
PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE
Aceste evidențieri nu includ toate informațiile necesare pentru a utiliza 
ATAZANAVIR ȘI RITONAVIR TABLETE, 300 mg/100 mg în siguranță și în mod 
eficient. Consultați informațiile complete de prescriere pentru ATAZANAVIR 
ȘI RITONAVIR COMPRIMATE.

și includ anafilaxia, necroliza epidermică toxică, sindromul Stevens-Johnson, 
bronhospasm și angioedem. Întrerupeți tratamentul dacă apar reacții 
severe, inclusiv erupții cutanate (5.5)
Hiperbilirubinemie:Majoritatea pacienților prezintă creșteri asimptomatice ale 
bilirubinei indirecte, care sunt reversibile la întreruperea tratamentului. Nu 
reduceți doza. Dacă apare o creștere concomitentă a transaminazelor, evaluați 
pentru etiologii alternative (5.6)
Creșteri ale colesterolului total și ale trigliceridelor:Monitorizați înainte de terapie 
și periodic după aceea. (5,7)
Nefrolitiaza si colelitiaza arefost raportat. Luați în considerare întreruperea 
sau întreruperea temporară (5.8)
Pacienții pot dezvolta un nou debut sau exacerbări ale diabetului zaharat, 
hiperglicemie (5.9)
Pacienții pot dezvolta sindrom de reconstituire imunitară. (5.10) Pacienții pot 
dezvolta redistribuire/acumulare de grăsime corporală. (5,11) Hemofilie:Poate 
apărea sângerare spontană și poate fi necesar factor VIII suplimentar (5.12)

ATAZANAVIR și RITONAVIR comprimate, 300 mg/100 mg pentru uz oral

- - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE----------------- Comprimatele 
Atazanavir și Ritonavir, 300 mg/100 mg, o combinație de inhibitor de 
protează și inhibitor de CYP3A, sunt indicate pentru utilizare în asociere cu 
alți agenți antiretrovirali pentru tratamentul infecției cu HIV-1 (1)

- - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE------------ Luați 
Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg cu alimente.

• Pacienți adulți și copii (cu vârsta de cel puțin 6 ani și cu o greutate de 35 kg):
Atazanavir și Ritonavir Tablet, 300 mg/100 mg o dată pe zi, cu alimente. (2.1)

• Sarcina:Atazanavir și Ritonavir Tablet, 300 mg/100 mg o dată pe zi cu 
alimente, cu modificări de dozare pentru unele medicamente 
concomitente. (2,2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE-------------------- Atazanavir: Cele 
mai frecvente reacții adverse (mai mari sau egale cu 2%) sunt greață, icter/
icter scleral, erupții cutanate, dureri de cap, dureri abdominale, vărsături, 
insomnie, simptome neurologice periferice, amețeli, mialgie, diaree, 
depresie și febră. (6.1, 6.2)
Ritonavir: Cele mai frecvente reacții adverse au fost gastrointestinale (inclusiv 
diaree, greață, vărsături, dureri abdominale (superioare și inferioare)), tulburări 
neurologice (inclusiv parestezii și parestezii orale), erupții cutanate și oboseală/
astenie (6.1).

- - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI-----------
Tableta: 300 mg atazanavir (echivalent cu 341,7 mg sulfat de atazanavir) și 
100 mg ritonavir (3)

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați CIPLA la 
1-866-604-3268 sau FDA la 1-800-FDA-1088 sau www.fda.gov/medwatch.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII-------------------

Atazanavir și Ritonavir Comprimatele, 300 mg/100 mg sunt contraindicate la pacienții 
cu hipersensibilitate cunoscută (de exemplu, eritem multiform, erupții cutanate toxice 
sau sindrom Stevens-Johnson) la oricare dintre componentele acestui produs. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE------------------ Administrarea 
concomitentă de Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg poate modifica 
concentrația altor medicamente, iar alte medicamente pot modifica concentrația de 
atazanavir, ritonavir. Interacțiunile potențiale medicament-medicament trebuie luate în 
considerare înainte și în timpul terapiei (4, 5.1, 7, 12.3)

Administrarea concomitentă cu alfuzosin, triazolam, midazolam administrat oral, 
derivați de ergot, rifampină, irinotecan, lurasidonă, lovastatin, simvastatin, 
indinavir, cisapridă, pimozidă, sunătoare și sildenafil atunci când este 
administrat ca REVATIO®. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE------------- Sarcina:Datele 
disponibile pentru oameni și animale sugerează că atazanavirul nu crește riscul 
de malformații congenitale majore în general în comparație cu rata de fond. (8,1)

Alăptarea:Alăptarea nu este recomandată. (8.2) Co-infecție cu 
hepatita B sau C: monitorizați enzimele hepatice (5.3)
Insuficiență renală:A nu se utiliza la pacienții experimentați cu tratament cu boală renală 
în stadiu terminal gestionată cu hemodializă (2.3, 8.6)
Insuficiență hepatică:nu este recomandat pacienților cu insuficiență 
hepatică (2,4, 8,8)

- - - - - - - - - - - - - - - - AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII-----------
Anomalii de conducere cardiacă:Prelungirea intervalului PR poate apărea la unii 
pacienți. Utilizați cu precauție la pacienții cu boală preexistentă a sistemului de 
conducere sau atunci când sunt administrate cu alte medicamente care pot prelungi 
intervalul PR (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3)
Hepatotoxicitate:Au avut loc decese. Monitorizați funcția hepatică înainte și în 
timpul tratamentului, în special la pacienții cu boală hepatică subiacentă, inclusiv 
hepatită B și hepatită C, sau creșteri marcate ale transaminazelor (5,3, 6,3, 6,4, 
8,8)
Pancreatita:Au avut loc decese; suspendați terapia după caz   clinic 
(5.4)
Reacții alergice/hipersensibilitate:Au fost raportate reacții alergice
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg sunt indicate în asociere cu alți agenți antiretrovirali 
pentru tratamentul infecției cu HIV-1.

Limitări de utilizare:

• Utilizarea atazanavir/ritonavir la pacienții cu experiență în tratament trebuie să fie ghidată de numărul de 
substituții de bază de rezistență la inhibitori primari de protează [veziMicrobiologie (12,4)].

2 DOZE ŞI ADMINISTRARE 

Recomandări generale de dozare:

• Comprimatele de atazanavir și ritonavir, 300 mg/100 mg trebuie luate cu alimente.

• Când este administrat concomitent cu H2-antagonişti ai receptorilor sau inhibitori ai pompei de protoni, poate fi necesară 

separarea dozelor.

• Când se administrează concomitent cu formulări tamponate cu didanozină sau cu acoperire enterică, Atazanavir și 

Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg trebuie administrate (cu alimente) cu 2 ore înainte sau 1 oră după 

didanozină.

2.1 Dozajul recomandat

Adulți și copii și adolescenți (cu vârsta de cel puțin 6 ani și cântărind 35 kg): Doza recomandată este de un 
comprimat pe zi, cu alimente.

2.2 Sarcina

Dozarea în timpul sarcinii și în perioada postpartum:

• Trebuie administrat numai femeilor însărcinate cu tulpini HIV-1 susceptibile la atazanavir, o 
componentă a tabletelor Atazanavir și Ritonavir.
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• Nu este recomandat femeilor însărcinate cu experiență de tratament în timpul celui de-al doilea sau al treilea 

trimestru, atunci când este administrat concomitent fie cu un H2-antagonist al receptorilor sau tenofovir deoarece 

sunt necesare doze mai mari de atazanavir. Nu există date suficiente pentru a recomanda o doză de atazanavir 

pentru utilizarea atât cu H2-antagonist al receptorilor și tenofovir la femeile însărcinate cu experiență în tratament.

• Nu este necesară ajustarea dozei la pacientele postpartum. Cu toate acestea, pacienții trebuie 
monitorizați îndeaproape pentru evenimente adverse, deoarece atazanavir, o componentă a 
atazanavir și ritonavir comprimate, ar putea fi mai mare în primele 2 luni după naștere. [Vezi Utilizare 
în populații specifice (8.1) și Farmacologie clinică (12.3).]

2.3 Insuficiență renală

Pacienți naivi la tratament:
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală, inclusiv la pacienții naivi tratați cu boală 
renală în stadiu terminal, tratată cu hemodializă.

Pacienți cu experiență în tratament:
Atazanavir și Ritonavir comprimate nu trebuie administrate la pacienții cu experiență în tratament HIV cu boală 
renală în stadiu terminal gestionată prin hemodializă. [Consultați Utilizarea în anumite populații (8.7)]. Nu este 
necesară ajustarea dozei pentru alți pacienți experimentați cu insuficiență renală.

2.4 Insuficiență hepatică

Atazanavir și Ritonavir comprimate nu sunt recomandate pentru utilizare la pacienții cu insuficiență hepatică, 
deoarece atazanavir cu ritonavir nu a fost studiat la această populație. [VedeaAvertismente și precauții (5.3) și 
utilizarea în anumite populații (8.8)].

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

Comprimatele de atazanavir și ritonavir conțin 300 mg atazanavir (echivalent cu 341,7 mg sulfat de atazanavir) 
și 100 mg ritonavir. Comprimatele sunt de culoare galbenă, în formă de capsulă, biconvexe, filmate, 
inscripționate cu „SVN” pe o parte și simple pe cealaltă față.

4 CONTRAINDICAȚII

Atazanavir și Ritonavir comprimate, 300 mg/100 mg sunt contraindicate:

• la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută (de exemplu, eritem multiform, erupții cutanate toxice sau sindrom 
Stevens-Johnson) la oricare dintre componentele acestui produs.

• atunci când sunt administrate concomitent cu medicamente care sunt foarte dependente de CYP3A sau UGT1A1 pentru 
clearance și pentru care concentrații plasmatice crescute sunt asociate cu evenimente grave și/sau care pun viața în pericol. 
Acestea și alte medicamente contraindicate sunt enumerate în Tabelul 1.

• atunci când sunt administrate concomitent cu medicamente care induc puternic CYP3A și pot duce la o expunere mai mică 
și la pierderea eficacității atazanavirului (vezi Tabelul 1).
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Tabelul 1: Medicamente contraindicate cu Atazanavir și Ritonavir Tablete
Medicamente din clasa care 
sunt contraindicate
atazanavirClasa de droguri Comentariu clinic

Alfa 1-adrenoreceptor
Antagonist

Alfuzosin Potențial de creștere a concentrațiilor de alfuzosin, care 
poate duce la hipotensiune arterială.

Antianginal Ranolazină Potențial de reacții grave și/sau care pun viața în 
pericol.

Antiaritmic Amiodarona, dronedarona, 
flecainida, propafenona, 
chinidina

Potențial pentru aritmii cardiace

Anti-guta colchicinaA Potențial de reacții grave și/sau care pun viața în 
pericol la pacienții cu insuficiență renală și/sau 
hepatică

Antimicobacteriene Rifampin Rifampicina scade substanțial concentrațiile plasmatice 
de atazanavir, ceea ce poate duce la pierderea efectului 
terapeutic și la dezvoltarea rezistenței.

Antineoplazice Irinotecan Atazanavir inhibă UGT1A1 și poate interfera cu 
metabolismul irinotecanului, ducând la creșterea 
toxicității irinotecanului.

Antipsihotice lurasidonă Potențial de reacții grave și/sau care pun viața în 
pericol dacă este administrat cu atazanavir și 
ritonavir.

Pimozidă Potențial pentru reacții grave și/sau care pun 
viața în pericol, cum ar fi aritmiile cardiace.

Benzodiazepine Triazolam, midazolam 
administrat oral

Triazolamul și midazolamul administrat oral sunt 
metabolizați extensiv de CYP3A4.
Administrarea concomitentă de triazolam sau midazolam 
administrat oral cu atazanavir poate determina creșteri mari 
ale concentrației acestor benzodiazepine. Potențial pentru 
evenimente grave și/sau care pun viața în pericol, cum ar fi 
sedarea prelungită sau crescută sau depresia respiratorie.

Derivate de ergot dihidroergotamina,
ergotamină, ergonovină, 
metilergonovină

Potențial de evenimente grave și/sau care pun viața în 
pericol, cum ar fi toxicitatea acută la ergot, caracterizată 
prin vasospasm periferic și ischemie a extremităților și a 
altor țesuturi.

Agent de motilitate GI Cisapride Potențial pentru reacții grave și/sau care pun 
viața în pericol, cum ar fi aritmiile cardiace.

Produse din plante Sunătoare (Hypericum 
perforatum)

Poate duce la pierderea răspunsului virusologic și la o 
posibilă rezistență la atazanavir și ritonavir.

HMG-CoA reductaza
Inhibitori

Lovastatină, simvastatină Potențial pentru reacții grave, cum ar fi 
miopatie, inclusiv rabdomioliză.

Inhibitor PDE5 Sildenafilbatunci când este utilizat 
pentru tratamentul pulmonar
hipertensiune arteriala

APotențial pentru evenimente adverse asociate sildenafilului 
(care includ tulburări de vedere, hipotensiune arterială, 
priapism și sincopă).

Inhibitori de protează Indinavir Atât atazanavir, cât și indinavir sunt asociate cu
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hiperbilirubinemie indirectă (neconjugată).

Sedative/hipnotice Midazolam oral, triazolam Sedare prelungită sau crescută sau depresie 
respiratorie.

AVedeaInteracțiuni medicamentoase, tabelul 8 (7)pentru dozele de colchicină la pacienții cu funcție hepatică și renală 
normală.
bVedeaInteracțiuni medicamentoase, tabelul 8 (7)pentru administrarea concomitentă de sildenafil atunci când este administrat pentru disfuncția erectilă.

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

5.1 Interacțiuni medicamentoase

Atazanavir
Consultați Tabelul 1 pentru o listă a medicamentelor care sunt contraindicate pentru utilizarea cu atazanavir din cauza evenimentelor 
adverse care pot pune viața în pericol, a interacțiunilor medicamentoase semnificative sau a pierderii activității virologice [Vezi 
Contraindicații (4)]. Vă rugăm să consultați Tabelul 8 pentru interacțiunile medicamentoase stabilite și alte potențial semnificative 
[veziInteracțiuni medicamentoase (7.3)].

5.2 Anomalii de conducere cardiacă/ prelungirea intervalului PR

Atazanavir
S-a demonstrat că atazanavir prelungește intervalul PR al electrocardiogramei la unii pacienți. La voluntari 
sănătoși și la pacienți, anomaliile conducerii atrioventriculare (AV) au fost asimptomatice și, în general, limitate 
la blocul AV de gradul I. Au existat raportări de bloc AV de gradul doi și alte anomalii de conducere [veziReacții 
adverse (6.4)șiSupradozaj (10)]. În studiile clinice care au inclus electrocardiograme, bloc AV asimptomatic de 
gradul I a fost observat la 5,9% dintre pacienții tratați cu atazanavir (n=920), 5,2% dintre pacienții tratați cu 
lopinavir/ritonavir (n=252), 10,4% dintre pacienții tratați cu nelfinavir ( n=48) și 3,0% dintre pacienții tratați cu 
efavirenz (n=329). În Studiul AI424-045, bloc AV asimptomatic de gradul I a fost observat la 5% (6/118) dintre 
pacienții tratați cu atazanavir/ritonavir și 5% (6/116) dintre pacienții tratați cu lopinavir/ritonavir care au avut 
măsurători electrocardiograme în cadrul studiului. Din cauza experienței clinice limitate la pacienții cu boală 
preexistentă a sistemului de conducere (de exemplu, bloc AV marcat de gradul I sau bloc AV de gradul doi sau 
trei), atazanavir trebuie utilizat cu prudență la acești pacienți. [VedeaFarmacologie clinică (12,2)].

Ritonavir
Ritonavirul prelungește intervalul PR la unii pacienți. La pacienţi au fost raportate cazuri de bloc 
atrioventricular de gradul doi sau trei.

Ritonavir trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu boală cardiacă structurală subiacentă, anomalii preexistente ale 
sistemului de conducere, boală cardiacă ischemică, cardiomiopatii, deoarece acești pacienți pot prezenta un risc 
crescut de a dezvolta anomalii de conducere cardiacă.

Nu a fost evaluat impactul asupra intervalului PR al administrării concomitente de ritonavir cu alte medicamente 
care prelungesc intervalul PR (inclusiv blocante ale canalelor de calciu, blocante beta-adrenergice, digoxină și 
atazanavir). Ca urmare, administrarea concomitentă de ritonavir cu aceste medicamente trebuie efectuată cu 
prudență, în special cu acele medicamente metabolizate de CYP3A. Se recomandă monitorizarea clinică.

5.3 Hepatotoxicitate/ Reacţii hepatice 
Atazanavir
Trebuie avută prudență la administrarea atazanavir la pacienții cu insuficiență hepatică, deoarece concentrațiile de 
atazanavir pot fi crescute. Pacienții cu infecții virale subiacente cu hepatită B sau C sau cu creșteri marcate ale 
transaminazelor înainte de tratament pot prezenta un risc crescut de a dezvolta în continuare
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cresteri ale transaminazelor sau decompensare hepatica. La acești pacienți, testele hepatice de laborator trebuie 
efectuate înainte de inițierea tratamentului cu atazanavir și în timpul tratamentului [veziReacții adverse (6.3) și
Utilizare în anumite populații (8,8)].

Ritonavir
Creșteri ale transaminazelor hepatice depășind de 5 ori limita superioară a normalului, hepatită clinică și icter au 
apărut la pacienții cărora li s-a administrat ritonavir în monoterapie sau în asociere cu alte medicamente 
antiretrovirale. Poate exista un risc crescut de creștere a transaminazelor la pacienții cu hepatită B sau C 
subiacentă. Prin urmare, se recomandă prudență atunci când se administrează ritonavir la pacienții cu boli 
hepatice preexistente, anomalii ale enzimelor hepatice sau hepatită. La acești pacienți trebuie luată în considerare 
o monitorizare crescută a AST/ALT, în special în primele trei luni de tratament cu ritonavir [veziUtilizare în anumite 
populații (8,8)].

Au existat raportări clinice de disfuncție hepatică, inclusiv unele decese. Acestea au apărut, în general, 
la pacienții care iau mai multe medicamente concomitente și/sau cu SIDA în stadiu avansat.

5.4 Pancreatită
Pancreatita a fost observată la pacienții care au primit terapie cu ritonavir, inclusiv la cei care au dezvoltat 
hipertrigliceridemie. În unele cazuri au fost observate decese. Pacienții cu boală HIV avansată pot prezenta 
un risc crescut de trigliceride crescute și pancreatită [veziAvertismente și precauții (5.7)]. Pancreatita trebuie 
luată în considerare dacă apar simptome clinice (greață, vărsături, dureri abdominale) sau anomalii ale 
valorilor de laborator (cum ar fi creșterea valorilor serice ale lipazei sau amilazei) care sugerează 
pancreatită. Pacienții care prezintă aceste semne sau simptome trebuie evaluați și tratamentul cu ritonavir 
trebuie întrerupt dacă se pune un diagnostic de pancreatită.

5.5 Reacții alergice/Hipersensibilitate/Erupție cutanată 
Atazanavir
În studiile clinice controlate, erupții cutanate (toate gradele, indiferent de cauzalitate) au apărut la aproximativ 20% dintre 
pacienții tratați cu atazanavir. Timpul median până la apariția erupției cutanate în studiile clinice a fost de 7,3 săptămâni, 
iar durata mediană a erupției cutanate a fost de 1,4 săptămâni. Erupțiile cutanate au fost, în general, erupții cutanate 
maculopapulare ușoare până la moderate. Reacțiile adverse apărute la tratament de erupție cutanată moderată sau 
severă (care apar cu o rată mai mare sau egală cu 2%) sunt prezentate pentru studiile clinice individuale [veziReacții 
adverse (6.1)]. Doza de atazanavir a fost adesea continuată fără întrerupere la pacienții care au dezvoltat erupții cutanate. 
Rata de întrerupere a erupțiilor cutanate în studiile clinice a fost mai mică de 1%. Tratamentul cu atazanavir trebuie 
întrerupt dacă apare o erupție cutanată severă. Cazuri de sindrom Stevens-Johnson, eritem multiform și erupții cutanate 
toxice, inclusiv erupții cutanate cutanate, eozinofilie și sindromul simptomelor sistemice (DRESS), au fost raportate la 
pacienții cărora li s-a administrat atazanavir [veziContraindicații (4)].

Ritonavir
La ritonavir, au fost raportate reacții alergice, inclusiv urticarie, erupții cutanate ușoare, bronhospasm și 
angioedem. Au fost raportate, de asemenea, cazuri de anafilaxie, necroliză epidermică toxică (TEN) și 
sindrom Stevens-Johnson. Întrerupeți tratamentul dacă apar reacții severe.

5.6 Hiperbilirubinemie
Majoritatea pacienților care iau atazanavir prezintă creșteri asimptomatice ale bilirubinei indirecte (neconjugate), 
legate de inhibarea UDP-glucuronozil transferazei (UGT). Această hiperbilirubinemie este reversibilă la întreruperea 
tratamentului cu atazanavir. Creșterile transaminazelor hepatice care apar cu hiperbilirubinemie trebuie evaluate 
pentru etiologii alternative. Nu sunt disponibile date de siguranță pe termen lung pentru pacienții care prezintă 
creșteri persistente ale bilirubinei totale mai mari de 5 ori LSN. Terapia antiretrovială alternativă la atazanavir poate fi 
luată în considerare dacă icterul sau icterul scleral asociat cu creșterea bilirubinei prezintă preocupări cosmetice 
pentru pacienți. Reducerea dozei de atazanavir nu este recomandată pe termen lung
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eficacitatea dozelor reduse nu a fost stabilită [veziReacții adverse (6.1, 6.2)].

5.7 Tulburări ale lipidelor

Tratamentul cu terapia cu ritonavir singur sau în combinație cu saquinavir a dus la creșteri substanțiale ale 
concentrației de colesterol total și trigliceride [veziReacții adverse (6.1)]. Testarea trigliceridelor și a 
colesterolului trebuie efectuată înainte de inițierea terapiei cu ritonavir și la intervale periodice în timpul 
tratamentului. Tulburările lipidelor trebuie gestionate în mod adecvat din punct de vedere clinic, ținând cont 
de orice potențiale interacțiuni medicamentoase cu ritonavir.
și inhibitori ai HMG CoA reductază [veziContraindicații (4)șiInteracțiuni medicamentoase (7)].

5.8 Nefrolitiază și colelitiază
Au fost raportate cazuri de nefrolitiază la pacienţii infectaţi cu HIV care au primit tratament cu atazanavir. Unii 
pacienți au necesitat spitalizare pentru management suplimentar, iar unii au avut complicații. Deoarece aceste 
evenimente au fost raportate voluntar în timpul practicii clinice, estimări ale frecvenței nu pot fi făcute. Dacă apar 
semne sau simptome de nefrolitiază și/sau colelitiază, poate fi luată în considerare întreruperea temporară sau 
întreruperea terapiei [veziReacții adverse (6.4)].

5.9 Risc de reacții adverse grave datorate interacțiunilor medicamentoase
Inițierea atazanavirului cu ritonavir, un inhibitor al CYP3A, la pacienții care primesc medicamente 
metabolizate de CYP3A sau inițierea medicamentelor metabolizate de CYP3A la pacienții care primesc deja 
atazanavir cu ritonavir, poate crește concentrațiile plasmatice ale medicamentelor metabolizate de CYP3A. 
Inițierea medicamentelor care inhibă sau induc CYP3A poate crește sau scădea concentrațiile de atazanavir 
cu ritonavir, respectiv. Aceste interacțiuni pot duce la:

• reacții adverse semnificative din punct de vedere clinic, care pot duce la evenimente grave, care pun viața în pericol sau 

fatale din cauza expunerii mai mari la medicamente concomitente.

• reacții adverse semnificative clinic de la expuneri mai mari la atazanavir cu ritonavir.

• pierderea efectului terapeutic al atazanavirului cu ritonavir și posibila dezvoltare a rezistenței.

Consultați Tabelul 8 pentru pașii pentru prevenirea sau gestionarea acestor interacțiuni medicamentoase semnificative 
posibile și cunoscute, inclusiv recomandări de dozare[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.3)]. Luați în considerare potențialul 
de interacțiuni medicamentoase înainte și în timpul tratamentului cu atazanavir/ritonavir; revizuirea medicamentelor 
concomitente în timpul tratamentului cu atazanavir/ritonavir; și monitorizați pentru reacțiile adverse asociate cu 
medicamentele concomitente[vezi Contraindicații (4) și Interacțiuni medicamentoase (7)].

5.10 Diabet zaharat/Hiperglicemie
Au fost raportate diabet zaharat nou debut, exacerbarea diabetului zaharat preexistent și hiperglicemie la 
pacienții infectați cu HIV care au primit terapie cu inhibitori de protează, inclusiv atazanavir și ritonavir. Unii 
pacienți au necesitat fie inițierea, fie ajustări ale dozei de insulină sau agenți hipoglicemici orali pentru 
tratamentul acestor evenimente. În unele cazuri, a apărut cetoacidoză diabetică. La acei pacienți care au 
întrerupt terapia cu inhibitori de protează, hiperglicemia a persistat în unele cazuri. Deoarece aceste 
evenimente au fost raportate voluntar în timpul practicii clinice, estimări ale frecvenței nu pot fi făcute și nu a 
fost stabilită o relație cauzală între terapia cu inhibitori de protează și aceste evenimente. Luați în considerare 
monitorizarea pentru hiperglicemie, diabet zaharat nou debut sau exacerbare a diabetului zaharat [vezi Reacții 
adverse (6.4)].

5.11 Sindromul de reconstituire imună
Sindromul de reconstituire imună a fost raportat la pacienții infectați cu HIV tratați cu terapie 
antiretrovială combinată, inclusiv atazanavir și ritonavir. În timpul fazei inițiale a tratamentului 
antiretroviral combinat, pacienții al căror sistem imunitar răspunde pot dezvolta o inflamație
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răspuns la infecții oportuniste indolente sau reziduale (cum ar fiMycobacterium aviuminfecție, 
citomegalovirus,Pneumocystis jirovecipneumonie sau tuberculoză), care poate necesita o evaluare și un 
tratament suplimentar.

Tulburările autoimune (cum ar fi boala Graves, polimiozita și sindromul Guillain-Barré) au fost, de 
asemenea, raportate că apar în contextul reconstituirii imune, cu toate acestea, timpul până la debut este 
mai variabil și poate apărea la multe luni după inițierea tratamentului.

5.12 Redistribuirea grăsimilor

Redistribuirea/acumularea de grăsime corporală, inclusiv obezitatea centrală, mărirea grăsimii dorsocervicale 
(cocoașă de bivol), pierderea periferică, pierderea feței, mărirea sânilor și „aspectul cushingoid” au fost 
observate la pacienții care au primit terapie antiretrovială. Mecanismul și consecințele pe termen lung ale 
acestor evenimente sunt momentan necunoscute. Nu a fost stabilită o relație cauzală.

5.13 Hemofilie
Au existat raportări de sângerare crescută, inclusiv hematoame cutanate spontane și hemartroză, la pacienții 
cu hemofilie de tip A și B tratați cu inhibitori de protează, inclusiv atazanavir și ritonavir. La unii pacienţi a fost 
administrat suplimentar factor VIII. În mai mult de jumătate din cazurile raportate, tratamentul cu inhibitori 
de protează a fost continuat sau reintrodus. Nu a fost stabilită o relație cauzală între terapia cu inhibitori de 
protează și aceste evenimente.

5.14 Rezistență/Rezistență încrucișată
Au fost observate diferite grade de rezistență încrucișată între inhibitorii de protează, inclusiv atazanavir și 
ritonavir. Rezistența la atazanavir poate să nu împiedice utilizarea ulterioară a altor inhibitori de protează [vezi
Farmacologie clinică (12,4)].

5.15 Teste de laborator
S-a demonstrat că ritonavirul crește trigliceridele, colesterolul, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK și acidul 
uric. Trebuie efectuate teste de laborator adecvate înainte de inițierea terapiei cu ritonavir și la intervale 
periodice sau dacă apar semne sau simptome clinice în timpul terapiei.

6
Următoarele reacții adverse sunt discutate mai detaliat în alte secțiuni ale etichetei.
• Interacțiuni medicamentoase [VeziAvertismente și precauții (5.1)]
• Anomalii de conducere cardiacă/prelungirea intervalului PR [VeziAvertismente și precauții (5.2)]
• Reacții alergice/Hipersensibilitate/Erupție cutanată [veziAvertismente și precauții (5.5)]
• Hepatotoxicitate/Reacții hepatice [VeziAvertismente și precauții (5.3)]
• Hiperbilirubinemie [VeziAvertismente și precauții (5.6)]
• Nefrolitiaza si colelitiaza [VeziAvertismente și precauții (5.8)]
• Pancreatita [VeziAvertismente și precauții (5.4)]

REACTII ADVERSE

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate în studiile 
clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să 
nu reflecte ratele observate în practică.

6.1 Experiența în studiile clinice la adulți

Reacții adverse la pacienții adulți naivi la tratament
Profilul de siguranță al atazanavirului la adulții care nu au primit tratament se bazează pe 1625 de pacienți infectați cu HIV-1 
în studiile clinice. 536 de pacienți au primit atazanavir 300 mg cu ritonavir 100 mg.
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Cele mai frecvente reacții adverse sunt greața, icterul/icterul scleric și erupția cutanată.

Reacțiile adverse clinice selectate de intensitate moderată sau severă raportate la mai mult sau egal cu 2% 
dintre pacienții naivi tratați care au primit terapie combinată incluzând atazanavir 300 mg cu ritonavir 100 mg 
sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2: Reacții adverse apărute la tratament selectateAde intensitate moderată sau severă 
raportată la mai mult sau egal cu 2% dintre pacienții adulți naivi tratați,bStudiul AI424-138

96 de săptămânic 96 de săptămânic

Atazanavir 300 mg cu ritonavir 
100 mg (o dată pe zi) și tenofovir

cu emtricitabinăd

lopinavir 400 mg cu ritonavir
100 mg (de două ori pe zi) și 

tenofovir cu emtricitabinăd

(n=441) (n=437)

Sistem digestiv

Greaţă 4% 8%
Icter/icter scleral 5% *
Diaree 2% 12%

Pielea și anexe
Eczemă 3% 2%

* Niciunul nu a fost raportat în acest grup de tratament.

AInclude evenimente cu relație posibilă, probabilă, sigură sau necunoscută cu regimul de tratament.
bPe baza regimului care conține atazanavir.
cTimpul mediu pe terapie.
dSub formă de combinație cu doză fixă: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabină o dată pe zi.

Reacții adverse la pacienții adulți cu experiență în tratament
Profilul de siguranță al atazanavirului la adulții cu experiență în tratament se bazează pe 119 pacienți infectați cu HIV-1 în 
studiile clinice.

Cele mai frecvente reacții adverse sunt icterul/icterul scleral și mialgia.

Reacțiile adverse clinice selectate de intensitate moderată sau severă raportate la mai mult sau egal cu 
2% dintre pacienții tratați cu Atazanavir/ritonavir sunt prezentate în Tabelul 3.

Tabelul 3: Reacții adverse la tratament selectateAde intensitate moderată sau severă
Raportat la mai mult sau egal cu 2% dintre pacienții adulți cu experiență în tratament,b

Studiul AI424-045

48 de săptămânic

atazanavir/ritonavir 300/100 mg
o dată pe zi + tenofovir + INRT

48 de săptămânic

lopinavir/ritonavir 400/100 mg
de doua ori pe zid+ tenofovir +

NRTI
(n=119) (n=118)
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Corpul ca întreg

Febră 2% *
Sistem digestiv

Icter/icter scleral 9% *
Diaree 3% 11%
Greaţă 3% 2%

Sistem nervos
Depresie 2% <1%

SIstemul musculoscheletal

mialgie 4% *
* Niciunul nu a fost raportat în acest grup de tratament.

AInclude evenimente cu relație posibilă, probabilă, sigură sau necunoscută cu regimul de tratament.
bPe baza regimului care conține atazanavir.
cTimpul mediu pe terapie.

Anomalii de laborator la pacienții naivi la tratament
Procentele de pacienți adulți naivi tratați cu terapie combinată incluzând atazanavir 300 mg cu 
ritonavir 100 mg cu anomalii de laborator de gradul 3 până la 4 sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4: Anomalii de laborator de gradul 3 până la 4 raportate la mai mult sau egal cu 2% din adulți
Pacienți naivi la tratament,AStudiul AI424-138

96 de săptămânibatazanavir 300 

mg cu ritonavir 100 mg (o dată

zilnic) și tenofovir cu
emtricitabinăd

(n=441)

96 de săptămânib

lopinavir 400 mg
cu ritonavir 100 mg (de 

două ori pe zi) și tenofovir
cu emtricitabinăd

(n=437)Variabil Limităc

Chimie Înalt

SGOT/AST ≥5,1 x LSN 3% 1%
SGPT/ALT ≥5,1 x LSN 3% 2%
Bilirubina totală ≥2,6 x LSN 44% <1%
lipaza ≥2,1 x LSN 2% 2%
Creatin Kinaza ≥5,1 x LSN 8% 7%
Colesterol total ≥240 mg/dL 11% 25%

Hematologie Scăzut

Neutrofile <750 celule/mm3 5% 2%
APe baza regimului care conține atazanavir.
bTimpul mediu pe terapie.
cULN = limita superioară a normalului.
dSub formă de combinație cu doză fixă: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabină o dată pe zi.

Anomalii de laborator la pacienții cu experiență în tratament
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Procentele de pacienți adulți tratați cu experiență de tratament cu terapie combinată incluzând atazanavir/
ritonavir cu anomalii de laborator de gradul 3 până la 4 sunt prezentate în Tabelul 5.

Tabel 5: Anomalii de laborator de gradul 3 până la 4 raportate la mai mult sau egal cu 2% dintre pacienții 
adulți experimentați cu tratament, studiul AI424-045A

48 de săptămânib

atazanavir/ritonavir
300/100 mg o dată pe zi

+ tenofovir + NRTI

48 de săptămânib

lopinavir/ritonavir
400/100 mg de două ori

zilnicd+ tenofovir +
NRTI

Variabil Limităc (n=119) (n=118)

Chimie Înalt

SGOT/AST ≥5,1 x LSN 3% 3%
SGPT/ALT ≥5,1 x LSN 4% 3%
Bilirubina totală ≥2,6 x LSN 49% <1%
lipaza ≥2,1 x LSN 5% 6%
Creatin Kinaza ≥5,1 x LSN 8% 8%
Colesterol total ≥240 mg/dL 25% 26%
Trigliceridele ≥751 mg/dL 8% 12%
Glucoză ≥251 mg/dL 5% <1%

Hematologie Scăzut

Trombocitele <50.000 celule/mm3 2% 3%
Neutrofile <750 celule/mm3 7% 8%

APe baza regimurilor care conțin atazanavir.
bTimpul mediu pe terapie.
cULN = limita superioară a normalului.

Lipide, modificare față de valoarea inițială la pacienții naivi la tratament

Pentru Studiul AI424-138 și Studiul AI424-034, modificările față de valoarea inițială ale LDL-colesterolului, HDL-colesterolului, 
colesterolului total și trigliceridelor sunt prezentate în Tabelul 6.
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Tabelul 6: Valorile lipidelor, modificarea medie față de valoarea inițială, studiul AI424-138

Atazanavir/ritonavira,b lopinavir/ritonavirb,c

Baseli
ne

Baseli
neSăptămâna 48 Săptămâna 96 Săptămâna 48 Săptămâna 96

mg/zi
L

mg/zi
L

Chan
GEd

mg/zi
L

Chan
GEd

mg/zi
L

mg/zi
L

Chan
GEd

mg/zi
L

Chan
GEd

(n=42
8e)

(n=37
2e)

(n=37
2e)

(n=34
2e)

(n=34
2e)

(n=42
4e)

(n=33
5e)

(n=33
5e)

(n=29
1e)

(n=29
1e)

LDL-
Colesterolulf 92 105 + 14% 105 + 14% 93 111 + 19% 110 + 17%

HDL-
Colesterolulf 37 46 + 29% 44 + 21% 36 48 + 37% 46 + 29%

Total
Colesterolulf 149 169 + 13% 169 + 13% 150 187 + 25% 186 + 25%

Trigliceridelef 126 145 + 15% 140 + 13% 129 194 + 52% 184 + 50%
A Atazanavir 300 mg cu ritonavir 100 mg o dată pe zi cu combinația cu doză fixă: 300 mg tenofovir, 200 mg 

emtricitabină o dată pe zi.
b Valorile obținute după inițierea agenților de reducere a lipidelor serice nu au fost incluse în aceste analize. La momentul inițial, 

agenții reducători de lipide seric au fost utilizați în 1% în brațul de tratament cu lopinavir/ritonavir și 1% în brațul atazanavir/
ritonavir. Până în săptămâna 48, agenții reducători de lipide au fost utilizați în 8% din brațul de tratament cu lopinavir/ritonavir și 
2% în brațul atazanavir/ritonavir. Până în săptămâna 96, agenții reducători de lipide au fost utilizați în 10% în brațul de tratament 
cu lopinavir/ritonavir și 3% în brațul atazanavir/ritonavir.

c Lopinavir 400 mg cu ritonavir 100 mg de două ori pe zi cu combinația cu doză fixă   300 mg tenofovir, 200 mg 
emtricitabină o dată pe zi.

d Modificarea față de valoarea inițială este media modificărilor intra-pacient față de valoarea inițială pentru pacienții cu valorile inițiale și din 
săptămâna 48 sau săptămâna 96 și nu reprezintă o simplă diferență a valorilor medii în săptămâna 48 sau, respectiv, în săptămâna 96.

e

f
Numărul de pacienți cu LDL-colesterol măsurat. 
post.

Lipide, modificare față de valoarea inițială la pacienții cu experiență în tratament

Pentru Studiul AI424-045, modificări față de valoarea inițială ale LDL-colesterolului, HDL-colesterolului, colesterolului total și

trigliceridele sunt prezentate în Tabelul 7. Mărimea observată a dislipidemiei a fost mai mică cu atazanavir/
ritonavir decât cu lopinavir/ritonavir. Cu toate acestea, impactul clinic al unor astfel de descoperiri nu a fost 
demonstrat.

12

ID de referință: 4173147



Tabelul 7: Valorile lipidelor, modificarea medie față de valoarea inițială, studiul AI424-045

Atazanavir/ritonavira,b lopinavir/ritonavirb,c

De bază
mg/dL

(n=111e)

Săptămâna 48

mg/dL
(n=75e)

Săptămâna 48

Schimbared

(n=74e)

De bază
mg/dL

(n=108e)

Săptămâna 48

mg/dL
(n=76e)

Săptămâna 48

Schimbared

(n=73e)
LDL-colesterolf 108 98 − 10% 104 103 + 1%

HDL colesterol 40 39 − 7% 39 41 + 2%

Colesterol total 188 170 − 8% 181 187 + 6%

Trigliceridelef 215 161 − 4% 196 224 + 30%

A

b
Atazanavir 300 mg o dată pe zi + ritonavir + tenofovir + 1 INRT.
Valorile obținute după inițierea agenților de reducere a lipidelor serice nu au fost incluse în aceste analize. La momentul inițial, 
agenții reducători de lipide seric au fost utilizați în 4% în brațul de tratament cu lopinavir/ritonavir și 4% în brațul atazanavir/
ritonavir. În săptămâna 48, agenții reducători de lipide au fost utilizați în 19% din brațul de tratament cu lopinavir/ritonavir și 
8% în brațul atazanavir/ritonavir.

c

d
Lopinavir/ritonavir (400/100 mg) BID + tenofovir + 1 INRT.
Modificarea față de valoarea inițială este media modificărilor intra-pacient față de valoarea inițială pentru pacienții cu valorile inițiale 
și din săptămâna 48 și nu reprezintă o simplă diferență a valorilor medii inițiale și din săptămâna 48.

e

f
Numărul de pacienți cu LDL-colesterol măsurat. 
post.

6.2 Experiența în studiile clinice la pacienți pediatrici
Siguranța și tolerabilitatea capsulelor de atazanavir cu și fără ritonavir au fost stabilite la copii și adolescenți cu 
vârsta de cel puțin 6 ani, în urma unui studiu clinic multicentric, deschis. Utilizarea atazanavirului la copii și 
adolescenți cu vârsta sub 6 ani este în curs de investigare.

Profilul de siguranță al atazanavirului la copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 6 și mai puțin de 18 
ani) a fost în general similar cu cel observat în studiile clinice cu atazanavir la adulți. Cele mai frecvente 
evenimente adverse de gradul 2 până la 4 (mai mari sau egale cu 5%, indiferent de cauzalitate) raportate 
la copii și adolescenți au fost tuse (21%), febră (18%), icter/icter scleral (15%), erupție cutanată ( 14%), 
vărsături (12%), diaree (9%), cefalee (8%), edem periferic (7%), dureri la extremități (6%), congestie nazală 
(6%), dureri orofaringiene (6%), respirație șuierătoare (6%) și rinoree (6%). Blocul atrioventricular de 
gradul doi asimptomatic a fost raportat la mai puțin de 2% dintre pacienți. Cele mai frecvente anomalii 
de laborator de gradul 3 până la 4 apărute la copii și adolescenți au fost creșterea bilirubinei totale (mai 
mare sau egală cu 3,2 mg/dl, 58%), neutropenia (9%) și hipoglicemia (4%).

Ritonavir, o componentă a Atazanavir și Ritonavir Tablete, a fost studiat la 265 de copii și adolescenți cu vârsta mai 
mare de 1 lună până la 21 de ani. Profilul evenimentelor adverse observat în timpul studiilor clinice pediatrice a fost 
similar cu cel al pacienților adulți.

Vărsăturile, diareea și erupția cutanată/alergia au fost singurele evenimente adverse clinice legate de medicament de 
intensitate moderată până la severă observate la mai mult sau egal cu 2% dintre pacienții copii înrolați în studiile clinice cu 
ritonavir.

Anomalii de laborator
Următoarele anomalii de laborator de gradul 3 până la 4 au apărut la mai mult de 3% dintre pacienții 
copii care au primit tratament cu ritonavir fie singur, fie în asociere cu inhibitori ai revers transcriptazei: 
neutropenie (9%), hiperamilazemie (7%), trombocitopenie (5%), anemie (4%) și AST crescut
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(3%).

6.3 Pacienți co-infectați cu virusul hepatitei B și/sau al hepatitei C
Testele funcției hepatice trebuie monitorizate la pacienții cu antecedente de hepatită B sau C.

În studiul AI424-138, 60 de pacienți tratați cu atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg o dată pe zi și 51 de pacienți 
tratați cu lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg de două ori pe zi, fiecare cu doză fixă   de tenofoviremtricitabină, 
au fost seropozitivi pentru hepatita B și/ sau C la intrarea în studiu. Niveluri de ALT mai mari de 5 ori LSN s-au 
dezvoltat la 10% (6/60) dintre pacienții tratați cu atazanavir/ritonavir și la 8% (4/50) dintre pacienții tratați cu 
lopinavir/ritonavir. Niveluri AST mai mari de 5 ori LSN s-au dezvoltat la 10% (6/60) dintre pacienții tratați cu 
atazanavir/ritonavir și niciunul (0/50) dintre pacienții tratați cu lopinavir/ritonavir.

În studiul AI424-045, 20 de pacienți tratați cu atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg o dată pe zi și 18 pacienți 
tratați cu lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg de două ori pe zi, au fost seropozitivi pentru hepatita B și/sau C la 
intrarea în studiu. Niveluri de ALT mai mari de 5 ori LSN s-au dezvoltat la 25% (5/20) dintre pacienții tratați cu 
atazanavir/ritonavir și 6% (1/18) dintre pacienții tratați cu lopinavir/ritonavir. Niveluri AST mai mari de 5 ori LSN 
s-au dezvoltat la 10% (2/20) dintre pacienții tratați cu atazanavir/ritonavir și 6% (1/18) dintre pacienții tratați cu 
lopinavir/ritonavir.

6.4 Experiența clinică

Atazanavir, o componentă a tabletelor Atazanavir și Ritonavir

Următoarele evenimente au fost identificate în timpul utilizării atazanavir după punerea pe piaţă. Deoarece aceste reacții 
sunt raportate voluntar de la o populație de mărime necunoscută, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil 
frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicament.

Corpul ca întreg:edem

Sistemul cardiovascular:bloc AV de gradul II, bloc AV de gradul III, bloc de ramură stângă a fasciculului, prelungirea 
intervalului QTc [veziAvertismente și precauții (5.2)].

Sistemul gastrointestinal:pancreatită

Sistemul hepatic:anomalii ale funcției hepatice

Tulburări hepatobiliare:colelitiaza, colecistita, colestaza.

Tulburări ale sistemului metabolic și de nutriție:diabet zaharat, hiperglicemie [veziAvertismente și 
precauții (5.10)]

SIstemul musculoscheletal:artralgie

Sistemul renal:nefrolitiază [veziAvertismente și precauții (5.8)], nefrită interstițială

Piele și anexe:alopecie, erupție maculopapulară [veziContraindicații (4)șiAvertismente și 
precauții (5.5)],prurit, angioedem

Ritonavir, o componentă a tabletelor Atazanavir și Ritonavir
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Următoarele evenimente adverse (nemenționate anterior pe etichetă) au fost raportate în timpul utilizării după 
punerea pe piață a ritonavirului. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație de mărime 
necunoscută, nu este posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu 
expunerea la ritonavir.

Corpul ca întreg

S-a raportat deshidratare, de obicei asociată cu simptome gastrointestinale și uneori care duce la hipotensiune 
arterială sau insuficiență renală. Sincopa, hipotensiunea ortostatică și insuficiența renală au fost, de asemenea, 
raportate fără deshidratare cunoscută.

Administrarea concomitentă de ritonavir cu ergotamina sau dihidroergotamina a fost asociată cu toxicitate 
acută la ergot, caracterizată prin vasospasm și ischemie a extremităților și a altor țesuturi, inclusiv sistemul 
nervos central.

Sistemul cardiovascular

Au fost raportate blocuri AV de gradul I, bloc AV de gradul II, bloc AV de gradul III, bloc de ramură 
dreptă.vezi Avertismente și precauții (5.2)].

Au fost raportate evenimente cardiace și neurologice când ritonavir a fost administrat concomitent cu 
disopiramidă, mexiletină, nefazodonă, fluoxetină și beta-blocante. Nu poate fi exclusă posibilitatea interacțiunii 
medicamentoase.

Sistemul endocrin

Sindromul Cushing și supresia suprarenală au fost raportate când ritonavir a fost administrat concomitent cu 
propionat de fluticazonă sau budesonidă.

Sistem nervos
Au existat raportări de convulsii după punerea pe piață. De asemenea, vezi Sistemul cardiovascular.

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat

A fost raportată necroliza epidermică toxică (TEN).

7
Vezi siContraindicații (4)șiFarmacologie clinică (12,3).

INTERACȚII MEDICAMENTE

7.1 Potenţialul de a afecta alte medicamente 
Atazanavir

Atazanavir este un inhibitor al CYP3A și UGT1A1. Administrarea concomitentă de atazanavir și medicamente metabolizate în 
principal de CYP3A sau UGT1A1 poate duce la creșterea concentrațiilor plasmatice ale celuilalt medicament care ar putea 
crește sau prelungi efectele terapeutice și adverse ale acestuia.

Când atazanavir cu ritonavir este administrat concomitent cu substraturi ale CYP2C8, nu sunt de așteptat 
interacțiuni semnificative clinic. [VedeaFarmacologie clinică, Tabelul 12 (12.3).]

Amploarea interacțiunilor medicamentoase mediate de CYP3A asupra medicamentului administrat concomitent se poate modifica atunci când 

atazanavir este administrat concomitent cu ritonavir. Consultați informațiile complete de prescriere pentru ritonavir pentru
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informații despre interacțiunile medicamentoase cu ritonavir.

Ritonavir

Sa constatat că ritonavirul este un inhibitor al citocromului P450 3A (CYP3A) și poate crește concentrațiile 
plasmatice ale agenților care sunt metabolizați în principal de CYP3A. Agenții care sunt metabolizați în proporție de 
CYP3A și au un metabolism ridicat de primă trecere par a fi cei mai susceptibili la creșteri mari ale ASC (mai mare 
de 3 ori) atunci când sunt administrați concomitent cu ritonavir. Astfel, este contraindicată administrarea 
concomitentă de ritonavir cu medicamente foarte dependente de CYP3A pentru clearance și pentru care 
concentrații plasmatice crescute sunt asociate cu evenimente grave și/sau care pun viața în pericol. Administrarea 
concomitentă cu alte substraturi ale CYP3A poate necesita o ajustare a dozei sau o monitorizare suplimentară.

Ritonavirul inhibă, de asemenea, CYP2D6 într-o măsură mai mică. Administrarea concomitentă de substraturi 
ale CYP2D6 cu ritonavir poate duce la creșteri (de până la 2 ori) ale ASC a celuilalt agent, care poate necesita o 
reducere proporțională a dozei. De asemenea, ritonavirul pare să induce CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 și 
CYP2B6, precum și alte enzime, inclusiv glucuronozil transferaza.

7.2 Potențialul altor medicamente de a afecta atazanavir
Atazanavir este un substrat CYP3A4; prin urmare, medicamentele care induc CYP3A4 pot scădea concentrațiile plasmatice de 
atazanavir și pot reduce efectul terapeutic al atazanavirului.

Solubilitatea atazanavirului scade pe măsură ce pH-ul crește. Concentrații plasmatice reduse de atazanavir sunt de 
așteptat dacă inhibitori ai pompei de protoni, antiacide, medicamente tampon sau H2-antagoniştii receptorilor se 
administrează cu atazanavir.

7.3 Interacțiuni medicamentoase stabilite și alte potențial semnificative
Tabelul 8 oferă doze și recomandări clinice la adulți ca urmare a interacțiunilor medicamentoase cu una sau ambele 
componente ale Atazanavir și Ritonavir Tablete. Aceste recomandări se bazează fie pe studii de interacțiune 
medicamentoasă, fie pe interacțiuni prezise din cauza amplorii așteptate a interacțiunii și a potențialului de 
evenimente grave sau de pierdere a eficacității.

Tabelul 8: Interacțiuni medicamentoase stabilite și alte potențial semnificative: modificarea dozei sau a 
regimului poate fi recomandată pe baza studiilor privind interacțiunile medicamentoaseAsau 
Interacțiuni prezise (Informațiile din tabel se aplică atazanavirului cu sau fără ritonavir, dacă nu se 
indică altfel)

Efectul asupra

Concentrarea de
Atazanavir sau

Medicamentul concomitent

Clasa de medicamente concomitente: 

Medicamente specifice Comentariu clinic

Agenți antivirali HIV

Nucleozid invers
Inhibitori ai transcriptazei 
(NRTI):
Formulări tamponate cu didanozină 
capsule acoperite enteric (EC).

↓ atazanavir
↓ didanozină

Administrarea concomitentă de atazanavir cu 

comprimate tampon cu didanozină a dus la o 

scădere marcată a expunerii la atazanavir. Se 

recomandă administrarea de atazanavir (cu 

alimente)

2 ore înainte sau 1 oră după formulările tamponate 

cu didanozină. Administrarea simultană de 

didanozină EC și atazanavir cu alimente
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duce la o scădere a expunerii la didanozină. 
Astfel, atazanavir și didanozină EC trebuie 
administrate la momente diferite.

Nucleotide inversă
Inhibitori de transcriptază: 
fumarat de tenofovir disoproxil

↓ atazanavir
↑ tenofovir

Tenofovirul poate scădea ASC și Cmaxmin

de atazanavir. Când este administrat 
concomitent cu tenofovir la adulți, se recomandă 
administrarea atazanavir 300 mg cu ritonavir 100 
mg și tenofovir 300 mg (toate ca doză unică 
zilnică cu alimente). Atazanavirul crește 
concentrațiile de tenofovir. Mecanismul acestei 
interacțiuni este necunoscut. Concentrații mai 
mari de tenofovir ar putea potența evenimentele 
adverse asociate tenofovirului, inclusiv 
tulburările renale. Pacienții cărora li se 
administrează atazanavir și tenofovir trebuie 
monitorizați pentru evenimentele adverse 
asociate tenofovirului. Pentru femeile gravide 
care iau atazanavir cu ritonavirșitenofovir, vezi 
Dozare și administrare (2.2).

Revers non-nucleozidic
Inhibitori de transcriptază 
(INNTI):efavirenz

↓ atazanavir Efavirenz scade expunerea la atazanavir.

Nu administrați atazanavir concomitent cu 

efavirenz din cauza scăderii expunerii la 

atazanavir.

Revers non-nucleozidic
Inhibitori de transcriptază: 
nevirapină

↓ atazanavir
↑ nevirapină

Nu administrați atazanavir concomitent cu 

nevirapină deoarece:

• Nevirapina scade substanțial 
expunerea la atazanavir.

• Risc potențial de toxicitate asociată cu 
nevirapină din cauza expunerii crescute la 
nevirapină.

Inhibitori de protează:saquinavir 

(capsule gelatinoase moi)

↑ saquinavir Nu au fost stabilite recomandări de dozare 
adecvate pentru această combinație, cu sau fără 
ritonavir, în ceea ce privește eficacitatea și 
siguranța. Într-un studiu clinic, saquinavir 1200 
mg administrat concomitent cu atazanavir 400 
mg și tenofovir 300 mg (toate administrate o 
dată pe zi) plus inhibitori ai analogului 
nucleozidic de revers transcriptază nu au 
furnizat o eficacitate adecvată [vezi Studii clinice 
(14,2)].

Inhibitori de protează:ritonavir ↑ atazanavir Dacă atazanavir este administrat concomitent cu 

ritonavir, se recomandă ca atazanavir 300 mg o dată pe 

zi să fie administrat împreună cu ritonavir.
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100 mg o dată pe zi cu alimente. Consultați 

informațiile complete de prescriere pentru 

ritonavir pentru informații despre interacțiunile 

medicamentoase cu ritonavir.

Inhibitori de protează:alții ↑ alt inhibitor de protează Atazanavir/ritonavir:Deși nu a fost studiată, 
administrarea concomitentă de atazanavir/
ritonavir și alți inhibitori de protează este de 
așteptat să crească expunerea la celălalt 
inhibitor de protează. O astfel de 
coadministrare nu este
recomandat.

Agenți antivirali HCV

Inhibitori de protează:
boceprevir

↓atazanavir
↓ritonavir

Administrarea concomitentă de boceprevir și 
atazanavir/ritonavir a dus la scăderea 
expunerii la starea de echilibru la atazanavir și 
ritonavir. Coadministrarea
atazanavir/ritonavir și boceprevir nu sunt 
recomandate.

Inhibitori de protează:telaprevir ↓ telaprevir
↑ atazanavir

Administrarea concomitentă de telaprevir și 

atazanavir/ritonavir a dus la o expunere redusă la 

telaprevir la starea de echilibru, în timp ce 

expunerea la starea de echilibru la atazanavir a fost 

crescută.

Alți agenți
Antiacide și tamponate
medicamentele

↓ atazanavir Concentrații plasmatice reduse de atazanavir 
sunt de așteptat dacă antiacidele, inclusiv 
medicamentele tampon, sunt administrate cu 
atazanavir. Atazanavir trebuie administrat cu 2 
ore înainte sau 1 oră după aceste medicamente.

Antiaritmice:amiodaronă, 
bepridil, lidocaină (sistemică), 
chinidină

↑ amiodarona, bepridil,
lidocaină (sistemică),

chinidină

Administrarea concomitentă cu atazanavir are 
potențialul de a produce reacții adverse grave 
și/sau care pun viața în pericol și nu a fost 
studiată. Se recomandă prudență și se 
recomandă monitorizarea concentrației 
terapeutice a acestor medicamente dacă sunt 
utilizate concomitent cu atazanavir.

Anticoagulante:warfarină ↑ warfarină Administrarea concomitentă cu atazanavir 
are potențialul de a produce sângerări 
grave și/sau care pun viața în pericol și nu a 
fost studiată. Se recomandă monitorizarea 
INR (International Normalized Ratio).

Antidepresive:triciclice ↑ triciclic Administrarea concomitentă cu atazanavir are
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antidepresive antidepresive potențialul de a produce evenimente adverse 
grave și/sau care pun viața în pericol și nu a fost 
studiat. Se recomandă monitorizarea 
concentrației acestor medicamente dacă sunt 
utilizate concomitent cu atazanavir.

trazodonă ↑ trazodonă Utilizarea concomitentă a trazodonei și 
atazanavirului cu sau fără ritonavir poate crește 
concentrațiile plasmatice ale trazodonei. Au fost 
observate reacții adverse de greață, amețeli, 
hipotensiune arterială și sincopă după 
administrarea concomitentă de trazodonă și 
ritonavir. Dacă trazodona este utilizată cu un 
inhibitor al CYP3A4, cum ar fi atazanavir, 
combinația trebuie utilizată cu precauție și 
trebuie luată în considerare o doză mai mică de 
trazodonă.

Antiepileptice:
carbamazepină

↓atazanavir
↑carbamazepină

Ritonavirul poate crește concentrațiile 
plasmatice ale carbamazepinei. Dacă 
pacienţii care încep tratamentul cu 
atazanavir/ritonavir au fost ajustaţi la o doză 
stabilă de carbamazepină, poate fi necesară 
o reducere a dozei de carbamazepină.

fenitoină, fenobarbital ↓atazanavir
↓fenitoină

Ritonavir
poate scădea nivelurile plasmatice de 
fenitoină și fenobarbital. Când atazanavir cu 
ritonavir este administrat concomitent cu
fie fenitoină, fie fenobarbital, poate fi 
necesară o ajustare a dozei de fenitoină 
sau fenobarbital.

↓fenobarbital

lamotrigină ↓lamotrigină Administrarea concomitentă de lamotrigină și 

atazanavir cu ritonavir poate scădea 

concentrațiile plasmatice de lamotrigină. 

Poate fi necesară ajustarea dozei de 

lamotrigină atunci când este administrată 

concomitent cu atazanavir și ritonavir.

Antifungice:ketoconazol, 
itraconazol

atazanavir/ritonavir:
↑ ketoconazol
↑ itraconazol

Administrarea concomitentă de ketoconazol a 
fost studiată numai cu atazanavir fără ritonavir 
(creștere neglijabilă a ASC și Cmax a 
atazanaviruluimax). Datorită efectului 
ritonavirului asupra ketoconazolului, dozele 
mari de ketoconazol și itraconazol (>200 mg/zi) 
trebuie utilizate cu prudență împreună cu 
atazanavir/ritonavir.

Antifungice:voriconazol Atazanavir/ritonavir Voriconazolul nu trebuie administrat
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la subiecții cu 
CYP2C19 funcțional

alela:
↓voriconazol

↓atazanavir

pacienţii cărora li se administrează atazanavir/ritonavir, 

cu excepţia cazului în care o evaluare a beneficiului/

riscului pentru pacient justifică utilizarea 

voriconazolului. Pacienții trebuie monitorizați cu atenție 

pentru evenimentele adverse asociate voriconazolului și 

pierderea fie a eficacității voriconazolului, fie a 

atazanavirului în timpul administrării concomitente de 

voriconazol și atazanavir/ritonavir.
Atazanavir/ritonavir
la subiecții fără un 
CYP2C19 funcțional

alela:
↑voriconazol

↓atazanavir

Antiguta:colchicina ↑ colchicină Atazanavir nu trebuie administrat 
concomitent cu colchicină la pacienții cu 
insuficiență renală sau hepatică.
Doza recomandată de colchicină atunci când 
este administrată cu atazanavir:

Tratamentul crizei de gută:
0,6 mg (1 comprimat) pentru 1 doză, urmată de 0,3 

mg (jumătate de comprimat) 1 oră mai târziu. A nu se 

repeta înainte de 3 zile.

Profilaxia crizei de gută:
Dacă regimul inițial a fost de 0,6 mgde două 
oripe zi, regimul trebuie ajustat la 0,3 mgo 
data pe zi.

Dacă regimul inițial a fost de 0,6 mgo 
singura datape zi, regimul trebuie ajustat la 
0,3 mgo dată la două zile.

Tratamentul febrei mediteraneene 
familiale (FMF):
Doza zilnică maximă de 0,6 mg (poate fi 

administrată ca 0,3 mg de două ori pe zi).

Antimicobacteriene:rifabutină ↑ rifabutină Se recomandă o reducere a dozei de rifabutină cu 

până la 75% (de exemplu, 150 mg la două zile sau 

de 3 ori pe săptămână). A crescut

monitorizarea reacțiilor adverse asociate 
rifabutinei, inclusiv neutropenia este
garantat.

bedaquilina ↑ bedaquilina Bedaquilina trebuie utilizată împreună cu ritonavir numai 

dacă beneficiază de administrarea concomitentă
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depășește riscul.

↑ quetiapină Inițierea atazanavirului cu ritonavir la 
pacienții care iau quetiapină:
Luați în considerare terapia antiretrovială 

alternativă pentru a evita creșterea expunerii la 

quetiapină. Dacă este necesară administrarea 

concomitentă, reduceți doza de quetiapină la 1/6 

din doza curentă și monitorizați reacțiile adverse 

asociate cu quetiapină. Consultați

informații de prescriere a quetiapinei pentru 

recomandări privind monitorizarea reacțiilor 

adverse.

Inițierea tratamentului cu quetiapină la pacienții care 

iau atazanavir cu ritonavir:

Consultați informațiile de prescriere a 
quetiapinei pentru doza inițială și titrarea 
quetiapinei.

Antipsihotice:quetiapină și 
lurasidonă

↑ lurasidonă Utilizarea lurasidonei este contraindicată.

Benzodiazepine:midazolam 
administrat parenteralb

↑ midazolam Utilizarea concomitentă a midazolamului 

parenteral cu atazanavir poate crește 

concentrațiile plasmatice ale midazolamului.

Administrarea concomitentă trebuie efectuată 
într-un cadru care să asigure o monitorizare 
clinică atentă și un management medical 
adecvat în caz de depresie respiratorie și/sau 
sedare prelungită. Trebuie luată în considerare 
reducerea dozei de midazolam, mai ales dacă se 
administrează mai mult de o singură doză de 
midazolam. Administrarea concomitentă de 
midazolam oral cu atazanavir este 
CONTRAINDICATA.

Blocante ale canalelor de calciu: 
diltiazem

↑ diltiazem și
desacetil-diltiazem

Se recomandă prudență. Ar trebui luată în 

considerare o reducere a dozei de diltiazem cu 

50%. Se recomandă monitorizarea ECG. 

Administrarea concomitentă de atazanavir/

ritonavir cu diltiazem nu a fost studiată.

felodipină, nifedipină, 
nicardipină și verapamil

↑ canal de calciu
blocant

Se recomandă prudență. Trebuie luată în 

considerare titrarea dozei de blocant al canalelor 

de calciu. Monitorizarea ECG este

recomandat.
Antagonişti ai receptorilor de endotelină: 

bosentan

↓ atazanavir
↑ bosentan Administrarea concomitentă de bosentan la pacienții 

tratați cu atazanavir/ritonavir:

Pentru pacienții care au primit
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atazanavir/ritonavir timp de cel puțin 10 zile, 

începeți bosentan cu 62,5 mg o dată pe zi sau la 

două zile, în funcție de tolerabilitatea 

individuală.

Administrarea concomitentă de atazanavir/ritonavir 

la pacienții tratați cu bosentan:

Întrerupeți tratamentul cu bosentan cu cel puțin 36 de ore 

înainte de a începe tratamentul cu atazanavir/ritonavir. La 

cel puțin 10 zile după începerea tratamentului cu atazanavir/

ritonavir, reluați bosentan la 62,5 mg o dată pe zi sau la 

două zile, în funcție de tolerabilitatea individuală.

Inhibitori ai HMG-CoA reductazei: 
atorvastatina, rosuvastatina

↑ atorvastatina
↑ rosuvastatina

Titrați doza de atorvastatină cu atenție și 
utilizați cea mai mică doză necesară. Doza de 
rosuvastatină nu trebuie să depășească 10 mg/
zi. Riscul de miopatie, inclusiv
rabdomioliza, poate fi crescută atunci când 
inhibitorii de protează HIV, inclusiv 
atazanavir, sunt utilizați în asociere cu aceste 
medicamente.

H2-Antagonisti ai receptorilor ↓ atazanavir La pacienții naivi la tratament: atazanavir 300 

mg cu ritonavir 100 mg o dată pe zi cu alimente 

ar trebui să fie

administrat simultan cu și/sau cel puțin 10 ore 
după, o doză de H2- antagonist al receptorilor. 
Un H2-doza de antagonist al receptorilor 
comparabilă cu famotidina 20 mg o dată pe zi 
până la o doză comparabilă cu famotidina 40 
mg de două ori pe zi poate fi utilizată cu 
atazanavir 300 mg cu ritonavir 100 mg la 
pacienții netratați anterior.

La pacienții cu experiență în tratament: Ori de 

câte ori un H2-un antagonist al receptorilor este 

administrat unui pacient care primește atazanavir 

cu ritonavir, H2-doza de antagonist al receptorilor 

nu trebuie să depășească o doză comparabilă cu 

famotidina 20 mg de două ori pe zi, iar dozele de 

atazanavir și ritonavir trebuie administrate simultan 

cu și/sau la cel puțin 10 ore după, doza de H.2- 

antagonist al receptorilor.

• Atazanavir 300 mg cu ritonavir 100 mg 
o dată pe zi (toate în doză unică cu
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alimente) dacă sunt luate cu un H2-antagonist al 

receptorilor. Pentru femeile însărcinate care iau 

atazanavir cu ritonavir și un H2- antagonist al 

receptorilor.

• Comprimatele de atazanavir și ritonavir nu 

trebuie luate atât cu tenofovir, cât și cu H2

-antagonist al receptorilor deoarece sunt 

necesare doze mai mari de atazanavir.

• Atazanavir 400 mg cu ritonavir 100 mg o dată 

pe zi (totul în doză unică cu alimente) dacă este 

administrat atât cu tenofovir, cât și cu H.2

-antagonist al receptorilor. Pentru femeile 

însărcinate care iau atazanavir cu ritonavir și 

atât tenofovir, cât și un H2-antagonist al 

receptorilor, veziUtilizare în anumite populații 
(8.1).

Contraceptive hormonale: 
etinilestradiol şi
norgestimate sau noretindronă

↓ etinilestradiol
↑ norgestimatec

Utilizați cu precauție dacă administrarea concomitentă 

de atazanavir/ritonavir cu orală

contraceptivele sunt luate în considerare. 

Dacă un contraceptiv oral este administrat cu 

atazanavir plus ritonavir, este

a recomandat ca contraceptivul oral să 
conțină cel puțin 35 mcg de etinilestradiol.

Riscurile potențiale de siguranță includ 
creșteri substanțiale ale expunerii la 
progesteron. Efectele pe termen lung ale 
creșterii concentrației agentului progestativ sunt 
necunoscute și ar putea crește riscul de 
rezistență la insulină, dislipidemie și acnee.

Administrarea concomitentă de atazanavir/
ritonavir cu alte contraceptive hormonale (de 
exemplu, plasture contraceptiv, inel vaginal 
contraceptiv sau contraceptive injectabile) sau 
contraceptive orale care conțin alți progestativi 
decât noretindronă sau norgestimatul sau mai 
puțin de 25 mcg de etinilestradiol, nu a fost 
studiată; prin urmare, metodele alternative de 
contracepție sunt
recomandat.

↑ etinilestradiol

Imunosupresoare:
ciclosporină, sirolimus, 
tacrolimus

↑ imunosupresoare Monitorizarea concentrației terapeutice este 

recomandată pentru agenții imunosupresori atunci 

când sunt administrați concomitent cu atazanavir.

Beta-agonist inhalat:salmeterol ↑ salmeterol Administrarea concomitentă de salmeterol cu   

atazanavir nu este recomandată.
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Utilizarea concomitentă de salmeterol și 
atazanavir poate duce la creșterea riscului de 
evenimente adverse cardiovasculare asociate 
cu salmeterol, inclusiv QT
prelungire, palpitații și tahicardie 
sinusală.

Steroizi inhalatori/nazali:
fluticazonă

atazanavir/ritonavir
↑ fluticazonă

Utilizarea concomitentă de propionat de 

fluticazonă și atazanavir/ritonavir poate crește 

concentrațiile plasmatice ale propionatului de 

fluticazonă, ducând la scăderea semnificativă a 

concentrațiilor serice de cortizol. Efecte sistemice 

ale corticosteroizilor, inclusiv sindromul Cushing și 

suprarenale

suprimare, au fost raportate în timpul utilizării 

clinice la pacienții cărora li s-a administrat ritonavir 

și propionat de fluticazonă inhalat sau administrat 

intranazal. Administrarea concomitentă de 

propionat de fluticazonă și

atazanavir/ritonavir nu este recomandat decât 

dacă beneficiul potențial pentru pacient 

depășește riscul de apariție sistemică.

efecte secundare corticosteroizilor [vezi

Avertismente și precauții (5.2)].

Antibioticele macrolide:
claritromicină

↑ claritromicină
↓ 14-OH

claritromicină
↑ atazanavir

Administrarea concomitentă de atazanavir/
ritonavir cu claritromicină nu a fost studiată.

Opioide:buprenorfina ↑ buprenorfină
↑ norbuprenorfină

Administrarea concomitentă de buprenorfină și 
atazanavir cu sau fără ritonavir crește 
concentrația plasmatică de buprenorfină și 
norbuprenorfină. Administrarea concomitentă 
de atazanavir plus ritonavir cu buprenorfină 
justifică monitorizarea clinică a sedării și a 
efectelor cognitive. Poate fi luată în considerare 
o reducere a dozei de buprenorfină. 
Administrarea concomitentă de buprenorfină și 
atazanavir cu ritonavir nu este de așteptat să 
scadă concentrațiile plasmatice de atazanavir. 
Administrarea concomitentă de buprenorfină și 
atazanavir fără ritonavir poate scădea 
concentrațiile plasmatice de atazanavir.

atazanavir fără ritonavir nu trebuie 
administrat concomitent cu buprenorfină.

Inhibitori PDE5:sildenafil, ↑ sildenafil Administrarea concomitentă cu atazanavir nu a făcut-o
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tadalafil, vardenafil ↑ tadalafil
↑ vardenafil

a fost studiat, dar poate duce la o creștere a 
evenimentelor adverse asociate inhibitorilor 
PDE5, inclusiv hipotensiune arterială, sincopă, 
tulburări de vedere și priapism.

Utilizarea inhibitorilor PDE5 pentru 

hipertensiunea arterială pulmonară (HAP):

Utilizarea sildenafilului pentru 
tratamentul hipertensiunii pulmonare 
(HAP) este contraindicată cu 
atazanavir [vezi Contraindicații (4)].
Următoarele ajustări ale dozei sunt 
recomandate pentru utilizarea 
tadalafilului cu atazanavir:
Administrarea concomitentă de tadalafil la 

pacienții tratați cu atazanavir (cu sau fără 

ritonavir):

• Pentru pacienții care primesc atazanavir 
(cu sau fără ritonavir) timp de cel puțin 
o săptămână, începeți tadalafil cu 20 
mg o dată pe zi. Creșteți la 40 mg o 
dată pe zi pe baza
tolerabilitate individuală. Administrarea 

concomitentă de atazanavir (cu

sau fără ritonavir) la pacienții tratați cu 

tadalafil:

• Evitați utilizarea tadalafil atunci 
când începeți atazanavir (cu sau
fără ritonavir). Opriți tadalafil cu cel 
puțin 24 de ore înainte de a începe 
atazanavir (cu sau fără
ritonavir). La cel puțin o săptămână după 
începerea tratamentului cu atazanavir (cu 
sau fără ritonavir), reluați tadalafil la 20 mg o 
dată pe zi. Creșteți la 40 mg o dată pe zi, în 
funcție de tolerabilitatea individuală.

Utilizarea inhibitorilor PDE5 pentru 

disfuncția erectilă:

Utilizați sildenafilul cu prudență la doze 

reduse de 25 mg la fiecare 48 de ore, cu 

monitorizare crescută a evenimentelor adverse.

Utilizați tadalafil cu prudență la doze reduse 

de 10 mg la fiecare 72 de ore, cu monitorizare 

crescută a evenimentelor adverse.

atazanavir/ritonavir:Utilizați 
vardenafil cu prudență la doze reduse de cel 
mult 2,5 mg la fiecare 72 de ore, cu creșterea
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monitorizarea evenimentelor adverse.

atazanavir:Utilizați vardenafil cu 
prudență la doze reduse de cel mult 2,5 mg la 
fiecare 24 de ore, cu monitorizare crescută 
pentru evenimente adverse.

Inhibitori ai pompei de protoni: 

omeprazol

↓ atazanavir Concentrațiile plasmatice de atazanavir au 
scăzut substanțial atunci când atazanavir 400 
mg sau atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg o 
dată pe zi a fost administrat cu omeprazol 40 
mg o dată pe zi, ceea ce poate duce la 
pierderea efectului terapeutic și dezvoltarea 
rezistenței.

La pacienții naivi la tratament:
Doza de inhibitor al pompei de protoni nu 
trebuie să depășească o doză comparabilă cu 
omeprazolul 20 mg și trebuie luată cu 
aproximativ 12 ore înainte de doza de atazanavir 
300 mg cu ritonavir 100 mg.

La pacienții cu experiență în tratament: Inhibitorii 

pompei de protoni nu trebuie utilizați la pacienții cu 

experiență în tratament cărora li se administrează 

atazanavir.

APentru amploarea interacțiunilor veziFarmacologie clinică, Tabelele 11 și 12 (12.3).
bVedeaContraindicații (4), Tabelul 1pentru midazolam administrat oral.
cÎn asociere cu atazanavir 300 mg și ritonavir 100 mg o dată pe zi.

7.4 Medicamente fără interacțiuni observate cu atazanavir
Nu s-au observat interacțiuni medicamentoase semnificative clinic când atazanavir a fost administrat 
concomitent cu metadonă, fluconazol, acetaminofen, atenolol sau inhibitori nucleozidici ai revers 
transcriptazei lamivudină sau zidovudină.[vezi Farmacologie clinică, (12.3)].

8 UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina
Comprimate de atazanavir și ritonavir, 300 mg/100 mg:

Atazanavir:

Rezumatul riscurilor

Atazanavir a fost evaluat la un număr limitat de femei în timpul sarcinii. Datele disponibile pe oameni și 

animale sugerează că atazanavirul nu crește riscul de malformații congenitale majore în general în comparație 

cu rata de fond[vezi Date].În populația generală din SUA, riscul de fond estimat de malformații congenitale 

majore și avort spontan în sarcinile recunoscute clinic este de 2-4% și, respectiv, 15-20%. Nu au fost observate 

malformații legate de tratament la șobolani și iepuri, pentru care expunerile la atazanavir

26

ID de referință: 4173147



au fost de 0,7-1,2 ori mai mari decât cele la doza clinică umană (300 mg/zi atazanavir boostat cu 100 mg/zi 

ritonavir). Când atazanavir a fost administrat la șobolani în timpul sarcinii și pe parcursul alăptării, s-a observat 

o întârziere reversibilă a creșterii neonatale.[vezi Date].

Considerații clinice

Ajustarea dozei în timpul sarcinii și în perioada postpartum

•
•
exceptii:

Atazanavir trebuie administrat împreună cu ritonavir la femeile gravide.
Pentru pacientele gravide, nu este necesară ajustarea dozei de atazanavir cu următoarele

• Pentru femeile însărcinate cu experiență de tratament în timpul celui de-al doilea sau al treilea trimestru, când 

atazanavir este administrat concomitent cu fie un antagonist al receptorilor H2sauSe recomandă tenofovir DF, 

atazanavir 400 mg cu ritonavir 100 mg o dată pe zi. Sunt
date insuficiente pentru a recomanda o doză de atazanavir pentru utilizarea atât cu un antagonist al receptorilor H2și 
tenofovir DF la femeile însărcinate cu experiență în tratament.

• Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacientele postpartum. Cu toate acestea, pacienții trebuie monitorizați 
îndeaproape pentru evenimente adverse, deoarece expunerea la atazanavir ar putea fi mai mare în primele 2 
luni după naștere.[vezi Dozare și administrare (2.2) și Farmacologie clinică (12.3)].

Reacții adverse materne

Cazuri de sindrom de acidoză lactică, uneori letale, și hiperlactatemie simptomatică au apărut la femeile 

însărcinate care utilizează atazanavir în asociere cu analogi nucleozidici, care sunt asociate cu un risc 

crescut de sindrom de acidoză lactică.

Hiperbilirubinemia apare frecvent la pacientii care iau atazanavir[vezi Avertismente și precauții (5.6)], 
inclusiv femeile însărcinate[vezi Date].

Informați femeile însărcinate cu privire la riscurile potențiale ale sindromului de acidoză lactică și hiperbilirubinemiei.

Reacții adverse fetale/neonatale
Toți sugarii, inclusiv nou-născuții expuși la atazanavirin uter, trebuie monitorizat pentru dezvoltarea 
hiperbilirubinemiei severe în primele câteva zile de viață[vezi Date].

Date

Date umane

În studiul clinic AI424-182, atazanavir/ritonavir (300/100 mg sau 400/100 mg) în asociere cu zidovudină/

lamivudină a fost administrat la 41 de gravide infectate cu HIV în timpul celui de-al doilea sau al treilea 

trimestru. Dintre cele 39 de femei care au finalizat studiul, 38 de femei au obținut un ARN HIV mai mic de 50 de 

copii/ml la momentul nașterii. Șase din 20 (30%) femei tratate cu atazanavir/ritonavir 300/100 mg și 13 din 21 

(62%) femei cu atazanavir/ritonavir 400/100 mg au prezentat hiperbilirubinemie (bilirubina totală mai mare
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de sau egal cu 2,6 ori LSN). Nu au fost observate cazuri de acidoză lactică în studiul clinic AI424-182.

Concentrațiile medicamentului atazanavir în sângele din cordonul ombilical fetal au fost de aproximativ 12% până la 

19% din concentrațiile materne. Dintre cei 40 de sugari născuți din 40 de gravide infectate cu HIV, toți au avut 

rezultate negative pentru HIV-1 ADN în momentul nașterii și/sau în primele 6 luni postpartum. Toți cei 40 de sugari au 

primit tratament profilactic antiretroviral care conține zidovudină. Nu au fost observate dovezi de hiperbilirubinemie 

severă (niveluri totale de bilirubină mai mari de 20 mg/dL) sau encefalopatie acută sau cronică a bilirubinei la nou-

născuți în acest studiu. Cu toate acestea, 10/36 (28%) sugari (6 mai mari sau egale cu 38 de săptămâni de gestație și 4 

mai puțin de 38 de săptămâni de gestație) au avut niveluri de bilirubină de 4 mg/dL sau mai mari în prima zi de viață.

Lipsa diversității etnice a fost o limitare a studiului. În populația studiată, 33/40 (83%) sugari erau negri/

afro-americani, care au o incidență mai mică a hiperbilirubinemiei neonatale decât caucazienii și asiaticii. 

În plus, au fost excluse femeile cu incompatibilitate Rh, precum și femeile care au avut un copil anterior 

care a dezvoltat boală hemolitică și/sau a avut icter patologic neonatal (care necesită fototerapie).

În plus, dintre cei 38 de copii cărora li s-au recoltat probe de glucoză în prima zi de viață, 3 au colectat în mod 

adecvat probe de glucoză seric cu valori mai mici de 40 mg/dL, care nu au putut fi atribuite intoleranței 

materne la glucoză, nașterii dificile sau sepsisului.

Pe baza rapoartelor prospective din APR de aproximativ 1600 de născuți vii în urma expunerii la regimuri care 
conțin atazanavir (inclusiv 1037 născuți vii la sugari expuși în primul trimestru și 569 expuși în al doilea/al 
treilea trimestru), nu a existat nicio diferență între atazanavir și nașterea globală. defecte comparativ cu rata de 
fond defect congenital. În populația generală din SUA, riscul de fond estimat de malformații congenitale 
majore în sarcinile recunoscute clinic este de 2-4%.

Date despre animale

În studiile de reproducere la animale, nu au existat dovezi de mortalitate sau teratogenitate la descendenții născuți de 
animale la niveluri sistemice de expunere la medicamente (ASC) de 0,7 (la iepuri) până la 1,2 (la șobolani) ori mai mari decât 
cele observate la doza clinică umană (300 mg/zi). atazanavir amplificat cu 100 mg/zi ritonavir). În studiile de dezvoltare pre și 
postnatală la șobolan, atazanavirul a provocat întârziere a creșterii neonatale în timpul alăptării, care s-a inversat după 
înțărcare. Expunerea mamei la medicament la această doză a fost de 1,3 ori mai mare decât expunerea la om la expunerea 
clinică recomandată. Toxicitate maternă minimă a apărut la acest nivel de expunere.

Ritonavir:
Rezumatul riscurilor

Datele viitoare de sarcină din Registrul de sarcini antiretrovirale (APR) nu sunt suficiente pentru a evalua în mod 
adecvat riscul de malformații congenitale sau avort spontan. Datele disponibile din APR nu arată nicio diferență în 
rata totală a malformațiilor congenitale pentru ritonavir, în comparație cu rata de fond pentru malformațiile 
congenitale majore de 2,7% în populația de referință din SUA a Programului Metropolitan Atlanta Congenital Defects 
Program (MACDP)[vezi Date].
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În studiile de reproducere la animale, nu s-au observat dovezi ale unor rezultate adverse asupra dezvoltării la 
administrarea orală de ritonavir la șobolani și iepuri gestante. În timpul organogenezei la șobolan și iepure, 
expunerea sistemică (ASC) a fost cu aproximativ 1/3 mai mică decât expunerea la om la doza zilnică 
recomandată. În studiul de dezvoltare pre și postnatală la șobolan, expunerea sistemică a mamei la ritonavir a 
fost de aproximativ 1/2 din expunerea la om la doza zilnică recomandată, pe baza factorului de conversie a 
suprafeței corporale.[vezi Date].

The background risk of major birth defects and miscarriage for the indicated population is unknown. All 
pregnancies have a background risk of birth defect, loss, or other adverse outcomes. In the U.S. general 
population, the estimated background risk of major birth defects and miscarriage in clinically recognized 
pregnancies is 2-4% and 15-20%, respectively.

Data

Human Data

Pe baza rapoartelor prospective către APR de aproximativ 6100 de născuți vii în urma expunerii la regimuri care 
conțin ritonavir (inclusiv peste 2800 de născuți vii expuși în primul trimestru și peste 3200 de născuți vii expuși în al 
doilea și al treilea trimestru), nu a existat nicio diferență în ceea ce privește rata totală a malformațiilor congenitale 
pentru ritonavir în comparație cu rata de fond a malformațiilor congenitale de 2,7% în populația de referință din SUA 
a MACDP. Prevalența malformațiilor congenitale la născuții vii a fost de 2,3% (IC 95%: 1,7%-2,9%) după expunerea în 
primul trimestru la regimuri care conțin ritonavir și de 2,9% (IC 95%: 2,3%-3,5%) după al doilea și al treilea trimestru. 
expunere trimestrială la regimuri care conțin ritonavir.

În timp ce transferul placentar al ritonavirului și concentrațiile fetale de ritonavir sunt în general scăzute, s-au observat 

niveluri detectabile în probele de sânge din cordonul ombilical și părul nou-născuților.

Date despre animale

Ritonavir a fost administrat oral la șobolani gestante (la 0, 15, 35 și 75 mg/kg/zi) și la iepuri (la 0, 25, 50 și 110 mg/kg/zi) în timpul organogenezei (în zilele de gestație 6 până la 17). și, respectiv, de la 6 la 

19). Nu s-au observat dovezi de teratogenitate datorată ritonavirului la șobolani și iepuri la doze care produc expuneri sistemice (ASC) echivalente cu aproximativ 1/3 mai mici decât expunerea la om la 

doza zilnică recomandată. Toxicitatea asupra dezvoltării observată la șobolani (resorbții timpurii, scăderea greutății corporale fetale și întârzieri în osificare și variații în dezvoltare) a apărut la o doză 

toxică pentru mamă, la o expunere echivalentă cu aproximativ 1/3 mai mică decât expunerea la om la doza zilnică recomandată. O ușoară creștere a incidenței criptorhidiei a fost de asemenea 

observată la șobolani (la o doză toxică pentru mamă) la o expunere cu aproximativ 1/5 mai mică decât expunerea umană la doza zilnică recomandată. Toxicitate asupra dezvoltării a fost observată la 

iepuri (resorbții, scăderea dimensiunii așternutului și scăderea greutății fetale) la doze toxice materne de aproximativ 1,8 ori mai mari decât doza zilnică recomandată, pe baza unui factor de conversie 

a suprafeței corporale. În studiul de dezvoltare pre și postnatală la șobolani, ritonavir a fost administrat în doze de 0, 15, 35 și 60 mg/kg/zi din ziua 6 de gestație până în ziua 20 postnatală. La doze de 

60 mg/kg/zi, nu toxicitatea a fost observată cu o doză de ritonavir echivalentă cu 1/2 din doza zilnică recomandată, pe baza unui factor de conversie a suprafeței corporale. Toxicitate asupra dezvoltării 

a fost observată la iepuri (resorbții, scăderea dimensiunii așternutului și scăderea greutății fetale) la doze toxice materne de aproximativ 1,8 ori mai mari decât doza zilnică recomandată, pe baza unui 

factor de conversie a suprafeței corporale. În studiul de dezvoltare pre și postnatală la șobolani, ritonavir a fost administrat în doze de 0, 15, 35 și 60 mg/kg/zi din ziua 6 de gestație până în ziua 20 

postnatală. La doze de 60 mg/kg/zi, nu toxicitatea a fost observată cu o doză de ritonavir echivalentă cu 1/2 din doza zilnică recomandată, pe baza unui factor de conversie a suprafeței corporale. 

Toxicitate asupra dezvoltării a fost observată la iepuri (resorbții, scăderea dimensiunii așternutului și scăderea greutății fetale) la doze toxice materne de aproximativ 1,8 ori mai mari decât doza zilnică 

recomandată, pe baza unui factor de conversie a suprafeței corporale. În studiul de dezvoltare pre și postnatală la șobolani, ritonavir a fost administrat în doze de 0, 15, 35 și 60 mg/kg/zi din ziua 6 de 

gestație până în ziua 20 postnatală. La doze de 60 mg/kg/zi, nu toxicitatea a fost observată cu o doză de ritonavir echivalentă cu 1/2 din doza zilnică recomandată, pe baza unui factor de conversie a 

suprafeței corporale.

8.2 Alăptarea

Atazanavir și ritonavir:
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Rezumatul riscurilor

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă mamelor infectate cu HIV-1 să nu-și alăpteze copiii 

pentru a evita riscul transmiterii postnatale a HIV-1. Atazanavir a fost detectat în laptele uman și raportează 

date publicate limitate că ritonavirul este prezent în laptele uman. Nu sunt disponibile date privind efectele 

atazanavirului și ritonavirului asupra producției de lapte. Atazanavirul a fost prezent în laptele șobolanilor care 

alăptează și a fost asociat cu întârzierea creșterii neonatale care s-a inversat după înțărcare.

Având în vedere atât potențialul de transmitere a HIV-1, cât și potențialul de reacții adverse grave la 
sugarii alăptați, sfătuiți femeile să nu alăpteze.

8.3 Femele și bărbați cu potențial de reproducere 

Ritonavir:

Contracepția

Utilizarea ritonavirului poate reduce eficacitatea contraceptivelor hormonale combinate. Sfatuiți pacienții care utilizează 
contraceptive hormonale combinate să utilizeze o metodă contraceptivă alternativă eficientă sau o metodă contraceptivă 
suplimentară de barieră[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.3)].

8.4 Utilizare pediatrică

Atazanavir și Ritonavir Comprimatele, 300 mg/100 mg trebuie administrate numai la copii și adolescenți cu vârsta de 
cel puțin 6 ani și cu o greutate de 35 kg.

Ritonavir:La pacienții infectați cu HIV cu vârsta mai mare de 1 lună până la 21 de ani, activitatea antivirală și profilul 
evenimentelor adverse observate în timpul studiilor clinice și prin experiența clinică au fost similare cu cele ale pacienților 
adulți.

8.5 Utilizare geriatrică

Studiile clinice cu atazanavir și ritonavir nu au inclus un număr suficient de pacienți cu vârsta de 65 de ani și peste 
pentru a determina dacă aceștia răspund diferit față de pacienții mai tineri.
Pe baza unei comparații a valorilor farmacocinetice medii în doză unică pentru Cmaxși ASC, nu se 
recomandă o ajustare a dozei în funcție de vârstă. În general, trebuie avută o prudență adecvată în 
administrarea și monitorizarea comprimatelor de atazanavir și ritonavir, 300 mg/100 mg la pacienții 
vârstnici, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii 
concomitente sau a altor terapii medicamentoase.

8.6 Vârsta/Sex
Un studiu al farmacocineticii atazanavirului, o componentă a tabletelor Atazanavir și Ritonavir, a fost efectuat la 
subiecți sănătoși tineri (n=29; 18 până la 40 de ani) și vârstnici (n=30; mai mare sau egal cu 65 de ani). Nu au fost 
observate diferențe farmacocinetice importante din punct de vedere clinic, în funcție de vârstă sau sex.

8.7 Funcție renală afectată

Atazanavir și Ritonavir comprimate, 300 mg/100 mg nu trebuie administrate la pacienții cu experiență în 
tratament HIV cu boală renală în stadiu terminal gestionată prin hemodializă. [VedeaDozare și 
administrare (2.1)].

8.8 Funcție hepatică afectată
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Atazanavir/ritonavir nu este recomandat la pacienții cu orice grad de insuficiență hepatică, deoarece 
atazanavir cu ritonavir nu a fost studiat la pacienții cu insuficiență hepatică. [VedeaDozare și 
administrare (2.4) și Avertismente și precauții (5.3).]

10 Supradozaj

Atazanavir
Experiența la om privind supradozajul acut cu atazanavir este limitată. Doze unice de până la 1200 mg au fost 
luate de voluntari sănătoși, fără efecte adverse simptomatice. O singură supradoză autoadministrată de 29,2 g 
de atazanavir la un pacient infectat cu HIV (de 73 de ori doza recomandată de 400 mg) a fost asociată cu bloc 
bifascicular asimptomatic și prelungirea intervalului PR. Aceste evenimente s-au rezolvat spontan. La doze mari 
care duc la expuneri mari la medicamente, se poate observa icter datorat hiperbilirubinemiei indirecte 
(neconjugate) (fără modificări asociate testelor funcției hepatice) sau prelungirea intervalului PR.

Tratamentul supradozajului cu atazanavir trebuie să includă măsuri generale de susținere, inclusiv monitorizarea 
semnelor vitale și ECG și observarea stării clinice a pacientului. Dacă este indicat, eliminarea atazanavirului neabsorbit 
trebuie realizată prin vomă sau lavaj gastric. Administrarea de cărbune activat poate fi, de asemenea, utilizată pentru 
a ajuta la eliminarea medicamentului neabsorbit. Nu există un antidot specific pentru supradozajul cu atazanavir. 
Deoarece atazanavirul este metabolizat pe scară largă de către ficat și este foarte legat de proteine, este puțin 
probabil ca dializa să fie benefică în eliminarea semnificativă a acestui medicament.

Ritonavir
Supradozaj acut - Experiența cu supradozajul uman
Experiența umană privind supradozajul acut cu ritonavir, o componentă a Atazanavir și Ritonavir Tablete, este 
limitată. Un pacient din studiile clinice a luat ritonavir 1500 mg/zi timp de două zile. Pacientul a raportat 
parestezii care s-au rezolvat după scăderea dozei. Un caz de insuficiență renală după punerea pe piață cu 
eozinofilie a fost raportat în cazul supradozajului cu ritonavir.

Sa constatat că doza letală aproximativă de ritonavir este de 20 de ori mai mare decât doza asociată la om la șobolani și de 
10 ori mai mare decât doza asociată la om la șoareci.

Managementul supradozajului
Tratamentul supradozajului cu ritonavir, o componentă a Atazanavir și Ritonavir Tablete, constă în măsuri generale de 
sprijin, inclusiv monitorizarea semnelor vitale și ECG și observarea stării clinice a pacientului. Nu există un antidot specific 
pentru supradozajul cu atazanavir și ritonavir. Dacă este indicat, eliminarea medicamentului neabsorbit trebuie realizată prin 
vomă sau lavaj gastric; trebuie respectate măsurile de precauție uzuale pentru a menține căile respiratorii. Administrarea de 
cărbune activat poate fi, de asemenea, utilizată pentru a ajuta la îndepărtarea medicamentului neabsorbit. Deoarece 
atazanavirul și ritonavirul sunt metabolizate pe scară largă de ficat și se leagă foarte mult de proteine, este puțin probabil ca 
dializa să fie benefică în eliminarea semnificativă a medicamentului. Un Centru certificat de control al otrăvirii trebuie 
consultat pentru informații actualizate cu privire la gestionarea supradozajului cu acest medicament.

11 DESCRIPTION
The active ingredients in atazanavir and ritonavir tablet are atazanavir and ritonavir, which are HIV-1 
protease inhibitors.

Atazanavir
The chemical name for the atazanavir sulfate drug substance is (3S,8S,9S,12S)-3,12-Bis(1,1- 
dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13- 
pentaazatetradecanedioic acid dimethyl ester, sulfate (1:1). Its molecular formula is C38H52N6O7•H2SO4,
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which corresponds to a molecular weight of 802.9 (sulfuric acid salt). The free base molecular weight is 704.9. 
Atazanavir sulfate has the following structural formula:

Atazanavir sulfate is a white to pale yellow crystalline powder. It is slightly soluble in water (4– 5 mg/mL, 
free base equivalent) with the pH of a saturated solution in water being about 1.9 at 24 ± 3° C.

Ritonavir
Ritonavirul este desemnat chimic ca 10-hidroxi-2-metil-5-(1-metiletil)-1-[2-(1-metiletil)-4--tiazolil]-3,6-
dioxo-8,11-bis( ester 5-tiazolilmetilic al acidului fenilmetil)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oic, [5S-
(5R*,8R*,10R*,11R*)]. Formula sa moleculară este C37H48N6O5S2, iar greutatea sa moleculară este 720,95. 
Ritonavir are următoarea formulă structurală:

Ritonavir este o pudră de culoare albă până la bronz deschis. Ritonavirul are un gust amar metalic. Este liber 
solubil în metanol și etanol, solubil în izopropanol și practic insolubil în apă.

Comprimatele de atazanavir și ritonavir sunt disponibile pentru administrare orală, care constau în 300 mg 
atazanavir (echivalent cu 341,7 mg sulfat de atazanavir) și 100 mg ritonavir. Tableta conține, de asemenea, 
următoarele ingrediente inactive: fosfat dibazic de calciu anhidru, dioxid de siliciu coloidal, copovidonă, 
crospovidonă, hipromeloză, lactoză monohidrat, stearat de magneziu, stearil fumarat de sodiu, monolaurat de 
sorbitan, talc și oxid galben de fier. Comprimatele sunt acoperite cu un film (opadry II 85G520033 galben) care 
este format din lecitină, macrogol (polietilen glicol), alcool polivinilic parțial hidrolizat, talc, dioxid de titan, oxid 
galben de fier.

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune
Atazanavir și ritonavir sunt medicamente antivirale [veziFarmacologie clinică (12,4)].

12.2 Farmacodinamică
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Efecte asupra electrocardiogramei 
Atazanavir
Prelungirea dependentă de concentrație și doză a intervalului PR în electrocardiogramă a fost observată la 
voluntari sănătoși cărora li s-a administrat atazanavir. Într-un studiu controlat cu placebo (AI424-076), 
modificarea maximă medie (±SD) a intervalului PR față de valoarea predoză a fost de 24 (±15) msec după 
administrarea orală de 400 mg de atazanavir (n=65), comparativ cu 13. (±11) msec după dozarea cu placebo 
(n=67). Prelungirile intervalului PR în acest studiu au fost asimptomatice. Există informații limitate cu privire la 
potențialul unei interacțiuni farmacodinamice la om între atazanavir și alte medicamente care prelungesc 
intervalul PR al electrocardiogramei. [VedeaAvertismente și precauții (5.2)].

Efectele electrocardiografice ale atazanavirului au fost determinate într-un studiu de farmacologie clinică pe 72 de subiecți 
sănătoși. Dozele orale de 400 mg și 800 mg au fost comparate cu placebo; nu a existat niciun efect dependent de 
concentrație al atazanavirului asupra intervalului QTc (folosind corecția Fridericia). La 1793 de pacienți infectați cu HIV cărora 
li s-a administrat regimuri antiretrovirale, prelungirea intervalului QTc a fost comparabilă cu atazanavir și cu regimurile de 
comparație. Niciun subiect sănătos tratat cu atazanavir sau pacient infectat cu HIV din studiile clinice nu a avut un interval 
QTc mai mare de 500 msec [veziAvertismente și precauții (5.2)].

Ritonavir:Intervalul QTcF a fost evaluat într-un studiu încrucișat controlat randomizat, placebo și activ 
(moxifloxacină 400 mg o dată pe zi) la 45 de adulți sănătoși, cu 10 măsurători pe parcursul a 12 ore în ziua 3. Media 
maximă (limită superioară de încredere de 95%) a fost comparată în timp. diferența dintre QTcF față de placebo 
după corecția inițială a fost de 5,5 (7,6) milisecunde (ms) pentru 400 mg de ritonavir de două ori pe zi. Ritonavir 400 
mg de două ori pe zi a dus la o expunere la ritonavir în ziua 3, care a fost de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cea 
observată cu ritonavir 600 mg de două ori pe zi la starea de echilibru.

Prelungirea intervalului PR a fost de asemenea observată la subiecții cărora li s-a administrat ritonavir în același studiu în 
ziua 3. Diferența medie maximă (interval de încredere de 95%) față de placebo în intervalul PR după corecția inițială a fost 
de 22 (25) msec pentru 400 mg de ritonavir de două ori pe zi.[vezi Avertismente și precauții (5.2)].

12.3 Farmacocinetica

Farmacocinetica la adulți
Comprimate de atazanavir și ritonavir:Expunerea la atazanavir după administrarea comprimatelor 
combinate de atazanavir și ritonavir (300 mg/100 mg) a fost comparabilă cu expunerea după administrarea 
capsulelor Reyataz (atazanavir) și comprimatelor Norvir (ritonavir), atunci când au fost administrate la voluntari 
sănătoși în condiții de post și hrănire.

Atazanavir
Farmacocinetica atazanavirului a fost evaluată la voluntari adulți sănătoși și la pacienții infectați cu HIV 
după administrarea de atazanavir 300 mg și ritonavir 100 mg o dată pe zi (vezi Tabelul 9).

Tabelul 9: Farmacocinetica la starea de echilibru a atazanavirului la subiecții sănătoși sau la pacienții infectați cu HIV

în statul federal

atazanavir 300 mg și ritonavir 100 mg o dată pe zi

Sănătos
Subiecți (n=28)

Pacienți infectați cu HIV
(n=10)Parametru

Cmax(ng/ml)
Media geometrică (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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Medie (SD) 6450 (2031) 5233 (3033)

Tmax(h)
Median 2.7 3.0

ASC (ng•h/mL)

Media geometrică (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

Medie (SD) 61435 (22911) 53761 (35294)

T-jumătate (h)

Medie (SD) 18,1 (6,2)A 8,6 (2,3)

Cmin(ng/ml)
Media geometrică (CV %) 1227 (53) 636 (97)

Medie (SD) 1441 (757) 862 (838)

An=26.

Figura 1 prezintă concentrațiile plasmatice medii de atazanavir la starea de echilibru după atazanavir 400 mg o dată pe zi 
(sub formă de două capsule de 200 mg) cu o masă ușoară și după atazanavir 300 mg (sub formă de două capsule de 150 mg) 
cu ritonavir 100 mg o dată pe zi cu o masă ușoară la pacienții adulți infectați cu HIV.

Figura 1:
și 300 mg cu Ritonavir (n=10) pentru pacienții adulți infectați cu HIV

Concentrațiile plasmatice medii (SD) la starea de echilibru de atazanavir 400 mg (n=13)

Absorbţie
Atazanavirul este absorbit rapid cu un Tmaxde aproximativ 2,5 ore. Atazanavirul demonstrează o 
farmacocinetică neliniară cu creșteri mai mari decât proporționale cu doza ale ASC și Cmaxvalori în 
intervalul de doze de 200-800 mg o dată pe zi. Starea de echilibru este atinsă între zilele 4 și 8, cu o 
acumulare de aproximativ 2,3 ori.

Efectul alimentar

Atazanavir: Administrarea atazanavirului cu alimente crește biodisponibilitatea și reduce variabilitatea 
farmacocinetică.
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Distributie
Atazanavirul se leagă în proporție de 86% de proteinele serice umane, iar legarea de proteine   este independentă de 
concentrație. Atazanavir se leagă atât de alfa-1-glicoproteina acidă (AAG) cât și de albumină într-o măsură similară (89% și, 
respectiv, 86%).

Metabolism
Atazanavirul este metabolizat pe scară largă la om. Principalele căi de biotransformare ale atazanavirului 
la om au constat în monooxigenare și dioxigenare. Alte căi minore de biotransformare pentru atazanavir 
sau metaboliții săi au constat în glucuronidare, N-dealchilare, hidroliză și oxigenare cu dehidrogenare. 
Au fost caracterizați doi metaboliți minori ai atazanavirului în plasmă. Niciun metabolit nu a fost 
demonstratin vitroactivitate antivirală.In vitrostudiile care utilizează microzomi hepatici umani au 
sugerat că atazanavirul este metabolizat de CYP3A.

Eliminare
După o singură doză de 400 mg de14C-atazanavir, 79% și, respectiv, 13% din radioactivitatea totală a fost recuperată 
în fecale și, respectiv, urină. Medicamentul nemodificat a reprezentat aproximativ 20% și, respectiv, 7% din doza 
administrată în fecale și, respectiv, urină. Timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare al atazanavirului la 
voluntari sănătoși (n=214) și la pacienții adulți infectați cu HIV (n=13) a fost de aproximativ 7 ore la starea de echilibru 
după o doză de 400 mg zilnic cu o masă ușoară.

Într-un studiu pe cinci subiecți cărora li s-a administrat o doză de 600 mg de14Soluție orală de C-ritonavir, 11,3 ± 
2,8% din doză a fost excretată în urină, cu 3,5 ± 1,8% din doză excretată ca medicament părinte nemodificat. În acel 
studiu, 86,4 ± 2,9% din doză a fost excretată în fecale, cu 33,8 ± 10,8% din doză excretată ca medicament părinte 
nemodificat. La doze multiple, acumularea de ritonavir este mai mică decât cea estimată dintr-o singură doză, 
posibil din cauza unei creșteri a clearance-ului în funcție de timp și de doză.

Efecte asupra electrocardiogramei

Ritonavir:Intervalul QTcF a fost evaluat într-un studiu încrucișat controlat randomizat, placebo și activ 
(moxifloxacină 400 mg o dată pe zi) la 45 de adulți sănătoși, cu 10 măsurători pe parcursul a 12 ore în ziua 3. Media 
maximă (limită superioară de încredere de 95%) a fost comparată în timp. diferența dintre QTcF față de placebo 
după corecția inițială a fost de 5,5 (7,6) milisecunde (ms) pentru 400 mg de ritonavir de două ori pe zi. Ritonavir 400 
mg de două ori pe zi a dus la o expunere la ritonavir în ziua 3, care a fost de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cea 
observată cu ritonavir 600 mg de două ori pe zi la starea de echilibru.

Prelungirea intervalului PR a fost de asemenea observată la subiecții cărora li s-a administrat ritonavir în același studiu în 
ziua 3. Diferența medie maximă (interval de încredere de 95%) față de placebo în intervalul PR după corecția inițială a fost 
de 22 (25) msec pentru 400 mg de ritonavir de două ori pe zi.[vezi Avertismente și precauții (5.2)].

Populații speciale

Pediatrie
Comprimatele Atazanavir și Ritonavir nu trebuie administrate la copii și adolescenți infectați cu HIV-1 cu vârsta mai 
mică de 6 ani și cu o greutate mai mică de 35 kg.

Sarcina
Atazanavir și Ritonavir: Datele farmacocinetice de la gravidele infectate cu HIV care primesc 
atazanavir capsule cu ritonavir sunt prezentate în Tabelul 10.
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Tabelul 10: Farmacocinetica la starea de echilibru a atazanavirului cu ritonavir la gravidele infectate cu HIV
Femeile din statul federal

Atazanavir 300 mg cu ritonavir 100 mg

Parametru farmacocinetic Trimestrul 2
(n=5A)

Trimestrul 3
(n=20)

Postpartumb

(n=34)

Cmaxng/ml 3078,85 3291,46 5721,21

Media geometrică (CV%) (50) (48) (31)
AUC ng∙h/mL 27657.1 34251,5 61990.4

Media geometrică (CV%) (43) (43) (32)
Cminng/mlc 538,70 668,48 1462,59

Media geometrică (CV%) (46) (50) (45)
ADatele disponibile în timpul celui de-al doilea trimestru sunt limitate.

bConcentrațiile maxime și ASC-urile de atazanavir au fost cu aproximativ 28 până la 43% mai mari în timpul
perioada postpartum (4 până la 12 săptămâni) decât cele observate istoric la pacientele infectate cu HIV, care nu sunt gravide. 
Concentrațiile plasmatice minime ale atazanavirului au fost de aproximativ 2,2 ori mai mari în perioada postpartum în 
comparație cu cele observate în trecut la pacientele care nu erau gravide infectate cu HIV.

cCmineste concentrația la 24 de ore după doză.

Insuficiență renală

La subiecții sănătoși, eliminarea renală a atazanavirului nemodificat a fost de aproximativ 7% din doza 
administrată. Atazanavir a fost studiat la subiecți adulți cu insuficiență renală severă (n=20), inclusiv la cei aflați 
în hemodializă, în doze multiple de 400 mg o dată pe zi. Media atazanavir Cmaxa fost cu 9% mai mică, ASC a fost 
cu 19% mai mare și Cmina fost cu 96% mai mare la subiecții cu insuficiență renală severă care nu au fost supuși 
hemodializei (n=10), decât la subiecții de vârstă, greutate și sex cu funcție renală normală. Într-o ședință de 
dializă de 4 ore, 2,1% din doza administrată a fost îndepărtată. Când atazanavir a fost administrat fie înainte, fie 
după hemodializă (n=10), mediile geometrice pentru Cmax, AUC și Cminau fost cu aproximativ 25% până la 43% 
mai mici în comparație cu subiecții cu funcție renală normală. Mecanismul acestei scăderi este necunoscut. 
Atazanavirul nu este recomandat pentru utilizare la pacienții cu experiență în tratare HIV cu boală renală în 
stadiu terminal gestionată cu hemodializă.[vezi Dozare și administrare (2.3)].

Insuficiență hepatică

Farmacocinetica atazanavirului în asociere cu ritonavir nu a fost studiată la subiecții cu insuficiență hepatică; prin 
urmare, administrarea concomitentă de atazanavir cu ritonavir nu este recomandată pentru utilizare la pacienții 
cu orice grad de insuficiență hepatică.[vezi Dozare și administrare (2.4)].

Date privind interacțiunile medicamentoase

Atazanavir
Atazanavir este un inhibitor al CYP3A dependent de metabolism, cu un Kinactvaloare de 0,05 până la 0,06 min-1și Ki

valoare de 0,84 până la 1,0 µM. Atazanavir este, de asemenea, un inhibitor direct al UGT1A1 (Ki= 1,9 pM) și CYP2C8 (Ki

=2,1 pM).

Atazanavir a fost demonstratin vivosă nu-și inducă propriul metabolism, nici să crească biotransformarea unor 
medicamente metabolizate de CYP3A. Într-un studiu cu doze multiple, atazanavir a scăzut
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raportul urinar al endogene 6β-OH cortizol la cortizol față de valoarea inițială, indicând faptul că producția de 
CYP3A nu a fost indusă.

Nu sunt de așteptat interacțiuni semnificative clinic între atazanavir și substraturile CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, 
CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2 sau CYP2E1. Nu sunt de așteptat interacțiuni semnificative clinic între atazanavir atunci 
când este administrat cu ritonavir și substraturile CYP2C8. Consultați informațiile complete de prescriere pentru 
ritonavir pentru informații despre alte potențiale interacțiuni medicamentoase cu ritonavir.

Pe baza profilurilor metabolice cunoscute, nu sunt de așteptat interacțiuni medicamentoase semnificative clinic între 
atazanavir și dapsonă, trimetoprim/sulfametoxazol, azitromicină sau eritromicină. Atazanavir nu interacționează cu 
substraturile CYP2D6 (de exemplu, nortriptilină, desipramină, metoprolol).

Studiile privind interacțiunile medicamentoase au fost efectuate cu atazanavir și alte medicamente susceptibile de a fi coadministrate 
și unele medicamente utilizate în mod obișnuit ca probe pentru interacțiunile farmacocinetice. Efectele administrării concomitente de 
atazanavir asupra ASC, Cmax, și Cminsunt rezumate în Tabelele 11 și 12. Nici didanozină EC, nici diltiazem nu au avut un efect 
semnificativ asupra expunerilor la atazanavir (vezi Tabelul 12 pentru efectul atazanavirului asupra didanozinei EC sau expunerilor la 
diltiazem). Atazanavir nu a avut un efect semnificativ asupra expunerii la didanozină (când a fost administrat sub formă de 
comprimat tamponat), stavudină sau fluconazol. Pentru informații privind recomandările clinice, veziInteracțiuni medicamentoase (7)
.

Tabelul 11: Interacțiuni medicamentoase: Parametri farmacocinetici pentru atazanavir în prezența
Medicamente administrate concomitentA

Raport (90% Interval de încredere) de
Farmacocinetică atazanavir

Parametri cu/fără
Medicament administrat concomitent;

Niciun efect = 1,00
Coadministrat

Medicament

Doza/Program
Coadministrat

Medicament

atazanavir
Doza/Program Cmax AUC Cmin

Atenolol 50 mg QD, d 7−11 
(n=19) și d 19−23

400 mg QD, d 1−11 (n=19) 1.00
(0,89, 1,12)

0,93
(0,85, 1,01)

0,74
(0,65, 0,86)

boceprevir 800 mg TID,
d 1-6, 25-31

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD,

d 10-31

atazanavir:
0,75

(0,64-0,88)

atazanavir:
0,65

(0,55-0,78)

atazanavir:
0,51

(0,44-0,61)
claritromicină 500 mg BID, d 7−10 

(n=29) și d 18−21
400 mg QD, d 1−10 (n=29) 1.06

(0,93, 1,20)
1.28

(1,16, 1,43)
1,91

(1,66, 2,21)
didanozină (ddI)
(tablete tamponate)

plus stavudină
(d4T)b

ddI: 200 mg x 1 doză, 
d4T: 40 mg x 1 doză

(n=31)

400 mg x 1 doză
simultan cu ddI

și d4T (n=31)

0,11
(0,06, 0,18)

0,13
(0,08, 0,21)

0,16
(0,10, 0,27)

ddI: 200 mg x 1 doză, 
d4T: 40 mg x 1 doză

(n=32)

400 mg x 1 doză la 1 oră după

ddI + d4T (n=32)
1.12

(0,67, 1,18)
1.03

(0,64, 1,67)
1.03

(0,61, 1,73)

ddI (acoperit enteric
[EC] capsule)c

400 mg pe zi 8 (hrănit) 

(n=34) 400 mg pe zi 19

(hrănit) (n=31)

400 mg QD, d 2−8 (n=34) 
300 mg/ritonavir 100 mg

QD, d 9−19 (n=31)

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)
diltiazem 180 mg QD, d 7−11 

(n=30) și d 19−23
400 mg QD, d 1−11 (n=30) 1.04

(0,96, 1,11)
1.00

(0,95, 1,05)
0,98

(0,90, 1,07)
efavirenz 600 mg QD, d 7−20

(n=27)
400 mg QD, d 1−20 (n=27) 0,41

(0,33, 0,51)
0,26

(0,22, 0,32)
0,07

(0,05, 0,10)
600 mg QD, d 7−20

(n=13)
400 mg QD, d 1-6 (n=23) 
apoi 300 mg/ritonavir 100

mg QD, cu 2 ore înainte 

de efavirenz, d 7−20 (n=13)

1.14
(0,83, 1,58)

1.39
(1,02, 1,88)

1.48
(1,24, 1,76)

600 mg QD, zile 11–24
(pm) (n=14)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, zi 1–10 (pm)

(n=22), apoi 400 mg QD/
ritonavir 100 mg QD,

d 11–24 (pm),
(simultan cu
efavirenz) (n=14)

1.17
(1,08, 1,27)

1.00
(0,91, 1,10)

0,58
(0,49, 0,69)

famotidina 40 mg BID, d 7-12
(n=15)

400 mg QD, d 1−6 (n=45),
d 7−12 (simultan
administrare) (n=15)

0,53
(0,34, 0,82)

0,59
(0,40, 0,87)

0,58
(0,37, 0,89)

40 mg BID, d 7-12
(n=14)

400 mg QD (pm), d 1−6 
(n=14), d 7−12 (10 ore după,

2 ore înainte de famotidină)

(n=14)

1.08
(0,82, 1,41)

0,95
(0,74, 1,21)

0,79
(0,60, 1,04)

40 mg BID, d 11−20
(n=14)d

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, d 1-10 (n=46), d 
11-20d(administrare 
simultană) (n=14)

0,86
(0,79, 0,94)

0,82
(0,75, 0,89)

0,72
(0,64, 0,81)

20 mg BID, d 11-17
(n=18)

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/tenofovir 300 mg 
QD, d 1-10 (am) (n=39),

d 11-17 (am)
(simultan

administrare cu am
famotidină) (n=18)e,f

0,91
(0,84, 0,99)

0,90
(0,82, 0,98)

0,81
(0,69, 0,94)

40 mg QD (pm),
d 18−24 (n=20)

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/tenofovir 300 mg 
QD, d 1-10 (am) (n=39), d 
18-24 (am) (12 ore după 
pm famotidină) (n=20)f

0,89
(0,81, 0,97)

0,88
(0,80, 0,96)

0,77
(0,63, 0,93)

40 mg BID, d 18−24
(n=18)

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/tenofovir 300 mg 
QD, d 1-10 (am) (n=39), d 
18-24 (am) (10 ore după

pm famotidină și cu 2 ore 
înainte am famotidină)

0,74
(0,66, 0,84)

0,79
(0,70; 0,88)

0,72
(0,63, 0,83)
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(n=18)f

40 mg BID, d 11−20
(n=15)

300 mg QD/ritonavir 100
mg QD, d 1-10 (am) 
(n=46), apoi 400 mg 

QD/ritonavir 100 mg QD,
d 11−20 (am) (n=15)

1.02
(0,87, 1,18)

1.03
(0,86, 1,22)

0,86
(0,68, 1,08)

fluconazol 200 mg QD, d 11−20
(n=29)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 1−10 

(n=19), d 11−20 (n=29)

1.03
(0,95, 1,11)

1.04
(0,95, 1,13)

0,98
(0,85, 1,13)

ketoconazol 200 mg QD, d 7-13
(n=14)

400 mg QD, d 1−13 (n=14) 0,99
(0,77, 1,28)

1.10
(0,89, 1,37)

1.03
(0,53, 2,01)

nevirapinăg,h 200 mg BID, zile 1–23
(n=23)

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, 4–13, apoi 400 
mg QD/ritonavir 100 mg

QD, d 14–23 (n=23)i

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)

omeprazol 40 mg QD, d 7-12
(n=16)j

400 mg QD, d 1−6 (n=48),
d 7−12 (n=16)

0,04
(0,04, 0,05)

0,06
(0,05, 0,07)

0,05
(0,03, 0,07)

40 mg QD, d 11−20
(n=15)j

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 1−20 (n=15)

0,28
(0,24, 0,32)

0,24
(0,21, 0,27)

0,22
(0,19, 0,26)

20 mg QD, d 17−23
(sunt) (n=13)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, zi 7-16 (pm)

(n=27), d 17−23 (pm)
(n=13)k,l

0,61
(0,46, 0,81)

0,58
(0,44, 0,75)

0,54
(0,41, 0,71)

20 mg QD, d 17−23
(sunt) (n=14)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 7-16 (am)

(n=27), apoi 400 mg QD/
ritonavir 100 mg QD,

d 17−23 (am) (n=14)m,n

0,69
(0,58, 0,83)

0,70
(0,57, 0,86)

0,69
(0,54, 0,88)

pitavastatină 4 mg o dată pe zi

timp de 5 zile

300 mg o dată pe zi

timp de 5 zile

1.13
(0,96, 1,32)

1.06
(0,90, 1,26)

N / A

rifabutină 150 mg QD, d 15−28
(n=7)

400 mg QD, d 1−28 (n=7) 1.34
(1,14, 1,59)

1.15
(0,98, 1,34)

1.13
(0,68, 1,87)

rifampină 600 mg QD, d 17−26
(n=16)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 7−16 

(n=48), d 17−26 (n=16)

0,47
(0,41, 0,53)

0,28
(0,25, 0,32)

0,02
(0,02, 0,03)

ritonaviro 100 mg QD, d 11−20
(n=28)

300 mg QD, d 1−20 (n=28) 1,86
(1,69, 2,05)

3.38
(3,13, 3,63)

11.89
(10.23,
13,82)

telaprevir 750 mg o dată la 8 ore

timp de 10 zile

(n=7)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD timp de 20 de zile

(n=7)

0,85
(0,73, 0,98)

1.17
(0,97, 1,43)

1,85
(1,40, 2,44)

tenofovirp 300 mg QD, d 9-16
(n=34)

400 mg QD, d 2−16 (n=34) 0,79
(0,73, 0,86)

0,75
(0,70, 0,81)

0,60
(0,52, 0,68)

300 mg QD, d 15−42 300 mg/ritonavir 100 mg 0,72q 0,75q 0,77q
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(n=10) QD, d 1−42 (n=10) (0,50, 1,05) (0,58, 0,97) (0,54, 1,10)
voriconazol

(Subiecte cu la
cel putin unul

funcţional
alela CYP2C19)

200 mg BID,
d 2-3, 22-30;

400 mg BID, zi 1, 21
(n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg QD, zile 11-30

(n=20)

0,87
(0,80, 0,96)

0,88
(0,82, 0,95)

0,80
(0,72, 0,90)

50 mg BID,
d 2-3, 22-30;

100 mg BID, d 1, 21
(n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg QD, zile 11-30

(n=8)

0,81
(0,66, 1,00)

0,80
(0,65, 0,97)

0,69
(0,54, 0,87)voriconazol

(Subiecte fără
un functional

alela CYP2C19)
ADatele furnizate sunt în condiții de alimentare, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

bToate medicamentele au fost administrate în condiții de post.

c400 mg ddI EC și atazanavir au fost administrate împreună cu alimente în zilele 8 și 19.
datazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg o dată pe zi administrat concomitent cu famotidină 40 mg de două ori pe zi a dus la

media geometrică a atazanavirului Cmaxa fost similar și AUC și Cminvalori care au fost de 1,79 și 4,46 ori mai mari comparativ cu 
atazanavir 400 mg o dată pe zi în monoterapie.

eRezultate similare au fost observate atunci când famotidina 20 mg BID a fost administrată cu 2 ore după și cu 10 ore înainte.
atazanavir 300 mg și ritonavir 100 mg plus tenofovir 300 mg.

fAtazanavir/ritonavir/tenofovir a fost administrat după o masă ușoară.
gStudiul a fost efectuat pe persoane infectate cu HIV.
hComparativ cu datele istorice de atazanavir 400 mg fără nevirapină (n=13), raportul dintre mediile geometrice (90%

intervale de încredere) pentru Cmax, AUC și Cminau fost 1,42 (0,98, 2,05), 1,64 (1,11, 2,42) și, respectiv, 1,25 (0,66, 
2,36), pentru atazanavir/ritonavir 300/100 mg; și 2,02 (1,42, 2,87), 2,28 (1,54, 3,38) și, respectiv, 1,80 (0,94, 3,45), 
pentru atazanavir/ritonavir 400/100 mg.

iProiectare grup paralel; n=23 pentru atazanavir/ritonavir plus nevirapină, n=22 pentru atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg
fără nevirapină. Subiecții au fost tratați cu nevirapină înainte de intrarea în studiu.

jOmeprazol 40 mg a fost administrat pe stomacul gol cu   2 ore înainte de atazanavir.
kOmeprazol 20 mg a fost administrat cu 30 de minute înainte de o masă ușoară dimineața și atazanavir 300 mg plus

ritonavir 100 mg seara, după o masă ușoară, separat de 12 ore de omeprazol.
lA rezultat atazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg o dată pe zi, separat la 12 ore de omeprazol 20 mg pe zi

în creșteri ale ASC medie geometrică a atazanavirului (10%) și Cmaxmin(2,4 ori), cu o scădere a Cmax(29%) față de 
atazanavir 400 mg o dată pe zi în absența omeprazolului (zile de studiu 1-6).

mOmeprazol 20 mg a fost administrat cu 30 de minute înainte de o masă ușoară dimineața și atazanavir 400 mg plus
ritonavir 100 mg o dată pe zi după o masă ușoară, la 1 oră după omeprazol. Efectele asupra concentrațiilor de atazanavir 
au fost similare atunci când atazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg a fost separat de omeprazol 20 mg la 12 ore.

natazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg o dată pe zi, administrat cu omeprazol 20 mg o dată pe zi, a determinat
creșteri ale ASC medie geometrică a atazanavirului (32%) și Cmaxmin(3,3 ori), cu o scădere a Cmax(26%) față de 
atazanavir 400 mg o dată pe zi în absența omeprazolului (zile de studiu 1-6).

oComparativ cu datele istorice de atazanavir 400 mg QD, administrarea de atazanavir/ritonavir 300/100 mg QD
a crescut valorile medii geometrice ale atazanavirului pentru Cmax, AUC și Cmincu 18%, 103% și, respectiv, 671%.

pRețineți că au fost observate rezultate similare în studiile în care administrarea de tenofovir și atazanavir a fost separată
cu 12 ore.

qRaportul dintre atazanavir plus ritonavir plus tenofovir și atazanavir plus ritonavir. Atazanavir 300 mg plus ritonavir 100
mg duce la o expunere mai mare la atazanavir decât atazanavir 400 mg (vezi nota de subsol o). Valorile medii geometrice ale 
parametrilor farmacocinetici ai atazanavirului la administrarea concomitentă cu ritonavir și tenofovir au fost: Cmax= 3190
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ng/mL, ASC = 34459 ng•h/mL și Cmin= 491 ng/ml. Studiul a fost efectuat pe persoane infectate cu HIV. NA = nu 
este disponibil.

Tabelul 12: Interacțiuni medicamentoase: Parametri farmacocinetici pentru medicamentele administrate concomitent în

Prezența atazanaviruluiA

Raportul (interval de încredere 90%) dintre 

farmacocinetica medicamentului administrat concomitent

Parametri cu/fără atazanavir;
Niciun efect = 1,00

Coadministrat
Medicament

Doza/Program
Coadministrat

Medicament

atazanavir
Doza/Program Cmax AUC Cmin

acetaminofen 1 g BID, d 1−20
(n=10)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 11−20

(n=10)

0,87
(0,77, 0,99)

0,97
(0,91, 1,03)

1.26
(1,08, 1,46)

atenolol 50 mg QD, d 7−11 
(n=19) și d 19−23

400 mg QD,
d 1−11 (n=19)

1.34
(1,26, 1,42)

1.25
(1,16, 1,34)

1.02
(0,88, 1,19)

boceprevir 800 mg TID,
d 1-6, 25-31

300 mg QD/
ritonavir 100 mg

QD, d 10-31

0,93
(0,80, 1,08)

0,95
(0,87, 1,05)

0,82
(0,68, 0,98)

claritromicină 500 mg BID, d 7−10 
(n=21) și d 18−21

400 mg QD,
d 1−10 (n=21)

1,50
(1,32, 1,71)

OH-
claritromicină:

0,28
(0,24, 0,33)

1,94
(1,75, 2,16)

OH-
claritromicină:

0,30
(0,26, 0,34)

2,60
(2,35, 2,88)

OH-
claritromicină

:
0,38

(0,34, 0,42)

didanozină (ddI)
(tablete tamponate)

plus stavudină
(d4T)b

ddI: 200 mg x 1 doză, 
d4T: 40 mg x 1 doză

(n=31)

400 mg x 1 doză
simultan cu

ddI și d4T
(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)

N / A

d4T: 1,04
(0,94, 1,16)

ddI (enteric-
acoperit [EC]
capsule)c

400 mg zi 1 (a jeun),
d 8 (fed) (n=34)

400 mg QD,
d 2−8 (n=34)

0,64
(0,55, 0,74)

0,66
(0,60, 0,74)

1.13
(0,91, 1,41)

400 mg zi 1 (a jeun),
d 19 (fed) (n=31)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 9-19

(n=31)

0,62
(0,52, 0,74)

0,66
(0,59, 0,73)

1.25
(0,92, 1,69)

diltiazem 180 mg QD, d 7−11 
(n=28) și d 19−23

400 mg QD,
d 1−11 (n=28)

1,98
(1,78, 2,19)
desacetil-
diltiazem:

2.25
(2,09, 2,16)
desacetil-
diltiazem:

2.42
(2,14, 2,73)
desacetil-
diltiazem:
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2,72
(2,44, 3,03)

2,65
(2,45, 2,87)

2.21
(2,02, 2,42)

etinilestradiol și
noretindronăd

Noretindronă (0,5
mg + etinil

estradiol 0,035 mg)
QD, d 1−29 (n=19)

400 mg QD,
d 16−29 (n=19)

etinil
estradiol:

1.15
(0,99, 1,32)

noretindronă:
1,67

(1,42, 1,96)

etinil
estradiol:

1.48
(1,31, 1,68)

noretindronă:
2.10

(1,68, 2,62)

etinil
estradiol:

1,91
(1,57, 2,33)

noretindronă:
3,62

(2,57, 5,09)

etinilestradiol și
norgestimatee

Norgestimate (0,180
mg) + etinil

estradiol (0,035 mg)
QD, d 1–28 (n=18),
apoi Norgestimate

(0,180 mg) + 

etinilestradiol (0,025 mg)

QD, d 29–42f(n=14)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 29–42

(n=14)

etinil
estradiol:

0,84
(0,74, 0,95)
17-deacetil

norgestimate:g
1,68

(1,51, 1,88)

etinil
estradiol:

0,81
(0,75, 0,87)
17-deacetil

norgestimate:g
1,85

(1,67, 2,05)

etinil
estradiol:

0,63
(0,55, 0,71)
17-deacetil

norgestimate:g
2.02

(1,77, 2,31)

fluconazol 200 mg QD, d 1−10 
(n=11) și 200 mg 

QD, d 11−20 (n=29)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 11−20

(n=29)

1.05
(0,99, 1,10)

1.08
(1,02, 1,15)

1.07
(1,00, 1,15)

metadonă Întreținere stabilă
doză, d 1−15 (n=16)

400 mg QD,
d 2−15 (n=16)

(R)-
metadonăh

0,91
(0,84, 1,0)
total: 0,85

(0,78, 0,93)

(R)-
metadonăh

1.03
(0,95, 1,10)
total: 0,94

(0,87, 1,02)

(R)-
metadonăh

1.11
(1,02, 1,20)
total: 1,02

(0,93, 1,12)

nevirapinăi,j 200 mg BID, zile 1–23
(n=23)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 4–13,

apoi 400 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, zi 14–23

(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)

omeprazolk 40 mg doză unică, 
d 7 și d 20 (n=16)

400 mg QD,
d 1−12 (n=16)

1.24
(1,04, 1,47)

1.45
(1,20, 1,76)

N / A

rifabutină 300 mg QD, d 1−10
apoi 150 mg QD,

d 11−20 (n=3)

600 mg QD,l
d 11−20 (n=3)

1.18
(0,94, 1,48)

25-O-
desacetil-

rifabutină: 8,20
(5.90, 11.40)

2.10
(1,57, 2,79)

25-O-
desacetil-

rifabutină: 22.01
(15,97, 30,34)

3.43
(1,98, 5,96)

25-O-
desacetil-

rifabutină: 75,6
(30,1, 190,0)

150 mg de două ori

săptămânal, d 1−15 (n=7)

300 mg
QD/ritonavir 100

2.49m

(2.03, 3.06)
1.48m

(1,19, 1,84)
1.40m

(1,05, 1,87)
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mg QD, d 1-17
(n=7)

25-O-
desacetil-

rifabutină: 7,77
(6,13, 9,83)

25-O-
desacetil-

rifabutină: 10,90
(8.14, 14.61)

25-O-
desacetil-
rifabutină:

11.45
(8.15, 16.10)

pitavastatină 4 mg o dată pe zi

timp de 5 zile

300 mg o dată pe zi

timp de 5 zile

1,60
(1,39, 1,85)

1.31
(1,23, 1,39)

N / A

rosiglitazonăn 4 mg doză unică, d
1, 7, 17 (n=14)

400 mg QD, zi 2–
7, apoi 300 mg

QD/ritonavir 100
mg QD, d 8–17

(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)

N / A

N / A

rosuvastatina 10 mg
o singura doza

300 mg QD/
ritonavir 100 mg

QD timp de 7 zile

↑7 orio ↑ de 3 orio N / A

saquinavirp(moale

capsule gelatinoase)

1200 mg QD, d 1−13
(n=7)

400 mg QD,
d 7−13 (n=7)

4.39
(3,24, 5,95)

5.49
(4,04, 7,47)

6,86
(5,29, 8,91)

telaprevir 750 mg o dată la 8 ore

timp de 10 zile

(n=14)

300 mg QD/
ritonavir 100 mg
QD timp de 20 de zile

(n=14)

0,79
(0,74, 0,84)

0,80
(0,76, 0,85)

0,85
(0,75, 0,98)

tenofovirq 300 mg QD, d 9−16 
(n=33) și d 24−30

(n=33)

400 mg QD,
d 2−16 (n=33)

1.14
(1,08, 1,20)

1.24
(1,21, 1,28)

1.22
(1.15, 1.30)

300 mg QD, d 1−7 
(pm) (n=14) d 25−34

(pm) (n=12)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 25−34

(sunt) (n=12)r

1.34
(1,20, 1,51)

1,37
(1,30, 1,45)

1.29
(1,21, 1,36)

voriconazol
(Subiecte cu la
cel putin unul

funcţional
alela CYP2C19

200 mg BID,
d 2-3, 22-30;
400 mg BID,

d 1, 21 (n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg QD,

d 11-30 (n=20)

0,90
(0,78, 1,04)

0,67
(0,58, 0,78)

0,61
(0,51, 0,72)

voriconazol
(Subiecte fără
un functional

alela CYP2C19)

50 mg BID,
d 2-3, 22-30;
100 mg BID,
d 1, 21 (n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg QD,

d 11-30 (n=8)

4.38
(3,55, 5,39)

5.61
(4,51, 6,99)

7,65
(5,71, 10,2)

lamivudină +
zidovudină

150 mg lamivudină +
300 mg zidovudină
BID, d 1−12 (n=19)

400 mg QD,
d 7−12 (n=19)

lamivudină:
1.04

(0,92, 1,16)
zidovudină: 1,05

(0,88, 1,24)
zidovudină

lamivudină:
1.03

(0,98, 1,08)
zidovudină: 1,05

(0,96, 1,14)
zidovudină

lamivudină:
1.12

(1,04, 1,21)
zidovudina:

0,69
(0,57, 0,84)
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glucuronid:
0,95

(0,88, 1,02)

glucuronid:
1.00

(0,97, 1,03)

zidovudină
glucuronid:

0,82
(0,62, 1,08)

ADatele furnizate sunt în condiții de alimentare, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

bToate medicamentele au fost administrate în condiții de post.

c400 mg ddI EC și atazanavir au fost administrate împreună cu alimente în zilele 8 și 19.
dLa normalizarea ulterioară a dozei de etinilestradiol 25 mcg cu atazanavir comparativ cu etinilestradiol 35 mcg

fără atazanavir, raportul mediilor geometrice (intervale de încredere 90%) pentru Cmax, AUC și Cminau fost 
0,82 (0,73, 0,92), 1,06 (0,95, 1,17), respectiv 1,35 (1,11, 1,63).

eLa normalizarea ulterioară a dozei de etinilestradiol 35 mcg cu atazanavir/ritonavir comparativ cu etinilestradiol
25 mcg fără atazanavir/ritonavir, raportul dintre mediile geometrice (intervale de încredere 90%) pentru Cmax, 
AUC și Cminau fost 1,17 (1,03, 1,34), 1,13 (1,05, 1,22) și, respectiv, 0,88 (0,77, 1,00).

fToți subiecții au fost într-o perioadă de 28 de zile.
g17-deacetil norgestimatul este componenta activă a norgestimatului.
h(R)-metadona este izomerul activ al metadonei.
iStudiul a fost efectuat pe persoane infectate cu HIV.
jSubiecții au fost tratați cu nevirapină înainte de intrarea în studiu.
kOmeprazolul a fost utilizat ca sondă metabolică pentru CYP2C19. Omeprazolul a fost administrat la 2 ore după administrarea atazanavirului

Ziua 7; și a fost administrat singur la 2 ore după o masă ușoară în ziua 20.

lNu este doza terapeutică recomandată de atazanavir.
mÎn comparație cu rifabutină 150 mg QD singur d1-10 (n=14). Total de Rifabutină + 25-O-desacetil-rifabutină:

AUC 2,19 (1,78, 2,69).
nRosiglitazona utilizată ca substrat al sondei pentru CYP2C8.
oRaport mediu (cu/fără medicament coadministrat). ↑indică o creștere a expunerii la rosuvastatină.
pCombinația de atazanavir și saquinavir 1200 mg QD a produs expuneri zilnice la saquinavir similare cu

valorile produse de dozarea terapeutică standard de saquinavir la 1200 mg TID. Cu toate acestea, Cmaxeste cu aproximativ 79% 
mai mare decât cea pentru doza standard de saquinavir (capsule gelatinoase moi) singur la 1200 mg TID.

qRețineți că rezultate similare au fost observate într-un studiu în care administrarea de tenofovir și atazanavir a fost separată
cu 12 ore.

rAdministrarea de tenofovir și atazanavir a fost separată temporal de 12 ore. NA = 
nu este disponibil.

12.4 Microbiologie

Mecanism de acțiune
Atazanavir:Atazanavir (ATV) este un inhibitor de protează HIV-1 (PI) azapeptidic. Compusul inhibă 
selectiv procesarea specifică virusului a poliproteinelor Gag și Gag-Pol virale în celulele infectate cu 
HIV-1, prevenind astfel formarea virionilor maturi.

Ritonavir:Ritonavir este un inhibitor peptidomimetic al proteazei HIV-1. Inhibarea proteazei HIV 
face enzima incapabilă de a procesagag-polprecursor poliproteic care duce la producerea de 
particule HIV imature neinfecțioase.

Activitatea antivirală în cultura celulară
Atazanavir:Atazanavirul prezintă activitate anti-HIV-1 cu o concentrație eficientă medie de 50% (EC50) în 
absența serului uman de 2 până la 5 nM împotriva unei varietăți de izolate HIV-1 de laborator și clinice 
crescute în celule mononucleare din sângele periferic, macrofage, celule CEM-SS și celule MT-2. ATV-ul are
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activitate împotriva virusurilor de subtip HIV-1 Grupa M A, B, C, D, AE, AG, F, G și izolate J în cultura celulară. 
ATV are activitate variabilă împotriva izolatelor HIV-2 (1,9 până la 32 nM), cu EC50valori peste CE50valorile 
izolatelor de defecțiune. Studiile privind activitatea antivirală a două combinații de medicamente cu ATV nu au 
arătat niciun antagonism în cultura celulară cu INNRT (delavirdină, efavirenz și nevirapină), IP (amprenavir, 
indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir și saquinavir), INRT (abacavir, didanozină, emtricitabină, lamivudină, 
stavudină, tenofovir, zalcitabină și zidovudină), inhibitorul de fuziune HIV-1 enfuvirtida și doi compuși utilizați 
în tratamentul hepatitei virale, adefovir și ribavirină, fără citotoxicitate crescută.

Ritonavir:Activitatea ritonavirului a fost evaluată în liniile celulare limfoblastoide infectate acut și în limfocitele 
din sângele periferic. Concentrația de medicament care inhibă valoarea de 50% (EC50) a replicării virale a 
variat de la 3,8 la 153 nM, în funcție de izolatul HIV-1 și de celulele folosite. Valoarea medie EC50 pentru 
izolatele clinice cu trecere joasă a fost de 22 nM (n = 13). În celulele MT4, ritonavirul a demonstrat efecte 
aditive împotriva HIV-1 în combinație fie cu didanozină (ddI) fie cu zidovudină (ZDV). Studiile care au măsurat 
citotoxicitatea ritonavirului pe mai multe linii celulare au arătat că sunt necesare mai mult de 20 µM pentru a 
inhiba creșterea celulară cu 50%, rezultând un indice terapeutic al culturii celulare de cel puțin 1000.

Rezistenţă

În cultura celulară:
Atazanavir:Izolatele HIV-1 cu o susceptibilitate scăzută la ATV au fost selectate în cultură celulară și 
obținute de la pacienți tratați cu ATV sau atazanavir/ritonavir (ATV/RTV). Izolatele HIV-1 cu 
sensibilitate redusă de 93 până la 183 de ori la ATV din trei tulpini virale diferite au fost selectate în 
cultură celulară la 5 luni. Substituțiile acestor virusuri HIV-1 care au contribuit la rezistența la ATV 
includ I50L, N88S, I84V, A71V și M46I. S-au observat, de asemenea, modificări la situsurile de clivaj a 
proteazei după selecția medicamentului. Virușii recombinanți care conțineau substituția I50L fără 
alte substituții majore de PI au fost afectați de creștere și au prezentat o susceptibilitate crescută în 
cultura celulară la alți IP (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir și saquinavir). 
Substituțiile I50L și I50V au produs rezistență selectivă la ATV și amprenavir,

Ritonavir:Activitatea ritonavirului a fost evaluată în liniile celulare limfoblastoide infectate acut și în limfocitele 
din sângele periferic. Concentrația de medicament care inhibă valoarea de 50% (EC50) a replicării virale a 
variat de la 3,8 la 153 nM, în funcție de izolatul HIV-1 și de celulele folosite. Valoarea medie EC50 pentru 
izolatele clinice cu trecere joasă a fost de 22 nM (n = 13). În celulele MT4, ritonavirul a demonstrat efecte 
aditive împotriva HIV-1 în combinație fie cu didanozină (ddI) fie cu zidovudină (ZDV). Studiile care au măsurat 
citotoxicitatea ritonavirului pe mai multe linii celulare au arătat că sunt necesare mai mult de 20 µM pentru a 
inhiba creșterea celulară cu 50%, rezultând un indice terapeutic al culturii celulare de cel puțin 1000.

Studii clinice ale pacienților naivi tratați: comparație între atazanavir potențat cu ritonavir și atazanavir 
nealimentat:Studiul AI424-089 a comparat atazanavir 300 mg o dată pe zi cu ritonavir 100 mg față de 
atazanavir 400 mg o dată pe zi atunci când a fost administrat cu lamivudină și stavudină cu eliberare prelungită 
la pacienții infectați cu HIV naivi tratați..Un rezumat al numărului de eșecuri virologice și izolate de eșec 
virologic cu rezistență ATV în fiecare braț este prezentat în Tabelul 13.

Tabelul 13: Rezumatul eșecurilor virologiceAla Săptămâna 96 din Studiul AI424-089: Comparație între
Ritonavir Atazanavir amplificat vs. Atazanavir neamplificat: Pacienți randomizati

atazanavir 300 mg +
ritonavir 100 mg

atazanavir 400 mg
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(n=95) (n=105)

Eșecul virusologic (≥50 de copii/ml) în săptămâna 96 15 (16%) 34 (32%)

Eșecul virusologic cu datele genotipurilor și fenotipurilor 5 17
Eșecul virusologic izolat cu rezistență la ATV în săptămâna 96 0/5 (0%)b 4/17 (24%)b

Izolarea insuficienței virologice cu apariția I50L în săptămâna 96c 0/5 (0%)b 2/17 (12%)b

Eșecul virusologic izolat cu rezistență la lamivudină în 
săptămâna 96

2/5 (40%)b 11/17 (65%)b

AInsuficiența virologică include pacienții care nu au fost niciodată suprimați până în săptămâna 96 și care au fost supuși studiului în săptămâna 96, au avut 

rebound virusologic sau au întrerupt tratamentul din cauza unui răspuns insuficient de încărcare virală.

bProcentul de izolate de insuficiență virologică cu date genotipice și fenotipice.
cAmestecul de I50I/L a apărut la alți 2 pacienți tratați cu ATV 400 mg. Niciunul dintre izolații nu a fost rezistent fenotipic la 
ATV.

Studii clinice ale pacienților naivi tratați care primesc atazanavir 300 mg cu ritonavir 100 mg:În studiul de fază 
III AI424-138, o analiză genotipică și fenotipică așa cum a fost tratată a fost efectuată pe probe de la pacienți 
care au prezentat insuficiență virusologică (ARN HIV-1 mai mare sau egal cu 400 de copii/mL) sau au întrerupt 
înainte de a obține suprimarea pe ATV/RTV (n=39; 9%) și LPV/RTV (n=39; 9%) prin 96 de săptămâni de 
tratament. În brațul ATV/RTV, unul dintre izolatele de eșec virologic a avut o scădere de 56 de ori a 
susceptibilității ATV apărute în urma terapiei cu dezvoltarea de substituții asociate rezistenței la PI L10F, V32I, 
K43T, M46I, A71I, G73S, I85I/V, și L90M. Substituția M184V asociată rezistenței la NRTI a apărut, de asemenea, 
în urma tratamentului în acest izolat care conferă rezistență la emtricitabină. Două izolate de eșec viral ATV/
RTV au avut rezistență ATV fenotipică inițială și substituții asociate rezistenței majore la PI definite de IAS la 
momentul inițial. Substituția I50L a apărut în urma studiului într-unul dintre aceste izolate de eșec și a fost 
asociată cu o scădere de 17 ori a susceptibilității ATV față de valoarea inițială, iar celălalt izolat de eșec cu 
rezistență inițială ATV și substituțiile PI (M46M/I și I84I/V) au avut IAS suplimentare. -substituțiile PI majore 
definite (V32I, M46I și I84V) apar la tratamentul cu ATV asociate cu o scădere de 3 ori a susceptibilității ATV față 
de valoarea inițială. Cinci dintre izolații cu eșec de tratament din brațul ATV/RTV au dezvoltat rezistență 
fenotipică la emtricitabină odată cu apariția fie a substituției M184I (n=1) fie a M184V (n=4) în timpul 
tratamentului și niciunul nu a dezvoltat rezistență fenotipică la tenofovir disoproxil. În brațul LPV/RTV, unul 
dintre izolatele pacientului cu insuficiență virologică a avut o scădere de 69 de ori a susceptibilității LPV 
apărute în urma terapiei cu dezvoltarea substituțiilor PI L10V, V11I, I54V, G73S și V82A în plus față de 
substituțiile PI de bază L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, V82V/A, L89V și L90M. Șase izolate de insuficiență 
virusologică LPV/RTV au dezvoltat rezistența la substituție M184V și la emtricitabină fenotipică și două au 
dezvoltat rezistență fenotipică la tenofovir disoproxil.

Studii clinice ale pacienților cu experiență în tratament:În studiile efectuate asupra pacienților tratați cu ATV 
sau ATV/RTV, majoritatea izolatelor rezistente la ATV de la pacienții care au prezentat insuficiență virusologică 
au dezvoltat substituții care au fost asociate cu rezistența la mai mulți IP și au prezentat o susceptibilitate 
scăzută la mai mulți IP. Cele mai frecvente substituții de protează care s-au dezvoltat în izolatele virale ale 
pacienților care nu au reușit tratamentul cu ATV 300 mg o dată pe zi și RTV 100 mg o dată pe zi (împreună cu 
tenofovir și un NRTI) au inclus V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I /L, I50L, F53L/V, I54V, A71V/T/I, G73S/T/C, V82A/T/
L, I85V și L89V/Q/M/T. Alte substituții care s-au dezvoltat în timpul tratamentului ATV/RTV, inclusiv E34K/A/Q, 
G48V, I84V, N88S/D/T și L90M au avut loc în mai puțin de 10% dintre izolatele pacienților. În general, dacă mai 
multe substituții de rezistență la PI au fost prezente în virusul HIV-1 al pacientului la momentul inițial, 
Rezistența ATV s-a dezvoltat prin substituții asociate cu rezistența la alte IP și ar putea include dezvoltarea 
substituției I50L. Substituția I50L a fost detectată la pacienții cu experiență de tratament care se confruntă cu 
eșec virologic după un tratament pe termen lung. Modificări ale locului de scindare a proteazei au apărut, de 
asemenea, în timpul tratamentului cu ATV, dar prezența lor nu s-a corelat cu nivelul
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de rezistență ATV.

Ritonavir:Izolatele HIV-1 cu sensibilitate redusă la ritonavir au fost selectate în cultura celulară. Analiza 
genotipică a acestor izolate a arătat mutații în gena proteazei HIV-1 care conduc la substituții de 
aminoacizi I84V, V82F, A71V și M46I. Modificările fenotipice (n = 18) și genotipice (n = 48) la izolatele 
HIV-1 de la pacienți selectați tratați cu ritonavir au fost monitorizate în studiile de fază I/II pe o perioadă 
de 3 până la 32 de săptămâni. Substituțiile asociate cu proteaza virală HIV-1 în izolatele obținute de la 
43 de pacienți par să apară într-un mod ordonat și treptat la pozițiile V82A/F/T/S, I54V, A71V/T și I36L, 
urmate de combinații de substituții la o suplimentare de 5 poziții specifice de aminoacizi (M46I/L, K20R, 
I84V, L33F și L90M). Din 18 pacienți pentru care s-au efectuat analize atât fenotipice, cât și genotipice 
pe virus liber izolat din plasmă, 12 au arătat o sensibilitate redusă la ritonavir în cultura celulară. Toți 
cei 18 pacienți au avut una sau mai multe substituții în gena proteazei virale. Substituția V82A/F părea a 
fi necesară, dar nu suficientă pentru a conferi rezistență fenotipică. Rezistența fenotipică a fost definită 
ca o scădere mai mare sau egală cu de 5 ori a sensibilității virale în cultura celulară față de valoarea 
inițială.

Rezistență încrucișată

Atazanavir: a fost observată rezistență încrucișată între IP. Analizele inițiale fenotipice și 
genotipice ale izolatelor clinice din studiile clinice ATV ale pacienților experimentați cu PI au 
arătat că izolatele rezistente încrucișate la multiple IP au fost rezistenți încrucișați la ATV. Mai 
mult de 90% dintre izolatele cu substituții care au inclus I84V sau G48V au fost rezistente la 
ATV. Mai mult de 60% dintre izolatele care conțin L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L sau o 
modificare la V82 au fost rezistente la ATV, iar 38% dintre izolatele care conțineau o substituție 
D30N în plus față de alte modificări au fost rezistent la ATV. Izolatele rezistente la ATV au fost, 
de asemenea, rezistente încrucișate la alți IP, cu mai mult de 90% dintre izolate rezistente la 
indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir și saquinavir și 80% rezistente la amprenavir. La 
pacienții cu experiență în tratament,

Ritonavir:Printre inhibitorii de protează a fost recunoscută rezistența încrucișată variabilă. Izolatele HIV-1 
seriale obținute de la șase pacienți în timpul terapiei cu ritonavir au arătat o scădere a susceptibilității la 
ritonavir în cultura celulară, dar nu au demonstrat o scădere concordantă a susceptibilității la saquinavir 
în cultura celulară în comparație cu izolatele inițiale comparate. Cu toate acestea, izolatele de la doi dintre 
acești pacienți au demonstrat o susceptibilitate scăzută la indinavir în cultura celulară (de 8 ori). Izolatele 
de la 5 pacienți au fost, de asemenea, testate pentru rezistența încrucișată la amprenavir și nelfinavir; 
izolatele de la 3 pacienți au avut o scădere a susceptibilității la nelfinavir (de 6 până la 14 ori) și niciunul la 
amprenavir. Rezistența încrucișată între ritonavir și inhibitorii de revers transcriptază este puțin probabilă 
din cauza diferitelor ținte enzimatice implicate.

Genotipul/fenotipul de referință și analizele rezultatelor virologice 
Atazanavir
Analiza genotipică și/sau fenotipică a virusului inițial poate ajuta la determinarea susceptibilității ATV înainte 
de inițierea terapiei ATV/RTV. O asociere între răspunsul virologic la 48 de săptămâni și numărul și tipul de 
substituții primare asociate rezistenței la PI detectate în izolatele HIV-1 inițiale de la pacienții cu experiență 
antiretrovirale care au primit ATV/RTV o dată pe zi sau lopinavir (LPV)/RTV de două ori pe zi într-un studiu 
AI424-045 este prezentat în Tabelul 14.

În general, atât numărul, cât și tipul substituțiilor inițiale ale PI au afectat ratele de răspuns la pacienții cu experiență 
în tratament. În grupul ATV/RTV, pacienții au avut rate de răspuns mai mici atunci când au fost prezente 3 sau mai 
multe substituții inițiale de PI, inclusiv o substituție la poziția 36,   71, 77, 82 sau 90, comparativ cu pacienții cu 1 până 
la 2 substituții de PI, inclusiv una. a acestor substituiri.
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Tabelul 14: Răspunsul HIV ARN după număr și tip de substituție inițială a IP, antiretroviral-
Pacienți cu experiență în studiul AI424-045, Analiza așa cum a fost tratată

Răspuns virologic = ARN HIV <400
copii/mlb

ATV/RTV
(n=110)

LPV/RTV
(n=113)Numărul și tipul de înlocuiri ale PI de referințăA

3 sau mai multe substituții primare de PI, inclusiv:c

D30N 75% (6/8) 50% (3/6)

M36I/V 19% (3/16) 33% (6/18)

M46I/L/T 24% (4/17) 23% (5/22)

I54V/L/T/M/A 31% (5/16) 31% (5/16)

A71V/T/I/G 34% (10/29) 39% (12/31)

G73S/A/C/T 14% (1/7) 38% (3/8)

V77I 47% (7/15) 44% (7/16)

V82A/F/T/S/I 29% (6/21) 27% (7/26)

I84V/A 11% (1/9) 33% (2/6)

N88D 63% (5/8) 67% (4/6)

L90M 10% (2/21) 44% (11/25)

Numărul de substituții de PI primare de bazăA

Toți pacienții, așa cum au fost tratați 58% (64/110) 59% (67/113)

0–2 înlocuiri PI 75% (50/67) 75% (50/67)

3–4 înlocuiri PI 41% (14/34) 43% (12/28)

5 sau mai multe substituții PI 0% (0/9) 28% (5/18)

ASubstituțiile primare includ orice modificare la D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, N88 
și L90.
bRezultatele trebuie interpretate cu prudență deoarece subgrupurile au fost mici.
cAu existat date insuficiente (n mai puțin de 3) pentru substituțiile PI V32I, I47V, G48V, I50V și F53L.

Ratele de răspuns ale pacienților cu experiență antiretrovirale din Studiul AI424-045 au fost analizate în funcție de fenotipul 
inițial (schimbarea sensibilității în cultura celulară față de referință, Tabelul 15). Analizele se bazează pe o populație selectată 
de pacienți, 62% dintre pacienți care primesc un regim bazat pe INNRT înainte de intrarea în studiu, comparativ cu 35% care 
primesc un regim bazat pe IP. Sunt necesare date suplimentare pentru a determina punctele de întrerupere relevante clinic 
pentru atazanavir.

Tabelul 15: Fenotipul inițial în funcție de rezultat, pacienți cu experiență antiretroviral în studiul AI424-
045, Analiză așa cum a fost tratată

Răspuns virologic = ARN HIV <400 copii/mlb

Fenotipul inițialA ATV/RTV
(n=111)

LPV/RTV
(n=111)

0–2 71% (55/78) 70% (56/80)
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> 2–5 53% (8/15) 44% (4/9)

> 5–10 13% (1/8) 33% (3/9)

> 10 10% (1/10) 23% (3/13)

ASusceptibilitatea la schimbarea pliului în cultura celulară în raport cu referința de tip sălbatic.

bRezultatele trebuie interpretate cu prudență deoarece subgrupurile au fost mici.

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Carcinogeneza
Atazanavir:Studiile de carcinogenitate pe termen lung la șoareci și șobolani au fost efectuate cu atazanavir timp de două

ani. În studiul la șoarece, creșterile legate de medicamente ale adenoamelor hepatocelulare au fost găsite la femele 
la 360 mg/kg/zi. Expunerea sistemică la medicament (ASC) la NOAEL (nivel fără efecte adverse observabile) la femele 
(120 mg/kg/zi) a fost de 2,8 ori și la bărbați (80 mg/kg/zi) a fost de 2,9 ori mai mare decât cea la om. la doza clinică 
(300 mg/zi atazanavir boostat cu 100 mg/zi ritonavir, paciente non- gravide). În studiul la șobolan, nu s-au observat 
creșteri legate de medicament ale incidenței tumorii la doze de până la 1200 mg/kg/zi, pentru care ASC-urile au fost 
de 1,1 (masculi) sau 3,9 (femele) ori mai mari decât cele măsurate la om la doza clinică.

Ritonavir:Au fost efectuate studii de carcinogenitate la șoareci și șobolani cu ritonavir. La șoarecii 
masculi, la niveluri de 50, 100 sau 200 mg pe kg pe zi, a existat o creștere dependentă de doză a 
incidenței atât a adenoamelor, cât și a adenoamelor și carcinoamelor combinate la nivelul ficatului. 
Pe baza măsurătorilor ASC, expunerea la doza mare a fost de aproximativ 0,3 ori pentru bărbați față 
de expunerea la om cu doza terapeutică recomandată (600 mg de două ori pe zi). Nu s-au observat 
efecte cancerigene la femele la dozele testate. Expunerea la doza mare a fost de aproximativ 0,6 ori 
mai mare pentru femei decât expunerea la om. La șobolanii cărora li sa administrat doze de 7, 15 
sau 30 mg pe kg pe zi nu au existat efecte carcinogene. În acest studiu, expunerea la doza mare a 
fost de aproximativ 6% față de expunerea la oameni cu doza terapeutică recomandată.

Mutageneză

Atazanavir:Atazanavir a fost testat pozitiv într-unin vitrotest de clastogenitate folosind limfocite umane primare, în 
absența și prezența activării metabolice. Atazanavir a fost testat negativ înin vitroTestul Ames de mutație inversă,in 
vivoteste de reparare a micronucleului și ADN-ului la șobolani șiin vivoTest de deteriorare a ADN-ului în duodenul de 
șobolan (testul cometei).

Ritonavir:Cu toate acestea, sa constatat că ritonavirul este negativ pentru activitatea mutagenă sau clastogenă într-o 
baterie de inin vitroșiin vivoteste incluzând testul Ames de mutație inversă bacteriană folosindS. typhimurium șiE coli, 
testul limfomului la șoarece, testul micronucleului de șoarece și testele aberației cromozomiale în limfocitele umane.

Deteriorarea fertilităţii
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Atazanavir:La nivelurile de expunere sistemică la medicamente (ASC) de 0,9 (la șobolani masculi) sau de 2,3 (la șobolani 

femele) ori mai mari decât doza clinică la om, (300 mg/zi atazanavir stimulat cu 100 mg/zi ritonavir) efecte semnificative 

asupra împerecherii, fertilității , sau dezvoltarea embrionară timpurie nu au fost observate.

Ritonavir:Ritonavirul nu a produs efecte asupra fertilității la șobolani la expuneri la medicamente de aproximativ 
40% (masculi) și 60% (femei) din cea obținută cu doza terapeutică propusă. Doze mai mari nu au fost fezabile din 
cauza toxicității hepatice.

14 STUDII CLINICE

14.1 Pacienți adulți fără terapie antiretrovială anterioară
Studiul AI424-138: Un studiu de 96 de săptămâni care compară eficacitatea și siguranța antivirale a atazanavir/
ritonavir cu lopinavir/ritonavir, fiecare în asociere cu tenofovir-emtricitabină cu doză fixă   la subiecții infectați cu 
HIV-1 care nu au primit tratament.Acest studiu este un studiu de 96 de săptămâni, deschis, randomizat, multicentric, 
care compară atazanavir (300 mg o dată pe zi) cu ritonavir (100 mg o dată pe zi) cu lopinavir cu ritonavir (400/100 mg 
de două ori pe zi), fiecare în combinație cu tenofovir în doză fixă   cu emtricitabină (300/200 mg o dată pe zi), la 878 
de pacienți tratați naivi cu tratament antiretroviral. Pacienții au avut o vârstă medie de 36 de ani (interval: 19 până la 
72), 49% erau caucazieni, 18% negri, 9% asiatici, 23% hispanici/mestizo/mestiți și 68% bărbați. Numărul median de 
celule CD4+ plasmatice de bază a fost de 204 celule/mm3(interval: 2 până la 810 celule/mm3) și nivelul inițial mediu al 
ARN HIV-1 plasmatic a fost de 4,94 log10copii/ml (interval: 2,60 până la 5,88 log10

copii/ml). Răspunsul la tratament și rezultatele până în Săptămâna 96 sunt prezentate în Tabelul 16.

Tabelul 16: Rezultatele tratamentului până în săptămâna 96 (Studiul AI424-138)

atazanavir
300 mg + ritonavir 100 mg

(o dată pe zi) cu
tenofovir/emtricitabină

(odata pe zi)A

(n=441)

lopinavir
400 mg + ritonavir 100 mg

(de două ori pe zi) cu

tenofovir/emtricitabină
(odata pe zi)A

(n=437)

Rezultat 96 de săptămâni 96 de săptămâni

Răspunsb,c,d 75% 68%
Eșecul virusologice 17% 19%
Recul 8% 10%
Niciodată suprimat până în 

săptămâna 96
9% 9%

Moarte 1% 1%
Întrerupt din cauza unui eveniment 

advers
3% 5%

Întrerupt din alte motivef 4% 7%
ASub formă de combinație cu doză fixă: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabină o dată pe zi.
bPacienții au obținut ARN HIV mai puțin de 50 de copii/ml în săptămâna 96. Roche Amplicor®, v1.5 ultra-sensibil

test.
cAnaliza ITT prespecificată în săptămâna 48 utilizând cohorta ca randomizată: ATV/RTV 78% și LPV/RTV 76%

[diferența estimată: 1,7% (interval de încredere 95%: −3,8%, 7,1%)].
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dAnaliza ITT prespecificată în săptămâna 96 utilizând cohorta ca randomizată: ATV/RTV 74% și LPV/RTV 68%
[diferența estimată: 6,1% (interval de încredere 95%: 0,3%, 12,0%)].

eInclude rebound viral și eșecul de a obține ARN HIV confirmat mai puțin de 50 de copii/mL pe parcursul săptămânii
96.

fInclude pierderea la urmărire, retragerea pacientului, neconformitatea, încălcarea protocolului și alte motive.

De-a lungul a 96 de săptămâni de terapie, proporția respondenților în rândul pacienților cu încărcături virale ridicate 
(adică ARN HIV inițial mai mare sau egal cu 100.000 de copii/ml) a fost comparabilă pentru atazanavir/ritonavir (165 
din 223 de pacienți, 74%) și lopinavir /ritonavir (148 din 222 de pacienți, 67%) brațe. La 96 de săptămâni, creșterea 
mediană față de valoarea inițială a numărului de celule CD4+ a fost de 261 celule/mm3pentru brațul atazanavir/
ritonavir și 273 celule/mm3pentru brațul lopinavir/ritonavir.

14.2 Pacienți adulți cu terapie antiretrovială anterioară
Studiul AI424-045: Atazanavir o dată pe zi + ritonavir o dată pe zi, comparativ cu atazanavir o dată pe zi + saquinavir 
(capsule moi de gelatină) o dată pe zi și comparativ cu lopinavir + ritonavir de două ori pe zi, fiecare în combinație cu 
tenofovir + un INRT.Studiul AI424-045 este un studiu multicentric, randomizat, în curs de desfășurare, care compară 
atazanavir (300 mg o dată pe zi) cu ritonavir (100 mg o dată pe zi) cu atazanavir (400 mg o dată pe zi) cu saquinavir 
capsule de gelatină moale (1200 mg o dată pe zi) și cu lopinavir + ritonavir (400/100 mg de două ori pe zi), fiecare în 
asociere cu tenofovir și un INRT, la 347 (din 358 randomizat) de pacienți care au prezentat eșec virologic la regimurile 
HAART care conțineau IP, INRT și INNRT. Timpul mediu de expunere anterioară la antiretrovirale a fost de 139 
săptămâni pentru IP, 283 săptămâni pentru INRT și 85 săptămâni pentru INNRT. Vârsta medie a fost de 41 de ani 
(interval: 24 până la 74); 60% erau caucazieni, iar 78% erau bărbați. Numărul mediu de celule CD4+ inițial a fost de 
338 celule/mm3(interval: 14 până la 1543 celule/mm3) și nivelul inițial mediu al ARN HIV-1 plasmatic a fost de 4,4 log10

copii/ml (interval: 2,6 până la 5,88 log10copii/ml).

Rezultatele tratamentului până în Săptămâna 48 pentru brațele de tratament cu atazanavir/ritonavir și lopinavir/
ritonavir sunt prezentate în Tabelul 17. Atazanavir/ritonavir și lopinavir/ritonavir au fost similare pentru măsurarea 
principală a rezultatului eficacității a diferenței medii în timp a modificării față de valoarea inițială a nivelului de ARN 
HIV. . Acest studiu nu a fost suficient de mare pentru a ajunge la o concluzie definitivă că atazanavir/ritonavir și 
lopinavir/ritonavir sunt echivalente în ceea ce privește măsura secundară a rezultatului eficacității, în proporții sub 
limita inferioară de detecție a ARN HIV.

Tabelul 17: Rezultatele tratamentului până în săptămâna 48 din studiul AI424-045 (pacienți cu
experiență antiretrovială)

atazanavir 300 mg + 
ritonavir 100 mg o dată

zilnic + tenofovir +
1 NRTI

lopinavir/ritonavir
(400/100 mg) de două ori

zilnic + tenofovir +
1 NRTI

DiferențăA

(atazanavir-
lopinavir/ritonavir)

Rezultat (n=119) (n=118) (CI)
HIV ARN Schimbare de la

Linia inițială (log10 copii/ml)b

− 1,58 − 1,70 + 0,12c

(−0,17, 0,41)

CD4+ Schimbare de la

Linia de bază (celule/mm3)d

116 123 − 7
(−67, 52)

Procentul de pacienți care au răspunse

ARN HIV <400 copii/mlb 55% 57% - 2,2%
(−14,8%, 10,5%)

51

ID de referință: 4173147



ARN HIV <50 copii/mlb 38% 45% − 7,1%
(−19,6%, 5,4%)

ADiferența medie în timp până în săptămâna 48 pentru ARN HIV; Săptămâna 48 diferență în procentele de ARN HIV și
modificări medii CD4+, atazanavir/ritonavir vs lopinavir/ritonavir; CI = 97,5% interval de încredere pentru modificarea 
ARN HIV; Interval de încredere de 95% altfel.

bRoche Amplicor®Testul HIV-1 Monitor™, versiunea de testare 1.5.
cMăsura principală a rezultatului eficacității, definită de protocol.

dBazat pe pacienții cu măsurători ale numărului de celule CD4+ inițial și în săptămâna 48 (atazanavir/ritonavir, n=85;
lopinavir/ritonavir, n=93).

ePacienții au obținut și menținut ARN HIV-1 confirmat mai puțin de 400 de copii/ml (mai puțin de 50 de copii/ml)
până în săptămâna 48.

Niciun pacient din brațul de tratament cu atazanavir/ritonavir și trei pacienți din brațul de tratament cu lopinavir/ritonavir nu a 

experimentat un eveniment nou declanșat de categoria C CDC în timpul studiului.

14.3 Pacienți pediatrici
Evaluarea farmacocineticii, siguranței, tolerabilității și eficacității atazanavirului se bazează pe datele din 
studiul clinic multicentric, deschis, efectuat la pacienți cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 21 de ani. În acest 
studiu, 193 de pacienți (86 antiretroviral naivi și 107 antiretroviral cu experiență) au primit atazanavir o 
dată pe zi, cu sau fără ritonavir, în asociere cu două INRT.

Au fost evaluați o sută cinci pacienți (cu vârste cuprinse între 6 și mai puțin de 18 ani) tratați cu formularea 
capsulei de atazanavir, cu sau fără ritonavir. Folosind o analiză ITT, proporțiile generale de pacienți 
antiretrovirali și cu experiență cu ARN HIV mai mici de 400 de copii/ml în săptămâna 96 au fost de 51% (22/43) 
și, respectiv, 34% (21/62). Proporția globală de pacienți naivi și experimentați cu antiretrovirale cu ARN HIV mai 
mic de 50 de copii/ml în săptămâna 96 a fost de 47% (20/43) și, respectiv, 24% (15/62). Creșterea mediană față 
de valoarea inițială a numărului absolut de CD4 la 96 de săptămâni de terapie a fost de 335 celule/mm3la 
pacienţii naivi cu antiretrovirale şi 220 celule/mm3la pacienţii cu experienţă antiretrovirale.

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE
Atazanavir și comprimatele de ritonavir conțin 300 mg de atazanavir și 100 mg de ritonavir. Comprimatele sunt 
de culoare galbenă, în formă de capsulă, biconvexe, filmate, inscripționate cu „SVN” pe o parte și simple pe 
cealaltă față.

Sunt ambalate după cum urmează:

Flacoane HDPE cu 30 de tablete cu desicant, sigiliu prin inducție și închidere non-rezistentă pentru copii (NDC 
69097-633-01).

Cutii cu doză unitară a 100 de comprimate care conțin 10 blistere din aluminiu-aluminiu; fiecare card conține 10 
tablete individuale (NDC 69097-633-21).

A se păstra la temperaturi sub 30°C (86°F).

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR Consultați etichetarea 

pacientului aprobată de FDA (Informații despre pacient)

Atazanavir și Ritonavir Comprimatele nu sunt un remediu pentru infecția cu HIV și pacienții pot continua să experimenteze
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boli asociate cu infecția cu HIV-1, inclusiv infecții oportuniste.

Pacienții trebuie sfătuiți să evite să facă lucruri care pot răspândi infecția cu HIV-1 la alții.

• Nu împărțiți acele sau alte echipamente de injectare.

• Nu împărtășiți obiecte personale care pot avea sânge sau fluide corporale pe ele, cum ar fi periuțele de dinți 
și lamele de ras.

• Nu faceți nici un fel de sex fără protecție.Practicați întotdeauna sex în condiții de siguranță folosind un prezervativ din 
latex sau poliuretan pentru a reduce șansele de contact sexual cu materialul seminal, secrețiile vaginale sau sângele.

• Nu alăptați.Nu se știe dacă Atazanavir și Ritonavir Comprimate pot fi transmise copilului dumneavoastră în laptele 
matern și dacă ar putea dăuna copilului dumneavoastră. De asemenea, mamele cu HIV-1 nu ar trebui să alăpteze 
deoarece HIV-1 poate fi transmis copilului în laptele matern.

Instrucțiuni de dozare

Pacienților ar trebui să li se spună că scăderile susținute ale ARN-ului HIV din plasmă au fost asociate cu un risc redus 
de progresie spre SIDA și deces. Pacienții trebuie să rămână sub îngrijirea unui medic în timp ce utilizează Atazanavir 
și Ritonavir Tablete. Pacienții trebuie sfătuiți să ia Atazanavir și Ritonavir comprimate cu alimente în fiecare zi și să ia 
concomitent alte terapii antiretrovirale conform prescripției. Sufatul de atazanavir și comprimatele de Ritonavir 
trebuie întotdeauna utilizate în combinație cu alte medicamente antiretrovirale. Pacienții nu trebuie să modifice doza 
sau să întrerupă terapia fără a se consulta cu medicul lor. Dacă se omite o doză de Atazanavir și Ritonavir Tablete, 
pacienții trebuie să ia doza cât mai curând posibil și apoi să revină la programul lor normal. Cu toate acestea, dacă o 
doză este omisă, pacientul nu trebuie să dubleze doza următoare.

Interacțiuni medicamentoase

Atazanavir și Ritonavir Comprimatele pot interacționa cu unele medicamente; prin urmare, pacienții trebuie sfătuiți să raporteze medicului lor 

utilizarea oricăror alte medicamente eliberate pe bază de rețetă, medicamente fără prescripție medicală sau produse pe bază de plante, în 

special sunătoare.

Pacienții cărora li se administrează un inhibitor PDE5 și Atazanavir și Ritonavir comprimate trebuie avertizați că pot 
prezenta un risc crescut de evenimente adverse asociate inhibitorului PDE5, inclusiv hipotensiune arterială, sincopă, 
tulburări de vedere și priapism și trebuie să raporteze prompt orice simptome medicului lor.

Pacienții trebuie informați că REVATIO®(sildenafil) (utilizat pentru tratarea hipertensiunii arteriale pulmonare) 
este contraindicat cu Atazanavir și Ritonavir Comprimate și că sunt necesare ajustări ale dozei atunci când 
Atazanavir și Ritonavir Comprimate sunt utilizate împreună cu CIALIS®(tadalafil), LEVITRA®(vardenafil) sau 
VIAGRA®(sildenafil) (utilizat pentru a trata disfuncția erectilă) sau ADCIRCA®(tadalafil) (utilizat pentru a trata 
hipertensiunea arterială pulmonară).

Dacă ei primesc contraceptive hormonale pe bază de estrogeni, poate fi necesară o ajustare a dozei de 
contraceptiv oral sau trebuie utilizate măsuri contraceptive suplimentare sau alternative în timpul 
tratamentului cu Atazanavir și Ritonavir Tablete.

Anomalii ale conducerii cardiace
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Pacienții trebuie informați că Atazanavir și Ritonavir comprimate pot produce modificări ale 
electrocardiogramei (de exemplu, prelungirea PR). Pacienții trebuie să-și consulte medicul dacă se 
confruntă cu simptome precum amețeli, amețeli, ritm cardiac anormal sau pierderea conștienței.

Eczemă

Pacienții trebuie informați că s-au raportat erupții cutanate ușoare fără alte simptome în cazul utilizării de 
Atazanavir și Ritonavir Tablete. Pacienții trebuie sfătuiți să-și contacteze furnizorul de asistență medicală 
pentru a determina dacă tratamentul trebuie continuat sau dacă se utilizează un regim antiretroviral 
alternativ. Au existat câteva raportări de reacții cutanate severe (de exemplu, sindrom Stevens-Johnson, 
eritem multiform și erupții cutanate toxice). Pacienții care dezvoltă semne sau simptome de reacții 
cutanate severe sau reacții de hipersensibilitate (inclusiv, dar fără a se limita la, erupții cutanate severe 
sau erupții cutanate însoțite de unul sau mai multe dintre următoarele: febră, stare generală de rău, 
dureri musculare sau articulare, vezicule, leziuni bucale, conjunctivită, edem facial, hepatită, eozinofilie, 
granulocitopenie, limfadenopatie,

Hiperbilirubinemie

Pacienții trebuie informați că au apărut creșteri asimptomatice ale bilirubinei indirecte la pacienții cărora li se 
administrează Atazanavir și Ritonavir Tablete. Acest lucru poate fi însoțit de îngălbenirea pielii sau a albului ochilor și 
poate fi luată în considerare terapia antiretrovială alternativă dacă pacientul are probleme cosmetice.

Redistribuirea grăsimilor

Pacienții trebuie informați că redistribuirea sau acumularea de grăsime corporală poate apărea la pacienții care 
primesc tratament antiretroviral, inclusiv inhibitori de protează și că cauza și efectele pe termen lung asupra sănătății 
ale acestor afecțiuni nu sunt cunoscute în acest moment. Nu se știe dacă utilizarea pe termen lung a Atazanavir și 
Ritonavir Comprimate va duce la o incidență mai mică a lipodistrofiei decât în   cazul altor inhibitori de protează.

Reacții hepatice

Boala hepatică preexistentă, inclusiv hepatita B sau C, se poate agrava cu utilizarea comprimatelor de atazanavir și 
ritonavir. Acest lucru poate fi văzut ca agravarea creșterilor transaminazelor sau decompensarea hepatică. Pacienții 
trebuie avertizați că testele funcției hepatice vor trebui monitorizate îndeaproape, în special în primele câteva luni de 
tratament și că trebuie să-și informeze furnizorul de asistență medicală dacă dezvoltă semne și simptome de 
agravare a bolii hepatice, inclusiv pierderea poftei de mâncare, dureri abdominale, icter și mâncărimi ale pielii.

Pancreatită

Pancreatita, inclusiv unele decese, a fost observată la pacienții cărora li s-a administrat atazanavir și ritonavir. 
Pacienții dumneavoastră ar trebui să vă informeze despre semnele și simptomele (greață, vărsături și dureri 
abdominale) care ar putea sugera pancreatită.

Creșteri de lipide

Tratamentul cu Atazanavir și Ritonavir Tablete poate duce la creșterea concentrației de
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colesterol total și trigliceride.

Diabet zaharat/hiperglicemie

S-a raportat un nou debut al diabetului zaharat sau exacerbarea diabetului zaharat preexistent și a hiperglicemiei 
Atazanavir și Ritonavir Tablete. Pacienții trebuie sfătuiți să-și informeze furnizorul de asistență medicală dacă dezvoltă 
semne și simptome de diabet zaharat, inclusiv urinare frecventă, sete excesivă, foame extremă sau scădere în 
greutate neobișnuită și/sau o creștere a zahărului din sânge în timpul tratamentului cu Atazanavir și Ritonavir 
Tablete, deoarece pot necesita modificarea tratamentului pentru diabet sau un tratament nou.

Sindromul de reconstituire imunitară

Sindromul de reconstituire imună a fost raportat la pacienții infectați cu HIV tratați cu terapie 
antiretrovială combinată, inclusiv atazanavir și ritonavir.

Nefrolitiaza si coletiaza

Pacienții trebuie informați că litiaza renală și/sau biliară au fost raportate în cazul utilizării Atazanavir și Ritonavir 

Tablete. Unii pacienți cu pietre la rinichi și/sau litiază biliară au necesitat spitalizare pentru management suplimentar, 

iar unii au avut complicații. Întreruperea administrării de Atazanavir și Ritonavir Comprimate poate fi necesară ca 

parte a managementului medical al acestor evenimente adverse.

Hemofilie
Pacienții cu hemofilie pot prezenta sângerări crescute atunci când sunt tratați cu inhibitori de protează.

Disclaimer:Alte mărci enumerate sunt mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi și nu sunt mărci 
comerciale ale Cipla Limited.

Produs de:
Cipla Ltd.
Parcela nr. A – 42 (Unitatea II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Cod pin: 410 220. 
India.

Revizuit:10/2017
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Informații despre pacient

Atazanavir și Ritonavir comprimate, 300 mg/100 mg

Citiți Informațiile pentru pacient care vin cu Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg înainte de a începe să îl utilizați 

și de fiecare dată când primiți o reîncărcare. Pot exista informații noi. Acest prospect oferă un rezumat despre Atazanavir și 

Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg și nu include tot ce trebuie să știți despre medicamentul dumneavoastră. Aceste 

informații nu înlocuiesc discuția cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre starea dumneavoastră 

medicală sau tratamentul dumneavoastră.

Ce este Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg?
Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg este un medicament pe bază de prescripție medicală 
utilizat împreună cu alte medicamente anti-HIV pentru a trata persoanele cu vârsta de 6 ani și peste și cu 
greutatea de cel puțin 35 kg care sunt infectate cu virusul imunodeficienței umane (HIV). HIV este virusul care 
provoacă sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA). Atazanavir și ritonavir sunt tipul de medicamente anti-
HIV numite inhibitori de protează. Infecția cu HIV distruge celulele CD4+ (T), care sunt importante pentru 
sistemul imunitar. Sistemul imunitar ajută la combaterea infecțiilor. După ce un număr mare de celule (T) sunt 
distruse, se dezvoltă SIDA. Atazanavirul și ritonavirul ajută la blocarea proteazei HIV, o enzimă necesară 
pentru multiplicarea virusului HIV. Atazanavir și ritonavir pot scădea cantitatea de încărcare cu virus HIV din 
sângele dumneavoastră, vă pot ajuta organismul să-și mențină aportul de celule CD4+ (T),

Comprimatele Atazanavir și Ritonavir, 300 mg/100 mg vindecă HIV sau SIDA?
Atazanavir și Ritonavir comprimate, 300 mg/100 mg nu vindecă infecția cu HIV sau SIDA și este posibil să 
aveți în continuare boli asociate infecției cu HIV-1, inclusiv infecții oportuniste. Trebuie să rămâneți sub 
îngrijirea unui medic când utilizați Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg.

Evitați să faceți lucruri care pot răspândi infecția cu HIV-1.

• Nu împărțiți acele sau alte echipamente de injectare.

• Nu împărtășiți obiecte personale care pot avea sânge sau fluide corporale pe ele, cum ar fi periuțele de dinți și 

lamele de ras.

• Nu faceți nici un fel de sex fără protecție.Practicați întotdeauna sex în condiții de siguranță folosind un prezervativ din 

latex sau poliuretan pentru a reduce șansele de contact sexual cu materialul seminal, secrețiile vaginale sau sângele.

Cine nu ar trebui să ia Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg?

Nu luați Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg dacă:

• luați anumite medicamente(Consultați „Ce informații importante ar trebui să știu despre administrarea comprimatelor 

de Atazanavir și Ritonavir, 300 mg/100 mg cu alte medicamente?”) Pot apărea reacții adverse grave care pun viața în pericol 

sau deces. Înainte de a lua Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg, spuneți medicului dumneavoastră despre 

toate medicamentele pe care le luați sau intenționați să le luați. Acestea includ alte medicamente eliberate și fără 

prescripție medicală, vitamine și suplimente pe bază de plante.

• sunteți alergic la atazanavir, ritonavir sau la oricare dintre ingredientele comprimatelor.Ingredientele active sunt 

atazanavir și ritonavir. Consultați sfârșitul acestui prospect pentru o listă completă a ingredientelor din Atazanavir și
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Comprimate de ritonavir, 300 mg/100 mg. Spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că ați avut o reacție alergică la 

oricare dintre aceste ingrediente.

Ce ar trebui să-i spun furnizorului meu de asistență medicală înainte de a lua Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/

100 mg?

Spuneți medicului dumneavoastră:

• Dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă.Nu se știe dacă Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 

mg pot dăuna copilului dumneavoastră nenăscut. Femeile însărcinate au prezentat reacții adverse grave când au luat Atazanavir 

și Ritonavir Comprimate împreună cu alte medicamente pentru HIV numite analogi nucleozidici. Dumneavoastră și furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală va trebui să decideți dacă Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg este potrivit 

pentru dvs. Dacă ați luat Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg în timpul sarcinii, medicul dumneavoastră sau 

furnizorul de servicii medicale poate solicita vizite regulate pentru a monitoriza dezvoltarea copilului dumneavoastră. Astfel de 

vizite pot include analize de sânge și alte teste de diagnostic.

• După ce copilul tău se naște,spuneți medicului dumneavoastră dacă pielea bebelușului sau partea albă a 
ochilor devine galbenă.

• Dacă alăptați. Nu alăptați.Nu se știe dacă atazanavir și ritonavir pot fi transmise copilului 
dumneavoastră în laptele matern și dacă ar putea dăuna copilului dumneavoastră. De asemenea, 
mamele cu HIV-1 nu ar trebui să alăpteze deoarece HIV-1 poate fi transmis copilului în laptele matern.

• Dacă aveți probleme cu ficatul sau sunteți infectat cu virusul hepatitei B sau C.Consultați „Care sunt 
posibilele efecte secundare ale tabletelor Atazanavir și Ritonavir, 300 mg/100 mg?”

• Dacă aveți boală renală în stadiu terminalgestionat cu hemodializă.

• Daca ai diabet.Consultați „Care sunt posibilele efecte secundare ale tabletelor Atazanavir și Ritonavir, 300 
mg/100 mg?”

• Dacă aveți hemofilie.Consultați „Care sunt posibilele efecte secundare ale tabletelor Atazanavir și Ritonavir, 300 
mg/100 mg?”

• Daca ai probleme cu inima.
• Despre toate medicamentele pe care le ieiinclusiv medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 

medicală, vitamine și suplimente pe bază de plante. Păstrați o listă cu medicamentele dvs. pentru a arăta furnizorului de 

servicii medicale. Pentru mai multe informații, consultați „Ce informații importante ar trebui să știu despre 

administrarea Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg împreună cu alte medicamente?” și „Cine nu ar 

trebui să ia Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg?” Unele medicamente pot provoca reacții adverse grave dacă 

sunt luate cu Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg.

Cum ar trebui să iau Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg?

• Luați comprimate de atazanavir și ritonavir o dată pe zi, exact așa cum v-a recomandat medicul 
dumneavoastră.

• Luați întotdeauna comprimatele de atazanavir și ritonavir cu alimente(o masă sau o gustare) pentru a-l ajuta să funcționeze mai 

bine. Luați comprimate de atazanavir și ritonavir la aceeași oră în fiecare zi.

• Tabletele trebuie înghițite întregi și nu mestecate, rupte sau zdrobite.
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• Dacă luați antiacide sau didanozină, luați Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg comprimat cu 
2 ore înainte sau 1 oră după aceste medicamente.

• Dacă luați medicamente pentru indigestie,arsuri la stomac,sau ulcere precum nizatidina,famotidina, 
cimetidină,ranitidină,rabeprazol,esomeprazol,lansoprazol,omeprazol,sau pantoprazol, discutați cu 
furnizorul dvs. de asistență medicală.

• Nu vă modificați doza și nu încetați să luați Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg fără a discuta mai întâi cu 

furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.Este important să rămâneți sub îngrijirea unui furnizor de asistență 

medicală în timp ce luați comprimate de atazanavir și ritonavir.

• Când aprovizionarea cu Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg începe să se epuizeze, obțineți mai mult de la furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală sau de la farmacie. Este important să nu rămâneți fără comprimate de atazanavir și ritonavir. 

Cantitatea de HIV din sângele dumneavoastră poate crește dacă medicamentul este oprit chiar și pentru o perioadă scurtă de timp.

• Dacă omiteți o doză de Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg, luați-l cât mai curând posibil și 
apoi luați următoarea doză programată la ora obișnuită. Dacă, totuși, este în termen de 6 ore de la 
următoarea doză, nu luați doza omisă. Așteptați și luați următoarea doză la ora obișnuită. Nu dublați doza 
următoare.Este important să nu omiteți nicio doză de atazanavir ritonavir comprimat sau alte 
medicamente anti-HIV.

• Dacă luați mai mult decât doza prescrisă de Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg, sunați imediat 
furnizorul dumneavoastră de asistență medicală sau centrul de control al otrăvirii sau mergeți imediat la cea mai 
apropiată cameră de urgență a spitalului.

Care sunt posibilele efecte secundare ale tabletelor Atazanavir și Ritonavir, 300 mg/100 mg?
Următoarea listă de efecte secundare estenucomplet. Raportați orice simptom nou sau continuu furnizorului dumneavoastră de 

asistență medicală. Dacă aveți întrebări despre efectele secundare, adresați-vă medicului dumneavoastră. Furnizorul dumneavoastră 

de asistență medicală vă poate ajuta să gestionați aceste reacții adverse.

Consultați „Ce informații importante ar trebui să știu despre administrarea Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 

mg împreună cu alte medicamente?”.

Au fost raportate următoarele reacții adverse:
• erupție cutanată ușoară(roșeață și mâncărime) fără alte simptome apare uneori, cel mai adesea în primele câteva 

săptămâni după începerea tratamentului. Erupțiile trec de obicei în 2 săptămâni fără modificarea tratamentului. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă apar erupții cutanate.

• erupție cutanată severă:Erupția cutanată se poate dezvolta în asociere cu alte simptome care ar putea fi grave 
și pot cauza moartea.

Dacă aveți o erupție cutanată cu oricare dintre următoarele simptome, încetați să utilizați Atazanavir și Ritonavir 

Tablete, 300 mg/100 mg și sunați imediat furnizorul de servicii medicale:

• dificultăți de respirație

• senzație generală de rău sau simptome „asemănătoare gripei”.

• febră

• dureri musculare sau articulare

• conjunctivită (ochi roșii sau inflamați, cum ar fi „ochiul roz”)

• vezicule
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• afte bucale
• umflarea feței tale

• îngălbenirea pielii sau a ochilor.Aceste efecte se pot datora creșterii nivelului de bilirubină din sânge 
(bilirubina este produsă de ficat). Deși este posibil ca aceste efecte să nu vă dăuneze ficatului, pielii sau 
ochilor, sunați imediat medicul dumneavoastră dacă pielea sau partea albă a ochilor devin galbene.

• o modificare a modului în care bate inima (modificarea ritmului inimii) sau modificări ale activității 
electrice a inimii numite prelungire PR.Apelați imediat furnizorul de asistență medicală dacă aveți amețeli, 
amețeli, vă simțiți leșin sau leșinați și bătăi anormale ale inimii. Acestea ar putea fi simptome ale unei probleme 
cardiace.

• diabet zaharat și glicemie crescută (hiperglicemie)unii pacienți care iau medicamente cu inhibitori de protează, cum 

ar fi atazanavir și ritonavir, pot crește glicemia, pot dezvolta diabet sau diabetul dumneavoastră se poate agrava. Unii 

pacienți au avut diabet înainte de a lua inhibitori de protează, în timp ce alții nu. Unii pacienți pot avea nevoie de 

modificări ale medicamentelor pentru diabet.

• boală de ficat.boală hepatică, inclusiv hepatita B sau C, boala dumneavoastră hepatică se poate agrava atunci când 

luați medicamente anti-HIV precum atazanavir și ritonavir. Unii oameni care iau ritonavir în asociere cu alte 

medicamente anti-HIV au dezvoltat probleme hepatice care pot pune viața în pericol. Medicul dumneavoastră ar trebui 

să vă facă teste de sânge regulate în timpul tratamentului dumneavoastră combinat cu atazanavir și ritonavir.

Dacă aveți infecție cronică cu hepatită B sau C, medicul dumneavoastră ar trebui să vă verifice analizele de sânge mai des, 

deoarece aveți șanse crescute de a dezvolta probleme hepatice. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre 

semnele și simptomele de mai jos de probleme hepatice:

- pierderea poftei de mâncare

- durere sau sensibilitate pe partea dreaptă sub coaste
- îngălbenirea pielii sau a albului ochilor
- piele iritata

• pietre la rinichiau fost raportate la pacienții care iau atazanavir. Dacă dezvoltați semne sau simptome de
pietre la rinichi (durere în lateral, sânge în urină, durere când urinați) spuneți imediat furnizorului de 
asistență medicală.

• tulburări ale vezicii biliare(care pot include calculi biliari și inflamația vezicii biliare) au fost raportate la pacienții 
care iau atazanavir și comprimate de ritonavir. Dacă dezvoltați semne sau simptome de calculi biliari (durere în 
partea superioară a stomacului drept sau mijlociu, febră, greață și vărsături sau îngălbenirea pielii și a albului 
ochilor), spuneți imediat medicului dumneavoastră.

• umflarea pancreasului (pancreatită).Comprimatele de atazanavir și ritonavir pot provoca probleme grave ale 
pancreasului, care pot duce la deces. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți semne sau simptome de 
pancreatită, cum ar fi:

• Greaţă
• Vărsături
• durere de stomac (abdominală).

• unii pacienti cu hemofilieau probleme de sângerare crescute cu inhibitori de protează precum 
atazanavir și ritonavir.

• modificări ale grăsimii corporale.Aceste modificări pot include o cantitate crescută de grăsime în partea superioară a spatelui și a 

gâtului („cocoașă de bivol”), sân și în jurul trunchiului. De asemenea, se poate produce pierderea de grăsime de la picioare, brațe și față. 

Cauza și efectele pe termen lung asupra sănătății ale acestor afecțiuni nu sunt cunoscute în acest moment.

• sindrom de reconstituire imună.Se pot produce modificări ale sistemului imunitar atunci când începeți să luați medicamente 
împotriva HIV. Sistemul tău imunitar poate deveni mai puternic și poate începe să lupte împotriva infecțiilor care au
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a fost ascuns în corpul tău de multă vreme. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă începeți să 
aveți simptome noi după ce ați început tratamentul cu HIV. La unii pacienți cu infecție HIV avansată (SIDA) 
și antecedente de infecție oportunistă, pot apărea semne și simptome de inflamație de la infecții 
anterioare la scurt timp după începerea tratamentului anti-HIV.

• Creșterea nivelului de colesterol și trigliceride.Tratamentul cu atazanvir și comprimate de ritonavir vă poate crește 
nivelul de colesterol și trigliceride din sânge. Medicul dumneavoastră trebuie să vă facă analize de sânge înainte de a 
începe tratamentul cu atazanvir și ritonavir comprimate și să verifice în mod regulat dacă există o creștere a nivelului de 
colesterol și trigliceride.

• reactii alergice.Uneori, aceste reacții alergice pot deveni severe și necesită tratament într-un spital. Ar 
trebui să vă sunați imediat medicul dacă aveți o erupție cutanată. Nu mai luaAtazanavir și Ritonavir 
comprimate, 300 mg/100 mgși obțineți imediat asistență medicală dacă aveți oricare dintre următoarele 
simptome ale unei reacții alergice severe:

• probleme de respirație

• respiraţie şuierătoare

• amețeli sau leșin
• senzație de strângere a gâtului sau răgușeală

• bătăi rapide ale inimii sau bătăi puternice în piept (tahicardie)
• transpiraţie

• umflarea feței, buzelor sau limbii
• dureri musculare sau articulare

• vezicule sau leziuni ale pielii

• răni sau ulcere bucale

Alte reacții adverse frecvente ale comprimatelor de atazanavir și ritonavir administrate împreună cu alte medicamente anti-HIV 

includ greața; durere de cap; dureri de stomac; vărsături; diaree; depresie; febră; ameţeală; probleme cu somnul; amorțeală, 

furnicături sau arsuri ale mâinilor sau picioarelor sau în jurul buzelor; dureri musculare; senzație de slăbiciune sau oboseală; eczemă; 

și dureri de stomac (abdomen) superioare și inferioare.

Ce informații importante ar trebui să știu despre administrarea Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 
mg împreună cu alte medicamente?

Nu luați Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg dacă luați următoarele medicamente (spuneți medicului 

dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați). Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg pot 

provoca reacții adverse grave, care pun viața în pericol sau deces atunci când sunt utilizate împreună cu aceste 

medicamente.

• Medicamente pentru ergot: dihidroergotamină, ergonovină, ergotamină și metilergonovină, cum ar fi, maleat de ergotrat și 

altele (utilizate pentru durerile de cap migrenoase).

• Pimozidă (utilizată pentru tulburarea Tourette).

• Cisapridă (utilizată pentru anumite probleme de stomac).

• Triazolam (utilizat pentru insomnie).

• Midazolam (utilizat pentru sedare), atunci când este administrat pe cale orală.

• lurasidonă
• Amiodarona, dronedarona, flecainda, propafenona sau chinidina

• Colchicină, dacă aveți probleme cu rinichii și/sau ficatul
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Nu luați următoarele medicamente împreună cu Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg din cauza
posibile efecte secundare grave:

• Irinotecan, utilizat pentru cancer.

• Indinavir, utilizat pentru infecția cu HIV. Atât atazanavirul, cât și indinavirul provoacă uneori niveluri crescute de 
bilirubină în sânge.

• Medicamente care scad colesterolul lovastatin sau simvastatin.

• Alfuzosin, utilizat pentru a trata mărirea benignă a prostatei.

• Sildenafil, utilizat pentru tratarea hipertensiunii arteriale pulmonare.

Nu luați următoarele medicamente împreună cu Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg, deoarece acestea pot 

reduce cantitatea de atazanavir din sângele dumneavoastră.Acest lucru poate duce la o creștere a încărcăturii virale HIV. Se 

poate dezvolta rezistență la atazanavir sau rezistență încrucișată la alte medicamente pentru HIV:

• Rifampin (utilizat pentru tuberculoză).

• Sunătoare (Hypericum perforatum), un produs pe bază de plante vândut ca 
supliment alimentar sau produse care conțin sunătoare.

• Nevirapină, utilizată pentru infecția cu HIV.

Următoarele medicamente nu sunt recomandate cu Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg:

• Salmeterol și salmeterol cu   fluticazonă, utilizate pentru a trata astmul, emfizemul/boala pulmonară obstructivă 
cronică cunoscută și sub numele de BPOC.

• Voriconazol, utilizat pentru tratarea infecțiilor fungice.

• Boceprevir, utilizat pentru tratarea infecției cronice cu hepatita C la adulți.

Următoarele medicamente pot solicita furnizorului dumneavoastră de asistență medicală să vă monitorizeze terapia mai îndeaproape 

(pentru unele medicamente poate fi necesară o modificare a dozei sau a programului de administrare):

• Tadalafil, vardenafil sau sildenafil, utilizate pentru a trata disfuncția erectilă. Atazanavir poate crește 
șansele de reacții adverse grave care pot apărea cu Tadalafil, vardenafil sau sildenafil. Nu utilizați 
Tadalafil, vardenafil sau sildenafil în timp ce luați atazanavir decât dacă medicul dumneavoastră vă 
spune că este în regulă.

• Tadalafil sau bosentan, utilizat pentru tratarea hipertensiunii arteriale pulmonare.

• Atorvastatina sau rosuvastatina. Există o șansă crescută de reacții adverse grave dacă luați atazanavir împreună cu acest 

medicament pentru scăderea colesterolului.

• Medicamente pentru ritm cardiac anormal: amiodarona, lidocaina, chinidina

• Rifabutina, un antibiotic folosit pentru a trata tuberculoza.

• Bedaquiline

• Buprenorfină sau buprenorfină/naloxonă, utilizată pentru a trata durerea și dependența de analgezice narcotice.

• Bepridil, utilizat pentru durerea în piept.

• Warfarină.

• Antidepresive triciclice cum ar fi amitriptilina, desipramina, doxepina, trimipramina, imipramina sau 
protriptilina.
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• Medicamente pentru prevenirea respingerii transplantului de organe: ciclosporină, sirolimus sau tacrolimus.

• Trazodona antidepresivă.
• Quetiapină antipsihotică.
• Propionat de fluticazonă, administrat pe nas sau inhalat pentru a trata simptomele alergice sau astmul. Medicul dumneavoastră 

poate alege să nu vă mențină fluticazonă.

• Colchicina, utilizată pentru prevenirea sau tratarea gutei sau pentru tratarea febrei mediteraneene familiale.

Următoarele medicamente pot necesita o modificare a dozei sau a schemei de administrare fie a Atazanavir, fie a Ritonavir 

Comprimate, 300 mg/100 mg, sau a celuilalt medicament:

• Saquinavir.

• Ritonavir.
• Efavirenz.
• Antiacide sau medicamente tampon.

• Didanozină.

• fumarat de tenofovir disoproxil.

• Rifabutină.

• Blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi sau diltiazem, verapamil și altele.

• Claritromicină.
• Medicamente pentru indigestie, arsuri la stomac sau ulcere, cum ar fi nizatidina, famotidina, cimetidina sau 

ranitidina.

• Medicamente antiepileptice, cum ar fi carbamazepina, fenitoina sau fenobarbitalul sau lamotrigina.

Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre alegerea unei metode eficiente de 
contracepție.Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg pot afecta siguranța și eficacitatea 
contraceptivelor hormonale, cum ar fi pilulele contraceptive sau plasturele contraceptiv. Contraceptivele hormonale 
nu previn răspândirea HIV la alții.

Tine minte:
1. Cunoașteți toate medicamentele pe care le luați.

2. Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați.

3. Nu începeți un medicament nou fără a discuta cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

Cum ar trebui să păstrez Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg?

• Comprimatele de atazanavir și ritonavir, 300 mg/100 mg trebuie păstrate la temperatura camerei sub 30 °C (86 °F). Do

nudepozitați acest medicament într-un loc umed, cum ar fi un dulap de medicamente din baie sau lângă chiuveta din 

bucătărie.

• Păstrați medicamentul într-un recipient bine închis.

• Nu este recomandată expunerea acestui produs la umiditate ridicată în afara recipientului etanș original sau 

echivalent USP (150 ml sau mai puțin) pentru mai mult de 2 săptămâni.

• Nu lăsați toate medicamentele la îndemâna copiilor și a animalelor de companie în orice moment. Nu păstrați medicamentele care sunt
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depășit sau de care nu mai aveți nevoie. Aruncați medicamentele neutilizate prin intermediul programelor 

comunitare de eliminare, atunci când sunt disponibile sau puneți Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg 

într-un recipient închis, de nerecunoscut, la gunoiul menajer.

Informații generale despre Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg

Nu acceptați dacă sigiliul peste deschiderea sticlei este rupt sau lipsește. Acest medicament a fost prescris pentru starea 

dumneavoastră particulară. Nu utilizați Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg pentru o altă afecțiune. Nu 

administrați Atazanavir și Ritonavir Comprimate, 300 mg/100 mg altor persoane, chiar dacă au aceleași simptome pe care 

le aveți dumneavoastră. Le poate dăuna.Nu lăsați Atazanavir și Ritonavir Tablete, 300 mg/100 mg și toate 

medicamentele la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

Acest rezumat nu include tot ce trebuie să știți despre tabletele Atazanavir și Ritonavir, 300 mg/100 mg. Medicamentele 

sunt uneori prescrise pentru afecțiuni care nu sunt menționate în prospectele de informații pentru pacienți. Amintiți-vă că 

niciun rezumat scris nu poate înlocui o discuție atentă cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală. Dacă doriți 

mai multe informații, discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală sau accesați www.cipla.com sau puteți 

suna la 1-866-604-3268.

Care sunt ingredientele tabletelor Atazanavir și Ritonavir, 300 mg/100 mg?

Ingredient activ:atazanavir, ritonavir

Ingrediente inactive:fosfat dibazic de calciu anhidru, dioxid de siliciu coloidal, copovidonă, 
crospovidonă, hipromeloză, lactoză monohidrat, stearat de magneziu, stearil fumarat de sodiu, 
monolaurat de sorbitan, talc, oxid galben de fier. Comprimatele sunt acoperite cu un film (opadry II 
85G520033 galben) care este format din lecitină, macrogol (polietilen glicol), alcool polivinilic parțial 
hidrolizat, talc, dioxid de titan, oxid galben de fier.

Produs de:
Cipla Ltd.
Parcela nr. A – 42 (Unitatea II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Cod pin: 410 220. 
India.
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