
ذلك في بما األعضاء ، وظائف في خلل عن اإلبالغ تم األحيان بعض وفي النتائج ،المعلوماتوصف على الضوء يسلط

فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص أوقف الكبد. إصابة

فرط تفاعالت أعراض أو عالمات ظهرت إذا فوراً بها المشتبه العوامل من وغيرها

)5.2(الحياة. يهدد تفاعل إلى العالج إيقاف في التأخير يؤدي قد حيث الحساسية ،

على المحتوية العالج نظم يتلقون الذين المرضى في الكبدية السمية عن اإلبالغ تم

خطر في األساسي  Cأو  Bالكبد التهاب من يعانون الذين المرضى يكون قد دولوتغرافير.

)5.3(الكبدية. السمية بمراقبة يوصى الترانساميناز. ارتفاعات تطور أو لتفاقم متزايد

الحمل. بداية وفي الحمل وقت في استخدامها عند جنينية جنينية سمية تحدث قد

فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص استخدام تجنب

في عيوب حدوث خطر بسبب الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل الحمل وقت في

اإلنجاب إمكانية لديهم ممن والبالغين للمراهقين المشورة تقديم العصبي. األنبوب

)8.18.3 ، 5.4 ، 2.1 ، (الفعالة. الحمل منع وسائل الستخدام

ومتالزمة الحاد الكلوي الفشل يشمل أن يمكن الكلوي: القصور تفاقم أو جديدة بداية

دولوتغرافير بأقراص العالج بدء قبل للكرياتينين المقدرة التصفية تقييم فانكوني.

اإلصابة لخطر المعرضين المرضى في فومارات. ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين

المصل ، وفوسفور المقدرة ، الكرياتينين تصفية نسبة بتقييم قم الكلوي ، بالضعف

والميفودين دولوتجرافير بأقراص العالج بدء قبل البول وبروتين البول وجلوكوز

أقراص تناول تجنب العالج. أثناء دوري وبشكل فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير

أو المتزامن االستخدام مع فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير

)5.6(للكلية. السامة لألدوية الحديث

المعادن كثافة تقييم اعتبارك في ضع : )(BMDالعظام في المعادن كثافة في االنخفاض

لهشاشة األخرى الخطر عوامل أو المرضية الكسور من تاريخ لديهم الذين المرضى في بالعظام

)5.7(العظام. فقدان أو العظام
المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في لوحظ المناعة: تكوين إعادة متالزمة

)5.8(والعالج التقييم من المزيد يتطلب قد البشرية.
في العالج عن التوقف يجب دهني: تنكس مع الوخيم الكبد وتضخم اللبني الحماض

السمية أو اللبني بالحماض توحي معملية نتائج أو أعراض عليهم تظهر الذين المرضى

)5.9(الواضحة. الكبدية
  /HCVبفيروس المصابين المرضى في مميت ، وبعضها الكبدية ، المعاوضة عدم حدث

-1HIV  السميات مراقبة والريبافيرين. اإلنترفيرون على تعتمد أنظمة يتلقون الذين

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول عن توقف بالعالج. المرتبطة

disoproxil tenofovir  عن التوقف أو الجرعة تقليل واعتبر طبياً ، االقتضاء حسب

استخدم البنكرياس: التهاب  )5.10(كليهما. أو ريبافيرين أو ألفا للفيروسات مضاد تناول

أخرى خطر عوامل أو البنكرياس التهاب من تاريخ لديهم الذين األطفال مرضى في بحذر

)5.11(سريرياً. االقتضاء حسب العالج عن توقف البنكرياس. اللتهاب كبيرة

لالستخدامالالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال
FUMARATE. DISOPROXIL TENOFOVIR  وLAMIVUDINE  و

DOLUTEGRAVIR  ألقراص الكاملة الوصفات معلومات انظر وفعالية. بأمان
TABLETS FUMARATE DISOPROXIL TENOFOVIR  وLAMIVUDINE  و

DOLUTEGRAVIR
-

 50FUMARATE DISOPROXIL ، و  LAMIVUDINEو  DOLUTEGRAVIRأقراص

TENOFOVIR الفمطريق عن لالستخدام مجم 300   /مجم300   /مجم-

المعالجةبعد االستغالالت تحذير:
بالكبد التهاب

كامل.محاصر لتحذير كاملة وصفية معلومات نرى

المصابين المرضى في   )B )HBVالكبدالتهاب لفيروس حاد حاد تفاقم عن اإلبالغ تم

في بما  ، Bالكبد التهاب لفيروس المضاد العالج عن توقفوا الذين  Bالكبد التهاب بفيروس

 ، lamivudineمن مكونان  ، fumarate disoproxil tenofovirأو  lamivudineذلك

dolutegravir  وfumarate disoproxil tenofovir  .عن الكبدية الوظيفة مراقبة أقراص

أقراص تناول عن يتوقفون الذين  Bالكبد التهاب بفيروس المصابين المرضى في كثب

dolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir . ذلك كان إذا

 )B. )5.1الكبدالتهاب لفيروس المضاد العالج بدء يبرر ما هناك يكون قد مناسبا ،

-

------------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 fumarate disoproxilو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص إلى يشُار  --------

tenofovir ،  من مزيج وهيdolutegravir ) إنجيريز حبال إنتقال مثبطINSTI]([ ، 

العكسي النسخ مثبطات من كالهما (فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين ،

البالغين إصابة -1 البشرية المناعة نقص فيروس لعالج كامل كنظام  ، )للنيوكليوزيد

)1(كجم. 40 عن وزنهم يقل ال الذين واألطفال

-

-

-

االستخدام:حدود

 fumarateو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص باستخدام ينصح ال-

disoproxil tenofovir  متكاملة بدائل من يعانون الذين المرضى في وحدها

إنزيم حبال إنتقال مثبطات مقاومة في سريرياً يشتبه أو بالمقاومة مرتبطة

وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص في دولوتجرافير جرعة ألن إنجرافير

انظر الفرعية. السكانية المجموعات هذه في كافية غير فومارات ديسوبروكسيل

 )dolutegravir. )1وصفمعلومات

-

-

-----------------------واالدارة الجرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
دولوتجرافير أقراص تناول في البدء قبل الحمل اختبار بإجراء قم الحمل: اختبار-

في والبالغين المراهقين في فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين

)2.15.4 ، (اإلنجاب. سن
و  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول بدء عند أو قبل االختبار:

fumarate disoproxil tenofovir ،  عدوى باختبار قمHBV . وأثناء البدء قبل

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirأقراص استخدام

tenofovir ،  ًالمصل ، كرياتينين بتقييم قم سريرياً ، مناسب زمني لجدول وفقا

المرضى. جميع في البول وبروتين البول ، وجلوكوز الكرياتينين ، تصفية وتقدير

الفوسفور بتقييم أيضاً قم المزمنة ، الكلى أمراض من يعانون الذين المرضى في

)2.1(الدم. في
قرص كجم: 40 عن وزنهم يقل ال الذين واألطفال للبالغين بها الموصى الجرعة

)2.3(طعام. بدون أو مع تناوله يمكن يومياً. واحد
جرعة نظام فإن  ، CYP3Aأو  UGT1Aمحرضات باستخدام الجرعات كانت إذا

dolutegravir  إضافية جرعة تناول يجب يومياً. مرتين مجم 50 هو به الموصى

أقراص عن ساعة 12 بمقدار مفصولة دولوتغرافير ، من مجم 50 مقدارها

)2.3(فومارات. ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

هي فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص ألن

أقراص باستخدام ينصح ال الجرعة ، تعديل يمكن وال ثابتة جرعة ذو منتج

الذين المرضى في فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

الكرياتينين تصفية من يعانون الذين المرضى أو الجرعة ، تعديل إلى يحتاجون

نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى أو الدقيقة ، في مل 50 من أقل

)2.4(الكلى. غسيل تتطلب التي المرحلة

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

دولوتغرافير يتلقون الذين أولئك لدى (شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت البالغين: عند-

والصداع ، والتعب ، األرق ، هي  )فوماراتديزوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين

)6.1(واالكتئاب. واأللم ، الجلدي ، والطفح واإلسهال ،
يتلقون الذين أولئك لدى (شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت األطفال: طب موضوعات في

)6.1(والسعال. الحمى هي  )الميفودين

-

-

. ، Inc، USA Pharma Macleodsبشركة اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ
/medwatch أو 1FDA-800-1088-الرقم على  FDAأو 1-888-943-3210 الرقم على

www.fda.gov . -

األدوية------------ تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
و  lamivudineو  dolutegravirألقراص المتزامن التناول يؤدي أن يمكن  --------------------

fumarate disoproxil tenofovir  تؤدي وقد األخرى األدوية تركيز تغيير إلى أخرى أدوية مع

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تركيزات تغيير إلى األخرى األدوية

disoproxil tenofovir . 4 ، (وأثناءه. العالج قبل المحتملة الدوائية التفاعالت مراعاة يجب

، 712.3( -

------------------------- محددة مجموعات في االستخدام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص استخدام تجنبي الحمل:-

في عيوب حدوث خطر بسبب األولى الثالثة األشهر خالل الحمل وقت في فومارات

)5.48.1 ، 2.1 ، (العصبي. األنبوب
المناعة نقص فيروس انتقال احتمالية بسبب الطبيعية بالرضاعة ينصح ال الرضاعة:

)8.2(-1. البشرية
منع ووسائل الحمل اختبار بإجراء يوصى اإلنجاب: على القدرة ذوي من والذكور اإلناث

)8.3(اإلنجاب. سن في والبالغين للمراهقين الحمل

بأقراص ينصح ال  )8.4(كجم. 40 عن وزنهم يقل الذين للمرضى به ينصح ال األطفال: طب

Dolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir  الذين المرضى في

مرض من يعانون الذين المرضى أو الدقيقة في مل 50 من أقل الكرياتينين تصفية من يعانون

)8.6(الكلى. غسيل تتطلب التي المرحلة نهاية في الكلى

-

50 أقراص:  ---------------------والقوة الجرعة أشكال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ديسوبروكسيل تينوفوفير من مجم 300 الميفودين ، مجم 300 دولوتجرافير ، مجم

)3(فومارات
-

------------------------------ موانع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

-

- تينوفوفير أو الميفودين أو دولوتجرافير تجاه السابق الحساسية فرط تفاعل

)4(فومارات. ديسوبروكسيل
)4(دوفيتيليد. مع المتزامن التناول -

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

.)(FDAوالعقاقير
واإلحتياطات-----------------------المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بنيويجلدي بطفح تتميز الحساسية فرط تفاعالت-
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*المحتويات الكامل: الوصف معلومات

األخرىللعوامل الدوائية الحرائك على  TDFأو TC 3أو  Dolutegravirتأثير 7.1بالكبد التهاب من المعالجة بعد االمتيازات تحذير:

أو TC 3أو  Dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على األخرى العوامل تأثير 7.2

TDF
TDFأو TC 3أو  Dolutegravirمع الهامة الدوائية التفاعالت 7.3
Dolutegravirمع سريرياً كبير تفاعل دون األدوية 7.4

1

2

واالستخداماالستطبابات

االستعمالوطريقة الجرعة
و  Lamivudineو  Dolutegravirبأقراص العالج وأثناء البدء قبل االختبار 2.1

Fumarate Disoproxil Tenofovir
بهاالموصى الجرعة 2.2

المصاحبةاألدوية بعض مع الجرعة توصية 2.3

الجرعةتعديل عدم بسبب به ينصح ال 2.4

محددةسكانية مجموعات في استخدم8
الحمل8.1

الرضاعة8.2

اإلنجابيةالقدرة من والذكور اإلناث 8.3

األطفالاستخدام 8.4

الشيخوخةاستخدام 8.5

الكلويالقصور 8.6

الكبديالقصور 8.7

3

4

5

القوةونقاط الجرعة أشكال

موانع
10

11

12

الجرعةفرط
واإلحتياطاتالمحاذير

بعدوى المصابين المرضى في  Bالكبد اللتهاب الشديد الحاد التفاقم 5.1

HBV
الحساسيةفرط تفاعالت 5.2

الكبديةالسمية 5.3

الجنينيةالسمية 5.4

التفاعالت بسبب الفيروسية االستجابة فقدان أو العكسية التفاعالت خطر 5.5

الدوائية

الكلويالقصور تفاقم أو جديد ظهور 5.6

التمعدنوعيوب العظام فقدان 5.7

المناعةجهاز تكوين إعادة متالزمة 5.8

دهنيتنكس مع الشديد الكبد وتضخم اللبني الحماض 5.9

اإلنترفيرون على تعتمد أنظمة مع استخدامها عند الكبدية المعاوضة خطر 5.10

والريبافيرين

البنكرياسالتهاب 5.11

وصف

السريريةالصيدلة
العملآلية 12.1

الدوائيةالديناميكيات 12.2

الدواءحركية 12.3

الدقيقةاألحياء علم 12.4

السريريةغير السموم علم13
الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

األدويةعلم أو   /والحيوانية السموم علم 13.2

السريريةالدراسات14
الكبارموضوعات 14.1

األطفالطب موضوعات 14.2

العكسيةالتفاعالت6
السريريةالتجارب تجربة 6.1

التسويقبعد ما تجربة 6.2

16

17

والمعالجةالتخزين   /التوريديتم كيف

المرضىإرشاد معلومات
األدويةتفاعل7

الكاملة الوصفات معلومات من المحذوفة الفرعية األقسام أو األقسام  *

مدرجة.غير
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كاملةوصفية معلومات

بالكبد التهاب من المعالجة بعد االمتيازات تحذير:

الكبد التهاب بفيروس المصابين المرضى في   )B )HBVالكبدالتهاب لفيروس حاد حاد تفاقم عن اإلبالغ تم

B  الكبد التهاب لفيروس المضاد العالج عن توقفوا الذينB ،  ذلك في بماlamivudine  أوfumarate 

disoproxil tenofovir ،  من مكونانlamivudine ، dolutegravir  وfumarate disoproxil 

tenofovir  .لعدة والمخبرية السريرية المتابعة من كل مع كثب عن الكبدية الوظيفة مراقبة يجب أقراص

أقراص تناول عن يتوقفون الذين  Bالكبد التهاب بفيروس المصابين المرضى في األقل على أشهر

dolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir . يكون قد مناسبا ، ذلك كان إذا

.)]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [بالكبد اللتهاب المضاد العالج بدء يبرر ما هناك

واالستخداماالستطبابات1

كامل كنظام بمفردها  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص إلى يشار

يقل ال الذين المرضى واألطفال البالغين لدى  HIV( 1l- )النوعمن البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج

كجم.40 عن وزنهم

االستخدام:حدود

وحدها  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص باستخدام ينصح ال-

مثبطات مقاومة في سريرياً يشتبه أو بالمقاومة مرتبطة متكاملة بدائل من يعانون الذين المرضى في

وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص في دولوتجرافير جرعة ألن إنجرافير إنزيم حبال إنتقال

الوصفات معلومات انظر الفرعية. السكانية المجموعات هذه في كافية غير فومارات ديسوبروكسيل

.dolutegravirلـ الكاملة

االستعمالوطريقة الجرعة2

 Fumarateو  Lamivudineو  Dolutegravirبأقراص العالج وأثناء البدء قبل االختبار 2.1
Disoproxil Tenofovir

فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص تناول في البدء قبل الحمل اختبار إجراء

(محددة فئات في االستخدام  ، )5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر [اإلنجابسن في والبالغين المراهقين في
، 8.18.3[(.

قم  ، fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول بدء عند أو قبل

.)]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [ )B )HBVالكبدالتهاب فيروس لعدوى المرضى باختبار

بتقييم قم فومارات ، ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج وأثناء البدء قبل

في المرضى. جميع في البول وبروتين البول ، وجلوكوز الكرياتينين ، تصفية وتقدير الدم ، في الكرياتينين

التحذيرات انظر [ الدم.في الفوسفور بتقييم أيضاً قم المزمنة ، الكلى أمراض من يعانون الذين المرضى

.)]5.6(واالحتياطات

بهاالموصى الجرعة 2.2

ثابتةجرعة ذات تركيبة عن عبارة  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص
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تينوفوفير من ملغ 300 و  ، )TC)3الميفودين من ملغ 300 دولوتغرافير ، من ملغ 50 على يحتوي منتج

و  lamivudineو  dolutegravirأقراص من به الموصى الجرعات نظام . )(TDFفومارات ديسوبروكسيل

fumarate disoproxil tenofovir  قرص هو ً )رطال88 (كجم 40 عن وزنهم يقل ال الذين واألطفال للبالغين

بدونه.أو الطعام مع يومياً واحدة مرة واحد

المصاحبةاألدوية بعض مع الجرعة توصية 2.3

غير فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص في  )مجم50 (دولوتغرافير جرعة

باستخدام يوصى دولوتغرافير ؛ تركيزات من تقلل قد والتي 1 الجدول في المدرجة األدوية تناول عند كافية

التالي.دولوتجرافير جرعات نظام

 Tablets Fumarate Disoproxilو  Lamivudineو  Dolutegravirجرعات توصيات 1. الجدول
Tenofovir  لألدويةالمرافقة األدوية مع

الجرعاتتوصيةمساعددواء

يفصل مجم ، 50   دولوتجرافير من إضافي قرص تناول يجب

وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص عن ساعة 12 لمدة

فومارات.ديسوبروكسيل

ريتونافير ،   /تيبرانافيرريتونافير ،   /فوسامبرينافيرإيفافيرينز ،

ريفامبينأو كاربامازيبين ،

الجرعةتعديل عدم بسبب به ينصح ال 2.4

وال ثابتة جرعة تركيبة تركيبة هي فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص ألن نظراً

المرضى أو الجرعة ، تعديل إلى يحتاجون الذين المرضى في باستخدامها يوصى فال الجرعة ، تعديل يمكن

المرحلة نهاية من يعانون الذين المرضى أو الدقيقة ، في مل 50 من أقل الكرياتينين تصفية من يعانون الذين

8.6(محددة فئات في االستخدام انظر [الكلىغسيل تتطلب التي  )األخيرةبمراحله الكلوي الداء (المرض الكلوية

[(.

القوةونقاط الجرعة أشكال3

مجم 50 على  fumarate disoproxil Tenofovirو  Lamivudineو  Dolutegravirأقراص تحتوي

من األقراص تكون فومارات. ديسوبروكسيل تينوفوفير مجم 300 و الميفودين مجم 300 و دولوتجرافير

على وسهل جانب من  "F67"عليه منقوش بغشاء ومغلفة كبسولة ، شكل على المصفر ، األبيض إلى األبيض

اآلخر.الجانب

موانع4

المرضى:في  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirاستعمال يمنع

 lamivudineأو )]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [دولوتغرافيرتجاه الحساسية لفرط سابق فعل رد مع-

.fumarate disoproxil tenofovirأو

التي أو   /والخطيرة األحداث وخطر البالزما في دوفيتيليد تركيزات زيادة احتمالية بسبب دوفيتيليد تلقي

.)]7(الدوائية التفاعالت انظر [لدولوتغرافيرالمتزامن االستخدام مع الحياة تهدد

-

واإلحتياطاتالمحاذير5
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HBVبعدوى المصابين المرضى في  Bالكبد اللتهاب الشديد الحاد التفاقم 5.1

تناول بدء عند أو قبل  )(HBVالمزمن  Bالكبد التهاب فيروس وجود عن بحثاً المرضى جميع اختبار يجب

.fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص

من ومكونان  ، TDFو TC 3ذلك في بما  ، Bالكبد التهاب لفيروس المضاد العالج عن التوقف يترافق قد

اللتهاب شديد حاد تفاقم مع  ، fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص

عن التوقف بعد األقل على أشهر لعدة والمخبرية السريرية المتابعة مع كثب عن األقراص مراقبة يجب . Bالكبد

مضموناً. Bالكبد التهاب بمضادات العالج استئناف يكون فقد مناسباً ، ذلك كان إذا العالج.

الحساسيةفرط تفاعالت 5.2

بما األعضاء ، في خلل وأحياناً دستورية ، ونتائج جلدي ، بطفح وتميزت الحساسية فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم

في دولوتغرافير تلقوا الذين األشخاص من ٪ 1 من أقل في األحداث عن اإلبالغ تم الكبد. إصابة ذلك في

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول عن توقف السريرية. التجارب من 3 المرحلة

disoproxil tenofovir  فرط تفاعالت أعراض أو عالمات ظهرت إذا فوراً بها المشتبه األخرى والعوامل

بحمى ، مصحوب جلدي طفح أو شديد جلدي طفح الحصر ، ال المثال سبيل على ذلك ، في بما (الحساسية

التهاب فموية ، آفات أو بثور الجلد ، تقشير أو بثور المفاصل ، أو العضالت في آالم إرهاق ، عام ، توعك

مراقبة يجب . )التنفسفي صعوبة وعائية ، وذمة الحمضات ، فرط الكبد ، التهاب الوجه ، وذمة الملتحمة ،

المناسب.العالج في والبدء الكبد ، أمين ناقالت ذلك في بما السريرية ، الحالة

الكبديةالسمية 5.3

يكون قد دولوتغرافير. على يحتوي نظام يتلقون الذين المرضى في الكبدية الضائرة األحداث عن اإلبالغ تم

الترانساميناز ارتفاعات تطور أو لتفاقم متزايد خطر في  Cأو  Bالكبد التهاب من يعانون الذين المرضى

)]6.1(العكسية التفاعالت انظر [فوماراتديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص باستخدام
إعادة أو المناعة تكوين إعادة متالزمة مع متسقة الترانساميناسات في االرتفاعات كانت الحاالت ، بعض في .

عن اإلبالغ تم الكبدي. لاللتهاب المضاد العالج سحب فيه تم الذي المكان في خاصة  Bالكبد التهاب تنشيط

في الحاد الكبدي والفشل الكبد ، والتهاب الدم ، في الكبد كيمياء ارتفاع ذلك في بما الكبدية ، السمية حاالت

يمكن أخرى خطر عوامل أو سابق كبدي مرض وجود دون دولوتغرافير على يحتوي نظاماً يتلقون الذين المرضى

ودولوتغرافير أباكافير مزيج مع الكبد زرع إلى تؤدي والتي الدواء يسببها التي الكبد إصابة عن اإلبالغ تم تحديدها.

الكبدية.السمية بمراقبة يوصى والميفودين.

الجنينيةالسمية 5.4

دولوتغرافير مكونات أحد دولوتغرافير ، أن المالحظة على قائمة دراسة من األولية البيانات أظهرت

األنبوب بعيوب اإلصابة خطر بزيادة مرتبطاً كان فومارات ، ديسوبروكسيل تينوفوفير وأقراص والميفودين

الحمل.بداية وفي الحمل وقت في تناوله عند العصبي
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تاريخ وألن دولوتغرافير باستخدام المرتبطة العصبي األنبوب لعيوب عنها المبلغ لألنواع محدود فهم لوجود نظراً

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص استخدام تجنب بدقة ، تحديده يتم ال قد الحمل

8.1(محددة فئات في االستخدام انظر [حملالحمل. من األولى الثالثة األشهر خالل الحمل وقت في فومارات

[(.

أقراص تناول أثناء األولى الثالثة األشهر خالل الحمل تأكيد تم إذا أو للحمل خطط هناك كانت إذا

dolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir ،  أمكن.إن بديل نظام إلى فانتقل

فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص تناول بدء قبل الحمل اختبار بإجراء قم

والميفودين دولوتجرافير أقراص استخدام الستبعاد اإلنجاب إمكانية لديهم الذين والبالغين المراهقين في

.)]2.1(والتعاطي الجرعة انظر [الحملمن األولى الثالثة األشهر خالل فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير

الفعالة الحمل منع وسائل الستخدام اإلنجاب إمكانية لديهم ممن والبالغين للمراهقين المشورة تقديم

.)]8.18.3 ، (محددة فئات في االستخدام انظر [باستمرار

الدوائيةالتفاعالت بسبب الفيروسية االستجابة فقدان أو العكسية التفاعالت خطر 5.5

وعقاقير فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير ألقراص المتزامن االستخدام يؤدي قد

التفاعالت  ، )4(االستعمال موانع انظر [إلىبعضها يؤدي قد محتملة ، أو معروفة دوائية تفاعالت إلى أخرى

:)]7.3(الدوائية

واحتمال فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير ألقراص العالجي التأثير فقدان-

المقاومة.تطور

المصاحبة.لألدوية المتزايد التعرض من سريرياً المحتملة العكسية الفعل ردود -

ذلك في بما والمعروفة ، الهامة الدوائية التفاعالت هذه إدارة أو لمنع خطوات على للحصول 5 الجدول انظر

والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج وأثناء قبل الدوائية التفاعالت إمكانية في النظر الجرعات. توصيات

والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء المصاحبة األدوية مراجعة فومارات ؛ ديسوبروكسيل وتينوفوفير

المصاحبة.باألدوية المرتبطة العكسية التفاعالت ومراقبة فومارات ؛ ديسوبروكسيل وتينوفوفير

الكلويالقصور تفاقم أو جديد ظهور 5.6

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirأقراص من مكون وهو  ، TDFمن التخلص يتم

tenofovir ،  ومتالزمة الحاد الكلوي الفشل حاالت ذلك في بما كلوي ، ضعف عن اإلبالغ تم الكلى. طريق عن

)]6.2(العكسية التفاعالت انظر [TDFباستخدام  ، )الشديدالدم فوسفات نقص مع كلوية أنبوبية إصابة (فانكوني
.

 ، fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص استخدام وأثناء البدء قبل

البول ، وجلوكوز الكرياتين ، تصفية وتقدير المصل ، كرياتين بتقييم قم سريرياً ، مناسب زمني لجدول وفقاً

بتقييم أيضاً قم المزمنة ، الكلى أمراض من يعانون الذين المرضى في المرضى. جميع في البول وبروتين

الدم.في الفوسفور
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الحديث أو المتزامن االستخدام مع  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تجنب

لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير من متعددة أو عالية جرعات المثال ، سبيل على (كلوي تسمم لعامل

NSAIDs)(] الدوائية التفاعالت انظر)متعددة أو عالية بجرعات البدء بعد الحاد الكلوي الفشل حاالت عن اإلبالغ تم . )]7.3

خطر عوامل مع البشري المناعي العوز فيروس بعدوى المصابين المرضى في الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات من

البديل. الكلوي والعالج المستشفى دخول إلى المرضى بعض احتاج . TDFعلى مستقرين بدوا والذين الكلوي للضعف

اإلصابة لخطر المعرضين المرضى في األمر ، لزم إذا الستيروئيدية ، غير االلتهاب لمضادات بدائل في النظر ينبغي

الكلوي.بالضعف

مظاهر من الضعف أو العضالت آالم أو   /ووالكسور األطراف وألم المتفاقمة أو المستمرة العظام آالم تكون قد

لخطر المعرضين المرضى لدى الكلى وظائف تقييم على تحث أن ويجب القريب الكلوي األنبوب اعتالل

كلوي.بضعف اإلصابة

التمعدنوعيوب العظام فقدان 5.7

-1 ، البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين على السريرية التجارب في : العظامفي المعادن كثافة

 ، fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirمكونات أحد وهو  ، TDFارتبط

الستقالب البيوكيميائية العالمات في وزيادة  )(BMDالعظام في المعادن كثافة في قليال ًأكبر بانخفاض

الجار الغدة هرمون مستويات كانت للمقارنات. بالنسبة العظام دوران معدل زيادة إلى يشير مما العظام ،

.TDFتلقوا الذين األشخاص في أيضاً أعلى  )د(فيتامين من مستوى 1،25 و الدم في درقية

المعادن كثافة يزداد العادية ، الظروف ظل في األطفال. طب موضوعات في  TDFلتقييم سريرية تجارب أجريت

تتراوح الذين -1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في األطفال. مرضى في بسرعة بالعظام

البالغين األشخاص في لوحظت التي لتلك مماثلة العظام تأثيرات كانت عاماً ، 18 من وأقل عامين بين أعمارهم

األطفال في أقل الجسم في بالعظام المعادن كثافة كثافة إجمالي كان العظام. دوران معدل زيادة إلى وتشير

األشخاص في مماثلة اتجاهات لوحظت التحكم. بمجموعات مقارنة ً TDFبـ المعالجين  1HIV-بفيروس المصابين

يتأثر لم األطفال ، طب تجارب جميع في عاماً. 18 من أقل إلى عاماً 12 من  Bالكبد التهاب بفيروس المصابين

السريرية.التجارب مدة طوال  )الطول(العظمي للهيكل الطبيعي النمو

الطويل المدى على العظام صحة على البيوكيميائية والعالمات بالعظام المعادن كثافة في  TDFبـ المرتبطة التغيرات آثار

المدى طويل التأثير معروفة. غير فوق وما عامين أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين لدى المستقبلية الكسور ومخاطر

وعلى األطفال ، مرضى لدى العظمي الهيكل نمو على الجسم في بالعظام المعادن كثافة ومعدل الفقري العمود ألسفل

معروف.غير سناً األصغر األطفال عند األمد طويل التعرض آثار الخصوص ، وجه

لجميع مفيدة المكمالت هذه تكون فقد د ، وفيتامين الكالسيوم مكمالت تأثير دراسة عدم من الرغم على

يجب المناسبة. االستشارة على الحصول يجب العظام ، في تشوهات وجود في االشتباه حالة في المرضى.

المرضية العظام كسور من تاريخ لديهم الذين واألطفال البالغين للمرضى بالعظام المعادن كثافة تقييم مراعاة

العظام ، في تشوهات وجود في االشتباه حالة في العظام. فقدان أو العظام لهشاشة األخرى الخطر عوامل أو

المناسبة.االستشارة على الحصول يجب

تتجلى والتي القريب ، الكلوي األنبوبي باالعتالل المرتبطة العظام تلين حاالت عن اإلبالغ تم : التمعدنعيوب

[TDFاستخدام مع باالقتران كسور ، حدوث في تسهم قد والتي األطراف في آالم أو العظام في آالم شكل على
اعتالل حاالت في ضعفها أو العضالت وآالم المفاصل آالم عن اإلبالغ تم كما . )]6.2(العكسية التفاعالت انظر

الكلوي األنبوب العتالل الثانوي العظام وتلين الدم فوسفات نقص يكون أن يجب القريبة. الكلوية األنابيب

القريب
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أو مستمرة أعراض من يعانون والذين الكلوي بالضعف اإلصابة لخطر المعرضين المرضى عند االعتبار في يؤخذ

.)]5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [TDFعلى المحتوية المنتجات تلقي أثناء العضالت أو العظام في متفاقمة

المناعةجهاز تكوين إعادة متالزمة 5.8

بما القهقرية ، للفيروسات مضاد بعالج عولجوا الذين المرضى في المناعة تكوين إعادة متالزمة عن اإلبالغ تم

العالج من األولية المرحلة خالل فومارات. ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص ذلك في

باستجابة المناعية أجهزتهم تستجيب الذين المرضى يصاب قد القهقرية ، الفيروسات بمضادات المركب

للخاليا ،المضخم الفيروس العدوى الطيريةالمتفطرة مثل(المتبقية أو البطيئة االنتهازية للعدوى التهابية

التقييم من مزيداً تتطلب قد والتي  ، )السلأو  ، ][PCPالرئوي االلتهاب  جيروفيسيالرئوية المتكيسة

والعالج.

غيالن ومتالزمة العضالت والتهاب جريفز مرض مثل (الذاتية المناعة اضطرابات حدوث عن أيضاً اإلبالغ تم

أشهر عدة بعد يحدث أن ويمكن تنوعاً أكثر البدء وقت فإن ذلك ، ومع المناعة ؛ تكوين إعادة وضع في  )باريه

العالج.بدء من

دهنيتنكس مع الشديد الكبد وتضخم اللبني الحماض 5.9

المميتة ، الحاالت ذلك في بما الدهني ، التنكس مع الحاد الكبدي والتضخم اللبني الحماض عن اإلبالغ تم

و  lamivudineو  dolutegravirمن مكونان وهما  ، TDFو TC 3ذلك في بما النيوكليوزيد ، نظائر باستخدام

fumarate disoproxil tenofovir ،  يجب األخرى. القهقرية الفيروسات مضادات مع باالشتراك أو بمفرده

مريض أي في  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirبأقراص العالج تعليق

تضخم تشمل قد والتي (الواضحة الكبدية السمية أو اللبني بالحماض توحي معملية أو سريرية نتائج يطور

.)الترانسامينازفي ملحوظة ارتفاعات وجود عدم حالة في حتى الدهني والتنكس الكبد

والريبافيريناإلنترفيرون على تعتمد أنظمة مع استخدامها عند الكبدية المعاوضة خطر 5.10

أحد وهو سي ، تي 3 و ريبافيرين بدون أو مع ألفا للفيروسات مضاد يتلقون الذين المرضى مراقبة يجب

المصاحبة ، السمية لعالج كثب عن فومارات ، ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير مكونات

تناول عن التوقف اعتبار يجب TC .3لـ الكاملة الوصفات معلومات انظر الكبدية. المعاوضة إزالة وخاصة

الطبية. الناحية من مناسباً  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص

السمية تفاقم لوحظ إذا كليهما أو ريبافيرين أو ألفا اإلنترفيرون تناول وقف أو الجرعة تقليل مراعاة أيضاً يجب

المعلومات انظر . )6من أكبر  Pugh Childالمثال ، سبيل على (الكبدية المعاوضة إزالة ذلك في بما السريرية ،

والريبافيرين.اإلنترفيرون لوصف الكاملة

البنكرياسالتهاب 5.11

للفيروسات المضادة للنيوكليوزيدات السابق التعرض من سابق تاريخ لديهم الذين األطفال مرضى في

يجب البنكرياس ، التهاب لتطور مهمة أخرى خطر عوامل أو البنكرياس ، التهاب من تاريخ أو القهقرية ،

 ، fumarate disoproxil tenofovirوأقراص  ، lamivudine ، dolutegravirمكونات أحد TC ، 3استخدام

حدوث فور فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج إيقاف يجب بحذر.

.)]6.1(العكسية التفاعالت انظر [البنكرياسبالتهاب توحي معملية تشوهات أو أعراض أو سريرية عالمات
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العكسيةالتفاعالت6

العالمات:وضع من أخرى أقسام في التالية الخطيرة الجانبية التفاعالت مناقشة تمت

-

-

-

-

-

-

فرط تفاعالت . )]5.1(واالحتياطات والتحذيرات المعبأة التحذيرات انظر [بالكبد التهاب تفاقم

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [الحساسية

العظام فقدان عيوب . )]5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [كلويضعف تفاقم أو جديدة بداية

التحذيرات انظر [المناعةتكوين إعادة متالزمة . )]5.7(واالحتياطات التحذيرات انظر [والتمعدن

.)]5.8(واالحتياطات

في المعبأة واالحتياطات والتحذيرات التحذيرات انظر [دهنيتنكس مع الحاد الكبد وتضخم اللبني الحماض

.)]59. (العلبة

التحذيرات انظر [Cالكبد والتهاب  1HIV-بفيروس المصابين المرضى في الكبدية المعاوضة إزالة

.)]5.10(واالحتياطات

.)]5.11(واالحتياطات التحذيرات انظر [البنكرياسالتهاب

-

-

السريريةالتجارب تجربة 6.1

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

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

السريرية.الممارسة في المالحظة المعدالت تعكس ال وقد

فوماراتديسوبروكسيل تينوفوفير الميفودين ، دولوتغرافير ،

األقل على واحدة جرعة وتلقوا عشوائي بشكل بالغاً شخصاً 833 اختيار تم  ، SINGLEفي : الساذجالعالج مواضيع

ثابتة جرعة أو يومياً واحدة مرة  lamivudineو  abacavirكبريتات من ثابتة جرعة مع  mg  50dolutegravirمن

الدراسة عالج تعمية تم (يومياً واحدة مرة  fumarate disoproxil tenofovir/  emtricitabine/  efavirenzمن

األحداث معدل كان أسبوعاً ، 144 خالل . )144األسبوع حتى 96 األسبوع من المفتوحة والتسمية 96 األسبوع خالل

ثابتة جرعة  +يومياً واحدة مرة مجم 50   دولوتغرافير تلقوا الذين األشخاص في 4٪ التوقف إلى أدت التي الضائرة

  /إمتريسيتابين  /إيفافيرينزمن ثابتة جرعة يتلقون الذين األشخاص في 14٪ و والميفودين أباكافير كبريتات من

يومياً.واحدة مرة فومارات ديسوبروكسيل تينوفوفير

من األقل على ٪ 2 في لوحظت شديدة إلى معتدلة شدة من  )(ARsالعالج عن الناشئة الضائرة التفاعالت

2.الجدول في مذكورة  SINGLEفي العالج ذراعي من أي في األشخاص

 )4إلى 2 من الصفوف (معتدلة كثافة بأقل المعالجة عن الناشئة العكسية التفاعالت 2. الجدول
)144األسبوع تحليل (واحدة تجربة في الساذجة المعالجة موضوعات في األقل على 2٪ وبتكرار

المفضل  /النظامجهاز فئة
شرط

أباكافير+مجم50   دولوتجرافير

والميفودينكبريتات
يومياواحدة مرة

)414=ن(

تينوفوفير  /إمتريسيتابين  /إيفافيرينز

فوماراتديسوبروكسيل

يومياواحدة مرة

)419 =ن (
نفسية

أرق

كآبة

طبيعيةغير أحالم

3٪

1٪

>1٪

3٪

2٪

2٪

العصبيالجهاز
٪5٪1<دوخة
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٪2٪2الراسصداع

الهضميالجهاز
غثيان

إسهال

>1٪

>1٪

3٪

2٪

العامةاالضطرابات
٪2٪2إعياء

أمتسرع الجلدتحت واألنسجة الجلد

>1٪6٪

والمتاهةاألذن
٪02دوار

الدوائي.واالندفاع الحاك ، الجلدي والطفح الحطاطي ، البقعي الجلدي والطفح البقعي ، الجلدي والطفح المعمم ، الجلدي والطفح الجلدي ، الطفح المجمعة: المصطلحات يشمل أ

 dolutegravirتلقوا الذين األشخاص من ٪ 4 و ٪ 7 بنسبة األولى الدرجة من أرق عن اإلبالغ تم ذلك ، إلى باإلضافة

هذه تكن لم التوالي. على  ، fumarate disoproxil tenofovirو  emtricitabineو  efavirenzمن الثابتة والجرعة

العالج.من تحد األحداث

المراكز متعددة دولية تجربة في الساذجة:الموضوعات حبال ، نقل مثبط متكامل ، العالج ، في الخبرة ذوي من

المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين من 719 اختيار تم  ، )SAILING) ، ING111762التعمية ومزدوجة

50   دولوتغرافير إما وتلقوا عشوائي بشكل القهقرية للفيروسات المضاد والعالج الخبرة ذوي من البشرية

ما من تتكون المحقق اختاره الذي الخلفية نظام مع يومياً مرتين مجم 400 رالتجرافير أو يومياً واحدة مرة مجم

األحداث معدالت كانت أسبوعاً ، 48 في األقل. على بالكامل نشط واحد عامل ذلك في بما عاملين ، إلى يصل

 +يومياً واحدة مرة  mg  50dolutegravirيتلقون الذين األشخاص في ٪ 3 التوقف إلى أدت التي الضائرة
الخلفية.نظام  +يومياً مرتين  mg  400raltegravirيتلقون الذين األشخاص في ٪ 4 و الخلفية نظام

العالج مجموعتي من أي في األقل على ٪ 2 تكرار مع شديدة إلى معتدلة شدة من الناشئ الوحيد  ARالعالج كان

نظام  +يومياً واحدة مرة مجم 50   دولوتغرافير يتلقون الذين األشخاص في  )354من 6 (٪ 2 اإلسهال ، هو

الخلفية.نظام  +يومياً مرتين مجم 400 رالتجرافير يتلقون الذين األشخاص في  )361من 5 (٪ 1 و الخلفية

 ARsحدثت : الخبرةذات والمعالجة السذاجة العالج تجارب في شيوعاً األقل العكسية التفاعالت لوحظت

نظام في  dolutegravirتلقوا الذين العالجية الخبرة ذوي أو الساذجين األشخاص من 2٪ من أقل في التالية

المحتملة.السببية العالقة وتقييم خطورتها بسبب األحداث هذه تضمين تم واحدة. تجربة أي في تركيبي

البطن ، من العلوي الجزء في آالم البطن ، انتفاخ البطن ، في ألم البطن ، في آالم : الهضميالجهاز اضطرابات

قيء.

الكبد.التهاب : الصفراويةالكبدية االضطرابات

العضل.التهاب : الهيكليةالعضلية االضطرابات

األول المقام في األحداث هذه لوحظت اإلكمال. أو السلوك أو المحاولة أو االنتحاري التفكير : نفسيةاضطرابات

أخرى.نفسية أمراض أو لالكتئاب سابق تاريخ لديهم الذين األشخاص في

الكلوي.القصور : والبوليةالكلوية االضطرابات
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حكة.: الجلدوتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

تدهور مع  )4إلى 2 من الصفوف (المختارة المختبر تشوهات : الساذجالعالج مواضيع :المختبرتشوهات

معروضة  SINGLEفي الموضوعات من 2٪ عن يقل ال ما في سمية درجة أسوأ وتمثل األساس خط من الدرجة

4.الجدول في معروض المختارة الدهون لقيم لوحظ الذي األساس خط من التغيير متوسط   3. الجدول في

تجربة في السذاجة العالج موضوعات في  )4إلى 2 الصفوف (المختارة المختبر تشوهات 3. الجدول
)144األسبوع تحليل (واحدة

المختبرمعلمة
المفضلةالمدة

أباكافير+مجم50   دولوتجرافير

والميفودينكبريتات
يومياواحدة مرة

)414 =ن (

  /إمتريسيتابين  /إيفافيرينز

فوماراتديسوبروكسيل تينوفوفير

يومياواحدة مرة

)419 =ن (
ALT

 )ULN ×5.0 إلى 2.5  (>2 الدرجة
)ULN ×5.0  (>4 إلى 3 الدرجة

3٪

1٪

5٪

>1٪

أست

 )ULN ×5.0 إلى 2.5  (>2 الدرجة
)ULN ×5.0  (>4 إلى 3 الدرجة

3٪

1٪

4٪

3٪

الكليالبيليروبين

 )ULN ×2.5 إلى 1.6 (2 الدرجة
)ULN ×2.5  (>4 إلى 3 الدرجة

>1٪

>1٪

>1٪

>1٪

كينازالكرياتين

 )ULN ×9.9 إلى 6.0 (2 الدرجة
)ULN ×10.0 (≥4 إلى 3 الدرجة

5٪

7٪

3٪

8٪

الدمفي السكر ارتفاع

 )ديسيلتر  /مجم250 إلى 126 (2 الدرجة

)ديسيلتر  /مجم250  (>3 الدرجة

9٪

2٪

6٪

>1٪

ليباز

 )ULN ×3.0 إلى 1.5  (>2 الدرجة
)ULN ×3.0  (>4 إلى 3 الدرجة

11٪

5٪

11٪

4٪

العدالتمجموع

 )109 ×0.99 إلى 0.75 (2 الدرجة
)109 ×0.75 (<4 إلى 3 الصف

4٪

3٪

5٪

3٪

ULN =للطبيعي األعلى الحد

في الساذج العالج موضوعات في السريعة الدهون قيم في األساس خط من التغيير متوسط   4. الجدول

)أ144األسبوع تحليل (واحدة تجربة
أباكافير+مجم50   دولوتجرافير

والميفودين
يومياواحدة مرة

)414 =ن (

تينوفوفير  /إمتريسيتابين  /إيفافيرينز

فوماراتديسوبروكسيل

يومياواحدة مرة

)419 =ن (

المختبرمعلمة
المفضلةالمدة

24.026.7)ديسيلتر  /ملغم(الكوليسترول

5.47.2)ديسيلتر  /ملغم(الكثافة عالي الدهني البروتين كوليسترول

16.014.6)ديسيلتر  /ملغم(الكثافة منخفض الدهني البروتين كوليسترول

13.631.9)ديسيلتر  /ملغم(الثالثية الدهون

في ذراع كل في موضوعاً 19 (التحليالت هذه من األساس خط عند الدهون خفض بعوامل الخاصة الموضوعات استبعاد تم أ

SINGLE: dolutegravir +  30 والميفودين أباكافير كبريتات من ثابتة جرعة= n  إمتريسيتابين  /إيفافيرينزمن الثابتة والجرعة/  

قيم آخر استخدام تم األساس ؛ خط بعد الدهون خفض عامل شخصاً وتسعون أربعة بدأ . )27 =ن فومارات ديسوبروكسيل تينوفوفير

كبريتات من ثابتة جرعة  + (dolutegravirالعامل استخدام عن توقفوا قد كانوا إذا عما النظر بغض  ء)الدوابدء قبل (العالج عند للصيام

abacavir  36 و= n lamivudine  36 من الثابتة والجرعة= n fumarate disoproxil tenofovir/  emtricitabine/  efavirenz(. 
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في لوحظت التي المختبرية التشوهات : ساذجةمواضيع حبال ، نقل مثبط متكاملة ، العالجية ، الخبرة ذوي من

الساذجة.العالج تجارب في شوهدت التي بالمالحظات مقارنة عام بشكل متشابهة كانت اإلبحار

المصابين لألشخاص سمُح 3 ، المرحلة تجارب في : Cالكبد التهاب فيروس أو   /و Bالكبد التهاب عدوى

أضعاف 5 األساسية الكبد كيمياء اختبارات تتجاوز أال بشرط بالتسجيل  Cفيروس عدوى أو   /و Bالكبد بالتهاب

المصاحبة بالعدوى المصابين األشخاص في األمان تعريف ملف كان عام ، بشكل الطبيعي. األعلى الحد

الكبد التهاب بعدوى المصابين غير األشخاص في لوحظت التي لتلك مشابهاً  Cأو   /و Bالكبد التهاب لفيروس

B  أوC ،  شذوذ معدالت أن من الرغم علىAST  وALT  بالتهاب المصابة الفرعية المجموعة في أعلى كانت

2 من الصفوف في شذوذ وجود لوحظ العالج. مجموعات لجميع سي بفيروس المشتركة العدوى أو   /و Bالكبد

بفيروس المصابين األشخاص مع مقارنة المشتركة بالعدوى المصابة  Cأو   /و Bالكبد التهاب في  4ALT إلى

واحدة مرة مجم 50 بجرعة ٪ 3 مقابل ٪ 18 في  dolutegravirيتلقون الذين األحادي البشرية المناعة نقص

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [يومياً.

األنبوبي اإلفراز تثبيط بسبب المصل كرياتينين يزيد  Dolutegravirأن ثبت : الكرياتينينمصل في التغييرات

في زيادة حدثت . .)12.2(السريرية الصيدلة انظر [الكلوية.الكبيبات وظيفة على التأثير دون للكرياتينين

األشخاص في أسبوعاً. 96 خالل مستقرة وظلت العالج من األولى األربعة األسابيع خالل المصل كرياتينين

لكل مجم -0.32 النطاق: (ديسيلتر لكل مجم 0.15 األساس خط من متوسط   تغيير لوحظ للعالج ، الساذجين

من للمقارنة قابلة الكرياتينين زيادات كانت العالج. من أسبوعاً 96 بعد  )ديسيلترلكل مجم 0.65 إلى ديسيلتر

العالجية.الخبرة ذوي األشخاص في متشابهة وكانت الخلفية  NRTIsقبل

مقارنة غير التسمية ، مفتوحة المراكز ، متعددة مستمرة تجربة عن عبارة :األطفالطب مواضيع في السريرية التجارب تجربة

من أقل إلى أسابيع 4 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال من البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً شخصاً 160 من يقرب لما

تم من أقل إلى 6 بين أعمارهم تتراوح الذين الساذجين األشخاص من العالجية ، الخبرة ذوي من شخصاً 46 منهم عاماً ، 18

.)]14.2(السريرية الدراسات  ، )8.4(محددة فئات في االستخدام انظر [Pl093 IMPAACTعاماً 18 تسجيل

أكثر قبل من 2 الدرجة من  ARsعن اإلبالغ تم بالبالغين. الخاصة لتلك مشابهاً الضار التفاعل تعريف ملف كان

الصلة ذات  ARsعن اإلبالغ يتم لم . )2 =ن (واإلسهال  )3 =ن (العدالت عدد انخفض واحد موضوع من

التوقف.إلى  ARsأي يؤد لم 4. أو 3 الدرجة من بالمخدرات

البيليروبين مرتفعة واحد موضوع من أكثر في عنها اإلبالغ تم التي 4 أو 3 الدرجة من المختبرية الشذوذات كانت

مماثلة الدم في الكرياتينين متوسط   في التغييرات كانت . )2 =ن (العدالت عدد وانخفاض  )3 =ن (الكلي

البالغين.عند لوحظت التي لتلك

TC3

يعانون الذين األطفال في الحاالت ، بعض في مميتاً كان الذي البنكرياس ، التهاب لوحظ : البنكرياسالتهاب

أخرى عوامل مع باالشتراك أو بمفردهم TC 3يتلقون الذين األطفال عند القهقرية الفيروسات مضادات من

 ٪)14(شخصاً 14 أصيب  ، )(NUCA2002الجرعة لتصعيد مفتوحة تجربة في القهقرية. للفيروسات مضادة

التهاب مضاعفات من ماتوا هؤالء من ثالثة TC .3باستخدام األحادي العالج تلقي أثناء البنكرياس بالتهاب

٪)18(شخصاً 12 هناك كان  ، )(NUCA2005التسمية مفتوحة ثانية تجربة في البنكرياس.
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اختيارهم تم شخصاً 236 في البنكرياس التهاب يالحظ لم  ، ACTG300التجربة في البنكرياس. التهاب تطور

الذين التجربة هذه في واحد موضوع في البنكرياس التهاب لوحظ زيدوفودين. إلى باإلضافة TC 3لـ عشوائيا ً

[للديدانوزيناألحادي العالج عن التوقف بعد وريتونافير زيدوفودين مع باالشتراك TC 3مفتوحة تسمية تلقوا
.)]5.8(واالحتياطات التحذيرات انظر

TDF

تم : البالغين-1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين في تجربة السريرية التجارب من السلبية الفعل ردود

المضادة األخرى الطبية المنتجات مع باالشتراك أو وحده  TDFباستخدام شخص 12000 من أكثر عالج

الوصول وبرامج السريرية التجارب في أسبوعاً 215 إلى يوماً 28 من تتراوح لفترات القهقرية للفيروسات

من أكثر تلقى السريرية ؛ التجارب في يومياً واحدة مرة مجم  300TDF شخص 1500 من أكثر تلقى الموسعة.

الموسعة.الوصول برامج في  TDFموضوع 11000

تم التي  )4إلى 2 من الصفوف 10٪ ، يساوي أو من أكبر حدوث (شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت تشمل

واأللم والصداع واإلسهال الجلدي الطفح للرقابة الخاضعة الكبيرة الثالثة السريرية التجارب من أي من تحديدها

والغثيان.والوهن واالكتئاب

هناك كان 903 ، الدراسة في -1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين البالغين األشخاص في المعدنية:العظام كثافة في التغييرات

 )يتلقونالذين األشخاص في القطني الفقري العمود عند بالعظام المعادن كثافة في األساس خط من المئوية النسبة في بكثير أكبر انخفاض
3.9± -2.2٪efavirenz ) + TC 3+ TDF  ستافودين يتلقون الذين األشخاص مع مقارنة( + 1.0- ±4.6٪efavirenz ) + TC 3 144 خالل

في 4.5  ±-2.4٪ مقابل  TDFفي 3.5  ±-2.8٪ (العالج مجموعتي بين متشابهة الورك في بالعظام المعادن كثافة في التغييرات كانت أسبوعاً.

واستمر التجربة من أسبوعاً 48 إلى 24 أول في بالعظام المعادن كثافة في االنخفاض معظم حدث المجموعتين ، كلتا في . )ستافودينمجموعة

عولجوا الذين األشخاص من 21٪ مقابل  TDFبعظام عولجوا الذين األشخاص من بالمائة وعشرون ثمانية 144. األسبوع حتى االنخفاض هذا

عن اإلبالغ تم الورك. في بالعظام المعادن كثافة من 7٪ أو الفقري العمود في بالعظام المعادن كثافة من 5٪ عن يقل ال ما فقد بستافودين

باإلضافة ستافودين. مجموعة في أشخاص 6 و  TDFمجموعة في مواضيع 4 في  )والقدميناليدين أصابع باستثناء (سريرياً الصلة ذات الكسور

المصل ، بعظام الخاص القلوي الفوسفاتاز (العظام الستقالب البيوكيميائية الواسمات في كبيرة زيادات هناك كانت ذلك ، إلى

1.25 و درقية الجار الغدة هرمون من أعلى ومستويات  )البوليتيلوببتيد  Nوببتيد  ، Cالمصل تيلوببتيد وببتيد المصل ، أوستيوكالسين

هذه أدت بالعظام ، الخاص القلوي الفوسفاتيز باستثناء ذلك ، ومع ستافودين ؛ مجموعة إلى نسبة  TDFمجموعة في د فيتامين مستويات

ذلك ، ومع ستافودين ؛ مجموعة إلى نسبة  TDFمجموعة في  )د(فيتامين مستويات 25 الطبيعي النطاق ضمن القيم بقاء إلى التغييرات

في  )د(فيتامين مستويات 25 الطبيعي النطاق ضمن القيم بقاء إلى التغييرات هذه أدت بالعظام ، الخاص القلوي الفوسفاتيز باستثناء

القيم بقاء إلى التغييرات هذه أدت بالعظام ، الخاص القلوي الفوسفاتيز باستثناء ذلك ، ومع ستافودين ؛ مجموعة إلى نسبة  TDFمجموعة

.)]5.7(واالحتياطات التحذيرات انظر [الطبيعيالنطاق ضمن

التسويقبعد ما تجربة 6.2

الضائرة التفاعالت تحديد تم السريرية ، التجارب من عنها اإلبالغ تم التي الضائرة التفاعالت إلى باإلضافة

وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير ألقراص الفردية المكونات من لكل التسويق بعد ما استخدام أثناء التالية

غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً فومارات. ديسوبروكسيل

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن من فليس معروف ،

دولوتغرافير

كبديةسمية حاد ، كبدي فشل الصفراوية:الكبدية االضطرابات

الوزنزيادة التحقيقات:
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عضليألم مفصلي ، ألم : الهيكليالعضلي الجهاز

القلقالنفسي:الطب

TC3

الجسمدهون تراكم   /توزيعإعادة : ككلالجسد

الدمفي السكر ارتفاع : الغذائيوالتمثيل الصماء الغدد

ضعف: عام

في يتقدم الذي الشديد الدم وفقر النقية الحمراء الخاليا تنسج عدم ذلك في بما (الدم فقر : وليمفاويةهيمية

)العالج

بعد ما تفاقم ، )]5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [كبديدهني تنكس و لبني حماض : والبنكرياسالكبد

)]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [Bالكبد التهاب من العالج

الشرىالمفرطة ، الحساسية : الحساسيةفرط

الربيداتانحالل  ، CPKارتفاع العضالت ، ضعف : الهيكليالعضلي الجهاز

حكةالشعر ، تساقط : جلد

TDF

وعائيةوذمة ذلك في بما تحسسي ، فعل رد : المناعيالجهاز اضطرابات

الدمفوسفات نقص الدم ، بوتاسيوم نقص لبني ، حماض : والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

التنفسضيق : والمنصفوالصدر التنفسي الجهاز اضطرابات

البطنفي آالم األميليز ، زيادة البنكرياس ، التهاب : الهضميالجهاز اضطرابات

 GTشيوعاً األكثر (الكبد إنزيمات زيادة الكبد ، التهاب الكبدي ، الدهني التنكس : الصفراويةالكبدية االضطرابات

gamma ALT ، AST(

متسرع: الجلدوتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

العظام آالم في يتجلى (العظام لين الربيدات ، انحالل : الضامةواألنسجة الهيكلية العضلية االضطرابات

عضلياعتالل عضلي ، ضعف  ، )كسورحدوث في تسهم قد والتي

فانكوني ، متالزمة الحاد ، األنبوبي النخر الكلوي ، الفشل الحاد ، الكلوي الفشل : والبوليةالكلوية االضطرابات

الكاذب السكري  ، )الحادةالحاالت ذلك في بما (الخاللي الكلية التهاب القريب ، الكلوي األنابيب اعتالل

التبول.البروتينية ، البيلة الكرياتينين ، زيادة الكلوي ، القصور الكلوي ،

القوةفقد : اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات
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األنبوب العتالل كنتيجة أعاله ، الجسم نظام عناوين تحت المدرجة التالية ، العكسية التفاعالت تحدث قد

واالعتالل العضلي ، والضعف الدم ، بوتاسيوم ونقص العظام ، وتلين الربيدات ، انحالل القريب: الكلوي

الدمفوسفات ونقص العضلي ،

الدواءتفاعالت 7

األخرىللعوامل الدوائية الحرائك على  TDFأو TC 3أو  Dolutegravirتأثير 7.1

دولوتغرافير:

وناقل  )مترميكرو OCT2 )IC50=  1.93الكلوية ، العضوية الكاتيونات ناقالت  dolutegravirمنع المختبر ، في

 dolutegravirيمنع الحي ، الجسم في . )ميكرومتر50=  6.34(ICلتر  )(MATEوالسموم األدوية متعدد بثق

تركيزات من  Dolutegravirيزيد قد . MATElوربما  OCT2تثبيط طريق عن للكرياتينين األنبوبي اإلفراز

انظر [)5الجدول  ، metforminو  (MATE1 dofetilideأو  OCT2عبر منها التخلص يتم التي لألدوية البالزما

.)]7.3(الدوائية التفاعالت  ، )4(االستعمال موانع

ميكرو OAT)( IC)1 50=  2.12العضوي األنيون ناقل القاعدية ، الكلى ناقالت  dolutegravirمنع المختبر ، في

البالزما تركيزات  dolutegravirيغير لم الحي ، الجسم في ذلك ، ومع . )ميكرومترIC50=  1.97( OAT3و  )متر

.OAT3و  OAT1وركائز األمينية ، شبه الهيبورات أو  tenofovirلـ

 ، CYP3A ، CYP2D6السيتوكروم التالي:  )مترميكرو 50 من أكبر dolutegravir )IC50يمنع لم المختبر ، في

CYP2Cl9 ، CYP2C9 ، CYP2C8 ، CYP2B6 ، CYP2A6 ، P450 )CYP( 1A2 ،  فوسفات ثنائي اليوريدين

UDP)(  ترانسفيراز -جلوكورونوسيلUDP)(  ترانسفير -جلوكورونوسيلgp( ،  الثدي سرطان مقاومة بروتين

BCRP)( ،  الصفراء ملح تصدير مضخةBSEP)( ،  عضوي أنيون ناقل ببتيد بوليOATP)( OCT1 ، OATP1B3 ، 

B1 ، 1 المتعددة األدوية مقاومة بروتينMRP)(  ، 2 أوMRP4 . دولوتغرافير يحفز لم المختبر ، فيCYP1A2  أو

CYP2B6  أوCYP3A4 .ً دولوتغرافير يؤثر أن يتُوقع ال الدوائي ، التفاعل تجارب ونتائج البيانات هذه على بناء

الناقالت.أو اإلنزيمات هذه ركائز تشكل التي لألدوية الدوائية الحرائك على

TDFأو TC 3أو  Dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على األخرى العوامل تأثير 7.2

دولوتغرافير:

أيضاً هو  CYP3A. Dolutegravirمن المساهمة بعض مع  UGT1A1بواسطة  Dolutegravirاستقالب يتم

قد والناقالت اإلنزيمات هذه تحفز التي األدوية المختبر. في  gp-Pو  BCRPو  UGT1A9و  UGT1A3من ركيزة

.dolutegravirلـ العالجي التأثير من وتقلل البالزما في  dolutegravirتركيز من تقلل

تركيز زيادة إلى اإلنزيمات هذه تثبط التي األخرى واألدوية  dolutegravirلـ المتزامن التناول يؤدي قد

dolutegravir  البالزما.في

عن  etravirineتأثير تخفيف تم ولكن البالزما ، في  dolutegravirتركيزات من كبير بشكل  Etravirineقلل

تخفيفه يتم أن المتوقع ومن  ، ritonavir/  darunavirأو  ritonavir/  lopinavirلـ المتزامن التناول طريق

.)]12.3(السريري األدوية علم  ، )7.3(الدوائية التفاعالت انظر [)5الجدول ( ritonavir/  atazanavirبواسطة
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.OATP1B3أو  OATP1B1من ركيزة دولوتغرافير يكن لم المختبر ، في

TDFأو TC 3أو  Dolutegravirمع الهامة الدوائية التفاعالت 7.3

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص باستخدام إجراؤه تم دواء مع دوائي تفاعل تجارب هناك تكن لم

disoproxil tenofovir  الثابتة.الجرعة ذات

دولوتغرافير:

إلى إما التوصيات هذه تستند دولوتغرافير. مع الدوائية للتفاعالت نتيجة سريرية توصيات 5 الجدول يقدم

سلبية أحداث حدوث وإمكانية للتفاعل المتوقع الحجم بسبب المتوقعة التفاعالت أو الدوائي التفاعل تجارب

..)12.3(السريرية الصيدلة انظر [الفعالية.فقدان أو خطيرة

إلى بالنسبة مهمة تكون أن يحتمل التي الدوائية التفاعالت من وغيرها المؤكدة الدوائية التفاعالت 5. الجدول

Dolutegravir : التفاعالت أو الدوائي التفاعل تجارب على بناء ًالنظام أو الجرعة في تعديالت بإجراء يوصى قد

المتوقعة
المصاحبةالمخدرات

فصل:
الدواءاسم

تركيزعلى تأثير
Dolutegravirأو   /و

المصاحبةالمخدرات
السريريالتعليق

1HIV-للفيروسات المضادة العوامل

النوكليوزيدغير عكس
 المنتسخة:إنزيم مثبطات

أإيترافيرين

والميفودين دولوتغرافير أقراص باستخدام ينصح الدولوتغرافير ↓

إيترافيرين مع فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير

أو ريتونافير   /ألتازانافيرالمتزامن التناول دون

ريتونافير.  /لوبينافيرأو ريتونافير   /دارونافير

النوكليوزيدغير عكس
 المنتسخة:إنزيم مثبطات

أايفافيرينز

من مجم 50 مقدارها إضافية جرعة تناول يجبدولوتغرافير ↓

أقراص عن ساعة 12 بمقدار مفصولة دولوتغرافير ،

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

.)]2.3(والتعاطي الجرعة انظر [فومارات.

النوكليوزيدغير عكس
 المنتسخة:إنزيم مثبطات

نيفيرابين

 dolutegravirأقراص مع المتزامن التناول تجنبدولوتغرافير ↓

 fumarate disoproxilو  lamivudineو

tenofovir  ًلتقديم كافية بيانات وجود لعدم نظرا

الجرعات.توصيات

البروتياز:مثبط
أريتونافير  /فوسامبرينافير

أريتونافير  /تيبرانافير

من مجم 50 مقدارها إضافية جرعة تناول يجبدولوتغرافير ↓

أقراص عن ساعة 12 بمقدار مفصولة دولوتغرافير ،

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

.)]2.3(والتعاطي الجرعة انظر [فومارات.

آخرونوكالء
دولوتجرافير أقراص مع المتزامن التناول يمُنعدوفيتيليد-دوفيتيليد

[فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين
نرى

).]4(موانع
من مجم 50 مقدارها إضافية جرعة تناول يجبدولوتغرافير ↓أكاربامازيبين

أقراص عن ساعة 12 بمقدار مفصولة دولوتغرافير ،

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

.)]2.3(والتعاطي الجرعة انظر [فومارات.

دولوتغرافير ،مع المتزامن التناول تجنبدولوتغرافير ↓اوكسكاربازيبين
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الفينيتوين

الفينوباربيتال

القديس عشبة (جونسانت نبتة

)يوحنا

الميفودين ،

فومارات

كافٍغير

التوصيات.

وتينوفوفير

ألنأقراص

إجراؤهاالمطلوب البيانات

ديسوبروكسيل

هناك

الجرعات

متعددة الكاتيونات على تحتوي التي األدوية

:)Alأو  Mgمثل (التكافؤ
أو أالكاتيونعلى المحتوية الحموضة مضادات

المسهالت

سوكرالفات

المخزنةاألدوية

وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص تناولدولوتغرافير ↓

6 بعد أو ساعتين قبل فومارات ديسوبروكسيل

على تحتوي التي األدوية تناول من ساعات

التكافؤ.متعددة كاتيونات

بما الفم ، طريق عن الحديد أو الكالسيوم مكمالت

المتعددةالفيتامينات ذلك في

أالحديدأو الكالسيوم على تحتوي

و  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناولدولوتغرافير ↓

fumarate disoproxil tenofovir  ساعتين قبل

تحتوي التي المكمالت تناول من ساعات 6 بعد أو

يمكن ذلك ، من بدال ًالحديد. أو الكالسيوم على

على تحتوي التي والمكمالت دولوتغرافير تناول

الطعام.مع الحديد أو الكالسيوم

لتقييم الميتفورمين وصف معلومات إلى ارجعميتفورمين ↑ميتفورمين

 DOVATOلـ المتزامن االستخدام ومخاطر فائدة

والميتفورمين.

من مجم 50 مقدارها إضافية جرعة تناول يجبدولوتغرافير ↓أريفامبين

أقراص عن ساعة 12 بمقدار مفصولة دولوتغرافير ،

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

.)]2.3(والتعاطي الجرعة انظر [فومارات.

.التفاعللحجم 9 الجدول أو 8 الجدول  )12.3(السريرية الصيدلة انظر أ

TDF:

الموصوفة الدوائية التفاعالت تستند سريرياً. المهمة أو المؤكدة الدوائية بالتفاعالت قائمة 6 الجدول يقدم

..)12.3(السريرية الصيدلة انظر [TDFباستخدام أجريت دراسات إلى

على بناء ًالنظام أو الجرعة في بالتغيير يوصى قد : TDFلـ الدوائية التفاعالت أوهامثابت 6. الجدول
الدوائيالتفاعل تجارب

المصاحبةالمخدرات

الدواءاسم الفئة:
علىيأثر

بتركيز
السريريالتعليق

NRTI:
ديدانوزين

من مكون وهو  ، TDFيتلقون الذين المرضى مراقبة يجبديدانوزين ↑

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص

disoproxil tenofovir ،  عن بحثاً كثب عن وديدانوزين

استخدام عن التوقف بالديدانوزين. المرتبطة الضائرة التفاعالت

السلبية الفعل ردود من يعانون الذين المرضى في ديدانوزين

العالية التركيزات تؤدي أن يمكن ديدانوسين. المرتبطة

المرتبطة الضائرة التفاعالت تحفيز إلى للديدانوزين

العصبي. واالعتالل البنكرياس التهاب ذلك في بما بالديدانوزين ،

 TDFيتلقون الذين المرضى في  + CD4خاليا تعداد قمع لوحظ

يومياً.ملغ 400 ديدانوزين مع

جرعة قلل كجم ، 60 عن وزنهم يزيد الذين المرضى في

مشتركبشكل تناولها عند مجم 250 إلى الديدانوزين
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جرعة قلل كجم ، 60 عن وزنهم يقل الذين المرضى في . TDFمع

تناوله عند . TDFمع تناولها يتم عندما مجم 200 إلى الديدانوزين

®Videxو  fumarate disoproxil tenofovirمشترك ، بشكل

أقل (خفيفة وجبة مع أو الصيام ظروف تحت  ECتناول يمكن -

.)دهون20٪ حرارية ، سعرة 400 من

البروتياز-1 البشرية المناعة نقص فيروس

مثبطات:
و  lamivudineو  dolutegravirأقراص مع تناوله عندأتازانافير ↓

fumarate disoproxil tenofovir ،  إعطاء يجبmg  300

atazanavir  معmg  100ritonavir. أتازانافير

ريتونافير  /لوبينافير

ريتونافير  /أتازانافير

ريتونافير  /دارونافير

و  dolutegravirأقراص يتلقون الذين المرضى راقبتينوفوفير

lamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir  بالتزامن

أو بالريتونافير المعزز  atazanavirأو  ritonavir/  lopinavirمع

darunavir  بـ المرتبطة الضائرة للتفاعالت بالريتونافير المعزز

TDF . أقراص أوقفdolutegravir  وlamivudine  و

fumarate disoproxil tenofovir  يصابون الذين المرضى في

.TDFبـ مرتبطة سلبية فعل بردود

سيالوبائي الكبد التهاب فيروسات مضاد

عمالء:
فيلباتاسفير  /سوفوسبوفير

  /فيالتاسفير  /سوفوسبوفير

فوكسيالبريفير

و  dolutegravirأقراص يتلقون الذين المرضى مراقبةتينوفوفير

lamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir  بالتزامن

®فوسفيأو  )فيالتاسفير  /سوفوسبوفير(®EPCLUSAمع

 )فوكسيالبريفير  /فيلباتاسفير  /سوفوسبوفير(
.TDFبـ المرتبطة الضائرة للتفاعالت

و  dolutegravirأقراص يتلقون الذين المرضى مراقبةسوفوسبوفير  /ليديباسفير

lamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir  بالتزامن

مثبط بدون  )سوفوسبوفير  /ليديباسفير(®HARVONIمع

البروتيني األنزيم مثبطات تركيبة أو ريتونافير   /1HIV-البروتياز

cobicistat/  -1HIV  بـ المرتبطة الضائرة للتفاعالتTDF . في

و  lamivudineو  dolutegravirأقراص يتلقون الذين المرضى

fumarate disoproxil tenofovir  مع بالتزامنHARVONI®

1HIV-بروتياز أو ريتونافير   /1HIV-بروتياز ومثبط

عالج أو  HCVبديل اعتبارك في ضع  ، cobicistat  /مثبطمزيج

تراكيز سالمة إثبات يتم لم حيث القهقرية ، للفيروسات مضاد

tenofovir  المتزامن التناول كان إذا اإلعداد. هذا في المتزايدة

.TDFبـ المرتبطة العكسية التفاعالت بمراقبة فقم ضرورياً ،

شامال.ًليس الجدول هذا أ.

نقص = ↓زيادة ،  = ↑ب.

الكلى:وظائف على تؤثر التي األدوية

المتزامن التناول يؤدي قد  .)]12.3(السريرية الصيدلة انظر [الكلىطريق عن األول المقام في  Tenofovirمن التخلص يتم

عن منها التخلص يتم التي األدوية مع  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirألقراص

مشترك. بشكل تناوله يتم الذي الدواء أو   /و tenofovirمن المصل تركيزات زيادة إلى النشط األنبوبي اإلفراز طريق

فاالسيكلوفير ، جانسيكلوفير ، سيدوفوفير ، األسيكلوفير ، الحصر ، ال المثال سبيل على األمثلة ، بعض تشمل

غير االلتهاب مضادات أو العالية والجرعات  ، )الجنتاميسينالمثال ، سبيل على (أمينوغليكوزيدات فالغانسيكلوفير ،

الكلىتقلل التي األدوية . )]5.6(واالحتياطات التحذيرات انظر [المتعددةالستيروئيدية
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تينوفوفير.تركيز من تزيد قد وظيفة

أديفوفير (هيبسيرا مع فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص بإدارة تقم ال

.)ديبيفوكسيل

العضوية:الكاتيونية للناقالت المثبطة األدوية

ديسوبروكسيل تينوفوفير وأقراص الميفودين ، دولوتغرافير ، مكونات أحد وهو TC ، 3من التخلص يتم

األدوية مع التفاعالت إمكانية في النظر يجب الكاتيوني. النشط العضوي اإلفراز طريق عن البول في فومارات ،

الكلوي اإلفراز هو منها للتخلص الرئيسي الطريق يكون عندما خاصة ًمتزامن ، بشكل تناولها يتم التي األخرى

ال . .)12.3(السريرية الصيدلة انظر [)تريميثوبريمالمثال ، سبيل على (العضوي الكاتيوني النقل نظام عبر النشط

الخاصة لتلك مماثلة كلوية تصفية آليات لها التي األخرى األدوية مع بالتفاعالت يتعلق فيما متاحة بيانات توجد

TC.3بـ

السوربيتول:

جرعة على يعتمد انخفاض إلى والسوربيتول الالميفودين من المفردة للجرعات المتزامن التناول أدى

الصيدلة انظر [TC3مع السوربيتول على المحتوية األدوية استخدام تجنب اإلمكان ، عند TC .3في السوربيتول

..)12.3(السريرية

Dolutegravirمع سريرياً كبيرة تفاعالت على تحتوي ال التي األدوية 7.4

لألدوية الدوائية الحرائك على مناسب سريري تأثير  dolutegravirلـ يكن لم الدوائي ، التفاعل تجارب في

على تحتوي التي الفموية الحمل وموانع ريلبيفيرين ، ميدازوالم ، ميثادون ، تينوفوفير ، داكالتاسفير ، التالية:

الدوائية الحرائك لبيانات المتقاطعة الدراسات مقارنات باستخدام استراديول. وإيثينيل نورجيستيمات

التالية: لألدوية الدوائية الحرائك على يؤثر  dolutegravirأن يبدو ال متفاعل ، دواء لكل التاريخية

atazanavir  وdarunavir  وefavirenz  وetravirine  وfosamprenavir  وlopinavir  وritonavir  و

boceprevir.

dolutegravir.  لـ الدوائية الحرائك على سريرياً مهم تأثير لها يكن لمomeprazole and، rifabutin، 

prednisone، daclatasvir، boceprevir، tenofovir، rilpivirine، ritonavir/  lopinavir، ritonavir/  

Darunavir

محددةسكانية مجموعات في استخدم8

الحمل8.1

المخاطرملخص

العصبي األنبوب في عيوب لحدوث متزايداً احتماالً المالحظة على قائمة دراسة من األولية البيانات حددت

في فومارات ، ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير مكونات أحد وهو دولوتغرافير ، إعطاء عند

العيوب ألن نظراً نوندولوتغرافير. على المحتوية القهقرية الفيروسات مضادات بأنظمة مقارنة ًالحمل وقت

األجنة فإن الحمل ، من األولى الستة األسابيع خالل الحمل منذ تحدث العصبي األنبوب بإغالق المتعلقة

محتمل. لخطر معرضة الحمل من األولى الستة األسابيع خالل الحمل وقت من  dolutegravirل المعرضة

 ، )الدماغعلى القدرة وعدم الدماغية القيلة (األربعة الخلقية العيوب من اثنان يحدث قد ذلك ، إلى باإلضافة

األنبوب بعيوب األحيان من كثير في تسميتها من الرغم على دولوتغرافير ، استخدام مع لوحظت والتي

خالل ولكن الحمل ، من أسابيع 6 بعد الزمنية الفترة تكون قد والتي العصبي ، األنبوب إغالق بعد العصبي ،

األولى.الثالثة األشهر
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في  dolutegravirاستخدام تجنب بدقة ، تحديده يتم ال قد الحمل تاريخ وألن  dolutegravirاستخدام مع

الرضع عند العصبي األنبوب في عيوب أي عن اإلبالغ يتم لم الحمل. من األولى الثالثة األشهر خالل الحمل وقت

.)البياناتانظر (الحملمن األولى الثالثة األشهر بعد دولوتغرافير دواء تناول بدأن ألمهات المولودين

األولى ، الثالثة األشهر خالل  dolutegravirتناول أثناء الحمل تأكيد تم إذا أو للحمل خطط هناك كانت إذا

على المحتملة المخاطر حول والبالغات الحوامل للمراهقات المشورة تقديم أمكن. إن بديل نظام إلى فانتقل

الحمل.من األولى الثالثة األشهر وحتى الحمل وقت من لدولوتغرافير المعرض الجنين

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص استخدام حول كافية بشرية بيانات توجد ال

المتاحة البيانات تظُهر واإلجهاض. الخلقية للعيوب بالعقاقير المرتبطة المخاطر لتقييم الحمل أثناء فومارات

اإلجمالية الخلقية العيوب معدل في فرق وجود عدم القهقرية الفيروسات بمضادات الحمل سجل من

الرئيسية الخلقية للعيوب األساسي المعدل مع مقارنة فومارات ديسوبروكسيل تينوفوفير أو للالميفودين

نرى( )( MACDPأتالنتا متروبوليتان في الخلقية العيوب لبرنامج أمريكية مرجعية مجموعة في 2.7٪ البالغ

عموم في معروف. غير إليهم المشار للسكان واإلجهاض الرئيسية الخلقية للعيوب األساسي الخطر . ) بيانات

حاالت في واإلجهاض الرئيسية الخلقية للعيوب التقديري األساسي المعدل يبلغ المتحدة ، الواليات سكان

التوالي.على 20٪ إلى 15٪ و 4٪ إلى 2٪ سريرياً بها المعترف الحمل

التعرض عند دولوتغرافير مع ضارة نمائية نتائج على دليل أي يالحظ لم الحيواني ، التكاثر دراسات في

البشرية للجرعة األقصى الحد عند اإلنسان تعرض  )الفئران(مرة 27 وحوالي  )األرانب(من أقل  )(AUCالجهازي

لألرانب الفم طريق عن الالميفودين إعطاء أدى . )البياناتانظر (dolutegravirمن  )(MRHDبها الموصى

السريرية الجرعة غرار على  )(AUCالجهازي التعرض عند بالجنين اإلصابة إلى األعضاء تكوين أثناء الحوامل

للفئران الفم طريق عن الالميفودين تناول عند التطور على سلبية آثار أي يالحظ لم ذلك ، ومع بها ؛ الموصى

البياناتانظر (بهاالموصى السريرية الجرعة من مرة 35  )(Cmaxالبالزما بتركيزات األعضاء تكوين أثناء الحوامل

ضعف  )تينوفوفير(2.7 و  )(14TDF تعرضات   /بجرعات TDFإعطاء عند ضارة تطورية آثار أي يالحظ لم . )

.)البياناتانظر (TDFمن بها الموصى اليومية الجرعة

بيانات

البشريةالبيانات

4 عن اإلبالغ تم بوتسوانا ، في الوالدة نتائج لمراقبة جارية دراسة في 2018 ، مايو من اعتباراً دولوتغرافير:

على تحتوي ألنظمة تعرضن ألمهات  ٪)0.94(والدة 426 أصل من العصبي األنبوب عيوب من حاالت

 )11،300  /14(0.12٪ العصبي األنبوب عيب انتشار معدالت كانت بالمقارنة ، الحمل. وقت في دولوتغرافير
البشرية. المناعة نقص بفيروس المصابة غير الذراع في  )66،057/61(0.09٪ و دولوتغرافير غير الذراع في

وانعدام الدماغية ، القيلة من لكل واحدة حالة  dolutegravirباستخدام عنها اإلبالغ تم حاالت أربع تضمنت

دواء تناول بدأت المرأة يولد طفل أي لدى يكن لم الدماغ. وانعدام السحائية ، النخاعية والقيلة الدماغ ،

.)2812 =ن (العصبي األنبوب في عيب الحمل أثناء دولوتغرافير

بعد ما وبيانات السريرية والتجارب  APRذلك في بما أخرى مصادر من اآلن حتى تحليلها تم التي البيانات

دولوتغرافير.باستخدام العصبي األنبوب عيوب مخاطر لمعالجة كافية غير التسويق
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TC:3 ًمن المرتقبة التقارير إلى استناداAPR  لـ تعرض حالة 11000 من ألكثرTC 3 إلى أدى مما الحمل أثناء

المخاطر بين فرق هناك يكن لم  ، )األولىالثالثة األشهر في تعرض 4500 من أكثر ذلك في بما (حية والدة

المرجعيين السكان من ٪ 2.7 الخلفية في الخلقي الخلل معدل مع مقارنة TC 3لـ الخلقية للعيوب اإلجمالية

 )to ٪CI: 2.6٪3.6 95٪ (3.1٪ األحياء المواليد في العيوب انتشار معدل كان . MACDPمن المتحدة للواليات
في التعرض بعد  )CI: 2.5٪٪3.3 ، 95٪ (2.8٪ و TC 3على تحتوي ألنظمة األول األثلوث في التعرض بعد

TC.3على تحتوي أنظمة إلى الثالث   /الثانياألثلوث

إفريقيا. جنوب في أجريتا سريريتين تجربتين خالل الحوامل النساء في TC 3لـ الدوائية الحرائك دراسة تمت

مرتين TC 3مجم 150 باستخدام الحمل من أسبوعاً 36 عند امرأة 16 في الدوائية الحرائك التجارب قيمت

مع يومياً مرتين الميفودين مجم 150 باستخدام الحمل من أسبوعاً 38 عند نساء 10 و زيدوفودين ، مع يومياً

مضادات غيره. دون يومياً مرتين مجم 300TC 3 باستخدام الحمل من أسبوعاً 38 عند نساء 10 و زيدوفودين ،

TC 3تركيزات كانت الفعالية. معلومات لتوفير تشغيلها أو التجارب هذه تصميم يتم لم القهقرية. الفيروسات

جمع تم األشخاص ، من فرعية مجموعة في السري. والحبل والوليد األم مصل عينات في متشابهة عام بشكل

على بناء ًالبشر. عند المشيمة يعبر TC 3أن وأكدوا الطبيعي األغشية تمزق بعد األمنيوسي السائل من عينات

12.إلى TC 3 3.9 (1.2األمنيوسي السائل تركيزات  )المدى(متوسط   كان الوالدة ، عند محدودة معطيات

TDF: ًلـ التعرض من المرتقبة التقارير إلى استناداAPR  على المحتوية لألنظمةTDF  إلى أدى مما الحمل أثناء

الثالث   /الثانيالثلث في تعرضاً 1،475 و الحمل من األول الثلث في تعرضاً 3342 ذلك في بما (حية والدة

الوالدة خلل معدل مع مقارنة  TDFمع الشاملة الرئيسية الخلقية العيوب في زيادة هناك تكن لم  ، )الحملمن

الخلقية العيوب انتشار كان . MACDPلـ أمريكية مرجعية سكانية مجموعة في ٪ 2.7 بنسبة الخلفية في

لألنظمة األول األثلوث في التعرض مع  ٪)2.8 إلى ٪  CI: 1.8٪ 95 (٪ 2.3 األحياء المواليد في الرئيسية

إلى٪  CI: 1.4٪ 95 (٪ 2.1 و  ، TDFعلى المحتوية

.TDFعلى المحتوية لألنظمة الحمل من الثالث   /الثانيالثلث تعرض مع  )3.0٪

 TDFلـ المعرضة الحمل حاالت في الشاملة الرئيسية الخلقية للعيوب  APRمن المحتملة التقارير مقارنة تتم

 MACDPاستخدام  APRلـ المنهجية القيود تشمل المتحدة. الواليات في الرئيسية الوالدة عيوب معدل مع

باإلضافة والسكان ، المنهجية في االختالفات خارجي مقارن استخدام قيود تشمل خارجية. مقارنة كمجموعة

األساسي.المرض بسبب االلتباس إلى

الحيوانبيانات

يومياً كيلوغرام لكل مجم 1000 إلى يصل بمعدل الفم طريق عن  Dolutegravirإعطاء تم : دولوتغرافير

من الحمل عند وللجرذان التوالي ، على 18 إلى 6 ومن 17 إلى 6 من الحمل أيام في الحوامل واألرانب للجرذان

تطور أو  )واألرانبالجرذان (الجنين على ضارة آثار توجد ال 20. اليوم الوالدة ، بعد   /اإلرضاعإلى السادس اليوم

 )(AUCالجهازي التعرض كان األعضاء ، تكوين أثناء اختبارها. تم جرعة أعلى حتى  )الجرذان(الوالدة بعد   /قبلما
ضعف 27 حوالي كان الفئران وفي  MRHDفي البشر لدى التعرض من أقل األرانب في  dolutegravirإلى

للنسل الجسم وزن انخفاض لوحظ الوالدة ، بعد   /قبلالفئران نمو دراسة في . MRHDفي البشر تعرض

.)MRHDفي اإلنسان تعرض ضعف 27 حوالي (لألم سامة بجرعة الرضاعة أثناء النامي

TC3 : إعطاء تمTC 3 و )اليومفي كيلوجرام لكل مجم 4000 و 600 و 90 عند (الحوامل للفئران الفم طريق عن
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 )اليومفي كيلوجرام لكل مجم 90 و 40 و 15 وعند اليوم في كيلوجرام لكل مجم 1000 و 300 و 90 عند (األرانب
على دليل أي يالحظ لم . ])أرنب[20 إلى 8 ومن  ]جرذ[16 إلى 7 من الحمل أيام في (األعضاء تكوين أثناء

البالزما تركيزات تنتج التي الجرعات عند واألرانب الجرذان في الالميفودين بسبب جنينية تشوهات حدوث

Cmax)(  األجنة على دليل شوهد بها. الموصى اليومية بالجرعة البشري التعرض من أعلى مرة 35 حوالي

ما هناك يكن لم ولكن البشر ، في لوحظت التي لتلك مماثلة  )(AUCللنظام التعرض عند األرانب في المبكرة

اليومية بالجرعة البشري التعرض من أعلى مرة Cmax)(  35البالزما بتركيزات الفئران في التأثير هذا إلى يشير

المشيمة. عبر الجنين إلى ينتقل TC 3أن الحوامل الفئران على أجريت التي الدراسات أظهرت بها . الموصى

و 180 بجرعات الفم طريق عن TC 3إعطاء تم الفئران ، في الوالدة وبعد قبل التنمية   /الخصوبةدراسة في

يتأثر لم الدراسة ، في . )الوالدةبعد 20 اليوم وحتى التزاوج قبل من (اليوم في كيلوغرام لكل مجم 4000 و 900

TC.3لـ األم بإعطاء اإلنجابي ، واألداء الخصوبة ذلك في بما النسل ، نمو

TDF: إعطاء تمTDF  واألرانب  )يوم  /كجم  /مجم450 أو 150 أو 50 أو 0 عند (الحوامل للجرذان الفم طريق عن

6 و  )17إلى 7 من الحمل أيام في (األعضاء تكوين خالل من  )يوم  /كجم  /مجم300 أو 100 أو 30 أو 0 عند (

 TDFباستخدام أجريت التي الجنينية السمية دراسات في كبيرة سمية آثار أي يالحظ لم . )التواليعلى 18 إلى

األرانب وفي الجسم سطح مساحة مقارنات على بناء ًالبشرية الجرعة ضعف 14 إلى تصل بجرعات الجرذان في

  /قبلالتطور دراسة في الجسم . سطح مساحة مقارنات على بناء ًالبشرية الجرعة ضعف 19 إلى تصل بجرعات

  /كجم  /مجم600 إلى تصل بجرعات اإلرضاع خالل من الفم طريق عن  TDFإعطاء تم الجرذان ، في الوالدة بعد

التعرض من أعلى مرة 2.7 بحوالي تينوفوفير لعقار التعرض عند النسل في ضارة آثار أي يالحظ لم يوم ؛

.TDFمن بها الموصى اليومية بالجرعة البشري

الرضاعة8.2

المخاطرملخص

أطفالهن إرضاع بعدم  1HIV-بفيروس المصابات األمهات منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصي

الوالدة.بعد  1HIV-عدوى بانتقال المخاطرة لتجنب طبيعية رضاعة

البشري ، الحليب إنتاج على يؤثر أو البشري ، الثدي حليب في موجوداً دولوتغرافير كان إذا ما المعروف غير من

في موجوداً دولوتغرافير كان المرضعة ، للفئران إعطائه عند الثدي. من يرضع الذي الرضيع على تأثيرات له أو

TCكان إذا ما المعروف غير من البشري. الثدي حليب في  TDFو TC 3وجود إثبات تم . )البياناتانظر (الحليب
الثدي.من يرضع الذي الرضيع على تأثيرات لهما أو الحليب إنتاج على يؤثران  TDFأو 3

 )2( ، )البشريالمناعي العوز لفيروس السلبيين الرضع عند (-1 البشري المناعي العوز فيروس انتقال  )1(احتمال بسبب
الذي الرضيع في سلبية فعل ردود  )3(و  ، )البشريالمناعي العوز فيروس إيجابيي الرضع عند (فيروسية مقاومة تطوير

أقراص يتلقون كانوا إذا اإلرضاع عدم األمهات من اطلب البالغين ، عند تظهر التي لتلك مشابهة الثدي من يرضع

فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير

بيانات

البشريةالبيانات
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TDF: أسبوعاً 24 و 1 بين تينوفوفير على يحتوي نظام على الثدي من مرضعة امرأة 50 على أجريت دراسة في

معظم بالزما في للكشف قابل غير تينوفوفير كان العالج ، من أيام 7 بعد  ، ً)أسبوعا13   متوسط (الوالدة بعد

خطيرة.سلبية أحداث هناك تكن لم الرضع.

الحيوانبيانات

المرضعة الفئران حليب في يفرز الذي بالدواء المرتبط األساسي المكون هو  Dolutegravirكان دولوتغرافير:

1.3 إلى تصل الحليب تركيزات مع 10 ، الرضاعة يوم في كيلوغرام لكل مجم 50 قدرها واحدة فموية جرعة بعد

الجرعة.بعد ساعات 8 لمدة مالحظتها تمت التي األم بالزما تركيزات من تقريباً مرة

اإلنجابيةالقدرة من والذكور اإلناث 8.3

الحملاختبار

أقراص تناول بدء قبل اإلنجاب احتمالية لديهم الذين والبالغين المراهقين لدى الحمل اختبار بإجراء قم

فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

الحملمنع

وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص استخدام اإلنجاب سن في والبالغون المراهقون يتجنب أن يجب

المحتملة المخاطر بسبب الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل الحمل وقت في فومارات ديسوبروكسيل

.)]8.1(محددة فئات في االستخدام انظر [العصبياألنبوب لعيوب

والميفودين دولوتغرافير أقراص يتناولون الذين اإلنجاب سن في هم ممن والبالغين للمراهقين المشورة تقديم

باستمرار.الفعالة الحمل منع وسائل الستخدام فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير

األطفالاستخدام 8.4

جرعة ذات تركيبة عن عبارة  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص

كجم.40 عن وزنهم يقل الذين للمرضى تعديلها يمكن ال ثابتة

الشيخوخةاستخدام 8.5

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirألقراص الفردية للمكونات السريرية التجارب تتضمن لم

disoproxil tenofovir  ًكانوا إذا ما لتحديد أكبر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص من كافية أعدادا

أقراص إعطاء عند الحذر توخي يجب عام ، بشكل سناً. األصغر األشخاص عن مختلف بشكل يستجيبون

األكبر التكرار يعكس مما المسنين المرضى في فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

الصيدلة انظر [آخردوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض

..)12.3(السريرية

الكلويالقصور 8.6

يعانون الذين للمرضى  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص باستخدام ينصح ال

الكلى.من النهائية المرحلة من يعانون الذين المرضى أو الدقيقة في مل 50 من أقل الكرياتينين تصفية من
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والميفودين دولوتغرافير أقراص ألن الكلى غسيل يتطلب الذي  )األخيرةبمراحله الكلوي الداء (المرض

كان إذا الفردية. المكونات جرعة تعديل يمكن وال ثابتة جرعة تركيبة هي فومارات ديزوبروكسيل وتينوفوفير

 fumarateو  lamivudine ، dolutegravirأقراص من مكونين فإن  ، TDFأو TC 3الجرعة تخفيض

disoproxil tenofovir ،  في مل 50 من أقل الكرياتينين تصفية من يعانون الذين للمرضى مطلوب

.)]12.3(السريري األدوية وعلم  )2.4(والتعاطي الجرعة انظر [ الفرديةالمكونات استخدام فيجب الدقيقة ،

الكبديالقصور 8.7

لم . )Bأو  Aالطفل درجة (متوسط   إلى خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين للمرضى الجرعة تعديل يلزم ال

 ، dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على  )C) Score Pugh-Childالشديد الكبدي القصور تأثير دراسة يتم

ال لذلك ، . fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص من مكون وهو

المرضى في  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص باستخدام ينصح

..)12.3(السريرية الصيدلة انظر [شديد.كبدي اختالل من يعانون الذين

الزائدةالجرعة 10

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص مع الزائدة للجرعة معروف محدد عالج يوجد ال

مطلوب.هو كما القياسي الداعم العالج وتطبيق المريض مراقبة يجب زائدة ، جرعة حدوث حالة في فومارات.

دولوتغرافير

غسيل طريق عن كبير بشكل إزالته يتم أن المرجح غير فمن البالزما ، ببروتينات بشدة دولوتغرافير الرتباط نظراً

الكلى.

TC3

البريتوني الكلى وغسيل  ، )ساعات4 (الكلى غسيل طريق عن TC 3من ضئيلة كمية إزالة تمت ألنه نظراً

سيوفر المستمر الكلى غسيل كان إذا ما المعروف غير فمن اآللي ، البريتوني الكلى وغسيل المستمر ، المتنقل

TC.3زائدة جرعة حالة في سريرية فائدة

TDF

مجم 300 واحدة جرعة بعد 54٪. يقارب استخراج بمعامل الكلى غسيل طريق عن بكفاءة  Tenofovirإزالة تتم

المعطاة.تينوفوفير جرعة من ٪ 10 من يقرب ما ساعات 4 لمدة الكلى غسيل جلسة أزلت  ، TDFمن

الوصف11

مثل  dolutegravirدواء هو  INSTIللصوديوم الكيميائي االسم البشرية. المناعة نقص لفيروس  4dolutegravir (الصوديوم هو

-2hexahydro-a-3،4،6،8،12،12dioxo -6،8-methyl { -4-سأ12 ، رDOLUTEGRAVIRمن ، الصوديوم ملح
difluorophenyl( methyl[ carbamoyl،4-}])2 - 9( -أوكسازين- ]1،3[ ]ب2،1-[بيرازينو  ]4،5: 2'، '1 [-بيريدو ح
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الصيغة لها مول. لكل جم 441.36 الجزيئي والوزن 3NaO5ن18F2حC20هي التجريبية الصيغة أوالت. 7-

التالية:الهيكلية

sodium Dolutegravirقليال ًالماء في للذوبان وقابل فاتح أصفر إلى أبيض مسحوق .هو

باسم أيضاً المعروف  )TCلـتجاري اسم هو  lamivudineمع ، صناعي نيوكليوزيد نظير وهو

LAMIVUDINE )3
2- (أمينو-1- -4- )المستقلةالدول رابطة R) ، 2هو الميفودين الكيميائي االسم . HBVو  1HIV-ضد نشاط

متماثل  (-)هو  Lamivudineواحد. -بيريميدين-1( -2(H-  )يلأوكساثيوالن-5-ميثيل-1،3-هيدروكسي

thiacytidine ، 3′-3′ ، ′2  (-)باسم  Lamivudineإلى أيضاً اإلشارة تمت للسيتيدين. التناظري للديوكسي

dideoxy . لـ جزيئية صيغة لهاC8التالية الهيكلية الصيغة لها مول. لكل جم 229.3 جزيئي :ووزن 3ا3ن11حS

مل لكل مجم 70 حوالي ذوبان قابلية مع الصفرة إلى ضاربة بيضاء إلى بيضاء بلورية صلبة مادة هو الميفودين

وهو  ، tenofovirإلى  DF Tenofovirتحويل يتم تينوفوفير. من مشتق مئوية. 20 حرارة درجة عند الماء في

الفوسفات.أحادي 5-لألدينوزين  )نيوكليوتيد(حلقي نيوكليوزيد فوسفونات نظير

- 9 هو  DF tenofovirلـ الكيميائي االسم . 1HIV-لفيروس العكسي النسخ ضد نشاطاً  Tenofovirيعرض

أدينين  ]بروبيل ]ميثوكسي ]فوسفينيل ]ميثوكسي ]أوكسي )كاربونيلإيزوبروبوكسي [[(مكرر [[- -2  )ر[(

الهيكلية الصيغة لها 635.52. جزيئي ووزن 4ا4ح4كمبيوتر10ا5ن30حC19لـ جزيئية صيغة لها . )11: (فومارات

التالية:
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مل   /مجم13.4 ذوبان قابلية مع الصفرة إلى ضارب أبيض إلى أبيض بلوري مسحوق  هو (سجل  )pمئويةدرجة 25 عند 1.25 .من

 DFالتقسيم معامل  )6.5الحموضة درجة (فوسفات   /أوكتانولعازلة على يحتوي مئوية. درجة 25 عند المقطر الماء في

Tenofovir

300  ، )الصوديومدولوتغرافير من ملغ 52.6 يعادل ما (دولوتغرافير من ملغ 50 على يحتوي مغلف قرص كل

ديسوبروكسيل.تينوفوفير ملغ 245 و الميفودين من ملغ

التالية:النشطة غير والمكونات  )فوماراتديسوبروكسيل تينوفوفير

النشا البوفيدون ، المانيتول ، المغنيسيوم ، ستيرات األصفر ، الحديديك أكسيد الجريزوفولفين ، السليلوز

بروبيل بهيدروكسي مغلفة األقراص الصوديوم. فومارات ستيريل الصوديوم ، نشا جاليكوالت مسبقاً ، المعالج

وتراسيتين.التيتانيوم أكسيد وثاني سلولوز ميثيل

من ملغ 300 يعادل ما (

 ،Croscarmelloseالصوديوم

السريريةالصيدلة 12

العملآلية 12.1

-1HIV  للفيروسات مضادة عوامل هيTDF  وTC 3 وDolutegravir] 12.4(الدقيقة األحياء علم انظر[(.

الدوائيةالديناميكيات 12.2

تأثيرات تقييم يتم لم . dolutegravirعلى شاملة  QTتجربة إجراء تم : الكهربائيالقلب مخطط على التأثيرات

TC 3 أوTDF  ثابتة جرعة أو فردية ككياناتdolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil 

tenofovir  فترة علىQT.

العالج من واحدة جرعة صحياً شخصاً 42 تلقى متصالبة ، الوهمي ، للتحكم خاضعة عشوائية ، تجربة في

مرة مجم 50 جرعة من أضعاف 3 حوالي تعرض (تعليق  mg 250-dolutegravirالفم ، طريق عن الوهمي

خط تعديل بعد عشوائي. بتسلسل  )نشطتحكم (مجم 400 وموكسيفلوكساسين  ، )ثابتةحالة في يومياً واحدة

  )Fridericia )QTcFتصحيحطريقة على بناء ً QTcتغيير لمتوسط   األقصى الحد كان الوهمي ، والعالج األساس

 Dolutegravirيطيل لم . )ثانيةمللي  CI: 4.9أعلى 95٪ واحد جانب من (ثانية مللي 2.4 هو  dolutegravirلـ

الجرعة.بعد ساعة 24 من ألكثر  QTcفترة

مفتوحة ، تسمية في الكلى وظائف على  dolutegravirتأثير تقييم تم : الكلىوظائف على التأثيرات

دولوتغرافير تلقوا الذين  )37 =ن (صحية موضوعات في الوهمي للتحكم خاضعة متوازية ، أذرع ، 3 عشوائية ،

مرة الوهمي الدواء أو  ، )13 =العدد (يومياً مرتين مجم 50   دولوتغرافير  ، )12 =ن (يومياً واحدة مرة مجم 50

جمع خالل من محدد هو كما الكرياتينين ، تصفية في انخفاض لوحظ يوماً. 14 لمدة  )12 =العدد (يومياً واحدة

50 تلقوا الذين األشخاص في العالج من يوماً 14 بعد دولوتغرافير من جرعتين كلتا مع ساعة ، 24 لمدة البول

جرعة ألي يكن لم  . ٪)13بنسبة انخفاض (يومياً مرتين مجم 50 و  ٪)9بنسبة انخفاض (يومياً واحدة مرة مجم

عقار تصفية خالل من تحديده تم الذي (الفعلي الكبيبي الترشيح معدل على كبير تأثير  dolutegravirمن

األمينية شبه المسبار ، عقار تصفية خالل من تحديده يتم (الفعال الكلوي البالزما تدفق أو  )iohexolالمسبار ،

hippurate(  الوهمي.الدواء مع مقارنة

الدواءحركية 12.3
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البالغينعند الدواء حركية

Fumarate Disoproxil Tenofovirو  Lamivudineو  Dolutegravirأقراص

من  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirلـ الجهازي التعرض متوسط   كان

( USA ViiVمن  TIVICAYأقراص في الموجودة لتلك مماثلة  )مجم300   /مجم300   /مجم50 (المركبة األقراص
 ، )mg  300lamivudineعلى تحتوي ( USA ViiVمن  EPIVIRأقراص  ، )mg  50dolutegravirعلى تحتوي التي

300 على تحتوي (األمريكية المتحدة الواليات في . Inc ، Sciences Gileadشركة من  VIREADوأقراص

fumarate disoproxil tenofovir ظل في أصحاء ألشخاص مفردة جرعات إعطاء تم عندما التوالي ، على  ، )مجم

والتغذية.الصيام ظروف

ساعات 3 إلى 2 بعد البالزما تركيزات ذروة لوحظت الفم ، طريق عن  dolutegravirتناول بعد : دولوتغرافير

تقريباً أيام 5 غضون في الدوائية الحرائك في الثبات حالة تتحقق يومياً ، واحدة مرة الجرعات مع الجرعة. من

ساعة24 جو ، األعلىC، AUCلـ تراكم نسب بمتوسط

التوافر إثبات يتم لم المختبر. في  glycoprotein-Pركيزة هو  1.5Dolutegravir. إلى 1.2 من تتراوح

 ٪)98.9 يساوي أو من أكبر (عالية بدرجة  Dolutegravirيرتبط . dolutegravirلـ المطلق البيولوجي

لـ البالزما تركيز عن مستقل والربط الحي الجسم في الموجودة البيانات إلى استناداً البشرية البالزما ببروتينات

dolutegravir . للتوزيع الظاهر الحجم يقدرF)/  Vd(  على بناء ًلتر 17.4 بـ يومياً واحدة مرة مجم 50 إعطاء بعد

للسكان.الدوائية الحرائك تحليل

جرعة بعد . CYP3Aمن المساهمة بعض مع  UGT1A1عبر أساسي بشكل  Dolutegravirاستقالب يتم

يفُرز البراز. في تغيير دون تفرز الفم طريق عن الكلية الجرعة من 53٪ دولوتغرافير ،  ]ج14[من واحدة فموية

(دولوتغرافير من جلوكورونيد إيثر ويمثله البول ، في الفموية الجرعة إجمالي من المائة في وثالثون واحد
 ، )الكليةالجرعة من 3.0٪ (البنزيليك الكربون أكسدة من يتكون مستقلب وهو  ، )اإلجماليةالجرعة من ٪18.9

المتغير غير للدواء الكلوي اإلطراح كان . )اإلجماليةالجرعة من dealkylation-N ) 3.6٪منتج المائي. ومحلله

 )F)/  CLظاهر وخلوص تقريباً ساعة 14 يبلغ نهائي نصفي بعمر  Dolutegravirيتمتع الجرعة. من 1٪ من أقل
للسكان.الدوائية الحرائك تحليالت على بناء ًالساعة في لتر 1.0 يبلغ

البالغين واألشخاص األصحاء البالغين األشخاص في  dolutegravirلـ الدوائية الحركية الخصائص تقييم تم

األصحاء األشخاص بين عام بشكل متشابهاً  dolutegravirلـ التعرض كان . 1HIV-بفيروس المصابين

.1HIV-بفيروس المصابين واألشخاص

-1 البشري المناعي العوز فيروس في الدوائية للحركية الثابتة الحالة ذات  Dolutegravirمعامالت تقديرات 7. الجدول

المصابينالبالغين

)CV٪ (اليومي الهندسي المتوسط   واحدة مرة مجم 50معامل
)27(53.6)مل  /ساعة •ميكروغرام ()24-0(بالقاهرةاألمريكية الجامعة

)20(3.67)مل  /ميكروغرام(األعلىج
)46(1.11)مل  /ميكروغرام(دقيقةج

باإلضافة يومياً  mg  50dolutegravirعلى للعالج ساذجاً موضوعاً 12 في :)(CSFالنخاعي الدماغي السائل

النطاق: (مل لكل نانوغرام  13.2CSF في  dolutegravirتركيز متوسط   كان  ، lamivudine/  abacavirإلى

لم العالج . من أسبوعاً 16 بعد الجرعة بعد ساعات 6 إلى 2  )مللكل نانوغرام 18.3 إلى مل لكل نانوغرام 3.74

النتيجة.لهذه السريرية األهمية تحديد يتم
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يعانون الذين األشخاص كان صحية ، موضوعية لتجارب التلوي التحليل في : األدويةاستقالب إنزيمات في األشكال تعدد

من 32٪ بنسبة أقل تخليص لديهم ضعيفاً دولوتجرافير استقالب تمنح التي الجينية األنماط من  )7 =ن ( UGT1A1من

dolutegravir  بعملية المرتبطة الجينية األنماط ذوي باألشخاص مقارنة بالقاهرة األمريكية الجامعة من أعلى 46٪ و

.)= )41UGT1A1 )n عبر الطبيعي الغذائي التمثيل

TC3 : امتصاص يتم الفم ، طريق عن تناوله بعدTC 3 متعددة جرعات تناول بعد واسع. نطاق على وتوزيعها بسرعة

ج(األعلىCمستقرة حالة في سليماً ، شخصاً 60 إلى أيام 7 لمدة يومياً واحدة مرة مجم 300TC 3 من الفم طريق عن

 )AUCSS ، 24( AUCساعة 24 لمدة المستقرة والحالة  )SD ±يعني (مل لكل ميكروغرام 0.54  ±2.04 كان  )SSماكس ،
٪ 70 من يقرب ما استرداد يتم منخفض. البالزما ببروتين االرتباط مل. لكل ساعة  •ميكروجرام 1.83  ±8.87 كان

البشر ، في للتخلص. ثانوي طريق هو TC 3استقالب البول. في متغير غير كدواء TC 3من الوريد في جرعة من

في . )ساعة12 بعد فموية جرعة من 5٪ حوالي (العابر السولفين أكسيد مستقلب هو المعروف الوحيد المستقلب

بفيروس المصابين األشخاص أو  ، 1HIV-بفيروس المصابين األشخاص في المفردة الجرعة ذات التجارب معظم

HBV ،  النصف عمر متوسط   كان الجرعات ، بعد ساعة 24 لمدة المصل من عينات بأخذ األصحاء األشخاص أو

إجمالي كان -1 ، البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في ساعات. 7 إلى 5 من  )½.)(tللتخلص

.)SD ±يعني (دقيقة لكل مل 69.1  ±398.5 التخليص

TDF لـ الدوائية الحركية الخصائص تلخيص يتمTDF  لـ الفم طريق عن تناوله بعد 8. الجدول فيTDF ،  يتم

ببروتينات تينوفوفير من ٪ 0.7 من أقل يرتبط ساعة. 0.4  ±1.0 في  tenofovirمصل تركيزات أقصى تحقيق

استعادة يتم مل.   /جم25-إلى 0.01 مدى على التركيز عن مستقال ًاالرتباط ويكون المختبر في البشرية البالزما

من التخلص يتم البول. في متغير غير كدواء تينوفوفير من الوريد جرعة من ٪ 80 إلى 70 من يقرب ما

Tenofovir  من واحدة فموية جرعة بعد النشط. األنبوبي واإلفراز الكبيبي الترشيح بين الجمع طريق عنTDF ، 

ساعة.17 حوالي  tenofovirمن للتخلص النهائي النصف عمر يبلغ

أالبالغينفي لتينوفوفير الواحدة للجرعة الدواء حركية معلمات 8. الجدول

تينوفوفير

 25(45.0NC إلى )(٪)بالصائمالفموي البيولوجي التوافر

)25.7إلى 12.0 (17)ساعة(بالطرفيةالبالزما على القضاء عمر نصف
0.09 ±0.30)مل  /ميكروغرام(جاألعلىج

0.69 ±2.29)مل  /ساعة ·ميكروغرام (جبالقاهرةاألمريكية الجامعة

F/  CL115 ±1043)دقيقة  /مل(ج

CL33 ±243)دقيقة  /مل(جكلوي

محسوبغير  = NCأ.

)النطاق(متوسط   ب.
)SD (±يعني ج.

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير من لكل الفموي االمتصاص على الغذاء تأثير
 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirأقراص على الطعام تأثير تقييم يتم لم فومارات:

tenofovir .ً لـ الدوائية الحرائك تتأثر أن يتُوقع ال المتقاطعة ، التجارب مقارنات على بناءdolutegravir  و

lamivudine  وtenofovir  أقراص تناول يمكن وبالتالي بالطعام ، كبير بشكلdolutegravir  وlamivudine 

بدونه.أو الطعام مع  fumarate disoproxil tenofovirو

51من28صفحة



محددةسكانية مجموعات

كبدياختالل

قارنت تجربة في الكبد. طريق عن منه والتخلص األول المقام في  Dolutegravirاستقالب يتم : دولوتغرافير

كان متطابقة ، صحية تحكم عناصر 8 مع  )B) Score Pugh-Childمعتدل كبدي اختالل من يعانون أشخاص 8

للمرضى الجرعة تعديل يلزم ال المجموعتين. بين متشابهاً مجم 50 واحدة جرعة من  dolutegravirلـ التعرض

الكبدي القصور تأثير دراسة يتم لم . )Bأو  Aالطفل درجة (متوسط   إلى خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين

باستخدام ينصح ال لذلك ، . dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على  )C) Score Pugh-Childالشديد

حاد.كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في دولوتغرافير

TC3 : لـ الدوائية الحرائك خصائص تحديد تمTC 3 لم الكبد. وظائف اختالل من يعانون الذين البالغين في

في TC 3وفعالية سالمة تثبت لم الكبد. وظائف تناقص طريق عن الدوائية الحركية المعلمات تغيير يتم

تعويضية.الال الكبد أمراض وجود

TDF ديسوبروكسيل تينوفوفير من مجم 300 مفردة جرعة بعد تينوفوفير لعقار الدوائية الحرائك دراسة تمت

كبدي اختالل من يعانون الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين غير األشخاص في فومارات

مع الموضوعات في  tenofovirالدوائية الحرائك في جوهرية تغييرات هناك تكن لم شديد. إلى متوسط

 fumarate disoproxilجرعات في تغيير أي إجراء يلزم ال معاق. غير الموضوعات مع مقارنة كبدي اختالل

tenofovir  كبدي.اختالل من يعانون الذين المرضى في

ذات تركيبة عن عبارة  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص ألن الكلوي:القصور

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص باستخدام يوصى ال الجرعة ، تعديل يمكن وال ثابتة جرعة

disoproxil tenofovir  الذين المرضى أو الدقيقة في مل 50 من أقل الكرياتينين تصفية من يعانون الذين المرضى في

(والتعاطي الجرعة انظر [الكلىغسيل تتطلب التي  )األخيرةبمراحله الكلوي الداء (المرض الكلوية المرحلة نهاية من يعانون
2.4[(.

(الفردية للمكونات الدوائية الحرائك في الجنسين بين سريرياً صلة ذات أو مهمة فروق توجد ال جنس:
تحليلها تم التي المتاحة المعلومات على بناء ً )فوماراتديسوبروكسيل تينوفوفير أو الميفودين دولوتغرافير ،

الفردية.المكونات من لكل

لـ الدوائية الحرائك في سريرياً صلة ذات أو كبيرة عرقية فروق توجد ال : سيتي 3 و دولوتغرافير سباق:

dolutegravir  أوTC 3ً الفردية.المكونات من لكل تحليلها تم التي المتاحة المعلومات على بناء

TDF : االختالفات لتحديد القوقازيين بخالف واإلثنية العرقية المجموعات من كافية أعداد هناك تكن لم

السكان.هؤالء بين مناسب بشكل المحتملة الدوائية الحركية

من المجمعة الدوائية الحرائك بيانات باستخدام السكانية التحليالت أشارت : دولوتغرافيرالشيخوخة:مرضى

.dolutegravirلـ الدوائية الحرائك على سريرياً صلة ذي تأثير له ليس العمر أن إلى البالغين تجارب
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TDF  وTC3 : لـ الدوائية الحرائك دراسة يتم لمTC 3 أوTDF  عاماً.65 عن عمرها يزيد التي المواد في

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص إعطاء ينبغي ال المرضى:األطفال

tenofovir  رطال88 (كجم 40 عن وزنهم يقل الذين األطفال لمرضى(.ً

موضوعات في سي تي 3 و دولوتغرافير من لمزيج الدوائية الحرائك تحديد يتم لم : سيتي 3 و دولوتغرافير

األطفال.طب

TDF : لـ المستقرة للحالة الدوائية الحرائك تقييم تمtenofovir  المناعة نقص بفيروس مصابين أطفال مرضى 8 في

  /ميكروغرام0.13  ±0.38 هي تاوبالقاهرةاألمريكية والجامعة األعلىج SD ±يعني . ً)عاما18 من أقل إلى 12 من (-1 البشرية

هؤالء في تحقيقه تم الذي  Tenofovirلـ التعرض كان التوالي. على مل ،   /ساعة •ميكروغرام 1.22  ±3.39 و مل

الذين البالغين عند تحققت التي للتعرضات مشابهاً  mg  300TDFمن فموية يومية جرعات يتلقون الذين األطفال

مجم. 300TDF من يومية جرعات يتلقون

الدوائية:التفاعالت دراسات

ككيانات  TDFأو   /وTC 3أو   /و dolutegravirباستخدام الموصوفة الدوائي التفاعل تجارب إجراء تم

و  lamivudineو  dolutegravirأقراص باستخدام الدوائي للتفاعل تجارب أي إجراء يتم لم فردية ؛

fumarate disoproxil tenofovir  بين سريرياً هامة دوائية تفاعالت حدوث يتوقع ال الثابتة. الجرعة ذات

سي.تي 3 و دولوتغرافير

دولوتغرافير

مع الدوائية الدوائية التفاعالت من وغيرها الثابتة للتفاعالت كنتيجة األنظمة أو الجرعات توصيات تقديم يتم

.))7.3(الدوائية التفاعالت انظر [5الجدول في دولوتغرافير

تأثيرات تلخيص تم كما 9 ، الجدول في المتزامنة لألدوية التعرض على  dolutegravirتأثيرات تلخيص تم

10.الجدول في  dolutegravirتعرض على مشترك بشكل تناولها يتم التي األدوية
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س المخدراتتعاطي على المعتمد للعقار الدوائية الحرائك على  Dolutegravirلتأثير ملخص 9. الجدول

الدوائيةللحركية  )90CI٪ (الهندسية النسبة

بدون  /معإليه المضاف الدواء معلمات

دولوتغرافير

1.00 =تأثير ال المرافقةاألدوية

)الجرعات(والجرعة

منجرعة

24مسخ-جبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجندولوتغرافير

داكالتاسفير

يومياًواحدة مرة مجم 60

مجم50

يومياواحدة مرة

121.03

)1.25إلى 0.84 (

0.98

)1.15إلى 0.83 (

1.06

)1.29إلى 0.88 (

البسفير

يومياًواحدة مرة مجم 50

مجم50

واحدةجرعة

120.97

) ، 0.891.05(

0.98

) ، 0.931.04(

0.98

) ، 0.931.03(

استراديول

مجم0.035

مجم50

يوميامرتين

150.99

)1.08إلى 0.91 (

1.03

)1.11إلى 0.96 (

1.02

)1.11إلى 0.93 (

غرازوبريفير

يومياًواحدة مرة مجم 200

مجم50

واحدةجرعة

120.64

) ، 0.440.93(

0.81

) ، 0.670.97(

0.86

) ، 0.790.93(

ميتفورمين

يومياًمرتين مجم 500

مجم50

يومياواحدة مرة

1.66أ15

)1.81إلى 1.53 (

1.79

)1.93إلى 1.65 (

_

ميتفورمين

يومياًمرتين مجم 500

مجم50

يوميامرتين

2.11أ15

)2.33إلى 1.91 (

2.45

)2.66إلى 2.25 (

_

الميثادون

مجم150 إلى 16

مجم50

يوميامرتين

111.00

)1.06إلى 94 0. (

0.98

)1.06إلى 0.91 (

0.99

)1.07إلى 0.91 (

ميدازوالم

مجم3

مجم25

يومياواحدة مرة

10_0.95

)1.15إلى 0.79 (

_

نوريلجسترومين

مجم0.25

مجم50

يوميامرتين

150.89

)0.97إلى 0.82 (

0.98

)1.04إلى 0.91 (

0.93

)1.03إلى 0.85 (

ريلبيفيرين

يومياًواحدة مرة مجم 25

مجم50

يومياواحدة مرة

161.10

)1.22إلى 0.99 (

1.06

)1.16إلى 0.98 (

1.21

)1.38إلى 1.07 (

سوفوسبوفير

واحدة مرة مستقلب مجم 400

)331007GS-(يومياً

مجم50

يومياواحدة مرة

240.88

) ، 0.800.98(

1.01

) ، 0.931.10(

0.92

) ، 0.850.99(

0.99

) ، 0.971.01(

متوفرغير

0.99

) ، 0.971.01(

فوماراتديسوبروكسيل تينوفوفير

يومياًواحدة مرة مجم 300

مجم50

يومياواحدة مرة

151.09

)1.23إلى 0.97 (

1.12

)1.24إلى 1.01 (

1.19

)1.35إلى 1.04 (

فيلباتاسفير

يومياًواحدة مرة مجم 100

مجم50

يومياواحدة مرة

240.94

) ، 0.861.02(

0.91

) ، 0.840.98(

0.88

) ، 0.820.94(

تقييمها.تم التي الموضوعات لعدد األقصى الحد الموضوعات عدد يمثل أ

Dolutegravirالدواء حركية على إضافي بشكل تناولها يتم التي األدوية لتأثير ملخص 10. الجدول

الدواء حركية لمعلمات  )90CI٪ (الهندسية النسبة
Dolutegravir مشاركةبدون   /مع

المخدرات

1.00 =تأثير ال
و )األدوية(األدوية

)ق(جرعة
منجرعة

24مسخτجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجندولوتغرافير

أتازنافير

يومياًواحدة مرة مجم 400

مجم30

يومياواحدة مرة

121.50

)1.59إلى 1.40 (
1.91

)2.03إلى 1.80 (
2.80

)3.11إلى 2.52 (
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ريتونافير  /أتازانافير

يومياًواحدة مرة مجم 100   /مجم300

مجم30

يومياواحدة مرة

121.34

)1.42إلى 1.25 (
1.62

)1.74إلى 1.50 (
2.21

)2.47إلى 1.97 (

ريتونافير  /دارونافير

يومياًمرتين مجم 100   /مجم600

مجم30

يومياواحدة مرة

150.89

)0.97إلى 0.83 (
0.78

)0.85إلى 0.72 (
0.62

)0.69إلى 0.56 (

ايفافيرينز

يومياًواحدة مرة مجم 600

مجم50

يومياواحدة مرة

120.61

)0.73إلى 0.51 (
0.43

)0.54إلى 0.35 (
0.25

)0.34إلى 0.18 (

جرازوبريفير  /الباسفير

يومياًواحدة مرة مجم 50 /200

مجم50

واحدةجرعة

121.22

) ، 1.051.40(
1.16

) ، 1.001.34(
1.14

) ، 0.951.36(

إيترافيرين

يومياًمرتين مجم 200

مجم50

يومياواحدة مرة

160.48

)0.54إلى 0.43 (
0.29

)0.34إلى 0.26 (
0.12

)0.16إلى 0.09 (

+إترافرين
ريتونافير  /دارونافير

مجم 100   /مجم600  +مجم 200

يومياًمرتين

مجم50

يومياواحدة مرة

90.88

)1.00إلى 0.78 (
0.75

)0.81إلى 0.69 (
0.63

)0.76إلى 0.52 (

200 ريتونافير   /لوبينافير +إترافرين

مرتين مجم 100   /مجم400  +مجم

يومياً

مجم50

يومياواحدة مرة

81.07

)1.13إلى 1.02 (
1.11

)1.20إلى 1.02 (
1.28

)1.45إلى 1.13 (

700 ريتونافير   /فوسامبرينافير

يومياًمرتين مجم 100   /مجم

مجم50

يومياواحدة مرة

120.76

)0.92إلى 0.63 (
0.65

)0.78إلى 0.54 (
0.51

)0.63إلى 0.41 (

ريتونافير  /لوبينافير

يومياًمرتين مجم 100   /مجم400

مجم30

يومياواحدة مرة

151.00

)1.07إلى 0.94 (
0.97

)1.04إلى 0.91 (
0.94

)1.05إلى 0.85 (

ريلبيفيرين

يومياًواحدة مرة مجم 25

مجم50

يومياواحدة مرة

161.13

)1.21إلى 1.06 (
1.12

)1.19إلى 1.05 (
1.22

)1.30إلى 1.15 (

تينوفوفير

يومياًواحدة مرة مجم 300

مجم50

يومياواحدة مرة

150.97

)1.08إلى 0.87 (
1.01

)11إلى 0.91 (
0.92

)1.04إلى 0.82 (

ريتونافير  /تيبرانافير

يومياًمرتين مجم 200   /مجم500

مجم50

يومياواحدة مرة

140.54

)0.57إلى 0.50 (
0.41

)0.44إلى 0.38 (
0.24

)0.27إلى 0.21 (

 )®مالوكس(للحموضة مضاد
المتزامنةاإلدارة

مجم50

واحدةجرعة

160.28

)0.33إلى 0.23 (
0.26

)0.32إلى 0.22 (
0.26

)0.31إلى 0.21 (

2  )®مالوكس(للحموضة مضاد

dolutegravirبعد ساعة
مجم50

واحدةجرعة

160.82

)0.98إلى 0.69 (
0.74

)0.90إلى 0.62 (
0.70

)0.85إلى 0.58 (

مجم 1200 الكالسيوم كربونات

)صائم(واحد وقت في
مجم50

واحدةجرعة

120.63

)0.81إلى 0.50 (
0.61

)0.80إلى 0.47 (
0.61

)0.80إلى 0.47 (

مجم 1200 الكالسيوم كربونات

)مضاف(المتزامن التعاطي في
مجم50

واحدةجرعة

111.07

)1.38إلى 0.83 (
1.09

)1.43إلى 0.84 (
1.08

)1.42إلى 0.81 (

2 مجم 1200 الكالسيوم كربونات

دولوتجرافيربعد ساعة

مجم50

واحدةجرعة

111.00

)1.29إلى 0.78 (
0.94

)1.23إلى 0.72 (
0.90

)1.19إلى 0.68 (

كاربامازيبين

يومياًمرتين مجم 300

مجم50

يومياواحدة مرة

0.67ج16

)0.73إلى 0.61 (
0.51

)0.55إلى 0.48 (
0.27

)0.31إلى 0.24 (

داكالتاسفير

يومياًواحدة مرة مجم 60

مجم50

يومياواحدة مرة

121.29

)1.57إلى 1.07 (
1.33

)1.59إلى 1.11 (
1.45

)1.68إلى 1.25 (

في مجم 324 الحديدوز فومارات

)صائم(واحد وقت
ملغ50

واحدةجرعة

110.43

)0.52إلى 0.35 (
0.46

)0.56إلى 0.38 (
0.44

)0.54إلى 0.36 (
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في مجم 324 الحديدوز فومارات

)تغذية(واحد وقت
مجم50

واحدةجرعة

111.03

)1.26إلى 0.84 (
0.98

)1.20إلى 0.81 (
1.00

)1.23إلى 0.81 (

2 مجم 324 الحديدوز فومارات

دولوتجرافيربعد ساعة

مجم50

واحدةجرعة

100.99

)1.21إلى 0.81 (
0.95

)1.15إلى 0.77 (
0.92

)1.13إلى 0.74 (

مرة (للفيتامينات متزامنة إدارة

)اليومفي واحدة
مجم50

واحدةجرعة

160.65

)0.77إلى 0.54 (
0.67

)0.81إلى 0.55 (
0.68

)0.82إلى 0.56 (

أوميبرازول

يومياًواحدة مرة مجم 40

مجم50

واحدةجرعة

120.92

)1.11إلى 0.75 (
0.97

)1.20إلى 0.78 (
0.95

)1.21إلى 0.75 (

بريدنيزون

تفتقمع يوميا ًواحدة مرة مجم 60

مجم50

يومياواحدة مرة

121.06

)1.14إلى 0.99 (
1.11

)1.20إلى 1.03 (
1.17

)1.28إلى 1.06 (

أريفامبين

يومياًواحدة مرة مجم 600

مجم50

يوميامرتين

110.57

)0.65إلى 0.49 (
0.46

)0.55إلى 0.38 (
0.28

)0.34إلى 0.23 (

بريفامبين

يومياًواحدة مرة مجم 600

مجم50

يوميامرتين

111.18

)1.37إلى 1.03 (
1.33

)1.53إلى 1.15 (
1.22

)1.48إلى 1.01 (

ريفابوتين

يومياًواحدة مرة مجم 300

مجم50

يومياواحدة مرة

91.16

)1.37إلى 0.98 (
0.95

)1.10إلى 0.82 (
0.70

)0.87إلى 0.57 (

يوميا.ًمرتين مجم 50   دولوتجرافير مع مقارنة يوميا ًمرتين مجم 50   دولوتجرافير مع ريفامبين تناول هو المقارنة أ

يومياً.واحدة مرة مجم 50   دولوتجرافير مع مقارنة يومياً مرتين مجم 50   دولوتجرافير مع ريفامبين تناول هو المقارنة ب

تقييمها.تم التي الموضوعات لعدد األقصى الحد الموضوعات عدد يمثل ج

TC3

TC 3تؤثر أن يتُوقع ال المختبر ، في الدراسة نتائج على بناء ًاألخرى:للعوامل الدوائية الحرائك على TC 3تأثير

أنيون ناقل التالية: الناقالت ركائز تشكل التي لألدوية الدوائية الحرائك على العالجية للعقاقير التعرض عند

- )BCRP)(، gpالثدي سرطان مقاومة بروتين 3 /  B1 ، 1(OATP1B1  /3 )ببتيدبولي عضوي

glycoprotein )P-P ،  1 والسموم األدوية متعدد بثق بروتينMATE1)( ، MATE2-K ،  الكاتيون ناقل

.OCT3أو  ، 1OCT1)( ، OCT2 العضوي

ال حيث السريرية الناحية من مهماً التفاعل هذا يعتبر ال .TC:3TCلـ الدوائية الحركة على األخرى العوامل تأثير

المختبر. في  ( Trimethoprimاألدويةناقالت لهذه مثبط  )3البالزما تركيزات من يزيد TC. 3جرعة تعديل يلزم

TC3من ركيزة عن عبارة  MATE1و  -K MATE2و  OCT2أن ثبت وقد

لناقالت مثبطات تعتبر التي لألدوية المتزامن التناول يؤثر أن المحتمل غير من لذلك ، TCعليها .والقضاء

أن المرجح غير فمن  ، ٪)87 (المطلق البيولوجي التوافر إلى بالنظر ذلك ، ومع ؛ TC. 3من التخلص على التدفق

TC3من ركيزة عن عبارة  gp-Pو  3BCRP امتصاص في مهماً دوراً الناقالت هذه تلعب

من 19 تجربة في  alfa interferonو TC 3بين الدوائية الحرائك في كبير تفاعل هناك يكن لم الفا:انترفيرون

.)]5.7(واالحتياطات التحذيرات انظر [األصحاءالذكور

ومع وزيدوفودين. وستافودين TC 3فسفرة من يقلل الريبافيرين أن إلى المختبرية البيانات تشير : ريبافيرين

ثالثي النشط المستقلب تركيزات أو البالزما تركيزات المثال ، سبيل على (دوائية حرائك يوجد ال ذلك ،

البشرية-المناعة نقص فيروس فقدان المثال ، سبيل على (الدوائية الديناميكا أو  )الخالياداخل الفسفرة
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6  )أو n( stavudine =10  )أوn 3( TC =18  )و ribavirinتفاعل عند  )virologic HCV  /1تفاعل مالحظة تم

= zidovudine )n  لفيروس األدوية متعدد نظام من كجزءco HCV/  -1HIV  انظر [المصابةالموضوعات

.)]5.7(واالحتياطات التحذيرات

في جيدة بصحة يتمتعون بالغاً شخصاً 16 إلى والسوربيتول TC 3محاليل إضافة تمت :)سواغ(السوربيتول

واحدة جرعة موضوع كل تلقى متقاطعة. وتجربة فترات ، 4 و عشوائي ، وتسلسل التسمية ، مفتوحة تجربة

جرام 13.4 أو جرام 10.2 أو جرام 3.2 من واحدة جرعة مع أو بمفرده الفم طريق عن TC 3محلول من مجم 300

الجرعة على تعتمد انخفاضات إلى السوربيتول مع TC 3لـ المتزامن التناول أدى محلول. في السوربيتول من

بالقاهرةاألمريكية الجامعة في 36٪ و 32٪ و 14٪ و )24-0(بالقاهرةاألمريكية الجامعة في 44٪ و 39٪ و 20٪ بنسبة

التوالي.على TC ، 3من األعلىجفي 55٪ و 52٪ و 28٪ و )(∞

نقص بفيروس مصاباً شخصاً 14 على  SMX/  TMPو TC 3مشاركة تمت : سلفاميثوكسازول  /تريميثوبريم

عالجاً شخص كل تلقى التسمية. ومفتوحة المركز أحادية متقاطعة عشوائية تجربة في -1 البشرية المناعة

مع أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة مجم  800SMX   /مجم 160TMP و الميفودين من مجم 300 واحدة بجرعة

لـ المتزامن التناول أدى كروس. تصميم في الخامسة الجرعة مع مجم 300TC 3 من ذلك يصاحب ما إعطاء

SMX/  TMP  معTC 3 متوسط   (23٪  ±43٪ زيادة إلى± SD(  فيAUC lamivudine∞ ، 29٪ بنسبة انخفاض

لم TC .3الكلوية التصفية في 36٪  ±30٪ بنسبة وانخفاض الميفودين ، الفم طريق عن التصفية في ٪13  ±

معلومات توجد ال الالميفودين. مع المتزامن التناول طريق عن  SMXو  TMPلـ الدوائية الخصائص تغيير يتم

عالج في المستخدمة تلك مثل  SMX/  TMPمن أعلى لجرعات TC 3لـ الدوائية الحرائك على بالتأثير تتعلق

PCP.

TDF: يثبط لم تينوفوفير والحيالجسم في لوحظت التي تلك من  )ضعف300 حوالي (بكثير أعلى بتركيزات

 ، CYP2C9 ، CYP2D6التالية: البشرية  CYPاإلسوية األشكال من أي بوساطة المختبر في الدواء استقالب

CYP3A4 ،  أوCYP2E1 . التمثيل في إحصائية داللة ذو ولكن  ٪)6(طفيف انخفاض لوحظ ذلك ، ومع

تينوفوفير ، من المعروف التخلص ومسار المختبر في التجارب نتائج إلى استناداً . CYP1Aللركيزة الغذائي

منخفضة.األخرى الطبية المنتجات مع تينوفوفير تتضمن التي  CYPبوساطة التفاعالت احتمال فإن

المصاحبة واألدوية األخرى القهقرية الفيروسات مضادات مع باالقتران أصحاء متطوعين في  TDFتقييم تم

على مشترك بشكل تناوله يتم الذي للعقار الدوائية الحرائك تأثيرات 12 و 11 الجدوالن يلخص المحتملة.

مشترك.بشكل تناوله يتم الذي للعقار الدوائية الحرائك على  TDFوتأثيرات  tenofovirلـ الدوائية الحرائك

بروتين  وناقالت ( .)BCRPإضافةيتم عندما  TDFاالمتصاص في زيادة مالحظة يمكن الناقالت ، لهذه مثبط .مع

TDFمن ركيزة هو  gp( -glycoprotein )P-Pالثديسرطان مقاومة

موانع أو  nelfinavirأو  methadoneأو  efavirenzو  TDFبين سريرياً مهم دوائي تفاعل أي يالحظ لم

.sofosbuvirأو  ribavirinأو الفموية الحمل

الدواء وجود في ألتينوفوفيرالدواء حركية معلمات في التغييرات الدوائية: التفاعالت 11. الجدول
المعزز

تينوفوفيرالدوائية الحرائك لتغيير المئوية النسبة

CI( 90٪)بالمعلمات مشاركة
دواء

المضافالدواء جرعة
ن)ملغ(

دقيقةجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىج

2422 ↑3314يوما14ً  ×يومياً مرة 400جأتازنافير
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تينوفوفيرالدوائية الحرائك لتغيير المئوية النسبة

CI( 90٪)بالمعلمات مشاركة
دواء

المضافالدواء جرعة
ن)ملغ(

دقيقةجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىج

)30إلى 15 من ()28 ↑إلى 21 ()20 ↑إلى 8 (

 /أتازانافير
جريتونافير

34

)51 ↑إلى 20 من (

37

)45 ↑إلى 30 (
29

)36 ↑إلى 21 (
12يومياًواحدة مرة 300 /100

 /دارونافير
دريتونافير

↑ 24

)42 ↑إلى 8 من (

22

)35إلى 10 من (

37

)57 ↑إلى 19 (
12يومياًمرتين 300 /100

14

)33 ↑إلى 3 من (
--13أيام7  ×يوميا ًمرات ثالث 800إندينافير

 /ليديباسفير
وه ، سوفوسبوفير

47

)58 ↑إلى 37 (
35

)42 ↑إلى 29 (
47

)57 ↑إلى 38 (
24

أيام10  ×يومياً واحدة مرة 90 /400

 /ليديباسفير
زه ، سوفوسبوفير

64

)74 ↑إلى 54 (
50

)59 ↑إلى 42 (
59

)70 ↑إلى 49 (
23

 /ليديباسفير
حسوفوسبوفير

79

)104 ↑إلى 56 (
98

)123 ↑إلى 77 (
163

)197إلى 132 ( 15يوما14ً  ×يومياً واحدة مرة 90 /400

 /لوبينافير
ريتونافير

32

)38 ↑إلى 25 (
51

)66 ↑إلى 37 (
-24يوما14ً  ×يومياً مرتين 400 /100

 /ساكوينافير
ريتونافير

↑ 23

)30 ↑إلى 16 (
--35يوما14ً  ×يومياً مرتين 1000 /100

↑25

)45 ↑إلى 8 (
--16وحيدةجرعة 400أناسوفوسبوفير

 /سوفوسبوفير
يفيلباتاسفير

44

)55 ↑إلى 33 (
40

)46 ↑إلى 34 (
84

)92 ↑إلى 76 (
24يومياًواحدة مرة 400 /100

 /سوفوسبوفير
كفيلباتاسفير

46

)54 ↑إلى 39 (

40

)45 ↑إلى 34 (

70

)79 ↑إلى 61 (
30يومياًواحدة مرة 400 /100

 /سوفوسبوفير
+400 /100/100 /فيلباتاسفير

يومياًمرة 100 مفوكسيالبريفير

48

)61 ↑إلى 36 (

39

)46 ↑إلى 32 (

47

)56 ↑إلى 38 (
29

لفوكسيالبريفير

↑ 13

)27إلى 1 من (
--21أيام7  ×يوميا ًمرتين كجم   /مجم0.05تاكروليموس

↓ 23

)13 ↓إلى 32 (

↓ 2

)5 ↑إلى 9 من (

↑ 7

)17 ↑إلى 2 (
22يومياًمرتين 500 /100

 /تيبرانافير
38نريتونافير

)29 ↓إلى 46 (

↑ 2

)10 ↑إلى 6 (

14

)27إلى 1 من (
20)جرعة23 (يومياً مرتين 750 /200

أ

ب

ج

د

يومياً. واحدة مرة مجم  300TDF الموضوعات تلقى

 )أتازانافير(®ريعتاز-  =تأثير ال  ؛ ↓ =إنقاص  ؛ ↑ =زيادة
وصف  )دارونافير(®بريزيستاالمعلومات. وصف

المعلومات.

12(متداخلة إدارة . )سوفوسبوفير  /ليديباسفير(®HARVONIمع المتزامنة الجرعات عن الناتجة البيانات ه

مماثلة.نتائج قدمت  )متباعدةساعات
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F
ز

. DF tenofovir/  emtricitabine + ritonavir/  atazanavirكـ تناولها عند التعرض حاالت إلى المقارنة تستند

.DF tenofovir/  emtricitabine + ritonavir/  darunavirكـ تناولها عند التعرض حاالت إلى المقارنة تستند

®DF(  tenofovir/  emtricitabine/  efavirenz)معباالشتراك  HARVONI®أتريبالمع الدراسة أجريت ح

عند  tenofovirلعقار التعرض في مماثلة زيادات إلى أيضاً يؤدي ®HARVONIمع المتزامن التناول  ؛ )سوفوسبوفير  /ليديباسفير(

تينوفوفير   /إمتريسيتابين(®تروفاداأو  ، )DFتينوفوفير   /ريلبيفيرين  /إمتريسيتابين(®COMPLERAأنه على  DF tenofovirإعطاء

DF( + .دولوتغرافير

.)سوفوسبوفير(®سوفالديمع باالشتراك ®أتريبالمع الدراسة أجريت
®EPCLUSAمع باالشتراك  )DFتينوفوفير   /ريلبيفيرين  /إمتريسيتابين(®COMPLERAمع الدراسة أجريت

عند  tenofovirلعقار التعرض في مماثلة زيادات إلى أيضاً يؤدي ®EPCLUSAمع المتزامن التناول  ؛ )فيالتاسفير  /سوفوسبوفير(

  /أتازانافير +®DF(  tenofovir/  emtricitabine/  elvitegravir/  cobicistat)تروفادا ،® ،ATRIPLA®STRIBILDكـ  TDFاستخدام

.DF tenofovir/  emtricitabine + raltegravirباسم تدار ريتونافير.   /دارونافير +®تروفاداأو ريتونافير

.DF tenofovir/  emtricitabine + ritonavir/  darunavirكـ تناولها عند التعرض حاالت إلى المقارنة تستند

أنا

ي

ك

ل

الوبائي.الكبد التهاب بفيروس المصابين في لفوكسيالبريفير المتوقعة التعرضات لتحقيق إضافي مجم 100 فوكسيالبريفير باستخدام الدراسة أجريت م

المرضى.

المعلومات.وصف  )تيبرانافير(®أبتيفوسن

 ، )مخزنةأقراص (ديدانوزين أباكافير ، : TDFمع التالية لألدوية الحركية المعلمات على تأثير أي يالحظ لم

سي.تي 3 و إنتيكافير إمتريسيتابين ،

TDFوجود في المتزامنة لألدوية الدواء حركية معلمات في التغييرات الدوائية: التفاعالت 12. الجدول

منجرعة

مساعددواء

)ملغ(

لألدويةالدوائية الحركية تغيير ٪

CI( 90٪)أالمعلمات مشاركة

دقيقةجبالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىجندواء

12 ↑8مرة300

)26 ↑إلى 1 (
متوفرغير↔

أباكافير

3421يوما14ً  ×يومياً مرة 400بأتازنافير

)14 ↓إلى 27 (
25

)19 ↓إلى 30 (
40

)32 ↓إلى 48 (

ريتونافير  /أتازانافيربأتازنافير

42 ×يومياً واحدة مرة 300 /100

أيام

1028

)5 ↑إلى 50 (
ج25

)3 ↓إلى 42 (
ج23 ↓

)10 ↑إلى 46 (

ريتونافير  /دارونافيرددارونافير

يومياًواحدة مرة 300 /100

1216

)42 ↑إلى 6 (
21

)54 ↑إلى 5 (
↑ 24

)69 ↑إلى 10 (

مع بالتزامن واحدة ، مرة 250هديدانوزين

ديسوبروكسيلتينوفوفير

وضوءفومارات

Fوجبة

ز3320

)7 ↓إلى 32 (
ز↔

متوفرغير

20↔↔17أيام7  ×يومياً مرة 200إمتريسيتابين

)29 ↑إلى 12 (

10 ×يوميا ًواحدة مرة مجم 1انتكافير

أيام

28↔↑ 13

)15 ↑إلى 11 من (

↔

7 ×يومياً مرات ثالث 800إندينافير

أيام

12↓ 11

)12 ↑إلى 30 (
↔↔

24 ↓15أيام7  ×يومياً مرتين 150الميفودين

)12 ↓إلى 34 (
↔↔
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ريتونافير  /لوبينافيرلوبينافير

14 ×يومياً مرتين 400 /100

أيام

24↔↔↔

↔↔↔ريتونافير
ريتونافير  /ساكوينافيرساكوينافير

xيومياً مرتين 1000 /100
يوما14

3222

)41 ↑إلى 6 (
ح29

)48 ↑إلى 12 (
ح47

)76 ↑إلى 23 (

23 ↑↔↔ريتونافير

)46 ↑إلى 3 من (

xيوميا ًمرتين كجم   /مجم0.05تاكروليموس
أيام7

21↔↔↔

ريتونافير  /تيبرانافيرأناتيبيرانافير

يومياًمرتين 500 /100

22↓ 7

)6 ↓إلى 26 (
18

)9 ↓إلى 25 (
21

)10 ↓إلى 30 (

ريتونافير  /تيبرانافير

23(يومياً مرتين 750 /200

)جرعات

20↓ 11

)4 ↓إلى 16 (
↓ 9

)3 ↓إلى 15 (
↓ 12

)0إلى 22 (

ينطبقال  = NA ؛ ↔ =تأثير ال  ؛ ↓ =إنقاص  ؛ ↑ =زيادة أ

 )Reyataz )atazanavirالدواءوصف معلومات ب
mg  100ritonavir plus mg  300إلى  DF tenofovirإضافة أدت البشرية ، المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في ج

atazanavir ،  إلىAUC  وC400 ألتازانافير لوحظت التي الصلة ذات القيم من أضعاف 4 و 2.3 بمقدار أعلى كانت التي أتازانافير قيم دقيقة

بمفردها.إعطائها عند مجم

 )Prezista )darunavirالمعلوماتوصف د
معوية.مغلفة ديدانوزين كبسوالت الموضوعات تلقى . EC )ديدانوزين( Videxوصف معلومات ه

F 373 دهونجرام 8.2 حرارية ، سعرة

الصيام.ظروف تحت بمفردها تدار مجم 400  )معويمغلف (ديدانوزين مع مقارنة ز

و  DF tenofovirتناول عند الجرعة تعديل يلزم ال ثم ومن سريرياً ؛ صلة ذات تكون أن يتوقع ال دقيقةCو  AUCفي الزيادات ح saquinavir  بالريتونافير.المعزز

( Aptivusتيبرانافير )المعلوماتوصف أنا

الدقيقةاألحياء علم 12.4

بالموقع االرتباط طريق عن البشرية المناعة نقص فيروس تكامل  Dolutegravirيمنع دولوتغرافير:العمل:آلية

يعد الذي الفيروسي  )(DNAريبونوكلييك الديوكسي حمض لتكامل حبال نقل خطوة وعرقلة  Integraseالنشط

باستخدام حبال نقل في الحيوية الكيمياء فحوصات أسفرت البشرية. المناعة نقص فيروس تكرار لدورة ضرورياً

-1HIV  و المنقىDNA  في مسبقاً المعالج الركيزةIC50 نانومتر.12.6 و نانومتر 2.7 قيم

TC:3 النوكليوتيداتنظير دمج بعد النووي الحمض سلسلة إنهاء .عبرRT( )-1 HIV  لـ العكسي النسخ تثبيط في

TP-TC لعمل الرئيسي األسلوب يتمثلTP(. 3-TC3) فسفرة يتم الخاليا ، داخل اصطناعي. نوكليوزيد نظير  هو

TC3الفوسفات ثالثي الميفودين الفوسفات ، ثالثي 5-النشط مستقلبه إلى الالميفودين

TDF:γ.  الميتوكوندرياDNA polymerase  ، وβ ، α  للثديياتDNA  لبوليميراز ضعيف مثبطdiphosphate 

DNA. Tenofovir  سلسلة إنهاء طريق عنDNA  في الدمج وبعد'-triphosphate 5deoxyadenosine  عن

إنهاء عامل وهو  diphosphate Tenofovirالعكسي النسخ نشاط  1HIV-الطبيعية الركيزة مع التنافس طريق

لتكوين الخلوية اإلنزيمات بواسطة فسفرات من تاله وما  diphosphate tenofovirيثبط ، ملزم. سلسلة

tenofovir  ًإلى للتحويل للديستر أولياً مائياً تحلالTDF  من حلقي فوسفونات نيوكليوسيد ديستر نظير هو

TDFيتطلب األدينوزين. فوسفات أحادي
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للفيروسات مضاداً نشاطاً  Dolutegravirأظهر دولوتغرافير:الخلية:ثقافة في للفيروسات المضاد النشاط

 )مللكل نانوغرام 0.21 (نانومتر 0.5 قيم EC  50متوسط مع  1HIV-البري النوع من المختبرية السالالت ضد
. 4MT-وخاليا  )(PBMCsالمحيطي الدم في النواة أحادية الخاليا في  )مللكل نانوغرام 0.85 (نانومتر 2.1 إلى

EC  50بمتوسط سريرياً المتنوعة  Bالفئة من عزلة 13 ضد للفيروسات مضاداً نشاطاً  Dolutegravirأظهر

من  Integraseترميز منطقة باستخدام الفيروسية التكاملية الحساسية مقايسة في نانومتر 0.52 قيمة

العزالت من مجموعة ضد الخلية مزرعة في للفيروسات مضاداً نشاطاً  Dolutegravirأظهر السريرية. العزالت

EC50مع  )Oالمجموعة في 3 و  Gو  Fو  Eو  Dو  Cو  Bو  A clades Mمن مجموعة كل في 1HIV ) 3-السريرية

50سيإي دولوتغرافير . 1HIV-لـ نانومتر 2.14 إلى نانومتر 0.02 من القيم تتراوح

نانومتر.0.61 إلى نانومتر 0.09 من  PBMCفحوصات في -2 البشري المناعي العوز لفيروس سريرية عزالت 3 مقابل القيم تراوحت

TC:3 لـ للفيروسات المضاد النشاط تقييم تمTC 3 1-ضدHIV  و وحيدات ذلك في بما الخاليا خطوط من عدد في

PBMCs  القياسية. الحساسية فحوصات باستخدامEC50 ميكرو 1 (ميكرومتر 15 إلى 0.003 حدود في القيم كانت

35  ، )نانومتر70 إلى 20 المدى: (نانومتر 60 الميفودين قيم كانت EC50الوسيط . )مللكل ميكروغرام 0.23  =مول

)نانومتر40 إلى 3 المدى: (نانومتر 20  ، )نانومتر90 إلى 20 المدى: (نانومتر 30  ، )نانومتر40 إلى 30 المدى: (نانومتر
إلى 3 المدى: (نانومتر 30  ، )نانومتر70 إلى 20 المدى: (نانومتر 30  ، )نانومتر60 إلى 1 من النطاق: (نانومتر 30  ،

 3= n ( Oفيروسات ومجموعة  AG clades -1HIVضد  )نانومتر90 إلى 20 المدى: (نانومتر 30 و  ، )نانومتر70
0.003 من  )4 =ن ( 2HIV-عزالت ضد القيم تراوحت 50األوروبيةالمفوضية التوالي. على  )Bللكتلة  n =2 باستثناء

البشرية المناعة نقص لفيروس المضادة العوامل لجميع معادياً TC 3يكن لم . PBMCsفي موالر ميكرو 0.120 إلى

لفيروس المضاد النشاط من المزمنة  HCVعدوى عالج في المستخدم  )مولميكرو Ribavirin ) 50يقلل المختبرة.

-1HIV  4-خاليا في أضعاف 3.5 بمقدار للالميفودينMT.

TDF: لـ للفيروسات المضاد النشاط تقييم تمtenofovir  1-لفيروس والسريرية المعملية العزالت ضدHIV 

تركيز ٪50 (50األوروبيةالمفوضية المحيطية. الدم وخاليا األولية البلعمية والخاليا الليمفاوية الخاليا خطوط في

مضاداً نشاطاً  Tenofovirأظهر ميكرومتر. 8.5 إلى ميكرومتر 0.04 حدود في تينوفوفير قيم كانت  )فعال

من القيم تراوحت O )EC50و  Gو  Fو  Eو  Dو  Cو  Bو  A clades -1HIVضد الخلية مزرعة في للفيروسات

ميكرومتر 1.6 من القيم تراوحت 2 HIV50-(ECفيروس ضد محدد ونشاط  )ميكرومتر2.2 إلى ميكرومتر 0.5

بشأن معلومات على للحصول  TDFلـ الكاملة الوصفات معلومات على االطالع يرجى . )ميكرومتر5.5 إلى

.HBVضد  TDFلـ المثبط النشاط

TC 3وال  dolutegravirيكن لم األخرى:للفيروسات المضادة العوامل مع باالشتراك للفيروسات المضاد النشاط

 dolutegravirلـ الكاملة الوصفات معلومات انظر المختبرة. البشرية المناعة نقص لفيروس المضادة العوامل لجميع معاديين

TC.3و

الخاليا زراعة في  Dolutegravirلـ المقاومة الفيروسات اختيار تم دولوتغرافير:الثقافة:خلية في المقاومة

أو  S153Fأو  G118Rأو  E92Qاألمينية األحماض بدائل المختلفة. البرية  1HIV-وفيروسات سالالت من بدءاً

Yظهر وG193E  أوR263K  أضعاف.4 إلى تصل بالدولوتغرافير للتأثر منخفضة قابلية ومنح مختلفة ممرات في

TC:3 لـ المقاومة المتغيرات اختيار تمTC 3 1-لـHIV  كانت المقاومة أن الوراثي التحليل أظهر الخاليا. زراعة في

.)I)/  M184Vاأليزولوسين أو للفالين الميثيونين بسبب الغالب في

TDF: 1-عزالت اختيار تمHIV  لعقار المنخفضة الحساسية ذاتtenofovir  هذه أعربت الخاليا. زراعة في

أضعاف4 إلى 2 وأظهرت العكسي النسخ في  K65Rاستبدال عن الفيروسات
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العكسي النسخ في  K70Eاستبدال اختيار تم ذلك ، إلى باإلضافة تينوفوفير. لعقار الحساسية في انخفاض

تم . tenofovirعقار تجاه الحساسية مستوى انخفاض إلى أدى مما  ، tenofovirبواسطة  1HIV-لفيروس

.TDFنظام في فشلت التي المواد بعض في  K65Rبدائل تطوير

السريريةالموضوعات في المقاومة

من ثابتة جرعة  + dolutegravirيتلقون الذين العالج ذراع في األشخاص من أي لدى يكن لم دولوتغرافير:

القابلية في اكتشافه يمكن انخفاض  )ساذجةعالج تجربة ( SINGLEفي  lamivudineو  abacavirكبريتات

RNA -1مع 11  =ن (المقاومة لتحليل الفرعية المجموعة في  NRTIsالخلفية أو  dolutegravirعن للكشف

HIV  من اثنين لدى كان . )المقاومةبيانات ووجود األخيرة الزيارة أو الفشل عند مل لكل نسخة 400 من أكبر

العالج في الناشئة  E/  G193Gو  E193D/  D/  Gاستبداالت  SINGLEفي الفيروسي الفشل موضوعات

الحمض من مل لكل نسخة 275 على يحتوي واحد وموضوع التوالي ، على 108 ، واألسبوع 84 األسبوع في

من ألي يكن لم 24. األسبوع في متكامل إحالل اكتشاف تم . P/  Q157Qعالج له كان  1HIV-الريبي النووي

.dolutegravirقابلية في مماثل انخفاض الموضوعات هذه

من أكبر انخفاضاً  S153Yو  I151Lو  T66Kالفردية  INSTIمقاومة بدائل أعطت دولوتغرافير:المقاومة:عبر

من مجموعات أظهرت . )المرجعمن ضعفاً 3.6 إلى ضعفاً 2.3 النطاق: ( dolutegravirقابلية في ضعفين

Q148أو  R ، Q148H/  G140S ، Q148R/  G140C ، N155H/  E92Q ، L74M/  T66Kالمتعددة البدائل
/  G140S/  T97A ، N155H/  Q148R ، K ،  في واالستبداالتQ148/  G140/  E138  ًمن أكبر انخفاضا

أدت  ، 2HIV-طفرات في . )المرجعمن ضعفاً 21 إلى ضعف 2.5 المدى: ( dolutegravirقابلية في ضعفين

4 انخفاض إلى  S163D/  N155H/  T97A/  E92Qو  S163G/  N155H/  A153Gالبدائل مجموعات

8.5 بمقدار انخفاضاً  Q148R/  G140Sو  N155H/  E92Qوأظهر الدولوتجرافير ، حساسية في أضعاف

التوالي.على القابلية ،  dolutفي ضعفاً 17 و أضعاف

TC:3 عزلة كانت العكسي. النسخ مثبطات بعض بين متصالبة مقاومة وجود لوحظTC 3 لفيروس المقاومة

وجود أيضاً المتوقع من . )(ddIالديدانوزين إلى الخلية ثقافة في متصالبة مقاومة -1 البشري المناعي العوز

.M184Vالمختارة البدائل هذه مثل وإمتريسيتابين أباكافير مع متصالبة مقاومة

TDF: بدائل اختيار أيضاً يتم العكسي. النسخ مثبطات بعض بين المتصالبة المقاومة على التعرف تمK65R  و

K70E  1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص بعض في تينوفوفير بواسطة اختيارها تم التي-

منخفضة قابلية أيضاً  K65Rبـ المزودة  1HIV-عزالت تظُهر ديدانوزين. أو أباكافير باستخدام عالجهم تم الذين

متوسط عن  1HIV-فيها عبر التي  )N =20 (األشخاص من  1HIV-يعزل TC .3و  emtricitabineبـ لإلصابة

 /N/  Eأو  ، F)/  T215Y ، L210W ، K70R ، D67N ، M41Lبالزيدوفودين المرتبطة العكسي للنسخ بدائل 3
K219Q( ،  تينوفوفير.بعقار للتأثر القابلية ضعف ضعف - 3.1 أظهر

من قللوا  )N =8 (مرتبطة بدائل زيدوفودين مقاومة بدون  L74Vاستبدال عن فيروسهم عبر الذين األشخاص

أو  ، N( Y115F =3  )استبدالعن فيروسهم عبر الذين للمرضى محدودة بيانات تتوفر . TDFلـ االستجابة

منخفضة.استجابة لديهم وجميعهم  ، N( T69 =4  )إدراجأو  ، N( Q151M =2  )استبدال

السريريةغير السموم علم13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

دولوتغرافير. باستخدام والجرذان الفئران على عامين لمدة السرطنة دراسات أجريت : دولوتغرافير: التسرطن

والجرذانكيلوغرام ، لكل مجم 500 إلى تصل جرعات الفئران إعطاء تم
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حدوث في كبيرة زيادات أي يالحظ لم الفئران ، في كيلوغرام. لكل مجم 50 إلى تصل بجرعات تدار كانت

 AUC dolutegravirتعرض إلى أدى مما اختبارها ، تم التي الجرعات أعلى عند بالعقاقير المرتبطة األورام

في يومياً. مرتين مجم 50 وهي بها الموصى الجرعة عند البشر لدى الموجودة تلك من أعلى مرة 14 بحوالي

إلى أدى مما اختبارها ، تم جرعة أعلى عند بالعقاقير المرتبطة األورام حدوث في زيادات أي يالحظ لم الجرذان ،

الموجودة تلك من التوالي ، على واإلناث ، الذكور في أعلى مرة 15 و مرات  10AUC dolutegravir تعرض

يوميا.مرتين ملغ 50 من بها الموصى الجرعة عند البشر في

TC3 : مع المدى طويلة السرطنة دراسات تظهر لمTC 3 اإلصابة إمكانية على دليل أي والجرذان الفئران في

الموصى بالجرعة البشري التعرض من  )الفئران(مرة 58 و  )الفئران(مرات 10 حتى التعرض عند بالسرطان

ملغ.300 بها

TDF : للـ الفموية السرطنة عن المدى طويلة دراسات أجريتTDF  لما التعرض عند والجرذان الفئران في

. 1HIV-لعدوى العالجية الجرعة عند البشر عند لوحظت التي  )الجرذان(مرات 5 و  )الفئران(مرة 16 من يقرب

الفئران ، في بالبشر. مقارنة مرة 16 التعرض عند الكبد أورام زادت الفئران ، إناث في العالية الجرعات عند

عند لوحظت التي مرات 5 إلى يصل لما التعرض عند للسرطان المسببة للنتائج بالنسبة سلبية الدراسة كانت

العالجية.الجرعة عند البشر

سرطان فحص أو البكتيرية ، العكسية الطفرة مقايسة في للجينات ساماً  Dolutegravirيكن لم : دولوتغرافير:الطفرات

الحي.الجسم في الدقيقة القوارض فحص في أو الفئران ، في الليمفاوية الغدد

TC3 : كانتTC 3 الفئران في الليمفاوية الغدد سرطان فحص في مطفرةL5178Y  وclastogenic  مقايسة في

الجرثومية ، الطفرات مقايسة في مطفرة TC 3تكن لم المستزرعة. البشرية الليمفاوية الخاليا باستخدام وراثية خلوية

وفي الجرذ ، عظم لنخاع خلوي خلوي فحص في الصغيرة ، الفئران اختبار في المختبر ، في الخاليا تحول فحص في

جيني سمي نشاط وجود على دليل أي TC 3تظهر لم الفئران. كبد في المجدول غير النووي الحمض لتخليق فحص

35 من بالزما مستويات ينتج مما كيلوغرام ، لكل مجم 2000 إلى تصل فموية بجرعات الجرذ في الحي الجسم في

.1HIV-لعدوى بها الموصى الجرعة عند البشر في الموجودة تلك ضعف 45 إلى

TDF : كانTDF  ًالطفرات اختبار في وسلبياً المختبر في الفأر في الليمفاوية الغدد سرطان اختبار في مطفرا

عند سلبياً  TDFكان الحي ، الجسم في للفأر الميكروية النوى مقايسة في . )أميساختبار (المختبر في البكتيرية

ذكور.لفئران إعطائه

في اإلناث أو الذكور خصوبة على TC 3أو  Dolutegravirيؤثر لم : سيتي 3 و دولوتغرافير :الخصوبةضعف

البشر عند التعرض من أعلى  )التواليعلى (مرة 112 أو 44 حوالي بالتعرض المرتبطة الجرعات عند الجرذان

.)التواليعلى (مجم 300 و مجم 50 بجرعات

TDF : إعطاء تم عندما المبكر الجنيني التطور أو التزاوج أداء أو الخصوبة على آثار هناك تكن لمTDF  لذكور

قبل يوماً 28 لمدة الجسم سطح مساحة مقارنات على بناء ًالبشرية الجرعة أضعاف 10 تعادل بجرعة الجرذان

في تغيير هناك كان ذلك ، ومع الحمل. من السابع اليوم خالل التزاوج قبل يوماً 15 لمدة الجرذان وإناث التزاوج

الجرذان.إناث في الشبقية الدورة
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األدويةعلم أو   /والحيوانية السموم علم 13.2

TDF تشخيص تم العظام. سمية في تسبب مما البشر في لوحظت التي تلك أضعاف 6 يساوي أو من .أكبر

عند عكسه يمكن القرود في لوحظ الذي العظام تلين أن يبدو العظام. تلين أنها على القرود في العظام سمية

كثافة انخفاض في العظام سمية تجلت والكالب ، الجرذان في تينوفوفير. عقار عن التوقف أو الجرعة تقليل

في إعطاؤهما  تم (علىبناء ً  )AUCsمعروفةغير العظام سمية وراء الكامنة  )اآلليات(اآللية العظام. في المعادن

 :Tenofovirو  TDFالتعرض عند والقرود والكالب الجرذان على السموم علم دراسات

سكرية ، وبيلة    ، BUNو المصل ، كرياتينين في زيادة لوحظت حيوانية. أنواع 4 في كلوية سمية وجود ولوحظ

هذه في متفاوتة بدرجات المصل فوسفات في ونقصان كلسية بيلة أو   /وفوسفاتية ، وبيلة   وبروتينية ،

التي تلك من مرة 20 إلى 2 من أعلى  )AUCsعلى بناء ً(التعرض عند السميات هذه لوحظت الحيوانات.

معروفة.غير العظام بتسمم الفوسفاتية ، البيلة وخاصة الكلوية ، التشوهات عالقة إن البشر. عند لوحظت

السريريةالدراسات14

الكبارموضوعات 14.1

الساذجالعالج مواضيع

50   دولوتجرافير من األقل على واحدة جرعة وتلقوا عشوائي بشكل شخصاً 833 اختيار تم  ، SINGLEفي

  /إيفافيرينزمن ثابتة جرعة أو والميفودين أباكافير كبريتات من ثابتة جرعة مع يومياً واحدة مرة مجم

عاماً ، 35 األشخاص عمر متوسط   كان األساس ، في فومارات. ديسوبروكسيل تينوفوفير   /إمتريسيتابين

لفيروس المصاحبة العدوى استبعاد تم ( Cالكبد التهاب بعدوى مصابون 7٪ أبيض ، غير 32٪ إناث ، ٪16

نسخة 100000 من أكبر  RNA -1HIVلديهم كان ٪ 32  ، )اإليدز( C CDCفئة من كانوا 4٪  ، )Bالكبد التهاب

متشابهة الخصائص هذه كانت ؛ 3مملكل خلية 350 من أقل خاليا عدد  + CD4لديهم كان ٪ 53 و مل ، لكل

العالج.مجموعات بين

مزدوجة 96 األسبوع مرحلة أعقب الذي المفتوحة التسمية مرحلة تحليل (144 األسبوع نتائج توفير يتم

13.الجدول في  SINGLEلـ  )التعمية

)اللقطةخوارزمية (أسبوعاً 144 في وحيد في العشوائي للعالج الفيروسية النتائج 13. الجدول

 +مجم 50   دولوتجرافير
وأباكافير كبريتات
يومياواحدة مرة الميفودين

)414 =ن (

إمتريسيتابين ،إيفافيرينز ،
DF Tenofovirو

يومياواحدة مرة

)419 =ن (
RNA -1HIV71٪63٪ 50<مل   /نسخة

د 8.3٪(CI: 2.0 95٪٪٪14.6 )أالعالجاختالف

الفيروسيةاالستجابة عدم

 /نسخة50 عن تقل ال النافذة في البيانات
الفعاليةلعدم توقف مل 

العالج نظام في التغييرات قمع يتم لم بينما أخرى ألسباب توقف

القهقريةللفيروسات المضاد

10٪

4٪

3٪

3٪

0

7٪

>1٪

3٪

4٪

0

فيروسيةبيانات توجد ال

األسباب

الضارالحدث بسبب الدواء دراسة   /الدراسةتوقف

18٪30٪

4٪14٪
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بالموتأو

جأخرىألسباب الدواء دراسة   /الدراسةتوقف

الدراسةأثناء ولكن النافذة أثناء مفقودة بيانات

12٪

2٪

13٪

3٪

األساسخط فئة حسب مل   /نسخة RNA -1HIV 50<مع الموضوعات من  (٪)نسبة

 )مل  /نسخ(للبالزما الفيروسي الحمل
100000

< 100000

73٪

69٪

64٪

61٪

جنس
ذكر

أنثى

72٪

69٪

66٪

48٪

سباق
أبيض

أخرى  /األفريقيالتراث   /أفريقيأصل من أمريكي

72٪

71٪

71٪

47٪

مسبقاً.المحددة الطبقية التقسيم لعوامل معدلة أ

نافذة أثناء العالج عن فيروسية بيانات ذلك عن ينتج لم إذا وقت أي في وفاة أو ضار حدث بسبب توقفوا الذين األشخاص يشمل ب

التحليل.

البروتوكول.وانحراف ونقل ، المتابعة ، وفقدان الموافقة ، سحب مثل أخرى أسباب وتشمل ج

في 81٪ و  dolutegravirتلقت التي المجموعة في 88٪ الفيروسي النجاح معدل وكان 48 األسبوع في األولية النهاية نقطة تقييم تم د

 95CI٪ و 7.4٪ معالجة اختالف مع  ، fumarate disoproxil tenofovir/  emtricitabine/  efavirenzمن ثابتة جرعة مجموعة

.٪)2.512.3٪ ، (من

األساسي ، الفيروسي الحمل ذلك في بما األساسية الخصائص عبر المعالجة اختالفات على المحافظة تمت

 + CD4خاليا تعداد في المعدلة المتوسطة التغييرات كانت والعرق. والجنس ، والعمر ،  ، + CD4الخاليا وعدد
كبريتات من ثابتة جرعة  + dolutegravirتتلقى التي المجموعة في 3مملكل خلية 378 األساس خط من

  /fumarate disoproxil tenofovirمن ثابتة جرعة 3مملكل خلية 332 و والميفودين أباكافير

emtricitabine/  efavirenz  95٪ و العالج أذرع بين المعدل الفرق كان أسبوعاً. 144 عندCI  خلية 46.9 هو

خط مسبقاً: المحددة الطبقي التقسيم لعوامل معدلة ( )3مملكل خلية 78.2 ، 3مملكل خلية 15.6 (3مملكل

.)الخالياتعداد  + CD4األساس وخط  ، RNA -1HIVاألساس

ساذجةمواضيع حبال ، نقل مثبط متكاملة ، العالجية ، الخبرة ذوي من

الكاملة الوصفات معلومات انظر (والسالمة الفعالية تحليالت في مدرجاً موضوعاً 715 هناك كان اإلبحار ، في

 plusلنظام عشوائياً اختيارهم تم الذين األشخاص من 71٪ كان 48 ، األسبوع في . )dolutegravirلـ

dolutegravir  لنظام عشوائياً اختيارهم تم الذين األشخاص من 64٪ مقابل الخلفية فيplus raltegravir 

.)CI: 7.4 ٪[٪0.7٪14.2 ، ٪ ]95و العالج فرق (مل لكل نسخة 50 من أقل  RNA -1HIVلديهم الخلفية في

األطفالطب موضوعات 14.2

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirألقراص الفردية المكونات فعالية تقييم تم

tenofovir  1-عدوى لعالجHIV  تجربةفي المسجلين األطفال مرضى فيP1093 )NCT01302847(  

IMPAACT  تجربةأوARROW )NCT02028676(  ،  أدناه.ملخص هو كما

ساذج ، - INSTIالخبير ، العالج في القهقرية للفيروسات المضادة األخرى األدوية مع باالشتراك  ، Dolutegravirتقييم تم -

مفتوح أسبوعاً 48 في عاماً 18 من أقل إلى 6 بين أعمارهم تتراوح الذين -1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين

أعمارهم تتراوح الذين األشخاص تسجيل تم . P1093 IMPAACTالجرعة ، لتحديد سريرية تجربة المراكز ، متعدد التسمية ،

في عاماً 12 من أقل إلى 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األشخاص تسجيل وتم األول الفوج في عاماً 18 من أقل إلى 12 بين

IIA Cohort . عاما18ً من أقل إلى 12 بين أعمارهم تتراوح الذين األشخاص من  )23/14(٪ 61 أسبوعاً ، 48 في
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استجابة حقق الذي المحسنّ الخلفية عالج إلى باإلضافة يومياً واحدة مرة  dolutegravirمع تعامل

قمع تحقيق تم المجموعتين ، كال عبر مل. لكل نسخة 50 من أقل  RNA -1HIVأنها على محددة فيروسية

كجم.40 عن وزنهم يقل ال الذين األشخاص من  )24/16(67٪ في 48 األسبوع في الفيروس

تجربة في القهقرية ، للفيروسات مضاد ثالث وعقار أباكافير مع يومياً ، واحدة مرة  Lamivudineتقييم تم-

المصابون -1 البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في  )(ARROWالمراكز متعددة عشوائية

وزنهم والذين  )336 =ن (يومياً واحدة مرة لجرعة عشوائي بشكل اختيارهم تم الذين األشخاص العالج. بسذاجة

من ثابتة كجرعة أو مفردة ككيانات إما مجم ، 600 وأباكافير مجم 300 الميفودين تلقوا األقل على كجم 25

والميفودين أباكافير يتلقون الذين األشخاص من ٪ 67 لدى كان 96 ، األسبوع في والميفودين. أباكافير كبريتات

.RNA -1HIVمن مليلتر لكل نسخة 80 من أقل الرجعية ، للفيروسات مضاد ثالث دواء مع يومياً واحدة مرة

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16

مصفرة ، بيضاء إلى بيضاء أقراص هي  Fumarate Disoproxil Tenofovirو  Lamivudineو  Dolutegravirأقراص

على توفيرها ويتم اآلخر الجانب على وسهل واحد جانب على  "F67"عليها منقوش بغشاء مطلية كبسولة ، شكل على

التالي:النحو

07-387-33342 لألطفال مقاومة غير وأغطية التسرب ، وموانع مجففة ، مادة مع قرصاً 30 بها زجاجة

NDC
10NDC-387-33342 لألطفال مقاومة غير وأغطية التسرب ، وموانع مجففة ، مادة مع قرصاً 90 على تحتوي زجاجة

11-387-33342 لألطفال مقاومة غير وأغطية التسرب ، وموانع مجففة ، مادة مع قرص 100 بها زجاجة

NDC
57NDC-387-33342 لألطفال مقاومة غير وأغطية التسرب ، وموانع مجففة ، مادة مع قرصاً 180 على تحتوي زجاجة

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

المجفف.بإزالة تقم ال بإحكام. مغلقة الزجاجة واحفظ الرطوبة ، من واحفظه األصلية ، الزجاجة في احفظه

المرضىإرشاد معلومات 17

.)المريضمعلومات (والعقاقير األغذية إدارة قبِل من المعتمد المريض وصف قراءة المريض من اطلب

مع  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص تتفاعل قد : األدويةتفاعل

طبية وصفة أي باستخدام بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم بإبالغ المرضى ننصح لذلك ، األدوية. من العديد

 ، )4(االستعمال موانع انظر [جون.سانت نبتة ذلك في بما عشبية ، منتجات أو طبية وصفة بدون أدوية أو أخرى

.)]7(الدوائية التفاعالت

أديفوفير (هيبسيرا مع فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص بإدارة تقم ال

.)]7.3(الدوائية التفاعالت انظر [)ديبيفوكسيل

أصيبوا إذا بهم الخاص الصحية الرعاية بمقدم فوراً االتصال المرضى من اطلب : الحساسيةفرط تفاعالت

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول عن فوراً التوقف المرضى من اطلب جلدي. بطفح

disoproxil tenofovir  كانواإذا الطبية العناية واطلب المشبوهة ، العوامل من وغيرها
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فرط مثل خطورة أكثر فعل رد على عالمة يكون قد حيث التالية ، األعراض من بأي مصحوب جلدي طفح ظهور

تقشير أو بثور المفاصل. أو العضالت آالم الشديد التعب بالمرض عام شعور الحمى ؛ الشديدة: الحساسية

الفم. أو اللسان أو الشفتين أو العينين في تورم الوجه؛ تورم العين التهاب الفم. طريق عن آفات أو بثور الجلد.

العينين ، بياض أو الجلد اصفرار المثال ، سبيل على (الكبد مشاكل وأعراض عالمات أو   /والتنفس في صعوبة

أو األلم ، األلم ، أو الشهية ، فقدان القيء ، الغثيان ، الشاحب ، البراز أو البراز الشاي ، لون أو الداكن البول لون

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [)األضالعتحت األيمن الجانب على الحساسية.

والميفودين دولوتغرافير أقراص باستخدام كبدية سمية عن اإلبالغ تم أنه المرضى أبلغ : الكبديةالسمية

بضرورة للمرضى المشورة تقديم . )]5.3(واالحتياطات التحذيرات انظر [فوماراتديسوبروكسيل وتينوفوفير

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء الكبدية للسمية المخبرية المراقبة

.Cأو  Bالكبد التهاب مثل الكبد ، أمراض من يعانون الذين للمرضى خاصة ًفومارات ،

مع الحاد الكبد وتضخم اللبني الحماض حدوث عن اإلبالغ تم أنه المرضى أبلغ : الكبدتضخم   /اللبنيالحماض

و  lamivudineو  Dolutegravirأقراص تعليق يجب المميتة. الحاالت ذلك في بما دهني ، تنكس

fumarate disoproxil tenofovir  أو اللبني بالحماض توحي إكلينيكية أعراض عليه تظهر مريض أي في

[)وضعفالمعدة في متوقع غير أو عادي غير وانزعاج والقيء الغثيان ذلك في بما (الواضحة الكبدية السمية
.)]5.9(واالحتياطات التحذيرات انظر

الكبد التهاب من وخيمة حادة سورات عن اإلبالغ تم أنه المرضى أبلغ : جأو ب الوبائي الكبد التهاب مرضى

B  الكبدالتهاب بفيروس المصابين المرضى فيB )HBV(   تناول عن توقفوا الذينTDF  وTC ، 3 مكونان وهما

عدم المرضى من اطلب . fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص من

إبالغ دون  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول عن التوقف

عند أو قبل  Bالكبد التهاب فيروس عدوى عن للكشف المرضى جميع اختبار يجب أوال.ً الصحية الرعاية مقدم

المصابون وأولئك  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول بدء

 lamivudineو  dolutegravirأقراص إيقاف بعد أشهر لعدة دقيقة طبية متابعة إلى يحتاجون  HBVبفيروس

.)]5.1(واالحتياطات التحذيرات انظر [الكبدالتهاب من التفاقم لمراقبة  fumarate disoproxil tenofovirو

قد  )مميتةبعضها (الكبدية المعاوضة أن  HCV/  -1HIVبفيروس مشتركة بعدوى المصابين المرضى أبلغ

لفيروس العكوسة للفيروسات مضاداً مركباً عالجاً يتلقون  HCV/  -1HIVبفيروس مصابين مرضى في حدثت

-1HIV  5.10(واالحتياطات التحذيرات انظر [ريبافيرينبدون أو مع ألفا وإنترفيرون[(.

عالمات عن بحثاً األطفال مرضى بمراقبة األوصياء أو الوالدين نصح : البنكرياسبالتهاب اإلصابة خطر

.)]5.11(واالحتياطات التحذيرات انظر [البنكرياسالتهاب وأعراض

الفشل حاالت ذلك في بما كلوي ، ضعف عن اإلبالغ تم أنه المرضى أبلغ : كلويضعف تفاقم أو جديدة بداية

  /مل50 من أقل الكرياتينين تصفية من يعانون الذين للمرضى المشورة تقديم فانكوني. ومتالزمة الحاد الكلوي

الكلى غسيل إلى يحتاجون الذين  )(ESRDالمرحلة نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى أو دقيقة

أو المتزامن االستخدام مع فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص لتجنب

 )المتعددةالستيروئيدية غير االلتهاب مضادات أو عالية جرعة المثال ، سبيل على (كلوية سامة لعامل الحديث
.)]5.6(واالحتياطات التحذيرات  ، )2.4(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [للمرضى

العظامفي المعادن كثافة في انخفاض لوحظ أنه المرضى أبلغ : العظامتأثيرات
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كثافة مراقبة مراعاة يجب فومارات. ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص استخدام

اإلصابة لخطر المعرضين أو المرضية العظام كسور من تاريخ لديهم الذين المرضى عند العظام في المعادن

.)]5.7(واالحتياطات التحذيرات انظر [العظامبهشاشة

أقراص استخدام لتجنب اإلنجاب سن في هم ممن والبالغين للمراهقين المشورة تقديم : الجنينسمية

من األولى الثالثة األشهر خالل الحمل وقت في فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير

كانوا إذا الصحية الرعاية بمقدم لالتصال اإلنجاب سن في والبالغين للمراهقين المشورة تقديم الحمل.

و  dolutegravirبأقراص العالج أثناء الحمل في اشتباه هناك كان إذا أو الحمل ، أو للحمل ، يخططون

lamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir] 5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر[(.

والميفودين دولوتغرافير أقراص بتناول لإلنجاب ، احتمالية لديهم ممن والبالغين للمراهقين المشورة تقديم

في االستخدام انظر [باستمرارالفعالة الحمل منع وسائل الستخدام فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير

.)]8.18.3 ، (محددة فئات

بأي الفور على بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم إبالغ المرضى من اطلب : المناعةتكوين إعادة متالزمة

المضاد العالج من وجيزة فترة بعد سابقة عدوى من التهاب يحدث قد حيث للعدوى وأعراض عالمات

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirأقراص بدء عند ذلك في بما القهقرية ، للفيروسات

tenofovir] 5.8(واالحتياطات التحذيرات انظر[(.

إلى ينتقل أن يمكن  1HIV-فيروس ألن اإلرضاع عدم إلى  1HIV-بعدوى المصابات األمهات إرشاد : الرضاعة

.)]8.2(محددة فئات في االستخدام انظر [الثديحليب في الطفل

وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص من جرعة فاتتهم إذا أنه المرضى من اطلب : الفائتةالجرعة

أو التالية جرعتهم مضاعفة عدم المرضى من اطلب تذكرها. بمجرد تناولها يجب فومارات ، ديزوبروكسيل

.)]2(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [الموصوفةالجرعة من أكثر تناول

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تخزين المرضى من اطلب : تخزين

tenofovir  المجفف.بإزالة تقم ال بإحكام. مغلقة بالزجاجة واحتفظ الرطوبة ، من وحمايتها األصلية ، العبوة في

تجارية عالمات وليست ألصحابها مسجلة تجارية عالمات هي المدرجة األخرى التجارية العالمات
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المريضمعلومات

Fumarate Disoproxil Tenofovirو  Lamivudineو  Dolutegravirأقراص
rate(-ma-FUE il-PROX-soe-DYE vir-oh-OF-ten  وdeen-ue-MIV-la  وvir-ra-TEG-loo-doe)

وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما
فومارات؟ديسوبروكسيل

جانبية آثاراً  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص تسبب أن يمكن

:ذلكفي بما خطيرة ،

إصابتك بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيختبر . )(HBVب الوبائي الكبد التهاب بفيروس اإلصابة تفاقم-

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج بدء قبل  Bالكبد التهاب بفيروس

وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص وتناولت  Bالكبد التهاب فيروس بعدوى مصاباً كنت إذا فومارات.

دولوتغرافير أقراص تناول عن توقفت إذا  )اشتعال(بي الكبد التهاب يتفاقم فقد فومارات ، ديسوبروكسيل

 Bالكبد التهاب عدوى تعود عندما  "الجلديةالنوبة "تحدث فومارات. ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين
قبل.ذي من أسوأ بطريقة فجأة

ملء أعد . fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص من نفد التفعل-

و  dolutegravirأقراص اختفاء قبل بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث أو الطبية الوصفة

lamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir.

دون  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول عن توقف التفعل

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى أوال ًالتحدث

 ، fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول عن توقفت إذا

للتحقق بانتظام الدم اختبارات وإجراء كثيراً صحتك من التحقق إلى بك الخاص الصحية الرعاية مقدم فسيحتاج

عادية غير أو جديدة أعراض أي عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر . Bالكبد التهاب بفيروس اإلصابة من

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول عن التوقف بعد لديك تكون قد

tenofovir.

-

-

أقراص باستخدام جلدي بطفح أصبت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل . التحسسيةالفعل ردود-

dolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir. أقراص تناول عن توقفdolutegravir  و

lamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir  كنت:إذا الفور على طبية مساعدة على واحصل

التالية:األعراض أو العالمات من بأي مصحوب جلدي طفح ظهورا

-

-

-

-

-

حمُى

بالمرضالعام الشعور

تعب

المفاصل أو العضالت في آالم

الفمفي تقرحات أو بثور

-

-

-

في تورم أو احمرار الجلد تقشير أو بثور

أو الشفتين أو الوجه أو الفم تورم العينين

اللسان

التنفسفي مشاكل -

 Cأو  Bالكبد التهاب بفيروس اإلصابة من تاريخ لديهم الذين األشخاص يكون قد الكبد.في خطيرة مشاكل-
باستخدام العالج أثناء الكبد وظائف اختبارات بعض في متفاقمة أو جديدة بتغيرات لإلصابة عرضة أكثر

أن يمكن الحاالت ، بعض في . fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص

(الكبد في بالدهون تصاب وقد  )الكبدتضخم (كبيراً كبدك يصبح قد الوفاة. إلى الشديدة الكبد مشاكل تؤدي
.)دهنيتنكس
التالية األعراض أو العالمات من أي عليك ظهرت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل

الكبد:لمشاكل
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إلى عينيك من األبيض الجزء أو بشرتك لون يتحول-

)اليرقان(األصفر اللون
حركات (اللون فاتح الشاي بلون أو داكن براز

ء)األمعا

أكثرأو أيام لعدة الشهية فقدان-

القيءأو الغثيان

من األيمن الجانب في إيالم أو وجع أو ألم

معدتكمنطقة

-

-

-

-

دولوتغرافير ألقراص المحتملة الجانبية اآلثار هي ما "راجع الجانبية ، اآلثار حول المعلومات من لمزيد
"فومارات؟ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين

فومارات؟ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص هي ما

يستخدم موصوف دواء عن عبارة  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص

على رطال 88ً يزنون الذين واألطفال البالغين لدى  )1HIV-(1 النوع من البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج

.)كجم40 (األقل
.)اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة يسبب الذي الفيروس هو -1 البشرية المناعة نقص فيروس
طبية ، بوصفة أدوية 3 على  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص تحتوي

lamivudine ، dolutegravir  وfumarate disoproxil tenofovir.

كنت:إذا فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص تتناول ال

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص تناول يسبب أن يمكن . )تيكوسين(دوفيتيليد خذ-

من حساسية لديهم الحياة. تهدد أو خطيرة تكون قد جانبية آثاراً  )تيكوسين(ودوفيتيليد فومارات

dolutegravir  أقراص مكونات من أي أوdolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil 

tenofovir . أقراص في بالمكونات كاملة قائمة على للحصول المريض معلومات نشرة نهاية انظر

فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير

-

الرعاية مقدم أخبر  ، fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول قبل

كنت:إذا بك الخاص الصحية

-

-

-

.Cأو  Bالكبد التهاب ذلك في بما الكبد ، في مشاكل لديك كان
غسيل تتطلب التي  )األخيرةبمراحله الكلوي الداء (المرحلة نهاية في الكلى مرض ذلك في بما الكلى ، في مشاكل لديك

العظام.كسور من تاريخ ذلك في بما العظام ، في مشاكل لديهم الكلى ..

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص في الموجودة األدوية أحد للحمل. تخطط أو حامل

بعد.يولد لم الذي طفلك يؤذي قد دولوتغرافير يسمى فومارات

-

-

وقت في فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص تتناول أال يجب
بتغيير بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يقوم قد  الحمل.من األولى 12 الـ األسابيع خالل أو الحمل

بك الخاص الصحية الرعاية مقدم فسيقوم الحمل ، بإمكانك كان إذا حملك. من الوقت هذا خالل دوائك

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج تبدأ أن قبل الحمل اختبار بإجراء

العالج أثناء باستمرار الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك يجب الحمل ، بإمكانك كان إذا فومارات.

فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص

أنك تعتقد أو حامال ً، تصبح أو للحمل ، تخطط كنت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء حامال ًتكونين قد

أقراص تتناول كنت إذا ترضع ال الطبيعية.للرضاعة تخططين أو طبيعية رضاعة طفلك ترضعين
فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير

-

-

-

-

-

البشرية المناعة نقص فيروس انتقال خطر بسبب -1 البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا ترضع أال يجب

طفلك.إلطعام طريقة أفضل عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم مع تحدث طفلك. إلى -1

منوأكثر طبية وصفة ذلك في بما تتناولها ،التي األدوية عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر
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العشبية.المكمالت أو الفيتامينات أو المضادة األدوية

أقراص تؤثر قد فومارات. ديزوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص مع األدوية بعض تتفاعل

Dolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir  وقد األخرى ، األدوية عمل طريقة على

fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص عمل كيفية على األخرى األدوية تؤثر
جديد.دواء على تحصل عندما والصيدلي الصحية الرعاية مقدم على واعرضها بك الخاصة األدوية بقائمة احتفظ .

أقراص مع تتفاعل التي باألدوية قائمة على الحصول الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم من تطلب أن يمكنك-

dolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir.

أن الصحية الرعاية لمقدم يمكن بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم إخبار دون جديد دواء تناول في تبدأ ال-

مع فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص تناول اآلمن من كان إذا ما يخبرك

أخرى.أدوية

تتناول كنت إذا فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص تتناول أال يجب
أيضاً:

)®(HEPSERAأديفوفير -

؟fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص أتناول أن يجب كيف

مقدم يخبرك كما تماماً  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول-

بأخذها.بك الخاص الصحية الرعاية

يوم.كل الوقت نفس في  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول

إذا بدونه. أو الطعام مع يوم كل  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirتناول

أو المغنيسيوم أو األلومنيوم على تحتوي التي األخرى األدوية أو المسهالت أو الحموضة مضادات تتناول كنت

قبل فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص تناول فيجب المخزنة ، األدوية

األدوية.هذه تناول من ساعات 6 بعد أو األقل على ساعتين

دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء الفم طريق عن الكالسيوم أو الحديد مكمالت تناول إلى بحاجة كنت إذا

فومارات:ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين

-

-

-

-

-

الطعام ، مع  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تتناول كنت إذا

و  lamivudineو  dolutegravirأقراص فيه تتناول الذي الوقت نفس في المكمالت هذه تناول فيمكنك

fumarate disoproxil tenofovir.

الطعام ، مع  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تتناول ال كنت إذا

األقل على ساعتين قبل  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص فتناول

المكمالت.هذه تناول من ساعات 6 بعد أو

أقراص من المعتادة الجرعة فإن ً ، )رطال88 (كجم 40 عن وزنهم يقل ال الذين واألطفال للبالغين بالنسبة

إضافية جرعة تكون قد يومياً. واحد قرص هي فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير

إلى بحاجة كنت إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيخبرك السكان. لبعض فقط ضرورية دولوتغرافير من

اإلضافية.دولوتغرافير جرعة تناول

من جرعة فاتتك إذا فومارات. ديزوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتجرافير أقراص من جرعة تفوت ال

الوقت حان إذا تتذكرها. حالما فتناولها فومارات ، ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص

فال  ، fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص من التالية للجرعة تقريباً

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص من التالية الجرعة تناول الفائتة. الجرعة تتناول

disoproxil tenofovir  المعتاد.وقتك في

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص من المزيد تأخذ أو الوقت نفس في جرعتين تأخذ ال

disoproxil tenofovir  موصوف.هو مما

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء الصحية الرعاية مقدم رعاية تحت ابق

فومارات.

-

-

-

-

-
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في الفيروس يزداد قد . fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تنفد ال-

مقدم من المزيد على احصل النفاد ، في إمداداتك تبدأ عندما صعوبة. أكثر الفيروس عالج يصبح وقد دمك

الصيدلية.أو الصحية الرعاية

فانتقل  ، fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص من الكثير تتناول كنت إذا

الفور.على المستشفى في طوارئ غرفة أقرب إلى

-

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما

tenofovir؟

وتينوفوفير والميفودين بدولوتجرافير العالج أثناء السوربيتول على تحتوي التي األدوية تناول تجنب يجب

س.قرصفومارات ديسوبروكسيل

فومارات؟ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير ألقراص المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

خطيرة جانبية آثاراً  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  Dolutegravirأقراص تسبب أن يمكن

ذلك:في بما

وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما "انظر-
"فومارات؟ديسوبروكسيل

الوفاة في تسبب الذي الكبد مرض تفاقم والريبافيرين.اإلنترفيرون على القائمة األنظمة مع استخدم

للفيروسات المضادة األدوية يتناولون كانوا الذين  Cالكبد والتهاب  1HIV-بفيروس المصابين األشخاص لدى

أو مع ألفا للفيروسات مضاد باستخدام  Cالكبد التهاب من أيضاً يعالجون وكانوا  1HIV-لفيروس القهقرية

 fumarate disoproxilو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تتناول كنت إذا ريبافيرين. بدون

tenofovir  أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر ريبافيرين ، بدون أو مع واإلنترفيرون

جديدة.أعراض

البنكرياس بالتهاب اإلصابة لخطر معرضين األطفال يكون قد .)البنكرياسالتهاب (البنكرياس التهاب خطر

إذا:فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء

-

-

-

الماضيفي للنيوكليوزيد التماثلية األدوية تناولوا

التهاب وأعراض عالمات طفلك على ظهرت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل
يخبرك قد وقيء.غثيان بدون أو مع العلوية ، المعدة منطقة في شديد ألم ذلك في بما البنكرياس

 fumarateو  lamivudineو  dolutegravirأقراص إعطاء عن بالتوقف بك الخاص الصحية الرعاية مقدم

disoproxil tenofovir  مصاباً يكون قد طفلك أن الدم اختبارات ونتائج األعراض أظهرت إذا لطفلك

البنكرياس.بالتهاب

الخاص الصحية الرعاية مقدم يقوم قد . الكلويالفشل ذلك في بما الكلى ، في أسوأ أو جديدة مشاكل

والميفودين دولوتجرافير بأقراص العالج وأثناء قبل كليتيك لفحص والبول الدم فحوصات بإجراء بك

وأعراض عالمات عليك ظهرت إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر فومارات. ديسوبروكسيل وتينوفوفير

أو يديك أو ذراعيك في وألم العظام ، آالم تفاقم أو تزول ال التي العظام آالم ذلك في بما الكلى ، مشاكل

ضعف.أو عضلي ألم أو  ، )مكسورة(مكسورة عظام أو قدميك ، أو ساقيك

والميفودين دولوتجرافير أقراص يتناولون الذين األشخاص بعض عند يحدث أن يمكن العظاممشاكل

إلى يؤدي قد مما (ترققها أو تليينها أو العظام آالم العظام مشاكل تشمل فومارات. ديسوبروكسيل وتينوفوفير

مقدم أخبر عظامك. لفحص إضافية اختبارات إجراء إلى بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يحتاج قد . )كسور

ضعف أو عضلي ألم أو قدميك أو يديك في ألم أو العظام في ألم أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية

فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير بأقراص العالج أثناء

عندمايحدث أن يمكن )المناعةتكوين إعادة متالزمة (لديك المناعة جهاز في التغييرات

-

-

لديهم البنكرياس التهاب من تاريخ لديهم

البنكرياساللتهاب أخرى خطر عوامل

-

-

-
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مخبأة كانت التي االلتهابات محاربة في ويبدأ أقوى المناعي جهازك يصبح قد . 1HIV-أدوية تناول في البدء

جديدة أعراض ظهور في بدأت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر طويلة. لفترة جسمك في

.fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تناول في بدأت أن بعد

طارئة طبية حالة اللبني الحماض يعد .)اللبنيالحماض (الدم في الالكتيك حمض من الكثير وجود

الوفاة.إلى تؤدي أن يمكن خطيرة

تكون قد التي التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

اللبني:الحماض على عالمات

-

-

-

-

-

ألم متعب أو شديد بضعف الشعور

في صعوبة  )طبيعيغير (عادي غير عضلي

التنفس

وقيءغثيان مع المعدة في آالم

-

-

-

وساقيك ذراعيك في خاصة بالبرودة ، تشعر

الدوخةأو بالدوار تشعر

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات لديك

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير لجداول شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار تشمل
يلي:ما فومارات

-

-

-

-

ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير لجداول شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار تشمل
والسعال.الحمى األطفال في فومارات

الجانبية اآلثار كل ليست هذه يختفي. ال أو يزعجك جانبي أثر أي عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

فومارات.ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير ألقراص المحتملة

الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول الطبيب استدعاء

-1088-800-1FDA.

النومفي مشكلة

غثيان

إسهال

الم

-

-

-

-

تعب

الراسصداع

متسرع

كآبة

فومارات؟ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص تخزين يمكنني كيف

-

-

درجة 86 (مئوية درجة 30 من أقل  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص بتخزين قم

األصلية.الحاوية في  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirبأقراص احتفظ . )فهرنهايت

المجفف.بإزالة تقم ال األقراص. حفظ على تساعد مجففة مادة على الزجاجة تحتوي بإحكام. مغلقة زجاجة إبقاء

فوق الختم كان إذا  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص تستخدم ال

مفقوداً.أو مكسوراً الزجاجة فتحة

بعيداً األدوية وجميع  fumarate disoproxil tenofovirو  lamivudineو  dolutegravirأقراص على حافظ

األطفال.متناول عن

-

-

وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير ألقراص والفعال اآلمن االستخدام حول عامة معلومات
فومارات.ديسوبروكسيل

أقراص تستخدم ال المريض. معلومات نشرة في المذكورة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

dolutegravir  وlamivudine  وfumarate disoproxil tenofovir  أقراص تعطي ال لها. وصفها يتم لم لحالة

األعراض نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص فومارات ديسوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير

بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم مع فتحدث المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا هم.  تضرقد لديك. التي

تطلبأن يمكنك
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و  lamivudineو  dolutegravirأقراص حول معلومات على للحصول الصحية الرعاية مقدم أو الصيدلي

fumarate disoproxil tenofovir  الصحيين.للمهنيين المكتوبة

فومارات؟ديزوبروكسيل وتينوفوفير والميفودين دولوتغرافير أقراص مكونات هي ما

فومارات.ديسوبروكسيل تينوفوفير الميفودين ، الصوديوم ، دولوتغرافير النشطة: المكونات

ستيرات األصفر ، الحديديك أكسيد الجريزوفولفين ، السليلوز الصوديوم ، كروسكارميلوز الفعالة: غير المكونات

ستيريل الصوديوم جليكوالت ، الصوديوم نشا مسبقاً ، المعالج النشا البوفيدون ، المانيتول ، المغنيسيوم ،

وتراسيتين.التيتانيوم أكسيد وثاني سلولوز ميثيل بروبيل بهيدروكسي مغلفة األقراص فومارات.
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