
 יש. בכבד פגיעה כולל, איברים של לקוי תפקוד ולעיתים, ממצאים על דווחמרשם מידע של דגשים
-fumarate וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול את מיד להפסיק

disoproxil tenofovirאו סימנים מתפתחים אם אחרים חשודים וחומרים 
 לגרום עלול הטיפול בהפסקת עיכוב שכן, יתר רגישות תגובות של תסמינים

(5.2). חיים מסכנת לתגובה
 מטופליםdolutegravir.  המכילים משטריים שקיבלו בחולים דווחה בכבד רעילות

 או להחמרה מוגבר בסיכון להיות עשויים הבסיסייםC  אוB  הפטיטיס עם
(5.3). בכבד רעילות אחר מעקב מומלץ. טרנסמינאזות עליות של להתפתחות

ההריון ובתחילת ההתעברות בזמן בשימוש להתרחש עלולה עוברית-עובר רעילות
fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  בטבליות משימוש הימנע.

tenofovirלמומים הסיכון עקב ההריון של הראשון השליש עד ההתעברות בזמן 
 מניעה באמצעי להשתמש הפוריות בגיל ומבוגרים למתבגרים ייעץ. העצבי בצינור

8.3)8.1, 5.4, (2.1, . יעיל

 חריפה כליות ספיקת אי לכלול יכול: כליות ליקוי של החמרה או חדשה הופעה
 בטבליות טיפול התחלת לפני משוער קריאטינין פינוי הערכתFanconi.  ותסמונת

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil .tenofovirבסיכון בחולים 
 וחלבון בשתן גלוקוז, בסרום זרחן, משוער קריאטינין פינוי העריכו, כליות לתפקוד

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול התחלת לפני שתן
disoproxil tenofovirטבליות ממתן הימנע. הטיפול במהלך פעם ומדי 

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirשימוש עם 
(5.6). נפרוטוקסיות בתרופות לאחרונה או במקביל

 של היסטוריה עם בחוליםBMD  הערכת שקול(BMD):  העצם בצפיפות ירידה
(5.7). עצם לאובדן או לאוסטאופורוזיס אחרים סיכון גורמי או פתולוגי שבר

 הערכה לחייב עשוי-HIV. ב הנגועים בחולים נצפתה: החיסוני השחזור תסמונת
(5.8) נוספים וטיפול
 בחולים הטיפול את הפסק: סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חמצת

 רעילות או לקטית חמצת על המעידים מעבדה ממצאי או תסמינים המפתחים
(5.9). בולטת בכבד

HCV--1 HIV/ב במקביל הנגועים בחולים התרחש, קטלני חלקו, כבד פיצוי אי
 הקשורות רעילות אחר מעקב. וריבאווירין אינטרפרון מבוססי משטרים שקיבלו
וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול את להפסיק יש. לטיפול

fumarate- disoproxil tenofovirאו מינון הפחתת ולשקול רפואית בהתאם 
 יש: הלבלב דלקת(5.10) . שניהם אוribavirin, , אלפא אינטרפרון של הפסקה

 סיכון גורמי או לבלב דלקת של היסטוריה עם ילדים בחולים בזהירות להשתמש
 מבחינה שמתאים כפי הטיפול את הפסק. הלבלב לדלקת אחרים משמעותיים

(5.11). קלינית

לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלה דגשים
FUMARATE. DISOPROXIL-TENOFOVIRו 

DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINEראה. ויעילה בטוחה בצורה טבליות 
FUMARATE DISOPROXIL  טבליות עבור המרשם על מלא מידע

-TENOFOVIRו DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE
-

-FUMARATE, 50 וDOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE  טבליות
DISOPROXIL TENOFOVIRפומי לשימוש ג"מ300 /ג"מ300 /ג"מ-

של טיפול לאחר החמרה: אזהרה
ב הפטיטיס

.מלאה לאזהרה מרשם על מלא מידעלרִאְֹות

 הנגועים בחולים דווחו )B )HBV הפטיטיס נגיף של חמורות חריפות החמרות
 אוlamivudine  לרבות-HBV, באנטי הטיפול את שהפסיקו-HBV ב

fumarate disoproxil ,tenofovirשל מרכיבים שני 
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil .tenofovirעקוב 

 הטיפול את מפסיקים אשר-HBV ב הנגועים בחולים הכבד תפקוד אחר מקרוב
 במידת. פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר בטבליות

(5.1). מוצדקתHBV  נגד טיפול התחלת שתהיה ייתכן, הצורך

-

-------------------------- ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
fumarate- disoproxil וDolutegravir, lamivudine  טבליות --------

,tenofovirשל שילוב  dolutegravir)אינטגרליים גדילים העברת מעכב  ,([INSTI]
lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovir)טראנסקריפטאז מעכבי שניהם 

 במבוגרים זיהוםHIV -1-ב לטיפול שלם כמשטר מסומן), הפוכה נוקלאוזיד של
(1). ג"ק40  לפחות של במשקל וילדים

-

-

-

:שימוש מגבלות
fumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות-

 או להתנגדות הקשורים אינטגראז תחליפי עם לחולים מומלצות אינן לבדן
 של שהמינון מכיוון, אינטגראז העברת מעכבי של בחשד קלינית עמידות

dolutegravirבטבליות  dolutegravir, lamivudineו fumarate-
disoproxil tenofovirעל במידע עיין. אלו בתת-אוכלוסיות מספיק אינו 

 )dolutegravir. )1של המרשם

-

-

---------------------------------- וניהול מינון- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 טבליות התחלת לפני הריון בדיקת בצע: הריון בדיקת-

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirאצל 
5.4)(2.1, . הפוריות בגיל ומבוגרים מתבגרים

וdolutegravir, lamivudine  טבליות התחלת בעת או לפני: בדיקה
fumarate- disoproxil ,tenofovirזיהום לבדוק יש  .HBVהתחלת לפני 

fumarate- disoproxil ו-dolutegravir, lamivudine ב השימוש ובמהלך
,tenofovirקריאטינין את העריכו, קלינית מבחינה מתאים זמנים בלוח 

. החולים בכל שתן וחלבון בשתן גלוקוז, משוער קריאטינין פינוי, בסרום
(2.1). בסרום הזרחן את גם להעריך יש, כרונית כליות מחלת עם בחולים

. ביום אחת טבליה: לפחות ג"ק40  במשקל ולילדים למבוגרים מומלץ מינון
(2.3). אוכל בלי או עם ליטול ניתן
 המומלץ המינון משטר, מסוימיםCYP3A  אוUGT1A  מעוררי עם מינון אם
מ50  של נוספת מנה ליטול יש. ביום פעמיים ג"מ50  הואdolutegravir  של

 מטבליות שעות-12 ב מופרדתdolutegravir,  של ג"
dolutegravir, lamivudineוטנופוביר fumarate. )2.3( disoproxil

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  שטבליות מכיוון
tenofovirטבליות, המינון את להתאים ניתן ולא קבוע במינון מוצר הם 

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirאינן 
 של קריאטינין פינוי עם חולים, מינון להתאמת הזקוקים לחולים מומלצות

 הדורשת סופנית כליות מחלת עם חולים, לדקה ל"מ-50 מ פחות
(2.4). המודיאליזה

------------------------------------ שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 המקבלים באלו( ביותר השכיחות הלוואי תגובות: מבוגרים בנבדקים-

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil (tenofovirשינה נדודי הן ,
(6.1). ודיכאון כאב, פריחה, שלשולים, ראש כאבי, עייפות
 חום הן) למיוודין המקבלים באלו( ביותר השכיחות הלוואי תופעות: ילדים בנבדקי
(6.1). ושיעול

-

-

USA, Inc Pharma ,.Macleods  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
medwatch/ אוFDA 1088-1-800- בטלפון-FDA ה או1-888-943-3210  בטלפון

www.fda.gov . -

-  סמים בין אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
-fumarate וdolutegravir, lamivudine  טבליות של משותף מתן --------------------

disoproxil tenofovirאחרות תרופות של הריכוז את לשנות יכול אחרות תרופות עם 
dolutegravir, lamivudine  טבליות של הריכוזים את לשנות עשויות אחרות ותרופות

 בין האפשריות האינטראקציות את לשקול ישfumarate .disoproxil  וטנופוביר
12.3)7, (4, . ובמהלכו לפני תרופתיות -

-------------------------------- ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
fumarate  וטנופובירdolutegravir, lamivudine  בטבליות משימוש הימנע: הריון-

disoproxilהעצבי בצינור למומים הסיכון עקב הראשון השליש עד ההתעברות בזמן
. ,2.1) ,5.4(8.1

HIV )8.2( .1-להעברת הפוטנציאל בשל מומלצת אינה הנקה: הנקה

 מומלצים מניעה ואמצעי הריון בדיקות: רבייה פוטנציאל בעלי וזכרים נקבות
(8.3). הפוריות בגיל ומבוגרים למתבגרים

 טבליות(8.4) . ג"ק-40 מ פחות השוקלים למטופלים מומלץ לא: ילדים רפואת
Dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirמומלצות אינן 

 כליות מחלת עם לחולים או לדקה ל"מ-50 מ פחות של קריאטינין פינוי עם לחולים
(8.6). המודיאליזה הדורשת סופנית

-
 של ג"מ50 : טבליה -----------וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dolutegravir, 300של ג"מ  lamivudineשל ג"מ-300 ו fumarate )3( 
disoproxiltenofovir

-

------------------------------ נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

-
- או-dolutegravir, lamivudine ל יתר רגישות של קודמת תגובה

fumarate. )4(  disoproxiltenofovir
(4). דופטיליד עם משותף ניהול -

-FDA.ה באישור מטופלים ותווית למטופל ייעוץ על למידע17  ראה -----------------------זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
חוקתית, בפריחה המאופיינות יתר רגישות תגובות-
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*תוכן: המרשם על מלא מידע

 חומרים של הפרמקוקינטיקה עלTDF  אוDolutegravir, 3TC  השפעת7.1טיפול לאחרB  הפטיטיס של החמרה: אזהרה
אחרים

Dolutegravir, 3TC  של הפרמקוקינטיקה על אחרים חומרים השפעת7.2
TDF או

TDF אוDolutegravir, 3TC  עבור משמעותיות תרופתיות אינטראקציות7.3
Dolutegravir עם משמעותית קלינית אינטראקציה ללא תרופות7.4

1

2

ושימוש אינדיקציות

וניהול מינון
 טבליות עם ובמהלכו הטיפול התחלת לפני בדיקה2.1

Dolutegravir, Lamivudineו - Fumarate DisoproxilTenofovir
מומלץ מינון2.2
מסוימות נלוות תרופות עם מינון המלצת2.3

מינון התאמת חוסר עקב מומלץ לא2.4

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8
הריון8.1
הנקה8.2
רבייה פוטנציאל בעלי וזכרים נקבות8.3
בילדים שימוש8.4
גריאטרי שימוש8.5
כליות ליקוי8.6
בכבד פגיעה8.7

3

4

5

וחוזקות מינון צורות

נגד התוויות
10

11

12

יתר מינון
זהירות ואמצעי אזהרות

HBV זיהום עם בחוליםB  הפטיטיס של חמורה חריפה החמרה5.1

יתר רגישות תגובות5.2
בכבד רעילות5.3
עוברית-עוברית רעילות5.4
 אינטראקציות עקב וירולוגית תגובה אובדן או שליליות לתגובות סיכון5.5

תרופתיות
מחמיר או חדש כליות ליקוי5.6
מינרליזציה וליקויי עצם אובדן5.7
החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת5.8

סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה חלב חומצת5.9
 אינטרפרון מבוססי משטרים עם בשימוש כבד פיצוי לאי סיכון5.10

וריבאווירין
לבלב דלקת5.11

תיאור

קלינית פרמקולוגיה
פעולה מנגנון12.1
פרמקודינמיקה12.2
פרמקוקינטיקה12.3
מיקרוביולוגיה12.4

קלינית לא טוקסיקולוגיה13
בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1
חיים בעלי של פרמקולוגיה או/ו טוקסיקולוגיה13.2

קליניים מחקרים14
למבוגרים נבדקים14.1

ילדים נושאי14.2
שליליות תגובות6

קליניים בניסויים ניסיון6.1
שיווק לאחר ניסיון6.2

16
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וטיפול אחסון/אספקה כיצד

למטופל ייעוץ על מידע
תרופות בין אינטראקציות7

 אינם המלא המרשם ממידע שהושמטו סעיפים תתי או סעיפים*
.רשומים
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המרשם על מלא מידע

טיפול לאחרB  הפטיטיס של החמרה: אזהרה

 את שהפסיקו-HBV ב הנגועים בחולים דווחו )B )HBV הפטיטיס נגיף של חמורות חריפות החמרות
 מרכיבים שניfumarate disoproxil ,tenofovir  אוlamivudine  לרבות-HBV, באנטי הטיפול

 אחר מקרוב לעקוב ישfumarate- disoproxil .tenofovir וdolutegravir, lamivudine  של
-HBV ב הנגועים בחולים לפחות חודשים מספר למשך ומעבדתי קליני מעקב עם הכבד תפקוד

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול את מפסיקים אשר
.tenofovirהפטיטיס נגד טיפול התחלת שתהיה ייתכן, הצורך במידת  Bאזהרות ראה[מוצדקת 

.(5.1)] זהירות ואמצעי

ושימוש אינדיקציות1

 לבד לשימוש מיועדותfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
 של במשקל וילדים מבוגרים אצלHIV( I  )1-מסוג אנושי חיסוני כשל בנגיף בזיהום לטיפול שלם כמשטר
.ג"ק40  לפחות

:שימוש הגבלת

 מומלצות אינן לבדןfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות-
 העברת מעכבי של בחשד קלינית עמידות או להתנגדות הקשורים אינטגראז תחליפי עם לחולים

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  בטבליותdolutegravir  של שהמינון מכיוון, אינטגראז
disoproxil tenofovirעבור המלא המרשם במידע עיין. אלו בתת-אוכלוסיות מספיק אינו 

.dolutegravir

וניהול מינון2

- וDolutegravir, Lamivudine  טבליות עם ובמהלכו הטיפול התחלת לפני בדיקה2.1
Fumarate DisoproxilTenofovir

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  של טבליות התחלת לפני הריון בדיקת בצע
tenofovirשימוש(5.4),  זהירות ואמצעי אזהרות ראה[הפוריות בגיל ומבוגרים מתבגרים אצל 

.8.3)](8.1,  ספציפיות באוכלוסיות
 ישfumarate- disoproxil ,tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות התחלת בעת או לפני

.(5.1)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ )B )HBV.הפטיטיס בנגיף זיהום בחולים לבדוק
fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  עם הטיפול ובמהלך הטיפול התחלת לפני

,tenofovirהחולים בכל שתן וחלבון בשתן גלוקוז, משוער קריאטינין פינוי, בסרום קריאטינין להעריך יש
(5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ .בסרום הזרחן את גם להעריך יש, כרונית כליות מחלת עם בחולים.
.

מומלץ מינון2.2

קבוע במינון שילוב הואfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
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של ג"מ-300 ו )lamivudine )3TC של ג"מdolutegravir, 300  של ג"מ50  המכיל מוצר
fumarate )TDF(  disoproxil .tenofovirטבליות של המומלץ המינון משטר 

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirלפחות השוקלים וילדים במבוגרים 
.אוכל בלי או עם הפה דרך ביום פעם אחת טבליה הוא) פאונד(88  ג"ק40

מסוימות נלוות תרופות עם מינון המלצת2.3

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  בטבליות) ג"מ(dolutegravir 50  של המינון
tenofovirאת להפחית שעלולות1  בטבלה המפורטות תרופות עם יחד מנוהל הוא כאשר מספיק אינו 

.מומלץdolutegravir  של הבא המינון משטרdolutegravir;  ריכוזי

Fumarate- Disoproxil וDolutegravir, Lamivudine  לטבליות מינון המלצות1.  טבלה
Tenofovirבשילוב תרופות עם

מינון המלצתיחד מנוהלת תרופה

-12 ב מופרדת, נוספת ג"מdolutegravir 50  טבלית ליטול יש
-fumarate וdolutegravir, lamivudine  מטבליות שעות

disoproxil.tenofovir

rifampinאו /ritonavir, carbamazepine/ritonavir, tipranavir
Efavirenz, fosamprenavir

מינון התאמת חוסר עקב מומלץ לא2.4

 פורמולציה הןfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  שטבליות כיוון
 להתאמת הזקוקים לחולים מומלצת אינה היא, במינון להתאמה ניתנת ואינה קבוע במינון משולבת

 מחלה. סופי בשלב כליות עם לחולים או, לדקה ל"מ-50 מ פחות של קריאטינין פינוי עם לחולים, מינון
(ESRD)(8.6)] ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[המודיאליזה הדורשת.

וחוזקות מינון צורות3

 ג"מ50  מכילותfumarate disoproxil Tenofovir - וDolutegravir, Lamivudine  טבליות
dolutegravir, 300ג"מ-300 ו למיווודין ג"מ  fumarate disoproxil .tenofovirעד לבנות הטבליות 

.השני בצד ופשוטות אחד בצד"F67"  עם מוטבע בסרט מצופות, כמוסה בצורת, אוף-וויט

נגד התוויות4

:בחולים נגד התווית הןfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
.fumarate (5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[לדולוטגרוויר יתר רגישות של מוקדמת תגובה עם-

disoproxil tenofovirאו , lamivudine
ו חמורים לאירועים והסיכון בפלזמה הדופטילידים ריכוזי להגדלת הפוטנציאל בשל דופטיליד קבלת

.(7)] תרופתיות אינטראקציות ראה[בדולוטגרוויר במקביל שימוש עם חיים מסכני או/
-

זהירות ואמצעי אזהרות5
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HBV זיהום עם בחוליםB  הפטיטיס של חמורה חריפה החמרה5.1

 טבליות התחלת בעת או לפני(HBV)  כרוניB  הפטיטיס וירוס של לנוכחות להיבדק צריכים החולים כל
dolutegravir, lamivudineוטנופוביר  fumarate.disoproxil

dolutegravir, lamivudine  טבליות של מרכיבים שניTDF, - ו3TC  כוללHBV,  נגד טיפול הפסקת
B.  הפטיטיס של חמורות חריפות להחמרות קשורה להיות עשויהfumarate ,disoproxil  וטנופוביר

ו-dolutegravir, telamivoviratine ב הטיפול את שמפסיקים-HBV ב שנדבקו חולים
,telamivudarate-חודשים מספר לפחות ומעבדתי קליני מעקב תוך טבליות אחר מקרוב לעקוב יש 

B. הפטיטיס נגד הטיפול בחידוש צורך שיהיה יתכן, הצורך במידת. הטיפול הפסקת לאחר

יתר רגישות תגובות5.2

, איברים בתפקוד הפרעה ולעיתים חוקתיים ממצאים, בפריחה והתאפיינו דווחו יתר רגישות תגובות
 קליניים בניסוייםdolutegravir  שקיבלו מהנבדקים-1% מ בפחות דווחו האירועים. בכבד פגיעה כולל
 וחומרים פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר בטבליות הטיפול את הפסק3.  שלב

, רק לא אך, כולל( יתר רגישות תגובות של תסמינים או סימנים מתפתחים אם מיד אחרים חשודים
. שלפוחיות, מפרקים או שרירים כאבי, עייפות, כללית חולשה, בחום המלווה פריחה או חמורה פריחה

, אאוזינופיליה, כבד דלקת, בפנים בצקת, הלחמית דלקת, בפה נגעים או שלפוחיות, העור של קילוף או
 בטיפול ולהתחיל, בכבד אמינוטרנספראזות כולל, קליני מצב אחר לעקוב יש). נשימה קשיי, אנגיואדמה

.מתאים

בכבד רעילות5.3

C  אוB  הפטיטיס עם חוליםdolutegravir.  המכיל משטר שקיבלו בחולים דווחו בכבד לוואי תופעות
 שימוש עם טרנסמינאזות עליות של התפתחות או להחמרה מוגבר בסיכון להיות עשויים בסיסיים
. (6.1)] שליליות תגובות ראה[פומראט דיסופרוקסיל וטנופובירdolutegravir, lamivudine  בטבליות
 החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת עם עקביות היו בטרנסאמינאזות העליות, מסוימים במקרים

 של מקרים. הופסק הפטיטיס נגד הטיפול שבה בסביבה במיוחדB,  הפטיטיס של מחדש הפעלה או
 בחולים דווחו חריפה כבד ספיקת ואי הפטיטיס, בסרום הכבד של מוגברת ביוכימיה כולל, בכבד רעילות
. לזהותם שניתן אחרים סיכון גורמי או קיימת כבד מחלת ללאdolutegravir  המכיל משטר שקיבלו
 דולוטגרוויר, אבקוויר של שילוב עם דווחה כבד להשתלת המובילה תרופות ידי על הנגרמת כבד פציעת

.בכבד רעילות אחר מעקב מומלץ. ולמיוודין

עוברית-עוברית רעילות5.4

 טבליות של מרכיבdolutegravir,  כי הראו תצפיתי ממחקר ראשוניים נתונים
dolutegravir, lamivudineוטנופוביר  fumarate ,disoproxilבתעלה למומים מוגבר לסיכון קשור היה 

.ההריון ובתחילת ההתעברות בזמן מתן בעת העצבית
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ב לשימוש הקשורים המדווחים העצבי בצינור מומים סוגי לגבי מוגבלת הבנה שקיימת מכיוון
dolutegravir-בטבליות משימוש הימנע, במדויק ייקבע לא ההתעברות שתאריך ומכיוון 

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirהראשון השליש עד ההתעברות בזמן 
.(8.1)] ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[הרֵיָֹון של

ב הטיפול בזמן הראשון השליש במהלך מאושר הריון אם או להריון להיכנס תוכניות יש אם
dolutegravir, lamivudine-ו fumarate- disoproxil ,tenofovirלמשטר לעבור יש, האפשר במידת 

.חלופי

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות התחלת לפני הריון בדיקת בצע
tenofovirבטבליות שימוש לכלול לא כדי הפוריות בגיל ומבוגרים במתבגרים 

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirההריון של הראשון השליש במהלך.]
.(2.1)] ומתן מינון ראה

 שימוש ראה[יעילים מניעה באמצעי בעקביות להשתמש הפוריות בגיל ומבוגרים למתבגרים ייעץ
.8.3)](8.1,  ספציפיות באוכלוסיות

תרופתיות אינטראקציות עקב וירולוגית תגובה אובדן או שליליות לתגובות סיכון5.5

 ותרופותfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  של בטבליות בו-זמני שימוש
 ראה[ל להוביל עשויות שחלקן, משמעותיות או ידועות תרופתיות לאינטראקציות לגרום עלול אחרות

:(7.3)] תרופתיות אינטראקציות(4),  נגד התוויות

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות של הטיפולית ההשפעה אובדן-
tenofovirעמידות של אפשרית והתפתחות.

 תרופות של יותר גדולה מחשיפה כתוצאה קלינית משמעות בעלות אפשריות לוואי תגובות
.נלוות

-

 התרופות בין וידועות אפשריות משמעותיות אינטראקציות של ניהול או למניעה לשלבים5  טבלה ראה
 עם הטיפול ובמהלך לפני תרופתיות לאינטראקציות הפוטנציאל את שקול. מינון המלצות כולל, הללו

 נלוות תרופות סקירתfumarate- disoproxil ;tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות
 אחר ולעקוב; פומראט דיסופרוקסיל וטנופובירdolutegravir, lamivudine  טבליות עם טיפול במהלך

.הנלוות לתרופות הקשורות השליליות התגובות

מחמיר או חדש כליות ליקוי5.6

-TDFב בשימוש דווחה(, חמורה היפופוספטמיה עם הכלייתית בצינורית פגיעה Fanconi )בעיקר מסולק 
fumarate,  disoproxil ותסמונת חריפה כליות ספיקת אי של מקרים כולל, כליות ליקוי. הכליה ידי על

-tenofovirו  dolutegravir, lamivudineטבליות של מרכיבTDF, ](6.2)] שליליות תגובות ראה.

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  בטבליות השימוש ובמהלך התחלת לפני
,tenofovirמשוער קריאטין פינוי, בסרום קריאטין את העריכו, קלינית מבחינה מתאים זמנים לוח פי על

 הזרחן את גם להעריך יש, כרונית כליות מחלת עם בחולים. החולים בכל שתן וחלבון בשתן גלוקוז,
.בסרום
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 במקביל שימוש עםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  מטבליות הימנע
 מרובות או גבוה במינון סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות, למשל( נפרוטוקסי בחומר לאחרונה או
 חריפה כליות ספיקת אי של מקרים. (7.3)] תרופתיות אינטראקציות ראה[(NSAIDs) סטרואידיות לא

 סיכון גורמי עם-HIV ב נגועים בחולים דווחוNSAIDs  מרובות או גבוה במינון תרופות התחלת לאחר
 יש. כליות חלופי וטיפול לאשפוז נזקקו מהחולים חלקTDF.  על יציבים שנראו הכליות של לקוי לתפקוד

.כליות לתפקוד בסיכון בחולים, הצורך במידת-NSAIDs, ל חלופות לשקול

 עשויים חולשה או שרירים כאבי או/ו שברים, בגפיים כאבים, מחמירים או מתמשכים עצמות כאבי
 הכליות תפקוד של הערכה לעורר וצריכים פרוקסימלית כלייתית טובולופתיה של ביטויים להיות

.כליות לתפקוד בסיכון בחולים

מינרליזציה וליקויי עצם אובדן5.7

 טבליות של מרכיבTDF--1, ,HIV ב נגועים במבוגרים קליניים בניסויים: עצם של מינרלים צפיפות
,dolutegravir, lamivudineגדולה יותר מעט לירידה קשור היה, פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר 

 על המצביע דבר, העצם של מטבוליזם של ביוכימיים בסמנים ולעלייה(BMD)  העצם מינרל בצפיפות
 היו1,25  שלD  ויטמין ורמות בסרום פארתירואיד הורמון רמות. למשווים ביחס עצמות מחזור עלייה

TDF. שקיבלו בנבדקים גם יותר גבוהות

 בחולים במהירות עולהBMD , רגילות בנסיבות. ילדים בנבדקיTDF  להערכת קליניים ניסויים נערכו
 דומות היו העצם השפעות, שנים-18 מ פחות עד שנתיים בגילאיHIV -1-ב הנגועים בנבדקים. ילדים
-BMD ב הכוללת העלייה. עצמות של מוגברת תחלופה על ומצביעות מבוגרים בנבדקים שנצפו לאלו
הביקורת לקבוצות בהשוואה-TDF ב שטופלוHIV -1-ב הנגועים הילדים בנבדקי יותר נמוכה הייתה בגוף

 צמיחת, בילדים הניסויים בכל-18. מ פחות עד12  בגילאי-HBV ב הנגועים בנבדקים נצפו דומות מגמות.
.הקליניים הניסויים כל במשך הושפעה לא) גובה( התקינה השלד

 וסיכון ארוך לטווח העצם בריאות על ביוכימיים וסמנים-BMD ב-TDF ל הקשורים שינויים של ההשפעות
 הטווח ארוכת ההשפעה. ידועות אינן ומעלה שנתיים בני בילדים ובנבדקים במבוגרים עתידיים לשברים

, ובפרט, ילדים בחולים השלד צמיחת על הגוף של הכוללת-BMD וה התחתון השדרה עמוד של
.ידועה אינה יותר צעירים בילדים ממושכת חשיפה של ההשפעות

 אם. החולים לכל להועיל עשויה כזו תוספת, נחקרה לאD  וויטמין סידן תוספת של שההשפעה למרות
 מבוגרים חולים עבורBMD  הערכת לשקול יש. מתאים לייעוץ לפנות יש, בעצמות לחריגות חשד יש

 אובדן או לאוסטאופורוזיס אחרים סיכון גורמי או פתולוגי עצם שבר של היסטוריה להם שיש וילדים
.מתאים לייעוץ לפנות יש, בעצמות לחריגות חשד יש אם. עצם

 המתבטאת, פרוקסימלית כלייתית לאבולופתיה הקשורים אוסטאומלציה של מקרים: מינרליזציה ליקויי
 ראה[-TDFב השימוש עם בקשר דווחו, לשברים לתרום עלולים ואשר בגפיים כאבים או עצמות בכאבי

 טובולופתיה של במקרים גם דווחו חולשה או שרירים וכאבי פרקים כאבי. (6.2)] שליליות תגובות
 פרוקסימלית כלייתית לאטובולופתיה משניות ואוסטאומלציה היפופוספטמיה. פרוקסימלית כלייתית
להיות צריכות
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 בזמן מחמירים או מתמשכים שרירים או עצמות תסמיני המציגים כליות לתפקוד בסיכון בחולים נחשב
.(5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[TDF המכילים מוצרים קבלת

החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת5.8

 טבליות כולל, משולב אנטי-רטרו-ויראלי בטיפול שטופלו בחולים דווחה חיסוני שיקום תסמונת
 טיפול של הראשוני השלב במהלך. פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר

 דלקתית תגובה לפתח עלולים מגיבה שלהם החיסון שמערכת חולים, משולב אנטי-רטרו-ויראלי
jirovecii ,ציטומגלווירוס, זיהוםaviumMycobacterium כגון( שיוריים או אופורטוניסטיים לזיהומים

Pneumocystis ריאות דלקת  ,[PCP]נוספים וטיפול הערכה לחייב עשויה אשר), שחפת או.

 להתרחשות דווחוBarré (Guillain- ותסמונת פולימיוזיטיס, גרייבס מחלת כגון( אוטואימוניות הפרעות
 להתרחש ויכול יותר משתנה ההופעה זמן, זאת עם; החיסון מערכת של מחדש בנייה של במסגרת גם

.הטיפול התחלת לאחר רבים חודשים

סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה חלב חומצת5.9

 של באנלוגים בשימוש דווחו, קטלניים מקרים כולל, סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חמצת
 וטנופובירdolutegravir, lamivudine  טבליות של מרכיבים שני-TDF, ו3TC  כולל, נוקלאוזידים

fumarate ,disoproxilאת להשעות יש. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב או לבד 
 שמפתח חולה בכלfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול

 לכלול העשויה( בכבד בכבד רעילות או לקטית חמצת על המעידים מעבדתיים או קליניים ממצאים
hepatomegalyטרנסמינאזות של בולטות עליות בהיעדר גם וסטאטוזיס.(

וריבאווירין אינטרפרון מבוססי משטרים עם בשימוש כבד פיצוי לאי סיכון5.10

 טבליות של מרכיב-3TC, וribavirin  בלי או עם אלפא אינטרפרון המקבלים מטופלים
dolutegravir, lamivudineוטנופוביר  fumarate ,disoproxilאחר צמוד במעקב להיות צריכים 

 הפסקת3TC.  עבור המרשם על מלא מידע ראה. כבד פיצוי אי במיוחד, לטיפול הקשורות רעילות
 להיחשב צריכהfumarate disoproxil  וטנופובירdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול

 אוribavirin , אלפא אינטרפרון של הפסקה או מינון הפחתת לשקול יש. רפואית מבחינה כמתאימה
 ראה6).  מעלPugh Child , למשל( כבד פיצוי   אי כולל, קלינית ברעילות החמרה נצפתה אם גם שניהם

.וריבאווירין לאינטרפרון המרשם על מלא מידע

לבלב דלקת5.11

 דלקת של היסטוריה, אנטי-רטרו-ויראלי לנוקלאוזיד קודמת חשיפה של היסטוריה עם ילדים בחולים
-3TC, ב בזהירות להשתמש יש, הלבלב דלקת להתפתחות אחרים משמעותיים סיכון גורמי או בלבלב
 הטיפול את להפסיק ישfumarate .disoproxil  וטנופובירdolutegravir, lamivudine  של מרכיב

 סימנים מתרחשים אם מידfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות
.(6.1)] שליליות תגובות ראה[.לבלב דלקת על המצביעות מעבדתיות חריגות או תסמינים, קליניים
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שליליות תגובות6

:התווית של אחרים בסעיפים נדונות הבאות החמורות הלוואי תופעות

-
-
-
-
-
-

 תגובות. (5.1)] בקופסה זהירות ואמצעי אזהרות, אזהרות ראה[B הפטיטיס של החמרה
.(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[יתר רגישות

 וליקויי עצם איבוד. (5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[החמרה או חדש כליות ליקוי
 מערכת של מחדש בנייה תסמונת. (5.7)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[מינרליזציה

.(5.8)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[החיסון
 בקופסה זהירות ואמצעי אזהרות, אזהרות ראה[סטאטוזיס עם חמורה והפטומגליה לקטית חומצה

.5)[(9.
.(5.10)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[C ובצהבתHIV -1-ב במקביל שנדבקו בחולים כבד פיצוי אי

.(5.11)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[הלבלב דלקת

-

-

קליניים בניסויים ניסיון6.1

 בניסויים שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
, אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים ישירה להשוואה ניתנים אינם תרופה של הקליניים

.הקלינית בפרקטיקה שנצפו השיעורים את ישקפו שלא וייתכן

Fumarate DisoproxilDolutegravir, Lamivudine, Tenofovir

 אחת מנה לפחות וקיבלו אקראית חולקו מבוגרים נבדקים-SINGLE, 833 ב: לטיפול נאיביים נבדקים
 של קבוע במינון או ביום פעם ולמיוודין קבוע במינון סולפט אבקביר עם ג"מdolutegravir 50  של

fumarate disoproxil/tenofovir/emtricitabine efavirenzבמהלך סומא במחקר הטיפול( ביום פעם 
 הלוואי תופעות שיעור, שבועות144  במהלך144).  שבוע עד96  משבוע פתוחה ובתווית96 ). השבוע

 אבקביר+  ביום פעם ג"מdolutegravir 50  שקיבלו בנבדקים4%  היה הטיפול להפסקת שהובילו
fudoxil disoproxil/tenofovir  של קבוע מינון שקיבלו בנבדקים-14% ו קבוע במינון ולמיוודין סולפט

/emtricitabine Efavirenzביום פעם.

 מהנבדקים2%  בלפחות שנצפו חמורה עד בינונית בעוצמה(ARs)  בטיפול המתעוררות לוואי תגובות
2. בטבלה מסופקותSINGLE  של הטיפול זרועות בשתי

 ולפחות4)  עד2  דרגות( לפחות בינונית בעוצמה טיפול של מתעוררות שליליות תגובות2.  טבלה
144) שבוע ניתוח( יחיד בניסוי לטיפול תמימים בנבדקים שכיחות2%

מועדפת/מערכת איברי כיתת
טווח

אבקאביר+50Dolutegravir  ג"מ
ולמיוודין סולפט

ביום פעם
414)=נ(

/Tenofovir/EmtricitabineEfavirenz
FumarateDisoproxil
ביום פעם

419( =)n
פסיכיאטרי

שינה נדודי

דּכִָאֹון
נורמליים לא חלומות

3%
1%

1%>

3%
2%
2%

עצבים מערכת
5%<1%סחְרַחֹורתֶ
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2%2%ראֹׁש ּכאְבֵ
העיכול מערכת
בחילה
ׁשלִׁשּול

1%>
1%>

3%
2%

כלליות הפרעות
2%2%עייפות

אפריחה עוריות תת ורקמות עור

1%>6%
ומבוך אוזן

02%סחְרַחֹורתֶ
.סמים והתפרצות פרוריטית פריחה, מקולו-פפולרית פריחה, מקולרית פריחה, כללית פריחה, פריחה: מאוחדים מונחים כוללא

-efavirenz וdolutegravir  שקיבלו מהנבדקים-4% ו7%  ידי על דווחו1  בדרגה שינה נדודי, בנוסף
 היו לא אלו אירועים. בהתאמהfumarate- disoproxil ,tenofovir וemtricitabine , קבוע במינון

.הטיפול את מגבילים

 כפול, רב-מרכזי, בינלאומי בניסוי:תמימים נבדקים-  אינטגרליים גדילים העברת מעכבי, בטיפול מנוסים
 בטיפול מנוסיםHIV, -1-ב הנגועים מבוגרים719  באקראי חולקו,SAILING) ,(ING111762  סמיות

 משטר עם ביום פעמיים ג"מ400  רלטגרוויר או ביום פעם ג"מ50  דולוטגרוויר וקיבלו אנטי-רטרו-ויראלי
, שבועות48  לאחר. אחד פעיל סוכן לפחות כולל, סוכנים2  מעד המורכב. החוקר ידי על שנבחר רקע

 פעם ג"מdolutegravir 50  שקיבלו בנבדקים3%  היו הטיפול להפסקת שהובילו הלוואי תופעות שיעורי
.רקע משטר+  ביום פעמיים ג"מraltegravir 400  שקיבלו בנבדקים-4% ו רקע משטר+  ביום

 הטיפול מקבוצות אחת בכל2%  לפחות של בשכיחות חמורה עד בינונית בעוצמה שנוצר היחיד הטיפול
-1% ו רקע משטר+  ביום פעם ג"מdolutegravir 50  שקיבלו בנבדקים354)  מתוך(6 2% , שלשול היה

.רקע משטר+  ביום פעמיים ג"מraltegravir 400  שקיבלו בנבדקים361)  מתוך(5

 התרחשו הבאות-ARs ה: מנוסים וטיפול נאיבי טיפול בניסויים שנצפו שכיחות פחות שליליות תגובות
 משולב במשטרdolutegravir  שקיבלו בטיפול מנוסים או בטיפול תמימים מהנבדקים-2% מ בפחות

.הפוטנציאלי הסיבתי הקשר והערכת רצינותם בגלל נכללו אלו אירועים. אחד ניסוי בכל

.הקאות, עליונה בטן כאבי, גזים, בבטן נוחות אי, בטן כאבי: העיכול במערכת הפרעות

.הפטיטיס: ורביות כבד הפרעות

.מיוסיטיס: שלד-  שריר הפרעות

 בעיקר נצפו אלו אירועים. השלמה או התנהגות, ניסיון, אובדניים רעיונות: פסיכיאטריות הפרעות
.אחרת פסיכיאטרית מחלה או דיכאון של קיימת היסטוריה עם בנבדקים

.כליות ליקוי: ובשתן בכליות הפרעות
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.גירוד: עוריות תת ורקמות עור הפרעות

 החמרה דרגת עם4)  עד2  דרגות( נבחרות מעבדה חריגות: לטיפול נאיביים נבדקים:במעבדה חריגות
 מוצגות-SINGLE ב מהנבדקים2%  בלפחות ביותר הגרועה הרעילות את ומייצגת ההתחלה מנקודת
4. בטבלה מוצג נבחרים שומנים ערכי עבור שנצפה הבסיס מקו הממוצע השינוי3.  בטבלה

 ניתוח( יחיד בניסוי בטיפול תמימים בנבדקים4)  עד2  דרגות( נבחרות מעבדה חריגות3.  טבלה
144) שבוע

מעבדה פרמטר
מועדף טווח

אבקאביר+50Dolutegravir  ג"מ
ולמיוודין סולפט

ביום פעם
414( =)n

Fumarate Disoproxil/Tenofovir
/EmtricitabineEfavirenz

ביום פעם
419( =)n

ALT
ULN (x 5.0  עד(>2.5 2  כיתה
ULN(x (>5.0 4  עד3  כיתה

3%
1%

5%
1%>

AST
ULN (x 5.0  עד(>2.5 2  כיתה
ULN(x (>5.0 4  עד3  כיתה

3%
1%

4%
3%

בילירובין הכל סך

ULN (x 2.5  עד(1.6 2  כיתה
ULN(x (>2.5 4  עד3  כיתה

1%>
1%>

1%>
1%>

קינאז קריאטין
ULN (x 9.9  עד(6.0 2  כיתה
ULN(x 10.0 (≥4  עד3  כיתה

5%
7%

3%
8%

גליקמיה היפר
) ל"ד/ג"מ250  עד(126 2  דרגה
)ל"ד/ג"מ250  מעל(3  דרגה

9%
2%

6%
1%>

ליפאז
ULN (x 3.0  עד(>1.5 2  כיתה
ULN(x (>3.0 4  עד3  כיתה

11%
5%

11%
4%

נויטרופילים הכל סך

) 10x9 0.99  עד(0.75 2  כיתה
)10x9 ' (<0.75 ד עד' ג כיתה

4%
3%

5%
3%

ULN=  עליון נורמלי גבול

( יחיד בניסוי בטיפול תמימים בנבדקים בצום שומנים בערכי הבסיס מקו ממוצע שינוי4.  טבלה
)א144 שבוע ניתוח

אבקאביר+50Dolutegravir  ג"מ
ולמוודין
ביום פעם

414( =)n

/Tenofovir/EmtricitabineEfavirenz
FumarateDisoproxil
ביום פעם

419( =)n

מעבדה פרמטר
מועדף טווח

24.026.7)ל"ד/ג"מ( כולסטרול
5.47.2)ל"ד/ג"מ(HDL  כולסטרול
16.014.6)ל"ד/ג"מ(LDL  כולסטרול

13.631.9)ל"ד/ג"מ( טריגליצרידים
ב זרוע בכל נבדקים(19  אלה בניתוחים נכללו לא המחקר בתחילת בדם שומנים להורדת תרופות שקיבלו נבדקיםא

SINGLE: dolutegravir- +30  ולמיוודין קבוע במינון סולפט אבקביר = n27  של קבוע ומינון = n fumarate disoproxil
/tenofovir/emtricitabine .(efavirenzערכי; הבסיס לאחר בדם שומנים להורדת תרופה התחילו נבדקים וארבעה תשעים 

+ (dolutegravir  התרופה את הפסיקו הם אם קשר ללא שימשו) התרופה התחלת לפני( בצום שלהם האחרונים הטיפול
n fumarate disoproxil/tenofovir/emtricitabine = 36  של קבוע ומינוןn = 36  ולמיוודין קבוע במינון סולפט אבקוויר

. (efavirenz
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ב שנצפו מעבדה חריגות: נאיבים נבדקיםInhibitor Transfer Strand-Integrase , בטיפול מנוסים
SAILING-לטיפול הנאיביים בניסויים שנראו לתצפיות בהשוואה כלל בדרך דומות היו.

 משותף זיהום עם לנבדקים הותר3,  שלב בניסויים: C הפטיטיס או/וB  הפטיטיס בנגיף משותף זיהום
5  פי על יעלו לא הבסיסיות הכבד של הכימיה שבדיקות בתנאי להירשםC  או/וB  הפטיטיס בנגיף

/וB  הפטיטיס של משותף זיהום עם בנבדקים הבטיחות פרופיל, הכל בסך. הנורמה של העליון מהגבול
 הפרעות שיעורי כי אםC,  אוB  בהפטיטיס משותף זיהום ללא בנבדקים שנצפה לזה דומה היהC  או

ASTו ALAT-הפטיטיס עם בתת-הקבוצה יותר גבוהים היו  Bוירוס של משותף זיהום או/ו  Cכל עבור 
 לנבדקים בהשוואה, במקביל שנדבקוC  או/וB  בהפטיטיס-ALT ב חריגות4  עד2  דרגות. הטיפול קבוצות

 ראה[.ביום פעם ג"מ50  של במינון3%  לעומת-18% ב נצפוdolutegravir,  שקיבלו-HIV ב חד-נגועים
.(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות

 של צינוריות הפרשת של עיכוב עקב בסרום קריאטינין כמגביר הוכחבסרום בקריאטינין שינויים
 קלינית פרמקולוגיה ראה[Dolutegravir : הכלייתי הגלומרולרי תפקוד על להשפיע מבלי קריאטינין

 יציבה ונשארה הטיפול של הראשונים השבועות4  במהלך התרחשה בסרום בקריאטינין עלייה. (12.2)]
: טווח( ל"לד ג"מ0.15  של הבסיס מקו ממוצע שינוי נצפה, לטיפול תמימים בנבדקים. שבועות96  עד

 לפי דומות היו בקריאטינין העליות. טיפול של שבועות96  לאחר) ל"לד ג"מ0.65  עד ל"לד ג"מ-0.32
NRTIsבטיפול ניסיון שעברו בנבדקים דומות והיו ברקע.

 בגילאי-INSTI ,נרשמו שנים18 - מ פחות עד6  בגילאי נאיביים:ילדים בנושאי קליניים בניסויים ניסיון
מתמשך רב-מרכזי ניסוי הואHIV-1- בטיפול מנוסים נבדקים46  מתוכם, שנים-18 מ פחות עד שבועות4
 שימוש ראה[Pl093IMPAACT  ב נגועים ילדים נבדקי-160 כ של השוואתית לא, פתוחה תווית,

.(14.2)] קליניים מחקרים(8.4),  ספציפיות באוכלוסיות

 היו אחד מנבדק יותר ידי על שדווחו2  דרגהARs . מבוגרים של לזה דומה היה הלוואי תגובות פרופיל
4.  או3  דרגה לתרופות הקשוריםARs  על דווח לא(n=2).  ושלשולים(n=3)  נויטרופילים בספירת ירידה

.להפסקה הובילו לאARs  שום

 וירידה(n=3)  הכולל בבילירובין עלייה היו אחד מנבדק ביותר שדווחו4  או3  בדרגה במעבדה הפרעות
.במבוגרים שנצפו לאלו דומים היו בסרום הממוצע בקריאטינין השינויים(n=2).  נויטרופילים בספירת

3TC

 עם בילדים מנוסים בנבדקים נצפתה, מסוימים במקרים קטלנית שהייתה, הלבלב דלקת: הלבלב דלקת
. אחרים אנטי-רטרו-ויראליים חומרים עם בשילוב או לבד3TC  שקיבלו אנטי-רטרו-ויראלי נוקלאוזיד

 שקיבלו בזמן לבלב דלקת פיתחו(14%)  נבדקים14 (NUCA2002),  פתוח מינון הגדלת בניסוי
 שני פתוח בניסוי. הלבלב דלקת של מסיבוכים מתו הללו מהנבדקים שלושה3TC.  עם מונותרפיה

,(NUCA2005) 12(18%) נבדקים
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ל באקראי שחולקו נבדקים-236 ב נצפתה לא הלבלב דלקתACTG300,  בניסוי. לבלב דלקת פיתח
3TC-בתוספת  .zidovudine3  פתוחה תווית שקיבל זה בניסוי אחד נבדק אצל נצפתה הלבלב דלקתTC

 ואמצעי אזהרות ראה[בדידאנוזין המונותרפי הטיפול הפסקת לאחר וריטונוויר זידובודין עם בשילוב
.(5.8)] זהירות

TDF

-TDF ב טופלו נבדקים-12,000 מ יותר: HIV-1-ב הנגועים במבוגרים קליניים מניסויים שליליות תגובות
 שבועות215  עד ימים28  של לתקופות אחרים אנטי-רטרו-ויראליים תכשירים עם בשילוב או לבד

 ביום פעם ג"מTDF 300  קיבלו נבדקים-1,500 מ יותר. מורחבות גישה ובתוכניות קליניים בניסויים
.מורחבות גישה בתוכניותTDF  קיבלו נבדקים-11,000 מ למעלה; קליניים בניסויים

 אחד מכל שזוהו4)  עד2  דרגות-10%, ל שווה או גבוהה שכיחות( ביותר השכיחות הלוואי תגובות
, דיכאון, כאב, ראש כאב, שלשול, פריחה כוללות הגדולים המבוקרים הקליניים הניסויים משלושת
.ובחילה אסתניה

 משמעותית ירידה הייתה903,  במחקרHIV -1-ב נגועים בוגרים בנבדקים:העצם של המינרלים בצפיפות שינויים
+ 3TC + ( efavirenz 2.2%-±  )3.9 שקיבלו בנבדקים המותני השדרה בעמוד-BMD ב מהבסיס הממוצע באחוז

TDF4.6 שקיבלו לנבדקים בהשוואה(  ±-1.0% efavirenz ) + 3TC + stavudineב שינויים. שבועות144  עד

BMD-ב3.5 ± 2.8% (- הטיפול קבוצות שתי בין דומים היו בירך TDF-ה בקבוצת4.5 ± 2.4% - לעומת

.(stavudine-ב ההפחתה רוב, הקבוצות בשתי BMD-הניסוי של הראשונים השבועות48  עד-24 ב התרחשה 
ב שטופלו מהנבדקים21%  לעומת-TDF ב שטופלו מהנבדקים אחוז28 144.  שבוע עד נמשכה זו והפחתה

stavudine-מ5%  לפחות איבד BMD-מ7%  או השדרה בעמוד BMD-קלינית מבחינה רלוונטיים שברים. בירך )
 נרשמו, בנוסף-stavudine. ה בקבוצת נבדקים-6 וTDF  בקבוצת נבדקים-4 ב דווחו) ואצבעות אצבעות למעט
, לסרום ספציפי אלקליין פוספטאז( העצם של החומרים חילוף של ביוכימיים בסמנים משמעותיות עליות

 פארתירואיד הורמון של יותר גבוהות ורמות) בשתןN  וטלופפטיד בסרוםC  טלופפטיד, בסרום אוסטאוקלצין
 אלקליין פוספטאז למעט, זאת עם-stavudine; ה לקבוצת יחסיתTDF.  בקבוצתD  ויטמין1,25  של ורמות בסרום
 לקבוצת ביחסTDF  בקבוצתD  ויטמין רמות25  התקין בטווח שנשארו לערכים הביאו אלו שינויים, לעצם ספציפי

 בטווח שנשארו לערכים הביאו אלו שינויים, לעצם ספציפי אלקליין פוספטאז למעט, זאת עם-stavudine; ה
 ספציפי אלקליין פוספטאז למעט, זאת עם-stavudine; ה לקבוצת ביחסTDF  בקבוצתD  ויטמין רמות25  התקין
.(5.7)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[התקין בטווח שנשארו לערכים הביאו אלו שינויים, לעצם

שיווק לאחר ניסיון6.2

 לאחר השימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות, קליניים מניסויים שדווחו הלוואי לתגובות בנוסף
 וטנופובירdolutegravir, lamivudine  טבליות של הבודדים מהרכיבים אחד כל עבור השיווק

fumarate .disoproxilניתן תמיד לא, ידוע לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון 
.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן את אמין באופן להעריך

דולוטגרביר

בכבד רעילות, חריפה כבד ספיקת אי:ורביות כבד הפרעות

עלה משקל:חקירות
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מיאלגיה, ארתרלגיה: שריר-שלד

חרֲדָהָ:פסיכיאטרי

3TC

בגוף שומן של הצטברות/מחדש חלוקה: בכללותו הגוף

גליקמיה היפר: ומטבולית אנדוקרינית

חולשה: כללי

)בטיפול המתקדמת חמורה ואנמיה טהורים אדומים תאים של אפלזיה כולל( אנמיה: ולימפטי חמי

 לאחר החמרות, (5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[בכבד וסטאטוזיס לקטית חמצת: וללבלב כבד
(5.1)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[B הפטיטיס של טיפול

אורטיקריה, אנפילקסיס: יתר רגישות

רבדומיוליזהCPK,  עליית, שרירים חולשת: שריר-שלד

גרד, התקרחות: עור

TDF

אנגיואדמה כולל, אלרגית תגובה: החיסון במערכת הפרעות

היפופוספטמיה, היפוקלמיה, לקטית חמצת: תזונה והפרעות מטבוליזם

נשימה קוצר: והמדיאסטינלי החזה בית, הנשימה בדרכי הפרעות

בטן כאבי, מוגבר עמילאז, לבלב דלקת: העיכול במערכת הפרעות

GT) גמאAST, ALT  כלל בדרך( כבד באנזימי עלייה, הפטיטיס, בכבד סטאטוזיס: ורביות כבד הפרעות

פריחה: עוריות תת ורקמות עור הפרעות

 ועשויים עצמות ככאבי מתבטא( אוסטאומלציה, רבדומיוליזה: חיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות
מיופתיה, שרירים חולשת), לשברים לתרום

, פאנקוני תסמונת, חריף צינורי נמק, כליות ספיקת אי, חריפה כליות ספיקת אי: ובשתן בכליות הפרעות
 נפרוגנית סוכרת), חריפים מקרים כולל( אינטרסטיציאלית כליות דלקת, פרוקסימלית כלייתית טובולופתיה
פוליאוריה, פרוטאינוריה, מוגבר קריאטינין, כליות ספיקת אי, אינספידוס

אסתניה: ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות
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 כתוצאה להתרחש עשויות, לעיל הגוף מערכת כותרות תחת המפורטות, הבאות הלוואי תופעות
, שרירים חולשת, היפוקלמיה, אוסטאומלציה, רבדומיוליזה: פרוקסימלית כלייתית מטובולופתיה

היפופוספטמיה, מיופתיה

תרופות בין אינטראקציות7

אחרים חומרים של הפרמקוקינטיקה עלTDF  אוDolutegravir, 3TC  השפעת7.1

:דולוטגרביר

מיקרוOCT2 )IC50 = 1.93, הכלייתיים האורגניים הקטיונים מעבירי את עיכבdolutegravir , במבחנה
(M-וMATE(l )IC-50 = 6.34מיקרו vivo, dolutegravir- M(. Inעל קריאטינין של צינורית הפרשה מעכב 
 תרופות של הפלזמה ריכוזי את להגביר עשויMATEl. Dolutegravir  ופוטנציאליOCT2  עיכוב ידי

(4),  נגד התוויות ראה[5) טבלה, ומטפורמין דופטיליד(MATE1  אוOCT2  באמצעות שסולקו
.(7.3)] תרופתיות אינטראקציות

 אורגניים אניונים טרנספורטר, הבסיסיים הכליות הטרנספורטרים את עיכבdolutegravir , במבחנה
1 )IC(OAT)50-OAT3 )ICו microM(  2.12=50 = 1.97מיקרו .(M-זאת עם , vivo, dolutegravir inלא 

-OAT3.וOAT1  של מצעיםhippurate-amino ,para  אוtenofovir  של הפלזמה ריכוזי את שינה

gp  ציטוכרום: הבאים-M) מיקרו-50 מ יותרIC)50 עיכב לאdolutegravir , במבחנה
transferase, P7B1GTA1 diphosphate )UDP(-glucuronosyl CYP3A, uridine CYP2D6,

CYP2Cl9, CYP2C9, CYP2C8, CYP2B6, CYP2A6, ,(P450 )CYP(1A2,השד לסרטן עמידות חלבון 
,(BCRP)מרה מלח יצוא משאבת  ,(BSEP)אורגני אניונים טרנספורטר פוליפפטיד  OCT1(OATP)

OATP1B3, ,1B1,2,  רב-תרופות עמידות חלבון(MRP)או  .MRP4במבחנה , dolutegravirגרר לא 
CYP2B6 CYP1A2,או  .CYP3A4בין באינטראקציה ניסויים של והתוצאות אלו נתונים על בהתבסס 
 אנזימים של סובסטרטים שהן תרופות של הפרמקוקינטיקה על להשפיע צפוי לא דולוטגרוויר, תרופות

.אלו טרנספורטרים או

TDF אוDolutegravir, 3TC  של הפרמקוקינטיקה על אחרים חומרים השפעת7.2

:דולוטגרביר

dolutegravir.של הטיפולית ההשפעה את ולהפחית בפלסמה -dolutegravirתרופות. במבחנה 
,BCRP UGT1A9  וgp-P- ה ריכוז את להפחית עלולות וטרנספורטרים אנזימים אותם את המעוררות
UGT1A3,של מצע גם הוא -CYP3A. Dolutegravirמ מסוימת תרומה עם  UGT1A1חילוף עובר 

Dolutegravir ידי על חומרים

הדו ריכוז את להגביר עלול אלו אנזימים המעכבות אחרות ותרופותdolutegravir  של משותף מתן
lutegravirבפלזמה.

ritonavir/ אוritonavir,  darunavir/ידי על מופחתת להיות וצפויה5 atazanavir( ritonavir/ טבלה)
lopinavirשל משותף מתן ידי על הופחתה  etravirineשל ההשפעה אך dolutegravir, הפחית 

 קלינית פרמקולוגיה(7.3),  תרופתיות אינטראקציות ראה[Etravirine של הפלזמה ריכוזי את משמעותית
[(12.3).
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OATP1B3. אוOATP1B1  של מצע היה לאdolutegravir , במבחנה

TDF אוDolutegravir, 3TC  עבור משמעותיות תרופתיות אינטראקציות7.3

 דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר טבליות עם תרופתית בין באינטראקציה ניסויים נערכו לא
.קבוע במינון פומראט

:דולוטגרביר

 אלו המלצותdolutegravir.  עם תרופתיות מאינטראקציות כתוצאה קליניות המלצות מספקת5  טבלה
 האינטראקציה גודל בשל חזויות אינטראקציות על או תרופתיות באינטראקציות ניסויים על מבוססות

.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[.יעילות אובדן או חמורים לוואי לאירועי ופוטנציאל הצפוי

 עבור משמעותי פוטנציאל בעלות ואחרות מבוססות תרופתיות אינטראקציות5.  טבלה
:Dolutegravirעם אינטראקציה ניסויי על בהתבסס במשטר או במינון שינויים מומלצים שיהיו ייתכן 

חזויות אינטראקציות או תרופות
במקביל תרופה

:מעמד
התרופה שם

של ריכוז על השפעה
Dolutegravir או/ו

במקביל תרופה
קלינית הערה

HIV-1-ל אנטי-ויראליות תרופות
נוקלאוזיד ללא הפוך
 :טרנסקריפטאז מעכב

Etravirineא

↓Dolutegravirבטבליות שימוש  dolutegravir, lamivudineו
fumarate- disoproxil tenofovirעם 
etravirineשל משותף מתן ללא /ritonavir

/ritonavir, darunavir atazanavirאו 
/ritonavir.lopinavir

נוקלאוזיד ללא הפוך
 :טרנסקריפטאז מעכב

אאפבירנץ

↓Dolutegravirשל ג"מ50  של נוספת מנה ליטול יש 
,dolutegravirמטבליות שעות12  של בהפרדה 

dolutegravir, lamivudineוטנופוביר 
fumarate.disoproxil](2.3)] ומתן מינון ראה.

נוקלאוזיד ללא הפוך
 :טרנסקריפטאז מעכב

נביראפין

↓Dolutegravirטבליות עם במקביל ממתן הימנע 
dolutegravir, lamivudineוטנופוביר 

fumarate disoproxilמספיק שאין מכיוון 
.מינון על   להמליץ כדי נתונים

:פרוטאז מעכב
/ritonavirFosamprenavirא

/ritonavirTipranavirא

↓Dolutegravirשל ג"מ50  של נוספת מנה ליטול יש 
,dolutegravirמטבליות שעות12  של בהפרדה 

dolutegravir, lamivudineוטנופוביר 
fumarate.disoproxil](2.3)] ומתן מינון ראה.

אחרים סוכנים

 למיוודין, דולוטגרוויר טבליות עם משותף מתןדופטיליד-דופטיליד
לרִאְֹות[פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר

(4).] נגד התוויות
 של ג"מ50  של נוספת מנה ליטול ישDolutegravir↓אקרבמזפין

,dolutegravirמטבליות שעות12  של בהפרדה 
dolutegravir, lamivudineוטנופוביר 

fumarate.disoproxil](2.3)] ומתן מינון ראה.

dolutegravir, עם משותף מניהול הימנעDolutegravir↓אוקסקרבזפין

51ׁשל16ֶעמוד



פניטואין
פנוברביטל

)perforatum (וורט ון'ג סנט
Hypericum

,למיוודין
פומרט

מספיק לא
.המלצות

וטנופוביר
בגלל טאבלטים
לעשות נתונים

דיסופרוקסיל

יש
מינון

 ערכיים רב קטיונים המכילות תרופות
Al): אוMg , למשל(

 אואקטונים המכילים חומצה נוגדי
משלשלים

סוכרלפט
מאגר עם תרופות

↓Dolutegravirטבליות לתת יש  dolutegravir, lamivudineו
fumarate- disoproxil tenofovirלפני שעתיים 

 המכילות תרופות נטילת לאחר שעות6  או
.ערכיים רב קטיונים

 כולל, הפה דרך ברזל או סידן תוספי
ויטמינים מולטי
אברזל או סידן מכיל

↓Dolutegravirטבליות לתת יש  dolutegravir, lamivudine
 לפני שעתייםfumarate disoproxil  וטנופוביר

 המכילים מזון תוספי נטילת לאחר שעות6  או
 ליטול ניתן, לחלופין. ברזל או סידן

dolutegravirאו סידן המכילים מזון ותוספי 
.מזון עם יחד ברזל

 להערכת מטפורמין של המרשם במידע עייןמטפורמין ↑מטפורמין
ב זמנית בו שימוש של והסיכון התועלת

DOVATO-ובמטפורמין.

 של ג"מ50  של נוספת מנה ליטול ישDolutegravir↓אריפמפין
,dolutegravirמטבליות שעות12  של בהפרדה 

dolutegravir, lamivudineוטנופוביר 
fumarate.disoproxil](2.3)] ומתן מינון ראה.

.האינטראקציה לגודל9  טבלה או8  טבלה(12.3)  קלינית פרמקולוגיה ראהא

TDF:

. קלינית מבחינה משמעותיות או מבוססות תרופות אינטראקציות של רשימה מספקת6  טבלה
 קלינית פרמקולוגיה ראה[TDF עם שנערכו מחקרים על מבוססות המתוארות התרופות אינטראקציות

[(12.3).

 או במינון ששינוי ייתכןTDF:  עבור תרופתיות אינטראקציותאומשמעותית מבוססת6.  טבלה
תרופתיות באינטראקציות ניסויים סמך על יומלץ במשטר

במקביל תרופה
התרופה שם: כיתה

על משפיע

בריכוז
קלינית הערה

NRTI:
דידנוזין

 טבליות של מרכיבTDF,  המקבלים חוליםדידנוזין ↑
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil

,tenofovirאחר צמוד במעקב להיות צריכים ודידנוזין 
 הטיפול את להפסיק יש. לדידאנוזין הקשורות לוואי תופעות

 הקשורות לוואי תגובות המפתחים בחוליםdidanosine - ב
 להגביר עלול דידנוזין של יותר גבוה ריכוזdidanosine. - ל

 לבלב דלקת כולל, לדידאנוזין הקשורות לוואי תגובות
 בחולים נצפהCD4+  תאי ספירת של דיכוי. ונוירופתיה

.יום מדי ג"מ400  דידנוזין עםTDF  שקיבלו

 מינון את הפחת, ג"ק60  על עולה שמשקלם בחולים
.במקביל מנוהל הוא כאשר ג"מ-250 ל הדידאנוזין
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 את הפחיתו, ג"ק-60 מ פחות השוקלים בחוליםTDF.  עם
TDF.  עם יחד מנוהל הוא כאשר ג"מ-200 ל הדידאנוזין מינון

- ®-Videxוfumarate disoproxil tenofovir , משותף במתן
-400 מ פחות( קלה ארוחה עם או צום בתנאיEC  ליטול ניתן
).שומן20% , ל"קק

1HIV- פרוטאז
:מעכבים

atazanavir↓טבליות עם יחד במתן  dolutegravir, lamivudine
atazanavir 300  לתת יש, פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר

.ג"מritonavir 100  עם ג"מ atazanavir

/ritonavirlopinavir
/ritonaviratazanavir

/ritonavirdarunavir

tenofovir↑טבליות המקבלים חולים אחר מעקב 
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil

tenofovirל במקביל/ritonavir, atazanavir- lopinavir
 עבור-Ritonavir בdarunavir  או-ritonavir ב מוגבר

 בטבליות הטיפול את הפסק-TDF. ל הקשורות לוואי תופעות
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil

tenofovirל הקשורות לוואי תגובות המפתחים בחולים.TDF-

ויראלי אנטיC  הפטיטיס
:סוכנים

/velpatasvirsofosbuvir
/ voxilaprevir/velpatasvir

sofosbuvir

tenofovir↑למיוודין, דולוטגרוויר טבליות המקבלים חולים אחר מעקב 
®-EPCLUSAל במקביל פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר

VOSEVIאו/velpatasvir( )sofosbuvir®

-TDF.ל הקשורות שליליות לתגובות/voxilaprevir( 
/velpatasvir)sofosbuvir

/sofosbuvirledipasvirלמיוודין, דולוטגרוויר טבליות המקבלים חולים אחר מעקב 
®-HARVONIל במקביל פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר

-HARVONIלמיוודין, דולוטגרוויר טבליות המקבלים בחולים 
 .TDF-ל במקביל פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר

 שילוב אוHIV 1-/ל הקשורות שליליות לתגובות קוביסיסטט
פרוטאז מעכב ללאritonavir-1 HIV/ פרוטאז מעכב של

/sofosbuvir( )ledipasvir®1-ו- HIVמעכב פרוטאז/
ritonavir1- או HIVפרוטאז

 או-HCV ב חלופי טיפול שקול, קוביציסטט/מעכב של שילוב
 טנופוביר ריכוזי של הבטיחות שכן, אנטי-רטרו-ויראלי

, משותף במתן צורך יש אם. הוכחה לא זו בסביבה מוגברים
-TDF.ל הקשורות שליליות תגובות אחר עקוב

.הכל כוללת לא הזו הטבלה. א
הקטנה=↓, הגדלה=↑. ב

:הכליות תפקוד על המשפיעות תרופות

 טבליות של משותף מתן (12.3)]. קלינית פרמקולוגיה ראה[Tenofovir הכליות ידי על בעיקר מסולק
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirצינורית בהפרשה שמסלקות תרופות עם 

 בין, כוללות דוגמאות כמה. משותף במתן תרופה או/ו טנופוביר של הסרום ריכוזי את להגביר עשוי פעילה
, למשל(acyclovir, cidofovir, ganciclovir, valacyclovir, valganciclovir, aminoglycosides , היתר

(gentamicinו NSAIDs-את המפחיתות תרופות. (5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[מרובים או גבוה במינון 
הכליות
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tenofovir. של הריכוז את להגביר עלול תפקוד

 )dipivoxil עםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות לתת אין
.HEPSERA )adefovir

:אורגניים קטונים מעבירי המעכבות תרופות
, trimethoprim(למשל)לשקול יש. פעילה אורגנית קטיונית הפרשה ידי על בשתן בעיקר  מסולק 

 העיקרי החיסול נתיב כאשר במיוחד, במקביל הניתנות אחרות תרופות עם אינטראקציות של אפשרות
fumarate,  disoproxil האורגנית הקטיונית ההובלה מערכת דרך פעילה כליות הפרשת הוא שלהן

-tenofovirו  dolutegravir, lamivudine3טבליות של מרכיבTC, ](12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה .
 של לזה דומים כליות פינוי מנגנוני בעלות אחרות תרופות עם אינטראקציות לגבי זמינים נתונים אין

.3TC
:סורביטול

ב סורביטול של במינון תלויה להפחתה הביא וסורביטול למיווודין של בודדות מנות של משותף מתן
.3TC-3 עם סורביטול המכילות בתרופות משימוש הימנע, האפשר במידתTC]קלינית פרמקולוגיה ראה 

[(12.3).

Dolutegravir עם משמעותיות קליניות אינטראקציות ללא תרופות7.4

 על רלוונטית קלינית השפעה הייתה לא לדולוטגרוויר, תרופתיות באינטראקציות בניסויים
 ואמצעי רילפיווירין, מידאזולם, מתדון, טנופוביר, דקלטאסוויר: הבאות התרופות של הפרמקוקינטיקה

 לנתונים מחקרים בין השוואות באמצעות. אסטרדיול ואתיניל נורגסטימט המכילים אוראליים מניעה
 משפיע לאdolutegravir  כי נראה, אינטראקציה המקיימת תרופה כל עבור היסטוריים פרמקוקינטיים

boceprevir : הבאות התרופות של הפרמקוקינטיקה על
.atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, fosamprenavir, lopinavir, ritonavir, and

-ritonavir, rilpivirine, tenofovir, boceprevir, daclatasvir, prednison, rifabutin/ל
/ritonavir, lopinavir Darunavirעל משמעותית קלינית השפעה הייתה לא ואומפרזול 

dolutegravir. של הפרמקוקינטיקה

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

הריון8.1

סיכונים סיכום

 כאשר העצבית בתעלה למומים אפשרי מוגבר סיכון זיהו תצפיתי ממחקר ראשוניים נתונים
,dolutegravirטבליות של מרכיב  dolutegravir, lamivudineוטנופוביר  fumarate ,disoproxil

 מכיווןdolutegravir .non- המכילים אנטי-רטרו-ויראליים למשטרים בהשוואה ההתעברות בזמן ניתנת
 הראשונים השבועות6  ועד מההתעברות מתרחשים העצבי הצינור של לסגירה הקשורים שפגמים

 נמצאים להריון הראשונים השבועות6  ועד ההתעברות מזמן לדולוטגרוויר שנחשפו עוברים, להריון
 בשימוש שנצפו), ואינינצפליה אנצפלוצלה( המולדים המומים4  מתוך2 , בנוסף. פוטנציאלי בסיכון

 סגירת לאחר להתרחש עלולים, העצבי בצינור מומים מכונים קרובות שלעיתים למרות, בדולוטגרוויר
 בטרימסטר אבל, הריון של שבועות-6 מ מאוחרת להיות עשויה שלהם הזמן שתקופת, העצבי הצינור

.הראשון
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ב משימוש הימנע, במדויק להיקבע שלא עשוי ההתעברות שתאריך ומכיוון-dolutegravir ב שימוש עם
dolutegravir-העצבי בצינור מומים על דווח לא. ההריון של הראשון השליש עד ההתעברות בזמן 

.)נתונים ראה(ההריון של הראשון השליש לאחר בדולוטגרוויר שהחלו לאמהות שנולדו בתינוקות

, הראשון השליש במהלך בדולוטגרוויר הטיפול בזמן מאושר הריון אם או להריון להיכנס תוכניות יש אם
 לעובר הפוטנציאלי הסיכון לגבי ולמבוגרים בהריון למתבגרים ייעץ. חלופי למשטר לעבור יש, אפשר אם

.ההריון של הראשון השליש ועד ההתעברות מרגע לדולוטגרוויר שנחשף

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  בטבליות השימוש על אנושיים נתונים מספיק אין
disoproxil tenofovirמולדים למומים לתרופות הקשור סיכון סופי באופן להעריך כדי ההריון במהלך 

 בשיעור הבדל מראים אינם(APR)  האנטי-רטרו-ויראלי ההריון ממרשם זמינים נתונים. טבעית והפלה
 לשיעור בהשוואהfumarate disoproxil tenofovir  אוlamivudine  עבור הכוללים מולדים מומים
 המטרופוליטן תוכנית של ב"בארה הייחוס באוכלוסיית2.7%  של גדולים מולדים מומים של הרקע

 והפלות גדולים מולדים למומים הרקע סיכון). נתוניםלרִאְֹות(( MACDP)  מולדים למומים אטלנטה
 המוערך הרקע שיעור, ב"בארה הכללית באוכלוסייה. ידוע אינו המצוינת האוכלוסייה עבור טבעיות
.בהתאמה20%,  עד-15% ו4%  עד2%  הוא קלינית מוכרים בהריונות והפלות גדולים מולדים למומים

dolutegravir  עם שליליות התפתחותיות לתוצאות עדות נצפתה לא, חיים בבעלי רבייה במחקרי
 המרבי במינון אדם בבני מהחשיפה) חולדות(27  וכפי) ארנבות( פחותה(AUC)  מערכתית בחשיפה
 לארנבותlamivudine  של אוראלי מתן. )נתונים ראה(dolutegravir. של(MRHD)  לאדם המומלץ

 הקליני למינון בדומה(AUC)  מערכתית בחשיפה עוברית לתמותה הביא אורגנוגנזה במהלך בהריון
 בהריון לחולדות למיווודין של פומי במתן שליליות התפתחות השפעות נצפו לא, זאת עם; המומלץ
 נצפו לא. )נתונים ראה(.המומלץ הקליני מהמינון35  פי(Cmax)  פלזמה בריכוזי אורגנוגנזה במהלך

 מאלו) טנופוביר(-2.7 ו(TDF) 14 ≥ חשיפות/במינונים ניתנהTDF  כאשר שליליות התפתחותיות השפעות
.)נתונים ראה(TDF של המומלץ היומי מהמינון

נתונים

אנושיים נתונים

4  דווחו, בבוצואנה הלידה תוצאות אחר מעקב של מתמשך במחקר2018,  למאי נכון:דולוטגרביר
 המכילים למשטריים שנחשפו לאמהות(0.94%)  לידות426  מתוך העצבית בתעלה מומים של מקרים

dolutegravir0.12%  היו העצבי בצינור פגמים של השכיחות שיעורי, השוואה לשם. ההתעברות בזמן
 מקרים ארבעה-HIV. ב נגועה הלא בזרוע(61/66,057) -0.09% ו-dolutegravir הלא בזרוע(14/11,300)

 מיאלומנינגוצלה, אננספליה, אנצפלוצלה של אחד בכל אחד מקרה כללוdolutegravir  עם שדווחו
 בצינור פגם היה לא ההריון במהלך-dolutegravir ב שהחלה לאישה שנולד תינוק לאף. ואיננצפליה

(n=2,812). העצבי

 אינם, שיווק לאחר ונתונים קליניים ניסויים-APR, ה כולל, אחרים ממקורות כה עד שנותחו נתונים
dolutegravir. עם העצבית בתעלה למומים בסיכון לטפל כדי מספיקים
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3TC:מ פרוספקטיביים דיווחים על בהתבסס APR-3 ל חשיפות-11,000 מ למעלה שלTC-ההריון במהלך
 הסיכון בין הבדל היה לא), הראשון בשליש שנחשפו-4,500 מ למעלה כולל( חי ללידות מכך וכתוצאה,

 באוכלוסיית2.7%  של. ברקע מולדים מומים לשיעור בהשוואה3TC  עבור מולדים למומים הכולל
3.6%)  עדCI: 2.6% (95% 3.1%  הייתה חי בלידות הפגמים שכיחות-MACDP. ה של ב"בארה הייחוס
 לאחרCI: 2.5%) 3.3% ,(95% -2.8% ו3TC  המכילים למשטריים הראשון לטרימסטר חשיפה לאחר

3TC. המכילים למשטרים שלישי/השני לטרימסטר חשיפה

. אפריקה בדרום שנערכו קליניים ניסויים2  במהלך בהריון בנשים נחקרה3TC  של פרמקוקינטיקה
3TC  ג"מ-150 ב המשתמשות להריון-36 ה בשבוע נשים-16 ב הפרמקוקינטיקה את העריכו הניסויים
 פעמיים למיווודין ג"מ-150 ב המשתמשות להריון38  בשבועות נשים10 , זידובודין עם ביום פעמיים

. אחרים ג"מ300  ללא ביום פעמיים ג"מ300  עם להריון38  בשבועות נשים-10 ו, זידובודין עם ביום
 היו3TC  ריכוזי. יעילות על מידע לספק נועדו או תוכננו לא אלה ניסויים. אנטי-רטרו-ויראליות תרופות

 שפיר מי דגימות, נבדקים של בתת-קבוצה. הטבור וחבל יילוד, האם של סרום בדגימות כלל בדרך דומים
 על בהתבסס. אדם בבני השליה את חוצה-3TC ש ואישרו ממברנות של טבעי קרע בעקבות נאספו
12. עד(1.2 3.9  היו3TC  של) בטווח( החציוניים השפיר מי ריכוזי, בלידה מוגבלים נתונים

TDF:ה מחשיפת פרוספקטיביים דיווחים על בהתבסס APR-המכילים למשטרים  TDFההיריון במהלך 
 לא), שלישי/השני בשליש נחשפו-1,475 ו הראשון בשליש שנחשפו3,342  כולל( חי ללידות שהביאו

 של ברקע מולדים מומים שיעור עם בהשוואהTDF  עם הכוללים גדולים מולדים במומים עלייה הייתה
 חי בלידות גדולים מולדים מומים של השכיחות-MACDP. ה של ב"בארה הייחוס באוכלוסיית2.7%

-2.1% וTDF,  המכילים למשטריים הראשון בשליש חשיפה עם2.8%)  עדCI: 1.8% (95% 2.3%  הייתה
95%) CI: 1.4%עד

TDF. המכילים למשטריים שלישי/השני בשליש חשיפה עם3.0%)

 עם הושוו-TDF ל שנחשפו בהריונות הכוללים גדולים מולדים מומים של-APR מ פרוספקטיביים דיווחים
 השימוש את כוללות-APR ה של המתודולוגיות המגבלות. אמריקאי ברקע גדולים מולדים מומים שיעור

 הבדלים כוללות חיצונית במשוואה השימוש מגבלות. החיצונית ההשוואה כקבוצת-MACDP ב
.הבסיסית המחלה עקב בלבול גם כמו, ובאוכלוסיות במתודולוגיה

חיים בעלי נתוני

, לידה אחרי/לפני חולדות של ההתפתחות  במחקר(ב אנושית מחשיפה27  כפי.)MRHD-דולוטגרביר
 .MRHD-לאימהי רעיל במינון ההנקה במהלך המתפתחים הצאצאים של הגוף במשקל ירידה נצפתה

 נמוכה הייתה בארנבות לדולוטגרווירMRHD- ב אדם בבני מהחשיפה27  פי בערך הייתה ובחולדות
 וארנבות לחולדות יום מדי ג"לק ג"מ1,000  עד של בכמות הפה דרך  ניתן )AUC(ב אדם בבני מהחשיפה

 אין. לידה אחרי/ההנקה יום עד6  הריון ביום ולחולדות, בהתאמה18,  עד-6 ו17  עד6  הריון בימי בהריון
 נצפתה) חולדות( לידה אחרי/לפני או) וארנבות חולדות( עוברית-עוברית בהתפתחות לוואי תופעות

Dolutegravir : המערכתית החשיפה, האורגנוגזה במהלך. שנבדק ביותר הגבוה במינון

3TC3 : ו) ליום ג"לק ג"מ-4,000 ו600 -90, ב( בהריון לחולדות הפה דרך ניתןTC
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 בימי( אורגנוגנזה במהלך) ליום ג"לק ג"מ-90 ו40 -15, וב ליום ג"לק ג"מ-1,000 ו300 -90, ב( ארנבות
lamivudine  עקב עובריים למומים עדות נצפתה לא]). ארנב[20  עד-8 ו] חולדה[16  עד7  הריון

 במינון לאדם מחשיפה בקירוב גבוהים(Cmax)  פלזמה ריכוזי המייצרים במינונים ובארנבות בחולדות
 לאלו הדומות(AUC)  למערכת בחשיפה בארנב נראתה מוקדמת עוברית לתמותה עדות. המומלץ היומי

 פי הגבוהים(Cmax)  פלזמה בריכוזי בחולדה זו להשפעה אינדיקציה הייתה לא אך, אדם בבני שנצפו
 דרך לעובר מועבר-3TC ש הראו בהריון בחולדות מחקרים. . המומלץ היומי במינון לאדם מחשיפה35

180,  של במינונים הפה דרך ניתן3TC , בחולדות לידה ואחרי לפני התפתחות/הפוריות במחקר. השליה
 התפתחות, במחקר). הלידה לאחר20  ליום ועד ההזדווגות מלפני( ליום ג"לק ג"מ-4,000 ו900

3TC. של אימהי ממתן הושפעה לא, רבייה וביצועי פוריות כולל, הצאצאים

TDF: TDF.שליליות השפעות נצפו לא; ליום ג"ק/ג"מ600  עד של במינונים הנקה דרך הפה דרך ניתן 
 של המומלץ היומי במינון אדם בני של בחשיפה מאשר בקירוב2.7  פי של לטנופוביר בחשיפה בצאצאים

, TDFובארנבות הגוף שטחי של השוואות על בהתבסס האנושי מהמינון14  פי עד של במינונים בחולדות
 לידתי אחרי/טרום התפתחות במחקר. . הגוף לשטח בהשוואה האנושי מהמינון19  פי עד של במינונים
30, -0, ב( וארנבות) יום/ג"ק/ג"מ450  או150 50, -0, ב( בהריון לחולדות הפה דרך ניתןTDF  בחולדות

 נצפו לא). בהתאמה18,  עד-6 ו17 ,  עד7  הריון בימי( אורגנוגנזה באמצעות) יום/ג"ק/ג"מ300  או100
TDF עם שבוצעו עוברים-עובר רעילות במחקרי משמעותיות טוקסיקולוגיות השפעות

הנקה8.2

סיכונים סיכום

 להימנע כדי תינוקותיהן את להניק לאHIV -1-ב נגועות לאמהות ממליץ ומניעתן מחלות לבקרת המרכז
HIV.-1-ב זיהום של לידה לאחר העברה מסיכון

 התינוק על השפעות לו שיש או, אם חלב ייצור על משפיע, אם בחלב קייםdolutegravir  אם ידוע לא
TDF - ו3TC  כי הוכח. )נתונים ראה(בחלב קיים היהdolutegravir , מניקות לחולדות ניתן כאשר. היונק

 על השפעות להם שיש או החלב ייצור על משפיעיםTDF  או3TC  אם ידוע לא. אנושי אם בחלב נמצאים
.היונק התינוק

בתינוקות( ויראלית עמידות פיתוחHIV (2)),  שלילי בתינוקות(HIV 1- של העברה-(1) ל הפוטנציאל בגלל
 להורות , מבוגרים אצל שנראו לאלו הדומות יונק בתינוק שליליות תגובות-(3) ו-HIV), ל חיוביים

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות מקבלות הן אם להניק לא לאמהות
.tenofovir

נתונים

אנושיים נתונים
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TDF:חציון( הלידה לאחר שבועות-24 ל שבוע בין טנופוביר המכיל במשטר מניקות נשים50  של במחקר 
 היו לא. התינוקות רוב של בפלזמה טנופוביר לגלות היה ניתן לא, טיפול ימי7  לאחר), שבועות13

.חמורות לוואי תופעות

חיים בעלי נתוני

 מנה לאחר מיניקות חולדות של לחלב שהופרש לתרופה הקשור העיקרי המרכיב היה.:דולוטגרביר
 מריכוזי בערך1.3  פי עד של חלב ריכוזי כאשר10,  ביום ההנקה ביום ג"לק ג"מ50  של אחת פומית

Dolutegravir מתן לאחר שעות8  נצפו האם של הפלזמה

רבייה פוטנציאל בעלי וזכרים נקבות8.3

הריון בדיקת

 טבליות התחלת לפני הפוריות בגיל ומבוגרים במתבגרים הריון בדיקות בצע
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil.tenofovir

הרֵיָֹון מנְִיעתַ

וdolutegravir, lamivudine  בטבליות משימוש להימנע צריכים הפוריות בגיל ומבוגרים מתבגרים
fumarate- disoproxil tenofovirהסיכון בגלל ההריון של הראשון השליש ועד ההתעברות בזמן 
.(8.1)] ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[.העצבי בצינור למומים הפוטנציאלי

 דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר טבליות הנוטלים הפוריות בגיל ומבוגרים למתבגרים ייעץ
.יעיל מניעה באמצעי עקבי באופן להשתמש פומרט

בילדים שימוש8.4

 קבוע במינון פורמולה היאfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
.ג"ק-40 מ פחות השוקלים לחולים להתאים ניתן שלא

גריאטרי שימוש8.5

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות של בודדים רכיבים של קליניים ניסויים
tenofovirשונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני נבדקים של מספיק מספר כללו לא 
וdolutegravir, lamivudine  טבליות במתן זהירות לנקוט יש, כללי באופן. יותר צעירים מנבדקים

fumarate- disoproxil tenofovirירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקפים מבוגרים בחולים 
.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[.נלווה תרופתי טיפול או מחלות ושל, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד

כליות ליקוי8.6

 עם לחולים מומלצות אינןfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
.סופיות כליות עם לחולים או לדקה ל"מ-50 מ פחות של קריאטינין פינוי
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-fumarate וdolutegravir, lamivudine  שטבליות מכיוון המודיאליזה הדורשת(ESRD)  מחלה
disoproxil tenofovirאם. הבודדים הרכיבים של המינון את להתאים ניתן ולא קבוע מינון של שילוב הן 

 וטנופובירdolutegravir, lamivudine  של מרכיבים שניTDF,  או3TC  של מינון בהפחתת צורך יש
 להשתמש יש, לדקה ל"מ-50 מ פחות של קריאטינין פינוי עם חולים עבור פומראט דיסופרוקסיל

(12.3)]. קלינית ופרמקולוגיה(2.4)  ומתן מינון ראה[ .הבודדים ברכיבים

בכבד פגיעה8.7

 ההשפעהB).  אוA) Score-Pugh Child  בינוני עד קל כבד ליקוי עם לחולים מינון בהתאמת צורך אין
 של מרכיבdolutegravir,  של הפרמקוקינטיקה עלC) Score-Pugh (Child  בכבד חמורה פגיעה של

 טבליות, לכן. נחקרה לאfumarate- disoproxil ,tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirעם בחולים לשימוש מומלצות אינן 

.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[.בכבד חמור ליקוי

יתר מינון10

 דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר טבליות עם יתר למינון ספציפי טיפול על ידוע לא
.הצורך לפי סטנדרטי תומך טיפול ולהחיל המטופל אחר לעקוב יש, יתר מנת מתרחש אם. פומראט

דולוטגרביר

 משמעותי באופן יוסר שהוא סביר זה אין, פלזמה לחלבוני מאוד קשור-dolutegravir ש מכיוון
.בדיאליזה

3TC

 אמבולטורית צפקית דיאליזה), שעות(4  המודיאליזה באמצעות הוסרה3TC  של זניחה שכמות מכיוון
 קלינית תועלת תספק מתמשכת המודיאליזה אם ידוע לא, אוטומטית פריטונאלית ודיאליזה מתמשכת

3TC. של יתר מנת של באירוע

TDF

 ג"מ300  של בודדת מנה לאחר-54%. כ של מיצוי מקדם עם המודיאליזה ידי על ביעילות מוסר טנופוביר
.שניתנה טנופביר של מהמינון-10% כ הסירה שעות4  של מודיאליזהTDF,  של

תיאור11

 מלח כמוdolutegravir  תרופת הואINSTI.  HIV נתרן של הכימי השםdolutegravir (4  נתרן הוא
דיוקסו-6,8-מתיל}-4-קרבמויל] מתיל) דיפלואורופניל{[(2,4-)-9-סא,12ר ,DOLUTEGRAVIRשל נתרן

-אוקסזין[1,3] ] ב-pyrido ]1',2':4,5[ pyrazino]2,1-ח-2א-הקסהידרו-3,4,6,8,12,12
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 לו יש. למול גרם441.36  הוא המולקולרי והמשקל3NaO5נ2ו18חC20 היא האמפירית הנוסחה. אולאט7-
:הבאה המבנית הנוסחה את

.במים מעט ומסיסה בהיר צהובה עד לבנה אבקה היאDolutegravir  נתרן

 בשם גם ידוע )TCעבור מותג שם הוא ,lamivudine עם סינתטי נוקלאוזיד אנלוגי
LAMIVUDINE )3

2-one. Lamivudine-(2R,cis)- הואlamivudine  של הכימי השם-HBV. וHIV 1- נגד פעילות
-5-yl(-)1H(-pyrimidin-1,3-oxathiolan-1-)2-hydroxymethyl 4-aminoאנלוג של אננטיומר(-)  הוא 

 נוסחה לו ישdideoxy, 3'thhiacytidine. (-)2',3'- גם מכונה למיווודין. ציטידין של דידיאוקסי
S הבאה המבנית הנוסחה את לו יש. למול גרם229.3  של מולקולרי ומשקל:3O3נ11חC8 של מולקולרית

. צלזיוס מעלות-20 ב במים ל"למ ג"מ-70 כ של מסיסות עם לבן עד לבן גבישי מוצק הוא למיוודין
fumarate disoproxil Tenofovir DF, prodrug) tenofovirשל  (tenofovirחומצה מלח הוא 

 מומרDF tenofovir. Tenofovir  של נגזרת. אסטר אוקסימתיל קרבוניל ביס-איזופרוקסי של פומארית
.מונופוספט5'- אדנוזין של אציקלי) נוקלאוטיד( פוספונאט נוקלאוזיד אנלוגי, לטנופוביר

רTenofovir נגד פעילות מפגיןtranscriptase-1 HIV  של הכימי השם. הפוךDF tenofovir 9  הוא([-
1:1([methoxy[phosphinyl[methoxy[oxy(isopropoxycarbonyl)]]( fumarate ביס[[)-2-

.propyl[adenineשל מולקולרית נוסחה לו יש C195נ30חO10PC44חO4635.52.  של מולקולרי ומשקל
:הבאה המבנית הנוסחה את לו יש
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 של מסיסות עם לבן עד לבנה גבישית אבקה  היאp(  6.5( )log)pH צלזיוס מעלות-25 ב1.25  של.
DF  פוספט/אוקטנול של חלוקה מקדם לו יש. צלזיוס מעלות-25 ב מזוקקים במים ל"מ/ג"מ13.4

Tenofovir

dolutegravir  של ג"מ-52.6 ל ערך שווה(dolutegravir  של ג"מ50  מכילה בסרט מצופה טבליה כל
דיסופרוקסיל טנופוביר ג"מ-245 ו למיווודין של ג"מ300 ), נתרן

fumarate(,  disoproxiltenofovir הבאים פעילים הלא והמרכיבים:
, לטיני'פרה-ג עמילן, פובידון, מניטול, סטיארט מגנזיום, צהובה ברזל תחמוצת, מיקרו-גבישית תאית

, מתילצלולוזה בהידרוקסיפרופיל מצופות הטבליות. פומראט סטאריל ונתרן נתרן עמילן גליקולאט
.וטריאצטין חמצני דו טיטניום

 ג"מ-300 ל ערך שווה(
,קרוסקרמלוז נתרן

קלינית פרמקולוגיה12

פעולה מנגנון12.1

-1-HIVל אנטי-ויראליות תרופות הם -TDFו Dolutegravir, 3TC](12.4)] מיקרוביולוגיה ראה.

פרמקודינמיקה12.2

 של ההשפעות הוערכו לאdolutegravir.  עבור נערך יסודיQT  ניסוי: אלקטרוקרדיוגרמה על השפעות
3TCאו  TDFדולוטגרוויר טבליות או בודדות כישות , lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovir

-QT.ה מרווח על קבוע במינון

, פלצבו של יחיד במינון פומי מתן קיבלו בריאים נבדקים42 , מוצלב, פלצבו מבוקר, אקראי בניסוי
), יציב במצב ביום פעם ג"מ50  של מהמינון3  פי בקירוב חשיפות( ג"מdolutegravir 250  תרחיף

 השינוי, והפלצבו הבסיס קו התאמת לאחר. אקראי ברצף) פעילה בקרה( ג"מ400  ומוקסיפלוקסצין
 היהdolutegravir  עבור )Fridericia )QTcF של התיקון שיטת על בהתבסס הממוצע-QTc ב המקסימלי

2.4 msec 1)95%  צדדי CI4.9 : עליון .(msec Dolutegravirה מרווח את האריך לא QTc-24  פני על
.המינון לאחר שעות

, פתוח בניסוי הוערכה הכליות תפקוד עלdolutegravir  של ההשפעה: הכליות תפקוד על השפעות
 פעם ג"מdolutegravir 50  שקיבלו(n=37)  בריאים בנבדקים פלצבו מבוקר, מקביל, זרועות3-, אקראי

ימים14  למשך(n=12)  ביום פעם פלצבו או(n=13),  ביום פעמיים ג"מ50 dolutegravir (n=12),  ביום
 של המינונים בשתי נצפתה, שעות24  במשך שתן איסוף ידי על שנקבע כפי, קריאטינין בפינוי ירידה.

dolutegravirג"מ-50 ו9%)  של ירידה( ביום פעם ג"מ50  שקיבלו בנבדקים טיפול ימי14  לאחר 
 קצב על משמעותית השפעה הייתה לאdolutegravir  של מינון לאף13%). .  של ירידה( ביום פעמיים

 כלייתית פלזמה זרימת על אוiohexol) , הבדיקה תרופת פינוי ידי על נקבע( בפועל הגלומרולרי הסינון
.לפלסבו בהשוואהhippurate-amino (para , הבדיקה תרופת פינוי ידי על נקבעת( יעילה

פרמקוקינטיקה12.3

51ׁשל26ֶעמוד



מבוגרים אצל פרמקוקינטיקה

Fumarate DisoproxilTenofovir - וDolutegravir, Lamivudine  טבליות

fumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  של הממוצעת הסיסטמית החשיפה
(USA ViiV  שלTIVICAY  טבליות של לזו דומות היו) ג"מ300 /ג"מ300 /ג"מ(50  המשולבות מהטבליות

), ג"מlamivudine 300  המכילות(USA ViiV  שלEPIVIR  טבליות), ג"מdolutegravir 50  המכילות
fumarate disoproxil 300  המכילות( ב"ארהSciences, Inc .Gilead  שלVIREAD  וטבליות

tenofovirהאכלה ובתנאי בצום בריאים לנבדקים ניתנו בודדות מנות כאשר, בהתאמה), ג"מ.

. המינון לאחר שעות3  עד2  נצפו בפלזמה שיא ריכוזיdolutegravir,  של פומי מתן לאחר: דולוטגרביר
AUC, C עבור ממוצעים צבירה יחסי עם ימים-5 כ תוך מושג פרמקוקינטי יציב מצב, יומי פעם במינון
שעותC- 24ו, מקסימום

 המוחלטת הביולוגית הזמינות. במבחנהglycoprotein P- מצע הואDolutegravir -1.5. ל1.2  בין נע
 אנושיים פלזמה לחלבוני-98.9%) מ יותר( מאוד קשורDolutegravir . הוכחה לאdolutegravir  של

 הנראה ההפצה נפחdolutegravir.  של הפלזמה בריכוז תלוי אינו והקישורvivo in  נתונים על בהתבסס
/F) (Vdשל פרמקוקינטי ניתוח על בהתבסס ליטר-17.4 ב מוערך ביום פעם ג"מ50  מתן לאחר 

.אוכלוסייה

 בעיקר חומרים חילוף עוברUGT1A1  מ מסוימת תרומה עם .CYP3A-של אחת פומית מנה  לאחר[
האוכלוסייה של פרמקוקינטיים ניתוחים על בהתבסס לשעה ליטר1.0  של.Dolutegravir14 באמצעות

/F( )CLלכאורה ופינוי שעות-14 כ של סופי חיים מחצית זמן  יש -Dolutegravirתרופה של כליות סילוק 
 ידי על הנוצר מטבוליט3.6% N( dealkylation- הכולל מהמינון .)ל. מהמינון-1% מ פחות היה שינוי ללא

 הכולל מהמינון ,)מוצר. שלו וההידרוליטי), הכולל מהמינון(3.0%  הבנזילי בפחמן חמצון
dolutegravir )18.9%הכולל הפומי מהמינון אחוז31 . בצואה שינוי ללא מופרש הכולל הפומי מהמינון 

C[ dolutegravir, 53% של גלוקורוניד אתר ידי על המיוצג, בשתן מופרש

 מבוגרים ובנבדקים בריאים מבוגרים בנבדקים הוערכוdolutegravir  של הפרמקוקינטיות התכונות
 הנגועים לנבדקים בריאים נבדקים בין כלל בדרך דומה הייתה לדולוטגרוויר החשיפהHIV. -1-ב הנגועים

HIV.-1-ב

-1-ב נגועים במבוגריםDolutegravir  של יציב במצב פרמקוקינטיים פרמטרים אומדני7.  טבלה
HIV

(%CV) גיאומטרי ממוצע ביום פעם ג"מ50ּפרָמָטֶרֶ
AUC(0-24)/mL()mcg•h53.6(27)
(20)3.67)ל"מ/ג"מק(מקסימוםג
(46)1.11)ל"מ/ג"מק(דקהג

/אבקוויר בתוספת יום מדי ג"מDolutegravir -50 ב לטיפול תמימים נבדקים-12 ב(CSF): מוחי נוזל
 עד ל"למ ננו-נג3.74 : טווח( ל"למ ננו-נג13.2  היה-CSF בdolutegravir  של החציוני הריכוז, למיוודין

 של הקלינית הרלוונטיות. . טיפול של שבועות16  לאחר מינון לאחר שעות6  עד2 ) ל"למ ננו-נג18.3
.הוכחה לא זה ממצא
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 לנבדקים, בריאים נבדקים של ניסויים של במטה-אנליזה: בתרופות המטבולים באנזימים פולימורפיזם
 של-32% ב נמוך פינוי היהdolutegravir  של לקוי מטבוליזם המעניקים )UGT1A1 )n=7 גנוטיפים עם

dolutegravirו AUC-תקין למטבוליזם הקשורים גנוטיפים עם לנבדקים בהשוואה-46% ב גבוה 
= )n( UGT1A1).41  באמצעות

3TC :3 , אוראלי מתן לאחרTC3 300  של מרובה פומי מתן לאחר. נרחב באופן ומופץ במהירות נספגTC
0.54 ± 2.04  היה) ss, מקסימוםג(מקסימוםC יציב מצב, בריאים נבדקים60  עד ימים7  למשך ביום פעם ג"מ

. ל"למ שעה•ג"מק1.83 ± 8.87  היה) ,ss24 (AUC יציב שעות24  של-AUC והSD) ±  ממוצע( ל"למ ג"מק
. בשתן שינוי ללא כתרופה מוחזר3TC  של ורידי תוך מהמינון-70% כ. נמוך פלזמה לחלבון הקישור

 הטרנס מטבוליט הוא הידוע היחיד המטבוליט, אדם בבני. מינורי חיסול מסלול הוא3TC  של מטבוליזם
sulfoxide)1-ב הנגועים בנבדקים יחיד במינון הניסויים ברוב). שעות12  לאחר פומי מהמינון-5% כ-

,HIVב הנגועים בנבדקים HBV-המינון לאחר שעות24  במשך נסיוב דגימת עם בריאים בנבדקים או ,
 הכולל הפינויHIV, -1-ב הנגועים בנבדקים. שעות-7 ל5  בין נע) ½(t) חיסול של החיים מחצית ממוצע

SD).±  ממוצע( לדקה ל"מ69.1 ± 398.5  היה

TDF :של הפרמקוקינטיות התכונות  TDFשל פומי מתן לאחר8.  בטבלה מסוכמות  ,TDFטנופוביר ריכוזי 
 אנושיים פלזמה לחלבוני נקשר מהטנופוביר-0.7% מ פחות. שעה0.4 ± 1.0  תוך מושגים מרביים בסרום

 ורידי תוך מהמינון80%  עד-70 כmL- .g/25  עד0.01  של בטווח בריכוז תלויה אינה והקשירה במבחנה
 גלומרולרי סינון של שילוב ידי על מסולק טנופוביר. בשתן שינוי ללא כתרופה מוחזרtenofovir  של

כ היא טנופוביר של הסופית החיים מחציתTDF,  של בודדת פומית מנה לאחר. פעילה צינורית והפרשה
.שעות-17

אבמבוגריםTenofovir  עבור יחיד במינון פרמקוקינטיים פרמטרים8.  טבלה

טנופוביר
NC( 45.025  עד)(%)בהפה דרך ביולוגית זמינות צום

25.7) עד(12.0 17)שעה(בפלזמה מסוף חיסול של חיים מחצית
0.30±0.09)ל"מ/ג"מק(גמקסימוםג

AUC2.29±0.69)ל"מ/שעה·ג"מק(ג
/FCL1043±115)דקה/ל"מ(ג

CLֶ243±33)דקה/ל"מ(גהּכַלְיָֹות ׁשל
מחושב לאNC=. א
)טווח( חציון. ב
SD)(±  ממוצע. ג

fumarate- disoproxil וDolutegravir, lamivudine  של הפה ספיגת על המזון השפעות
:tenofovirטבליות על המזון השפעת  dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil

tenofovirשל הפרמקוקינטיקה, צולבים ניסויים בין השוואות על בהתבסס. הוערכה לא 
dolutegravir, lamivudineו tenofovir-ניתן ולכן, ממזון משמעותי באופן מושפעת להיות צפויה אינה 

.מזון בלי או עםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine,  את לתת
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ספציפיות אוכלוסיות

כבד ספיקת
 לכן. נחקרה לאdolutegravir , בכבד חמור ליקוי עם בחולים לשימוש מומלץ אינו. דולוטגרביר

dolutegravirשל הפרמקוקינטיקה על C(  Score-Pugh)Childבכבד חמורה פגיעה של  ההשפעה B(. 
 בהתאמת צורך אין. הקבוצות2  בין דומה הייתה ג"מ50  של בודדת  ממנהA Score-Pugh)Child  או

 )B של החשיפה, תואמים בריאים נבדקים8  עםdolutegravir  בינוני עד קל כבד ליקוי עם לחולים מינון
Score-Pugh)Childעם נבדקים8  שהשווה בניסוי. הכבד ידי על בעיקר ומסלק חומרים חילוף  עובר 

Dolutegravir : בינוני כבד ליקוי

3TC :3  של הפרמקוקינטיות התכונותTCפרמטרים. לקוי כבד תפקוד עם במבוגרים נקבעו 
 בנוכחות הוכחו לא3TC  של ויעילות בטיחות. הכבד בתפקוד ירידה ידי על שונו לא פרמקוקינטיים

.משופרת כבד מחלת

TDF :של הפרמקוקינטיקה  tenofovirשל ג"מ300  של אחת מנה לאחר  fumarate disoproxil
tenofovirב נגועים שאינם בנבדקים נחקרה HIV-שינויים היו לא. חמור עד בינוני כבד ליקוי עם 

 לא. פגיעה ללא לנבדקים בהשוואה כבד ליקוי עם בנבדקיםtenofovir  של בפרמקוקינטיקה מהותיים
.בכבד פגיעה עם בחולים פומרט דיסופרוקסיל טנופוביר במינון שינוי נדרש

 היאfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  שטבליות מכיוון:כליות ליקוי
וdolutegravir, lamivudine  טבליות, במינון להתאמה ניתנת ואינה קבוע במינון פורמולציה

fumarate- disoproxil tenofovirל"מ-50 מ פחות של קריאטינין פינוי עם לחולים מומלצות אינן 
(2.4)]. ומתן מינון ראה[המודיאליזה הדורשת(ESRD)  מחלה. סופי בשלב כליות עם לחולים או לדקה

 הרכיבים של בפרמקוקינטיקה קלינית מבחינה רלוונטיים או משמעותיים מגדריים הבדלים אין:מִין
 המידע על בהתבססfumarate disoproxil (tenofovir  או(dolutegravir, lamivudine  הבודדים

.מהרכיבים אחד כל עבור שנותח הזמין

 קלינית מבחינה רלוונטיים או משמעותיים גזעיים הבדלים אין: Dolutegravir-3 וTC:גזע
 מהרכיבים אחד כל עבור שנותח הזמין המידע על בהתבסס3TC  אוdolutegravir  של בפרמקוקינטיקה

.הבודדים

TDF :מספקת בצורה לקבוע כדי קווקז מלבד אחרות ואתניות גזעיות מקבוצות מספרים מספיק היו לא 
.אלו אוכלוסיות בין פוטנציאליים פרמקוקינטיים הבדלים

 מניסויים מאוחדים פרמקוקינטיים נתונים באמצעות אוכלוסייה ניתוחי: דולוטגרביר:גריאטריים חולים
 של הפרמקוקינטיקה על רלוונטית קלינית השפעה הייתה לא שלגיל כך על הצביעו במבוגרים

.dolutegravir
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TDF-3 וTC :3  של הפרמקוקינטיקהTCאו  TDF65. גיל מעל בנבדקים נחקרה לא

fumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות לתת אין:בילדים מטופלים
).פאונד(88  ג"ק-40 מ פחות השוקלים ילדים לחולים

TC3 ו-Dolutegravir :של השילוב של הפרמקוקינטיקה  dolutegravir3 וTC-לא בילדים בנבדקים 
.הוכחה

TDF :של היציבה הפרמקוקינטיקה  tenofovir1-ב נגועים ילדים נבדקים-8 ב הוערכה- HIV 12)עד 
mL/1.22 ± -3.39 וmL mcg/0.13 ± 0.38  הםטאו-AUCומקסימוםCSD ±  ממוצע). שנים-18 מ פחות

,mcg•hr300  של פומיות מנות שקיבלו בילדים אלו נבדקים אצל שהושגה לטנופוביר חשיפה. בהתאמה
TDF300  של חד-יומיים מינונים שקיבלו מבוגרים אצל שהושגה לחשיפה דומה הייתה ג"מ TDFג"מ.

:תרופתיות אינטראקציות על מחקרים

 לא; בודדות כישותTDF  או/וdolutegravir, 3TC  עם נערכו שתוארו התרופות בין האינטראקציה ניסויי
וdolutegravir, lamivudine  של קבוע במינון תרופתיות עם באינטראקציות ניסויים נערכו

fumarate- disoproxil .tenofovirקלינית מבחינה משמעותיות תרופתיות אינטראקציות צפויות לא 
-3TC.וdolutegravir  בין

דולוטגרביר

 בין משמעותיות להיות שעלולות ואחרות מבוססות מאינטראקציות כתוצאה משטרים או מינון המלצות
(7.3)). תרופתיות אינטראקציות ראה[5 בטבלה מסופקותdolutegravir  עם תרופתיות

9  בטבלה מסוכמות במקביל המנוהלות תרופות של החשיפה עלdolutegravir  של ההשפעות
10. בטבלה מסוכמותdolutegravir  של החשיפה על בשילוב תרופות של וההשפעות
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ס יחד מנוהלת תרופה של הפרמקוקינטיקה עלDolutegravir  של ההשפעה סיכום9.  טבלה
פרמקוקינטיקה שלCI) (90%  גיאומטרי ממוצע יחס

בלי/עם יחד מנוהלת תרופה של פרמטרים

דולוטגרביר

1.00=  השפעה ללא יחד מנוהלות תרופות

)ים(ומינון
של מינון

24ג או-גAUCמקסימוםגנדולוטגרביר

דקלטאסוויר

ביום פעם ג"מ60

ג"מ50
ביום פעם

121.03
1.25) עד(0.84

0.98
1.15) עד(0.83

1.06
1.29) עד(0.88

אלבסביר

ביום פעם ג"מ50

ג"מ50
בודדת מנה

120.97
,0.89)(1.05

0.98
,0.93)(1.04

0.98
,0.93)(1.03

אסטרדיול אתיניל

ג"מ0.035
ג"מ50

ביום פעמיים

150.99
1.08) עד(0.91

1.03
1.11) עד(0.96

1.02
1.11) עד(0.93

Grazoprevir
ביום פעם ג"מ200

ג"מ50
בודדת מנה

120.64
,0.44)(0.93

0.81
,0.67)(0.97

0.86
,0.79)(0.93

מטפורמין

ביום פעמיים ג"מ500

ג"מ50
ביום פעם

1.66א15
1.81) עד(1.53

1.79
1.93) עד(1.65

_

מטפורמין

ביום פעמיים ג"מ500

ג"מ50
ביום פעמיים

2.11א15
2.33) עד(1.91

2.45
2.66) עד(2.25

_

מתדון

ג"מ150  עד16
ג"מ50

ביום פעמיים

111.00
1.06) עד94 (0.

0.98
1.06) עד(0.91

0.99
1.07) עד(0.91

מידאזולם

ג"מ3
ג"מ25
ביום פעם

10_0.95
1.15) עד(0.79

_

נורלגסטרומין

ג"מ0.25
ג"מ50

ביום פעמיים

150.89
0.97) עד(0.82

0.98
1.04) עד(0.91

0.93
1.03) עד(0.85

רילפיווירין

ביום פעם ג"מ25

ג"מ50
ביום פעם

161.10
1.22) עד(0.99

1.06
1.16) עד(0.98

1.21
1.38) עד(1.07

סופוסבוביר

 ביום פעם ג"מ400
GS)(331007- מטבוליט

ג"מ50
ביום פעם

240.88
,0.80)(0.98

1.01
,0.93)(1.10

0.92
,0.85)(0.99

0.99
,0.97)(1.01

NA

0.99
,0.97)(1.01

fumarate disoproxilTenofovir
ביום פעם ג"מ300

ג"מ50
ביום פעם

151.09
1.23) עד(0.97

1.12
1.24) עד(1.01

1.19
1.35) עד(1.04

ולפטסוויר

ביום פעם ג"מ100

ג"מ50
ביום פעם

240.94
,0.86)(1.02

0.91
,0.84)(0.98

0.88
,0.82)(0.94

.שהוערכו נושאים של המרבי המספר את מייצג הנבדקים מספרא

Dolutegravir של הפרמקוקינטיקה על במקביל שניתנות תרופות של ההשפעה סיכום10.  טבלה

 פרמטרים שלCI) (90%  גיאומטרי ממוצע יחס
משותף מתן ללא/עםDolutegravir  של פרמקוקינטיים

סמים
1.00=  השפעה ללא

ו יחד מנוהלות תרופות
מינונים

של מינון

24ג אוτגAUCמקסימוםגנדולוטגרביר

Atazanavir
ביום פעם ג"מ400

ג"מ30
ביום פעם

121.50
1.59) עד(1.40

1.91
2.03) עד(1.80

2.80
3.11) עד(2.52
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/ritonavirAtazanavir
ביום פעם ג"מ100 /ג"מ300

ג"מ30
ביום פעם

121.34
1.42) עד(1.25

1.62
1.74) עד(1.50

2.21
2.47) עד(1.97

/ritonavirDarunavir
ביום פעמיים ג"מ100 /ג"מ600

ג"מ30
ביום פעם

150.89
0.97) עד(0.83

0.78
0.85) עד(0.72

0.62
0.69) עד(0.56

אפבירנץ
ביום פעם ג"מ600

ג"מ50
ביום פעם

120.61
0.73) עד(0.51

0.43
0.54) עד(0.35

0.25
0.34) עד(0.18

/grazoprevirElbasvir
ביום פעם ג"מ50/200

ג"מ50
בודדת מנה

121.22
,1.05)(1.40

1.16
,1.00)(1.34

1.14
,0.95)(1.36

Etravirine
ביום פעמיים ג"מ200

ג"מ50
ביום פעם

160.48
0.54) עד(0.43

0.29
0.34) עד(0.26

0.12
0.16) עד(0.09

+Etravirine
/ritonavirdarunavir

 ג"מ100 /ג"מ600 +  ג"מ200
ביום פעמיים

ג"מ50
ביום פעם

90.88
1.00) עד(0.78

0.75
0.81) עד(0.69

0.63
0.76) עד(0.52

 ביום פעמיים ג"מ100 /ג"מ400 +  ג"מ
200/ritonavir lopinavir +

Etravirine

ג"מ50
ביום פעם

81.07
1.13) עד(1.02

1.11
1.20) עד(1.02

1.28
1.45) עד(1.13

700  ביום פעמיים ג"מ100 /ג"מ
/ritonavirFosamprenavir

ג"מ50
ביום פעם

120.76
0.92) עד(0.63

0.65
0.78) עד(0.54

0.51
0.63) עד(0.41

/ritonavirLopinavir
ביום פעמיים ג"מ100 /ג"מ400

ג"מ30
ביום פעם

151.00
1.07) עד(0.94

0.97
1.04) עד(0.91

0.94
1.05) עד(0.85

רילפיווירין
ביום פעם ג"מ25

ג"מ50
ביום פעם

161.13
1.21) עד(1.06

1.12
1.19) עד(1.05

1.22
1.30) עד(1.15

טנופוביר
ביום פעם ג"מ300

ג"מ50
ביום פעם

150.97
1.08) עד(0.87

1.01
l.11) עד(0.91

0.92
1.04) עד(0.82

/ritonavirTipranavir
ביום פעמיים ג"מ200 /ג"מ500

ג"מ50
ביום פעם

140.54
0.57) עד(0.50

0.41
0.44) עד(0.38

0.24
0.27) עד(0.21

) ®מעלוקס( חומצה סותרי
סימולטני ניהול

ג"מ50
בודדת מנה

160.28
0.33) עד(0.23

0.26
0.32) עד(0.22

0.26
0.31) עד(0.21

2 ) ®מעלוקס( חומצה סותרי
dolutegravir לאחר שעות

ג"מ50
בודדת מנה

160.82
0.98) עד(0.69

0.74
0.90) עד(0.62

0.70
0.85) עד(0.58

 בו מתן ג"מ1,200  קרבונט סידן
)צום( זמנית

ג"מ50
בודדת מנה

120.63
0.81) עד(0.50

0.61
0.80) עד(0.47

0.61
0.80) עד(0.47

 מתן ג"מ1,200  פחמתי סידן
)מוזנת( בו-זמנית

ג"מ50
בודדת מנה

111.07
1.38) עד(0.83

1.09
1.43) עד(0.84

1.08
1.42) עד(0.81

 שעתיים ג"מ1,200  קרבונט סידן
dolutegravir לאחר

ג"מ50
בודדת מנה

111.00
1.29) עד(0.78

0.94
1.23) עד(0.72

0.90
1.19) עד(0.68

קרבמזפין
ביום פעמיים ג"מ300

ג"מ50
ביום פעם

0.67ג16
0.73) עד(0.61

0.51
0.55) עד(0.48

0.27
0.31) עד(0.24

דקלטאסוויר

ביום פעם ג"מ60
ג"מ50
ביום פעם

121.29
1.57) עד(1.07

1.33
1.59) עד(1.11

1.45
1.68) עד(1.25

 בו ג"מ324  פומראט ברזל מתן
)צום( זמנית

ג"מ50
בודדת מנה

110.43
0.52) עד(0.35

0.46
0.56) עד(0.38

0.44
0.54) עד(0.36
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 בו ג"מ324  פומראט ברזל מתן
)מוזנת( זמנית

ג"מ50
בודדת מנה

111.03
1.26) עד(0.84

0.98
1.20) עד(0.81

1.00
1.23) עד(0.81

2  ג"מ324  פומראט ברזל
dolutegravir לאחר שעות

ג"מ50
בודדת מנה

100.99
1.21) עד(0.81

0.95
1.15) עד(0.77

0.92
1.13) עד(0.74

Day)-A- ויטמין מולטי מתן
(Oneזמנית בו

ג"מ50
בודדת מנה

160.65
0.77) עד(0.54

0.67
0.81) עד(0.55

0.68
0.82) עד(0.56

אומפרזול
ביום פעם ג"מ40

ג"מ50
בודדת מנה

120.92
1.11) עד(0.75

0.97
1.20) עד(0.78

0.95
1.21) עד(0.75

פרדניזון
הפחתה עם ביום פעם ג"מ60

ג"מ50
ביום פעם

121.06
1.14) עד(0.99

1.11
1.20) עד(1.03

1.17
1.28) עד(1.06

אריפמפין

ביום פעם ג"מ600
ג"מ50

ביום פעמיים

110.57
0.65) עד(0.49

0.46
0.55) עד(0.38

0.28
0.34) עד(0.23

בריפמפין

ביום פעם ג"מ600
ג"מ50

ביום פעמיים

111.18
1.37) עד(1.03

1.33
1.53) עד(1.15

1.22
1.48) עד(1.01

ריפאבוטין

ביום פעם ג"מ300
ג"מ50
ביום פעם

91.16
1.37) עד(0.98

0.95
1.10) עד(0.82

0.70
0.87) עד(0.57

.ביום פעמיים ג"מdolutegravir 50  לעומת ביום פעמיים ג"מdolutegravir 50  עם שנלקח ריפמפין היא השוואהא
.ביום פעם ג"מdolutegravir 50  לעומת ביום פעמיים ג"מdolutegravir 50  עם שנלקח ריפמפין היא השוואהב
.שהוערכו נושאים של המרבי המספר את מייצג הנבדקים מספרג

3TC

3TC , במבחנה מחקר תוצאות על בהתבסס:אחרים חומרים של הפרמקוקינטיקה על3TC  השפעת
 של מצעים המהוות תרופות של הפרמקוקינטיקה על להשפיע צפוי לא טיפוליות לתרופות בחשיפה

 לסרטן עמידות חלבון(OATP1B1/3),  אורגניים אניונים של1B1/3  פוליפפטיד: הבאים הטרנספורטרים
MATE2-K, (MATE1), 1  ורעלן תרופות מרובה שחול חלבוןgp( ,(BCRP)-glycoprotein )P ,P- השד

OCT3. אוOCT2 (OCT1), 1  אורגני קטונים מעביר

 נחשבת אינה זו אינטראקציה. בפלזמה.3TCTC: של הפרמקוקינטיקה על אחרים חומרים השפעת
 של מעכב3 ) ריכוזי את מעלה3TC  של מינון בהתאמת צורך שאין מכיוון קלינית מבחינה משמעותית

3TC של מצע הוא,MATE2-K MATE1  וOCT2- כי הוכח. במבחנה( Trimethoprim אלו תרופות מעבירי

TC.הנטייה על להשפיע סביר לא הללו הפלאות מובילי את המעכבות תרופות של משותף מתן, לכן 
 סביר זה אין(87%),  שלו המוחלטת הביולוגית בזמינות בהתחשב, זאת עםTC. 3 של והסילוק

3TC של מצע הואgp P- וBCRP; 3- של בספיגה משמעותי תפקיד ממלאים הללו שהטרנספורטרים

 בניסוי אלפא לאינטרפרון3TC  בין משמעותית פרמקוקינטית אינטראקציה הייתה לא:אלפא אינטרפרון
(5.7)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה[בריאים גברים נבדקים19  של

וזידובודין3TC, stavudine  של זרחון מפחית-ribavirin ש כך על מצביעים במבחנה נתונים: ריבאווירין
 תוך-תאיים פעילים פעילים מטבוליטים ריכוזי או פלזמה ריכוזי, לדוגמה( פרמקוקינטיקה אין, זאת עם.

HIV- אובדן, למשל( פרמקודינמית או) טריפוספורילציה עם
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או-)n=18(, stavudine )n=10( 3TC, ו ריבאווירין כאשר נצפתה) וירולוגיתHCV 1/ אינטראקציה
zidovudine )n=6( ל תרופות ריבוי ממשטר כחלק במקביל ניתנו co-/HCV-1 -HIV-ראה[נגועים נבדקים 

(5.7)]. זהירות ואמצעי אזהרות

 בניסוי בריאים מבוגרים נבדקים-16 ל במקביל ניתנו-sorbitol ו3TC  תמיסות):עזר חומר( סורביטול
 של ג"מ300  של בודדת מנה קיבל נבדק כל. תקופות4  בן, אקראי ברצף, פתוחה תווית של מוצלב

 סורביטול גרם13.4  או גרם10.2 , גרם3.2  של בודדת מנה עם בשילוב או לבד3TC  של פומית תמיסה
-AUCב-44% ו39% 20%,  של מינון תלויות לירידות הביא סורביטול עם3TC  של משותף מתן. בתמיסה

.בהתאמה3TC,  שלמקסימום-Cב-55% ו52% -28%, ו, )(∞-AUCב-36% ו32% 14%, , (0-24)

/SulfamethoxazoleTrimethoprim lamivudineשל  AUC-ב SD(  ±ממוצע)43%  של לעלייה  הביא
± 23%TC3  עם/SMX TMP300  של משותף ניהול. מוצלב בתכנון החמישית המנה עם ג"מTCפעם ג"מ 

 של מוצלב בניסויlamivudine  וTMP-160  ג"מSMX/800 3  של במקביל מתן עם ימים5  למשך ביום
ל במקביל ניתנוHIV-1- של ג"מ300  של בודד במינון טיפול קיבל נבדק כל. אקראי, פתוח, יחיד מרכז

 וירידהlamivudine,  של הפה בפינוי13% ± 29%  של ירידה, ∞3TC : וSMX-TMP/ ל חיוביים נבדקים-14
 מתן ידי על השתנו לא-SMX וTMP  של הפרמקוקינטיות התכונות3TC.  הכלייתי בפינוי36% ± 30%  של

 גבוהים מינונים של3TC  של הפרמקוקינטיקה על ההשפעה לגבי מידע איןlamivudine.  עם משותף
-PCP.ב לטיפול המשמשים אלו כמוSMX TMP/ של יותר

TDF:שנצפו מאלה) בערך300  פי( משמעותית גבוהים בריכוזים  vivoin,.מוצרים עם טנופוביר הכוללות 
 של הידוע החיסול ומסלול גופיים חוץ ניסויים תוצאות על בהתבססCYP  נמוך אחרים תרופתיים
 מובהקת אך(6%)  קטנה ירידה נצפתה, זאת עם .CYP1A בתיווך לאינטראקציות הפוטנציאל, טנופוביר

 חילוף את עיכב לא,CYP2C9 CYP2D6, CYP: CYP3A4  או.CYP2E1  מצע של במטבוליזם סטטיסטית
tenofovir של הבאים מהאיזופורמים אחד כל בתיווך במבחנה תרופות של החומרים

 עם בשילוב בריאים מתנדבים בקרב הוערךTDF  במקביל שניתלה תרופה של הפרמקוקינטיקה על.
 את מסכמות-12 ו11  טבלאות. אפשריות נלוות ותרופות אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות

 של והשפעות טנופוביר של הפרמקוקינטיקה על יחד שניתלה תרופה של הפרמקוקינטיות ההשפעות
TDF

 וחלבון .)BCRP(כאשרTDF  בספיגה עלייה להופיע עשויה, אלה טרנספורטרים של מעכב עם יחד מנוהל.
TDF של לטרנספורטרים מצע הואgp( -glycoprotein )P P-השד לסרטן עמידות

, מתדוןefavirenz,  לביןTDF  בין קלינית מבחינה משמעותיות תרופתיות אינטראקציות נצפו לא
,nelfinavirאוראליים מניעה אמצעי , ribavirinאו .sofosbuvir

אTenofovir עבור פרמקוקינטיים בפרמטרים שינויים: תרופתיות אינטראקציות11.  טבלה

יחד המנוהלת התרופה בנוכחות
Tenofovir של בפרמקוקינטיקה שינוי%

CI()90% בפרמטרים משותף בניהול
תרְּופהָ

יחד מנוהלת תרופה של מינון
נ)ג"מ(

דקהגAUCמקסימוםג

Atazanavir22↑24↑14↑33ימים14 ×  ביום פעם400ג
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Tenofovir של בפרמקוקינטיקה שינוי%
CI()90% בפרמטרים משותף בניהול

תרְּופהָ

יחד מנוהלת תרופה של מינון
נ)ג"מ(

דקהגAUCמקסימוםג

30)↑ עד15 (↑28)↑ עד21 (↑20)↑ עד8 (↑

/Atazanavir
Ritonavirג

↑34
51)↑ עד20 (↑

↑37
45)↑ עד30 (↑

↑29
36)↑ עד21 (↑

12ביום פעם300/100

/Darunavir
Ritonavirד

↑24
42)↑ עד8 (↑

↑22
35)↑ עד10 (↑

↑37
57)↑ עד19 (↑

12ביום פעמיים300/100

↑14
33)↑ עד3 (↓

--13ימים7 ×  ביום פעמים שלוש800אינדינביר

/לדיפסביר
ו,הסופוסבוביר

↑47
58)↑ עד37 (↑

↑35
42 )↑ עד29 (↑

↑47
57)↑ עד38 (↑

24

ימים10 ×  ביום פעם90/400
/לדיפסביר
למְׁשָלָסופוסבוביר

↑64
74)↑ עד54 (↑

↑50
59)↑ עד42 (↑

↑59
70)↑ עד49 (↑

23

/לדיפסביר
חסופוסבוביר

↑79
104)↑ עד56 (↑

↑98
123)↑ עד77 (↑

↑163
197)↑ עד132 (↑ 15ימים14 ×  ביום פעם90/400

/לופנאביר
Ritonavir

↑32
38)↑ עד25 (↑

↑51
66)↑ עד37 (↑

-24ימים14 ×  ביום פעמיים400/100

/Saquinavir
Ritonavir

↑23
30)↑ עד16 (↑

--35ימים14 ×  ביום פעמיים1000/100

↑25
45)↑ עד8 (↑

--16בודדת מנה400אניסופוסבוביר

/Sofosbuvir
יולפטסוויר

↑44
55)↑ עד33 (↑

↑ 40
46) ↑ עד34 (↑

↑84
92)↑ עד76 (↑

24ביום פעם400/100

/Sofosbuvir
קולפטסוויר

↑46
54)↑ עד39 (↑

↑40
45)↑ עד34 (↑

↑70
79)↑ עד61 (↑

30ביום פעם400/100

/Sofosbuvir
+400/100/100/ולפטסוויר

ביום פעםM 100ווקסילפרביר

↑48
61)↑ עד36 (↑

↑39
46)↑ עד32 (↑

↑47
56)↑ עד38 (↑

29
לווקסילפרביר

↑13
27)↑ עד1 (↑

--21ימים7 ×  ביום פעמיים ג"ק/ג"מ0.05טקרולימוס

↓23
13)↓ עד32 (↓

↓2
5)↑ עד9 (↓

↑7
17)↑ עד2 (↓

22ביום פעמיים500/100
/טיפרנאביר
Ritonavir38↓נ

29)↓ עד46 (↓
↑2

10)↑ עד6 (↓
↑14

27)↑ עד1 (↑
20)מנות(23  ביום פעמיים750/200

א

ב

ג

ד

↑=  הגדל. ביום פעם ג"מTDF 300  קיבלו הנבדקים
 על מידע®Reyataz -- = EffectNo ; ↓=  ירידה;

מרשם על מידע.® )atazanavir(פרזיסטה. מרשם
)darunavir( 

sofosbuvir(. 12))ledipasvir/ מדורג ניהול®HARVONI עם סימולטני ממינון שנוצרו נתוניםה
.דומות תוצאות סיפקו) שעות של בהפרש
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ו

ז
 השוואהDF-/tenofovir emtricitabine +/ritonavir .atazanavir כ ניתנת כאשר חשיפות על מבוססת השוואה
DF-/tenofovir emtricitabine +/ritonavir.darunavir כ ניתנת כאשר חשיפות על מבוססת

®DF( /tenofovir/emtricitabine)efavirenz עם יחד מנוהלATRIPLA® HARVONI עם שנערך מחקרח

HARVONIעם משותף ניהול/sofosbuvir(; )ledipasvir®טנופביר כאשר לטנופוביר בחשיפה דומה לעלייה גם גורם  DF
DF(, /tenofovir/rilpivirine)emtricitabine® dolutegravir. DF( +/tenofovir אוCOMPLERA-® TRUVADAכ ניתנת

)emtricitabine
).סופסבוביר(®SOVALDI עם יחד מנוהל®ATRIPLA עם שנערך מחקר

®DF( /tenofovir/rilpivirine)emtricitabine עם יחד מנוהלCOMPLERA® EPCLUSA עם שנערך מחקר

EPCLUSAעם משותף ניהול (; /velpatasvir)sofosbuvir®כאשר לטנופוביר בחשיפה דומה לעלייה מביא גם  TDFכ ניתנת
ATRIPLA-®, STRIBILD®)קוביציסטט/ DF/tenofovir/emtricitabine ,(elvitegravirTRUVADA® TRUVADAאו/ritonavir, 

atazanavir+® DF./tenofovir emtricitabine +-raltegravirכ ניתן/ritonavir.  darunavir+

DF-/tenofovir emtricitabine +/ritonavir.darunavir כ ניתנת כאשר חשיפות על מבוססת השוואה

אני

י

ק

ל

Mעם שנערך מחקר  voxilaprevirב בנגועים הצפויות ווקסילפרוויר חשיפות להשגת ג"מ100  נוספיםHCV-
.חולים

 )tipranavir(מרשם על מידע.®Aptivusנ

 עם יחד שניתנו הבאות התרופות של הפרמקוקינטיים הפרמטרים על השפעה נצפתה לא
TDF: abacavir, didanosine)מבוקרות טבליות ,( emtricitabine, entecavir3.וTC-

מנוהלות תרופות עבור פרמקוקינטיים בפרמטרים שינויים: תרופתיות בין אינטראקציות12.  טבלה
TDF בנוכחות במקביל

של מינון

יחד מנוהלת תרופה
)ג"מ(

בניהול תרופה של פרמקוקינטיקה שינוי%
CI()90% אפרמטרים משותף בניהול

דקהגAUCמקסימוםגנתרְּופהָ

12↑8אחת פעם300
26)↑ עד1 (↓

↔NA
אבקאביר

Atazanavir14  ביום פעם400ב x21↓34ימים
14)↓ עד27 (↓

↓25
19)↓ עד30 (↓

↓40
32)↓ עד48 (↓

Atazanavirב/RitonavirAtazanavir
42x  ביום פעם300/100

ימים

10↓28
5)↑ עד50 (↓

ג25↓

3)↓ עד42 (↓
ג23↓

10)↑ עד46 (↓

Darunavirד/RitonavirDarunavir
ביום פעם300/100

12↑16
42)↑ עד6 (↑

↑21
54)↑ עד5 (↓

↑24
69)↑ עד10 (↓

 זמנית בו, אחת פעם250הדידנוזין
Disoproxiltenofovir  עם

ואור פומראט

וארוחה

ז20↓33

7)↓ עד32 (↓
NAז↔

20↑↔↔17ימיםx 7  ביום פעם200אמטריציטבין
29)↑ עד12 (↑

Entecavir110  ביום פעם ג"מx
ימים

28↔↑13
15)↑ עד11 (↑

↔

7x  ביום פעמים שלוש800אינדינביר
ימים

12↓11
12)↑ עד30 (↓

↔↔

24↓15ימיםx 7  ביום פעמיים150למיבודין
12)↓ עד34 (↓

↔↔
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ריטונביר/לופנאבירלופנאביר

14X  ביום פעמיים400/100
ימים

24↔↔↔

Ritonavir↔↔↔
ריטונביר/סקווינאבירסקווינאביר

x ביום פעמיים1000/100
ימים14

32↑22
41)↑ עד6 (↑

ח29↑

48)↑ עד12 (↑
ח47↑

76)↑ עד23 (↑

Ritonavir↔↔↑23
46)↑ עד3 (↑

x ביום פעמיים ג"ק/ג"מ0.05טקרולימוס
ימים7

21↔↔↔

ריטונביר/טיפרנאביראניטיפרנאביר

ביום פעמיים500/100

22↓7
6)↓ עד26 (↓

↓18
9)↓ עד25 (↓

↓21
10)↓ עד30 (↓

ריטונביר/טיפרנאביר

(23 ביום פעמיים750/200
)מינונים

20↓11
4)↓ עד16 (↓

↓9
3)↓ עד15 (↓

↓ 12
0) עד22  (↓

רלוונטי לא= NA  = Effect No ;↔; ↓=  ירידה; ↑=  הגדלא
 )Reyataz )atazanavirמרשם על מידעב
-Cו-AUC ל הביאה, ג"מritonavir 100  בתוספת ג"מatazanavir -300 לDF tenofovir  של הוספה-HIV, ב נגועים בנבדקיםג

.לבד במתן ג"מatazanavir 400  עבור שנצפו המתאימים מהערכים-4 ו2.3  פי גבוהים שהיוatazanavir  של ערכיםדקה

 )Prezista )darunavirמרשם על מידעד
.דידנוזין של אנטרי בציפוי קפסולות קיבלו הנבדקיםEC. ) דידנוזין(Videx  של מרשם מידעה
שומן גרם8.2 , ל"קק373 ו

.צום בתנאי לבד הניתנים ג"מ400 ) אנטרי מצופה( לדידאנוזין בהשוואהז
boosted-.ritonavir-וDF tenofovir במקביל ניתנים כאשר במינון בהתאמות צורך אין, לפיכך; קלינית מבחינה רלוונטיים להיות צפויים לאדקה-Cו-AUC ב עליותח

 )Aptivus )tipranavirמרשם על מידעאני

מיקרוביולוגיה12.4

 של ביוכימיים מבחניHIV 1- ו מטוהרDNA- ל הביאו מראש מעובד מצעIC-:דולוטגרביר:פעולה מנגנון
 קשירה ידי על  אינטגראז )DNA(שכפול למחזור החיונית .HIV אינטגראז באמצעות גדילים העברת

 של רטרו-ויראלית חומצה של אינטגרציה של הגדילים העברת שלב וחסימת אינטגראז של הפעיל לאתר
.ננומטר-12.6 ו ננומטר2.7  של ערכיםDolutegravir50 מעכבHIV  דאוקסיריבונוקלאית

3TC:.הנוקלאוטידים אנלוג של שילוב לאחר  DNAשרשרת סיום באמצעות)RT( טראנסקריפטאז  הפוך 
-1 HIVשל עיכוב הוא -TPTCשל העיקרי הפעולה אופן -TP(. 3 triphosphate )3TC, lamivudineהפעיל

 תוך מבחינה. סינטטי נוקלאוזיד אנלוג הואlamivudine ,5  למטבוליט מזורחןtriphosphate-' שלו
3TC תאית

TDF: γ.המיטוכונדריאלי פולימראז -DNAו  α, βיונקים של  DNAפולימראזות של חלש מעכב הוא 
diphosphate DNA. Tenofovirשרשרת סיום ידי על-DNA, 5  ב שילוב ולאחר'-triphosphate

deoxyadenosine1- הטבעי המצע עם תחרות ידי על טרנסקריפטאז הפוך HIVשל הפעילות את מעכב 
diphosphate. Tenofovirזרחונים מכן ולאחר לטנופוביר להמרה דיסטר של ראשונית הידרוליזה דורש 

 נוקלאוזיד אנלוגי הואTDF . חובה שרשרת מסיים, דיפוספט טנופוביר ליצירת תאיים אנזימים ידי על
TDF מונופוספט אדנוזין של אציקלי דיסטר פוספונאט

51ׁשל37ֶעמוד



 פעילות הפגיןHIV 1- עם פראי מסוגEC  ממוצע:דולוטגרביר:תאים בתרבות אנטי-ויראלית פעילות
2.1    עד) ל"למ ננומטר(0.21  ננומטר0.5  של ערכיםDolutegravir50 של מעבדה זני נגד אנטי-ויראלית

 פעילות הפגיןDolutegravir-4. MT  ותאי(PBMCs)  חד-גרעיניים דם בתאי) ל"למ ננומטר(0.85  ננומטר
 במבחן ננומטר0.52  של ערך50ממוצעEC  עםB Clade  מסוג קליניים מבודדים13  נגד אנטי-ויראלית

 הדגיםDolutegravir . קליניים מבודדים האינטגראז קידוד אזור באמצעות ויראלי אינטגראז רגישות
 של קבוצה בכל(HIV 3 1- של קליניים בידודים של פאנל נגד תאים בתרבית אנטי-ויראלית פעילות

A, B, C, D, E, F clades Mו ,G-בקבוצה-3 ו  (Oעם EC50ננומטר-2.14 ל ננומטר0.02  בין הנעים ערכים 
EC Dolutegravir-1.HIV50  עבור

.ננומטר-0.61 ל ננומטר0.09  בין נעוPBMC  במבחניHIV 2- של קליניים בידודים3  כנגד ערכים

3TC:3  של האנטי-ויראלית הפעילותTC1- נגד HIVו מונוציטים כולל תאים שורות במספר הוערכה
PBMCs-סטנדרטיים רגישות מבחני באמצעות .EC50מיקרו15  עד0.003  של בטווח היו הערכים M- 1)

), ננומטר70  עד20 : טווח( ננומטר60  היו למיוודין ערכי50החציוני-EC ה). ל"למ ג"מקM = -0.23 מיקרו
40  עד3 : טווח( ננומטר20 ), ננומטר90  עד20 : טווח( ננומטר30 ), ננומטר40  עד30 : טווח( ננומטר35

: טווח( ננומטר30 ), ננומטר70  עד20 : טווח( ננומטר30 ), ננומטר60  עד1 : טווח(. ננומטר30 ), ננומטר
= (3  וירוסיםO  וקבוצהAG clades-1 HIV  נגד) ננומטר90  עד20 : טווח( ננומטר-30 ו), ננומטר70  עד3
n2  למעט = nעבור  B (Cladeה. בהתאמהEC-502-של מבודדים נגד ערכים )n=4(  HIVל0.003  בין נעו

(Ribavirin 50 . שנבדקוHIV  נגד התרופות לכל אנטגוניסטי היה לא-PBMCs. 3TC ב-M מיקרו-0.120
 פיlamivudine  שלHIV -1-האנטי פעילות את הפחית כרוניHCV  בזיהום בטיפול בשימושM) מיקרו

MT.4- בתאי3.5

TDF:של האנטי-ויראלית הפעילות  tenofovir1- של וקליניים מעבדתיים בידודים נגד HIVבקווי הוערכה 
EC-50ה. היקפיים בדם ולימפוציטים ראשוניים מקרופאגים/מונוציטים בתאי, לימפובלסטואידים תאים

-M. Tenofovir מיקרו8.5  עד-M מיקרו0.04  של בטווח היוtenofovir  עבור) יעיל ריכוז(50%  ערכי
 נעו הערכיםO )EC-50וA, B, C, D, E, F, G  קלידיםHIV 1- נגד תאים בתרבית אנטי-ויראלית פעילות הציג

1.6  בין נעו הערכיםECHIV50( 2- נגד לזן ספציפית ופעילות) מיקרומטר-2.2 ל מיקרומטר0.5  בין
 לפעילות בנוגע למידעTDF  עבור המלא המרשם במידע עיין אנא). מיקרומטר-5.5 ל מיקרומטר

HBV. נגדTDF  של המעכבת

 היו3TC  ולאdolutegravir  לא:אחרים אנטי-ויראליים חומרים עם בשילוב אנטי-ויראלית פעילות
-3TC.וdolutegravir  עבור המרשם על מלא מידע ראה. שנבדקוHIV  נגד התרופות לכל אנטגוניסטים

 החל תאים בתרבית נבחרו-Dolutegravir ל עמידים וירוסים:דולוטגרביר:התא בתרבות התנגדות
 של.,Y אוE92Q, G118R, S153F  אמינו חומצות תחליפי. פראי מסוגHIV 1- מסוג שונים וקלידים מזנים

G193E אוR263K  ל ברגישות ירידה והעניקו שונים במעברים הופיעוdolutegravir-4  פי עד

3TC:3 ל עמידות גרסאותTC-1- של HIVנבעה שההתנגדות הראה גנוטיפי ניתוח. תאים בתרבית נבחרו 
I).(M184V/ איזולאוצין או לוואלין מתיונין בעיקר

TDF:1- מבודדי HIVהחלפת ביטאו אלה וירוסים. תאים בתרבית נבחרו לטנופוביר מופחתת רגישות עם 
K65R4 עד2  פי והראו הפוך בתעתיק
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 ידי על נבחר הפוכהtranscriptase--1 HIV בK70E  תחליף, בנוסף. לטנופוביר ברגישות ירידה
tenofovirתחליפי. לטנופוביר הרגישות להפחתת וגורם  K65Rשנכשלו מהנבדקים בחלק התפתחו 

TDF. במשטר

קליניים בנבדקים התנגדות

 ולמיוודין קבוע במינון סולפט אבקוויר+ dolutegravir  שקיבלו הטיפול בזרוע נבדקים לאף:דולוטגרביר
 ברקע-NRTIs ל או לדולוטגרוויר ברגישות ניכרת ירידה הייתה לא) טיפולי לא ניסוי(-SINGLE ב

 בביקור או בכשל ל"למ עותקים-400 מ יותר גדולHIV RNA 1- עם(n=11  העמידות ניתוח בתת-קבוצת
E193D/D/ אינטגראז החלפות היו-SINGLE ב וירולוגי כישלון נבדקי לשני). התנגדות נתוני ובעל אחרון

Gו/E- G193Gלכל עותקים275  עם אחד ולנבדק, בהתאמה108,  ושבוע84  בשבוע בטיפול מתעוררות 
 אחד לאף24.  בשבוע זוהתה אינטגראז החלפת. בטיפול שהוקםP Q157Q/ היהRNA-1 HIV  ל"מ

.לדולוטגרוויר ברגישות מקבילה ירידה הייתה לא הללו מהנבדקים

 העניקו-S153Y וT66K, I151L- INSTI ל הבודדים ההתנגדות תחליפי:דולוטגרביר:צולבת התנגדות
 של שילובים). מההתייחסות3.6  פי עד2.3  פי: טווח( לדולוטגרוויר ברגישות2  מפי יותר של ירידה

Q148/ אוQ148H, R/Q148R, G140S/N155H, G140C/L74M, E92Q T66K/ מרובים תחליפים
/G140S/N155H, T97A ,K, Q148R142 ב והחלפות-/Q-E138ברגישות-142 מ גדולה ירידה פי 

S163G/ תחליפי של שילוביםHIV, 2- במוטציות). מהפניה21  פי עד2.5  פי: טווח( לדולוטגרוויר
/N155H A153Gו/S163D-/N155H/T97A E92Qל ברגישות4  פי של ירידה העניקו ,dolutegravir-ו

/N155H- E92Qו/Q145R- G140Sב ויר לו8. פי של ירידה הראו .lu.8-בהתאמה, רגישות.

3TC:מסוימים הפוך תעתיק מעכבי בין צולבת עמידות נצפתה . isolate-1 HIV 3TCresistantהיו 
-emtricitabine וabacavir  עם גם צפויה צולבת התנגדות(ddI).  לדידאנוזין תאים בתרבית עמידים

M184V. של אלה נבחרים תחליפים שכן

TDF:תחליפי. מסוימים הפוך טרנסקריפטאז מעכבי בין צולבת עמידות הוכרה  K65Rו K70E-שנבחרו 
 מבודדי. דידנוזין או באבקוויר שטופלוHIV -1-ב הנגועים מהנבדקים בחלק גם נבחריםtenofovir  ידי על
-1 HIVעם  K65R3. ו לאמטריציטבין מופחתת רגישות הם גם מראיםTC-1- של מבודדים HIVמנבדקים 

(N=20)1-ש- HIVל הקשורות הפוך תעתיק החלפות3  של ממוצע ביטאה שלהם Zidovudine-/F)
M41L, D67N, K70R, L210W, T215Yאו /N/E ,(K219Qלטנופוביר ברגישות כמה פי ירידה3.1  הראו.

 הפחיתו(N=8)  לזידווודין לעמידות הקשורים תחליפים ללאL74V  החלפת ביטא שלהם שהנגיף נבדקים
החלפת )Y115F )N=3, החלפת ביטא שלהם שהנגיף חולים עבור זמינים מוגבלים נתונים-TDF. ל תגובה

,Q151M )N=2( החדרת או ,T69 )N=4( מופחתת תגובה הייתה שלכולם.

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

 עם נערכו וחולדות בעכברים שנתיים של קרצינוגניות מחקרי: Dolutegravir :קרצינוגנזה
.dolutegravirולחולדות, ג"לק ג"מ500  עד של מינונים ניתנו לעכברים

51ׁשל39ֶעמוד



 ניאופלזמות של בשכיחות משמעותית עלייה נצפתה לא, בעכברים. ג"לק ג"מ50  עד של במינונים ניתנו
dolutegravir  שלAUC  חשיפת מכך וכתוצאה, שנבדקו ביותר הגבוהים במינונים לתרופות הקשורות

 נצפתה לא, בחולדות. ביום פעמיים ג"מ50  של המומלץ במינון אדם בני של מאלו בקירוב14  פי גבוהה
 מכך וכתוצאה, שנבדק ביותר הגבוה במינון לתרופות הקשורות ניאופלזמות של בשכיחות עלייה

 אדם בבני מאשר, בהתאמה, ובנקבות בזכרים15  ופי10  פי גבוהותdolutegravir  של-AUC ל חשיפות
.ביום פעמיים. ג"מ50  של המומלץ במינון

3TC :3  עם טווח ארוכי קרצינוגניות מחקריTCמסרטן לפוטנציאל עדות הראו לא וחולדות בעכברים 
.ג"מ300  של המומלץ במינון האנושית מהחשיפה) חולדות(58  ופי) עכברים(10  פי עד של בחשיפה

TDFשל הפה דרך קרצינוגניות על טווח ארוכי מחקרים  TDFעד של בחשיפה בוצעו וחולדות בעכברים 
 הגבוה במינוןHIV. -1-ב לזיהום טיפולי במינון אדם בבני שנצפו מאלה) עכברים(5  ופי) עכברים(16  פי

 שלילי היה המחקר, בחולדות. אדם בני של מזו16  פי בחשיפה עלו הכבד אדנומות, נקבות בעכברים
.הטיפולי במינון אדם בבני שנצפה מזו5  פי עד של בחשיפה מסרטנים לממצאים

 בבדיקת, חיידקים של ההפוכה המוטציה במבחן גנוטקסי היה לאvivo. in דולוטגרביר:מוטגנזה
Dolutegravir : המכרסמים מיקרו-גרעין בבדיקת או עכברים של לימפומה

3TC-1.-HIV45  עד35  פי של פלזמה רמות שיצר מה, ג"לק ג"מ2000  עד של פומיים במינונים בחולדה
 מתוכננת לאTC גנוטוקסית לפעילות עדות הראה לאvivo in  ב לזיהום המומלץ במינון אדם בבני מאלו
 חוץ תאים של טרנספורמציה בבדיקת, חיידקית מוטגניות בבדיקת מוטגני היה לאDNA 3 . חולדה בכבד
 לסינתזת ובמבחן, חולדה של עצם מח של ציטוגנטית בבדיקה, חולדה של מיקרו-גרעין בבדיקת, גופית

TC3 . מתורבתים אנושיים לימפוציטים באמצעות ציטוגנטית בבדיקה וקלסטוגני L5178Yמוטגני היה 
3TC : עכבר של לימפומה בבדיקת

TDF.זכרים לעכברים ניתן כאשר שלילי היה  vivo, TDF inעכבר של לימפומה במבחן מוטגני היה 
 עכברים מיקרו-גרעין בבדיקת). איימס בדיקת( במבחנה חיידקית מוטגניות בבדיקת ושלילי במבחנה

: TDF

 במינונים בחולדות האישה או הזכר פוריות על השפיעו לא.Dolutegravir-3 וTC:בפוריות פגיעה
מ-300 ו ג"מ50  של במינונים אדם בבני מהחשיפה בקירוב) בהתאמה(112  או44  פי לחשיפה הקשורים

Dolutegravir :3  אוTC) בהתאמה( ג"

TDF :כאשר מוקדמת עוברית התפתחות או הזדווגות ביצועי, פוריות על השפעות היו לא  TDFניתן 
 הגוף פנים שטח של השוואות על בהתבסס האנושי מהמינון10  לפי ערך שווה במינון זכרים לחולדות

 השביעי היום עד ההזדווגות לפני. ימים15  במשך חולדות ולנקבות ההזדווגות לפני ימים28  במשך
.נקבות בחולדות הייחום במחזור שינוי חל, זאת עם. להריון
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חיים בעלי של פרמקולוגיה או/ו טוקסיקולוגיה13.2

TDF.רעילות אובחנה קופים אצל. עצם לרעילות גרמו אדם בבני שנצפו מאלה6  לפי שווה או הגבוהה 
 הפסקת או מינון הפחתת לאחר הפיכה נראתה בקופים שנצפתה אוסטאומלציה. כאוסטאומלציה העצם
. העצם של מופחתת מינרלים בצפיפות התבטאה העצם רעילות, ובכלבים בחולדות. טנופוביר נטילת

 במחקרי  שניתנו(על בהתבסס )AUCs ידועים אינם העצם רעילות בבסיס העומדים ים/המנגנון
Tenofovir : וTDF- בחשיפה וקופים כלבים, לחולדות טוקסיקולוגיה

, גליקוזוריהBUN, , בסרום בקריאטינין עליות. חיים בעלי מיני-4 ב צוינה כלייתית לרעילות עדות
. אלו חיים בבעלי שונות בדרגות נצפו בסרום בפוספט וירידה קלציוריה או/ו פוספטוריה, פרוטאינוריה

 בין הקשר. אדם בבני שנצפו מאלו20  עד2  פי גבוהותAUCs)  על בהתבסס( בחשיפה צוינו אלו רעילות
.ידוע אינו העצם לרעילות, הפוספטוריה במיוחד, הכליות הפרעות

קליניים מחקרים14

למבוגרים נבדקים14.1

לטיפול נאיביים נבדקים

 ביום פעם ג"מdolutegravir 50  של אחת מנה לפחות וקיבלו באקראי חולקו נבדקים-SINGLE, 833 ב
fumarate disoproxil/tenofovir  של קבוע במינון או ולמיווודיןsulfate abacavir  של קבוע מינון עם

/emtricitabine .efavirenzנשים16% , שנים35  היה הנבדקים של החציוני הגיל, ההתחלה בנקודת ,
B),  הפטיטיס של משותף זיהום נכללו לא(C  הפטיטיס של משותף מזיהום סבלו7% , לבנים לא32%

-53% ול, ל"למ עותקים-100,000 מ יותר שלRNA-1 HIV  היה-% ל32 ), איידס(C Class CDC  היו4%
.הטיפול קבוצות בין דומים היו אלו מאפיינים; 3מ"למ תאים-350 מ נמוךCD4+  תאי מספר היה

 מסופקותSINGLE  עבור) סמיות כפול96  שבוע שלב בעקבות פתוח שלב ניתוח(144  שבוע תוצאות
13. בטבלה

 תמונת של אלגוריתם( שבועות144  לאחר ביחיד אקראי טיפול של וירולוגיות תוצאות13.  טבלה
)מצב

and Sulfate Abacavir +
50Dolutegravir  ג"מ

ביום פעם למיוודין
414( =)n

Efavirenz, Emtricitabine,
DFTenofovir - ו

ביום פעם
419( =)n

RNA-1HIV71%63% 50<  ל"מ/עותקים
ד95%( CI: 2.0%8.3% 14.6% )אבטיפול הבדל

וירולוגית תגובה אי
 ל"מ/עותקים<50  לא בחלון הנתונים

יעילות חוסר עקב הופסק
 במשטר שינויים דוכא שלא בזמן אחרות מסיבות הופסק

ART

10%
4%
3%
3%
0

7%
1%>
3%
4%
0

וירולוגיים נתונים אין

סיבות
לוואי אירוע עקב מחקר תרופת/במחקר טיפול הופסק

18%30%

4%14%
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במוות או

גאחרות מסיבות מחקר תרופת/מחקר הפסקת

במחקר אבל החלון במהלך נתונים חסרים
12%
2%

13%
3%

בסיס קטגוריית לפי ל"מ/עותקיםRNA-1 HIV 50<  עם נבדקים של(%)  שיעור
 )ל"מ/עותקים( פלזמה ויראלי עומס

≥100,000
<100,000

73%
69%

64%
61%

מִין
זכָרָ

נקְבֵהָ
72%
69%

66%
48%

גזע
לבן

אחר/אפריקאית/אפרו-אמריקאית מורשת
72%
71%

71%
47%

.מראש שנקבעו ריבוד לגורמי מותאםא
 הטיפול על וירולוגיים נתונים ללא הביא זה אם זמן נקודת בכל מוות או לוואי אירוע עקב הטיפול את שהפסיקו נבדקים כוללב

.הניתוח חלון במהלך
.פרוטוקול וסטיית העברה, מעקב אובדן, הסכמה ביטול כמו סיבות כולל אחרג
-81% וdolutegravir  שקיבלה בקבוצה88%  היה הוירולוגי ההצלחה ושיעור48  בשבוע הוערכה העיקרית הסיום נקודתד

 שלCI -95% ו7.4%  של טיפול הבדל עם, קבוע במינוןfumarate disoproxil/tenofovir/emtricitabine Efavirenz  בקבוצת
,2.5%).(12.3%

 מין, גילCD4+,  תאי ספירת, בסיסי ויראלי עומס כולל, בסיסיים מאפיינים פני על נשמרו טיפול הבדלי
 בקבוצה3מ"למ תאים378  היו הבסיס מקוCD4+  תאי בספירת המתואמים הממוצעים השינויים. וגזע

fumarate  לקבוצת3מ"למ תאים-332 ו ולמוודין קבוע במינון סולפט אבקביר+ dolutegravir  שקיבלה
disoproxil/tenofovir/emtricitabine efavirenzהמתואם ההבדל. שבועות144  לאחר קבוע במינון 

() 3מ"למ תאים78.2 , 3מ"למ תאים(15.6 3מ"למ תאים46.9  היהCI 95%  לבין הטיפול זרועות בין
).הבסיסיתCD4+  תאי וספירת בסיסיHIV RNA 1-: מראש שנקבעו ריבוד לגורמי מותאם

נאיבים נבדקיםInhibitor Transfer Strand-Integrase , בטיפול מנוסים

 עבור המרשם על מלא מידע ראה( והבטיחות היעילות בניתוחי שנכללו נבדקים715  היו-SAILING, ב
.(dolutegravirשל רקע למשטר באקראי שחולקו מהנבדקים71% 48,  בשבוע  ,dolutegravirלעומת 

 עותקים-50 מ פחות שלRNA-1 HIV  עם היו, רקע פלוסraltegravir  למשטר שאקראי מהנבדקים64%
0.7%[ CI: 7.4%).14.2% ,-95% ]ו בטיפול הבדל( ל"למ

ילדים נושאי14.2

fumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  של הבודדים הרכיבים של היעילות
 אוP1093 )NCT01302847(  IMPAACT בניסוי שנכללו ילדים בחולים הוערכהHIV -1-ב בזיהום לטיפול
NCT0202867). בסיכום להלן נמצא(ARROW  בניסוי

6  בגילאי ונבדקים .IIA שנים-18 מ פחות עד12  בגילאי מהנבדקים(14/23) 61% , שבועות48  לאחר-
 שנים-18 מ פחות עד12  בגילאי נבדקים. שבועות48  בןI  לקבוצה נרשמו שנים-12 מ פחות עד

1- רב-מרכזי, פתוח קליני בניסוי שנים-18 מ פחות עד6  בגילאיP1093,, IMPAACT  לקבוצה נרשמו
-HIVב נגועים-INSTI, מנוסים בטיפול הוערכה, אחרות אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב ,

 ,Dolutegravirב נאיביים
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 המוגדרת וירולוגית תגובה השיג אופטימלי רקע טיפול בתוספת ביום פעם-dolutegravir ב שטופל
-67% ב הושג48  בשבוע וירולוגי דיכוי, העוקות בשתי. ל"למ עותקים-50 מ פחותRNA--1 HIV כ

.לפחות ג"ק40  ששוקלים מהנבדקים(16/24)

 שקיבלו מהנבדקים-67% ל96,  בשבוע. קבוע במינוןRNA-1 HIV  ל"למ עותקים-80 מ פחות של.-
 ו-lamivudine  היה, שלישית אנטי-רטרו-ויראלית תרופה עם בשילוב ביום פעם ולמיוודין אבקוויר
sulfate-abcavir600  כ או כיחידות, ג"מ-abacavir300  ו ג"מ lamivudineג"ק25  לפחות ושקלו 

 נגועים בנבדקיםHIV-,1- חד-יומי למינון באקראי שחולקו נבדקים. לטיפול  תמימים )n=336(קיבלו
 פעםabacavir  רב-מרכזי, אקראי בניסוי הוערכה, שלישית אנטי-רטרו-ויראלית  ותרופה )ARROW(ב

Lamivudine עם, ביום

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16

 עד לבנות טבליות הןFumarate- Disoproxil Tenofovir וDolutegravir, Lamivudine  טבליות
 ומסופקות השני בצד ופשוטות אחד בצד"F67"  עם מוטבעות סרט מצופות, כמוסה בצורת, אוף-וויט
:כדלקמן

-33342 387-07  לילדים עמידים לא ופסים אינדוקציה אטמי, ייבוש חומר עם טבליות30  של בקבוק
NDC

-33342 387-10  לילדים עמידים שאינם ופקקים אינדוקציה אטמי, ייבוש חומר עם טבליות90  של בקבוק
NDC

-33342 387-11  לילדים עמידים לא ופסים אינדוקציה אטמי, ייבוש חומר עם טבליות100  של בקבוק
NDC

-33342 387-57  לילדים עמידים לא ופסים אינדוקציה אטמי, ייבוש חומר עם טבליות180  של בקבוק
NDC

-)30°C )86ºF.ל מתחת אחסן
.ייבוש חומר להסיר אין. היטב סגור הבקבוק את ושמור לחות מפני הגן, המקורי בבקבוק אחסן

למטופל ייעוץ על מידע17

).מטופל מידע(-FDA ה ידי על המאושרת המטופלים תווית את לקרוא למטופל יעץ

fumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות: תרופתיות אינטראקציות
 שלהם הבריאות שירותי לספק לדווח למטופלים יעץ, לפיכך; רבות תרופות עם אינטראקציה לקיים עשויות

[wort. ון'ג סנט כולל, מרפא צמחי מוצרי או מרשם ללא או מרשם תרופות או אחרת תרופה בכל שימוש על
.(7)] תרופתיות אינטראקציות(4),  נגד התוויות ראה

 )dipivoxil עםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות לתת אין
HEPSERA )adefovir](7.3)] תרופתיות אינטראקציות ראה.

 הנח. פריחה מפתחים הם אם שלהם הרופא עם מיידי קשר ליצור למטופלים יעץ: יתר רגישות תגובות
 חשודים וחומרים פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר ליטול מיד להפסיק למטופלים

הם אם רפואי לטיפול ולפנות, אחרים
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 יותר חמורה לתגובה סימן להיות עשויה היא שכן, הבאים מהתסמינים אחד לכל הקשורה פריחה לפתח
; מפרקים או שרירים כאבי; קיצונית עייפות; כלל בדרך חולה תחושת; חום: חמורה יתר רגישות כגון

 של נפיחות; בפנים נפיחות; עיניים דלקת; הפה דרך נגעים או שלפוחיות; העור של קילוף או שלפוחיות
 הצהבה, למשל( כבד בעיות של ותסמינים סימנים או/ו; נשימה קשיי; הפה או הלשון, השפתיים, העיניים

, הקאות, בחילות, חיוור בצבע יציאות או צואה, תה בצבע או כהה שתן, העיניים של הלבן או העור של
.(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[)לצלעות מתחת ימין בצד רגישות או כאב, כאב או תיאבון אובדן

 וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר טבליות עם בכבד רעילות על שדווחו למטופלים הודע: בכבד רעילות
 ניטור לבצע מומלץ כי למטופלים ייעץ. (5.3)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[פומראט דיסופרוקסיל

-fumarate ו-dolutegravir, lamivudine ב הטיפול במהלך בכבד רעילות לאיתור מעבדתי
disoproxil ,tenofovirהפטיטיס כגון, כבד מחלת עם חולים עבור במיוחד  Bאו .C

 עם חמורה והפטומגליה לקטית חמצת שדווחו למטופלים הודע: הפטומגליה/לקטית חומצת
-fumarate וDolutegravir, lamivudine  טבליות להשעות יש. קטלניים מקרים כולל, סטאטוזיס

disoproxil tenofovirרעילות או לקטית חמצת על המעידים קליניים תסמינים שמפתח מטופל בכל 
 ואמצעי אזהרות ראה[)וחולשה בבטן צפויה בלתי או חריגה נוחות אי, הקאות, בחילות כולל( בכבד בכבד

.(5.9)] זהירות

 הפטיטיס של חמורות חריפות החמרות שדווחו למטופלים הודע: משותףC  אוB  הפטיטיס עם חולים
Bהפטיטיס בנגיף שנדבקו בחולים B )HBV( ב הטיפול את שהפסיקו TDF-3, וTC-של מרכיבים שני 

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil .tenofovirאת להפסיק לא למטופלים יעץ 
 תחילה ליידע מבליfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול

 טבליות התחלת בעת או לפניHBV  לזיהום להיבדק צריכים החולים כל. הרופא את
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirב שנדבקו ואלו HBV-למעקב זקוקים 

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  טבליות הפסקת לאחר חודשים מספר למשך צמוד רפואי
disoproxil tenofovir(5.1)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[הפטיטיס של. החמרות אחר למעקב.

 שנדבקו בחולים התרחש) קטלני חלקו( כבד שאי-פיצויHCV--1 HIV/ב משותף זיהום עם מטופלים ליידע
 עם אלפא ואינטרפרוןHIV 1- עבור משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול המקבליםHCV--1 HIV/ב במקביל

.(5.10)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ריבאווירין בלי או

 סימנים לאיתור בילדים מטופלים אחר לעקוב לאפוטרופוסים או להורים יעץ: לבלב לדלקת סיכון
.(5.11)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[הלבלב דלקת של ותסמינים

 ספיקת אי של מקרים כולל, כליות ליקוי על שדווח למטופלים הודע: החמרה או חדש כליות ליקוי
 לחולים או לדקה ל"מ-50 מ פחות קריאטינין פינוי עם למטופלים ייעץFanconi.  ותסמונת חריפה כליות

 למיוודין, דולוטגרוויר מטבליות להימנע להמודיאליזה הזקוקים(ESRD)  סופנית כליות מחלת עם
 גבוה מינון, למשל( נפרוטוקסי בחומר לאחרונה או במקביל שימוש עם פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר

.(5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות(2.4),  ומתן מינון ראה[לחוליםNSAIDs)  מספר או

עם העצם של המינרלים בצפיפות ירידה שנצפתה למטופלים הודע: עצם השפעות
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 ניטור לשקול ישfumarate- disoproxil .tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות השימוש
 ראה[לאוסטאופניה בסיכון או פתולוגי עצם שבר של היסטוריה להם שיש בחולים העצם מינרל צפיפות
.(5.7)] זהירות ואמצעי אזהרות

 בטבליות משימוש להימנע הפוריות בגיל ומבוגרים למתבגרים לייעץ יש: עוברית-עובר רעילות
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirהראשון השליש עד ההתעברות בזמן 

 להיכנס מתכננים הם אם שלהם לרופא לפנות הפוריות בגיל ומבוגרים למתבגרים יעצו. ההריון של
dolutegravir, lamivudine  בטבליות טיפול במהלך להריון חשד יש אם או, להריון להיכנס, להריון

.(5.4)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[fumaratedisoproxil  וטנופוביר

 דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר טבליות הנוטלים הפוריות בגיל ומבוגרים למתבגרים ייעץ
.8.3)](8.1,  ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[יעיל מניעה באמצעי עקבי באופן להשתמש פומראט

 כל על מיד שלהם הרופא את ליידע למטופלים יעצו: החיסון מערכת של מחדש בנייה תסמונת
 טיפול לאחר קצר זמן להתרחש עלולה קודם מזיהום דלקת שכן, זיהום של ותסמינים סימנים

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  בטבליות מתחילים כאשר כולל, משולב אנטי-רטרו-ויראלי
disoproxil.tenofovir](5.8)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה

 ראה[אם בחלב לתינוק לעבור יכולHIV 1- כי להניק לאHIV -1-ב זיהום עם לאמהות הוראה: חלֲבִָיּות
.(8.2)] ספציפיות באוכלוסיות שימוש

dolutegravir, lamivudine  טבליות של מנה מחמיצים הם שאם למטופלים הורו: פספסת מנה
 המנה את להכפיל לא למטופלים יעץ. שיזכרו ברגע אותה ליטול, פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר

.(2)] ומתן מינון ראה[שנקבע מהמינון יותר ליטול או הבאה

fumarate disoproxil  וטנופובירdolutegravir, lamivudine  טבליות לאחסן למטופלים הנח: אחִסּון
.ייבוש חומר להסיר אין. היטב סגור הבקבוק את ולשמור לחות מפני להגן, המקורית באריזה

 סימנים ואינם בהתאמה בעליהם של הרשומים המסחריים הסימנים הם המפורטים אחרים מותגים
Limited Pharmaceuticals.Macleods  של מסחריים

Rx רק
2019 במרץ הונפק
:עבור מיוצר

USA, Inc. PharmaMacleods 
08536Plainsboro, NJ
:ידי על מיוצר
Ltd. Pharmaceuticals

Macleods דמאן  ,(UT)הודו
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המטופל על מידע

Fumarate DisoproxilTenofovir - וDolutegravir, Lamivudine  טבליות
-rate(-ma FUE-il-PROX-soe DYE-vir-oh-OF-tenו -deen-ue-MIV-vir, la-ra-TEG-loo)doe

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  טבליות על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
disoproxil?tenofovir

 לוואי לתופעות לגרום עלולותfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
:כולל, חמורות

 הטיפול תחילת לפניHBV  לגבי אותך יבדוק שלך הרופא )B )HBV. הפטיטיס בנגיף בזיהום החמרה-
HBV  זיהום לך יש אםfumarate- disoproxil .tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות

 עלול שלך-HBV ה, פומרט דיסופרוקסיל וטנופובירdolutegravir, lamivudine  טבליות ולוקח
fumarate  וטנופובירdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול תפסיק אם) התלקחות( להחמיר

.disoproxil"זיהום כאשר היא" התלקחות  HBVמבעבר יותר גרועה בצורה לפתע חוזר שלך.

 מחדש מלאוfumarate- disoproxil .tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות נגמרואל-
וdolutegravir, lamivudine  של שהטבליות לפני שלכם הרופא עם שוחחו או המרשם את

fumarate- disoproxil tenofovirייעלמו שלכם.
 מבליfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול להפסיקאל

.שלך הרופא עם תחילה לדבר
fumarate- disoproxil ,tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול תפסיק אם

 לבדוק כדי קבוע באופן דם בדיקות ולבצע קרובות לעתים בריאותך את לבדוק יצטרך שלך הרופא
 לאחר לך שיש שייתכן חריג או חדש תסמין כל על שלך לרופא ספר. שלך-HBV ה זיהום את

fumarate- disoproxil.tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות נטילת הפסקת

-

-

 טבליות עם פריחה מפתח אתה אם שלך הבריאות שירותי לספק מיד התקשר. אלרגיות תגובות-
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil.tenofovirטבליות ליטול הפסק 

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirאם מיד רפואית עזרה וקבל 
:אתה

oהבאים התסמינים או מהסימנים אחד כל עם פריחה לפתח:
-
-
-
-
-

חום
כלל בדרך רעה הרגשה

עייפות
 מפרקים או שרירים כאבי

בפה פצעים או שלפוחיות

-
-
-

 העור של קילוף או שלפוחיות
 העיניים של נפיחות או אדמומיות

 או השפתיים, הפנים, הפה של נפיחות
הלשון

נשימה בעיות -

 מוגבר סיכון בעלי להיות עלוליםC  אוB  הפטיטיס נגיף של היסטוריה עם אנשים.חמורות כבד בעיות-
 בטבליות טיפול במהלך מסוימות כבד תפקודי בבדיקות החמרה או חדשים שינויים לפתח

dolutegravir, lamivudineחמורות כבד בעיות, מסוימים במקרים. פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר 
( שלך בכבד שומן לפתח עלול ואתה) הפטומגליה( גדול להיות עשוי שלך הכבד. למוות להוביל עלולות

).סטאטוזיס
 הבאים התסמינים או מהסימנים אחד מקבל אתה אם שלך הבריאות שירותי לספק מיד התקשר

:כבד בעיות של
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 שלך העיניים של הלבן החלק או שלך העור-
)צהבת( לצהוב הופך
( בהיר בצבע" תה בצבע" או כהה צואה

)יציאות

 או ימים מספר למשך תיאבון אובדן-
יותר

הקאות או בחילה
 אזור של ימין בצד רגישות או כאב, כאב

הבטן

-
-

-
-

 טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן" ראה, לוואי תופעות על נוסף למידע
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil"?tenofovir

fumarate- disoproxil?tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות מהו

 מרשם עם תרופה היאfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
 לפחות ששוקלים וילדים במבוגרים אנושי חיסוני כשל נגיף שלHIV) (1-1  מסוג בזיהום לטיפול המשמשת

).ג"ק(40  פאונד88
1HIV-) איידס( הנרכש החיסוני הכשל לתסמונת הגורם הנגיף הוא.

, מרשם תרופות3  מכילותfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil.tenofovir

:אםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול אין
fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות נטילת(TIKOSYN).  דופטיליד לקחת-

tenofovirו dofetilide )TIKOSYN(-מסכנות או חמורות להיות שעלולות לוואי לתופעות לגרום עלולה 
וdolutegravir, lamivudine  בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או-dolutegravir ל אלרגיים. חיים

fumarate- disoproxil .tenofovirמרכיבים של מלאה רשימה עבור למטופל זה מידע עלון בסוף עיין 
fumarate- disoproxil.tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות

-

 לרופא ספרfumarate- disoproxil ,tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות נטילת לפני
:אתה אם שלך

-
-
-

C. אוB  בהפטיטיס זיהום כולל, כבד מבעיות סבלו
, בעצמות בעיות יש. דיאליזה הדורשת(ESRD)  סופנית כליות מחלת כולל, בכליות בעיות יש

.בעצמות שברים של היסטוריה כולל
וdolutegravir, lamivudine  בטבליות התרופות אחת. להריון להיכנס מתכננים או בהריון

fumarate- disoproxil tenofovirהנקראות  dolutegravirנולד שטרם לתינוק להזיק עלולה.
-

-

 בזמןfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול אין
 את לשנות עשוי שלך הרופא .להריון הראשונים השבועות12  במהלך או להריון הכניסה
 יבצע שלך הרופא, להריון להיכנס יכולה את אם. שלך בהריון זו תקופה במהלך שלך התרופה

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  טבליות עם טיפול שתתחיל לפני הריון בדיקת
disoproxil .tenofovirמניעה באמצעי בעקביות להשתמש עליך, להריון להיכנס יכולה את אם 

fumarate- disoproxil.tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול במהלך יעילים

 בהריון שאת חושבת או להריון נכנסת את, להריון להיכנס מתכננת את אם מיד שלך לרופא ספר
fumarate- disoproxil.tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול במהלך

וdolutegravir, lamivudine  טבליות נוטלת את אם להניק אין.להניק מתכננים או מניקים
fumarate- disoproxil.tenofovir

-

-

-

-

-

 על שלך הרופא עם שוחח. לתינוקךHIV 1- להעברת הסיכון בגללHIV 1- לך יש אם להניק אסור
.תינוקך את להאכיל ביותר הטובה הדרך

ועוד רופא מרשם כולל,לוקח שאתה התרופות על שלך לרופא ספר
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.צמחים תוספי או ויטמינים, נגד תרופות
fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות עם אינטראקציה מקיימות מהתרופות חלק

.tenofovirטבליות  Dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirעל להשפיע עשויות 
 טבליות פעולת אופן על להשפיע עשויות אחרות ותרופות, אחרות תרופות של פעולתן אופן

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil .tenofovirוהצג שלך התרופות של רשימה שמור 
.חדשה תרופה מקבל אתה כאשר שלך ולרוקח לרופא אותה

 טבליות עם אינטראקציה המקיימות תרופות של רשימה שלך הרוקח או מהרופא לבקש יכול אתה-
.פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר

 לומר יכול שלך הבריאות שירותי ספק.שלך הרופא את ליידע מבלי חדשה תרופה ליטול תתחיל אל-
 עםfumarate disoproxil  וטנופובירdolutegravir, lamivudine  טבליות לקחת בטוח זה אם לך

.אחרות תרופות
 נוטל אתה אםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול אין
:גם

)®(HEPSERA אדפוביר-

fumarate- disoproxil?tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול עלי כיצד
 שלך שהרופא כפי בדיוקfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות קח-

.אותן לקחת לך אומר
.יום בכל שעה באותהfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות קח

 אם. אוכל בלי או עם יום בכלfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  קח
 או מגנזיום, אלומיניום המכילות אחרות תרופות או משלשלות, חומצה נוגדות תרופות נוטל אתה

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול יש, חציצה עם תרופות
tenofovirהללו התרופות נטילת לאחר שעות6  או לפני שעתיים לפחות.

 טבליות עם הטיפול במהלך הפה דרך סידן או ברזל תוספי ליטול צריך אתה אם
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil:tenofovir

-

-

-
-

-

, מזון עםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות נוטל אתה אם
 וטנופובירdolutegravir, lamivudine  טבליות לנטילת במקביל אלה מזון תוספי לקחת יכול אתה

fumarate.disoproxil
, אוכל עםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות נוטל אינך אם
 לפני שעתיים לפחותfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות קח
.הללו התוספים נטילת לאחר שעות6  או
 טבליות של הרגיל המינון), פאונד(88  ג"ק40  לפחות השוקלים וילדים מבוגרים עבור

dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirנוסף מינון. יום בכל אחת טבליה הוא 
 יודיע שלך הבריאות שירותי ספק. מסוימות אוכלוסיות עבור נחוץ להיות עשוי בלבדdolutegravir  של
dolutegravir. של הנוסף המינון את לקחת צריך אתה אם לך
 אםfumarate- disoproxil .tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות של מנה תחמיצו אל

 אותן קחfumarate- disoproxil ,tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות של מנה פספסת
dolutegravir, lamivudine  טבליות של הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם. זוכר שאתה ברגע

 טבליות של הבאה המנה את קח. שהוחמצה המנה את תיקח אלfumarate ,disoproxil  וטנופוביר
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirשלך הקבוע בזמן.

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  טבליות יותר ליטול או בו-זמנית מנות2  ליטול אין
disoproxil tenofovirשנרשם ממה.

וdolutegravir, lamivudine  בטבליות הטיפול במהלך בריאות שירותי ספק של השגחתו תחת הישאר
fumarate- disoproxil.tenofovir

-

-

-

-

-
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 בדם הנגיףfumarate- disoproxil .tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות להיגמר אין-
 יותר השג, להיגמר מתחילה שלך   כשהאספקה. לטיפול יותר קשה להיות עשוי והנגיף לגדול עלול שלך

.שלך המרקחת מבית או הבריאות שירותי מספק
fumarate- disoproxil ,tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות מדי יותר לוקח אתה אם

.החולים בית של הקרוב המיון לחדר מיד פנה
-

fumarate- disoproxil?tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות נטילת בזמן להימנע עלי ממה

ו-dolutegravir, lamivudine ב הטיפול במהלך סורביטול המכילות תרופות מנטילת להימנע עליך
fumarate- disoproxil.tenofovirס.

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות של האפשריות הלוואי תופעות מהן
?tenofovir

 לוואי לתופעות לגרום עלולותfumarate- disoproxil tenofovir וDolutegravir, lamivudine  טבליות
:כולל חמורות

וdolutegravir, lamivudine  טבליות על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מה" ראה-
fumarate- disoproxil"?tenofovir

 למוות שגרמה הכבד במחלת החמרה.וריבאווירין אינטרפרון מבוססי משטרים עם השתמש
 תרופות נטלו אשרC,  הפטיטיס בנגיף וגםHIV 1- בנגיף שנדבקו אנשים אצל התרחשה

 אם. ריבאווירין בלי או עם אלפא אינטרפרון עםC  בהפטיטיס גם וטופלוHIV -1-ל אנטי-רטרו-ויראליות
 או עם ואינטרפרוןfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות נוטל אתה

.כלשהם חדשים תסמינים לך יש אם שלך לרופא ספרribavirin,  בלי

 הטיפול במהלך לבלב דלקת לפתח בסיכון להיות עלולים ילדים).פנקראטיטיס( בלבלב לדלקת סיכון
:אםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות

-

-

-

בעבר לנוקלאוזיד אנלוגיות תרופות נטלו

, לבלב דלקת של ותסמינים סימנים מפתח ילדך אם שלך הבריאות שירותי לספק מיד התקשר
 להורות עשוי שלך הרופא.והקאות בחילות בלי או עם, העליונה הקיבה באזור חמורים כאבים כולל

 אם לילדךfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות לתת להפסיק לך
.לבלב דלקת יש שלך שלילד מראות שלהם הדם בדיקות ותוצאות הסימפטומים

 דם בדיקות לעשות עשוי שלך הרופא. כליות ספיקת   אי כולל, יותר גרועות או חדשות כליות בעיות
וdolutegravir, lamivudine  טבליות עם הטיפול ובמהלך לפני שלך הכליות את לבדוק כדי ושתן

fumarate- disoproxil .tenofovirבעיות של ותסמינים סימנים מקבל אתה אם שלך לרופא ספר 
 או ברגליים, בידיים, בזרועות כאב, מחמירים עצמות כאבי או חולפים שלא עצמות כאבי כולל, בכליות

.חולשה או שרירים כאבי), שבר( שבורות עצמות, ברגליים

וdolutegravir, lamivudine  טבליות הנוטלים מהאנשים חלק אצל לקרות יכולבעצמות בעיות
fumarate- disoproxil .tenofovirשעשויים( דילול או ריכוך, עצמות כאבי כוללות בעצמות בעיות 

 ספר. שלך העצמות את לבדוק כדי נוספות בדיקות לבצע יצטרך שלך שהרופא ייתכן). לשברים להוביל
 במהלך חולשה או שרירים כאבי או, ברגליים או בידיים כאבים, עצמות כאבי לך יש אם שלך לרופא

.פומראט דיסופרוקסיל וטנופוביר למיוודין, דולוטגרוויר בטבליות הטיפול

כשאתה לקרות יכול)חיסון שיקום תסמונת( שלך החיסון במערכת שינויים

-
-

 גורמי יש לבלב דלקת של היסטוריה יש
לבלב לדלקת אחרים סיכון

-

-

-
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 בזיהומים להילחם ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכתHIV. 1- תרופות לקחת להתחיל
 חדשים תסמינים לקבל מתחיל אתה אם שלך לרופא מיד ספר. רב זמן במשך שלך בגוף חבויים שהיו

fumarate- disoproxil.tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות ליטול שהתחלת לאחר

 רפואי חירום מצב היא לקטית חמצת).לקטית חמצת( שלך בדם לקטית חומצה מדי יותר
.למוות להוביל שעלול חמור
 סימנים להיות שיכולים הבאים מהתסמינים אחד מקבל אתה אם שלך לרופא מיד ספר

:לקטית לחמצת
-
-
-
-

-

 כאבי עייפים או מאוד חלשים מרגישים
 בעיות) רגילים לא( חריגים שרירים
נשימה

והקאות בחילות עם בטן כאבי

-
-
-

 מרגיש וברגליים בידיים במיוחד, קר מרגיש
סחרחורת או סחרחורת

סדיר לא או מהיר דופק יש

fumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  של ביותר השכיחות הלוואי תופעות
:כוללות

-
-
-
-

fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  של ביותר השכיחות הלוואי תופעות
tenofovirושיעול חום כוללות בילדים טבלאות.

 הלוואי תופעות כל לא אלו. חולפת שאינה או אותך שמטרידה לוואי תופעת כל על שלך לרופא ספר
fumarate- disoproxil.tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות של האפשריות

 בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר
-1088-1-800.FDA

שינה בעיות
בחילה
ׁשלִׁשּול

ּכאְבֵ

-
-
-
-

עייפות
ראֹׁש ּכאְבֵ

פריחה

דּכִָאֹון

fumarate- disoproxil?tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות לאחסן עליי כיצד
-
-

ל מתחתfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות אחסן
.30°C )86°F(-טבליות שמור  dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirבמיכל 

.המקורי
 חומר להסיר אין. הטבליות על לשמור שעוזר ייבוש חומר מכיל הבקבוק. היטב סגור הבקבוק את שמור
.ייבוש

 החותם אםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות להשתמש אין
.חסר או שבור הבקבוק פתח על
fumarate- disoproxil וdolutegravir, lamivudine  טבליות את ילדים של ידם מהישג הרחק

tenofovirהתרופות וכל.

-

-

-fumarate וdolutegravir, lamivudine  בטבליות והיעיל הבטוח השימוש על כללי מידע
disoproxil.tenofovir

 בטבליות להשתמש אין. למטופל מידע בעלון המפורטות מאלה אחרות למטרות לפעמים ניתנות תרופות
dolutegravir, lamivudineו fumarate- disoproxil tenofovirלתת אין. לו נקבעו שלא מצב עבור 

 להם יש אם גם, אחרים לאנשיםfumarate- disoproxil tenofovir וdolutegravir, lamivudine  טבליות
 יכול אתה. שלך הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה אם. אֹותםָ להזיק עלולים הם. לך שיש תסמינים אותם

שלך את לשאול
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-fumarate וdolutegravir, lamivudine  טבליות על מידע לקבלת בריאות שירותי ספק או רוקח
disoproxil tenofovirהבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתבו.

fumarate- disoproxil?tenofovir וdolutegravir, lamivudine  בטבליות המרכיבים מהם

fumarate disoproxil sodium, lamivudine, tenofovir.dolutegravir : פעילים חומרים

, סטיארט מגנזיום, צהובה ברזל תחמוצת, מיקרו-גבישית תאית, קרוסקרמלוז נתרן: פעילים לא מרכיבים
 מצופות הטבליות. פומראט סטיאריל ונתרן נתרן עמילן גליקולאט, לטיני'פרה-ג עמילן, פובידון, מניטול

.וטריאצטין חמצני דו טיטניום, מתילצלולוזה בהידרוקסיפרופיל

:ידי על מיוצר
Daman )UT(,  Limited הודו

PharmaceuticalsMacleods

:עבור מיוצר
USA, Inc. Plainsboro, NJ08536

PharmaMacleods

.בהתאמה בעליהם של מסחריים סימנים הם המפורטים המותגים

03/2019: הונפק. האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושר זה מטופל מידע
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