ג"מritonavir 100  ג"מ200 , טנופוביר ג"מ300  הקבוע המינון שילוב עם ביום פעמיים ג"מemtricitabine  ביום פעם.ג
400Lopinavir  עם

 או48  ושבוע בסיס ערכי עם חולים עבור הבסיס מקו המטופל בתוך השינויים של הממוצע הוא הבסיס מקו השינויד
.בהתאמה96,  שבוע או48  לשבוע הבסיסיים הערכים בין פשוט לא הבדל והוא96,  שבוע

ה

ו

.תעַנֲִית. נמדד כולסטרולLDL- עם החולים מספר

בטיפול מנוסים בחולים הבסיס מקו שינוי, ליפידים
ו, כולל כולסטרול, כולסטרולLDL, HDL- בכולסטרול הבסיס מקו שינוייםAI424-045,  מחקר עבור

ritonavir atazanavir/ עם יותר נמוכה הייתה שנצפה הדיסליפידמיה עוצמת7.  בטבלה מוצגים טריגליצרידים
.הוכחה לא כאלה ממצאים של הקלינית ההשפעה, זאת עםritonavir .lopinavir/ עם מאשר
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AI424-045 מחקר, הבסיס מקו ממוצע שינוי, ליפידים ערכי7: טבלה

/ritonavirAtazanavirב,א/ritonavirlopinavirֵהסַפְִירהָ לפִני

בסיס קו
ל"ד/ג"מ

)n=111ה(

48 שבוע
ל"ד/ג"מ

)n=75ה(

48 שבוע
דשינוי

)n=74ה(

בסיס קו
ל"ד/ג"מ

)n=108ה(

48 שבוע
ל"ד/ג"מ

)n=76ה(

48 שבוע
דשינוי

)n=73ה(
וכולסטרול

10898-10%104103 +1%

HDL-4039 -7%3941 +2%כולסטרול

6%+ 8%181187- 188170כולסטרול הכל סך

וטריגליצרידים
215161 -4%196224+30%

א

ב

1. NRTI +300  טנופוביר+  ריטונביר+  ביום פעם ג"מAtazanavir
 נעשה, המחקר בתחילת. אלה בניתוחים נכללו לא בדם שומנים מפחיתי חומרים התחלת לאחר שהתקבלו ערכים
ritonavir/ בזרוע-4% וritonavir lopinavir/ הטיפול בזרוע-4% ב בדם שומנים מפחיתי בחומרים שימוש

.atazanavirהטיפול בזרוע-19% ב בדם שומנים מפחיתי בחומרים שימוש נעשה48,  שבוע עד /ritonavir lopinavirו
ritonavir.atazanavir/ בזרוע-8%

ג

ד

1. NRTI + tenofovir +( BIDג"מ /ritonavir )400/100Lopinavir
48,  ושבוע בסיס ערכי עם חולים עבור הבסיס מקו המטופל בתוך השינויים של הממוצע הוא הבסיס מקו השינוי

48. לשבוע הבסיס של הממוצעים הערכים בין פשוט לא הבדל והוא
ה

ו

.תעַנֲִית. נמדד כולסטרולLDL- עם החולים מספר

ילדים בחולים קליני בניסוי ניסיון6.2
 לפחות שנים6  בני ילדים בחולים הוכחוritonavir  ובלי עםatazanavir  קפסולות של והסבילות הבטיחות

 נמצא6  לגיל מתחת ילדים בחולים-atazanavir ב השימוש. הפתוחה התווית בעל הרב-מרכזי הקליני מהניסוי
.בבדיקה

 שנצפה לזה כלל בדרך דומה היה18)  לגיל מתחת עד(6  ילדים בחוליםatazanavir  של הבטיחות פרופיל
 או-5% מ יותר(4  עד2  מדרגות ביותר השכיחות הלוואי תופעות. במבוגריםatazanavir  של קליניים במחקרים

 איקטרוס/צהבת(18%),  חום(21%),  שיעול היו בילדים בחולים שדווחו) לסיבתיות קשר ללא-5%, ל שווה
 כאבי(7%),  היקפית בצקת(8%),  ראש כאבי(9%),  שלשולים(12%),  הקאות( 14%),  פריחה(15%),  סקלרלי

 אטריונו-חדרית חסימה(6%).  ורינוריאה(6%),  צפצופים(6%),  פה-לוע כאבי(6%),  באף גודש(6%),  גפיים
3  מדרגות ביותר השכיחות המעבדתיות הפרעות. מהחולים-2% מ בפחות דווחה שנייה מדרגה אסימפטומטית

 נויטרופניה58%), , ל"ד/ג"מ-3.2 מ יותר( הכוללת הבילירובין בכמות עלייה היו ילדים בחולים שהתרחשו4  עד
(4%). והיפוגליקמיה(9%)

 ניסויים במהלך שנצפה הלוואי תופעות פרופיל. שנים21  עד אחד חודש גיל מעל ילדים מטופלים-265 ב נחקר.
 ,Ritonavirבטבליות אחד מרכיבAtazanavir  ו- ,Ritonavir מבוגרים חולים של לזה דומה היה בילדים קליניים

 בעוצמה לתרופות הקשורות היחידות הקליניות הלוואי תופעות היו בעור אלרגיה/ופריחה שלשולים, הקאות
 של קליניים לניסויים שנרשמו בילדים מהמטופלים-2% ל שווה או-2% מ יותר אצל שנצפו חמורה עד בינונית

.ritonavir

במעבדה חריגות
 עם טיפול שקיבלו בילדים מהמטופלים-3% מ יותר אצל התרחשו4  עד3  מדרגות הבאות המעבדה חריגות

ritonavir(7%),  היפראמילסמיה(9%),  נויטרופניה: לאחור טראנסקריפטאז מעכבי עם בשילוב או לבד
מוגבר-AST ו(4%)  אנמיה(5%),  טרומבוציטופניה
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.(3%)

C הפטיטיס או/וB  הפטיטיס בנגיף במקביל שנדבקו חולים6.3
C. אוB  הפטיטיס של היסטוריה עם בחולים כבד תפקודי בדיקות אחר לעקוב יש

 חולים-51 ו, ביום פעם ג"מ100 /ג"מritonavir atazanavir/-300 ב שטופלו חולים,AI424-138 60  במחקר
 של קבוע מינון עם אחד כל, ביום פעמיים ג"מ100 /ג"מritonavir lopinavir/400  עם שטופלו

,tenofoviremtricitabineהפטיטיס עבור סרו-חיוביים היו  Bרמות. ללימודים בכניסה' ג או/ ו  ALTמפי גבוהות 
 מהחולים(4/50) -8% וritonavir- atazanavir/ב שטופלו מהמטופלים(6/60) -10% ב התפתחו-ULN מ5

 שטופלו מהמטופלים(6/60) -10% ב התפתחו-ULN מ5  מפי גבוהותAST  רמותritonavir .lopinavir/ שטופלו
ritonavir.lopinavir/ שטופלו מהחולים(0/50)  אחד ואףritonavir- atazanavir/ב

 חולים-18 ו, ביום פעם ג"מ100 /ג"מritonavir atazanavir/-300 ב שטופלו חולים,AI424-045 20  במחקר
 עםC  או/וB  להפטיטיס סרו-חיוביים היו, ביום פעמיים ג"מ100 /ג"מritonavir lopinavir/400  עם שטופלו

-ritonavir/ב שטופלו מהמטופלים(5/20) -25% ב התפתחוULN 5  מפי גבוהותALT  רמות. המחקר כניסת
atazanavirרמות. ריטונוויר/בלופינאביר שטופלו מהחולים(1/18) -6% ו  ASTמ5  מפי גבוהות ULN-ב התפתחו

.ritonavirlopinavir/ שטופלו מהחולים(1/18) -6% וritonavir- atazanavir/ב שטופלו מהחולים(2/20) -10%

קליני ניסיון6.4

Ritonavir-ו  Atazanavirבטבליות אחד מרכיבAtazanavir, 

 מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון-atazanavir. ב השיווק לאחר השימוש במהלך זוהו הבאים האירועים
 לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ידוע לא בגודל מאוכלוסיה

.לתרופות

ּבצַקֶתֶ:בכללותו הגוף

ראה[QTc  הארכת, שמאלי ענף בלוק, שלישית מדרגהAV  בלוק, שנייה מדרגהAV  בלוק:דם וכלי לב מערכת
].(5.2) זהירות ואמצעי אזהרות

הלבלב דלקת:העיכול מערכת

הכבד בתפקוד הפרעות:הכבד מערכת

.cholelithiasis, cholecystitis, cholestasis:כבד כבד הפרעות

](5.10) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ היפרגליקמיה, סוכרת:תזונה והפרעות מטבולית מערכת

ארתרלגיה:והשרירים השלד מערכת

אינטרסטיציאלית כליות דלקת], (5.8) זהירות ואמצעי אזהרותראה[ נפרוליתיאזיס:הכליות מערכת

, גירוד(5.5)], זהירות ואמצעי אזהרותו(4) נגד התוויותראה[ מקולופפולרית פריחה, התקרחות:ונספחים עור
אנגיואדמה

Ritonavir-ו  Atazanavirבטבליות אחד מרכיבRitonavir, 
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 מכיווןritonavir.  של השיווק לאחר השימוש במהלך דווחו) בתווית לכן קודם צוינו שלא( הבאות הלוואי תופעות
 לבסס או תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן לא, ידוע לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו שתגובות

.לריטונוויר לחשיפה סיבתי קשר

בכללותו הגוף

 אי או, דם לחץ ליתר הגורמת ולעיתים, העיכול במערכת לתסמינים קשורה כלל בדרך, התייבשות על דווח
.ידועה התייבשות ללא כליות ספיקת ואי אורתוסטטי דם לחץ תת, סינקופה דווחו כן כמו. כליות ספיקת

 על המאופיינת ארגוט של חריפה לרעילות נקשר דיהידרו-ארגוטמין או ארגוטמין עםritonavir  של משותף מתן
.המרכזית העצבים מערכת כולל אחרות ורקמות הגפיים של ואיסכמיהvasospasm  ידי

דם וכלי לב מערכת

 אזהרות ראה[ דווחו ימני ענף בלוק, שלישית מדרגהAV  בלוק, שנייה מדרגהAV  בלוק, ראשונה מדרגהAV  בלוק
)].(5.2 זהירות ואמצעי

, נפאזודון, מקסילטין, דיסופרמיד עם במקביל ניתנה ריטונוויר כאשר ונוירולוגיים לבביים אירועים על דווח
.תרופתית בין אינטראקציה של האפשרות את לשלול ניתן לא. בטא וחוסמי פלוקסטין

האנדוקרינית מערכת

 או פרופיונאט פלוטיקזון עם במקביל ניתנהritonavir  כאשר דווחו הכליה יותרת ודיכוי קושינג תסמונת
.בודסוניד

עצבים מערכת
.דם וכלי לב מערכת ראה, כן כמו. התקפים על דיווחים היו השיווק לאחר

עוריות התת וברקמות בעור הפרעות

(TEN). רעיל אפידרמיס נמק על דווח

7
.(12.3) קלינית פרמקולוגיהו(4) נגד התוויותגם ראה

תרופות בין אינטראקציות

 אחרות תרופות על להשפיע פוטנציאל7.1
Atazanavir

 הטיפוליות ההשפעות את להאריך או להגביר שעלול האחרת התרופה של הפלזמה ריכוזי להגדלת לגרום עלול.
 של משותף מתןatazanavir  ידי על בעיקר המחולקות ותרופותCYP3A  אוUGT1A1  שלה והשליליות
-UGT1A1.ו  CYP3Aשל מעכב הוא Atazanavir

 משמעותיות אינטראקציות צפויות לאCYP2C8,  של מצעים עם יחד מנוהלritonavir  עםatazanavir  כאשר
](12.3).12  טבלה, קלינית פרמקולוגיהלרִאְֹות[. קלינית מבחינה

 כאשר להשתנות עשויה במקביל שניתלת תרופה עלCYP3A  בתיווך התרופתיות האינטראקציות גודל
ritonavir עבור המרשם על המלא המידע את ראהritonavir.  עם יחד ניתנת אטאזנאביר
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ritonavir. עם תרופתיות אינטראקציות על מידע

Ritonavir

 של הפלזמה ריכוזי את להגביר ועלול3A )CYP3A(  P450 ציטוכרום של מעכב הואRitonavir  כי נמצא
 ובעליCYP3A  ידי על נרחב חומרים חילוף שעברו תרופות כי נראהCYP3A.  ידי על בעיקר המחולפים חומרים

 ניתנים הם כאשר3)  מפי יותר(-AUC ב גדולה לעלייה ביותר הרגישים הם ראשון מעבר של גבוה מטבוליזם
 פינוי לצורך-CYP3A ב מאוד התלויות תרופות עםritonavir  של משותף מתן, לפיכךritonavir.  עם יחד

 עם משותף מתן. אסור, חיים מסכני או/ו חמורים לאירועים קשורים בפלזמה גבוהים ריכוזים עבורן ואשר
.נוסף ניטור או מינון התאמת לדרוש עשוי אחריםCYP3A  מצעי

transferase. glucuronosylכולל, אחרים אנזימים וכן -CYP2B6ו  CYP2C19 CYP2C9,-CYP3A, CYP1A2,גם 
 לגרום עלולAUC- כי נראה. פרופורציונלית מינון הפחתת לדרוש ואולי, האחרת התרופה שלRitonavir  ל גורם

 מעכב גםCYP2D6  של מצעים של משותף מתן. פחותה במידהCYP2D6  עםritonavir  ב2)  פי עד( לעלייה
Ritonavir

Atazanavir על להשפיע אחרות תרופות של פוטנציאל7.2
CYP3A4  אטאזנאביר של הטיפולית ההשפעה את ולהפחית בפלזמה אטאזנאביר ריכוזי את להפחית עשויות.

Atazanavir מצע הוא;CYP3A4  המעוררות תרופות, לכן

 מעכבי אםatazanavir  של בפלזמה מופחתים ריכוזים צפויים. עולה-pH שה ככל יורדתAtazanavir  מסיסות
.אטאזנאביר עם ניתנים לרצפטורים אנטגוניסטיםH2 או חציצה עם תרופות, חומצה נוגדי, פרוטונים משאבת

משמעותי פוטנציאל בעלות ואחרות מבוססות תרופתיות אינטראקציות7.3
 של שניהם או אחד עם תרופתיות מאינטראקציות כתוצאה למבוגרים קליניות והמלצות מינון מספקת8  טבלה

 על או תרופתיים בין אינטראקציה מחקרי על מבוססות אלו המלצותRitonavir. - וAtazanavir  טבליות
.יעילות אובדן או חמורים לאירועים ופוטנציאל הצפוי האינטראקציה גודל בשל חזויות אינטראקציות

 שינוי שיומלץ ייתכן: משמעותיות להיות שעלולות ואחרות מבוססות תרופתיות אינטראקציות8:  טבלה
 בטבלה המידע( צפויות אינטראקציות אואתרופתית אינטראקציה מחקרי על בהתבסס במשטר או במינון

)אחרת צוין אם אלאritonavir,  בלי או עם-atazanavir ל מתייחס

על משפיע

של ריכוז

Atazanavir או
במקביל תרופה

 :במקביל תרופות שיעור
קלינית הערהספציפיות תרופות

-HIVל אנטי-ויראליות תרופות

ReverseNucleoside
 טראנסקריפטאז מעכבי

:(NRTIs)
(EC)  אנטרי בציפוי כמוסות

בדידאנוזין מאוחסות בפורמולות

atazanavir↓
דידנוזין ↓

 טבליות עםatazanavir  של משותף מתן
 ניכרת לירידה הביא דידאנוזין מאוחסנות

 לתת מומלץ. לאטאזנאוויר בחשיפה
atazanavir)אוכל עם(

 תכשירים אחרי שעה או לפני שעתיים
 של סימולטני מתן. בדידאנוזין מאוחסנים

מזון עם-atazanavir וEC  דידנוזין
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 יש, לפיכך. לדידנוזין בחשיפה לירידה מביא
.שונים בזמניםEC  ודידנוזין אטאזנאביר לתת

ReverseNucleotide
fumarate  :טרנסקריפטאז מעכבי

disoproxiltenofovir

atazanavir↓
tenofovir↑

-Cו  AUCאת להפחית עשוי Tenofovirדקה

 טנופוביר עם יחד ניתן כאשרatazanavir.  של
 ג"מ300  אטאזנאביר לתת מומלץ, במבוגרים

( ג"מ300  וטנופוביר ג"מ100  ריטונביר עם
). אוכל עם יחידה יומית כמנה הכל

Atazanavirהטנופוביר ריכוזי את מגביר .
 ריכוזים. ידוע אינו זו אינטראקציה של המנגנון
 להעצים עלולים טנופוביר של יותר גבוהים

 כולל, לטנופוביר הקשורות לוואי תופעות
 תופעות אחר לעקוב יש. בכליות הפרעות

 חולים על לטנופוביר הקשורות לוואי
 לנשים. וטנופוביר אטאזנאביר המקבלים

וריטונביר עם אטאזנאביר הנוטלות בהריון

(2.2). ומתן מינון ראה, טנופוביר

Reverse-nucleosideNon
 )Transcriptase )NNRTIs:מעכבי

efavirenz

atazanavir↓-atazanavir.ל החשיפה את מקטין Efavirenz

 עם יחד אטאזנאביר לתת אין
efavirenzל בחשיפה ירידה עקב

.atazanavir-
Reverse-nucleosideNon
 :טרנסקריפטאז מעכבי

nevirapine

atazanavir↓
נוויראפין ↑

 עם יחד אטאזנאביר לתת אין
nevirapineבגלל:

•-atazanavir.את משמעותי באופן מפחית 
Nevirapine ל החשיפה

 הקשורה לרעילות פוטנציאלי סיכון•
 מוגברת חשיפות עקב לנביראפין
.לנביראפין

 לטין'ג כמוסות):פרוטאז מעכבי
( saquinavirרכות

saquinavir↑או עם, זה לשילוב מתאימות מינון המלצות 
 ובטיחות ליעילות בהתייחסritonavir,  בלי
saquinavir 1200 , קליני במחקר. נקבעו לא
 ג"מatazanavir 400  עם בשילוב ג"מ

) ביום פעם ניתנו כולם( ג"מ300  וטנופוביר
 של הפוך טרנסקריפטאז מעכבי בתוספת

[ נאותה יעילות סיפקו לא אנלוגי נוקלאוזיד
].(14.2) קליניים מחקרים ראה

 עם במקביל ניתנתatazanavir  אם↑ritonaviratazanavir:פרוטאז מעכבי
,ritonavir300  לתת מומלץ atazanavirג"מ 

ritonavir עם ביום פעם
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 עיין. אוכל עם ביום פעם ג"מ100
-ritonavir ל המלא המרשם במידע
 עם תרופתיות אינטראקציות על למידע

.ritonavir
 שלא למרותritonavir:Atazanavir/אחר פרוטאז מעכב ↑אחרים:פרוטאז מעכבי

ritonavir/ של משותף מתן, נחקר
atazanavirצפוי אחרים פרוטאז ומעכבי 

 הפרוטאז למעכבי החשיפה את להגביר
לא כזה משותף ניהול. האחר

.מּומלץָ
-HCVל אנטי-ויראליות תרופות

:פרוטאז מעכבי
boceprevir

↓atazanavir
↓ritonavir

-ritonavir/וboceprevir  של בו-זמני מתן
atazanavirבמצב החשיפה להפחתת הביא 

 משותף ניהול-ritonavir. ו-atazanavir ל יציב
של

ritonavir/ וboceprevir- מומלצים אינם.
atazanavir

↓telaprevirtelaprevir:פרוטאז מעכבי
atazanavir↑

-ritonavir/וtelaprevir  של בו-זמנית מתן
atazanavirל החשיפה להפחתת הביא

telaprevir-ל שהחשיפה בעוד, יציב במצב

atazanavir-גדלה יציב במצב.

אחרים סוכנים

ומחוצים חומצה סותרי

תרופות

atazanavir↓של מופחתים ריכוזים צפויים  atazanavir
 כולל, חומצה סותרי ניתנות אם בפלזמה
 לתת ישatazanavir.  עם, חציצה עם תרופות

Atazanavirאחת שעה או לפני שעתיים 
.אלו תרופות לאחר

:קצב הפרעות נגד תרופות
( לידוקאין, בפרידיל, אמיודרון
כינידין), סיסטמי

,בפרידיל, אמיודרון ↑
),סיסטמי( לידוקאין

כינידין

 בעל הואatazanavir  עם משותף מתן
/ו חמורות לוואי לתופעות לגרום פוטנציאל

 זהירות. נחקר ולא חיים מסכנות או
 של טיפולי ריכוז ניטור ומומלץ מוצדקת
 עם במקביל משמשות הן אם אלו תרופות

.atazanavir

 בעל הואatazanavir  עם משותף מתןוורפרין ↑וורפרין:קרישה נוגדי
 מסכן או/ו רציני דימום לייצר פוטנציאל

 )Ratio אחר לעקוב מומלץ. נחקר ולא חיים
Normalized.INR )International

את ישatazanavir  עם משותף ניהולטריציקלי ↑טריציקלי:דיכאון נוגדות תרופות
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 או/ו חמורות לוואי תופעות לייצר פוטנציאלדיכאון נוגדות תרופותדיכאון נוגדות תרופות
 ריכוז ניטור מומלץ. נחקר ולא חיים מסכני

 במקביל משמשות הן אם אלו תרופות של
.אטאזנאביר עם

-atazanavir ו-trazodone ב בו-זמני שימושטרזודון ↑טרזודון
 ריכוזי את להגביר עלולritonavir  בלי או עם

, בחילה של לוואי תופעות. בפלזמה הטרזודון
 נצפו וסינקופה דם לחץ תת, סחרחורת

. וריטונוויר טרזודון של משותף מתן בעקבות
 מעכב עם בטרזודון שימוש נעשה אם

CYP3A4כגון  ,atazanavirלהשתמש יש 
 של יותר נמוך מינון ולשקול בזהירות בשילוב
.טרזודון

:אפילפטיות אנטי תרופות

קרבמזפין
↓atazanavir
קרבמזפין↑

קרבמזפין של יציב למינון טיטרציה עברו.

 של המינון בהפחתת צורך שיהיה ייתכן,
 עשויritonavir-atazanavir/ קרבמזפין

קרבמזפין של הפלזמה רמות את להעלות

 ב טיפול שמתחילים חולים אם.
Ritonavir

atazanavir↓פנוברביטל, פניטואין
פניטואין↓

Ritonavir
 של הפלזמה רמות את להפחית עלול

atazanavir  כאשר. ופנוברביטל פניטואין
עם יחד מנוהלritonavir  עם

 ייתכןphenobarbital,  אוphenytoin  בין
 אוphenytoin  של מינון התאמת שתידרש

.phenobarbital

פנוברביטל↓

וlamotrigine  של משותף מתןלמוטריגין↓למוטריגין

atazanavir-עם  ritonavirעלול 
lamotrigine  ריכוזי את להפחית
 למוטריגין של מינון התאמת. בפלזמה

 עם במקביל מתן בעת להידרש עשויה
.וריטונוויר אטאזנאוויר

, קטוקונאזול:פטרייתיים אנטי
איטראקונאזול

/ritonavir:atazanavir
קטוקונאזול ↑

איטראקונאזול ↑

 רק נחקרketoconazole  של משותף מתן
 זניחה עלייה(ritonavir  ללאatazanavir  עם

 בשל). מקסימום-CוAUC- atazanavir ב
ketoconazole,  עלritonavir  של ההשפעה

 של גבוהים במינונים בזהירות להשתמש יש
ketoconazoleו itraconazole-)מ200  מעל"

ritonavir.atazanavir/ עם) ליום ג

לווריקונאזול לתת איןvoriconazole/ ritonavirAtazanavir:פטרייתיים אנטי
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 עם בנבדקים
CYP2C19תפקודי

:אלל
↓voriconazole

↓atazanavir

 אלאritonavir ,atazanavir/ המקבלים חולים
 לחולה סיכון/התועלת של הערכה אם

 יש-voriconazole. ב השימוש את מצדיקה
 לוואי תופעות לגבי בקפידה החולים את לנטר

 של יעילות ואובדן-voriconazole ל הקשורות
Voriconazoleאו  Atazanavirמתן במהלך 

-ritonavir/וVoriconazole  של משותף
.atazanavir

/ ritonavirAtazanavir
 ללא בנבדקים

CYP2C19תפקודי

:אלל
ווריקונזול↑

↓atazanavir

 קולכיצין עם יחדAtazanavir  לתת איןקולכיצין ↑קולכיצין:גאוט נגד
.כבד או כליות ליקוי עם לחולים

 עם במתן קולכיצין של מומלץ מינון
:אטאזנאביר

:גאוט בהתלקחויות טיפול
 ואחריה, אחת מנה עבור) אחת טבליה( ג"מ0.6
 על לחזור אין. שעה כעבור) טבליה חצי( ג"מ0.3

.ימים3  לפני הפעולה

:גאוט התלקחויות מניעת
פעמייםג"מ0.6  היה המקורי המשטר אם

ג"מ-0.3 ל המשטר את להתאים יש, ביום
.ביום פעם

, ביוםּפעַםַג"מ0.6  היה המקורי המשטר אם
 פעםג"מ-0.3 ל המשטר את להתאים יש

.אחר יום בכל אחת

 משפחתית תיכונית ים בקדחת טיפול
:(FMF)

כ לתת ניתן( ג"מ0.6  של מרבי יומי מינון

).ביום פעמיים ג"מ-0.3
 עד של ריפאבוטין מינון הפחתת מומלצתריפאבוטין ↑ריפאבוטין:חיידקים נוגדי

 פעמים3  או יומיים כל ג"מ150 , למשל(75%
מּוגדלָ). בשבוע

 לריפבוטין הקשורות לוואי לתופעות ניטור
נויטרופניה כולל

.מוצדקת

 עם רק-Bedaquiline ב להשתמש ישבדאקוולין ↑בדאקוולין
ritonavirמשותף במתן תועלת יש אם
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.הסיכון על עולה
ritonavir  עםatazanavir  התחלתקטיאפין ↑

quetiapine: הנוטלים בחולים
 כדי חלופי אנטי-רטרו-ויראלי טיפול שקול

 יש אם. לקווטיאפין בחשיפה עלייה למנוע
ה מינון את הפחיתו, משותף במתן צורך

quetiapine-ועקוב הנוכחי מהמינון-1/6 ל 
ל הקשורות לוואי תופעות אחר

.quetiapine-ב עיין

 תגובות ניטור על להמלצות מידע רושם.
quetiapine לוואי

 הנוטלים בחולים קווטיאפין התחלת
:ריטונביר עם אטאזנאביר

 עבור-quetiapine ל המרשם במידע עיין
quetiapine. של וטיטרציה ראשוני מינון

 ולורסידון:פסיכוטיות אנטי תרופות
quetiapine

.נגד התווית הוא-lurasidon ב השימושלורזידון ↑

 במתן מידאזולם:בנזודיאזפינים
בפרנטרלי

parenteral  של בו-זמני שימושמידאזולם ↑
midazolamעם  atazanavirלהגביר עלול 

.בפלזמהmidazolam  ריכוזי את
 במסגרת להיעשות צריך משותף מתן

 רפואי וניהול צמוד קליני ניטור המבטיחה
 או/ו נשימתי דיכאון של במקרה מתאים
 המינון הפחתת לשקול יש. ממושכת הרגעה

 יותר ניתנת אם במיוחדmidazolam,  של
 משותף מתןmidazolam.  של בודדת ממנה

atazanavir  עם הפה דרךmidazolam  של
.נגד התווית הוא

↑and diltiazemדילטיזם :סידן תעלות חוסמי
-diltiazemdesacetyl

 מינון הפחתת לשקול יש. מוצדקת זהירות
.א ניטור לבצע מומלץ-50%. ב דילטיאזם של

ritonavir/ של משותף ניהול. ג.ק
atazanavirעם  diltiazemנחקר לא.

-verapamilו

felodipine, nifedipine, nicardipine, 
סידן תעלת ↑

חוסם

 של טיטרציה לשקול יש. מוצדקת זהירות
הוא. ג.ק.א ניטור. הסידן תעלות חוסם

.מּומלץָ
 :אנדותלין לקולטן אנטגוניסטים

בוסנטן

atazanavir↓
bosentan↑ב המטופלים בחולים בוסנטן של משותף מתן

/ritonavir-:atazanavir
שקיבלו לחולים
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 בוסנטן עם התחל, לפחות ימים10  למשך.
 אחר יום כל או ביום פעם ג"מ62.5  של במינון

ritonavir/ אישית סבילות סמך על
atazanavir

ritonavir atazanavir/ של משותף מתן
:בבוסנטן המטופלים בחולים

 לפני שעות36  לפחות בבוסנטן הטיפול את להפסיק יש
10  לפחותritonavir- .atazanavir/ב הטיפול תחילת

 ישritonavir- ,atazanavir/ב הטיפול תחילת לאחר ימים
 יום כל או ביום פעם ג"מ62.5  במינון הבוסנטן את לחדש

.אישית סבילות על בהתבסס אחר

 :רדוקטאזCoA HMG- מעכבי
atorvastatin, rosuvastatin

אטורבסטטין ↑

rosuvastatin↑
 בזהירות-atorvastatin ה מינון את טטר

 מינון. הדרוש ביותר הנמוך במינון והשתמש
Rosuvastatinליום ג"מ10  על יעלה לא .

כולל, למיופתיה הסיכון

אלו תרופות עם בשילוב, אטאזנאביר כולל.

HIV, כאשר מוגברת להיות עשויה 
פרוטאז במעכבי משתמשים

rhabdomyolysis, 
 עם ביום פעם ג"מ :לטיפול תמימים בחולים↓atazanavirקולטן של אנטגוניסטים-2ח

 עם ג"מritonavir 100  להיות צריך אוכל
300atazanavir

 שעות10  לפחות או/ו, עם בו-זמנית ניתנת
HAn . לקולטן אנטגוניסט- H2 של מנה, לאחר

 לפמוטידין השווה לקולטן אנטגוניסט מינון2
 לפמוטידין השווה למינון עד ביום פעם ג"מ20
300  עם לשמש יכול ביום פעמיים ג"מ40

atazanavir100  עם ג"מ ritonavirג"מ 
.לטיפול תמימים בחולים

-Hש פעם בכל :בטיפול ניסיון בעלי בחולים
 המקבל לחולה ניתן לרצפטור אנטגוניסט2

atazanavirעם  ,ritonavirהH-2מינון 
 השווה מינון על יעלה לא קולטן אנטגוניסט
 את לתת ויש, ביום פעמיים ג"מ20  לפמוטידין

 בו-זמנית-ritonavir וה-atazanavir ה מינון
 של המינון, לאחר שעות10  לפחות או/ו, עם

.לקולטן אנטגוניסט- H-2.ה

 עם בודדת כמנה הכל( ביום פעם ג"מ•
100 ritonavir300  עם ג"מAtazanavir
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. קולטן אנטגוניסטH2 עם נלקח אם) מזון
 עםatazanavir  הנוטלות הרות לנשים

ritonavirוH-2 -לקולטן אנטגוניסט.

וAtazanavir  טבליות ליטול אין•

ritonavir-עם גם  tenofovirעם וגם H2

 שנדרשים מכיוון לקולטן אנטגוניסט
atazanavir. של יותר גבוהים מינונים

•Hעם יחידה כמנה הכל( ביום פעם ג"מ 
 עם וגם טנופוביר עם גם נלקח אם) אוכל
100 ritonavir400  עם ג"מAtazanavir2

 הנוטלות בהריון לנשים. קולטן אנטגוניסט
 וגם טנופביר וגם ריטונוויר עם אטאזנאביר

H2שימושראה, קולטן אנטגוניסט 
.(8.1) ספציפיות באוכלוסיות

 :הורמונליים מניעה אמצעי
ו אסטרדיול אתניל

norethindroneאו norgestimate

אסטרדיול אתיניל ↓

גנורגיסטיט ↑

/אטאזנאביר מתן אם בזהירות השתמש
אוראלי עם יחד ריטונביר

 ניתנת אם. נחשבים מניעה אמצעי
atazanavir  עם פומי מניעה אמצעי

כן זהritonavir,  בתוספת

35  לפחות יכיל פומי מניעה שאמצעי מומלץ
.אסטרדיול אתניל של ג"מק

 עלייה כוללים פוטנציאליים בטיחות סיכוני
 ההשפעות. לפרוגסטרון בחשיפה משמעותית

 הגורם בריכוז עלייה של הטווח ארוכות
 להגביר ועלולות ידועות אינן הפרוגסטציוני

 דיסליפידמיה, לאינסולין לתנגודת הסיכון את
.ואקנה

ritonavir atazanavir/ של משותף מתן
, כגון( אחרים הורמונליים מניעה אמצעי עם

 נרתיקית טבעת, הריון למניעת מדבקה
 הניתנים מניעה אמצעי או הריון למניעת
 המכילים הפה דרך מניעה אמצעי או) להזרקה

נורגסטימט או נורתינדרון שאינם פרוגסטוגנים

, אסטרדיול אתניל של ג"מק-25 מ פחות או,
 הריון למניעת חלופיות שיטות, לכן; נחקר לא
הן

.מּומלץָ

אסטרדיול אתניל ↑

:חיסוניות מדכאות תרופות
, סירולימוס, ציקלוספורין
טקרולימוס

 חומרים עבור מומלץ טיפולי ריכוז ניטורחיסוניות מדכאות תרופות ↑
 יחד ניתנים הם כאשר חיסוניים מדכאים

.אטאזנאביר עם

 עםsalmeterol  של משותף מתןסלמטרול ↑סלמטרול:בשאיפה בטא אגוניסט
atazanavirמומלץ אינו.
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ו-salmeterol ב בו-זמני שימוש

atazanavir-מוגבר לסיכון לגרום עלול 
 הקשורות קרדיו-וסקולריות לוואי לתופעות

QT כולל-salmeterol, ל
 וטכיקרדיה לב דפיקות, התארכות

.בסינוס
:אף/בשאיפה סטרואידים
פלוטיקזון

/ritonaviratazanavir
פלוטיקזון ↑

Propionate - ב בו-זמני שימוש
Fluticasoneו -/ritonavir Atazanavirעלול 

Propionate  של הפלזמה ריכוזי את להגביר
,Fluticasoneריכוזי להפחתת מכך וכתוצאה 

 של סיסטמיות השפעות. בסרום הקורטיזול
 קושינג תסמונת כולל, קורטיקוסטרואידים

ואדרנל

 בחולים קליני שימוש במהלך דווח, דיכוי
propionate - וritonavir  שקיבלו

Fluticasoneניהול. תוך-נאסית או בשאיפה 
ו פרופיונאט פלוטיקזון של משותף

-ritonavir/ב להשתמש מומלץ לא
atazanavirהפוטנציאלית התועלת אם אלא 

למערכתית הסיכון על עולה למטופל

ראה[ קורטיקוסטרואידים של לוואי תופעות

].(5.2) זהירות ואמצעי אזהרות

:מקרולייד של אנטיביוטיקה
קלריתרמיצין

קלריתרמיצין ↑

14-OH↓
קלריתרמיצין

atazanavir↑

ritonavir atazanavir/ של משותף ניהול
.נחקר לאclarithromycin  עם

בופרנורפין ↑בופרנורפין:אופיואידים

נורבופרנורפין ↑

וbuprenorphine  של משותף מתן

atazanavir-בלי או עם  ritonavirאת מגביר 
וbuprenorphine  של הפלזמה ריכוז

.norbuprenorphine-של משותף מתן 
atazanavirבתוספת  ritonavirעם 

buprenorphineאחר קליני מעקב מחייב 
 לשקול ניתן. קוגניטיביות והשפעות סדציה

 משותף מתן. בופרנורפין של מינון הפחתת
 עם-atazanavir וbuprenorphine  של

ritonavirריכוזי את להפחית צפוי אינו 
atazanavirשל משותף מתן. בפלזמה 

buprenorphineו atazanavir-ללא 
ritonavirריכוזי את להפחית עלול 

atazanavirבפלזמה.

 יחדritonavir  ללאatazanavir  ליטול אין
buprenorphine. עם

לאatazanavir  עם משותף ניהולסילדנפיל ↑,סילדנפילPDE5: מעכבי
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↑tadalafilורדנפיל, טדלפיל
ורדנפיל ↑

 בתופעות לעלייה לגרום עלול אך נחקר
 תת כוללPDE5,  למעכבי הקשורות לוואי
 ראייה הפרעות, סינקופה, דם לחץ

.ופריאפיזם

 דם לחץ ליתרPDE5  במעכבי שימוש
(PAH): ריאתי

 לחץ ביתר לטיפול בסילדנפיל השימוש
 עם התווית אינו(PAH)  ריאתי דם

atazanavir](4) נגד התוויות ראה.[

 מומלצות הבאות במינון ההתאמות
atazanavir: עם-tadalafil ב לשימוש

ב בחוליםtadalafil  של משותף מתן

atazanavir-)בלי או עם :(ritonavir

( אטאזנוויר המקבלים מטופלים עבור•
 שבוע במשך) ריטונביר בלי או עם

 במינון טדלפיל התחל, לפחות אחד
 ג"מ-40 ל הגדל. ביום פעם ג"מ20

בסיס על ביום פעם
 של משותף ניהול. אישית סבילות
atazanavir)עם

 המטופלים בחוליםritonavir)  ללא או
:בטדלפיל

 כאשר-tadalafil ב משימוש הימנע•
או עם(-atazanavir ב מתחילים

 טדלפיל את הפסקritonavir).  ללא
ב הטיפול תחילת לפני שעות24  לפחות

atazanavir-)בלי או עם

ל הגדל. ביום פעם ג"מ20  במינון.
 על בהתבסס ביום פעם ג"מ-40

את התחלtadalafil  אישית סבילות
ritonavir(, בלי או עם atazanavir )

התחלת לאחר שבוע לפחות
ritonavir(. 

 לבעיותPDE5  במעכבי שימוש
:זיקפה

 במינונים בזהירות בסילדנפיל השתמש
 ניטור עם שעות48  כל ג"מ25  של מופחתים

.לוואי לתופעות מוגבר
 במינונים בזהירות בטדלפיל השתמש

 ניטור עם שעות72  כל ג"מ10  של מופחתים
.לוואי לתופעות מוגבר

/ritonavir:atazanavirהשתמש 
 של מופחתים במינונים בזהירות בורדנפיל

עלייה עם שעות72  כל ג"מ-2.5 מ יותר לא
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.לוואי תופעות אחר מעקב
atazanavir:בורדנפיל השתמש 

מ יותר לא של מופחתים במינונים בזהירות

 מוגבר ניטור עם שעות24  כל ג"מ-2.5
.לוואי לתופעות

 :פרוטון משאבת מעכבי
אומפרזול

atazanavir↓של הפלזמה ריכוזי  atazanavirבאופן ירדו 
 או ג"מatazanavir 400  כאשר משמעותי

300 atazanavir100 /ג"מ ritonavirג"מ 
 ג"מ40  אומפרזול עם יחד ניתנו ביום פעם
 האפקט לאובדן לגרום שעלול מה, ביום פעם

.עמידות ולפיתוח הטיפולי

:לטיפול תמימים בחולים
 על יעלה לא פרוטון משאבת מעכב של המינון

 ליטול ויש ג"מ20  לאומפרזול השווה מינון
300  נטילת לפני שעות-12 כ אותו

atazanavirשל ג"מ100  של מינון עם ג"מ 
.ritonavir
 להשתמש אין :בטיפול ניסיון בעלי בחולים
 מנוסים בחולים פרוטון משאבת במעכבי
.אטאזנאביר המקבלים בטיפול

(12.3).-12 ו11  טבלה, קלינית פרמקולוגיהראה האינטראקציות לגודלא
.הפה דרך במתןmidazolam  עבור1 טבלה(4),  נגד התוויותלרִאְֹותב
.ביום פעם ג"מ100  וריטונביר ג"מatazanavir 300  עם בשילובג

Atazanavir עם אינטראקציות ללא תרופות7.4
, מתדון עם במקביל ניתנה אטאזנאביר כאשר קלינית מבחינה משמעותיות תרופתיות אינטראקציות נצפו לא

 אוlamivudine- transcriptase reverse Nucleoside ה מעכבי או אטנולול, פרצטמול, פלוקונאזול
zidovudine](12.3)]., קלינית פרמקולוגיה ראה

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

הריון8.1
:ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות

Atazanavir:

סיכונים סיכום

 של מוגבל במספר הוערךatazanavir- הרקע לשיעור בהשוואה גדולים מולדים למומים הסיכון את מגביר אינו
].נתונים ראה[Atazanavir ש כך על מצביעים חיים ובעלי אדם בני על זמינים נתונים. ההריון במהלך נשים

 הוא קלינית מוכרים בהריונות והפלות גדולים מולדים למומים המוערך הסיכון, ב"בארה הכללית באוכלוסייה
ל החשיפה שעבורן, וארנבות בחולדות לטיפול הקשורים מומים נצפו לא. בהתאמה-15-20%, ו2-4%

atazanavir-
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). ריטונוויר ליום ג"מ100  עם מוגבר אטאזנאביר של ליום ג"מ(300  האנושי הקליני במינון מאלו0.7-1.2  פי היו
 ראה[יילודים של בגדילה הפיך עיכוב נצפתה, ההנקה ולאורך ההריון במהלך לחולדות ניתןatazanavir  כאשר

.]נתונים

קליניים שיקולים

הלידה שלאחר ובתקופה ההריון במהלך מינון התאמת

•
•

:חריגים

Atazanavir עם להינתן חייבritonavir  בהריון בנשים.
הבאות התרופות עםatazanavir  עבור מינון התאמת נדרשת לא, בהריון מטופלות עבור

 עם יחד מנוהל אטאזנאביר כאשר, השלישי או השני השליש במהלך בטיפול המנוסות הרות לנשים•
 פעם ג"מritonavir 100  עם ג"מDF, atazanavir tenofovir 400  מומלץאֹוH2 לקולטן אנטגוניסט

יש. ביום
 בנשים .וH2 לקולטן אנטגוניסט עם לשימוש אטאזנאביר מינון על   להמליץ כדי נתונים מספיק אין

DFtenofovir  בטיפול המנוסות הרות
 תופעות לאיתור המטופלים אחר מקרוב לעקוב יש, זאת עם. לידה לאחר לחולים מינון בהתאמת צורך אין•

 לאחר הראשונים החודשיים במהלך יותר גבוהות להיות עשויות-atazanavir ל שחשיפות מכיוון לוואי
.(12.3)] קלינית ופרמקולוגיה(2.2)  ומתן מינון ראה[הלידה

האם של שליליות תגובות

 הרות בנשים התרחשו סימפטומטית והיפרלקטטמיה, קטלנית לעיתים, לקטית חמצת תסמונת של מקרים
 חמצת לתסמונת מוגבר לסיכון הקשורים, לנוקלאוזידים אנלוגים עם בשילוב-atazanavir ב המשתמשות

.לקטית

, (5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[אטאזנאביר הנוטלים בחולים קרובות לעתים מתרחשת היפרבילירובינמיה
.]נתונים ראה[בהריון נשים כולל

.והיפרבילירובינמיה לקטית חמצת תסמונת של הפוטנציאליים הסיכונים לגבי בהריון לנשים ייעץ

יילוד/עובר של לוואי תגובות

 היפרבילירובינמיה התפתחות אחר לעקוב יש, ברחם-atazanavirל שנחשפו יילודים כולל, התינוקות כל
].נתונים ראה[לחיים הראשונים הימים במהלך חמורה

נתונים

אנושיים נתונים

lamivudine/ עם בשילוב) ג"מ400/100  או ג"מ(ritonavir atazanavir AI424-182, 300/100/ הקליני בניסוי
zidovudineב שנגועות הרות נשים-41 ל ניתנה HIV-הנשים39  מבין. השלישי או השני השליש במהלך 

20  מתוך שש. הלידה בזמן ל"מ/עותקים-50 מ פחות שלHIV RNA  השיגו נשים38 , המחקר את שהשלימו
400/100  שקיבלו נשים(62%) 21  מתוך-13 ו ג"מritonavir atazanavir/300/100  שקיבלו נשים(30%)

/ritonavir atazanavirיותר גדול בילירובין כ"סה( היפרבילירובינמיה חוו ג"מ
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AI424-182. הקליני בניסוי לקטית חמצת של מקרים נצפו לאULN).  פעמים-2.6 ל שווה או מאשר

 התינוקות40  מבין. האימהיים מהריכוזים19%  עד-12% כ היו עוברי טבורי בדםAtazanavir  התרופה ריכוזי
 או/ו הלידה בזמןDNA--1 HIV ל שליליות בדיקה תוצאות היו לכולם-HIV, ב שנגועות הרות נשים-40 ל שנולדו
 המכיל אנטי-רטרו-ויראלי מונע טיפול קיבלו התינוקות40  כל. הלידה שלאחר הראשונים החודשים6  במהלך

 או) ל"ד/ג"מ-20 מ גבוהות בילירובין רמות כ"סה( חמורה להיפרבילירובינמיה עדות נצפתה לא. זידובודין
 מעל(6  תינוקות(28%) -10/36 ל, זאת עם. זה במחקר יילודים בקרב כרונית או חריפה בילירובין אנצפלופתיה

 ביום יותר או ל"ד/ג"מ4  של בילירובין רמות היו) הריון שבועות-38 מ פחות-4 ו הריון שבועות-38 ל שווה או
.לחייהם הראשון

 אפריקאים/שחורים היו תינוקות(83%) 33/40 , המחקר באוכלוסיית. מחקר של מגבלה היה אתני גיוון חוסר
. ואסייתים לקווקזים בהשוואה יילודים של היפרבילירובינמיה של יותר נמוכה שכיחות להם שיש, אמריקאים

 או/ו המוליטית מחלה שפיתח קודם תינוק להן שהיו נשים וכן, נכללו לא-Rh ל התאמה אי עם נשים, בנוסף
).פוטותרפיה הצריכה( ביילוד פתולוגית מצהבת סבלה

 גלוקוז דגימות כראוי אספו3 , לחייהם הראשון ביום גלוקוז דגימות להם שנאספו תינוקות38  מתוך, בנוסף
 אלח או קשה לידה, לגלוקוז אימהית סבילות לאי לייחסם ניתן שלא ל"ד/ג"מ-40 מ פחות של ערכים עם בסרום

.דם

 המכילים למשטריים חשיפה לאחר חי לידות-1600 כ של-APR מ פרוספקטיביים דיווחים על בהתבסס
 היה לא), שלישי/השני בשליש נחשפו-569 ו הראשון בשליש שנחשפו בתינוקות חי לידות1037  כולל( אטזנאביר

 הכללית באוכלוסייה. ברקע מולדים מומים לשיעור בהשוואה מומים הכוללת ללידה אטאזנאביר בין הבדל
2-4%. הוא קלינית מוכרים בהריונות גדולים מולדים למומים המוערך הסיכון, ב"בארה

חיים בעלי נתוני

 ברמות חיים לבעלי שנולדו בצאצאים טרטוגניות או לתמותה עדות נמצאה לא, חיים בבעלי רבייה במחקרי
 הקליני במינון שנצפו מאלה) בחולדות(1.2  פי עד) בחולדות(0.7  של(AUC)  מערכתיות לתרופות חשיפה
 לידה ואחרי לפני התפתחות במחקריritonavir).  ליום ג"מ100  עם מוגברatazanavir ) ליום ג"מ(300  האנושי
 החשיפה. הגמילה לאחר שהתהפך ההנקה במהלך יילודים של בגדילה לעיכוב גרם אטאזנאוויר, בחולדה

 אימהית רעילות. המומלצת הקלינית בחשיפה האנושית מהחשיפה1.3  פי הייתה זה במינון אימהיות לתרופות
.זו חשיפה ברמת התרחשה מינימלית

Ritonavir:
סיכונים סיכום

 את כראוי להעריך כדי מספיקים אינם(APR)  האנטי-רטרו-ויראלי ההריון ממרשם פרוספקטיביים הריון נתוני
 המולדים המומים בשיעור הבדל מראים אינם-APR מה זמינים נתונים. הפלה או מולדים למומים הסיכון

"בארה הייחוס באוכלוסיית2.7%  של גדולים מולדים למומים הרקע לשיעור בהשוואהritonavir  עבור הכוללים
].נתונים ראה[(MACDP) מולדים למומים אטלנטה המטרופוליטן תוכנית של ב
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ritonavir  של פומי במתן שליליות התפתחותיות לתוצאות עדות נצפתה לא, חיים בבעלי רבייה במחקרי
 נמוכה הייתה(AUC)  המערכתית החשיפה, ובארנבת בחולדות אורגנוגנזה במהלך. בהריון וארנבות לחולדות

, לידה ואחרי לפני חולדות של ההתפתחותי במחקר. המומלץ היומי במינון אדם בני של מחשיפה-1/3 בכ
 בהתבסס, המומלץ היומי במינון אדם בבני מהחשיפה-1/2 כ הייתה לריטונוויר האם של המערכתית החשיפה

].נתונים ראה[.הגוף פנים שטח של המרה גורם על

 ההריונות לכל. ידוע אינו המצוינת האוכלוסייה עבור טבעיות והפלות גדולים מולדים למומים הרקע סיכון
 הסיכון, ב"בארה הכללית באוכלוסייה. אחרות שליליות תוצאות או אובדן, מולד למום רקע סיכון יש

.בהתאמה-15-20%, ו2-4%  הוא קלינית מוכרים בהריונות והפלות גדולים מולדים למומים המוערך

נתונים

אנושיים נתונים

 ריטונוויר המכילים למשטריים חשיפה לאחר חי לידות-6100 כ של-APR ל פרוספקטיביים דיווחים על בהתבסס
והשלישי השני בשליש שנחשפו חי לידות3200  ומעל הראשון בשליש שנחשפו חי לידות-2800 מ למעלה כולל(

 של ברקע מולדים מומים לשיעור בהשוואהritonavir  עבור הכוללים מולדים מומים שיעור- ב הבדל היה לא),
2.3%  על עמדה חי בלידות מולדים מומים של השכיחות-MACDP. ה של ב"בארה הייחוס באוכלוסיית2.7%
95%)-2.9% (CI: 1.7%95% -2.9% ו ריטונוויר המכילים למשטרים הראשון בשליש חשיפה לאחר)-3.5%

(CI: 2.3%המכילים למשטריים בשליש חשיפה ושלישי שני לאחר .ritonavir

 נצפו, נמוכים כלל בדרך עובריים-ritonavir וritonavir  של השליה העברת שריכוזי בעוד
.יילוד ובשיער טבורי דם בדגימות לזיהוי ניתנות רמות

חיים בעלי נתוני

 מקדם על בהתבסס, המומלץ היומי מהמינון-1/2 ל ערך שווהritonavir  הגוף פנים שטח של המרה מקדם על בהתבסס, המומלץ היומי מהמינון-1/2 ל ערך שווה.

 בקירוב הגבוהים לאמהות רעילים במינונים) העובר במשקל וירידה המלטה בגודל ירידה, ספיגה( בארנבות נצפתה התפתחותית רעילות. הגוף פנים שטח של המרה

"מ-60 ו35 15, 0,  של במינונים ניתן ריטונוויר, בחולדות לידתי ואחרי טרום התפתחות במחקר. הגוף פנים שטח של המרה מקדם על בהתבסס, המומלץ היומי מהמינון

 היומי מהמינון-1/2 ל ערך שווהritonavir  של במינון רעילות נצפתה. התפתחות ללא, יום/ג"ק/ג"מ60  של במינונים. לידה לאחר20  יום ועד6  הריון מיום ליום ג"ק/ג

 רעילים במינונים) העובר במשקל וירידה המלטה בגודל ירידה, ספיגה( בארנבות נצפתה התפתחותית רעילות. הגוף פנים שטח של המרה מקדם על בהתבסס, המומלץ

 ניתן ריטונוויר, בחולדות לידה ואחרי לפני התפתחות במחקר. הגוף פנים שטח של המרה מקדם על בהתבסס, המומלץ היומי מהמינון בקירוב הגבוהים לאמהות

 של במינון רעילות נצפתה. התפתחות ללא, יום/ג"ק/ג"מ60  של במינונים. הלידה שלאחר20  יום ועד6  הריון מיום ליום ג"ק/ג"מ-60 ו35 15, 0,  של במינונים

ritonavirועיכובים העובר של הגוף במשקל ירידה, מוקדמת ספיגה( בחולדות שנצפתה התפתחותית רעילות. המומלץ היומי במינון לאדם מהחשיפה-1/3 לכ השקולות 

 בשכיחות קלה עלייה. המומלץ היומי במינון אדם בני של מחשיפה פחות-1/3 לכ ערך שווה בחשיפה, לאימהי רעיל במינון התרחשה) התפתחותיות ושונות בהתאבנות

 נצפתה התפתחותית רעילות. המומלץ היומי במינון אדם בני של מחשיפה-1/5 בכ נמוכה בחשיפה) לאמהות רעיל במינון( בחולדות גם נצפתה הקרפטורכידיזם

 שטח של המרה מקדם על בהתבסס, המומלץ היומי מהמינון בקירוב הגבוהים לאמהות רעילים במינונים) העובר במשקל וירידה המלטה בגודל ירידה, ספיגה( בארנבות

 במינונים. הלידה שלאחר20  יום ועד6  הריון מיום ליום ג"ק/ג"מ-60 ו35 15, 0,  של במינונים ניתן ריטונוויר, בחולדות לידה ואחרי לפני התפתחות במחקר. הגוף פנים

 לחולדות הפה דרך ניתןritonavir- מערכתיות חשיפות המייצרים במינונים ובארנבות  בחולדות )AUC(של במינון רעילות נצפתה. התפתחות ללא, יום/ג"ק/ג"מ60  של

 נצפתה לא). בהתאמה19,  עד-6 ו17  עד6  הריון בימי( אורגנוגנזה במהלך) יום/ג"ק/ג"מ-110 ו50 25, -0, ב( וארנבות) ליום ג"ק/ג"מ-75 ו35 15, 0,  של במינונים( בהריון

Ritonavir מ כתוצאה לטרטוגניות עדות

הנקה8.2

-ritonavir:ו Atazanavir
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סיכונים סיכום

 להימנע כדי תינוקותיהן את להניק לאHIV -1-ב נגועות לאמהות ממליצים ומניעתן מחלות לבקרת המרכז
 כי מדווחים מוגבלים שפורסמו ונתונים אם בחלב זוההAtazanavir . הלידה לאחרHIV 1- של העברה מסיכון

ritonavirהחלב ייצור על וריטונביר אטאזנאביר השפעות לגבי זמינים נתונים אין. אם בחלב קיים . Atazanavir
.הגמילה לאחר שהתהפך יילודים של בגדילה לעיכוב קשור והיה מניקות חולדות של בחלב קיים היה

 יש, יונקים תינוקות אצל חמורות לוואי לתופעות הפוטנציאל בגלל וגםHIV 1- להעברת הפוטנציאל בגלל
.להניק לא לנשים לייעץ

 :Ritonavirרבייה פוטנציאל בעלי וזכרים נקבות8.3

הרֵיָֹון מנְִיעתַ

 למטופלים ייעץ. משולבים הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשוי-ritonavir ב שימוש
 באמצעי או יעיל אלטרנטיבי מניעה באמצעי להשתמש משולבים הורמונליים מניעה באמצעי המשתמשים

(7.3)]. תרופתיות אינטראקציות ראה[.נוסף מניעה

בילדים שימוש8.4

Atazanavir ו-Ritonavir  ג"ק35  ושוקלים לפחות6  בני ילדים לחולים רק לתת יש ג"מ100 /ג"מ300 , טבליות.

Ritonavir:ב נגועים בחולים HIV-תופעות ופרופיל האנטי-ויראלית הפעילות, שנים21  עד אחד חודש גיל מעל 
.מבוגרים חולים של לזה דומים היו קליני ניסיון ובאמצעות קליניים ניסויים במהלך שנראו הלוואי

גריאטרי שימוש8.5

 אם לקבוע כדי ומעלה65  בני חולים של מספיק מספר כללו לא-ritonavir וatazanavir  של קליניים מחקרים
.יותר צעירים מחולים שונה בצורה מגיבים הם

 מינון התאמת-AUC, ומקסימוםC עבור יחיד במינון ממוצעים פרמקוקינטיים ערכים של השוואה על בהתבסס
 טבליות של ובניטור במתן מתאימה זהירות לנקוט יש, כללי באופן. מומלצת אינה גיל על המבוססת

Atazanavirו Ritonavir, 300-ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקף, מבוגרים בחולים ג"מ100 /ג"מ 
.נלווה תרופתי טיפול או מחלות ושל, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד

מגדר/גיל8.6
 בנבדקים בוצעRitonavir, - וAtazanavir  בטבליות אחד מרכיבatazanavir,  של הפרמקוקינטיקה על מחקר

 הבדלים נצפו לא). שנים-65 ל שווה או מעל(n=30;  וקשישים) שנים40  עד;n=29 (18  צעירים בריאים
.מין או גיל עקב קלינית מבחינה חשובים פרמקוקינטיים

הכליות בתפקוד פגיעה8.7

 כליות מחלת עם-HIV ב בטיפול מנוסים לחולים, ג"מ100 /ג"מ300 , טבליותRitonavir - וAtazanavir  לתת אין
].(2.1) ומתן מינוןלרִאְֹות[. המודיאליזה באמצעות המנוהלת סופנית

לקוי כבד תפקוד8.8
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 כבדית פגיעה דרגת עם בחולים מומלץ אינוatazanavir- עםritonavir  לרִאְֹות[. כבד ליקוי עם בחולים נחקר לא
.](5.3) זהירות ואמצעי ואזהרות(2.4)  ומתן מינוןritonavirAtazanavir/ ש מכיוון, כלשהי

יתר מינון10

Atazanavir
 ידי על נלקחו ג"מ1200  עד של בודדים מינונים. מוגבל אטזנאביר של חריף יתר במינון אדם בני של הניסיון

 של גרם29.2  של עצמי במתן בודדת יתר מנת. סימפטומטיות שליליות השפעות ללא בריאים מתנדבים
atazanavirב נגוע בחולה HIV-)דו-פעמית לחסימה קשורה הייתה) ג"מ400  של המומלץ מהמינון73  פי 

 לחשיפה שמובילים גבוהים במינונים. ספונטני באופן נפתרו אלו אירועיםPR.  מרווחי ולהארכת אסימפטומטית
 קשורים שינויים ללא() מצומדת לא( עקיפה היפרבילירובינמיה עקב צהבת להופיע עלולה, לתרופות גבוהה

PR. מרווחי הארכת או) כבד תפקודי בבדיקת

ו חיוניים סימנים של ניטור כולל, כלליים תומכים מאמצעים מורכב להיות צריך-atazanavir ב יתר במינון טיפול
,ECG-של לסילוק להגיע יש, ציון יש אם. המטופל של הקליני המצב על ותצפיות  atazanavirידי על נספג שלא 
 תרופת אין. נספגה שלא תרופה של בהסרה לסייע כדי גם לשמש עשוי פעיל פחם מתן. קיבה שטיפת או הקאה

 קשור והוא הכבד ידי על נרחב חומרים חילוף עובר שאטאזנביר מכיוון. אטאזנאביר של יתר למינון ספציפית נגד
.זו תרופה של משמעותית בהסרה להועיל צפויה לא דיאליזה, לחלבון מאוד

Ritonavir
אדם בני של יתר במינון ניסיון-  חריף יתר מינון

 מטופל. מוגבלRitonavir, - וAtazanavir  טבליות של מרכיבritonavir,  של חריף יתר במינון האנושי הניסיון
 לאחר שחלפו הפרשות על דיווח המטופל. יומיים במשך ליום ג"מritonavir 1500  נטל קליניים בניסויים אחד

 של יתר מנת עם אאוזינופיליה עם כליות ספיקת אי של השיווק שלאחר מקרה על דווח. המינון הפחתת
.ritonavir

 מהמינון10  ופי בחולדות הקשור האנושי מהמינון20  מפי גבוה נמצאritonavir  של המשוער הקטלני המינון
.בעכברים הקשור האנושי

יתר מינון ניהול
 תומכים מאמצעים מורכבRitonavir, - וAtazanavir  בטבליות אחד מרכיב-ritonavir, ב יתר במנת טיפול

 נגד תרופת אין. המטופל של הקליני המצב על ותצפית-ECG, ו חיוניים סימנים של ניטור הכוללים כלליים
 ידי על נספגה שלא התרופה לסילוק להגיע יש, לציין יש אם. וריטונביר אטאזנאביר של יתר למינון ספציפית

 פעיל פחם מתן. הנשימה דרכי על לשמור כדי רגילים זהירות אמצעי על להקפיד יש; קיבה שטיפת או הקאה
 נרחב חומרים חילוף עוברים וריטונוויר שאטאזנוויר כיוון. נספגה שלא תרופה בהסרת לסייע כדי גם לשמש עשוי

 יש. התרופה של משמעותית בהסרה להועיל צפויה לא דיאליזה, לחלבון מאוד קשורים והם הכבד ידי על
.זו תרופה של יתר מנת ניהול על עדכני מידע לקבלת מוסמך רעלים בקרת מרכז עם להתייעץ

תיאור11
1- פרוטאז מעכבי שהם-ritonavir, וatazanavir  הם-ritonavir וatazanavir  בטבליות הפעילים החומרים

.HIV

Atazanavir
)-8-דימתילאתיל(1,1-ביס)-3,12-ס,12ס,9ס,8ס(3 הוא סולפט-atazanavir ה תרופת לחומר הכימי השם

dimethylester acid ,6,10,13- ]-2,5 מתיל]פניל)פירידיניל(2-[[4-)-6-פנילמתיל(-9-דיוקסו-4,11-הידרוקסי
,pentaazatetradecanedioicהיא שלו המולקולרית הנוסחה(1:1).  סולפט C386נ52חO7•4כך2ח,
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 הוא החופשי הבסיס של המולקולרי המשקל). גופרתית חומצה מלח(802.9  של מולקולרי למשקל שמתאים
:הבאה המבנית הנוסחה את יש סולפטAtazanavir - ל704.9.

 צהובה עד לבנה גבישית אבקה היא סולפטpH- צלזיוס מעלות3 ± -24 ב1.9  בערך הוא במים רוויה תמיסה של.
Atazanavir ה כאשר) חופשי לבסיס ערך שווה, ל"מ/ג"מ(4-5  במים מעט מסיס הוא. חיוורת

Ritonavir
C5(-היא שלו המולקולרית הנוסחהR*,8R*,10R*,11R*([.  ester, ]5S acid, 5-thiazolylmethyl-13-oic

phenylmethyl(-2,4,7,12-tetraazatridecan-8,11-bis) thiazolyl[-3,6-dioxo
-5-)1-methylethyl(-1-]2-)1-methylethyl(-4---2-methyl-Hydroxy10 כ כימית מוגדר-Ritonavir376נ48חO5ס

:הבאה המבנית הנוסחה את ישRitonavir - ל720.95.  הוא המולקולרי ומשקלו, 2

 מסיס, ובאתנול במתנול בחופשיות מסיס הוא. מר מתכתי טעם יש לריטונוויר. בהיר-שזוף עד לבנה אבקה היא.
Ritonavir במים מסיס בלתי וכמעט באיזופרופנול

-341.7 ל ערך שווה( אטאזנוויר ג"מ-300 מ המורכבות, הפה דרך למתן זמינות-ritonavir וAtazanavir  טבליות
 סידן: הבאים פעילים הלא המרכיבים את גם מכילה הטבליה. ריטונוויר ג"מ-100 ו) סולפט אטאזנוויר ג"מ

 לקטוז, היפרומלוז, קרוספובידון, קופובידון, קולואידית סיליקון דו-תחמוצת, מים נטול די-בסיסי פוספט
. צהובה ברזל ותחמוצת טלק, סורביטן מונולאוראט, פומראט סטיאריל נתרן, סטיאראט מגנזיום, מונוהידראט

 חלק), גליקול פוליאתילן( מאקרוגול, מציטין העשוי) צהוב85G520033) II opadry  בסרט מצופות הטבליות
.צהובה ברזל תחמוצת, חמצני דו טיטניום, טלק, הידרוליזה שעבר אלכוהול מפוליוויניל

קלינית פרמקולוגיה12

פעולה מנגנון12.1
].(12.4) קלינית פרמקולוגיהAtazanavir וritonavir- ראה[ אנטי-ויראליות תרופות הן

פרמקודינמיקה12.2
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 אלקטרוקרדיוגרמה על השפעות
Atazanavir

 שקיבלו בריאים מתנדבים אצל באלקטרוקרדיוגרמה-PR ה מרווח של ומינון ריכוז תלוית הארכה נצפתה
 שלפני מהערךPR  במרווח(±SD)  הממוצע המקסימלי השינוי(AI424-076),  פלצבו מבוקר במחקר. אטאזנאביר

(±11) -13 ל בהשוואה )atazanavir )n=65 של ג"מ400  עם פומי מינון לאחרmsec (±15) 24  היה המינון
msecפלצבו עם מינון לאחר  .(n=67)ה מרווחי הארכות PR-מוגבל מידע קיים. א-סימפטומטיות היו זה במחקר 

 מרווח את שמאריכות אחרות ותרופותatazanavir  בין אדם בבני פרמקודינמית לאינטראקציה הפוטנציאל על
].(5.2) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[. האלקטרוקרדיוגרמה של-PR ה

. בריאים נבדקים72  של קליני פרמקולוגי במחקר נקבעוatazanavir  של האלקטרוקרדיוגרפיות ההשפעות
 עלatazanavir  של ריכוז תלוית השפעה הייתה לא; פלצבו עם הושוו ג"מ-800 ו ג"מ400  של פומיים מינונים

 משטרי שקיבלו-HIV ב נגועים מטופלים-1793 בFridericia).  של תיקון באמצעות(-QTc ה מרווח
 בריא נבדק לאף. ההשוואה ומשטרי אטזאנאביר של במשטרים דומה הייתהQTc  הארכת, אנטי-רטרו-ויראליים

ראה[msec -500 מ גדולQTc  מרווח היה לא קליניים בניסויים-HIV ב נגוע חולה או-atazanavir ב שטופל
].(5.2) זהירות ואמצעי אזהרות

Ritonavir:מרווח  QTcFפעם ג"מ400  מוקסיפלוקסצין( ופעיל פלצבו, אקראי מבוקר מוצלב במחקר הוערך 
 ביטחון מגבול(95%  המרבי הממוצע3.  ביום שעות12  במשך מדידות10  עם, בריאים מבוגרים-45 ב) ביום
 עבור(msec)  שניות אלפיות(7.6) 5.5  היה הבסיס קו תיקון לאחר מפלצבו-QTcF ב ההבדל זמן תואם) עליון
 השלישי ביום לריטונוויר לחשיפה הביאה ביום פעמיים ג"מritonavir. Ritonavir 400  ביום פעמיים ג"מ400

.יציב במצב ביום פעמיים ג"מRitonavir 600  של מינון עם שנצפה מזו בערך1.5  פי גבוהה שהייתה

 הממוצע ההבדל3.  ביום מחקר באותוritonavir  שקיבלו בנבדקים גם נצפתה ציבור יחסי מרווחי הארכת
 ג"מ400  עבורmsec (25) 22  היה הבסיס תיקון לאחר הציבור יחסי במרווח מפלצבו) סמך בר רווח(95%

.(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ritonavir ביום פעמיים

פרמקוקינטיקה12.3

מבוגרים אצל פרמקוקינטיקה
וAtazanavir  של משולבות טבליות מתן לאחר-Atazanavir ל חשיפהRitonavir:- וAtazanavir  טבליות

ritonavir- 300)ג"מ100 /ג"מ (של מתן לאחר לחשיפה דומה הייתה Reyataz )atazanavir( וטבליות כמוסות
,Norvir )ritonavir( מזון ובתנאי בצום בריאים למתנדבים ניתנה כאשר.

Atazanavir
 מתן לאחר-HIV ב הנגועים ובמטופלים בריאים מבוגרים במתנדבים הוערכהatazanavir  של הפרמקוקינטיקה

9). טבלה ראה( ביום פעם ג"מritonavir -100 ו ג"מatazanavir 300  של

HIV עם בחולים או בריאים בנבדקיםAtazanavir  של קבועה פרמקוקינטיקה9:  טבלה
הפד במדינת

300atazanavir  ו ג"מritonavir-100  ביום פעם ג"מ

ּברִָיא

(n=28) נושאים
-HIVב הנגועים חולים

)n=10( ּפרָמָטֶרֶ

mL()ng/מקסימוםג

6129(31)4422(58)(CV%) גיאומטרי ממוצע
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6450(2031)5233(3033)(SD) ממוצע

)ח(מקסימוםט

2.73.0חצֲִיֹון
/mL(AUC )ng•h

57039(37)46073(66)(CV%) גיאומטרי ממוצע

61435(22911)53761(35294)(SD) ממוצע

T)-ח( חצי
(2.3)8.6א18.1(6.2)(SD) ממוצע

mL()ng/דקהג
(97)636(53)1227(%) גיאומטרי ממוצע

1441(757)862(838)(SD) ממוצע

.n=26א

( ביום פעם ג"מatazanavir 400  לאחר יציב במצבatazanavir  של הממוצעים הפלזמה ריכוזי את מציג1  איור
100  עם) ג"מ150  של כמוסות כשתי( ג"מatazanavir 300  ואחרי קלה ארוחה עם) ג"מ200  של כמוסות כשתי

ritonavirב הנגועים מבוגרים בחולים קלה ארוחה עם ביום פעם ג"מ.HIV-

1: איור
-HIVב הנגועים מבוגרים לחולים )Ritonavir )n=10 עם ג"מ-300 ו

(n=13) ג"מAtazanavir 400  של(SD)  ממוצעים פלזמה ריכוזי

קלְִיטהָ
Tעם במהירות נספג Atazanavirשעות-2.5 כ שלמקסימום . Atazanavirעם ליניארית לא פרמקוקינטיקה מדגים 

 מצב. ביום פעם ג"מ200-800  של המינון בטווח ערכיםמקסימום-Cו-AUC ב המינון מפרופורציונליות גבוהות עליות
.בערך2.3  פי של צבירה עם-8, ו4  ימים בין מושג יציב

מזון אפקט
 :AtazanavirמתןAtazanavir  הפרמקוקינטית השונות את ומפחית הביולוגית הזמינות את מגביר מזון עם.
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הפצה
-1 אלפא חומצה לגליקופרוטאין הן  נקשר) )AAG(בהתאמה-86%, ו(89%  דומה במידה לאלבומין והן.

. Atazanavirבריכוז תלויה אינה חלבון וקשירת אנושיים סרום לחלבוני-86% ב קשור Atazanavir

חומרים חילוף

 מטבוליטים שני. דה-הידרוגנציה עם וחמצן הידרוליזהatazanavir  הוכח לא מטבוליט אף. אופיינו בפלזמה
 או אטאזנאביר של אחרים קלים טרנספורמציה מסלולי. ודיאוקסגנציה חמצן חד כללו אדם בבני ,N של קלים

. אדם בבני נרחב חומרים חילוף עוברatazanavir  של דה-אלקילציה, גלוקורונידציה כללו שלו המטבוליטים
 מחקריםּבמַבַחנֵהָ.ויראלית אנטי פעילותּבמַבַחנֵהAtazanavirָ של העיקריים הביו-טרנספורמציה המסלולים

CYP3A. ידי על חומרים חילוף עובר שאטאזנאביר העלו אנושיים כבד של במיקרוזומים המשתמשים

חיסול
 ארוחה עם יום מדי ג"מ400  של מינון לאחר יציב במצב שעות-7 כ היה.14של ג"מ400  של בודדת מנה לאחר

, ובשתן בצואה נמצאו הרדיואקטיביות מכלל-13%  ו )n=214(ב נגועים בוגרים וחולים )HIV )n=13-קלה
 החיים מחצית זמן. בהתאמה, ובשתן בצואה הניתן מהמינון-7% ו-20% כ היווה שינוי ללא תרופה. בהתאמה
atazanavir, 79%C- בריאים מתנדבים בקרב אטאזנאביר של הממוצע

ritonavir, 11.3 C-± 2.8%  של פומית תמיסה14של ג"מ600  של מינון שקיבלו נבדקים חמישה של במחקר
2.9% ± 86.4 , זה במחקר. שינוי ללא אב כתרופת הופרש מהמינון1.8% ± 3.5  כאשר, בשתן הופרש מהמינון
, מרובים במינונים. שינוי ללא אב כתרופת הופרש מהמינון10.8% ± 33.8  כאשר בצואה הופרש מהמינון

.ובמינון בזמן הקשורים בפינוי עלייה בשל אולי, בודדת ממנה מהצפוי נמוכה ריטונוויר הצטברות

אלקטרוקרדיוגרמה על השפעות

Ritonavir:מרווח  QTcFפעם ג"מ400  מוקסיפלוקסצין( ופעיל פלצבו, אקראי מבוקר מוצלב במחקר הוערך 
 ביטחון מגבול(95%  המרבי הממוצע3.  ביום שעות12  במשך מדידות10  עם, בריאים מבוגרים-45 ב) ביום
 עבור(msec)  שניות אלפיות(7.6) 5.5  היה הבסיס קו תיקון לאחר מפלצבו-QTcF ב ההבדל זמן תואם) עליון
 השלישי ביום לריטונוויר לחשיפה הביאה ביום פעמיים ג"מritonavir. Ritonavir 400  ביום פעמיים ג"מ400

.יציב במצב ביום פעמיים ג"מRitonavir 600  של מינון עם שנצפה מזו בערך1.5  פי גבוהה שהייתה

 הממוצע ההבדל3.  ביום מחקר באותוritonavir  שקיבלו בנבדקים גם נצפתה ציבור יחסי מרווחי הארכת
 ג"מ400  עבורmsec (25) 22  היה הבסיס תיקון לאחר הציבור יחסי במרווח מפלצבו) סמך בר רווח(95%

.(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ritonavir ביום פעמיים

מיוחדות אוכלוסיות

ילדים רפואת

 פחות ושוקלים6  לגיל מתחתHIV -1-ב נגועים ילדים למטופליםRitonavir - וAtazanavir  טבליות לתת אין
.ג"ק-35 מ

הרֵיָֹון
 נשים של הפרמקוקינטיים הנתוניםHIV-10  בטבלה מוצגים ריטונוויר עם אטאזנאביר כמוסות שקיבלו.

Atazanavir ו- :Ritonavir ב שנגועות הרות
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-HIVב נגוע בהריוןritonavir  עםAtazanavir  של קבועה פרמקוקינטיקה10:  טבלה
הפד במדינת נשים

300Atazanavir  עם ג"מritonavir 100  ג"מ

שני טרימסטרפרמקוקינטי פרמטר

)n=5א(
השלישי השליש

)n=20(
בלידה לאחר

)n=34(

3078.853291.465721.21ל"מ/ג"נמקסימוםג

(31)(48)(50)(CV%) גיאומטרי ממוצע
/mLh∙ ngAUC27657.134251.561990.4

(32)(43)(43)(CV%) גיאומטרי ממוצע
538.70668.481462.59גל"מ/ג"נדקהג

(45)(50)(46)(CV%) גיאומטרי ממוצע
.מוגבלים השני השליש במהלך הזמינים הנתוניםא
במהלך43%  עד-28% בכ גבוהים נמצאו-AUCs וAtazanavir  של השיא ריכוזיב

 השפל ריכוזי. בהריון שאינם-HIV, ב נגועים בחולים בעבר שנצפו מאלה) שבועות12  עד(4  הלידה שלאחר תקופה
 בעבר שנצפו לאלו בהשוואה הלידה שלאחר התקופה במהלך2.2  פי בקירוב גבוהים היוAtazanavir  של בפלזמה
.בהריון שאינם-HIV, ב נגועים בחולים

.המינון לאחר שעות24  ריכוז הואדקהגג

כליות ליקוי

Atazanavir . שניתן מהמינון-7% כ הייתה שינוי ללאatazanavir  של הכלייתית הסלקציה, בריאים בנבדקים
 מרובים במינונים, המודיאליזה שעברו אלו כולל(n=20),  חמור כליות ליקוי עם מבוגרים נבדקים בקרב נחקר

ב גבוה היהדקה-Cו-19% ב גבוה היהAUC -9%, ב נמוך היהמקסימוםCatazanavir  הממוצע. ביום פעם ג"מ400  של
 ומגדר משקל, גיל תואמי בנבדקים מאשר(n=10),  המודיאליזה עברו שלא חמור כליות ליקוי עם בנבדקים-96%

 או לפני ניתןatazanavir  כאשר. שניתנה מהמנה2.1%  הוסר, שעות4  של בדיאליזה. תקין כליות תפקוד עם
43%  עד-25% בכ נמוכים היודקהAUC , וC-מקסימוםC עבור הגיאומטרי הממוצע(n=10),  המודיאליזה לאחר

 לשימוש מומלץ אינוAtazanavir . ידוע אינו זו ירידה של המנגנון. תקין כליות תפקוד עם לנבדקים בהשוואה
 ומתן מינון ראה[המודיאליזה באמצעות המנוהלת סופנית כליות מחלת עם-HIV ב בטיפול מנוסים בחולים

[(2.3).

כבד ספיקת

 מתן, לכן; בכבד פגיעה עם בנבדקים נחקרה לאritonavir  עם בשילובatazanavir  של הפרמקוקינטיקה
 מינון ראה[כבד ליקוי של רמה כל עם בחולים לשימוש מומלץ אינוritonavir  עםatazanavir  של משותף

(2.4)]. ומתן

תרופות בין אינטראקציה נתוני

Atazanavir
Kעם, מטבוליזם תלוי  CYP3Aמעכב הוא Atazanavirאניוק-1דקות0.06  עד0.05  של ערךפעיל לא

=2.1 אני-K( CYP2C8ו) מיקרומטר=1.9 אניUGT1A1 )K של ישיר מעכב גם הואAtazanavir . מיקרומטר1.0  עד0.84  של ערך
).מיקרומטר

 תרופות של הביוטרנספורמציה את להגביר ולא, שלו החומרים לחילוף לגרום לאAtazanavir vivoin הוכח
ירדatazanavir , מרובים מינונים של במחקרCYP3A.  ידי על חומרים חילוף שעברו מסוימות
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 שייצור כך על שמצביע מה, הבסיס קו לעומת לקורטיזול קורטיזולCYP3A  הושרה לא.6β אנדוגני של השתן יחס
-OH

,CYP1A2 CYP2A6  של מצעים לביןatazanavir  בין קלינית מבחינה משמעותיות אינטראקציות צפויות לא
CYP2B6, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19,או  .CYP2E1קלינית מבחינה משמעותיות אינטראקציות צפויות לא 

 עבור המלא המרשם במידע עייןCYP2C8.  של מצעים לביןritonavir  עם ניתנת כאשרatazanavir  בין
ritonavirעם תרופתיות של אחרות פוטנציאליות אינטראקציות על למידע .ritonavir

 בין קלינית מבחינה משמעותיות תרופתיות אינטראקציות צפויות לא, ידועים מטבוליים פרופילים על בהתבסס
atazanavirודפסון ,/sulfamethoxazole, azithromycin trimethoprimאריתרומיצין או . Atazanavirיוצר אינו 

nortriptyline, desipramine, metoprolol)., למשל(CYP2D6  של מצעים עם אינטראקציה

 במקביל ניתנות להיות שעשויות אחרות ותרופותatazanavir  עם בוצעו תרופתיות אינטראקציות על מחקרים
 משותף ניהול של ההשפעות. פרמקוקינטיות לאינטראקציות כבדיקות כלל בדרך המשמשות מהתרופות וחלק

 לדילטיאזם ולאEC  לדידנוזין לא-12. ו11  בטבלאות מסוכמיםדקה-Cו, מקסימום-AUC, Cה עלatazanavir  של
EC - ל חשיפות על אטאזנאביר של להשפעה12  טבלה ראה( אטאזנאוויר חשיפת על מובהקת השפעה הייתה

didanosineלדילטיאזם או .(ל Atazanavir-דידנוזין של החשיפות על משמעותית השפעה הייתה לא )כשהיא 
 תרופתיות אינטראקציותראה, קליניות המלצות לגבי למידע. פלוקונאזול או סטבודין), מבוקרת כטבליה ניתנת

(7).

בנוכחותAtazanavir  עבור פרמקוקינטיים פרמטרים: תרופתיות אינטראקציות11:  טבלה

איחד מנוהלות תרופות

של) סמך רווח(90%  יחס

Atazanavir פרמקוקינטית
בלי/עם פרמטרים

;יחד מנוהלת תרופה
1.00=  השפעה ללא

משותף בניהול

תרְּופהָ

זמנים לוח/מינון

משותף בניהול

תרְּופהָ

atazanavir
דקהגAUCמקסימוםגזמנים לוח/מינון

 )n=19( 7-11 ג"מ50אטנולול
QD, d19-23 ו-d

n=19( QD, d1.00( 1-11 ג"מ400
,0.89)(1.12

0.93
,0.85)(1.01

0.74
,0.65)(0.86

boceprevir800ליום ג"מ,
1-625-31,  ד

ritonavirQD/ ג"מ300
,אחת פעם ג"מ100

10-31 ד

atazanavir:
0.75

(0.64-0.88)

atazanavir:
0.65

(0.55-0.78)

atazanavir:
0.51

(0.44-0.61)
 )n=29( 7-10 ג"מ500קלריתרמיצין

BID, d18-21 ו-d
n=29( QD, d1.06( 1-10 ג"מ400

,0.93)(1.20
1.28

,1.16)(1.43
1.91

,1.66)(2.21
(ddI) דידאנוזין

)מאוחסנות טבליות(
סטבודין בתוספת

)d4T(ב

d4T: 40 , ג"מx  אחת מנה
ddI: 200 ג"מx  אחת מנה

)n=31(

אחת מנהx  ג"מ400

ddI עם זמנית בו
-)d4T )n=31ו

0.11
,0.06)(0.18

0.13
,0.08)(0.21

0.16
,0.10)(0.27

d4T: 40 , ג"מx  אחת מנה
ddI: 200 ג"מx  אחת מנה

)n=32(

מכן לאחר אחת שעה אחת מנהx  ג"מ400

d4T )n=32( +ddI
1.12

,0.67)(1.18
1.03

,0.64)(1.67
1.03

,0.61)(1.73

( ddIאנטרי מצופה
ג[EC]) כמוסות

) האכלה(8  ד ג"מ400
(n=34) 40019 ד ג"מ

(n=31)) הזנה(

n=34( 300( 2-8  ג"מ400
QD, dג"מ100  ריטונביר/ג"מ

9-19 )n=31(QD, d

1.03
,0.93)(1.14

1.04

0.99
,0.91)(1.08

1.00

0.98
,0.89)(1.08

0.87
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,1.01)(1.07,0.96)(1.03,0.82)(0.92
 )n=30( 7-11 ג"מ180דילטיזם

QD, d19-23 ו-D
n=30( QD, d1.04( 1-11 ג"מ400

,0.96)(1.11
1.00

,0.95)(1.05
0.98

,0.90)(1.07
efavirenz6007-20  ג"מQD, d

)n=27(
n=27( QD, d0.41( 1-20 ג"מ400

,0.33)(0.51
0.26

,0.22)(0.32
0.07

,0.05)(0.10
7-20QD, d  ג"מ600

)n=13(
 ואזn=23(  QD, d( 1-6 ג"מ400
100ritonavir /ג"מ300

לפני שעותQD, 2  ג"מ

7-20 )n=13( efavirenz, d

1.14
,0.83)(1.58

1.39
,1.02)(1.88

1.48
,1.24)(1.76

11-24 ד, ליום ג"מ600
)pm( )n=14(

ritonavirQD/ ג"מ300
pm( QD, d( 1-10 ג"מ100
/ליום ליום ג"מ400  מכן ולאחר,

 ,)n=22(ליחידה ג"מ100  ריטונביר

),בצהריים(11-24  ד

עם במקביל(

efavirenz( )n=14(

1.17
,1.08)(1.27

1.00
,0.91)(1.10

0.58
,0.49)(0.69

7-12BID, d  ג"מ40פמוטידין
)n=15(

n=45( ,QD, d( 1-6 ג"מ400
d( 7-12 זמנית בו

(n=15)) ניהול

0.53
,0.34)(0.82

0.59
,0.40)(0.87

0.58
,0.37)(0.89

7-12BID, d  ג"מ40
)n=14(

n=14(, d( 1-6 10( 7-12  ג"מ400
QD )pm(, dאחרי שעות,
)פמוטידין לפני שעתיים

)n=14(

1.08
,0.82)(1.41

0.95
,0.74)(1.21

0.79
,0.60)(1.04

11-20BID, d  ג"מ40
)n=14(ד

ritonavir/100  ג"מ300
QD11-20  ג"מ

1-10 )n=46(, dQD, dד)
(n=14)) סימולטני מתן

0.86
,0.79)(0.94

0.82
,0.75)(0.89

0.72
,0.64)(0.81

11-17BID, d  ג"מ20
)n=18(

ritonavir QD/100  ג"מ300
ג"מtenofovir QD/300  ג"מ

1-10 )am( )n=39( ,QD, d
)בוקר(11-17  ד
סִימּולטנִָי(

am עם מינהל
famotidine( )n=18(ו,ה

0.91
,0.84)(0.99

0.90
,0.82)(0.98

0.81
,0.69)(0.94

 )QD )pm,ג"מ40
–24 )n=20( 18d

 ג"מritonavir QD/100  ג"מ300
300/tenofovir QDג"מ  ,QDד 

1-10 (am) 18-24 )am( ,(n=39)
d 12)אחרי שעות  famotidine

(pm(n=20)ו

0.89
,0.81)(0.97

0.88
,0.80)(0.96

0.77
,0.63)(0.93

18-24BID, d  ג"מ40
)n=18(

 ג"מritonavir QD/100  ג"מ300
300/tenofovir QDג"מ  ,QDיום 

(18-24  יום(n=39), ) בוקר(1-10
אחרי שעות(10 ) בוקר

famotidine( amשעות-2 ו 
famotidinepm  לפני

0.74
,0.66)(0.84

0.79
,0.70)(0.88

0.72
,0.63)(0.83
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)n=18(ו

11-20BID, d  ג"מ40
)n=15(

ritonavirQD/100  ג"מ300
 )am( )n=46( 1-10 ג"מ

,QD, dג"מ400  מכן ולאחר 
100/ritonavir QDג"מ ,QD

( )n=15(11-20 בוקר )d

1.02
,0.87)(1.18

1.03
,0.86)(1.22

0.86
,0.68)(1.08

11-20QD, d  ג"מ200פלוקונאזול
)n=29(

ritonavirQD/ ג"מ300
 )n=29( 11-20 ג"מ100

1-10 )n=19(, dQD, d

1.03
,0.95)(1.11

1.04
,0.95)(1.13

0.98
,0.85)(1.13

7-13QD, d  ג"מ200קטוקונאזול
)n=14(

n=14( QD, d0.99( 1-13 ג"מ400
,0.77)(1.28

1.10
,0.89)(1.37

1.03
,0.53)(2.01

nevirapine1-23  ג"מ200ח, גBID, d
)n=23(

 ג"מritonavir QD/100  ג"מ300
4-13 ,QD, dג"מ400  מכן ולאחר 
100/ritonavir QDג"מ

–23 )n=23( 14QD, dאני

0.72
,0.60)(0.86

1.02
,0.85)(1.24

0.58
,0.48)(0.71

0.81
,0.65)(1.02

0.28
,0.20)(0.40

0.41
,0.27)(0.60

7-12 ד, אחת פעם ג"מ40אומפרזול

)n=16(י

n=48( ,QD, d( 1-6 ג"מ400
7-12 )n=16(d

0.04
,0.04)(0.05

0.06
,0.05)(0.07

0.05
,0.03)(0.07

11-20 ד, אחת פעם ג"מ40

)n=15(י

ritonavirQD/ ג"מ300
n=15( QD, d( 1-20 ג"מ100

0.28
,0.24)(0.32

0.24
,0.21)(0.27

0.22
,0.19)(0.26

17-23 ד, אחת פעם ג"מ20

(n=13)) בוקר(
ritonavirQD/ ג"מ300

(pm)7-16  יוםQD,  ג"מ100
)pm(יום  )n=27(, 17-23

)n=13(ל,ק

0.61
,0.46)(0.81

0.58
,0.44)(0.75

0.54
,0.41)(0.71

17-23 ד, אחת פעם ג"מ20

(n=14)) בוקר(
ritonavirQD/ ג"מ300

)בוקר(7-16  יוםQD,  ג"מ100
/ליום ליום ג"מ400  מכן ולאחר,

 ,)n=27(ליחידה ג"מ100  ריטונביר

נ,מ(n=14)) בוקר(17-23  ד

0.69
,0.58)(0.83

0.70
,0.57)(0.86

0.69
,0.54)(0.88

pitavastatin4ג"מ QD
ימים5  למשך

אחת פעם ג"מ300

ימים5  למשך

1.13
,0.96)(1.32

1.06
,0.90)(1.26

NA

15-28 ד, אחת פעם ג"מ150ריפאבוטין

)n=7(
n=7( QD, d1.34( 1-28 ג"מ400

,1.14)(1.59
1.15

,0.98)(1.34
1.13

,0.68)(1.87
17-26 ד, אחת פעם ג"מ600ריפמפין

)n=16(
ritonavirQD/ ג"מ300
 )n=16( 17-26 ג"מ100

7-16 )n=48(, dQD, d

0.47
,0.41)(0.53

0.28
,0.25)(0.32

0.02
,0.02)(0.03

ritonaviro10011-20  ג"מQD, d
)n=28(

n=28( QD, d1.86( 1-20 ג"מ300
,1.69)(2.05

3.38
,3.13)(3.63

11.89
,10.23)
(13.82

telaprevir750שעה לשמונה ג"מ

ימים10  במשך

)n=7(

ritonavirQD/ ג"מ300
ימים20  למשךQD  ג"מ100

)n=7(

0.85
,0.73)(0.98

1.17
,0.97)(1.43

1.85
,1.40)(2.44

9-16QD, d  ג"מ300עטנופוביר
)n=34(

n=34( QD, d0.79( 2-16 ג"מ400
,0.73)(0.86

0.75
,0.70)(0.81

0.60
,0.52)(0.68

ש0.77ש0.75ש0.72ג"מ100  ריטונביר/ג"מ15-42QD, d300  ג"מ300
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)n=10(1-42 )n=10(QD, d,0.50)(1.05,0.58)(0.97,0.54)(1.10
voriconazole

ב עם נושאים(

אחד לפחות

פּונקצִיֹונלִָי

CYP2C19) אלל

BID, ג"מ200
22-30;2-3,  ד

BID, d,1 21  ג"מ400
)n=20(

ריטונוויר/ג"מ300

11-30QD, d  ג"מ100
)n=20(

0.87
,0.80)(0.96

0.88
,0.82)(0.95

0.80
,0.72)(0.90

BID, ג"מ50
22-30;2-3,  ד

BID, d,1 21  ג"מ100
)n=8(

ריטונוויר/ג"מ300

11-30QD, d  ג"מ100
)n=8(

0.81
,0.66)(1.00

0.80
,0.65)(0.97

0.69
,0.54)(0.87 voriconazole

ללא נושאים(

פונקציונלי

CYP2C19) אלל
.אחרת צוין אם אלא, מזון בתנאי הם שסופקו הנתוניםא
.בצום ניתנו התרופות כלב
-19.ו8  בימים מזון עם יחד ניתנו-atazanavir וEC ddI  ג"מ400 ג
300atazanavir  פלוס ג"מritonavir 100  הביא ביום פעמיים ג"מ40  פמוטידין עם יחד במתן ביום פעם ג"מד

-400 ל ביחס-4.46 ו1.79  פי גבוהים שהיו ערכיםדקה-Cו-AUC ו דומה היה זהמקסימוםCatazanavir  גיאומטרי ממוצע
atazanavirבלבד ביום פעם ג"מ.

לפני שעות-10 ו אחרי שעתיים ניתנהBID  ג"מ20  פמוטידין כאשר צוינו דומות תוצאותה

300atazanavir  ג"מ300  טנופוביר בתוספת ג"מ100  וריטונביר ג"מ.
tenofovir/ritonavirAtazanavir/ קלה ארוחה לאחר ניתנה.ו
-HIV.ב הנגועים באנשים נערך המחקרז

(90% הגיאומטריים האמצעים בין היחס )nevirapine )n=13, ללא ג"מatazanavir 400  של היסטוריים לנתונים בהשוואהח
 עבור, בהתאמה2.36), (0.66, -1.25 ו2.42) (1.11, 1.64 2.05), (0.98, 1.42  היודקהAUC , וC-מקסימוםC עבור) סמך רווחי

300/100/ritonavir atazanavirעבור, בהתאמה3.45), (0.94, -1.80 ו3.38) (1.54, 2.28 2.87), (1.42, -2.02 ו; ג"מ 
400/100/ritonavir atazanavirג"מ.

ג"מritonavir 100 /ג"מatazanavir 300  עבורnevirapine, n=22  בתוספתritonavir atazanavir/ עבורn=23 ; מקביל קבוצתי עיצובאני
.המחקר כניסת לפני-nevirapine ב טופלו הנבדקים. נוויראפין ללא

40Omeprazole  לפני שעתיים ריקה בטן על ניתנה ג"מ.atazanavir י
פלוס ג"מ300  ואטזאנאביר בבוקר קלה ארוחה לפני דקות30  ניתנה ג"מ20  אומפרזולק

100ritonavir  מאומפרזול שעות12  של בהפרדה, קלה ארוחה לאחר בערב ג"מ.
ביום ג"מ20  מאומפרזול שעות12  של בהפרדה, ביום פעם ג"מritonavir 100  בתוספת ג"מatazanavir 300  של התוצאהל

-400 ל ביחס(29%) מקסימום-Cב ירידה עם2.4),  פי(דקה-Cו10% atazanavir( AUC  )של הגיאומטרי בממוצע בעלייה
atazanavir1-6). מחקר ימי( אומפרזול בהיעדר ביום פעם ג"מ

Mפלוס ג"מ400  ואטזאנאביר בבוקר קלה ארוחה לפני דקות30  ניתנו ג"מ20  אומפרזול

 כאשר דומות היו אטאזנוויר ריכוזי על ההשפעות. אומפרזול לאחר אחת שעה, קלה ארוחה לאחר ביום פעם ג"מ.
100ritonavir  שעות-12 ב ג"מ20  מאומפרזול הופרד ג"מ100  ריטונוויר פלוס ג"מ400  אטאזנוויר

400atazanavir  בתוספת ג"מritonavir 100  הביא ביום פעם ג"מ20  אומפרזול במתן ביום פעם ג"מנ
-400 ל ביחס(26%) מקסימום-Cב ירידה עם3.3),  פי(דקה-Cו32% atazanavir( AUC  )של הגיאומטרי בממוצע עלייה

atazanavir1-6). מחקר ימי( אומפרזול בהיעדר ביום פעם ג"מ
o400  של היסטוריים לנתונים בהשוואה atazanavirג"מ  ,QD300/100  של מתן/ritonavir atazanavirג"מ QD

.בהתאמה-671%, ו103% -18%, בדקהAUC , וC-מקסימוםC שלatazanavir  של הגיאומטרי הממוצע ערכי את העלה
הופרד-atazanavir ו טנופוביר מתן שבהם במחקרים נצפו דומות שתוצאות לב שיםע

.שעות12  עד
100ritonavir  בתוספת ג"מritonavir. Atazanavir 300  פלוסatazanavir  לביןtenofovir  פלוסritonavir  פלוסatazanavir  בין היחסש

 הממוצעים הערכיםo).  שוליים הערת ראה( ג"מatazanavir -400 ל מאשר-atazanavir ל יותר גבוהה לחשיפה מביאה ג"מ
3190= מקסימוםC: היו וטנופובירritonavir  עם יחד ניתנים הם כאשרatazanavir  של פרמקוקינטיים פרמטרים של הגיאומטריים
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-Cו /mL ng•h 34459 =/mL, AUCngזמין לא.דקה  =-HIV. NAב הנגועים באנשים נערך המחקר/mL.  ng 491=

-ב יחד הניתנות תרופות עבור פרמקוקינטיים פרמטרים: תרופתיות בין אינטראקציות12:  טבלה
אatazanavir של נוכחות

 של90%)  של סמך רווח( יחס
במקביל שניתנה תרופה של פרמקוקינטיקה

atazanavir; בלי/עם פרמטרים
1.00=  השפעה ללא

משותף בניהול

תרְּופהָ

זמנים לוח/מינון

משותף בניהול

תרְּופהָ

atazanavir
דקהגAUCמקסימוםגזמנים לוח/מינון

1-20BID, d  גרם1פרצטמול
)n=10(

ג"מ300
100/ritonavirQD

11-20QD, d  ג"מ
)n=10(

0.87
,0.77)(0.99

0.97
,0.91)(1.03

1.26
,1.08)(1.46

 )n=19( 7-11 ג"מ50אטנולול
QD, d19-23 ו-d

,אחת פעם ג"מ400

1-11 )n=19(d
1.34

,1.26)(1.42
1.25

,1.16)(1.34
1.02

,0.88)(1.19

boceprevir800ליום ג"מ,
1-625-31,  ד

QD/ ג"מ300
100ritonavir  ג"מ

10-31QD, d

0.93
,0.80)(1.08

0.95
,0.87)(1.05

0.82
,0.68)(0.98

 )n=21( 7-10 ג"מ500קלריתרמיצין
BID, d18-21 ו-d

,אחת פעם ג"מ400

1-10 )n=21(d
1.50

,1.32)(1.71
-הו

:קלריתרמיצין
0.28

,0.24)(0.33

1.94
,1.75)(2.16
-הו

:קלריתרמיצין
0.30

,0.26)(0.34

2.60
,2.35)(2.88
-הו

קלריתרמיצין

:
0.38

,0.34)(0.42

(ddI) דידאנוזין
)מאוחסנות טבליות(

סטבודין בתוספת

)d4T(ב

d4T: 40 , ג"מx  אחת מנה
ddI: 200 ג"מx  אחת מנה

)n=31(

אחת מנהx  ג"מ400

עם זמנית בו

-d4Tו ddI
)n=31(

ddI: 0.92
,0.84)(1.02

d4T: 1.08
,0.96)(1.22

ddI: 0.98
,0.92)(1.05

d4T: 1.00
,0.97)(1.03

NA

d4T: 1.04
,0.94)(1.16

( ddIאנטי-
[EC] מצופה

ג)כמוסות

),צום(1  ד ג"מ400
( )n=34(8 האכלה )d

,אחת פעם ג"מ400

2-8 )n=34(d
0.64

,0.55)(0.74
0.66

,0.60)(0.74
1.13

,0.91)(1.41

),צום(1  ד ג"מ400
( )n=31(19 אוכל )d

ג"מ300
100/ritonavirQD

9-19QD, d  ג"מ
)n=31(

0.62
,0.52)(0.74

0.66
,0.59)(0.73

1.25
,0.92)(1.69

 )n=28( 7-11 ג"מ180דילטיזם
QD, d19-23 ו-D

,אחת פעם ג"מ400

1-11 )n=28(d
1.98

,1.78)(2.19
-דסאצטיל
:דילטיזם

2.25
,2.09)(2.16

-דסאצטיל
:דילטיזם

2.42
,2.14)(2.73

-דסאצטיל
:דילטיזם
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2.72
,2.44)(3.03

2.65
,2.45)(2.87

2.21
,2.02)(2.42

& אסטרדיול אתניל
דנורתינדרון

Norethindrone )0.5
אתניל+  ג"מ

)ג"מ0.035  אסטרדיול
1-29 )n=19(QD, d

,אחת פעם ג"מ400

–29 )n=19( 16d
אתיניל

:אסטרדיול
1.15

,0.99)(1.32
:נורתינדרון
1.67

,1.42)(1.96

אתיניל

:אסטרדיול
1.48

,1.31)(1.68
:נורתינדרון
2.10

,1.68)(2.62

אתיניל

:אסטרדיול
1.91

,1.57)(2.33
:נורתינדרון
3.62

,2.57)(5.09

& אסטרדיול אתניל
norgestimateה

Norgestimate )0.180
אתניל+ ) ג"מ

)ג"מ(0.035  אסטרדיול
–28 )n=18(, 1QD, d

Norgestimate ואז
 אתיניל+ ) ג"מ(0.180

)ג"מ(0.025  אסטרדיול
–42 29QD, dו)n=14(

ג"מ300
100/ritonavirQD

29-42QD, d  ג"מ
)n=14(

אתיניל

:אסטרדיול
0.84

,0.74)(0.95
דאצטיל17-

norgestimate:ז

1.68
,1.51)(1.88

אתיניל

:אסטרדיול
0.81

,0.75)(0.87
דאצטיל17-

norgestimate:ז

1.85
,1.67)(2.05

אתיניל

:אסטרדיול
0.63

,0.55)(0.71
דאצטיל17-

norgestimate:ז

2.02
,1.77)(2.31

 )n=11( 1-10 ג"מ200פלוקונאזול
QD, dג"מ-200 ו

11-20 )n=29( QD, d

ג"מ300
100/ritonavirQD

11-20QD, d  ג"מ
)n=29(

1.05
,0.99)(1.10

1.08
,1.02)(1.15

1.07
,1.00)(1.15

יציבה תחזוקהמתדון

n=16( ,d( 1-15 מינון
,אחת פעם ג"מ400

2-15 )n=16(d
)-ר(

חמתדון

0.91
,0.84)(1.0

0.85: כ"סה
,0.78)(0.93

)-ר(
חמתדון

1.03
,0.95)(1.10

0.94: כ"סה
,0.87)(1.02

)-ר(
חמתדון

1.11
,1.02)(1.20

1.02: כ"סה
,0.93)(1.12

nevirapine1-23  ג"מ200י, אניBID, d
)n=23(

ג"מ300
100/ritonavirQD

QD, d,4-13  ג"מ
ג"מ400  מכן לאחר

100/ritonavirQD
14-23QD, d  ג"מ

)n=23(

1.17
,1.09)(1.25

1.21
,1.11)(1.32

1.25
,1.17)(1.34

1.26
,1.17)(1.36

1.32
,1.22)(1.43

1.35
,1.25)(1.47

ג"מ40  של בודדת מנהקאומפרזול
, 7 d20 ו )n=16(-d

,אחת פעם ג"מ400

1-12 )n=16(d
1.24

,1.04)(1.47
1.45

,1.20)(1.76
NA

1-10QD, d  ג"מ300ריפאבוטין
,ליום ג"מ150  ואז

–20 )n=3( 11d

ל,ליום ג"מ600

–20 )n=3( 11d
1.18

,0.94)(1.48
25-O-

-דסאצטיל
8.20: ריפאבוטין

,5.90)(11.40

2.10
,1.57)(2.79

25-O-
-דסאצטיל

22.01: ריפאבוטין
,15.97)(30.34

3.43
,1.98)(5.96

25-O-
-דסאצטיל

75.6: ריפאבוטין
,30.1)(190.0

פעמיים ג"מ150

n=7( ,d( 1-15 שבועי
ג"מ300

100/ritonavirQD
2.49M

,2.03)(3.06
1.48M

,1.19)(1.84
1.40M

,1.05)(1.87
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1-17QD, d  ג"מ
)n=7(

25-O-
-דסאצטיל

7.77: ריפאבוטין
,6.13)(9.83

25-O-
-דסאצטיל

10.90: ריפאבוטין
,8.14)(14.61

25-O-
-דסאצטיל
:ריפאבוטין

11.45
,8.15)(16.10

pitavastatin4ג"מ QD
ימים5  למשך

אחת פעם ג"מ300

ימים5  למשך

1.60
,1.39)(1.85

1.31
,1.23)(1.39

NA

ד, בודדת מנה ג"מ4נרוזיגליטזון

17 )n=14( 7,1,
QD, d–2  ג"מ400
ג"מ300  ואז7,
100/ritonavirQD

8-17QD, d  ג"מ
)n=14(

1.08
,1.03)(1.13

0.97
,0.91)(1.04

1.35
,1.26)(1.44

0.83
,0.77)(0.89

NA

NA

rosuvastatin10ג"מ
בודדת מנה

QD/ ג"מ300
100ritonavir  ג"מ

QD ימים7  למשך

3oNA פי ↑7o פי ↑

saquinavirרךַ(ע

)לטין'ג כמוסות
1-13 ד, אחת פעם ג"מ1200

)n=7(
,אחת פעם ג"מ400

7-13 )n=7(d
4.39

,3.24)(5.95
5.49

,4.04)(7.47
6.86

,5.29)(8.91

telaprevir750שעה לשמונה ג"מ

ימים10  במשך

)n=14(

QD/ ג"מ300
100ritonavir  ג"מ

QD יום20  למשך
)n=14(

0.79
,0.74)(0.84

0.80
,0.76)(0.85

0.85
,0.75)(0.98

 )n=33( 9-16 ג"מ300שטנופוביר
QD, d24-30 ו-D

)n=33(

,אחת פעם ג"מ400

2-16 )n=33(d
1.14

,1.08)(1.20
1.24

,1.21)(1.28
1.22

,1.15)(1.30

25-34  ג"מ300
1-7 )pm( )n=14( dQD, d
)pm( )n=12(

ג"מ300
100/ritonavirQD

25-34QD, d  ג"מ
ר(n=12)) בוקר(

1.34
,1.20)(1.51

1.37
,1.30)(1.45

1.29
,1.21)(1.36

voriconazole
ב עם נושאים(

אחד לפחות

פּונקצִיֹונלִָי

CYP2C19 אלל

BID, ג"מ200
22-30;2-3,  ד

BID, ג"מ400
21 )n=20( 1,d

ריטונוויר/ג"מ300

,אחת פעם ג"מ100

11-30 )n=20(d

0.90
,0.78)(1.04

0.67
,0.58)(0.78

0.61
,0.51)(0.72

voriconazole
ללא נושאים(

פונקציונלי

CYP2C19) אלל

BID, ג"מ50
22-30;2-3,  ד

BID, ג"מ100
21 )n=8( 1,d

ריטונוויר/ג"מ300

,אחת פעם ג"מ100

11-30 )n=8(d

4.38
,3.55)(5.39

5.61
,4.51)(6.99

7.65
,5.71)(10.2

+ למיוודין
זידובודין

+ למיוודין ג"מ150
זידובודין ג"מ300

1-12 )n=19(BID, d

,אחת פעם ג"מ400

7-12 )n=19(d
:למיוודין

1.04
,0.92)(1.16
1.05: זידובודין
,0.88)(1.24

זידובודין

:למיוודין
1.03

,0.98)(1.08
1.05: זידובודין
,0.96)(1.14

זידובודין

:למיוודין
1.12

,1.04)(1.21
:זידובודין
0.69

,0.57)(0.84
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:גלוקורוניד
0.95

,0.88)(1.02

:גלוקורוניד
1.00

,0.97)(1.03

זידובודין

:גלוקורוניד
0.82

,0.62)(1.08

.אחרת צוין אם אלא, מזון בתנאי הם שסופקו הנתוניםא
.בצום ניתנו התרופות כלב
-19.ו8  בימים מזון עם יחד ניתנו-atazanavir וEC ddI  ג"מ400 ג
ג"מק35  אסטרדיול לאתניל ביחס אטאזנביר עם ג"מק25  אסטרדיול אתניל של נוסף מינון של נורמליזציה לאחרד

(0.73, 0.82  היודקהAUC , וC-מקסימוםC עבור) סמך רווחי(90%  הגיאומטריים האמצעים בין היחסatazanavir,  ללא
.בהתאמה1.63), (1.11, -1.35 ו1.17) (0.95, 1.06 0.92),

אסטרדיול לאתניל ביחס ריטונביר/אטאזנביר עם ג"מק35  אסטרדיול אתניל של נוסף מינון של נורמליזציה לאחרה

דקהAUC , וC-מקסימוםC עבור) סמך רווחי(90%  הגיאומטריים האמצעים בין היחסritonavir ,atazanavir/ ללא ג"מק25

.בהתאמה1.00), (0.77, -0.88 ו1.22) (1.05, 1.13 1.34), (1.03, 1.17  היו
.יום28  של הכנה בתקופת היו הנבדקים כלו
norgestimate17-deacetyl  של הפעיל המרכיב הוא.norgestimate ז

-)R(מתדון של הפעיל האיזומר הוא מתדון.ח
-HIV.ב הנגועים באנשים נערך המחקראני

.המחקר כניסת לפני-nevirapine ב טופלו הנבדקיםי
-atazanavirב השימוש לאחר שעתיים ניתנה אומפרזולCYP2C19.  עבור מטבולית כבדיקה שימש אומפרזולק

-20.ה ביום קלה ארוחה לאחר שעתיים לבד וניתנה7;  יום
atazanavir. של המומלץ הטיפולי המינון לאל

M150 ל בהשוואה- Rifabutinג"מ  QDבלבד .d1-10 )n=14( הכל סך -Rifabutin-desacetyl 25-O +:Rifabutin
2.69(. 2.19 )1.78,AUC

Rosiglitazone עבור בדיקה כמצע משמש.CYP2C8 נ
oלרוזובסטטין בחשיפה עלייה על מצביע ↑). במקביל שניתנה תרופה בלי/עם( ממוצע יחס.
-ל בדומה לסקווינוויר יומיות חשיפות יצרQD  ג"מsaquinavir -1200 וatazanavir  של השילובע

-79% בכ גבוהמקסימום-Cה, זאת עם. ליום ג"מ-1200 בsaquinavir  של הסטנדרטי הטיפולי המינון ידי על שנוצרו ערכים
.ליום ג"מ-1200 ב לבד) רכות לטין'ג כמוסות(saquinavir  של הסטנדרטי המינון של מזה

הופרד ואטאזנוויר טנופוביר מתן שבו במחקר נצפו דומות שתוצאות לב שיםש

.שעות12  עד
.זמין לא= NA . שעות-12 ב זמנית הופרד-atazanavir וtenofovir  של מתןר

מיקרוביולוגיה12.4

פעולה מנגנון
Atazanavir:.1- בוגר ויריון של היווצרות מונעת ובכך,-HIVב נגועים בתאים ויראליים -Pol-Gagו  Gag

 מעכב הואPI(.  HIV( 1-פוליפרוטאינים של לווירוס הספציפי העיבוד את סלקטיבי באופן מעכבת התרכובת
 )Atazanavir )ATVאזאפפטיד מסוג פרוטאז

Ritonavir:את לעבד מסוגל ללא האנזים את הופך  HIV1- פרוטאז של עיכוב. HIVפרוטאז של 
peptidomimeticמעכב הוא Ritonavir-polgagחלקיקי לייצור שמוביל פוליפרוטאינים מבשר  HIVבוגרים לא 

.זיהומיים שאינם

תאים בתרבות ויראלית אנטי פעילות
Atazanavir:)EC1- ממוצע50%  של יעיל ריכוז  עם-HIVאנטי פעילות מציג Atazanavir50 (נסיוב בהיעדר 

 בדם חד-גרעיניים בתאים הגדליםHIV 1- של וקליניים מעבדתיים מבודדים מגוון נגד ננומטר5  עד2  של אנושי
יש לטרקטורוןMT. 2- ותאיSS CEM- תאי, מקרופאגים, היקפי

44

4173147: אסמכתא מזהה



 יש לטרקטורון. תאים בתרבית בידודים-J וA, B, C, D, AE, AG, F, G  תת-סוג שלM  מקבוצהHIV 1- מסוג נגיפים נגד פעילות
 מחקרים. מבודדים כישלון של ערכיםEC-50ה מעל ערכיםEC50 עם), ננומטר32  עד(HIV 1.9 2- של מבודדים נגד משתנה פעילות

, דלבירדין(NNRTIs  עם תאים בתרבית אנטגוניזם הראו לא טרקטורונים עם תרופות שתי בשילוב אנטי-ויראלית פעילות על
,efavirenzונוויראפין ,( PIs amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir)ו zidovudine( ,(saquinavir-

,NRTIs )abacavir, didricitazine, emt, lamivudine, stavudine, tenofovir, zalcitabine, andהיתוך מעכב  enfuvirtide-1
,HIVנגיפית בהפטיטיס לטיפול המשמשות תרכובות ושתי , adefovirו ,ribavirin-מוגברת ציטוטוקסיות ללא.

Ritonavir:של הפעילות  ritonavirחריפה בצורה נגועים לימפובלסטואידים תאים בקווי הוערכה 
ל3.8  בין נע ויראלי שכפול של(EC50) 50%  של ערך המעכבת התרופה ריכוז. היקפיים בדם ובלימפוציטים

 קליניים בידודים עבורEC50  של הממוצע הערך. המשמשים ובתאיםHIV -1-ה בבידוד תלוי, ננומטר-153
 עם בשילובHIV 1- נגד תוספות השפעות הפגין,ritonavir MT4  בתאי(n=13).  ננומטר22  היה נמוך במעבר

 תאים שורות במספרritonavir  של ציטוטוקסיות מדדו אשר מחקרים )zidovudine )ZDV. או(ddI)  דידאנוזין
 תרבית של טיפולי אינדקס מכך וכתוצאה-50% ב תאית צמיחה לעיכוב מיקרומטר-20 מ יותר נדרש כי הראו
1000. לפחות של תאים

התִנגַדְּות

:התא בתרבות
Atazanavir:1- מבודדי HIVל ברגישות ירידה עם ATV-ב שטופלו מחולים והתקבלו תאים בתרבית נבחרו

ATV-או/RTV( /ritonavir )ATV .atazanavir1- מבודדי HIV183  פי עד93  פי מופחתת רגישות עם
 אלהHIV 1- בנגיפי התחליפים. חודשים-5 ב תאים בתרבית נבחרו שונים ויראליים זנים משלושה לטרקטורונים

 מחשוף באתרי גם נצפו שינויים-M46I. וI50L, N88S, I84V, A71V  את כוללים לטרקטורונים לעמידות שתרמו
PI  תחליפי ללאI50L  החלפת את המכילים רקומביננטיים וירוסים. תרופה בחירת בעקבות הפרוטאזות

 אחרים-PIs ל תאים בתרבית מוגברת רגישות והראו בגדילה נפגעו אחרים עיקריים
amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir)ו .(saquinavir-החלפות  I50Lו I50V-הניבו 

,ואפרנוויר לטרקטורונים סלקטיבית עמידות

Ritonavir:של הפעילות  ritonavirחריפה בצורה נגועים לימפובלסטואידים תאים בקווי הוערכה 
ל3.8  בין נע ויראלי שכפול של(EC50) 50%  של ערך המעכבת התרופה ריכוז. היקפיים בדם ובלימפוציטים

 קליניים בידודים עבורEC50  של הממוצע הערך. המשמשים ובתאיםHIV -1-ה בבידוד תלוי, ננומטר-153
 עם בשילובHIV 1- נגד תוספות השפעות הפגין,ritonavir MT4  בתאי(n=13).  ננומטר22  היה נמוך במעבר

 תאים שורות במספרritonavir  של ציטוטוקסיות מדדו אשר מחקרים )zidovudine )ZDV. או(ddI)  דידאנוזין
 תרבית של טיפולי אינדקס מכך וכתוצאה-50% ב תאית צמיחה לעיכוב מיקרומטר-20 מ יותר נדרש כי הראו
1000. לפחות של תאים

 אטאזנאוויר לעומת לריטונוויר מוגבר אטאזנאוויר בין השוואה: בטיפול תמימים מטופלים של קליניים מחקרים
400  לעומת ג"מritonavir 100  עם ביום פעם ג"מatazanavir 300  השווהAI424-089  מחקר:מוגבר לא

atazanavirעם ניתן כאשר ביום פעם ג"מ  lamivudineו stavudine-ב בטיפול נגועים בחולים מורחב בשחרור
.HIV-.מוצג זרוע בכל לטרקטורונים עמידות עם הווירולוגי הכשל ומבודדי הווירולוגיים הכשלים מספר של סיכום 

13. בטבלה

של השוואהAI424-089:  במחקר96  בשבועאוירולוגיים כשלים של סיכום13:  טבלה

atazanavir BoostedRitonavir  לעומתAtazanavir  אקראיים חולים: חיזוק ללא
300atazanavir  ג"מ+

100ritonavir  ג"מ
400atazanavir  ג"מ
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)n=95()n=105(

(32%)34(16%)9615 בשבוע) ל"מ/עותקים50 (≥ וירולוגי כשל

517ופנוטיפים גנוטיפים נתוני עם וירולוגי כשל
ב(24%)4/17ב(0%)960/5 בשבוע לטרקטורונים התנגדות עם מבודד וירולוגי כשל

ב(12%)2/17ב(0%)0/5ג96 בשבועI50L  הופעת עם מבודד וירולוגי כשל

96 בשבוע ללימודין עמידות עם מבודד וירולוגי כשל
ב(65%)11/17ב(40%)2/5

 הופסקה או וירולוגית מחזרה סבלו96,  בשבוע ובמחקר96  שבוע עד דוכאו לא שמעולם מטופלים כולל וירולוגי כשלא
.ויראלי עומס של מספקת לא תגובה עקב

.ופנוטיפיים גנוטיפיים נתונים עם מבודדים הווירולוגי הכשל אחוזב
.לטרקטורונים פנוטיפי באופן עמיד היה לא מבודד אף. ג"מ400  בטרקטורון אחרים מטופלים בשני הופיעהL I50I/ של תערובתג

:ג"מRitonavir 100  עם ג"מ300  אטאזנאביר המקבלים לטיפול תמימים מטופלים של קליניים מחקרים
 כשל שחוו מטופלים של דגימות על שטופלו כפי ופנוטיפי גנוטיפי ניתוח בוצעAI424-138 ,III  שלב במחקר
-)ב דיכוי השגת לפני שהופסק או) ל"מ/עותקים-400 ל שווה או ל"מ/עותקים-400 מ גדולRNA)-1 HIV  וירולוגי

9%/RTV )n=39; ATVו(- 9%/RTV )n=39; LPVה בזרוע. טיפול של שבועות96  עד/RTV- ,ATVמבודדי לאחד 
 תחליפים של התפתחות עם בטיפול שהופיעה לטרקטורונים ברגישות56  פי של ירידה היה הווירולוגי הכישלון

 הקשורM184V  התחליף-L90M. וV- L10F, V32I, K43T, M46I, A71I, G73S, I85I ,PI/ל להתנגדות הקשורים
 כשל של מבודדים שני. לאמטריציטבין עמידות המקנה זה בבידוד בטיפול גם הופיע-NRTI ל להתנגדות

PI  לתנגודת הקשורים ותחליפים בבסיס לטרקטורונים פנוטיפית עמידות בעלי היו וירולוגייםRTV /טרקטורונים
 והייתה הללו הכשל מבודדי באחד במחקר הופיעהI50L  החלפת. המחקר בתחילת-IAS ב שהוגדרו העיקריים

 לטרקטורונים התנגדות עם השני הכשל ולבידוד מהבסיס לטרקטורונים ברגישות17  פי של לירידה קשורה
ו(V32I, M46I  מוגדרות עיקריותPI  החלפות נוסףIAS  עם היוI84I) -V/וPI/I) M46M  והחלפות בסיסיים

(I84V-מבודדי חמישה. מהבסיס לטרקטורונים ברגישות3  פי לירידה הקשורים בטרקטורונים בטיפול מופיעות 
ה של הופעתה עם לאמטריציטאבין פנוטיפית עמידות פיתחוRTV- ATV/ה בזרוע בטיפול הכישלון

M184I )n=1(-ה או M184V )n=4(-ל פנוטיפית עמידות פיתח לא מהם אחד ואף, בטיפול disoproxil-
.tenofovirה בזרוע/RTV- ,LPVל ברגישות69  פי של ירידה היה וירולוגי כשל חולי של מהבודדים לאחד LPV-

 של הבסיס להחלפות בנוסף-V82A וL10V, V11I, I54V, G73S PI  תחליפי של התפתחות עם בטיפול שהופיעה
/A, L89V/S, V82V/V, A71I, G73G/I, V32I, I54I L10L PIו .L90M-של וירולוגי כשל של מבודדים שישה /RTV

LPVהתחליף את פיתחו  M184Vלטנופוביר פנוטיפית עמידות פיתחו ושניים לאמטריציטבין פנוטיפית ועמידות 
.דיסופרוקסיל

 או בטרקטורון שטופלו בטיפול מנוסים מטופלים על במחקרים:בטיפול מנוסים מטופלים של קליניים מחקרים
 שהיו תחליפים פיתחו וירולוגי כשל שחוו מחולים לטרקטורונים העמידים המבודדים רובRTV, /בטרקטורון

 ביותר השכיחים הפרוטאזות תחליפיPIs.  לריבוי ברגישות ירידה והראוPIs  למספר לעמידות קשורים
 פעם ג"מRTV -100 ו ביום פעם ג"מATV 300  עם בטיפול שנכשלו חולים של הנגיפיים בבידודים שהתפתחו

L, I85V/T/C, V82A/T/I, G73S/T/V, I54V, A71V /L, I50L, F53L/ כללו-NRTI) ו טנופוביר עם יחד( ביום
/G, M46I/I, E35D/V V32I, L33Fו/T-/M/Q .L89Vבטרקטורון בטיפול שהתפתחו אחרים תחליפים/ RTVכולל 

/T/D/Q, G48V, I84V, N88S/A E34Kו L90M-כלל בדרך. המטופלים של מהמבודדים-10% מ בפחות התרחשו
 עמידות, הדרך בתחילת המטופל שלHIV -1-ה בנגיף נוכחים היו-PI ל עמידות של מרובים תחליפים אם,

 של הפיתוח את לכלול ויכולה אחרים-PIs ל לעמידות הקשורים תחליפים באמצעות התפתחה לטרקטורונים
. טווח ארוך טיפול לאחר וירולוגי כישלון שחווים בטיפול מנוסים בחולים זוהתהI50L  החלפתI50L.  החלפת
הרמה עם בקורלציה הייתה לא נוכחותם אך, בטרקטורון בטיפול גם הופיעו פרוטאז מחשוף באתר שינויים
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.טרקטורונים התנגדות של

Ritonavir:1- מבודדי HIVל מופחתת רגישות עם ritonavir-של גנוטיפי ניתוח. תאים בתרבית נבחרו 
וI84V, V82F, A71V  אמינו חומצות להחלפות המובילותHIV 1- פרוטאז בגן מוטציות הראה אלה מבודדים

.M46I-פנוטיפיים שינויים  (n=18)וגנוטיפיים  (n=48)1- במבודדי HIVב שטופלו נבחרים מחולים ritonavir-
1- של הנגיפית לפרוטאזה הקשורות החלפות. שבועות32  עד3  של תקופה במשךII I/ בשלב בניסויים נוטרו
HIVבעמדות ומסודר שלבי באופן מתרחשים נראו חולים-43 מ שהושגו בבודדים /T/S, I54V, A71V/T/F

V82Aו ,I36L-ספציפיות אמינו חומצות של נוספות עמדות5 - ב תחליפים של שילובים מכן ולאחר 
/L, K20R, I84V, L33F) M46Iו .(L90M-על גנוטיפי וגם פנוטיפי ניתוח גם בוצעו שעבורם חולים18  מתוך 

 המטופלים18  כל. תאים בתרבית-ritonavir ל מופחתת רגישות הראו12 , מפלסמה שבודד חופשי וירוס
 כדי מספקת אינה אך הכרחית נראתהF V82A/ החלפת. הנגיפי הפרוטאז בגן יותר או אחד בתחליף החזיקו

 ברגישות5  פי של לירידה שווה או גדולה כירידה הוגדרה פנוטיפית עמידות. פנוטיפית עמידות להקנות
.הבסיס מקו תאים בתרבית הנגיפית

צולבת התנגדות
, אינדינוויר בפני עמידים מהבידודים-90% מ יותר עם אחרים .amprenavir-בטיפול ניסיון בעלי בחולים,

 בפני עמיד היו אחרים לשינויים בנוסףPI  ל עמידים-80% ו, וסאקווינאוויר ריטונוויר, נלפינוויר, לופינאוויר
-38% ו, לטרקטורון עמידים היוD30N  בפני גם עמידים היו לטרקטורונים עמידים מבודדים. טרקטורונים
 עמידים היוL/T, I54V, M46I/C, A71V/T L90M, G73S/ ב שינוי אוV82- תחליף שהכילו מהבידודים
שכללו החלפות עם מהמבודדים-90% מ יותרI84V  אוG48V  המכילים מהבידודים-60% מ יותר. לטרקטורון

-ATV. ל עמידים היו  PIsלמספר בהצלבה עמידים מבודדים כי הראו -PIבסיסיים וגנוטיפיים פנוטיפיים ניתוחים 
 עמידות נצפתה .PIs ב ניסיון בעלי מטופלים של טרקטורונים של קליניים מניסויים קליניים מבודדים של

 :Atazanavirבקרב צולבת

Ritonavir:1- מבודדי. משתנה צולבת עמידות הוכרה פרוטאז מעכבי בין HIVמשישה שהתקבלו סדרתיים 
 ירידה הדגימו לא אך, תאים בתרבית-ritonavir ל ברגישות ירידה הראו-ritonavir ב טיפול במהלך חולים

 מטופלים משני מבודדים, זאת עם. תואם-Baseline ל בהשוואה תאים בתרבית-saquinavir ל ברגישות תואמת
 צולבת עמידות לגבי נבדקו חולים-5 מ מבודדים גם8).  פי( תאים בתרבית לאינדינביר ברגישות ירידה הראו אלה

 לא אחת ואף14),  עד6  פי(-nelfinavir ל ברגישות ירידה הייתה חולים-3 מ לבודדים; ולנלפינוויר לאמפנוויר
.amprenavirבין צולבת התנגדות  ritonavirמטרות בגלל סבירה אינה הפוכה טראנסקריפטאז מעכבי לבין 

.המעורבות השונות האנזים

Atazanavir וירולוגיות ותוצאות בסיס פנוטיפ/גנוטיפ ניתוח

 טיפול התחלת לפני לטרקטורונים רגישות בקביעת לסייע עשוי הבסיס נגיף של פנוטיפי או/ו גנוטיפי ניתוח
 ראשוניים תחליפים של והסוג המספר לבין שבועות48  לאחר וירולוגית תגובה בין קשרRTV. /בטרקטורון

 שקיבלו אנטי-רטרו-ויראלי ניסיון בעלי ממטופלים הבסיסיHIV 1- במבודדי שזוהוPI  לתנגודת הקשורים
14. בטבלה מוצגAI424-045  במחקר ביום פעמייםlopinavir )LPV(/RTV  או ביום פעםRTV /טרקטורון

. בטיפול מנוסים בחולים התגובה שיעורי על השפיעו הבסיסיותPI  החלפות של והן המספר הן, כללי באופן
 כולל, בבסיסPI  החלפות יותר או3  כאשר יותר נמוכים תגובה שיעורי היו לחוליםRTV- ,ATV/ה בקבוצת
 של אחד כוללPI,  החלפות2  עד1  עם לחולים בהשוואה נוכחים היו90,  או82 77, 71, 36,  בעמדה החלפה

.הללו ההחלפות
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-אנטי-רטרו-ויראליתPI,  החלפת וסוג מספר לפי-RNA לHIV  תגובת14:  טבלה
שמטופל כפי ניתוחAI424-045,  במחקר מנוסים מטופלים

RNAHIV 400< =  וירולוגית תגובה
בל"מ/עותקים

RTV/טרקטורון

)n=110(
/RTVLPV

)n=113( אבסיסיותPI  החלפות וסוג מספר

ג:כולל ראשוניותPI  החלפות יותר או3
D30N75%(6/8)50%(3/6)

/VM36I19%(3/16)33%(6/18)

/T/LM46I24%(4/17)23%(5/22)

/A/M/T/LI54V31%(5/16)31%(5/16)

/G/I/TA71V34%(10/29)39%(12/31)

/T/C/AG73S14%(1/7)38%(3/8)

V77I47%(7/15)44%(7/16)

/I/S/T/FV82A29%(6/21)27%(7/26)

/AI84V11%(1/9)33%(2/6)

N88D63%(5/8)67%(4/6)

L90M10%(2/21)44%(11/25)

אראשוניPI  של ראשוניים תחליפים מספר

(67/113)59%(64/110)58%מטופלים שהם כפי, החולים כל

PI75%(50/67)75%(50/67) חילופי2 0–

PI41%(14/34)43%(28/12) החלפות3-4

PI0%(0/9)28%(5/18) החלפות יותר או5

ו,N88- I84, V82, V77, G73, A71, I54, I50, G48, I47, M46, M36, V32, D30 ב שינוי כל כוללות ראשוניות החלפותא

.L90-
.קטנות היו הקבוצות שתתי מכיוון בזהירות התוצאות את לפרש ישב
-F53L.וV32I, I47V, G48V, I50V PI  החלפות עבור-3) מ פחות(n  נתונים מספיק היו לאג

 שינוי( בסיס פנוטיפ לפי נותחוAI424-045  במחקר אנטי-רטרו-ויראלי ניסיון בעלי מטופלים של התגובה שיעורי
 עם נבחרת חולים אוכלוסיית על מבוססים הניתוחים15).  טבלה, להתייחסות ביחס תאים בתרבית ברגישות

 ישPI.  מבוסס משטר שקיבלו35%  לעומת המחקר כניסת לפניNNRTI  מבוסס משטר שקיבלו מהחולים62%
atazanavir. עבור קלינית מבחינה רלוונטיות שבירה נקודות לקבוע כדי נוספים בנתונים צורך

AI424- במחקר אנטי-רטרו-ויראלי ניסיון בעלי חולים, תוצאה לפי בסיס פנוטיפ15:  טבלה
מטופל כפי ניתוח045,

בל"מ/עותקיםRNA HIV 400< =  וירולוגית תגובה
RTV/טרקטורוןאבסיס פנוטיפ

)n=111(
/RTVLPV

)n=111(

–0271%(55/78)70%(56/80)
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<2-553%(8/15)44%(4/9)

<5-1013%(1/8)33%(3/9)

 <1010%(1/10)23%(3/13)

.פראי מסוג להתייחסות ביחס תאים בתרבית קיפול לשינוי רגישותא
.קטנות היו הקבוצות שתתי מכיוון בזהירות התוצאות את לפרש ישב

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

קרצינוגנזה
Atazanavir:עם בוצעו וחולדות בעכברים טווח ארוכי קרצינוגניות מחקרי  atazanavirלשניים

360  של בשיעור בנקבות הפטוצלולריות באדנומות לתרופות הקשורות עליות נמצאו, העכברים במחקר. שנים
 בנקבות) נצפית שלילית השפעה רמת ללא(-NOAEL ב(AUC)  מערכתית לתרופות החשיפה. ליום ג"ק/ג"מ

 במינון. אדם שבבני מאלו2.9  פי גבוהה הייתה) יום/ג"ק/ג"מ(80  ובגברים2.8  פי הייתה) יום/ג"ק/ג"מ(120
 לא, החולדות במחקר). הרות לא חולותritonavir,  ליום ג"מ100  עם מוגברatazanavir  יום/ג"מ(300  הקליני
 היו-AUCs ה שעבורם, ליום ג"ק/ג"מ1200  עד של במינונים הגידול בשכיחות לתרופות הקשורה עלייה נצפתה

.הקליני במינון אדם בבני שנמדדו מאלה) נקבות(3.9  פי או) זכרים(1.1  פי

Ritonavir:על בוצעו וחולדות בעכברים קרצינוגניות על מחקרים  .ritonavir50,  של ברמות, זכרים בעכברים
 וקרצינומות אדנומות של והן אדנומות של הן בשכיחות מינון תלוית עלייה הייתה, ליום ג"לק ג"מ200  או100

 של מזו גברים עבור בקירוב0.3  פי היה הגבוה במינון החשיפהAUC,  מדידות על בהתבסס. בכבד משולבות
 אצל מסרטנות השפעות נראו לא). ביום פעמיים ג"מ(600  המומלץ הטיפולי המינון עם אדם בבני החשיפה

. אדם בבני החשיפה של מזו הנקבות עבור בקירוב0.6  פי היה הגבוה במינון החשיפה. שנבדקו במינונים נשים
 החשיפה, זה במחקר. מסרטנות השפעות היו לא ליום ג"לק ג"מ30  או15 7,  של ברמות מינון שקיבלו בחולדות

.המומלץ הטיפולי המינון עם אדם בבני מהחשיפה-6% כ הייתה הגבוה במינון

מוטגנזה

Atazanavir:-ב חיובי נבדק Atazanavirָאנושיים לימפוציטים באמצעות קלסטוגניות בדיקתּבמַבַחנֵה 
 הפוכה מוטציה בדיקתּבמַבַחנֵהָ-ב שלילי נבדקAtazanavir . מטבולית הפעלה של ובנוכחות בהיעדר, ראשוניים

( חולדה בתריסריון-DNA ל נזק בדיקתvivoin ו, בחולדות-DNA ו מיקרו-גרעין תיקון בדיקותvivoin ,איימס של
).שביט בדיקת

Ritonavir:של בסוללה קלסטוגני או מוטגנית לפעילות שלילי נמצא ריטונוויר, זאת עם inָוּבמַבַחנֵה vivoin
 לימפומה בדיקת, קולי-  איו S. typhimuriumבאמצעות איימס חיידקי של ההפוכה המוטציה מבחן כולל מבחני

.אנושיים בלימפוציטים כרומוזומלית סטייה ומבחני עכבר מיקרו-גרעין בדיקת, עכבר של

בפוריות פגיעה
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Atazanavir:מערכתיות לתרופות החשיפה ברמות  (AUC)נקבות בחולדות(2.3  פי או) זכרים בחולדות(0.9  של

 השפעותritonavir)  ליום ג"מ100  עם מוגבר אטאזנאביר ליום ג"מ(300 , האדם של הקליני מהמינון)
.נצפו לא מוקדמת עוברית התפתחות או , הפוריות, ההזדווגות על משמעותיות

Ritonavir:.מזו) נקבה(-60% ו) זכר(-40% כ של לתרופות בחשיפה בחולדות פוריות על השפעות יצרה לא 
Ritonavir בכבד רעילות עקב אפשריים היו לא יותר גבוהים מינונים. המוצע הטיפולי המינון עם שהושגה

קליניים מחקרים14

קודם אנטי-רטרו-ויראלי טיפול ללא מבוגרים חולים14.1
ritonavir/ של האנטי-ויראלית והבטיחות היעילות את המשווה שבועות96  בן מחקרAI424-138:  מחקר

atazanavirעם /ritonavir ,lopinavirטנופוביר עם בשילוב אחד כל emtricitabine-בנבדקים קבוע במינון 
 בין המשווה, רב-מרכזי, אקראי, אקראי מחקר, שבועות96  הוא זה מחקר.תמימים בטיפולHIV -1-ב שנדבקו

 ג"מ(400/100  ריטונוויר עם ללופינאביר) ביום פעם ג"מ(100  ריטונביר עם) ביום פעם ג"מ(300  אטאזנאביר
ב), ביום פעם ג"מ(emtricitabine 300/200  עם קבוע במינון טנופוביר עם בשילוב אחד כל), ביום פעמיים

 עד19 : טווח( שנים36  של ממוצע גיל היה למטופלים. אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול טופלו שלא מטופלים-878
. גברים היו-68% ו מעורבים/מסטיזו/היספניים23% , אסייתים9% , שחורים18% , קווקזיים היו49% 72),

 ורמת) 3מ"מ/תאים810  עד2 : טווח(3מ"מ/תאים204  הייתה החציונית הבסיסית בפלזמהCD4+  תאי ספירת
10לוג5.88  עד2.60 : טווח( ל"מ/עותקים10לוג4.94  הייתה בפלזמהHIV RNA 1- של הממוצעת הבסיס

16. בטבלה מוצגות96  שבוע עד והתוצאות הטיפול תגובת). ל"מ/עותקים

AI424-138) מחקר(96  שבוע עד הטיפול תוצאות16:  טבלה
atazanavir

ג"מ100  ריטונביר+  ג"מ300
עם) ביום פעם(

/emtricitabinetenofovir
א)ביום פעם(

)n=441(

לופינאביר

ג"מ100  ריטונביר+  ג"מ400
עם) ביום פעמיים(

/emtricitabinetenofovir
א)ביום פעם(

)n=437(

שבועות96שבועות96תֹוצָאָה

75%68%ד, ג, במגיב
17%19%הוירולוגי כשל
8%10%חוזר כדור

 שבוע עד נדחק לא מעולם
969%9%

1%1%מוות
3%5%לוואי אירוע עקב הופסק

4%7%ואחרות מסיבות הופסק
.ביום פעם אמטריציטבין ג"מ200 , טנופוביר ג"מ300 : קבוע מינון כשילובא
v1.5 , במיוחד רגיש®AmplicorRoche 96.  בשבוע ל"מ/עותקים-50 מ פחותHIV RNA  השיגו חוליםב

.בדיקה
RTVLPV/-76% וRTV ATV/78% : אקראית קבוצה באמצעות48  בשבוע מראש שצויןITT  ניתוחג

7.1%)].3.8%, -: סמך בר רווח(95% 1.7% : הבדל הערכת[
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RTVLPV/-68% וRTV ATV/74% : אקראית קבוצה באמצעות96  בשבוע מראש שצויןITT  ניתוחד
12.0%)].0.3%, 95%:  סמך בר רווח(6.1% : הבדל הערכת[

השבוע במהלך ל"מ/עותקים-50 מ פחותHIV  של מאושרRNA  בהשגת וכישלון ויראלי ריבאונד כוללה

.96
.אחרות וסיבות פרוטוקול הפרת, ציות אי, המטופל של נסיגה, למעקב אבוד כוללו

HIV RNA RNA , כלומר( גבוה נגיפי עומס עם מטופלים בקרב המגיבים שיעור, טיפול של שבועות96  במשך
, מטופלים223  מתוך(ritonavir- atazanavir 165/ל דומה היה) ל"מ/עותקים-100,000 ל שווה מ-או גבוה

 מקו החציונית העלייה, שבועות96  לאחר. זרועות67%) , חולים222  מתוך(ritonavir- lopinavir 148/ ול74%)
 עבור3מ"מ/תאים-273 וritonavir atazanavir/ זרוע עבור3מ"מ/תאים261  הייתהCD4+  תאי בספירת הבסיס

ritonavir.lopinavir/ זרוע

קודם אנטי-רטרו-ויראלי טיפול עם מבוגרים חולים14.2
+  ביום פעם-atazanavir ל בהשוואה ביום פעםritonavir +  ביום פעם:Atazanavir AI424-045  מחקר

saquinavir)ל ובהשוואה, ביום פעם) רכות לטין'ג כמוסות ritonavir- + lopinavirאחד כל, ביום פעמיים 
 את המשווה רב-מרכזי, אקראי, מתמשך ניסוי הואAI424-045  מחקר.אחדNRTI + tenofovir  עם בשילוב

 עם) ביום פעם ג"מ(400  לאטזאנאביר) ביום פעם ג"מ(100  ריטונביר עם) ביום פעם ג"מ(300  אטאזנאביר
 פעמיים ג"מ(ritonavir + lopinavir 400/100  ול), ביום פעם ג"מ(saquinavir 1200  של רכות לטין'ג כמוסות

 וירולוגי כשל שחוו חולים) אקראי358  מתוך(-347 ב, אחד-NRTI וtenofovir  עם בשילוב אחד כל), ביום
 היה לאנטי-רטרו-וירוס קודמת חשיפה של הממוצע הזמן-NNRTIs. וPIs, NRTIs  המכיליםHAART  במשטרי

( שנים41  היה הממוצע הגילNNRTIs.  עבור שבועות-85 וNRTIs  עבור שבועותPIs, 283  עבור שבועות139
תאים338  הייתהCD4+  תאי ספירת של הבסיס ממוצע. גברים היו-78% ו, קווקזים היו60% 74);  עד24 : טווח

10לוג4.4  הייתה בפלזמהHIV RNA 1- של הממוצעת הבסיס ורמת) 3מ"מ/תאים1543  עד14 : טווח(3מ"מ/

).ל"מ/עותקים10לוג5.88  עד2.6 : טווח( ל"מ/עותקים

 מוצגותritonavir- lopinavir/וritonavir- atazanavir/ב הטיפול זרועות עבור48  שבוע עד הטיפול תוצאות
 הבדל של העיקרי היעילות מדד עבור דומים היוritonavir- lopinavir/וritonavir Atazanavir/17.  בטבלה
ש סופית למסקנה להגיע כדי מספיק גדול היה לא זה מחקרHIV . .RNA  ברמת מהבסיס בשינוי בזמן ממוצע

/ritonavir- atazanavirו -/ritonavir lopinavirמתחת פרופורציות של המשני היעילות תוצאת במדד שווים 
RNA.HIV  של התחתון הגילוי לגבול

עם מטופלים(AI424-045  במחקר48  שבוע עד הטיפול תוצאות17:  טבלה

)אנטי-רטרו-ויראלי ניסיון
ritonavir 100  אחת פעם ג"מ

300atazanavir  ג"מ+

+tenofovir +  יומי
NRTI1

/ritonavirlopinavir
פעמיים) ג"מ(400/100

+tenofovir +  יומי
NRTI1

אהבֶדלֵ

)atazanavir-
/ritonavir(lopinavir

)n=119()n=118()CI(תֹוצָאָה
RNAHIV  מ שינוי
ב)ל"מ/עותקים10 לוג( בסיס קו

ג1.58-1.70+0.12-

,0.17-)(0.41

+CD4 מ שנה
ד)3מ"מ/תאים( בסיס קו

116123 -7
,67-)(52

השהגיבו מהמטופלים אחוז

2.2%-55%57%בRNAHIV 400<  ל"מ/עותקים
-) ,14.8%(10.5%
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7.1%-38%45%בRNAHIV 50<  ל"מ/עותקים
-) ,19.6%(5.4%

וHIV RNA  באחוזי הבדל48  שבועHIV ;RNA  עבור48  שבוע עד ממוצע זמן הפרשא

ritonavir/ לעומתritonavir; CI lopinavir/=  ב לשינוי97.5%  של סמך רווחRNA; -HIV אחרת95%  של סמך רווח.
, atazanavirשינויים ממוצע CD4+

Assay,  Monitor™-1HIV לבדיקה1.5  גרסה.®AmplicorRoche ב
.בפרוטוקול המוגדר ראשוני יעילות תוצאות מדדג
ritonavir, n=85);atazanavir/48  משבועCD4+  תאי ספירת מדידות עם מטופלים על מבוססד

/ritonavir, n=93(.lopinavir
)ל"מ/עותקים-50 מ פחות( ל"מ/עותקים-400 מ פחות של מאומתHIV RNA 1- על ושמרו השיגו חוליםה

48. שבוע עד

 לאritonavir lopinavir/ הטיפול בזרוע מטופלים ושלושהritonavir- atazanavir/ב הטיפול בזרוע מטופל אף
.המחקר במהלךC  בקטגוריהCDC  של חדש אירוע חוו

ילדים מטופלים14.3
 הקליני מהניסוי נתונים על מבוססתatazanavir  של והיעילות הסבילות, הבטיחות, הפרמקוקינטיקה הערכת
 נאיביים(86  מטופלים193 , זה במחקר. שנים21  עד חודשים3  מגיל בחולים שנערך, הרב-מרכזי, הפתוח

ritonavir,  בלי או עםatazanavir,  ביום פעם קיבלו) אנטי-רטרו-ויראלי ניסיון בעלי-107 ו אנטי-רטרו-ויראליים
NRTIs. שני עם בשילוב

ritonavir,  בלי או עםatazanavir,  כמוסת בניסוח שטופלו) שנים-18 מ פחות עד6  גיל( חולים חמישה מאה
RNA  עם ניסיון ובעלי אנטי-רטרו-ויראליים חולים של הכוללות הפרופורציותITT,  ניתוח באמצעות. הוערכו

HIVהפרופורציות. בהתאמה(21/62), -34% ו(22/43) 51%  היו96  בשבוע ל"מ/עותקים-400 מ פחות של 
 ל"מ/עותקים-50 מ פחות שלRNA HIV  עם ניסיון ובעלי אנטי-רטרו-ויראליים נאיביים מטופלים של הכוללות

ב מוחלטתCD4  בספירת מהבסיס החציונית העלייה. בהתאמה(15/62), -24% ו(20/43) 47%  היו96  בשבוע
 בחולים3מ"מ/תאים-220 ו אנטי-רטרו-ויראליים תמימים בחולים3מ"מ/תאים335  הייתה טיפול של שבועות-96

.אנטי-רטרו-ויראלי ניסיון בעלי

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16
 הן הטבליותritonavir.  של ג"מ-100 וatazanavir  של ג"מ300  מכילות-ritonavir וAtazanavir  טבליות
 בצד ופשוטות אחד בצד"SVN"  עם מוטבעות סרט מצופות, קמורות דו טבליות, צהוב בצבע קפסולה בצורת

.השני

:הבא באופן ארוזים הם

-69097 (633-01  ילדים בפני עמידות שאינן וסגירות אינדוקציה אטם, ייבוש חומר עם טבליות30  שלHDPE  בקבוקי
.(NDC

10  מכיל כרטיס כל; אלומיניום-אלומיניום   שלפוחית כרטיסיות10  המכילות טבליות100  של ליחידה קופסאות
NDC).(69097-633-21  בודדות טבליות

-)30°C )86°F.ל מתחת אחסן

 ידי על מאושר מטופל תיוג ראה למטופל ייעוץ על מידע17
)מטופל מידע(-FDA ה

לחוות להמשיך עשויים והמטופלים-HIV ב לזיהום תרופה אינןRitonavir - וAtazanavir  טבליות
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.אופורטוניסטיים זיהומים כוללHIV, 1- לזיהום הקשורות מחלות

.לאחריםHIV 1- זיהום להפיץ שעלולים דברים מלעשות להימנע לחולים   להמליץ יש

.אחר הזרקה ציוד או מחטים לחלוק אין•
 וסכיני שיניים מברשות כמו, גוף נוזלי או דם בהם להיות שעלולים אישיים חפצים תשתף אל•

.גילוח
 או לטקס בקונדום שימוש ידי על בטוח מין תמיד תרגל.הגנה ללא סקס של סוג שום תקיים אל•

.דם או נרתיקיות הפרשות, זרע עם מיני למגע הסיכוי את להוריד כדי פוליאוריטן

 והאם שלך האם בחלב לתינוקךRitonavir - וAtazanavir  טבליות להעביר ניתן אם ידוע לא.להניק לא•
 לתינוק לעבור יכולHIV 1- כי להניק צריכות לאHIV 1- עם אמהות, כן כמו. לתינוקך להזיק עלול זה

.אם בחלב

מינון הוראות

. ולמוות לאיידס להתקדמות מופחת בסיכון קשורה בפלסמהHIV- RNA ב מתמשכת ירידה כי לחולים לומר יש
   להמליץ ישRitonavir. - וAtazanavir  בטבליות השימוש בזמן רופא השגחת תחת להישאר צריכים המטופלים

 כפי אחר אנטי-רטרו-ויראלי טיפול ולקחת יום כל אוכל עםRitonavir - וAtazanavir  טבליות ליטול לחולים
 תרופות עם בשילובRitonavir - וsufate Atazanavir  בטבליות תמיד להשתמש יש. שנקבע

 עם התייעצות ללא הטיפול את להפסיק או המינון את לשנות צריכים לא מטופלים. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות
 בהקדם המנה את ליטול המטופלים עלRitonavir, - וAtazanavir  טבליות של מנה החמצה אם. שלהם הרופא

 את להכפיל למטופל אסור, מנה על מדלגים אם, זאת עם. שלהם הרגיל הזמנים ללוח לחזור מכן ולאחר האפשרי
.הבאה המנה

תרופתיות אינטראקציות

 שלהם לרופא לדווח למטופלים   להמליץ יש, לפיכך; מסוימות תרופות עם אינטראקציה לקיים עשויות טבליות.
 ו-Ritonavir  וורט ון'ג סנט במיוחד, צמחיים מוצרים או מרשם ללא תרופות, אחר מרשם בכל שימוש על

Atazanavir

 בסיכון להיות עלולים שהםRitonavir - וAtazanavir  וטבליותPDE5  מעכב המקבלים לחולים   להודיע יש
, ופריאפיזם ראייה הפרעות, סינקופה, דם לחץ תת כוללPDE5,  למעכבי הקשורות לוואי לתופעות מוגבר

.שלהם לרופא תסמין כל על מיידית לדווח ועליהם

 עם התווית אינו) ריאתי דם לחץ ביתר לטיפול המשמש() סילדנפיל(®REVATIO כי המטופלים את ליידע יש
Ritonavir - וAtazanavir  טבליות כאשר מינון בהתאמות צורך יש וכיRitonavir - וAtazanavir  טבליות

זיקפה בהפרעות לטיפול משמש() סילדנפיל(®ויאגרה או), ורדנפיל(®LEVITRA), טדלפיל(®CIALIS עם משמשות

( )tadalafil(עורקי ריאתי דם לחץ ביתר לטיפול משמש.)®ADCIRCA או),

 אמצעי של מינון בהתאמת צורך שיהיה ייתכן, אסטרוגן מבוססי הורמונליים מניעה אמצעי מקבלים הם אם
וAtazanavir  בטבליות הטיפול במהלך חלופיים או נוספים מניעה באמצעי להשתמש יש או, פומי מניעה

.Ritonavir-

לבבית בהולכה הפרעות
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( באלקטרוקרדיוגרמה לשינויים לגרום עלולותRitonavir - וAtazanavir  טבליות כי המטופלים את ליידע יש
 כגון תסמינים חווים הם אם שלהם הרופא עם להתייעץ צריכים מטופלים). ציבור יחסי הארכת, למשל

.הכרה אובדן או תקין לא לב קצב, סחרחורת, סחרחורת

פריחה

- וAtazanavir  בטבליות בשימוש דווחו אחרים תסמינים ללא קלות פריחות כי המטופלים את ליידע יש
.Ritonavirלהמשיך יש אם לקבוע כדי שלהם הבריאות שירותי ספק עם קשר ליצור למטופלים   להמליץ יש 

, למשל( חמורות עור תגובות על דיווחים מספר היו. חלופי אנטי-רטרו-ויראלי במשטר להשתמש או בטיפול
 או סימנים המפתחים חולים). רעילות עור והתפרצויות מולטיפורמה אריתמה, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת

 המלווה פריחה או חמורה פריחה, רק לא אך, כולל( יתר רגישות תגובות או חמורות עור תגובות של תסמינים
הלחמית דלקת, בפה נגעים, שלפוחיות, מפרקים או שרירים כאבי, כללית חולשה, חום: מהבאים יותר או באחד

,לימפדנופתיה, גרנולוציטופניה, אאוזינופיליה, הפטיטיס, פנים בצקת,

היפרבילירובינמיה

 טבליות המקבלים בחולים התרחשו עקיף בבילירובין אסימפטומטיות עליות כי המטופלים את ליידע יש
Atazanavirו - .Ritonavirטיפול לשקול וניתן העיניים של בלבן או העור של בהצהבה מלווה להיות עשוי זה 

.קוסמטיים חששות יש למטופל אם חלופי אנטי-רטרו-ויראלי

שומן של מחדש חלוקה

 המקבלים בחולים להתרחש עלולה הגוף שומן של הצטברות או מחדש חלוקה כי המטופלים את ליידע יש
 אלו מצבים של הטווח ארוכות הבריאותיות וההשפעות הגורם וכי פרוטאז מעכבי כולל אנטי-רטרו-ויראלי טיפול
 לשכיחות יגרוםRitonavir - וAtazanavir  בטבליות טווח ארוך שימוש אם ידוע לא. זה בשלב ידועים אינם

.אחרים פרוטאז מעכבי עם מאשרlipodystrophy  של יותר נמוכה

כבד תגובות

 ניתןRitonavir. - וAtazanavir  בטבליות שימוש עם להחמיר עלולהC,  אוB  הפטיטיס כולל, קיימת כבד מחלת
 תפקודי שבדיקות המטופלים את ליידע יש. כבד פיצוי אי או טרנסמינאזות עליות של כהחמרה זאת לראות
 עליהם וכי הטיפול של הראשונים החודשים מספר במהלך במיוחד צמוד במעקב להיות יצטרכו שלהם הכבד

 כאבי, תיאבון אובדן כולל, כבד במחלת החמרה של והתסמינים הסימנים את מפתחים הם אם לרופא   להודיע
.מגרד ועור צהבת. בטן

הלבלב דלקת

 צריכים שלך המטופלים-ritonavir. וAtazanavir  שקיבלו בחולים נצפתה, מוות מקרי כמה כולל, הלבלב דלקת
.לבלב דלקת על לרמז שעשויים) בטן וכאבי הקאות, בחילות( ותסמינים סימנים על אותך ליידע

בדם שומנים עליות

של בריכוז לעלייה לגרום יכולTablets Ritonavir - וAtazanavir - ב טיפול
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.וטריגליצרידים כולל כולסטרול

היפרגליקמיה/סוכרת

- וAtazanavir  בטבליות והיפרגליקמיה קיימת סוכרת של החמרה או סוכרת של חדשה הופעה על דווח
.Ritonavirסוכרת של והתסמינים הסימנים את מפתחים הם אם לרופא   להודיע למטופלים   להמליץ יש ,

 בזמן בדם הסוכר ברמת עלייה או/ו במשקל חריגה ירידה או קיצוני רעב, מוגזם צמא, תכופה שתן הטלת לרבות
חדש בטיפול או בסוכרת בטיפול שינוי לדרוש עשויים הם שכןRitonavir, - וAtazanavir  טבליות מקבלים שהם

.

החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת

 כולל, משולב אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול שטופלו-HIV ב נגועים בחולים דווחה החיסון מערכת שחזור תסמונת
.וריטונוויר אטאזנאביר

וכוליתיתיאזיס נפרוליתיאזיס

-Ritonavir. וAtazanavir  בטבליות בשימוש מרה אבני או/ו בכליות אבנים על דווח כי המטופלים את ליידע יש
 היו ולחלקם נוסף טיפול לצורך לאשפוז נזקקו המרה בכיס אבנים או/ו בכליות אבנים עם מהחולים חלק

 תופעות של הרפואי מהניהול כחלקRitonavir - וAtazanavir  טבליות של בהפסקה צורך שיהיה ייתכן. סיבוכים
.אלו לוואי

דמַמֶתֶ
.פרוטאז במעכבי מטופלים הם כאשר מוגבר דימום לחוות עלולים המופיליה עם חולים

 סימנים ואינם בהתאמה בעליהם של הרשומים המסחריים הסימנים הם המפורטים אחרים מותגים:ויתור כתב
Limited.Cipla  של מסחריים

:ידי על מיוצר
Cipla מ"בע

II ,MIDC),  יחידה(A – 42 ' מס חלקה
,מהרשטרה, רייגאד מחוז, פטאלגנגה

PIN: 410. 220  קוד
.הודו

10/2017:מתוקן
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המטופל על מידע

ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות

 שתתחיל לפני ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות עם שמגיע החולה מידע את קרא
 על סיכום מספק זה עלון. חדש מידע שיש להיות יכול. מחדש מילוי מקבל שאתה פעם ובכל בו להשתמש

. שלך התרופה על לדעת שצריך מה כל את כולל ואינו ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות
.הטיפול או הרפואי מצבך על שלך הבריאות שירותי ספק עם שיחה מחליף אינו זה מידע

?ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות זה מה
HIV  נגד אחרות תרופות עם המשמשת תרופה היא ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות
 הואHIV (HIV).  האנושי החיסוני הכשל בנגיף הנגועים ג"ק35  לפחות ושוקלים ומעלה6  מגיל באנשים לטיפול

HIV  נגד התרופה סוג הם-ritonavir וAtazanavir ). איידס( הנרכש החיסוני הכשל לתסמונת הגורם הנגיף
 עוזרת החיסון מערכת. החיסון למערכת החשובים )CD4+ )T, תאי הורס-HIV ב זיהום. פרוטאז מעכבי המכונה
 עוזרים-ritonavir וAtazanavir . איידס מתפתח, מושמדים(T)  תאי של רב שמספר לאחר. בזיהום להילחם
 כמות את להוריד עשויים-ritonavir וAtazanavir . להתרבותHIV  לנגיף הדרוש אנזיםHIV,  פרוטאז לחסום
 )CD4+ )T,תאי אספקת על לשמור שלך לגוף לעזור, שלך בדםHIV  וירוס של העומס

?איידס אוHIV  מרפאות ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות האם
 להמשיך עלול ואתה איידס אוHIV  זיהום מרפאות אינן ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות
 בעת רופא השגחת תחת להישאר עליך. אופורטוניסטיים זיהומים כוללHIV, 1- לזיהום הקשורות מחלות לחוות
.ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  בטבליות שימוש

HIV.1- זיהום להפיץ שעלולים דברים מלעשות הימנע
.אחר הזרקה ציוד או מחטים לחלוק אין•
.גילוח וסכיני שיניים מברשות כמו, גוף נוזלי או דם בהם להיות שעלולים אישיים חפצים תשתף אל•

 פוליאוריטן או לטקס בקונדום שימוש ידי על בטוח מין תמיד תרגל.הגנה ללא סקס של סוג שום תקיים אל•
.דם או נרתיקיות הפרשות, זרע עם מיני למגע הסיכוי את להוריד כדי

?ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות ליטול אסור למי

:אם ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות ליטול אין

- וAtazanavir  טבליות נטילת על לדעת עלי חשוב מידע איזה" ראה(מסוימות תרופות נוטלים•
Ritonavir, 300או חיים מסכנות חמורות לוואי תופעות לקרות עלולות?") אחרות תרופות עם ג"מ100 /ג"מ 

 התרופות כל על שלך לרופא ספר, ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות נטילת לפני. מוות
 ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם עם אחרות תרופות כוללים אלה. לקחת מתכנן או לוקח שאתה
.צמחים

וatazanavir  הם הפעילים החומרים.הטבליה ממרכיבי אחד לכל או-atazanavir, ritonavir ל אלרגיים•

.ritonavir-ב מרכיבים של מלאה רשימה עבור זה עלון בסוף עיין - Atazanavirו
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 לאחד אלרגית תגובה שחווית חושב אתה אם שלך לרופא ספר. ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300  טבליות
.הללו מהמרכיבים

?ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות לוקחת שאני לפני שלי לרופא לספר עלי מה

:שלך לרופא ספר

100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות אם ידוע לא.להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם•
 טבליות נטילת בעת חמורות לוואי תופעות חוו הרות נשים. נולד שטרם לתינוק להזיק עלולות ג"מ

Atazanavirו - Ritonavirל אחרות תרופות עם יחד HIV-וספק אתה. נוקלאוזידים אנלוגים הנקראות 
 מתאים ג"מ100 /ג"מ300 , טבליותRitonavir - וAtazanavir  אם להחליט תצטרכו שלך הבריאות שירותי

 הרופא או הרופא, ההיריון במהלך ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות נטלת אם. לכם
 לכלול עשויים כאלה ביקורים. ילדך התפתחות אחר לעקוב כדי קבועים ביקורים לבקש עשויים שלך

.אחרות אבחון ובדיקות דם בדיקות
.לצהוב הופך עיניו של הלבן החלק או תינוקך של עורו אם שלך לרופא ספר,נולד שלך שהתינוק אחרי•

 זה והאם אם בחלב לתינוקך וריטונוויר אטאזנוויר להעביר ניתן אם ידוע לא.להניק לא. מניקה את אם•
אם בחלב לתינוק לעבור יכולHIV 1- כי להניק צריכות לאHIV 1- עם אמהות, כן כמו. לתינוקך להזיק עלול

.
 של האפשריות הלוואי תופעות מהן" ראהC. אוB  הפטיטיס בנגיף נגוע שאתה או בכבד בעיות לך יש אם•

?ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות
.המודיאליזה עם מנוהלסופי בשלב כליות מחלת לך יש אם•
/ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן" ראה.סוכרת לך יש אם•

?ג"מ100
"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן" ראה.המופיליה לך יש אם•

?ג"מ100 /ג
.בלב בעיה לך יש אם•
 שמור. צמחים ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות כולללוקח שאתה התרופות כל לגבי•

 לדעת עלי חשוב מידע איזה" ראה, נוסף למידע. שלך לרופא להראות כדי שלך התרופות של רשימה איתך
 ליטול אסור למי"ו? אחרות תרופות עם ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות נטילת על

 לוואי לתופעות לגרום עלולות מסוימות תרופות?" ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות
.ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות עם יחד נלקחות אם חמורות

?ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות ליטול עלי כיצד

.שלך הבריאות שירותי ספק של ההנחיות לפי בדיוק ביום פעם-ritonavir וatazanavir  טבליות קח•

יותר טוב לעבוד להם לעזור כדי) חטיף או ארוחה(האוכל עם-ritonavir וatazanavir  טבליות תמיד קח•

.יום בכל שעה באותה-ritonavir וatazanavir  טבליות קח.
.לכתוש או לשבור, ללעוס ולא שלמות הטבליות את לבלוע יש•
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 ג"מ100 /ג"מ300 , טבליותRitonavir - וAtazanavir  קח, דידנוזין או חומצה נוגדי נוטל אתה אם•
.אלו תרופות אחרי אחת שעה או לפני שעתיים טבליות

,סימטידין ,פמוטידין,ניזאטידין כגון כיבים או,צרַבֶתֶ,עיכול בהפרעות לטיפול תרופות נוטל אתה אם•
.שלך הרופא עם דבר, פנטופרזול או,אומפרזול,לנסופרזול,אזומפרזול,רבפרזול,רניטידין

 ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות ליטול תפסיק או שלך המינון את תשנה אל•
 נטילת בזמן בריאות שירותי ספק של טיפול תחת להישאר חשוב.שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי

-ritonavir.וatazanavir  טבליות
, להיגמר מתחילה ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות של שלך   האספקה כאשר•

וatazanavir  בטבליות להיגמר לא חשוב. שלך המרקחת מבית או הבריאות שירותי מספק יותר קבל

.ritonavir-ה כמות HIV-קצר לזמן אפילו התרופה הפסקת אם לעלות עלולה בדם.

 האפשרי בהקדם אותה קח, ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות של מנה פספסת אם•
 מהמנה שעות6  בתוך זה אם, זאת עם. שלה הקבוע בזמן שלך הבאה המתוכננת המנה את קח מכן ולאחר
 את להכפיל אין. הקבוע בזמן הבאה המנה את ולקחת המתן. שנשכחה המנה את תיקח אל, שלך הבאה
 נגד אחרות תרופות אוritonavir atazanavir  טבלית של מנה אף תפספס שלא חשוב.הבאה המנה
.HIV

, ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות של שנקבע מהמינון יותר נוטל אתה אם•
 בית של הקרוב המיון לחדר מיד פנה או רעלים בקרת למרכז או שלך הבריאות שירותי לספק מיד התקשר
.החולים

?ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן
 שירותי לספק מתמשך או חדש תסמין כל על דווח. להְׁשַלְִיםלאֹהיא הלוואי תופעות של הבאה הרשימה
 עשוי שלך הבריאות שירותי ספק. שלך הרופא את שאל, לוואי תופעות לגבי שאלות לך יש אם. שלך הבריאות

.הללו הלוואי תופעות את לנהל לך לעזור

 תרופות עם ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות נטילת על לדעת עלי חשוב מידע איזה" ראה
?".אחרות

:דווחו הבאות הלוואי תופעות
 לאחר הראשונים בשבועות לרוב, לעיתים מופיעים אחרים תסמינים ללא) וגרד אדמומיות(קלה פריחה•

 אם שלך לרופא ספר. בטיפול שינוי ללא שבועיים תוך כלל בדרך חולפות פריחות. התרופה תחילת
.פריחה מתרחשת

 לגרום ועלולים חמורים להיות שעלולים אחרים תסמינים עם בקשר להתפתח עלולה פריחה:קשה פריחה•
.למוות

- וAtazanavir  בטבליות להשתמש הפסק, הבאים מהתסמינים אחד עם פריחה מפתח אתה אם
Ritonavir, 300שלך הבריאות לספק מיד והתקשר ג"מ100 /ג"מ:

נשימה קוצר•

".שפעת דמויי" תסמינים או כללית רעה הרגשה•
חום•

מפרקים או שרירים כאבי•

")ורודה עין" כמו, דלקתיות או אדומות עיניים( הלחמית דלקת•
שלפוחיות•
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בפה פצעים•

שלך הפנים של נפיחות•

 נוצר בילירובין( בדם הבילירובין ברמות מעלייה לנבוע עשויות אלו תופעות.העיניים או העור של הצהבה•
 לרופא מיד התקשר, שלך לעיניים או לעור, לכבד להזיק שלא עשויות אלו שתופעות למרות). הכבד ידי על

.מצהיבים שלך העיניים של הלבן החלק או העור אם שלך
 שלך הלב של החשמלית בפעילות שינויים או) הלב בקצב שינוי( פועם שלך הלב שבו באופן שינוי•

 מרגיש, סחרחורת, סחרחורת מקבל אתה אם מיד שלך לרופא התקשר.ציבור יחסי הארכת הנקראים
.לב בעיית של תסמינים להיות יכולים אלה. תקין לא ודופק התעלפות או עילפון

 אטזנאביר כמו פרוטאז מעכבי תרופות הנוטלים מהחולים חלק)היפרגליקמיה( בדם גבוה וסוכר סוכרת•
 מהחולים חלק. להחמיר יכולה שלך שהסוכרת או, סוכרת לפתח, בדם גבוה סוכר לקבל עלולים וריטונביר

 לשינויים להזדקק עשויים מהחולים חלק. לא שאחרים בעוד פרוטאז מעכבי שנטלו לפני מסוכרת סבלו
.שלהם הסוכרת ברפואת

 תרופות נוטל אתה כאשר להחמיר עלולה שלך הכבד מחלתC,  אוB  הפטיטיס כולל כבד מחלת.כבד מחלת•
 אחרות תרופות עם בשילובritonavir  הנוטלים מהאנשים חלק-ritonavir. וatazanavir  כמו-HIV אנטי

 קבועות דם בדיקות לעשות צריך שלך הרופא. חיים מסכנות להיות שעלולות כבד בעיות פיתחוHIV  נגד
-ritonavir.וatazanavir  עם שלך המשולב הטיפול במהלך

 קרובות לעתים שלך הדם בדיקות את לבדוק צריך שלך הרופאC,  אוB  בהפטיטיס כרוני זיהום לך יש אם
 מהסימנים אחד לך יש אם שלך לרופא ספר. כבד בעיות לפתח מוגבר סיכוי לך שיש מכיוון יותר

:כבד בעיות של הבאים והתסמינים

תיאבון אובדן-
לצלעות מתחת ימין בצד רגישות או כאב-
העיניים לובן או העור של הצהבה-
מגרד עור-

של תסמינים או סימנים מפתח אתה אםatazanavir.  הנוטלים בחולים דווחובכליות אבנים•

.לרופא מיד ספרו) שתן מתן בעת כאבים, בשתן דם, בצד כאבים( בכליות אבנים

 הנוטלים בחולים דווחו) המרה בכיס ודלקת המרה בכיס אבנים לכלול שעשויים(המרה בכיס הפרעות•
 בבטן כאבים( המרה בכיס אבנים של תסמינים או סימנים מפתח אתה אם-ritonavir. וatazanavir  טבליות

 כך על דווח), העיניים של והלבן העור של הצהבה או, והקאות בחילות, חום, האמצעית או הימנית העליונה
.שלך לרופא מיד

 לבלב לבעיות לגרום עלולות-ritonavir וatazanavir  טבליות).הלבלב דלקת( שלך הלבלב של נפיחות•
 הלבלב דלקת של תסמינים או סימנים לך יש אם מיד שלך לרופא ספר. למוות להוביל שעלולות, חמורות

:כגון
בחילה•
הקֲָאָה•
).בטן( בטן כאבי•

-ritonavir.וatazanavir  כמו פרוטאז מעכבי עם מוגברות דימום בעיות ישהמופיליה עם מהחולים חלק•

תאו גבשת(" ובצוואר העליון בגב שומן של מוגברת כמות לכלול עשויים אלו שינויים.הגוף בשומן שינויים•
 וההשפעות הגורם. גם להתרחש עשוי והפנים הידיים, מהרגליים שומן אובדן. המטען לתא ומסביב בשד"),

.זה בשלב ידועים אינם אלה מצבים של הטווח ארוכות הבריאותיות
 תרופות לקחת מתחיל אתה כאשר לקרות יכולים שלך החיסון במערכת שינויים.החיסוני השחזור תסמונת•

להם שיש בזיהומים להילחם ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV. ל
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 לאחר חדשים תסמינים לקבל מתחיל אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. רב זמן במשך שלך בגוף חבוי היה
 זיהום של והיסטוריה) איידס(HIV  של מתקדם זיהום עם מהחולים בחלק-HIV. ל תרופה התחלת

 תחילת לאחר קצר זמן להופיע עשויים קודמים מזיהומים דלקת של ותסמינים סימנים, אופורטוניסטי
HIV. נגד הטיפול

 את להעלות עשוי-ritonavir וatazanvir  בטבליות טיפול.והטריגליצרידים הכולסטרול ברמות עלייה•
 הטיפול את שתתחיל לפני דם בדיקות לעשות צריך שלך הרופא. בדם והטריגליצרידים הכולסטרול רמות

 והטריגליצרידים הכולסטרול ברמות עלייה יש אם לבדוק כדי קבוע ובאופן-ritonavir וatazanvir  בטבליות
.שלך

 אתה. חולים בבית טיפול ומחייבות חמורות להיות יכולות אלו אלרגיות תגובות לפעמים.אלרגיות תגובות•
- וAtazanavir  טבליותלקחת תפסיק. פריחה מפתח אתה אם מיד שלך לרופא להתקשר צריך

Ritonavir, 300תגובה של הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד רפואית עזרה וקבלג"מ100 /ג"מ 
:חמורה אלרגית

נשימה בעיית•
צפצופים•
עילפון או סחרחורת•
בגרון צרידות או לחץ•
)טכיקרדיה( בחזה דפיקות או מהיר דופק•
מיְֹוזעָ•
הלשון או השפתיים, הפנים של נפיחות•

מפרקים או שרירים כאבי•

בעור נגעים או שלפוחיות•

כיבים או בפה פצעים•

HIV  נגד אחרות תרופות עם שנלקחות-ritonavir וatazanavir  טבליות של אחרות נפוצות לוואי תופעות
עקצוץ, תחושה חוסר; שינה בעיות; סחְרַחֹורתֶ; חום; דּכִָאֹון; ׁשלִׁשּול; הקֲָאָה; בטן כאב; ראֹׁש ּכאְבֵ; בחילות כוללות

( בטן וכאבי; פריחה; עייפות או חולשה תחושת; שרירים כאב; השפתיים סביב או רגליים או ידיים של צריבה או
.ותחתונה עליונה) בטן

 תרופות עם ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות נטילת על לדעת עלי חשוב מידע איזה
?אחרות

( הבאות התרופות את נוטל אתה אם ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות את תיקח אל
 ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות). נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר

.אלו תרופות עם שימוש בעת למוות או חיים ומסכנות חמורות לוואי לתופעות לגרום עלולות

 המשמש( ואחרות מאלאט ארגוטרט כגון ומתילרגונובין ארגוטמין, ארגונובין, דיהידרו-ארגוטמין: ארגוט תרופות•
).מיגרנה ראש לכאבי

( Pimozideטורט להפרעת משמש.)•
( Cisaprideמסוימות קיבה לבעיות משמש.)•
( Triazolamשינה לנדודי משמש.)•
.הפה דרך נלקח כאשר), להרגעה המשמש( מידאזולם•
לורסידון•

•quinidineאוAmiodarone, dronedarone, flecainde, propafenone, 

כבד או/ו בכליות בעיות לך יש אם, קולכיצין•
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בגלל ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות עם הבאות התרופות את ליטול אין
:אפשריות חמורות לוואי תופעות

.לסרטן משמש, אירינוטקן•
ב לזיהום משמש .HIV-גםatazanavir  וגםindinavir  בדם בילירובין של מוגברות לרמות לפעמים גורמים.•

Indinavir, 
simvastatin. אוlovastatin  כולסטרול להורדת תרופות•
 ,Alfuzosinהערמונית של שפירה בהגדלה לטיפול המשמש.•
.ריאתי דם לחץ ביתר לטיפול המשמש, סילדנפיל•

 שהן מכיוון ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות עם יחד הבאות התרופות את ליטול אין
-atazanavir ל עמידות. מוגברHIV  נגיפי לעומס להוביל עלול זה.בדם האטאזנוויר כמות את להוריד עשויות

:להתפתח עשויות-HIV ל אחרות לתרופות צולבת עמידות או
).לשחפת משמש( ריפמפין•
 מוצרים או, תזונה כתוסף הנמכר צמחי מוצר), perforatumHypericum ( וורט ון'ג סנט•

wort. ון'ג סנט המכילים
•HIV.לזיהום משמשNevirapine, 

:ג"מ100 /ג"מ300 , טבליותRitonavir - וAtazanavir  עם מומלצות אינן הבאות התרופות

 כרונית חסימתית ריאות מחלת/אמפיזמה, באסטמה לטיפול המשמשים, פלוטיקזון עם וסלמטרול סלמטרול•
COPD. בשם גם הידועה

 ,Voriconazoleפטרייתי בזיהום לטיפול משמש.•
 ,Boceprevirבהפטיטיס כרוני בזיהום לטיפול המשמשC  במבוגרים.•

 תרופות עבור( שלך הטיפול אחר מקרוב לעקוב שלך הרופא את לחייב עשויות הבאות התרופות
):המינון של הזמנים בלוח או במינון בשינוי צורך שיהיה ייתכן מסוימות

 אוSildenafil  בסדר שזה לך אומר שלך הרופא כן אם אלא אטאזנאביר נוטל שאתה בזמן.•
Tadalafil, Vardenafil-ב תשתמש אל Sildenafil. או  Tadalafil, Vardenafilאת להגביר עשוי 

 בהפרעות לטיפול משמשיםAtazanavir . עם לקרות שיכולות חמורות לוואי לתופעות הסיכויים
Tadalafil, Vardenafil או ,Sildenafil זיקפה

Tadalafil או ,Bosentan עורקי ריאתי דם לחץ ביתר לטיפול משמש.•
כולסטרול להורדת זו תרופה עם אטאזנאביר נוטל אתה אם, חמורות לוואי לתופעות מוגבר סיכוי קיים.•

rosuvastatin. או Atorvastatin
כינידין, לידוקאין, אמיודרון: תקין לא לב לקצב תרופות•

.בשחפת לטיפול המשמשת אנטיביוטיקה, ריפאבוטין•
בדקילין•

.נרקוטיים כאבים למשככי ובהתמכרות בכאב לטיפול המשמשים, נלוקסון/בופרנורפין או בופרנורפין•
 ,Bepridilבחזה לכאבים משמש.•

.וורפרין•
 או אימיפרמין, טרימיפרמין, דוקספין, דזיפרמין, אמיטריפטילין כגון טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות•

.פרוטריפטילין
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.טקרולימוס או סירולימוס, ציקלוספורין: איברים השתלת דחיית למניעת תרופות•
.טרזודון הדיכאון נוגדת התרופה•
quetiapine. פסיכוטית האנטי התרופה•

 על אותך להחזיק שלא לבחור עשוי שלך הרופא. אסטמה או אלרגיים בתסמינים לטיפול בשאיפה או האף דרך ניתן.•
propionate, Fluticasone פלוטיקזון

.משפחתית תיכונית ים בקדחת לטיפול או בגאוט לטיפול או למניעה משמש, קולכיצין•

Ritonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות של המינון בלוח או במינון שינוי לדרוש עשויות הבאות התרופות
:האחרת התרופה או ג"מ100 /ג"מ

.סקווינאביר•
•Ritonavir.
.אפבירנץ•
.חציצה עם תרופות או חומצה סותרי•

.דידנוזין•
•fumarate. disoproxilTenofovir

.ריפאבוטין•
.ואחרים ורפמיל, דילטיאזם או כגון סידן תעלות חוסמי•
.קלריתרמיצין•
.רניטידין או סימטידין, פמוטידין, ניזאטידין כגון כיבים או צרבת, עיכול בהפרעות לטיפול תרופות•

.למוטריגין או, פנוברביטל או, פניטואין, קרבמזפין כגון אפילפטיות אנטי תרופות•

 ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות.יעיל מניעה אמצעי בחירת לגבי שלך הרופא עם שוחח
 מדבקת או הריון למניעת גלולות כגון הורמונליים מניעה אמצעי של והיעילות הבטיחות על להשפיע עלולות
.לאחריםHIV  התפשטות מונעים אינם הורמונליים מניעה אמצעי. הריון למניעת

:זכור
.נוטלים שאתם התרופות כל את הכירו1.
.נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר2.
.שלך הרופא עם לדבר מבלי חדשה תרופה תתחיל אל3.

?ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות לאחסן עליי כיצד
). צלזיוס מעלות(86  צלזיוס מעלות-30 ל מתחת החדר בטמפרטורת לאחסן יש ג"מ100 /ג"מ300 , טבליות•

 ליד או האמבטיה בחדר תרופות ארון כגון לח במקום התרופה את אחסןלאAtazanavirֹ ו-Ritonavir  לעַׂשֲֹות
.המטבח כיור

.היטב סגור בכלי שלך התרופה את שמור•
 ל"מ(USP- 150 ל המקביל או המקורי הדוק למיכל מחוץ גבוהה ללחות זה מוצר של חשיפה מומלצת לא•

.משבועיים יותר למשך) פחות או
כלומר תרופה תשמור אל. עת בכל מחמד וחיות ילדים של ידם מהישג התרופות כל את הרחק•
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 קהילתיות סילוק תוכניות באמצעות בשימוש שאינן תרופות השלך. יותר צריך שאינך או מעודכן לא
 בלתי סגור בכלי ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות את הנח או זמינות הן כאשר
.הביתית באשפה מזוהה

ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות על כללי מידע

 אין. הספציפי מצבך עבור נרשמה זו תרופה. חסר או שבור הבקבוק פתח מעל האיטום אם לקבל אין
- וAtazanavir  לתת אין. אחר למצב ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  בטבליות להשתמש
Ritonavirלהזיק עלול זה. לך שיש תסמינים אותם להם יש אם גם, אחרים לאנשים ג"מ100 /ג"מ300 , טבליות 

.מחמד וחיות ילדים של ידם מהישג הרחק.להם

. ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  טבליות על לדעת שצריך מה כל את כולל אינו זה סיכום
 יכול לא כתוב סיכום ששום זכור. למטופל מידע בעלוני מוזכרים שאינם למצבים תרופות נרשמות לעיתים
 אל עבור או שלך הבריאות שירותי ספק עם דבר, נוסף מידע תרצה אם. שלך הרופא עם זהיר דיון להחליף

www.cipla.com1-866-604-3268. למספר להתקשר יכול שאתה או

?ג"מ100 /ג"מRitonavir, 300 - וAtazanavir  בטבליות המרכיבים מהם

atazanavir, ritonavir:פעיל רכיב

, קופובידון, קולואידית סיליקון דו-תחמוצת, מים נטול דו-בסיסי פוספט סידן:פעילים לא חומרים
 מונולאוראט, פומראט סטיאריל נתרן, סטארט מגנזיום, מונוהידראט לקטוז, היפרומלוז, קרוספובידון

 העשוי) צהוב85G520033) II opadry  בסרט מצופות הטבליות. צהובה ברזל תחמוצת, טלק, סורביטן
חמצני דו טיטניום, טלק, הידרוליזה שעבר אלכוהול מפוליוויניל חלק), גליקול פוליאתילן( מאקרוגול, מציטין

.צהובה ברזל תחמוצת,

:ידי על מיוצר
Cipla מ"בע

II ,MIDC),  יחידה(A – 42 ' מס חלקה
,מהרשטרה, רייגאד מחוז, פטאלגנגה

PIN: 410. 220  קוד
.הודו

10/2017:מתוקן
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