
АКЦЕНТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ
Тези акценти не включват цялата информация, необходима за 
безопасно и ефективно използване на ATAZANAVIR И RITONAVIR 
TABLETS, 300 mg/100 mg. Вижте пълната информация за предписване на 
ТАБЛЕТКИ ATAZANAVIR И RITONAVIR.

и включват анафилаксия, токсична епидермална некролиза, синдром на Stevens-
Johnson, бронхоспазъм и ангиоедем. Прекратете лечението, ако се развият тежки 
реакции, включително обрив (5.5)
Хипербилирубинемия:Повечето пациенти изпитват асимптоматично повишаване 
на индиректния билирубин, което е обратимо при прекратяване. Не намалявайте 
дозата. Ако настъпи съпътстващо повишаване на трансаминазите, оценете за 
алтернативна етиология (5.6)
Повишаване на общия холестерол и триглицеридите:Наблюдавайте преди терапията и 
периодично след това. (5.7)
Нефролитиаза и холелитиаза имае докладван. Помислете за временно 
прекъсване или прекратяване (5.8)
Пациентите могат да развият ново начало или екзацербации на захарен диабет, 
хипергликемия (5.9)
Пациентите могат да развият синдром на възстановяване на имунната система. (5.10) Пациентите 

могат да развият преразпределение/натрупване на телесни мазнини. (5.11) хемофилия:Може да 

възникне спонтанно кървене и може да се наложи допълнителен фактор VIII (5.12)

ATAZANAVIR и RITONAVIR таблетки, 300 mg/100 mg за перорално приложение

- - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА ---------------- Таблетки 
атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg, комбинация от протеазен 
инхибитор и CYP3A инхибитор, са показани за употреба в комбинация 
с други антиретровирусни средства за лечение на HIV-1 инфекция (1)

- - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ------------ Приемайте 
таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg с храна.

• Възрастни и педиатрични пациенти (най-малко 6 години и с тегло 35 kg):
Атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg веднъж дневно с храна. 
(2.1)

• Бременност:Атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg веднъж 
дневно с храна, с промени в дозировката за някои съпътстващи 
лекарства. (2.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ-------------------- Атазанавир: Най-
честите нежелани реакции (по-големи или равни на 2%) са гадене, жълтеница/
склерална жълтеница, обрив, главоболие, коремна болка, повръщане, безсъние, 
периферни неврологични симптоми, виене на свят, миалгия, диария, депресия и 
треска. (6.1, 6.2)
Ритонавир: Най-честите нежелани реакции са стомашно-чревни 
(включително диария, гадене, повръщане, коремна болка (горна и долна 
част)), неврологични нарушения (включително парестезия и орална 
парестезия), обрив и умора/астения (6.1)

- - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА-----------
Таблетка: 300 mg атазанавир (еквивалентно на 341,7 mg атазанавир сулфат) и 
100 mg ритонавир (3)

За да съобщите за ПОДОЗИРЕНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с CIPLA 
на 1-866-604-3268 или с FDA на 1-800-FDA-1088 или www.fda.gov/medwatch.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ----------

Таблетките атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg са противопоказани при пациенти с 
известна свръхчувствителност (напр. еритема мултиформе, токсични кожни обриви или 
синдром на Стивънс-Джонсън) към някой от компонентите на този продукт. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕКАРСТВА------------------ Едновременното 
приложение на таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg може да промени 
концентрацията на други лекарства, а други лекарства могат да променят концентрацията 
на атазанавир, ритонавир. Потенциалните лекарствени взаимодействия трябва да се имат 
предвид преди и по време на терапията (4, 5.1, 7, 12.3)

Едновременно приложение с алфузозин, триазолам, перорално приложен мидазолам, 
производни на ерго, рифампин, иринотекан, луразидон, ловастатин, симвастатин, 
индинавир, цизаприд, пимозид, жълт кантарион и силденафил, когато се дозират като 
REVATIO®. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ------------ 
Бременност:Наличните данни при хора и животни предполагат, че атазанавир не 
повишава риска от големи вродени дефекти като цяло в сравнение с фоновата 
честота. (8.1)
Кърмене:Кърменето не се препоръчва. (8.2) Съпътстваща инфекция 
с хепатит В или С: Следете чернодробните ензими (5.3)
Бъбречна недостатъчност:Да не се използва при пациенти с опит в лечението с краен 
стадий на бъбречно заболяване, управлявано с хемодиализа (2.3, 8.6)
Чернодробно увреждане:не се препоръчва за пациенти с увредена чернодробна 
функция (2.4, 8.8)

- - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ----------
Нарушения на сърдечната проводимост:При някои пациенти може да се появи удължаване на PR 

интервала. Използвайте с повишено внимание при пациенти със съществуващо заболяване на 

проводящата система или когато се прилага с други лекарства, които могат да удължат PR 

интервала (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3)

Хепатотоксичност:Настъпили са смъртни случаи. Наблюдавайте чернодробната функция 
преди и по време на терапията, особено при пациенти с подлежащо чернодробно 
заболяване, включително хепатит B и хепатит C, или подчертано повишение на 
трансаминазите (5.3, 6.3, 6.4, 8.8)
Панкреатит:Настъпили са смъртни случаи; преустановете терапията според клинично 

целесъобразността (5.4)

Алергични реакции/Свръхчувствителност:Съобщавани са алергични реакции

Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ и етикетиране на 
пациентите, одобрено от FDA.
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

Атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg са показани в комбинация с други антиретровирусни 
средства за лечение на HIV-1 инфекция.

Ограничения на употреба:

• Употребата на атазанавир/ритонавир при пациенти с опит в лечението трябва да се ръководи от броя на изходните 
замествания на резистентност към първични протеазни инхибитори [вж.Микробиология (12.4)].

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общи препоръки за дозиране:

• Таблетките атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg трябва да се приемат с храна.

• Когато се прилага едновременно с H2-рецепторни антагонисти или инхибитори на протонната помпа, може да се наложи 

разделяне на дозата.

• Когато се прилага едновременно с диданозин буферирани или покрити с ентерично покритие, таблетки 

атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg трябва да се дават (с храна) 2 часа преди или 1 час след диданозин.

2.1 Препоръчителна дозировка

Възрастни и педиатрични пациенти (най-малко 6 години и с тегло 35 kg): Препоръчителната доза е една таблетка 
дневно, приемана с храна.

2.2 Бременност

Дозировка по време на бременност и следродилния период:

• Трябва да се прилага само при бременни жени с HIV-1 щамове, чувствителни към атазанавир, един от 
компонентите на таблетките атазанавир и ритонавир.
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• Не се препоръчва за бременни жени с опит в лечението през втория или третия триместър, когато се 
прилага едновременно с H2-рецепторен антагонист или тенофовир, тъй като са необходими по-
високи дози атазанавир. Няма достатъчно данни, за да се препоръча доза атазанавир за употреба 
както с H2-рецепторен антагонист и тенофовир при бременни жени с опит в лечението.

• Не се налага коригиране на дозата при пациентки след раждане. Въпреки това пациентите трябва да бъдат 
внимателно наблюдавани за нежелани събития, тъй като атазанавир, един от компонентите на таблетките 
Atazanavir и Ritonavir, може да бъде по-висок през първите 2 месеца след раждането. [Вижте Употреба при 
специфични популации (8.1) и Клинична фармакология (12.3).]

2.3 Бъбречна недостатъчност

Нелекувани пациенти:
Не се налага коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане, включително нелекувани пациенти с краен стадий 
на бъбречно заболяване, лекувани с хемодиализа.

Пациенти с опит в лечението:
Таблетките атазанавир и ритонавир не трябва да се прилагат на пациенти, лекувани с ХИВ, с краен стадий на 
бъбречно заболяване, лекувани с хемодиализа. [Вижте Използване в специфични популации (8.7)]. Не се 
налага коригиране на дозата при други лекувани пациенти с бъбречно увреждане.

2.4 Чернодробно увреждане

Таблетките атазанавир и ритонавир не се препоръчват за употреба при пациенти с чернодробно увреждане, тъй 
като атазанавир с ритонавир не е проучван при тази популация. [ВижтеПредупреждения и предпазни мерки (5.3) и 
употреба при специфични популации (8.8)].

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

Таблетките атазанавир и ритонавир съдържат 300 mg атазанавир (еквивалентно на 341,7 mg атазанавир сулфат) и 100 mg 
ритонавир. Таблетките са с форма на капсула с жълт цвят, двойно изпъкнали, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно 
означение “SVN” от едната страна и гладки от другата страна.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Таблетките атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg са противопоказани:

• при пациенти с известна свръхчувствителност (напр. еритема мултиформе, токсични кожни обриви или синдром на 
Стивънс-Джонсън) към някой от компонентите на този продукт.

• когато се прилага едновременно с лекарства, които са силно зависими от CYP3A или UGT1A1 за клирънс и за 
които повишените плазмени концентрации са свързани със сериозни и/или животозастрашаващи събития. 
Тези и други противопоказани лекарства са изброени в таблица 1.

• когато се прилага едновременно с лекарства, които силно индуцират CYP3A и могат да доведат до по-ниска експозиция и 

загуба на ефикасност на атазанавир (вж. Таблица 1).
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Таблица 1: Лекарства, които са противопоказани с атазанавир и ритонавир таблетки
Лекарства от класа, които са 
противопоказани с
атазанавирКлас наркотици Клиничен коментар

Алфа 1-адренорецептор
Антагонист

Алфузозин Възможност за повишени концентрации на алфузозин, 
което може да доведе до хипотония.

Антиангинална Ранолазин Потенциал за сериозни и/или животозастрашаващи 
реакции.

Антиаритмичен Амиодарон, дронедарон, 
флекаинид, пропафенон, 
хинидин

Възможност за сърдечни аритмии

Анти-подагра колхицина Потенциал за сериозни и/или животозастрашаващи 

реакции при пациенти с бъбречно и/или чернодробно 

увреждане

Антимикобактериални средства Рифампин Рифампин значително намалява плазмените 
концентрации на атазанавир, което може да доведе до 
загуба на терапевтичен ефект и развитие на резистентност.

Антинеопластични средства Иринотекан Атазанавир инхибира UGT1A1 и може да повлияе на 
метаболизма на иринотекан, което води до 
повишена токсичност на иринотекан.

Антипсихотици Луразидон Възможност за сериозни и/или 
животозастрашаващи реакции, ако се прилага с 
атазанавир и ритонавир.

пимозид Възможност за сериозни и/или животозастрашаващи 

реакции като сърдечни аритмии.

Бензодиазепини Триазолам, перорално прилаган 
мидазолам

Триазолам и перорално приложен мидазолам се 
метаболизират екстензивно от CYP3A4.
Едновременното приложение на триазолам или перорално 

приложен мидазолам с атазанавир може да причини значително 

повишаване на концентрацията на тези бензодиазепини. 

Потенциал за сериозни и/или животозастрашаващи събития като 

продължителна или повишена седация или респираторна 

депресия.

Производни на Ergot дихидроерготамин,
ерготамин, ергоновин, 
метилергоновин

Потенциал за сериозни и/или животозастрашаващи 
събития, като остра ерго токсичност, характеризираща 
се с периферен вазоспазъм и исхемия на крайниците и 
други тъкани.

GI Motility Agent Цизаприд Възможност за сериозни и/или животозастрашаващи 

реакции като сърдечни аритмии.

Билкови продукти жълт кантарион (Hypericum 
perforatum)

Може да доведе до загуба на вирусологичен отговор и възможна 

резистентност към атазанавир и ритонавир.

HMG-CoA редуктаза
Инхибитори

Ловастатин, симвастатин Възможност за сериозни реакции като миопатия, 
включително рабдомиолиза.

PDE5 инхибитор Силденафилбкогато се използва за 
лечение на белодробни
артериална хипертония

Потенциал за нежелани реакции, свързани със 
силденафил (които включват зрителни нарушения, 
хипотония, приапизъм и синкоп).

Протеазни инхибитори Индинавир И атазанавир, и индинавир са свързани с
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непряка (неконюгирана) хипербилирубинемия.

Успокоителни/хипнотици Орален мидазолам, триазолам Продължителна или засилваща се седация или респираторна 
депресия.

аВижЛекарствени взаимодействия, Таблица 8 (7)за дози колхицин при пациенти с нормална чернодробна и бъбречна 
функция.
бВижЛекарствени взаимодействия, Таблица 8 (7)за едновременно приложение на силденафил, когато се прилага за еректилна дисфункция.

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Лекарствени взаимодействия

Атазанавир
Вижте Таблица 1 за списък на лекарствата, които са противопоказани за употреба с атазанавир поради потенциално 
животозастрашаващи нежелани събития, значителни лекарствени взаимодействия или загуба на вирусологична активност 
[Вж. Противопоказания (4)]. Моля, вижте Таблица 8 за установени и други потенциално значими лекарствени 
взаимодействия [вжЛекарствени взаимодействия (7.3)].

5.2 Аномалии на сърдечната проводимост/удължаване на PR интервала

Атазанавир
Доказано е, че атазанавир удължава PR интервала на електрокардиограмата при някои пациенти. При здрави доброволци и 
при пациенти аномалиите в атриовентрикуларната (AV) проводимост са асимптоматични и обикновено се ограничават до 
AV блок от първа степен. Има съобщения за AV блок втора степен и други аномалии на проводимост [вжНежелани реакции 
(6.4)иПредозиране (10)]. В клинични проучвания, включващи електрокардиограми, асимптоматичен AV блок от първа 
степен е наблюдаван при 5,9% от пациентите, лекувани с атазанавир (n=920), 5,2% от пациентите, лекувани с лопинавир/
ритонавир (n=252), 10,4% от пациентите, лекувани с нелфинавир ( n=48) и 3,0% от пациентите, лекувани с ефавиренц (n=329). 
В проучване AI424-045 асимптоматичен AV блок от първа степен е наблюдаван при 5% (6/118) от пациентите, лекувани с 
атазанавир/ритонавир, и 5% (6/116) от пациентите, лекувани с лопинавир/ритонавир, които са имали измервания на 
електрокардиограма по време на проучването. Поради ограничения клиничен опит при пациенти със съществуващо 
заболяване на проводящата система (напр. изразен AV блок от първа степен или AV блок от втора или трета степен), 
атазанавир трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти. [ВижтеКлинична фармакология (12.2)].

Ритонавир
Ритонавир удължава PR интервала при някои пациенти. При пациенти са докладвани случаи на 
атриовентрикуларен блок втора или трета степен.

Ритонавир трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с подлежащо структурно сърдечно заболяване, 

съществуващи аномалии на проводимата система, исхемична болест на сърцето, кардиомиопатии, тъй като тези пациенти може да 

са изложени на повишен риск от развитие на аномалии на сърдечната проводимост.

Влиянието върху PR интервала на едновременното приложение на ритонавир с други лекарства, които удължават PR 
интервала (включително блокери на калциевите канали, бета-адренергични блокери, дигоксин и атазанавир) не е оценено. 
В резултат на това едновременното приложение на ритонавир с тези лекарства трябва да се предприема с повишено 
внимание, особено с тези лекарства, метаболизирани от CYP3A. Препоръчва се клинично наблюдение.

5.3 Хепатотоксичност/ Чернодробни реакции 

Атазанавир

Трябва да се внимава, когато се прилага атазанавир на пациенти с чернодробно увреждане, тъй като концентрациите на 
атазанавир могат да се повишат. Пациенти с подлежащи вирусни инфекции на хепатит B или C или значително повишение 
на трансаминазите преди лечението може да са изложени на повишен риск от по-нататъшно развитие
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повишаване на трансаминазите или чернодробна декомпенсация. При тези пациенти трябва да се проведат чернодробни 

лабораторни изследвания преди започване на терапия с атазанавир и по време на лечението [вж.Нежелани реакции (6.3) и
Използване при специфични популации (8.8)].

Ритонавир
Повишаване на чернодробните трансаминази, надвишаващо 5 пъти горната граница на нормата, клиничен хепатит и 
жълтеница са наблюдавани при пациенти, приемащи ритонавир самостоятелно или в комбинация с други 
антиретровирусни лекарства. Възможно е да има повишен риск от повишаване на трансаминазите при пациенти с 
хепатит B или C в основата. Поради това трябва да се внимава, когато се прилага ритонавир на пациенти със 
съществуващи чернодробни заболявания, аномалии на чернодробните ензими или хепатит. При тези пациенти трябва да 
се обмисли повишено проследяване на AST/ALT, особено през първите три месеца от лечението с ритонавир (вж.
Използване при специфични популации (8.8)].

Има клинични съобщения за чернодробна дисфункция, включително някои смъртни случаи. Те обикновено се 
появяват при пациенти, приемащи множество съпътстващи лекарства и/или с напреднал СПИН.

5.4 Панкреатит
Панкреатит е наблюдаван при пациенти, получаващи терапия с ритонавир, включително тези, които развиват 
хипертриглицеридемия. В някои случаи са наблюдавани смъртни случаи. Пациенти с напреднало ХИВ заболяване може 
да са изложени на повишен риск от повишени триглицериди и панкреатит (вж.Предупреждения и предпазни мерки (5.7)]. 
Трябва да се има предвид панкреатит, ако се появят клинични симптоми (гадене, повръщане, коремна болка) или 
отклонения в лабораторните стойности (като повишени стойности на серумната липаза или амилаза), предполагащи 
панкреатит. Пациентите, които проявяват тези признаци или симптоми, трябва да бъдат оценени и терапията с 
ритонавир трябва да се преустанови, ако се постави диагноза панкреатит.

5.5 Алергични реакции/Свръхчувствителност/Обрив 

Атазанавир

При контролирани клинични проучвания обрив (всички степени, независимо от причинно-следствената връзка) се 
появява при приблизително 20% от пациентите, лекувани с атазанавир. Средното време до появата на обрив в 
клиничните проучвания е 7,3 седмици, а средната продължителност на обрива е 1,4 седмици. Обривите обикновено са 
леки до умерени макулопапулозни кожни изригвания. Нежеланите реакции, възникнали при лечението на умерен или 
тежък обрив (проявяващи се с честота, по-голяма или равна на 2%), са представени за отделните клинични проучвания 
[вж.Нежелани реакции (6.1)]. Дозирането с атазанавир често е продължавано без прекъсване при пациенти, развили 
обрив. Процентът на прекратяване на лечението за обрив в клинични проучвания е по-малък от 1%. Атазанавир трябва 
да се преустанови, ако се развие тежък обрив. Случаи на синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе и токсични 
кожни изригвания, включително лекарствен обрив, еозинофилия и синдром на системни симптоми (DRESS), са 
докладвани при пациенти, получаващи атазанавир [вж.Противопоказания (4)].

Ритонавир
При ритонавир са съобщени алергични реакции, включително уртикария, леки кожни обриви, 
бронхоспазъм и ангиоедем. Съобщавани са също случаи на анафилаксия, токсична епидермална некролиза 
(TEN) и синдром на Stevens-Johnson. Прекратете лечението, ако се развият тежки реакции.

5.6 Хипербилирубинемия
Повечето пациенти, приемащи атазанавир, изпитват асимптоматично повишаване на индиректния (неконюгиран) 
билирубин, свързано с инхибиране на UDP-глюкуронозил трансфераза (UGT). Тази хипербилирубинемия е обратима при 
прекратяване на атазанавир. Повишаването на чернодробните трансаминази, което възниква при хипербилирубинемия, 
трябва да бъде оценено за алтернативна етиология. Няма налични дългосрочни данни за безопасност за пациенти, които 
имат персистиращо повишение на общия билирубин над 5 пъти ULN. Може да се обмисли алтернативна антиретровирусна 
терапия на атазанавир, ако жълтеница или склерална иктерия, свързани с повишение на билирубина, представляват 
козметични проблеми за пациентите. Намаляване на дозата на атазанавир не се препоръчва от дългосрочен план
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ефикасността на намалените дози не е установена [вжНежелани реакции (6.1, 6.2)].

5.7 Липидни нарушения

Лечението с терапия с ритонавир самостоятелно или в комбинация със саквинавир е довело до значително повишаване на 
концентрацията на общия холестерол и триглицеридите [вж.Нежелани реакции (6.1)]. Преди започване на терапия с 
ритонавир и на периодични интервали по време на терапията трябва да се извършват тестове за триглицериди и 
холестерол. Нарушенията на липидите трябва да се управляват според клинично целесъобразността, като се вземат 
предвид всички потенциални лекарствени взаимодействия с ритонавир
и инхибитори на HMG CoA редуктазата [вжПротивопоказания (4)иЛекарствени взаимодействия (7)].

5.8 Нефролитиаза и холелитиаза
Докладвани са случаи на нефролитиаза при HIV-инфектирани пациенти, получаващи терапия с атазанавир. Някои пациенти 
се нуждаят от хоспитализация за допълнително лечение, а някои са имали усложнения. Тъй като тези събития са 
докладвани доброволно по време на клиничната практика, не може да се направи оценка на честотата. Ако се появят 
признаци или симптоми на нефролитиаза и/или холелитиаза, може да се обмисли временно прекъсване или прекратяване 
на лечението [вж.Нежелани реакции (6.4)].

5.9 Риск от сериозни нежелани реакции, дължащи се на лекарствени взаимодействия

Започването на атазанавир с ритонавир, инхибитор на CYP3A, при пациенти, получаващи лекарства, метаболизирани от 
CYP3A, или започване на лекарства, метаболизирани от CYP3A при пациенти, които вече получават атазанавир с 
ритонавир, може да повиши плазмените концентрации на лекарствата, метаболизирани от CYP3A. Започването на 
лекарства, които инхибират или индуцират CYP3A, може съответно да увеличи или намали концентрациите на атазанавир 
с ритонавир. Тези взаимодействия могат да доведат до:

• клинично значими нежелани реакции, потенциално водещи до тежки, животозастрашаващи или фатални събития 

от по-големи експозиции на съпътстващи лекарства.

• клинично значими нежелани реакции от по-големи експозиции на атазанавир с ритонавир.

• загуба на терапевтичния ефект на атазанавир с ритонавир и възможно развитие на резистентност.

Вижте Таблица 8 за стъпки за предотвратяване или управление на тези възможни и известни значими лекарствени 

взаимодействия, включително препоръки за дозиране[виж Взаимодействия с лекарства (7.3)]. Обмислете възможността за 

лекарствени взаимодействия преди и по време на терапията с атазанавир/ритонавир; прегледайте съпътстващите лекарства 

по време на терапия с атазанавир/ритонавир; и проследяване на нежеланите реакции, свързани със съпътстващите лекарства

[вижте Противопоказания (4) и Лекарствени взаимодействия (7)].

5.10 Захарен диабет/хипергликемия
При HIV-инфектирани пациенти, получаващи терапия с протеазни инхибитори, включително атазанавир и 
ритонавир, се съобщава за новопоявил се захарен диабет, екзацербация на съществуващ захарен диабет и 
хипергликемия. Някои пациенти изискват или започване, или корекция на дозата на инсулин или перорални 
хипогликемични средства за лечение на тези събития. В някои случаи е възникнала диабетна кетоацидоза. При тези 
пациенти, които са преустановили терапията с протеазни инхибитори, хипергликемията продължава в някои случаи. 
Тъй като тези събития са докладвани доброволно по време на клиничната практика, не може да се направи оценка 
на честотата и не е установена причинно-следствена връзка между терапията с протеазни инхибитори и тези 
събития. Помислете за наблюдение за хипергликемия, новопоявил се захарен диабет или обостряне на захарен 
диабет [Вж. Нежелани реакции (6.4)].

5.11 Синдром на имунна реконституция
Съобщава се за синдром на имунна реконституция при HIV-инфектирани пациенти, лекувани с комбинирана 
антиретровирусна терапия, включително атазанавир и ритонавир. По време на началната фаза на комбинирано 
антиретровирусно лечение, пациентите, чиято имунна система реагира, могат да развият възпалителни
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отговор на лениви или остатъчни опортюнистични инфекции (като напрMycobacterium aviumинфекция, 
цитомегаловирус,Pneumocystis jiroveciпневмония или туберкулоза), което може да наложи допълнителна 
оценка и лечение.

Съобщава се, че автоимунни заболявания (като болест на Грейвс, полимиозит и синдром на Guillain-Barré) 
също се появяват в условията на имунна реконституция, но времето за поява е по-променливо и може да 
се появи много месеци след започване на лечението.

5.12 Преразпределение на мазнините

При пациенти, получаващи антиретровирусна терапия, са наблюдавани преразпределение/натрупване на телесни 
мазнини, включително централно затлъстяване, дорзоцервикална мазнина (биволска гърбица), периферно изхабяване, 
изтощаване на лицето, уголемяване на гърдите и „кушингоиден вид“. Механизмът и дългосрочните последици от тези 
събития в момента са неизвестни. Причинно-следствена връзка не е установена.

5.13 Хемофилия
Има съобщения за повишено кървене, включително спонтанни кожни хематоми и хемартроза, при пациенти с 
хемофилия тип А и В, лекувани с протеазни инхибитори, включително атазанавир и ритонавир. При някои 
пациенти е прилаган допълнителен фактор VIII. В повече от половината от съобщените случаи лечението с 
протеазни инхибитори е продължено или възобновено. Не е установена причинно-следствена връзка между 
терапията с протеазни инхибитори и тези събития.

5.14 Съпротивление/Кръстосано съпротивление

Наблюдавани са различни степени на кръстосана резистентност между протеазните инхибитори, включително атазанавир и 
ритонавир. Резистентността към атазанавир може да не изключва последващата употреба на други протеазни инхибитори 
[ВжКлинична фармакология (12.4)].

5.15 Лабораторни тестове

Доказано е, че ритонавир повишава триглицеридите, холестерола, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK и пикочната киселина. Преди 

започване на терапия с ритонавир и на периодични интервали или ако по време на терапията се появят някакви клинични признаци 

или симптоми, трябва да се извършват подходящи лабораторни изследвания.

6
Следните нежелани реакции са разгледани по-подробно в други раздели на етикетирането.
• Лекарствени взаимодействия [ВжПредупреждения и предпазни мерки (5.1)]

• Нарушения на сърдечната проводимост/удължаване на PR интервала [ВжПредупреждения и предпазни мерки (5.2)]

• Алергични реакции/Свръхчувствителност/Обрив [ВжПредупреждения и предпазни мерки (5.5)]

• Хепатотоксичност/чернодробни реакции [ВжПредупреждения и предпазни мерки (5.3)]

• Хипербилирубинемия [ВжПредупреждения и предпазни мерки (5.6)]

• Нефролитиаза и холелитиаза [ВжПредупреждения и предпазни мерки (5.8)]
• Панкреатит [ВжПредупреждения и предпазни мерки (5.4)]

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните 

изпитвания на лекарство, не може да бъде директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не 

отразява честотата, наблюдавана на практика.

6.1 Опит от клинични изпитвания при възрастни

Нежелани реакции при нелекувани възрастни пациенти
Профилът на безопасност на атазанавир при нелекувани възрастни се основава на 1625 HIV-1 инфектирани пациенти в клинични 

проучвания. 536 пациенти са получавали атазанавир 300 mg с ритонавир 100 mg.
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Най-честите нежелани реакции са гадене, жълтеница/склера иктерус и обрив.

Избрани клинични нежелани реакции с умерен или тежък интензитет, съобщени при повече от или равни на 2% от 
нелекувани пациенти, получаващи комбинирана терапия, включваща атазанавир 300 mg с ритонавир 100 mg, са 
представени в Таблица 2.

Таблица 2: Избрани нежелани реакции, възникнали при лечениетоас умерена или тежка интензивност, 
докладвана при по-голяма или равна на 2% от възрастните нелекувани пациенти,бПроучване AI424-138

96 седмици° С 96 седмици° С

Атазанавир 300 mg с ритонавир 100 

mg (веднъж дневно) и тенофовир

с емтрицитабинд

лопинавир 400 mg с ритонавир
100 mg (два пъти дневно) и 

тенофовир с емтрицитабинд

(n=441) (n=437)

Храносмилателната система

гадене 4% 8%
Жълтеница/склерална иктерус 5% *
диария 2% 12%

Кожа и придатъци

Обрив 3% 2%
* Няма съобщени в това рамо на лечение.
аВключва събития с възможна, вероятна, сигурна или неизвестна връзка с режима на лечение.
бВъз основа на схемата, съдържаща атазанавир.
° ССредно време на терапия.
дКато комбинация с фиксирана доза: 300 mg тенофовир, 200 mg емтрицитабин веднъж дневно.

Нежелани реакции при лекувани възрастни пациенти
Профилът на безопасност на атазанавир при възрастни с опит в лечението се основава на 119 HIV-1 инфектирани пациенти в клинични 

проучвания.

Най-честите нежелани реакции са жълтеница/склерална иктерус и миалгия.

Избрани клинични нежелани реакции с умерен или тежък интензитет, съобщени при повече от или равни на 2% от 
лекуваните пациенти, получаващи атазанавир/ритонавир, са представени в таблица 3.

Таблица 3: Избрани нежелани реакции, възникнали при лечениетоас умерена или тежка интензивност

Докладвано при повече от или равни на 2% от възрастните пациенти с опит в лечението,б

Проучване AI424-045

48 седмици° С

атазанавир/ритонавир 300/100 mg

веднъж дневно + тенофовир + НИОТ

48 седмици° С

лопинавир/ритонавир 400/100 mg
два пъти на денд+ тенофовир +

NRTI
(n=119) (n=118)
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Тяло като цяло

Треска 2% *
Храносмилателната система

Жълтеница/склерална иктерус 9% *
диария 3% 11%
гадене 3% 2%

Нервна система

депресия 2% <1%
Мускулно-скелетна система

миалгия 4% *
* Няма съобщени в това рамо на лечение.
аВключва събития с възможна, вероятна, сигурна или неизвестна връзка с режима на лечение.
бВъз основа на схемата, съдържаща атазанавир.
° ССредно време на терапия.

Лабораторни аномалии при нелекувани пациенти
Процентите на нелекувани възрастни пациенти, лекувани с комбинирана терапия, включваща атазанавир 
300 mg с ритонавир 100 mg с лабораторни отклонения от степен 3 до 4, са представени в Таблица 4.

Таблица 4: Лабораторни аномалии от степен 3 до 4, докладвани при повече от или равни на 2% от възрастните

Лечение - наивни пациенти,аПроучване AI424-138

96 седмицибатазанавир 300 mg с 

ритонавир 100 mg (еднократно

дневно) и тенофовир с
емтрицитабинд

(n=441)

96 седмициб

лопинавир 400 mg
с ритонавир 100 mg (два 

пъти дневно) и тенофовир
с емтрицитабинд

(n=437)Променлива Лимит° С

Химия Високо

SGOT/AST ≥5,1 x ULN 3% 1%
SGPT/ALT ≥5,1 x ULN 3% 2%
Общ билирубин ≥2,6 x ULN 44% <1%
липаза ≥2,1 x ULN 2% 2%
Креатин киназа ≥5,1 x ULN 8% 7%
Общ холестерол ≥240 mg/dL 11% 25%

хематология Ниска

Неутрофили <750 клетки/mm3 5% 2%
аВъз основа на схемата, съдържаща атазанавир.
бСредно време на терапия.
° СULN = горна граница на нормата.
дКато комбинация с фиксирана доза: 300 mg тенофовир, 200 mg емтрицитабин веднъж дневно.

Лабораторни аномалии при пациенти с опит в лечението
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Процентите на възрастни пациенти, лекувани с опит, лекувани с комбинирана терапия, включително 
атазанавир/ритонавир с лабораторни аномалии от 3 до 4 степен, са представени в Таблица 5.

Таблица 5: Лабораторни аномалии от степен 3 до 4, докладвани при повече от или равни на 2% от възрастните 
пациенти с опит в лечението, проучване AI424-045а

48 седмициб

атазанавир/ритонавир

300/100 mg веднъж дневно

+ тенофовир + NRTI

48 седмициб

лопинавир/ритонавир

400/100 mg два пъти
ежедневнод+ тенофовир +

NRTI
Променлива Лимит° С (n=119) (n=118)

Химия Високо

SGOT/AST ≥5,1 x ULN 3% 3%
SGPT/ALT ≥5,1 x ULN 4% 3%
Общ билирубин ≥2,6 x ULN 49% <1%
липаза ≥2,1 x ULN 5% 6%
Креатин киназа ≥5,1 x ULN 8% 8%
Общ холестерол ≥240 mg/dL 25% 26%
Триглицериди ≥751 mg/dL 8% 12%
глюкоза ≥251 mg/dL 5% <1%

хематология Ниска

Тромбоцити <50 000 клетки/mm3 2% 3%
Неутрофили <750 клетки/mm3 7% 8%

аВъз основа на режим(и), съдържащ атазанавир.
бСредно време на терапия.
° СULN = горна граница на нормата.

Липиди, промяна от изходното ниво при нелекувани пациенти

За проучване AI424-138 и проучване AI424-034 промените спрямо изходното ниво в LDL-холестерола, HDL-холестерола, 
общия холестерол и триглицеридите са показани в Таблица 6.
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Таблица 6: Стойности на липидите, средна промяна от изходното ниво, проучване AI424-138

Атазанавир/ритонавира, б лопинавир/ритонавирб, в

Базели
не

Базели
неСедмица 48 Седмица 96 Седмица 48 Седмица 96

mg/d
Л

mg/d
Л

Чан
geд

mg/d
Л

Чан
geд

mg/d
Л

mg/d
Л

Чан
geд

mg/d
Л

Чан
geд

(n=42
8д)

(n=37
2д)

(n=37
2д)

(n=34
2д)

(n=34
2д)

(n=42
4д)

(n=33
5д)

(n=33
5д)

(n=29
1д)

(n=29
1д)

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

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

Обща сума

холестероле 149 169 + 13% 169 + 13% 150 187 + 25% 186 + 25%

Триглицеридие 126 145 + 15% 140 + 13% 129 194 + 52% 184 + 50%
а Атазанавир 300 mg с ритонавир 100 mg веднъж дневно с комбинация с фиксирана доза: 300 mg тенофовир, 200 mg 

емтрицитабин веднъж дневно.
б Стойностите, получени след започване на серумни липидоредуциращи агенти, не са включени в тези анализи. В началото серумните 

липидоредуциращи средства са били използвани при 1% в рамото на лечение с лопинавир/ритонавир и 1% в рамото на атазанавир/
ритонавир. През седмица 48 серумните липидоредуциращи средства са използвани при 8% в рамото на лечение с лопинавир/ритонавир и 
2% в рамото на атазанавир/ритонавир. През седмица 96 серумните липидоредуциращи средства са били използвани при 10% в рамото на 
лечение с лопинавир/ритонавир и 3% в рамото на атазанавир/ритонавир.

° СЛопинавир 400 mg с ритонавир 100 mg два пъти дневно с комбинация с фиксирана доза 300 mg тенофовир, 200 mg 
емтрицитабин веднъж дневно.

д Промяната спрямо изходното ниво е средната стойност на промените в рамките на пациента спрямо изходното ниво за пациенти със стойности както 

на изходното ниво, така и на седмицата 48 или седмицата 96 и не е проста разлика между изходните и средните стойности за седмица 48 или седмица 

96, съответно.
д

е
Измерен брой пациенти с LDL-холестерол. 
Постенето.

Липиди, промяна от изходното ниво при пациенти с опит в лечението
За проучване AI424-045 промените спрямо изходното ниво в LDL-холестерола, HDL-холестерола, общия холестерол и

триглицеридите са показани в Таблица 7. Наблюдаваната степен на дислипидемия е по-малка при 
атазанавир/ритонавир, отколкото при лопинавир/ритонавир. Клиничното въздействие на тези открития 
обаче не е доказано.
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Таблица 7: Стойности на липидите, средна промяна от изходното ниво, проучване AI424-045

Атазанавир/ритонавира, б лопинавир/ритонавирб, в

Изходно ниво

mg/dL
(n=111д)

Седмица 48

mg/dL
(n=75д)

Седмица 48

Промянад

(n=74д)

Изходно ниво

mg/dL
(n=108д)

Седмица 48

mg/dL
(n=76д)

Седмица 48

Промянад

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

HDL-холестерол 40 39 − 7% 39 41 + 2%

Общ холестерол 188 170 − 8% 181 187 + 6%

Триглицеридие
215 161 − 4% 196 224 + 30%

а

б
Атазанавир 300 mg веднъж дневно + ритонавир + тенофовир + 1 NRTI.

Стойностите, получени след започване на серумни липидоредуциращи агенти, не са включени в тези анализи. В началото серумните 
липидоредуциращи средства са използвани при 4% в рамото на лечение с лопинавир/ритонавир и 4% в рамото на атазанавир/
ритонавир. През седмица 48 серумните липидоредуциращи средства са използвани при 19% в рамото на лечение с лопинавир/
ритонавир и 8% в рамото на атазанавир/ритонавир.

° С

д
Лопинавир/ритонавир (400/100 mg) два пъти дневно + тенофовир + 1 NRTI.

Промяната спрямо изходното ниво е средната стойност на промените в рамките на пациента спрямо изходното ниво за пациенти както с изходни стойности, 

така и със стойности от 48-та седмица и не е проста разлика между изходните и средните стойности за седмица 48.

д

е
Измерен брой пациенти с LDL-холестерол. 
Постенето.

6.2 Опит от клинични изпитвания при педиатрични пациенти

Безопасността и поносимостта на капсули атазанавир със и без ритонавир са установени при педиатрични пациенти на 
възраст най-малко 6 години от отвореното многоцентрово клинично изпитване. Употребата на атазанавир при 
педиатрични пациенти на възраст под 6 години е в процес на проучване.

Профилът на безопасност на атазанавир при педиатрични пациенти (на възраст от 6 до по-малко от 18 
години) като цяло е подобен на този, наблюдаван при клинични проучвания на атазанавир при възрастни. 
Най-честите нежелани събития от степен 2 до 4 (по-големи или равни на 5%, независимо от причинно-
следствената връзка), съобщени при педиатрични пациенти, са кашлица (21%), треска (18%), жълтеница/
склерален иктер (15%), обрив ( 14%), повръщане (12%), диария (9%), главоболие (8%), периферен оток (7%), 
болка в крайниците (6%), запушен нос (6%), орофарингеална болка (6%), хрипове (6%) и ринорея (6%). При по-
малко от 2% от пациентите се съобщава за асимптоматичен атриовентрикуларен блок втора степен. Най-
честите лабораторни аномалии от степен 3 до 4, възникващи при педиатрични пациенти, са повишаване на 
общия билирубин (по-голямо или равно на 3,2 mg/dL, 58%), неутропения (9%) и хипогликемия (4%).

Ритонавир, един от компонентите на таблетките Atazanavir и Ritonavir, е проучен при 265 педиатрични пациенти на възраст над 1 

месец до 21 години. Профилът на нежеланите събития, наблюдаван по време на педиатрични клинични изпитвания, е подобен на 

този при възрастни пациенти.

Повръщане, диария и кожен обрив/алергия са единствените свързани с лекарството клинични нежелани реакции с умерен до тежък 

интензитет, наблюдавани при повече от или равни на 2% от педиатричните пациенти, включени в клинични проучвания на 

ритонавир.

Лабораторни аномалии
Следните лабораторни аномалии от степен 3 до 4 се наблюдават при повече от 3% от педиатричните 
пациенти, които са лекувани с ритонавир самостоятелно или в комбинация с инхибитори на обратната 
транскриптаза: неутропения (9%), хиперамилаземия (7%), тромбоцитопения (5%), анемия (4%) и повишени AST
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(3%).

6.3 Пациенти, коинфектирани с вирус на хепатит B и/или хепатит C
При пациенти с анамнеза за хепатит В или С трябва да се проследяват чернодробните функционални тестове.

В проучване AI424-138, 60 пациенти, лекувани с атазанавир/ритонавир 300 mg/100 mg веднъж дневно, и 51 пациенти, 
лекувани с лопинавир/ритонавир 400 mg/100 mg два пъти дневно, всеки с фиксирана доза тенофовиремтрицитабин, са 
серопозитивни за хепатит B и/ или C при влизане в проучването. Нивата на ALT, по-високи от 5 пъти ULN, се развиват при 
10% (6/60) от пациентите, лекувани с атазанавир/ритонавир, и 8% (4/50) от пациентите, лекувани с лопинавир/ритонавир. 
Нива на AST, по-високи от 5 пъти ULN, се развиват при 10% (6/60) от пациентите, лекувани с атазанавир/ритонавир, и при 
нито един (0/50) от пациентите, лекувани с лопинавир/ритонавир.

В проучване AI424-045, 20 пациенти, лекувани с атазанавир/ритонавир 300 mg/100 mg веднъж дневно, и 18 
пациенти, лекувани с лопинавир/ритонавир 400 mg/100 mg два пъти дневно, са серопозитивни за хепатит B и/или C 
при влизане в проучването. Нивата на ALT, по-високи от 5 пъти ULN, се развиват при 25% (5/20) от пациентите, 
лекувани с атазанавир/ритонавир и 6% (1/18) от пациентите, лекувани с лопинавир/ритонавир. Нива на AST, по-
високи от 5 пъти ULN, се развиват при 10% (2/20) от пациентите, лекувани с атазанавир/ритонавир и 6% (1/18) от 
пациентите, лекувани с лопинавир/ритонавир.

6.4 Клиничен опит

Атазанавир, един от компонентите на таблетките Атазанавир и Ритонавир

Следните събития са идентифицирани по време на постмаркетинговата употреба на атазанавир. Тъй като тези реакции се 
съобщават доброволно от популация с неизвестен размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната честота или 
да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството.

Тяло като цяло:оток

Сърдечносъдова система:AV блок от втора степен, AV блок от трета степен, блок на левия сноп, удължаване на QTc 
[вж.Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

Стомашно-чревна система:Панкреатит

Чернодробна система:аномалии на чернодробната функция

Хепатобилиарни нарушения:холелитиаза, холецистит, холестаза.

Метаболитна система и нарушения на храненето:захарен диабет, хипергликемия [вжПредупреждения и предпазни 
мерки (5.10)]

Мускулно-скелетна система:артралгия

Бъбречна система:нефролитиаза [вжПредупреждения и предпазни мерки (5.8)], интерстициален нефрит

Кожа и придатъци:алопеция, макулопапулозен обрив [вжПротивопоказания (4)иПредупреждения и предпазни 
мерки (5.5)],сърбеж, ангиоедем

Ритонавир, един от компонентите на атазанавир и ритонавир таблетки
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Следните нежелани реакции (които не са споменати по-рано в етикетирането) са докладвани по време на 
постмаркетинговата употреба на ритонавир. Тъй като тези реакции се съобщават доброволно от популация с неизвестен 
размер, не е възможно надеждно да се оцени тяхната честота или да се установи причинно-следствена връзка с 
експозицията на ритонавир.

Тяло като цяло

Съобщава се за дехидратация, обикновено свързана със стомашно-чревни симптоми и понякога водеща до 
хипотония или бъбречна недостатъчност. Синкоп, ортостатична хипотония и бъбречна недостатъчност също 
са докладвани без известна дехидратация.

Едновременното приложение на ритонавир с ерготамин или дихидроерготамин е свързано с остра 
токсичност за ерго, характеризираща се с вазоспазъм и исхемия на крайниците и други тъкани, включително 
централната нервна система.

Сърдечносъдова система

Докладвани са AV блок от първа степен, AV блок от втора степен, AV блок от трета степен, блок на десен клон на 
снопа [вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

Съобщавани са сърдечни и неврологични събития, когато ритонавир е бил прилаган едновременно с дизопирамид, 
мексилетин, нефазодон, флуоксетин и бета-блокери. Не може да се изключи възможността за лекарствено 
взаимодействие.

Ендокринна система

Съобщава се за синдром на Кушинг и потискане на надбъбречната жлеза, когато ритонавир е бил прилаган едновременно с 
флутиказон пропионат или будезонид.

Нервна система
Има постмаркетингови съобщения за припадъци. Вижте също Сърдечно-съдова система.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Съобщава се за токсична епидермална некролиза (TEN).

7
Вижте същоПротивопоказания (4)иКлинична фармакология (12.3).

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Потенциал за повлияване на други лекарства 

Атазанавир

Атазанавир е инхибитор на CYP3A и UGT1A1. Едновременното приложение на атазанавир и лекарства, основно 
метаболизирани от CYP3A или UGT1A1, може да доведе до повишени плазмени концентрации на другото лекарство, което 
може да увеличи или удължи неговите терапевтични и нежелани ефекти.

Когато атазанавир с ритонавир се прилага едновременно със субстрати на CYP2C8, не се очакват клинично 
значими взаимодействия. [ВижтеКлинична фармакология, Таблица 12 (12.3).]

Степента на CYP3A-медиирани лекарствени взаимодействия върху едновременно прилаганото лекарство може да се промени, когато 

атазанавир се прилага едновременно с ритонавир. Вижте пълната информация за предписване на ритонавир за
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информация за лекарствените взаимодействия с ритонавир.

Ритонавир

Установено е, че ритонавир е инхибитор на цитохром P450 3A (CYP3A) и може да повиши плазмените концентрации на 
агенти, които се метаболизират основно от CYP3A. Средствата, които се метаболизират екстензивно от CYP3A и имат висок 
метаболизъм на първо преминаване, изглежда са най-податливи на големи увеличения на AUC (повече от 3 пъти), когато 
се прилагат едновременно с ритонавир. Следователно, едновременното приложение на ритонавир с лекарства, силно 
зависими от CYP3A за клирънс и за които повишените плазмени концентрации са свързани със сериозни и/или 
животозастрашаващи събития, е противопоказано. Едновременното приложение с други субстрати на CYP3A може да 
изисква коригиране на дозата или допълнително наблюдение.

Ритонавир също инхибира CYP2D6 в по-малка степен. Едновременното приложение на субстрати на CYP2D6 с 
ритонавир може да доведе до повишаване (до 2 пъти) на AUC на другото средство, което вероятно изисква 
пропорционално намаляване на дозата. Ритонавир също изглежда индуцира CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 и 
CYP2B6, както и други ензими, включително глюкуронозил трансфераза.

7.2 Потенциал на други лекарства да повлияят на атазанавир
Атазанавир е субстрат на CYP3A4; следователно, лекарства, които индуцират CYP3A4, могат да намалят плазмените концентрации на 

атазанавир и да намалят терапевтичния ефект на атазанавир.

Разтворимостта на атазанавир намалява с повишаване на pH. Очакват се намалени плазмени концентрации на 
атазанавир, ако инхибитори на протонната помпа, антиациди, буферирани лекарства или Н2-рецепторни 
антагонисти се прилагат с атазанавир.

7.3 Установени и други потенциално значими лекарствени взаимодействия
Таблица 8 предоставя дозиране и клинични препоръки при възрастни в резултат на лекарствени взаимодействия с един 
или двата компонента на таблетките Atazanavir и Ritonavir. Тези препоръки се основават или на проучвания за лекарствени 
взаимодействия, или на прогнозирани взаимодействия поради очакваната степен на взаимодействие и потенциал за 
сериозни събития или загуба на ефикасност.

Таблица 8: Установени и други потенциално значими лекарствени взаимодействия: Може да се препоръча промяна 
в дозата или режима въз основа на проучвания за лекарствени взаимодействияаили прогнозирани 
взаимодействия (информацията в таблицата се отнася за атазанавир със или без ритонавир, освен ако не е 
посочено друго)

Влияе на
Концентрация на

Атазанавир или

Съпътстващо лекарство

Съпътстващ клас лекарства: 

Специфични лекарства Клиничен коментар

ХИВ антивирусни средства

Обратно на нуклеозидите

Инхибитори на 

транскриптаза (NRTIs):

диданозин буферирани формулировки, 

покрити с ентерично покритие (ЕС) капсули

↓ атазанавир

↓ диданозин
Едновременното приложение на атазанавир с 

диданозин буферирани таблетки води до 

значително намаляване на експозицията на 

атазанавир. Препоръчва се атазанавир да се дава 

(с храна)

2 часа преди или 1 час след диданозин буферирани 

формулировки. Едновременно приложение на 

диданозин ЕС и атазанавир с храна
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води до намаляване на експозицията на 

диданозин. Следователно, атазанавир и диданозин 

EC трябва да се прилагат по различно време.

Обратно на нуклеотидите

Инхибитори на транскриптаза: 

тенофовир дизопроксил фумарат

↓ атазанавир

↑ тенофовир

Тенофовир може да намали AUC и Cмин

на атазанавир. Когато се прилага едновременно с 

тенофовир при възрастни, се препоръчва 

атазанавир 300 mg да се прилага с ритонавир 100 

mg и тенофовир 300 mg (всички като еднократна 

дневна доза с храна). Атазанавир повишава 

концентрациите на тенофовир. Механизмът на това 

взаимодействие е неизвестен. По-високите 

концентрации на тенофовир могат да потенцират 

свързаните с тенофовир нежелани събития, 

включително бъбречни нарушения. Пациентите, 

получаващи атазанавир и тенофовир, трябва да 

бъдат наблюдавани за нежелани реакции, свързани 

с тенофовир. За бременни жени, приемащи 

атазанавир с ритонавиритенофовир, вж Дозировка 

и приложение (2.2).

Ненуклеозиден обрат
Инхибитори на транскриптаза 

(NNRTI):ефавиренц

↓ атазанавир Ефавиренц намалява експозицията на атазанавир.

Не прилагайте едновременно атазанавир с 

ефавиренц поради намалена експозиция на 

атазанавир.

Ненуклеозиден обрат
Инхибитори на транскриптаза: 

невирапин

↓ атазанавир

↑ невирапин
Не прилагайте едновременно атазанавир с 

невирапин, защото:

• Невирапин значително намалява 
експозицията на атазанавир.

• Потенциален риск от свързана с невирапин 

токсичност поради повишена експозиция на 

невирапин.

Протеазни инхибитори:саквинавир 

(меки желатинови капсули)

↑ саквинавир Не са установени подходящи препоръки за 

дозиране за тази комбинация, със или без 

ритонавир, по отношение на ефикасността и 

безопасността. В клинично проучване саквинавир 

1200 mg, прилаган едновременно с атазанавир 400 

mg и тенофовир 300 mg (всички давани веднъж 

дневно) плюс инхибитори на обратната 

транскриптаза на нуклеозидни аналози, не 

осигурява адекватна ефикасност [вж. Клинични 

изследвания (14.2)].

Протеазни инхибитори:ритонавир ↑ атазанавир Ако атазанавир се прилага едновременно с 

ритонавир, се препоръчва атазанавир 300 mg 

веднъж дневно да се прилага с ритонавир
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100 mg веднъж дневно с храна. Вижте пълната 

информация за предписване на ритонавир за 

информация относно лекарствените 

взаимодействия с ритонавир.

Протеазни инхибитори:други ↑ друг протеазен инхибитор Атазанавир/ритонавир:Въпреки че не е 

проучено, се очаква едновременното 

приложение на атазанавир/ритонавир и други 

протеазни инхибитори да увеличи експозицията 

на другия протеазен инхибитор. Такова 

съвместно администриране не е

препоръчва се.

HCV антивирусни средства

Протеазни инхибитори:

боцепревир

↓атазанавир
↓ритонавир

Едновременното приложение на боцепревир и 

атазанавир/ритонавир води до намаляване на 

експозицията на атазанавир и ритонавир в стационарно 

състояние. Съвместно администриране на

атазанавир/ритонавир и боцепревир не се 
препоръчват.

Протеазни инхибитори:телапревир ↓ телапревир

↑ атазанавир

Едновременното приложение на телапревир и атазанавир/

ритонавир води до намаляване на експозицията на 

телапревир в стационарно състояние, докато експозицията 

на атазанавир в стационарно състояние се повишава.

Други агенти

Антиациди и буферирани

лекарства
↓ атазанавир Очакват се намалени плазмени 

концентрации на атазанавир, ако с 
атазанавир се прилагат антиациди, 
включително буферирани лекарства. 
Атазанавир трябва да се прилага 2 часа 
преди или 1 час след тези лекарства.

Антиаритмични средства:

амиодарон, бепридил, лидокаин 

(системен), хинидин

↑ амиодарон, бепридил,
лидокаин (системен),

хинидин

Едновременното приложение с атазанавир има 

потенциал да предизвика сериозни и/или 

животозастрашаващи нежелани реакции и не е 

проучено. Необходимо е повишено внимание и 

се препоръчва проследяване на терапевтичната 

концентрация на тези лекарства, ако се 

използват едновременно с атазанавир.

Антикоагуланти:варфарин ↑ варфарин Едновременното приложение с атазанавир има 

потенциал да предизвика сериозно и/или 

животозастрашаващо кървене и не е проучено. 

Препоръчително е да се следи INR 

(международното нормализирано съотношение).

антидепресанти:трицикличен ↑ трицикличен Едновременното приложение с атазанавир има

18

Референтен номер: 4173147



антидепресанти антидепресанти потенциал да предизвика сериозни и/или 

животозастрашаващи нежелани събития и не е 

проучван. Препоръчва се проследяване на 

концентрацията на тези лекарства, ако се 

използват едновременно с атазанавир.

тразодон ↑ тразодон Едновременната употреба на тразодон и 

атазанавир със или без ритонавир може да 

повиши плазмените концентрации на тразодон. 

След едновременно приложение на тразодон и 

ритонавир са наблюдавани нежелани реакции 

като гадене, замаяност, хипотония и синкоп. Ако 

тразодон се използва с инхибитор на CYP3A4 

като атазанавир, комбинацията трябва да се 

използва с повишено внимание и трябва да се 

обмисли по-ниска доза тразодон.

антиепилептици:

карбамазепин
↓атазанавир

↑карбамазепин
Ритонавир може да повиши плазмените 

нива на карбамазепин. Ако пациентите, 

започващи лечение с атазанавир/

ритонавир, са били титрирани до стабилна 

доза карбамазепин, може да се наложи 

намаляване на дозата на карбамазепин.

фенитоин, фенобарбитал ↓атазанавир
↓фенитоин

Ритонавир

може да намали плазмените нива на 

фенитоин и фенобарбитал. Когато атазанавир 

с ритонавир се прилага едновременно с

фенитоин или фенобарбитал, може да се 

наложи коригиране на дозата на фенитоин 

или фенобарбитал.

↓фенобарбитал

ламотриджин ↓ламотриджин Едновременното приложение на ламотрижин и 

атазанавир с ритонавир може да намали 

плазмените концентрации на ламотрижин. Може 

да се наложи коригиране на дозата на 

ламотрижин, когато се прилага едновременно с 

атазанавир и ритонавир.

Противогъбични средства:

кетоконазол, итраконазол

атазанавир/ритонавир:

↑ кетоконазол
↑ итраконазол

Едновременното приложение на кетоконазол е 

проучено само с атазанавир без ритонавир 

(незначително увеличение на AUC и C на 

атазанавирмакс). Поради ефекта на ритонавир 

върху кетоконазол, високи дози кетоконазол и 

итраконазол (>200 mg/ден) трябва да се 

прилагат внимателно с атазанавир/ритонавир.

Противогъбични средства:вориконазол Атазанавир/ритонавир Вориконазол не трябва да се прилага на
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при лица с 

функционален CYP2C19

алел:
↓вориконазол

↓атазанавир

пациенти, получаващи атазанавир/ритонавир, освен 

ако оценката на съотношението полза/риск за пациента 

оправдава употребата на вориконазол. Пациентите 

трябва да бъдат внимателно наблюдавани за свързани с 

вориконазол нежелани реакции и загуба на ефикасност 

на вориконазол или атазанавир по време на 

едновременното приложение на вориконазол и 

атазанавир/ритонавир.

Атазанавир/ритонавир

при лица без 

функционален CYP2C19

алел:
↑вориконазол

↓атазанавир

антиподагра:колхицин ↑ колхицин Атазанавир не трябва да се прилага 

едновременно с колхицин при пациенти с 

бъбречно или чернодробно увреждане.

Препоръчителна доза колхицин, когато 
се прилага с атазанавир:

Лечение на пристъпи на подагра:

0,6 mg (1 таблетка) за 1 доза, последвано от 0,3 

mg (половин таблетка) 1 час по-късно. Да не се 

повтаря преди 3 дни.

Профилактика на пристъпи на подагра:

Ако първоначалната схема е била 0,6 mgдва пъти

на ден, режимът трябва да се коригира до 0,3 mg

веднъж дневно.

Ако първоначалната схема е била 0,6 mg

веднъжна ден, режимът трябва да се коригира 

до 0,3 mgведнъж през ден.

Лечение на фамилна средиземноморска 

треска (FMF):

Максимална дневна доза от 0,6 mg (може да се 

прилага като 0,3 mg два пъти дневно).

Антимикобактериални средства:рифабутин ↑ рифабутин Препоръчва се намаляване на дозата на 
рифабутин с до 75% (напр. 150 mg през ден 
или 3 пъти седмично). Повишена
наблюдение за свързани с рифабутин нежелани 

реакции, включително неутропения е

гарантирано.

бедаквилин ↑ бедаквилин Бедаквилин трябва да се използва с ритонавир само 

ако има полза от едновременното приложение
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надвишава риска.

↑ кветиапин Започване на атазанавир с ритонавир при 

пациенти, приемащи кветиапин:

Помислете за алтернативна антиретровирусна терапия, 

за да избегнете повишаване на експозицията на 

кветиапин. Ако е необходимо едновременно 

приложение, намалете дозата на кветиапин до 1/6 от 

текущата доза и следете за свързани с кветиапин 

нежелани реакции. Обърнете се към

информация за предписване на кветиапин за 

препоръки за проследяване на нежеланите 

реакции.

Започване на лечение с кветиапин при пациенти, 

приемащи атазанавир с ритонавир:

Вижте информацията за предписване на 

кветиапин за първоначално дозиране и титруване 

на кветиапин.

антипсихотици:кветиапин и 
луразидон

↑ луразидон Употребата на луразидон е противопоказана.

Бензодиазепини:парентерално 
приложен мидазоламб

↑ мидазолам Едновременната употреба на парентерален 

мидазолам с атазанавир може да повиши 

плазмените концентрации на мидазолам.

Едновременното приложение трябва да се 

извършва в условия, които осигуряват внимателно 

клинично наблюдение и подходящо медицинско 

лечение в случай на респираторна депресия и/или 

продължителна седация. Трябва да се обмисли 

намаляване на дозата на мидазолам, особено ако се 

прилага повече от единична доза мидазолам. 

Едновременното приложение на перорален 

мидазолам с атазанавир е ПРОТИВОПОКАЗАНО.

Блокери на калциевите канали: 

дилтиазем

↑ дилтиазем и
дезацетил-дилтиазем

Вниманието е оправдано. Трябва да се 

обмисли намаляване на дозата на дилтиазем с 

50%. Препоръчва се ЕКГ мониториране. 

Едновременното приложение на атазанавир/

ритонавир с дилтиазем не е проучено.

фелодипин, нифедипин, 
никардипин и верапамил

↑ калциев канал
блокер

Вниманието е оправдано. Трябва да се обмисли 

титриране на дозата на блокера на калциевите 

канали. ЕКГ мониторирането е

препоръчва се.

Антагонисти на ендотелиновия рецептор: 

бозентан

↓ атазанавир

↑ босентан Едновременно приложение на бозентан при пациенти 

на атазанавир/ритонавир:

За пациенти, които са получавали
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атазанавир/ритонавир за поне 10 дни, 

започнете бозентан с 62,5 mg веднъж дневно 

или през ден в зависимост от индивидуалната 

поносимост.

Едновременно приложение на атазанавир/ритонавир 

при пациенти на бозентан:

Прекратете приема на бозентан най-малко 36 часа 

преди да започнете атазанавир/ритонавир. Най-малко 

10 дни след започване на атазанавир/ритонавир, 

възобновете бозентан в доза 62,5 mg веднъж дневно 

или през ден в зависимост от индивидуалната 

поносимост.

Инхибитори на HMG-CoA редуктазата: 

аторвастатин, розувастатин

↑ аторвастатин

↑ розувастатин

Внимателно титрувайте дозата на аторвастатин и 

използвайте най-ниската необходима доза. Дозата на 

розувастатин не трябва да надвишава 10 mg/ден. 

Рискът от миопатия, вкл

рабдомиолизата, може да се увеличи, когато 

инхибитори на HIV протеазата, включително 

атазанавир, се използват в комбинация с тези 

лекарства.

Х2- Рецепторни антагонисти ↓ атазанавир При нелекувани пациенти: атазанавир 300 

mg с ритонавир 100 mg веднъж дневно с 

храна трябва да бъде

приложен едновременно с и/или поне 10 
часа след доза от H2- рецепторен антагонист. 
Един H2Доза на рецепторен антагонист, 
сравнима с фамотидин 20 mg веднъж дневно 
до доза, сравнима с фамотидин 40 mg два 
пъти дневно, може да се използва с 
атазанавир 300 mg с ритонавир 100 mg при 
нелекувани пациенти.

При пациенти с опит в лечението: Всеки път, 

когато един H2-рецепторен антагонист се дава 

на пациент, получаващ атазанавир с ритонавир, 

H2Дозата на рецепторния антагонист не трябва 

да надвишава доза, сравнима с фамотидин 20 

mg два пъти дневно, а дозите на атазанавир и 

ритонавир трябва да се прилагат едновременно 

с и/или поне 10 часа след дозата на H2- 

рецепторен антагонист.

• Атазанавир 300 mg с ритонавир 100 mg веднъж 

дневно (всички като еднократна доза с
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храна), ако се приема с H2-рецепторен 

антагонист. За бременни жени, приемащи 

атазанавир с ритонавир и H2- рецепторен 

антагонист.

• Таблетките атазанавир и ритонавир не трябва 

да се приемат едновременно с тенофовир и H2

-рецепторен антагонист, тъй като са 

необходими по-високи дози атазанавир.

• Атазанавир 400 mg с ритонавир 100 mg веднъж 

дневно (всички като единична доза с храна), 

ако се приема едновременно с тенофовир и H2

-рецепторен антагонист. За бременни жени, 

приемащи атазанавир с ритонавир и 

тенофовир и H2-рецепторен антагонист, вж

Използване при специфични популации (8.1).

Хормонални контрацептиви: 
етинил естрадиол и

норгестимат или норетиндрон

↓ етинил естрадиол

↑ нормален° С

Използвайте с повишено внимание при едновременно приложение на 

атазанавир/ритонавир с перорално приложение

се има предвид контрацептивите. Ако се 

прилага орален контрацептив с атазанавир 

плюс ритонавир, това е така

препоръчва оралният контрацептив да съдържа 

най-малко 35 mcg етинил естрадиол.

Потенциалните рискове за безопасността включват 

значително повишаване на експозицията на 

прогестерон. Дългосрочните ефекти от повишаването 

на концентрацията на прогестационния агент са 

неизвестни и могат да увеличат риска от инсулинова 

резистентност, дислипидемия и акне.

Coadministration of atazanavir/ritonavir 
with other hormonal contraceptives (eg, 
contraceptive patch, contraceptive vaginal 
ring, or injectable contraceptives) or oral 
contraceptives containing progestogens other 
than norethindrone or norgestimate, or less 
than 25 mcg of ethinyl estradiol, has not been 
studied; therefore, alternative methods of 
contraception are
recommended.

↑ ethinyl estradiol

Immunosuppressants:
cyclosporin, sirolimus, 
tacrolimus

↑ immunosuppressants Therapeutic concentration monitoring is 
recommended for immunosuppressant 
agents when coadministered with 
atazanavir.

Inhaled beta agonist: salmeterol ↑ salmeterol Coadministration of salmeterol with 
atazanavir is not recommended.
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Едновременната употреба на салметерол и 

атазанавир може да доведе до повишен риск от 

сърдечно-съдови нежелани събития, свързани 

със салметерол, включително QT

удължаване, сърцебиене и синусова 
тахикардия.

Инхалатор/назален стероид:

флутиказон

атазанавир/ритонавир

↑ флутиказон
Едновременната употреба на флутиказон пропионат и 

атазанавир/ритонавир може да повиши плазмените 

концентрации на флутиказон пропионат, което води до 

значително намалени серумни концентрации на 

кортизол. Системни кортикостероидни ефекти, 

включително синдром на Кушинг и надбъбречна жлеза

потискане, са докладвани по време на клинична 

употреба при пациенти, получаващи ритонавир и 

инхалаторно или интраназално прилаган 

флутиказон пропионат. Едновременно приложение 

на флутиказон пропионат и

атазанавир/ритонавир не се препоръчва, 

освен ако потенциалната полза за пациента 

надвишава риска от системни

странични ефекти на кортикостероиди [вж

Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

Макролидни антибиотици:

кларитромицин

↑ кларитромицин

↓ 14-OH
кларитромицин

↑ атазанавир

Едновременното приложение на атазанавир/

ритонавир с кларитромицин не е проучено.

опиоиди:Бупренорфин ↑ бупренорфин
↑ норбупренорфин

Едновременното приложение на бупренорфин и 

атазанавир със или без ритонавир повишава 

плазмената концентрация на бупренорфин и 

норбупренорфин. Едновременното приложение на 

атазанавир плюс ритонавир с бупренорфин изисква 

клинично наблюдение за седация и когнитивни 

ефекти. Може да се обмисли намаляване на дозата 

на бупренорфин. Не се очаква едновременното 

приложение на бупренорфин и атазанавир с 

ритонавир да намали плазмените концентрации на 

атазанавир. Едновременното приложение на 

бупренорфин и атазанавир без ритонавир може да 

намали плазмените концентрации на атазанавир.

атазанавир без ритонавир не трябва да се 

прилага едновременно с бупренорфин.

PDE5 инхибитори:силденафил, ↑ силденафил Едновременното приложение с атазанавир няма
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тадалафил, варденафил ↑ тадалафил

↑ варденафил

е проучено, но може да доведе до увеличаване на 

свързаните с инхибитор на PDE5 нежелани 

събития, включително хипотония, синкоп, 

зрителни нарушения и приапизъм.

Използване на PDE5 инхибитори за белодробна 

артериална хипертония (PAH):

Употребата на силденафил за лечение 
на белодробна хипертония (БАХ) е 
противопоказана с атазанавир (вж. 
Противопоказания (4)].
Препоръчват се следните корекции на 
дозата за употребата на тадалафил с 
атазанавир:
Едновременно приложение на тадалафил при 

пациенти на атазанавир (със или без ритонавир):

• При пациенти, приемащи атазанавир (със 

или без ритонавир) за поне една седмица, 

започнете тадалафил с 20 mg веднъж 

дневно. Увеличете до 40 mg веднъж 

дневно въз основа на

индивидуална поносимост. 

Едновременното приложение на атазанавир (с

или без ритонавир) при пациенти на 

тадалафил:

• Избягвайте употребата на тадалафил 

при започване на атазанавир (с или

без ритонавир). Спрете тадалафил най-
малко 24 часа преди да започнете 
атазанавир (със или без
ритонавир). Най-малко една седмица след 

започване на атазанавир (със или без 

ритонавир), възобновете тадалафил с 20 mg 

веднъж дневно. Увеличете до 40 mg веднъж 

дневно в зависимост от индивидуалната 

поносимост.

Използване на PDE5 инхибитори за еректилна 

дисфункция:

Използвайте силденафил с повишено внимание 

при намалени дози от 25 mg на всеки 48 часа с 

повишено наблюдение за нежелани реакции.

Използвайте тадалафил с повишено внимание 

при намалени дози от 10 mg на всеки 72 часа с 

повишено наблюдение за нежелани реакции.

атазанавир/ритонавир:Използвайте 

варденафил с повишено внимание при намалени дози 

от не повече от 2,5 mg на всеки 72 часа с повишени
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наблюдение за нежелани събития.

атазанавир:Използвайте варденафил с 

повишено внимание при намалени дози от не 

повече от 2,5 mg на всеки 24 часа с повишено 

наблюдение за нежелани събития.

Инхибитори на протонната 

помпа: омепразол

↓ атазанавир Плазмените концентрации на атазанавир са 

значително намалени, когато атазанавир 400 

mg или атазанавир 300 mg/ритонавир 100 mg 

веднъж дневно се прилагат с омепразол 40 mg 

веднъж дневно, което може да доведе до загуба 

на терапевтичен ефект и развитие на 

резистентност.

При нелекувани пациенти:
Дозата на инхибитора на протонната помпа не 

трябва да надвишава доза, сравнима с 

омепразол 20 mg и трябва да се приема 

приблизително 12 часа преди атазанавир 300 

mg с доза ритонавир 100 mg.

При пациенти с опит в лечението: Инхибиторите на 

протонната помпа не трябва да се използват при 

пациенти с опит в лечението, получаващи атазанавир.

аЗа големината на взаимодействията вжКлинична фармакология, Таблица 11 и 12 (12.3).

бВижПротивопоказания (4), Таблица 1за перорално прилаган мидазолам.
° СВ комбинация с атазанавир 300 mg и ритонавир 100 mg веднъж дневно.

7.4 Лекарства без наблюдавани взаимодействия с атазанавир
Не са наблюдавани клинично значими лекарствени взаимодействия, когато атазанавир се прилага едновременно с 
метадон, флуконазол, ацетаминофен, атенолол или нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза 
ламивудин или зидовудин[виж Клинична фармакология, (12.3)].

8 ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност
Таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg:

атазанавир:

Резюме на риска

Атазанавир е оценен при ограничен брой жени по време на бременност. Наличните данни при хора и животни 

предполагат, че атазанавир не повишава риска от сериозни вродени дефекти като цяло в сравнение с фоновата 

честота[виж Данни].В общото население на САЩ изчисленият фонов риск от големи вродени дефекти и спонтанен 

аборт при клинично признати бременности е съответно 2-4% и 15-20%. Не са наблюдавани малформации, свързани с 

лечението при плъхове и зайци, за които експозицията на атазанавир
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са били 0,7-1,2 пъти от тези при клиничната доза при хора (300 mg/ден атазанавир, подсилен със 100 mg/ден 

ритонавир). Когато атазанавир се прилага на плъхове по време на бременност и по време на кърмене, се наблюдава 

обратимо забавяне на неонаталния растеж[виж данни].

Клинични съображения

Корекция на дозата по време на бременност и следродилния период

•
•
изключения:

Атазанавир трябва да се прилага с ритонавир при бременни жени.
При бременни пациентки не се изисква коригиране на дозата на атазанавир със следното

• За бременни жени с опит в лечението през втория или третия триместър, когато атазанавир се 
прилага едновременно с H2-рецепторен антагонистилиПрепоръчва се тенофовир DF, 
атазанавир 400 mg с ритонавир 100 mg веднъж дневно. Има
недостатъчни данни, за да се препоръча доза атазанавир за употреба с двата H2-рецепторен антагонисти 
тенофовир DF при бременни жени с опит в лечението.

• Не се налага коригиране на дозата при пациентки след раждане. Въпреки това пациентите трябва да бъдат внимателно 

наблюдавани за нежелани събития, тъй като експозицията на атазанавир може да бъде по-висока през първите 2 

месеца след раждането[вижте Дозировка и приложение (2.2) и Клинична фармакология (12.3)].

Нежелани реакции при майката

Случаи на синдром на лактатна ацидоза, понякога фатален, и симптоматична хиперлактатемия са наблюдавани при 

бременни жени, използващи атазанавир в комбинация с нуклеозидни аналози, които са свързани с повишен риск от 

синдром на лактатна ацидоза.

Хипербилирубинемия се среща често при пациенти, приемащи атазанавир[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.6)], 

включително бременни жени[виж данни].

Посъветвайте бременните жени за потенциалните рискове от синдром на лактатна ацидоза и хипербилирубинемия.

Фетални/неонатални нежелани реакции

Всички кърмачета, включително новородени, изложени на атазанавирв утробата, трябва да се проследяват за развитие 
на тежка хипербилирубинемия през първите няколко дни от живота[виж Данни].

Данни

Човешки данни

В клинично проучване AI424-182, атазанавир/ритонавир (300/100 mg или 400/100 mg) в комбинация със 

зидовудин/ламивудин е прилаган на 41 HIV-инфектирани бременни жени през втория или третия триместър. 

Сред 39 жени, завършили проучването, 38 жени са постигнали ХИВ РНК по-малко от 50 копия/mL по време на 

раждането. Шест от 20 (30%) жени на атазанавир/ритонавир 300/100 mg и 13 от 21 (62%) жени на атазанавир/

ритонавир 400/100 mg са имали хипербилирубинемия (общ билирубин по-висок
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повече или равно на 2,6 пъти ULN). В клинично изпитване AI424-182 не са наблюдавани случаи на лактатна ацидоза.

Концентрациите на атазанавир в кръвта от пъпната връв на плода са приблизително 12% до 19% от концентрациите при 

майката. Сред 40-те бебета, родени от 40 HIV-инфектирани бременни жени, всички са имали резултати от тестове, които са 

били отрицателни за HIV-1 ДНК по време на раждането и/или през първите 6 месеца след раждането. Всичките 40 бебета са 

получили антиретровирусно профилактично лечение, съдържащо зидовудин. Не са наблюдавани доказателства за тежка 

хипербилирубинемия (нива на общия билирубин над 20 mg/dL) или остра или хронична билирубинова енцефалопатия при 

новородени в това проучване. Въпреки това, 10/36 (28%) бебета (6 по-големи или равни на 38 гестационна седмица и 4 по-

малко от 38 седмици на бременността) са имали нива на билирубин от 4 mg/dL или повече през първия ден от живота.

Липсата на етническо разнообразие беше ограничение на изследването. В изследваната популация 33/40 (83%) 

бебета са чернокожи/афроамериканци, които имат по-ниска честота на неонатална хипербилирубинемия в 

сравнение с бялата раса и азиатците. Освен това са изключени жени с Rh несъвместимост, както и жени, които са 

имали предишно бебе, което е развило хемолитична болест и/или е имало неонатална патологична жълтеница 

(изисква фототерапия).

Освен това, от 38 бебета, на които са взети проби от глюкоза през първия ден от живота, 3 са имали адекватно 

събрани проби от серумна глюкоза със стойности под 40 mg/dL, които не могат да бъдат приписани на непоносимост 

към глюкоза при майката, трудно раждане или сепсис.

Въз основа на проспективни доклади от APR за приблизително 1600 живородени деца след излагане на схеми, 
съдържащи атазанавир (включително 1037 живородени при кърмачета, експонирани през първия триместър и 569, 
експонирани през втори/трети триместър), няма разлика между атазанавир и общото раждане дефекти в сравнение 
с честотата на фоновите вродени дефекти. В общото население на САЩ, изчисленият фонов риск от големи вродени 
дефекти при клинично признати бременности е 2-4%.

Данни за животни

При проучвания за репродукция при животни няма доказателства за смъртност или тератогенност при потомство, родено от животни 

при нива на системна лекарствена експозиция (AUC) 0,7 (при зайци) до 1,2 (при плъхове) пъти тези, наблюдавани при клинична доза 

при хора (300 mg/ден). атазанавир, подсилен със 100 mg/ден ритонавир). В проучвания за пре- и постнатално развитие при плъхове, 

атазанавир причинява забавяне на неонаталния растеж по време на кърмене, което се обръща след отбиването. Експозицията на 

лекарството при майката при тази доза е 1,3 пъти по-висока от експозицията при хора при препоръчваната клинична експозиция. 

При това ниво на експозиция се наблюдава минимална токсичност за майката.

ритонавир:
Резюме на риска

Данните за бъдеща бременност от Регистъра на антиретровирусната бременност (APR) не са достатъчни за 
адекватна оценка на риска от вродени дефекти или спонтанен аборт. Наличните данни от APR не показват разлика в 
процента на общите вродени дефекти за ритонавир в сравнение с фоновия процент за големи вродени дефекти от 
2,7% в референтната популация на САЩ на Програмата за вродени дефекти на Metropolitan Atlanta (MACDP)[виж 
Данни].
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В проучвания за репродукция при животни не са наблюдавани доказателства за неблагоприятни резултати от развитието при 

перорално приложение на ритонавир при бременни плъхове и зайци. По време на органогенезата при плъхове и зайци, системната 

експозиция (AUC) е приблизително 1/3 по-ниска от експозицията при хора при препоръчваната дневна доза. В проучването за 

пренатално и постнатално развитие при плъхове, системната експозиция на майката на ритонавир е приблизително 1/2 от 

експозицията при хора при препоръчителната дневна доза, въз основа на коефициента на преобразуване на телесната повърхност[

виж Данни].

Основният риск от големи вродени дефекти и спонтанен аборт за посочената популация не е известен. Всички 
бременности имат фонов риск от вродени дефекти, загуба или други неблагоприятни резултати. В общото 
население на САЩ изчисленият фонов риск от големи вродени дефекти и спонтанен аборт при клинично 
признати бременности е съответно 2-4% и 15-20%.

Данни

Човешки данни

Въз основа на проспективни доклади към ГПР за приблизително 6100 живородени след излагане на схеми, 
съдържащи ритонавир (включително над 2800 живородени, изложени през първия триместър и над 3200 
живородени деца, изложени през втория и третия триместър), няма разлика в процент на общите вродени 
дефекти за ритонавир в сравнение с честотата на фоновите вродени дефекти от 2,7% в референтната 
популация на САЩ на MACDP. Разпространението на вродените дефекти при живородени е 2,3% (95% CI: 
1,7%-2,9%) след експозиция през първия триместър на схеми, съдържащи ритонавир и 2,9% (95% CI: 2,3%-3,5%) 
след втори и трети триместър излагане на схеми, съдържащи ритонавир.

Докато плацентарният трансфер на ритонавир и концентрациите на ритонавир в плода като цяло са ниски, 

откриваеми нива са наблюдавани в проби от кръв от пъпна връв и косми при новородени.

Данни за животни

Ритонавир се прилага перорално на бременни плъхове (при 0, 15, 35 и 75 mg/kg/ден) и зайци (при 0, 25, 50 и 110 mg/kg/ден) по време на органогенезата (в дните на бременността 6 до 17 и съответно от 6 до 

19). Не са наблюдавани доказателства за тератогенност, дължаща се на ритонавир при плъхове и зайци при дози, произвеждащи системни експозиции (AUC), еквивалентни на приблизително 1/3 по-ниски от 

експозицията при хора при препоръчваната дневна доза. Токсичност за развитието, наблюдавана при плъхове (ранна резорбция, намалено телесно тегло на плода и забавяне на осификацията и вариации в 

развитието) се наблюдава при токсична за майката доза, при експозиция, еквивалентна на приблизително 1/3 по-ниска от експозицията при хора при препоръчваната дневна доза. Леко повишение на 

честотата на крипторхизъм е отбелязано и при плъхове (при токсична за майката доза) при експозиция приблизително 1/5 по-ниска от експозицията при хора при препоръчителната дневна доза. Токсичност 

за развитието е наблюдавана при зайци (резорбция, намален размер на котилото и намалено тегло на плода) при токсични за майката дози, приблизително 1,8 пъти по-високи от препоръчителната дневна 

доза, въз основа на коефициента на преобразуване на телесната повърхност. В проучване за пре- и постнатално развитие при плъхове, ритонавир е прилаган в дози от 0, 15, 35 и 60 mg/kg/ден от 6-ия ден на 

бременността до 20-ия ден след раждането. При дози от 60 mg/kg/ден, без развитие е отбелязана токсичност при доза ритонавир, еквивалентна на 1/2 от препоръчителната дневна доза, въз основа на 

коефициента на преобразуване на телесната повърхност. Токсичност за развитието е наблюдавана при зайци (резорбция, намален размер на котилото и намалено тегло на плода) при токсични за майката 

дози, приблизително 1,8 пъти по-високи от препоръчителната дневна доза, въз основа на коефициента на преобразуване на телесната повърхност. В проучване за пре- и постнатално развитие при плъхове, 

ритонавир е прилаган в дози от 0, 15, 35 и 60 mg/kg/ден от 6-ия ден на бременността до 20-ия ден след раждането. При дози от 60 mg/kg/ден, без развитие е отбелязана токсичност при доза ритонавир, 

еквивалентна на 1/2 от препоръчителната дневна доза, въз основа на коефициента на преобразуване на телесната повърхност. Токсичност за развитието е наблюдавана при зайци (резорбция, намален 

размер на котилото и намалено тегло на плода) при токсични за майката дози, приблизително 1,8 пъти по-високи от препоръчителната дневна доза, въз основа на коефициента на преобразуване на 

телесната повърхност. В проучване за пре- и постнатално развитие при плъхове, ритонавир е прилаган в дози от 0, 15, 35 и 60 mg/kg/ден от 6-ия ден на бременността до 20-ия ден след раждането. При дози от 

60 mg/kg/ден, без развитие е отбелязана токсичност при доза ритонавир, еквивалентна на 1/2 от препоръчителната дневна доза, въз основа на коефициента на преобразуване на телесната повърхност.

8.2 Кърмене

Атазанавир и ритонавир:

29

Референтен номер: 4173147



Резюме на риска

Центровете за контрол и превенция на заболяванията препоръчват майките, заразени с HIV-1, да не кърмят бебетата 

си, за да избегнат риска след раждането на предаване на HIV-1. Атазанавир е открит в кърмата и има ограничени 

публикувани данни, че ритонавир присъства в кърмата. Няма налични данни относно ефектите на атазанавир и 

ритонавир върху производството на мляко. Атазанавир присъства в млякото на кърмещи плъхове и се свързва със 

забавяне на неонаталния растеж, което се обръща след отбиването.

Поради възможността за предаване на HIV-1 и потенциала за сериозни нежелани реакции при 
кърмачета, посъветвайте жените да не кърмят.

8.3 Женски и мъжки с репродуктивен потенциал 

ритонавир:

Контрацепция

Употребата на ритонавир може да намали ефикасността на комбинираните хормонални контрацептиви. Посъветвайте пациентите, използващи 

комбинирани хормонални контрацептиви, да използват ефективен алтернативен контрацептивен метод или допълнителен бариерен метод на 

контрацепция[виж Взаимодействия с лекарства (7.3)].

8.4 Педиатрична употреба

Таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg трябва да се прилагат само при педиатрични пациенти на възраст 
най-малко 6 години и с тегло 35 kg.

ритонавир:При HIV-инфектирани пациенти на възраст над 1 месец до 21 години, антивирусната активност и профилът на 

нежеланите събития, наблюдавани по време на клинични изпитвания и чрез клиничен опит, са подобни на тези при възрастни 

пациенти.

8.5 Гериатрична употреба

Клиничните проучвания на атазанавир и ритонавир не включват достатъчен брой пациенти на възраст 65 и повече години, 
за да се определи дали те реагират различно от по-младите пациенти.
Въз основа на сравнение на средните фармакокинетични стойности на еднократна доза за Cмакси AUC, не се 
препоръчва коригиране на дозата въз основа на възрастта. Като цяло трябва да се внимава при прилагането и 
наблюдението на таблетките Atazanavir и Ritonavir, 300 mg/100 mg при пациенти в напреднала възраст, което 
отразява по-голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и на съпътстващо 
заболяване или друга лекарствена терапия.

8.6 Възраст/пол
Проучване на фармакокинетиката на атазанавир, един от компонентите на таблетките атазанавир и ритонавир, е 
проведено при млади (n=29; от 18 до 40 години) и възрастни (n=30; повече от или равни на 65 години) здрави 
индивиди. Не са наблюдавани клинично значими фармакокинетични разлики поради възраст или пол.

8.7 Нарушена бъбречна функция

Таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg, не трябва да се прилагат на пациенти, лекувани 
с ХИВ, с краен стадий на бъбречно заболяване, лекувани с хемодиализа. [ВижтеДозировка и 
приложение (2.1)].

8.8 Нарушена чернодробна функция
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Атазанавир/ритонавир не се препоръчва при пациенти с каквато и да е степен на чернодробно увреждане, тъй като 
атазанавир с ритонавир не е проучван при пациенти с чернодробно увреждане. [ВижтеДозировка и приложение (2.4) 
и Предупреждения и предпазни мерки (5.3).]

10 ПРЕДОЗИРАНЕ

Атазанавир
Опитът при хора с остро предозиране с атазанавир е ограничен. Единични дози до 1200 mg са били приемани от 
здрави доброволци без симптоматични нежелани ефекти. Еднократно самостоятелно приложено предозиране от 
29,2 g атазанавир при HIV-инфектиран пациент (73 пъти препоръчителната доза от 400 mg) е свързано с 
асимптоматичен бифасцикуларен блок и удължаване на PR интервала. Тези събития се разрешиха спонтанно. При 
високи дози, които водят до висока лекарствена експозиция, може да се наблюдава жълтеница поради непряка 
(неконюгирана) хипербилирубинемия (без свързани промени в чернодробните функционални тестове) или 
удължаване на PR интервала.

Лечението на предозиране с атазанавир трябва да се състои от общи поддържащи мерки, включително проследяване на 
жизнените показатели и ЕКГ и наблюдение на клиничния статус на пациента. Ако е показано, елиминирането на 
неабсорбирания атазанавир трябва да се постигне чрез повръщане или стомашна промивка. Прилагането на активен 
въглен може също да се използва за подпомагане на отстраняването на неабсорбираното лекарство. Няма специфичен 
антидот при предозиране с атазанавир. Тъй като атазанавир се метаболизира екстензивно от черния дроб и се свързва 
силно с протеини, е малко вероятно диализата да бъде от полза за значително отстраняване на това лекарство.

Ритонавир
Остро предозиране - опит при хора с предозиране
Опитът при хора с остро предозиране с ритонавир, компонент на таблетките Atazanavir и Ritonavir, е ограничен. Един 
пациент в клинични проучвания е приемал ритонавир 1500 mg/ден в продължение на два дни. Пациентът съобщава за 
парестезии, които отзвучават след намаляване на дозата. Съобщен е постмаркетингов случай на бъбречна недостатъчност с 
еозинофилия при предозиране на ритонавир.

Установено е, че приблизителната смъртоносна доза ритонавир е по-голяма от 20 пъти по-висока от свързаната човешка доза при плъхове и 10 

пъти по-висока от съответната доза при хора при мишки.

Управление на предозиране
Лечението на предозиране с ритонавир, един от компонентите на таблетките Atazanavir и Ritonavir, се състои от общи поддържащи 

мерки, включително проследяване на жизнените показатели и ЕКГ и наблюдение на клиничното състояние на пациента. Няма 

специфичен антидот при предозиране с атазанавир и ритонавир. Ако е показано, елиминирането на неабсорбираното лекарство 

трябва да се постигне чрез повръщане или стомашна промивка; трябва да се спазват обичайните предпазни мерки за поддържане на 

дихателните пътища. Прилагането на активен въглен може също да се използва за подпомагане на отстраняването на 

неабсорбираното лекарство. Тъй като атазанавир и ритонавир се метаболизират екстензивно от черния дроб и се свързват силно с 

протеини, диализата е малко вероятно да бъде от полза за значително отстраняване на лекарството. Трябва да се консултирате със 

сертифициран център за контрол на отравянията за актуална информация относно управлението на предозиране с това лекарство.

11 ОПИСАНИЕ
Активните съставки в таблетката атазанавир и ритонавир са атазанавир и ритонавир, които са HIV-1 
протеазни инхибитори.

Атазанавир
Химическото наименование на лекарственото вещество атазанавир сулфат е (3С,8С,9С,12С)-3,12-бис(1,1-
диметилетил)-8-хидрокси-4,11-диоксо-9-(фенилметил)-6-[[4-(2-пиридинил)фенил]метил]-2,5 диметилов естер на 
,6,10,13- пентаазатетрадекандиова киселина, сулфат (1:1). Молекулната му формула е C38Х52н6О7•H2ТАКА4,
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което съответства на молекулно тегло 802,9 (сол на сярна киселина). Молекулното тегло на свободната база е 
704,9. Атазанавир сулфат има следната структурна формула:

Атазанавир сулфат е бял до бледожълт кристален прах. Той е слабо разтворим във вода (4–5 mg/
mL, еквивалент на свободна база) с рН на наситен разтвор във вода е около 1,9 при 24 ± 3°C.

Ритонавир
Ритонавир е химически обозначен като 10-Хидрокси-2-метил-5-(1-метилетил)-1-[2-(1-метилетил)-4--
тиазолил]-3,6-диоксо-8,11-бис( фенилметил)-2,4,7,12-тетраазатридекан-13-ова киселина, 5-
тиазолилметилов естер, [5S-(5R*,8R*,10R*,11R*)]. Молекулната му формула е C37Х48н6О5С2, а молекулното 
му тегло е 720,95. Ритонавир има следната структурна формула:

Ритонавир е бял до светлокафяв прах. Ритонавир има горчив метален вкус. Той е свободно разтворим в 
метанол и етанол, разтворим в изопропанол и практически неразтворим във вода.

Предлагат се таблетки атазанавир и ритонавир за перорално приложение, които се състоят от 300 mg 
атазанавир (еквивалентно на 341,7 mg атазанавир сулфат) и 100 mg ритонавир. Таблетката съдържа също 
следните неактивни съставки: безводен двуосновен калциев фосфат, колоиден силициев диоксид, коповидон, 
кросповидон, хипромелоза, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, натриев стеарил фумарат, сорбитан 
монолаурат, талк и жълт железен оксид. Таблетките са покрити с филм (opadry II 85G520033 жълт), който е 
направен от лецитин, макрогол (полиетилен гликол), поливинил алкохол-частично хидролизиран, талк, 
титанов диоксид, жълт железен оксид.

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие
Атазанавир и ритонавир са антивирусни лекарства [вжКлинична фармакология (12.4)].

12.2 Фармакодинамика
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Ефекти върху електрокардиограмата 

Атазанавир

Зависимо от концентрацията и дозата удължаване на PR интервала в електрокардиограмата е наблюдавано при 
здрави доброволци, получаващи атазанавир. В плацебо-контролирано проучване (AI424-076), средната (±SD) 
максимална промяна в PR интервала спрямо стойността преди дозата е 24 (±15) msec след перорално дозиране с 400 
mg атазанавир (n=65) в сравнение с 13 (±11) msec след дозиране с плацебо (n=67). Удължаването на PR интервала в 
това проучване е асимптоматично. Има ограничена информация относно потенциала за фармакодинамично 
взаимодействие при хора между атазанавир и други лекарства, които удължават PR интервала на 
електрокардиограмата. [ВижтеПредупреждения и предпазни мерки (5.2)].

Електрокардиографските ефекти на атазанавир са определени в клинично фармакологично проучване на 72 здрави 
индивида. Оралните дози от 400 mg и 800 mg са сравнени с плацебо; не е имало зависим от концентрацията ефект на 
атазанавир върху QTc интервала (с помощта на корекцията на Fridericia). При 1793 HIV-инфектирани пациенти, получаващи 
антиретровирусни схеми, удължаването на QTc е сравнимо в режимите на атазанавир и сравнителния режим. Нито един 
лекуван с атазанавир здрав субект или HIV-инфектиран пациент в клинични проучвания не е имал QTc интервал по-голям от 
500 msec [вж.Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

ритонавир:QTcF интервалът е оценен в рандомизирано, плацебо и активно (моксифлоксацин 400 mg веднъж дневно) 
контролирано кръстосано проучване при 45 здрави възрастни, с 10 измервания за 12 часа на ден 3. Максималната средна 
стойност (95% горна граница на доверие) съответства на времето разликата в QTcF спрямо плацебо след корекция на 
изходното ниво е 5,5 (7,6) милисекунди (msec) за 400 mg ритонавир два пъти дневно. Ритонавир 400 mg два пъти дневно 
води до експозиция на ритонавир на ден 3, която е приблизително 1,5 пъти по-висока от наблюдаваната при доза 
ритонавир 600 mg два пъти дневно в стационарно състояние.

Удължаване на PR интервала също е отбелязано при субекти, получаващи ритонавир в същото проучване на 3-ия ден. 
Максималната средна разлика (95% доверителен интервал) спрямо плацебо в PR интервала след корекция на изходното 
ниво е 22 (25) msec за 400 mg ритонавир два пъти дневно[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

12.3 Фармакокинетика

Фармакокинетика при възрастни

Таблетки атазанавир и ритонавир:Експозицията на атазанавир след приложение на комбинирани 
таблетки атазанавир и ритонавир (300 mg/100 mg) е сравнима с експозицията след приложение на 
капсули Reyataz (атазанавир) и таблетки Norvir (ритонавир), когато се прилагат на здрави доброволци на 
гладно и хранени.

Атазанавир
Фармакокинетиката на атазанавир е оценена при здрави възрастни доброволци и при HIV-инфектирани пациенти 
след приложение на атазанавир 300 mg и ритонавир 100 mg веднъж дневно (вж. Таблица 9).

Таблица 9: Фармакокинетика на атазанавир в стационарно състояние при здрави субекти или HIV-инфектирани пациенти

в щата Фед
атазанавир 300 mg и ритонавир 100 mg веднъж дневно

Здрави
Субекти (n=28)

ХИВ-инфектирани пациенти

(n=10)Параметър

° Смакс(ng/mL)

Средна геометрична (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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Средно (SD) 6450 (2031) 5233 (3033)

тмакс(з)
Медиана 2.7 3.0

AUC (ng•h/mL)

Средна геометрична (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

Средно (SD) 61435 (22911) 53761 (35294)

T-половина (h)

Средно (SD) 18,1 (6,2)а 8,6 (2,3)

° Смин(ng/mL)

Средна геометрична (CV %) 1227 (53) 636 (97)

Средно (SD) 1441 (757) 862 (838)

аn=26.

Фигура 1 показва средните плазмени концентрации на атазанавир в стационарно състояние след атазанавир 400 mg 
веднъж дневно (като две капсули от 200 mg) с лека храна и след атазанавир 300 mg (като две капсули от 150 mg) с 
ритонавир 100 mg веднъж дневно с лека храна при възрастни пациенти, заразени с ХИВ.

Фигура 1:
и 300 mg с ритонавир (n=10) за HIV-инфектирани възрастни пациенти

Средни (SD) стационарни плазмени концентрации на атазанавир 400 mg (n=13)

Абсорбция
Атазанавир се абсорбира бързо с Tмаксот около 2,5 часа. Атазанавир демонстрира нелинейна фармакокинетика 
с по-голямо от пропорционално на дозата увеличение на AUC и Cмаксстойности в диапазона на дозите от 
200-800 mg веднъж дневно. Стационарно състояние се постига между 4 и 8 дни, с натрупване от 
приблизително 2,3 пъти.

Хранителен ефект

Атазанавир: Прилагането на атазанавир с храна повишава бионаличността и намалява фармакокинетичната 
вариабилност.
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Разпределение

Атазанавир е 86% свързан с човешки серумни протеини и свързването с протеина не зависи от концентрацията. 
Атазанавир се свързва както с алфа-1-кисел гликопротеин (AAG), така и с албумин в подобна степен (съответно 89% и 
86%).

Метаболизъм

Атазанавир се метаболизира екстензивно при хора. Основните пътища на биотрансформация на атазанавир при хора се 
състоят от монооксигениране и диоксигениране. Други второстепенни пътища на биотрансформация на атазанавир или 
неговите метаболити се състоят от глюкурониране, N-деалкилиране, хидролиза и оксигениране с дехидрогениране. 
Охарактеризирани са два незначителни метаболита на атазанавир в плазмата. Нито един метаболит не е демонстриран
инвитроантивирусна активност.Инвитропроучвания с помощта на човешки чернодробни микрозоми предполагат, че 
атазанавир се метаболизира от CYP3A.

Елиминиране

След единична доза от 400 mg от14С-атазанавир, 79% и 13% от общата радиоактивност се открива съответно в 
изпражненията и урината. Непромененото лекарство представлява приблизително 20% и 7% от приложената доза 
съответно в изпражненията и урината. Средният елиминационен полуживот на атазанавир при здрави доброволци 
(n=214) и HIV-инфектирани възрастни пациенти (n=13) е приблизително 7 часа в стационарно състояние след доза от 
400 mg дневно с лека храна.

В проучване на пет субекта, получаващи доза от 600 mg от14С-ритонавир перорален разтвор, 11,3 ± 2,8% от дозата се 
екскретира в урината, като 3,5 ± 1,8% от дозата се екскретира като непроменено изходно лекарство. В това проучване 86,4 
± 2,9% от дозата се екскретира с изпражненията, като 33,8 ± 10,8% от дозата се екскретира като непроменено изходно 
лекарство. При многократно дозиране натрупването на ритонавир е по-малко от предвиденото от еднократна доза, 
вероятно поради свързано с времето и дозата увеличение на клирънса.

Ефекти върху електрокардиограмата

ритонавир:QTcF интервалът е оценен в рандомизирано, плацебо и активно (моксифлоксацин 400 mg веднъж дневно) 
контролирано кръстосано проучване при 45 здрави възрастни, с 10 измервания за 12 часа на ден 3. Максималната средна 
стойност (95% горна граница на доверие) съответства на времето разликата в QTcF спрямо плацебо след корекция на 
изходното ниво е 5,5 (7,6) милисекунди (msec) за 400 mg ритонавир два пъти дневно. Ритонавир 400 mg два пъти дневно 
води до експозиция на ритонавир на ден 3, която е приблизително 1,5 пъти по-висока от наблюдаваната при доза 
ритонавир 600 mg два пъти дневно в стационарно състояние.

Удължаване на PR интервала също е отбелязано при субекти, получаващи ритонавир в същото проучване на 3-ия ден. 
Максималната средна разлика (95% доверителен интервал) спрямо плацебо в PR интервала след корекция на изходното 
ниво е 22 (25) msec за 400 mg ритонавир два пъти дневно[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

Специални популации

Педиатрия
Таблетките атазанавир и ритонавир не трябва да се прилагат на инфектирани с HIV-1 педиатрични 
пациенти на възраст под 6 години и с тегло под 35 kg.

Бременност
Атазанавир и ритонавир: Фармакокинетичните данни от HIV-инфектирани бременни жени, 
получаващи атазанавир капсули с ритонавир, са представени в Таблица 10.
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Таблица 10: Фармакокинетика в стационарно състояние на атазанавир с ритонавир при HIV-инфектирани бременни

Жени в щата Фед
Атазанавир 300 mg с ритонавир 100 mg

Фармакокинетичен параметър 2-ри триместър

(n=5а)
3-ти триместър

(n=20)
След ражданетоб

(n=34)

° Смаксng/mL 3078,85 3291,46 5721.21

Средна геометрична (CV%) (50) (48) (31)
AUC ng∙h/mL 27657.1 34251.5 61990.4

Средна геометрична (CV%) (43) (43) (32)
° Сминng/mL° С 538,70 668,48 1462,59

Средна геометрична (CV%) (46) (50) (45)
аНаличните данни през 2-ри триместър са ограничени.

бУстановено е, че пиковите концентрации на атазанавир и AUC са приблизително с 28 до 43% по-високи по време на

следродилен период (4 до 12 седмици), отколкото тези, наблюдавани в миналото при HIV-инфектирани, небременни пациентки. Най-

ниските плазмени концентрации на атазанавир са били приблизително 2,2 пъти по-високи през следродилния период в сравнение с тези, 

наблюдавани в миналото при HIV-инфектирани, небременни пациентки.

° С° Смине концентрация 24 часа след дозата.

Бъбречна недостатъчност

При здрави индивиди бъбречното елиминиране на непроменен атазанавир е приблизително 7% от 
приложената доза. Атазанавир е проучен при възрастни пациенти с тежко бъбречно увреждане (n=20), 
включително тези на хемодиализа, при многократни дози от 400 mg веднъж дневно. Средният атазанавир C
максе с 9% по-ниска, AUC е с 19% по-висока, а Cмине с 96% по-висока при пациенти с тежко бъбречно увреждане, 
които не са подложени на хемодиализа (n=10), отколкото при лица, съответстващи на възраст, тегло и пол, с 
нормална бъбречна функция. При 4-часова сесия на диализа 2,1% от приложената доза се отстраняват. Когато 
атазанавир е бил приложен преди или след хемодиализа (n=10), геометричните средни за Cмакс, AUC и Cминса 
приблизително с 25% до 43% по-ниски в сравнение с лица с нормална бъбречна функция. Механизмът на това 
намаление е неизвестен. Атазанавир не се препоръчва за употреба при пациенти с опит в лечението на ХИВ с 
краен стадий на бъбречно заболяване, лекувано с хемодиализа[вижте Дозировка и приложение (2.3)].

Чернодробно увреждане

Фармакокинетиката на атазанавир в комбинация с ритонавир не е проучвана при лица с чернодробно увреждане; 

следователно, едновременното приложение на атазанавир с ритонавир не се препоръчва за употреба при пациенти с 

каквато и да е степен на чернодробно увреждане[вижте Дозировка и приложение (2.4)].

Данни за лекарствени взаимодействия

Атазанавир
Атазанавир е зависим от метаболизма CYP3A инхибитор, с Kнеактивенстойност от 0,05 до 0,06 мин-1и Ки

стойност от 0,84 до 1,0 цМ. Атазанавир също е директен инхибитор на UGT1A1 (Kи=1,9 цМ) и CYP2C8 (Kи

=2.1 цМ).

Атазанавир е показанin vivoда не предизвиква собствен метаболизъм, нито да увеличава биотрансформацията на 
някои лекарства, метаболизирани от CYP3A. В проучване с многократни дози атазанавир намалява
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съотношението на урината на ендогенното 6β-OH кортизол към кортизол спрямо изходното ниво, което показва, че производството 

на CYP3A не е индуцирано.

Не се очакват клинично значими взаимодействия между атазанавир и субстрати на CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, 
CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2 или CYP2E1. Не се очакват клинично значими взаимодействия между атазанавир, 
когато се прилага с ритонавир и субстрати на CYP2C8. Вижте пълната информация за предписване на 
ритонавир за информация относно други потенциални лекарствени взаимодействия с ритонавир.

Въз основа на известни метаболитни профили не се очакват клинично значими лекарствени взаимодействия 
между атазанавир и дапсон, триметоприм/сулфаметоксазол, азитромицин или еритромицин. Атазанавир не 
взаимодейства със субстрати на CYP2D6 (напр. нортриптилин, дезипрамин, метопролол).

Проучвания за лекарствени взаимодействия са проведени с атазанавир и други лекарства, които е вероятно да се прилагат 
едновременно и някои лекарства, често използвани като сонди за фармакокинетични взаимодействия. Ефектите от 
едновременното приложение на атазанавир върху AUC, Cмакс, и Cминса обобщени в таблици 11 и 12. Нито диданозин EC, нито 
дилтиазем са имали значителен ефект върху експозициите на атазанавир (вж. Таблица 12 за ефекта на атазанавир върху 
експозициите на диданозин EC или дилтиазем). Атазанавир няма значителен ефект върху експозицията на диданозин 
(когато се прилага като буферирана таблетка), ставудин или флуконазол. За информация относно клиничните препоръки вж
Лекарствени взаимодействия (7).

Таблица 11: Лекарствени взаимодействия: фармакокинетични параметри на атазанавир в присъствието на

Съвместно прилагани лекарстваа

Съотношение (90% доверителен интервал) на

Фармакокинетика на атазанавир

Параметри с/без
Едновременно прилагано лекарство;

Без ефект = 1,00
Съвместно администрирано

Лекарство

Доза/График
Съвместно администрирано

Лекарство

атазанавир

Доза/График ° Смакс AUC ° Смин

атенолол 50 mg QD, d 7−11 
(n=19) и d 19−23

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

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

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

боцепревир 800 mg три пъти дневно,

д 1-6, 25-31
300 mg QD/ритонавир

100 mg QD,
д 10-31

атазанавир:

0,75
(0,64-0,88)

атазанавир:

0,65
(0,55-0,78)

атазанавир:

0,51
(0,44-0,61)

кларитромицин 500 mg два пъти дневно, 

d 7−10 (n=29) и d 18−21

400 mg QD, d 1−10 (n=29) 1.06
(0,93, 1,20)

1.28
(1.16, 1.43)

1.91
(1,66, 2,21)

диданозин (ddI)
(буферирани таблетки)

плюс ставудин
(d4T)б

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

(n=31)

400 mg х 1 доза
едновременно с ddI

и d4T (n=31)

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

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

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

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

(n=32)

400 mg x 1 доза 1 час след това

ddI + d4T (n=32)
1.12

(0,67, 1,18)
1.03

(0,64, 1,67)
1.03

(0,61, 1,73)

ddI (с ентерично покритие

[EC] капсули)° С

400 mg d 8 (хранени) 

(n=34) 400 mg d 19

(хранено) (n=31)

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

QD, d 9−19 (n=31)

1.03
(0,93, 1,14)

1.04

0,99
(0,91, 1,08)

1.00

0,98
(0,89, 1,08)

0,87
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(1.01, 1.07) (0,96, 1,03) (0,82, 0,92)
дилтиазем 180 mg QD, d 7−11 

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

(0,96, 1,11)
1.00

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

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

(n=27)
400 mg QD, d 1−20 (n=27) 0,41

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

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

(0,05, 0,10)
600 mg QD, d 7−20

(n=13)
400 mg QD, d 1−6 (n=23) след 

това 300 mg/ритонавир 100

mg QD, 2 часа преди 

ефавиренц, d 7−20 (n=13)

1.14
(0,83, 1,58)

1.39
(1,02, 1,88)

1.48
(1,24, 1,76)

600 mg QD, ден 11–24
(pm) (n=14)

300 mg QD/ритонавир

100 mg QD, ден 1–10 (pm)
(n=22), след това 400 mg 

QD/ритонавир 100 mg QD,

д 11-24 (pm),
(едновременно с
ефавиренц) (n=14)

1.17
(1.08, 1.27)

1.00
(0,91, 1,10)

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

фамотидин 40 mg два пъти дневно, d 7−12

(n=15)
400 mg QD, d 1−6 (n=45),

d 7−12 (едновременно
администрация) (n=15)

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

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

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

40 mg два пъти дневно, d 7−12

(n=14)
400 mg QD (pm), d 1−6 

(n=14), d 7−12 (10 часа след,
2 часа преди фамотидин)

(n=14)

1.08
(0,82, 1,41)

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

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

40 mg два пъти дневно, d 11-20

(n=14)д

300 mg QD/ритонавир 100 
mg QD, d 1−10 (n=46), d 11
−20д(едновременно 
приложение) (n=14)

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

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

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

20 mg два пъти дневно, d 11-17

(n=18)
300 mg QD/ритонавир 100 
mg QD/тенофовир 300 mg 
QD, d 1−10 (am) (n=39),

д 11−17 (сутринта)

(едновременно

администрация с ам
фамотидин) (n=18)д, е

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

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

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

40 mg QD (pm),
d 18−24 (n=20)

300 mg QD/ритонавир 100 
mg QD/тенофовир 300 mg 
QD, d 1−10 (am) (n=39), d 18
−24 (am) (12 часа след pm 
фамотидин) (n=20)е

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

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

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

40 mg два пъти дневно, d 18-24

(n=18)
300 mg QD/ритонавир 100 
mg QD/тенофовир 300 mg 
QD, d 1−10 (am) (n=39), d 18
−24 (am) (10 часа след

pm фамотидин и 2 часа 
преди am famotidine)

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

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

0,72
(0,63, 0,83)
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(n=18)е

40 mg два пъти дневно, d 11-20

(n=15)
300 mg QD/ритонавир 100

mg QD, d 1−10 (am) (n=46), 

след това 400 mg QD/

ритонавир 100 mg QD,

d 11−20 (am) (n=15)

1.02
(0,87, 1,18)

1.03
(0,86, 1,22)

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

флуконазол 200 mg QD, d 11−20
(n=29)

300 mg QD/ритонавир

100 mg QD, d 1−10 
(n=19), d 11−20 (n=29)

1.03
(0,95, 1,11)

1.04
(0,95, 1,13)

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

кетоконазол 200 mg QD, d 7−13
(n=14)

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

1.10
(0,89, 1,37)

1.03
(0,53, 2,01)

невирапинg,h 200 mg два пъти дневно, d 1–23

(n=23)
300 mg QD/ритонавир 100 

mg QD, d 4–13, след това 400 

mg QD/ритонавир 100 mg

QD, d 14–23 (n=23)и

0,72
(0,60, 0,86)

1.02
(0,85, 1,24)

0,58
(0,48, 0,71)

0,81
(0,65, 1,02)

0,28
(0,20, 0,40)

0,41
(0,27, 0,60)

омепразол 40 mg QD, d 7−12
(n=16)j

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

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

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

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

40 mg QD, d 11−20
(n=15)j

300 mg QD/ритонавир

100 mg QD, d 1−20 (n=15)
0,28

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

(0,21, 0,27)
0,22

(0,19, 0,26)
20 mg QD, d 17−23

(am) (n=13)
300 mg QD/ритонавир

100 mg QD, d 7−16 (pm)
(n=27), d 17−23 (pm)

(n=13)k,l

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

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

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

20 mg QD, d 17−23
(am) (n=14)

300 mg QD/ритонавир

100 mg QD, d 7−16 (am)
(n=27), след това 400 mg 

QD/ритонавир 100 mg QD,

d 17−23 (am) (n=14)m,n

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

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

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

питавастатин 4 mg QD
за 5 дни

300 mg QD
за 5 дни

1.13
(0,96, 1,32)

1.06
(0,90, 1,26)

NA

рифабутин 150 mg QD, d 15−28
(n=7)

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

1.15
(0,98, 1,34)

1.13
(0,68, 1,87)

рифампин 600 mg QD, d 17−26
(n=16)

300 mg QD/ритонавир

100 mg QD, d 7−16 
(n=48), d 17−26 (n=16)

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

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

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

ритонавиро 100 mg QD, d 11−20
(n=28)

300 mg QD, d 1−20 (n=28) 1.86
(1,69, 2,05)

3.38
(3.13, 3.63)

11.89
(10.23,
13,82)

телапревир 750 mg на всеки 8 часа

за 10 дни
(n=7)

300 mg QD/ритонавир

100 mg QD за 20 дни
(n=7)

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

1.17
(0,97, 1,43)

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

тенофовирстр 300 mg QD, d 9−16
(n=34)

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

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

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

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

(Обекти с at
поне един

функционален

алел CYP2C19)

200 mg два пъти дневно,

d 2-3, 22-30;
400 mg два пъти дневно, d 1, 21

(n=20)

300 mg/ритонавир

100 mg QD, d 11-30
(n=20)

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

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

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

50 mg два пъти дневно,

d 2-3, 22-30;
100 mg два пъти дневно, d 1, 21

(n=8)

300 mg/ритонавир

100 mg QD, d 11-30
(n=8)

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

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

0,69
(0,54, 0,87)вориконазол

(Субекти без
функционален

алел CYP2C19)
аПредоставените данни са при условия на хранене, освен ако не е посочено друго.

бВсички лекарства се дават на гладно.
° С400 mg ddI EC и атазанавир се прилагат заедно с храна на 8 и 19 ден.
датазанавир 300 mg плюс ритонавир 100 mg веднъж дневно, прилаган едновременно с фамотидин 40 mg два пъти дневно, води до

атазанавир средно геометрична Cмакстова беше подобно и AUC и Cминстойности, които са били 1,79- и 4,46 пъти по-високи в сравнение с 

атазанавир 400 mg веднъж дневно самостоятелно.

дПодобни резултати са отбелязани, когато фамотидин 20 mg два пъти дневно се прилага 2 часа след и 10 часа преди
атазанавир 300 mg и ритонавир 100 mg плюс тенофовир 300 mg.

еАтазанавир/ритонавир/тенофовир се прилага след леко хранене.
жПроучването е проведено при ХИВ-инфектирани лица.

зВ сравнение с атазанавир 400 mg исторически данни без невирапин (n=13), съотношението на геометричните средни (90%

доверителни интервали) за Cмакс, AUC и Cминса съответно 1,42 (0,98, 2,05), 1,64 (1,11, 2,42) и 1,25 (0,66, 2,36) за 
атазанавир/ритонавир 300/100 mg; и 2,02 (1,42, 2,87), 2,28 (1,54, 3,38) и 1,80 (0,94, 3,45), съответно за 
атазанавир/ритонавир 400/100 mg.

иПаралелно групово проектиране; n=23 за атазанавир/ритонавир плюс невирапин, n=22 за атазанавир 300 mg/ритонавир 100 mg

без невирапин. Субектите са лекувани с невирапин преди влизане в проучването.
jОмепразол 40 mg се прилага на празен стомах 2 часа преди атазанавир.
кОмепразол 20 mg се прилага 30 минути преди леко хранене сутрин и атазанавир 300 mg плюс

ритонавир 100 mg вечер след лека храна, разделени с 12 часа от омепразол.
латазанавир 300 mg плюс ритонавир 100 mg веднъж дневно, разделени с 12 часа от омепразол 20 mg дневно.

в повишаване на средната геометрична AUC (10%) и C на атазанавирмин(2,4 пъти), с намаляване на Cмакс(29%) спрямо 
атазанавир 400 mg веднъж дневно в отсъствието на омепразол (дни на проучването 1-6).

мОмепразол 20 mg се дава 30 минути преди леко хранене сутрин и атазанавир 400 mg плюс
ритонавир 100 mg веднъж дневно след лека храна, 1 час след омепразол. Ефектите върху концентрациите на атазанавир 
са сходни, когато атазанавир 400 mg плюс ритонавир 100 mg се отделят от омепразол 20 mg за 12 часа.

натазанавир 400 mg плюс ритонавир 100 mg веднъж дневно, приложен с омепразол 20 mg веднъж дневно, води до
повишаване на средната геометрична AUC на атазанавир (32%) и Cмин(3,3 пъти), с намаляване на Cмакс(26%) спрямо атазанавир 

400 mg веднъж дневно в отсъствието на омепразол (дни на проучването 1-6).

оВ сравнение с исторически данни за атазанавир 400 mg QD, прилагането на атазанавир/ритонавир 300/100 mg QD
повишава средните геометрични стойности на атазанавир на Cмакс, AUC и Cминсъответно с 18%, 103% и 671%.

стрИмайте предвид, че подобни резултати са наблюдавани при проучвания, при които приложението на тенофовир и атазанавир е разделено

до 12 часа.
qСъотношение на атазанавир плюс ритонавир плюс тенофовир към атазанавир плюс ритонавир. Атазанавир 300 mg плюс ритонавир 100

mg води до по-висока експозиция на атазанавир в сравнение с атазанавир 400 mg (виж бележка под линия o). Средните геометрични 

стойности на фармакокинетичните параметри на атазанавир при едновременно приложение с ритонавир и тенофовир са: Cмакс= 3190
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ng/mL, AUC = 34459 ng•h/mL и Cмин= 491 ng/mL. Проучването е проведено при ХИВ-инфектирани лица. NA = 
не е наличен.

Таблица 12: Лекарствени взаимодействия: Фармакокинетични параметри за едновременно прилагани лекарства в

Наличие на атазанавира

Съотношение (90% доверителен интервал) на 

фармакокинетиката на едновременно прилаганото лекарство

Параметри с/без атазанавир;
Без ефект = 1,00

Съвместно администрирано

Лекарство

Доза/График
Съвместно администрирано

Лекарство

атазанавир

Доза/График ° Смакс AUC ° Смин

ацетаминофен 1 gm BID, d 1−20
(n=10)

300 мг
QD/ритонавир 100

mg QD, d 11−20
(n=10)

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

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

1.26
(1,08, 1,46)

атенолол 50 mg QD, d 7−11 
(n=19) и d 19−23

400 mg QD,
d 1−11 (n=19)

1.34
(1,26, 1,42)

1.25
(1.16, 1.34)

1.02
(0,88, 1,19)

боцепревир 800 mg три пъти дневно,

д 1-6, 25-31
300 mg QD/

ритонавир 100 mg

QD, d 10-31

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

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

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

кларитромицин 500 mg два пъти дневно, 

d 7−10 (n=21) и d 18−21

400 mg QD,
d 1−10 (n=21)

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

ох-
кларитромицин:

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

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

ох-
кларитромицин:

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

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

ох-
кларитромицин

:
0,38

(0,34, 0,42)

диданозин (ddI)
(буферирани таблетки)

плюс ставудин
(d4T)б

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

(n=31)

400 mg х 1 доза
едновременно с

ddI и d4T
(n=31)

ddI: 0,92
(0,84, 1,02)
d4T: 1,08

(0,96, 1,22)

ddI: 0,98
(0,92, 1,05)
d4T: 1,00

(0,97, 1,03)

NA

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

ddI (ентерично-

с покритие [EC]

капсули)° С

400 mg d 1 (на гладно),

d 8 (захранван) (n=34)

400 mg QD,
d 2−8 (n=34)

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

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

1.13
(0,91, 1,41)

400 mg d 1 (на гладно),

d 19 (захранван) (n=31)

300 мг
QD/ритонавир 100

mg QD, d 9−19
(n=31)

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

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

1.25
(0,92, 1,69)

дилтиазем 180 mg QD, d 7−11 
(n=28) и d 19−23

400 mg QD,
d 1−11 (n=28)

1,98
(1,78, 2,19)
дезацетил-

дилтиазем:

2.25
(2.09, 2.16)
дезацетил-

дилтиазем:

2.42
(2.14, 2.73)
дезацетил-

дилтиазем:
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2.72
(2,44, 3,03)

2.65
(2,45, 2,87)

2.21
(2.02, 2.42)

етинил естрадиол и

норетиндронд

Норетиндрон (0,5
mg + етинил

естрадиол 0,035 mg)
QD, d 1−29 (n=19)

400 mg QD,
d 16−29 (n=19)

етинил
естрадиол:

1.15
(0,99, 1,32)

норетиндрон:
1.67

(1,42, 1,96)

етинил
естрадиол:

1.48
(1,31, 1,68)

норетиндрон:
2.10

(1,68, 2,62)

етинил
естрадиол:

1.91
(1,57, 2,33)

норетиндрон:
3.62

(2,57, 5,09)

етинил естрадиол и

норгестимд

Норгестим (0,180
mg) + етинил

естрадиол (0,035 mg)
QD, d 1–28 (n=18),
след това Norgestimate

(0,180 mg) + етинил 
естрадиол (0,025 mg)
QD, d 29–42е(n=14)

300 мг
QD/ритонавир 100

mg QD, d 29–42
(n=14)

етинил
естрадиол:

0,84
(0,74, 0,95)
17-деацетил

норгестим:ж
1.68

(1,51, 1,88)

етинил
естрадиол:

0,81
(0,75, 0,87)
17-деацетил

норгестим:ж
1,85

(1,67, 2,05)

етинил
естрадиол:

0,63
(0,55, 0,71)
17-деацетил

норгестим:ж
2.02

(1,77, 2,31)

флуконазол 200 mg QD, d 1−10 
(n=11) и 200 mg 

QD, d 11−20 (n=29)

300 мг
QD/ритонавир 100

mg QD, d 11−20
(n=29)

1.05
(0,99, 1,10)

1.08
(1.02, 1.15)

1.07
(1,00, 1,15)

метадон Стабилна поддръжка

доза, d 1−15 (n=16)
400 mg QD,

d 2−15 (n=16)
(R)-

метадонз

0,91
(0,84, 1,0)
общо: 0,85

(0,78, 0,93)

(R)-
метадонз

1.03
(0,95, 1,10)
общо: 0,94

(0,87, 1,02)

(R)-
метадонз

1.11
(1.02, 1.20)
общо: 1.02

(0,93, 1,12)

невирапинi,j 200 mg два пъти дневно, d 1–23

(n=23)
300 мг

QD/ритонавир 100

mg QD, d 4–13,
след това 400 mg

QD/ритонавир 100

mg QD, d 14–23
(n=23)

1.17
(1.09, 1.25)

1.21
(1.11, 1.32)

1.25
(1,17, 1,34)

1.26
(1,17, 1,36)

1.32
(1,22, 1,43)

1.35
(1,25, 1,47)

омепразолк 40 mg единична 
доза, d 7 и d 20 (n=16)

400 mg QD,
d 1−12 (n=16)

1.24
(1,04, 1,47)

1.45
(1,20, 1,76)

NA

рифабутин 300 mg QD, d 1−10
след това 150 mg QD,

d 11−20 (n=3)

600 mg QD,л
d 11−20 (n=3)

1.18
(0,94, 1,48)

25-O-
дезацетил-

рифабутин: 8,20

(5.90, 11.40)

2.10
(1,57, 2,79)

25-O-
дезацетил-

рифабутин: 22.01

(15.97, 30.34)

3.43
(1,98, 5,96)

25-O-
дезацетил-

рифабутин: 75,6

(30.1, 190.0)

150 mg два пъти

седмично, d 1−15 (n=7)
300 мг

QD/ритонавир 100

2.49м

(2.03, 3.06)
1.48м

(1,19, 1,84)
1.40м

(1,05, 1,87)
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mg QD, d 1−17
(n=7)

25-O-
дезацетил-

рифабутин: 7,77

(6.13, 9.83)

25-O-
дезацетил-

рифабутин: 10,90

(8.14, 14.61)

25-O-
дезацетил-

рифабутин:

11.45
(8.15, 16.10)

питавастатин 4 mg QD
за 5 дни

300 mg QD
за 5 дни

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

1.31
(1,23, 1,39)

NA

розиглитазонн 4 mg единична доза, d

1, 7, 17 (n=14)
400 mg QD, d 2–

7, след това 300 mg

QD/ритонавир 100

mg QD, d 8–17
(n=14)

1.08
(1.03, 1.13)

0,97
(0,91, 1,04)

1.35
(1,26, 1,44)

0,83
(0,77, 0,89)

NA

NA

розувастатин 10 мг
единична доза

300 mg QD/
ритонавир 100 mg

QD за 7 дни

↑7 пътио ↑3 пътио NA

саквинавирстр(мек

желатинови капсули)

1200 mg QD, d 1−13
(n=7)

400 mg QD,
d 7−13 (n=7)

4.39
(3,24, 5,95)

5.49
(4.04, 7.47)

6.86
(5,29, 8,91)

телапревир 750 mg на всеки 8 часа

за 10 дни
(n=14)

300 mg QD/
ритонавир 100 mg

QD за 20 дни
(n=14)

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

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

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

тенофовирq 300 mg QD, d 9−16 
(n=33) и d 24−30

(n=33)

400 mg QD,
d 2−16 (n=33)

1.14
(1.08, 1.20)

1.24
(1.21, 1.28)

1.22
(1,15, 1,30)

300 mg QD, d 1−7 
(pm) (n=14) d 25−34

(pm) (n=12)

300 мг
QD/ритонавир 100

mg QD, d 25−34
(am) (n=12)r

1.34
(1,20, 1,51)

1.37
(1,30, 1,45)

1.29
(1.21, 1.36)

вориконазол
(Обекти с at
поне един

функционален

алел CYP2C19

200 mg два пъти дневно,

d 2-3, 22-30;
400 mg два пъти дневно,

d 1, 21 (n=20)

300 mg/ритонавир

100 mg QD,
d 11-30 (n=20)

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

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

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

вориконазол
(Субекти без
функционален

алел CYP2C19)

50 mg два пъти дневно,

d 2-3, 22-30;
100 mg два пъти дневно,

d 1, 21 (n=8)

300 mg/ритонавир

100 mg QD,
d 11-30 (n=8)

4.38
(3,55, 5,39)

5.61
(4,51, 6,99)

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

ламивудин +
зидовудин

150 mg ламивудин +
300 mg зидовудин
BID, d 1−12 (n=19)

400 mg QD,
d 7−12 (n=19)

ламивудин:
1.04

(0,92, 1,16)
зидовудин: 1,05

(0,88, 1,24)
зидовудин

ламивудин:
1.03

(0,98, 1,08)
зидовудин: 1,05

(0,96, 1,14)
зидовудин

ламивудин:
1.12

(1.04, 1.21)
зидовудин:

0,69
(0,57, 0,84)
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глюкуронид:
0,95

(0,88, 1,02)

глюкуронид:
1.00

(0,97, 1,03)

зидовудин
глюкуронид:

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

аПредоставените данни са при условия на хранене, освен ако не е посочено друго.

бВсички лекарства се дават на гладно.
° С400 mg ddI EC и атазанавир се прилагат заедно с храна на 8 и 19 ден.
дПри по-нататъшно нормализиране на дозата на етинил естрадиол 25 mcg с атазанавир спрямо етинил естрадиол 35 mcg

без атазанавир, съотношението на геометричните средни (90% доверителни интервали) за Cмакс, AUC и Cминса 
съответно 0,82 (0,73, 0,92), 1,06 (0,95, 1,17) и 1,35 (1,11, 1,63).

дПри по-нататъшно нормализиране на дозата на етинил естрадиол 35 mcg с атазанавир/ритонавир спрямо етинил естрадиол

25 mcg без атазанавир/ритонавир, съотношението на геометричните средни (90% доверителни интервали) за C
макс, AUC и Cминса съответно 1,17 (1,03, 1,34), 1,13 (1,05, 1,22) и 0,88 (0,77, 1,00).

еВсички субекти бяха на 28-дневен начален период.

ж17-деацетил норгестимат е активният компонент на норгестимат.
з(R)-метадонът е активният изомер на метадона.
иПроучването е проведено при ХИВ-инфектирани лица.

jСубектите са лекувани с невирапин преди влизане в проучването.

кОмепразол се използва като метаболитна проба за CYP2C19. Омепразол се прилага 2 часа след приема на атазанавир
Ден 7; и се дава самостоятелно 2 часа след леко хранене на 20-ия ден.

лНе е препоръчителната терапевтична доза атазанавир.
мВ сравнение с рифабутин 150 mg QD самостоятелно d1-10 (n=14). Общо рифабутин + 25-O-дезацетил-рифабутин:

AUC 2,19 (1,78, 2,69).
нРозиглитазон, използван като пробен субстрат за CYP2C8.

оСредно съотношение (с/без едновременно прилагано лекарство). ↑ показва повишаване на експозицията на розувастатин.

стрКомбинацията от атазанавир и саквинавир 1200 mg QD води до дневни експозиции на саквинавир, подобни на
стойности, получени от стандартното терапевтично дозиране на саквинавир при 1200 mg три пъти дневно. Въпреки това, Cмаксе с около 79% по-

висока от тази за стандартното дозиране на саквинавир (меки желатинови капсули) самостоятелно при 1200 mg три пъти дневно.

qИмайте предвид, че подобни резултати са наблюдавани в проучване, при което приложението на тенофовир и атазанавир е разделено

до 12 часа.
rПрилагането на тенофовир и атазанавир е временно разделено от 12 часа. NA 
= не е наличен.

12.4 Микробиология

Механизъм на действие
атазанавир:Атазанавир (ATV) е азапептиден HIV-1 протеазен инхибитор (PI). Съединението селективно инхибира вирусно-
специфичната обработка на вирусни Gag и Gag-Pol полипротеини в HIV-1 инфектирани клетки, като по този начин 
предотвратява образуването на зрели вириони.

ритонавир:Ритонавир е пептидомиметичен инхибитор на HIV-1 протеазата. Инхибирането на HIV 
протеазата прави ензима неспособен да обработваgag-polполипротеинов прекурсор, който води до 
производството на неинфекциозни незрели HIV частици.

Антивирусна активност в клетъчната култура

атазанавир:Атазанавир проявява анти-HIV-1 активност със средна ефективна концентрация от 50% (EC50) в 
отсъствието на човешки серум от 2 до 5 nM срещу различни лабораторни и клинични HIV-1 изолати, 
отглеждани в мононуклеарни клетки на периферната кръв, макрофаги, CEM-SS клетки и MT-2 клетки. ATV има
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активност срещу HIV-1 група M подтип вируси A, B, C, D, AE, AG, F, G и J изолати в клетъчна култура. ATV има 
променлива активност срещу HIV-2 изолати (1,9 до 32 nM), с EC50стойности над ЕК50стойности на изолати за отказ. 
Проучвания за антивирусна активност на комбинация от две лекарства с ATV не показват антагонизъм в клетъчната 
култура с NNRTIs (делавирдин, ефавиренц и невирапин), PI (ампренавир, индинавир, лопинавир, нелфинавир, 
ритонавир и саквинавир), NRTIs (абакавир, диданозин, емтрикитавир ламивудин, ставудин, тенофовир, залцитабин 
и зидовудин), инхибиторът на сливането на HIV-1 енфувиртид и две съединения, използвани при лечението на 
вирусен хепатит, адефовир и рибавирин, без повишена цитотоксичност.

ритонавир:Активността на ритонавир е оценена в остро инфектирани лимфобластоидни клетъчни линии и в 
лимфоцити от периферна кръв. Концентрацията на лекарството, което инхибира 50% (EC50) стойност на вирусната 
репликация, варира от 3,8 до 153 nM в зависимост от HIV-1 изолата и използваните клетки. Средната стойност на 
EC50 за клинични изолати с нисък пасаж е 22 nM (n = 13). В MT4 клетки ритонавир демонстрира адитивни ефекти 
срещу HIV-1 в комбинация с диданозин (ddI) или зидовудин (ZDV). Проучвания, които измерват цитотоксичността на 
ритонавир върху няколко клетъчни линии, показват, че са необходими повече от 20 µM за инхибиране на 
клетъчния растеж с 50%, което води до терапевтичен индекс на клетъчна култура от най-малко 1000.

Съпротива

В клетъчната култура:

атазанавир:Изолати на HIV-1 с намалена чувствителност към ATV са селектирани в клетъчна култура и 
са получени от пациенти, лекувани с ATV или атазанавир/ритонавир (ATV/RTV). ХИВ-1 изолати с 93- до 
183 пъти намалена чувствителност към ATV от три различни вирусни щама бяха избрани в клетъчна 
култура до 5 месеца. Заместванията в тези HIV-1 вируси, които допринасят за ATV резистентност, 
включват I50L, N88S, I84V, A71V и M46I. Наблюдавани са промени и в местата на протеазно разцепване 
след избор на лекарство. Рекомбинантните вируси, съдържащи заместването на I50L без други основни 
замествания на PI, са с нарушен растеж и показват повишена чувствителност в клетъчната култура към 
други PI (ампренавир, индинавир, лопинавир, нелфинавир, ритонавир и саквинавир). Заместванията 
I50L и I50V дават селективна резистентност към ATV и ампренавир,

ритонавир:Активността на ритонавир е оценена в остро инфектирани лимфобластоидни клетъчни линии и в 
лимфоцити от периферна кръв. Концентрацията на лекарството, което инхибира 50% (EC50) стойност на вирусната 
репликация, варира от 3,8 до 153 nM в зависимост от HIV-1 изолата и използваните клетки. Средната стойност на 
EC50 за клинични изолати с нисък пасаж е 22 nM (n = 13). В MT4 клетки ритонавир демонстрира адитивни ефекти 
срещу HIV-1 в комбинация с диданозин (ddI) или зидовудин (ZDV). Проучвания, които измерват цитотоксичността на 
ритонавир върху няколко клетъчни линии, показват, че са необходими повече от 20 µM за инхибиране на 
клетъчния растеж с 50%, което води до терапевтичен индекс на клетъчна култура от най-малко 1000.

Клинични проучвания на нелекувани пациенти: Сравнение на атазанавир, подсилен с ритонавир, срещу неподсилен 
атазанавир:Проучване AI424-089 сравнява атазанавир 300 mg веднъж дневно с ритонавир 100 mg срещу атазанавир 
400 mg веднъж дневно, когато се прилага с ламивудин и ставудин с удължено освобождаване при пациенти, 
заразени с ХИВ, нелекувани.Обобщение на броя на вирусологичните неуспехи и вирусологичните неуспехи изолати 
с ATV резистентност във всяко рамо е показано в Таблица 13.

Таблица 13: Резюме на вирусологичните неуспехиана седмица 96 в проучване AI424-089: Сравнение на

Подсилен атазанавир с ритонавир срещу неподсилен атазанавир: рандомизирани пациенти

атазанавир 300 mg +
ритонавир 100 mg

атазанавир 400 mg
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(n=95) (n=105)

Вирусологичен неуспех (≥50 копия/mL) на 96-та седмица 15 (16%) 34 (32%)

Вирусологичен провал с данни за генотипове и фенотипове 5 17
Вирусологични изолирани неуспехи с ATV-резистентност на 96-та седмица 0/5 (0%)б 4/17 (24%)б

Вирусологични изолирани неуспехи с поява на I50L на 96-та седмица° С 0/5 (0%)б 17.02 (12%)б

Вирусологични неуспешни изолати с резистентност към ламивудин на 

седмица 96
2/5 (40%)б 17/11 (65%)б

аВирусологичен неуспех включва пациенти, които никога не са били потискани през седмица 96 и при проучване на седмица 96, е имало вирусологично 

възстановяване или е прекратено поради недостатъчен отговор на вирусното натоварване.

бПроцент на вирусологични неуспешни изолати с генотипни и фенотипни данни.
° ССмес от I50I/L се появи при 2 други пациенти, лекувани с ATV 400 mg. Нито един изолат не е фенотипно устойчив на ATV.

Клинични проучвания на нелекувани пациенти, получаващи атазанавир 300 mg с ритонавир 100 mg:Във фаза III 
проучване AI424-138 беше проведен генотипен и фенотипен анализ, който е бил третиран на проби от пациенти, 
които са имали вирусологичен неуспех (HIV-1 РНК, по-голяма или равна на 400 копия/mL) или прекратени преди 
постигане на потискане на ATV/RTV (n=39; 9%) и LPV/RTV (n=39; 9%) през 96 седмици лечение. В рамото на ATV/RTV 
един от изолати с вирусологичен неуспех е имал 56-кратно намаление на ATV чувствителността при терапия с 
развитието на свързани с PI резистентност замествания L10F, V32I, K43T, M46I, A71I, G73S, I85I/V, и L90M. Свързаната 
с резистентност към NRTI заместване M184V също се появи при лечението в този изолат, придавайки резистентност 
към емтрицитабин. Два ATV/RTV-вирусни неуспешни изолата са имали изходна фенотипна ATV резистентност и IAS-
дефинирани основни PI резистентност, свързани с изходно ниво. Заместването на I50L се появи при проучване при 
един от тези неуспешни изолати и беше свързано със 17-кратно намаление на ATV чувствителността спрямо 
изходното ниво, а другият изолат на неуспех с изходна ATV резистентност и PI замествания (M46M/I и I84I/V) имаха 
допълнителни IAS -дефинирани основни замествания на PI (V32I, M46I и I84V) се появяват при лечение с ATV, 
свързани с 3-кратно намаляване на ATV чувствителността спрямо изходното ниво. Пет от неуспешните изолати на 
лечението в рамото на ATV/RTV развиват фенотипна резистентност към емтрицитабин с появата на M184I (n=1) или 
M184V (n=4) заместване по време на терапията и нито един не развива фенотипна резистентност към тенофовир 
дизопроксил. В рамото на LPV/RTV, един от изолати на пациенти с вирусологичен неуспех има 69-кратно намаление 
на чувствителността към LPV, което се появява при терапия с развитието на PI замествания L10V, V11I, I54V, G73S и 
V82A в допълнение към изходните PI замествания L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, V82V/A, L89V и L90M. Шест LPV/
RTV вирусологичен неуспех изолата развиват M184V заместваща и фенотипна резистентност към емтрицитабин, а 
двама развиват фенотипна резистентност към тенофовир дизопроксил.

Клинични проучвания на пациенти с опит в лечението:В проучвания на лекувани пациенти, лекувани с ATV 
или ATV/RTV, повечето ATV-резистентни изолати от пациенти, преживели вирусологичен неуспех, развиват 
замествания, които са свързани с резистентност към множество PIs и показват намалена чувствителност към 
множество PIs. Най-честите протеазни замествания, които се развиват във вирусни изолати на пациенти, 
които не са успели да се лекуват с ATV 300 mg веднъж дневно и RTV 100 mg веднъж дневно (заедно с 
тенофовир и NRTI), включват V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I /L, I50L, F53L/V, I54V, A71V/T/I, G73S/T/C, V82A/T/L, I85V 
и L89V/Q/M/T. Други замествания, развили при лечение с ATV/RTV, включително E34K/A/Q, G48V, I84V, N88S/D/
T и L90M, се наблюдават при по-малко от 10% от изолираните пациенти. Като цяло, ако множество 
замествания на PI резистентност са присъствали в HIV-1 вируса на пациента в началото, ATV резистентността 
се развива чрез замествания, свързани с резистентност към други PIs и може да включва развитието на 
заместването на I50L. Заместването на I50L е открито при лекувани пациенти, претърпели вирусологичен 
неуспех след продължително лечение. Промените на мястото на разцепване на протеазата също се появяват 
при лечението с ATV, но тяхното присъствие не корелира с нивото
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на устойчивост на ATV.

ритонавир:ХИВ-1 изолати с намалена чувствителност към ритонавир са избрани в клетъчна култура. Генотипният 
анализ на тези изолати показа мутации в гена на протеазата на HIV-1, водещи до аминокиселинни замествания 
I84V, V82F, A71V и M46I. Фенотипните (n = 18) и генотипните (n = 48) промени в HIV-1 изолати от избрани пациенти, 
лекувани с ритонавир, са наблюдавани във фаза I/II проучвания за период от 3 до 32 седмици. Заместванията, 
свързани с HIV-1 вирусната протеаза в изолати, получени от 43 пациенти, изглежда се случват поетапно и 
подредени в позиции V82A/F/T/S, I54V, A71V/T и I36L, последвани от комбинации от замествания при допълнителни 
5 специфични аминокиселинни позиции (M46I/L, K20R, I84V, L33F и L90M). От 18 пациенти, за които е извършен 
както фенотипен, така и генотипен анализ върху свободен вирус, изолиран от плазмата, 12 показва намалена 
чувствителност към ритонавир в клетъчна култура. Всичките 18 пациенти са имали една или повече замествания 
във вирусния протеазен ген. Заместването на V82A/F изглежда е необходимо, но не е достатъчно, за да придаде 
фенотипна резистентност. Фенотипната резистентност се определя като по-голямо или равно на 5-кратно 
намаляване на вирусната чувствителност в клетъчната култура спрямо изходното ниво.

Кръстосана съпротива

Атазанавир: Наблюдавана е кръстосана резистентност между PI. Изходните фенотипни и 
генотипни анализи на клинични изолати от ATV клинични изпитвания на пациенти с опит с PI 
показаха, че изолати, кръстосано резистентни към множество PI, са кръстосано устойчиви към 
ATV. Повече от 90% от изолатите със замествания, включващи I84V или G48V, са устойчиви на ATV. 
Повече от 60% от изолатите, съдържащи L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L или промяна при 
V82, са резистентни към ATV, а 38% от изолатите, съдържащи заместване на D30N в допълнение 
към други промени, са били устойчив на ATV. Изолати, резистентни към ATV, също са кръстосано 
резистентни към други PI, като повече от 90% от изолатите са резистентни към индинавир, 
лопинавир, нелфинавир, ритонавир и саквинавир и 80% резистентни към ампренавир. При 
пациенти с опит в лечението,

ритонавир:Сред протеазните инхибитори е разпозната променлива кръстосана резистентност. Серийни 
HIV-1 изолати, получени от шест пациенти по време на терапия с ритонавир, показват намаляване на 
чувствителността към ритонавир в клетъчната култура, но не демонстрират съгласувано намаляване на 
чувствителността към саквинавир в клетъчната култура в сравнение със съвпадащи изходни изолати. 
Въпреки това, изолати от двама от тези пациенти показват намалена чувствителност към индинавир в 
клетъчна култура (8 пъти). Изолати от 5 пациенти също са тествани за кръстосана резистентност към 
ампренавир и нелфинавир; изолати от 3 пациенти са имали намаление на чувствителността към нелфинавир 
(6- до 14 пъти), и нито един към ампренавир. Кръстосаната резистентност между ритонавир и инхибиторите 
на обратната транскриптаза е малко вероятна поради различните ензимни мишени.

Анализи на изходен генотип/фенотип и вирусологичен резултат 
Атазанавир
Генотипният и/или фенотипният анализ на изходния вирус може да помогне при определяне на ATV 
чувствителността преди започване на ATV/RTV терапия. Връзка между вирусологичен отговор на 48-та седмица и 
броя и вида на първичните PI резистентни субституции, открити в изходните HIV-1 изолати от пациенти с 
антиретровирусно лечение, получаващи ATV/RTV веднъж дневно или лопинавир (LPV)/RTV два пъти дневно в 
проучване AI424-045 е показан в Таблица 14.

Като цяло, както броят, така и видът на изходните PI замествания повлияха на степента на отговор при пациенти с 
опит в лечението. В групата ATV/RTV пациентите са имали по-ниски нива на отговор, когато са налице 3 или повече 
изходни замествания на PI, включително заместване на позиция 36, 71, 77, 82 или 90, в сравнение с пациенти с 1 до 
2 замествания на PI, включително едно от тези замествания.
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Таблица 14: Отговор на ХИВ РНК по брой и вид на изходно PI заместване, антиретровирусни
Опитни пациенти в проучване AI424-045, анализ на лечението

Вирусологичен отговор = HIV RNA <400
копия/mLб

ATV/RTV
(n=110)

LPV/RTV
(n=113)Брой и вид на базовите PI заместванияа

3 или повече първични PI замествания, включително:° С

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Брой на изходните първични PI заместванияа

Всички пациенти, лекувани 58% (64/110) 59% (67/113)

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

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

5 или повече PI замествания 0% (0/9) 28% (5/18)

аПървичните замествания включват всяка промяна в D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, 
N88 и L90.
бРезултатите трябва да се интерпретират с повишено внимание, тъй като подгрупите са малки.

° СИмаше недостатъчни данни (n по-малко от 3) за PI замествания V32I, I47V, G48V, I50V и F53L.

Степента на отговор на пациенти с опит с антиретровирусно лечение в проучване AI424-045 се анализира по изходен фенотип 

(изместване в чувствителността в клетъчната култура спрямо референтната, Таблица 15). Анализите се основават на избрана 

популация от пациенти, като 62% от пациентите получават схема, базирана на NNRTI, преди влизане в проучването, в сравнение с 

35% получаващи схема, базирана на PI. Необходими са допълнителни данни за определяне на клинично значими точки на 

прекъсване на атазанавир.

Таблица 15: Изходен фенотип по резултат, пациенти с опит с антиретровирусно лечение в проучване AI424-

045, Анализ на третиране

Вирусологичен отговор = HIV RNA <400 копия/mLб

Базов фенотипа ATV/RTV
(n=111)

LPV/RTV
(n=111)

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

> 5–10 13% (1/8) 33% (3/9)

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

аЧувствителност към промяна на сгъване в клетъчната култура спрямо референтния див тип.

бРезултатите трябва да се интерпретират с повишено внимание, тъй като подгрупите са малки.

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Канцерогенеза
атазанавир:Дългосрочни проучвания за канцерогенност при мишки и плъхове са проведени с атазанавир за двама

години. В проучването при мишки е установено свързано с лекарството увеличение на хепатоцелуларните аденоми при 

жени при 360 mg/kg/ден. Системната лекарствена експозиция (AUC) при NOAEL (без наблюдавано ниво на неблагоприятен 

ефект) при жените (120 mg/kg/ден) е била 2,8 пъти, а при мъжете (80 mg/kg/ден) е била 2,9 пъти по-висока от тази при хора в 

клиничната доза (300 mg/ден атазанавир, подсилен със 100 mg/ден ритонавир, небременни пациентки). В проучването при 

плъхове не е наблюдавано свързано с лекарството повишение на честотата на тумора при дози до 1200 mg/kg/ден, за които 

AUCs са 1,1 (мъже) или 3,9 (жени) пъти повече от тези, измерени при хора при клинична доза.

ритонавир:Изследвания за канцерогенност при мишки и плъхове са проведени с ритонавир. При 
мъжки мишки, при нива от 50, 100 или 200 mg на kg на ден, се наблюдава дозозависимо 
увеличение на честотата както на аденоми, така и на комбинирани аденоми и карциноми в 
черния дроб. Въз основа на измерванията на AUC, експозицията при висока доза е приблизително 
0,3 пъти за мъже от експозицията при хора с препоръчителната терапевтична доза (600 mg два 
пъти дневно). Не са наблюдавани канцерогенни ефекти при жени при тестваните дози. 
Експозицията при висока доза е приблизително 0,6 пъти за жените тази на експозицията при хора. 
При плъхове, приемани в нива от 7, 15 или 30 mg на kg на ден, не е имало канцерогенни ефекти. В 
това проучване експозицията при висока доза е приблизително 6% от експозицията при хора с 
препоръчителната терапевтична доза.

Мутагенеза

атазанавир:Атазанавир е положителен приинвитротест за кластогенност с използване на първични човешки лимфоцити, 
при отсъствие и наличие на метаболитно активиране. Пробата на атазанавир е отрицателна приинвитроАнализ на обратна 
мутация на Еймс,in vivoмикроядра и тестове за възстановяване на ДНК при плъхове, иin vivoТест за увреждане на ДНК в 
дванадесетопръстника на плъх (тест за комета).

ритонавир:Установено е обаче, че ритонавир е отрицателен за мутагенна или кластогенна активност в 
батерия от inинвитроиin vivoанализи, включващи анализа на бактериална обратна мутация на AmesS. 
typhimurium иЕ. coli, анализ на миши лимфом, тест на миши микроядра и анализ на хромозомни аберации в 
човешки лимфоцити.

Нарушаване на плодовитостта
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атазанавир:При нива на системна лекарствена експозиция (AUC) 0,9 (при мъжки плъхове) или 2,3 (при женски плъхове) 

пъти по-високи от клиничната доза при хора (300 mg/ден атазанавир, усилен със 100 mg/ден ритонавир) значителни ефекти 

върху чифтосването, фертилитета , или ранно ембрионално развитие не са наблюдавани.

ритонавир:Ритонавир не оказва ефекти върху фертилитета при плъхове при експозиции на лекарството приблизително 
40% (мъже) и 60% (женски) от тези, постигнати с предложената терапевтична доза. По-високи дози не са осъществими 
поради чернодробна токсичност.

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

14.1 Възрастни пациенти без предшестваща антиретровирусна терапия

Проучване AI424-138: 96-седмично проучване, сравняващо антивирусната ефикасност и безопасност на атазанавир/
ритонавир с лопинавир/ритонавир, всеки в комбинация с фиксирана доза тенофовир-емтрицитабин при пациенти, 
заразени с HIV-1, нелекувани.Това проучване е 96-седмично, отворено, рандомизирано, многоцентрово проучване, 
сравняващо атазанавир (300 mg веднъж дневно) с ритонавир (100 mg веднъж дневно) с лопинавир с ритонавир 
(400/100 mg два пъти дневно), всеки в комбинация с фиксирана доза тенофовир с емтрицитабин (300/200 mg веднъж 
дневно), при 878 пациенти, които не са лекувани с антиретровирусно лечение. Пациентите са на средна възраст 36 
години (диапазон: 19 до 72), 49% са бели, 18% чернокожи, 9% азиатци, 23% латиноамериканци/метиси/смесена раса 
и 68% са мъже. Средният изходен плазмен брой CD4+ клетки е 204 клетки/mm3(диапазон: 2 до 810 клетки/mm3) и 
средното изходно плазмено ниво на HIV-1 РНК е 4,94 log10копия/mL (диапазон: 2,60 до 5,88 log10

копия/mL). Отговорът от лечението и резултатите през седмица 96 са представени в Таблица 16.

Таблица 16: Резултати от лечението през седмица 96 (Проучване AI424-138)

атазанавир

300 mg + ритонавир 100 mg
(веднъж дневно) с

тенофовир/емтрицитабин

(веднъж дневно)а

(n=441)

лопинавир

400 mg + ритонавир 100 mg
(два пъти дневно) с

тенофовир/емтрицитабин

(веднъж дневно)а

(n=437)

Резултат 96 седмици 96 седмици

Отговорникб,в,г 75% 68%
Вирусологичен неуспехд 17% 19%
Отскок 8% 10%
Никога не се потиска през 

седмица 96
9% 9%

смърт 1% 1%
Прекратено поради нежелано 

събитие
3% 5%

Прекратено по други причиние 4% 7%
аКато комбинация с фиксирана доза: 300 mg тенофовир, 200 mg емтрицитабин веднъж дневно.

бПациентите са постигнали ХИВ РНК по-малко от 50 копия/mL на седмица 96. Roche Amplicor®, v1.5 свръхчувствителен

анализ.

° СПредварително специфициран ITT анализ на седмица 48 с помощта на рандомизирана кохорта: ATV/RTV 78% и LPV/RTV 76%

[оценка на разликата: 1,7% (95% доверителен интервал: -3,8%, 7,1%)].
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дПредварително специфициран ITT анализ на седмица 96, използвайки като рандомизирана кохорта: ATV/RTV 74% и LPV/RTV 68%

[оценка на разликата: 6,1% (95% доверителен интервал: 0,3%, 12,0%)].
дВключва вирусен отскок и неуспех за постигане на потвърдена ХИВ РНК по-малко от 50 копия/mL през седмицата

96
еВключва загуба при проследяване, оттегляне на пациента, неспазване, нарушение на протокола и други причини.

По време на 96-седмична терапия, делът на отговорилите сред пациентите с висок вирусен товар (т.е. 
изходна ХИВ РНК, по-голяма или равна на 100 000 копия/mL) е сравнима за атазанавир/ритонавир (165 от 223 
пациенти, 74%) и лопинавир /ритонавир (148 от 222 пациенти, 67%) ръце. На 96 седмици средното 
увеличение от изходното ниво на броя на CD4+ клетките е 261 клетки/mm3за рамото на атазанавир/
ритонавир и 273 клетки/mm3за рамото на лопинавир/ритонавир.

14.2 Възрастни пациенти с предишна антиретровирусна терапия
Проучване AI424-045: Атазанавир веднъж дневно + ритонавир веднъж дневно в сравнение с атазанавир веднъж 
дневно + саквинавир (меки желатинови капсули) веднъж дневно и в сравнение с лопинавир + ритонавир два пъти 
дневно, всеки в комбинация с тенофовир + един NRTI.Проучване AI424-045 е текущо, рандомизирано, 
многоцентрово проучване, сравняващо атазанавир (300 mg веднъж дневно) с ритонавир (100 mg веднъж дневно) с 
атазанавир (400 mg веднъж дневно) със саквинавир меки желатинови капсули (1200 mg веднъж дневно) и 
лопинавир + ритонавир (400/100 mg два пъти дневно), всеки в комбинация с тенофовир и един NRTI, при 347 (от 358 
рандомизирани) пациенти, които са имали вирусологичен неуспех при схеми на HAART, съдържащи PI, NRTI и 
NNRTI. Средното време на предходна експозиция на антиретровирусни лекарства е 139 седмици за PIs, 283 седмици 
за NRTIs и 85 седмици за NNRTIs. Средната възраст е 41 години (диапазон: 24 до 74); 60% са кавказки, а 78% са мъже. 
Средният изходен брой CD4+ клетки е 338 клетки/mm3(диапазон: 14 до 1543 клетки/mm3) и средното изходно 
плазмено ниво на HIV-1 РНК е 4,4 log10копия/mL (диапазон: 2,6 до 5,88 log10копия/mL).

Резултатите от лечението през седмица 48 за рамената на лечение с атазанавир/ритонавир и лопинавир/ритонавир са 
представени в Таблица 17. Атазанавир/ритонавир и лопинавир/ритонавир са сходни за мярката за първичен резултат за 
ефикасност на осреднената във времето разлика в промяната спрямо изходното ниво на нивото на HIV РНК . Това 
проучване не беше достатъчно мащабно, за да се стигне до окончателно заключение, че атазанавир/ритонавир и 
лопинавир/ритонавир са еквивалентни по отношение на мярката за вторичен резултат за ефикасност на пропорции под 
долната граница на откриване на HIV РНК.

Таблица 17: Резултати от лечението през седмица 48 в проучване AI424-045 (пациенти с преди
Антиретровирусен опит)

атазанавир 300 mg + 

ритонавир 100 mg еднократно

дневно + тенофовир +

1 NRTI

лопинавир/ритонавир

(400/100 mg) два пъти

дневно + тенофовир +

1 NRTI

Разликатаа

(атазанавир-

лопинавир/ритонавир)

Резултат (n=119) (n=118) (CI)
ХИВ РНК Промяна от

Изходно ниво (log10 копия/mL)б

− 1,58 − 1,70 + 0,12° С

(−0,17, 0,41)

CD4+ Промяна от
Изходно ниво (клетки/мм3)д

116 123 − 7
(−67, 52)

Процент отговорили пациентид

ХИВ РНК <400 копия/mLб 55% 57% - 2,2%
(−14,8%, 10,5%)
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ХИВ РНК <50 копия/mLб 38% 45% − 7,1%
(−19,6%, 5,4%)

аОсреднена във времето разлика през седмица 48 за HIV РНК; Седмица 48 разлика в процентите на ХИВ РНК и
CD4+ средни промени, атазанавир/ритонавир срещу лопинавир/ритонавир; CI = 97,5% доверителен интервал за промяна в HIV РНК; В 

противен случай 95% доверителен интервал.

бРош Ампликор®Анализ на HIV-1 Monitor™, тест версия 1.5.
° СДефинирана от протокола първична мярка за ефикасност.

дВъз основа на пациенти с изходно ниво и измерване на броя на CD4+ клетките в седмица 48 (атазанавир/ритонавир, n=85;

лопинавир/ритонавир, n=93).

дПациентите са постигнали и поддържали потвърдена HIV-1 РНК по-малко от 400 копия/mL (по-малко от 50 копия/mL)

до седмица 48.

Нито един пациент в рамото на лечение с атазанавир/ритонавир и трима пациенти в рамото на лечение с лопинавир/ритонавир не 

са имали новопоявило се събитие от CDC категория C по време на проучването.

14.3 Педиатрични пациенти

Оценката на фармакокинетиката, безопасността, поносимостта и ефикасността на атазанавир се основава на данни 
от открито, многоцентрово клинично изпитване, проведено при пациенти на възраст от 3 месеца до 21 години. В 
това проучване 193 пациенти (86 антиретровирусни и 107 антиретровирусни) са получавали веднъж дневно 
атазанавир, със или без ритонавир, в комбинация с два NRTI.

Бяха оценени сто и пет пациенти (на възраст от 6 до по-малко от 18 години), лекувани с атазанавир капсулна форма, 
със или без ритонавир. Използвайки ITT анализ, общите пропорции на антиретровирусни и опитни пациенти с HIV 
РНК по-малко от 400 копия/mL на седмица 96 са съответно 51% (22/43) и 34% (21/62). Общият дял на пациентите, 
които не са приемали антиретровирусни лекарства и пациентите с опит с ХИВ РНК по-малко от 50 копия/mL на 96-та 
седмица са съответно 47% (20/43) и 24% (15/62). Средното увеличение от изходното ниво на абсолютния брой CD4 на 
96 седмици от терапията е 335 клетки/mm3при нелекувани антиретровирусни пациенти и 220 клетки/mm3при 
пациенти с опит с антиретровирусна употреба.

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА
Таблетките атазанавир и ритонавир съдържат 300 mg атазанавир и 100 mg ритонавир. Таблетките са с форма на капсула с 
жълт цвят, двойно изпъкнали, филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение “SVN” от едната страна и гладки от 
другата страна.

Те са опаковани както следва:

HDPE бутилки от 30 таблетки със десикант, индукционно уплътнение и неустойчиви на деца капачки (NDC 
69097-633-01).

Кутии за единична доза от 100 таблетки, съдържащи 10 алуминиево-алуминиеви блистера; всяка карта съдържа 10 
отделни таблетки (NDC 69097-633-21).

Да се   съхранява под 30°C (86°F).

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ Вижте одобреното от 

FDA етикетиране на пациентите (информация за пациента)

Таблетките атазанавир и ритонавир не са лек за HIV инфекция и пациентите може да продължат да изпитват
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заболявания, свързани с HIV-1 инфекция, включително опортюнистични инфекции.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да избягват да правят неща, които могат да разпространят HIV-1 инфекцията на другите.

• Не споделяйте игли или друго оборудване за инжектиране.

• Не споделяйте лични вещи, върху които може да има кръв или телесни течности, като четки за 
зъби и бръсначи.

• Не правете никакъв секс без защита.Винаги практикувайте безопасен секс, като използвате латекс или 
полиуретанов презерватив, за да намалите вероятността от сексуален контакт със сперма, вагинални секрети или 
кръв.

• Не кърмете.Не е известно дали таблетките Атазанавир и Ритонавир могат да се предадат на Вашето 
бебе в кърмата и дали може да навреди на Вашето бебе. Също така майките с HIV-1 не трябва да 
кърмят, тъй като HIV-1 може да се предаде на бебето в кърмата.

Инструкции за дозиране

На пациентите трябва да се каже, че трайното намаляване на плазмената ХИВ РНК е свързано с намален риск от прогресия 

до СПИН и смърт. Пациентите трябва да останат под наблюдението на лекар, докато използват таблетките Atazanavir и 

Ritonavir. Пациентите трябва да бъдат съветвани да приемат таблетките Atazanavir и Ritonavir с храна всеки ден и да приемат 

друга съпътстваща антиретровирусна терапия, както е предписано. Таблетките атазанавир суфат и ритонавир трябва винаги 

да се използват в комбинация с други антиретровирусни лекарства. Пациентите не трябва да променят дозата или да 

прекъсват терапията, без да се консултират с лекаря си. Ако се пропусне доза Атазанавир и Ритонавир, пациентите трябва да 

приемат дозата възможно най-скоро и след това да се върнат към нормалния си график. Въпреки това, ако една доза бъде 

пропусната, пациентът не трябва да удвоява следващата доза.

Лекарствени взаимодействия

Таблетките атазанавир и ритонавир могат да взаимодействат с някои лекарства; следователно пациентите трябва да бъдат 

посъветвани да докладват на своя лекар за употребата на всякакви други лекарства, отпускани без рецепта, или билкови продукти, 

особено жълт кантарион.

Пациентите, получаващи инхибитор на PDE5 и таблетки атазанавир и ритонавир, трябва да бъдат предупредени, че може да 

са изложени на повишен риск от свързани с PDE5 инхибитор нежелани събития, включително хипотония, синкоп, зрителни 

нарушения и приапизъм, и трябва незабавно да докладват за всички симптоми на своя лекар.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че REVATIO®(силденафил) (използван за лечение на белодробна артериална 

хипертония) е противопоказан с атазанавир и ритонавир таблетки и че е необходимо коригиране на дозата, когато 

таблетките атазанавир и ритонавир се използват с CIALIS®(тадалафил), ЛЕВИТРА®(варденафил), или VIAGRA®(силденафил) 

(използван за лечение на еректилна дисфункция) или ADCIRCA®(тадалафил) (използван за лечение на белодробна 

артериална хипертония).

Ако приемат хормонални контрацептиви на основата на естроген, може да се наложи коригиране на дозата на пероралния 

контрацептив или трябва да се използват допълнителни или алтернативни контрацептивни мерки по време на терапията с 

атазанавир и ритонавир таблетки.

Аномалии на сърдечната проводимост
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Пациентите трябва да бъдат информирани, че таблетките Atazanavir и Ritonavir могат да предизвикат промени в 

електрокардиограмата (напр. удължаване на PR). Пациентите трябва да се консултират с лекаря си, ако изпитват 

симптоми като световъртеж, замаяност, нарушен сърдечен ритъм или загуба на съзнание.

Обрив

Пациентите трябва да бъдат информирани, че при употребата на атазанавир и ритонавир са съобщени 
леки обриви без други симптоми. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да се свържат със своя 
доставчик на здравни услуги, за да решат дали лечението трябва да продължи или да се използва 
алтернативен антиретровирусен режим. Има няколко съобщения за тежки кожни реакции (напр. 
синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе и токсични кожни обриви). Пациенти, развиващи 
признаци или симптоми на тежки кожни реакции или реакции на свръхчувствителност (включително, 
но не само, тежък обрив или обрив, придружен от едно или повече от следните: треска, общо 
неразположение, мускулни или ставни болки, мехури, орални лезии, конюнктивит, оток на лицето, 
хепатит, еозинофилия, гранулоцитопения, лимфаденопатия,

Хипербилирубинемия

Пациентите трябва да бъдат информирани, че е настъпило асимптоматично повишаване на индиректния билирубин при 

пациенти, приемащи таблетки атазанавир и ритонавир. Това може да бъде придружено от пожълтяване на кожата или 

бялото на очите и може да се обмисли алтернативна антиретровирусна терапия, ако пациентът има козметични проблеми.

Преразпределение на мазнините

Пациентите трябва да бъдат информирани, че при пациенти, получаващи антиретровирусна терапия, включително 

протеазни инхибитори, може да възникне преразпределение или натрупване на телесни мазнини и че причината и 

дългосрочните последици за здравето на тези състояния не са известни към момента. Не е известно дали дългосрочната 

употреба на таблетките Atazanavir и Ritonavir ще доведе до по-ниска честота на липодистрофия, отколкото при други 

протеазни инхибитори.

Чернодробни реакции

Съществуващо чернодробно заболяване, включително хепатит B или C, може да се влоши при употребата на таблетки атазанавир и 

ритонавир. Това може да се разглежда като влошаване на повишаването на трансаминазите или чернодробна декомпенсация. 

Пациентите трябва да бъдат уведомени, че техните чернодробни функционални тестове ще трябва да се наблюдават внимателно, 

особено през първите няколко месеца от лечението и че трябва да уведомят своя доставчик на здравни услуги, ако развият признаци 

и симптоми на влошаване на чернодробно заболяване, включително загуба на апетит, коремна болка, жълтеница и сърбеж по 

кожата.

Панкреатит

При пациенти, получаващи атазанавир и ритонавир, е наблюдаван панкреатит, включително някои фатални. 

Вашите пациенти трябва да ви уведомят за признаци и симптоми (гадене, повръщане и коремна болка), които могат 

да подсказват за панкреатит.

Повишаване на липидите

Лечението с атазанавир и ритонавир таблетки може да доведе до повишаване на концентрацията на
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общ холестерол и триглицериди.

Захарен диабет/хипергликемия

Съобщава се за ново начало на диабет или екзацербация на съществуващ захарен диабет и хипергликемия в таблетки 

атазанавир и ритонавир. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да уведомят своя доставчик на здравни услуги, ако 

развият признаците и симптомите на захарен диабет, включително често уриниране, прекомерна жажда, силен глад или 

необичайна загуба на тегло и/или повишена кръвна захар, докато приемат атазанавир и ритонавир таблетки, тъй като може 

да се наложи промяна в лечението на диабета или ново лечение.

Синдром на имунната реконституция

Съобщава се за синдром на имунна реконституция при HIV-инфектирани пациенти, лекувани с комбинирана 

антиретровирусна терапия, включително атазанавир и ритонавир.

Нефролитиаза и холетиаза

Пациентите трябва да бъдат информирани, че при употребата на атазанавир и ритонавир са съобщени камъни в 

бъбреците и/или жлъчката. Някои пациенти с камъни в бъбреците и/или жлъчни камъни изискват хоспитализация 

за допълнително лечение, а някои са имали усложнения. Може да се наложи прекратяване на атазанавир и 

ритонавир таблетки като част от медицинското управление на тези нежелани събития.

хемофилия
Пациентите с хемофилия могат да получат повишено кървене, когато се лекуват с протеазни инхибитори.

Опровержение:Други изброени марки са регистрирани търговски марки на съответните им собственици и не са търговски 

марки на Cipla Limited.

Произведен от:
Ципла ООД
Парцел No A – 42 (Init II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
ПИН код: 410 220. 
Индия.

Ревизиран:10/2017 г
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Информация за пациента

Таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg

Прочетете информацията за пациента, която се доставя с таблетките атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg, преди да 

започнете да ги използвате и всеки път, когато получите пълнител. Може да има нова информация. Тази листовка 

предоставя обобщение за таблетките Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg и не включва всичко, което трябва да знаете 

за Вашето лекарство. Тази информация не замества разговора с вашия доставчик на здравни услуги относно вашето 

медицинско състояние или лечение.

Какво представляват таблетките Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg?

Таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg е лекарство, отпускано с рецепта, използвано с други 
лекарства против ХИВ за лечение на хора на възраст 6 и повече години и с тегло най-малко 35 kg, които са 
заразени с вируса на човешкия имунодефицит (HIV). ХИВ е вирусът, който причинява синдром на придобита 
имунна недостатъчност (СПИН). Атазанавир и ритонавир са вида лекарства против ХИВ, наречени протеазни 
инхибитори. ХИВ инфекцията унищожава CD4+ (Т) клетките, които са важни за имунната система. Имунната 
система помага в борбата с инфекцията. След унищожаване на голям брой (Т) клетки се развива СПИН. 
Атазанавир и ритонавир помагат за блокиране на ХИВ протеазата, ензим, който е необходим за 
размножаването на ХИВ вируса. Атазанавир и ритонавир могат да намалят количеството на ХИВ вирусния 
товар в кръвта ви, да помогнат на тялото ви да поддържа доставките на CD4+ (Т) клетки,

Атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg лекуват ли ХИВ или СПИН?

Таблетките атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg не лекуват HIV инфекция или СПИН и може да продължите да 

изпитвате заболявания, свързани с HIV-1 инфекция, включително опортюнистични инфекции. Трябва да останете 

под наблюдението на лекар, когато използвате таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg.

Избягвайте да правите неща, които могат да разпространят HIV-1 инфекция.

• Не споделяйте игли или друго оборудване за инжектиране.

• Не споделяйте лични вещи, върху които може да има кръв или телесни течности, като четки за зъби и 

бръсначи.

• Не правете никакъв секс без защита.Винаги практикувайте безопасен секс, като използвате латекс или полиуретанов 

презерватив, за да намалите вероятността от сексуален контакт със сперма, вагинални секрети или кръв.

Кой не трябва да приема таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg?

Не приемайте таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg, ако:

• приемат определени лекарства(Вижте „Каква важна информация трябва да знам относно приема на таблетки 

атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg с други лекарства?“) Могат да настъпят сериозни животозастрашаващи 

нежелани реакции или смърт. Преди да приемете атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg, кажете на 

вашия доставчик на здравни услуги за всички лекарства, които приемате или планирате да приемате. Те включват 

други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини и билкови добавки.

• сте алергични към атазанавир, ритонавир или към някоя от съставките на таблетката.Активните съставки са 

атазанавир и ритонавир. Вижте края на тази листовка за пълен списък на съставките на Атазанавир и
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Ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg. Кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако смятате, че сте имали алергична 

реакция към някоя от тези съставки.

Какво трябва да кажа на моя доставчик на здравни услуги, преди да взема таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 

mg/100 mg?

Кажете на вашия доставчик на здравни услуги:

• Ако сте бременна или планирате да забременеете.Не е известно дали атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 

mg могат да навредят на вашето неродено бебе. Бременните жени са имали сериозни нежелани реакции, когато са 

приемали таблетки атазанавир и ритонавир с други лекарства за ХИВ, наречени нуклеозидни аналози. Вие и вашият 

доставчик на здравни услуги ще трябва да решите дали атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg са подходящи 

за вас. Ако сте приемали таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg по време на бременността, Вашият лекар 

или доставчик на здравни услуги може да поиска редовни посещения за наблюдение на развитието на Вашето дете. 

Такива посещения могат да включват кръвни изследвания и други диагностични тестове.

• След като вашето бебе се роди,кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако кожата на вашето бебе или бялата част на 

очите му пожълтяват.

• Ако кърмите. Не кърмете.Не е известно дали атазанавир и ритонавир могат да се предадат на 
Вашето бебе с кърмата и дали могат да навредят на Вашето бебе. Също така майките с HIV-1 не 
трябва да кърмят, тъй като HIV-1 може да се предаде на бебето в кърмата.

• Ако имате проблеми с черния дроб или сте заразени с вируса на хепатит B или C.Вижте „Какви са 

възможните нежелани реакции на таблетките атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg?“

• Ако имате бъбречно заболяване в краен стадийлекувани с хемодиализа.

• Ако имате диабет.Вижте „Какви са възможните нежелани реакции на таблетките атазанавир и ритонавир, 300 

mg/100 mg?“

• Ако имате хемофилия.Вижте „Какви са възможните нежелани реакции на таблетките атазанавир и ритонавир, 

300 mg/100 mg?“

• Ако имате проблеми със сърцето.

• За всички лекарства, които приематевключително лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини и 

билкови добавки. Съхранявайте списък с лекарствата си със себе си, за да го покажете на вашия доставчик на здравни 

услуги. За повече информация вижте „Каква важна информация трябва да знам относно приема на таблетки атазанавир 

и ритонавир, 300 mg/100 mg с други лекарства?“ и „Кой не трябва да приема таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/

100 mg?“ Някои лекарства могат да причинят сериозни нежелани реакции, ако се приемат с таблетки атазанавир и 

ритонавир, 300 mg/100 mg.

Как да приемам атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg?

• Приемайте таблетките атазанавир и ритонавир веднъж всеки ден точно според инструкциите на Вашия 

лекар.

• Винаги приемайте таблетките атазанавир и ритонавир с храна(хранене или лека закуска), за да му помогнете да работи по-добре. 

Приемайте таблетките атазанавир и ритонавир по едно и също време всеки ден.

• Таблетките трябва да се поглъщат цели и да не се дъвчат, чупят или смачкват.
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• Ако приемате антиациди или диданозин, вземете Атазанавир и Ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg 
таблетка 2 часа преди или 1 час след тези лекарства.

• Ако приемате лекарства за лошо храносмилане,киселини в стомаха,или язви като низатидин,фамотидин, 

циметидин,ранитидин,рабепразол,езомепразол,лансопразол,омепразол,или пантопразол, говорете с вашия 

доставчик на здравни услуги.

• Не променяйте дозата си и не спирайте приема на атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg, без първо 

да говорите с вашия доставчик на здравни услуги.Важно е да останете под наблюдението на доставчик на здравни 

услуги, докато приемате таблетки атазанавир и ритонавир.

• Когато вашата доставка на таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg започне да намалява, 

вземете повече от вашия доставчик на здравни услуги или аптека. Важно е да не се изчерпват таблетките 

атазанавир и ритонавир. Количеството ХИВ в кръвта Ви може да се увеличи, ако лекарството бъде спряно дори 

за кратко време.

• Ако пропуснете доза Атазанавир и Ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg, приемете го възможно най-скоро и след 

това вземете следващата си планирана доза в редовното й време. Ако обаче това е в рамките на 6 часа от следващата 

доза, не приемайте пропуснатата доза. Изчакайте и вземете следващата доза в редовното време. Не удвоявайте 

следващата доза.Важно е да не пропускате никакви дози от таблетката атазанавир ритонавир или други 

лекарства против ХИВ.

• Ако приемете повече от предписаната доза Атазанавир и Ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg, незабавно се обадете на 

вашия доставчик на здравни услуги или в център за контрол на отравянията или веднага отидете до най-близкото спешно 

отделение на болницата.

Какви са възможните нежелани реакции на таблетките Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg?

Следният списък на страничните ефекти енезавършен. Докладвайте всички нови или продължаващи симптоми на вашия доставчик на здравни 

услуги. Ако имате въпроси относно нежеланите реакции, попитайте вашия доставчик на здравни услуги. Вашият доставчик на здравни услуги 

може да е в състояние да ви помогне да управлявате тези нежелани реакции.

Вижте “Каква важна информация трябва да знам относно приема на таблетки атазанавир и ритонавир, 300 
mg/100 mg с други лекарства?”.

Докладвани са следните нежелани реакции:

• лек обрив(зачервяване и сърбеж) без други симптоми понякога се появява, най-често през първите няколко седмици 

след започване на лечението. Обривите обикновено изчезват в рамките на 2 седмици без промяна в лечението. Кажете 

на вашия доставчик на здравни услуги, ако се появи обрив.

• тежък обрив:Обривът може да се развие във връзка с други симптоми, които могат да бъдат сериозни и потенциално 

да причинят смърт.

Ако развиете обрив с някой от следните симптоми, спрете да използвате атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/

100 mg и незабавно се обадете на вашия доставчик на здравни услуги:

• недостиг на въздух

• общо неразположение или „грипоподобни“ симптоми

• треска

• мускулни или ставни болки

• конюнктивит (червени или възпалени очи, като "розово око")

• мехури
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• рани в устата

• подуване на лицето ви

• пожълтяване на кожата или очите.Тези ефекти може да се дължат на повишаване на нивата на билирубин в кръвта 

(билирубинът се произвежда от черния дроб). Въпреки че тези ефекти може да не са вредни за черния дроб, кожата или очите 

ви, незабавно се обадете на вашия доставчик на здравни услуги, ако кожата или бялата част на очите ви пожълтяват.

• промяна в начина, по който бие сърцето ви (промяна на сърдечния ритъм) или промени в електрическата активност 

на сърцето ви, наречена PR удължаване.Незабавно се обадете на вашия доставчик на здравни услуги, ако получите 

замаяност, замаяност, почувствате припадък или припаднете и необичайно сърцебиене. Това може да са симптоми на 

сърдечен проблем.

• диабет и висока кръвна захар (хипергликемия)някои пациенти, приемащи лекарства с протеазни инхибитори като 

атазанавир и ритонавир, могат да получат висока кръвна захар, да развият диабет или вашият диабет може да се 

влоши. Някои пациенти са имали диабет преди да приемат протеазни инхибитори, докато други не. Някои пациенти 

може да се нуждаят от промени в лекарствата за диабет.

• чернодробно заболяване.чернодробно заболяване, включително хепатит B или C, Вашето чернодробно заболяване може да се влоши, 

когато приемате лекарства против ХИВ като атазанавир и ритонавир. Някои хора, приемащи ритонавир в комбинация с други лекарства 

против ХИВ, са развили чернодробни проблеми, които могат да бъдат животозастрашаващи. Вашият лекар трябва да прави редовни 

кръвни изследвания по време на Вашето комбинирано лечение с атазанавир и ритонавир.

Ако имате хронична инфекция с хепатит B или C, Вашият лекар трябва да проверява кръвните Ви изследвания по-често, тъй 

като имате повишен шанс за развитие на чернодробни проблеми. Уведомете Вашия лекар, ако имате някой от следните 

признаци и симптоми на чернодробни проблеми:

- загуба на апетит
- болка или чувствителност от дясната страна под ребрата
- пожълтяване на кожата или бялото на очите
- сърбяща кожа

• камъни в бъбрецитеса съобщени при пациенти, приемащи атазанавир. Ако развиете признаци или симптоми на

камъни в бъбреците (болка в страната, кръв в урината, болка при уриниране) уведомете незабавно вашия доставчик 

на здравни услуги.

• нарушения на жлъчния мехур(които могат да включват камъни в жлъчката и възпаление на жлъчния мехур) са 
съобщени при пациенти, приемащи таблетки атазанавир и ритонавир. Ако развиете признаци или симптоми на камъни 
в жлъчката (болка в дясната или средната горна част на стомаха, треска, гадене и повръщане или пожълтяване на 
кожата и бялото на очите), уведомете незабавно Вашия лекар.

• подуване на панкреаса (панкреатит).Таблетките атазанавир и ритонавир могат да причинят сериозни проблеми с 
панкреаса, което може да доведе до смърт. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате признаци или симптоми на 
панкреатит като:

• гадене
• Повръщане

• стомашна (коремна) болка
• някои пациенти с хемофилияимат повишени проблеми с кървенето с протеазни инхибитори като 

атазанавир и ритонавир.
• промени в телесните мазнини.Тези промени могат да включват увеличено количество мазнини в горната част на 

гърба и шията („биволска гърбица“), гърдите и около багажника. Може да се случи и загуба на мазнини от краката, 
ръцете и лицето. Причината и дългосрочните последици за здравето на тези състояния не са известни към момента.

• синдром на възстановяване на имунната система.Промени във вашата имунна система могат да настъпят, когато започнете да 

приемате лекарства за ХИВ. Вашата имунна система може да стане по-силна и да започне да се бори с инфекциите, които имат
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е бил скрит в тялото ви от дълго време. Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако започнете да имате нови 
симптоми след започване на лечението с ХИВ. При някои пациенти с напреднала HIV инфекция (СПИН) и 
анамнеза за опортюнистична инфекция, признаци и симптоми на възпаление от предишни инфекции могат да 
се появят скоро след започване на анти-HIV лечение.

• Повишаване на нивата на холестерола и триглицеридите.Лечението с таблетки атазанвир и ритонавир може да 
повиши нивата на холестерола и триглицеридите в кръвта Ви. Вашият лекар трябва да прави кръвни изследвания, 
преди да започнете лечението с атазанвир и ритонавир таблетки и редовно да проверява за повишаване на нивата на 
холестерола и триглицеридите.

• алергични реакции.Понякога тези алергични реакции могат да станат тежки и да изискват лечение в болница. 
Трябва незабавно да се обадите на Вашия лекар, ако развиете обрив. Спрете да приематеТаблетки Атазанавир 
и Ритонавир, 300 mg/100 mgи незабавно потърсете медицинска помощ, ако имате някой от следните симптоми 
на тежка алергична реакция:

• затруднено дишане
• хрипове
• замаяност или припадък

• стягане в гърлото или дрезгав глас

• бързо сърцебиене или удари в гърдите (тахикардия)
• изпотяване

• подуване на лицето, устните или езика
• мускулни или ставни болки

• мехури или кожни лезии
• рани в устата или язви

Други чести нежелани реакции на таблетките атазанавир и ритонавир, приемани с други лекарства против ХИВ, включват 

гадене; главоболие; стомашни болки; повръщане; диария; депресия; треска; световъртеж; проблеми със съня; изтръпване, 

изтръпване или парене на ръцете или краката или около устните; мускулна болка; чувство на слабост или умора; обрив; и 

болки в горната и долната част на стомаха (корема).

Каква важна информация трябва да знам за приемането на таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/
100 mg с други лекарства?

Не приемайте таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg, ако приемате следните лекарства (уведомете 

Вашия лекар за всички лекарства, които приемате). Таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg могат да 

причинят сериозни, животозастрашаващи нежелани реакции или смърт, когато се използват с тези лекарства.

• Лекарства за ерготамин: дихидроерготамин, ергоновин, ерготамин и метилергоновин, като ерготрат малеат и 
други (използвани при мигренозно главоболие).

• Пимозид (използван за разстройство на Турет).

• Цизаприд (използван при определени стомашни проблеми).

• Триазолам (използван при безсъние).

• Мидазолам (използван за седация), когато се приема през устата.

• Луразидон

• Амиодарон, дронедарон, флекаинде, пропафенон или хинидин

• Колхицин, ако имате проблеми с бъбреците и/или черния дроб
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Не приемайте следните лекарства с атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg поради
възможни сериозни странични ефекти:

• Иринотекан, използван при рак.

• Индинавир, използван за HIV инфекция. И атазанавир, и индинавир понякога причиняват повишени нива на 

билирубин в кръвта.

• Лекарства за понижаване на холестерола ловастатин или симвастатин.

• Алфузозин, използван за лечение на доброкачествено уголемяване на простатата.

• Силденафил, използван за лечение на белодробна артериална хипертония.

Не приемайте следните лекарства с таблетки атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg, тъй като те могат да намалят 

количеството на атазанавир в кръвта Ви.Това може да доведе до повишен вирусен товар на ХИВ. Може да се развие 

резистентност към атазанавир или кръстосана резистентност към други лекарства за ХИВ:

• Рифампин (използван при туберкулоза).

• жълт кантарион (Hypericum perforatum), билков продукт, продаван като хранителна 
добавка, или продукти, съдържащи жълт кантарион.

• Невирапин, използван за HIV инфекция.

Следните лекарства не се препоръчват с атазанавир и ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg:

• Салметерол и салметерол с флутиказон, използвани за лечение на астма, емфизем/хронична обструктивна 

белодробна болест, известна също като ХОББ.

• Вориконазол, използван за лечение на гъбична инфекция.

• Боцепревир, използван за лечение на хронична инфекция с хепатит С при възрастни.

Следните лекарства може да изискват от вашия доставчик на здравни услуги да наблюдава по-внимателно вашата 

терапия (за някои лекарства може да е необходима промяна в дозата или схемата на дозиране):

• Тадалафил, варденафил или силденафил, използвани за лечение на еректилна дисфункция. Атазанавир може да 

увеличи шансовете за сериозни нежелани реакции, които могат да се случат с тадалафил, варденафил или силденафил. 

Не използвайте тадалафил, варденафил или силденафил, докато приемате атазанавир, освен ако вашият доставчик на 

здравни услуги не ви каже, че е наред.

• Тадалафил или бозентан, използвани за лечение на белодробна артериална хипертония.

• Аторвастатин или розувастатин. Има повишен риск от сериозни нежелани реакции, ако приемате атазанавир с това 

лекарство за понижаване на холестерола.

• Лекарства за нарушение на сърдечния ритъм: амиодарон, лидокаин, хинидин

• Рифабутин, антибиотик, използван за лечение на туберкулоза.

• Бедаквилин

• Бупренорфин или бупренорфин/налоксон, използвани за лечение на болка и пристрастяване към наркотични болкоуспокояващи.

• Бепридил, използван при болки в гърдите.

• Варфарин.

• Трициклични антидепресанти като амитриптилин, дезипрамин, доксепин, тримипрамин, имипрамин или 
протриптилин.
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• Лекарства за предотвратяване на отхвърляне на трансплантиран орган: циклоспорин, сиролимус или такролимус.

• Антидепресантът тразодон.

• Антипсихотик кветиапин.
• Флутиказон пропионат, прилаган през носа или вдишван за лечение на алергични симптоми или астма. Вашият лекар може 

да избере да не Ви държи на флутиказон.

• Колхицин, използван за предотвратяване или лечение на подагра или лечение на фамилна средиземноморска треска.

Следните лекарства може да изискват промяна в дозата или схемата на дозиране на таблетките атазанавир 

и ритонавир, 300 mg/100 mg или другото лекарство:

• саквинавир.

• Ритонавир.

• Ефавиренц.

• Антиациди или буферирани лекарства.

• Диданозин.

• Тенофовир дизопроксил фумарат.

• Рифабутин.

• Блокери на калциевите канали като или дилтиазем, верапамил и др.

• Кларитромицин.

• Лекарства за лошо храносмилане, киселини или язви като низатидин, фамотидин, циметидин или 
ранитидин.

• Антиепилептични лекарства като карбамазепин, фенитоин или фенобарбитал или ламотриджин.

Говорете с вашия доставчик на здравни услуги относно избора на ефективен метод за контрацепция.Таблетки атазанавир и 

ритонавир, 300 mg/100 mg може да повлияят на безопасността и ефективността на хормоналните контрацептиви като 

противозачатъчни хапчета или контрацептивния пластир. Хормоналните контрацептиви не предотвратяват разпространението на 

ХИВ сред другите.

Помня:
1. Познайте всички лекарства, които приемате.

2. Кажете на вашия доставчик на здравни услуги за всички лекарства, които приемате.

3. Не започвайте ново лекарство, без да говорите с вашия доставчик на здравни услуги.

Как да съхранявам таблетките Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg?

• Таблетките атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg трябва да се съхраняват при стайна температура под 30 ºC 

(86 ºF). направинесъхранявайте това лекарство на влажно място, като аптечка в банята или близо до 

кухненската мивка.

• Съхранявайте лекарството в плътно затворен контейнер.

• Излагането на този продукт на висока влажност извън оригиналния или еквивалентен на USP плътен контейнер (150 

ml или по-малко) за повече от 2 седмици не се препоръчва.

• Съхранявайте всички лекарства на място, недостъпно за деца и домашни любимци по всяко време. Не съхранявайте лекарството, което е
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остарял или от който вече не се нуждаете. Изхвърлете неизползваните лекарства чрез програми за обратно 

изхвърляне в общността, когато има такива, или поставете таблетките Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg в 

неузнаваем, затворен контейнер в битовите боклуци.

Обща информация за Атазанавир и Ритонавир таблетки, 300 mg/100 mg

Не приемайте, ако уплътнението над отвора на бутилката е счупено или липсва. Това лекарство е предписано за 

Вашето конкретно състояние. Не използвайте таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg за друго 

състояние. Не давайте таблетки Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg на други хора, дори ако имат същите 

симптоми, които имате. Може да им навреди.Съхранявайте таблетките Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 

mg и всички лекарства на място, недостъпно за деца и домашни любимци.

Това резюме не включва всичко, което трябва да знаете за таблетките атазанавир и ритонавир, 300 mg/100 mg. Понякога 

се предписват лекарства за състояния, които не са споменати в информационните листовки за пациенти. Не забравяйте, 

че нито едно писмено резюме не може да замени внимателното обсъждане с вашия доставчик на здравни услуги. Ако 

искате повече информация, говорете с вашия доставчик на здравни услуги или отидете на www.cipla.com или можете да 

се обадите на 1-866-604-3268.

Какви са съставките в таблетките Атазанавир и Ритонавир, 300 mg/100 mg?

Активна съставка:атазанавир, ритонавир

Неактивни съставки:безводен двуосновен калциев фосфат, колоиден силициев диоксид, коповидон, 
кросповидон, хипромелоза, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, натриев стеарил фумарат, сорбитан 
монолаурат, талк, жълт железен оксид. Таблетките са покрити с филм (opadry II 85G520033 жълт), който е 
направен от лецитин, макрогол (полиетилен гликол), поливинил алкохол-частично хидролизиран, талк, 
титанов диоксид, жълт железен оксид.

Произведен от:
Ципла ООД
Парцел No A – 42 (Init II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
ПИН код: 410 220. 
Индия.

Ревизиран:10/2017 г
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