
MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON NA NAGTATALAGA
Hindi kasama sa mga highlight na ito ang lahat ng impormasyong kailangan para 
magamit ang ATAZANAVIR AT RITONAVIR TABLETS, 300 mg/100 mg nang ligtas at 
epektibo. Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa ATAZANAVIR 
AT RITONAVIR TABLETS.

at kasama ang anaphylaxis, nakakalason na epidermal necrolysis, Stevens-Johnson 
syndrome, bronchospasm at angioedema. Ihinto ang paggamot kung magkaroon ng 
malubhang reaksyon, kabilang ang pantal (5.5)
Hyperbilirubinemia:Karamihan sa mga pasyente ay nakakaranas ng asymptomatic na 
pagtaas sa hindi direktang bilirubin, na nababaligtad sa paghinto. Huwag bawasan ang 
dosis. Kung nangyayari ang kasabay na pagtaas ng transaminase, suriin para sa mga 
alternatibong etiologies (5.6)
Kabuuang pagtaas ng kolesterol at triglyceride:Subaybayan bago ang therapy at pana-
panahon pagkatapos noon. (5.7)
Nephrolithiasis at cholelithiasis ay maynaiulat na. Isaalang-alang ang 
pansamantalang pagkaantala o paghinto (5.8)
Ang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng bagong simula o exacerbations ng diabetes 
mellitus, hyperglycemia (5.9)
Ang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng immune reconstitution syndrome. (5.10) Ang mga 

pasyente ay maaaring magkaroon ng muling pamimigay/akumulasyon ng taba sa katawan. (5.11) 
Hemophilia:Maaaring mangyari ang kusang pagdurugo, at maaaring kailanganin ang karagdagang factor 

VIII (5.12)

ATAZANAVIR at RITONAVIR Tablets, 300 mg/100 mg para sa oral na paggamit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT---------------- Ang Atazanavir at 
Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg, isang kumbinasyon ng isang protease 
inhibitor at CYP3A inhibitor, ay ipinahiwatig para sa paggamit kasama ng iba 
pang mga antiretroviral agent para sa paggamot ng HIV-1 na impeksyon (1)

- - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON------------ Uminom ng 
Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg kasama ng pagkain.

• Mga pasyenteng nasa hustong gulang at bata (hindi bababa sa 6 na taong gulang at tumitimbang 
ng 35 kg):Atazanavir at Ritonavir Tablet, 300 mg/100 mg isang beses araw-araw na may pagkain. 

(2.1)

• Pagbubuntis:Atazanavir at Ritonavir Tablet, 300 mg/100 mg isang beses araw-
araw na may pagkain, na may mga pagbabago sa dosing para sa ilang 
magkakasabay na gamot. (2.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON-------------------- Atazanavir: Ang 
pinakakaraniwang masamang reaksyon (mas malaki sa o katumbas ng 2%) ay 
pagduduwal, paninilaw ng balat/scleral icterus, pantal, pananakit ng ulo, pananakit ng 
tiyan, pagsusuka, insomnia, peripheral neurologic na sintomas, pagkahilo, myalgia, 
pagtatae, depresyon, at lagnat. (6.1, 6.2)
Ritonavir: Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon ay gastrointestinal (kabilang ang 
pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan (itaas at ibaba)), mga 
neurological disturbances (kabilang ang paresthesia at oral paresthesia), pantal, at 
pagkapagod/asthenia (6.1)

- - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE-----------
Tablet: 300 mg atazanavir (katumbas ng 341.7 mg atazanavir sulfate) at 100 
mg ritonavir (3)

Upang mag-ulat ng MGA HINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-ugnayan sa 
CIPLA sa 1- 866-604-3268 o FDA sa 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON-------------------

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay kontraindikado sa mga 
pasyenteng may kilalang hypersensitivity (hal., erythema multiforme, toxic skin 
eruptions, o Stevens-Johnson syndrome) sa alinman sa mga bahagi ng 
produktong ito. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA------------------ Ang magkakasamang pangangasiwa 

ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay maaaring magbago sa konsentrasyon ng iba pang 

mga gamot at iba pang mga gamot ay maaaring magbago sa konsentrasyon ng atazanavir, ritonavir. Ang 

mga potensyal na pakikipag-ugnayan ng droga-droga ay dapat isaalang-alang bago at sa panahon ng 

therapy (4, 5.1, 7, 12.3)

Sabay-sabay na pangangasiwa sa alfuzosin, triazolam, midazolam na ibinibigay sa 
bibig, ergot derivatives, rifampin, irinotecan, lurasidone, lovastatin, simvastatin, 
indinavir, cisapride, pimozide, St. John's wort, at sildenafil kapag na-dose bilang 
REVATIO®. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON------------ Pagbubuntis:
Iminumungkahi ng available na data ng tao at hayop na hindi pinapataas ng atazanavir ang 
panganib ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan sa pangkalahatan kumpara sa rate 
ng background. (8.1)
Paggagatas:Hindi inirerekomenda ang pagpapasuso. (8.2) Hepatitis B o 
C co-infection: Subaybayan ang mga enzyme sa atay (5.3)
Pagkasira ng bato:Huwag gamitin sa mga pasyenteng may karanasan sa paggamot na may end 
stage renal disease na pinamamahalaan ng hemodialysis (2.3, 8.6)
Hepatic impairment:hindi inirerekomenda para sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic 
function (2.4, 8.8)

- - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat----------
Mga abnormalidad sa pagpapadaloy ng puso:Ang pagpapahaba ng agwat ng PR ay maaaring mangyari 

sa ilang mga pasyente. Gumamit nang may pag-iingat sa mga pasyente na may preexisting na 

conduction system disease o kapag pinangangasiwaan kasama ng iba pang mga gamot na maaaring 

pahabain ang pagitan ng PR (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3)

Hepatotoxicity:May naganap na mga pagkamatay. Subaybayan ang paggana ng atay bago at sa 
panahon ng therapy, lalo na sa mga pasyenteng may pinagbabatayan na sakit sa atay, kabilang 
ang hepatitis B at hepatitis C, o may markang pagtaas ng transaminase (5.3, 6.3, 6.4, 8.8)

Pancreatitis:Naganap ang mga pagkamatay; suspindihin ang therapy bilang klinikal na 
naaangkop (5.4)
Allergic Reactions/Hypersensitivity:Ang mga reaksiyong alerdyi ay naiulat

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at pag-label ng 
pasyente na inaprubahan ng FDA.
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay ipinahiwatig kasama ng iba pang mga antiretroviral agent 
para sa paggamot ng impeksyon sa HIV-1.

Mga Limitasyon sa Paggamit:

• Ang paggamit ng atazanavir/ritonavir sa mga pasyenteng may karanasan sa paggamot ay dapat na gabayan ng bilang ng mga 
baseline na pangunahing protease inhibitor resistance substitutions [tingnan angMicrobiology (12.4)].

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON 

Pangkalahatang Mga Rekomendasyon sa Dosing:

• Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay dapat inumin kasama ng pagkain..

• Kapag pinangangasiwaan kasama si H2-Receptor antagonists o proton-pump inhibitors, maaaring kailanganin ang 

paghihiwalay ng dosis.

• Kapag sabay na pinangangasiwaan kasama ng didanosine buffered o enteric-coated formulations, Atazanavir at 

Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay dapat ibigay (kasama ang pagkain) 2 oras bago o 1 oras pagkatapos ng 

didanosine.

2.1 Inirerekomendang Dosis

Mga pasyenteng nasa hustong gulang at bata (hindi bababa sa 6 na taong gulang at tumitimbang ng 35 kg): Ang inirerekomendang dosis ay isang tableta na 

iniinom araw-araw kasama ng pagkain.

2.2 Pagbubuntis

Dosis sa Panahon ng Pagbubuntis at Panahon ng Postpartum:

• Dapat lamang itong ibigay sa mga buntis na kababaihan na may mga strain ng HIV-1 na madaling kapitan sa 
atazanavir, isang bahagi ng Atazanavir at Ritonavir Tablets.
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• Hindi inirerekomenda para sa mga buntis na nakaranas ng paggamot sa panahon ng ikalawa o ikatlong trimester, 

kapag pinangangasiwaan ng alinman sa isang H2-receptor antagonist o tenofovir dahil kailangan ng mas mataas 

na dosis ng atazanavir. Walang sapat na data upang magrekomenda ng dosis ng atazanavir para magamit sa 

parehong H2-receptor antagonist at tenofovir sa mga buntis na nakaranas ng paggamot.

• Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa mga postpartum na pasyente. Gayunpaman, ang mga pasyente ay 
dapat na maingat na subaybayan para sa mga masamang kaganapan dahil ang atazanavir, isang bahagi ng Atazanavir at 
Ritonavir Tablets, ay maaaring mas mataas sa unang 2 buwan pagkatapos ng paghahatid. [Tingnan ang Paggamit sa Mga 
Partikular na Populasyon (8.1) at Clinical Pharmacology (12.3).]

2.3 Pagkasira ng bato

Mga pasyenteng walang muwang sa paggamot:

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato, kabilang ang mga pasyenteng walang muwang sa paggamot na may 

end stage na sakit sa bato na pinangangasiwaan ng hemodialysis.

Mga pasyenteng may karanasan sa paggamot:

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets ay hindi dapat ibigay sa mga pasyenteng may karanasan sa paggamot sa HIV na may end stage renal 

disease na pinangangasiwaan ng hemodialysis. [Tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.7)]. Walang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis para sa iba pang mga pasyenteng nakaranas ng paggamot na may kapansanan sa bato.

2.4 Hepatic Impairment

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablet ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga pasyenteng may kapansanan sa hepatic, dahil 
ang atazanavir na may ritonavir ay hindi pa napag-aralan sa populasyon na iyon. [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.3) at Paggamit 
sa Mga Partikular na Populasyon (8.8)].

3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

Ang Atazanavir at ritonavir tablet ay naglalaman ng 300mg ng atazanavir (katumbas ng 341.7 mg atazanavir sulfate) at 100 
mg ng ritonavir. Ang mga tablet ay may dilaw na kulay na hugis kapsula, biconvex, film coated na mga tablet na may 
debossed na "SVN" sa isang gilid at plain sa kabilang panig.

4 KONTRAINDIKASYON

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay kontraindikado:

• sa mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity (hal., erythema multiforme, toxic skin eruptions, o Stevens-
Johnson syndrome) sa alinman sa mga bahagi ng produktong ito.

• kapag pinagsama-samang pangangasiwa sa mga gamot na lubos na umaasa sa CYP3A o UGT1A1 para sa clearance, at kung saan ang 

mataas na konsentrasyon sa plasma ay nauugnay sa mga seryoso at/o nagbabanta sa buhay na mga kaganapan. Ang mga ito at iba 

pang mga kontraindikadong gamot ay nakalista sa Talahanayan 1.

• kapag pinagsama sa mga gamot na malakas na nag-uudyok sa CYP3A at maaaring humantong sa mas mababang pagkakalantad at 

pagkawala ng bisa ng atazanavir (tingnan ang Talahanayan 1).
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Talahanayan 1: Mga Gamot na Contraindicated Sa Atazanavir at Ritonavir Tablets
Mga gamot sa loob ng klase 
na kontraindikado sa
atazanavirKlase ng Droga Klinikal na Komento

Alpha 1-Adrenoreceptor
Antagonist

Alfuzosin Potensyal para sa tumaas na mga konsentrasyon ng alfuzosin, na 

maaaring magresulta sa hypotension.

Antianginal Ranolazine Potensyal para sa malubha at/o mga reaksyong 

nagbabanta sa buhay.

Antiarrhythmic Amiodarone, dronedarone, 
flecainide, propafenone, 
quinidine

Potensyal para sa cardiac arrythmias

Anti-gout Colchicinea Potensyal para sa malubha at/o mga reaksyong nagbabanta sa 

buhay sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato at/o 

hepatic

Mga antimycobacterial Rifampin Ang Rifampin ay makabuluhang binabawasan ang mga 

konsentrasyon ng atazanavir sa plasma, na maaaring magresulta sa 

pagkawala ng therapeutic effect at pag-unlad ng resistensya.

Mga antineoplastic Irinotecan Pinipigilan ng Atazanavir ang UGT1A1 at maaaring 
makagambala sa metabolismo ng irinotecan, na 
nagreresulta sa pagtaas ng mga lason sa irinotecan.

Antipsychotics Lurasidone Potensyal para sa malubha at/o mga reaksyong 
nagbabanta sa buhay kung ibibigay kasama ng 
atazanavir at ritonavir.

Pimozide Potensyal para sa malubha at/o mga reaksyong 
nagbabanta sa buhay gaya ng cardiac arrhythmias.

Benzodiazepines Triazolam, ibinibigay sa bibig na 
midazolam

Ang triazolam at oral administration na midazolam ay 
malawakang na-metabolize ng CYP3A4.
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng triazolam o oral na 

pangangasiwa ng midazolam na may atazanavir ay maaaring magdulot 

ng malaking pagtaas sa konsentrasyon ng mga benzodiazepine na ito. 

Potensyal para sa malubha at/o nagbabanta sa buhay na mga 

kaganapan tulad ng matagal o tumaas na sedation o respiratory 

depression.

Ergot Derivatives Dihydroergotamine,
ergotamine, ergonovine, 
methylergonovine

Potensyal para sa mga seryoso at/o nagbabanta sa buhay na mga 

kaganapan tulad ng talamak na ergot toxicity na nailalarawan sa 

pamamagitan ng peripheral vasospasm at ischemia ng mga paa't kamay at 

iba pang mga tisyu.

Ahente ng GI Motility Cisapride Potensyal para sa malubha at/o mga reaksyong 
nagbabanta sa buhay gaya ng cardiac arrhythmias.

Mga Produktong Herbal St. John's wort (Hypericum 
perforatum)

Maaaring humantong sa pagkawala ng tugon sa virologic at 
posibleng pagtutol sa atazanavir at ritonavir.

HMG-CoA Reductase
Inhibitor

Lovastatin, simvastatin Potensyal para sa mga seryosong reaksyon tulad ng 
myopathy kabilang ang rhabdomyolysis.

PDE5 Inhibitor Sildenafilbkapag ginamit para sa 
paggamot ng pulmonary
arterial hypertension

Apotential para sa sildenafil-associated adverse events 
(na kinabibilangan ng visual disturbances, hypotension, 
priapism, at syncope).

Mga Inhibitor ng Protease Indinavir Parehong ang atazanavir at indinavir ay nauugnay sa
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hindi direktang (unconjugated) hyperbilirubinemia.

Sedative/hypnotics Oral midazolam, triazolam Nagpatagal o nagpapataas ng sedation o respiratory 
depression.

aTingnan moMga Pakikipag-ugnayan sa Droga, Talahanayan 8 (7)para sa mga dosis ng colchicine sa mga pasyente na may normal na hepatic at renal 

function.

bTingnan moMga Pakikipag-ugnayan sa Droga, Talahanayan 8 (7)para sa co-administration ng sildenafil kapag dosed para sa erectile dysfunction.

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat

5.1 Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga

Atazanavir
Tingnan ang Talahanayan 1 para sa isang listahan ng mga gamot na kontraindikado para sa paggamit sa atazanavir dahil sa mga potensyal na 

nakamamatay na masamang kaganapan, makabuluhang pakikipag-ugnayan sa droga, o pagkawala ng aktibidad ng virologic [Tingnan Contraindications 

(4)]. Mangyaring sumangguni sa Talahanayan 8 para sa itinatag at iba pang potensyal na makabuluhang pakikipag-ugnayan sa gamot [tingnanMga 

Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.3)].

5.2 Mga abnormalidad sa pagpapadaloy ng puso/ pagpapahaba ng agwat ng PR

Atazanavir
Ang Atazanavir ay ipinakita upang pahabain ang pagitan ng PR ng electrocardiogram sa ilang mga pasyente. Sa malusog na mga 
boluntaryo at sa mga pasyente, ang mga abnormalidad sa atrioventricular (AV) na pagpapadaloy ay asymptomatic at sa 
pangkalahatan ay limitado sa first-degree na AV block. Nagkaroon ng mga ulat ng second-degree na AV block at iba pang mga 
abnormalidad sa pagpapadaloy [tingnanMasamang Reaksyon (6.4)atOverdosage (10)]. Sa mga klinikal na pagsubok na may 
kasamang electrocardiograms, ang asymptomatic first-degree na AV block ay naobserbahan sa 5.9% ng mga pasyenteng ginagamot 
sa atazanavir (n=920), 5.2% ng mga pasyenteng ginagamot sa lopinavir/ritonavir (n=252), 10.4% ng mga pasyenteng ginagamot sa 
nelfinavir ( n=48), at 3.0% ng mga pasyenteng ginagamot sa efavirenz (n=329). Sa Pag-aaral AI424-045 asymptomatic firstdegree AV 
block ay naobserbahan sa 5% (6/118) ng atazanavir/ritonavir-treated na mga pasyente at 5% (6/116) ng lopinavir/ritonavir-treated na 
pasyente na may on-study electrocardiogram measurements. Dahil sa limitadong klinikal na karanasan sa mga pasyenteng may 
preexisting na conduction system disease (hal., minarkahang firstdegree AV block o second-o third-degree AV block), ang atazanavir 
ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng ito. [TingnanClinical Pharmacology (12.2)].

Ritonavir
Pinapahaba ng Ritonavir ang pagitan ng PR sa ilang mga pasyente. Ang mga kaso ng second o third degree atrioventricular 
block ay naiulat sa mga pasyente.

Ang Ritonavir ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may pinagbabatayan na structural na sakit sa puso, preexisting na 

conduction system abnormalities, ischemic heart disease, cardiomyopathies, dahil ang mga pasyenteng ito ay maaaring nasa mas mataas na 

panganib para sa pagbuo ng cardiac conduction abnormalities.

Ang epekto sa pagitan ng PR ng magkasabay na pangangasiwa ng ritonavir sa iba pang mga gamot na nagpapahaba sa pagitan ng 
PR (kabilang ang mga blocker ng channel ng calcium, beta-adrenergic blocker, digoxin at atazanavir) ay hindi pa nasusuri. Bilang 
resulta, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng ritonavir kasama ng mga gamot na ito ay dapat isagawa nang may pag-iingat, lalo na 
sa mga gamot na na-metabolize ng CYP3A. Inirerekomenda ang klinikal na pagsubaybay.

5.3 Hepatotoxicity/ Hepatic Reactions 
Atazanavir
Ang pag-iingat ay dapat gawin kapag nagbibigay ng atazanavir sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic dahil ang mga konsentrasyon 

ng atazanavir ay maaaring tumaas. Ang mga pasyente na may pinagbabatayan na hepatitis B o C na mga impeksyon sa viral o namarkahang 

pagtaas ng mga transaminases bago ang paggamot ay maaaring nasa mas mataas na panganib para sa karagdagang pagbuo.

5

Reference ID: 4173147



transaminase elevation o hepatic decompensation. Sa mga pasyenteng ito, ang hepatic laboratory testing ay dapat isagawa 
bago simulan ang therapy na may atazanavir at sa panahon ng paggamot [TingnanMasamang Reaksyon (6.3) atGamitin sa 
Mga Partikular na Populasyon (8.8)].

Ritonavir
Ang mga pagtaas ng hepatic transaminase na higit sa 5 beses sa itaas na limitasyon ng normal, klinikal na hepatitis, at 
jaundice ay nangyari sa mga pasyente na tumatanggap ng ritonavir nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga 
antiretroviral na gamot. Maaaring may mas mataas na panganib para sa pagtaas ng transaminase sa mga pasyenteng 
may pinagbabatayan na hepatitis B o C. Samakatuwid, dapat mag-ingat kapag nagbibigay ng ritonavir sa mga pasyenteng 
may dati nang mga sakit sa atay, abnormalidad ng enzyme sa atay, o hepatitis. Ang pagtaas ng pagsubaybay sa AST/ALT 
ay dapat isaalang-alang sa mga pasyenteng ito, lalo na sa unang tatlong buwan ng paggamot sa ritonavir.Gamitin sa Mga 
Partikular na Populasyon (8.8)].

May mga klinikal na ulat ng hepatic dysfunction, kabilang ang ilang mga pagkamatay. Ang mga ito ay karaniwang 
nangyayari sa mga pasyente na umiinom ng maraming magkakasabay na gamot at/o may advanced na AIDS.

5.4 Pancreatitis
Ang pancreatitis ay naobserbahan sa mga pasyente na tumatanggap ng ritonavir therapy, kabilang ang mga nagkaroon ng 
hypertriglyceridemia. Sa ilang mga kaso, ang mga pagkamatay ay naobserbahan. Ang mga pasyente na may advanced na sakit 
sa HIV ay maaaring nasa mas mataas na panganib ng mataas na triglyceride at pancreatitis [tingnanMga Babala at Pag-iingat 
(5.7)]. Dapat isaalang-alang ang pancreatitis kung ang mga klinikal na sintomas (pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan) o 
mga abnormalidad sa mga halaga ng laboratoryo (tulad ng tumaas na serum lipase o mga halaga ng amylase) na 
nagpapahiwatig ng pancreatitis ay dapat mangyari. Ang mga pasyente na nagpapakita ng mga palatandaan o sintomas na ito ay 
dapat suriin at ang ritonavir therapy ay dapat na ihinto kung ang diagnosis ng pancreatitis ay ginawa.

5.5 Mga Allergic Reaction/Hypersensitivity/Pantal 
Atazanavir
Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok, ang pantal (lahat ng mga grado, anuman ang sanhi) ay naganap sa humigit-kumulang 20%   

ng mga pasyente na ginagamot sa atazanavir. Ang median na oras sa simula ng pantal sa mga klinikal na pag-aaral ay 7.3 na linggo at ang 

median na tagal ng pantal ay 1.4 na linggo. Ang mga pantal ay karaniwang banayad hanggang sa katamtamang maculopapular na 

pagputok ng balat. Ang paggamot-lumalabas na mga salungat na reaksyon ng katamtaman o matinding pantal (na nagaganap sa isang 

rate na mas malaki kaysa sa o katumbas ng 2%) ay ipinakita para sa mga indibidwal na klinikal na pag-aaral [tingnan angMasamang 
Reaksyon (6.1)]. Ang dosing na may atazanavir ay madalas na ipinagpatuloy nang walang pagkaantala sa mga pasyente na nagkaroon ng 

pantal. Ang rate ng paghinto para sa pantal sa mga klinikal na pagsubok ay mas mababa sa 1%. Ang Atazanavir ay dapat na ihinto kung 

magkakaroon ng matinding pantal. Ang mga kaso ng Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme, at nakakalason na pagputok ng 

balat, kabilang ang pantal sa droga, eosinophilia at systemic na sintomas (DRESS) syndrome, ay naiulat sa mga pasyenteng tumatanggap 

ng atazanavir [Tingnan angContraindications (4)].

Ritonavir
Ang mga reaksiyong alerhiya kabilang ang urticaria, banayad na pagsabog ng balat, bronchospasm, at angioedema 
ay naiulat na may ritonavir. Ang mga kaso ng anaphylaxis, toxic epidermal necrolysis (TEN), at Stevens-Johnson 
syndrome ay naiulat din. Ihinto ang paggamot kung magkaroon ng malubhang reaksyon.

5.6 Hyperbilirubinemia
Karamihan sa mga pasyenteng kumukuha ng atazanavir ay nakakaranas ng asymptomatic elevation sa indirect (unconjugated) 
bilirubin na nauugnay sa pagsugpo sa UDP-glucuronosyl transferase (UGT). Ang hyperbilirubinemia na ito ay nababaligtad sa 
paghinto ng atazanavir. Ang mga pagtaas ng hepatic transaminase na nangyayari sa hyperbilirubinemia ay dapat suriin para sa mga 
alternatibong etiologies. Walang pangmatagalang data ng kaligtasan ang magagamit para sa mga pasyente na nakakaranas ng 
patuloy na pagtaas sa kabuuang bilirubin na higit sa 5 beses na ULN. Maaaring isaalang-alang ang alternatibong antiretroviral 
therapy sa atazanavir kung ang jaundice o scleral icterus na nauugnay sa pagtaas ng bilirubin ay nagpapakita ng mga kosmetikong 
alalahanin para sa mga pasyente. Ang pagbabawas ng dosis ng atazanavir ay hindi inirerekomenda mula noong pangmatagalan
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Ang pagiging epektibo ng pinababang dosis ay hindi naitatag [TingnanMasamang Reaksyon (6.1, 6.2)].

5.7 Mga Karamdaman sa Lipid

Ang paggamot sa ritonavir therapy lamang o sa kumbinasyon ng saquinavir ay nagresulta sa malaking pagtaas sa 
konsentrasyon ng kabuuang kolesterol at triglycerides [tingnan angMasamang Reaksyon (6.1)]. Ang pagsusuri sa 
triglyceride at kolesterol ay dapat gawin bago simulan ang ritonavir therapy at sa mga pana-panahong pagitan sa panahon 
ng therapy. Ang mga sakit sa lipid ay dapat pangasiwaan ayon sa klinikal na naaangkop, isinasaalang-alang ang anumang 
potensyal na pakikipag-ugnayan ng droga-droga sa ritonavir
at HMG CoA reductase inhibitors [tingnanContraindications (4)atMga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7)].

5.8 Nephrolithiasis at Cholelithiasis
Ang mga kaso ng nephrolithiasis ay naiulat sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na tumatanggap ng atazanavir therapy. Ang ilang mga 

pasyente ay nangangailangan ng ospital para sa karagdagang pamamahala at ang ilan ay nagkaroon ng mga komplikasyon. Dahil ang mga 

kaganapang ito ay boluntaryong iniulat sa panahon ng klinikal na pagsasanay, ang mga pagtatantya ng dalas ay hindi maaaring gawin. Kung 

mangyari ang mga palatandaan o sintomas ng nephrolithiasis at/o cholelithiasis, maaaring isaalang-alang ang pansamantalang pagkaantala 

o paghinto ng therapy [Tingnan angMasamang Reaksyon (6.4)].

5.9 Panganib ng Malubhang Salungat na Reaksyon Dahil sa Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga

Ang pagsisimula ng atazanavir na may ritonavir, isang CYP3A inhibitor, sa mga pasyenteng tumatanggap ng mga gamot na na-metabolize 

ng CYP3A o ang pagsisimula ng mga gamot na na-metabolize ng CYP3A sa mga pasyente na tumatanggap na ng atazanavir na may 

ritonavir, ay maaaring tumaas ang plasma concentrations ng mga gamot na na-metabolize ng CYP3A. Ang pagsisimula ng mga gamot na 

pumipigil o nag-udyok sa CYP3A ay maaaring tumaas o bumaba sa mga konsentrasyon ng atazanavir na may ritonavir, ayon sa 

pagkakabanggit. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay maaaring humantong sa:

• klinikal na makabuluhang salungat na mga reaksyon, na posibleng humantong sa malubha, nagbabanta sa buhay, o nakamamatay na mga kaganapan 

mula sa mas malawak na pagkakalantad ng magkakasabay na mga gamot.

• klinikal na makabuluhang masamang reaksyon mula sa mas malaking pagkakalantad ng atazanavir na may ritonavir.

• pagkawala ng therapeutic effect ng atazanavir na may ritonavir at posibleng pag-unlad ng paglaban.

Tingnan ang Talahanayan 8 para sa mga hakbang upang maiwasan o pamahalaan ang mga posible at kilalang makabuluhang pakikipag-ugnayan 

sa gamot, kabilang ang mga rekomendasyon sa dosing[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.3)]. Isaalang-alang ang potensyal para 

sa mga pakikipag-ugnayan sa droga bago at sa panahon ng therapy ng atazanavir /ritonavir; suriin ang mga kasabay na gamot sa panahon ng 

therapy ng atazanavir/ritonavir; at subaybayan ang mga salungat na reaksyon na nauugnay sa mga kasabay na gamot[tingnan ang 

Contraindications (4) at Drug Interactions (7)].

5.10 Diabetes Mellitus/Hyperglycemia
Ang bagong-simulang diabetes mellitus, exacerbation ng preexisting diabetes mellitus, at hyperglycemia ay naiulat sa mga 
pasyenteng nahawaan ng HIV na tumatanggap ng protease inhibitor therapy, kabilang ang atazanavir at ritonavir. Ang ilang mga 
pasyente ay nangangailangan ng alinman sa pagsisimula o mga pagsasaayos ng dosis ng insulin o oral hypoglycemic agent para sa 
paggamot sa mga kaganapang ito. Sa ilang mga kaso, naganap ang diabetic ketoacidosis. Sa mga pasyenteng itinigil ang protease 
inhibitor therapy, nagpatuloy ang hyperglycemia sa ilang mga kaso. Dahil ang mga kaganapang ito ay boluntaryong naiulat sa 
panahon ng klinikal na pagsasanay, ang mga pagtatantya ng dalas ay hindi maaaring gawin at isang sanhi ng kaugnayan sa pagitan 
ng protease inhibitor therapy at ang mga kaganapang ito ay hindi naitatag. Isaalang-alang ang pagsubaybay para sa hyperglycemia, 
bagong simula ng diabetes mellitus, o isang exacerbation ng diabetes mellitus [Tingnan ang Masamang Reaksyon (6.4)].

5.11 Immune Reconstitution Syndrome
Ang immune reconstitution syndrome ay naiulat sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na ginagamot ng kumbinasyong 
antiretroviral therapy, kabilang ang atazanavir at ritonavir. Sa paunang yugto ng kumbinasyong antiretroviral na 
paggamot, ang mga pasyente na ang immune system ay tumutugon ay maaaring magkaroon ng pamamaga
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tugon sa tamad o natitirang mga oportunistikong impeksyon (tulad ngMycobacterium aviumimpeksyon, 
cytomegalovirus,Pneumocystis jirovecipneumonia, o tuberculosis), na maaaring mangailangan ng karagdagang 
pagsusuri at paggamot.

Ang mga autoimmune disorder (gaya ng Graves' disease, polymyositis, at Guillain-Barré syndrome) ay naiulat din na 
nangyari sa setting ng immune reconstitution, gayunpaman, ang oras ng pagsisimula ay mas nagbabago, at maaaring 
mangyari maraming buwan pagkatapos ng pagsisimula ng paggamot.

5.12 Muling Pamamahagi ng Taba

Ang muling pamimigay/pag-iipon ng taba sa katawan kabilang ang central obesity, dorsocervical fat enlargement (buffalo 
hump), peripheral wasting, facial wasting, breast enlargement, at "cushingoid appearance" ay naobserbahan sa mga 
pasyenteng tumatanggap ng antiretroviral therapy. Ang mekanismo at pangmatagalang kahihinatnan ng mga kaganapang 
ito ay kasalukuyang hindi alam. Ang isang sanhi na relasyon ay hindi naitatag.

5.13 Hemophilia
May mga ulat ng tumaas na pagdurugo, kabilang ang mga kusang hematoma sa balat at hemarthrosis, sa mga pasyenteng 
may hemophilia type A at B na ginagamot ng protease inhibitors, kabilang ang atazanavir at ritonavir. Sa ilang mga 
pasyente, ang karagdagang kadahilanan VIII ay ibinigay. Sa higit sa kalahati ng mga naiulat na kaso, ang paggamot na may 
mga protease inhibitor ay ipinagpatuloy o muling ipinakilala. Ang isang sanhi ng kaugnayan sa pagitan ng protease 
inhibitor therapy at mga kaganapang ito ay hindi naitatag.

5.14 Paglaban/Cross-resistance
Ang iba't ibang antas ng cross-resistance sa mga protease inhibitor, kabilang ang atazanavir at ritonavir ay naobserbahan. 
Ang paglaban sa atazanavir ay maaaring hindi makahadlang sa kasunod na paggamit ng iba pang protease inhibitors 
[TingnanClinical Pharmacology (12.4)].

5.15 Mga Pagsusuri sa Laboratory

Ang Ritonavir ay ipinakita na nagpapataas ng triglyceride, cholesterol, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK, at uric acid. Ang naaangkop 
na pagsusuri sa laboratoryo ay dapat na isagawa bago simulan ang ritonavir therapy at sa mga pana-panahong pagitan o kung may 
anumang mga klinikal na palatandaan o sintomas na mangyari sa panahon ng therapy.

6
Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay tinalakay nang mas detalyado sa ibang mga seksyon ng label.

• Mga pakikipag-ugnayan sa droga [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.1)]

• Mga abnormalidad sa pagpapadaloy ng puso/pagpapahaba ng pagitan ng PR [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.2)]
• Mga reaksiyong alerdyi/Hypersensitivity/Pantal [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.5)]
• Hepatotoxicity/Hepatic Reactions [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.3)]
• Hyperbilirubinemia [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.6)]
• Nephrolithiasis at cholelithiasis [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.8)]
• Pancreatitis [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.4)]

MGA MASAMANG REAKSIYON

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga adverse reaction rate na naobserbahan sa mga 

klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ikumpara sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi 

sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa pagsasanay.

6.1 Karanasan sa Pagsubok sa Klinikal sa Mga Matanda

Mga Salungat na Reaksyon sa Mga Pasyenteng Pang-adulto sa Paggamot

Ang profile ng kaligtasan ng atazanavir sa mga taong walang muwang sa paggamot ay batay sa 1625 na mga pasyenteng nahawaan ng HIV-1 sa mga 

klinikal na pagsubok. 536 na mga pasyente ang nakatanggap ng atazanavir 300 mg na may ritonavir 100 mg.
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Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon ay pagduduwal, jaundice/sclera icterus, at pantal.

Ang mga piling klinikal na salungat na reaksyon ng katamtaman o matinding intensity ay iniulat sa higit sa o katumbas ng 2% ng mga 

pasyenteng walang muwang sa paggamot na tumatanggap ng kumbinasyon na therapy kasama ang Atazanavir 300 mg na may ritonavir 100 

mg ay ipinakita sa Talahanayan 2.

Talahanayan 2: Napiling Paggamot-Emergent Adverse Reactionang Katamtaman o Malubhang Intensity na Iniulat sa higit sa o 

katumbas ng 2% ng Mga Pasyenteng Walang Pag-iingat sa Paggamot sa Pang-adulto,bPag-aralan ang AI424-138

96 na linggoc 96 na linggoc

Atazanavir 300 mg na may ritonavir 100 mg 

(isang beses araw-araw) at tenofovir

na may emtricitabined

lopinavir 400 mg na may ritonavir
100 mg (dalawang beses araw-araw) 

at tenofovir na may emtricitabined

(n=441) (n=437)

Sistema ng Digestive

Pagduduwal 4% 8%
Paninilaw ng balat/scleral icterus 5% *
Pagtatae 2% 12%

Balat at mga Appendage

Rash 3% 2%
* Walang naiulat sa pangkat ng paggamot na ito.
aKasama ang mga kaganapan ng posible, malamang, tiyak, o hindi alam na kaugnayan sa regimen ng paggamot.
bBatay sa regimen na naglalaman ng atazanavir.
cMedian na oras sa therapy.
dBilang kumbinasyon ng nakapirming dosis: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine isang beses araw-araw.

Mga Salungat na Reaksyon sa Mga Pasyenteng Nasa Matanda na Nakaranas ng Paggamot

Ang profile ng kaligtasan ng atazanavir sa mga nasa hustong gulang na may karanasan sa paggamot ay batay sa 119 na mga pasyenteng nahawaan ng HIV-1 sa mga klinikal na 

pagsubok.

Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon ay jaundice/scleral icterus at myalgia.

Ang mga piling klinikal na masamang reaksyon ng katamtaman o matinding intensity na iniulat sa higit sa o katumbas ng 2% ng mga 

pasyenteng nakaranas ng paggamot na tumatanggap ng Atazanavir/ritonavir ay ipinakita sa Talahanayan 3.

Talahanayan 3: Napiling Paggamot-Emergent Adverse Reactionang Moderate o Severe Intensity
Iniulat sa higit sa o katumbas ng 2% ng Mga Pasyenteng Nakaranas ng Pang-adulto sa Paggamot,b

Pag-aralan ang AI424-045

48 linggoc

atazanavir/ritonavir 300/100 mg
isang beses araw-araw + tenofovir + NRTI

48 linggoc

lopinavir/ritonavir 400/100 mg
dalawang beses araw-arawd+ tenofovir +

NRTI
(n=119) (n=118)
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Katawan sa Kabuuan

Lagnat 2% *
Sistema ng Digestive

Paninilaw ng balat/scleral icterus 9% *
Pagtatae 3% 11%
Pagduduwal 3% 2%

Sistema ng nerbiyos

Depresyon 2% <1%
Musculoskeletal System

Myalgia 4% *
* Walang naiulat sa pangkat ng paggamot na ito.
aKasama ang mga kaganapan ng posible, malamang, tiyak, o hindi alam na kaugnayan sa regimen ng paggamot.
bBatay sa regimen na naglalaman ng atazanavir.
cMedian na oras sa therapy.

Mga Abnormalidad sa Laboratory sa Mga Pasyenteng Walang muwang sa Paggamot

Ang mga porsyento ng mga pasyenteng walang muwang sa paggamot sa mga nasa hustong gulang na ginagamot sa kumbinasyon na therapy kabilang ang 

atazanavir 300 mg na may ritonavir 100 mg na may mga abnormalidad sa Grade 3 hanggang 4 sa laboratoryo ay ipinakita sa Talahanayan 4.

Talahanayan 4: Baitang 3 hanggang 4 na Mga Abnormal sa Laboratory na Iniulat sa higit sa o katumbas ng 2% ng Pang-adulto

Mga Pasyenteng Walang Kabuluhan sa Paggamot,aPag-aralan ang AI424-138

96 na linggobatazanavir 300 mg na 

may ritonavir 100 mg (isang beses

araw-araw) at tenofovir na may

emtricitabined

(n=441)

96 na linggob

lopinavir 400 mg
na may ritonavir 100 mg (dalawang 

beses araw-araw) at tenofovir

na may emtricitabined

(n=437)Variable limitasyonc

Chemistry Mataas

SGOT/AST ≥5.1 x ULN 3% 1%
SGPT/ALT ≥5.1 x ULN 3% 2%
Kabuuang Bilirubin ≥2.6 x ULN 44% <1%
Lipase ≥2.1 x ULN 2% 2%
Creatine Kinase ≥5.1 x ULN 8% 7%
Kabuuang Kolesterol ≥240 mg/dL 11% 25%

Hematology Mababa

Neutrophils <750 cell/mm3 5% 2%
aBatay sa regimen na naglalaman ng atazanavir.
bMedian na oras sa therapy.
cULN = itaas na limitasyon ng normal.
dBilang kumbinasyon ng nakapirming dosis: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine isang beses araw-araw.

Mga Abnormalidad sa Laboratory sa mga Pasyenteng Nakaranas ng Paggamot
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Ang mga porsyento ng mga pasyenteng nakaranas ng pang-adulto sa paggamot na ginagamot sa kumbinasyong therapy kabilang ang 

atazanavir/ritonavir na may Grade 3 hanggang 4 na mga abnormalidad sa laboratoryo ay ipinakita sa Talahanayan 5.

Talahanayan 5: Baitang 3 hanggang 4 na Mga Abnormal sa Laboratory na Iniulat sa higit sa o katumbas ng 2% ng Mga Pasyenteng 

Nakaranas ng Pang-adultong Paggamot, Pag-aaral AI424-045a

48 linggob

atazanavir/ritonavir
300/100 mg isang beses araw-araw

+ tenofovir + NRTI

48 linggob

lopinavir/ritonavir
400/100 mg dalawang beses

araw-arawd+ tenofovir +
NRTI

Variable limitasyonc (n=119) (n=118)

Chemistry Mataas

SGOT/AST ≥5.1 x ULN 3% 3%
SGPT/ALT ≥5.1 x ULN 4% 3%
Kabuuang Bilirubin ≥2.6 x ULN 49% <1%
Lipase ≥2.1 x ULN 5% 6%
Creatine Kinase ≥5.1 x ULN 8% 8%
Kabuuang Kolesterol ≥240 mg/dL 25% 26%
Triglyceride ≥751 mg/dL 8% 12%
Glucose ≥251 mg/dL 5% <1%

Hematology Mababa

Mga platelet <50,000 cell/mm3 2% 3%
Neutrophils <750 cell/mm3 7% 8%

aBatay sa (mga) regimen na naglalaman ng atazanavir.
bMedian na oras sa therapy.
cULN = itaas na limitasyon ng normal.

Mga Lipid, Pagbabago mula sa Baseline sa Mga Pasyenteng Walang Kabuluhan sa Paggamot

Para sa Pag-aaral ng AI424-138 at Pag-aaral ng AI424-034, ang mga pagbabago mula sa baseline sa LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, 

kabuuang kolesterol, at triglyceride ay ipinapakita sa Talahanayan 6.
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Talahanayan 6: Mga Halaga ng Lipid, Mean na Pagbabago mula sa Baseline, Pag-aaral AI424-138

Atazanavir/ritonavira,b lopinavir/ritonavirb,c

Baseli
hindi

Baseli
hindiLinggo 48 Linggo 96 Linggo 48 Linggo 96

mg/d
L

mg/d
L

Chan
ged

mg/d
L

Chan
ged

mg/d
L

mg/d
L

Chan
ged

mg/d
L

Chan
ged

(n=42
8e)

(n=37
2e)

(n=37
2e)

(n=34
2e)

(n=34
2e)

(n=42
4e)

(n=33
5e)

(n=33
5e)

(n=29
1e)

(n=29
1e)

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

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

Kabuuan

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

Triglyceridef 126 145 + 15% 140 + 13% 129 194 + 52% 184 + 50%
a Atazanavir 300 mg na may ritonavir 100 mg isang beses araw-araw na may kumbinasyon ng nakapirming dosis: 300 mg tenofovir, 200 mg 

emtricitabine isang beses araw-araw.
b Ang mga halaga na nakuha pagkatapos ng pagsisimula ng mga serum lipid-reducing agent ay hindi kasama sa mga pagsusuring 

ito. Sa baseline, ang mga serum lipid-reducing agent ay ginamit sa 1% sa lopinavir/ritonavir treatment arm at 1% sa atazanavir/
ritonavir arm. Sa pamamagitan ng Linggo 48, ang mga serum lipid-reducing agent ay ginamit sa 8% sa lopinavir/ritonavir 
treatment arm at 2% sa atazanavir/ritonavir arm. Sa pamamagitan ng Linggo 96, ang mga serum lipid-reducing agent ay ginamit 
sa 10% sa lopinavir/ritonavir treatment arm at 3% sa atazanavir/ritonavir arm.

c Lopinavir 400 mg na may ritonavir 100 mg dalawang beses araw-araw na may kumbinasyon ng nakapirming dosis na 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine 

isang beses araw-araw.
d Ang pagbabago mula sa baseline ay ang ibig sabihin ng mga pagbabago sa loob ng pasyente mula sa baseline para sa mga pasyenteng may parehong baseline 

at Linggo 48 o Linggo 96 na mga halaga at hindi ito isang simpleng pagkakaiba ng mga halaga ng baseline at Linggo 48 o Linggo 96, ayon sa pagkakabanggit.

e

f
Bilang ng mga pasyente na may LDL-cholesterol na sinusukat. Pag-

aayuno.

Mga Lipid, Pagbabago mula sa Baseline sa Mga Pasyenteng Nakaranas ng Paggamot

Para sa Pag-aaral AI424-045, ang mga pagbabago mula sa baseline sa LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, kabuuang kolesterol, at

triglycerides ay ipinapakita sa Talahanayan 7. Ang naobserbahang magnitude ng dyslipidemia ay mas mababa sa 

atazanavir /ritonavir kaysa sa lopinavir/ritonavir. Gayunpaman, ang klinikal na epekto ng naturang mga natuklasan ay hindi 

naipakita.
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Talahanayan 7: Mga Halaga ng Lipid, Mean na Pagbabago mula sa Baseline, Pag-aaral AI424-045

Atazanavir /ritonavira,b lopinavir/ritonavirb,c

Baseline
mg/dL

(n=111e)

Linggo 48
mg/dL
(n=75e)

Linggo 48
Baguhind

(n=74e)

Baseline
mg/dL

(n=108e)

Linggo 48
mg/dL
(n=76e)

Linggo 48
Baguhind

(n=73e)
Kolesterolf 108 98 − 10% 104 103 + 1%

HDL-Cholesterol 40 39 − 7% 39 41 + 2%

Kabuuang Kolesterol 188 170 − 8% 181 187 + 6%

Triglyceridef 215 161 − 4% 196 224 + 30%

a

b
Atazanavir 300 mg isang beses araw-araw + ritonavir + tenofovir + 1 NRTI.

Ang mga halaga na nakuha pagkatapos ng pagsisimula ng mga serum lipid-reducing agent ay hindi kasama sa mga pagsusuring ito. Sa 
baseline, ang mga serum lipid-reducing agent ay ginamit sa 4% sa lopinavir/ritonavir treatment arm at 4% sa atazanavir/ritonavir arm. 
Sa pamamagitan ng Linggo 48, ang mga serum lipid-reducing agent ay ginamit sa 19% sa lopinavir/ritonavir treatment arm at 8% sa 
atazanavir/ritonavir arm.

c

d
Lopinavir/ritonavir (400/100 mg) BID + tenofovir + 1 NRTI.
Ang pagbabago mula sa baseline ay ang ibig sabihin ng mga pagbabago sa loob ng pasyente mula sa baseline para sa mga pasyenteng may parehong 

baseline at Linggo 48 na mga halaga at hindi isang simpleng pagkakaiba ng baseline at Linggo 48 na mga halaga.
e

f
Bilang ng mga pasyente na may LDL-cholesterol na sinusukat. Pag-

aayuno.

6.2 Karanasan sa Klinikal na Pagsubok sa Mga Pasyenteng Pediatric

Ang kaligtasan at pagpapaubaya ng mga kapsula ng atazanavir na may at walang ritonavir ay naitatag sa mga pasyenteng pediatric na hindi 

bababa sa 6 na taong gulang mula sa open-label, multicenter na klinikal na pagsubok. Ang paggamit ng atazanavir sa mga pasyenteng 

pediatric na wala pang 6 taong gulang ay nasa ilalim ng imbestigasyon.

Ang profile ng kaligtasan ng atazanavir sa mga pediatric na pasyente (6 hanggang mas mababa sa 18 taong gulang) 
ay karaniwang katulad ng naobserbahan sa mga klinikal na pag-aaral ng atazanavir sa mga matatanda. Ang 
pinakakaraniwang Grade 2 hanggang 4 na masamang kaganapan (mas malaki kaysa sa o katumbas ng 5%, anuman 
ang sanhi) na iniulat sa mga pasyenteng pediatric ay ubo (21%), lagnat (18%), jaundice/scleral icterus (15%), pantal 
( 14%), pagsusuka (12%), pagtatae (9%), sakit ng ulo (8%), peripheral edema (7%), pananakit ng extremity (6%), nasal 
congestion (6%), oropharyngeal pain (6%), wheezing (6%), at rhinorrhea (6%). Ang asymptomatic second-degree 
atrioventricular block ay naiulat sa mas mababa sa 2% ng mga pasyente. Ang pinakakaraniwang Grade 3 hanggang 
4 na mga abnormalidad sa laboratoryo na nagaganap sa mga pediatric na pasyente ay ang pagtaas ng kabuuang 
bilirubin (mas malaki sa o katumbas ng 3.2 mg/dL, 58%), neutropenia (9%), at hypoglycemia (4%).

Ang Ritonavir, isang bahagi ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, ay pinag-aralan sa 265 pediatric na pasyenteng higit sa 1 buwan hanggang 21 

taong gulang. Ang profile ng masamang kaganapan na naobserbahan sa panahon ng mga klinikal na pagsubok ng pediatric ay katulad ng 

para sa mga pasyenteng nasa hustong gulang.

Ang pagsusuka, pagtatae, at pantal sa balat/allergy ay ang mga klinikal na adverse na kaganapan na nauugnay sa droga na may katamtaman 

hanggang matinding intensity na naobserbahan sa higit sa o katumbas ng 2% ng mga pediatric na pasyente na naka-enroll sa ritonavir clinical 

trials.

Mga Abnormalidad sa Laboratory
Ang mga sumusunod na Grade 3 hanggang 4 na mga abnormalidad sa laboratoryo ay naganap sa higit sa 3% ng mga 
pediatric na pasyente na tumanggap ng paggamot na may ritonavir alinman sa nag-iisa o kasama ng mga reverse 
transcriptase inhibitors: neutropenia (9%), hyperamylasemia (7%), thrombocytopenia (5%), anemia (4%), at mataas na AST
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(3%).

6.3 Mga Pasyenteng Co-infected ng Hepatitis B at/o Hepatitis C Virus
Ang mga pagsusuri sa function ng atay ay dapat na subaybayan sa mga pasyente na may kasaysayan ng hepatitis B o C.

Sa pag-aaral ng AI424-138, 60 pasyente na ginagamot ng atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg isang beses araw-araw, at 51 
pasyente na ginagamot ng lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg dalawang beses araw-araw, bawat isa ay may fixed dose 
tenofoviremtricitabine, ay seropositive para sa hepatitis B at/ o C sa pagpasok sa pag-aaral. Mga antas ng ALT na higit sa 5 
beses na nabuo ang ULN sa 10% (6/60) ng mga pasyenteng ginagamot ng atazanavir/ritonavir at 8% (4/50) ng mga 
pasyenteng ginagamot sa lopinavir/ritonavir. Mga antas ng AST na higit sa 5 beses na nabuo ang ULN sa 10% (6/60) ng mga 
pasyenteng ginagamot sa atazanavir/ritonavir at wala (0/50) sa mga pasyenteng ginagamot sa lopinavir/ritonavir.

Sa pag-aaral ng AI424-045, 20 pasyente na ginagamot ng atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg isang beses araw-araw, at 18 
pasyente na ginagamot ng lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg dalawang beses araw-araw, ay seropositive para sa hepatitis B at/o C 
sa pagpasok ng pag-aaral. Mga antas ng ALT na higit sa 5 beses na nabuo ang ULN sa 25% (5/20) ng mga pasyenteng ginagamot ng 
atazanavir/ritonavir at 6% (1/18) ng mga pasyenteng ginagamot sa lopinavir/ritonavir. Mga antas ng AST na higit sa 5 beses na 
nabuo ang ULN sa 10% (2/20) ng mga pasyenteng ginagamot ng atazanavir/ritonavir at 6% (1/18) ng mga pasyenteng ginagamot sa 
lopinavir/ritonavir.

6.4 Klinikal na Karanasan

Atazanavir, isang bahagi ng Atazanavir at Ritonavir Tablets

Ang mga sumusunod na kaganapan ay natukoy sa panahon ng paggamit ng atazanavir sa postmarketing. Dahil ang mga reaksyong 
ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi alam ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaan na 
tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Katawan sa Kabuuan:edema

Cardiovascular System:second-degree AV block, third-degree AV block, left bundle branch block, QTc 
prolongation [tingnan angMga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Gastrointestinal System:pancreatitis

Hepatic System:mga abnormalidad ng hepatic function

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary:cholelithiasis, cholecystitis, cholestasis.

Metabolic System at Mga Karamdaman sa Nutrisyon:diabetes mellitus, hyperglycemia [tingnanMga Babala at 
Pag-iingat (5.10)]

Musculoskeletal System:arthralgia

Sistema ng bato:nephrolithiasis [tingnanMga Babala at Pag-iingat (5.8)], interstitial nephritis

Balat at Mga Appendage:alopecia, maculopapular rash [tingnanContraindications (4)atMga Babala at Pag-
iingat (5.5)],pangangati, angioedema

Ritonavir, isang bahagi ng Atazanavir at Ritonavir Tablets
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Ang mga sumusunod na masamang kaganapan (hindi nabanggit dati sa label) ay naiulat sa panahon ng paggamit ng ritonavir sa 
postmarketing. Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi alam ang laki, hindi posible 
na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng isang sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa ritonavir.

Katawan sa Kabuuan

Ang pag-aalis ng tubig, kadalasang nauugnay sa mga sintomas ng gastrointestinal, at kung minsan ay nagreresulta 
sa hypotension, o kakulangan sa bato ay naiulat. Ang syncope, orthostatic hypotension, at renal insufficiency ay 
naiulat din nang walang kilalang dehydration.

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng ritonavir na may ergotamine o dihydroergotamine ay nauugnay sa talamak na ergot toxicity 
na nailalarawan sa pamamagitan ng vasospasm at ischemia ng mga paa't kamay at iba pang mga tisyu kabilang ang central nervous 
system.

Cardiovascular System

First-degree AV block, second-degree AV block, third-degree AV block, right bundle branch block ay naiulat na [
tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Ang mga kaganapan sa puso at neurologic ay naiulat kapag ang ritonavir ay pinagsama-samang pinangangasiwaan ng 
disopyramide, mexiletine, nefazodone, fluoxetine, at mga beta blocker. Hindi maibubukod ang posibilidad ng pakikipag-
ugnayan ng gamot.

Endocrine System

Ang Cushing's syndrome at adrenal suppression ay naiulat kapag ang ritonavir ay pinagsama-samang pinangangasiwaan ng 
fluticasone propionate o budesonide.

Sistema ng nerbiyos
Nagkaroon ng mga ulat sa postmarketing ng seizure. Gayundin, tingnan ang Cardiovascular System.

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue

Ang nakakalason na epidermal necrolysis (TEN) ay naiulat.

7
Tingnan dinContraindications (4)atClinical Pharmacology (12.3).

INTERAKSYON SA DROGA

7.1 Potensyal na Makakaapekto sa Iba Pang Mga 

Gamot Atazanavir

Ang Atazanavir ay isang inhibitor ng CYP3A at UGT1A1. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng atazanavir at mga gamot na pangunahing na-

metabolize ng CYP3A o UGT1A1 ay maaaring magresulta sa pagtaas ng mga konsentrasyon sa plasma ng iba pang gamot na maaaring 

magpataas o magpahaba ng therapeutic at masamang epekto nito.

Kapag ang atazanavir na may ritonavir ay pinagsama sa mga substrate ng CYP2C8, hindi inaasahan ang mga klinikal na 
makabuluhang pakikipag-ugnayan. [TingnanClinical Pharmacology, Talahanayan 12 (12.3).]

Ang laki ng mga interaksyon ng gamot na pinagsama-samang gamot sa CYP3A-mediated na gamot ay maaaring magbago kapag ang 

atazanavir ay pinagsama-samang pinangangasiwaan ng ritonavir. Tingnan ang kumpletong impormasyon sa pagrereseta para sa ritonavir
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impormasyon sa mga pakikipag-ugnayan ng gamot sa ritonavir.

Ritonavir

Napag-alaman na ang Ritonavir ay isang inhibitor ng cytochrome P450 3A (CYP3A) at maaaring tumaas ang konsentrasyon ng 
plasma ng mga ahente na pangunahing na-metabolize ng CYP3A. Ang mga ahente na malawakang na-metabolize ng CYP3A at 
may mataas na first pass metabolism ay lumilitaw na ang pinaka-madaling kapitan sa malalaking pagtaas sa AUC (higit sa 3-tiklop) 
kapag sabay na pinangangasiwaan kasama ng ritonavir. Kaya, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng ritonavir sa mga gamot na 
lubos na umaasa sa CYP3A para sa clearance at kung saan ang mataas na konsentrasyon ng plasma ay nauugnay sa mga seryoso 
at/o nagbabanta sa buhay na mga kaganapan ay kontraindikado. Ang sabay na pangangasiwa sa iba pang mga substrate ng 
CYP3A ay maaaring mangailangan ng pagsasaayos ng dosis o karagdagang pagsubaybay.

Pinipigilan din ng Ritonavir ang CYP2D6 sa mas mababang antas. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng mga substrate ng CYP2D6 na may 

ritonavir ay maaaring magresulta sa mga pagtaas (hanggang sa 2-tiklop) sa AUC ng iba pang ahente, na posibleng nangangailangan ng 

proporsyonal na pagbawas ng dosis. Lumilitaw din ang Ritonavir na nag-udyok sa CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, at CYP2B6 pati na rin 

ang iba pang mga enzyme, kabilang ang glucuronosyl transferase.

7.2 Potensyal para sa Iba pang Gamot na Makakaapekto sa Atazanavir

Ang Atazanavir ay isang CYP3A4 substrate; samakatuwid, ang mga gamot na nag-uudyok sa CYP3A4 ay maaaring magpababa ng mga konsentrasyon ng 

atazanavir sa plasma at mabawasan ang therapeutic effect ng atazanavir.

Bumababa ang solubility ng Atazanavir habang tumataas ang pH. Inaasahan ang pagbawas sa konsentrasyon ng atazanavir 
sa plasma kung ang mga proton-pump inhibitor, antacid, buffered na gamot, o H2-Ang mga receptor antagonist ay 
binibigyan ng atazanavir.

7.3 Itinatag at Iba Pang Potensyal na Makabuluhang Pakikipag-ugnayan sa Gamot
Ang Talahanayan 8 ay nagbibigay ng dosing at mga klinikal na rekomendasyon sa mga nasa hustong gulang bilang resulta ng mga pakikipag-

ugnayan ng gamot sa isa o parehong bahagi ng Atazanavir at Ritonavir Tablets. Ang mga rekomendasyong ito ay batay sa alinman sa mga 

pag-aaral sa pakikipag-ugnayan sa droga o mga hinulaang pakikipag-ugnayan dahil sa inaasahang laki ng pakikipag-ugnayan at potensyal 

para sa mga seryosong kaganapan o pagkawala ng bisa.

Talahanayan 8: Itinatag at Iba Pang Potensyal na Makabuluhang Interaksyon sa Gamot: Maaaring Irekomenda ang 
Pagbabago sa Dosis o Regimen Batay sa Mga Pag-aaral sa Pakikipag-ugnayan sa Gamotao Mga Hinulaang Pakikipag-
ugnayan (Nalalapat ang impormasyon sa talahanayan sa atazanavir na mayroon o walang ritonavir, maliban kung iba ang 
ipinahiwatig)

Epekto sa
Konsentrasyon ng

Atazanavir o
Kasabay na Gamot

Kasabay na Klase ng Gamot: Mga 

Tukoy na Gamot Klinikal na Komento

Mga Ahente ng HIV Antiviral

Nucleoside Reverse
Transcriptase Inhibitors 
(NRTIs):
didanosine buffered formulations 
enteric-coated (EC) capsules

↓ atazanavir
↓ didanosine

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng atazanavir na may 

didanosine buffered tablets ay nagresulta sa kapansin-

pansing pagbaba sa pagkakalantad sa atazanavir. 

Inirerekomenda na ang atazanavir ay ibigay (kasama ang 

pagkain)

2 h bago o 1 h pagkatapos ng didanosine buffered 

formulations. Sabay-sabay na pangangasiwa ng 

didanosine EC at atazanavir na may pagkain
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nagreresulta sa pagbaba ng pagkakalantad ng 

didanosine. Kaya, ang atazanavir at didanosine EC 

ay dapat ibigay sa magkaibang oras.

Nucleotide Reverse
Mga Transcriptase Inhibitor: 
tenofovir disoproxil fumarate

↓ atazanavir
↑ tenofovir

Maaaring bawasan ng Tenofovir ang AUC at Cmin

ng atazanavir. Kapag pinagsama-samang pinangangasiwaan ng 

tenofovir sa mga nasa hustong gulang, inirerekomenda na ang 

atazanavir 300 mg ay ibigay kasama ng ritonavir 100 mg at 

tenofovir 300 mg (lahat bilang isang solong pang-araw-araw na 

dosis na may pagkain). Pinapataas ng Atazanavir ang mga 

konsentrasyon ng tenofovir. Ang mekanismo ng pakikipag-

ugnayan na ito ay hindi alam. Ang mas mataas na konsentrasyon 

ng tenofovir ay maaaring magpalakas ng mga salungat na 

kaganapan na nauugnay sa tenofovir, kabilang ang mga sakit sa 

bato. Ang mga pasyente na tumatanggap ng atazanavir at 

tenofovir ay dapat na subaybayan para sa mga salungat na 

kaganapan na nauugnay sa tenofovir. Para sa mga buntis na 

babaeng umiinom ng atazanavir na may ritonavirattenofovir, 

tingnan mo Dosis at Pangangasiwa (2.2).

Non-nucleoside Reverse
Transcriptase Inhibitors 
(NNRTIs):efavirenz

↓ atazanavir Binabawasan ng Efavirenz ang pagkakalantad sa atazanavir.

Huwag sabay na pangasiwaan ang atazanavir na 

may efavirenz dahil sa pagbaba ng pagkakalantad sa 

atazanavir.

Non-nucleoside Reverse
Mga Transcriptase Inhibitor: 
nevirapine

↓ atazanavir
↑ nevirapine

Huwag i-co-administer ang atazanavir na 

may nevirapine dahil:

• Malaking binabawasan ng Nevirapine ang 

pagkakalantad sa atazanavir.

• Potensyal na panganib para sa toxicity na nauugnay 

sa nevirapine dahil sa tumaas na pagkakalantad sa 

nevirapine.

Mga Inhibitor ng Protease:saquinavir 

(malambot na gelatin capsules)

↑ saquinavir Ang mga naaangkop na rekomendasyon sa dosis para sa 

kumbinasyong ito, na mayroon o walang ritonavir, na may 

paggalang sa pagiging epektibo at kaligtasan ay hindi pa 

naitatag. Sa isang klinikal na pag-aaral, ang saquinavir 1200 

mg coadministered na may atazanavir 400 mg at tenofovir 

300 mg (lahat ay binibigyan ng isang beses araw-araw) 

kasama ang nucleoside analogue reverse transcriptase 

inhibitors ay hindi nagbigay ng sapat na bisa [tingnan. Mga 

Klinikal na Pag-aaral (14.2)].

Mga Inhibitor ng Protease:ritonavir ↑ atazanavir Kung ang atazanavir ay sabay na pinangangasiwaan ng 

ritonavir, inirerekumenda na ang atazanavir 300 mg isang 

beses araw-araw ay ibigay kasama ng ritonavir
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100 mg isang beses araw-araw na may pagkain. 

Tingnan ang kumpletong impormasyon sa pagrereseta 

para sa ritonavir para sa impormasyon sa mga 

pakikipag-ugnayan ng gamot sa ritonavir.

Mga Inhibitor ng Protease:iba pa ↑ ibang protease inhibitor Atazanavir/ritonavir:Bagama't hindi pinag-aralan, 

ang sabay-sabay na pangangasiwa ng atazanavir/

ritonavir at iba pang mga protease inhibitor ay 

inaasahang madaragdagan ang pagkakalantad sa 

ibang protease inhibitor. Ang ganitong 

coadministration ay hindi

inirerekomenda.

Mga Ahente ng HCV Antiviral

Mga Inhibitor ng Protease:

boceprevir
↓atazanavir
↓ritonavir

Ang sabay na paggamit ng boceprevir at 
atazanavir/ritonavir ay nagresulta sa pagbawas 
ng steady-state exposure sa atazanavir at 
ritonavir. Coadministration ng
Ang atazanavir/ritonavir at boceprevir ay hindi 

inirerekomenda.

Mga Inhibitor ng Protease:telaprevir ↓ telaprevir
↑ atazanavir

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng telaprevir at 

atazanavir/ritonavir ay nagresulta sa pagbawas ng steady-

state na pagkakalantad sa telaprevir, habang ang steady-

state na pagkakalantad sa atazanavir ay nadagdagan.

Iba pang Ahente

Mga antacid at buffered
mga gamot

↓ atazanavir Inaasahan ang pinababang konsentrasyon ng 

atazanavir sa plasma kung ang mga antacid, 

kabilang ang mga naka-buffer na gamot, ay 

ibinibigay kasama ng atazanavir. Ang Atazanavir ay 

dapat ibigay 2 oras bago o 1 oras pagkatapos ng 

mga gamot na ito.

Antiarrhythmics:amiodarone, 
bepridil, lidocaine (systemic), 
quinidine

↑ amiodarone, bepridil,
lidocaine (systemic),

quinidine

Ang sabay-sabay na pangangasiwa sa atazanavir ay 

may potensyal na magdulot ng malubha at/o 

nakamamatay na masamang pangyayari at hindi pa 

napag-aaralan. Ang pag-iingat ay kinakailangan at 

ang therapeutic concentration monitoring ng mga 

gamot na ito ay inirerekomenda kung ang mga ito 

ay ginagamit kasabay ng atazanavir.

Anticoagulants:warfarin ↑ warfarin Ang sabay-sabay na pangangasiwa sa atazanavir 

ay may potensyal na magdulot ng malubhang at/

o nakamamatay na pagdurugo at hindi pa 

napag-aaralan. Inirerekomenda na subaybayan 

ang INR (International Normalized Ratio).

Mga antidepressant:tricyclic ↑ tricyclic Ang sabay-sabay na pangangasiwa sa atazanavir ay may
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mga antidepressant mga antidepressant potensyal na makagawa ng malubha at/o 

nakamamatay na masamang pangyayari at hindi pa 

napag-aralan. Inirerekomenda ang pagsubaybay sa 

konsentrasyon ng mga gamot na ito kung ginagamit 

ang mga ito kasabay ng atazanavir.

trazodone ↑ trazodone Ang sabay-sabay na paggamit ng trazodone at atazanavir 

na mayroon o walang ritonavir ay maaaring magpapataas 

ng mga konsentrasyon ng trazodone sa plasma. Ang mga 

salungat na kaganapan ng pagduduwal, pagkahilo, 

hypotension, at syncope ay naobserbahan kasunod ng 

sabay-sabay na pangangasiwa ng trazodone at ritonavir. 

Kung ang trazodone ay ginagamit kasama ng isang CYP3A4 

inhibitor tulad ng atazanavir, ang kumbinasyon ay dapat 

gamitin nang may pag-iingat at ang mas mababang dosis 

ng trazodone ay dapat isaalang-alang.

Antiepileptics:
carbamazepine

↓atazanavir
↑carbamazepine

Maaaring pataasin ng Ritonavir ang mga antas ng 

plasma ng carbamazepine. Kung ang mga pasyente na 

nagsisimula ng paggamot sa atazanavir / ritonavir ay 

na-titrate sa isang matatag na dosis ng 

carbamazepine, maaaring kailanganin ang pagbawas 

ng dosis para sa carbamazepine.

phenytoin, phenobarbital ↓atazanavir
↓phenytoin

Ritonavir
maaaring bawasan ang mga antas ng plasma ng 

phenytoin at phenobarbital. Kapag pinagsama 

ang atazanavir na may ritonavir

alinman sa phenytoin o phenobarbital, maaaring 

kailanganin ang pagsasaayos ng dosis ng phenytoin 

o phenobarbital.

↓phenobarbital

lamotrigine ↓lamotrigine Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng lamotrigine at 

atazanavir na may ritonavir ay maaaring mabawasan 

ang mga konsentrasyon ng plasma ng lamotrigine. 

Maaaring kailanganin ang pagsasaayos ng dosis ng 

lamotrigine kapag pinagsama sa atazanavir at 

ritonavir.

Mga antifungal:ketoconazole, 
itraconazole

atazanavir/ritonavir:
↑ ketoconazole
↑ itraconazole

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng 

ketoconazole ay pinag-aralan lamang sa atazanavir 

nang walang ritonavir (nababale-wala na pagtaas 

sa atazanavir AUC at Cmax). Dahil sa epekto ng 

ritonavir sa ketoconazole, ang mataas na dosis ng 

ketoconazole at itraconazole (>200 mg/araw) ay 

dapat gamitin nang maingat sa atazanavir/

ritonavir.

Mga antifungal:voriconazole Atazanavir/ ritonavir Ang Voriconazole ay hindi dapat ibigay sa
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sa mga paksang may 

functional na CYP2C19

allele:
↓voriconazole

↓atazanavir

mga pasyenteng tumatanggap ng atazanavir/ritonavir, 

maliban kung ang pagtatasa ng benepisyo/panganib sa 

pasyente ay nagbibigay-katwiran sa paggamit ng 

voriconazole. Ang mga pasyente ay dapat na maingat na 

subaybayan para sa mga salungat na kaganapan na 

nauugnay sa voriconazole at pagkawala ng alinman sa 

voriconazole o atazanavir efficacy sa panahon ng sabay na 

pangangasiwa ng voriconazole at atazanavir/ritonavir.

Atazanavir/ ritonavir
sa mga paksang walang 

functional CYP2C19

allele:
↑voriconazole

↓atazanavir

Antigout:colchicine ↑ colchicine Ang Atazanavir ay hindi dapat isama sa 
colchicine sa mga pasyente na may 
kapansanan sa bato o hepatic.
Inirerekomendang dosis ng colchicine kapag 
pinangangasiwaan ng atazanavir:

Paggamot ng gout flares:
0.6 mg (1 tablet) para sa 1 dosis, na sinusundan ng 0.3 mg 

(kalahating tablet) makalipas ang 1 oras. Hindi na mauulit 

bago ang 3 araw.

Prophylaxis ng gout flares:
Kung ang orihinal na regimen ay 0.6 mgdalawang beses

isang araw, ang regimen ay dapat iakma sa 0.3 mgisang 

beses sa isang araw.

Kung ang orihinal na regimen ay 0.6 mgminsan
isang araw, ang regimen ay dapat iakma sa 0.3 mg

minsan sa bawat ibang araw.

Paggamot ng familial Mediterranean 
fever (FMF):
Pinakamataas na pang-araw-araw na dosis na 0.6 mg (maaaring ibigay 

bilang 0.3 mg dalawang beses sa isang araw).

Antimycobacterial:rifabutin ↑ rifabutin Ang pagbabawas ng dosis ng rifabutin na hanggang 

75% (hal., 150 mg bawat ibang araw o 3 beses bawat 

linggo) ay inirerekomenda. Nadagdagan

pagsubaybay para sa rifabutin-associated adverse 

reaksyon kabilang ang neutropenia ay

ginagarantiyahan.

bedaquiline ↑ bedaquiline Ang Bedaquiline ay dapat lamang gamitin kasama ng 

ritonavir kung ang benepisyo ng co-administration
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higit sa panganib.

↑ quetiapine Pagsisimula ng atazanavir na may ritonavir sa mga 

pasyente na kumukuha ng quetiapine:

Isaalang-alang ang alternatibong antiretroviral therapy upang 

maiwasan ang mga pagtaas sa quetiapine exposures. Kung 

kinakailangan ang sabay-sabay na pangangasiwa, bawasan ang 

dosis ng quetiapine sa 1/6 ng kasalukuyang dosis at 

subaybayan ang mga salungat na reaksyon na nauugnay sa 

quetiapine. Sumangguni sa

impormasyon sa pagrereseta ng quetiapine para sa 

mga rekomendasyon sa pagsubaybay sa masamang 

reaksyon.

Pagsisimula ng quetiapine sa mga pasyente na kumukuha 

ng atazanavir na may ritonavir:

Sumangguni sa impormasyon sa pagrereseta ng 

quetiapine para sa paunang dosis at titration ng 

quetiapine.

Antipsychotics:quetiapine at 
lurasidone

↑ lurasidone Ang paggamit ng lurasidone ay kontraindikado.

Benzodiazepines:midazolam na 

pinangangasiwaan ng parenteralb

↑ midazolam Ang sabay-sabay na paggamit ng parenteral midazolam 

na may atazanavir ay maaaring magpataas ng plasma 

concentrations ng midazolam.

Ang magkakasamang pangangasiwa ay dapat gawin sa 

isang setting na nagsisiguro ng malapit na klinikal na 

pagsubaybay at naaangkop na medikal na 

pamamahala sa kaso ng respiratory depression at/o 

matagal na sedation. Ang pagbawas ng dosis para sa 

midazolam ay dapat isaalang-alang, lalo na kung higit 

sa isang solong dosis ng midazolam ang ibinibigay. Ang 

sabay-sabay na pangangasiwa ng oral midazolam na 

may atazanavir ay KONTRAINDIKASI.

Mga blocker ng channel ng 

calcium: diltiazem

↑ diltiazem at
desacetyl-diltiazem

Ang pag-iingat ay kinakailangan. Ang pagbawas ng dosis 

ng diltiazem ng 50% ay dapat isaalang-alang. 

Inirerekomenda ang pagsubaybay sa ECG. Ang sabay-

sabay na pangangasiwa ng atazanavir/ritonavir na may 

diltiazem ay hindi napag-aralan.

felodipine, nifedipine, 
nicardipine, at verapamil

↑ channel ng calcium

blocker
Ang pag-iingat ay kinakailangan. Dapat isaalang-alang 

ang titration ng dosis ng calcium channel blocker. Ang 

pagsubaybay sa ECG ay

inirerekomenda.

Endothelin receptor antagonists: 
bosentan

↓ atazanavir
↑ bosentan Coadministration ng bosentan sa mga 

pasyente sa atazanavir/ritonavir:
Para sa mga pasyente na tumatanggap
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atazanavir/ritonavir nang hindi bababa sa 10 araw, 

simulan ang bosentan sa 62.5 mg isang beses araw-

araw o bawat ibang araw batay sa indibidwal na 

pagpaparaya.

Coadministration ng atazanavir/ritonavir sa 
mga pasyente sa bosentan:
Ihinto ang bosentan nang hindi bababa sa 36 na oras bago 

simulan ang atazanavir/ritonavir. Hindi bababa sa 10 araw 

pagkatapos simulan ang atazanavir/ritonavir, ipagpatuloy 

ang bosentan sa 62.5 mg isang beses araw-araw o bawat 

ibang araw batay sa indibidwal na pagpaparaya.

Mga inhibitor ng HMG-CoA reductase: 
atorvastatin, rosuvastatin

↑ atorvastatin
↑ rosuvastatin

Maingat na titrate ang dosis ng atorvastatin at gamitin ang 

pinakamababang kinakailangang dosis. Ang dosis ng 

Rosuvastatin ay hindi dapat lumampas sa 10 mg / araw. Ang 

panganib ng myopathy, kabilang ang

rhabdomyolysis, ay maaaring tumaas kapag ang 

HIV protease inhibitors, kabilang ang atazanavir, 

ay ginagamit kasama ng mga gamot na ito.

H2-Receptor antagonists ↓ atazanavir
Sa mga pasyenteng walang muwang sa paggamot: 

atazanavir 300 mg na may ritonavir 100 mg isang beses 

araw-araw na may pagkain ay dapat

pinangangasiwaan nang sabay-sabay sa, at/o hindi bababa sa 

10 oras pagkatapos, isang dosis ng H2- receptor antagonist. 

Isang H2-Receptor antagonist na dosis na maihahambing sa 

famotidine 20 mg isang beses araw-araw hanggang sa isang 

dosis na maihahambing sa famotidine 40 mg dalawang beses 

araw-araw ay maaaring gamitin kasama ng atazanavir 300 mg 

na may ritonavir 100 mg sa mga pasyenteng walang muwang sa 

paggamot.

Sa mga pasyenteng nakaranas ng paggamot: Sa 

tuwing isang H2-Receptor antagonist ay ibinibigay sa 

isang pasyente na tumatanggap ng atazanavir na may 

ritonavir, ang H2-Receptor antagonist na dosis ay hindi 

dapat lumampas sa isang dosis na maihahambing sa 

famotidine 20 mg dalawang beses araw-araw, at ang 

atazanavir at ritonavir na dosis ay dapat ibigay nang 

sabay-sabay sa, at/o hindi bababa sa 10 oras 

pagkatapos, ang dosis ng H2- receptor antagonist.

• Atazanavir 300 mg na may ritonavir 100 mg isang beses 

araw-araw (lahat bilang isang solong dosis na may
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pagkain) kung kinuha na may H2- receptor 

antagonist. Para sa mga buntis na babaeng 

umiinom ng atazanavir na may ritonavir at isang H

2- receptor antagonist.

• Ang mga tabletang Atazanavir at ritonavir ay hindi 

dapat inumin kasama ng parehong tenofovir at 

isang H2-receptor antagonist dahil kailangan ng 

mas mataas na dosis ng atazanavir.

• Atazanavir 400 mg na may ritonavir 100 mg isang 

beses araw-araw (lahat bilang isang solong dosis na 

may pagkain) kung kinuha kasama ng tenofovir at 

isang H2- receptor antagonist. Para sa mga buntis na 

babaeng umiinom ng atazanavir na may ritonavir at 

parehong tenofovir at isang H2-receptor antagonist, 

tingnanGamitin sa Mga Partikular na Populasyon (8.1).

Mga hormonal na kontraseptibo: 

ethinyl estradiol at

norgestimate o norethindrone

↓ ethinyl estradiol
↑ norgestimatec

Gamitin nang may pag-iingat kung sabay-sabay na 

pangangasiwa ng atazanavir/ritonavir sa bibig

Contraceptive ay isinasaalang-alang. Kung ang 

isang oral contraceptive ay ibinibigay na may 

atazanavir plus ritonavir, ito ay

Inirerekomenda na ang oral contraceptive ay naglalaman 

ng hindi bababa sa 35 mcg ng ethinyl estradiol.

Ang mga potensyal na panganib sa kaligtasan ay 

kinabibilangan ng malaking pagtaas sa pagkakalantad sa 

progesterone. Ang mga pangmatagalang epekto ng 

pagtaas sa konsentrasyon ng progestational agent ay hindi 

alam at maaaring tumaas ang panganib ng insulin 

resistance, dyslipidemia, at acne.

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng atazanavir/

ritonavir kasama ng iba pang hormonal contraceptive 

(hal., contraceptive patch, contraceptive vaginal ring, o 

injectable contraceptive) o oral contraceptive na 

naglalaman ng progestogens maliban sa norethindrone 

o norgestimate, o mas mababa sa 25 mcg ng ethinyl 

estradiol, ay hindi napag-aralan; samakatuwid, ang mga 

alternatibong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay

inirerekomenda.

↑ ethinyl estradiol

Mga immunosuppressant:

cyclosporin, sirolimus, 
tacrolimus

↑ mga immunosuppressant Inirerekomenda ang therapeutic concentration 

monitoring para sa mga immunosuppressant 

agent kapag pinagsama-sama ang atazanavir.

Inhaled beta agonist:salmeterol ↑ salmeterol Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng salmeterol na 

may atazanavir ay hindi inirerekomenda.

23

Reference ID: 4173147



Ang sabay-sabay na paggamit ng salmeterol at 

atazanavir ay maaaring magresulta sa mas mataas na 

panganib ng cardiovascular adverse events na nauugnay 

sa salmeterol, kabilang ang QT

pagpapahaba, palpitations, at sinus 
tachycardia.

Inhaled/nasal steroid:
fluticasone

atazanavir/ritonavir
↑ fluticasone

Ang sabay-sabay na paggamit ng fluticasone 

propionate at atazanavir/ritonavir ay maaaring 

tumaas sa plasma concentrations ng fluticasone 

propionate, na nagreresulta sa makabuluhang 

pagbawas sa serum cortisol concentrations. 

Systemic corticosteroid effect, kabilang ang 

Cushing's syndrome at adrenal

pagsugpo, ay naiulat sa panahon ng klinikal na 

paggamit sa mga pasyente na tumatanggap ng 

ritonavir at inhaled o intranasally na pinangangasiwaan 

ng fluticasone propionate. Kasabay na pangangasiwa 

ng fluticasone propionate at

Ang atazanavir/ritonavir ay hindi inirerekomenda 

maliban kung ang potensyal na benepisyo sa pasyente 

ay mas malaki kaysa sa panganib ng systemic

corticosteroid side effects [tingnanMga 
Babala at Pag-iingat (5.2)].

Mga antibiotic ng Macrolide:

clarithromycin
↑ clarithromycin

↓ 14-OH
clarithromycin

↑ atazanavir

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng atazanavir/

ritonavir na may clarithromycin ay hindi pa napag-aralan.

Opioids:Buprenorphine ↑ buprenorphine
↑ norbuprenorphine

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng buprenorphine at 

atazanavir na mayroon o walang ritonavir ay nagpapataas 

ng konsentrasyon ng plasma ng buprenorphine at 

norbuprenorphine. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng 

atazanavir plus ritonavir na may buprenorphine ay 

nangangailangan ng klinikal na pagsubaybay para sa 

sedation at cognitive effect. Maaaring isaalang-alang ang 

pagbawas ng dosis ng buprenorphine. Ang sabay-sabay na 

pangangasiwa ng buprenorphine at atazanavir na may 

ritonavir ay hindi inaasahang bawasan ang mga 

konsentrasyon ng atazanavir sa plasma. Ang sabay-sabay 

na pangangasiwa ng buprenorphine at atazanavir nang 

walang ritonavir ay maaaring mabawasan ang mga 

konsentrasyon ng atazanavir sa plasma.

Ang atazanavir na walang ritonavir ay 
hindi dapat isama sa buprenorphine.

Mga inhibitor ng PDE5:sildenafil, ↑ sildenafil Ang sabay-sabay na pangangasiwa sa atazanavir ay wala
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tadalafil, vardenafil ↑ tadalafil
↑ vardenafil

ay pinag-aralan ngunit maaaring magresulta sa 

pagtaas ng mga masamang kaganapan na nauugnay 

sa PDE5 inhibitor, kabilang ang hypotension, 

syncope, visual disturbances, at priapism.

Paggamit ng PDE5 inhibitors para sa 
pulmonary arterial hypertension (PAH):

Ang paggamit ng sildenafil para sa 

paggamot ng pulmonary hypertension 

(PAH) ay kontraindikado sa atazanavir 

[tingnan ang Contraindications (4)].
Ang mga sumusunod na pagsasaayos ng dosis ay 

inirerekomenda para sa paggamit ng tadalafil na 

may atazanavir:

Coadministration ng tadalafil sa mga 
pasyente sa atazanavir (may ritonavir o 
wala):
• Para sa mga pasyenteng tumatanggap ng 

atazanavir (mayroon o walang ritonavir) nang 

hindi bababa sa isang linggo, simulan ang 

tadalafil sa 20 mg isang beses araw-araw. 

Taasan sa 40 mg isang beses araw-araw batay sa

indibidwal na pagpaparaya. Kasabay na 

pangangasiwa ng atazanavir (kasama ang

o walang ritonavir) sa mga pasyente sa 

tadalafil:

• Iwasan ang paggamit ng tadalafil kapag 

sinimulan ang atazanavir (na may o

walang ritonavir). Itigil ang tadalafil nang hindi 

bababa sa 24 na oras bago simulan ang 

atazanavir (mayroon man o wala

ritonavir). Hindi bababa sa isang linggo pagkatapos 

simulan ang atazanavir (mayroon o walang 

ritonavir), ipagpatuloy ang tadalafil sa 20 mg isang 

beses araw-araw. Taasan sa 40 mg isang beses 

araw-araw batay sa indibidwal na pagpaparaya.

Paggamit ng PDE5 inhibitors para sa 

erectile dysfunction:

Gumamit ng sildenafil nang may pag-iingat sa mga 

pinababang dosis ng 25 mg bawat 48 oras na may mas mataas na 

pagsubaybay para sa mga salungat na kaganapan.

Gumamit ng tadalafil nang may pag-iingat sa mga 

pinababang dosis na 10 mg bawat 72 oras na may mas mataas na 

pagsubaybay para sa mga salungat na kaganapan.

atazanavir/ritonavir:Gumamit ng vardenafil 

nang may pag-iingat sa mga pinababang dosis na 

hindi hihigit sa 2.5 mg bawat 72 oras na may pagtaas
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pagsubaybay para sa mga masamang kaganapan.

atazanavir:Gumamit ng vardenafil nang may pag-

iingat sa mga pinababang dosis na hindi hihigit sa 2.5 mg 

bawat 24 na oras na may mas mataas na pagsubaybay para 

sa mga salungat na kaganapan.

Mga inhibitor ng proton-pump: 

omeprazole

↓ atazanavir Ang mga konsentrasyon ng plasma ng atazanavir ay 

makabuluhang nabawasan kapag ang atazanavir 400 

mg o atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg isang beses 

araw-araw ay pinangangasiwaan ng omeprazole 40 mg 

isang beses araw-araw, na maaaring magresulta sa 

pagkawala ng therapeutic effect at pagbuo ng 

resistensya.

Sa mga pasyenteng walang muwang sa paggamot:

Ang dosis ng proton-pump inhibitor ay hindi dapat 

lumampas sa isang dosis na maihahambing sa 

omeprazole 20 mg at dapat kunin humigit-

kumulang 12 oras bago ang atazanavir 300 mg na 

may ritonavir 100 mg na dosis.

Sa mga pasyenteng nakaranas ng paggamot: Ang mga 

inhibitor ng proton-pump ay hindi dapat gamitin sa mga 

pasyenteng nakaranas ng paggamot na tumatanggap ng 

atazanavir.

aPara sa magnitude ng mga pakikipag-ugnayan tingnanClinical Pharmacology, Talahanayan 11 at 12 (12.3).

bTingnan moContraindications (4), Talahanayan 1para sa oral administration na midazolam.

cSa kumbinasyon ng atazanavir 300 mg at ritonavir 100 mg isang beses araw-araw.

7.4 Mga Gamot na Walang Naobserbahang Pakikipag-ugnayan sa Atazanavir

Walang klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ng gamot ang naobserbahan kapag ang atazanavir ay pinagsama-samang 
pinangangasiwaan ng methadone, fluconazole, acetaminophen, atenolol, o ang nucleoside reverse transcriptase inhibitors na 
lamivudine o zidovudine[tingnan ang Clinical Pharmacology, (12.3)].

8 GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.1 Pagbubuntis
Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg:

Atazanavir:

Buod ng Panganib

Ang Atazanavir ay nasuri sa isang limitadong bilang ng mga kababaihan sa panahon ng pagbubuntis. Iminumungkahi ng available na data ng 

tao at hayop na hindi pinapataas ng atazanavir ang panganib ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan sa pangkalahatan kumpara sa 

rate ng background[tingnan ang Data].Sa pangkalahatang populasyon ng US, ang tinantyang background na panganib ng mga pangunahing 

depekto sa kapanganakan at pagkakuha sa mga klinikal na kinikilalang pagbubuntis ay 2-4% at 15-20%, ayon sa pagkakabanggit. Walang mga 

malformation na nauugnay sa paggamot ang naobserbahan sa mga daga at kuneho, kung saan ang mga paglalantad ng atazanavir
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ay 0.7-1.2 beses ng mga nasa klinikal na dosis ng tao (300 mg/araw na atazanavir na pinalakas ng 100 mg/araw na ritonavir). 

Kapag ang atazanavir ay ibinibigay sa mga daga sa panahon ng pagbubuntis at sa buong paggagatas, ang reversible 

neonatal growth retardation ay naobserbahan.[tingnan ang Data].

Mga Pagsasaalang-alang sa Klinikal

Mga Pagsasaayos ng Dosis sa panahon ng Pagbubuntis at Panahon ng Postpartum

•
•
mga pagbubukod:

Ang Atazanavir ay dapat ibigay na may ritonavir sa mga buntis na kababaihan.
Para sa mga buntis na pasyente, walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa atazanavir na may mga sumusunod

• Para sa mga buntis na nakaranas ng paggamot sa panahon ng ikalawa o ikatlong trimester, kapag ang atazanavir ay 

pinagsama-samang pinangangasiwaan ng alinman sa isang H2-receptor antagonistoInirerekomenda ang tenofovir DF, 

atazanavir 400 mg na may ritonavir 100 mg isang beses araw-araw. meron

hindi sapat na data upang magrekomenda ng dosis ng atazanavir para magamit sa parehong H2-receptor 
antagonistat tenofovir DF sa mga buntis na nakaranas ng paggamot.

• Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa mga postpartum na pasyente. Gayunpaman, ang mga pasyente ay dapat na maingat 

na subaybayan para sa mga salungat na kaganapan dahil ang mga pagkakalantad sa atazanavir ay maaaring mas mataas sa unang 2 

buwan pagkatapos ng panganganak.[tingnan ang Dosage and Administration (2.2) at Clinical Pharmacology (12.3)].

Mga Salungat na Reaksyon ng Ina

Ang mga kaso ng lactic acidosis syndrome, kung minsan ay nakamamatay, at nagpapakilala ng hyperlactatemia ay naganap sa mga 

buntis na kababaihan na gumagamit ng atazanavir kasama ng mga nucleoside analogues, na nauugnay sa isang pagtaas ng 

panganib ng lactic acidosis syndrome.

Ang hyperbilirubinemia ay madalas na nangyayari sa mga pasyente na umiinom ng atazanavir[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)], 

kabilang ang mga buntis na kababaihan[tingnan ang Data].

Payuhan ang mga buntis na kababaihan ng mga potensyal na panganib ng lactic acidosis syndrome at hyperbilirubinemia.

Mga Masamang Reaksyon sa Pangsanggol/Neonatal

Lahat ng mga sanggol, kabilang ang mga neonates na nalantad sa atazanavirnasa utero, ay dapat na subaybayan para sa pagbuo ng 

malubhang hyperbilirubinemia sa mga unang ilang araw ng buhay[tingnan ang Data].

Data

Data ng Tao

Sa klinikal na pagsubok AI424-182, ang atazanavir/ritonavir (300/100 mg o 400/100 mg) kasama ng zidovudine/

lamivudine ay ibinibigay sa 41 buntis na nahawaan ng HIV sa ikalawa o ikatlong trimester. Sa 39 na kababaihan na 

nakatapos ng pag-aaral, 38 kababaihan ang nakakuha ng HIV RNA na mas mababa sa 50 kopya/mL sa oras ng 

paghahatid. Anim sa 20 (30%) kababaihan sa atazanavir/ritonavir 300/100 mg at 13 sa 21 (62%) kababaihan sa 

atazanavir/ritonavir 400/100 mg ay nakaranas ng hyperbilirubinemia (kabuuang bilirubin na mas mataas
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kaysa o katumbas ng 2.6 beses na ULN). Walang mga kaso ng lactic acidosis na naobserbahan sa klinikal na pagsubok AI424-182.

Ang mga konsentrasyon ng gamot sa Atazanavir sa dugo ng pusod ng pangsanggol ay humigit-kumulang 12% hanggang 19% ng 

mga konsentrasyon ng ina. Sa 40 mga sanggol na ipinanganak sa 40 na buntis na nahawaan ng HIV, lahat ay may mga resulta ng 

pagsusuri na negatibo para sa HIV-1 DNA sa oras ng panganganak at/o sa unang 6 na buwang postpartum. Lahat ng 40 na sanggol 

ay nakatanggap ng antiretroviral prophylactic na paggamot na naglalaman ng zidovudine. Walang katibayan ng matinding 

hyperbilirubinemia (kabuuang antas ng bilirubin na mas mataas sa 20 mg/dL) o talamak o talamak na bilirubin encephalopathy na 

naobserbahan sa mga neonates sa pag-aaral na ito. Gayunpaman, 10/36 (28%) na mga sanggol (6 na mas malaki kaysa o katumbas 

ng 38 linggong pagbubuntis at 4 na mas mababa sa 38 na linggong pagbubuntis) ay may mga antas ng bilirubin na 4 mg/dL o higit 

pa sa loob ng unang araw ng buhay.

Ang kakulangan ng pagkakaiba-iba ng etniko ay isang limitasyon sa pag-aaral. Sa populasyon ng pag-aaral, 33/40 (83%) na mga 

sanggol ay Black/African American, na may mas mababang saklaw ng neonatal hyperbilirubinemia kaysa sa mga Caucasians at 

Asians. Bilang karagdagan, ang mga babaeng may Rh incompatibility ay hindi kasama, pati na rin ang mga kababaihan na 

nagkaroon ng nakaraang sanggol na nagkaroon ng hemolytic disease at/o nagkaroon ng neonatal pathologic jaundice 

(nangangailangan ng phototherapy).

Bukod pa rito, sa 38 mga sanggol na nagkaroon ng mga sample ng glucose na nakolekta sa unang araw ng buhay, 3 ay sapat na 

nakakolekta ng mga sample ng serum glucose na may mga halaga na mas mababa sa 40 mg/dL na hindi maaaring maiugnay sa 

maternal glucose intolerance, mahirap na paghahatid, o sepsis.

Batay sa mga inaasahang ulat mula sa APR ng humigit-kumulang 1600 live na panganganak kasunod ng pagkakalantad sa mga regimen na 

naglalaman ng atazanavir (kabilang ang 1037 live birth sa mga sanggol na nalantad sa unang trimester at 569 na nalantad sa pangalawa/

ikatlong trimester), walang pagkakaiba sa pagitan ng atazanavir at pangkalahatang kapanganakan. mga depekto kumpara sa background ng 

birth defect rate. Sa pangkalahatang populasyon ng US, ang tinantyang background na panganib ng mga pangunahing depekto sa 

kapanganakan sa mga klinikal na kinikilalang pagbubuntis ay 2-4%.

Data ng Hayop

Sa mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop, walang katibayan ng mortalidad o teratogenicity sa mga supling na ipinanganak ng mga hayop 

sa mga antas ng pagkakalantad ng systemic na gamot (AUC) 0.7 (sa mga kuneho) hanggang 1.2 (sa mga daga) na beses na sinusunod sa 

klinikal na dosis ng tao (300 mg/araw. pinalakas ang atazanavir ng 100 mg/araw na ritonavir). Sa pre-at postnatal development studies sa 

daga, ang atazanavir ay nagdulot ng neonatal growth retardation sa panahon ng lactation na bumaliktad pagkatapos ng weaning. Ang 

pagkakalantad ng gamot sa ina sa dosis na ito ay 1.3 beses ang pagkakalantad ng tao sa inirekumendang klinikal na pagkakalantad. Ang 

pinakamababang maternal toxicity ay naganap sa antas ng pagkakalantad na ito.

Ritonavir:
Buod ng Panganib

Ang data ng prospective na pagbubuntis mula sa Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) ay hindi sapat upang masuri nang sapat ang 

panganib ng mga depekto sa panganganak o pagkakuha. Ang available na data mula sa APR ay nagpapakita ng walang pagkakaiba sa rate ng 

pangkalahatang mga depekto sa kapanganakan para sa ritonavir kumpara sa background rate para sa mga pangunahing depekto ng 

kapanganakan na 2.7% sa reference na populasyon ng US ng Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program (MACDP)[tingnan ang Data].
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Sa mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop, walang nakitang ebidensya ng masamang resulta ng pag-unlad na may oral 

administration ng ritonavir sa mga buntis na daga at kuneho. Sa panahon ng organogenesis sa daga at kuneho, ang systemic 

exposure (AUC) ay humigit-kumulang 1/3 na mas mababa kaysa sa pagkakalantad ng tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na 

dosis. Sa rat pre-and post-natal developmental study, ang maternal systemic exposure sa ritonavir ay humigit-kumulang 1/2 ng 

exposure sa mga tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis, batay sa isang body surface area conversion factor[tingnan 
ang Data].

Ang background na panganib ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan at pagkalaglag para sa ipinahiwatig na populasyon ay hindi alam. 

Ang lahat ng pagbubuntis ay may background na panganib ng birth defect, pagkawala, o iba pang masamang resulta. Sa pangkalahatang 

populasyon ng US, ang tinantyang background na panganib ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan at pagkakuha sa mga klinikal na 

kinikilalang pagbubuntis ay 2-4% at 15-20%, ayon sa pagkakabanggit.

Data

Data ng Tao

Batay sa mga inaasahang ulat sa APR ng humigit-kumulang 6100 live births kasunod ng pagkakalantad sa ritonavir-
containing regimens (kabilang ang mahigit 2800 live birth na nalantad sa unang trimester at mahigit 3200 live births 
na nalantad sa ikalawa at ikatlong trimester), walang pagkakaiba sa rate ng kabuuang birth defects para sa ritonavir 
kumpara sa background birth defect rate na 2.7% sa US reference population ng MACDP. Ang pagkalat ng mga 
depekto ng kapanganakan sa mga live birth ay 2.3% (95% CI: 1.7%-2.9%) kasunod ng pagkakalantad sa unang-
trimester sa mga regimen na naglalaman ng ritonavir at 2.9% (95% CI: 2.3%-3.5%) kasunod ng pangalawa at pangatlo 
pagkakalantad sa trimester sa mga regimen na naglalaman ng ritonavir.

Bagama't sa pangkalahatan ay mababa ang placental transfer ng ritonavir at fetal ritonavir concentrations, ang mga 

nakikitang antas ay naobserbahan sa mga sample ng dugo ng cord at neonate na buhok.

Data ng Hayop

Ang Ritonavir ay ibinibigay nang pasalita sa mga buntis na daga (sa 0, 15, 35, at 75 mg/kg/araw) at mga kuneho (sa 0, 25, 50, at 110 mg/kg/araw) sa panahon ng organogenesis (sa mga araw ng pagbubuntis 6 hanggang 17 

at 6 hanggang 19, ayon sa pagkakabanggit). Walang katibayan ng teratogenicity dahil sa ritonavir ang naobserbahan sa mga daga at kuneho sa mga dosis na gumagawa ng systemic exposures (AUC) na katumbas ng 

humigit-kumulang 1/3 na mas mababa kaysa sa pagkakalantad ng tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis. Ang developmental toxicity na naobserbahan sa mga daga (mga maagang resorption, pagbaba ng 

bigat ng katawan ng fetus at pagkaantala ng ossification at mga pagkakaiba-iba ng pag-unlad) ay nangyari sa isang maternally toxic na dosis, sa isang exposure na katumbas ng humigit-kumulang 1/3 na mas mababa 

kaysa sa exposure ng tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis. Ang isang bahagyang pagtaas sa saklaw ng cryptorchidism ay nabanggit din sa mga daga (sa isang maternal na nakakalason na dosis) sa isang 

pagkakalantad na humigit-kumulang 1/5 na mas mababa kaysa sa pagkakalantad ng tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis. Ang developmental toxicity ay naobserbahan sa mga rabbits (resorption, pagbaba 

ng litter size at pagbaba ng fetal weight) sa maternally toxic na dosis na humigit-kumulang 1.8 beses na mas mataas kaysa sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis, batay sa isang body surface area conversion 

factor. Sa pre-and postnatal development study sa mga daga, ang ritonavir ay ibinibigay sa mga dosis na 0, 15, 35, at 60 mg/kg/araw mula sa ika-6 na araw ng pagbubuntis hanggang sa ika-20 araw ng pagkapanganak. Sa 

mga dosis na 60 mg/kg/araw, walang pag-unlad. Napansin ang toxicity sa ritonavir dosage na katumbas ng 1/2 ng inirerekomendang pang-araw-araw na dosis, batay sa isang body surface area conversion factor. Ang 

developmental toxicity ay naobserbahan sa mga rabbits (resorption, pagbaba ng litter size at pagbaba ng fetal weight) sa maternally toxic na dosis na humigit-kumulang 1.8 beses na mas mataas kaysa sa 

inirerekomendang pang-araw-araw na dosis, batay sa isang body surface area conversion factor. Sa pre-and postnatal development study sa mga daga, ang ritonavir ay ibinibigay sa mga dosis na 0, 15, 35, at 60 mg/kg/

araw mula sa ika-6 na araw ng pagbubuntis hanggang sa ika-20 araw ng pagkapanganak. Sa mga dosis na 60 mg/kg/araw, walang pag-unlad. Napansin ang toxicity sa ritonavir dosage na katumbas ng 1/2 ng 

inirerekomendang pang-araw-araw na dosis, batay sa isang body surface area conversion factor. Ang developmental toxicity ay naobserbahan sa mga rabbits (resorption, pagbaba ng litter size at pagbaba ng fetal weight) 

sa maternally toxic na dosis na humigit-kumulang 1.8 beses na mas mataas kaysa sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis, batay sa isang body surface area conversion factor. Sa pre-and postnatal development 

study sa mga daga, ang ritonavir ay ibinibigay sa mga dosis na 0, 15, 35, at 60 mg/kg/araw mula sa ika-6 na araw ng pagbubuntis hanggang sa ika-20 araw ng pagkapanganak. Sa mga dosis na 60 mg/kg/araw, walang pag-unlad. Napansin ang toxicity sa ritonavir dosage na katumbas ng 1/2 ng inirerekomendang pang-araw-araw na dosis, batay sa isang body surface area conversion factor.

8.2 Pagpapasuso

Atazanavir at ritonavir:
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Buod ng Panganib

Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention na ang mga ina na nahawaan ng HIV-1 ay hindi magpapasuso sa 

kanilang mga sanggol upang maiwasan ang panganib ng postnatal transmission ng HIV-1. Natukoy ang Atazanavir sa gatas ng tao at 

limitado ang nai-publish na mga ulat ng data na ang ritonavir ay naroroon sa gatas ng tao. Walang data na makukuha tungkol sa 

mga epekto ng atazanavir at ritonavir sa paggawa ng gatas. Ang Atazanavir ay naroroon sa gatas ng mga lactating na daga at 

nauugnay sa neonatal growth retardation na bumalik pagkatapos ng pag-awat.

Dahil sa parehong potensyal para sa paghahatid ng HIV-1 at potensyal para sa malubhang masamang reaksyon sa mga sanggol na 

pinapasuso, payuhan ang mga kababaihan na huwag magpasuso.

8.3 Mga Babae at Lalaki na may Potensyal na Reproduktibo 

Ritonavir:

Pagpipigil sa pagbubuntis

Ang paggamit ng ritonavir ay maaaring mabawasan ang bisa ng pinagsamang hormonal contraceptive. Payuhan ang mga pasyente na gumagamit ng pinagsamang 

hormonal contraceptive na gumamit ng epektibong alternatibong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis o isang karagdagang paraan ng hadlang ng pagpipigil sa 

pagbubuntis[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.3)].

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay dapat lamang ibigay sa mga pediatric na pasyente na hindi bababa sa 
6 na taong gulang at tumitimbang ng 35 kg.

Ritonavir:Sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na may edad na higit sa 1 buwan hanggang 21 taon, ang aktibidad ng antiviral at profile ng masamang 

kaganapan na nakikita sa mga klinikal na pagsubok at sa pamamagitan ng klinikal na karanasan ay katulad ng para sa mga pasyenteng nasa hustong 

gulang.

8.5 Paggamit ng Geriatric

Ang mga klinikal na pag-aaral ng atazanavir at ritonavir ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga pasyenteng may edad 65 
pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mga mas batang pasyente.
Batay sa isang paghahambing ng mean single-dose pharmacokinetic value para sa Cmaxat AUC, hindi inirerekomenda 
ang pagsasaayos ng dosis batay sa edad. Sa pangkalahatan, ang naaangkop na pag-iingat ay dapat gawin sa 
pangangasiwa at pagsubaybay ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg sa mga matatandang pasyente na 
sumasalamin sa mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o cardiac function, at ng magkakatulad na sakit 
o iba pang therapy sa gamot.

8.6 Edad/Kasarian
Ang isang pag-aaral ng mga pharmacokinetics ng atazanavir, isang bahagi ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, ay isinagawa 
sa mga kabataan (n=29; 18 hanggang 40 taon) at matatanda (n=30; higit sa o katumbas ng 65 taon) malusog na mga paksa. 
Walang mga klinikal na mahahalagang pagkakaiba sa pharmacokinetic na naobserbahan dahil sa edad o kasarian.

8.7 May Kapansanan sa Pag-andar ng Bato

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay hindi dapat ibigay sa mga pasyenteng may karanasan sa 
paggamot sa HIV na may end stage renal disease na pinangangasiwaan ng hemodialysis. [TingnanDosis at 
Pangangasiwa (2.1)].

8.8 May kapansanan sa Hepatic Function
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Ang Atazanavir/ritonavir ay hindi inirerekomenda sa mga pasyente na may anumang antas ng kapansanan sa hepatic dahil 
ang atazanavir na may ritonavir ay hindi pa napag-aralan sa mga pasyenteng may kapansanan sa atay. [TingnanDosis at 
Pangangasiwa (2.4) at Mga Babala at Pag-iingat (5.3).]

10 OVERDOSAGE

Atazanavir
Ang karanasan ng tao sa matinding overdose sa atazanavir ay limitado. Ang mga solong dosis hanggang sa 1200 mg ay kinuha ng 
mga malulusog na boluntaryo nang walang sintomas na hindi kanais-nais na mga epekto. Ang isang overdose sa sarili na 
pinangangasiwaan ng 29.2 g ng atazanavir sa isang pasyenteng nahawaan ng HIV (73 beses sa 400-mg na inirerekomendang dosis) 
ay nauugnay sa asymptomatic bifascicular block at pagpapahaba ng pagitan ng PR. Ang mga pangyayaring ito ay kusang nalutas. Sa 
mataas na dosis na humahantong sa mataas na pagkakalantad sa droga, ang paninilaw ng balat dahil sa hindi direktang 
(unconjugated) hyperbilirubinemia (nang walang kaugnay na pagbabago sa pag-andar ng atay) o pagpapahaba ng agwat ng PR.

Ang paggamot sa labis na dosis na may atazanavir ay dapat na binubuo ng mga pangkalahatang pansuportang hakbang, kabilang 
ang pagsubaybay sa mga vital sign at ECG, at mga obserbasyon sa klinikal na kalagayan ng pasyente. Kung ipinahiwatig, ang pag-
aalis ng hindi hinihigop na atazanavir ay dapat makamit sa pamamagitan ng emesis o gastric lavage. Ang pangangasiwa ng activated 
charcoal ay maaari ding gamitin upang makatulong sa pag-alis ng hindi nasipsip na gamot. Walang tiyak na panlunas para sa labis 
na dosis sa atazanavir. Dahil ang atazanavir ay malawak na na-metabolize ng atay at lubos na nakagapos sa protina, ang dialysis ay 
malamang na hindi kapaki-pakinabang sa makabuluhang pag-alis ng gamot na ito.

Ritonavir
Talamak na Overdosage - Karanasan sa Overdose ng Tao
Ang karanasan ng tao sa matinding overdose sa ritonavir, isang bahagi ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, ay limitado. Isang 
pasyente sa mga klinikal na pagsubok ang kumuha ng ritonavir 1500 mg/araw sa loob ng dalawang araw. Ang pasyente ay nag-ulat 
ng paresthesia na nalutas pagkatapos na mabawasan ang dosis. Ang isang post-marketing na kaso ng renal failure na may 
eosinophilia ay naiulat na may ritonavir overdose.

Ang tinatayang nakamamatay na dosis ng ritonavir ay natagpuan na mas malaki sa 20 beses ang nauugnay na dosis ng tao sa mga daga at 10 

beses ang nauugnay na dosis ng tao sa mga daga.

Pamamahala ng Overdosage
Ang paggamot sa labis na dosis ng ritonavir, isang bahagi ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, ay binubuo ng mga pangkalahatang 
pansuportang hakbang kabilang ang pagsubaybay sa mga vital sign at ECG, at pagmamasid sa klinikal na kalagayan ng pasyente. 
Walang tiyak na antidote para sa labis na dosis sa atazanavir at ritonavir. Kung ipinahiwatig, ang pag-aalis ng hindi nasisipsip na 
gamot ay dapat makamit sa pamamagitan ng emesis o gastric lavage; karaniwang pag-iingat ay dapat sundin upang mapanatili ang 
daanan ng hangin. Ang pangangasiwa ng activated charcoal ay maaari ding gamitin upang tumulong sa pag-alis ng hindi nasipsip na 
gamot. Dahil ang atazanavir at ritonavir ay malawakang na-metabolize ng atay at lubos na nakagapos sa protina, ang dialysis ay 
malamang na hindi kapaki-pakinabang sa makabuluhang pag-alis ng gamot. Dapat kumonsulta sa Certified Poison Control Center 
para sa napapanahong impormasyon sa pamamahala ng labis na dosis sa gamot na ito.

11 PAGLALARAWAN
Ang mga aktibong sangkap sa atazanavir at ritonavir tablet ay atazanavir at ritonavir, na mga HIV-1 
protease inhibitors.

Atazanavir
Ang kemikal na pangalan para sa atazanavir sulfate drug substance ay (3S,8S,9S,12S)-3,12-Bis(1,1- 
dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5 ,6,10,13- 
pentaazatetradecanedioic acid dimethyl ester, sulfate (1:1). Ang molecular formula nito ay C38H52N6O7•H2KAYA4,

31

Reference ID: 4173147



na tumutugma sa isang molekular na timbang na 802.9 (sulfuric acid salt). Ang libreng base molecular weight ay 704.9. Ang 
Atazanavir sulfate ay may sumusunod na pormula sa istruktura:

Ang Atazanavir sulfate ay isang puti hanggang dilaw na mala-kristal na pulbos. Ito ay bahagyang natutunaw sa tubig (4–5 mg/mL, 
katumbas ng libreng base) na may pH ng isang saturated na solusyon sa tubig na humigit-kumulang 1.9 sa 24 ± 3° C.

Ritonavir
Ang Ritonavir ay kemikal na itinalaga bilang 10-Hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1- [2-(1-methylethyl)-4-- 
thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis( phenylmethyl)-2,4,7,12- tetraazatridecan-13-oic acid, 5-thiazolylmethyl ester, [5S-
(5R*,8R*,10R*,11R*)]. Ang molecular formula nito ay C37H48N6O5S2, at ang molecular weight nito ay 720.95. Ang 
Ritonavir ay may sumusunod na pormula sa istruktura:

Ang Ritonavir ay isang white-to-light-tan powder. Ang Ritonavir ay may mapait na lasa ng metal. Ito ay malayang natutunaw 
sa methanol at ethanol, natutunaw sa isopropanol at halos hindi matutunaw sa tubig.

Ang mga tablet na Atazanavir at ritonavir ay magagamit para sa oral administration na binubuo ng 300 mg 
atazanavir (katumbas ng 341.7 mg atazanavir sulfate) at 100 mg ritonavir. Naglalaman din ang tablet ng mga 
sumusunod na hindi aktibong sangkap: anhydrous dibasic calcium phosphate, colloidal silicon dioxide, 
copovidone, crospovidone, hypromellose, lactose monohydrate, magnesium stearate, sodium stearyl 
fumarate, sorbitan monolaurate, talc, at yellow iron oxide. Ang mga tablet ay pinahiran ng isang pelikula 
(opadry II 85G520033 yellow) na gawa sa lecithin, macrogol (polyethylene glycol), polyvinyl alcohol-part 
hydrolyzed, talc, titanium dioxide, yellow iron oxide.

12 CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mekanismo ng Pagkilos
Ang Atazanavir at ritonavir ay mga antiviral na gamot [tingnanClinical Pharmacology (12.4)].

12.2 Pharmacodynamics
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Mga Epekto sa Electrocardiogram 
Atazanavir
Ang konsentrasyon-at depende sa dosis na pagpapahaba ng agwat ng PR sa electrocardiogram ay naobserbahan sa mga 
malulusog na boluntaryo na tumatanggap ng atazanavir. Sa isang pag-aaral na kinokontrol ng placebo (AI424-076), ang 
mean (± SD) maximum na pagbabago sa pagitan ng PR mula sa predose value ay 24 (±15) msec kasunod ng oral dosing na 
may 400 mg ng atazanavir (n=65) kumpara sa 13 (±11) msec kasunod ng dosing na may placebo (n=67). Ang mga 
pagpapahaba ng agwat ng PR sa pag-aaral na ito ay asymptomatic. May limitadong impormasyon sa potensyal para sa isang 
pharmacodynamic na interaksyon sa mga tao sa pagitan ng atazanavir at iba pang mga gamot na nagpapahaba sa pagitan 
ng PR ng electrocardiogram. [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Ang mga epekto ng electrocardiographic ng atazanavir ay natukoy sa isang klinikal na pag-aaral ng pharmacology ng 72 malulusog 
na paksa. Ang mga oral na dosis na 400 mg at 800 mg ay inihambing sa placebo; walang nakadepende sa konsentrasyon na epekto 
ng atazanavir sa pagitan ng QTc (gamit ang pagwawasto ni Fridericia). Noong 1793 na mga pasyenteng nahawaan ng HIV na 
tumatanggap ng mga regimen ng antiretroviral, ang pagpapahaba ng QTc ay maihahambing sa mga regimen ng atazanavir at 
comparator. Walang malusog na paksang ginagamot sa atazanavir o pasyenteng nahawaan ng HIV sa mga klinikal na pagsubok na 
may pagitan ng QTc na higit sa 500 msec [TingnanMga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Ritonavir:Sinuri ang pagitan ng QTcF sa isang randomized, placebo at aktibo (moxifloxacin 400 mg isang beses-araw-araw) na kinokontrol 

na crossover na pag-aaral sa 45 malulusog na matatanda, na may 10 mga sukat sa loob ng 12 oras sa Araw 3. Ang maximum na ibig 

sabihin (95% upper confidence bound) time-matched Ang pagkakaiba sa QTcF mula sa placebo pagkatapos ng baseline correction ay 5.5 

(7.6) milliseconds (msec) para sa 400 mg dalawang beses-araw-araw na ritonavir. Ang Ritonavir 400 mg dalawang beses araw-araw ay 

nagresulta sa araw 3 pagkakalantad sa ritonavir na humigit-kumulang 1.5 beses na mas mataas kaysa sa naobserbahang may ritonavir 600 

mg dalawang beses-araw-araw na dosis sa steady na estado.

Ang pagpapahaba ng agwat ng PR ay napansin din sa mga paksang tumatanggap ng ritonavir sa parehong pag-aaral sa ika-3 araw. Ang 

maximum na mean (95% na agwat ng kumpiyansa) na pagkakaiba mula sa placebo sa agwat ng PR pagkatapos ng pagwawasto ng baseline 

ay 22 (25) msec para sa 400 mg dalawang beses araw-araw na ritonavir[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

12.3 Pharmacokinetics

Pharmacokinetics sa Matanda
Atazanavir at Ritonavir Tablets:Ang pagkakalantad sa Atazanavir kasunod ng pangangasiwa ng mga tabletang kumbinasyon ng 
atazanavir at ritonavir (300 mg/100 mg) ay maihahambing sa pagkakalantad kasunod ng pangangasiwa ng Reyataz (atazanavir) 
Capsules at Norvir (ritonavir) Tablets, kapag ibinibigay sa malulusog na mga boluntaryo sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno at 
pagpapakain.

Atazanavir
Ang mga pharmacokinetics ng atazanavir ay nasuri sa malusog na mga boluntaryong nasa hustong gulang at sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV 

pagkatapos ng pangangasiwa ng atazanavir 300 mg at ritonavir 100 mg isang beses araw-araw (tingnan ang Talahanayan 9).

Talahanayan 9: Steady-State Pharmacokinetics ng Atazanavir sa Healthy Subjects o HIV-Infected Patient
sa Fed State

atazanavir 300 mg at ritonavir 100 mg isang beses araw-araw

Malusog
Mga Paksa (n=28)

Mga Pasyenteng May HIV

(n=10)Parameter

Cmax(ng/mL)

Geometric mean (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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Mean (SD) 6450 (2031) 5233 (3033)

Tmax(h)
Median 2.7 3.0

AUC (ng•h/mL)

Geometric mean (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

Mean (SD) 61435 (22911) 53761 (35294)

T-kalahati (h)

Mean (SD) 18.1 (6.2)a 8.6 (2.3)

Cmin(ng/mL)

Geometric mean (CV %) 1227 (53) 636 (97)

Mean (SD) 1441 (757) 862 (838)

an=26.

Ipinapakita ng Figure 1 ang average na plasma concentrations ng atazanavir sa steady state pagkatapos ng atazanavir 400 mg isang beses araw-araw 

(bilang dalawang 200-mg capsules) na may light meal at pagkatapos ng atazanavir 300 mg (bilang dalawang 150-mg capsules) na may ritonavir 100 mg 

isang beses araw-araw na may isang magaan na pagkain sa mga pasyenteng nasa hustong gulang na nahawaan ng HIV.

Larawan 1:
at 300 mg na may Ritonavir (n=10) para sa HIV-Infected Adult Patient

Mean (SD) Steady-State Plasma Concentrations ng Atazanavir 400 mg (n=13)

Pagsipsip
Ang Atazanavir ay mabilis na hinihigop na may Tmaxng humigit-kumulang 2.5 oras. Ang Atazanavir ay nagpapakita ng mga 
nonlinear na pharmacokinetics na may higit sa dosis-proporsyonal na pagtaas sa AUC at Cmaxmga halaga sa hanay ng dosis 
na 200-800 mg isang beses araw-araw. Nakakamit ang steady state sa pagitan ng Araw 4 at 8, na may akumulasyon na 
humigit-kumulang 2.3-fold.

Epekto ng Pagkain

Atazanavir: Ang pangangasiwa ng atazanavir na may pagkain ay nagpapataas ng bioavailability at binabawasan ang pharmacokinetic 

variability.
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Pamamahagi
Ang Atazanavir ay 86% na nakatali sa mga protina ng serum ng tao at ang pagbubuklod ng protina ay hindi nakasalalay sa konsentrasyon. Ang 

Atazanavir ay nagbubuklod sa parehong alpha-1-acid glycoprotein (AAG) at albumin sa magkatulad na lawak (89% at 86%, ayon sa 

pagkakabanggit).

Metabolismo
Ang Atazanavir ay malawakang na-metabolize sa mga tao. Ang pangunahing biotransformation pathway ng atazanavir sa mga tao 
ay binubuo ng monooxygenation at dioxygenation. Ang iba pang menor de edad na biotransformation pathway para sa atazanavir o 
ang mga metabolite nito ay binubuo ng glucuronidation, N-dealkylation, hydrolysis, at oxygenation na may dehydrogenation. 
Dalawang menor de edad na metabolite ng atazanavir sa plasma ang nailalarawan. Wala alinman sa metabolite ang nagpakitasa 
vitroaktibidad ng antiviral.Sa vitroIminungkahi ng mga pag-aaral na gumagamit ng microsome ng atay ng tao na ang atazanavir ay 
na-metabolize ng CYP3A.

Pag-aalis
Kasunod ng isang solong 400-mg na dosis ng14Ang C-atazanavir, 79% at 13% ng kabuuang radyaktibidad ay nakuhang muli sa mga dumi at 

ihi, ayon sa pagkakabanggit. Ang hindi nabagong gamot ay umabot ng humigit-kumulang 20%   at 7% ng ibinibigay na dosis sa dumi at ihi, 

ayon sa pagkakabanggit. Ang ibig sabihin ng pag-aalis ng kalahating buhay ng atazanavir sa mga malulusog na boluntaryo (n=214) at mga 

pasyenteng nasa hustong gulang na nahawaan ng HIV (n=13) ay humigit-kumulang 7 oras sa steady state kasunod ng dosis na 400 mg araw-

araw na may magaan na pagkain.

Sa isang pag-aaral ng limang paksa na tumatanggap ng 600 mg na dosis ng14C-ritonavir oral solution, 11.3 ± 2.8% ng dosis 
ay pinalabas sa ihi, na may 3.5 ± 1.8% ng dosis na inilabas bilang hindi nabagong gamot sa magulang. Sa pag-aaral na 
iyon, 86.4 ± 2.9% ng dosis ang nailabas sa dumi na may 33.8 ± 10.8% ng dosis na nailabas bilang hindi nabagong gamot sa 
magulang. Sa maraming dosing, ang akumulasyon ng ritonavir ay mas mababa kaysa sa hinulaang mula sa isang dosis na 
posibleng dahil sa pagtaas ng clearance na nauugnay sa oras at dosis.

Mga Epekto sa Electrocardiogram

Ritonavir:Sinuri ang pagitan ng QTcF sa isang randomized, placebo at aktibo (moxifloxacin 400 mg isang beses-araw-araw) na kinokontrol 

na crossover na pag-aaral sa 45 malulusog na matatanda, na may 10 mga sukat sa loob ng 12 oras sa Araw 3. Ang maximum na ibig 

sabihin (95% upper confidence bound) time-matched Ang pagkakaiba sa QTcF mula sa placebo pagkatapos ng baseline correction ay 5.5 

(7.6) milliseconds (msec) para sa 400 mg dalawang beses-araw-araw na ritonavir. Ang Ritonavir 400 mg dalawang beses araw-araw ay 

nagresulta sa araw 3 pagkakalantad sa ritonavir na humigit-kumulang 1.5 beses na mas mataas kaysa sa naobserbahang may ritonavir 600 

mg dalawang beses-araw-araw na dosis sa steady na estado.

Ang pagpapahaba ng agwat ng PR ay napansin din sa mga paksang tumatanggap ng ritonavir sa parehong pag-aaral sa ika-3 araw. Ang 

maximum na mean (95% na agwat ng kumpiyansa) na pagkakaiba mula sa placebo sa agwat ng PR pagkatapos ng pagwawasto ng baseline 

ay 22 (25) msec para sa 400 mg dalawang beses araw-araw na ritonavir[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Mga Espesyal na Populasyon

Pediatrics
Ang Atazanavir at Ritonavir Tablet ay hindi dapat ibigay sa mga pasyenteng pediatric na nahawaan ng HIV-1 na wala pang 6 
taong gulang at tumitimbang ng mas mababa sa 35 kg.

Pagbubuntis
Atazanavir at Ritonavir: Ang data ng pharmacokinetic mula sa mga babaeng buntis na nahawaan ng HIV na tumatanggap 
ng mga kapsula ng atazanavir na may ritonavir ay ipinakita sa Talahanayan 10.
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Talahanayan 10: Steady-State Pharmacokinetics ng Atazanavir na may ritonavir sa HIV-Infected Pregnant
Babae sa Fed State

Atazanavir 300 mg na may ritonavir 100 mg

Parameter ng Pharmacokinetic 2nd Trimester
(n=5a)

3rd Trimester
(n=20)

Postpartumb

(n=34)

Cmaxng/mL 3078.85 3291.46 5721.21

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

Geometric mean (CV%) (43) (43) (32)
Cminng/mLc 538.70 668.48 1462.59

Geometric mean (CV%) (46) (50) (45)
aAng available na data sa ika-2 trimester ay limitado.
bAng pinakamataas na konsentrasyon ng Atazanavir at mga AUC ay natagpuan na humigit-kumulang 28 hanggang 43% na mas mataas sa panahon ng

postpartum period (4 hanggang 12 linggo) kaysa sa mga naobserbahan sa kasaysayan sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV, hindi buntis. Ang mga 

konsentrasyon ng atazanavir plasma trough ay humigit-kumulang 2.2 beses na mas mataas sa panahon ng postpartum kung ihahambing sa mga 

naobserbahan sa kasaysayan sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV, hindi buntis.

cCminay konsentrasyon 24 na oras pagkatapos ng dosis.

Pagkasira ng bato

Sa malusog na mga paksa, ang renal elimination ng hindi nabagong atazanavir ay humigit-kumulang 7% ng ibinibigay na 
dosis. Ang Atazanavir ay pinag-aralan sa mga paksang nasa hustong gulang na may malubhang kapansanan sa bato (n=20), 
kabilang ang mga nasa hemodialysis, sa maraming dosis na 400 mg isang beses araw-araw. Ang ibig sabihin ng atazanavir C
maxay 9% na mas mababa, AUC ay 19% na mas mataas, at Cminay 96% na mas mataas sa mga subject na may matinding renal 
impairment na hindi sumasailalim sa hemodialysis (n=10), kaysa sa edad-, weight-, at gender-matched subject na may 
normal na renal function. Sa isang 4 na oras na sesyon ng dialysis, 2.1% ng ibinibigay na dosis ay inalis. Kapag ang atazanavir 
ay pinangangasiwaan bago, o pagkatapos ng hemodialysis (n=10), ang geometric na paraan para sa Cmax, AUC, at Cminay 
humigit-kumulang 25% hanggang 43% na mas mababa kumpara sa mga paksang may normal na renal function. Ang 
mekanismo ng pagbaba na ito ay hindi alam. Ang Atazanavir ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa HIV-treatment 
nakaranasang mga pasyente na may end stage renal disease na pinangangasiwaan ng hemodialysis[tingnan ang Dosis at 
Pangangasiwa (2.3)].

Hepatic Impairment

Ang mga pharmacokinetics ng atazanavir kasama ng ritonavir ay hindi pinag-aralan sa mga paksang may kapansanan sa 

hepatic; kaya, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng atazanavir na may ritonavir ay hindi inirerekomenda para gamitin sa mga 

pasyente na may anumang antas ng kapansanan sa hepatic.[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.4)].

Data ng Pakikipag-ugnayan sa Droga

Atazanavir
Ang Atazanavir ay isang metabolismo na umaasa sa CYP3A inhibitor, na may Khindi aktibohalaga ng 0.05 hanggang 0.06 min-1at Ki

halaga ng 0.84 hanggang 1.0 µM. Ang Atazanavir ay isa ring direktang inhibitor para sa UGT1A1 (Ki=1.9 µM) at CYP2C8 (Ki

=2.1 µM).

Ipinakita ang Atazanavirsa vivohindi upang himukin ang sarili nitong metabolismo, o pataasin ang biotransformation 
ng ilang mga gamot na na-metabolize ng CYP3A. Sa isang multiple-dose study, bumaba ang atazanavir
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ang urinary ratio ng endogenous 6β-OH cortisol sa cortisol kumpara sa baseline, na nagpapahiwatig na ang produksyon ng CYP3A 
ay hindi naiimpluwensyahan.

Ang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ay hindi inaasahan sa pagitan ng atazanavir at mga substrate ng CYP2C19, CYP2C9, 

CYP2D6, CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2, o CYP2E1. Ang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ay hindi inaasahan sa pagitan ng 

atazanavir kapag pinangangasiwaan kasama ng ritonavir at mga substrate ng CYP2C8. Tingnan ang kumpletong impormasyon sa 

pagrereseta para sa ritonavir para sa impormasyon sa iba pang potensyal na pakikipag-ugnayan ng gamot sa ritonavir.

Batay sa mga kilalang metabolic profile, hindi inaasahan ang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ng gamot sa 
pagitan ng atazanavir at dapsone, trimethoprim/sulfamethoxazole, azithromycin, o erythromycin. Ang Atazanavir ay hindi 
nakikipag-ugnayan sa mga substrate ng CYP2D6 (hal., nortriptyline, desipramine, metoprolol).

Ang mga pag-aaral sa interaksyon ng droga ay isinagawa kasama ng atazanavir at iba pang mga gamot na malamang na magkakasamang 

pangangasiwa at ilang mga gamot na karaniwang ginagamit bilang mga probe para sa mga pharmacokinetic na pakikipag-ugnayan. Ang mga 

epekto ng coadministration ng atazanavir sa AUC, Cmax, at Cminay buod sa Talahanayan 11 at 12. Ni didanosine EC o diltiazem ay walang 

makabuluhang epekto sa mga pagkakalantad sa atazanavir (tingnan ang Talahanayan 12 para sa epekto ng atazanavir sa didanosine EC o 

diltiazem na pagkakalantad). Ang Atazanavir ay walang makabuluhang epekto sa mga pagkakalantad ng didanosine (kapag ibinibigay bilang 

buffered tablet), stavudine, o fluconazole. Para sa impormasyon tungkol sa mga klinikal na rekomendasyon, tingnan angMga Pakikipag-
ugnayan sa Droga (7).

Talahanayan 11: Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Mga Parameter ng Pharmacokinetic para sa Atazanavir sa Presensya ng

Mga Coadministrated na Drogaa

Ratio (90% Confidence Interval) ng
Atazanavir Pharmacokinetic

Mga parameter na may/wala

Pinagsamang Gamot;
Walang Epekto = 1.00

Coadministrated
Gamot

Dosis/Iskedyul
Coadministrated

Gamot

atazanavir
Dosis/Iskedyul Cmax AUC Cmin

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

400 mg QD, d 1−11 (n=19) 1.00
(0.89, 1.12)

0.93
(0.85, 1.01)

0.74
(0.65, 0.86)

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

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD,

d 10-31

atazanavir:
0.75

(0.64-0.88)

atazanavir:
0.65

(0.55-0.78)

atazanavir:
0.51

(0.44-0.61)
clarithromycin 500 mg BID, d 7−10 

(n=29) at 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)
didanosine (ddI)
(mga naka-buffer na tablet)

kasama ang stavudine

(d4T)b

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

(n=31)

400 mg x 1 dosis
kasabay ng ddI

at 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 dosis, 
d4T: 40 mg x 1 dosis

(n=32)

400 mg x 1 dosis 1 oras pagkatapos

ddI + d4T (n=32)
1.12

(0.67, 1.18)
1.03

(0.64, 1.67)
1.03

(0.61, 1.73)

ddI (enteric-coated
[EC] mga kapsula)c

400 mg d 8 (pinakain) 

(n=34) 400 mg d 19

(pinakain) (n=31)

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

QD, d 9−19 (n=31)

1.03
(0.93, 1.14)

1.04

0.99
(0.91, 1.08)

1.00

0.98
(0.89, 1.08)

0.87
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(1.01, 1.07) (0.96, 1.03) (0.82, 0.92)
diltiazem 180 mg QD, d 7−11 

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

(0.96, 1.11)
1.00

(0.95, 1.05)
0.98

(0.90, 1.07)
efavirenz 600 mg QD, d 7−20

(n=27)
400 mg QD, d 1−20 (n=27) 0.41

(0.33, 0.51)
0.26

(0.22, 0.32)
0.07

(0.05, 0.10)
600 mg QD, d 7−20

(n=13)
400 mg QD, d 1−6 (n=23) 

pagkatapos ay 300 mg/ritonavir 100

mg QD, 2 h bago ang 
efavirenz, d 7−20 (n=13)

1.14
(0.83, 1.58)

1.39
(1.02, 1.88)

1.48
(1.24, 1.76)

600 mg QD, d 11–24
(pm) (n=14)

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

(n=22), pagkatapos ay 400 mg 

QD/ritonavir 100 mg QD,

d 11–24 (pm),
(kasabay ng
efavirenz) (n=14)

1.17
(1.08, 1.27)

1.00
(0.91, 1.10)

0.58
(0.49, 0.69)

famotidine 40 mg BID, d 7−12
(n=15)

400 mg QD, d 1−6 (n=45),
d 7−12 (sabay-sabay
pangangasiwa) (n=15)

0.53
(0.34, 0.82)

0.59
(0.40, 0.87)

0.58
(0.37, 0.89)

40 mg BID, d 7−12
(n=14)

400 mg QD (pm), d 1−6 (n=14), 

d 7−12 (10 h pagkatapos,

2 oras bago ang famotidine)

(n=14)

1.08
(0.82, 1.41)

0.95
(0.74, 1.21)

0.79
(0.60, 1.04)

40 mg BID, d 11−20
(n=14)d

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, d 1−10 (n=46), d 
11−20d(sabay-sabay na 
pangangasiwa) (n=14)

0.86
(0.79, 0.94)

0.82
(0.75, 0.89)

0.72
(0.64, 0.81)

20 mg BID, d 11−17
(n=18)

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

d 11−17 (am)
(sabay-sabay

administrasyon kasama si am

famotidine) (n=18)e,f

0.91
(0.84, 0.99)

0.90
(0.82, 0.98)

0.81
(0.69, 0.94)

40 mg QD (pm),
d 18−24 (n=20)

300 mg QD/ritonavir 100 mg 
QD/tenofovir 300 mg QD, d 
1−10 (am) (n=39), d 18−24 
(am) (12 h pagkatapos ng 
pm famotidine) (n=20)f

0.89
(0.81, 0.97)

0.88
(0.80, 0.96)

0.77
(0.63, 0.93)

40 mg BID, d 18−24
(n=18)

300 mg QD/ritonavir 100 mg 
QD/tenofovir 300 mg QD, d 
1−10 (am) (n=39), d 18−24 
(am) (10 h pagkatapos

pm famotidine at 2 h 
bago ang 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)f

40 mg BID, d 11−20
(n=15)

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

pagkatapos ay 400 mg QD/

ritonavir 100 mg QD,

d 11−20 (am) (n=15)

1.02
(0.87, 1.18)

1.03
(0.86, 1.22)

0.86
(0.68, 1.08)

fluconazole 200 mg QD, d 11−20
(n=29)

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

(n=19), d 11−20 (n=29)

1.03
(0.95, 1.11)

1.04
(0.95, 1.13)

0.98
(0.85, 1.13)

ketoconazole 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)

nevirapineg,h 200 mg BID, d 1–23
(n=23)

300 mg QD/ritonavir 100 mg 

QD, d 4–13, pagkatapos ay 400 

mg QD/ritonavir 100 mg

QD, d 14–23 (n=23)i

0.72
(0.60, 0.86)

1.02
(0.85, 1.24)

0.58
(0.48, 0.71)

0.81
(0.65, 1.02)

0.28
(0.20, 0.40)

0.41
(0.27, 0.60)

omeprazole 40 mg QD, d 7−12
(n=16)j

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

0.04
(0.04, 0.05)

0.06
(0.05, 0.07)

0.05
(0.03, 0.07)

40 mg QD, d 11−20
(n=15)j

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

0.28
(0.24, 0.32)

0.24
(0.21, 0.27)

0.22
(0.19, 0.26)

20 mg QD, d 17−23
(am) (n=13)

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

(n=27), pagkatapos ay 400 mg 

QD/ritonavir 100 mg QD,

d 17−23 (am) (n=14)m,n

0.69
(0.58, 0.83)

0.70
(0.57, 0.86)

0.69
(0.54, 0.88)

pitavastatin 4 mg QD
para sa 5 araw

300 mg QD
para sa 5 araw

1.13
(0.96, 1.32)

1.06
(0.90, 1.26)

NA

rifabutin 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)

rifampin 600 mg QD, d 17−26
(n=16)

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

(n=48), d 17−26 (n=16)

0.47
(0.41, 0.53)

0.28
(0.25, 0.32)

0.02
(0.02, 0.03)

ritonaviro 100 mg QD, d 11−20
(n=28)

300 mg QD, d 1−20 (n=28) 1.86
(1.69, 2.05)

3.38
(3.13, 3.63)

11.89
(10.23,
13.82)

telaprevir 750 mg q8h
sa loob ng 10 araw

(n=7)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD sa loob ng 20 araw

(n=7)

0.85
(0.73, 0.98)

1.17
(0.97, 1.43)

1.85
(1.40, 2.44)

tenofovirp 300 mg QD, d 9−16
(n=34)

400 mg QD, d 2−16 (n=34) 0.79
(0.73, 0.86)

0.75
(0.70, 0.81)

0.60
(0.52, 0.68)

300 mg QD, d 15−42 300 mg/ritonavir 100 mg 0.72q 0.75q 0.77q
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(n=10) QD, d 1−42 (n=10) (0.50, 1.05) (0.58, 0.97) (0.54, 1.10)
voriconazole

(Mga paksa na may at

kahit isa
functional
CYP2C19 allele)

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

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

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

(n=20)

0.87
(0.80, 0.96)

0.88
(0.82, 0.95)

0.80
(0.72, 0.90)

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

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

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

(n=8)

0.81
(0.66, 1.00)

0.80
(0.65, 0.97)

0.69
(0.54, 0.87)voriconazole

(Mga paksang walang

isang functional

CYP2C19 allele)
aAng data na ibinigay ay nasa ilalim ng mga kundisyon ng feed maliban kung iba ang nabanggit.

bAng lahat ng mga gamot ay ibinigay sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno.

cAng 400 mg ddI EC at atazanavir ay pinangangasiwaan kasama ng pagkain sa Araw 8 at 19.
datazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg isang beses araw-araw na sabay na pinangangasiwaan ng famotidine 40 mg dalawang beses araw-araw ay nagresulta sa

atazanavir geometric mean Cmaxiyon ay katulad at AUC at Cminmga halaga na 1.79- at 4.46-tiklop na mas mataas kumpara sa atazanavir 

400 mg isang beses araw-araw nang nag-iisa.

eAng mga katulad na resulta ay nabanggit kapag ang famotidine 20 mg BID ay ibinibigay 2 oras pagkatapos at 10 oras bago.
atazanavir 300 mg at ritonavir 100 mg plus tenofovir 300 mg.

fAng Atazanavir/ritonavir/tenofovir ay ibinibigay pagkatapos ng magaan na pagkain.

gAng pag-aaral ay isinagawa sa mga taong nahawaan ng HIV.

hKung ikukumpara sa atazanavir 400 mg na makasaysayang data na walang nevirapine (n=13), ang ratio ng geometric na paraan (90%

mga pagitan ng kumpiyansa) para sa Cmax, AUC, at Cminay 1.42 (0.98, 2.05), 1.64 (1.11, 2.42), at 1.25 (0.66, 2.36), ayon sa 
pagkakabanggit, para sa atazanavir/ritonavir 300/100 mg; at 2.02 (1.42, 2.87), 2.28 (1.54, 3.38), at 1.80 (0.94, 3.45), ayon sa 
pagkakabanggit, para sa atazanavir/ritonavir 400/100 mg.

iParallel group na disenyo; n=23 para sa atazanavir/ritonavir plus nevirapine, n=22 para sa atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg
walang nevirapine. Ang mga paksa ay ginagamot ng nevirapine bago pumasok sa pag-aaral.

jAng Omeprazole 40 mg ay ibinibigay sa walang laman na tiyan 2 oras bago ang atazanavir.
kAng Omeprazole 20 mg ay ibinibigay 30 minuto bago ang isang magaan na pagkain sa umaga at atazanavir 300 mg plus

ritonavir 100 mg sa gabi pagkatapos ng magaan na pagkain, na pinaghihiwalay ng 12 oras mula sa omeprazole.

latazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg isang beses araw-araw na pinaghihiwalay ng 12 oras mula sa omeprazole 20 mg araw-araw na nagresulta

sa mga pagtaas sa atazanavir geometric mean AUC (10%) at Cmin(2.4-fold), na may pagbaba sa Cmax(29%) na may kaugnayan sa atazanavir 

400 mg isang beses araw-araw sa kawalan ng omeprazole (mga araw ng pag-aaral 1−6).

mAng Omeprazole 20 mg ay ibinigay 30 minuto bago ang isang magaan na pagkain sa umaga at atazanavir 400 mg plus
ritonavir 100 mg isang beses araw-araw pagkatapos ng magaan na pagkain, 1 oras pagkatapos ng omeprazole. Ang mga epekto sa mga konsentrasyon ng 

atazanavir ay magkatulad nang ang atazanavir 400 mg kasama ang ritonavir 100 mg ay pinaghiwalay mula sa omeprazole 20 mg ng 12 oras.

natazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg isang beses araw-araw na pinangangasiwaan ng omeprazole 20 mg isang beses araw-araw na nagresulta sa

pagtaas sa atazanavir geometric mean AUC (32%) at Cmin(3.3-tiklop), na may pagbaba sa Cmax(26%) na may kaugnayan sa atazanavir 400 

mg isang beses araw-araw sa kawalan ng omeprazole (mga araw ng pag-aaral 1−6).

oKumpara sa atazanavir 400 mg QD historical data, administration ng atazanavir/ritonavir 300/100 mg QD
pinataas ang atazanavir geometric mean value ng Cmax, AUC, at Cminng 18%, 103%, at 671%, ayon sa pagkakabanggit.

pTandaan na ang mga katulad na resulta ay naobserbahan sa mga pag-aaral kung saan pinaghiwalay ang pangangasiwa ng tenofovir at atazanavir

sa pamamagitan ng 12 oras.

qRatio ng atazanavir plus ritonavir plus tenofovir sa atazanavir plus ritonavir. Atazanavir 300 mg kasama ang ritonavir 100
mg ay nagreresulta sa mas mataas na pagkakalantad sa atazanavir kaysa atazanavir 400 mg (tingnan ang talababa o). Ang mga geometric na mean 

na halaga ng atazanavir pharmacokinetic parameters kapag pinagsama-sama ang ritonavir at tenofovir ay: Cmax= 3190
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ng/mL, AUC = 34459 ng•h/mL, at Cmin= 491 ng/mL. Ang pag-aaral ay isinagawa sa mga taong nahawaan ng HIV. NA = 
hindi magagamit.

Talahanayan 12: Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Mga Parameter ng Pharmacokinetic para sa Mga Coadministered na Gamot sa

Ang pagkakaroon ng atazanavira

Ratio (90% Confidence Interval) ng 
Coadministered Drug Pharmacokinetic

Mga parameter na may/walang atazanavir;

Walang Epekto = 1.00
Coadministrated

Gamot

Dosis/Iskedyul
Coadministrated

Gamot

atazanavir
Dosis/Iskedyul Cmax AUC Cmin

acetaminophen 1 gm BID, d 1−20
(n=10)

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

(n=10)

0.87
(0.77, 0.99)

0.97
(0.91, 1.03)

1.26
(1.08, 1.46)

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

400 mg QD,
d 1−11 (n=19)

1.34
(1.26, 1.42)

1.25
(1.16, 1.34)

1.02
(0.88, 1.19)

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

300 mg QD/
ritonavir 100 mg

QD, d 10-31

0.93
(0.80, 1.08)

0.95
(0.87, 1.05)

0.82
(0.68, 0.98)

clarithromycin 500 mg BID, d 7−10 
(n=21) at d 18−21

400 mg QD,
d 1−10 (n=21)

1.50
(1.32, 1.71)

OH-
clarithromycin:

0.28
(0.24, 0.33)

1.94
(1.75, 2.16)

OH-
clarithromycin:

0.30
(0.26, 0.34)

2.60
(2.35, 2.88)

OH-
clarithromycin

:
0.38

(0.34, 0.42)

didanosine (ddI)
(mga naka-buffer na tablet)

kasama ang stavudine

(d4T)b

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

(n=31)

400 mg x 1 dosis
kasabay ng

ddI at 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 (enteric-
pinahiran [EC]

mga kapsula)c

400 mg d 1 (nag-ayuno),

d 8 (pinakain) (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 (nag-ayuno),

d 19 (pinakain) (n=31)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 9−19

(n=31)

0.62
(0.52, 0.74)

0.66
(0.59, 0.73)

1.25
(0.92, 1.69)

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

400 mg QD,
d 1−11 (n=28)

1.98
(1.78, 2.19)
desacetyl-
diltiazem:

2.25
(2.09, 2.16)
desacetyl-
diltiazem:

2.42
(2.14, 2.73)
desacetyl-
diltiazem:

41

Reference ID: 4173147



2.72
(2.44, 3.03)

2.65
(2.45, 2.87)

2.21
(2.02, 2.42)

ethinyl estradiol at
norethindroned

Norethindrone (0.5
mg + ethinyl

estradiol 0.035 mg)
QD, d 1−29 (n=19)

400 mg QD,
d 16−29 (n=19)

ethinyl
estradiol:

1.15
(0.99, 1.32)

norethindrone:
1.67

(1.42, 1.96)

ethinyl
estradiol:

1.48
(1.31, 1.68)

norethindrone:
2.10

(1.68, 2.62)

ethinyl
estradiol:

1.91
(1.57, 2.33)

norethindrone:
3.62

(2.57, 5.09)

ethinyl estradiol at
norgestimatee

Norgestimate (0.180
mg) + ethinyl

estradiol (0.035 mg)
QD, d 1–28 (n=18),
tapos Norgestimate

(0.180 mg) + ethinyl 
estradiol (0.025 mg)
QD, d 29–42f(n=14)

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

(n=14)

ethinyl
estradiol:

0.84
(0.74, 0.95)
17-deacetyl

norgestimate:g
1.68

(1.51, 1.88)

ethinyl
estradiol:

0.81
(0.75, 0.87)
17-deacetyl

norgestimate:g
1.85

(1.67, 2.05)

ethinyl
estradiol:

0.63
(0.55, 0.71)
17-deacetyl

norgestimate:g
2.02

(1.77, 2.31)

fluconazole 200 mg QD, d 1−10 
(n=11) at 200 mg 

QD, d 11−20 (n=29)

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

(n=29)

1.05
(0.99, 1.10)

1.08
(1.02, 1.15)

1.07
(1.00, 1.15)

methadone Matatag na pagpapanatili

dosis, d 1−15 (n=16)
400 mg QD,

d 2−15 (n=16)
(R)-

methadoneh

0.91
(0.84, 1.0)
kabuuan: 0.85

(0.78, 0.93)

(R)-
methadoneh

1.03
(0.95, 1.10)

kabuuan: 0.94

(0.87, 1.02)

(R)-
methadoneh

1.11
(1.02, 1.20)

kabuuan: 1.02

(0.93, 1.12)

nevirapineako, j 200 mg BID, d 1–23
(n=23)

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

pagkatapos ay 400 mg

QD/ritonavir 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)

omeprazolek 40 mg solong dosis, 
d 7 at 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

rifabutin 300 mg QD, d 1−10
pagkatapos ay 150 mg QD,

d 11−20 (n=3)

600 mg QD,l
d 11−20 (n=3)

1.18
(0.94, 1.48)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 8.20
(5.90, 11.40)

2.10
(1.57, 2.79)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 22.01
(15.97, 30.34)

3.43
(1.98, 5.96)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 75.6
(30.1, 190.0)

150 mg dalawang beses

lingguhan, d 1−15 (n=7)
300 mg

QD/ritonavir 100
2.49m

(2.03, 3.06)
1.48m

(1.19, 1.84)
1.40m

(1.05, 1.87)
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mg QD, d 1−17
(n=7)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 7.77
(6.13, 9.83)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 10.90
(8.14, 14.61)

25-O-
desacetyl-
rifabutin:

11.45
(8.15, 16.10)

pitavastatin 4 mg QD
para sa 5 araw

300 mg QD
para sa 5 araw

1.60
(1.39, 1.85)

1.31
(1.23, 1.39)

NA

rosiglitazonen 4 mg solong dosis, d
1, 7, 17 (n=14)

400 mg QD, d 2–
7, pagkatapos ay 300 mg

QD/ritonavir 100
mg QD, d 8–17

(n=14)

1.08
(1.03, 1.13)

0.97
(0.91, 1.04)

1.35
(1.26, 1.44)

0.83
(0.77, 0.89)

NA

NA

rosuvastatin 10 mg
solong dosis

300 mg QD/
ritonavir 100 mg

QD sa loob ng 7 araw

↑7-tiklopo ↑3-tiklopo NA

saquinavirp(malambot

mga kapsula ng gelatin)

1200 mg QD, d 1−13
(n=7)

400 mg QD,
d 7−13 (n=7)

4.39
(3.24, 5.95)

5.49
(4.04, 7.47)

6.86
(5.29, 8.91)

telaprevir 750 mg q8h
sa loob ng 10 araw

(n=14)

300 mg QD/
ritonavir 100 mg
QD sa loob ng 20 araw

(n=14)

0.79
(0.74, 0.84)

0.80
(0.76, 0.85)

0.85
(0.75, 0.98)

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

(n=33)

400 mg QD,
d 2−16 (n=33)

1.14
(1.08, 1.20)

1.24
(1.21, 1.28)

1.22
(1.15, 1.30)

300 mg QD, d 1−7 
(pm) (n=14) d 25−34

(pm) (n=12)

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

(am) (n=12)r

1.34
(1.20, 1.51)

1.37
(1.30, 1.45)

1.29
(1.21, 1.36)

voriconazole
(Mga paksa na may at

kahit isa
functional
CYP2C19 allele

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

d 1, 21 (n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg QD,

d 11-30 (n=20)

0.90
(0.78, 1.04)

0.67
(0.58, 0.78)

0.61
(0.51, 0.72)

voriconazole
(Mga paksang walang

isang functional

CYP2C19 allele)

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

300 mg/ritonavir
100 mg QD,

d 11-30 (n=8)

4.38
(3.55, 5.39)

5.61
(4.51, 6.99)

7.65
(5.71, 10.2)

lamivudine +
zidovudine

150 mg lamivudine +
300 mg ng zidovudine

BID, d 1−12 (n=19)

400 mg QD,
d 7−12 (n=19)

lamivudine:
1.04

(0.92, 1.16)
zidovudine: 1.05

(0.88, 1.24)
zidovudine

lamivudine:
1.03

(0.98, 1.08)
zidovudine: 1.05

(0.96, 1.14)
zidovudine

lamivudine:
1.12

(1.04, 1.21)
zidovudine:

0.69
(0.57, 0.84)
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glucuronide:
0.95

(0.88, 1.02)

glucuronide:
1.00

(0.97, 1.03)

zidovudine
glucuronide:

0.82
(0.62, 1.08)

aAng data na ibinigay ay nasa ilalim ng mga kundisyon ng feed maliban kung iba ang nabanggit.

bAng lahat ng mga gamot ay ibinigay sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno.

cAng 400 mg ddI EC at atazanavir ay pinangangasiwaan kasama ng pagkain sa Araw 8 at 19.
dSa karagdagang dosis ng normalisasyon ng ethinyl estradiol 25 mcg na may atazanavir na may kaugnayan sa ethinyl estradiol 35 mcg

nang walang atazanavir, ang ratio ng geometric na paraan (90% confidence interval) para sa Cmax, AUC, at Cminay 0.82 (0.73, 
0.92), 1.06 (0.95, 1.17), at 1.35 (1.11, 1.63), ayon sa pagkakabanggit.

eSa karagdagang dosis ng normalisasyon ng ethinyl estradiol 35 mcg na may atazanavir/ritonavir na may kaugnayan sa ethinyl estradiol

25 mcg na walang atazanavir/ritonavir, ang ratio ng geometric na paraan (90% confidence interval) para sa Cmax, AUC, at 
Cminay 1.17 (1.03, 1.34), 1.13 (1.05, 1.22), at 0.88 (0.77, 1.00), ayon sa pagkakabanggit.

fAng lahat ng mga paksa ay nasa 28 araw na lead-in period.

gAng 17-deacetyl norgestimate ay ang aktibong sangkap ng norgestimate.
h(R)-methadone ay ang aktibong isomer ng methadone.
iAng pag-aaral ay isinagawa sa mga taong nahawaan ng HIV.

jAng mga paksa ay ginagamot ng nevirapine bago pumasok sa pag-aaral.

kAng Omeprazole ay ginamit bilang metabolic probe para sa CYP2C19. Ang Omeprazole ay ibinigay 2 oras pagkatapos ng atazanavir

Ika-7 araw; at binigyan ng nag-iisa 2 oras pagkatapos ng magaan na pagkain sa Araw 20.

lHindi ang inirerekomendang therapeutic dose ng atazanavir.

mKung ihahambing sa rifabutin 150 mg QD lamang d1−10 (n=14). Kabuuan ng Rifabutin + 25-O-desacetyl-rifabutin:
AUC 2.19 (1.78, 2.69).

nAng Rosiglitazone ay ginamit bilang isang probe substrate para sa CYP2C8.

oMean ratio (may/walang co-administered na gamot). ↑nagsasaad ng pagtaas ng pagkakalantad sa rosuvastatin.

pAng kumbinasyon ng atazanavir at saquinavir 1200 mg QD ay gumawa ng pang-araw-araw na saquinavir exposure na katulad ng

mga halaga na ginawa ng karaniwang therapeutic dosing ng saquinavir sa 1200 mg TID. Gayunpaman, ang Cmaxay humigit-kumulang 

79% na mas mataas kaysa doon para sa karaniwang dosing ng saquinavir (soft gelatin capsules) lamang sa 1200 mg TID.

qTandaan na ang mga katulad na resulta ay naobserbahan sa isang pag-aaral kung saan pinaghiwalay ang pangangasiwa ng tenofovir at atazanavir

sa pamamagitan ng 12 oras.

rAng pangangasiwa ng tenofovir at atazanavir ay pansamantalang pinaghiwalay ng 12 oras. NA = 

hindi magagamit.

12.4 Mikrobiyolohiya

Mekanismo ng Pagkilos
Atazanavir:Ang Atazanavir (ATV) ay isang azapeptide HIV-1 protease inhibitor (PI). Pinipigilan ng tambalan ang 
pagpoproseso na partikular sa virus ng viral Gag at Gag-Pol polyproteins sa mga cell na nahawaan ng HIV-1, kaya 
pinipigilan ang pagbuo ng mga mature na virion.

Ritonavir:Ang Ritonavir ay isang peptidomimetic inhibitor ng HIV-1 protease. Ang pagsugpo sa HIV protease ay nagiging sanhi ng 
enzyme na hindi kayang iproseso anggag-polpolyprotein precursor na humahantong sa paggawa ng mga hindi nakakahawang 
immature na mga particle ng HIV.

Antiviral Activity sa Cell Culture
Atazanavir:Ang Atazanavir ay nagpapakita ng aktibidad na anti-HIV-1 na may average na 50% epektibong konsentrasyon 
(EC50) sa kawalan ng human serum na 2 hanggang 5 nM laban sa iba't ibang laboratoryo at klinikal na HIV-1 isolates na 
lumago sa peripheral blood mononuclear cells, macrophage, CEM-SS cells, at MT-2 cells. Mayroon ang ATV
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aktibidad laban sa HIV-1 Group M na mga subtype na virus na A, B, C, D, AE, AG, F, G, at J ay nakahiwalay sa cell culture. Ang 
ATV ay may variable na aktibidad laban sa HIV-2 isolates (1.9 hanggang 32 nM), na may EC50mga halaga sa itaas ng EC50mga 
halaga ng pagkabigo ihiwalay. Ang dalawang-drug combination na antiviral activity na pag-aaral na may ATV ay nagpakita 
ng walang antagonism sa cell culture na may NNRTIs (delavirdine, efavirenz, at nevirapine), PIs (amprenavir, indinavir, 
lopinavir, nelfinavir, ritonavir, at saquinavir), NRTIs (abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine, stavudine, tenofovir, 
zalcitabine, at zidovudine), ang HIV-1 fusion inhibitor enfuvirtide, at dalawang compound na ginagamit sa paggamot ng 
viral hepatitis, adefovir at ribavirin, nang walang pinahusay na cytotoxicity.

Ritonavir:Ang aktibidad ng ritonavir ay tinasa sa acutely infected lymphoblastoid cell lines at sa peripheral blood 
lymphocytes. Ang konsentrasyon ng gamot na pumipigil sa 50% (EC50) na halaga ng viral replication ay mula 3.8 
hanggang 153 nM depende sa HIV-1 isolate at ang mga cell na ginamit. Ang average na halaga ng EC50 para sa mga 
low passage clinical isolates ay 22 nM (n = 13). Sa MT4 cells, ang ritonavir ay nagpakita ng mga additive effect laban 
sa HIV-1 kasabay ng alinman sa didanosine (ddI) o zidovudine (ZDV). Ang mga pag-aaral na sumusukat sa cytotoxicity 
ng ritonavir sa ilang mga linya ng cell ay nagpakita na higit sa 20 µM ang kinakailangan upang pigilan ang paglaki ng 
cellular ng 50% na nagreresulta sa isang cell culture therapeutic index na hindi bababa sa 1000.

Paglaban

Sa Cell Culture:
Atazanavir:Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may mas mababang pagkamaramdamin sa ATV ay pinili sa cell culture at 
nakuha mula sa mga pasyenteng ginagamot ng ATV o atazanavir/ritonavir (ATV/RTV). Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na 
may 93- hanggang 183-tiklop na nabawasan ang pagkamaramdamin sa ATV mula sa tatlong magkakaibang mga strain ng 
viral ay pinili sa cell culture sa pamamagitan ng 5 buwan. Ang mga kapalit sa mga HIV-1 na virus na ito na nag-ambag sa 
ATV resistance ay kinabibilangan ng I50L, N88S, I84V, A71V, at M46I. Ang mga pagbabago ay napansin din sa mga site ng 
cleavage ng protease kasunod ng pagpili ng gamot. Ang mga recombinant na virus na naglalaman ng I50L substitution na 
walang iba pang pangunahing PI substitutions ay may kapansanan sa paglago at nagpakita ng mas mataas na 
pagkamaramdamin sa cell culture sa iba pang mga PI (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, at saquinavir). 
Ang mga pagpapalit ng I50L at I50V ay nagbunga ng piling pagtutol sa ATV at amprenavir,

Ritonavir:Ang aktibidad ng ritonavir ay tinasa sa acutely infected lymphoblastoid cell lines at sa peripheral blood 
lymphocytes. Ang konsentrasyon ng gamot na pumipigil sa 50% (EC50) na halaga ng viral replication ay mula 3.8 
hanggang 153 nM depende sa HIV-1 isolate at ang mga cell na ginamit. Ang average na halaga ng EC50 para sa mga 
low passage clinical isolates ay 22 nM (n = 13). Sa MT4 cells, ang ritonavir ay nagpakita ng mga additive effect laban 
sa HIV-1 kasabay ng alinman sa didanosine (ddI) o zidovudine (ZDV). Ang mga pag-aaral na sumusukat sa cytotoxicity 
ng ritonavir sa ilang mga linya ng cell ay nagpakita na higit sa 20 µM ang kinakailangan upang pigilan ang paglaki ng 
cellular ng 50% na nagreresulta sa isang cell culture therapeutic index na hindi bababa sa 1000.

Mga Klinikal na Pag-aaral ng Mga Pasyenteng Walang Kabuluhan sa Paggamot: Paghahambing ng Ritonavir-Boosted atazanavir kumpara sa 
Unboosted atazanavir:Pag-aralan ang AI424-089 kumpara sa atazanavir 300 mg isang beses araw-araw na may ritonavir 100 mg kumpara sa 

atazanavir 400 mg isang beses araw-araw kapag pinangangasiwaan ng lamivudine at extended-release na stavudine sa mga pasyenteng 

nahawahan ng HIV-naive sa paggamot.Ang isang buod ng bilang ng mga virologic failure at virologic failure na nakahiwalay na may ATV 

resistance sa bawat braso ay ipinapakita sa Talahanayan 13.

Talahanayan 13: Buod ng Virologic Failuresasa Linggo 96 sa Pag-aaral AI424-089: Paghahambing ng
Ritonavir Boosted atazanavir vs. Unboosted atazanavir: Randomized na mga Pasyente

atazanavir 300 mg +
ritonavir 100 mg

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

Virologic Failure (≥50 copies/mL) sa Linggo 96 15 (16%) 34 (32%)

Virologic Failure na may Genotypes at Phenotypes Data 5 17
Nahihiwalay ang Virologic Failure sa ATV-resistance sa Linggo 96 0/5 (0%)b 4/17 (24%)b

Nahihiwalay ang Virologic Failure na may I50L Emergence sa Linggo 96c 0/5 (0%)b 2/17 (12%)b

Nahihiwalay ang Virologic Failure sa Lamivudine Resistance sa 

Linggo 96
2/5 (40%)b 11/17 (65%)b

aKasama sa virologic failure ang mga pasyente na hindi kailanman napigilan hanggang Linggo 96 at sa pag-aaral sa Linggo 96, nagkaroon ng 

virologic rebound o hindi na ipinagpatuloy dahil sa hindi sapat na pagtugon sa viral load.

bPorsiyento ng Virologic Failure Isolates na may genotypic at phenotypic na data.
cAng halo ng I50I/L ay lumitaw sa 2 iba pang ATV 400 mg na ginagamot na mga pasyente. Wala sa alinmang ihiwalay ang phenotypically na lumalaban sa ATV.

Mga Klinikal na Pag-aaral ng Mga Pasyenteng Walang Kabuluhan sa Paggamot na Tumatanggap ng atazanavir 300 
mg Sa Ritonavir 100 mg:Sa Phase III na pag-aaral na AI424-138, isinagawa ang isang as-treated genotypic at 
phenotypic analysis sa mga sample mula sa mga pasyenteng nakaranas ng virologic failure (HIV-1 RNA na mas 
malaki sa o katumbas ng 400 copies/mL) o itinigil bago makamit ang pagsugpo sa ATV/RTV (n=39; 9%) at LPV/RTV 
(n=39; 9%) sa pamamagitan ng 96 na linggo ng paggamot. Sa braso ng ATV/RTV, ang isa sa mga virologic failure 
isolate ay nagkaroon ng 56-fold na pagbaba sa ATV susceptibility na lumabas sa therapy na may pagbuo ng PI 
resistance-associated substitutions L10F, V32I, K43T, M46I, A71I, G73S, I85I/V, at L90M. Ang NRTI resistance-
associated substitution na M184V ay lumabas din sa paggamot sa isolate na ito na nagbibigay ng emtricitabine 
resistance. Dalawang ATV/RTVvirologic failure isolate ang may baseline phenotypic ATV resistance at IAS-defined 
major PI resistance na nauugnay na mga substitution sa baseline. Ang pagpapalit ng I50L ay lumitaw sa pag-aaral sa 
isa sa mga pagkabigo na ito at nauugnay sa isang 17-tiklop na pagbaba sa pagkamaramdamin sa ATV mula sa 
baseline at ang iba pang pagkabigo ay nakahiwalay na may baseline na ATV resistance at PI substitutions (M46M/I at 
I84I/V) ay may karagdagang IAS -defined major PI substitutions (V32I, M46I, at I84V) na lumabas sa ATV treatment na 
nauugnay sa 3-tiklop na pagbaba sa ATV susceptibility mula sa baseline. Lima sa mga isolates ng pagkabigo sa 
paggamot sa braso ng ATV/RTV ay nakabuo ng phenotypic emtricitabine resistance na may paglitaw ng alinman sa 
M184I (n=1) o ang M184V (n=4) na pagpapalit sa therapy at walang nabuong phenotypic tenofovir disoproxil 
resistance. Sa braso ng LPV/RTV, ang isa sa mga virologic failure na isolates ng pasyente ay nagkaroon ng 69-fold na 
pagbaba sa LPV susceptibility na lumabas sa therapy na may pagbuo ng mga PI substitutions L10V, V11I, I54V, G73S, 
at V82A bilang karagdagan sa mga baseline PI substitution na L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, V82V/A, L89V, at 
L90M. Anim na LPV/RTV virologic failure isolates ang bumuo ng M184V substitution at phenotypic emtricitabine 
resistance at dalawang nabuong phenotypic tenofovir disoproxil resistance.

Mga Klinikal na Pag-aaral ng Mga Pasyenteng Nakaranas ng Paggamot:Sa mga pag-aaral ng mga pasyenteng nakaranas ng 
paggamot na ginagamot sa ATV o ATV/RTV, karamihan sa mga nakahiwalay na lumalaban sa ATV mula sa mga pasyenteng 
nakaranas ng virologic failure ay bumuo ng mga pagpapalit na nauugnay sa paglaban sa maraming PI at nagpakita ng 
nabawasan na pagkamaramdamin sa maraming PI. Ang pinakakaraniwang pagpapalit ng protease na nabubuo sa mga viral 
isolates ng mga pasyenteng nabigo sa paggamot na may ATV 300 mg isang beses araw-araw at RTV 100 mg isang beses 
araw-araw (kasama ang tenofovir at isang NRTI) kasama ang V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I /L, I50L, F53L/V, I54V, A71V/T/I, 
G73S/T/C, V82A/T/L, I85V, at L89V/Q/M/T. Ang iba pang mga pagpapalit na nabuo sa paggamot sa ATV/RTV kabilang ang 
E34K/A/Q, G48V, I84V, N88S/D/T, at L90M ay nangyari sa mas mababa sa 10% ng mga isolates ng pasyente. Sa 
pangkalahatan, kung maraming PI resistance substitutions ay naroroon sa HIV-1 virus ng pasyente sa baseline, Ang 
paglaban sa ATV ay nabuo sa pamamagitan ng mga pagpapalit na nauugnay sa paglaban sa iba pang mga PI at maaaring 
kabilangan ang pagbuo ng pagpapalit ng I50L. Ang pagpapalit ng I50L ay nakita sa mga pasyenteng nakaranas ng 
paggamot na nakakaranas ng virologic failure pagkatapos ng pangmatagalang paggamot. Ang mga pagbabago sa site ng 
cleavage ng protease ay lumitaw din sa paggamot sa ATV ngunit ang kanilang presensya ay hindi nauugnay sa antas
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ng paglaban sa ATV.

Ritonavir:Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may pinababang pagkamaramdamin sa ritonavir ay napili sa cell culture. Ang 
pagsusuri ng genotypic ng mga isolates na ito ay nagpakita ng mga mutasyon sa HIV-1 protease gene na humahantong sa mga 
pagpapalit ng amino acid na I84V, V82F, A71V, at M46I. Ang mga pagbabago sa phenotypic (n = 18) at genotypic (n = 48) sa mga 
paghihiwalay ng HIV-1 mula sa mga piling pasyente na ginagamot ng ritonavir ay sinusubaybayan sa mga pagsubok sa phase I/II 
sa loob ng 3 hanggang 32 na linggo. Ang mga pagpapalit na nauugnay sa HIV-1 na viral protease sa mga isolates na nakuha mula 
sa 43 mga pasyente ay lumilitaw na nangyari nang sunud-sunod at nakaayos na paraan sa mga posisyong V82A/F/T/S, I54V, A71V/
T, at I36L, na sinusundan ng mga kumbinasyon ng mga pagpapalit sa isang karagdagang 5 partikular na posisyon ng amino acid 
(M46I/L, K20R, I84V, L33F at L90M). Sa 18 mga pasyente kung saan ang parehong phenotypic at genotypic analysis ay isinagawa sa 
libreng virus na nakahiwalay sa plasma, 12 ay nagpakita ng pinababang pagkamaramdamin sa ritonavir sa cell culture. Lahat ng 
18 pasyente ay nagtataglay ng isa o higit pang mga pamalit sa viral protease gene. Ang pagpapalit ng V82A/F ay lumilitaw na 
kinakailangan ngunit hindi sapat upang magbigay ng phenotypic na pagtutol. Ang phenotypic resistance ay tinukoy bilang isang 
mas malaki kaysa sa o katumbas ng 5-tiklop na pagbaba sa sensitivity ng viral sa kultura ng cell mula sa baseline.

Cross-Resistance
Atazanavir: Naobserbahan ang cross-resistance sa mga PI. Ang baseline na phenotypic at genotypic na 
pagsusuri ng mga klinikal na isolates mula sa mga klinikal na pagsubok ng ATV ng mga pasyenteng may 
karanasan sa PI ay nagpakita na ang mga isolates na crossresistant sa maraming PI ay cross-resistant sa 
ATV. Higit sa 90% ng mga isolates na may mga pamalit na kasama ang I84V o G48V ay lumalaban sa ATV. 
Higit sa 60% ng mga isolate na naglalaman ng L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L, o isang 
pagbabago sa V82 ay lumalaban sa ATV, at 38% ng mga isolate na naglalaman ng D30N substitution 
bilang karagdagan sa iba pang mga pagbabago ay lumalaban sa ATV. Ang mga isolate na lumalaban sa 
ATV ay cross-resistant din sa iba pang mga PI na may higit sa 90% ng mga nakahiwalay na lumalaban sa 
indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, at saquinavir, at 80% na lumalaban sa amprenavir. Sa mga 
pasyenteng nakaranas ng paggamot,

Ritonavir:Kabilang sa mga protease inhibitors ay nakilala ang variable na cross-resistance. Ang mga serial HIV-1 na 
isolate na nakuha mula sa anim na pasyente sa panahon ng ritonavir therapy ay nagpakita ng pagbaba sa ritonavir 
susceptibility sa cell culture ngunit hindi nagpakita ng concordant na pagbaba sa susceptibility sa saquinavir sa cell 
culture kung ihahambing sa mga tugmang baseline isolate. Gayunpaman, ang mga paghihiwalay mula sa dalawa sa 
mga pasyenteng ito ay nagpakita ng nabawasan na pagkamaramdamin sa indinavir sa cell culture (8-fold). Ang mga 
isolates mula sa 5 pasyente ay sinubukan din para sa cross-resistance sa amprenavir at nelfinavir; Ang mga isolates 
mula sa 3 pasyente ay nagkaroon ng pagbaba sa pagkamaramdamin sa nelfinavir (6- hanggang 14 na beses), at wala 
sa amprenavir. Ang cross-resistance sa pagitan ng ritonavir at reverse transcriptase inhibitors ay hindi malamang 
dahil sa iba't ibang mga target na enzyme na kasangkot.

Sinusuri ng Baseline Genotype/Phenotype at Virologic Outcome ang 
Atazanavir
Ang genotypic at/o phenotypic na pagsusuri ng baseline na virus ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng pagiging sensitibo sa ATV bago 

simulan ang ATV/RTV therapy. Ang kaugnayan sa pagitan ng virologic response sa 48 na linggo at ang bilang at uri ng pangunahing PI 

resistance-associated substitutions na nakita sa baseline na HIV-1 ay naghihiwalay mula sa antiretroviral-experienced na mga pasyente na 

tumatanggap ng ATV/RTV isang beses araw-araw o lopinavir (LPV)/RTV dalawang beses araw-araw sa isang Pag-aaral AI424-045 ay ipinapakita 

sa Talahanayan 14.

Sa pangkalahatan, ang bilang at uri ng baseline na mga pagpapalit ng PI ay nakaapekto sa mga rate ng pagtugon sa mga pasyenteng may 

karanasan sa paggamot. Sa pangkat ng ATV/RTV, ang mga pasyente ay may mas mababang mga rate ng pagtugon kapag ang 3 o higit pang 

mga baseline na pagpapalit ng PI, kabilang ang isang pagpapalit sa posisyon na 36,   71, 77, 82, o 90, ay naroroon kumpara sa mga pasyente 

na may 1 hanggang 2 PI na pagpapalit, kabilang ang isa ng mga pagpapalit na ito.
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Talahanayan 14: Pagtugon sa HIV RNA ayon sa Numero at Uri ng Baseline PI Substitution, Antiretroviral-

Mga Sanay na Pasyente sa Pag-aaral AI424-045, As-Treated Analysis

Virologic Response = HIV RNA <400
mga kopya/mLb

ATV/RTV
(n=110)

LPV/RTV
(n=113)Bilang at Uri ng Baseline PI Substitutionsa

3 o higit pang mga pangunahing pagpapalit ng PI kabilang ang:c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilang ng mga baseline na pangunahing pagpapalit ng PIa

Lahat ng mga pasyente, bilang ginagamot 58% (64/110) 59% (67/113)

0–2 PI na pagpapalit 75% (50/67) 75% (50/67)

3–4 na pagpapalit ng PI 41% (14/34) 43% (12/28)

5 o higit pang mga pagpapalit ng PI 0% (0/9) 28% (5/18)

aKabilang sa mga pangunahing pagpapalit ang anumang pagbabago sa D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, 

N88, at L90.

bAng mga resulta ay dapat bigyang-kahulugan nang may pag-iingat dahil ang mga subgroup ay maliit.

cWalang sapat na data (n mas mababa sa 3) para sa mga pagpapalit ng PI na V32I, I47V, G48V, I50V, at F53L.

Ang mga rate ng pagtugon ng mga pasyente na may karanasan sa antiretroviral sa Pag-aaral ng AI424-045 ay nasuri ng baseline phenotype 

(pagbabago sa pagkamaramdamin sa kultura ng cell na nauugnay sa sanggunian, Talahanayan 15). Ang mga pagsusuri ay batay sa isang 

piling populasyon ng pasyente na may 62% ng mga pasyente na tumatanggap ng regimen na nakabatay sa NNRTI bago pumasok sa pag-aaral 

kumpara sa 35% na tumatanggap ng regimen na nakabatay sa PI. Kailangan ng karagdagang data para matukoy ang mga klinikal na 

nauugnay na break point para sa atazanavir.

Talahanayan 15: Baseline Phenotype ayon sa Kinalabasan, Mga Pasyenteng Nakaranas ng Antiretroviral sa Pag-aaral AI424-

045, As-Treated na Pagsusuri

Virologic Response = HIV RNA <400 kopya/mLb

Baseline Phenotypea 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)

aFold change susceptibility sa cell culture na may kaugnayan sa wild-type na reference.

bAng mga resulta ay dapat bigyang-kahulugan nang may pag-iingat dahil ang mga subgroup ay maliit.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Carcinogenesis
Atazanavir:Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga at daga ay isinagawa gamit ang atazanavir para sa dalawa

taon. Sa pag-aaral ng mouse, ang mga pagtaas na nauugnay sa droga sa hepatocellular adenomas ay natagpuan sa mga 

babae sa 360 mg/kg/araw. Ang systemic drug exposure (AUC) sa NOAEL (walang nakikitang adverse effect level) sa mga 

babae, (120 mg/kg/day) ay 2.8 beses at sa mga lalaki (80 mg/kg/day) ay 2.9 beses na mas mataas kaysa sa mga tao. sa 

klinikal na dosis (300 mg/araw na atazanavir na pinalakas ng 100 mg/araw na ritonavir, mga hindi buntis na pasyente). Sa 

pag-aaral ng daga, walang mga pagtaas na nauugnay sa droga sa insidente ng tumor ang naobserbahan sa mga dosis na 

hanggang 1200 mg/kg/araw, kung saan ang mga AUC ay 1.1 (lalaki) o 3.9 (babae) na beses na sinusukat sa mga tao sa 

klinikal na dosis.

Ritonavir:Ang pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga at daga ay isinagawa sa ritonavir. Sa mga lalaking 
daga, sa mga antas na 50, 100 o 200 mg bawat kg bawat araw, nagkaroon ng pagtaas ng depende sa dosis sa 
saklaw ng parehong mga adenoma at pinagsamang mga adenoma at carcinoma sa atay. Batay sa mga sukat 
ng AUC, ang pagkakalantad sa mataas na dosis ay humigit-kumulang 0.3 beses para sa mga lalaki kaysa sa 
pagkakalantad sa mga tao na may inirerekumendang therapeutic dose (600 mg dalawang beses araw-araw). 
Walang mga carcinogenic effect na nakita sa mga babae sa mga dosis na sinuri. Ang pagkakalantad sa mataas 
na dosis ay humigit-kumulang 0.6 beses para sa mga babae kaysa sa pagkakalantad sa mga tao. Sa mga daga 
na dosed sa mga antas ng 7, 15 o 30 mg bawat kg bawat araw ay walang mga carcinogenic effect. Sa pag-aaral 
na ito, ang pagkakalantad sa mataas na dosis ay humigit-kumulang 6% ng pagkakalantad sa mga tao na may 
inirerekomendang therapeutic dose.

Mutagenesis

Atazanavir:Nagpositibo ang Atazanavir sa isangsa vitropagsusuri ng clastogenicity gamit ang pangunahing mga 
lymphocyte ng tao, sa kawalan at pagkakaroon ng metabolic activation. Negatibo ang pagsusuri sa Atazanavir sasa vitro
Ames reverse-mutation assay,sa vivomicronucleus at DNA repair test sa mga daga, atsa vivoPagsusuri ng pinsala sa DNA sa 
duodenum ng daga (comet assay).

Ritonavir:Gayunpaman, nakitang negatibo ang ritonavir para sa mutagenic o clastogenic na aktibidad sa isang 
baterya ng insa vitroatsa vivomga assay kasama ang Ames bacterial reverse mutation assay gamitS. typhimurium atE. 
coli, ang mouse lymphoma assay, ang mouse micronucleus test at chromosomal aberration assays sa human 
lymphocytes.

Pagkasira ng Fertility
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Atazanavir:Sa systemic drug exposure level (AUC) 0.9 (sa lalaking daga) o 2.3 (sa babaeng daga) na beses kaysa sa klinikal na 

dosis ng tao, (300 mg/araw na atazanavir na pinalakas ng 100 mg/araw na ritonavir) makabuluhang epekto sa pagsasama, 

fertility , o maagang pag-unlad ng embryonic ay hindi naobserbahan.

Ritonavir:Walang epekto ang Ritonavir sa fertility sa mga daga sa mga pagkakalantad ng gamot na humigit-kumulang 
40% (lalaki) at 60% (babae) na nakamit gamit ang iminungkahing therapeutic dose. Ang mas mataas na dosis ay hindi 
magagawa dahil sa hepatic toxicity.

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

14.1 Mga Pasyenteng Nasa hustong gulang na Walang Naunang Antiretroviral Therapy

Pag-aaral AI424-138: Isang 96 na linggong pag-aaral na naghahambing sa pagiging epektibo ng antiviral at kaligtasan ng 
atazanavir/ritonavir sa lopinavir/ritonavir, bawat isa ay pinagsama sa fixed-dose tenofovir-emtricitabine sa HIV-1 na nahawaan ng 
paggamot-naive subjects.Ang pag-aaral na ito ay isang 96 na linggo, open-label, randomized, multicenter na pag-aaral, na 
inihahambing ang atazanavir (300 mg isang beses araw-araw) sa ritonavir (100 mg isang beses araw-araw) sa lopinavir na may 
ritonavir (400/100 mg dalawang beses araw-araw), bawat isa ay pinagsama sa fixed-dose tenofovir na may emtricitabine (300/200 
mg isang beses araw-araw), sa 878 antiretroviral treatment-naive treated na mga pasyente. Ang mga pasyente ay may average na 
edad na 36 taon (saklaw: 19 hanggang 72), 49% ay Caucasian, 18% Black, 9% Asian, 23% Hispanic/Mestizo/mixed race, at 68% ay 
lalaki. Ang median baseline plasma CD4+ cell count ay 204 cells/mm3(saklaw: 2 hanggang 810 cell/mm3) at ang ibig sabihin ng 
baseline plasma HIV-1 RNA level ay 4.94 log10mga kopya/mL (saklaw: 2.60 hanggang 5.88 log10

mga kopya/mL). Ang tugon sa paggamot at mga resulta hanggang Linggo 96 ay ipinakita sa Talahanayan 16.

Talahanayan 16: Mga Resulta ng Paggamot Hanggang Linggo 96 (Pag-aaral AI424-138)

atazanavir
300 mg + ritonavir 100 mg

(isang beses araw-araw) na may

tenofovir/emtricitabine
(isang beses araw-araw)a

(n=441)

lopinavir
400 mg + ritonavir 100 mg

(dalawang beses araw-araw) na may

tenofovir/emtricitabine
(isang beses araw-araw)a

(n=437)

kinalabasan 96 na Linggo 96 na Linggo

Sumasagotb,c,d 75% 68%
Virologic failuree 17% 19%
Rebound 8% 10%
Hindi kailanman pinigilan hanggang 

Linggo 96
9% 9%

Kamatayan 1% 1%
Itinigil dahil sa masamang 

pangyayari
3% 5%

Ipinagpatuloy para sa iba pang mga kadahilananf 4% 7%
aBilang kumbinasyon ng nakapirming dosis: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine isang beses araw-araw.

bNakamit ng mga pasyente ang HIV RNA na mas mababa sa 50 kopya/mL sa Linggo 96. Roche Amplicor®, v1.5 na sobrang sensitibo

pagsusuri.

cPaunang tinukoy na pagsusuri sa ITT sa Linggo 48 gamit ang as-randomized cohort: ATV/RTV 78% at LPV/RTV 76%
[pagtatantya ng pagkakaiba: 1.7% (95% agwat ng kumpiyansa: −3.8%, 7.1%)].
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dPaunang tinukoy na pagsusuri sa ITT sa Linggo 96 gamit ang as-randomized cohort: ATV/RTV 74% at LPV/RTV 68%
[pagtatantya ng pagkakaiba: 6.1% (95% agwat ng kumpiyansa: 0.3%, 12.0%)].

eMay kasamang viral rebound at pagkabigo na makamit ang nakumpirmang HIV RNA na mas mababa sa 50 kopya/mL hanggang Linggo

96.
fKasama ang nawala sa pag-follow-up, pag-withdraw ng pasyente, hindi pagsunod, paglabag sa protocol, at iba pang dahilan.

Sa pamamagitan ng 96 na linggo ng therapy, ang proporsyon ng mga tumutugon sa mga pasyente na may mataas 
na viral load (ibig sabihin, ang baseline na HIV RNA na higit sa o katumbas ng 100,000 kopya/mL) ay maihahambing 
para sa atazanavir/ritonavir (165 sa 223 pasyente, 74%) at lopinavir /ritonavir (148 sa 222 pasyente, 67%) armas. Sa 
96 na linggo, ang median na pagtaas mula sa baseline sa CD4+ cell count ay 261 cells/mm3para sa atazanavir/
ritonavir arm at 273 cells/mm3para sa braso ng lopinavir/ritonavir.

14.2 Mga Nasa hustong gulang na Pasyente na May Naunang Antiretroviral Therapy

Pag-aralan ang AI424-045: Atazanavir isang beses araw-araw + ritonavir isang beses araw-araw kumpara sa atazanavir isang beses araw-araw 
+ saquinavir (soft gelatin capsules) isang beses araw-araw, at kumpara sa lopinavir + ritonavir dalawang beses araw-araw, bawat isa ay may 
kumbinasyon sa tenofovir + isang NRTI.Ang pag-aaral ng AI424-045 ay isang patuloy, randomized, multicenter na pagsubok na 

naghahambing ng atazanavir (300 mg isang beses araw-araw) sa ritonavir (100 mg isang beses araw-araw) sa atazanavir (400 mg isang beses 

araw-araw) na may saquinavir soft gelatin capsules (1200 mg isang beses araw-araw), at sa lopinavir + ritonavir (400/100 mg dalawang beses 

araw-araw), bawat isa ay pinagsama sa tenofovir at isang NRTI, sa 347 (ng 358 randomized) na mga pasyente na nakaranas ng virologic 

failure sa mga regimen ng HAART na naglalaman ng mga PI, NRTI, at NNRTI. Ang ibig sabihin ng oras ng paunang pagkakalantad sa mga 

antiretroviral ay 139 na linggo para sa mga PI, 283 na linggo para sa mga NRTI, at 85 na linggo para sa mga NNRTI. Ang ibig sabihin ng edad 

ay 41 taon (saklaw: 24 hanggang 74); 60% ay Caucasian, at 78% ay lalaki. Ang ibig sabihin ng baseline CD4+ cell count ay 338 cells/mm3

(saklaw: 14 hanggang 1543 na mga cell/mm3) at ang ibig sabihin ng baseline plasma HIV-1 RNA level ay 4.4 log10mga kopya/mL (saklaw: 2.6 

hanggang 5.88 log10mga kopya/mL).

Ang mga resulta ng paggamot hanggang Linggo 48 para sa atazanavir/ritonavir at lopinavir/ritonavir treatment arm ay 
iniharap sa Talahanayan 17. Ang Atazanavir/ritonavir at lopinavir/ritonavir ay magkapareho para sa pangunahing efficacy 
outcome measure ng time-averaged difference sa pagbabago mula sa baseline sa HIV RNA level . Ang pag-aaral na ito ay 
hindi sapat na malaki upang maabot ang isang tiyak na konklusyon na ang atazanavir/ritonavir at lopinavir/ritonavir ay 
katumbas ng pangalawang efficacy na sukat ng kinalabasan ng mga proporsyon sa ibaba ng HIV RNA na mas mababang 
limitasyon ng pagtuklas.

Talahanayan 17: Mga Resulta ng Paggamot Hanggang Linggo 48 sa Pag-aaral AI424-045 (Mga Pasyenteng may Nauna

Karanasan sa Antiretroviral)

atazanavir 300 mg + 

ritonavir 100 mg isang beses

araw-araw + tenofovir +

1 NRTI

lopinavir/ritonavir
(400/100 mg) dalawang beses

araw-araw + tenofovir +

1 NRTI

Pagkakaibaa

(atazanavir-
lopinavir/ritonavir)

kinalabasan (n=119) (n=118) (CI)
Pagbabago ng HIV RNA mula sa

Baseline (log10 na kopya/mL)b

− 1.58 − 1.70 + 0.12c

(−0.17, 0.41)

CD4+ Palitan mula sa
Baseline (mga cell/mm3)d

116 123 − 7
(−67, 52)

Porsiyento ng mga Pasyenteng Tumutugone

HIV RNA <400 kopya/mLb 55% 57% - 2.2%
(−14.8%, 10.5%)
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HIV RNA <50 kopya/mLb 38% 45% − 7.1%
(−19.6%, 5.4%)

aTime-average na pagkakaiba hanggang Linggo 48 para sa HIV RNA; Linggo 48 pagkakaiba sa mga porsyento ng HIV RNA at

CD4+ ibig sabihin ng mga pagbabago, atazanavir/ritonavir vs lopinavir/ritonavir; CI = 97.5% confidence interval para sa pagbabago sa 

HIV RNA; 95% confidence interval kung hindi man.

bRoche Amplicor®HIV-1 Monitor™ Assay, pagsubok na bersyon 1.5.
cPanukalang kinalabasan ng pangunahing efficacy na tinukoy ng protocol.

dBatay sa mga pasyenteng may baseline at Linggo 48 na mga sukat ng CD4+ cell count (atazanavir/ritonavir, n=85;
lopinavir/ritonavir, n=93).

eNakamit at napanatili ng mga pasyente ang kumpirmadong HIV-1 RNA na mas mababa sa 400 kopya/mL (mas mababa sa 50 kopya/mL)

hanggang Linggo 48.

Walang mga pasyente sa atazanavir/ritonavir treatment arm at tatlong pasyente sa lopinavir/ritonavir treatment arm ang 

nakaranas ng bagong-onset na CDC Category C event sa panahon ng pag-aaral.

14.3 Mga Pasyenteng Pediatric

Ang pagtatasa ng mga pharmacokinetics, kaligtasan, tolerability, at efficacy ng atazanavir ay batay sa data mula sa open-label, 
multicenter na klinikal na pagsubok na isinagawa sa mga pasyente mula 3 buwan hanggang 21 taong gulang. Sa pag-aaral na ito, 
193 mga pasyente (86 antiretroviral-naive at 107 antiretroviral-experienced) ang nakatanggap ng isang beses araw-araw na 
atazanavir, mayroon o walang ritonavir, kasama ng dalawang NRTI.

Isang-daang limang pasyente (6 hanggang mas mababa sa 18 taong gulang) na ginagamot sa atazanavir capsule formulation, 
mayroon man o walang ritonavir, ang nasuri. Gamit ang isang pagsusuri sa ITT, ang kabuuang proporsyon ng antiretroviralnaive at 
-experienced na mga pasyente na may HIV RNA na mas mababa sa 400 kopya/mL sa Linggo 96 ay 51% (22/43) at 34% (21/62), ayon 
sa pagkakabanggit. Ang pangkalahatang proporsyon ng antiretroviral-naive at -experienced na mga pasyente na may HIV RNA na 
mas mababa sa 50 kopya/mL sa Linggo 96 ay 47% (20/43) at 24% (15/62), ayon sa pagkakabanggit. Ang median na pagtaas mula sa 
baseline sa absolute CD4 count sa 96 na linggo ng therapy ay 335 cells/mm3sa mga pasyenteng antiretroviral-naive at 220 cells/mm3

sa mga pasyenteng may karanasan sa antiretroviral.

16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING
Ang mga tablet ng Atazanavir at ritonavir ay naglalaman ng 300 mg ng atazanavir at 100 mg ng ritonavir. Ang mga tablet ay 
may dilaw na kulay na hugis kapsula, biconvex, film coated na mga tablet na may debossed na "SVN" sa isang gilid at plain sa 
kabilang panig.

Naka-package ang mga ito tulad ng sumusunod:

Mga bote ng HDPE na may 30 tableta na may desiccant, induction seal, at mga pagsasara na hindi lumalaban sa bata ( NDC 69097- 
633-01 ).

Mga kahon ng unit dose ng 100 tablet na naglalaman ng 10 aluminum-aluminum blister card; bawat card na may hawak na 
10 indibidwal na tablet ( NDC 69097-633-21 ).

Mag-imbak sa ibaba 30°C (86°F).

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE Tingnan ang pag-label 

ng pasyente na inaprubahan ng FDA (Impormasyon ng Pasyente)

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets ay hindi gamot para sa impeksyon sa HIV at maaaring patuloy na maranasan ng mga pasyente
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mga sakit na nauugnay sa impeksyon sa HIV-1, kabilang ang mga oportunistikong impeksyon.

Dapat payuhan ang mga pasyente na iwasan ang paggawa ng mga bagay na maaaring kumalat sa impeksyon ng HIV-1 sa iba.

• Huwag magbahagi ng mga karayom   o iba pang kagamitan sa pag-iniksyon.

• Huwag magbahagi ng mga personal na bagay na maaaring may dugo o likido sa katawan, tulad ng mga toothbrush 
at razor blades.

• Huwag makipagtalik nang walang proteksyon.Palaging magsanay ng ligtas na pakikipagtalik sa pamamagitan ng paggamit ng 

latex o polyurethane condom upang mapababa ang pagkakataong makipagtalik sa semilya, vaginal secretions, o dugo.

• Huwag magpasuso.Hindi alam kung ang Atazanavir at Ritonavir Tablets ay maipapasa sa iyong sanggol sa gatas ng iyong 
suso at kung maaari itong makapinsala sa iyong sanggol. Gayundin, ang mga ina na may HIV-1 ay hindi dapat magpasuso 
dahil ang HIV-1 ay maaaring maipasa sa sanggol sa gatas ng ina.

Mga Tagubilin sa Dosing

Dapat sabihin sa mga pasyente na ang patuloy na pagbaba sa plasma ng HIV RNA ay nauugnay sa isang pinababang panganib ng pag-unlad 

sa AIDS at kamatayan. Ang mga pasyente ay dapat manatili sa ilalim ng pangangalaga ng isang manggagamot habang gumagamit ng 

Atazanavir at Ritonavir Tablets. Ang mga pasyente ay dapat payuhan na uminom ng Atazanavir at Ritonavir Tablet na may pagkain araw-araw 

at kumuha ng iba pang kasabay na antiretroviral therapy gaya ng inireseta. Ang Atazanavir sufate at Ritonavir Tablet ay dapat palaging 

gamitin kasama ng iba pang mga antiretroviral na gamot. Hindi dapat baguhin ng mga pasyente ang dosis o ihinto ang therapy nang hindi 

kumukunsulta sa kanilang doktor. Kung ang isang dosis ng Atazanavir at Ritonavir Tablet ay napalampas, ang mga pasyente ay dapat kumuha 

ng dosis sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay bumalik sa kanilang normal na iskedyul. Gayunpaman, kung ang isang dosis ay 

nilaktawan ang pasyente ay hindi dapat doblehin ang susunod na dosis.

Interaksyon sa droga

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablet ay maaaring makipag-ugnayan sa ilang gamot; samakatuwid, ang mga pasyente ay dapat 

payuhan na iulat sa kanilang doktor ang paggamit ng anumang iba pang reseta, hindi iniresetang gamot, o mga produktong herbal, 

partikular ang St. John's wort.

Ang mga pasyenteng tumatanggap ng PDE5 inhibitor at Atazanavir at Ritonavir Tablets ay dapat ipaalam na sila ay 
nasa mas mataas na panganib ng PDE5 inhibitor-associated adverse events kabilang ang hypotension, syncope, 
visual disturbances, at priapism, at dapat na agad na iulat ang anumang sintomas sa kanilang doktor.

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang REVATIO®(sildenafil) (ginagamit upang gamutin ang pulmonary arterial 

hypertension) ay kontraindikado sa Atazanavir at Ritonavir Tablets at ang mga pagsasaayos ng dosis ay kinakailangan kapag 

ang Atazanavir at Ritonavir Tablets ay ginagamit kasama ng CIALIS®(tadalafil), LEVITRA®(vardenafil), o VIAGRA®(sildenafil) 

(ginagamit upang gamutin ang erectile dysfunction), o ADCIRCA®(tadalafil) (ginagamit upang gamutin ang pulmonary 

arterial hypertension).

Kung tumatanggap sila ng mga hormonal contraceptive na nakabatay sa estrogen, maaaring kailanganin ang pagsasaayos 

ng dosis ng oral contraceptive, o dapat gamitin ang karagdagang o kahaliling mga contraceptive sa panahon ng therapy sa 

Atazanavir at Ritonavir Tablets.

Mga abnormalidad sa pagpapadaloy ng puso
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Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang Atazanavir at Ritonavir tablets ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa 

electrocardiogram (hal., PR prolongation). Dapat kumonsulta ang mga pasyente sa kanilang manggagamot kung 

nakakaranas sila ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagkahilo, abnormal na ritmo ng puso o pagkawala ng malay.

Rash
Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang mga banayad na pantal na walang iba pang sintomas ay naiulat sa paggamit 
ng Atazanavir at Ritonavir Tablets. Dapat payuhan ang mga pasyente na makipag-ugnayan sa kanilang healthcare 
provider upang matukoy kung dapat ipagpatuloy ang paggamot o gumamit ng alternatibong antiretroviral regimen. 
Nagkaroon ng ilang ulat ng malalang reaksyon sa balat (hal., Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme, at 
nakakalason na pagsabog ng balat). Mga pasyente na nagkakaroon ng mga palatandaan o sintomas ng matinding 
reaksyon sa balat o hypersensitivity reaksyon (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, matinding pantal o pantal na 
sinamahan ng isa o higit pa sa mga sumusunod: lagnat, pangkalahatang karamdaman, pananakit ng kalamnan o 
kasukasuan, paltos, sugat sa bibig, conjunctivitis, facial edema, hepatitis, eosinophilia, granulocytopenia, 
lymphadenopathy,

Hyperbilirubinemia

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang asymptomatic elevation sa indirect bilirubin ay naganap sa mga pasyente na 

tumatanggap ng Atazanavir at Ritonavir Tablets. Ito ay maaaring sinamahan ng pagdidilaw ng balat o mga puti ng mata at 

maaaring isaalang-alang ang alternatibong antiretroviral therapy kung ang pasyente ay may mga alalahanin sa kosmetiko.

Muling pamamahagi ng taba

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang muling pamimigay o akumulasyon ng taba sa katawan ay maaaring mangyari sa 

mga pasyenteng tumatanggap ng antiretroviral therapy kasama ang protease inhibitors at na ang sanhi at pangmatagalang 

epekto sa kalusugan ng mga kondisyong ito ay hindi alam sa ngayon. Hindi alam kung ang pangmatagalang paggamit ng 

Atazanavir at Ritonavir Tablets ay magreresulta sa mas mababang saklaw ng lipodystrophy kaysa sa iba pang protease 

inhibitors.

Mga Reaksyon sa Hepatic

Ang dati nang sakit sa atay kabilang ang Hepatitis B o C ay maaaring lumala sa paggamit ng Atazanavir at Ritonavir Tablets. Ito ay 

makikita bilang paglala ng transaminase elevations o hepatic decompensation. Dapat payuhan ang mga pasyente na ang kanilang 

mga pagsusuri sa pag-andar sa atay ay kailangang masubaybayan nang mabuti lalo na sa mga unang ilang buwan ng paggamot at 

dapat nilang ipaalam sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung sila ay magkaroon ng mga palatandaan at 

sintomas ng lumalalang sakit sa atay kabilang ang pagkawala ng gana, pananakit ng tiyan, paninilaw ng balat, at makating balat.

Pancreatitis

Pancreatitis, kabilang ang ilang mga pagkamatay, ay naobserbahan sa mga pasyente na tumatanggap ng Atazanavir at ritonavir. 

Dapat ipaalam sa iyo ng iyong mga pasyente ang mga palatandaan at sintomas (pagduduwal, pagsusuka, at pananakit ng tiyan) na 

maaaring nagpapahiwatig ng pancreatitis.

Mga Lipid Elevation

Ang paggamot sa Atazanavir at Ritonavir Tablets therapy ay maaaring magresulta sa pagtaas ng konsentrasyon ng
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kabuuang kolesterol at triglyceride.

Diabetes Mellitus/Hyperglycemia

Ang bagong simula ng diabetes o exacerbation ng dati nang diabetes mellitus at hyperglycemia ay naiulat na Atazanavir at Ritonavir 

Tablets. Dapat payuhan ang mga pasyente na abisuhan ang kanilang healthcare provider kung magkakaroon sila ng mga 

palatandaan at sintomas ng diabetes mellitus kabilang ang madalas na pag-ihi, labis na pagkauhaw, matinding gutom o hindi 

pangkaraniwang pagbaba ng timbang at/o pagtaas ng asukal sa dugo habang nasa Atazanavir at Ritonavir Tablet dahil maaaring 

mangailangan sila ng pagbabago sa kanilang paggamot sa diabetes o bagong paggamot.

Immune Reconstitution Syndrome

Ang immune reconstitution syndrome ay naiulat sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na ginagamot sa kumbinasyon ng 

antiretroviral therapy, kabilang ang atazanavir at ritonavir.

Nephrolithiasis at Choletithiasis

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang mga bato sa bato at/o gallstones ay naiulat sa paggamit ng Atazanavir at Ritonavir Tablets. 

Ang ilang mga pasyente na may mga bato sa bato at/o gallstones ay nangangailangan ng pagpapaospital para sa karagdagang 

pamamahala at ang ilan ay nagkaroon ng mga komplikasyon. Maaaring kailanganin ang paghinto ng Atazanavir at Ritonavir Tablets 

bilang bahagi ng medikal na pamamahala ng mga masamang pangyayaring ito.

Hemophilia
Ang mga pasyente na may hemophilia ay maaaring makaranas ng mas mataas na pagdurugo kapag ginagamot sa mga protease inhibitors.

Disclaimer:Ang iba pang mga tatak na nakalista ay ang mga rehistradong trademark ng kani-kanilang mga may-ari at hindi mga 

trademark ng Cipla Limited.

Ginawa ni:
Cipla Ltd.
Plot No A – 42 (Yunit II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Pin code: 410 220. 
India.

Binago:10/2017

55

Reference ID: 4173147



Impormasyon ng Pasyente

Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg

Basahin ang Impormasyon ng Pasyente na kasama ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg bago mo simulan ang 

paggamit nito at sa tuwing makakakuha ka ng refill. Maaaring may bagong impormasyon. Ang leaflet na ito ay nagbibigay ng buod 

tungkol sa Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg at hindi kasama ang lahat ng dapat malaman tungkol sa iyong gamot. 

Hindi pinapalitan ng impormasyong ito ang pakikipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa 

iyong kondisyong medikal o paggamot.

Ano ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?
Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay isang de-resetang gamot na ginagamit kasama ng iba pang mga 

anti-HIV na gamot upang gamutin ang mga taong 6 taong gulang at mas matanda at tumitimbang ng hindi bababa sa 35 

kg na nahawaan ng human immunodeficiency virus (HIV). Ang HIV ay ang virus na nagdudulot ng acquired immune 

deficiency syndrome (AIDS). Ang Atazanavir at ritonavir ay ang uri ng gamot na anti-HIV na tinatawag na protease 

inhibitors. Ang impeksyon sa HIV ay sumisira sa mga selula ng CD4+ (T), na mahalaga sa immune system. Ang immune 

system ay tumutulong sa paglaban sa impeksiyon. Matapos masira ang malaking bilang ng (T) na mga selula, bubuo ang 

AIDS. Nakakatulong ang Atazanavir at ritonavir na harangan ang HIV protease, isang enzyme na kailangan para dumami 

ang HIV virus. Maaaring mapababa ng Atazanavir at ritonavir ang dami ng HIV virus load sa iyong dugo, tulungan ang iyong 

katawan na panatilihin ang supply nito ng CD4+ (T) cells,

Nakakagamot ba ng HIV o AIDS ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?

Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay hindi nakakagamot sa impeksyon sa HIV o AIDS at maaari kang patuloy na 

makaranas ng mga sakit na nauugnay sa impeksyon sa HIV-1, kabilang ang mga oportunistikong impeksyon. Dapat kang manatili sa 

ilalim ng pangangalaga ng isang doktor kapag gumagamit ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg.

Iwasan ang paggawa ng mga bagay na maaaring kumalat sa impeksyon sa HIV-1.

• Huwag magbahagi ng mga karayom   o iba pang kagamitan sa pag-iniksyon.

• Huwag magbahagi ng mga personal na bagay na maaaring may dugo o likido sa katawan, tulad ng mga toothbrush at razor 

blades.

• Huwag makipagtalik nang walang proteksyon.Palaging magsanay ng ligtas na pakikipagtalik sa pamamagitan ng paggamit ng 

latex o polyurethane condom upang mapababa ang pagkakataong makipagtalik sa semilya, vaginal secretions, o dugo.

Sino ang hindi dapat uminom ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?

Huwag uminom ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg kung ikaw ay:

• umiinom ng ilang mga gamot(Tingnan ang "Anong mahalagang impormasyon ang dapat kong malaman tungkol sa pag-inom ng 

Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg kasama ng iba pang mga gamot?") Maaaring mangyari ang malubhang 

nakamamatay na epekto o kamatayan. Bago ka uminom ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg, sabihin sa iyong 

healthcare provider ang tungkol sa lahat ng gamot na iniinom mo o pinaplano mong inumin. Kabilang dito ang iba pang mga 

reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at mga herbal na suplemento.

• ay allergic sa atazanavir, ritonavir o alinman sa mga sangkap ng tablet.Ang mga aktibong sangkap ay atazanavir at 

ritonavir. Tingnan ang dulo ng leaflet na ito para sa kumpletong listahan ng mga sangkap sa Atazanavir at
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Mga Ritonavir Tablet, 300 mg/100 mg. Sabihin sa iyong healthcare provider, kung sa tingin mo ay nagkaroon ka ng allergic reaction 

sa alinman sa mga sangkap na ito.

Ano ang dapat kong sabihin sa aking tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago ako kumuha ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 

300 mg/100 mg?

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan:

• Kung ikaw ay buntis o planong magbuntis.Hindi alam kung ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay maaaring makapinsala sa 

iyong hindi pa isinisilang na sanggol. Ang mga buntis na kababaihan ay nakaranas ng malubhang epekto kapag umiinom ng Atazanavir at Ritonavir 

Tablet kasama ng iba pang mga gamot sa HIV na tinatawag na nucleoside analogues. Ikaw at ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan ay kailangang magpasya, kung ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay tama para sa iyo. Kung uminom ka ng 

Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg sa panahon ng iyong pagbubuntis, ang iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan ay maaaring humiling ng mga regular na pagbisita upang subaybayan ang paglaki ng iyong anak. Maaaring kabilang sa mga 

naturang pagbisita ang mga pagsusuri sa dugo at iba pang mga pagsusuri sa diagnostic.

• Pagkatapos ipanganak ang iyong sanggol,sabihin sa iyong healthcare provider kung ang balat ng iyong sanggol o ang puting bahagi ng 

kanyang mga mata ay nagiging dilaw.

• Kung ikaw ay nagpapasuso. Huwag magpasuso.Hindi alam kung ang atazanavir at ritonavir ay maaaring maipasa sa iyong 

sanggol sa gatas ng iyong suso at kung maaari itong makapinsala sa iyong sanggol. Gayundin, ang mga ina na may HIV-1 ay 

hindi dapat magpasuso dahil ang HIV-1 ay maaaring maipasa sa sanggol sa gatas ng ina.

• Kung mayroon kang mga problema sa atay o nahawaan ng hepatitis B o C virus.Tingnan ang "Ano ang mga 
posibleng epekto ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?"

• Kung mayroon kang end stage kidney diseasepinamamahalaan sa hemodialysis.

• Kung ikaw ay may diabetes.Tingnan ang "Ano ang mga posibleng epekto ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 
300 mg/100 mg?"

• Kung mayroon kang hemophilia.Tingnan ang "Ano ang mga posibleng epekto ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 

mg/100 mg?"

• Kung may problema ka sa puso.

• Tungkol sa lahat ng mga gamot na iniinom mokabilang ang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at herbal na pandagdag. 

Panatilihin ang isang listahan ng iyong mga gamot sa iyo upang ipakita sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Para 

sa karagdagang impormasyon, tingnan ang "Anong mahalagang impormasyon ang dapat kong malaman tungkol sa pag-inom ng 

Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg kasama ng iba pang mga gamot?" at "Sino ang hindi dapat uminom ng Atazanavir at 

Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?" Ang ilang mga gamot ay maaaring magdulot ng malubhang epekto kung iniinom kasama ng 

Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg.

Paano ako kukuha ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?

• Uminom ng atazanavir at ritonavir tablets isang beses araw-araw nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong healthcare 

provider.

• Palaging uminom ng atazanavir at ritonavir tablet na may pagkain(isang pagkain o meryenda) upang matulungan itong gumana nang mas 

mahusay. Uminom ng atazanavir at ritonavir tablet nang sabay-sabay bawat araw.

• Ang mga tableta ay dapat na lunukin nang buo at hindi ngumunguya, sira o durog.
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• Kung umiinom ka ng antacids o didanosine, uminom ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg tablet 2 oras 

bago o 1 oras pagkatapos ng mga gamot na ito.

• Kung umiinom ka ng mga gamot para sa hindi pagkatunaw ng pagkain,heartburn,o mga ulser tulad ng nizatidine,famotidine, 

cimetidine,ranitidine,rabeprazole,esomeprazole,lansoprazole,omeprazole,o pantoprazole, makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan.

• Huwag baguhin ang iyong dosis o ihinto ang pag-inom ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg nang 

hindi muna nakikipag-usap sa iyong healthcare provider.Mahalagang manatili sa ilalim ng pangangalaga ng 

healthcare provider habang umiinom ng atazanavir at ritonavir tablets.

• Kapag ang iyong supply ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay nagsimulang maubos, makakuha 

ng higit pa mula sa iyong healthcare provider o parmasya. Mahalagang hindi maubusan ng atazanavir at ritonavir 

tablets. Ang dami ng HIV sa iyong dugo ay maaaring tumaas kung ang gamot ay itinigil kahit sa maikling panahon.

• Kung napalampas mo ang isang dosis ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg, dalhin ito sa lalong madaling panahon at 

pagkatapos ay kunin ang iyong susunod na nakaiskedyul na dosis sa regular na oras nito. Kung, gayunpaman, ito ay nasa loob ng 6 na 

oras ng iyong susunod na dosis, huwag kunin ang napalampas na dosis. Maghintay at kunin ang susunod na dosis sa regular na oras. 

Huwag doblehin ang susunod na dosis.Mahalagang hindi mo makaligtaan ang anumang dosis ng atazanavir ritonavir tablet o 

iyong iba pang mga anti-HIV na gamot.

• Kung umiinom ka ng higit sa iniresetang dosis ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg, 
tawagan kaagad ang iyong healthcare provider o poison control center o pumunta kaagad sa pinakamalapit na 
emergency room ng ospital.

Ano ang mga posibleng side effect ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?
Ang sumusunod na listahan ng mga side effect ayhindikumpleto. Iulat ang anumang bago o patuloy na sintomas sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga side effect, tanungin ang iyong healthcare provider. Maaaring matulungan ka ng iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na pamahalaan ang mga side effect na ito.

Tingnan ang "Anong mahalagang impormasyon ang dapat kong malaman tungkol sa pag-inom ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 

mg kasama ng iba pang mga gamot?".

Ang mga sumusunod na epekto ay naiulat:
• banayad na pantal(pamumula at pangangati) kung minsan ay nangyayari nang walang iba pang mga sintomas, kadalasan sa mga unang ilang linggo 

pagkatapos simulan ang gamot. Karaniwang nawawala ang mga pantal sa loob ng 2 linggo nang walang pagbabago sa paggamot. Sabihin sa iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung nangyari ang pantal.

• matinding pantal:Maaaring magkaroon ng pantal kasabay ng iba pang mga sintomas na maaaring malubha at posibleng 

magdulot ng kamatayan.

Kung magkakaroon ka ng pantal na may alinman sa mga sumusunod na sintomas itigil ang paggamit ng Atazanavir at 

Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg at tawagan kaagad ang iyong healthcare provider:

• kinakapos na paghinga

• pangkalahatang masamang pakiramdam o mga sintomas na "tulad ng trangkaso".

• lagnat

• pananakit ng kalamnan o kasukasuan

• conjunctivitis (pula o namamaga na mga mata, tulad ng "pink eye")

• paltos
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• mga sugat sa bibig

• pamamaga ng iyong mukha

• paninilaw ng balat o mata.Ang mga epektong ito ay maaaring dahil sa pagtaas ng mga antas ng bilirubin sa dugo (ang bilirubin ay 

ginawa ng atay). Bagama't ang mga epektong ito ay maaaring hindi makapinsala sa iyong atay, balat, o mata, tawagan kaagad ang 

iyong healthcare provider kung ang iyong balat o ang puting bahagi ng iyong mga mata ay nagiging dilaw.

• isang pagbabago sa paraan ng pagtibok ng iyong puso (pagbabago ng ritmo ng puso) o mga pagbabago sa aktibidad ng 

elektrikal ng iyong puso na tinatawag na PR prolongation.Tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan kung ikaw ay nahihilo, nahihilo, nahihilo o nahimatay at abnormal na tibok ng puso. Maaaring mga sintomas ito ng 

problema sa puso.

• diabetes at mataas na asukal sa dugo (hyperglycemia)ang ilang mga pasyente na umiinom ng mga gamot na protease inhibitor tulad ng 

atazanavir at ritonavir ay maaaring magkaroon ng mataas na asukal sa dugo, magkaroon ng diabetes, o maaaring lumala ang iyong diyabetis. Ang 

ilang mga pasyente ay nagkaroon ng diabetes bago kumuha ng protease inhibitors habang ang iba ay hindi. Ang ilang mga pasyente ay maaaring 

mangailangan ng mga pagbabago sa kanilang gamot sa diabetes.

• sakit sa atay.sakit sa atay kabilang ang hepatitis B o C, maaaring lumala ang iyong sakit sa atay kapag umiinom ka ng mga 

gamot na anti-HIV tulad ng atazanavir at ritonavir. Ang ilang mga tao na umiinom ng ritonavir kasama ng iba pang mga gamot 

na anti-HIV ay nagkaroon ng mga problema sa atay na maaaring nagbabanta sa buhay. Ang iyong doktor ay dapat magsagawa 

ng mga regular na pagsusuri sa dugo sa panahon ng iyong kumbinasyong paggamot na may atazanavir at ritonavir.

Kung mayroon kang talamak na impeksyon sa hepatitis B o C, dapat suriin ng iyong doktor ang iyong mga pagsusuri sa dugo nang mas madalas dahil 

mayroon kang mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng mga problema sa atay. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga 

sumusunod na palatandaan at sintomas ng mga problema sa atay:

- walang gana kumain

- pananakit o pananakit sa iyong kanang bahagi sa ibaba ng iyong tadyang

- paninilaw ng iyong balat o puti ng iyong mga mata
- Makating balat

• mga bato sa batoay naiulat sa mga pasyenteng kumukuha ng atazanavir. Kung magkakaroon ka ng mga palatandaan o sintomas ng

mga bato sa bato (sakit sa iyong tagiliran, dugo sa iyong ihi, pananakit kapag umihi ka) sabihin kaagad sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan.

• mga karamdaman sa gallbladder(na maaaring may kasamang gallstones at pamamaga ng gallbladder) ay naiulat sa 
mga pasyenteng umiinom ng atazanavir at ritonavir tablets. Kung magkakaroon ka ng mga senyales o sintomas ng 
gallstones (pananakit sa kanan o gitnang itaas na tiyan, lagnat, pagduduwal at pagsusuka, o paninilaw ng balat at puti 
ng mga mata), sabihin kaagad sa iyong healthcare provider.

• pamamaga ng iyong pancreas (pancreatitis).Ang mga tabletang atazanavir at ritonavir ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa 

pancreas, na maaaring humantong sa kamatayan. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang mga palatandaan o sintomas ng pancreatitis 

tulad ng:

• Pagduduwal

• Pagsusuka
• sakit ng tiyan (tiyan).

• ilang pasyente na may hemophilianadagdagan ang mga problema sa pagdurugo sa mga protease inhibitor tulad ng 
atazanavir at ritonavir.

• pagbabago sa taba ng katawan.Maaaring kabilang sa mga pagbabagong ito ang pagtaas ng taba sa itaas na likod at leeg 
("buffalo hump"), dibdib, at sa paligid ng puno ng kahoy. Ang pagkawala ng taba mula sa mga binti, braso, at mukha ay maaari 
ding mangyari. Ang sanhi at pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga kondisyong ito ay hindi alam sa ngayon.

• immune reconstitution syndrome.Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa iyong immune system kapag nagsimula kang uminom 

ng mga gamot sa HIV. Ang iyong immune system ay maaaring lumakas at magsimulang labanan ang mga impeksiyon na mayroon
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matagal nang nakatago sa katawan mo. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nagsimula kang magkaroon ng mga bagong sintomas 

pagkatapos simulan ang iyong gamot sa HIV. Sa ilang mga pasyente na may advanced HIV infection (AIDS) at isang kasaysayan ng 

oportunistikong impeksyon, ang mga palatandaan at sintomas ng pamamaga mula sa mga nakaraang impeksyon ay maaaring mangyari 

kaagad pagkatapos magsimula ng paggamot laban sa HIV.

• Pagtaas ng antas ng kolesterol at triglyceride.Ang paggamot sa mga tabletang atazanvir at ritonavir ay maaaring tumaas 
ang iyong mga antas ng kolesterol at triglycerides sa dugo. Ang iyong doktor ay dapat magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo 
bago mo simulan ang iyong paggamot gamit ang atazanvir at ritonavir tablets at regular na suriin kung may pagtaas sa iyong 
mga antas ng kolesterol at triglycerides.

• mga reaksiyong alerdyi.Minsan ang mga reaksiyong alerhiya na ito ay maaaring maging malubha at nangangailangan ng paggamot sa 

isang ospital. Dapat mong tawagan kaagad ang iyong doktor kung magkakaroon ka ng pantal. Itigil ang pagkuhaAtazanavir at 

Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mgat humingi kaagad ng tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas 

ng matinding reaksiyong alerhiya:

• problema sa paghinga

• humihingal
• pagkahilo o nanghihina
• paninikip ng lalamunan o pamamalat

• mabilis na tibok ng puso o kabog sa iyong dibdib (tachycardia)
• pagpapawisan

• pamamaga ng iyong mukha, labi o dila
• pananakit ng kalamnan o kasukasuan

• paltos o sugat sa balat
• mga sugat sa bibig o ulser

Iba pang mga karaniwang side effect ng atazanavir at ritonavir tablets na kinuha kasama ng iba pang mga anti-HIV na 

gamot ay ang pagduduwal; sakit ng ulo; sakit sa tyan; pagsusuka; pagtatae; depresyon; lagnat; pagkahilo; problema sa 

pagtulog; pamamanhid, tingling, o paso ng mga kamay o paa o sa paligid ng mga labi; pananakit ng kalamnan; pakiramdam 

nanghihina o pagod; pantal; at sakit sa itaas at ibabang tiyan (tiyan).

Anong mahalagang impormasyon ang dapat kong malaman tungkol sa pag-inom ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/

100 mg kasama ng ibang mga gamot?

Huwag uminom ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg kung iniinom mo ang mga sumusunod na gamot (sabihin 

sa iyong healthcare provider ang tungkol sa lahat ng gamot na iniinom mo). Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/

100 mg ay maaaring magdulot ng malubha, nakamamatay na epekto o kamatayan kapag ginamit kasama ng mga gamot na 

ito.

• Mga gamot na ergot: dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, at methylergonovine gaya ng, ergotrate maleate, 
at iba pa (ginagamit para sa migraine headaches).

• Pimozide (ginagamit para sa Tourette's disorder).

• Cisapride (ginagamit para sa ilang mga problema sa tiyan).

• Triazolam (ginagamit para sa insomnia).

• Midazolam (ginagamit para sa pagpapatahimik), kapag kinuha sa pamamagitan ng bibig.

• Lurasidone

• Amiodarone, dronedarone, flecainde, propafenone, o quinidine

• Colchicine, kung mayroon kang mga problema sa bato at/o atay

60

Reference ID: 4173147



Huwag uminom ng mga sumusunod na gamot na may Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg dahil sa
posibleng malubhang epekto:

• Irinotecan, ginagamit para sa cancer.

• Indinavir, ginagamit para sa impeksyon sa HIV. Ang parehong atazanavir at indinavir kung minsan ay nagdudulot ng pagtaas ng 

antas ng bilirubin sa dugo.

• Mga gamot na pampababa ng kolesterol lovastatin o simvastatin.

• Alfuzosin, ginagamit upang gamutin ang benign enlargement ng prostate.

• Sildenafil, na ginagamit upang gamutin ang pulmonary arterial hypertension.

Huwag uminom ng mga sumusunod na gamot na may Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg dahil maaari 

nilang mapababa ang dami ng atazanavir sa iyong dugo.Ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng HIV viral load. Ang 

paglaban sa atazanavir o cross-resistance sa ibang mga gamot sa HIV ay maaaring magkaroon ng:

• Rifampin (ginagamit para sa tuberculosis).

• St. John's wort (Hypericum perforatum), isang produktong herbal na ibinebenta bilang pandagdag sa 

pandiyeta, o mga produktong naglalaman ng St. John's wort.

• Nevirapine, ginagamit para sa impeksyon sa HIV.

Ang mga sumusunod na gamot ay hindi inirerekomenda sa Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg:

• Salmeterol at salmeterol na may fluticasone, ginagamit sa paggamot sa hika, emphysema/chronic obstructive 
pulmonary disease na kilala rin bilang COPD.

• Voriconazole, ginagamit upang gamutin ang impeksiyon ng fungal.

• Boceprevir, ginagamit upang gamutin ang talamak na impeksyon sa hepatitis C sa mga matatanda.

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring mangailangan ng iyong healthcare provider na subaybayan ang iyong therapy nang mas 

malapit (para sa ilang mga gamot, maaaring kailanganin ang pagbabago sa dosis o iskedyul ng dosis):

• Tadalafil, vardenafil, o sildenafil, na ginagamit upang gamutin ang erectile dysfunction. Maaaring pataasin ng 

Atazanavir ang mga pagkakataon ng malubhang epekto na maaaring mangyari sa Tadalafil, vardenafil, o sildenafil. 

Huwag gumamit ng Tadalafil, vardenafil, o sildenafil habang umiinom ka ng atazanavir maliban kung sasabihin sa iyo 

ng iyong healthcare provider na okay lang.

• Tadalafil o bosentan, ginagamit upang gamutin ang pulmonary arterial hypertension.

• Atorvastatin o rosuvastatin. Mayroong mas mataas na pagkakataon ng malubhang epekto, kung umiinom ka ng atazanavir kasama ang gamot 

na ito na nagpapababa ng kolesterol.

• Mga gamot para sa abnormal na ritmo ng puso: amiodarone, lidocaine, quinidine

• Rifabutin, isang antibiotic na ginagamit upang gamutin ang tuberculosis.

• Bedaquiline

• Buprenorphine o buprenorphine/naloxone, ginagamit upang gamutin ang pananakit at pagkagumon sa mga narcotic painkiller.

• Bepridil, ginagamit para sa pananakit ng dibdib.

• Warfarin.

• Mga tricyclic antidepressant gaya ng amitriptyline, desipramine, doxepin, trimipramine, imipramine, o 
protriptyline.
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• Mga gamot para maiwasan ang pagtanggi sa organ transplant: cyclosporin, sirolimus, o tacrolimus.

• Ang antidepressant trazodone.

• Ang antipsychotic quetiapine.

• Fluticasone propionate, ibinibigay ng ilong o nilalanghap upang gamutin ang mga sintomas ng allergy o hika. Maaaring piliin ng iyong doktor 

na huwag kang panatilihin sa fluticasone.

• Colchicine, ginagamit upang maiwasan o gamutin ang gout o gamutin ang familial Mediterranean fever.

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring mangailangan ng pagbabago sa dosis o iskedyul ng dosis ng alinman sa 

Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg o ang iba pang gamot:

• Saquinavir.

• Ritonavir.
• Efavirenz.
• Mga antacid o buffered na gamot.

• Didanosine.

• Tenofovir disoproxil fumarate.

• Rifabutin.
• Mga blocker ng channel ng calcium tulad ng o diltiazem, verapamil at iba pa.

• Clarithromycin.
• Mga gamot para sa hindi pagkatunaw ng pagkain, heartburn, o mga ulser gaya ng nizatidine, famotidine, cimetidine, o 

ranitidine.

• Mga gamot na antiepileptic gaya ng carbamazepine, phenytoin, o phenobarbital, o lamotrigine.

Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagpili ng mabisang paraan ng pagpipigil sa 

pagbubuntis.Ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg ay maaaring makaapekto sa kaligtasan at pagiging epektibo ng mga 

hormonal contraceptive gaya ng birth control pills o ang contraceptive patch. Ang mga hormonal contraceptive ay hindi pumipigil sa pagkalat 

ng HIV sa iba.

Tandaan:
1. Alamin ang lahat ng mga gamot na iniinom mo.

2. Sabihin sa iyong healthcare provider ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom.

3. Huwag magsimula ng bagong gamot nang hindi nakikipag-usap sa iyong healthcare provider.

Paano ako dapat mag-imbak ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?

• Ang mga Atazanavir at Ritonavir Tablet, 300 mg/100 mg ay dapat na nakaimbak sa temperatura ng kuwarto sa ibaba 30 ºC (86 

ºF). gawinhindiitabi ang gamot na ito sa isang mamasa-masa na lugar tulad ng cabinet ng gamot sa banyo o malapit sa lababo 

sa kusina.

• Itago ang iyong gamot sa isang mahigpit na saradong lalagyan.

• Ang pagkakalantad ng produktong ito sa mataas na kahalumigmigan sa labas ng orihinal o katumbas ng USP na masikip na lalagyan (150 ml o 

mas mababa) nang mas mahaba kaysa sa 2 linggo ay hindi inirerekomenda.

• Panatilihin ang lahat ng mga gamot sa hindi maaabot ng mga bata at alagang hayop sa lahat ng oras. Huwag itago ang gamot na iyon
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luma na o hindi mo na kailangan. Itapon ang mga hindi nagamit na gamot sa pamamagitan ng mga programa sa 

pagtatapon ng pagkuha-balik ng komunidad kapag available o ilagay ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg sa 

isang hindi nakikilalang, saradong lalagyan sa basurahan ng bahay.

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg

Huwag tanggapin kung nasira o nawawala ang seal sa pagbukas ng bote. Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyong 

partikular na kondisyon. Huwag gumamit ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg para sa ibang kondisyon. 

Huwag magbigay ng Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong mga 

sintomas na mayroon sila. Maaari itong makapinsala sa kanila.Panatilihin ang Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/

100 mg at lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata at alagang hayop.

Hindi kasama sa buod na ito ang lahat ng dapat malaman tungkol sa Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg. Ang mga 

gamot ay minsan ay inireseta para sa mga kondisyon na hindi binanggit sa mga leaflet ng impormasyon ng pasyente. Tandaan 

na walang nakasulat na buod ang maaaring palitan ang maingat na talakayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, makipag-usap sa iyong healthcare provider o pumunta sa 

www.cipla.com o maaari kang tumawag sa 1-866-604-3268.

Ano ang mga sangkap sa Atazanavir at Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?

Aktibong sangkap:atazanavir, ritonavir

Mga hindi aktibong sangkap:anhydrous dibasic calcium phosphate, colloidal silicon dioxide, copovidone, 
crospovidone, hypromellose, lactose monohydrate, magnesium stearate, sodium stearyl fumarate, 
sorbitan monolaurate, talc, yellow iron oxide. Ang mga tablet ay pinahiran ng isang pelikula (opadry II 
85G520033 yellow) na gawa sa lecithin, macrogol (polyethylene glycol), polyvinyl alcohol-part hydrolyzed, 
talc, titanium dioxide, yellow iron oxide.

Ginawa ni:
Cipla Ltd.
Plot No A – 42 (Yunit II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Pin code: 410 220. 
India.

Binago:10/2017
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