
المعلوماتوصف على الضوء يسلط
أقراص الستخدام الالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال

ATAZANAVIR  300 ، وRITONAVIR على اطلع وفعالية. بأمان مجم 100   /مجم
.RITONAVIRو  ATAZANAVIRألقراص الكاملة الوصفات معلومات

جونسون ستيفنز ومتالزمة السمي النخري البشرة وانحالل المفرطة الحساسية وتشمل

بما شديدة ، فعل ردود ظهرت إذا العالج عن توقف الوعائية. والوذمة القصبي والتشنج

)5.5(الجلدي الطفح ذلك في
غير البيليروبين في أعراض بدون زيادات من المرضى معظم يعاني الدم:صفراء فرط

زيادة حدوث حالة في الجرعة. تقلل ال التوقف. عند عكسه يمكن والذي المباشر ،

)5.6(البديلة المسببات بتقييم قم أميناز ، الترانس إنزيم في مصاحبة

(ذلك. بعد دوري وبشكل العالج قبل المراقبة الثالثية:والدهون الكلي الكوليسترول ارتفاع
5.7(

(التوقف أو المؤقت االنقطاع في النظر عنها. اإلبالغ تم الصفراويوالتحصي الكلى تحص
5.8(
)5.9(الدم في السكر ارتفاع السكري ، لمرض تفاقم أو جديدة ببداية المرضى يصاب قد

توزيعبإعادة المرضى يصاب قد  )5.10(المناعة. تكوين إعادة بمتالزمة المرضى يصاب قد

هناك تكون وقد عفوي ، نزيف يحدث قد الهيموفيليا: )5.11(الجسم. دهون تراكم   /

)5.12(اإلضافي الثامن للعامل حاجة

الفمطريق عن لالستخدام مجم 100   /مجم 300RITONAVIR ، و  ATAZANAVIRأقراص

أقراص إلى يشار  ----------------واالستخدام االستطبابات-- - - - - - - - - - - - - - - -

Atazanavir  300 ، وRitonavir ومثبط البروتياز مثبط من مزيج مجم ، 100   /مجم

CYP3A ،  1-(1 )عدوىلعالج القهقرية للفيروسات مضادة أخرى عوامل مع لالستخدام 

HIV

أقراص تناول  ------------االستعمال وطريقة الجرعة - - - - - - - - - - - - -

Atazanavir  300 وRitonavir الطعام.مع مجم 100   /مجم

مجم 100   /مجم:)كجم35 ووزنها األقل على سنوات 6 (األطفال ومرضى الكبار•

300Tablet Ritonavir and Atazanavir ،  )2.1(الطعام. مع يوميا ًواحدة مرة

لبعض الجرعات تعديالت مع الطعام ، مع يوميا ًواحدة مرة مجم 100   /مجمحمل:•

300Tablet Ritonavir and Atazanavir ،  )2.2(المصاحبة. األدوية

أتازانافير  --------------------السلبية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atazanavir : الغثيان هي  ٪)2تساوي أو من أكبر (شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت

واألرق والقيء البطن وآالم والصداع الجلدي والطفح الصلبة اليرقان   /واليرقان

(والحمى. واالكتئاب واإلسهال العضالت وآالم والدوخة المحيطية العصبية واألعراض
، 6.16.2(

ذلك في بما (الهضمي الجهاز هي شيوعاً األكثر الجانبية التفاعالت كانت ريتونافير:

في بما (العصبية واالضطرابات  ))والسفليالعلوي (البطن وآالم والقيء والغثيان اإلسهال

)6.1(الوهن   /والتعبالجلدي والطفح  )الفموتنمل تنمل ذلك -----------والقوى الجرعة أشكال - - - - - - - - - - -
ملجم 100 و  )سلفاتأتازانافير ملجم 341.7 يعادل ما (أتازانافير ملغم 300 أقراص:

)3(ريتونافير
1-866-604-3268 الرقم على  CIPLAبـ اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ

.medwatch/www.fda.govأو  1FDA-800-1088-الرقم على  FDAأو -------------------موانع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المرضى في مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص استخدام يمُنع

عديدة حمامي المثال ، سبيل على (المعروف الحساسية فرط من يعانون الذين

هذا مكونات من ألي  )جونسونستيفنز متالزمة أو سامة ، جلدية اندفاعات أو األشكال ،

)4(المنتج.

اإلدارة تؤدي أن يمكن  األدوية------------------تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تركيز تغيير إلى مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirألقراص المشتركة

يجب وريتونافير. أتازانافير تركيز تغيير إلى األخرى األدوية تؤدي وقد األخرى األدوية

)712.3 ، 5.1 ، 4 ، (وأثناءه العالج قبل المحتملة الدوائية التفاعالت مراعاة

الفم ، طريق عن تناوله يتم الذي الميدازوالم تريازوالم ، الفوزوسين ، مع المتزامن التناول

سيمفاستاتين ، لوفاستاتين ، لوراسيدون ، إرينوتيكان ، ريفامبين ، اإلرغوت ، مشتقات

مثلجرعات تناول عند وسيلدينافيل جون ، سانت نبتة بيموزيد ، سيسابريد ، إندينافير ،

REVATIO®. )4( 

البيانات تشير حمل: ------------محددة مجموعات في استخدم - - - - - - - - - - - - - - -

الخلقية العيوب مخاطر من يزيد ال األتازانافير أن إلى المتاحة والحيوانية البشرية

)8.1(الخلفية. بمعدل مقارنة عام بشكل الرئيسية

المصاحبة العدوى  )8.2(الطبيعية. بالرضاعة ينصح ال الرضاعة:

)5.3(الكبد إنزيمات مراقبة : Cأو  Bالكبد اللتهاب
نهاية في كلوي مرض مع العالجية الخبرة ذوي المرضى في تستخدم ال الكلوي:القصور

)2.38.6 ، (الكلى غسيل طريق عن فيه التحكم يتم المرحلة
)2.48.8 ، (الكبد وظائف اختالل من يعانون الذين للمرضى به ينصح ال كبدي:اختالل

واإلحتياطات----------المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - -
المرضى. بعض في العامة العالقات فترة إطالة يحدث قد القلبي:التوصيل تشوهات

أو التوصيل نظام في مسبقاً موجود مرض من يعانون الذين المرضى عند بحذر استخدم

12.2 ، 7.3 ، 6.4 ، 5.2 ، (العامة العالقات فترة تطيل قد أخرى أدوية مع تناوله عند

17.3(
في خاصة ًالعالج ، وأثناء قبل الكبد وظائف مراقبة وفيات. حدثت الكبدية:السمية

والتهاب  Bالكبد التهاب ذلك في بما الكامنة ، الكبد أمراض من يعانون الذين المرضى

)6.48.8 ، 6.3 ، 5.3 ، (الترانساميناز في الملحوظة االرتفاعات أو  ، Cالكبد

)5.4(سريريا االقتضاء حسب العالج تعليق وفيات. حدثت البنكرياس:التهاب

تحسسيةفعل ردود عن اإلبالغ تم الحساسية:فرط   /التحسسيةالفعل ردود

إدارة من المعتمد المريض ووسم للمرضى استشارية معلومات على للحصول 17 انظر

.)(FDAوالعقاقير األغذية

2017/10المنقحة:

*المحتوياتالكامل: الوصف معلومات

االستطبابات 1 الكاملة المعلومات وصف

واالستخدام
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الدوائيةالديناميكيات 12.2

معلومات 17 والتعامل التخزين   /التوريديتم كيف 16

للمرضىاستشارية

غير الكاملة الوصفات معلومات من المحذوفة الفرعية األقسام أو األقسام  *
مدرجة.

كاملةوصفية معلومات

واالستخداماالستطبابات 1

القهقرية للفيروسات مضادة أخرى عوامل مع مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص إلى يشار

.1HIV-عدوى لعالج

االستخدام:حدود

مثبطات مقاومة بدائل بعدد العالج في الخبرة ذوي المرضى في ريتونافير   /أتازانافيراستخدام يسترشد أن يجب•

.])12.4(الدقيقة األحياء علم انظر[األساسية األولية البروتيني األنزيم

توصيات  االستعمالوطريقة الجرعة 2

العامة:الجرعات

الطعام.مع مجم 100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص تناول يجب•

الجرعة.فصل يلزم قد البروتون ، مضخة مثبطات أو المستقبالت مضادات - H.2مع المشاركة عند•

و  Atazanavirأقراص إعطاء يجب معوية ، مغلفة أو مخزنة ديدانوزين تركيبات مع مشترك بشكل تناوله عند•

، 300Ritonavir ديدانوزين.من ساعة بعد أو ساعتين قبل  )الطعاممع (مجم 100   /مجم

بهاالموصى الجرعة 2.1

الطعام.مع يوميا ًواحد قرص هي بها الموصى الجرعة : )كجم35 ووزنها األقل على سنوات 6 (واألطفال البالغين

حمل2.2

النفاس:وفترة الحمل أثناء الجرعات

أحد  ، atazanavirألتازانافير المعرضة  1HIV-بسالالت المصابات الحوامل للنساء فقط يعُطى أن يجب•

.Ritonavirو  Atazanavirأقراص مكونات

2
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عند الحمل ، من الثالث أو الثاني الثلث خالل العالج في خبرة لديهن الالئي الحوامل للنساء به يوصى ال•

بيانات توجد ال مطلوبة. أتازانافير من العالية الجرعات ألن تينوفوفير أو مستقبالت مضادات - H2مع تناولهما

النساء في والتينوفوفير المستقبالت مضادات - H.2من كل مع لالستخدام أتازانافير بجرعة للتوصية كافية

العالجية.الخبرة ذوات الحوامل

األحداث عن بحثاً كثب عن المرضى مراقبة يجب ذلك ، ومع الوالدة. بعد ما لمرضى الجرعة تعديل يلزم ال•

التعرض يكون أن يمكن  ، Tablets Ritonavirو  Atazanavirمكونات أحد وهو  ، atazanavirألن الضائرة

)12.3(السريري األدوية وعلم  )8.1(محددة فئات في االستخدام انظر [الوالدة. بعد األولين الشهرين خالل أعلى
.[

الكلويالقصور2.3

الساذج:العالج مرضى

كلوي مرض من يعانون والذين العالج في السذاجة من يعانون الذين المرضى ذلك في بما الكلوي ، القصور من يعانون الذين للمرضى الجرعة تعديل يلزم ال

الكلى.غسيل طريق عن فيه التحكم يتم النهائية المرحلة في

العالجية:الخبرة ذوي المرضى

الذين الخبرة ذوي - البشرية المناعة نقص بفيروس المعالجين للمرضى  Ritonavirو  Atazanavirأقراص تدار أن ينبغي ال

. ])8.7(محددة فئات في االستخدام انظر [الكلى. غسيل طريق عن فيه التحكم يتم األخيرة مراحله في كلوي مرض من يعانون

كلوي.بقصور المصابين العالج في الخبرة ذوي اآلخرين للمرضى الجرعة تعديل يلزم ال

كبدياختالل2.4

دراسة يتم لم ألنه كبدي ، اختالل من يعانون الذين المرضى في  Ritonavirو  Atazanavirأقراص باستخدام ينُصح ال

atazanavir  معritonavir  فئات في واالستخدام  )5.3(واالحتياطات التحذيرات نرى[السكان. من الفئة هذه في

.])8.8(محددة

القوةونقاط الجرعة أشكال 3

مجم 100 و  )سلفاتأتازانافير مجم 341.7 يعادل ما (أتازانافير من مجم 300 على وريتونافير أتازانافير أقراص تحتوي

 “SVN”حرف عليها منقوش بغشاء ومغلفة الجانبين ، من محدبة كبسولة ، شكل على اللون صفراء األقراص ريتونافير.

اآلخر.الجانب على وسهل واحد جانب على

موانع4

مجم:100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص تستطب ال

اندفاعات األشكال ، عديدة حمامي المثال ، سبيل على (المعروف الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في•

المنتج.هذا مكونات من ألي  )جونسونستيفنز متالزمة أو سامة ، جلدية

تركيزات فيها ترتبط والتي للتخليص ،  UGT1A1أو  CYP3Aعلى كبير بشكل تعتمد التي األدوية مع تناوله عند•

في الموانعة األدوية من وغيرها األدوية هذه سرد يتم الحياة. تهدد أو   /وخطيرة بأحداث المرتفعة البالزما

1.الجدول

انظر (أتازانافير فعالية وفقدان التعرض انخفاض إلى تؤدي وقد  CYP3Aبشدة تحفز التي األدوية مع تناوله عند•

.)1الجدول

3
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Ritonavirو  Atazanavirأقراص مع الممنوعة األدوية 1: الجدول
داخل الممنوعة العقاقير
الفصل

أتازانافير السريريالتعليقالمخدراتفئة

األدريناليةمستقبالت - 1 ألفا

خصم

أن يمكن والتي الفوزوزين ، تركيزات زيادة احتماليةالفوزوسين

الدم.ضغط انخفاض إلى تؤدي

مهددة أو   /وخطيرة فعل ردود حدوث احتماليةرانوالزينانتيانغينال

للحياة.

درونيدارون ، أميودارون ،النظمالضطراب مضاد

بروبافينون ، فليكاينيد ،

كينيدين

القلبضربات انتظام عدم حدوث احتمال

للحياة مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث يحتملأكولشيسينللنقرسمضاد

الكبديأو   /والكلوي القصور مرضى لدى

في أتازانافير تركيزات من كبير بشكل ريفامبين يقللريفامبينالبكتيريامضادات

العالجي التأثير فقدان إلى يؤدي قد مما البالزما ،

المقاومة.وتطوير

مع يتداخل وقد  UGT1A1 Atazanavirيثبطإرينوتيكاناألوراممضادات

سمية زيادة إلى يؤدي مما  ، irinotecanاستقالب

irinotecan.

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث يحتمللوراسيدونالذهانمضادات

وريتونافير.أتازانافير مع تناولها تم إذا للحياة

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث احتمالبيموزيد

القلب.ضربات انتظام عدم مثل للحياة

الفم طريق عن تريازوالم ،البنزوديازيبينات

الميدازوالم

نطاق على الفموي والميدازوالم التريازوالم استقالب يتم

.CYP3A4بواسطة واسع

الميدازوالم أو للتريازوالم المتزامن التناول يتسبب قد

حدوث في أتازانافير مع الفم طريق عن تناوله يتم الذي

احتمالية البنزوديازيبينات. هذه تركيز في كبيرة زيادات

التخدير مثل للحياة مهددة أو   /وخطيرة أحداث حدوث

التنفسي.الجهاز خمود أو المتزايد أو المطول

هيدروإرغوتامين ،ثنائياألرغوتمشتقات

إرغونوفين ، إرغوتامين ،

ميثيلرجونوفين

مثل للحياة مهددة أو   /وخطيرة أحداث حدوث احتمالية

الوعائي بالتشنج تتميز التي الحادة اإلرغوت سمية

األخرى.واألنسجة األطراف تروية ونقص المحيطي

مهددة أو   /وخطيرة تفاعالت حدوث احتمالسيسابريدالهضميالجهاز حركة وكيل

القلب.ضربات انتظام عدم مثل للحياة

عشبة (جون سانت نبتةالعشبيةالمنتجات

)يوحناالقديس
ومقاومة الفيروسية االستجابة فقدان إلى يؤدي قد

وريتونافير.ألتازانافير محتملة

CoA-HMGاختزال
مثبطات

بما عضلي اعتالل مثل خطيرة فعل لردود المحتملةسيمفاستاتينلوفاستاتين ،

الربيدات.انحالل ذلك في

استخدامه عند بسيلدينافيلPDE5مثبط

الرئةلعالج

الشريانيالدم ضغط ارتفاع

(بالسيلدينافيل المرتبطة الضائرة لألحداث محتمل
ضغط وانخفاض البصرية ، االضطرابات تشمل والتي

.ء)واإلغماوالقساح ، الدم ،

وإندينافيرأتازانافير من كل يرتبطإندينافيرالبروتينياألنزيم مثبطات
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.)المقترنغير (المباشر غير الدم بيليروبين فرط
التنفسي.الجهاز خمود أو زيادة أو طويلة لفترات التخديرتريازوالمالفم ، طريق عن الميدازوالمالمنومات  /المسكنات

طبيعية.والكلى الكبد وظائف من يعانون الذين المرضى في الكولشيسين لجرعات )7(8 الجدول الدوائية ، التفاعالت نرىأ

االنتصاب.ضعف لعالج جرعات تناول عند السيلدينافيل إدارة في المشاركة أجل من )7(8 الجدول الدوائية ، التفاعالت نرىب

واالحتياطاتالتحذيرات 5

الدوائيةالتفاعالت 5.1

أتازنافير
قد التي الضائرة األحداث بسبب أتازانافير مع استخدامها يمنع التي باألدوية قائمة على للحصول 1 الجدول انظر

8 الجدول إلى الرجوع يرجى . ])4(موانع  انظر[الفيروسي النشاط فقدان أو الهامة ، الدوائية والتفاعالت الحياة ، تهدد

.])7.3(الدوائية التفاعالت انظر[مهمة تكون أن يحتمل التي األخرى والتفاعالت الثابتة الدوائية للتفاعالت

العامةالعالقات فترة إطالة   /القلبيالتوصيل تشوهات 5.2

أتازنافير
المتطوعين في المرضى. بعض في القلب كهربية مخطط في العامة العالقات فترة يطيل  Atazanavirأن ثبت لقد

على عام بشكل ومقتصرة أعراض بدون  )(AVالبطيني األذيني التوصيل في التشوهات كانت والمرضى ، األصحاء

في أخرى وتشوهات الثانية الدرجة من  AVإحصار عن تقارير هناك كانت األولى. الدرجة من البطيني األذين إحصار

القلب تخطيط تضمنت التي السريرية التجارب في . ])10(مفرطة جرعة و)6.4(العكسية التفاعالت انظر[التوصيل

 =ن ( atazanavirtبـ المعالجين المرضى من 5.9٪ في أعراض بدون األولى الدرجة من  AVإحصار لوحظ الكهربائي ،
بـ المعالجين المرضى من 10.4٪  ، )252 =العدد ( ritonavir/  lopinavirبـ المعالجين المرضى من ٪5.2  ، )920

nelfinavir ) الدراسة في . )329 =ن (إيفافيرينز بـ المعالجين المرضى من 3.0٪ و  ، )48 = نAI424-045  لوحظ

/116(٪ 5 و ريتونافير   /بأتازانافيرالمعالجين المرضى من  )118/6(٪ 5 في أعراض بدون األولى الدرجة من  AVإحصار
بسبب الدراسة. أثناء القلب كهربية مخطط لقياسات خضعوا الذين ريتونافير   /بلوبينافيرالمعالجين المرضى من  )6

المثال ، سبيل على (مسبقاً الموجود التوصيل نظام مرض من يعانون الذين المرضى في المحدودة السريرية الخبرة

[المرضى. هؤالء عند بحذر أتازانافير استخدام يجب  ، )الثالثةأو الثانية الدرجة من  AVكتلة أو األولى الدرجة من  AVكتلة
.])12.2(السريرية الصيدلة علم نرى

ريتونافير
الثانية الدرجة من بطيني أذيني إحصار حاالت عن اإلبالغ تم المرضى. بعض لدى العامة العالقات فترة ريتونافير يطيل

المرضى.في الثالثة أو

نظام وتشوهات الكامنة ، الهيكلية القلب أمراض من يعانون الذين المرضى في بحذر ريتونافير استخدام يجب

المرضى هؤالء يكون قد حيث القلب ، عضلة واعتالل اإلقفارية ، القلب وأمراض مسبقاً ، الموجودة التوصيل

القلبي.التوصيل في باضطرابات اإلصابة لخطر معرضين

العالقات فترة تطيل التي األخرى األدوية مع لريتونافير المشترك لإلعطاء العامة العالقات فترة على التأثير تقييم يتم لم

لذلك ، نتيجة . )وأتازانافيروالديجوكسين األدرينالية بيتا وحاصرات الكالسيوم قنوات حاصرات ذلك في بما (العامة

يوصى . CYP3Aبواسطة استقالبها يتم التي األدوية تلك مع خاصة بحذر ، األدوية هذه مع ريتونافير تناول يتم أن يجب

السريرية.بالمراقبة

الكبدية التفاعالت   /الكبديةالسمية 5.3
أتازانافير

تركيزات زيادة يمكن ألنه الكبد وظائف في اختالل من يعانون الذين للمرضى أتازانافير إعطاء عند الحذر توخي يجب

في الملحوظة االرتفاعات أو  Cأو  Bالكبد التهاب في الكامنة الفيروسية بالعدوى المصابون المرضى يكون قد أتازانافير.

التطورمن بمزيد لإلصابة متزايد خطر في العالج قبل الترانساميناسات
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العالج بدء قبل الكبدية المخبرية الفحوصات إجراء يجب المرضى ، هؤالء في كبدي. تعويض أو أمين ناقلة ارتفاعات

.])8.8(محددة فئات في استخدامها و )6.3(العكسية التفاعالت انظر[العالج وأثناء بأتازانافير

ريتونافير
واليرقان والسريري الطبيعي الكبدي لاللتهاب األعلى الحد أضعاف 5 تتجاوز الكبد أميناز ترانس في ارتفاعات حدثت

يكون قد القهقرية. للفيروسات مضادة أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده ريتونافير يتلقون الذين المرضى في

الحذر توخي يجب لذلك ، . Cأو  Bالكبد التهاب من يعانون الذين المرضى في الترانساميناز الرتفاع متزايد خطر هناك

التهاب أو الكبد ، إنزيم تشوهات أو مسبقاً ، الموجودة الكبد أمراض من يعانون الذين للمرضى ريتونافير إعطاء عند

من األولى الثالثة األشهر خالل خاصة المرضى ، هؤالء في  ALT/  ASTمراقبة زيادة االعتبار في يؤخذ أن يجب الكبد.

.])8.8(محددة فئات في استخدامها انظر[ريتونافير عالج

في عام بشكل هذه حدثت وقد الوفيات. بعض ذلك في بما الكبد ، وظائف اختالل عن سريرية تقارير هناك كانت

المتقدم.اإليدز بمرض المصابين أو   /ومصاحبة أدوية عدة يتناولون الذين المرضى

البنكرياسالتهاب 5.4

بارتفاع أصيبوا الذين أولئك ذلك في بما ريتونافير ، عالج يتلقون الذين المرضى في البنكرياس التهاب لوحظ

البشرية المناعة نقص فيروس بمرض المصابون المرضى يكون قد وفيات. لوحظت الحاالت بعض في الدم. شحوم

(واالحتياطات التحذيرات انظر[البنكرياس والتهاب الثالثية الدهون مستوى بارتفاع اإلصابة لخطر عرضة أكثر المتقدم
في شذوذ أو  )البطنفي ألم قيء ، غثيان ، (سريرية أعراض ظهور حالة في البنكرياس التهاب مراعاة يجب . )]5.7

المرضى تقييم يجب البنكرياس. بالتهاب توحي التي  )األميليزقيم أو الدم في الليباز زيادة مثل (المختبرية القيم

البنكرياس.التهاب تشخيص تم إذا بالريتونافير العالج إيقاف ويجب األعراض أو العالمات هذه عليهم تظهر الذين

طفح   /الحساسيةفرط   /التحسسيةالفعل ردود 5.5

أتازانافير

20 حوالي في  )السببيةعن النظر بغض الدرجات ، جميع (جلدي طفح حدث للرقابة ، الخاضعة السريرية التجارب في

أسبوعاً 7.3 السريرية الدراسات في الجلدي الطفح ظهور وقت متوسط   كان بأتازانافير. عولجوا الذين المرضى من ٪

إلى خفيف حطاطي جلدي طفح عام بشكل الجلدي الطفح كانت أسبوعاً. 1.4 الجلدي الطفح مدة متوسط   وكان

من أكبر بمعدل تحدث (شديد أو متوسط   جلدي لطفح العالج عن الناشئة العكسية التفاعالت تقديم يتم متوسط.

أتازانافير مع الجرعات استمرت ما غالباً . ])6.1(العكسية التفاعالت انظر[الفردية السريرية للدراسات  ٪)2 يساوي أو

السريرية التجارب في الجلدي الطفح عن التوقف معدل كان الجلدي. بالطفح أصيبوا الذين المرضى في انقطاع دون

ستيفنز متالزمة حاالت عن اإلبالغ تم شديد. جلدي طفح حدوث حالة في  Atazanavirإيقاف يجب 1٪. من أقل

وفرط الدوائي ، الجلدي الطفح ذلك في بما السام ، الجلدي والطفح األشكال ، عديدة الحمامي جونسون ،

.])4(موانع انظر[أتازانافير يتلقون الذين المرضى في  ، )(DRESSالجهازية واألعراض الحمضات

ريتونافير
والوذمة القصبي ، والتشنج الخفيف ، الجلدي والطفح الشرى ، ذلك في بما تحسسية فعل ردود عن اإلبالغ تم

ستيفنز ومتالزمة السمي النخري البشرة وانحالل المفرطة الحساسية حاالت عن اإلبالغ تم كما ريتونافير. مع الوعائية

شديدة.فعل ردود ظهرت إذا العالج عن توقف جونسون.

الدمبيليروبين فرط 5.6
 )المقترنغير (المباشر غير البيليروبين في أعراض بدون ارتفاعات من أتازانافير يتناولون الذين المرضى معظم يعاني

عن التوقف عند الدم بيليروبين فرط هذا عكس يمكن . transferase )UGT(  glucuronosyl-UDPبتثبيطالمرتبط

المسببات أجل من الدم بيليروبين فرط مع تحدث التي الكبد أميناز ترانس ارتفاعات تقييم يجب أتازانافير. تناول

البيليروبين مستوى في مستمر ارتفاع من يعانون الذين للمرضى متاحة المدى طويلة أمان بيانات توجد ال البديلة.

كان إذا ألتازانافير القهقرية للفيروسات المضاد البديل العالج في النظر يمكن عادي. حد ألقصى مرات 5 من أكبر الكلي

جرعة بتخفيض ينصح ال للمرضى. تجميلية مخاوف يمثل البيليروبين بارتفاع المرتبط الصلبة اليرقان أو اليرقان

طويلةفترة منذ أتازانافير
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.])6.16.2 ، (العكسية التفاعالت انظر[المخفضة الجرعات فعالية تثبت لم

الدهوناضطرابات 5.7

والدهون الكلي الكوليسترول تركيز في كبيرة زيادات إلى ساكوينافير مع باالشتراك أو وحده بالريتونافير العالج أدى

بالريتونافير العالج بدء قبل والكوليسترول الثالثية الدهون اختبار إجراء يجب . ])6.1(العكسية التفاعالت انظر[الثالثية

أي االعتبار في األخذ مع سريرياً ، المناسب بالشكل الدهون اضطرابات إدارة يجب العالج. أثناء دورية فترات وعلى

ريتونافيرمع محتملة دوائية دوائية-تفاعالت

.])7(الدوائية التفاعالت و)4(موانع انظر[ CoA HMGاختزال ومثبطات

صفراويوتحص الكلية تحص 5.8
العالج يتلقون الذين البشري المناعي العوز فيروس بعدوى المصابين المرضى في الكلية تحص حاالت عن اإلبالغ تم

اإلبالغ تم ألنه نظراً مضاعفات. لديهم وبعضهم إضافية إدارة أجل من االستشفاء إلى المرضى بعض احتاج أتازانافير.

أعراض أو عالمات ظهور حالة في للتكرار. تقديرات إجراء يمكن فال السريرية ، الممارسة أثناء طواعية األحداث هذه عن

)6.4(العكسية التفاعالت انظر[العالج عن التوقف أو المؤقت التوقف اعتبار يمكن صفراوي ، تحص أو   /والكلية تحص
[.

الدوائيةالتفاعالت بسبب الخطيرة العكسية التفاعالت خطر 5.9
بواسطة استقالبها يتم التي األدوية يتلقون الذين المرضى في  ، CYP3Aمثبط ريتونافير ، مع أتازانافير بدء يؤدي قد

CYP3A  بواسطة استقالبها يتم التي األدوية تناول بدء أوCYP3A  مع أتازانافير بالفعل يتلقون الذين المرضى في

أو تثبط التي األدوية بدء يؤدي قد . CYP3Aبواسطة استقالبها يتم التي لألدوية البالزما تركيزات زيادة إلى ريتونافير ،

إلى:التفاعالت هذه تؤدي قد التوالي. على ريتونافير ، مع أتازانافير تركيزات تقليل أو زيادة إلى  CYP3Aتحفز

مميتة أو للحياة مهددة أو خطيرة أحداث إلى تؤدي أن المحتمل من والتي سريرياً ، المهمة السلبية الفعل ردود•

المصاحبة.لألدوية المتزايد التعرض من

ريتونافير.مع ألتازانافير التعرض زيادة من سريريا الهامة السلبية الفعل ردود•

المقاومة.تطور واحتمال ريتونافير مع ألتازانافير العالجي التأثير فقدان•

ذلك في بما والمعروفة ، الهامة الدوائية التفاعالت هذه إدارة أو لمنع خطوات على للحصول 8 الجدول انظر

العالج وأثناء قبل الدوائية التفاعالت إمكانية في النظر . )]7.3(الدوائية التفاعالت انظر [الجرعاتتوصيات

العكسية التفاعالت ومراقبة ريتونافير ؛   /بأتازانافيرالعالج أثناء المصاحبة األدوية مراجعة ريتونافير ؛   /بأتازانافير

.)]7(الدوائية والتفاعالت  )4(االستعمال موانع انظر [المصاحبةباألدوية المرتبطة

الدمفي السكر ارتفاع   /السكريداء 5.10

المرضى في الدم في السكر وارتفاع مسبقاً ، الموجود السكري داء وتفاقم الجديد ، السكري داء ظهور عن اإلبالغ تم

أتازانافير ذلك في بما البروتيني ، األنزيم بمثبطات العالج يتلقون الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين

هذه لعالج الفم طريق عن الدم سكر عوامل أو األنسولين جرعة تعديل أو بدء إما المرضى بعض طلب وريتونافير.

األنزيم بمثبطات العالج عن توقفوا الذين المرضى في السكري. الكيتوني الحماض يحدث الحاالت ، بعض في األحداث.

الممارسة أثناء طواعية األحداث هذه عن اإلبالغ تم ألنه نظراً الحاالت. بعض في الدم في السكر ارتفاع استمر البروتيني ،

وهذه البروتيني األنزيم بمثبطات العالج بين سببية عالقة تحديد يتم ولم للتكرار تقديرات إجراء يمكن ال السريرية ،

 انظر[السكري داء تفاقم أو الجديد ، السكري داء ظهور أو الدم ، في السكر ارتفاع مراقبة اعتبارك في ضع األحداث.

.])6.4(العكسية التفاعالت

المناعةتكوين إعادة متالزمة 5.11
بعالج عولجوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في المناعة تكوين إعادة متالزمة عن اإلبالغ تم

بمضادات المركب العالج من األولية المرحلة خالل وريتونافير. أتازانافير ذلك في بما القهقرية ، للفيروسات مضاد

بالتهابلديهم المناعة جهاز يستجيب الذين المرضى يصاب قد القهقرية ، الفيروسات
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المتكيسة للخاليا ،المضخم الفيروس العدوى الطيريةالمتفطرة مثل(المتبقية أو البطيئة االنتهازية للعدوى االستجابة

والعالج.التقييم من مزيداً تتطلب قد والتي  ، )السلأو الرئوي ، االلتهاب جيروفيتشيالرئوية

 )باريهغيالن ومتالزمة العضالت ، والتهاب جريفز ، مرض مثل (الذاتية المناعة اضطرابات حدوث عن أيضاً اإلبالغ تم
من أشهر عدة بعد يحدث أن ويمكن تنوعاً ، أكثر يكون البدء وقت فإن ذلك ، ومع المناعة ، تكوين إعادة عملية في

العالج.بدء

الدهونتوزيع إعادة 5.12

(الرحم عنق ظهر في الدهون وتضخم المركزية ، السمنة ذلك في بما الجسم دهون تراكم   /توزيعإعادة مالحظة تمت
يتلقون الذين المرضى في  "كوشنويدمظهر "و الثدي ، وتضخم الوجه ، وهزال المحيطي ، والهزال  ، )الجاموسحدبة

وجود يثبت لم حالياً. معروفة غير األحداث لهذه المدى طويلة والنتائج اآللية القهقرية. الفيروسات بمضادات العالج

سببية.عالقة

الهيموفيليا5.13
مرضى في المفصل ، والتهاب العفوية الجلدية الدموية األورام ذلك في بما النزيف ، زيادة عن تقارير هناك كانت

العامل إعطاء تم وريتونافير. أتازانافير ذلك في بما البروتيني ، األنزيم بمثبطات المعالجين  Bو  Aالنوع من الهيموفيليا

البروتيني األنزيم بمثبطات العالج استمر عنها ، المبلغ الحاالت نصف من أكثر في المرضى. بعض في إضافي الثامن

األحداث.وهذه البروتيني األنزيم بمثبطات العالج بين سببية عالقة تحديد يتم لم تقديمه. أعيد أو

المتقاطعةالمقاومة   /المقاومة5.14

وريتونافير. أتازانافير ذلك في بما البروتيني ، األنزيم مثبطات بين المتصالبة المقاومة من مختلفة درجات لوحظت وقد

.])12.4(السريرية الصيدلة علم انظر[األخرى البروتيني األنزيم لمثبطات الالحق االستخدام أتازانافير مقاومة تمنع ال قد

المعمليةاالختبارات 5.15

وحمض  CPKو  GGTو   )ALT( SGPTو  )SGOT )ASTووالكوليسترول الثالثية الدهون من يزيد ريتونافير أن ثبت

أي ظهور حالة في أو دورية فترات وعلى بالريتونافير العالج بدء قبل المناسبة المخبرية الفحوصات إجراء يجب البوليك.

العالج.أثناء سريرية أعراض أو عالمات

6
العالمات.وضع من أخرى أقسام في التفصيل من بمزيد التالية السلبية التفاعالت مناقشة تمت

])5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر[الدوائية التفاعالت•
])5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر[العامة العالقات فترة إطالة   /القلبيالتوصيل تشوهات•
])5.5(واالحتياطات التحذيرات انظر[الجلدي الطفح   /الحساسيةفرط   /التحسسيةالفعل ردود•
])5.3(واالحتياطات التحذيرات انظر[الكبدية التفاعالت   /الكبديةالسمية•
])5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر[الدم بيليروبين فرط•
])5.8(واالحتياطات التحذيرات انظر[صفراوي وتحص الكلية تحصي•
])5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر[البنكرياس التهاب•

العكسيةالتفاعالت

التي العكسية التفاعالت معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب في لوحظت

الممارسة.في المالحظة المعدالت تعكس

البالغينعند السريرية التجارب تجربة 6.1

السذاجةالبالغين المرضى عالج في السلبية الفعل ردود
-1 البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً مريضاً 1625 إلى للعالج الساذجين غير البالغين لدى أتازانافير سالمة ملف يستند

مجم.100 ريتونافير مع مجم 300 أتازانافير مريضا 536 تلقى السريرية. التجارب في

8

4173147المرجعي: الرقم



الجلدي.والطفح اليرقية الصلبة   /واليرقانالغثيان هي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت

المرضى من 2٪ تساوي أو من أكبر في شديدة أو معتدلة شدة ذات منتقاة سريرية عكسية تفاعالت عرض تم

في  mg  100ritonavirمع  mg  300Atazanavirذلك في بما المركب العالج يتلقون الذين للعالج الساذجين

2.الجدول

في عنها اإلبالغ تم شديدة أو متوسطة شدة من أالمختارةالمعالجة عن الناتجة العكسية التفاعالت 2: الجدول

AI424-138دراسة بالسذاجة ،من يعانون الذين البالغين مرضى من ٪ 2 تساوي أو من أكبر

جأسبوعا96ًجأسبوعا96ً

100 ريتونافير مع مجم 300 أتازانافير

وتينوفوفيرً )يومياواحدة مرة (مجم

دإمتريسيتابينمع

ريتونافيرمع مجم 400 لوبينافير
 ً)يوميامرتين (مجم 100

دإمتريسيتابينمع وتينوفوفير

)437 =ن ()441 =ن (

الهضميالجهاز

٪8٪4غثيان

*٪5الصلبةاليرقان   /اليرقان
٪12٪2إسهال

والمالحقالجلد

٪2٪3متسرع

هذا.العالج ذراع في تقرير يوجد ال  *

العالج.بنظام المعروفة غير أو المؤكدة أو المحتملة أو المحتملة العالقة ذات األحداث يشمل أ

أتازانافير.على يحتوي نظام على بناء ًب

العالج.وقت متوسط   ج

يومياً.واحدة مرة إمتريسيتابين مجم 200 تينوفوفير ، مجم 300 ثابتة: جرعة كمجموعة د

العالجيةالخبرة ذوي البالغين المرضى في السلبية الفعل ردود
في -1 البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً مريضاً 119 على العالج في الخبرة ذوي البالغين في أتازانافير أمان ملف يعتمد

السريرية.التجارب

عضلي.وألم اليرقان الصلبة   /اليرقانهي شيوعا األكثر السلبية الفعل ردود

المرضى من ٪ 2 تساوي أو من أكبر عنها المبلغ الشديدة أو المعتدلة الشدة ذات المختارة السريرية العكسية التفاعالت

3.الجدول في معروضة  ritonavir/  Atazanavirيتلقون الذين الخبرة ذوي

شديدةأو معتدلة شدة من أالمختارةالمعالجة عن الناتجة العكسية التفاعالت 3: الجدول

بالعالج ،في الخبرة ذوي من البالغين المرضى من ٪ 2 يساوي أو من أكبر في عنها اإلبالغ تم

AI424-045دراسة

جأسبوعا48ً

مجم300 /100ريتونافير   /اتازانافير

NRTI +تينوفوفير  +يوميا ًواحدة مرة

جأسبوعا48ً

مجم400 /100ريتونافير   /لوبينافير

+تينوفوفير  +ديوميامرتين
NRTI

)118 =ن ()119 =ن (
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ككلالجسد

*٪2حمُى
الهضميالجهاز

*٪9الصلبةاليرقان   /اليرقان
٪11٪3إسهال

٪2٪3غثيان

العصبيالجهاز

٪1<٪2كآبة

الهيكليالعضلي الجهاز

*٪4عضليألم

هذا.العالج ذراع في تقرير يوجد ال  *

العالج.بنظام المعروفة غير أو المؤكدة أو المحتملة أو المحتملة العالقة ذات األحداث يشمل أ

أتازانافير.على يحتوي نظام على بناء ًب

العالج.وقت متوسط   ج

الساذجينالمرضى عالج في المختبر شذوذ
ذلك في بما المركب بالعالج عالجهم تم والذين العالج سذاجة من يعانون الذين البالغين للمرضى المئوية النسب عرض يتم

mg  300atazanavir  معmg  100ritonavir  4.الجدول في 4 إلى 3 الدرجة من المختبر تشوهات مع

البالغينمن ٪ 2 تساوي أو من أكبر في عنها اإلبالغ تم التي 4 إلى 3 الصف من المختبر تشوهات 4: الجدول

AI424-138دراسة أالسذاجة ،من يعانون الذين المرضى

مع مجم 300 أتازانافير بأسبوعا96ً

واحدةمرة (مجم 100 ريتونافير

معوتينوفوفير  )يوميا

دإمتريسيتابين

)441 =ن (

بأسبوعا96ً

مجم400 لوبينافير

مجم 100 ريتونافير مع
وتينوفوفيريوميا ًمرتين
دإمتريسيتابينمع

)437 =ن ( جحدعامل

عالٍكيمياء

AST/  SGOTULN × ≤5.13٪1٪

ALT/  SGPTULN × ≤5.13٪2٪

ULN × ≤2.644٪>1٪الكليالبيليروبين

ULN × ≤2.12٪2٪ليباز

ULN × ≤5.18٪7٪كينازالكرياتين

٪25٪11ديسيلتر  /مجم240 ≥الكليالكولسترول

قليلالدمأمراض

٪2٪35مم  /خلية750 <العدالت

أتازانافير.على يحتوي نظام على بناء ًأ

العالج.وقت متوسط   ب

ULN =للطبيعي األعلى .الحد ج
يومياً.واحدة مرة إمتريسيتابين مجم 200 تينوفوفير ، مجم 300 ثابتة: جرعة كمجموعة د

العالجيةالخبرة ذوي المرضى في المختبر تشوهات
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ritonavirذلك في بما تركيبي بعالج عولجوا الذين العالج في الخبرة ذوي البالغين للمرضى المئوية النسب عرض يتم
/  atazanavir  5.الجدول في 4 إلى 3 الدرجة من المختبر تشوهات مع

المرضى من 2٪ تساوي أو من أكبر في عنها اإلبالغ تم التي 4 إلى 3 الصف من المختبر تشوهات 5: الجدول
أAI424-045دراسة العالج ، في الخبرة ذوي البالغين

بأسبوعا48ً

ريتونافير  /أتازانافير

يومياًواحدة مرة مجم 300 /100

NRTI +تينوفوفير  +

بأسبوعا48ً

ريتونافير  /لوبينافير

مرتينمجم 400 /100

+تينوفوفير  +داليومي
NRTI

)118 =ن ()119 =ن (جحدعامل

عالٍكيمياء

AST/  SGOTULN × ≤5.13٪3٪

ALT/  SGPTULN × ≤5.14٪3٪

ULN × ≤2.649٪>1٪الكليالبيليروبين

ULN × ≤2.15٪6٪ليباز

ULN × ≤5.18٪8٪كينازالكرياتين

٪26٪25ديسيلتر  /مجم240 ≥الكليالكولسترول

٪12٪8ديسيلتر  /مجم751الثالثيةالدهون

٪1<٪5ديسيلتر  /مجم251 ≥الجلوكوز

قليلالدمأمراض

٪3٪32مم  /خلية50000 <الصفائح

٪8٪37مم  /خلية750 <العدالت

أتازانافير.على يحتوي  )أنظمة(نظام على بناء ًأ

العالج.وقت متوسط   ب

ULN =للطبيعي األعلى .الحد ج

الساذجينالمرضى عالج في األساس خط من التغيير الدهون ،

-cholesterolو  cholesterol-LDLفي األساس خط من التغييرات عرض يتم  ، AI424-034ودراسة  AI424-138لدراسة بالنسبة

HDL  6.الجدول في الثالثية والدهون الكوليسترول وإجمالي
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AI424-138دراسة األساس ، خط من التغيير متوسط   الدهنية ، القيم6:الجدول

الميالدقبل ريتونافير  /لوبينافيربأ ، ريتونافير  /أتازانافير

باسيلي

شرقشمال

باسيلي

شرقشمال 96األسبوع48األسبوع96األسبوع48األسبوع

د  /ملغ

إل
د  /ملغ

إل
تشان

دالكتريكجنرال

د  /ملغ

إل
تشان

دالكتريكجنرال

د  /ملغ

إل
د  /ملغ

إل
تشان

دالكتريكجنرال

د  /ملغ

إل
تشان

دالكتريكجنرال

42 =ن (

)ه8
37 =ن (

)ه2
37 =ن (

)ه2
34 =ن (

)ه2
34 =ن (

)ه2
42 =ن (

)ه4
33 =ن (

)ه5
33 =ن (

)ه5
29 =ن (

)ه1
29 =ن (

)ه1
LDL-

F92105+ 14٪105+ 14٪93111+ 19٪110+ 17٪الكوليسترول

HDL-
F3746+ 29٪44+ 21٪3648+ 37٪46+ 29٪الكوليسترول

المجموع

F149169+ 13٪169+ 13٪150187+ 25٪186+ 25٪الكوليسترول

F126145+ 15٪140+ 13٪129194+ 52٪184+ 50٪الثالثيةالدهون

مرة إمتريسيتابين مجم 200 تينوفوفير ، مجم 300 ثابتة: جرعة مع يوميا ًواحدة مرة مجم 100 ريتونافير مع مجم 300 أتازانافيرأ

يوميا.ًواحدة

تم األساس ، في التحليالت. هذه في الدم في الدهون خفض عوامل بدء بعد عليها الحصول تم التي القيم تضمين يتم لمب

ritonavir/  atazanavirذراع في 1٪ و  ritonavir/  lopinavirالعالج ذراع في 1٪ في الدم في الدهون خفض عوامل استخدام
في 2٪ و  ritonavir/  lopinavirالعالج ذراع في 8٪ بنسبة الدم في الدهون خفض عوامل استخدام تم 48 ، األسبوع خالل .

العالج ذراع في 10٪ بنسبة الدم في الدهون خفض عوامل استخدام تم 96 ، األسبوع خالل . ritonavir/  atazanavirذراع

ritonavir/  lopinavir  ذراع في 3٪ وritonavir/  atazanavir.

واحدة مرة إمتريسيتابين مجم 200 تينوفوفير مجم 300 ثابتة بجرعة يوميا ًمرتين مجم 100 ريتونافير مع مجم 400 لوبينافيرج

يوميا.ً

واألسبوع األساس خط من كل بقيم للمرضى األساس خط من المريض داخل التغييرات متوسط   هو األساس خط من التغييرد

التوالي.على 96 ، األسبوع أو 48 واألسبوع األساس خط قيم في بسيطاً اختالفاً يمثل وال 96 األسبوع أو 48

ه

F
الكثافة منخفض الدهني البروتين كوليسترول قياس تم الذين المرضى عدد

صيام.لديهم.

العالجيةالخبرة ذوي المرضى في األساس خط من التغيير الدهون ،
والكلي ، والكوليسترول الكثافة ، عالي الدهني البروتين وكوليسترول الكثافة ، منخفض الدهني البروتين كوليسترول في األساس خط من التغييرات فإن  ، AI424-045للدراسة بالنسبة

مع منه ريتونافير   /أتازانافيرمع أقل الدم شحميات لعسر الملحوظ الحجم كان 7. الجدول في الثالثية الدهون تظهر

النتائج.هذه لمثل السريري التأثير إثبات يتم لم ذلك ، ومع ريتونافير.   /لوبينافير
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AI424-045دراسة األساس ، خط من التغيير متوسط   الدهنية ، القيم7:الجدول

الميالدقبل ريتونافير  /لوبينافيربأ ، ريتونافير  /أتازانافير

حدود
ديسيلتر  /ملغ

)ه111 =ن (

48األسبوع

ديسيلتر  /ملغ

)ه75 =ن (

48األسبوع

ديتغيرون

)ه74 =ن (

حدود
ديسيلتر  /ملغ

)ه108 =ن (

48األسبوع

ديسيلتر  /ملغ

)ه76 =ن (

48األسبوع

ديتغيرون

)ه73 =ن (
LDL-F10898-10٪104103+ 1٪كوليسترول

الكثافةعالي الدهني البروتين كوليسترول
4039 -7٪3941+ 2٪

٪6 +181187٪8- 188170الكليالكولسترول

F215161 -4٪196224+ 30٪الثالثيةالدهون

أ

ب

.1NRTI  +تينوفوفير  +ريتونافير  +يوميا ًواحدة مرة مجم 300 أتازانافير

تم األساس ، في التحليالت. هذه في الدم في الدهون خفض عوامل بدء بعد عليها الحصول تم التي القيم تضمين يتم لم

  /ritonavirذراع في 4٪ و  ritonavir/  lopinavirالعالج ذراع في 4٪ في الدم في الدهون خفض عوامل استخدام

atazanavir . العالج ذراع في 19٪ بنسبة الدم في الدهون خفض عوامل استخدام تم 48 ، األسبوع خاللritonavir/  

lopinavir  ذراع في 8٪ وritonavir/  atazanavir.

ج

د

.1NRTI  +تينوفوفير  + BID )مجم400 /100(ريتونافير   /لوبينافير

وقيم األساس خط من كل بقيم للمرضى األساس خط من المريض داخل التغييرات متوسط   هو األساس خط من التغيير

48.لألسبوع األساس وخط األساسية القيم بين بسيطاً اختالفاً يمثل وال 48 األسبوع

ه

F
الكثافة منخفض الدهني البروتين كوليسترول قياس تم الذين المرضى عدد

صيام.لديهم.

األطفالمرضى في السريرية التجارب تجربة 6.2
سنوات 6 أعمارهم تبلغ الذين األطفال مرضى لدى ريتونافير وبدون مع أتازانافير كبسوالت وتحمل سالمة إثبات تم

الذين األطفال مرضى في أتازانافير استخدام يخضع التسمية. مفتوحة المراكز متعددة سريرية تجربة من األقل على

للتحقيق.سنوات 6 عن أعمارهم تقل

في لوحظت التي لتلك عام بشكل مشابهاً  ً)عاما18 من أقل إلى 6 من (األطفال مرضى في أتازانافير أمان ملف كان

أو من أكبر (4 إلى 2 الدرجة من شيوعاً األكثر الضائرة األحداث كانت البالغين. عند ألتازانافير السريرية الدراسات

 ، ٪)18 (والحمى  ، ٪)21 (السعال هي األطفال مرضى في عنها اإلبالغ تم التي  )السببيةعن النظر بغض ٪ ، 5 تساوي

٪)7(محيطية وذمة  ، ٪)8(صداع  ، ٪)9(إسهال  ، ٪)12(قيء  14٪ ، (الجلدي والطفح  ، ٪)15 (الصلبة اليرقان   /واليرقان
إحصار عن اإلبالغ تم . ٪)6(األنف سيالن  ، ٪)6(أزيز  ، ٪)6(بلعومي ألم  ، ٪)6(أنفي احتقان  ، ٪)6(األطراف في آالم  ،

شيوعاً األكثر المختبرية التشوهات كانت المرضى. من ٪ 2 من أقل في الثانية الدرجة من أعراض بدون بطيني أذيني

 /مجم3.2 يساوي أو من أكبر (الكلي البيليروبين مستوى ارتفاع هي األطفال مرضى في تحدث التي 4 إلى 3 الدرجة من
.٪)4(الدم في السكر ونقص  ، ٪)9(العدالت قلة  ، ٪)58ديسيلتر ، 

من أكبر األطفال من مريضاً 265 على  ، Ritonavirو  Atazanavirأقراص مكونات أحد وهو ريتونافير ، دراسة تمت

للمرضى مشابهاً لألطفال السريرية التجارب أثناء لوحظ الذي الضار للحدث الجانبي المظهر كان عاماً. 21 إلى واحد شهر

البالغين.

الشدة ذات باألدوية المرتبطة الوحيدة السريرية العكسية األحداث هي الحساسية   /الجلديوالطفح واإلسهال القيء كان

السريرية التجارب في المسجلين األطفال مرضى من ٪ 2 تساوي أو من أكثر في لوحظت التي الشديدة إلى المتوسطة

لريتونافير.

المختبرتشوهات

العالج تلقوا الذين األطفال مرضى من 3٪ من أكثر في 4 إلى 3 الدرجة من التالية المختبرية الشذوذات حدثت

قلة  ، ٪)7(الدم أميالز فرط  ، ٪)9(العدالت قلة العكسي: النسخ مثبطات مع أو بمفرده إما ريتونافير باستخدام

ASTوارتفاع  ، ٪)4(الدم فقر  ، ٪)5(الصفيحات
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)3٪(.

الوبائيالكبد التهاب فيروس أو   /وب الوبائي الكبد بالتهاب المصابون المرضى 6.3

.Cأو  Bالكبد التهاب من تاريخ لديهم الذين المرضى لدى الكبد وظائف اختبارات مراقبة يجب

و يومياً ، واحدة مرة  mg 100/  mg  300ritonavir/  atazanavirبـ عولجوا مريضاً 60 كان  ، AI424-138دراسة في

من ثابتة بجرعة منهم كل يومياً ، مرتين  mg 100/  mg  400ritonavir/  lopinavirبـ عولجوا مريضاً 51

tenofoviremtricitabine ،  الكبد بالتهاب مصابين كانواB أو   /وC  مستويات تطوير تم الدراسة. دخول عندALT 

المرضى من  )50/4(٪ 8 و ريتونافير   /بأتازانافيرالمعالجين المرضى من  )60/6(٪ 10 في  ULNفي مرات 5 من أكبر

من  )60/6(٪ 10 في  ULNفي مرات 5 عن تزيد التي  ASTمستويات تطوير تم ريتونافير.   /بلوبينافيرالمعالجين

ريتونافير.  /بلوبينافيرالمعالجين المرضى من  )50/0(يوجد وال ريتونافير   /بأتازانافيرالمعالجين المرضى

18 و يومياً ، واحدة مرة  mg 100/  mg  300ritonavir/  atazanavirبـ عولجوا مريضاً 20 كان  ، AI424-045دراسة في

عند  Cأو   /و Bالكبد بالتهاب مصابين كانوا يومياً ، مرتين  mg 100/  mg  400ritonavir/  lopinavirبـ عولجوا مريضاً

بأتازانافيرالمعالجين المرضى من  )20/5(٪ 25 في  ULNفي مرات 5 عن تزيد التي  ALTمستويات تطوير تم الدراسة. دخول

 ULNفي مرات 5 من أكبر  ASTمستويات تطوير تم ريتونافير.   /بلوبينافيرالمعالجين المرضى من  )18/1(٪ 6 و ريتونافير   /

  /ritonavirبـ المعالجين المرضى من  )18/1(6٪ و  ritonavir/  atazanavirبـ المعالجين المرضى من  )20/2(10٪ في

lopinavir.

السريريةالخبرة 6.4

Ritonavir  وAtazanavir  أقراص ، مكونات أحدAtazanavir

من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً للتسويق.  atazanavirاستخدام أثناء التالية األحداث تحديد تم

مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن من فليس معروف ، غير حجم ذات مجموعة

للعقاقير.التعرض

الوذمةككل:الجسد

إطالة اليسرى ، الحزمة فرع كتلة الثالثة ، الدرجة من  AVكتلة الثانية ، الدرجة من  AVكتلة الدموية:واألوعية القلب نظام

QTc ]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر([.

البنكرياسالتهاب الهضمي:الجهاز

الكبدوظائف تشوهات الكبدي:الجهاز

صفراوي.ركود المرارة ، التهاب صفراوي ، تحص الصفراوية:الكبدية االضطرابات

])5.10(واالحتياطات التحذيرات انظر[الدم في السكر ارتفاع السكري ، داء االستقالبي:والجهاز التغذية اضطرابات

مفصليألم الهيكلي:العضلي الجهاز

الخالليالكلية التهاب  ، ])5.8(واالحتياطات التحذيرات انظر[الكلية تحص الكلوي:الجهاز

وعائيةوذمة حكة ،  ،)]5.5(واالحتياطات التحذيرات و)4(موانع انظر[الحطاطي البقعي الطفح الثعلبة ، والمالحق:الجلد

وريتونافيرأتازانافير أقراص مكونات أحد ريتونافير ،
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التسويق. بعد ريتونافير عقار استخدام أثناء  )الملصقاتفي سابقاً المذكورة غير (التالية الضائرة األحداث عن اإلبالغ تم

تواترها تقدير الممكن من فليس معروف ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً

ريتونافير.لتعرض سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل

ككلالجسد

قصور أو الدم ، ضغط انخفاض إلى أحياناً ويؤدي الهضمي ، الجهاز بأعراض عادة ًيرتبط الذي الجفاف ، عن اإلبالغ تم

معروف.جفاف حدوث دون كلوي وقصور االنتصابي ، الدم ضغط وانخفاض إغماء ، عن أيضاً اإلبالغ تم كلوي.

بالتشنج تتميز حادة إرغوت بسمية هيدروإرغوتامين ثنائي أو اإلرغوتامين مع لريتونافير المتزامن التناول ارتبط

المركزي.العصبي الجهاز ذلك في بما األخرى واألنسجة األطراف في التروية ونقص الوعائي

الدمويةواألوعية القلب نظام

من فرعية كتلة الثالثة ، الدرجة من  AVكتلة الثانية ، الدرجة من  AVكتلة األولى ، الدرجة من  AVكتلة عن اإلبالغ تم

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [اليمنى الحزمة

وفلوكستين ونيفازودون وميكسيليتين ديسوبيراميد مع ريتونافير تناول عند وعصبية قلبية أحداث عن اإلبالغ تم

الدوائي.التفاعل إمكانية استبعاد يمكن ال بيتا. وحاصرات

الصماءالغدد نظام

بوديزونيد.أو بروبيونات فلوتيكاسون مع ريتونافير تناول يتم عندما الكظرية الغدة وقمع كوشينغ متالزمة عن اإلبالغ تم

العصبيالجهاز

الدموية.واألوعية القلب نظام أيضاً انظر النوبات. عن التسويق بعد ما تقارير هناك كانت

الجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات

.)(TENالسمي النخري البشرة انحالل عن اإلبالغ تم

7
.)12.3(السريري األدوية علم و)4(موانع أيضاأنظر

األدويةتفاعل

أخرى أدوية على تؤثر أن احتمالية 7.1
أتازانافير

 CYP3Aأو  UGT1A1والضائرة العالجية آثاره تطيل أو تزيد أن يمكن التي البالزما في اآلخر الدواء تركيزات زيادة .إلى

هو  CYP3Aو  .UGT1A1بواسطة أساسي بشكل استقالبها يتم التي واألدوية ألتازانافير المتزامن التناول يؤدي قد

Atazanavirلـ مثبط

الصيدلة علم نرى[سريرياً. هامة تفاعالت حدوث يتُوقع ال  ، CYP2C8ركائز مع ريتونافير مع أتازانافير إضافة يتم عندما

].)12.3(12 الجدول السريرية ،

تناول عند مشترك بشكل تناوله يتم الذي الدواء على  CYP3Aبوساطة تتم التي الدوائية التفاعالت حجم يتغير قد

لـريتونافير دواء لوصف الكاملة المعلومات انظر ريتونافير. مع أتازانافير
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ريتونافير.مع الدوائية التفاعالت عن معلومات

ريتونافير

التي للعوامل البالزما تركيزات من يزيد وقد  A )CYP3A(  3P450للسيتوكروممثبطاً ليكون ريتونافير على العثور تم

 CYP3Aبواسطة واسع نطاق على استقالبها يتم التي العوامل أن يبدو . CYP3Aبواسطة أساسي بشكل استقالبها يتم

 )أضعاف3 من أكبر (المنحنى تحت المساحة في الكبيرة للزيادات عرضة األكثر هي مرتفع أول استقالب معدل ولديها
 CYP3Aعلى كبير بشكل تعتمد التي األدوية مع لريتونافير المشتركة اإلدارة فإن وبالتالي ، ريتونافير. مع تناولها عند

يتطلب قد بطالن. هو للحياة مهددة أو   /وخطيرة بأحداث المرتفعة البالزما تركيزات فيها ترتبط والتي للتخليص

إضافية.مراقبة أو الجرعة تعديل األخرى  CYP3Aركائز مع المتزامن التناول

(زيادات إلى ريتونافير مع  CYP2D6لركائز المشتركة اإلدارة تؤدي أن يمكن أقل. بدرجة  CYP2D6ريتونافير يثبط كما
أيضاً يبدو للجرعة. نسبياً خفضاً يتطلب قد مما اآلخر ، للعامل  AUCالمنحنى تحت المساحة في  )ضعفينإلى تصل

في بما أخرى ، إنزيمات إلى باإلضافة  CYP2B6و  CYP2C19و  CYP2C9و  CYP1A2و  CYP3Aيحفز ريتونافير أن

ترانسفيراز.الجلوكورونوزيل ذلك

أتازانافيرعلى أخرى أدوية تأثير احتمالية 7.2
في  atazanavirتركيزات من تقلل قد  CYP3A4تحفز التي األدوية فإن لذلك ،  ؛ CYP3A4ركيزة عن عبارة أتازانافير

العالجي. atazanavirتأثير من وتقلل البالزما

كانت إذا البالزما في أتازانافير تركيزات انخفاض يتُوقع الهيدروجيني. الرقم زيادة مع  Atazanavirالذوبان قابلية تقل

أتازانافير.مع تدار المستقبالت مضادات - H2أو المخزنة األدوية أو الحموضة مضادات أو البروتون مضخة مثبطات

مهمةتكون أن يحتمل التي الدوائية التفاعالت من وغيرها الثابتة الدوائية التفاعالت 7.3

و  Atazanavirمكونات أحد مع الدوائية للتفاعالت نتيجة البالغين عند السريرية والتوصيات الجرعات 8 الجدول يقدم

Ritonavir  الحجم بسبب المتوقعة التفاعالت أو الدوائي التفاعل دراسات إلى إما التوصيات هذه تستند كليهما. أو

الفعالية.فقدان أو خطيرة أحداث حدوث وإمكانية للتفاعل المتوقع

قد مهمة: تكون أن يحتمل التي الدوائية التفاعالت من وغيرها المؤكدة الدوائية التفاعالت 8: الجدول
تنطبق (المتوقعة التفاعالت أو أالدوائيالتفاعل دراسات على بناء ًالنظام أو الجرعة في بالتغيير يوصى

)ذلكخالف يذُكر لم ما ريتونافير ، بدون أو مع أتازانافير على الجدول في الواردة المعلومات

علىيأثر

تركيز

أوأتازانافير

المصاحبةالمخدرات

 المصاحبة:األدوية فئة

السريريالتعليقمعينةأدوية

للفيروساتالمضادة البشرية المناعة نقص فيروس وكالء

النيوكليوزيدعكس

:)(NRTIsإنزيم مثبطات

كبسوالت مخزنة ديدانوزين تركيبات

)(ECمعوية مغلفة

أتازانافير ↓

ديدانوزين ↓

أقراص مع ألتازانافير المتزامن التناول أدى

في ملحوظ انخفاض إلى المخزنة ديدانوزين

مع (أتازانافير بإعطاء يوصى ألتازانافير. التعرض

)الطعام

مخزنة تركيبات بعد ساعة 1 أو قبل ساعة 2

سي إي لديدانوزين المتزامنة اإلدارة ديدانوزين.

الطعاممع وأتازانافير
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للديدانوزين. التعرض في انخفاض إلى يؤدي

إي وديدانوزين أتازانافير تناول يجب وبالتالي ،

مختلفة.أوقات في سي

النوكليوتيداتعكس

 :Transcriptaseإنزيم مثبطات

فوماراتديسوبروكسيل تينوفوفير

أتازانافير ↓

تينوفوفير

دقيقةCو  AUCمن  Tenofovirيقلل قد

مع مشترك بشكل تناوله عند أتازانافير. من

أتازانافير بإعطاء يوصى البالغين ، عند تينوفوفير

وتينوفوفير مجم 100 ريتونافير مع مجم 300

. )الطعاممع يومية واحدة كجرعة كلها (مجم 300

هذا آلية تينوفوفير. تركيزات من أتازانافير يزيد

تركيزات تؤدي أن يمكن معروفة. غير التفاعل

الضائرة األحداث تحفيز إلى تينوفوفير من أعلى

االضطرابات ذلك في بما بالتينوفوفير ، المرتبطة

يتلقون الذين المرضى مراقبة يجب الكلوية.

الضائرة األحداث أجل من وتينوفوفير أتازانافير

مع أتازانافير تناول للحوامل بتينوفوفير. المرتبطة

2.2(والتعاطي الجرعة  انظرتينوفوفير ، وريتونافير

(.

النوكليوزيدعكس

إنزيممثبطات

Transcriptase )NNRTIs( :ايفافيرينز

لألتازانافير.التعرض من  Efavirenzيقللأتازانافير ↓

مع مشترك بشكل أتازانافير بإدارة تقم ال

التعرض انخفاض بسبب إيفافيرينز

ألتازانافير.

النوكليوزيدعكس

 :Transcriptaseإنزيم مثبطات

نيفيرابين

أتازانافير ↓

نيفيرابين ↑

نيفيرابين مع أتازانافير إدارة في تشارك ال

التالية:لألسباب

من كبير بشكل يقلل نيفيرابين•

ألتازانافير.التعرض

المرتبطة للسمية المحتملة المخاطر•

التعرض زيادة بسبب بالنيفيرابين

للنيفيرابين.

(ساكوينافير البروتيني:األنزيم مثبطات
)ناعمةجيالتينية كبسوالت

لهذا المناسبة الجرعات توصيات وضع يتم لمساكوينافير ↑

يتعلق فيما ريتونافير ، بدون أو مع المزيج ،

يوفر لم سريرية ، دراسة في واألمان. بالفعالية

mg  1200saquinavir  مع باالشتراكmg 

400atazanavir  وmg  300tenofovir )
مثبطات إلى باإلضافة  ً)يومياواحدة مرة يعطى

فعالية للنيوكليوزيد التناظرية العكسي النسخ

.])14.2(السريرية الدراسات  انظر[كافية

ريتونافير ، مع باالشتراك أتازانافير تناول تم إذاأتازانافير ↑ريتونافيرالبروتيني:األنزيم مثبطات

واحدة مرة مجم 300 أتازانافير بإعطاء يوصى

ريتونافيرمع يومياً
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راجع الطعام. مع يوميا ًواحدة مرة مجم 100

لريتونافير الكاملة الدواء وصف معلومات

التفاعالت حول معلومات على للحصول

ريتونافير.مع الدوائية

عدم من الرغم على ريتونافير:  /أتازانافيرأخرىبروتياز مثبطاتاآلخرينالبروتيني:األنزيم مثبطات

التناول يؤدي أن المتوقع من دراستها ،

ومثبطات ريتونافير   /ألتازانافيرالمتزامن

التعرض زيادة إلى األخرى البروتيني األنزيم

اإلدارة هذه اآلخر. البروتيني األنزيم لمثبط

كذلكليست المتزامنة

مستحسن.

HCVللفيروسات المضادة العوامل

البروتيني:األنزيم مثبطات

بوسبريفير

أتازانافير↓

ريتونافير↓

  /وأتازانافيرلبوسيبريفير المصاحبة اإلدارة أدت

المستقرة للحالة التعرض تقليل إلى ريتونافير

لـالمتزامن التناول وريتونافير. ألتازانافير

ريتونافير   /أتازانافيرباستعمال يوصى ال

وبوسبريفير.

تيالبريفير ↓تيالبريفيرالبروتيني:األنزيم مثبطات

أتازانافير ↑

و  telaprevirلـ المصاحبة اإلدارة أدت

ritonavir/  atazanavir  تعرض تقليل إلى

telaprevir  تمت بينما المستقرة ، الحالة في

.atazanavirلـ المستقر التعرض زيادة

آخرونوكالء

ومخزنالحموضة مضادات

األدوية

إذا البالزما في أتازانافير تركيزات انخفاض يتُوقعأتازانافير ↓

ذلك في بما الحموضة ، مضادات تناول تم

تناول يجب أتازانافير. مع المخزنة ، األدوية

تناول من ساعة بعد أو ساعتين قبل أتازانافير

األدوية.هذه

أميودارون ، النظم:الضطراب مضاد

 ، )جهازي(ليدوكائين بيبريديل ،

كينيدين

بيبريديل ،أميودارون ،  ↑

 ،)جهازي(يدوكائين

كينيدين

على القدرة لديه أتازانافير مع المتزامن التناول

تهدد أو   /وخطيرة سلبية أحداث إحداث

الحذر توخي يجب دراستها. يتم ولم الحياة

األدوية لهذه العالجي التركيز بمراقبة ويوصى

أتازانافير.مع بالتزامن استخدامها تم إذا

على القدرة لديه أتازانافير مع المتزامن التناولالوارفارين ↑الوارفارينالتخثر:مضادات

يتم ولم الحياة يهدد أو   /وخطير نزيف إحداث

الدولية التطبيع نسبة بمراقبة يوصى دراسته.

INR)(.

لديهأتازانافير مع المتزامن التناولالحلقاتثالثية  ↑الحلقاتثالثية االكتئاب:مضادات
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أو   /وخطيرة سلبية أحداث إحداث على القدرةاالكتئابمضاداتاالكتئابمضادات

بمراقبة يوصى دراستها. يتم ولم الحياة تهدد

مع بالتزامن استخدامها تم إذا األدوية هذه تركيز

أتازانافير.

لترازودون المتزامن االستخدام يؤدي قدترازودون ↑ترازودون

زيادة إلى ريتونافير بدون أو مع وأتازانافير

لوحظت وقد البالزما. في الترازودون تركيزات

وانخفاض والدوخة الغثيان من سلبية أحداث

المتزامن التناول بعد واإلغماء الدم ضغط

استخدام تم إذا وريتونافير. للترازودون

trazodone  مثبط معCYP3A4  مثل

atazanavir ،  بحذر التركيبة استخدام فيجب

في  trazodoneمن أقل جرعة أخذ ويجب

االعتبار.

الصرع:مضادات

كاربامازيبين

أتازانافير↓

كاربامازيبين↑

من البالزما مستويات من ريتونافير يزيد قد

الذين المرضى معايرة تمت إذا كاربامازيبين.

ثابتة بجرعة ريتونافير   /بأتازانافيرالعالج بدأوا

الضروري من يكون فقد كاربامازيبين ، من

الكاربامازيبين.جرعة تقليل

أتازانافير↓والفينوباربيتالالفينيتوين

الفينيتوين↓

ريتونافير

الفينيتوين من البالزما مستويات من يقلل قد

مع أتازانافير تناول يتم عندما والفينوباربيتال.

ريتونافير

تكون قد الفينوباربيتال ، أو الفينيتوين إما

أو الفينيتوين جرعة لتعديل حاجة هناك

الفينوباربيتال.

الفينوباربيتال↓

الموتريجين المتزامن التناول يؤدي قدالموتريجين↓الموتريجين

تركيزات تقليل إلى ريتونافير مع وأتازانافير

هناك تكون قد البالزما. في الموتريجين

تناوله عند الموتريجين جرعة لتعديل حاجة

وريتونافير.أتازانافير مع مشترك بشكل

الفطريات:مضادات

إيتراكونازولكيتوكونازول ،

ريتونافير:  /أتازانافير

كيتوكونازول ↑

إيتراكونازول

للكيتوكونازول المتزامن التناول دراسة تمت

طفيفة زيادة (ريتونافير بدون أتازانافير مع فقط

تأثير بسبب . )األعلىCو  AUC atazanavirفي

استخدام يجب الكيتوكونازول ، على ريتونافير

الكيتوكونازول من العالية الجرعات

مع بحذر  )يوم  /مجم200  (>واإليتراكونازول

ريتونافير.  /أتازانافير

Voriconazoleتدار أن ينبغي الريتونافير  /أتازانافيرفوريكونازولالفطريات:مضادات
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ذات المواد في

CYP2C19 الوظيفية

أليل:

فوريكونازول↓

أتازانافير↓

ما ريتونافير ،   /أتازانافيريتلقون الذين المرضى

المريض على المخاطر   /الفائدةتقييم يكن لم

المرضى مراقبة يجب فوريكونازول. استخدام يبرر

بـ المرتبطة الضائرة األحداث عن بحثاً بعناية

voriconazole  فعالية وفقدانvoriconazole 

لـ المتزامن التناول أثناء  atazanavirأو

voriconazole  وritonavir/  atazanavir. ريتونافير  /أتازانافير

ال التي الموضوعات في

وظيفي CYP2C19على تحتوي

أليل:

فوريكونازول ↑

أتازانافير↓

الكولشيسين مع أتازانافير يضاف أن ينبغي الكولشيسين ↑الكولشيسينأنتيجوت:

الكبدي.أو الكلوي القصور لمرضى

عند الكولشيسين من بها الموصى الجرعة

أتازانافير:مع تناوله

النقرس:نوبات عالج

0.3 تليها واحدة ، لجرعة  )واحدقرص (مجم 0.6

تتكرر ال واحدة. ساعة بعد  )قرصنصف (مجم

أيام.3 قبل

النقرس:نوبات من الوقاية

في مرتينمجم0.6 األصلي النظام كان إذا

في مرة ملغ0.3 إلى النظام تعديل يجب اليوم ،

.اليوم

في مرةذات مجم0.6 األصلي النظام كان إذا

كل مرة ملغ0.3 إلى النظام تعديل يجب اليوم ،

.يومين

المتوسط   األبيض البحر حمى عالج

:)(FMFالعائلية
يمكن (مجم 0.6 القصوى اليومية الجرعة

.)اليومفي مرتين مجم 0.3 إعطاؤها

إلى تصل بنسبة ريفابوتين جرعة بتخفيض يوصىريفابوتين ↑ريفابوتينالبكتيريا:مضادات

أو يومين كل مجم 150 المثال ، سبيل على (٪ 75

زيادة. )األسبوعفي مرات 3

بريفابوتين المرتبطة الضائرة التفاعالت رصد

هوالعدالت قلة ذلك في بما

مضمون.

إذا ريتونافير مع إال بيداكويلين يستخدم أال يجببيداكويلين ↑بيداكويلين

المشتركةاإلدارة من الفائدة كانت
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المخاطر.تفوق

المرضى في ريتونافير مع أتازانافير بدءكيتيابين ↑

كيتيابين:يتناولون الذين

المضاد البديل العالج اعتبارك في ضع

في الزيادات لتجنب القهقرية للفيروسات

المتزامن التناول كان إذا للكويتيابين. التعرض

من 1 /6إلى الكيتيابين جرعة فقلل ضرورياً ،

الضائرة التفاعالت وراقب الحالية الجرعة

إلىالرجوع بالكويتيابين. المرتبطة

مراقبة بشأن للتوصيات معلومات .يصف

quetiapineالضار التفاعل

الذين المرضى في الكيتيابين استخدام بدء

ريتونافير:مع أتازانافير يتناولون

 quetiapineوصف معلومات إلى الرجوع

.quetiapineومعايرة األولية للجرعات

كيتيابين الذهان:مضادات

ولوراسيدون

.lurasidoneاستخدام بطالن هولوراسيدون ↑

الميدازوالم البنزوديازيبينات:

ببالحقنالمعطى

مع بالحقن للميدازوالم المتزامن االستخدامميدازوالم ↑

في الميدازوالم تركيزات من يزيد قد أتازانافير

البالزما.

تضمن بيئة في المتزامن التناول يتم أن يجب

الطبية واإلدارة الدقيقة السريرية المراقبة

أو   /والتنفسي االكتئاب حالة في المناسبة

تقليل في النظر يجب طويلة. لفترات التخدير

من أكثر إعطاء تم إذا خاصة الميدازوالم ، جرعة

المتزامن التناول الميدازوالم. من واحدة جرعة

مغاير.أتازانافير مع الفم طريق عن للميدازوالم

 الكالسيوم:قنوات حاصرات

ديلتيازيم

وديلتيازيم  ↑

ديلتيازيمدياسيتيل

جرعة تقليل في النظر يجب مطلوب. الحذر

تخطيط بمراقبة يوصى ٪. 50 بنسبة الديلتيازيم

المتزامن التناول دراسة يتم لم القلب.

ديلتيازيم.مع ريتونافير   /ألتازانافير

نيفيديبين ، فيلوديبين ،

وفيراباميلنيكارديبين ،

كالسيومقناة  ↑

مانع

جرعة معايرة في النظر ينبغي مطلوب. الحذر

تخطيط مراقبة الكالسيوم. قنوات حاصرات

هيالقلب

مستحسن.

 اإلندوثيلين:مستقبالت مضادات

بوسنتان

أتازانافير ↓

الذين المرضى في لبوسنتان المتزامن التناولبوسنتان ↑

ريتونافير:  /أتازانافيريتناولون

استقبالهمتم الذين للمرضى
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62.5 بوزن ابدأ األقل ، على أيام 10 .لمدة

على بناء ًيومين كل أو يومياً واحدة مرة مجم

ritonavir/  atazanavirالفردي التحمل

في  ritonavir/  atazanavirلـ المتزامن التناول

:bosentanيتناولون الذين المرضى

على ساعة 36 قبل  bosentanتناول عن توقف

10 بعد . ritonavir/  atazanavirبدء من األقل

 ، ritonavir/  atazanavirبدء من األقل على أيام

واحدة مرة مجم 62.5 عند  bosentanاستأنف

الفردي.التحمل على بناء ًيومين كل أو يومياً

 :CoA-HMGاختزال مثبطات

رسيوفاستاتينأتورفاستاتين ،

أتورفاستاتين

رسيوفاستاتين ↑

أقل واستخدم بعناية أتورفاستاتين جرعة عاير

جرعة تتجاوز أال يجب ضرورية. جرعة

االعتالل مخاطر يوم.   /ملغ10 روزوفاستاتين

ذلكفي بما العضلي ،

استخدام عند الربيدات انحالل زيادة يمكن

المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات

هذه مع أتازانافير ، ذلك في بما البشرية ،

األدوية.

يكون أن يجب  الساذجين:المرضى عالج فيأتازانافير ↓المستقبالتمضادات - 2ح

مرة مجم 100 ريتونافير مع مجم 300 أتازانافير

الطعاممع يوميا ًواحدة

ساعات 10 بعد أو   /ومع ، واحد وقت في تدار

مناهض - H.2من جرعة من األقل على

للمستقبالت مناهضة جرعة - 2حللمستقبالت.

يوميا ًواحدة مرة مجم 20 فاموتيدين تضاهي

مرتين مجم 40 لفاموتيدين مماثلة جرعة حتى

مجم 300 أتازانافير مع استخدامها يمكن يوميا ً

يعانون الذين المرضى فى مجم 100 وريتونافير

السذاجة.من

Hكان كلما  العالجية:الخبرة ذوي المرضى في
الذي للمريض تعطى المستقبالت مضادات - 2

أال يجب - H2ريتونافير ، مع أتازانافير يتلقى

مماثلة جرعة المستقبالت مضادات جرعة تتجاوز

أن ويجب يومياً ، مرتين مجم 20 لفاموتيدين

وقت في وريتونافير أتازانافير جرعات تعُطى

من األقل على ساعات 10 بعد أو   /ومع ، واحد

للمستقبالت.مناهض - H2جرعة

مرة مجم ١٠٠ ريتونافير مع مجم ٣٠٠ أتازانافير•

معوحيدة كجرعة كلها (يوميا ًواحدة
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H.  معتناوله تم إذاfood( 2 - مستقبالت

يتناولن اللواتي الحوامل للنساء الخصوم.

مناهض - H.2و ريتونافير مع أتازانافير

للمستقبالت.

و  Atazanavirأقراص تناول ينبغي ال•

ritonavir  من كل معtenofovir  وH.2 -

العالية الجرعات ألن المستقبالت مضادات

مطلوبة.األتازانافير من

مجم 100 ريتونافير مع مجم 400 أتازانافير•

 )الطعاممع واحدة جرعة كل (يوميا ًواحدة مرة
- H2و تينوفوفير من كل مع تناوله تم إذا

اللواتي الحوامل للنساء الخصوم. مستقبالت

وكالهما ريتونافير مع أتازانافير يتناولن

انظرالخصوم ، مستقبالت - H.2و تينوفوفير

.)8.1(محددة فئات في االستخدام

 الهرمونية:الحمل موانع

واستراديول إيثينيل

نوريثيندرونأو نورجيستيمات

استراديولإيثينيل  ↓

جنورجيستيم ↑

المتزامن التناول عند بحذر استخدم

الفمطريق عن ريتونافير   /ألتازانافير

إعطاء تم إذا الحمل. منع وسائل تعتبر

باإلضافة أتازانافير مع الفموية الحمل موانع

كذلكفهو ريتونافير ، إلى

35 على الفموية الحمل موانع تحتوي بأن أوصى

استراديول.إيثينيل من األقل على ميكروغرام

زيادات المحتملة السالمة مخاطر تشمل

اآلثار البروجسترون. لهرمون التعرض في كبيرة

العامل تركيز في للزيادات المدى طويلة

من تزيد أن ويمكن معروفة غير البروجيستيروني

الدم ، شحميات وخلل األنسولين ، مقاومة خطر

الشباب.وحب

  /ritonavirلـ المتزامن التناول دراسة يتم لم

atazanavir  األخرى الهرمونية الحمل موانع مع)
الحلقة أو الحمل منع رقعة المثال ، سبيل على

طريق عن الحمل موانع أو الحمل لمنع المهبلية

على تحتوي التي الفموية الحمل موانع أو  )الحقن

أو نوريثيندرون غير بروجستيرونية مركبات

من ميكروغرام 25 من أقل أو نورجيستيمات ،

لمنع بديلة طرق لذلك ، استراديول ؛ إيثينيل

الحمل

مستحسن.

استراديولإيثينيل  ↑

المناعة:مثبطات

سيروليموس ، سيكلوسبورين ،

تاكروليموس

للعوامل العالجي التركيز بمراقبة يوصىالمناعةمثبطات  ↑

أتازانافير.مع تناولها عند للمناعة المثبطة

للسالميتيرول المتزامن بالتناول ينصح السالميتيرول ↑سالميتيرولالمستنشق:بيتا ناهض

أتازانافير.مع
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لسالميتيرول المتزامن االستخدام يؤدي قد

الضائرة األحداث مخاطر زيادة إلى وأتازانافير

بما بالسالميتيرول ، المرتبطة الوعائية القلبية

تي.كيو ذلك في

في القلب دقات انتظام وعدم القلب وخفقان إطالة

األنفية.الجيوب

األنفي:الستيرويد   /استنشاق

فلوتيكاسون

ريتونافير  /أتازانافير

فلوتيكاسون ↑

لبروبيونات المتزامن االستخدام يؤدي قد

زيادة إلى ريتونافير   /وأتازانافيرفلوتيكاسون

البالزما ، في فلوتيكاسون بروبيونات تركيزات

تركيزات في كبير انخفاض إلى يؤدي مما

الكورتيكوستيرويد تأثيرات الدم. في الكورتيزول

والغدة كوشينغ متالزمة ذلك في بما الجهازية ،

الكظرية

في السريري االستخدام أثناء عنه اإلبالغ تم قمع ،

واستنشاق ريتونافير يتلقون الذين المرضى

األنف. طريق عن أو فلوتيكاسون بروبيونات

وفلوتيكاسون لبروبيونات المتزامن التناول

إذا إال ريتونافير   /أتازانافيرباستخدام يوصى ال

تفوق للمريض المحتملة الفائدة كانت

الجهازية.مخاطر

انظر[للكورتيكوستيرويد الجانبية اآلثار

.])5.2(واالحتياطات التحذيرات
ماكرواليد:الحيوية المضادات

كالريثروميسين

كالريثروميسين ↑

أوه14- ↓

كالريثروميسين

أتازانافير ↑

  /ألتازانافيرالمتزامن التناول دراسة يتم لم

كالريثروميسين.مع ريتونافير

البوبرينورفين ↑البوبرينورفيناألفيونية:المواد

نوربوبرينورفين ↑

للبوبرينورفين المتزامن التناول يؤدي

تركيز زيادة إلى ريتونافير بدون أو مع واألتازانافير

البالزما. في والنوربوبرينورفين البوبرينورفين

 ritonavir plusلـ المتزامن التناول يتطلب

atazanavir  المراقبة البوبرينورفين مع

يمكن المعرفية. والتأثيرات للتخدير السريرية

أن يتُوقع ال البوبرينورفين. جرعة خفض في النظر

وأتازانافير للبوبرينورفين المتزامن التناول يؤدي

في أتازانافير تركيزات تقليل إلى ريتونافير مع

للبوبرينورفين المتزامن التناول يؤدي قد البالزما.

تركيزات تقليل إلى ريتونافير بدون واألتازانافير

البالزما.في أتازانافير

مع ريتونافير بدون أتازانافير تناول عدم يجب

البوبرينورفين.

يحدثلم أتازانافير مع المتزامن التناولسيلدينافيل ↑سيلدينافيل ،:PDE5مثبطات
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تاداالفيل ↑فاردينافيلتاداالفيل ، كو

الحالةعالج  ↑

زيادة إلى تؤدي قد ولكنها دراستها تمت

بما  ، PDE5بمثبط المرتبطة الضائرة األحداث

واإلغماء ، الدم ، ضغط انخفاض ذلك في

والقساح.البصرية ، واالضطرابات

ضغط الرتفاع  PDE5مثبطات استخدام

:)(PAHالرئوي الشرياني الدم
ارتفاع لعالج السيلدينافيل استخدام

مع بطالن هو الرئوي الدم ضغط

.])4(موانع  انظر[أتازانافير

الستخدام التالية الجرعة بتعديالت يوصى

أتازانافير:مع تاداالفيل كو

المرضى في لتاداالفيل المتزامن التناول

)ريتونافيربدون أو مع (أتازانافير يتناولون الذين
:

أو مع (أتازانافير يتلقون الذين للمرضى بالنسبة•

األقل ، على واحد أسبوع لمدة  )ريتونافيربدون

واحدة مرة مجم 20 بجرعة بتاداالفيل ابدأ

مرة مجم 40 إلى الجرعة بزيادة قم يومياً.

أساسعلى يومياً واحدة

المتزامن التناول الفردي. التحمل

مع(ألتازانافير

الذين المرضى عند  )ريتونافيربدون أو

كو:يتناولون

تشغيل بدء عند كو استخدام تجنب•

أومع (أتازانافير

قبل تاداالفيل أوقف . )ريتونافيربدون

(أتازانافير بدء من األقل على ساعة 24
بدونأو مع

بدء من األقل على أسبوع بعد . )ريتونافير

استأنف  ، )ريتونافيربدون أو مع (أتازانافير

مرة مجم 20 بجرعة تاداالفيل استخدام

مجم 40 إلى الجرعة بزيادة قم يومياً. واحدة

الفردي.التحمل على بناء ًيومياً واحدة مرة

ضعف لعالج  PDE5مثبطات استخدام

االنتصاب:

تناول عند بحذر السيلدينافيل استخدم

مع ساعة 48 كل مجم 25 تبلغ مخفضة جرعات

الضائرة.لألحداث المراقبة زيادة

تناول عند بحذر تاداالفيل استخدم

مع ساعة 72 كل مجم 10 تبلغ مخفضة جرعات

الضائرة.لألحداث المراقبة زيادة

استخدم ريتونافير:  /أتازانافير

ال مخفضة جرعات تناول عند بحذر فاردينافيل

زيادةمع ساعة 72 كل مجم 2.5 عن تزيد
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السلبية.األحداث رصد

عند بحذر فاردينافيل استخدم أتازانافير:

مجم 2.5 عن تزيد ال مخفضة جرعات تناول

لألحداث المراقبة زيادة مع ساعة 24 كل

الضائرة.

 البروتون:مضخة مثبطات

أوميبرازول

بشكل البالزما في أتازانافير تركيزات انخفضتأتازانافير ↓

أتازانافير أو مجم 400 أتازانافير تناول عند كبير

يومياً واحدة مرة مجم 100 ريتونافير   /مجم300

مما يومياً ، واحدة مرة مجم 40 أوميبرازول مع

وتطوير العالجي التأثير فقدان إلى يؤدي قد

المقاومة.

الساذجين:المرضى عالج في

البروتون مضخة مثبط جرعة تتجاوز أال يجب

أن ويجب مجم 20 ألوميبرازول مماثلة جرعة

300 أتازانافير من تقريباً ساعة 12 قبل تؤخذ

مجم.100 ريتونافير بجرعة مجم

ينبغي ال  العالجية:الخبرة ذوي المرضى في

المرضى في البروتون مضخة مثبطات استخدام

أتازانافير.يتلقون الذين العالجية الخبرة ذوي

.)12.3(12 و 11 الجدول السريري ، األدوية علم انظرالتفاعالت حجم لمعرفة أ
الفم.طريق عن للميدازوالم 1الجدول  ، )4(موانع نرىب

يومياً.واحدة مرة مجم 100 وريتونافير مجم 300 أتازانافير مع باالشتراك ج

أتازانافيرمع ملحوظة تفاعالت وجود عدم مع األدوية 7.4
األسيتامينوفين أو الفلوكونازول أو الميثادون مع باالشتراك أتازانافير تناول عند سريرياً مهم دوائي تفاعل أي يالحظ لم

.)]12.3(السريرية ، الصيدلة انظر [زيدوفودينأو الالميفودين للنيوكليوزيد العكسي النسخ مثبطات أو األتينولول أو

محددةسكانية مجموعات في االستخدام 8

الحمل8.1
مجم:100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص

أتازانافير:

المخاطرملخص

أن إلى المتاحة والحيوانية البشرية البيانات تشير الحمل. أثناء النساء من محدود عدد في  Atazanavirتقييم تم

عموم في .]البياناتانظر [الخلفيةبمعدل مقارنة عام بشكل رئيسية خلقية عيوب حدوث خطر من يزيد ال أتازانافير

الحمل حاالت في واإلجهاض الرئيسية الخلقية للعيوب المقدرة الخلفية المخاطر تبلغ المتحدة ، الواليات في السكان

واألرانب ، الجرذان في بالمعالجة مرتبطة تشوهات أي يالحظ لم التوالي. على 15-20٪ و 2-4٪ سريرياً بها المعترف

أتازانافيرلها تعرض والتي
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يوم   /ملغ100 بـ معزز أتازانافير من يوم   /ملغ300 (بشرية سريرية جرعة تناولت التي تلك من مرة 0.7-1.2 كانت

قابل الوالدة حديثي نمو تأخر لوحظ الرضاعة ، فترة وطوال الحمل أثناء للجرذان أتازانافير إعطاء تم عندما . )ريتونافير

.]البياناتانظر [لالنعكاس

السريريةاالعتبارات

النفاسوفترة الحمل أثناء الجرعة تعديالت

•
•

استثناءات:

الحوامل.النساء عند ريتونافير مع أتازانافير إعطاء يجب

يليما مع أتازانافير جرعة تعديل يلزم ال الحوامل ، للمرضى بالنسبة

أتازانافير تناول يتم عندما الحمل ، من الثالث أو الثاني الثلث خالل للعالج خضعن اللواتي الحوامل للنساء  •

مع مجم 400 أتازانافير  ، DFتينوفوفير باستخدام يوصى أوH2مستقبالت مضادات من أي مع مشترك بشكل

هناكيومياً. واحدة مرة مجم 100 ريتونافير

النساء  .في وH2مستقبالت مناهضات من كل مع لالستخدام أتازانافير بجرعة للتوصية كافية غير بيانات

DF tenofovirالعالج الخبرة ذوي من الحوامل
الضائرة األحداث عن بحثاً كثب عن المرضى مراقبة يجب ذلك ، ومع الوالدة. بعد ما لمرضى الجرعة تعديل يلزم ال  •

وعلم  )2.2(والتعاطي الجرعة انظر [الوالدةبعد األولين الشهرين خالل أعلى يكون أن يمكن ألتازانافير التعرض ألن

.)]12.3(السريري األدوية

لألمالسلبية الفعل ردود

الحوامل النساء عند بأعراض المصحوب الدم الكتات وفرط مميتة ، وأحياناً اللبني ، الحماض متالزمة من حاالت حدثت

اللبني.الحماض بمتالزمة اإلصابة خطر بزيادة ترتبط والتي نوكليوزيد ، من نظائرها مع أتازانافير يستخدمن الالئي

بما ، )]5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [أتازانافيريتناولون الذين المرضى في متكرر بشكل الدم بيليروبين فرط يحدث

.]البياناتانظر [الحواملالنساء ذلك في

الدم.بيليروبين وفرط اللبني الحماض لمتالزمة المحتملة المخاطر حول الحوامل للنساء المشورة تقديم

الوالدةحديثي   /الجنينلدى العكسية التفاعالت

الدم بيليروبين فرط تطور مراقبة يجب ، الرحمفي ألتازانافيرالوالدة ، حديثي ذلك في بما األطفال ، جميع تعرض

.]البياناتانظر [الحياةمن األولى القليلة األيام خالل الشديد

بيانات

البشريةالبيانات

مع باالشتراك  )مجم400 /100أو مجم 300 /100(ريتونافير   /أتازانافيرإعطاء تم  ، AI424-182السريرية التجربة في

من الثالث أو الثاني الثلث خالل البشرية المناعة نقص بفيروس مصابة حامل امرأة 41 إلى الميفودين   /زيدوفودين

50 من أقل البشرية المناعة نقص لفيروس  RNAعلى امرأة 38 حصلت الدراسة ، أكملن امرأة 39 بين من الحمل.

 ٪)62(21 من 13 و مجم 300 /100ريتونافير   /أتازانافيريتناولن امرأة  ٪)30(20 من ستة الوالدة. وقت في مل   /نسخة

)أكبرالكلي البيليروبين (مجم 400 /100الدم بيليروبين فرط من يعانين امرأة
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.AI424- 182 السريرية التجربة في لوحظت اللبني الحماض من حاالت هناك تكن لم . )ULNضعف 2.6 يساوي أو من

40 بين من األمهات. تركيزات من ٪ 19 إلى ٪ 12 حوالي للجنين السري الحبل دم في  Atazanavirعقار تركيزات كانت

للحمض بالنسبة سلبية االختبار نتائج كانت البشرية ، المناعة نقص بفيروس مصابة حامل امرأة 40 لـ ولدوا رضيعاً

عالجا 40ً الـ األطفال جميع تلقى الوالدة. بعد األولى الستة األشهر خالل أو   /والوالدة وقت في  1HIV-لفيروس النووي

(الشديد الدم بيليروبين فرط على دليل أي يالحظ لم زيدوفودين. على يحتوي القهقرية الفيروسات بمضادات وقائيا ً
في الولدان بين المزمن أو الحاد البيليروبين دماغي اعتالل أو  )ديسيلتر  /مجم20 من أكبر الكلية البيليروبين مستويات

من أقل 4 و الحمل من أسبوعاً 38 يساوي أو من أكبر 6 (الرضع من  ٪)28(10 /36لدى كان ذلك ، ومع الدراسة. هذه

الحياة.من األول اليوم خالل أكثر أو ديسيلتر   /مجم4 البيليروبين مستويات  )الحملمن أسبوعاً 38

األمريكيين   /السوداألطفال من  ٪)83 (33 /40كان الدراسة ، مجتمع في الدراسة. قيد العرقي التنوع وجود عدم كان

إلى باإلضافة واآلسيويين. بالقوقازيين مقارنة الوليدي الدم بيليروبين فرط من أقل معدل ولديهم أفريقي ، أصل من

أصيب سابق رضيع لديهن اللواتي النساء وكذلك الريصي ، العامل توافق بعدم المصابات النساء استبعاد تم ذلك ،

.ً)ضوئياعالجاً يتطلب (الوالدة حديثي يرقان لديهن كان أو   /وانحاللي بمرض

بشكل منهم 3 جمع العمر ، من األول اليوم في لديهم جلوكوز عينات جمع تم رضيعاً 38 بين من ذلك ، إلى باإلضافة

أو للجلوكوز األم تحمل عدم إلى تعُزى أن يمكن ال والتي ديسيلتر   /مجم40 من أقل بقيم مصل جلوكوز عينات كاف

اإلنتان.أو الوالدة صعوبة

بما (أتازانافير على تحتوي ألنظمة التعرض بعد حية والدة 1600 من يقرب لما  APRمن المستقبلية التقارير إلى استناداً

لم  ، )الحملمن الثالث   /الثانيالثلث في 569 و األول الثلث في تعرضوا الذين الرضع عند حية والدة 1037 ذلك في

سكان عموم في الخلفية. في الوالدة عيب بمعدل مقارنة عيوب اإلجمالية والوالدة أتازانافير بين فرق هناك يكن

2-4٪.سريرياً بها المعترف الحمل حاالت في الرئيسية الخلقية للعيوب المقدرّ األساسي الخطر يبلغ المتحدة ، الواليات

الحيوانبيانات

عند للحيوانات المولود النسل في المسخية أو الوفيات على دليل هناك يكن لم الحيواني ، التكاثر دراسات في

عند لوحظت التي تلك ضعف  )الجرذانفي (1.2 إلى  )األرانبفي AUC)(  0.7)للعقاقير النظامي التعرض مستويات

قبل التطور دراسات في . )ريتونافيريوم   /مجم100 بـ معزز  atazanavir )يوم  /ملغ300 (البشرية السريرية الجرعة

الفطام. بعد انعكس الذي اإلرضاع أثناء الوالدة حديثي األطفال نمو تأخر في أتازانافير تسبب الجرذان ، في الوالدة وبعد

األدنى الحد حدث به. الموصى السريري التعرض عند اإلنسان تعرض مرة 1.3 الجرعة هذه عند لألدوية األم تعرض كان

هذا.التعرض مستوى عند األمهات سمية من

ريتونافير:

المخاطرملخص

العيوب مخاطر لتقييم كافية ليست  )(APRالقهقرية الفيروسات بمضادات الحمل سجل من المحتملة الحمل بيانات

اإلجمالية الخلقية العيوب معدل في فرق وجود عدم  APRمن المتاحة البيانات تظهر كاف.ٍ بشكل اإلجهاض أو الخلقية

المتحدة الواليات في المرجعيين السكان في 2.7٪ البالغة الرئيسية الخلقية للعيوب الخلفية بمعدل مقارنة لريتونافير

.]البياناتانظر [)(MACDPأتالنتا متروبوليتان في الخلقية العيوب لبرنامج
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الفم طريق عن ريتونافير تناول مع معاكسة نمائية نتائج على دليل أي يالحظ لم الحيواني ، التكاثر دراسات في

1 /3بنسبة أقل  )(AUCالجهازي التعرض كان واألرانب ، الجرذان في األعضاء تكوين أثناء الحوامل. واألرانب للفئران

التعرض كان وبعدها ، الوالدة قبل الفئران نمو دراسة في بها. الموصى اليومية بالجرعة البشري التعرض من تقريباً

تحويل عامل على بناء ًبها ، الموصى اليومية بالجرعة البشر عند التعرض من 1 /2حوالي لريتونافير لألم الجهازي

.]البياناتانظر [الجسمسطح مساحة

لها الحمل حاالت جميع معروف. غير إليهم المشار للسكان واإلجهاض الرئيسية الخلقية للعيوب األساسي الخطر

الواليات في السكان عموم في أخرى. سلبية نتائج أو فقدان أو خلقية عيوب حدوث في تتمثل أساسية مخاطر

بها المعترف الحمل حاالت في واإلجهاض الرئيسية الخلقية للعيوب المقدرة الخلفية المخاطر تبلغ المتحدة ،

التوالي.على 15-20٪ و 2-4٪ سريرياً

بيانات

البشريةالبيانات

على تحتوي ألنظمة التعرض بعد حية والدة 6100 من يقرب لما السنوي النمو معدل إلى المرتقبة التقارير إلى استناداً

في حي مولود 3200 من وأكثر الحمل من األول الثلث في عرُضت حية والدة 2800 من أكثر ذلك في بما (ريتونافير

مع مقارنة لريتونافير اإلجمالية الخلقية العيوب معدل في اختالف هناك يكن لم  ، )الحملمن والثالث الثاني الثلث

انتشار كان . MACDPلـ المتحدة الواليات في المرجعيين السكان في 2.7٪ البالغ الخلفية في الخلقي الخلل معدل

على تحتوي ألنظمة األول األثلوث في التعرض بعد  )CI: 1.7٪٪2.9- 95٪ (2.3٪ األحياء المواليد في الخلقية العيوب

ريتونافير.على تحتوي التي لألنظمة األخير الثلث في التعرض والثالثة الثانية بعد  )CI: 2.3٪٪3.5- 95٪ (2.9٪ و ريتونافير

فقد عام ، بشكل منخفضة الجنينية وريتونافير ريتونافير لتركيزات المشيمة نقل أن حين في

الوالدة.حديثي وشعر السري الحبل دم عينات في اكتشافها يمكن مستويات لوحظت

الحيوانبيانات

أيام في (األعضاء تكوين أثناء  )يوم  /كغم  /ملغم110 و 50 و 25 و 0 عند (واألرانب  )يوم  /كغم  /ملغم75 و 35 و 15 و 0 عند (الحوامل للفئران الفم طريق عن ريتونافير إعطاء تم

يعادل  )(AUCجهازياً تعرضاً تنتج التي الجرعات عند واألرانب الجرذان في الريتونافير بسبب المسخية على دليل أي يالحظ لم . )التواليعلى 19 إلى 6 و  )17إلى 6 من الحمل

التعظم وتأخر الجنين جسم وزن انخفاض مبكر ، ارتشاف (الفئران في لوحظت التي التنموية السمية بها. الموصى اليومية بالجرعة البشري التعرض من أقل 1 /3حوالي

حدوث في طفيفة زيادة لوحظت كما بها. الموصى اليومية للجرعة اإلنسان تعرض من أقل 1 /3حوالي يعادل تعرض عند لألم ، سامة جرعة عند حدثت  )النموفي والتغيرات

ارتشاف ، (األرانب في التنموية السمية لوحظت بها. الموصى اليومية للجرعة اإلنسان تعرض من 1 /5بنسبة أقل تعرض عند  )لألمهاتسامة بجرعة (الفئران في الخصية

الجسم. سطح مساحة تحويل عامل على بناء ًبها ، الموصى اليومية الجرعة من أعلى مرة 1.8 حوالي لألمهات السامة الجرعات عند  )الجنينوزن وانخفاض القمامة حجم انخفاض

مغ60 بجرعات 20. الوالدة بعد ما يوم حتى 6 الحمل يوم من يوم   /كغم  /ملغم60 و 35 و 15 و 0 من بجرعات ريتونافير إعطاء تم الجرذان ، في الوالدة وبعد قبل التطور دراسة في

في التنموية السمية لوحظت الجسم. سطح مساحة تحويل عامل على بناء ًبها ، الموصى اليومية الجرعة نصف تعادل ريتونافير بجرعة سمية لوحظت نمو. يوجد ال يوم ،   /كغ  /

تحويل عامل على بناء ًبها ، الموصى اليومية الجرعة من أعلى مرة 1.8 حوالي لألمهات السامة الجرعات عند  )الجنينوزن وانخفاض القمامة حجم انخفاض ارتشاف ، (األرانب

الوالدة بعد ما يوم حتى 6 الحمل يوم من يوم   /كغم  /ملغم60 و 35 و 15 و 0 بجرعات ريتونافير إعطاء تم الجرذان ، في الوالدة وبعد قبل التطور دراسة في الجسم. سطح مساحة

لوحظت الجسم. سطح مساحة تحويل عامل على بناء ًبها ، الموصى اليومية الجرعة نصف تعادل ريتونافير بجرعة سمية لوحظت نمو. يوجد ال يوم ،   /كغ  /مغ60 بجرعات 20.

بناء ًبها ، الموصى اليومية الجرعة من أعلى مرة 1.8 حوالي لألمهات السامة الجرعات عند  )الجنينوزن وانخفاض القمامة حجم انخفاض ارتشاف ، (األرانب في التنموية السمية

حتى 6 الحمل يوم من يوم   /كغم  /ملغم60 و 35 و 15 و 0 بجرعات ريتونافير إعطاء تم الجرذان ، في الوالدة وبعد قبل التطور دراسة في الجسم. سطح مساحة تحويل عامل على

سطح مساحة تحويل عامل على بناء ًبها ، الموصى اليومية الجرعة نصف تعادل ريتونافير بجرعة سمية لوحظت نمو. يوجد ال يوم ،   /كغ  /مغ60 بجرعات 20. الوالدة بعد ما يوم

الجسم.

الرضاعة8.2

وريتونافير:أتازانافير
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المخاطرملخص

إرضاع بعدم -1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي

أتازانافير اكتشاف تم الوالدة. بعد -1 البشرية المناعة نقص فيروس بانتقال المخاطرة لتجنب طبيعية رضاعة أطفالهن

تأثيرات بخصوص متاحة بيانات توجد ال األم. لبن في ريتونافير بوجود تفيد محدودة منشورة بيانات وتقارير األم لبن في

نمو بتأخر مرتبطاً وكان المرضعة الفئران حليب في موجوداً  Atazanavirكان الحليب. إنتاج على وريتونافير أتازانافير

الفطام.بعد انعكس الذي الوالدة حديثي

يرضعون الذين الرضع عند خطيرة سلبية فعل ردود حدوث واحتمال -1 البشرية المناعة نقص فيروس انتقال احتمالية بسبب

الثدي.من اإلرضاع بعدم النساء ننصح الثدي ، من

ريتونافير: اإلنجابيةالقدرة من والذكور اإلناث 8.3

الحملمنع

يستخدمون الذين للمرضى المشورة تقديم المركبة. الهرمونية الحمل موانع فعالية من ريتونافير استخدام يقلل قد

انظر [الحمللمنع إضافية حاجز وسيلة أو الحمل لمنع فعالة بديلة وسيلة الستخدام المركبة الهرمونية الحمل موانع

.)]7.3(الدوائية التفاعالت

األطفالاستخدام 8.4

عن أعمارهم تقل ال الذين األطفال لمرضى فقط مجم 100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص إعطاء يجب

كجم.35 ويزن سنوات 6

للفيروسات المضاد النشاط كان عاماً ، 21 إلى واحد شهر عن أعمارهم تزيد الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في ريتونافير:

البالغين.بالمرضى الخاصة لتلك مماثلة السريرية التجربة خالل ومن السريرية التجارب أثناء شوهدت التي الضائرة األحداث وخصائص

الشيخوخةاستخدام 8.5

أكثر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين المرضى من كافية أعداداً وريتونافير ألتازانافير السريرية الدراسات تتضمن لم

سناً.األصغر المرضى عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد

بتعديل ينصح ال بالقاهرة ، األمريكية والجامعة األعلىCلـ واحدة لجرعة الدوائية الحرائك قيم متوسط   مقارنة على بناء ً

300 ، و  Atazanavirأقراص ومراقبة إدارة في المناسب الحذر توخي يجب عام ، بشكل العمر. على بناء ًالجرعة

Ritonavir أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما المسنين المرضى في مجم 100   /مجم

آخر.دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ،

الجنس  /العمر8.6

في  ، Ritonavirو  Atazanavirأقراص مكونات أحد وهو  ، atazanavirلـ الدوائية الحرائك عن دراسة إجراء تم

هناك تكن لم . ً)عاما65 يساوي أو من أكبر 30 ؛  =ن (السن وكبار  ً)عاما40 إلى 18 29 ؛  =ن (األصحاء األشخاص

الجنس.أو العمر بسبب ملحوظة سريرياً مهمة دوائية حركية فروق

الكلىوظائف اختالل 8.7

المناعة نقص فيروس عالج في الخبرة ذوي للمرضى مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص تدار أن ينبغي ال

االستعمال وطريقة الجرعة نرى[الكلى. غسيل طريق عن فيه التحكم يتم النهائية المرحلة في كلوي مرض من يعانون الذين البشرية

)2.1([.

الكبدوظائف اختالل 8.8
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يتم لم ألنه الكبدي القصور من درجة أي من يعانون الذين للمرضى  ritonavir/  Atazanavirباستخدام ينصح ال

 )2.4(االستعمال وطريقة الجرعة نرى[كبدي. اختالل من يعانون الذين المرضى في ريتونافير مع أتازانافير دراسة
.])5.3(واالحتياطات والتحذيرات

الزائدةالجرعة 10

أتازنافير
قبل من مجم 1200 إلى تصل مفردة جرعات أخذ تم محدودة. أتازانافير مع الحادة الزائدة للجرعة البشرية التجربة

أتازانافير من جم 29.2 تبلغ اإلدارة ذاتية مفردة زائدة جرعة ارتبطت فيها. مرغوب غير أعراض دون أصحاء متطوعين

األوعية ثنائي بإحصار  )ملغ400 بها الموصى الجرعة ضعف 73 (البشرية المناعة نقص بفيروس مصاب مريض في

إلى تؤدي التي العالية الجرعات في عفوي. بشكل األحداث هذه حل تم العامة. العالقات فترة وإطالة أعراض بدون

تغييرات بدون ( )المقترنغير (المباشر غير الدم بيليروبين فرط بسبب اليرقان مالحظة يمكن لألدوية ، العالي التعرض

.PRفترة إطالة أو  )المصاحبةالكبد وظائف اختبار

الحيوية العالمات مراقبة ذلك في بما عامة ، داعمة تدابير من أتازانافير من الزائدة الجرعة عالج يتكون أن يجب

عن الممتص غير األتازانافير من التخلص يجب ذلك ، تحديد تم إذا للمريض. السريرية الحالة ومراقبة القلب وتخطيط

يوجد ال الممتص. غير الدواء إزالة في للمساعدة المنشط الفحم إدارة استخدام أيضاً يمكن المعدة. غسل أو التقيؤ طريق

مرتبط وهو الكبد بواسطة واسع نطاق على استقالبه يتم األتازانافير ألن نظراً أتازانافير. من الزائدة للجرعة محدد ترياق

كبير.بشكل الدواء هذا إزالة في مفيداً الكلى غسيل يكون أن المرجح غير فمن بالبروتين ، عالية بدرجة

ريتونافير
لإلنسانالزائدة الجرعة تجربة - الحادة الزائدة الجرعة

مريض تناول محدودة. وريتونافير ، أتازانافير أقراص مكونات أحد ريتونافير ، مع الحادة الزائدة للجرعة البشرية الخبرة

الجرعة. تقليل بعد حله تم تنمل عن المريض أبلغ يومين. لمدة يوم   /مجم1500 ريتونافير السريرية التجارب في واحد

ريتونافير.من زائدة جرعة مع الحمضات فرط مع كلوي لفشل التسويق بعد ما حالة عن اإلبالغ تم

10 و الفئران في الصلة ذات البشرية الجرعة من مرة 20 من أكبر لتكون ريتونافير من التقريبية القاتلة الجرعة على العثور تم

الفئران.في الصلة ذات البشرية الجرعة أضعاف

الزائدةالجرعة إدارة

داعمة تدابير من  ، Ritonavirو  Atazanavirأقراص مكونات أحد وهو ريتونافير ، من الزائدة الجرعة عالج يتكون

محدد ترياق يوجد ال للمريض. السريرية الحالة ومراقبة القلب وتخطيط الحيوية العالمات مراقبة ذلك في بما عامة

التقيؤ طريق عن الممتصة غير األدوية من التخلص يجب ذلك ، تحديد تم إذا وريتونافير. أتازانافير من الزائدة للجرعة

الفحم إدارة استخدام أيضاً يمكن الهواء. مجرى على للحفاظ المعتادة االحتياطات مراعاة يجب المعدة ؛ غسل أو

واسع نطاق على استقالبهما يتم وريتونافير األتازانافير ألن نظراً الممتص. غير الدواء إزالة في للمساعدة المنشط

بشكل الدواء إزالة في مفيداً الكلى غسيل يكون أن المرجح غير فمن بالبروتين ، عالية بدرجة مرتبط وهو الكبد بواسطة

هذا من الزائدة الجرعة إدارة حول محدثة معلومات على للحصول المعتمد السموم مراقبة مركز استشارة يجب كبير.

الدواء.

الوصف11
األنزيم مثبطات من وهما  ، ritonavirو  atazanavirهي  tablet ritonavirو  atazanavirفي النشطة المكونات

.1HIV-البروتيني

أتازنافير
فينيل (ديوكسو-9- هيدروكسي-C -8-4،11س12، س9، س8، س3(هو كبريتات أتازانافير عقار لمادة الكيميائي االسم

ميثيل ، ثنائي حمض ميثيل ثنائي إستر 13- 10 ، 6 ، -2،5 ،  ]ميثيل ]فينيل )بيريدينيل2-(4- [[- -6  )ميثيل

و4لذا2ح •7ا6ن52ح13،12-( -38( Bis-1،إثيل ميثيل ثنائي - )هيالجزيئية صيغته . )11: (كبريتات
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 sulfateيحتوي 704.9. الحر األساسي الجزيئي الوزن . )الكبريتيكحامض ملح (802.9 الجزيئي الوزن مع يتوافق الذي

Atazanavir  التالية:الهيكلية الصيغة على

أساسي مكافئ مل ،   /مجم4-5 (الماء في طفيف بشكل للذوبان قابل إنه باهت. أصفر إلى أبيض بلوري مسحوق .هو

sulfate Atazanavirمئوية درجة 3  ±24 عند 1.9 حوالي الماء في مشبع محلول حموضة درجة مع  )حر

ريتونافير
 10bis-8،11-dioxo،6-thiazolyl[ -3-أنه على كيميائياً ريتونافير تحديد تم

methylethyl( -1- ]2- )1-methylethyl( -4-1-)-5- methyl-2-Hydroxy ) 2،4،7،12-  )ميثيل فينيل-

هي الجزيئية صيغته . ]S5 -(R ، 11* R ، 10* R ، 8* R5 [)*استر ، ميثيل ثيازوليل 5-أسيد ، أويك -13-تترازاتريديكان

C37التالية:الهيكلية الصيغة على ريتونافير يحتوي 720.95. الجزيئي ووزنه ، 2س5ا6ن48ح

الميثانول في بحرية للذوبان قابل مر. معدني طعم له ريتونافير فاتح. إلى أبيض لون إلى يتحول مسحوق ريتونافير

الماء.في للذوبان قابل غير وعملياً األيزوبروبانول في للذوبان قابل واإليثانول ،

341.7 يعادل ما (أتازانافير مجم 300 من تتكون والتي الفم طريق عن لإلعطاء  ritonavirو  Atazanavirأقراص تتوافر

فوسفات النشطة: غير التالية المكونات على أيضاً اللوحي الجهاز يحتوي ريتونافير. مجم 100 و  )سلفاتأتازانافير مجم

وهيدروميلوز ، وكروسوفيدون ، وكوبوفيدون ، الغرواني ، السيليكون أكسيد وثاني الالمائي ، القاعدة ثنائي الكالسيوم

وأكسيد والتلك ، لورات ، أحادي وسوربيتان الصوديوم ، وستيريل المغنيسيوم ، وستيرات مونوهيدرات ، والكتوز

بولي (ماكروغول الليسيثين ، من مصنوع  )أصفر G520033) 85II opadryبغشاء مغلفة األقراص األصفر. الحديد

األصفر.الحديد أكسيد التيتانيوم ، أكسيد ثاني التلك ، المائي ، فينيل البولي كحول من جزء  ، )جاليكولإيثيلين

السريريةالصيدلة 12

العملآلية 12.1
.])12.4(السريرية الصيدلة علم Atazanavirو  ritonavirانظر [للفيروسات مضادة عقاقير

الدوائيةالديناميكيات 12.2
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القلب مخطط على التأثيرات

أتازنافير الكهربائي

دراسة في أتازانافير. يتلقون أصحاء متطوعين لدى الكهربائي القلب مخطط في العامة العالقات فترة إطالة لوحظ

الجرعات قيمة من العامة العالقات فاصل في  )SD (±األقصى التغيير متوسط   كان  ، )(AI424-076بالغفل مضبوطة

بعد ثانية مللي  )11 (±13 بـ مقارنة  )65 =ن (أتازانافير من مجم 400 مع الفموية الجرعات بعد ثانية مللي  )15 (24±

هناك أعراض. بدون الدراسة هذه في العامة العالقات فترة إطاالت كانت . )67 =ن (الوهمي الدواء مع الجرعات

فترة تطيل أخرى وأدوية أتازانافير بين البشر لدى دوائي ديناميكي تفاعل حدوث إمكانية حول محدودة معلومات

.])5.2(واالحتياطات التحذيرات نرى[القلب. كهربية مخطط في العامة العالقات

الجرعات مقارنة تمت أصحاء. شخصاً 72 لـ السريرية األدوية علم دراسة في ألتازانافير القلب تخطيط تأثيرات تحديد تم

( QTcفترة على ألتازانافير التركيز على يعتمد تأثير هناك يكن لم الوهمي. الدواء مع مجم 800 و مجم 400 الفموية
يتلقون الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابون المرضى كان 1793 عام في . )فريدريسياتصحيح باستخدام

سليم شخص أي لدى يكن لم المقارنة. ونظام أتازانافير نظامي في للمقارنة قابال ًالقهقرية ، للفيروسات المضاد العالج

500 عن تزيد  QTcفترة السريرية التجارب في البشرية المناعة نقص بفيروس مصاب مريض أو أتازانافير بـ معالج

.])5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر[ثانية ميللي

واحدة مرة مجم 400 موكسيفلوكساسين (ونشط وهمي ، عشوائية ، دراسة في  QTcFفترة تقييم تم ريتونافير:

 QTcFفي االختالف كان الثالث. اليوم في ساعة 12 مدار على قياسات 10 مع األصحاء ، البالغين من 45 في  ً)يوميا

مرتين ريتونافير من مجم 400 مقابل  )ثانيةمللي (ثانية مللي  )7.6(5.5 األساس خط تصحيح بعد الوهمي الدواء من

مرة 1.5 بمقدار أعلى كان والذي الثالث اليوم في لريتونافير التعرض يومياً مرتين مجم 400 ريتونافير عن نتج يومياً.

ثابتة.حالة في يومياً مرتين مجم 600 ريتونافير جرعة مع لوحظ مما تقريباً

الحد وكان الثالث. اليوم في الدراسة نفس في ريتونافير تلقوا الذين األشخاص في العامة العالقات فترة إطالة أيضاً لوحظ

22 هو األساس خط تصحيح بعد العامة العالقات فترة في الوهمي الدواء عن  ٪)95الثقة فاصل (المتوسط   للفرق األقصى

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [ريتونافيرمن يومياً مرتين مجم 400 مقابل ثانية ميللي  )25(

الدواءحركية 12.3

البالغينعند الدواء حركية
100   /مجم300 (وريتونافير أتازانافير تركيبة أقراص تناول بعد ألتازانافير التعرض كان وريتونافير:أتازانافير أقراص

إعطائها عند  ،  )ritonavir( Norvirوأقراص  )atazanavir( Reyatazكبسوالتتناول بعد للتعرض مشابهاً  )مجم

والتغذية.الصيام ظروف ظل في أصحاء لمتطوعين

أتازنافير
المناعة نقص بفيروس مصابين مرضى وفي أصحاء بالغين متطوعين لدى ألتازانافير الدوائية الحرائك تقييم تم

.)9الجدول انظر (يومياً واحدة مرة مجم 100 وريتونافير مجم 300 أتازانافير تناول بعد البشرية

البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين المرضى أو الصحية الموضوعات في ألتازانافير الثابتة للحالة الدوائية الحرائك 9: الجدول

الفيدرالياالحتياطي والية في

يومياًواحدة مرة مجم 100 وريتونافير مجم 300 أتازانافير

صحي

)28 =ن (الموضوعات

البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابون المرضى

)10 =ن ( معامل

)مل  /نانوغرام(األعلىج

)CV)(٪6129)31(4422)58الهندسي الوسط
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)SD)(6450)2031(5233)3033يعني

)ح(األعلىتي

2.73.0الوسيط

)مل  /ساعة •نانوغرام (بالقاهرة األمريكية الجامعة

)CV)(٪57039)37(46073)66الهندسي الوسط

)SD)(61435)22911(53761)35294يعني

)ح( Tنصف

)2.3(8.6أ)SD)(18.1)6.2يعني

)مل  /نانوغرام(دقيقةج

)CV)(٪1227)53(636)97الهندسي الوسط

)SD)(1441)757(862)838يعني

26. =ن أ

(يومياً واحدة مرة مجم 400 أتازانافير بعد ثابتة حالة في البالزما في أتازانافير تركيزات متوسط   1 الشكل يعرض
واحدة مرة مجم 100 ريتونافير مع  )مجم150 كبسولتان (مجم 300 أتازانافير وبعد خفيفة وجبة مع  )مجم200 كبسولتان

البشرية.المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين المرضى في خفيفة وجبة مع يومياً

1:شكل
البشريةالمناعة نقص بفيروس المصابين البالغين للمرضى  )10 =ن (ريتونافير مع مجم 300 و

)13 =ن (مجم 400 ألتازانافير الثابتة الحالة بالزما تركيزات  )(SDمتوسط

استيعاب
زيادة مع الخطية غير الدوائية الحرائك  Atazanavirيظُهر تقريباً. ساعة 2.5 األعلى.Tمع بسرعة  Atazanavirيمتص

حالة تتحقق يومياً. واحدة مرة مجم 200-800 الجرعة نطاق تتجاوز قيم األعلىCو  AUCفي المتناسبة الجرعة من أكبر

تقريباً.ضعفاً 2.3 تراكم مع والثامن ، الرابع اليومين بين الثبات

الغذاءتأثير

الدواء.حركية في التباين من ويقلل البيولوجي التوافر من يزيد الطعام مع أتازانافير إعطاء أتازانافير:
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توزيع
يرتبط التركيز. عن مستقل البروتين ارتباط أن كما اإلنسان ، مصل ببروتينات ٪ 86 بنسبة  Atazanavirيرتبط

Atazanavir  سكريبروتين من بكلacid )AAG( -1-alpha  مماثلة بدرجة واأللبومين) ٪التواليعلى 86٪ ، و 89(.

الغذائيالتمثيل

من البشر في ألتازانافير الرئيسية األحيائي التحول مسارات تتكون البشر. في واسع نطاق على  Atazanavirيتأيض

من مستقلباته أو ألتازانافير األخرى الثانوية األحيائي التحول مسارات تتكون أكسجين. والثاني األحادية األكسجة

من طفيفين مستقلبين تمييز تم الهيدروجين. نزع مع واألكسجين المائي ، التحلل  ، dealkylation-Nالجلوكورونيد ،

الدراسات أشارت المختبرفي للفيروسات.مضاد نشاط المختبرفي المستقلباتمن أي يظهر لم البالزما. في أتازانافير

.CYP3Aبواسطة استقالبه يتم األتازانافير أن إلى البشري الكبد ميكروسومات باستخدام أجريت التي

إزالة
والبول البراز في الكلي اإلشعاعي النشاط من 13٪ و  atazanavir-C٪79 ، استرداد تم 14منمجم 400 واحدة جرعة بعد

كان التوالي. على والبول ، البراز في المعطاة الجرعة من 7٪ و 20٪ حوالي المتغير غير الدواء شكل التوالي. على

نقص بفيروس مصابين بالغين ومرضى  )214 =ن (أصحاء متطوعين لدى أتازانافير من للتخلص النصف عمر متوسط

خفيفة.وجبة مع يومياً ملغ 400 جرعة بعد مستقرة حالة في ساعات 7 حوالي  )13 =ن (البشرية المناعة

الفم ، طريق عن  ritonavir-Cمحلول 14منملغ 600 مقدارها جرعة تلقوا أشخاص خمسة على أجريت دراسة في

الدراسة ، تلك في متغير. غير أصلي كدواء تفرز الجرعة من 1.8٪  ±3.5 مع البول ، في يفرز الجرعة من ٪2.8  11.3±

الجرعات عند متغير. غير أصلي كدواء تفرز الجرعة من 10.8٪  ±33.8 مع البراز في الجرعة من 2.9٪  ±86.4 إفراز تم

في بالجرعة المرتبطة والزيادة الوقت بسبب ربما واحدة جرعة من المتوقع من أقل ريتونافير تراكم يكون المتعددة ،

التصفية.

الكهربائيالقلب مخطط على التأثيرات

واحدة مرة مجم 400 موكسيفلوكساسين (ونشط وهمي ، عشوائية ، دراسة في  QTcFفترة تقييم تم ريتونافير:

 QTcFفي االختالف كان الثالث. اليوم في ساعة 12 مدار على قياسات 10 مع األصحاء ، البالغين من 45 في  ً)يوميا

مرتين ريتونافير من مجم 400 مقابل  )ثانيةمللي (ثانية مللي  )7.6(5.5 األساس خط تصحيح بعد الوهمي الدواء من

مرة 1.5 بمقدار أعلى كان والذي الثالث اليوم في لريتونافير التعرض يومياً مرتين مجم 400 ريتونافير عن نتج يومياً.

ثابتة.حالة في يومياً مرتين مجم 600 ريتونافير جرعة مع لوحظ مما تقريباً

الحد وكان الثالث. اليوم في الدراسة نفس في ريتونافير تلقوا الذين األشخاص في العامة العالقات فترة إطالة أيضاً لوحظ

22 هو األساس خط تصحيح بعد العامة العالقات فترة في الوهمي الدواء عن  ٪)95الثقة فاصل (المتوسط   للفرق األقصى

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [ريتونافيرمن يومياً مرتين مجم 400 مقابل ثانية ميللي  )25(

الخاصونالسكان

األطفالطب

أعمارهم تقل الذين  1HIV-بفيروس المصابين األطفال لمرضى  Ritonavirو  Atazanavirأقراص إعطاء ينبغي ال

كجم.35 من أقل ويزن سنوات 6 عن

حمل
يتلقين الالئي البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات الحوامل النساء من الدوائية الحرائك بيانات عرض .يتم

Atazanavirو  Ritonavir: 10الجدول في ريتونافير مع أتازانافير كبسوالت
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البشريةالمناعة نقص بفيروس مصاب حامل في ريتونافير مع ألتازانافير الثابتة الدوائية الحرائك 10: الجدول

الفيدرالياالحتياطي والية في النساء

مجم100 ريتونافير مع مجم 300 أتازانافير

الثانيالفصلالدواءحركية معلمة

)أ5 =ن (

الثالثالفصل

)20 =ن (

بالوالدةبعد

)34 =ن (

3078.853291.465721.21مل  /نانوغراماألعلىج

)CV)(٪)50()48()31الهندسي الوسط
AUC27657.134251.561990.4مل   /ح ∙نانوغرام

)CV)(٪)43()43()32الهندسي الوسط
538.70668.481462.59جمل  /نانوغرامدقيقةج

)CV)(٪)46()50()45الهندسي الوسط
محدودة.الثاني الفصل خالل المتاحة البيانات أ

خالل٪ 43 إلى 28 بحوالي أعلى  AUCsو  Atazanavirذروة تركيزات على العثور تم ب

وغير البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في تاريخياً لوحظت التي تلك من  ً)أسبوعا12 إلى 4 (الوالدة بعد ما فترة

في تاريخياً لوحظت التي بتلك مقارنة ًالوالدة بعد ما فترة خالل ضعفاً 2.2 بنحو أعلى البالزما في  Atazanavirتركيزات كانت الحوامل.

الحوامل.وغير البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى

الجرعة.بعد ساعة 24 التركيز هو دقيقةجج

الكلويالقصور

دراسة تمت المعطاة. الجرعة من ٪ 7 حوالي المتغير غير أتازانافير من الكلوي التخلص كان األصحاء ، األشخاص في

Atazanavir  لغسيل يخضعون الذين أولئك ذلك في بما  ، )20 =ن (حاد كلوي بضعف المصابين البالغين عند

األمريكية والجامعة أقل ، 9٪ كان األعلىC atazanavirيعني يومياً. واحدة مرة مجم 400 تبلغ متعددة بجرعات الكلى ،

يخضعون وال حاد كلوي ضعف من يعانون الذين األشخاص في أعلى ٪ 96 كان دقيقةCوالجامعة 19٪ ، بنسبة بالقاهرة

جلسة في طبيعية. كلوية وظائف لديهم الذين األشخاص مع والجنس والوزن بالعمر مقارنة ً ، )10 =ن (الكلى لغسيل

(الكلى غسيل بعد أو قبل أتازانافير إعطاء تم عندما المعطاة. الجرعة من 2.1٪ إزالة تمت ساعات ، 4 لمدة الكلى غسيل
تقريباً 43٪ إلى 25٪ بنسبة أقل كانت دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىCلـ الهندسية الوسائل فإن  ، )10 =ن

في أتازانافير باستخدام ينُصح ال معروفة. غير االنخفاض هذا آلية الطبيعية. الكلى وظائف ذوي باألشخاص مقارنة

يتم النهائية المرحلة في كلوي مرض من يعانون الذين البشرية المناعة نقص فيروس عالج في الخبرة ذوي المرضى

.)]2.3(والتعاطي الجرعة انظر [الكلىغسيل طريق عن فيه التحكم

كبدياختالل

كبدي ؛ اختالل من يعانون الذين األشخاص في ريتونافير مع باالشتراك ألتازانافير الدوائية الحرائك دراسة يتم لم

القصور من درجة أي من يعانون الذين المرضى في ريتونافير مع ألتازانافير المتزامن بالتناول ينصح ال وبالتالي ،

.)]2.4(والتعاطي الجرعة انظر [الكبدي.

الدوائيالتفاعل بيانات

أتازنافير
K.  مع الغذائي ، التمثيل على المعتمدCYP3A  مثبط هوAtazanavir أناوك-1دقيقة0.06 إلى 0.05 من قيمة صحيحغير

2.1  =أنا.K( CYP2C8و  )ميكرومتر1.9  =أنا.UGT1A1 )Kلـ مباشر مثبط أيضاً هو  Atazanavirميكرومتر. 1.0 إلى 0.84 قيمة

.)ميكرومتر

لبعض األحيائي التحول لزيادة وال بها ، الخاصة الغذائي التمثيل عملية تحفز ال الحيالجسم في أتازانافيرعرض تم

أتازانافيرانخفض الجرعات ، متعددة دراسة في . CYP3Aبواسطة استقالبها يتم التي األدوية
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أن إلى يشير مما األساس ، خط مقابل الكورتيزول إلى الكورتيزول  CYP3Aتحريضه يتم .لم 6βالذاتية البولية النسبة

-OHإنتاج

أو  CYP2B6أو  CYP2D6أو  CYP2C9أو  CYP2C19وركائز أتازانافير بين سريرياً هامة تفاعالت حدوث يتُوقع ال

CYP2A6  أوCYP1A2  أوCYP2E1 . ريتونافير مع تناوله عند أتازانافير بين سريرياً هامة تفاعالت حدوث يتُوقع ال

الدوائية التفاعالت حول معلومات على للحصول لريتونافير الكاملة الدواء وصف معلومات راجع . CYP2C8وركائز

ريتونافير.مع األخرى المحتملة

ودابسون ، أتازانافير بين سريرياً مهمة دوائية تفاعالت حدوث يتُوقع ال المعروفة ، األيضية المالمح على بناء ً

على ( CYP2D6ركائز مع أتازانافير يتفاعل ال إريثروميسين. أو أزيثروميسين ، سلفاميثوكسازول ،   /تريميثوبريم

.)ميتوبرولولديسيبرامين ، نورتريبتيلين ، المثال ، سبيل

التي األدوية وبعض مشترك بشكل تناولها يتم أن يحتمل أخرى وأدوية أتازانافير مع الدوائي التفاعل دراسات إجراء تم

األمريكية الجامعة على ألتازانافير المتزامن التناول آثار الدوائية. الحركية للتفاعالت كمجسات استخدامها يشيع

على كبير تأثير ديلتيازيم وال سي إي لديدانوزين يكن لم 12. و 11 الجدولين في تلخيصها تم دقيقةجو ، األعلىسيبالقاهرة ،

ألتازانافير يكن لم . )للديلتيازيمالتعرض أو سي إي ديدانوزين على أتازانافير لتأثير 12 الجدول انظر (ألتازانافير التعرض

معلومات على للحصول فلوكونازول. أو ستافودين ،  ، ّ)مخزنكقرص تناوله عند (للديدانوزين التعرض على كبير تأثير

.)7(الدوائية التفاعالت انظرالسريرية ، التوصيات بشأن

وجودفي ألتازانافير الدواء حركية معلمات الدوائية: التفاعالت 11: الجدول

أالمرافقةاألدوية

من )ثقةفترة 90٪ (نسبة

Atazanavirالدواء حركية
بدون  /معالمعلمات

مساعددواء

1.00 =تأثير ال
مشاركة

دواء

الجدول  /الجرعة

مشاركة

دواء

أتازانافير

دقيقةجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجالجدول  /الجرعة

− 11(n =19  )مجم50أتينولول
7d، QD  19 −23وd

1.00)19 =ن (11 −1د دي ، كيو مجم 400

) ، 0.891.12(
0.93

) ، 0.851.01(
0.74

) ، 0.650.86(

 ،TIDمجم 800بوسبريفير

25-131-6 ، د

ريتونافير  /ديكيو مجم 300

دي ،كيو مجم 100

10-31د

أتازانافير:

0.75

)0.64-0.88(

أتازانافير:

0.65

)0.55-0.78(

أتازانافير:

0.51

)0.44-0.61(

( 7d ، BID −10مجم 500كالريثروميسين
18d −21و  )29 =العدد

1.06)29 =العدد ( 1d، QD −10مجم 400

) ، 0.931.20(
1.28

) ، 1.161.43(
1.91

) ، 1.662.21(

)(ddIديدانوزين
)مخزنةأقراص (

ستافودينإلى باإلضافة

ب)تي4 د (

 ، D4T: 40واحدة جرعة  ×مجم

ddI: 200واحدة جرعة  ×مجم

)31 =ن (

واحدةجرعة  ×مجم 400

ddIمع واحد وقت في
)31 =ن ( d4Tو

0.11

) ، 0.060.18(
0.13

) ،0.080.21(
0.16

) ، 0.100.27(

 ، D4T: 40واحدة جرعة  ×مجم

ddI: 200واحدة جرعة  ×مجم

)32 =ن (

واحدةساعة بعد جرعة 1  ×مجم 400

32 + ddI( d4T =ن )
1.12

) ، 0.671.18(
1.03

) ، 0.641.67(
1.03

) ، 0.611.73(

( ddIالمعويةالمغلفة
ج])[ECكبسوالت

 =ن ( )فدان(8 د مجم 400

19د مجم 400  )34

)31 =ن ( )تغذية(

 )34 =ن (8 −2د دي ، كيو مجم 400

مجم100 ريتونافير   /مجم300

9d، QD − 19(31 =العدد )

1.03

) ، 0.931.14(
1.04

0.99

) ، 0.911.08(
1.00

0.98

) ، 0.891.08(
0.87
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) ، 1.011.07() ، 0.961.03() ، 0.820.92(

− 11(n =30  )مجم180ديلتيازيم
7d ، QD  19 −23وd

1.04)30 =العدد ( 1d، QD −11مجم 400

) ، 0.961.11(
1.00

) ، 0.951.05(
0.98

) ، 0.901.07(

20- 7 يوم يوم ، كل مجم 600ايفافيرينز

)27 =ن (

0.41)27 =العدد ( 1d، QD −20مجم 400

) ، 0.330.51(
0.26

) ، 0.220.32(
0.07

) ، 0.050.10(

20- 7 يوم يوم ، كل مجم 600

)13 =ن (

23 =العدد ( 1d، QD −6مجم 400

100ريتونافير   /مجم300 ثم  )

−20قبل ساعتان  ، QDملغ
7d ، efavirenz ) 13 =ن(

1.14

) ، 0.831.58(
1.39

) ، 1.021.88(
1.48

) ، 1.241.76(

11-24يوم يوم ، كل مجم 600

)14 =ن ( )م(
ريتونافير  /ديكيو مجم 300

ًء)مسا(1-10 يوم يوم ، كل مجم 100

  /QDمجم 400 ثم  ، )22 =ن (

واحدة ،مرة مجم 100 ريتونافير

 ،)م(11-24 د

معمتزامن (

)14 =ن ( )إيفافيرينز

1.17

) ، 1.081.27(
1.00

) ، 0.911.10(
0.58

) ، 0.490.69(

12- 7 د يوميا ً، مرتين مجم 40فاموتيدين

)15 =ن (

 ،)45 =ن (6 −1د دي ، كيو مجم 400

متزامن(7-12 د

)15 =ن ( )اإلدارة

0.53

) ، 0.340.82(
0.59

) ، 0.400.87(
0.58

) ، 0.370.89(

12- 7 د يوميا ً، مرتين مجم 40

)14 =ن (

 =ن (6 −1د  ، )م(دي كيو مجم 400

بعد ،ساعات 10 (7-12 د  ، )14

)فاموتيدينقبل ساعة 2
)14 =ن (

1.08

) ، 0.821.41(
0.95

) ، 0.741.21(
0.79

) ، 0.601.04(

11-20يوم يوميا ً، مرتين مجم 40

د)14 =ن (

ريتونافير   /ديكيو مجم 300

−1يوم مرة ، كل مرة مجم 100
(د20−11يوم  ، )46 =ن (10

)14 =ن ( )المتزامنةاإلدارة

0.86

) ، 0.790.94(
0.82

) ، 0.750.89(
0.72

) ، 0.640.81(

17- 11 يوم يوميا ً، مرتين مجم 20

)18 =ن (

مرة مجم 100 ريتونافير   /ديكيو مجم 300

واحدة مرة مجم 300 تينوفوفير   /واحدة

 ،)39 =ن ( ً)صباحا(10 - 1 د يومياً ،

)صباحا(11-17 د

متزامنة(

صباحااإلدارة مع

وه ، )18 =ن ( )فاموتيدين

0.91

) ، 0.840.99(
0.90

) ، 0.820.98(
0.81

) ، 0.690.94(

ً ،ء)مسا( QDمجم 40

)20 =ن (24 −18د
100 ريتونافير   /QDمجم 300

300 تينوفوفير   /واحدةمرة مجم

( ً)صباحا(10 - 1 د واحدة ، مرة مجم

12 ( ً)صباحا(24 - 18 د  ، )39 =ن

F)20 =ن ( )فاموتيدينبعد ساعة

0.89

) ، 0.810.97(
0.88

) ، 0.800.96(
0.77

) ، 0.630.93(

24- 18 يوم يوميا ً، مرتين مجم 40

)18 =ن (

مجم 100 ريتونافير   /ديكيو مجم 300

مرة مجم 300 تينوفوفير   /واحدةمرة

 ، )39 =ن ( ً)صباحا(10 - 1 د واحدة ،

ساعات10 بعد ( ً)صباحا(24 - 18 يوم

وساعتين فاموتيدين مساء

)فاموتيدينصباحا قبل

0.74

) ، 0.660.84(
0.79

) ، 0.700.88(
0.72

) ، 0.630.83(
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F)18 =ن (

11-20يوم يوميا ً، مرتين مجم 40

)15 =ن (

100ريتونافير   /ديكيو مجم 300

،QD mg  100ritonavir/  

QD mg  46  ،)400ثم= 
am( )n)10 − 1d، QD mg

)15 =ن ( )ص(20 - 11 د

1.02

) ، 0.871.18(
1.03

) ، 0.861.22(
0.86

) ، 0.681.08(

11-20يوم يوم ، كل مجم 200فلوكونازول

)29 =ن (

ريتونافير  /ديكيو مجم 300

(10 −1د دي ، كيو مجم 100

)29 =ن (20 −11د  ، )19 =ن

1.03

) ، 0.951.11(
1.04

) ، 0.951.13(
0.98

) ، 0.851.13(

7-13يوم يوم ، كل مجم 200الكيتوكونازول

)14 =ن (

0.99)14 =العدد ( 1d، QD −13مجم 400

) ، 0.771.28(
1.10

) ، 0.891.37(
1.03

) ، 0.532.01(

23- 1 يوميا ً، مرتين مجم 200حز ، نيفيرابين

)23 =ن (

100 ريتونافير   /يومكل مجم 300

مجم 400 ثم 4-13 يوم يوم، كل مجم

مجم100 ريتونافير   /واحدةمرة

أنا14d، QD 23( 23– =العدد )

0.72

) ، 0.600.86(
1.02

) ، 0.851.24(

0.58

) ، 0.480.71(
0.81

) ، 0.651.02(

0.28

) ،0.200.40(
0.41

) ، 0.270.60(

7-12د واحدة ، مرة ملليجرام 40أوميبرازول

ي)16 =ن (

 ،)48 =ن (6 −1د دي ، كيو مجم 400

)16 =ن (12 −7د
0.04

) ،0.040.05(
0.06

) ، 0.050.07(
0.05

) ، 0.030.07(

11-20يوم يوم ، كل مجم 40

ي)15 =ن (

ريتونافير  /ديكيو مجم 300

)15 =ن (20 - 1 د دي ، كيو مجم 100

0.28

) ، 0.240.32(
0.24

) ، 0.210.27(
0.22

) ، 0.190.26(

23−17يوم واحدة ، مرة ملليجرام 20

)13 =ن ( )ص(
ريتونافير  /ديكيو مجم 300

ًء)مسا(16 - 7 يوم يوم ، كل مجم 100

)م(17-23 د  ، )27 =ن (
لك ، )13 =ن (

0.61

) ، 0.460.81(
0.58

) ،0.440.75(
0.54

) ، 0.410.71(

23−17يوم واحدة ، مرة ملليجرام 20

)14 =ن ( )ص(
ريتونافير  /ديكيو مجم 300

ً)صباحا(16 - 7 يوم يوم ، كل مجم 100

  /QDمجم 400 ثم  ، )27 =ن (

واحدة ،مرة مجم 100 ريتونافير

نم ، )14 =ن ( )ص(23 - 17 د

0.69

) ، 0.580.83(
0.70

) ، 0.570.86(
0.69

) ، 0.540.88(

ديكيو مجم 4بيتافاستاتين

أيام5 لمدة

ديكيو مجم 300

أيام5 لمدة

1.13

) ، 0.961.32(
1.06

) ، 0.901.26(
متوفرغير

28- 15 يوم يوم ، كل مجم 150ريفابوتين

)7 =ن (

1.34)7 =ن (28 −1د دي ، كيو مجم 400

) ، 1.141.59(
1.15

) ، 0.981.34(
1.13

) ، 0.681.87(

26−17يوم يوم، كل مجم 600ريفامبين

)16 =ن (

ريتونافير  /ديكيو مجم 300

 =العدد ( 7d، QD −16مجم 100

48( ،26− 17d ) 16 =العدد(

0.47

) ، 0.410.53(
0.28

) ، 0.250.32(
0.02

) ،0.020.03(

11-20يوم يوم ، كل مجم 100اريتونافير

)28 =ن (

1.86)28 =العدد ( 1d، QD −20مجم 300

) ، 1.692.05(
3.38

) ، 3.133.63(
11.89

)، 10.23

13.82(

ساعات8 كل مجم 750تيالبريفير

أيام10 لمدة

)7 =ن (

ريتونافير  /ديكيو مجم 300

يوما20ً لمدة دي كيو مجم 100

)7 =ن (

0.85

) ، 0.730.98(
1.17

) ، 0.971.43(
1.85

) ، 1.402.44(

16- 9 يوم يوم ، كل مجم 300صتينوفوفير

)34 =ن (

0.79)34 =العدد ( 2d، QD −16مجم 400

) ، 0.730.86(
0.75

) ، 0.700.81(
0.60

) ، 0.520.68(

ف0.77ف0.75ف0.72مجم100 ريتونافير   /مجم15300-42يوم يوم ، كل مجم 300
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)0.501.05() ، 0.580.97() ، 0.541.10 ، (QD ، )10 =ن (42  =د)10 =ن (

فوريكونازول

فيذات الموضوعات (

واحداقل

وظيفي

)CYP2C19أليل

يوميا ً،مرتين مجم 200

22-30 ؛2-3 ، د

121 ، د يوميا ً، مرتين مجم 400

)20 =ن (

ريتونافير  /مجم300

11-30يوم يوم ، كل مجم 100

)20 =ن (

0.87

) ، 0.800.96(
0.88

) ، 0.820.95(
0.80

) ، 0.720.90(

يوميا ً،مرتين مجم 50

22-30 ؛2-3 ، د

121 ، د يوميا ً، مرتين مجم 100

)8 =ن (

ريتونافير  /مجم300

11-30يوم يوم ، كل مجم 100

)8 =ن (

0.81

) ، 0.661.00(
0.80

) ، 0.650.97(
0.69

) ، 0.540.87( فوريكونازول

بدونالموضوعات (

وظيفية

)CYP2C19أليل
ذلك.خالف يذكر لم ما التغذية لشروط تخضع المقدمة البيانات أ

الصيام.ظروف ظل في األدوية جميع إعطاء تم ب

19.و 8 اليومين في الطعام مع  atazanavirو  400EC ddI mg إعطاء تم ج

إلىأدى يومياً مرتين مجم 40 فاموتيدين مع يومياً واحدة مرة مجم 100 ريتونافير إلى باإلضافة مجم 300 أتازانافير د

 mg  400atazanavirبـ مقارنة أعلى ضعفاً 4.46 و 1.79 كانت قيم دقيقةCو  AUCو مشابهاً كان األعلىCيعني الهندسي أتازانافير

فقط.يومياً واحدة مرة

ساعات10 وقبل ساعتين بعد يومياً مرتين مجم 20 فاموتيدين تناول تم عندما مماثلة نتائج ولوحظت ه

مجم.300 تينوفوفير زائد مجم 100 وريتونافير مجم 300 أتازانافير

F إعطاء تمtenofovir/  ritonavir/  Atazanavir  خفيفة.وجبة تناول بعد

البشرية.المناعة نقص بفيروس المصابين األفراد على الدراسة أجريت ز

90٪(الهندسية المتوسطات نسبة فإن  ، n( nevirapine =13  )بدون mg  400atazanavirالتاريخية البيانات مع مقارنة ح

 ، )0.662.36 ، (1.25  ، )1.112.42 ، (1.64  ، )0.982.05 ، (1.42 كانت دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلى.Cلـ  )الثقةفترات

على  ، )0.943.45 ، (1.80  ، )1.543.38 ، (2.28  ، )1.422.87 ، (2.02 و مجم ؛ 300 /100ريتونافير   /ألتازانافيرالتوالي ، على

مجم.400 /100ريتونافير   /ألتازانافيرالتوالي ،

mg  100ritonavir/  mg  300atazanavirلـ  n ، nevirapine plus ritonavir/  atazanavir =22 لـ  n =23 موازية مجموعة تصميم أنا
الدراسة.دخول قبل بالنيفيرابين الموضوعات عولجت نيفيرابين. بدون

أتازانافير.من ساعتين قبل فارغة معدة على ملغ 40 أوميبرازول إعطاء تم ي

زائدمجم 300 أتازانافير و الصباح في خفيفة وجبة تناول من دقيقة 30 قبل مجم 20 أوميبرازول إعطاء تم ك

أوميبرازول.عن ساعة 12 بـ مفصولة خفيفة ، وجبة بعد المساء في مجم 100 ريتونافير

يومياًمجم 20 أوميبرازول من ساعة 12 مفصولة يوميا ًواحدة مرة مجم 100 ريتونافير إلى باإلضافة مجم 300 أتازانافير ل

إلى نسبة  )٪29(األعلىCفي انخفاض مع  ، ً)ضعفا2.4 (دقيقةCو  10 atazanavir( AUC٪ـ )لالهندسي المتوسط   في الزيادات في

.)1-6الدراسة أيام (أوميبرازول وجود عدم حالة في يوميا ًواحدة مرة مجم 400 أتازانافير
بلس.ملغ 400 وأتازانافير الصباح في خفيفة وجبة تناول من دقيقة 30 قبل ملغ 20 أوميبرازول أعُطي م

تركيزات على التأثيرات كانت أوميبرازول. تناول من واحدة ساعة بعد خفيفة ، وجبة بعد يوميا ًواحدة مرة مجم 100 ريتونافير

ساعة.12 فى مجم 20 أوميبرازول عن مجم 100 ريتونافير زائد مجم 400 أتازانافير فصل تم عندما متشابهة أتازانافير

إلىأدى يومياً واحدة مرة مجم 20 أوميبرازول مع يومياً واحدة مرة مجم 100 ريتونافير إلى باإلضافة مجم 400 أتازانافير ن

إلى نسبة  )٪26(األعلىCفي انخفاض مع  ، )أضعاف3.3 (دقيقةCو  32( atazanavir٪ـ )لالهندسي المتوسط   في الزيادات

.)1-6الدراسة أيام (أوميبرازول وجود عدم حالة في يوميا ًواحدة مرة مجم 400 أتازانافير
QD mg 100/ 300ritonavir/  atazanavirإعطاء  ، QD mg  400atazanavirالتاريخية البيانات مع مقارنة ا

التوالي.على 671٪ و 103٪ و 18٪ بنسبة دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىCلـ  atazanavirلـ الهندسية القيم متوسط   زيادة

وأتازانافيرتينوفوفير تناول فصل فيها تم التي الدراسات في مماثلة نتائج لوحظت أنه الحظ ص

ساعة.12 بمقدار

100ريتونافير بلس مجم 300 أتازانافير وريتونافير. أتازانافير إلى وتينوفوفير وريتونافير أتازانافير نسبة ف

الهندسية المتوسطة القيم كانت . )oالحاشية انظر ( mg  400atazanavirمن أعلى  atazanavirتعرض إلى  mgيؤدي

3190 =األعلىCهي: وتينوفوفير ريتونافير مع تناولها عند ألتازانافير الدوائية الحرائك لمعلمات
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المناعة نقص بفيروس المصابين األفراد على الدراسة أجريت مل.   /نانوغرام491  =دقيقةCو مل ،   /ساعة •نانوغرام  AUC =34459 مل ،   /نانوغرام

متوفر.غير  = NAالبشرية.

فيالمتزامنة لألدوية الدواء حركية معلمات الدوائية: التفاعالت 12: الجدول

أأتازانافيروجود

للحركية  )الثقةفاصل 90٪ (النسبة

لألدويةالدوائية

أتازانافير ؛بدون   /معمعلمات

1.00 =تأثير ال
مشاركة

دواء

الجدول  /الجرعة

مشاركة

دواء

أتازانافير

دقيقةجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجالجدول  /الجرعة

20- 1 د  ، BIDجم 1أسيِتامينوُفين

)10 =ن (

مجم300

QD  /100ريتونافير
11-20د  ، QDملغ

)10 =ن (

0.87

) ، 0.770.99(
0.97

) ، 0.911.03(
1.26

) ، 1.081.46(

− 11(n =19  )مجم50أتينولول
7d، QD  19 −23وd

دي ،كيو مجم 400

)19 =ن (11 −1د
1.34

) ، 1.261.42(
1.25

) ، 1.161.34(
1.02

) ، 0.881.19(

 ،TIDمجم 800بوسبريفير

25-131-6 ، د

 /ديكيو مجم 300

مجم100 ريتونافير

10-31d، QD

0.93

) ، 0.801.08(
0.95

) ، 0.871.05(
0.82

) ، 0.680.98(

 7d ، BID −10مجم 500كالريثروميسين

18d −21و  )21 =ن (
دي ،كيو مجم 400

)21 =ن (10 −1د
1.50

) ، 1.321.71(
أوه-

كالريثروميسين:

0.28

) ، 0.240.33(

1.94

) ، 1.752.16(
أوه-

كالريثروميسين:

0.30

) ، 0.260.34(

2.60

) ، 2.352.88(
أوه-

كالريثروميسين

:

0.38

) ، 0.340.42(

)(ddIديدانوزين
)مخزنةأقراص (

ستافودينإلى باإلضافة

ب)تي4 د (

 ، D4T: 40واحدة جرعة  ×مجم

ddI: 200واحدة جرعة  ×مجم

)31 =ن (

واحدةجرعة  ×مجم 400

معمتزامن

d4T  وddI
)31 =ن (

0.92آي: دي دي

) ، 0.841.02(
d4T: 1.08

) ، 0.961.22(

0.98آي: دي دي

) ، 0.921.05(
d4T: 1.00

) ، 0.971.03(

متوفرغير

d4T: 1.04
) ، 0.941.16(

( ddI-معوي
][ECمغلفة

ج)كبسوالت

 ،)صائم(1 في مجم 400

)34 =ن ( )تغذية(8 د

دي ،كيو مجم 400

)34 =ن (8 −2د
0.64

) ، 0.550.74(
0.66

) ، 0.600.74(
1.13

) ، 0.911.41(

 ،)صائم(1 في مجم 400

)31 =ن ( )تغذية(19 د

مجم300

QD  /100ريتونافير
19d ، QD-9 ملغ

)31 =ن (

0.62

) ، 0.520.74(
0.66

) ، 0.590.73(
1.25

) ، 0.921.69(

− 11(n =28  )مجم180ديلتيازيم
7d ، QD  19 −23وd

دي ،كيو مجم 400

)28 =ن (11 −1د
1.98

) ، 1.782.19(
دياسيتيل-

ديلتيازيم:

2.25

) ، 2.092.16(
دياسيتيل-

ديلتيازيم:

2.42

) ، 2.142.73(
دياسيتيل-

ديلتيازيم:
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2.72

) ، 2.443.03(
2.65

) ، 2.452.87(
2.21

) ، 2.022.42(

&استراديول
دنوريثيندرون

0.5(نوريثيندرون

إيثينيل +ملغ

)مجم0.035 استراديول
QD ، )19 =ن (29 - 1 د

دي ،كيو مجم 400

)19 =ن (29 −16د
إيثينيل

استراديول:

1.15

) ، 0.991.32(
نوريثيندرون:

1.67

) ، 1.421.96(

إيثينيل

استراديول:

1.48

) ، 1.311.68(
نوريثيندرون:

2.10

) ، 1.682.62(

إيثينيل

استراديول:

1.91

) ، 1.572.33(
نوريثيندرون:

3.62

) ، 2.575.09(

&استراديول
هنورجيستيمات

0.180(نورجيستيمات

إيثينيل + )ملغ

)مجم0.035 (استراديول
1d ، QD 18( 28– =العدد ، )

نورجيستيماتثم

إيثينيل  + )مجم0.180 (

)مجم0.025 (استراديول
)14 =ن (29QDF-42 ، د

مجم300

QD  /100ريتونافير
42d ، QD-29 ملغ

)14 =ن (

إيثينيل

استراديول:

0.84

) ، 0.740.95(
ديسيتيل17-

زنورجيستيمت:

1.68

) ، 1.511.88(

إيثينيل

استراديول:

0.81

) ، 0.750.87(
ديسيتيل17-

زنورجيستيمت:

1.85

) ، 1.672.05(

إيثينيل

استراديول:

0.63

) ، 0.550.71(
ديسيتيل17-

زنورجيستيمت:

2.02

) ، 1.772.31(

ن ( 1d، QD −10مجم 200فلوكونازول

، QDمجم 200 و  )11 =

)29 =عدد (20 −11يوم

مجم300

QD  /100ريتونافير
11-20د  ، QDملغ

)29 =ن (

1.05

) ، 0.991.10(
1.08

) ، 1.021.15(
1.07

) ، 1.001.15(

مستقرةصيانةالميثادون

)16 =ن (15 - 1 د جرعة ،

دي ،كيو مجم 400

)16 =ن (15 −2د
- )ص(

حالميثادون

0.91

) ، 0.841.0(
0.85المجموع:

) ، 0.780.93(

- )ص(

حالميثادون

1.03

) ، 0.951.10(
0.94المجموع:

) ، 0.871.02(

- )ص(

حالميثادون

1.11

) ، 1.021.20(
1.02المجموع:

) ، 0.931.12(

23- 1 يوميا ً، مرتين مجم 200جاياي نيفيرابين

)23 =ن (

مجم300

QD  /100ريتونافير
 ،13d ، QD-4 ملغ

مجم400 ثم

QD  /100ريتونافير
23d، QD-14 ملغ

)23 =ن (

1.17

) ، 1.091.25(
1.21

) ، 1.111.32(

1.25

) ، 1.171.34(
1.26

) ، 1.171.36(

1.32

) ، 1.221.43(
1.35

) ، 1.251.47(

وحيدة ، جرعة مجم 40كأوميبرازول

)16 =ن (20 د و 7 د
دي ،كيو مجم 400

)16 =ن (12 −1د
1.24

) ، 1.041.47(
1.45

) ، 1.201.76(
متوفرغير

10- 1 د يوم ، كل مجم 300ريفابوتين

واحدة ،مرة مجم 150 ثم

)3 =ن (20 −11د

لدي ،كيو مجم 600

)3 =ن (20 −11د
1.18

) ، 0.941.48(
س-25-

دياسيتيل-

8.20ريفابوتين:

) ، 5.9011.40(

2.10

) ، 1.572.79(
س-25-

دياسيتيل-

22.01ريفابوتين:

) ، 15.9730.34(

3.43

) ، 1.985.96(
س-25-

دياسيتيل-

75.6ريفابوتين:

) ، 30.1190.0(

مرتينمجم 150

)7 =ن (15 - 1 د أسبوعياً ،
مجم300

QD  /100ريتونافير
م2.49

) ، 2.033.06(
م1.48

) ، 1.191.84(
م1.40

) ، 1.051.87(

42

4173147المرجعي: الرقم



17- 1 د دي ، كيو ملغ

)7 =ن (

س-25-

دياسيتيل-

7.77ريفابوتين:

) ، 6.139.83(

س-25-

دياسيتيل-

10.90ريفابوتين:

) ، 8.1414.61(

س-25-

دياسيتيل-

ريفابوتين:

11.45

) ، 8.1516.10(

ديكيو مجم 4بيتافاستاتين

أيام5 لمدة

ديكيو مجم 300

أيام5 لمدة

1.60

) ، 1.391.85(
1.31

) ، 1.231.39(
متوفرغير

دواحدة جرعة ملغ 4نروزيجليتازون

)14 =عدد (17 7 ، 1 ،

2–يوم يوم ، كل مجم 400

مجم300 ثم 7 ،

QD  /100ريتونافير
8-17د  ، QDملغ

)14 =ن (

1.08

) ، 1.031.13(
0.97

) ، 0.911.04(

1.35

) ، 1.261.44(
0.83

) ، 0.770.89(

متوفرغير

متوفرغير

مجم10رسيوفاستاتين

واحدةجرعة

 /ديكيو مجم 300

مجم100 ريتونافير

QDأيام 7 لمدة

متوفرغيراأضعاف3  ↑اأضعاف7  ↑

لين(صساكوينافير

)الجيالتينكبسوالت
13- 1 د يوم ، كل مجم 1200

)7 =ن (

دي ،كيو مجم 400

)7 =ن (13 −7د
4.39

) ، 3.245.95(
5.49

) ، 4.047.47(
6.86

) ، 5.298.91(

ساعات8 كل مجم 750تيالبريفير

أيام10 لمدة

)14 =ن (

 /ديكيو مجم 300

مجم100 ريتونافير

QDيوماً 20 لمدة
)14 =ن (

0.79

) ، 0.740.84(
0.80

) ، 0.760.85(
0.85

) ، 0.750.98(

( 9d ، QD −16مجم 300فتينوفوفير
24d −30و  )33 =العدد

)33 =ن (

دي ،كيو مجم 400

)33 =ن (16 −2د
1.14

) ، 1.081.20(
1.24

) ، 1.211.28(
1.22

) ، 1.151.30(

7 −1د دي ، كيو مجم 300

34- 25 د  )14 =ن ( )م(

)12 =ن ( )م(

مجم300

QD  /100ريتونافير
34− 25d، QD mg
ص)12 =ن ( )ص(

1.34

) ، 1.201.51(
1.37

) ، 1.301.45(
1.29

) ، 1.211.36(

فوريكونازول

فيذات الموضوعات (

واحداقل

وظيفي

CYP2C19أليل

يوميا ً،مرتين مجم 200

22-30 ؛2-3 ، د

يوميا ً،مرتين مجم 400

)20 =ن (21 1 ، د

ريتونافير  /مجم300

دي ،كيو مجم 100

)20 =ن (11-30 د

0.90

) ، 0.781.04(
0.67

) ، 0.580.78(
0.61

) ، 0.510.72(

فوريكونازول

بدونالموضوعات (

وظيفية

)CYP2C19أليل

يوميا ً،مرتين مجم 50

22-30 ؛2-3 ، د

يوميا ً،مرتين مجم 100

)8 =ن (21 1 ، د

ريتونافير  /مجم300

دي ،كيو مجم 100

)8 =ن (11-30 د

4.38

) ، 3.555.39(
5.61

) ، 4.516.99(
7.65

) ، 5.7110.2(

+الميفودين
زيدوفودين

+الميفودين مجم 150
زيدوفودينمجم 300

BID ، )19 =ن (12 −1د

دي ،كيو مجم 400

)19 =ن (12 −7د
الميفودين:

1.04

) ، 0.921.16(
1.05زيدوفودين:

) ، 0.881.24(
زيدوفودين

الميفودين:

1.03

) ، 0.981.08(
1.05زيدوفودين:

) ، 0.961.14(
زيدوفودين

الميفودين:

1.12

) ، 1.041.21(
زيدوفودين:

0.69

) ، 0.570.84(
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جلوكورونيد:

0.95

) ، 0.881.02(

جلوكورونيد:

1.00

) ، 0.971.03(

زيدوفودين

جلوكورونيد:

0.82

) ، 0.621.08(

ذلك.خالف يذكر لم ما التغذية لشروط تخضع المقدمة البيانات أ

الصيام.ظروف ظل في األدوية جميع إعطاء تم ب

19.و 8 اليومين في الطعام مع  atazanavirو  400EC ddI mg إعطاء تم ج

mcg  35estradiol ethinylإلى نسبة  atazanavirمع  mcg  25estradiol ethinylمن إضافية بجرعة التطبيع عند د
(0.82 كانت دقيقةوجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىCلـ  )ثقةفترات 90٪ (الهندسية المتوسطات نسبة  ، atazanavirبدون

التوالي.على  )1.111.63 ، (1.35  ، )0.951.17 ، (1.06  ، )0.730.92 ،

estradiol ethinylإلى نسبة  ritonavir/  atazanavirمع  mcg  35estradiol ethinylمن إضافية بجرعة التطبيع عند ه
وجبالقاهرة ، األمريكية والجامعة ، األعلىCلـ  ٪)90ثقة فترات (الهندسية المتوسطات نسبة ريتونافير ،   /أتازانافيربدون ميكروغرام 25

التوالي.على  )0.771.00 ، (0.88  ، )1.051.22 ، (1.13  ، )1.031.34 ، (1.17 كانت دقيقة

F يوماً.28 فترة في الموضوعات جميع كانت

نورجيستيمات.في النشط العنصر هو نورجيستيمات ديسيتيل 17-ز

(- )Rللميثادون النشط األيزومر هو .الميثادون ح
البشرية.المناعة نقص بفيروس المصابين األفراد على الدراسة أجريت أنا

الدراسة.دخول قبل بالنيفيرابين الموضوعات عولجت ي

أتازانافيرتناول من ساعتين بعد أوميبرازول أعُطي . CYP2C19لـ استقالبي كمسبار أوميبرازول استخدام تم ك

20.اليوم في خفيفة وجبة تناول من ساعتين بعد بمفرده وأعطي السابع اليوم

أتازانافير.من بها الموصى العالجية الجرعة ليست ل

ريفابوتين:ديساسيتيل-س-25- +ريفابوتين مجموع . )14 =ن ( d1−10فقط واحدة مرة مجم 150 بريفابوتين مقارنتها عند م

(. ، 2.691.78) 2.19 AUC
.CYP2C8لـ مسبار كركيزة  Rosiglitazoneيستخدم ن

للروسوفاستاتين.التعرض في زيادة إلى يشير  ↑. )متضافردواء بدون   /مع(النسبة متوسط   ا

لمادةمماثلة لساكوينافير يومية تعرض حاالت حدوث إلى اليوم في مرة مجم 1200 وساكوينافير أتازانافير بين الجمع أدى ص

من 79٪ بحوالي أعلى األعلى.Cفإن ذلك ، ومع . TIDمجم 1200 عند ساكوينافير من القياسية العالجية الجرعات عن الناتجة القيم

.TIDمجم 1200 عند بمفردها  )رخوةجيالتينية كبسوالت ( saquinavirمن القياسية الجرعات

atazanavirو  tenofovirتناول فصل فيها تم دراسة في مماثلة نتائج لوحظت أنه الحظ ف
ساعة.12 بمقدار

متوفر.غير  = NAساعة. 12 لمدة مؤقتاً وأتازانافير تينوفوفير تعاطي فصل تم ص

الدقيقةاألحياء علم 12.4

العملآلية
Polو  Pol-Gagبفيروس المصابة الخاليا في الفيروسية  1HIV-الناضجة ، الفيروسات تكوين يمنع .وبالتالي أتازانافير:

-Gag  لبروتيناتبالفيروس الخاصة المعالجة انتقائي بشكل المركب يمنعPI(. )-1 HIV azapeptide  مثبط هو

 )Atazanavir )ATVبروتياز

البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم تثبيط يؤدي . 1HIV-للبروتياز ببتيدوميمتيك مثبط هو ريتونافير ريتونافير:

نقص فيروس جزيئات إنتاج إلى تؤدي التي البروتين المتعددة السالئف بولهفوة معالجةعلى قادر غير اإلنزيم جعل إلى

الناضجة.غير المعدية غير البشرية المناعة

الثقافةخلية في للفيروسات المضاد النشاط

وجود عدم حالة في  )50EC)50٪ بنسبة فعال بتركيز  1HIV-لفيروس مضاداً نشاطاً  Atazanavirيظُهر أتازانافير:

في المزروعة والسريرية المختبرية  1HIV-عزالت من متنوعة مجموعة ضد نانومتر 5 إلى 2 من يتراوح بشري مصل

لديها ATV -2.MTوخاليا  ، SS-CEMوخاليا والضامة ، النواة ، أحادية المحيطية الدم خاليا
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مزرعة في  Jو  Gو  Fو  AGو  AEو  Dو  Cو  Bو  A M Group -1HIVلفيروسات الفرعي النوع فيروسات ضد النشاط

الفشل. يعزل قيم EC50فوق القيم EC50مع  ، )نانومتر32 إلى 2HIV ) 1.9-عزالت ضد متغير نشاط لها  ATVالخاليا.

مع الخاليا زراعة في عداء وجود عدم  ATVمع دوائين من المكونة للفيروسات المضاد النشاط دراسات أظهرت

NNRTIs delavirdine)  وefavirenz  وnevirapine(  وPIs amprenavir)  وindinavir  وlopinavir  و

nelfinavir  وritonavir  وsaquinavir(  وNRTIs  ديدانافير وlamivudine  وstavudine  وtenofovir  و

zalcitabine  وzidovudine( ،  االندماج مثبطenfuvirtide -1HIV ،  الكبد التهاب عالج في يستخدمان ومركبان

الخلوية.السمية زيادة دون  ، ribavirinو  adefovirالفيروسي ،

الدم في الليمفاوية الخاليا وفي حاد بشكل المصابة الليمفاوية الخاليا خطوط في ريتونافير نشاط تقييم تم ريتونافير:

عزل على اعتماداً نانومتر 153 إلى 3.8 من الفيروس تكاثر قيمة  )(EC50٪ 50 يثبط الذي الدواء تركيز تراوح المحيطي.

-1HIV  قيمة متوسط   كان المستخدمة. والخالياEC50  في . )13 =ن (نانومتر 22 المرور منخفضة السريرية للعزالت

أظهرت . )(ZDVزيدوفودين أو  )(ddIديدانوزين مع باالشتراك  1HIV-ضد مضافة تأثيرات ريتونافير أظهر  ، MT4خاليا

مطلوباً كان ميكرومتر 20 من أكثر أن خلوية خطوط عدة على لريتونافير الخلوية السمية بقياس قامت التي الدراسات

األقل.على 1000 يبلغ الخاليا لزراعة عالجي مؤشر إلى أدى مما 50٪ بنسبة الخلوي النمو لتثبيط

مقاومة

الخلية:ثقافة في

من عليها الحصول وتم خلوية مزرعة في  ATVلـ المنخفضة الحساسية ذات  1HIV-عزالت اختيار تم أتازانافير:

القابلية ذات  1HIV-عزالت اختيار تم . RTV( /  ritonavir )ATV/  atazanavirأو ATVبـ عولجوا الذين المرضى

أشهر. 5 لمدة الخلية مزرعة في ضعفاً 183 إلى 93 من مختلفة فيروسية سالالت ثالث من  ATVبـ لإلصابة المنخفضة

كما . M46Iو  A71Vو  I84Vو  N88Sو  I50L ATVمقاومة في ساهمت التي  1HIV-فيروسات في البدائل تشمل

استبدال على تحتوي التي المؤتلفة الفيروسات كانت الدواء. اختيار بعد البروتياز انقسام مواقع في تغييرات لوحظت

I50L  بدائل دونPI  لمؤشرات الخاليا زراعة في متزايدة قابلية وأظهرت النمو في معطلة األخرى الرئيسيةPI  األخرى

amprenavir)  وindinavir  وlopinavir  وnelfinavir  وritonavir  وsaquinavir( . بدائل أسفرتI50L  وI50V 

 ،amprenavirو  ATVلـ انتقائية مقاومة عن

الدم في الليمفاوية الخاليا وفي حاد بشكل المصابة الليمفاوية الخاليا خطوط في ريتونافير نشاط تقييم تم ريتونافير:

عزل على اعتماداً نانومتر 153 إلى 3.8 من الفيروس تكاثر قيمة  )(EC50٪ 50 يثبط الذي الدواء تركيز تراوح المحيطي.

-1HIV  قيمة متوسط   كان المستخدمة. والخالياEC50  في . )13 =ن (نانومتر 22 المرور منخفضة السريرية للعزالت

أظهرت . )(ZDVزيدوفودين أو  )(ddIديدانوزين مع باالشتراك  1HIV-ضد مضافة تأثيرات ريتونافير أظهر  ، MT4خاليا

مطلوباً كان ميكرومتر 20 من أكثر أن خلوية خطوط عدة على لريتونافير الخلوية السمية بقياس قامت التي الدراسات

األقل.على 1000 يبلغ الخاليا لزراعة عالجي مؤشر إلى أدى مما 50٪ بنسبة الخلوي النمو لتثبيط

دراسة المعزز:غير أتازانافير مقابل المعزز ريتونافير أتازانافير بين مقارنة للعالج: الساذجين للمرضى السريرية الدراسات

AI424-089  واحدة مرة مجم 400 أتازانافير مقابل مجم 100 ريتونافير مع يومياً واحدة مرة مجم 300 أتازانافير مقارنة

نقص بفيروس العالج بسذاجة المصابين المرضى في المفعول ممتد وستافودين الميفودين مع تناوله عند يومياً

 ATVبمقاومة المعزول الفيروسي والفشل الفيروسية الفشل حاالت لعدد ملخصاً 13 الجدول يوضح .البشريةالمناعة

ذراع.كل في

مقارنة: AI424-089دراسة في 96 األسبوع في أالفيروسيللفشل ملخص 13: الجدول

atazanavir Boosted Ritonavirمقابل  Atazanavirالعشوائيين المرضى المعزز: غير

+مجم 300 أتازانافير
مجم100 ريتونافير

مجم400 أتازانافير
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)105 =ن ()95 =ن (

)٪32(34)٪16(9615األسبوع في  )مل  /نسخة50 (فيروسي فشل

517الظاهريةواألنماط الجينية األنماط بيانات مع الفيروسي الفشل

ب)٪24(4 /17ب)٪0(0 /965األسبوع في  ATVبمقاومة الفيروسي الفشل يعزل

ب)٪12(2 /17ب)٪0(0 /5ج96األسبوع في  I50Lظهور مع الفيروسي الفشل يعزل

96األسبوع في الالميفودين بمقاومة الفيروسي الفشل يعزل
ب)٪65(11 /17ب)40٪(2 /5

لديهم وكان 96 ، األسبوع في الدراسة وفي 96 األسبوع خالل مطلقاً قمعهم يتم لم الذين المرضى الفيروسي الفشل يشمل أ

الفيروسي.الحمل استجابة كفاية عدم بسبب توقف أو فيروسي انتعاش

والمظهر.الجيني النمط بيانات مع الفيروسي الفشل لعزالت المئوية النسبة ب

.ATVلـ ظاهرياً مقاوماً العزلتين من أي يكن لم . ATVمن ملغ 400 بـ عالجهم تم آخرين مرضى 2 في  L/  I50Iمن خليط ظهر ج

100 ريتونافير مع مجم 300 اتازانافير يتلقون الذين العالج في السذاجة من يعانون الذين للمرضى السريرية الدراسات

من عينات على المعالجة والمظاهر الجيني النمط تحليل إجراء تم  ، AI424-138الدراسة من الثالثة المرحلة في مجم:

تحقيق قبل توقف أو  )مل  /نسخة400 يساوي أو من أكبر  RNA) -1HIVفيروسي فشل من عانوا الذين المرضى

RTV/  ATVذراع في العالج. من أسبوعاً 96 خالل  ٪)399 ؛  =ن ( RTV/  LPVو  ٪)399 ؛  =ن ( RTV/  ATVعلى القمع
البدائل تطوير مع العالج عند  ATVقابلية في ضعفاً 56 بمقدار انخفاضاً الفيروسي الفشل عزالت إحدى أظهرت  ،

االستبدال أيضاً ظهر . L90Mو  ، V/  I85I ، G73S ، A71I ، M46I ، K43T ، V32I ، L10F PIبمقاومة المرتبطة

M184V  بمقاومة المرتبطNRTI  مقاومة تمنح التي العزلة هذه في العالج فيemtricitabine . من لعزلتين كان

بواسطة المحددة الرئيسية  PIمقاومة وبدائل  ATVلـ أساسية نمطية مقاومة الفيروسي للفشل  RTV/  ATVعزالت

IAS  استبدال ظهر األساس. خط عندI50L  17 قدره بانخفاض وارتبط هذه الفشل عزالت إحدى في الدراسة عند

  /Vو  PI I)/  M46Mوبدائل األساسية  ATVبمقاومة اآلخر الفشل وعزل األساس خط من  ATVقابلية في ضعفاً

I84I(  لها كانIAS  بدائل تظهر - إضافيPI  المحددة الرئيسيةV32I)  وM46I  وI84V(  عالج فيATV  المرتبط

  /RTVذراع في العالج فشل عزالت من خمسة طورت األساس. خط من  ATVقابلية في أضعاف 3 قدره بانخفاض

ATV  لـ ظاهرية مقاومةemtricitabine  إماظهور مع(  1= M184I )n أو(  4= M184V )n  تطوير يتم ولم العالج على

الفيروسي الفشل مرضى عزالت إحدى لدى كان  ، RTV/  LPVذراع في المظهرية.  disoproxil tenofovirمقاومة

 V82Aو  G73Sو  I54V ، V11I ، L10V PIبدائل تطوير مع العالج عند  LPVقابلية في ضعفاً 69 بمقدار انخفاضاً

. L90Mو  L89Vو  A/  V82Vو  S/  G73Gو  A71Iو  V/  I54Iو  V32Iو  I/  L10Lاألساسية  PIبدائل إلى باإلضافة

 emtricitabineالظاهري النمط ومقاومة  M184Vاستبدال طورت  RTV/  LPVالفيروسي الفشل عزالت من ستة

.disoproxil tenofovirلمقاومة الظاهري النمط من واثنين

الذين العالجية الخبرة ذوي المرضى على أجريت التي الدراسات في العالجية:الخبرة ذوي للمرضى السريرية الدراسات

فشل من عانوا الذين المرضى من  ATVلـ المقاومة العزالت معظم طورت  ، RTV/  ATVأو  ATVباستخدام عولجوا

البروتياز بدائل تضمنت عوامل. بعدة للتأثر منخفضة قابلية وأظهرت متعددة  PIsبمقاومة مرتبطة بدائل فيروسي

واحدة مرة مجم  300ATV بـ العالج في فشلوا الذين للمرضى الفيروسية العزالت في تطويرها تم التي شيوعاً األكثر

 /I85V ، L/  Tو  G/  E35Dو  I/  V/  L33Fو  NRTI( V32Iو  Tenofovirمع (يومياً واحدة مرة مجم  100RTV و يومياً
V82A ، C/  T/  G73S ، I/  T/  A71V ، I54V ، V/  F53L ، I50L ، L/  M46I ،  وT/  M/  Q/  L89V . حدثت

 T/  D/  N88Sو  I84Vو  G48Vو  Q/  A/  E34Kذلك في بما  RTV/  ATVعالج على تطويرها تم التي األخرى البدائل

فيروس في موجودة متعددة  PIمقاومة بدائل كانت إذا عام ، بشكل المرضى. عزالت من 10٪ من أقل في  L90Mو

-1HIV  مقاومة تطوير تم األساس ، خط عند للمريضATV  بمقاومة المرتبطة البدائل خالل منPIs  ويمكن األخرى

فشل من يعانون الذين العالجية الخبرة ذوي المرضى في  I50Lاستبدال اكتشاف تم . I50Lاستبدال تطوير تشمل أن

يرتبط لم وجودها لكن  ATVعالج على أيضاً البروتياز انشقاق موقع تغييرات ظهرت األمد. طويل عالج بعد فيروسي

بالمستوى
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.ATVمقاومة

الوراثي التحليل أظهر الخاليا. مزرعة في لريتونافير المنخفضة الحساسية ذات  1HIV-عزالت اختيار تم ريتونافير:

و  A71Vو  V82Fو  I84Vاألمينية األحماض استبدال إلى أدى مما  1HIV-البروتياز جين في طفرات العزالت لهذه

M46I . المناعي العوز فيروس عزالت في  )48 =ن (الوراثية والتغيرات  )18 =ن (الظاهري النمط تغيرات رصد تم

32 إلى 3 من فترة مدى على الثانية   /األولىالمرحلة تجارب في بالريتونافير عولجوا مختارين مرضى من -1 البشري

تدريجي بشكل تحدث مريضاً 43 من مأخوذة عزالت في  1HIV-الفيروسي بالبروتياز المرتبطة البدائل بدت أسبوعاً.

أوضاع 5 عند البدائل من بمجموعات متبوعة  ، I36Lو  T/  A71Vو  I54Vو  S/  T/  F/  V82Aالمواضع في ومرتب

النمط تحليل إجراء تم مريضاً 18 بين من . )L90Mو  L33F) ، I84V ، K20R ، L/  M46Iاألمينية لألحماض إضافية

زراعة في للريتونافير منخفضة قابلية 12 الشكل أظهر البالزما ، من معزول حر فيروس على لهم والجيني الظاهري

أن يبدو الفيروسي. البروتيني األنزيم جين في البدائل من أكثر أو واحداً 18 الـ المرضى جميع لدى كان الخاليا.

أنها على المظهرية المقاومة تعريف تم المظهرية. المقاومة لمنح كاف ٍغير ولكنه ضروري  F/  V82Aاستبدال

األساس.خط من الخلية ثقافة في الفيروسية الحساسية في أضعاف 5 يساوي أو من أكبر انخفاض

المقاومةعبر
 lopinavirو  nelfinavirو  ritonavirو  saquinavirالعالجية ، الخبرة ذوي المرضى في لألمبرينافير. مقاومة ٪ 80 و ،

العزالت كانت  ATVلـ متصالبة مقاومة أيضاً  PIsلـ المقاومة العزالت من ٪ 90 من أكثر مع األخرى  indinavirو

استبدال ، على المحتوية العزالت من 38٪ و  D30Nمقاومة كانت األخرى التغييرات إلى باإلضافة   .ATVلـالمقاومة

ATV  لـ مقاومةV82  في ، تغير أوL/  M46I ، I54V ، T/  A71V ، C/  T/  G73S ، L90M  من 60٪ من أكثر كانت

تضمنتالتي البدائل ذات العزالت من 90٪ من أكثر  I84Vأو  G48Vلـ مقاومة كانت   .ATVعلىالمحتوية العزالت

ATV.   لـ متصالبة مقاومة كانتPIs  من للعديد المقاومة المتقاطعة العزالت أنPI  الخبرة ذوي للمرضىATV  أظهرت

مقاومة وجود لوحظ   .PIsلـالسريرية التجارب من السريرية للعزالت األساسي والجيني الظاهري النمط تحليالت

 :Atazanavirبينمتصالبة

فيروس عزالت أظهرت المتغيرة. المتصالبة المقاومة على التعرف تم البروتيني األنزيم مثبطات بين من ريتونافير:

قابلية في انخفاضاً بالريتونافير العالج أثناء مرضى ستة من عليها الحصول تم التي التسلسلية -1 البشري المناعي العوز

عند الخلية ثقافة في بالساكوينافير للتأثر القابلية في متوافقاً انخفاضاً تظهر لم لكنها الخاليا ، زراعة في ريتونافير

لإلصابة أقل قابلية المرضى هؤالء من اثنين من عزالت أظهرت ذلك ، ومع المتطابقة. األساسية بالعزالت مقارنتها

المتصالبة المقاومة حيث من مرضى 5 من المأخوذة العزالت اختبار تم كما . )أضعاف8 (الخاليا مزرعة في باإلندينافير

شيء وال  ، ً)ضعفا14 إلى 6 (لنلفينافير الحساسية في انخفاض لديهم كان مرضى 3 من عزالت ونلفينافير. ألمبرينافير

اإلنزيم أهداف بسبب محتملة غير العكسية المنتسخة ومثبطات ريتونافير بين المتصالبة المقاومة لألمبرينافير.

المعنية.المختلفة

الفيروسية النتائج وتحليالت الظاهري النمط   /األساسيالجيني النمط

Atazanavir
RTV/  ATVالعالج بدء قبل  ATVقابلية تحديد في األساسي للفيروس الظاهري النمط أو   /والوراثي التحليل يساعد قد

في المكتشفة األولية  PIبمقاومة المرتبطة البدائل ونوع وعدد أسبوعاً 48 عند الفيروسية االستجابة بين ارتباط .

واحدة مرة  RTV/  ATVيتلقون الذين القهقرية الفيروسات بمضادات الخبرة ذوي المرضى من األساسية  1HIV-عزالت

14.الجدول في  AI424-045يظهر دراسة في يومياً مرتين  lopinavir )LPV( / RTVأو يومياً

في العالج. في الخبرة ذوي المرضى في االستجابة معدالت على األساسية  PIبدائل ونوع عدد من كل أثر عام ، بشكل

في بما األساسية ،  PIبدائل من أكثر أو 3 وجود عند أقل استجابة معدالت المرضى لدى كان  ، RTV/  ATVمجموعة

في بما  ، PIبدائل 2 إلى 1 لديهم الذين بالمرضى مقارنة 90ً ، أو 82 أو 77 أو 71 أو 36 الموضع في االستبدال ذلك

البدائل.هذه من واحد ذلك
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القهقرية-الفيروسات مضادات  ، PIاألساس خط استبدال ونوع عدد حسب البشري المناعي العوز لفيروس الريبي النووي الحمض استجابة 14: الجدول

المعالجالتحليل  ، AI424-045دراسة في الخبرة ذوي من المرضى

RNA HIV 400< =الفيروسية االستجابة
بمل  /نسخ

RTV/  ATV
)110 =ن (

RTV/  LPV
)113 =ن ( أاألساسية PIبدائل ونوع عدد

جذلك:في بما األولية  PIبدائل من أكثر أو 3

D30N75٪)8/6(50٪)6/3(

V./  M36I19٪)16/3(33٪)18/6(

T./  L/  M46I24٪)4/17(23٪)22/5(

A/  M/  T/  L/  I54V31٪)16/5(31٪)16/5(

G/  I/  T/  A71V34٪)29/10(39٪)31/12(

T/  C/  A/  G73S14٪)7/1(38٪)8/3(

V77I47٪)7/15(44٪)16/7(

I/  S/  T/  F/  V82A29٪)21/6(27٪)26/7(

)I84V11٪)9/1(33٪)6/2  /أ

N88D63٪)8/5(67٪)6/4(

L90M10٪)21/2(44٪)25/11(

أاألساسيةاألولية  PIبدائل عدد

)113/67(٪59)110/64(٪58عالجهمتم المرضى جميع

)PI75٪)67/50(75٪)67/50بدائل 0-2

)PI41٪)34/14(43٪)28/12بدائل 3-4

)PI0٪)9/0(28٪)18/5بدائل من أكثر أو 5

و  I84و  V82و  V77و  G73و  A71و  I54و  I50و  G48و  I47و  M46و  M36و  V32و  D30في تغيير أي األساسية البدائل تشمل أ

N88  وL90.

صغيرة.كانت الفرعية المجموعات ألن بحذر النتائج تفسير يجب ب

.F53Lو  I50Vو  G48Vو  I47Vو  V32I PIلبدائل  )3من أقل ن (كافية بيانات هناك تكن لم ج

خالل من  AI424-045الدراسة في القهقرية الفيروسات بمضادات الخبرة ذوي المرضى استجابة معدالت تحليل تم

التحليالت تستند . )15الجدول المرجع ، إلى بالنسبة الخلية ثقافة في الحساسية في التحول (األساسي الظاهري النمط

الدراسة دخول قبل  NNRTIعلى قائماً نظاماً يتلقون الذين المرضى من ٪ 62 مع المرضى من مختارة مجموعة إلى

لـ سريرياً الصلة ذات التوقف نقاط لتحديد إضافية بيانات إلى حاجة هناك . PIعلى قائماً نظاماً يتلقون ٪ 35 بـ مقارنة

atazanavir.

-AI424دراسة في القهقرية الفيروسات بمضادات الخبرة ذوي المرضى النتيجة ، حسب األساسي الظاهري النمط 15: الجدول

المعالجةتحليل 045 ،

بمل  /نسخة RNA HIV 400< =الفيروسية االستجابة

RTV/  ATVأاألساسيالظاهري النمط
)111 =ن (

RTV/  LPV
)111 =ن (

0-271٪)78/55(70٪)80/56(
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< 2-553٪)15/8(44٪)9/4(

< 5-1013٪)8/1(33٪)9/3(

< 1010٪)10/1(23٪)13/3(

البري.النوع مرجع إلى بالنسبة الخلية ثقافة في التغيير قابلية أضعاف أ

صغيرة.كانت الفرعية المجموعات ألن بحذر النتائج تفسير يجب ب

السريريةغير السموم علم13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

التسرطن
شخصينلمدة أتازانافير باستخدام والجرذان الفئران في الطويل المدى على للسرطان مسببة دراسات إجراء تم أتازانافير:

  /مجم360 عند اإلناث عند الكبدية الخاليا أورام في بالعقاقير مرتبطة زيادات على العثور تم الفئران ، دراسة في سنوات.

ضار تأثير مستوى يوجد ال (مالحظ ضار تأثير له ليس الذي المستوى عند  )(AUCللعقاقير الجهازي التعرض كان يوم.   /كجم

من مرة 2.9 بمقدار أعلى كان  )يوم  /كغم  /ملغم80 (الذكور وفي مرة 2.8  )يوم  /كغم  /ملغم120 (اإلناث ، في  )ملحوظ

. )الحواملغير المرضى ريتونافير ، يوم   /مجم100 بـ معزز  atazanavirيوم   /مجم300 (سريرية بجرعة البشر. لدى نظيره

يوم ،   /كغم  /ملغم1200 إلى تصل بجرعات الورم حدوث في بالعقاقير مرتبطة زيادات أي يالحظ لم الفئران ، دراسة في

السريرية.بالجرعة البشر عند قياسها تم التي تلك ضعف  )إناث(3.9 أو  )ذكور( 1.1AUCs كانت حيث

أو 50 مستويات عند الفئران ، ذكور في ريتونافير. على والجرذان الفئران في السرطنة دراسات أجريت ريتونافير:

الغدية األورام من كل حدوث في الجرعة على تعتمد زيادة هناك كانت اليوم ، في كيلوغرام لكل ملغ 200 أو 100

0.3 العالية للجرعة التعرض كان بالقاهرة ، األمريكية الجامعة قياسات على بناء ًالكبد. في والسرطانية الغدية واألورام

مسرطنة آثار أي تظهر لم . ً)يوميامرتين مجم 600 (بها الموصى العالجية بالجرعة البشر عند التعرض عن للذكور ضعفاً

في لإلنسان. التعرض من لإلناث ضعف 0.6 حوالي العالية للجرعة التعرض كان المختبرة. الجرعات عند اإلناث عند

في مسرطنة. آثار هناك تكن لم اليوم ، في كيلوجرام لكل مجم 30 أو 15 أو 7 بمستويات جرعات تناولت التي الجرذان

بها.الموصى العالجية بالجرعة البشر عند التعرض من 6٪ حوالي العالية للجرعة التعرض كان الدراسة ، هذه

الطفرات

البشرية الليمفاوية الخاليا باستخدام  clastogenicityاختبار المختبرفي فيإيجابي بشكل  Atazanavirاختبار تم أتازانافير:

أميس ،العكسية الطفرة مقايسة المختبرفي فيسلبياً  Atazanavirاختبار تم الغذائي. التمثيل تنشيط ووجود غياب في األولية ،

في النووي الحمض تلف اختبار الحيالجسم في والفئران ، في النووي والحمض الدقيقة النواة إصالح اختبارات الحيالجسم في

.)المذنبفحص (الفئران عشر االثني

في والمختبرفي فيبطارية في الكاستوجينيك أو للطفرات المسبب للنشاط سلبي ريتونافير أن وجد ذلك ، ومع ريتونافير:

قولونيةبكتريا و  .SالتيفيموريومAmesالبكتيرية العكسية الطفرة مقايسة استخدام ذلك في بما المقايسات الحيالجسم

الخاليا في الكروموسومات انحراف واختبارات الميكروية الفئران واختبار الفئران في الليمفاوية الغدد سرطان وفحص

البشرية.الليمفاوية

الخصوبةضعف
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ضعف  )الجرذانإناث في (2.3 أو  )الجرذانذكور في AUC)(  0.9)لألدوية الجهازي التعرض مستويات عند أتازانافير:

التزاوج على كبيرة تأثيرات  )ريتونافيريوم   /مجم100 بـ معزز  atazanavirيوم   /مجم300 (لإلنسان ، السريرية الجرعة

يالحظ.لم المبكر الجنيني التطور أو والخصوبة ،

و  )ذكور(40٪ من يقرب ما لألدوية التعرض عند الجرذان عند الخصوبة على آثار أي ريتونافير عن ينتج لم ريتونافير:

السمية بسبب مجدية تكن لم العالية الجرعات المقترحة. العالجية الجرعة مع تحققت التي تلك من  )إناث(٪60

الكبدية.

السريريةالدراسات14

القهقريةالفيروسات بمضادات مسبق عالج دون البالغون المرضى 14.1

مع  ritonavir/  atazanavirلـ الفيروسات مضادات وسالمة فعالية تقارن أسبوعاً 96 مدتها دراسة : AI424-138دراسة

ritonavir/  lopinavir ،  من ثابتة جرعة مع منها كلemtricitabine-tenofovir  بفيروس المصابة العالج موضوعات في

-1HIV. مجم 300 (أتازانافير بين تقارن ومفتوحة ، أسبوعاً 96 مدتها المراكز متعددة عشوائية دراسة عن عبارة الدراسة هذه

كل  ، ً)يوميامرتين مجم 400 /100(ريتونافير مع لوبينافير مع  ً)يومياواحدة مرة مجم 100 (ريتونافير مع  ً)يومياواحدة مرة

تم مريضاً 878 في  ، ً)يومياواحدة مرة مجم 300 /200(إمتريسيتابين مع تينوفوفير عقار من ثابتة جرعة مع تركيبة في منها

قوقازيين ، كانوا 49٪  ، )72إلى 19 المدى: (سنة 36 المرضى عمر متوسط   كان القهقرية. الفيروسات بمضادات عالجهم

خاليا عدد متوسط   كان ذكور. كانوا 68٪ و مختلط ، عرق   /مستيزو  /إسبانيأصل من 23٪ آسيويون ، 9٪ أسود ، ٪18

النووي الحمض مستوى متوسط   وكان  )3مم  /خلية810 إلى 2 من النطاق: (3مم  /خلية204 هو األساسي  + CD4البالزما

10سجل5.88 إلى 2.60 النطاق: (مل   /نسخ10لوغاريتم4.94 األساسي البالزما في  1HIV-الريبي

16.الجدول في 96 األسبوع خالل والنتائج العالج استجابة عرض يتم . )مل  /نسخ

)AI424-138دراسة (96 األسبوع خالل العالج نتائج 16: الجدول

أتازانافير

مجم100 ريتونافير  +مجم 300

مع )يومياواحدة مرة (

إمتريسيتابين  /تينوفوفير

أ)يومياواحدة مرة (

)441 =ن (

لوبينافير

مجم100 ريتونافير  +مجم 400

مع )يوميامرتين (

إمتريسيتابين  /تينوفوفير

أ)يومياواحدة مرة (

)437 =ن (

اسبوع96اسبوع96حصيلة

٪68٪75دج ، ب ، المستجيب

٪19٪17هفيروسيفشل

٪10٪8االنتعاش

خالل بقمعها أبداً تقم ال

96األسبوع
9٪9٪

٪1٪1الموت

الضارالحدث بسبب توقف
3٪5٪

F4٪7٪أخرىألسباب توقف

يومياً.واحدة مرة إمتريسيتابين مجم 200 تينوفوفير ، مجم 300 ثابتة: جرعة كمجموعة أ

 ،v1.5الحساسية فائقة ®96Amplicor Roche. األسبوع في مل   /نسخة50 من أقل البشرية المناعة نقص لفيروس  RNAالمرضى حقق ب

فحص.

RTV/  LPV٪76 و  RTV/  ATV٪78 عشوائية: مجموعة باستخدام 48 األسبوع في مسبقاً المحدد  ITTتحليل ج
.٪)]3.87.1٪ ، الثقة: مجال 95٪ (1.7٪ الفرق: تقدير [
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RTV/  LPV٪68 و  RTV/  ATV٪74 عشوائية: مجموعة باستخدام 96 األسبوع في مسبقاً المحدد  ITTتحليل د
.٪)]0.312.0٪ ، الثقة: مجال 95٪ (6.1٪ الفرق: تقدير [

األسبوعخالل البشرية المناعة نقص لفيروس الريبي النووي الحمض من مل   /نسخة50 من أقل تحقيق في والفشل الفيروسي االرتداد يشمل ه

.96

F أخرى.وأسباب البروتوكول وانتهاك االمتثال وعدم المريض وسحب المتابعة فقد يشمل

على (عالية فيروسية حموالت من يعانون الذين المرضى بين المستجيبين نسبة كانت العالج ، من أسبوعاً 96 خالل

قابلة كانت  )مل  /نسخة100000 يساوي أو من أكبر البشرية المناعة نقص لفيروس األساسي  RNAالمثال ، سبيل

 ٪)67مريضاً ، 222 من 148 (ريتونافير   /ولوبينافير ٪)74مريضاً ، 223 من 165 (ريتونافير   /أتازانافيرمع للمقارنة

  /أتازانافيرلذراع 3مم  /خلية CD4 +261 خاليا عدد في األساس خط من الزيادة متوسط   كان أسبوعاً ، 96 في أسلحة.

ريتونافير.  /لوبينافيرلذراع 3مم  /خلية273 و ريتونافير

القهقريةالفيروسات بمضادات سابقاً عالجاً تلقوا الذين البالغون المرضى 14.2

 +يومياً واحدة مرة  atazanavirمع مقارنة يومياً واحدة مرة  ritonavir +يومياً واحدة مرة  :Atazanavir AI424-045دراسة
saquinavir ) بـ ومقارنة يومياً ، واحدة مرة  )رخوةجيالتينية كبسوالتritonavir + lopinavir  باالشتراك واحد كل يومياً ، مرتين

مجم 300 (األتازانافير تقارن المراكز ومتعددة وعشوائية متواصلة تجربة هي  AI424-045دراسة .NRTIواحد  + Tenofovirمع

الجيالتين كبسوالت مع  ً)يومياواحدة مرة مجم 400 (أتازانافير مع  ً)يومياواحدة مرة مجم 100 (ريتونافير مع  ً)يومياواحدة مرة

في منها كل  ، ً)يوميامرتين مجم 400 /100(ريتونافير  +لوبينافير وكذلك  ، ً)يومياواحدة مرة مجم saquinavir ) 1200الرخوة

أنظمة في فيروسي فشل من عانوا الذين ً )عشوائيااختيارهم تم 358 من (مريضاً 347 في  ، NRTIوواحد تينوفوفير مع تركيبة

HAART  على تحتوي التيPIs  وNRTIs  وNNRTIs . 139 القهقرية الفيروسات لمضادات السابق التعرض وقت متوسط   كان

كانوا ٪ 60  ؛ )74إلى 24 المدى: (سنة 41 العمر متوسط   كان . NNRTIsلـ أسبوعاً 85 و  ، NRTIsلـ أسبوعاً 283 و  ، PIsللـ أسبوعاً

3مم  /خلية1543 إلى 14 النطاق: (3مم  /خلية338 األساسي  + CD4خاليا عدد متوسط   كان الذكور. من كانوا ٪ 78 و القوقاز ، من

2.6 النطاق: (مل   /نسخ10لوغاريتمات4.4 األساسي البالزما في  1HIV-لفيروس الريبي النووي الحمض مستوى متوسط   وكان  )

.)مل  /نسخ10سجل5.88 إلى

في  ritonavir/  lopinavirو  ritonavir/  atazanavirالعالج ألذرع 48 األسبوع خالل العالج نتائج عرض يتم

الفعالية نتيجة لمقياس بالنسبة متشابهين  ritonavir/  lopinavirو  ritonavir/  Atazanavirكان 17. الجدول

المناعي العوز لفيروس الريبي النووي الحمض مستوى في األساس خط من التغيير في الوقت متوسط   لفرق األولية

و  ritonavir/  atazanavirأن مفاده نهائي استنتاج إلى للتوصل يكفي بما كبيرة الدراسة هذه تكن لم البشري. .

ritonavir/  lopinavir  عن للكشف األدنى الحد من األقل للنسب الثانوية الفعالية نتائج قياس في متكافئانRNA 

البشري.المناعي العوز لفيروس

العالجلهم سبق الذين المرضى ( AI424-045دراسة في 48 األسبوع خالل العالج نتائج 17: الجدول

)القهقريةالفيروسات مضادات تجربة

 +مجم 300 أتازانافير

واحدةمرة مجم 100 ريتونافير

+تينوفوفير  +يوميا
NRTI 1

ريتونافير  /لوبينافير

مرتين )مجم400 /100(

+تينوفوفير  +يوميا
NRTI 1

أفرق

أتازانافير-(

)ريتونافير  /لوبينافير

()CI)118 =ن ()119 =ن (حصيلة
من RNA HIVتغيير

ب)مل  /نسخ10 تسجيل (األساس خط

ج0.12 +1.58-1.70-

) ،0.170.41(

CD4 +من تغيير
د)3مم  /خاليا(األساس خط

116123 -7

) ،6752(

هالمستجيبينالمرضى نسبة

٪2.2-٪57٪55بRNA HIV 400<مل   /نسخة

) ، 14.8٪10.5٪(

51

4173147المرجعي: الرقم



٪7.1-٪45٪38بRNA HIV 50<مل   /نسخة

) ، 19.6٪5.4٪(

والبشري المناعي العوز لفيروس الريبي النووي الحمض نسب في 48 األسبوع في الفرق  ؛ RNA HIVلـ 48 األسبوع خالل الوقت متوسط   فرق أ

مقابل ريتونافير   /أتازانافيرالتغييرات ، يعني  CI =97.5 ٪ في للتغيير ثقة فاصل  RNA HIVذلك خالف ثقة مجال 95٪ .؛

CD4 +ريتونافير ؛   /لوبينافير
1.5Assay ™ Monitor -1HIV ، تجريبية .نسخة ®أمبليكورروش ب
البروتوكول.يحددها التي األولية الفعالية نتائج قياس ج

 ؛n ، ritonavir/  atazanavir+ ) CD4 =85 48 األسبوع في الخاليا تعداد لقياسات خضعوا الذين المرضى على بناء ًد

.)93 =ن ريتونافير ،   /لوبينافير
)مل  /نسخة50 من أقل (مل   /نسخة400 من أقل المؤكد  1HIV-الريبي النووي الحمض على وحافظوا المرضى حقق ه

48.األسبوع خالل

جديدة بداية ريتونافير   /لوبينافيرالعالج ذراع في مرضى وثالثة ريتونافير   /أتازانافيرالعالج ذراع في مرضى أي يشهد لم

الدراسة.أثناء  Cالفئة من  CDCلحدث

األطفالمرضى 14.3
إكلينيكية تجربة من بيانات على أتازانافير وفعالية التحمل ، على والقدرة والسالمة ، الدوائية ، الحرائك تقييم يعتمد

تلقى الدراسة ، هذه في عاماً. 21 و أشهر 3 بين أعمارهم تتراوح مرضى على أجريت التسمية مفتوحة المراكز متعددة

مرة أتازانافير  )القهقريةالفيروسات بمضادات الخبرة ذوي من 107 و القهقرية للفيروسات مضاداً 86 (مريضاً 193

.NRTIsمن اثنين مع باالشتراك ريتونافير ، بدون أو مع يومياً ، واحدة

باستخدام ريتونافير. بدون أو مع أتازانافير ، كبسولة بتركيبة عولجوا  ً)عاما18 من أقل إلى 6 من (مرضى خمسة مائة تقييم تم

 RNAمن يعانون الذين الخبرة ذوي والمرضى القهقرية الفيروسات من يعانون الذين للمرضى اإلجمالية النسب كانت  ، ITTتحليل

التوالي. على  ، )62/21(٪ 34 و  )43/22(٪ 51 كانت 96 األسبوع في مل   /نسخة400 من أقل البشرية المناعة نقص لفيروس

البشري المناعي العوز لفيروس  RNAمع الخبرة وذوي القهقرية الفيروسات بمضادات الساذجين للمرضى اإلجمالية النسب كانت

األساس خط من الزيادة متوسط   كان التوالي. على  ، )62/15(24٪ و  )43/20(47٪ كانت 96 األسبوع في مل   /نسخة50 من أقل

و القهقرية الفيروسات مضادات من يعانون الذين المرضى في 3مم  /خلية335 العالج من أسبوعاً 96 عند المطلق  CD4عدد في

القهقرية.للفيروسات المضادة الخبرة ذوي المرضى في 3مم  /خلية220

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16

شكل على اللون صفراء األقراص ريتونافير. مجم 100 و أتازانافير مجم 300 على وريتونافير أتازانافير أقراص تحتوي

اآلخر.الجانب على وسهل واحد جانب على  “SVN”حرف عليها منقوش بغشاء ومغلفة الجانبين ، من محدبة كبسولة ،

التالي:النحو على تعبئتها يتم

01-633-69097 (لألطفال مقاوم غير وإغالق تحريض وختم مجففة مادة مع قرصاً 30 على تحتوي الكثافة عالي إيثيلين البولي من زجاجات

NDC(.

10 على تحتوي بطاقة كل واأللمنيوم ؛ األلومنيوم من نفطة بطاقات 10 على تحتوي قرص 100 من واحدة جرعة علب

.)21NDC-633-69097 (فردية أقراص

.)فهرنهايتدرجة 86 (مئوية درجة 30 من أقل حرارة درجة في يحفظ

المعتمد المريض وصف انظر  المرضىإرشاد معلومات 17

)المريضمعلومات (والدواء الغذاء إدارة من

التجربةفي المرضى يستمر وقد البشرية المناعة نقص فيروس لعدوى عالجاً  Ritonavirو  Atazanavirأقراص تعد ال
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االنتهازية.العدوى ذلك في بما  ، 1HIV-بعدوى المرتبطة األمراض

لآلخرين. 1HIV-عدوى تنقل أن يمكن بأشياء القيام بتجنب المرضى نصح يجب

األخرى.الحقن معدات أو اإلبر تشارك ال•

األسنان فرش مثل الجسم ، سوائل أو دم على تحتوي قد التي الشخصية األغراض تشارك ال•
الحالقة.وشفرات

المصنوع الذكري الواقي باستخدام اآلمن الجنس دائماً مارس حماية.دون الجنس أنواع من نوع أي تمارس ال•

الدم.أو المهبلية اإلفرازات أو المنوي بالسائل الجنسي االتصال فرصة لتقليل يوريثين البولي أو الالتكس مادة من

كان إذا وما الثدي حليب في طفلك إلى  Ritonavirو  Atazanavirأقراص تنتقل أن يمكن كان إذا ما المعروف غير من ترضع.ال•

ألن الثدي من إرضاعهن عدم -1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات على يجب أيضاً ، بطفلك. يضر أن يمكن

الثدي.حليب في الطفل إلى ينتقل أن يمكن -1 البشرية المناعة نقص فيروس

الجرعاتتعليمات

بانخفاض ارتبط قد البالزما في  HIVلفيروس الريبي النووي الحمض في المستمر االنخفاض أن المرضى إخبار يجب

و  Atazanavirأقراص استخدام أثناء الطبيب رعاية تحت المرضى يظل أن يجب والوفاة. باإليدز اإلصابة خطر

Ritonavir . أقراص بتناول المرضى نصح يجبAtazanavir  وRitonavir  مضادات وتناول يوم كل الطعام مع

 Tabletsو  sufate Atazanavirاستخدام دائماً يجب الموصوف. النحو على المصاحبة األخرى القهقرية الفيروسات

Ritonavir  عن التوقف أو الجرعة تغيير عدم المرضى على يجب القهقرية. للفيروسات المضادة األخرى األدوية مع

تناول المرضى على يجب  ، Ritonavirو  Atazanavirأقراص من جرعة فقدان حالة في الطبيب. استشارة دون العالج

عدم المريض على يجب جرعة ، تخطي تم إذا ذلك ، ومع الطبيعي. جدولهم إلى العودة ثم ممكن وقت أسرع في الجرعة

التالية.الجرعة مضاعفة

األدويةتفاعل

باستخدام طبيبهم بإبالغ المرضى نصح يجب لذلك ، األدوية. بعض مع  Ritonavirو  Atazanavirأقراص تتفاعل قد

جون.سانت نبتة وخاصة عشبية ، منتجات أو طبية ، وصفة بدون أدوية أو أخرى ، طبية وصفة أي

متزايد خطر في يكونون قد بأنهم  Ritonavirو  Atazanavirوأقراص  PDE5مثبط يتلقون الذين المرضى إخطار يجب

البصرية واالضطرابات واإلغماء الدم ضغط انخفاض ذلك في بما  PDE5بمثبط المرتبطة الضائرة األحداث من

أعراض.بأي الفور على الطبيب إبالغ ويجب والقساح ،

مع بطالن هو  )الرئويالشرياني الدم ضغط ارتفاع لعالج يستخدم ( )سيلدينافيل(®REVATIOأن المرضى إبالغ يجب

مع  Ritonavirو  Atazanavirأقراص استخدام عند ضرورية الجرعة تعديالت وأن  Ritonavirو  Atazanavirأقراص

CIALIS®)أو  ، )االنتصابضعف لعالج يستخدم ( )سيلدينافيل(®الفياجراأو  )الحالةعالج (®ليفيترا ، )تاداالفيل

ADCIRCA®)الرئويالشرياني الدم ضغط ارتفاع لعالج يستخدم ( )تاداالفيل(.

الحمل موانع جرعة لتعديل حاجة هناك تكون فقد االستروجين ، على القائمة الهرمونية الحمل موانع يتلقون كانوا إذا

وريتونافير.أتازانافير بأقراص العالج أثناء بديلة أو إضافية حمل منع وسائل استخدام يجب أو الفموية ،

القلبيالتوصيل تشوهات
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على (الكهربائي القلب مخطط في تغييرات تحدث قد  Ritonavirو  Atazanavirأقراص أن المرضى إخبار يجب

أو الدوار أو الدوخة مثل أعراض من يعانون كانوا إذا طبيبهم استشارة المرضى على يجب . )PRإطالة المثال ، سبيل

الوعي.فقدان أو القلب ضربات انتظام عدم

متسرع

و  Atazanavirأقراص باستخدام أخرى أعراض بدون خفيف جلدي طفح حدوث عن اإلبالغ تم أنه المرضى إبالغ يجب

Ritonavir . العالج مواصلة ينبغي كان إذا ما لتحديد بهم الخاص الصحية الرعاية بمقدم باالتصال المرضى نصح يجب

سبيل على (شديدة جلدية تفاعالت عن قليلة تقارير هناك كانت القهقرية. للفيروسات مضاد بديل نظام استخدام أو

أو عالمات المرضى على تظهر . )سامةجلدية اندفاعات األشكال ، عديدة حمامي جونسون ، ستيفنز متالزمة المثال ،

جلدي طفح الحصر ، ال المثال سبيل على ذلك ، في بما (الحساسية فرط تفاعالت أو شديدة جلدية فعل ردود أعراض

المفاصل ، أو العضالت في آالم عام ، توعك حمى ، التالية: األعراض من أكثر أو بواحد مصحوب جلدي طفح أو شديد

العقد تضخم المحببات ، قلة الحمضات ، فرط الكبد ، التهاب الوجه ، وذمة الملتحمة ، التهاب فموية ، آفات بثور ،

اللمفية ،

الدمصفراء فرط

يتلقون الذين المرضى في حدثت المباشر غير البيليروبين في بأعراض مصحوبة غير ارتفاعات بأن المرضى إخبار يجب

البديل العالج اعتبار ويمكن العين بياض أو الجلد بإصفرار مصحوباً هذا يكون قد . Ritonavirو  Atazanavirأقراص

تجميلية.مشاكل من يعاني المريض كان إذا الرجعية للفيروسات المضاد

الدهونتوزيع إعادة

المضاد العالج يتلقون الذين المرضى في تحدث قد الجسم دهون تراكم أو توزيع إعادة بأن المرضى إخطار يجب

غير الحاالت لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار السبب وأن البروتيني األنزيم مثبطات ذلك في بما القهقرية للفيروسات

 Ritonavirو  Atazanavirألقراص األمد طويل االستخدام كان إذا ما المعروف غير من الوقت. هذا في معروفة

األخرى.البروتيني األنزيم بمثبطات مقارنة الشحمي بالحثل اإلصابة معدل انخفاض إلى سيؤدي

الكبديةالتفاعالت

و  Atazanavirأقراص استخدام مع  Cأو  Bالكبد التهاب ذلك في بما مسبقاً الموجودة الكبد أمراض تتفاقم أن يمكن

Ritonavir . إخطار يجب الكبدية. المعاوضة عدم أو الترانساميناز ارتفاعات تفاقم أنه على هذا إلى ينُظر أن يمكن

األولى العديدة األشهر خالل خاصة كثب عن المراقبة إلى ستحتاج بهم الخاصة الكبد وظائف اختبارات بأن المرضى

مرض تفاقم وأعراض عالمات عليهم ظهرت إذا بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم إخطار عليهم يجب وأنه العالج من

الجلد.في وحكة اليرقان البطن ، في وآالم الشهية فقدان ذلك في بما الكبد

البنكرياسالتهاب

أن يجب . ritonavirو  Atazanavirيتلقون الذين المرضى في الوفيات ، بعض ذلك في بما البنكرياس ، التهاب لوحظ

البنكرياس.التهاب إلى تشير قد التي  )البطنوآالم والقيء الغثيان (واألعراض بالعالمات مرضاك يخبرك

الدهونارتفاعات

التركيززيادة إلى  Ritonavirو  Atazanavirبأقراص العالج يؤدي أن يمكن
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الثالثية.والدهون الكوليسترول إجمالي

الدمفي السكر ارتفاع   /السكريداء

أقراص الدم في السكر وارتفاع مسبقاً الموجود السكري داء تفاقم أو السكري لمرض جديد ظهور عن اإلبالغ تم

Atazanavir  وRitonavir . عالمات عليهم ظهرت إذا بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم بإخطار المرضى نصح يجب

  /وعادي غير بشكل الوزن فقدان أو الشديد والجوع الشديد والعطش المتكرر التبول ذلك في بما السكري داء وأعراض

مرض عالج في تغيير تتطلب قد ألنها  Ritonavirو  Atazanavirأقراص تناول أثناء الدم في السكر نسبة زيادة أو

الجديد.العالج أو السكري

المناعةتكوين إعادة متالزمة

مضاد بعالج عولجوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في المناعة تكوين إعادة متالزمة عن اإلبالغ تم

وريتونافير.أتازانافير ذلك في بما القهقرية ، للفيروسات

صفراويوتحص الكلية تحص

و  Atazanavirأقراص باستخدام المرارة في حصوات أو   /والكلى في حصوات عن اإلبالغ تم أنه المرضى إبالغ يجب

Ritonavir . دخول إلى المرارة في حصوات أو   /والكلى في حصوات من يعانون الذين المرضى بعض احتاج

و  Atazanavirأقراص تناول عن التوقف يكون قد مضاعفات. من يعاني بعضهم وكان إضافي ، لتدبير المستشفى

Ritonavir  ًالضائرة.األحداث لهذه الطبية اإلدارة من كجزء ضروريا

الهيموفيليا

البروتيني.األنزيم بمثبطات معالجتهم عند متزايد نزيف من الهيموفيليا مرضى يعاني قد

لشركة تجارية عالمات وليست ألصحابها مسجلة تجارية عالمات هي المدرجة األخرى التجارية العالمات تنصل:

Limited Cipla.

بواسطة:صنع
المحدودة.سيبال

 ، MIDC ، )الثانيةالوحدة ( A- 42 رقم قطعة

ماهاراشترا ،رايجاد ، منطقة باتالجانجا ،

410220 السري: الرقم

الهند.

2017/10مراجعة:
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المريضمعلومات

مجم100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص

في البدء قبل مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص مع تأتي التي المريض معلومات اقرأ

أقراص عن ملخصاً النشرة هذه تقدم جديدة. معلومات هناك تكون قد عبوة. على تحصل مرة كل وفي استخدامها

Atazanavir  300 ، وRitonavir ال المعلومات هذه دوائك. عن معرفته يمكن ما كل تتضمن وال مجم 100   /مجم

عالجك.أو الطبية حالتك حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم مع التحدث محل تحل

مجم؟100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص هي ما

لفيروس مضادة أخرى أدوية مع تستخدم طبية وصفة هي مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص

المصابين األقل على كجم 35 ويزن فوق فما سنوات 6 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص لعالج البشرية المناعة نقص

المناعة نقص متالزمة يسبب الذي الفيروس هو البشرية المناعة نقص فيروس . )(HIVالبشرية المناعة نقص بفيروس

تسمى البشرية المناعة نقص لفيروس المضادة األدوية من نوع هما  ritonavirو  Atazanavir. )اإليدز(المكتسب

يساعد المناعة. لجهاز المهمة  T( + ) CD4خالياالبشري المناعي العوز فيروس عدوى تدمر البروتيني. األنزيم مثبطات

و  Atazanavirيساعد اإليدز. يتطور  ، )(Tالخاليا من كبير عدد تدمير بعد العدوى. مكافحة في المناعي الجهاز

ritonavir  البشرية. المناعة نقص فيروس لتكاثر ضروري إنزيم وهو البشرية ، المناعة نقص فيروس بروتياز منع على

الحفاظ في جسمك ويساعد الدم ، في البشرية المناعة نقص فيروس كمية من  ritonavirو  Atazanavirيقلل قد

 ،T( + ) CD4خاليامن إمداداته على

اإليدز؟أو البشرية المناعة نقص فيروس تعالج مجم 100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص هل

وقد اإليدز أو البشرية المناعة نقص فيروس عدوى تعالج ال مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص

رعاية تحت تظل أن يجب االنتهازية. العدوى ذلك في بما  ، 1HIV-بعدوى المرتبطة األمراض من المعاناة في تستمر

مجم.100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص استخدام عند الطبيب

.1HIV-عدوى تنشر أن يمكن التي األشياء فعل تجنب

األخرى.الحقن معدات أو اإلبر تشارك ال•

وشفرات األسنان فرش مثل الجسم ، سوائل أو دم على تحتوي قد التي الشخصية األغراض تشارك ال•

الحالقة.

مادة من المصنوع الذكري الواقي باستخدام اآلمن الجنس دائماً مارس حماية.دون الجنس أنواع من نوع أي تمارس ال•

الدم.أو المهبلية اإلفرازات أو المنوي بالسائل الجنسي االتصال فرصة لتقليل يوريثين البولي أو الالتكس

مجم؟100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص تناول عليه يجب ال الذي من

كنت:إذا مجم 100   /مجم300 وريتونافير أتازانافير أقراص تتناول ال

و  Atazanavirأقراص تناول عن أعرفها أن يجب التي المهمة المعلومات هي ما "راجع (معينةأدوية يتناولون•

، 300Ritonavir تناول قبل الموت. أو الحياة تهدد خطيرة جانبية آثار تحدث قد  )"أخرى؟أدوية مع مجم 100   /مجم

األدوية جميع عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر مجم ، 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص

والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية هذه وتشمل لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

العشبية.

أتازانافير هي النشطة المكونات اللوحي.الجهاز مكونات من أي أو ريتونافير أو أتازانافير من حساسية لديك•

و Atazanavirفي بالمكونات كاملة قائمة على للحصول النشرة هذه نهاية انظر وريتونافير.
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من تعاني أنك تعتقد كنت إذا بك ، الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر مجم. 100   /مجم300 ريتونافير ، أقراص

المكونات.هذه من أي تجاه حساسية

100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص أتناول أن قبل بي الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر أن يجب ماذا

مجم؟

بك:الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص كانت إذا ما المعروف غير من للحمل.تخططين أو حامال ًكنت إذا•

 Atazanavirأقراص تناول عند خطيرة جانبية آثار من الحوامل النساء عانت الجنين. تؤذي أن يمكن مجم 100   /

ومقدم أنت ستحتاج النيوكليوزيد. نظائر تسمى البشرية المناعة نقص لفيروس أخرى أدوية مع  Ritonavirو

مجم 100   /مجم 300Tablets Ritonavir ، و  Atazanavirكان إذا ما تحديد إلى بك الخاص الصحية الرعاية

فقد الحمل ، أثناء مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص تناولت قد كنت إذا لك. مناسباً

اختبارات الزيارات هذه تشمل قد طفلك. تطور لمراقبة منتظمة زيارات الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك يطلب

األخرى.التشخيص واختبارات الدم

إلى عينيه من األبيض الجزء أو طفلك جلد لون تحول إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر طفلك ،والدة بعد•

األصفر.اللون

الخاص الثدي حليب في طفلك إلى وريتونافير أتازانافير ينتقل أن يمكن كان إذا ما المعروف غير من ترضع.ال مرضعة. كنت إذا•

من إرضاعهن عدم -1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات األمهات على يجب أيضاً ، بطفلك. يضر أن يمكن كان إذا وما بك

الثدي.حليب في الطفل إلى ينتقل أن يمكن -1 البشرية المناعة نقص فيروس ألن الثدي

اآلثار هي ما "انظر .Cأو  Bالكبد التهاب بفيروس مصاباً كنت أو الكبد في مشاكل من تعاني كنت إذا•

"مجم؟100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirألقراص المحتملة الجانبية
الكلى.غسيل مع تدار النهائيةالمرحلة في الكلى مرض لديك كان إذا•

 300Ritonavir ، و  Atazanavirألقراص المحتملة الجانبية اآلثار هي ما "انظر السكري.مرض من تعاني كنت إذا•

"مجم؟100   /مجم
 300Ritonavir ، و  Atazanavirألقراص المحتملة الجانبية اآلثار هي ما "انظر بالهيموفيليا.مصاباً كنت إذا•

"مجم؟100   /مجم
القلب.في مشكلة لديك كان إذا•

والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية ذلك في بما تتناولهاالتي األدوية جميع حول•

من لمزيد بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم على لعرضها معك بك الخاصة األدوية بقائمة احتفظ العشبية.

300 ، و  Atazanavirأقراص تناول عن أعرفها أن يجب التي المهمة المعلومات هي ما "راجع المعلومات ،

Ritonavir أقراص تناول عليه يجب ال الذي من "و  "أخرى؟أدوية مع مجم 100   /مجمAtazanavir  300 ، و

Ritonavir أقراص مع تناولها تم إذا خطيرة جانبية آثاراً األدوية بعض تسبب أن يمكن  "مجم؟100   /مجم

Atazanavir  300 ، وRitonavir مجم.100   /مجم

مجم؟100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص أتناول أن يجب كيف

الخاص الصحية الرعاية مقدم لتعليمات وفقاً تماماً يومياً واحدة مرة وريتونافير أتازانافير أقراص تناول•

بك.

بشكل العمل على لمساعدتها  )خفيفةوجبة أو وجبة (الطعاممع دائماً وريتونافير أتازانافير أقراص تناول•

يوم.كل الوقت نفس في وريتونافير أتازانافير أقراص تناول أفضل.

سحقها.أو كسرها أو مضغها وعدم كاملة األقراص ابتالع يجب•
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100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص تناول ، ديدانوزينأو الحموضة مضادات تتناول كنت إذا•

األدوية.هذه من ساعة بعد أو ساعتين قبل مجم

 وفاموتيدينوnizatidineمثل تقرحات أو والمعدةمن حرقة والهضملعسر أدوية تتناول كنت إذا•

مع تحدث ، بانتوبرازولأو وأوميبرازولوالنسوبرازولوإيزوميبرازولورابيبرازولورانيتيدينوسيميتيدين

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم

دون مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص تناول عن تتوقف أو جرعتك تغير ال•

أثناء الصحية الرعاية مقدم رعاية تحت البقاء المهم من بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم مع أوال ًالتحدث

وريتونافير.أتازانافير أقراص تناول

، النفادفي يبدأ مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص من مخزونك يكون عندما•

تزداد قد وريتونافير. أتازانافير أقراص نفاد عدم المهم من الصيدلية. أو الصحية الرعاية مقدم من المزيد على احصل

قصيرة.لفترة حتى الدواء توقف إذا دمك في البشرية المناعة نقص فيروس كمية

وقت أقرب في خذها ، مجم100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص من جرعة نسيت إذا•

من ساعات 6 غضون في ذلك كان إذا ذلك ، ومع المعتاد. وقتها في التالية المجدولة جرعتك تناول ثم ممكن

التالية.الجرعة تضاعف ال العادي. الوقت في التالية الجرعة وتناول انتظر الفائتة. الجرعة تتناول فال التالية ، الجرعة

نقص لفيروس المضادة األخرى األدوية أو ريتونافير أتازانافير قرص من جرعات أي تفوت أال المهم من

البشرية.المناعة

، مجم100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص من الموصوفة الجرعة من أكثر تناولت إذا•

المستشفى في طوارئ غرفة أقرب إلى اذهب أو الفور على السموم مراقبة مركز أو الصحية الرعاية بمقدم اتصل

الفور.على

مجم؟100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirألقراص المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

الصحية الرعاية لمقدم مستمرة أو جديدة أعراض أي عن باإلبالغ قم مكتمل. ليسالجانبيةاآلثار من التالية القائمة

مقدم يكون قد بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم فاسأل الجانبية ، اآلثار حول أسئلة لديك كانت إذا بك. الخاص

الجانبية.اآلثار هذه إدارة في مساعدتك على قادراً بك الخاص الصحية الرعاية

100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص تناول عن أعرفها أن يجب التي المهمة المعلومات هي ما "راجع

."أخرى؟أدوية مع مجم

التالية:الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم

بدء بعد األولى القليلة األسابيع في غالباً أحياناً ، يحدث أخرى أعراض بدون  )وحكةاحمرار (خفيفجلدي طفح•

الصحية الرعاية مقدم أخبر العالج. في تغيير دون أسبوعين غضون في الجلدي الطفح تختفي ما عادة الدواء.

جلدي.طفح حدث إذا بك الخاص

الوفاة.تسبب وقد خطيرة تكون قد أخرى أعراض مع باالقتران الطفح يتطور قد شديد:جلدي طفح•

 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص استخدام عن توقف التالية ، األعراض من أي مع جلدي بطفح أصبت إذا

الفور:على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم واتصل مجم 100   /مجم

التنفسفي ضيق•

"باألنفلونزاشبيهة "أعراض أو العام بالمرض الشعور•
حمُى•

المفاصلأو العضالت آالم•

)"الورديةالعين "مثل العين ، في التهاب أو احمرار (الملتحمة التهاب•

بثور•
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الفمتقرحات•

وجهكفي تورم•

البيليروبين (الدم في البيليروبين مستويات في الزيادات بسبب اآلثار هذه تكون قد العينين.أو الجلد اصفرار•

الصحية الرعاية بمقدم اتصل العينين ، أو الجلد أو بالكبد تضر ال قد اآلثار هذه أن من الرغم على . )الكبديصنعه

األصفر.اللون إلى عينيك من األبيض الجزء أو بشرتك لون تحول إذا الفور على بك الخاص

لقلبك الكهربائي النشاط في تغيرات أو  )القلبإيقاع تغيير (قلبك بها ينبض التي الطريقة في تغيير•

أو الدوار أو بالدوار شعرت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل العامة.العالقات إطالة تسمى

القلب.في لمشكلة أعراض هذه تكون قد الطبيعية. غير القلب وضربات اإلغماء أو باإلغماء الشعور

األنزيم مثبطات أدوية يتناولون الذين المرضى لبعض يمكن )الدمفي السكر ارتفاع (الدم في السكر وارتفاع السكري مرض•

مرض يزداد أن يمكن أو السكري ، بمرض يصابون أو الدم ، في السكر نسبة بارتفاع يصابوا أن وريتونافير أتازانافير مثل البروتيني

قد اآلخرون. يفعل لم بينما البروتيني األنزيم مثبطات تناول قبل السكري مرض من يعانون المرضى بعض كان سوءاً. لديك السكري

بهم.الخاص السكري دواء في تغييرات إلى المرضى بعض يحتاج

األدوية تناول عند سوءاً الكبد مرض يزداد قد  ، Cأو  Bالكبد التهاب ذلك في بما الكبد أمراض الكبد.مرض•

يتناولون الذين األشخاص بعض يعاني . ritonavirو  atazanavirمثل البشرية المناعة نقص لفيروس المضادة

للحياة. مهددة تكون قد الكبد في مشاكل من البشرية المناعة نقص لفيروس مضادة أخرى أدوية مع ريتونافير

وريتونافير.أتازانافير مع المركب العالج أثناء منتظمة دم فحوصات بإجراء طبيبك يقوم أن يجب

بك الخاصة الدم فحوصات يفحص أن طبيبك على فيجب  ، Cأو  Bالكبد بالتهاب مزمنة بعدوى مصاباً كنت إذا

من أي لديك كان إذا طبيبك أخبر الكبد. في بمشاكل لإلصابة متزايدة فرصة لديك ألن األحيان من كثير في

الكبد:لمشاكل التالية واألعراض العالمات

الشهيةفقدان-

ضلوعكأسفل األيمن جانبك على حنان أو ألم-

عينيكبياض أو بشرتك اصفرار-

الجلدفي حكة-

أعراضأو عالمات عليك ظهرت إذا أتازانافير. يتناولون الذين المرضى في عنها اإلبالغ تم الكلىحصى•

الفور.على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر  )التبولعند ألم بولك ، في دم جانبك ، في ألم (الكلى حصوات

أقراص يتناولون الذين المرضى في  )المرارةفي والتهاب المرارة في حصوات تشمل قد التي (المرارةاضطرابات•

أو األيمن العلوي الجزء في ألم (المرارة في حصوات أعراض أو عالمات عليك ظهرت إذا وريتونافير. أتازانافير

الصحية الرعاية مقدم أخبر  ، )العينينوبياض الجلد اصفرار أو وقيء ، غثيان أو حمى ، أو المعدة ، من األوسط

الفور.على بك الخاص

في خطيرة مشاكل وريتونافير أتازانافير أقراص تسبب أن يمكن .)البنكرياسالتهاب (البنكرياس انتفاخ•

مثل:البنكرياس التهاب أعراض أو عالمات لديك كان إذا الفور على طبيبك أخبر الوفاة. إلى تؤدي قد البنكرياس

غثيان•

التقيؤ•

)البطنفي (المعدة في آالم•
وريتونافير.أتازانافير مثل البروتيني األنزيم مثبطات مع النزف مشاكل في زيادة لديك الهيموفيليامرضى بعض•

("والرقبة الظهر من العلوي الجزء في الدهون كمية زيادة التغييرات هذه تشمل قد الجسم.دهون في تغييرات•
السبب والوجه. والذراعين الساقين من الدهون فقدان أيضاً يحدث قد الجذع. وحول والثدي  )"الجاموسسنام

الوقت.هذا في معروفة غير الحاالت لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار

أدوية تناول في تبدأ عندما لديك المناعة نظام في التغييرات تحدث أن يمكن المناعة.تكوين إعادة متالزمة•

المصابةااللتهابات محاربة في ويبدأ أقوى المناعي جهازك يصبح قد البشرية. المناعة نقص فيروس
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فيروس عالج بدء بعد جديدة أعراض ظهور في بدأت إذا الفور على بطبيبك اتصل طويلة. لفترة جسمك في مخبأة

 )اإليدز(البشرية المناعة نقص بفيروس متقدمة بعدوى المصابين المرضى بعض في البشرية. المناعة نقص
من قصير وقت بعد السابقة العدوى من االلتهاب وأعراض عالمات تظهر قد االنتهازية ، العدوى من تاريخ ولديهم

البشرية.المناعة نقص لفيروس المضاد العالج بدء

زيادة إلى وريتونافير أتازانفير بأقراص العالج يؤدي قد الثالثية.والدهون الكوليسترول مستويات في زيادة•

العالج تبدأ أن قبل الدم فحوصات بإجراء طبيبك يقوم أن يجب الدم. في الثالثية والدهون الكوليسترول مستويات

الثالثية.والدهون الكوليسترول مستويات زيادة من للتحقق بانتظام وريتونافير أتازانفير بأقراص

في العالج وتتطلب شديدة التحسسية الفعل ردود تصبح أن يمكن األحيان بعض في التحسسية.الفعل ردود•

أقراص تناولعن توقف جلدي. بطفح أصبت إذا الفور على بطبيبك االتصال عليك يجب المستشفى.
Atazanavir  300 وRitonavir من أي لديك كان إذا فوراً الطبية المساعدة على واحصل مجم100   /مجم

شديد:تحسسي فعل لرد التالية األعراض

التنفسفي صعوبة•

أزيز•

إغماءأو دوار•

الصوتفي بحة أو الحلق ضيق•

)القلبدقات انتظام عدم (صدرك في خفقان أو سريعة قلب ضربات•
التعرق•

لسانكأو شفتيك أو وجهك انتفاخ•

المفاصلأو العضالت آالم•

جلديةآفات أو بثور•

القرحأو الفم تقرحات•

لفيروس مضادة أخرى أدوية مع تناولها يتم التي وريتونافير أتازانافير ألقراص األخرى الشائعة الجانبية اآلثار تشمل

أو خدر النوم في مشكلة دوخة؛ حمُى؛ كآبة؛ إسهال؛ القيء. المعدة في آالم الراس؛ صداع الغثيان. البشرية المناعة نقص

العلوية المعدة وألم متسرع؛ التعب أو بالضعف الشعور عضلي؛ ألم الشفاه ؛ حول أو القدمين أو اليدين في حرق أو وخز

.)البطن(والسفلية

  /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص تناول عن أعرفها أن يجب التي المهمة المعلومات هي ما

أخرى؟أدوية مع مجم 100

مقدم أخبر (التالية األدوية تتناول كنت إذا مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص تأخذ ال

300 ، و  Atazanavirأقراص تتسبب قد . )تتناولهاالتي األدوية جميع عن بك الخاص الصحية الرعاية

Ritonavir هذه مع استخدامها عند الوفاة أو الحياة تهدد خطيرة جانبية آثار حدوث في مجم 100   /مجم

األدوية.

تستخدم (وغيرها ماليات ، إرغوترات مثل ميثيلرجونوفين إرغوتامين ، إرغونوفين ، ديهيدروإرغوتامين ، اإلرغوت: أدوية•

.)النصفيللصداع
.)توريتالضطراب يستخدم (بيموزيد•
.)المعدةمشاكل لبعض يستخدم (سيسابريد•
.)لألرقيستخدم (تريازوالم•
الفم.طريق عن يؤخذ عندما  ، )للتخديريستخدم (ميدازوالم•

لوراسيدون•

كينيدينأو بروبافينون ، فليكايندي ، درونيدارون ، أميودارون ،•

الكبدأو   /والكلى في مشاكل لديك كان إذا كولشيسين ،•
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بسبب mg 100/  mg  300Ritonavirو  Atazanavirأقراص مع التالية األدوية تتناول ال

المحتملة:الخطيرة الجانبية اآلثار

للسرطان.يستخدم إرينوتيكان ،•

مستويات زيادة في أحياناً وإندينافير أتازانافير من كل يتسبب البشرية. المناعة نقص فيروس لعدوى يستخدم إندينافير ،•

الدم.في البيليروبين

سيمفاستاتين.أو لوفاستاتين للكوليسترول الخافضة األدوية•

الحميد.البروستاتا تضخم لعالج ويستخدم الفوزوسين ،•

الرئوي.الشرياني الدم ضغط ارتفاع لعالج ويستخدم سيلدينافيل ،•

كمية تخفض قد ألنها مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص مع التالية األدوية تتناول ال

مقاومة تتطور قد البشرية. المناعة نقص لفيروس الفيروسي الحمل زيادة إلى هذا يؤدي قد دمك.في أتازانافير

األخرى:البشرية المناعة نقص فيروس ألدوية العابرة المقاومة أو أتازانافير

.)السللعالج (ريفامبين•
تحتوي منتجات أو غذائي ، كمكمل يبُاع عشبي منتج  ، )يوحناالقديس عشبة (جون سانت نبتة•

المثقوب.العرن نبتة على

البشري.المناعي العوز فيروس لعدوى يستخدم الذي نيفيرابين ،•

مجم:100   /مجم 300Ritonavir و  Atazanavirأقراص مع التالية باألدوية ينصح ال

أيضاً المعروف المزمن الرئوي االنسداد مرض   /الرئةوانتفاخ الربو لعالج يستخدمان فلوتيكاسون ، مع وسالميتيرول سالميتيرول•

المزمن.الرئوي االنسداد مرض باسم

الفطرية.العدوى لعالج يستخدم فوريكونازول ،•

البالغين.عند المزمن الوبائي الكبد التهاب لعالج ويستخدم بوسبريفير ،•

لبعض بالنسبة (كثب عن عالجك مراقبة بك الخاص الصحية الرعاية مقدم من التالية األدوية تتطلب قد

:)الجرعاتجدول أو الجرعة لتغيير حاجة هناك تكون قد األدوية ،
فرص من أتازانافير يزيد قد االنتصاب. ضعف لعالج وتستخدم سيلدينافيل ، أو فاردينافيل ، تاداالفيل ،•

تستخدم ال سيلدينافيل. أو فاردينافيل أو تاداالفيل مع تحدث أن يمكن التي الخطيرة الجانبية اآلثار

Tadalafil  أوvardenafil  أوsildenafil  تناولك أثناءatazanavir  الصحية الرعاية مقدم يخبرك لم ما

بخير.أنه بك الخاص

الرئوي.الشرياني الدم ضغط ارتفاع لعالج وتستخدم بوسنتان ، أو تاداالفيل•

هذا مع أتازانافير تتناول كنت إذا خطيرة ، جانبية آثار لحدوث متزايدة فرصة هناك رسيوفاستاتين. أو أتورفاستاتين•

للكوليسترول.الخافض الدواء

كينيدينليدوكائين ، أميودارون ، الطبيعي: غير القلب نظم أدوية•

السل.لعالج يستخدم حيوي مضاد ريفابوتين ،•

بيداكويلين•

المخدرة.المسكنات على واإلدمان األلم لعالج النالوكسون   /البوبرينورفينأو البوبرينورفين يستخدم•

الصدر.أللم يستعمل بيبريديل ،•

الوارفارين.•

أو إيميبرامين ، تريميبرامين ، دوكسيبين ، ديسيبرامين ، أميتريبتيلين ، مثل الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات•

بروتريبتيلين.
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تاكروليموس.أو سيروليموس ، سيكلوسبورين ، األعضاء: زرع رفض تمنع التي األدوية•

ترازودون.االكتئاب مضادات•

للذهان.المضاد الكيوتيابين•

طبيبك يختار قد الربو. أو الحساسية أعراض لعالج االستنشاق طريق عن أو األنف طريق عن فلوتيكاسون ، بروبيونات•

فلوتيكاسون.على إبقائك عدم

العائلية.المتوسط   األبيض البحر حمى لعالج أو لعالجه أو النقرس من للوقاية يستخدم الذي الكولشيسين ،•

  /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirألقراص الجرعات جدول أو الجرعة تغيير التالية األدوية تتطلب قد

األخرى:األدوية أو مجم 100

ساكوينافير.•

ريتونافير.•

ايفافيرينز.•

المخزنة.األدوية أو الحموضة مضادات•

ديدانوزين.•

فومارات.ديسوبروكسيل تينوفوفير•

ريفابوتين.•

وغيرها.فيراباميل ديلتيازيم ، أو مثل الكالسيوم قنوات محصرات•

كالريثروميسين.•

رانيتيدين.أو سيميتيدين أو فاموتيدين أو نيزاتيدين مثل القرحة أو المعوية الحموضة أو الهضم عسر أدوية•

الموتريجين.أو فينوباربيتال ، أو فينيتوين ، كاربامازيبين ، مثل للصرع المضادة األدوية•

 Atazanavirأقراص تؤثر قد الحمل.لمنع فعالة طريقة اختيار حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث

منع لصقة أو الحمل منع حبوب مثل الهرمونية الحمل موانع وفعالية سالمة على مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و

لآلخرين.البشرية المناعة نقص فيروس انتشار تمنع ال الهرمونية الحمل موانع الحمل.

تذكر:

تتناولها.التي األدوية جميع على تعرف 1.

تتناولها.التي األدوية جميع عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر 2.

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى التحدث دون جديد دواء في تبدأ ال 3.

مجم؟100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص تخزين يجب كيف

درجة 30 من أقل الغرفة حرارة درجة في مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص تخزين يجب•

من بالقرب أو الحمام أدوية خزانة مثل رطب مكان في الدواء هذا بتخزين قم ليسيفعل. )فهرنهايتدرجة 86 (مئوية

المطبخ.حوض

بإحكام.مغلقة حاوية في بأدويتك احتفظ•

المحيط جنوب لجامعة المكافئة أو األصلية الضيقة الحاوية خارج العالية للرطوبة المنتج هذا بتعريض يوصى ال•

أسبوعين.عن تزيد لمدة  )أقلأو مل 150 (الهادئ

الدواءبهذا تحتفظ ال األوقات. جميع في األليفة والحيوانات األطفال متناول عن بعيداً األدوية جميع احفظ•
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االسترجاع من التخلص برامج خالل من المستخدمة غير األدوية من تخلص إليه. بحاجة تعد لم أو قديم

ال مغلقة حاوية في مجم 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص ضع أو توفرها عند المجتمعي

المنزلية.المهمالت سلة في عليها التعرف يمكن

مجم100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص عن عامة معلومات

أقراص تستخدم ال الخاصة. لحالتك الدواء هذا وصف تم مفقوداً. أو مكسوراً الزجاجة فتحة فوق الختم كان إذا تقبله ال

Atazanavir  300 ، وRitonavir أقراص تعطي ال أخرى. لحالة مجم 100   /مجمAtazanavir  300 وRitonavir 

أقراص احفظ يضرهم.قد لديك. التي األعراض نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص مجم 100   /مجم

Atazanavir  300 ، وRitonavir والحيوانات األطفال متناول عن بعيداً األدوية وجميع مجم 100   /مجم

األليفة.

مجم. 100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص عن معرفته يمكن ما كل الملخص هذا يشمل ال

يمكن مكتوب ملخص يوجد ال أنه تذكر المريض. معلومات منشورات في مذكورة غير بشروط أحياناً األدوية توصف

المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم مع الدقيقة المناقشة محل يحل أن

بالرقم االتصال يمكنك أو  www.cipla.comإلى انتقل أو بك الخاص الصحية الرعاية مقدم مع فتحدث

.3268-604-866-1

مجم؟100   /مجم 300Ritonavir ، و  Atazanavirأقراص في المكونات هي ما

ريتونافيرأتازانافير ، النشط:العنصر

كوبوفيدون ، الغرواني ، السيليكون أكسيد ثاني الالمائي ، القاعدة ثنائي الكالسيوم فوسفات فعالة:غير مكونات

فومارات ستيريل المغنيسيوم ، ستيرات الهيدرات ، أحادي الالكتوز بروبيل ، هيدروكسي كروسبوفيدون ،

 G520033) 85IIبغشاء مغلفة األقراص األصفر. الحديد أكسيد التلك ، لورات ، أحادي سوربيتان الصوديوم ،

opadry فينيل البولي كحول من جزء  ، )جاليكولإيثيلين بولي (ماكروغول الليسيثين ، من مصنوع  )أصفر

األصفر.الحديد أكسيد التيتانيوم ، أكسيد ثاني التلك ، المائي ،

بواسطة:صنع
المحدودة.سيبال

 ، MIDC ، )الثانيةالوحدة ( A- 42 رقم قطعة

ماهاراشترا ،رايجاد ، منطقة باتالجانجا ،

410220 السري: الرقم

الهند.

2017/10مراجعة:
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