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სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების
სააგენტოს დირექტორის

ბრძანება

KA030218952835621

16 / ნოემბერი / 2021 წ.

№ 02-2501/ო

ფ არმაცევტულ ი პროდუქტების სახელ მწიფ ო რეგისტრაციის ეროვნულ ი რეჟიმით
ცვლილების რეგისტრაციის შესახებ
“წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონის 1111 მუხლის საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დარეგისტრირდეს ინოვაციური ფარმაცევტული პროდუქტების ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილება
სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემის გარეშე:
1.1. Rilast™ 100, 100მგ/10მლ 10მლ კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელად ფლაკონი №1
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების ცვლილება
მწარმოებელი - Hetero Drugs Limited (ინდოეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Hetero Drugs Limited (ინდოეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Hetero Drugs Limited (ინდოეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს ზანდრა ლაიფ საიენსის წარმომადგენლობა საქართველოში
1.2. Rilast™ 500, 500მგ/50მლ 50მლ კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელად კონცენტრატი
ფლაკონი №1
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების ცვლილება
მწარმოებელი - Hetero Drugs Limited (ინდოეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Hetero Drugs Limited (ინდოეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Hetero Drugs Limited (ინდოეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს ზანდრა ლაიფ საიენსის წარმომადგენლობა საქართველოში
1.3. ЭКСФОРЖ Н, 5მგ/160მგ/12,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (2X14)
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და
დიზაინის ცვლილება
მწარმოებელი - Novartis Farmaceutica S.A. (ესპანეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Pharma AG (შვეიცარია)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Novartis Pharma Services AG (შვეიცარია)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - სს ნოვარტის ფარმა სერვისიზ წარმომადგენლობა საქართველო
1.4. ЭКСФОРЖ Н, 10მგ/160მგ/12,5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 (2X14)
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და
დიზაინის ცვლილება
მწარმოებელი - Novartis Farmaceutica S.A. (ესპანეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Pharma AG (შვეიცარია)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Novartis Pharma Services AG (შვეიცარია)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - სს ნოვარტის ფარმა სერვისიზ წარმომადგენლობა საქართველო
1.5. ISENTRESS, 400მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №60 ფლაკონში
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის იურიდიული მისამართის ცვლილება
ინსტრუქციის კორექცია
მწარმოებელი - Merck Sharp & Dohme B.V. (ნიდერლანდები)
დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მწარმოებელი - MSD International GmbH (ირლანდია)
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მფლობელი - Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH (შვეიცარია)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Merck Sharp & Dohme Corp., (აშშ)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH (შვეიცარია)
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი - II, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
დანართი №1
2. დარეგისტრირდეს ფარმაცევტული პროდუქტების ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილება სარეგისტრაციო
მოწმობის გაცემის გარეშე:
2.1. Флуконазол, 150მგ კაფსულა №1
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
მწარმოებელი - ООО „Озон” (რუსეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - ООО „Озон” (რუსეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - ООО „Озон” (რუსეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „ალფაფარმ“
2.2. Амитриптилин, 25მგ ტაბლეტი 50 (1X50)
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
მწარმოებელი - ООО „Озон” (რუსეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - ООО „Озон” (რუსეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - ООО „Озон” (რუსეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „ალფაფარმ“
2.3. REVOTEX, 20მგ ლიოფილიზებული ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი
№1 + 2მლ გამხსნელი (საინექციო წყალი) ამპულა №1
I რიგის ა ტიპის ცვლილებები - სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის და რეგისტრაციის უფლების მქონე
სუბიექტის იურიდიული მისამართის ცვლილება; პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის
მარკირების ცვლილება
ინსტრუქციის კორექცია
მწარმოებელი - Vem Ilac San. Ve Tic. A.S. (თურქეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Vem Ilac San. Ve Tic. A.S. (თურქეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Vem Ilac San. Ve Tic. A.S. (თურქეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „აისიმედ“
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი - III, გაიცემა რეცეპტის გარეშე
დანართი №2
2.4. Транексам®, 50მგ/მლ 5მლ ნელი ი.ვ. საინექციო და ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ამპულა №10 (2X5)
I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილებები - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების
ცვლილება; ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება
ინსტრუქციის კორექცია
მწარმოებელი - Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (რუსეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - АО „Нижфарм“ (რუსეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - АО „Нижфарм“ (რუსეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „ნიფარმი“
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი - II, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
დანართი №3
2.5. Солиан®, 200მგ ტაბლეტი №30 (3X10)
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
ინსტრუქციის კორექცია
მწარმოებელი - DELPHARM DIJON (საფრანგეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Sanofi-Aventis France (საფრანგეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Sanofi-Aventis France (საფრანგეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „ფაინენშლ ჩეინ კორპორეიშნ“
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი - II, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით
დანართი №4

2.6. НЕЙРОКСОН®, 100მგ/მლ 45მლ შიგნით მისაღები ხსნარი მინის ფლაკონი №1 შპრიც-დოზატორთან ერთად
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
მწარმოებელი - «Halychpharm» PJSC (უკრაინა)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - «Halychpharm» PJSC (უკრაინა)
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უფლების მქონე სუბიექტი - «Halychpharm» PJSC (უკრაინა)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „ავერსი-ფარმა“
2.7. პრესტარიუმი, 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 ფლაკონში
I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილებები - პირველადი შეფუთვის მარკირების ცვლილება; უმნიშვნელო
ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში
მწარმოებელი - Les Laboratoires Servier Industrie for Les Laboratoires Servier (საფრანგეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Les Laboratoires Servier (საფრანგეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Les Laboratoires Servier (საფრანგეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - ლე ლაბორატუა სერვიეს წარმომადგენლობა საქართველოში
2.8. პრესტარიუმი, 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 ფლაკონში
I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილებები - პირველადი შეფუთვის მარკირების ცვლილება; უმნიშვნელო
ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში
მწარმოებელი - Les Laboratoires Servier Industrie for Les Laboratoires Servier (საფრანგეთი)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Les Laboratoires Servier (საფრანგეთი)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Les Laboratoires Servier (საფრანგეთი)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - ლე ლაბორატუა სერვიეს წარმომადგენლობა საქართველოში
2.9. Simva-Denk 20, 20მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 (3X10)
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
მწარმოებელი - DENK PHARMA GmbH & Co. KG (გერმანია)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - DENK PHARMA GmbH & Co. KG (გერმანია)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - DENK PHARMA GmbH & Co. KG (გერმანია)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „დენკ ფარმა კავკასია“
2.10. CalciD-Denk, (1000მგ + 880სე) შუშხუნა ტაბლეტი №20
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
მწარმოებელი - Losan Pharma GmbH (გერმანია)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - DENK PHARMA GmbH & Co. KG (გერმანია)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - DENK PHARMA GmbH & Co. KG (გერმანია)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „დენკ ფარმა კავკასია“
2.11. AZOPT®, 10მგ/მლ 5მლ თვალის წვეთები, სუსპენზია პოლიმერული მასალის ფლაკონი №1
I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და
დიზაინის ცვლილება
მწარმოებელი - S.A. Alcon-Couvreur N.V. (ბელგია)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Pharma AG (შვეიცარია)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Novartis Pharma Services AG (შვეიცარია)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - სს ნოვარტის ფარმა სერვისიზ წარმომადგენლობა საქართველო
3. დარეგისტრირდეს პარასამკურნალო საშუალების ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილება სარეგისტრაციო
მოწმობის გაცემის გარეშე:
3.1. ევკალიპტი +C, 5მგ + 20მგ+ 6მგ საწუწნი ტაბლეტი №20 (2X10)
I რიგის ბ ტიპის ცვლილებები - ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება; ტაბლეტების ზომის
ცვლილება, მათი შემადგენლობის ხარისხობრივი ცვლილების გარეშე
მწარმოებელი - შპს „ნეოფარმი“ (საქართველო)
სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - შპს „ნეოფარმი“ (საქართველო)
რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - შპს „ნეოფარმი“ (საქართველო)
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული
პირი - შპს „ნეოფარმი“
4. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება დაევალოს სააგენტოს მომსახურების
დეპარტამენტის უფროსს ჯ. ვეზდენს.
5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ჩაბარებიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი №64).
6. ბრძანება ძალაშია ხელის მოწერისთანავე.
საფუძველი:
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სსიპ სამედიცინო

და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მომსახურების დეპარტამენტის
წამლის რეგისტრაციის და ნებართვების სამმართველოს 2021 წლის 16 ნოემბრის ზეპირი მოსმენის № 158
სხდომის ოქმი და შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნები.

დირექტორი
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samkurnalo saSualebis samedicino gamoyenebis instruqcia
isentresi

savaWro dasaxeleba: isentresi
saerTaSoriso arapatenturi dasaxeleba: raltegraviri.
aRwera
ovaluri, ormxrivamozneqili vardisferi tabletebi naWdeviT “227” da gluvi meore mxares.
Semadgenloba
Txeli garsiT dafaruli erTi tableti Seicavs:

moqmedi nivTiereba: raltegraviri kaliumi 434,4mg (400mg raltegraviris eqvivalenturi).
damxmare nivTierebebi: mikrokristaluri celuloza, laqtozis monohidrati,

kalciumis
hidrofosfati, hipromeloza 2208, poliqsameri 407, natriumis stearilfumarati, magniumis stearati.
Txeli safari: saRebavi opadrai II vardisferi (85F94224).
Txeli garsis Semadgenloba: polivinilis spirti, makrogoli, talki, titanis dioqsidi Е171, saRebavi
rkinis Savi oqsidi Е 172.
gamoSvebis forma
Txeli garsiT dafaruli tabletebi.
farmakoTerapiuli jgufi
antivirusulebi sistemuri gamoyenebisTvis, sxva antivirusulebi.
aTq kodi: J05AJ01.
farmakologiuri Tvisebebi
farmakodinamika

moqmedebis meqanizmi
raltegraviri warmoadgens integrazas jaWvis gadamtanis inhibitors, romelic aqtiuria adamianis
imunodeficitis virusis (aiv-1) winaaRmdeg. raltegraviri ainhibirebs aiv-kodirebuli fermentis
integrazas aqtivobas, romelic aucilebelia virusis replikaciisTvis. integrazas inhibireba xels
uSlis aiv-is genomis kovalentur Seyvanas (integracias) maspinZlis ujredis genomSi. aiv genomebi,
romelbsac integrireba ar SeuZliaT, ver iwveven axali virusuli nawilakebis producirebas, ris
Sedegadac xdeba integraciis procesis daTrgunva da virusuli infeqciis Semdgomi gamravlebis
prevencia.

antivirusuli aqtivoba in vitro.
raltegraviri koncentraciebSi 31±20 nmoli 95%-iT (ИК95) Trgunavs aiv-1 replikacias (virusiT
inficirebuli ujredebis daumuSavebel kulturasTan SedarebiT) adamianis T-limfocitebis
ujredul kulturebSi, romlebic inficirebuli iyo ujreduli kulturisadmi adaptirebuli aiv-1
H9ІІІВ variantiT. amas garda, raltegraviri Trgunavda virusis replikacias adamianis periferiuli
sisxlis monogen-aqtivirebul mononuklearul ujredebSi, romlebic inficirebulia aiv-1 sxvadasxva
pirveladi klinikuri izolatebiT, 5-ara B qvetipebis da Stamebis CaTvliT, romlebic rezistentulia
ukutranskriptazas da proteazas inhibitorebis mimarT. inficirebis erTjeradi ciklis testSi
raltegraviri ainhibirebda aiv qvejgufis 5-ara- В da 5-mocirkulire rekombinantuli formebis23 Stams
ИК50 mniSvnelobiT 5-dan 12 nmol-made.

rezistentoba
virusebis umravles Stams, romelic gamoiyo pacientebSi raltegraviris araefeqturobisas,
aReniSneboda raltegravirisadmi maRali rezistentoba, romelic viTardeboda ori an meti mutaciis
Sedegad. umravles SemTxvevebSi xdeboda damaxasiaTebeli mutaciebi 155 aminomJavaSi (N155 icvleboda
Н-ze), 148 aminomJavaSi (Q148icvleboda H, K an R-ze) an 143 aminomJavaSi (Y143 icvleboda H, C an R-ze)
WPC-MK0518-MF-112020
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erTdroulad erTi an meti damatebiTi integrazas mutaciebiT (mag, L74M, E92Q, T97A, E138A/K, G140A/S,
V151I, G163R, S230R). damaxasiaTebeli mutaciebi aqveiTeben raltegravirisadmi virusul mgZnobelobas,
xolo sxva mutaciebis damateba iwvevs raltegravirisadmi Semdgomi mgrZnobelobis daqveiTebas.
faqtorebi, romlebic amcirebs rezistentobis ganviTarebis SesaZleblobas moicavs dabal sawyis
virusul datvirTvas da sxva aqtiuri antiretrovirusuli preparatebis gamoyenebas.
mutaciebi, romlebic iwvevs raltegraviris mimarT rezistentobis formirebas, rogorc wesi, aseve
iwvevs rezistentobis formirebas elvitegraviris integrazas gadatanis jaWvis inhibitoris mimarT.
aminomaJava 143 -Si mutacia iwvevs metad gamoxatul mdgradobas raltegraviris mimarT,
elvitegravirTan SedarebiT, xolo mutacia E92Q iwvevs metad gamoxatul mdgradobas
elvitegraviris mimarT, raltegravirTan SedarebiT. virusebi, romlebic aminomJava 148-Si iwvevs
mutacias, raltegraviris mimarT mdgradobis gamomwvevi sxva erT an ramdenime mutaciasTan erTad,
aseve SeiZleba hqondes klinikurad mniSvnelovani gavlena dolutegraviris mimarT rezistentobaze.

klinikuri gamocdileba
preparat isnetresis efeqturobis dadastureba efuZneba 96 kviriani monacemebis analizs, romelic
miRebulia or moqmed, randomizebul, ormagad-brma, placebo-kontrolirebul kvlevaSi (BENCHMRK
1 da BENCHMRK 2, protokolebi 018 da 019) aiv-1 inficirebuli mozrdili pacientebis monawileobiT,
romlebsac aqvT antiretrovirusuli preparatebiT mkurnalobis gamocdileba da 240 kviriani
monacemebis safuZvelze, romlebic miRebulia moqmed, randomizebul ormagad-brma, aqtiurad
kontrolirebul kvlevaSi (STARTMRK, protokoli 021) aiv-1 inficirebuli mozrili pacientebis
monawileobiT antiretrovirusuli preparatebiT mkuranlobis gamocdilebis gareSe.

efeqturoba
mozrdilebi da pacientebi mkurnalobis gamocdilebiT
BENCHMRK 1 da BENCHMRK 2 kvlevaSi (multicentruli, randomizebuli, ormagi-brma, placebokontrolirebuli kvleva) placebosTan SedarebiT fasdeboda preparat isentresis usafrTxoeba da
antiretrovirusuli aqtivoba, romelic gamoiyeneba 400mg doziT 2-jer dReSi optimizebul ZiriTad
TerapiasTan (ООТ)
kombinaciaSi 16 wlamde da ufrosi asakis aiv-1 inficirebul pacientebSi,
romlebsac aReniSnebaT
dadasturebuli rezistentoba antiretrovirusuli preparatebis sami
klasidan minimum erTis mimarT (utni-ukutranskriptazas nukleoziduri inhibitorebi), utani(ukutranskriptazas aranukleoziduri inhibitorebi), pi (proteazas inhibitorebi). randomizaciamde
ООТ arCeuli iyo sakvlevad pacientis wina mkurnalobis safuZvelze, agreTve genotipuri da
fenotipuri virusuli rezistentobis testirebis Sedegebis safuZvelze.
pacientebis demografiuli monacemebi (sqesi, asaki da rasa) da sawyisi maxasiaTebelebi SeTavsebadi
iyo preparat isentresis gamoyenebis jgufebSi (400mg dReSi orjer) da placebos jgufSi. pacientebi
adre iRebdnen saSualod 12 antiretrovirusul preparats 10 wlis ganmavlobaSi. ООТ-s dros
saSualod gamoiyeneboda 4 antiretrovirusuli preparati.

48 da 96 kviriani analizis Sedegebi
myari Sedegebi, romlebic aRiniSna pacientebSi (48 da 96 kviras) preparat isentresis rekomendebuli
dozis (400mg orjer dReSi) miRebisas gaerTianebul kvlevebSi BENCHMRK 1 da BENCHMRK 2, naCvenebia
1 cxrilSi.
cxrili 1. efeqturobis Sedegebi 48 da 96 kviris Semdeg
48 kvira
isentresi, 400 mg 2
placebo + ООТ
–jer dReSi+ ООТ
(n = 237)
(n = 462)
aic-rnm procenti<400asli/wT (95% sandoobis interali)
yvela pacienti*
72 (68, 76)
37 (31, 44)
sawyisi daxasiaTeba **
aiv-rnm
62 (53, 69)
17 (9, 27)
>100 000asli/ml
82 (77, 86)
49 (41, 58)
≤100 000 asli/ml
BENCHMRK
1 da 2, gaerTianebuli
parametri
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96 kvira
isentresi, 400 mg 2 –
placebo + + ООТ
jer dReSi + ООТ
(n = 237)
(n = 462)
62 (57, 66)

28 (23, 34)

53 (45, 61)

15 (8, 25)

74 (69, 79)

39 (31, 47)
2

61 (53, 69)
21 (13, 32)
51 (42, 60)
CD-4ujredebis
raodenoba/mm3 ≤50
80 (73, 85)
44 (33, 55)
70 (62, 77)
> 50 da ≤200 ujredi/mm3
3
83 (76, 89)
51 (39, 63)
78 (70, 85)
>200 ujredi/mm
mgrZnobelobis
maCvenebeli (GSS)***
0
52 (42, 61)
8 (3, 17)
46 (36, 56)
1
81 (75, 87)
40 (30, 51)
76 (69, 83)
84 (77, 89)
65 (52, 76)
2 da meti
71 (63, 78)
aiv-rnm procenti <50 asli/wT (95% sandoobis intervali)
yvela pacienti*
62 (57, 67)
33 (27, 39)
57 (52, 62)
sawyisi daxasiaTeba **
48 (40, 56)
16 (8, 26)
47 (39, 55)
aiv-rnm >100 000asli/ml
73 (68, 78)
43 (35, 52)
70 (64, 75)
≤100 000 asli/ml
50 (41, 58)
20 (12, 31)
50 (41, 58)
CD-4ujredebis
raodenoba ≤50
ujredi/mm3
67 (59, 74)
39 (28, 50)
65 (57, 72)
> 50 da ≤200 ujredi/mm3
76 (68, 83)
44 (32, 56)
71 (62, 78)
>200 ujredi/mm3
mgrZnobelobis
maCvenebeli (GSS)***
0
45 (35, 54)
3 (0, 11)
41 (32, 51)
1
67 (59, 74)
37 (27, 48)
72 (64, 79)
75 (68, 82)
59 (46, 71)
65 (56, 72)
2 da meti
CD4 ujredebis saSualo cvlileba (95% sandoobis intervali), ujredebi/mm3
109 (98, 121)
45 (32, 57)
123 (110, 137)
yvela pacienti*
sawyisi daxasiaTeba **
126 (107, 144)
36 (17, 55)
140 (115, 165)
aiv-rnm >100 000asli/ml
100 (86, 115)
49 (33, 65)
114 (98, 131)
≤100 000 asli/ml
121 (100, 142)
33 (18, 48)
CD-4 raodenoba ≤50
130 (104, 156)
ujredi/mm3
104 (88, 119)
47 (28, 66)
> 50 da ≤200 ujredi/mm3
123 (103, 144)
104 (80, 129)
54 (24, 84)
>200 ujredi/mm3
117 (90, 143)

14 (7, 24)
36 (25, 48)
42 (30, 55)

5 (1, 13)
31 (22, 42)
56 (43, 69)
26 (21, 32)
13 (7, 23)
36 (28, 45)
13 (6, 22)

32 (22, 44)
41 (29, 53)

5 (1, 13)
28 (19, 39)
53 (40, 66)
49 (35, 63)
40 (16, 65)
53 (36, 70)
42 (17, 67)
56 (34, 79)

48 (23, 73)
mgrZnobelobis
maCvenebeli (GSS)***
0
81 (55, 106)
11 (4, 26)
97 (70, 124)
15 (-0, 31)
1
113 (96, 130)
44 (24, 63)
132 (111, 154)
45 (24, 66)
125 (105, 144)
76 (48, 103)
2 da meti
134 (108, 159)
90 (57, 123)
*pacientebi, romlebmac gamokvleva ar daamTavres-aRniSnavs Sefasebis ar arsebobas: pacientebi, romlebmac
naadrevad Sewyvites kvlevaSi monawileoba iTvlebian im pirebad, romlebSic preparati araefeqturia.
miTiTebulia pacientebis procenti pasuxiT Sesabamisi 95%iani sandoobis intervaliT**analizisTvis prognozuli faqtorisTvis: virusologiuri araefeqturoba isazRvreboda rogorc procenti
<400 da asli/ml CD4 saSualo cvlilebebisTvis gamoiyeneboda sawyisi monacemebis CamonaTvali virusologiuri
araefeqturobisTvis.
***genotipuri mgrZnobelobis maCvenebeli gansazRvrulia rogorc АРП saerTo raodenoba peroraluri
gamoyenebisTvis, optimizebuli ZiriTadi Terapiis peroraluri gamoyenebisTvis, romelTa mimarTac genotopuri
rezistentobis testSi pacientSi izolirebuli virusebi avlens genotoqsiur mgrZnobelobas. enfuvirtidini
gamoyenebuli ООТ –Si im pacientebSi, romlebic adre ar mkurnalobdnen enfuvirtidiniT, iTlveba erT-erT
aqtiur preparatad. amis msgavsad darunaviri im pacientebSi, romlebic adre am preparats ar iyenebdnen
iTvleboda erT-erT aqtiur preparatad ООТ-Si.

raltegraviris gamoyenebisas miiRweoda virusologiuri pasuxebi (imis gaTvaliswinebiT, rom
“pacientebi, romlebmac ar daasrules kvleva=”araefeqturoba”). aiv rnm <50 asli/ml 61.7%-Si 16
kviraze, 62.1%-Si 48 kviraze da 57,0%-Si 96 kviraze. araefeqturobasTan dakavSirebuli faqtorebi
moicavs virusuli datvirTvis da ООТ-s maRal maCvenebels, romelSic ar aris minimum erTi Zlieri
preparati.

gadasvla raltegraviris gamoyenebaze
WPC-MK0518-MF-112020
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SWITCHMRK 1 da 2 kvlevebSi (protokolebi 032 da 033) fasdeboda aiv inficirebuli pacientebis
mdgomareoba, romlebic iRebdnen supresiul Terapias (skriningisas aiv rnm <50asli/wT; stabiluri
reJimi >3 Tve), lopinaviriT 200mg doziT (+) ritonaviri 50mg doziT 2 tableti 2 jer dReSi, plius
ukutranskriptazas minimum 2 nukleoziduri inhibitori, Semdeg randomizebulni iyvnen 1:1 SefardebiT
lopinaviris (+) ritonaviris gamoyenebisTvis 2 tabletis 2-jer dReSi (n = 174 da n =178) an lopinaviris
(+) ritonaviris miRebis Sesacvlelad raltegraviris gamoyenebiT 400mg doziT 2-jer dReSi (n = 174
da n =176,). pacientebs anamnezSi virusologiuri araefeqturobiT ar ricxavdnen kvlevidan, adre
Catarebuli antivirusuli mkurnalobis kursis raodenoba SezRuduli ar iyo.
es kvlevebi Sewyvetili iyo pirveladi efeqturobis analizis Semdeg, romelic Catarda 24 kviraze,
radgan ar iyo gamovlenili raltegraviris mcire efeqturoba lopivariTan (+) ritonavirTan
SedarebiT. orive kvlevaSi 24 kviraze aiv rnm supresia 50 aslamde wuTSi SenarCunda pacientebis
84,4%-Si raltegraviris jgufSi, lopinaviris (+) ritonaviris jgufSi 90,6%-Si (“pacientebi,
romlebmac ar daasrules mkurnaloba”=”araefeqturoba”).

mozrdilebi da pacientebi mkuranlobis gamocdilebis gareSe
STARTMRK kvlevaSi (multicentruli, randomizebuli, ormagad-brma, aqtiurad kontrolirebuli
kvleva) Seadares preparat isentresis usafrTxoeba da antiretrovirusuli aqtivoba dReSi orjer
400mg dozis gamoyenebisas efavirencis gamoyenebas dReSi 600mg doziT Zilis win, kombinaciaSi
emcitrabini (+) tenofoviri dizoproqsil fumarati adre aranamkurnaleb aiv inficirebul
pacientebSi aiv rnm maCvenebliT >5000asli/ml. randomizacia tardeboda skriningisas aiv rnm donis
(≤50 000 asli/ml; >50 000asli/ml) da В an С hepatitis statusis mixedviT (pozitiuri an negatiuri).
pacientebis demografiuli monacemebi (sqesi, asaki, rasa) da sawyisi daxasaiTeba SeTavsebadi iyo
isentresis gamoyenebis jgufSi 400mg-mde 2jer dReSi doziT da efavirencis jgufSi preparatis 600mg
doziT miRebisas Zilis win.

48 da 240-kviriani analizis Sedegebi
efeqturobis pirveladi saboloo wertilis gaTvaliswinebiT, pacientebis raodenoba (%), romlebSic
miRweulia aiv rnm done <50 asli/ml 48 kvirisTvis iyo 241 280-idan (86,1%) isentresis gamoyenebis
jgufSi da 230 281-dan (81m9%) efavirencis gamoyenebis jgufSi. mkurnalobaSi gansxvaveba (isentresiefavirenci) Seadgenda 4,2%-s Sesabamisi 95%-iani sandoobis intervaliT (-1,9, 10,3), rac miuTiTebs
isentresis aranakleb efeqturobaze efavirencTan SedarebiT (р-mniSvneloba mcire efeqturobisTvis
<0.001). 240 kviraze mkurnalobaSi gansxvaveba (isentresi-efavirenci) Seadgenda 9,5%-s 95%-iani
sandoobis intervaliT (1,7, 17,3). Sedegebi, romlebic aRiniSneboda pacientebSi (48 da 240 kviraze)
preparat isentresis rekomendebuli dozis gamoyenebisas (400mg dReSi orjer) STARTMRKkvlevaSi
warmodgenilia 2 cxrilSi.
cxrili 2. efeqturobis Sedegebi 48 da 240 kviris Semdeg
48 kvira
isentresi 400mg 2efavirenci 600mg
parametri
jer dReSi
RamiT
(n = 281)
(n = 282)
aiv-rnm procenti <50 asli/ml (95% sandoobis intervali)
86 (81, 90)
82 (77, 86)
yvela pacienti*
sawyisi daxasiaTeba**
91 (85, 95)
89 (83, 94)
aiv-rnm >100 000 asli/ml
93 (86, 97)
89 (82, 94)
≤100 000 asli/ml
STARTMRK

240 kvira
isentresi 400mg 2efavirenci 600mg
RamiT
jer dReSi (n = 281)
(n = 282)
71 (65, 76)

61 (55, 67)

70 (62, 77)
72 (64, 80)

65 (56, 72)
58 (49, 66)

CD-4raodenoba
84 (64, 95)
86 (67, 96)
58 (37, 77)
≤50ujredi/mm3
> 50 da ≤200 ujredi/mm3
89 (81, 95)
86 (77, 92)
67 (57, 76)
>200 ujredi/mm3
94 (89, 98)
92 (87, 96)
76 (68, 82)
klad В virusis qvetipi
90 (85, 94)
89 (83, 93)
71 (65, 77)
ara-klad В
96 (87, 100)
91 (78, 97)
68 (54, 79)
CD4 ujredebis raodenobis saSualo cvlileba (95%, sandoobis intervali, ujredi/mm3
189 (174, 204)
163 (148, 178)
374 (345, 403)
yvela pacienti*
sawyisi daxasiaTeba**
196 (174, 219)
192 (169, 214)
392 (350, 435)
aiv-rnm >100 000 asli/ml
180 (160, 200)
134 (115, 153)
350 (312, 388)
≤100 000 asli/ml
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77 (58, 90)
60 (50, 69)
60 (51, 68)
59 (52, 65)
70 (54, 82)
312 (284, 339)
329 (293, 364)
294 (251, 337)
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170 (122, 218)
152 (123, 180)
304 (209, 399)
314 (242, 386)
CD-4raodenoba ≤50
ujredi/mm3
193 (169, 217)
175 (151, 198)
413 (360, 465)
306 (264, 348)
> 50 da ≤200 ujredi/mm3
190 (168, 212)
157 (134, 181)
358 (321, 395)
316 (272, 359)
>200 ujredi/mm3
187 (170, 204)
164 (147, 181)
380 (346, 414)
303 (272, 333)
klad В virusis qvetipi
189 (153, 225)
156 (121, 190)
332 (275, 388)
329 (260, 398)
ara-klad В
*pacientebi, romlebmac gamokvleva ar daamTavres-aRniSnavs Sefasebis ar arsebobas: pacientebi romlebmac
naadrevad Sewyvites kvlevaSi monawileoba iTvlebian im pirebad, romlebSic preparati araefeqturia.
miTiTebulia pacientebis procenti pasuxiT Sesabamisi 95%iani sandoobis intervaliT.
**analizisTvis prognozuli faqtorisTvis: virusologiuri araefeqturoba isazRvreboda rogorc procenti
<50 da <400 asli/ml. CD4 saSualo cvlilebebisTvis gamoiyeneboda sawyisi monacemebis CamonaTvali
virusologiuri araefeqturobisTvis
SeniSvna: analizi dafuZnebulia yvela arsebul monacemze.
isentresi da efavirenci iniSneboda emtricitabinTan (+) tenofovir dizoproqsil fumaratTan erTad.

pediatriuli pacientebi
bavSvebi da mozardebi 2-dan 18 wlamde
IMPAACT P1066 kvleva (Ria mravalcentruli I/II fazis kvleva) tardeboda aiv-inficirebul bavSvebSi
raltegraviris farmakokinetikuri profilis, usafrTxoebis, atanis da efeqturobis Sesafaseblad.
am kvlevaSi monawileobda 2-dan 18 wlamde 126 bavSvi da mozardi, romlebsac adre mkurnaloba
Catarebuli aqvT. pacientebi stratificirebuli iyvnen asakis mixedviT-Tavidan daregistrirebuli
iyo mozardebi, Semdeg mcire asakis bavSvebi. pacientebi preparats iRebdnrn 400mg tabletis (asaki 618 weli) an saReWi tabletebis saxiT (asaki 2-11 weli). raltegraviri gamoiyeneba optimizirebul
ZiriTad TerapiasTan erTad.
dozis SerCevis sawyisi etapi moicavda farmakokinetikis intensiur Sefasebas. dozis SerCeva
efuZneboda raltegraviris plazmur eqspozicias da minimalur koncentracias, rac analogiuri iyo
mozrdilebis maCveneblisTvis da xanmokle usafrTxoebisTvis. dozis SerCevis Semdeg damatebiT
registrirebuli iyo pacientebi xangrZlivi usafrTxoebis, atanis da efequtrobis SefasebisTvis. 126
pacientidan 96 iRebda preparat isentress rekomendebuli doziT (ix. paragrafi “gamoyenebis meTodi
da dozireba”).
am 96 pacientSi aRiniSneboda Semdegi maxasiaTeblebi: saSualo asaki 13 weli (2-18 weli), 51%-gogonebi,
34%-evropuli rasa da 59% negroiduli rasa. aiv-1rnm sawyisi saSualo plazmuri done Seadgenda 4,3
log10 asls/ml-Si, CD4 ujredebis saSualo raodenoba-481ujredi/mm3 (diapazoni: 0 – 2361) da CD4%
saSualo maCvenebeli Seadgenda 23,3% (diapazoni: 0 – 44). saerTo jamSi 8%-Si aiv1 rnm sawyisi done iyo
>100 000 asli/ml da 59%--Si kategoria B an C aiv ckp (daavadebis kontrolis da profilaqtikis centri)
klinikuri klasifikaciiT. pacientebis umravlesoba adre iRebda minimum erT ННИОТpreparats (78%)
an ИП jgufis erT preparats (83%).
2-18 wlis asakis 93 (97%) pacientma daasrula mkurnalobis kursi (3-ma mkurnaloba Sewyvita
Seusabamobis gamo). 24 kvirisTvis pacientebiss 72%-Si miRweuli iyo aiv rnm Semcireba ≥1 log10 sawyis
maCvenebelTan SedarebiT an <400asli/ml; pacientebis 54%-Si miRweulia aiv rnm done <50 asli/ml.
CD4 raodenobis momatebis saSualo maCvenebeli (procenti) sawyisTan SedarebiT 24 kvirisTvis
Seadgenda 119 ujreds/mm3 (3,8%).
72 (95%) pacientma 6-18 wlis asakSi daasrula mkurnalobis 48 kviriani kursi (4-ma mkurnaloba Sewyvita
Seusabamobis gamo). 48 kvirisTvis 77% pacientSi miRweuli iyo aiv rnm Semcireba ≥1 log10 sawyisTan
SedarebiT an <400asli/ml; pacientebis 56%-Si miRweulia aiv rnm done <50asli/ml. CD4 raodenobis
momatebis saSualo maCvenebeli (procenti) sawyisTan SedarebiT 48 kviris ganmavlobaSi Seadgenda 155
ujreds/mm3 (4,7%).

farmakokinetika
absorbcia.
janmrTel moxaliseebSi raltegraviris (uzmod) erTjeradi peroraluri miRebis Semdeg preparati
swrafad Seiwoveba, maqsimaluri koncentracia (Тmax) miiRweva miRebidan.daaxloebiT 3 saaTis Semdeg
areali mrudis qveS “koncentracia-dro” N (AUC) da Сmax mniSvneloba izrdeba dozis proporciulad
100-1600mg dozis diapazonisas. raltegraviris С12 sT maCvenebeli izrdeba dozis proporciulad 100WPC-MK0518-MF-112020
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800mg dozis diapazonisas da izrdeba ramdenadme mcired 100-1600 mg diapazonisas. pacientebSi
dozisadmi proporciuloba dadgenili ar aris.
preparatis dReSi 2-jer gamoyenebis reJimisas farmakokinetikuri wonasworuli mdgomareoba miiRweva
swrafad, daaxloebiT mkurnalobis pirveli 2 dRis ganmavlobaSi. AUC da Сmax mniSvneloba miuTiTebs
preparatis kumulaciis ar arsebobaze an minimalur kumulaciaze, xolo С12sT mniSvneloba-preparatis
umniSvnelo kumulaciaze. raltegraviris absoluturi biomisawvdomloba dadgenili ar aris.
isentresi SeiZleba gamoiyenon sakvebis miRebisgan damoukideblad. usafrTxoebis da efeqturobis
bazisur kvlevebSi aiv inficirebul pacientebSi raltegraviri gamoiyeneboda sakvebis miRebisgan
damoukideblad. raltegraviris mravaljeradi gamoyenebisas zomierad cximiani sakvebis miRebis
Semdeg, ar aRniSna raltegraviris AUCmaCveneblis cvlileba klinikurad mniSvnelovani xarisxiT,
amasTan momateba uzmod miRebasTan SedarebiT Seadgenda 13%-s. uzmod miRebasTan SedarebiT С12sT
maCvenebeli 66%-iT xolo Cmax 5%-iT maRali iyo raltegraviris zomierad cximiani sakvebis miRebis
Semdeg. raltegraviris gamoyenebisas maRalcximiani sakvebis miRebis Semdeg AUC da Cmax izrdeboda
daaxloebiT 2-jer, С12sT imatebda 4,1-jer. raltegraviris gamoyenebisas dabalcximiani sakvebis miRebis
Semdeg AUC da Cmax qveiTdeboda daaxloebiT 46 da 52%-iT, xolo С12sT ZiriTadad ucvleli iyo.
sakvebis miReba aZlierebs farmakokinetikur cvlilebas preparatis uzmod miRebasTan SedarebiT.
saerTo jamSi aRiniSna raltegraviris farmakokinetikis mniSvnelovani cvlileba. BENCHMRK 1 da 2
kvlevaSi pacientebs Soris С12sT maCveneblis variaciis koeficienti (vk) Seadgenda 212%-s, xolo
individualuri vk-122%-s. cvlilebis mizezebi SeiZleba moicavdes gamoyenebis gansxvavebas sakvebis
miRebis da Tanmxlebi preparatebis mixedviT.

ganawileba
raltegraviri daaxloebiT 83%-iT ukavSirdeba sisxlis plazmis cilebs koncentraciis diapazonisas
2-10mkmol.
raltegraviri advilad gadis placentur barierSi virTxebSi, magram vs hematoencefalur barierSi
ar aRwegansazRvradi raodenobiT.
or kvlevaSi aiv inficirebuli pacientebis monawileobiT, romlebic raltegravirs iRebdnen 400mg
doziT orjer dReSi, is isazRvreboda cerebrospinalur siTxeSi. pirvel kvlevaSi
(n=18)
cerepbrospinalur siTxeSi saSualo koncentracia Seadgenda plazmis koncentraciis 5.8%-s
(diapazoni 1-53.5%). meore kvlevaSi (n=16) cerebrospinalur siTxeSi saSualo koncentracia Seadgenda
plazmaSi Sesabamisi koncentraciisa 3%-s (diapazoni 1-61%). es saSualo Sefardeba daaxloebiT 3-6
jer dabalia, vidre raltegraviris Tavisufali fraqcia sisxlis plazmaSi.

biotransformacia da gamoyofa
raltegraviris xiluli saboloo naxevargamoyofis periodi daaxloebiT 9 saaTs Seadgens
naxevargamoyofis ufro xanmokle alfa faziT (daaxloebiT 1 saaTi) AUC mniSvnelobis
gaTvaliswinebiT. adgilobrivi radioaqtiurad daniSnuli raltegraviris SigniT miRebis Semdeg
saerTo dozis daaxloebiT 51 da 32% gamoiyofa ganavliT da SardiT. ganavliT gamoiyofa mxolod
raltegraviri, romlis didi raodenobac savaraudod warmodgenilia reltegravir-glukuronidis
hidrolozis Sedegad, romelic gamoiyofa naRvelSi (rac aRiniSna preklinikur kvlevebSi). ori
komponenti (raltegraviri da raltegravir-glukuronidi) gamoiyofa SardiT dozis 9 da 23%-iani
raodenobiT. ZiriTadi mocirkulire nivTiereba iyo raltegraviri, rac Seadens saerTo daniSnuli
dozis 70%-s; darCenili radioaqtiurad daniSnuli preparti sisxlis plazmaSi- ris raltegravir
glukuronidi. kvlevebi, romlebSic iyenebdnen izoform-seleqciur qimiur inhibitorebs da rnmgamoxatul
uridin-difosfat-glukuronoziltransferazas
(udf-gt)
aCvena,
rom
udf-gt1A1
warmoadgens ZiriTad ferments, romelic pasuxismgebelia ralgetraviur-glukuronidis warmoqmnaze.
amgvari monacemebi miuTiTebs, rom adamianSi ralgetraviris klirensis ZiriTadi meqanizmi aris udfgt1 A1-ganpirobebuli glukuronizacia.

polimorfizmi udf-gt1A1.
30 adamianis *28/*28 da 27 admianis monacemis Sedarebisas genotipis aramutagenuri tipiT, saSualo
geometriuli maCvenebeli (sandoobis intervali 90%) AUC Seadgenda 1,41 (0,96, 2,09), xolo С12sT
saSualo geometruli maCvenebeli Seadgenda 1,91-s (1,43, 2,55). genetikuri polimorfizmis gamo
pacientebSi ugt1A1 daqveiTebuli aqtivobiT ar arsebobs dozis koreqciis aucilebloba
WPC-MK0518-MF-112020
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calkeuli jgufebi

bavSvebi.
samkurnalo saSualebebis gamokvlevebis monacemebidan gamomdinare, rac tardeba janmrTeli
moxaliseebis monawileobiT, saReW tabletebs aReniSneboda ufro maRali biomisawvdomloba 400mg
tabletebTan SedarebiT. am kvlevaSi saReWi tabletebis miReba maRalcximiani sakvebTan erTad iwvevda
AUC maCveneblisa saSualod 6%-ian daqveiTebas, Cmax-is 62%-ian Semcirebas da C12sT 188%-momatebas uzmod
miRebasTan SedarebiT. maRal cximian sakvebTan erTad saReWi tabletebis miReba gavlenas ar axdenda
raltegraviris farmakokinetikaze klinikurad mniSvnelovani xarisxiT. amitom saReWi tabletebi
SeiZleba gamoiyenon sakvebis miRebisgan damoukideblad.
3 cxrilSi warmodgenilia farmakokonetikuri maCveneblebi 400mg tabletebis miRebisas (asaki 6-18
weli).
cxrili 3. raltegraviris farmakokinetikis maCveneblebi IMPAACT P1066 kvlevaSi dozzebis miRebis
Semdeg rac miTiTebulia paragrafSi “gamoyenebis meTodi da dozireba”.
asaki

gamoSvebis
forma

doza

N*

saSualo geometruli
(%kv) AUC 0-12ч (mkmol X
sT)

12 - 18 weli

tabletebi 400mg

11

15,7 (98 %)

6 - 11 weli

tabletebi 400mg

400 mg 2-jer dReSi,
sxeulis masisgan
damoukideblad
**
400 mg 2-jer dReSi,
pacientebisTvis
≥25 kg

saSualo
geometruli (%КВ)
C12ч (nmol)
333 (78 %)

11

15,8 (120 %)

246 (221 %)

*pacientebis

raodenoba intensiuri farmakokinetikuri SedegebiT saboloo rekomendebuli dozis miRebisas.

**am

asakobrivi jgufis pacientebi iRebdnen daaxloebiT 8mg/kg dozas intensiuri farmakokinetikis momentSi,
rac Seesabameba saboloo farmakokinetikas da usafrTxoebis profils. individualuri maCveneblebis
monacemebidan gamomdinare da saSualod 390mg dozis daniSvnisas am asakobrivi jgufisTvis SerCeuli iyo
400mg doza 2jer dReSi rekomendebuli dozis saxiT.

raltegraviri 400mg-is farmakokinetika 6 wlamde asakis bavSvebSi Seswavlili ar aris.

xandazmuli asakis pacientebi
kvlevebSi ar aRiniSna asakis mixedviT raltegraviris farmakokinetikaze klinikurad mniSvnelovani
gavlena (monawileebi 19-71 wlis asakSi maTgan 8 65 welze ufrosi asakis)

sqesi, rasa da smi
ar arsebobs klinikurad mniSvnelovani gansxvaveba mozrdil pacientebSi sqesis, rasis an sxeulis
masis indeqsis (smi) mixedviT.

Tirkmlis funqciis darRveva
ucvleli preparatis Tirkmlis klirensi umnivnelo rols TamaSobs preparatis gamoyofaSi. ar
arsebobs farmakokinetikuri maCveneblebis klinikurad mniSvnelovani gansxvaveba Tirkmlis funqiis
mZime darRvevis mqone mozrdil pacientebSi da janmrTel adamianebSi. radgan raltegraviris
gamoyofis xarisxi dializis dros ucnobia, dializis seansis dros preparatis gamoyeneba
rekomendebuli ar aris.

RviZlis funqciis darRveva
raltegraviri
ZiriTadad
RviZlSi
glukuronizaciis
gziT
gamoiyofa,
farmakokinetikur
maCveneblebSi klinikurad mniSvnelovani gansxvaveba RviZlis funqciis zomieri darRvevis mqone
mozrdil
pacientebSi
da
janmrTel
adamianebSi
aRmoCenili
ar
aris.
raltegraviris
farmakokinetikaze RviZlis funqciis mZime darRvevis gavlena Seswavlili ar aris.
usafrTxoebis preklinikuri monacemebi
Catarebuli iyo raltegraviris araklinikuri toqsikologiuri kvlevebi (Tagvebze, virTxebze,
ZaRlebze da kurdRlebze), romlebic moicavda usafrTxoebis farmakologiis miRebul kvlevebs,
ganmeorebiTi dozebis toqsiurobis, genotoqsiurobis, ganviTarebaze toqsiuri gavlenis da
WPC-MK0518-MF-112020
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iuveniluri toqsiurobis Seswavlas. eqspoziciis gavlena doneze, romlebic sakmarisi xarisxiT
aWarbebs klinikuri e
qspoziciis dones miuTiTebs adamianisTvis specifiuri riskis ar
arsebobaze.

mutagenoba
ar aRiniSna mutagenobis an genotoqsiurobis niSnebi mikrobiologiur mutagenezis (eimsis) in vitro
testebSi, dnm dazianebaze tute eluirebis gavlenis analizebSi, agreTve in vitro da in vivo kvlevebSi
qromosomul aberaciebze.

kancerogenoba
raltegraviris kancerogenobis kvlevebSi, romlebic tardeboda TagvebSi gamovlenili ar aris raime
kancerogenuri potenciali. maqsimaluri dozis 400mg/kg dReSi dedlebSi da 250mg/kg dReSi mamlebSi
Seyvanisas sistemuri eqspozicia analogiuri iyo eqspoziciisa, romelic aRiniSneba klinikuri dozis
400mg dReSi orjer miRebisas. dReSi 300-600mg/kg-s Seyvanisas dedal virTxebSi da 300mg/kg-s Seyvanisas
mamlebSi identificirebuli iyo cxviris/cxvirxaxis simsivneebi (brtyelujredovani karcinoma).
amgvari neoplaziebi SeiZleba warmoqmniliyo cxviris/cxvirxaxis lorwovanze preparatis
adgilobrivi daleqvis da/an aspiraciis Sedegad preparatis zondiT peroraluri Seyvanisas da
Semdgomi qronikurli gaRizianebis da anTebis Sedegad; savaraudod amgvar dakvirvebebs klinikuri
gamoyenebisTvis SezRuduli mniSnveloba aqvs. donisas, romelic ar iwvevs aSkara arasasurvel
movlenebs sistemuri eqspozicia analogiuri iyo 400 mg orjer dReSi klinikuri dozisa.
genotoqsiurobis standartuli kvlevebi, romlebic Catarda mutagenobis da klastogenobis
Sefasebisas negatiuri iyo.

ganviTarebaze toqsiuri gavlena
raltegraviri teratogenuri ar iyo virTxebis da kurdRlebis ganviTarebaze toqsiuri gavlenis
kvlevebSi. damatebiTi neknebis ganviTarebis sixSiris mcire zrda aRiniSna virTxebis STamomavlobaSi,
rodesac dedlebSi raltegraviris Seyvanisas eqspozicia 4,4-jer aWarbebda adamianSi eqspozicias
400mg dReSi orjer dozirebisas, AUC0-24 sT maCveneblidan gamomdinare. ar aRiniSna ganviTarebaze
gavlena eqspozicisas, romelic 3,4-jer aWarbebda adamianis eqspozicias 400mg dReSi orjer
dozirebisas AUC0-24 sT maCveneblidan gamomdinare. kurdRlebSi msgavsi Sedegebi ar aRiniSna.
miRebis Cveneba
isentresi naCvenebia sxva antiretrovirusul preparateTan kombinaciaSi infeqciebis samkurnalod,
romlebic gamowveulia adamianis imunodeficitis virusiT (aiv-1), mozrdilebSi, mozardebSi da 6
welze ufrosi asakis bavSvebSi, sxeulis masiT aranakleb 25 kg.
gamoyeneba da dozireba
Terapia unda Catardes aiv-infeqciis mkurnalobis gamocdilebis mqone eqimis mier.
dozireba
isentresi unda gamoiyenon sxva aqtiur antiretrovirusul preparatebTan kombinaciaSi (ix. paragrafi
“usafrTxoebis zomebi” da “farmakodinamika”).

mozrdilebi
preparat isentresis rekomendebuli doza Seadgens 400mg-s (1 tableti) 2-jer dReSi.

bavSvebi da mozardebi
rekomendebuli doza - 400mg orjer dReSi 12 wlis da ufrosi asakis mozardebisTvis, agreTve 6-11
wlis asakis bavSvebSi sxeulis masiT aranakleb 25kg.
raltegraviri 400mg –is efeqturoba da usafrTxoeba 6 welze umcrosi asakis bavSvebSi dadgenili
ar iyo. ar arsebobs xelmisawvdomi monacemebi. Sesabamisad, mocemuli samkurnalwamlo formis
gamoyeneba ar SeiZleba 6 wlamde asakis bavSvebSi.

xandazmuli asakis pacientebi
Zalian cotaa informacia xandazmuli asakis pacientebSi raltegraviris gamoyenebis Seaxeb (ix.
paragrafi “farmakokinetika”), amitom am jgufis pacientebSi preparati isentresi sifrTxiliT unda
gamoiyenon.
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Tirkmlis funqciis darRveva
ar arsebobs dozis koreqciis aucilebloba pacientebSi Tirkmlis funqciis darRveviT (ix. paragrafi
“farmakokinetika”).

RviZlis funqciis darRveva
ar arsebobs preparatis dozis koreqciis aucilebloba pacientebSi RviZlis funqciis msubuqi da
zomieri darRveviT. raltegraviris gamoyenebis usafrTxoeba da efeqturoba RviZlis ZiriTadi
daavadebis mZime formisas dadgenili ar aris. amitom preparati isentresi sifrTxiliT unda
gamoiyenon RviZlis funqciis mZime darRvevis mqone pacientebSi (ix. paragrafi “usafrTxoebis zomebi”
da “farmakokinetika”).
gamoyenebis meTodi
peroralurad.
isentresi, 400mg tabletebi, SeiZleba gamoiyenon sakvebis miRebisgan damoukideblad.
rekomendebuli ar aris tabletis daReWva, dafxvna an danawevreba, radgan SesaZlebelia aman
gamoiwvios farmakokinetikuri profilis Secvla.
gverdiTi moqmedeba
usafrTxoebis profilis aRwera
preparat isentresis usafrTxoebis profili dafuZnebuli iyo usafrTxoebis gaerTianebul
monacemebze, romlebic miRebulia III fazis klinikur kvlevebSi mozrdili pacientebis monawileobiT,
romlebsac adre Catarebuli aqvT mkurnaloba da erTi klinikuri III fazis kvlevisas mozrdili
pacientebis monawileobiT, romlebsac adre ar CautarebiaT mkurnaloba. mkurnalobis dros yvelaze
xSirad Setyobinebadi gverdiTi movlena iyo Tavis tkivili da gulisreva, 5%-ze meti sixSiriT.
yvelaze xSirad Setyobinebadi seriozuli gverdiTi movlena iyo imunitetis aRdgenis sindromi.
ori randomizebuli klinikuri kvleva tardeboda mkurnalobis gamocdilebis mqone pacientebis
monawileobiT: 462 pacienti iRebda rekomendebul dozas 400mg-s orjer dReSi optimizebul ZiriTad
TerapiasTan (ООТ), erTad, agreTve 237 pacienti iRebda placebos ООТ-sTan kombinaciaSi. ormagadbrma mkurnalobis dros Semdgomi dakvirvebis saerTo periodi Seadgenda 708 pacients weliwadSi
isentresis-400mg 2-jer dReSi gamoyenebis jgufSi da 244 pacients-weliwadSi placebos jgufSi.
pacientebSi mkurnalobis gamocdilebis gareSe mravalcentrul, randomizebul, ormagad-brma,
aqtiurad-kontrolirebul klinikur kvlevebSi gamoiyeneboda rekomendebuli doza 400mg 2-jer dReSi
emtricitabinis 200mg (+) tenofaviri dizoproqsil fumarati 245mg kombinaciaSi 281 pacientSi, 282
pacientSi gamoiyeneboda efavirenci 600mg (RamiT) emtricitabinTan (+) tenofavir dizoproqsil
fumaratTan kombinaciaSi. ormagad-brma mkunralobis mimdinareobisas, Semdgomi dakvirvebis saerTo
periodi Seadgenda 1104 pacients-weliwadSi isentresis 400mg dReSi orjer gamoyenebis jgufSi da
1036 pacients efavirenis 600mg dozis Ggamoyenebis jgufSi (RamiT).
pacientebis gaerTianebul analizSi, romlebic adre iRebdnen mkurnalobas, gverdiTi reaqciebis
ganviTarebis gamo Terapiis Sewyvetis maCveneblebi Semdegia: 3,9% pacientebisa, romlebic iRebdnen
isentress+ ООТ da 4,6%pacientebSi, romlebic iRebdnen placebos+
ООТ. Terapiis Sewyvetis
maCvenebeli gverdiTi reaqciebis ganviTarebis gamo pacientebSi, romelbsac adre ar CautarebiaT
mkurnaloba: 5,-% pacientebSi, romlebic iReben isentress+emticitabins (+) tenofovir dizoproqsil
fumarats da 10.0% pacientebSi, romlebic iReben efavirenc+emtricitabins (+) tenofavir
dizoproqsil fumarats.
gverdiTi reaqciebi
gverdiTi reaqciebi, romlebic mkvlevarebis mier ganixileba rogorc preparat isentresis miRebasTan
dakavSirebuli (erTi an sxva arp-sTan kombinaciaSi), CamoTlvilia qvemoT organoTa sistemis klasis
mixedviT. sixSire gansazRvrulia Semdegnairad: xSiri (≥1/100, <1/10), araxSiri (≥1/1 000, <1/100) da
ucnobia (ar SeiZleba dadgindes arsebuli monacemebiT).

infeqciebi da invaziebi: araxSiri-genitaluri herpesi, folikuliti, gastroenteriti, martivi herpesi,
herpesuli infeqciebi, sartylisebri herpesi, gripi, limfuri kvanZebis abscesi, kontagiozuri
moluski, nazofaringiti, zemo respiratoruli traqtis infeqciebi.
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keTilTvisebiani, avTivsebiani da daudgeneli axalwarmonaqmnebi (kistebis da polipebis CaTvliT):
araxSiri-kanis papiloma.

darRevebi sisxlis da limfuri sistemis mxriv: araxSiri-anemia, rkinadeficituri anemia, tkivili
limfur kvanZebSi, limfadenopaTia, neiTropenia, Trombocitopenia.

darRvevebi imunuri sistemis mxriv: araxSiri-imunitetis aRdgenis sindromi, wamlismieri momatebuli
mgrZnobeloba, momatebuli mgrZnobeloba.

darRvevebi metabolizmis da kvebis mxriv: xSiri-madis daqveiTeba, araxSiri-kaxeqsia, Saqriani diabeti,
dislipidemia, hiperqolesterinemia, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperfagia, madis gaZliereba,
polidifsia, cximovani qsovilis gadanawilebis darRvevebi.

fsiqikis darRvevebi: xSiri-paTologiuri sizmrebi, uZiloba, koSmaruli sizmrebi, paTologiuri
qceva, depresia; araxSiri-mentaluri darRvevebi, suicidis mcdeloba, SfoTva, cnobierebis dabindva,
xasiaTis daqveiTeba, didi depresia, uZiloba RamiT, xasiaTis cvlileba, panikuri Seteva, Zilis
darRveva, suiciduri azrebi, suiciduri qceva (gansakuTrebiT pacientebSi anamnezSi fsiqiatruli
daavadebebiT).

darRvevebi

nervuli

sistemis

mxriv:

xSiri-Tavbrusxveva, Tavis tkivili, fsiqomotoruli
hiperaqtivoba; araxSiri-amnezia, majis arxis sindromi, kognitiuri darRvevebi, yuradRebis darRveva,
posturaluri Tavbrusxveva, disgevzia, hiperosmia, hipesTezia, leTargia, mexisrebis gauareseba,
Sakiki, peroferiuli nevropaTia, paresTeziebi, Zilianoba, daZabvis Tavis tkivili, tremori, cudi
Zili.

darRvevebi mxedvelobis organoebis mxriv: mxedvelobis darRvevebi.
darRvevebi smenis da labirinTis mxriv: xSiri-vertigo; araxSiri-yurebSi xmauri.

darRvevebi gulis mxriv: araxSiri-palpitacia, sinusuri bradikardia, parkuWovani eqstrasistolia.
darRvevebi sisxlZarRvTa sistemis mxriv: araxSiri-alebi, hipertenzia.
darRvevebi respiratoruli traqtis, gulmkerdis organoebis da Suasayris mxriv: araxSiri-disfonia,
epistaqsisi, cxviris Segubeba.

darRvevebi kuW-nawlavis traqtis mxriv: xSiri-muclis Seberiloba, abdominuri tkivili, diarea,
meteorizmi, gulisreva, Rebineba, dispefsia; araxSiri-gastriti, adbominuri diskomforti, tkivili
muclis zeda nawilSi, mtkivneuloba muclis nawilSi, diskomfortis SegrZneba anoreqtalur
midamoSi, Sekruloba, piris simSrale, diskomforti epigastralur midamoSi, odinofagia, mwvave
pankreatiti, peptiuri wyluli, reqtaluri sisxldena.

darRvevebi hepatobiliaruli traqtis mxriv: araxSiri-hepatiti, RviZlis steatozi, alkoholuri
hepatiti, RviZlis ukmarisoba.

darRvevebi kanis da kanqveSa ujredisis mxriv: xSiri-gamonayari; araxSiri-akne, alopecia, aknesmsgavis
dermatiti, kanis simSrale, eriTema, gamofitvis sindromi saxeze, hiperhidrozi, lipoatrofia,
SeZenili lipodistrofia, lipohipertrofia, Ramis oflianoba, qavili, generalizebuli qavili,
makularuli gamonayari, makulo-papuluri gamonaari, gamonayari qaviliT, kanis dazianeba, WinWris
cieba, qserodermia, stivens-jonsonis sindromi, wamlismieri gamonayari eozinofiliiT da sistemuri
simptomebiT (DRESS).

darRvevebi Zval-kunTovani sistemis da SemaerTebeli qsovilis mxriv: araxSiri-arTralgia, arTriti,
zurgis tkivili, gverdis tkivili, Zval-kunTovani tkivili, mialgia, kisris tkivili, osteopenia,
kidurebis tkivili, tendinitis, rabdomiolizi.

darRvevebi Tirkmlis da Sardis gamomyofi gzebis mxriv: araxSiri-Tirkmlis ukmarisoba, nefriti,
nefroliTiazi, niqturia, Tirkmlis kista, Tirkmlis funqciis gauareseba, tubuloontersticialuri
nefriti.
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darRvevebi

reproduqciuli

sistemis

da

sarZeve

jirkvlebis

mxriv:

araxSiri-ereqtiluri

disfunqcia,ginekomastia, menopauzis simptomebi.

zogadi mdgomareobis da preparatis miRebis meTodTan dakavSirebuli darRvevebi: xSiri-asTenia,
daRliloba, pireqsia; araxSiri0diskomforti gulmkerdSi, Semcivneba, saxis SeSupeba, cximovani
qsovilis sisqis gazrda, SfoTvis SegrZneba, sisuste, submandibularuli gasqeleba, periferiuli
SeSupeba, tkivili.
gamokvlevebi:
xSiri-alaninaminotransferazas
donis
momateba,
atipuri
limfocitebi,
aspartataminotransferazas donis momateba, sisxlSi triglcieridebis donis momateba, lipazas
donis momateba, pankreatuli amliazas donis momaeba sislxSi; araxSiri-neitrofilebis absoluturi
raodenobis daqveiTeba, tute fosfatazas donis momateba, sisxlSi albuminebis donis daqveiTeba,
sisxlSi amilazas donis momateba, sisxlSi bilirubinis donis momateba, sisxlSi qolesterinis
donis momateba, sisxlSi kratininis donis momateba, sisxlSi glukozis donis momateba, sisxlSi
Sardovana azotis donis momateba, kreatinfosfokinazas donis momateba, sisxlSi uzmoze glukozis
donis momteba, SardSi glukozis arseboba, maRali simkvrivis lipoprotienebis donis momateba,
saerTaSoriso normalizebuli Sefardebis donis maCveneblis momateba, dabali simkvrivis
lipoproteinebis donis momatea, Trombocitebis raodenobis daqveiTeba, Sardis dadebiTi testi
eriTrocitebze, welis garSemowerilobis, sxeulis masis momateba, sisxlSi leikocitebis
raodenobis Semcireba.

travmebi, mowamvlebi da procedurebis garTulebebi: araxSiri-araganzraxuli dozis gadaWarbeba.
imunitetis ganaxlebis sindromi.
aiv-inficirebul pacientebSi mZime imunuri ukmarisobiT kombinirebuli antiretrpvirusuli Terapiis
(kart) dawyebis momentSi SeiZleba ganviTardes anTebiTi reaqcia asimptomur an danarCen pirobiTpaTogenur mikroorganizmebze. agreTve aRwerilia autoiminuri daavadebebi (mag. bazedovis daavadeba);
Tumca daavadebis gamovlenamde dro varirebda-es garTulebebi SeiZleba ganviTardes Terapiis
dawyebidan ramdenime Tvis Semdeg.
aRiniSneboda Semdegi klinikuri gverdiTi reaqciebis rogorc minimum erTi seriozuli SemTxveva:
genitaluri herpesi, anemia, imunitetis ganaxlebis sindromi, depresia, mentaluri darRvevbi, suicides
mcdeloba, gastritis, hepatiti, Tirkmlis ukmarisoba, SemTxveviTi dozis gadaWarbeba.
klinikur kvlevebSi pacientebSi, romlebic adre itarebdnen mkurnalobas, gamonayari (mizezobrivi
kavSiris miuxedavad) ufro xSirad viTardeboda isentres_darunaviris mkurnalobis sqemis
gamoyenebisas, vidre isentresis gamoyenebisas darunaviris gareSe an darunaviris gamoyenebisas
preparat isentresis gareSe. preparatis gamoyenebasTan dakavSirebuli (mkvlevarebis SefasebiT)
gamonayari viTardeboda analogiuri sixSiriT. gamonayaris ganviTarebis sixSire (eqspoziciis
koreqciiT) nebismieri mizeziT Seadgenda 10,9, 4,2 da 3,8 -s 100 pacientze weliwadSi; gamonayaris
ganviTarebis maCveneblebi preparatis gamoyenebis Semdeg: 2,4, 1,1, da 2,3 –s 100 pacientze weliwadSi.
gamonayaris SemTxvevebi aRniSnuli klinikur kvlevebSi iyo msubuqi an zomieri da ar iwvevda
preparatis moxsnas.
zogierTi gverdiTi reaqciis aRwera
kibos SemTxvevebi aRwerilia pacientebSi, romlebic adre itarebdnen mkurnalobas da pacientebSi,
romlebsac adre ar CautarebiaT mkurnaloba, romlebmac daiwyes isentresis miReba sxva
antiretrovirusul preparatebTan erTad. specifiuri kibos daavadebebis tipebi da sixSire iyo iseTi,
rogoric mosalodneli iyo pacientebSi gamoxatuli imunodeficitiT. kibos ganviTarebis riski am
kvlevebSi iyo im jgufebis riskis analogiuri, romlebic iRebdnen isentress da jgufebSi, romlebic
iRebdnen Sedarebis preparatebs.
pacientebSi, romlebic iRebdnen isentress laboratoriul testebSi aRiniSna kreatinkinazas 2-4
xarisxis cvlileba. aRwerilia miopaTia da rabdomiolizi. preparati sifrTxiliT gamoiyeneba
anamnezSi miopaTiis da rabdomiolizis mqone pacientebSi an winaswarganwyobis faqtorebiT, romlebic
moicavs sxva preparatebis gamoyenebas, rac dakavSirebulia am mdgomareobasTan (ix. paragrafi
“usafrTxoebis zomebi”).
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aRwerilia osteonekrozis SeTxvevebi, kerZod pacientebSi riskis dadgenili faqtorebiT,
progresuli aiv daavadebiT an kombinirebuli antiretrovirusuli Terapiis xangrZlivi gamoyenebisas.
am SemTxvevebis sixSire ucnobia (ix. paragrafi “usafrTxoebis zomebi”).
yoveli Semdgomi klinikuri gverdiTi reaqciidan minimum 1 iyo seriozuli: genitaluri herpesi, anemia,
imunitetis aRdgenis sindromi, depresia, fsiqiuri darRvevebi, suicides mcdeloba, gastritis,
hepatiti, Tirkmlis ukmarisoba, SemTxveviTi dozis gadaWarbeba.
pacientebis klinikur kvlevebSi, romlebic adre itarebdnen mkurnalobas gamonayari (mizezobrivi
kavSiris
miuxedavad)
ufro
xSirad
aRiniSneboda
mkurnalobis
sqemis
gamoyenebisas
isentres+darunaviri, vidre isentresisas darunaviris gareSe an darunavirisas preparat isentresis
gareSe. preparatis gamoyenebasTan dakavSirebuli gamonayari mkvlevarebis SexedulebiT) viTardeboda
analogiuri sixSiriT. gamonayaris ganviTarebis sixSire (koreqciiT eqspoziciis mixedviT) nebismieri
mizeziT Seadgenda 10,9, 4,2 da 3,8 -s 100pacientze weliwadSi; gamonayaris ganviTrebis sixSire
preparatis gamoyenebis Sedegad: 2,4, 1,1, da 2,3-s 100 pacientze weliwadSi. klinikur kvlvebSi
aRniSnuli gamonayaris SemTxveebi iyo msubuqi da zomieri simZimis da ar iwvevda preparatis moxsnas
(ix. paragrafi “usafrTxoebis zomebi”).

pacientebi, romlebic erTdroulad inficirebulni arian В da/an С hepatitiT.
III fazis kvlevaSi pacientebSi, romlebic adre itarebdnen mkurnalobas (N = 114/699 an 16%; ВГВ=6%,
ВГС=9%, ВГВ+ВГС=1%), da pacientebSi, romlebsac adre mkurnaloba ar CautarebiaT (N = 34/563 an 6%;
ВГВ=4%, ВГС=2%, ВГВ+ВГС=0,2%), Tanmxlebi qronikuli (magram ara mwvave) aqtiuri В da/an С hepatitiT,
daSvebuli iyo kvlevaSi monawileoba im pirobiT, rom RviZlis funqciis sawyisi maCveneblebi ar
aWarbebda normis zeda zRvars 5-jer. saerTo jamSi preparat isentresis gamoyenebis usafrTxoebis
profili pacientebSi hepatiti В da/an С virusis Tanmxlebi inficirebiT msgavsi iyo profilisa
pacientebSi hepatiti В da/an С virusiT Tanmxlebi inficirebis gareSe, Tumca alt da ast donis
paTologiuri cvlilebebis sixSire ramdenamde maRali iyo Tanmxlebi В da/an С hepatitis SemTxvevaSi
orive jgufSi. 96 kviris Semdeg pacientebSi, romlebsac adre Catarebuli qondaT mkurnaloba da
aReniSnebodaT laboratoriuli maCveneblebis 2 da meti xarisxis paTologiuri cvlilebebi, rac
warmoadgenda gauaresebas ast, alt an saerTo bilirubinis donis sawyis maCvenelebTan SedarebiT
aRiniSna 29, 34 da 13%-Si pacientSi Tanmxlebi infeqciiT, romlebic iRebdnen isentress da 11, 10 da
9%-Si pacientebis yvela sxva jgufSi, romlebic iRebdnen isentress. 240 kviris Semdeg pacientebSi,
romlebsac Catarebuli ar qondaT mkurnaloba da aReniSnebodaT laboratoriuli maCveneblebis 2
da meti xarisxis paTologiri cvlilebebi rac warmoadgenda gauaresebas ast, alt an saerTo
bilirubinis donis sawyis maCvenelebTan SedarebiT aRiniSna 22%, 44% da 17%-Si Tanmxlebi infeqciis
mqone pacientebSi, romlebic iRebdnen isentress da 13%, 13% da 5%-Si yvela sxva pacientSi, romlebic
iRebdnen isentress.
postmarketinguli dakvirvebis periodSi aRiniSna Semdegi gverdiTi reaqciebi, romlebic ar
ganixileboda preparatis gamoyenebasTan dakavSirebular randomizebul III fazis klinikur
kvlevebSi: Trombocitopenia, suiciduri azrovneba, suiciduri qceva (kerZod pacientebSi fsiqiuri
daavadebiT anamnezSi), RviZlis ukmarisoba, stivens-jonsonis sindromi, wamlismieri gamonayari
eozinofiliiT da sistemuri gamovlinebiT, rabdomiolizi (DRESS).
bavSvebi.
raltegraviris gamoyeneba sxva antiretrovirusul preparatebTan erTad Seiswavleboda 2-18 wlis
asakis aiv1 inficirebul 126 bavSvSi da mozardSi, romlebic adre itarebdnen antiretrovirusuli
prepartebiT mkurnalobas (IMPAACT P1066 kvleva). 126-dan 96 pacienti iRebda preparat isentress
rekomendebuli doziT. am 96 bavSvSi da mozardSi, preparatis gamoyenebasTan dakavSirebuli gverdiTi
reaqciebis tipi da simZime 48 kviras SeTavsebadi iyo mozrdilebis maCvenebelTan.
erT bavSvs aReniSna preparatis gamoyenebasTan dakavSirebuli 3 xarisxis klinikuri gverdiTi
reaqciebi: fsiqomotoruli hiperaqtivoba da araadeqvaturi qceva da uZiloba; kidev erT pacients
aReniSna preparatis gamoyenebasTan dakavSirebuli 2 xarisxis seriozuli gverdiTi reaqcia alergiuli gamonayari.
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erT pacients aReniSneboda laboratoriuli maCveneblebis paTologiuri cvlilebebi: ast 4 xarisxis
da alt 3 xarisxis, rac ganixileboda seriozulad.
ukuCveneba
momatebuli mgrZnobeloba moqmedi nivTierebis an nebismieri damxmare nivTierebis mimarT.
dozis gadaWarbeba
ar arsebobs specifiuri informacia preparat isentresis dozis gadaWarbebis mkurnalobis Sesaxeb.
dozis gadaWarbebis SemTxvevaSi rekomendebulia standartuli SemanarCunebeli zomebis miReba:
araabsorbirebuli preparatis gamoyofa kuW-nawlavis traqtidan, klinikuri dakvirveba (ekg CaTvliT),
SemanarCunebeli Teapia (aucileblobisas). unda gaiTvaliswinon, rom klinikuri gamoyenebisTvis
gamoiyeneba raltegraviri kaliumis marilis saxiT. dializis dros preparat isentresis gamoyofis
xarisxi ucnobia.
usafrTxoebis zomebi
pacienti unda gaafrTxilon, rom Catarebuli antiretrovirusuli Terapia ar kurnavs aiv-s da xels
ar uSlis aiv virusis sxva pirebisTvis gadacemas sisxliT an sqesobrivi kontaqtis dros. miuxedavad
imisa, rom antiretrovirusuli Terapiis dros virusis efeqturi daTrgunva damtkicebulia, rac
mniSvnelovnad amcirebs aiv –is sqesobrivi gziT gadacemis risks, narCeni riskis gamoricxva ar
SeiZleba.
mkurnalobis dros unda gagrZeldes usafrTxoebis Sesabamisi zomebis miReba.
rogorc wesi, aRiniSneba raltegraviris farmakokinetikuri Tvisebebis gamoxatuli cvlileba rogorc individualuri, ise subieqtTaSorisi (ix. paragrafebi “urTierTqmedeba sxva samkurnalo
saSualebebTan” da “farmakokinetika”).
raltegravirs gaaCnia rezistentobisadmi SedarebiT dabali genetikuri barieri. amitom rodesac
SesaZlebelia raltegraviri unda dainiSnos or sxva aqtiur antiretrovirusul preparatTan (arp)
erTad raTa minimumamde davides virusologiuri pasuxis ar arseboba da rezistentobis ganviTareba.
pacientebSi, romlebsac adre mkurnaloba ar CautarebiaT Zalian cotaa monacemi raltegraviris
klinikuri gamoyenebis Sesaxeb ukutranskriptazas or nukleotidur inhibitorTan kombinaciaSi
(emtricitabini da tenofoviri dizoproqsil fumarati).

RviZlis funqciis darRveva.
raltegraviris usafrTxoeba da efeqturoba pacientebSi RviZlis ZiriTadi daavadebis mZime formiT
dadgenili ar aris. amitom sientresi sifrTxiliT unda gamoiyenon pacientebSi RviZlis funqciis
mZime darRveviT (ix. paragrafi “gamoyenebis meTodi da dozireba” da “farmakokinetika”).
pacientebSi RviZlis funqciis ukve arsebuli darRveviT qronikuli hepatitis CaTvliT aRiniSna
RviZlis funqciis darRvevis sixSiris zrda kombinirebuli antiretrovirusuli Terapiisas, amitom
saWiroa maTi monitoringi standartuli praqtikis mixedviT. Tu amgvar pacientebSi arsebobs RviZlis
daavadebis mimdinareobis gauaresebis niSnebi unda ganixilon mkurnalobis droebiT SeCerebis an
Sewyvetis sakiTxi.
qronikuli В an С hepatitiT daavadebul pacientebSi, romlebic itarebdnen kombinirebuli
antiretrovirusuli TerapiiT mkurnalobas arsebobs RviZlis mxriv mZime da potenciurad fataluri
gverdiTi reaqciebis ganviTarebis riski.

osteonekrozi
Tumca iTvleba, rom daavadebis etiologia mravalfaqtorulia (maT Soris kortikosteoridebis
gamoyeneba, alkoholis moxmareba, mZime imunosupresia, sxeulis masis maRali indeqsi) aRiniSna
osteonekrozis ganviTarebis SemTxveevbi pacientebSi progresuli aiv daavadebiT da/an kombinirebuli
antiretrovirusuli Terapiis xangrZlivi gamoyenebisas. pacientebma unda icodnen, rom eqims unda
mimarTon Tu viTardeba avadoba an tkivili saxsrebSi, saxsrebis SeboWiloba an moZraobis gaZneleba.

imunitetis ganaxlebis sindromi
aiv inficirebul pacientebSi kombinireubli antiretrovirusuli Terapiis (karT) dasawyisSi mZime
imunuri ukmarisobiT, SeiZleba ganviTardes anTebiTi reaqcia asimptomur an narCen pirobiTpaTogenur mikroorganizmebze, rac iwvevs mZime klinikur mdgomareobas an simptomebis gamwvavebas.
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Cveulebriv amgvari reaqcia aRiniSneba pirveli kvirebis an Tveebis ganmavlobaSi karT-s dawyebidan.
Seasbamis magaliTebs warmoadgens: citomegalovirusuli retiniti, generalizebuli da/an fokaluri
mikobaqteriuli infeqciebi da pnevmonia gamowveuli Pneumocystis jiroveci (wina saxelwodeba Pneumocystis
carnii). aucilebelia anTebiTi reaqciis yvela simptomis Sefaseba da aucileblobisas mkurnalobis
Catareba. agreTve aRiniSna autoimunuri daavadebebi (mag. greivsis daavadeba) imunuri sistemis
ganaxlebis pirobebi. Tumca rogorc aRwerilia daavadebis dawyebis dro ufro cvalebadia da
SeiZleba gamovlindes Terapiis dawyebidan ramdenime Tvis Semdeg.

rifampicini
preparati isentresi sifrTxiliT udna dainiSnos uridin-difosfat-glukuroniziltransferazas
(udf-gt) 1А1-is Zlier induqtorebTan (mag rifampicini) erTad. rifampicini aqveiTebs plazmaSi
raltegraviris dones; raltegraviris efeqturobaze gavlena ucnobia. Tumca Tu rifampicinTan
erTad gamoyenebis acileba SeuZlebelia mozedil pacientebSi unda ganixilon prearat isentresis
dozis orjer gazrdis sakiTxi. ar arsebobs monacemebi18 wlamde asakis pacientebSi preparat
isentresis da rifampicinis erTdrouli gamoyenebis Sesaxeb rekomendaciebis gasacemad (ix. paragrafi
“urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan”).

miopaTia da rabdomiolizi
aRwerilia miopaTiis da rabdomiolizis SemTxvevebi. preparati sifrTxiliT unda dainiSnos
pacientebSi anamnezSi miopaTiiT an rabdomioliziT da winaswarganwyobis faqtorebiT, rogoricaa
preparatebis gamoyeneba, romlebic iwvevs zemoaRniSnul mdgomareobas (ix. paragrafi “gverdiTi
moqmedeba”).

kanis mZime reaqciebi da momatebuli mgrZnobelobis reaqciebi. mZime, potenciurad sicocxlisTvis
saSiSi, kanis fataluri reaqciebi aRiniSna pacientebSi, romlebic iRebdnen isentress sxva
preparatebTan erTad, romlebic iwvevs msgavs reaqciebs. es reaqciebi moicavs stiven-jonsonis
sindroms da toqsiur epidermalur nekrolizs. agreTve aRwerilia momatebuli mgrZnobelobis
reaqciebi, romlebic xasiaTdeba gamonayariT, konstitucionaruli cvlilebebiT, zogjer organoebis
disfunqciiT, maT Soris RviZlis ukmarisobiT. aucilebelia preparat isentresis an sxva
preparatebis miRebis dauyovnebliv Sewyveta, romlebsac SeuZliaT amgvari reaqciebis gamowveva Tu
viTardeba kanis mZime reaqciebis niSnebi da simptomebi an momatebuli mgrZnobelobis reaqciebi
(Semdegi movlenebis CaTvliT, magram ara am niSnebiT SemofargvliT: mZime gamonayari an gamonayari,
romelsac axlavs cxeleba, saerTo sisuste, daRliloba, kunTebis da saxsrebis tkivili, buStukebi,
piris Rrus dazianeba, koniunqtiviti, saxis SeSupeba, hepatiti, eozinofilia, kvinkes SeSupeba).
klinikur mdgomareoba aminotransferazebis donis CaTvliT unda gakontroldes da aucileblobisas
daiwyos Sesabamisi Terapia. preparat isentresiT an sxva preparatebiT mkurnalobis Sewyveta,
romlebic iwveven msgavs reaqciebs mZime gamonayaris gamovlenis Semdeg SeiZleba iwvevdes
sicocxlisTvis saSiS reaqciebs.
gamonayari.
gamonayari ufro xSirad viTardeboda pacientebSi mkurnalobis gamocdilebiT, romlebic iRebdnen
preparat isentress+darunavirs, vidre im pirebSi, romlebic isentress iRebdnen darunaviris gareSe
an darunavirs preparat isentresis gareSe (ix. paragrafi “gverdiTi moqmedeba”).

depresia.
aRwerilia depresia, suiciduri azrovnebis da qcevis CaTvliT, kerZod pacientebSi anamnezSi
depresiiT an fsiqiatruli daavadebebiT. anamnezSi depresiis an fsiqiatruli daavadebebis mqone
pacientebis mkurnalobisas unda daicvan usafrTxoebis zomebi.

urTierTqmedeba sxva preparatebTan.
antacidebi
preparat isentresis erTdrouli gamoyeneba aluminTan da magniumis Semcvel antacidebTan erTad
iwvevs raltegraviris donis daqveiTebas plazmaSi. preparat isentresis gamoyeneba antacidebTan
erTad, romlebic Seicavs alumins da/an magniums rekomendebuli ar aris (ix. agreTve paragrafi
“urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan”).
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laqtoza.
preparti isentresis Txeli garsiT dafaruli tabletebi Seicavs laqtozas. pacientebSi iseTi
iSviaTi memkvidruli daavadebebiT, rogoricaa galaqtozas autanloba, lapa laqtazas deficiti an
glukoza-galaqtozas malabsorbcia, es preparati ar unda gamoiyenon.

gamoyeneba orsulobis da ZuZuTi kvebis periodSi
nayofis ganviTarebaze toqsikuri zemoqmedebis kvlevebi Catarda kurdRlebze (dozebi 1000
mg/kg/dReSi-mde) da virTxebze (dozebi 600 mg/kg/dReSi-mde). maqsimaluri dozebi, romlebic
gamoiyeneboda am kvlevebSi, iwvevda sistemur eqspozicias, romelic daaxloebiT 3-4-jer aWarbebda
adamianebSi rekomendebuli dozebis gamoyenebisas miRebul eqspozicias.
kurdRlebSi adgili ar hqonia mkurnalobasTan dakavSirebul gare, viscelarul an ConCxis
cvlilebs. sakontrolo jgufTan SedarebiT, virTxebs aReniSnaT zedmeti neknebis defeqtis
momatebuli sixSire 600mg/kg/dResi dozis Seyvanisas (eqspozicia 4,4-jer maRalia, vidre adamianebSi
rekomendebuli dozebis miRebisas). kurdRlebSi da virTxebSi ar hqonia adgili zemoqmedebas,
romelic dakavSirebulia embrionis/nayofis sicocxlisunarianobaze an nayofis masasTan.
virTxebSi, dedisTvis micemul 600 mg/kg/dReSi dozis Semdeg, fetalur plazmaSi preparatis saSualo
koncentracia daaxloebiT 1,5-2,5-jer maRalia, vidre dedis plazmaSi dozis Seyvanidan 1 saaTis Semdeg
da 24 saaTis Semdeg – Sesabamisad. kurdRlebSi, dedisTvis micemul 1000 mg/kg/dReSi dozis Semdeg
fetalur plazmaSi preparatis koncentraciam Seadgina dozis Seyvanidan 1sT da 24sT-is Semdeg dedis
plazmaSi arsebuli preparatis saSualo koncentraciis daaxloebiT 2%.
toqsikokinetikurma kvlevebma orive cxovelis SemTxvevaSi aCvena preparatis placentaSi SeRweva.

orsulobis dros antiretrovirusuli Terapiis reestri
orsulobis dros preparat isentresis SemTxveviT gamoyenebiT mSoblisa da nayofisTvis gamowveuli
Sedegebis kontrolisaTvis Seiqmna `orsulobis dros antiretrovirusuli Terapiis saerTaSoriso
reestri~. eqimebs miecaT rekomendacia, rom pacientebi am reestrSi daaregistriron eleqtronuli
fostiT: SM_APR@APRegistry.com an faqsiT: +1-910-256-0637.

riskebis mokle aRwera
xelmisawvdomma prospeqtulma monacemebma raltegraviris eqspoziciis ~2700 SemTxvevis Sesaxeb
400mg dozis orjer dRe-RameSi gamoyenebisas (orsulobis pirvel trimestrSi eqspoziciis ~1000
SemTxvevis CaTvliT), ar aCvena abortis, prenataluri sikvdilis/mkvdradSobadobis an
Tandayolili defeqtebis (nervuli milis defeqtebis CaTvliT) sixSiris mxriv sxvaoba saerTo
populaciis bazisur maCveneblebTan SedarebiT (ixileT adamianze Catarebuli kvlevis
mimdinareobis procesSi miRebuli monacemebi).
cxovelebSi Catarebul reproduqciis kvlevebis dros, kerZod, virTxebsa da kurdRlebSi ar
gamovlinda ganviTarebasTan dakavSirebuli arasasurveli Sedegebis niSnebi organogenezis dros
raltegraviris peroraluri Seyvanisas im dozebiT, romlebic iwvevdnen eqspozicias, magaliTad,
adamianisTvis rekomendirebul maqsimalur dozaze 4-jer meti -1200mg (ixileT cxovelebze
Catarebuli kvlevebis mimdinareobisas miRebuli monacemebi).
adamianze mimdinare kvlevebiT miRebuli monacemebi
raltegraviris eqspoziciis 1166 SemTxvevaze prospeqtuli Setyobinebebi orsulobis periodSi,
romelic damTavrda 1096 cocxali nayofis dabadebiT, miRebulia antiretrovirusuli Terapiis
reestrisgan orsulobis periodSi (870 angariSi), klinikuri kvlevebidan da preparatis
registraciis Semdgomi monacemebiT. es angariSebi moicavs eqspoziciis 586 SemTxvevas orsulobis
pirvel trimestrSi (386 eqspozicia Casaxvamde periodSi). mTlianobaSi, spontanuri abortebis da
nayofis sikvdilis/mkvdradSobadobis sixSirem raltegraviris eqspoziciis Semdeg Seadgina 3.5%
(95% sandoobis intervali 2,5–4,7%) da 1.0% (95% sandoobis intervali: 0.5-1.7%), Sesabamisad.
spontanuri abortebisa da nayofis sikvdilis/mkvdradSobadobis sabaziso maCveneblebi aSS-is
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mosaxleobaSi Seadgens 15-20%-s da ~3%-s, Sesabamisad. Tandayolili defeqtebis sixSirem Seadgina
2.3% (95% sandoobis intervali: 1,2–4,0%) raltegraviris zemoqmedebis Semdeg pirvel trimetrSi
da 4.2% (95% sandoobis intervali 2,7–6,2%) raltegraviris eqspoziciis Semdeg orsulobis meore
da mesame trimestrSi. Tandayolili defeqtebis sabaziso sixSirem Seadgina 2.7% aSS-is
sakontrolo populaciaSi atlantis Tandayolili defeqtebis programis farglebSi (MACDP).
damatebiTi prospeqtuli monacemebi miiRes ori evropuli kohortidan, raltegraviris eqspoziciis
1578 SemTxvevis CaTvliT orsulobis dros (440 eqspozicia Casaxvamde periodSi). mosaxleobis
reestris evropuli qselis monacemebiT, Tandayolili mankebis sixSiris zrda ar dafiqsirebula
sabaziso maCveneblebTan SedarebiT- 2.5% evrokavSiris mosaxleobaSi.
yvela prospeqtuli monacemebis gaerTianebis Sedegad aRmoCnda, rom nervuli Reros defeqtebis
sixSirem raltegraviris eqspoziciis Semdeg ar moimata saerTo populaciis sabaziso
sixSiresTan SedarebiT (Setyobinebebi ar dafiqsirebula nervuli Reros defeqtebis Sesaxeb
cocxlad dabadebulebSi raltegraviris eqspoziciis ~800 SemTxvevis Semdeg Casaxvamde periodSi).
iTvleba rom mTel msoflioSi nervuli Reros defeqtebis sixSire Seadgens 0,09–0,16%-s.
isentresi doziT 400mg orjer dRe-RameSi SeiZleba gamoiyenoT orsulobis dros klinikuri
aucileblobis SemTxvevaSi. preparatis registraciis Semdgomi monacemebi mowmobs imis Sesaxeb,
rom isentresis amtanoba da usafrTxoeba 400mg dozis dros orjer dRe-RameSi orsul qalebSi
gamoyenebisas Seesabameba im maCveneblebs, romlebic vlindeba sxva populaciebSi.
erTxel dRe-RameSi 1200mg (2×600 mg) dozis isentresis gamoyenebis Sesaxeb
arsebobs orsuli qalebisTvis.

SezRuduli monacemebi

ZuZuTi kvebis periodi
ucnobia gamoiyofa Tu ara raltegraviri rZeSi. Tumca raltegraviri aRwevs laqtaciuri virTxebis
rZeSi. virTxebSi dedisTvis 600mg/kg dReSi dozis gamoyenebisas rZeSi moqmedi nivTierebis
koncentracia daaxloebiT 3-jer maRali iyo vidre plazmaSi. preparat isentresis gamoyenebis
periodSi ZuZuTi kveba rekomendebuli ar aris. saerTo wesis mixedviT aiv-is postnataluri gadacemis
prevenciis mizniT aiv inficirebuli dedebSi ZuZuTi kveba rekomendebuli ar aris.

fertiloba
ar aRiniSna fertilobaze gavlena mamal da dedal virTxebSi dReSi 600mg/kg dozis Seyvanisas
romlTa eqspoziciac 3-jer aWarbebs adamianis eqspozicias rekomendebuli dozis gamoyenebisas.
gavlena avtotransportis da meqanizmebis marTvis unarze
zogierT pacientSi aRwerilia Tavbrusxveva im sqemiT mkurnalobisas, romelic moicavs preparat
isentress, ramac SeiZleba gavlena moaxdinos avtotransportis da meqanizmebis marTvis unarze (ix.
paragrafi “gverdiTi moqmedeba”).
urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan
in vitro kvlevebSi dadgenilia, rom raltegraviri ar warmoadgens citoqrom Р450 (CYP) –is sistemis
fermentebis substrats da ar ainhibirebs CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 an CYP3As, ar ainducirebs CYP3A4-s, ar ainhibirebs Р-glikoproteiniT ganpirobebul transports. am
monacemebis safuZvelze mosalodneli ar aris, rom isentresi gavlenas moaxdens preparatebis
farmakokinetikaze, romlebic warmoadgens aRniSnuli fermentebis an Р-glikoproteinis substrats.
in vitro da in vivo, kvlevebidan gamomdinare, raltegraviri upiratesad gamoiyofa metabolizmis gziT
udf 1A1-ganpirobebuli glukuronizaciiT.
Tumca in vitro kvlevebi miuTiTebs, rom raltegraviri ar warmoadgens uridin-difosfat
glukuroniziltransferazas (udf-gt) 1A1 da 2B7-s inhibitors, erT kliniur kvleaSi gakeTda
SemoTavazeba, rom udf 1A1 –s inhibirebis garkveuli xarisxi SeiZleba aRiniSnos in vivo, rac
dafuZnebulia bilirubinis glukuronizaciaze aRniSnul gavlenaze. Tumca naklebsavaraudoa, rom
gamoxatulebis amgvari xarisxi gamoiwvevs sxva preparatebTan klinikurad mniSvnelovan
urTierTqmedebas.
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arsebiTi
individualuri
da
subieqtTa
Sorisi
variabeloba
aRiniSna
raltegraviris
farmakokinetikaSi. Semdgomi informacia sxva preparatebTan urTierTqmedebis Sesaxeb dafuZnebulia
saSualo geometriul maCveneblebze; yovel calkeul pacientSi zusti efeqtis winaswargansazRvra
SeuZlebelia.

raltegraviris gavlena sxva preparatebis farmakokinetikaze
urTierTqmedebis kvlevebSi raltegraviri ar axdenda klinikurad mniSvnelovan gavlenas
etravirinis, maravirokis, tenofoviris, hormonaluri kontraceptivebis, metadonis, midazolamis an
bocepreviris farmakokinetikaze.
zogierT kvelvaSi preparat isentresis darunavirTan erTad gamoyeneba iwvevda darunaviris
farmakokinetikis maCveneblebis zomier daqveiTebas; am efeqtis meqanizmi ucnobia. Tumca plazmaSi
darunaviris koncentraciaze raltegraviris gavlena klinikurad mniSvnelovani ar aris.

sxva preparatebis gavlena raltegraviris farmakokinetikaze
radgan raltegraviri metabolizdeba upiratesad udf-gt1А1 saSualebiT, erTdroulad isentresi da
udf-gt1А1 Zlieri induqtorebi (mag. rifampicini) sifrTxiliT unda dainiSnos. rifampicini aqveiTebs
plazmaSi raltegraviris koncentracias. raltegraviris efeqturobaze gavlena ucnobia. Tumca Tu
rifampicinTan gamoyenebis acileba SeuZlebelia mozrdil pacientebSi unda ganixilon preparat
isentresis dozis orjer gazrdis sakiTxi (ix. paragrafi “usafrTxoebis zomebi”). ar arsebobs
monacemebi, romelTa safuZvelzec SeiZleba rekomendaciebis gacema 18 wlamde asakis pacientebSi
preparat isentresis rifampicinTan erTad gamoyenebis Sesaxeb (ix. paragrafi “usafrTxoebis zomebi”).
udg-gt 1А1 –ze im fermentebis sxva, Zlieri induqtorebis gavlena, romlebic axdens preparatebis
metabolizms (rogoricaa fenitoini da fenobarbitali) ucnobia. naklebad Zlieri induqtorebi
(efavirenci, nevirapini, etravirini, rifabutini, glukokortikoidebi, krazanas preparatebi,
pioglitazoni) SeiZleba gamoiyenon preparat isentresis rekomendebul dozebTan erTad.
isentresis gamoyenebisas preparatebTan erTad, romlebic warmoadgens udf-gt 1А1-s Zlier
inhibitorebs (mag, atazanaviri) SeiZleba gaizardos plazmaSi raltegraviris done. udf-gt1 А1-s
naklebad Zlieri inhibitorebi (mag. indinaviri, sakvinaviri) agreTve SeiZleba zrdides plazmaSi
raltegraviris koncentracias, magram ufro mcire xarisxiT vidre atazanaviri. amas garda,
tenofoviri SeiZleba zrdides plazmaSi raltegraviris dones, Tumca am efeqtis meqanizmi ucnobia
(ix. cxrili 5). klinikur kvlevebSi pacientebis didi raodenoba iRebda atazanavirs da/an tenofovir
dizoproqsil fumarats (orive preparati iwvevs plazmaSi raltegraviris donis momatebas)
mkurnalobis optimalur ZiriTad sqemebSi. usafrTxoebis profili pacientebSi, romlebic iRebdnen
atazanavirs da/an tenofovir dizoproqsil fumarats rogorc wesi msgavsi iyo igive maCveneblisa
pacientebSi, romlebic ar iyenebdnen am preparatebs. amitom ar arsebobs dozis koreqciis
aucilebloba.
isentresis gamoyeneba preparatebTan erTad, romlebic zrdis kuWis рН-s (mag. omeprazoli da
famotidini), SeiZleba aZlierebdes raltegraviris absobrcias da iwvevdes plazmaSi misi donis
momatebas. III fazis kvlevebSi usafrTxoebis profili pacientebis qvejgufSi, romlebic iReben
protonuli tumbos inhibitorebs an Н2-receptorebis antagonistebs, SeTavsebadi iyo profilTan
pacientebSi, romlebic ar iRebdnen am preparatebs. amitom protonuli tumbos inhibitorebis an Н2
receptorebis antagonistebis gamoyenebisas ar arsebobs dozis koreqciis aucilebloba.
preparat isentresis gamoyenebam liTonebis orvalentiani kaTionebis Semcvel antacidur
preparatebTan erTad, SesaZloa Seasustos raltegraviris absorbcia qelatirebisas, rac iwvevs
sisxlis plazmaSi raltegraviris Semcvelobas. aluminis da magniumis Semcveli antacidebis
gamoyeneba isentresis miRebidan 6 saaTis ganmavlobaSi mniSvnelovnad amcirebs sisxlis plazmaSi
raltegraviris dones. Sesabamisad, ar aris rekomendebuli aluminis da/an magniumis Semcveli
antaciduri preparatis miReba preparat isentresTan erTad.
kalciumis karbonatis Semcveli
antacidebisa da isentresis erTdroulad gamoyenebisas sisxlis plazmaSi raltegraviris done
iklebs, Tumca, es urTierTqmedeba, ar ganixileba klinikurad mniSvnelovnad. Sesabamisad,
isentresisa da kalciumis karbonatis Semcveli antacidebis erTdroulad gamoyenebisas dozis
koreqcia saWiro ar aris.
aluminis an magniumis Semcveli antaciduri preparatebi mniSvnelovnad aqveiTebs plazmaSi
raltegraviris dones. preparat isentresis da aluminis da/an magniumis Semcveli antacidebis
erTdrouli gamoyeneba, rekomendebuli ar aris.
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urTierTqmedebis yvela kvleva Catarda mozrdili pacientebis monawileobiT.
cxrili # 5. monacemebi farmakokinetikuri urTierTqmedebis Sesaxeb
პრეპარატი

ურთერთქმედება

რეკომენდაციები ერთდროულად

(თერაპიული კლასის მიხედვით)

(მექანიზმი, თუ ცნობილია)

გამოყენებასთან დაკავშირებით

ანტირეტროვირუსული პრეპარატები

პროტეაზას ინჰიბიტორები (პი)
atazanaviri/ ritonaviri.
(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი AUC  41 %
რალტეგრავირი C12hr  77 %

აr arsebobs preparat isentresis
dozis koreqciis aucilebloba.

რალტეგრავირი Cmax  24 %
(ინჰიბირება UGT1A1)

tipranaviri / ritonaviri.

რალტეგრავირი AUC  24 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი C12hr  55 %

აr arsebobs preparat isentresis
dozis koreqciis aucilebloba.

რალტეგრავირი Cmax  18 %
(ინდუქცია UGT1A1)

ukutranskriptazas aranukleoziduri inhibitorebi.
ეფავირენცი

რალტეგრავირი AUC  36 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 1-ჯერადი

რალტეგრავირი C12hr  21 %

დოზა)

რალტეგრავირი Cmax  36 %

აr arsebobs preparat isentresis
dozis koreqciis aucilebloba.

(ინდუქცია UGT1A1)
ეტრავირინი

რალტეგრავირი AUC  10 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი C12hr  34 %
რალტეგრავირი Cmax  11 %

აr arsebobs preparat isentresisan
etravirinis
dozis
koreqciis
aucilebloba.

(ინდუქცია UGT1A1)
ეტრავირინი AUC  10 %
ეტრავირინი C12hr  17 %
ეტრავირინი Cmax  4 %

ukutranskriptazas nukleoziduri/nukleotiduri inhibitorebi
ტენოფოვირი dizoproqsil
fumarati

რალტეგრავირი AUC  49 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი Cmax ↑ 64 %

რალტეგრავირი C12hr  3 %

აr arsebobs preparat isentresis an
dizoproqsilfumaratis dozis
koreqciis aucilebloba.

(ურთიერთქმედების მექანიზმი
უცნობია)
ტენოფოვირი AUC  10 %
ტენოფოვირი C24hr  13 %
ტენოფოვირი Cmax ↓ 23 %
CCR5 ინჰიბიტორები
მარავიროკი

რალტეგრავირი AUC  37 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი C12hr  28 %
რალტეგრავირი Cmax  33 %

აr arsebobs preparat isentresis an
maravirokis dozis koreqciis
aucilebloba.

(ურთიერთქმედების მექანიზმი
უცნობია)
მარავიროკი AUC  14 %
მარავიროკი C12hr  10 %
მარავიროკი Cmax ↓ 21 %
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პრეპარატი

ურთერთქმედება

რეკომენდაციები ერთდროულად

(თერაპიული კლასის მიხედვით)

(მექანიზმი, თუ ცნობილია)

გამოყენებასთან დაკავშირებით

С ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატები
NS3/4A პროტეაზას ინჰიბიტორები
ბოცეპრევირი

რალტეგრავირი AUC  4 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი C12hr  25 %
რალტეგრავირი Cmax  11 %

აr arsebobs preparat isentresis an
bocepreviris dozis koreqciis
aucilebloba.

(ურთიერთქმედების მექანიზმი
უცნობია)
ანტიმიკრობული პრეპარატები

ანტიმიკობაქტერიული პრეპარატები
რიფამპიცინი

რალტეგრავირი AUC  40 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, ერთჯერადი

რალტეგრავირი C12hr  61 %

დოზა)

რალტეგრავირი Cmax  38 %
(ინდუქცია UGT1A1 i)

rifampicini
aqveiTebs
plazmaSi
preparat
isentresis
dones.
Tu
rifampicinTan gamoyenebis acileba
SeuZlebelia,
unda
ganixilon
preparat isentresis dozis orjer
gazrdis sakiTxi.

სედატიური პრეპარატები
მიდაზოლამი

მიდაზოლამი AUC  8 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

მიდაზოლამი Cmax ↑ 3 %

აr arsebobs preparat isentresis an
midazolamis dozis koreqciis
aucilebloba..
ეს შედეგები აჩვენებს, რომ
raltegraviri ar warmoadgens
CYP3A4-s induqtors an inhibitors.
amgvarad mosalodneli ar aris
raltegraviris gavlena
preparatebis farmakokinetikaze,
romlebic warmoadgens CYP3A4-s
substrats.
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პრეპარატი

ურთერთქმედება

რეკომენდაციები ერთდროულად

(თერაპიული კლასის მიხედვით)

(მექანიზმი, თუ ცნობილია)

გამოყენებასთან დაკავშირებით

ანტაციდები (ლითონების კათიონების შემცველი)
ალუმინის ან მაგნიუმის ჰიდროქსიდის

რალტეგრავირი AUC  49 %

ალუმინისა და მაგნიუმის

Semcveli

შემცველი პრეპარატები

რალტეგრავირი C12 hr  63 %

antacidebis

gamoyeneba

აქვეითებს

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი Cmax  44 %

raltegraviris

დონეს

სისხლის

2 სთ რალტეგრავირის მიღებამდე
რალტეგრავირი AUC  51 %
რალტეგრავირი C12 hr  56 %

პლაზმაში.
ar aris rekomendebuli
aluminis da/an magniumis Semcveli
antaciduri
preparatis
miReba
preparat isentresTan erTad.

რალტეგრავირი Cmax  51 %
2 სთ რალტეგრავირის მიღების
შემდეგ
რალტეგრავირი AUC  30 %
რალტეგრავირი C12 hr  57 %
რალტეგრავირი Cmax  24 %
6 სთ რალტეგრავირის მიღებამდე
რალტეგრავირი AUC  13 %
რალტეგრავირი C12 hr  50 %
რალტეგრავირი Cmax  10 %
6 სთ რალტეგრავირის მიღების
შემდეგ
რალტეგრავირი AUC  11 %
რალტეგრავირი C12 hr  49 %
რალტეგრავირი Cmax  10 %
(absorbcia qelatirebis gziT)
კალციუმის კარბონატის შემცველი

რალტეგრავირი AUC  55 %

ანტაციდები

რალტეგრავირი C12 hr  32 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი Cmax  52 %

აr arsebobs preparat isentresis
dozis koreqciis aucilebloba.

(absorbcia qelatirebis gziT)
H2 receptorebis blokatorebi da protonuli tumbos inhibitorebi.
ომეპრაზოლი

რალტეგრავირი AUC ↑ 37 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი C12 hr ↑ 24 %

აr arsebobs preparat isentresis
dozis koreqciis aucilebloba.

რალტეგრავირი Cmax ↑ 51 %
(ხსნადობის გაძლიერება)
ფამოტიდინი

რალტეგრავირი AUC ↑ 44 %

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

რალტეგრავირი C12 hr ↑ 6 %

აr arsebobs preparat isentresis
dozis koreqciis aucilebloba.

რალტეგრავირი Cmax ↑ 60 %
(ხსნადობის გაძლიერება)
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პრეპარატი

ურთერთქმედება

რეკომენდაციები ერთდროულად

(თერაპიული კლასის მიხედვით)

(მექანიზმი, თუ ცნობილია)

გამოყენებასთან დაკავშირებით

ჰორმონული კონტრაცეპტივები
eTinilestradioli

eTinilestradioli AUC  2 %
eTinilestradioli Cmax ↑ 6 %
norelgestromini. AUC ↑ 14 %
norelgestromini. Cmax ↑ 29 %

აr arsebobs preparat isentresis an
hormonuli kontraceptivebis
(estrogen da/an progesteronis)
dozis koreqciis aucilebloba.

მეტადონი

მეტადონი AUC ↔

აr arsebobs preparat isentresis an

(რალტეგრავირი 400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

მეტადონი Cmax ↔

meტadonis dozis koreqciis
aucilebloba..

norelgestromini. (რალტეგრავირი
400 მგ, 2-ჯერ დღეში)

opioiduri analgetikebi

SefuTva
Txeli garsiT dafaruli tabletebi 400mg
60 tableti flakonebSi maRali simkvrivis polieTileniT, daxufuli damcavi membraniT da
daxuruli plastmasis saxuraviT bavSvebis mier gaxsnisgan dacviT, konteineri silikageliT.
1 flakoni samedicino gamoyenebis instruqciasTan erTad muyaos kolofSi.
Senaxvis pirobebi
inaxeba araumetes 30°С temperaturaze.
inaxeba bavSvebisTvis miuwvdomel adgilas.
vargisobis vada
vargisobis vada -2,5 weli. gamoyeneba ar SeiZleba SefuTvaze miTiTebuli vargisobis vadis gasvlis
Semdeg.
afTiaqidan gacemis pirobebi
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი -II, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით

mwarmobeli firma
“merk Sarp da doum b.v” niderlandebi.
vaardervegi 39, 2031 haarlemi
(Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands).
saregistracio mowmobis mflobeli:
merk Sarp da doum idea gmbh. tribStrasse 60. 6005. lucerni. Sveicaria.
Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH, Tribschenstrasse 60, 6005 Luzern, Switzerland
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ფურცელი-ჩანართი
რევოტექსი 20 მგ. ი.მ/ი.ვ. ლიოფილიზებული ფხვნილი, ფლაკონი
გამოიყენება ინტრამუსკულარულად ან ინტრავენურად
სტერილური
 აქტიური ნივთიერებები: თითოეული ფლაკონი შეიცავს 20 მგ ტენოქსიკამს.
 დამხმარე ნივთიერება(ები) : მანიტოლი (E 421 ) ასკორბინის მჟავა,დისოდიუმ ედეტად,
თრომეთამინი ,ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (10% ხსნარი), ჰიდროქლორიდის მჟავა,
საინექციო წყალი
პრეპარატის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ მოცემული ფურცელ-ჩანართი. იგი
თქვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს.
 შეინახეთ მოცემული ფურცელ-ჩანართი. შესაძლებელია მისი წაკითხვა კვლავ
დაგჭირდეთ.
 დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ მიმართოთ ექიმს ან ფარმაცევტს
 მოცემული პრეპარატი გამოწერილია თქვენთვის. არ გადასცეთ იგი სხვებს.
 პრეპარატის გამოყენების დროს, ექიმთან ან ჰოსპიტალში ვიზიტისას, აცნობეთ ექიმს რომ
იღებთ მოცემულ პრეპარატს.
 მკაცრად დაიცავით მოცემულ ფურცელ-ჩანართში მითითებული დირექტივები. არ
მიიღოთ პრეპარატის რეკომენდებულზე მეტი ან ნაკლები დოზა.
მოცემულ ფურცელ-ჩანართში მოცემულია შემდეგი თემები:
1. რა არის რევოტექსი და რისთვის გამოიყენება
2. რა უნდა იცოდეთ რევოტექსის მიღებამდე
3. რევოტექსის მიღების წესი
4. შესაძლო გვერდითი ეფექტები
5. რევოტექსის შენახვის პირობები
1 რა არის რევოტექსი და რისთვის გამოიყენება
 თითოეული ფლაკონი შეიცავს აქტიურ ნივთიერება ტენოქსიკამს 20 მგ
 რევოტექსი არის ყვითელი ფერის ლიოფილიზირებული ფხვნილი. ის წარმოდგენილია 3 მლ




გამჭირვალე ფლაკონში 20 მლ ფხვნილით და 2 მლ საინექციო წყალით როგორც გამხსნელი.
რევოტექსის აქტიური ნივთიერება ტენოქსიკამი მიეკუთვნება არასტეროიდულ ანთების
საწინააღმდეგო პრეპარატების ჯგუფს (NSAIDs) რომლებიც ეფექტურია ანთების საწინააღდეგო
საშუალებებში (ანთების წინააღმდეგ) და ანტირევმატიულ საშუალებებში (რევმატიული
დაავადებების სამკურნალოდ)
რევოტექსი ინიშნება რევმატიული ართრიტის (რევმატიული ართრიტი) დროს, რომელიც იწვევს,
ართრიტს (ოსტეოართრიტს) ტკივილს და სახსრების დეფორმაციას , ანკილოზირებადი
სპონდილიტის ნიშნების და სიმპტომების სამკურნალოდ, მტკივნეული,პროგრესული
რევმატიული დაავადების ,ზურგის სახსრების გამკვრივების დროს, ნიკრისის ქარის
სამკურნალოდ (მწვავე ნიკრისის ართრიტი), ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ტკივილის ,
პოსტოპერაციული და მენსტრუალური ტკივილის დროს.

2. რევოტექსის გამოყენების წინ
არ გამოიყენოთ რევოტექსი თუ:
•
•

თუ ხართ ალერგიული ტენოქსიკამის ან რევოტექსის რომელიმე სუბსტანციის მიმართ
(იხილეთ სუბსტანციების ჩამონათვალი)
თუ გაქვთ ალერგიული რეაქციები როგორიც არის ასთმა, გრიპი ან გამონაყარი ასპირინზე
ან სხვა NSAIDs.

1/6

თუ გაქვთ გადატანილი სისხლდენა ან კუჭნაწლავის პერფორაცია NSAIDs გამოყენების
შედეგად.
• თუ გაქვთ სისხლდენა ან კუჭის წყლული
• თუ გაქვთ ღვიძლის, თირკმლის ან გულის სერიოზული პრობლემები.
• თუ იმყოფებით ფეხმძიმობის ბოლოს სამი თვის ვადაზე
გამოიყენეთ რევოტექსი განსაკუთრებული სიფრთხილით :
თუ:
• თუ გაქვთ გულის პრობლემები (არარეგულირებადი მაღალი არტერიული წნევა გულის
უკმარისობა, გულის უკმარისობით გამოწვეული სასუნთქი გზების უკმარისობა,
შეშუპება, ღვიძლის გადიდება და დაავადების ნიშნები, ან თუ გადატანილი გაქვთ
ინსულტი, ან იმყოფებით რომელიმე მათგანის რისკფაქტორის ქვეშ (მაღალი არტერიული
წნევა, მაღალი არტერიული წნევა, დიაბეტი, მოწევა).
• თუ ხართ ასაკოვანი (არის მეტი შანსი გაწუხებდეთ ეს პრობლემები)
• პრობლემები დაკავშირებული თქვენს ღვიძლთან და თირკმელებთან.
• პრობლემები რომლის გამო თქვენს სისხლში წარმოიქმნება კოლტები
• სისხლის დაბალი რაოდენობა (გამოწვეული სისხლდენით ან მწვავე დეჰიდრატაციით)
• სისხლძარღვების პრობლემები (არტერიები) სხეულის ნებისმიერ ნაწილში
• თუ გაქვთ ავტოიმუნური დაავადება (დაავადება როცა ორგანიზმის თავდასცვის სისტემა
, თავად ანადგურებს ორგანიზმს ) როგორიცაა წყლულოვანი კოლიტი (ნაწლავის ანთება)
ან კრონის დაავადება (კუჭის დაავადება, დიარეა, ღებინება და წონის დაკარგვა).
• გთხოვთ, მიმართოთ ექიმს თუ გაქვთ მსგავსი ნიშნების გამოცდილება თუნდაც
წარსულში.
რევოტექსის გამოყენება საკვებთან და სასმელთან ერთად:
რევოტექსის შეიძლება მიიღოთ უზმოზე ან საკვებთან ერთად.
ორსულობა
•

ამ პრეპარატის მიღების წინ რჩევა ჰკითხეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს

თუ ხართ ფეხმძიმედ ან გეგმავთ ფეხმძიმობას , არ გამოიყენოთ რევოტექსი ექიმის
დანიშნულების გარეშე. არ გამოიყენოთ რევოტექსი თუ ხართ ფეხმძიმობის ბოლო სამი თვის
ვადაზე.
რევოტექსმა შესაძლოა ხელი შეუშალოს დაფეხმძიმებას, ამიტომ თუ უკვე ხართ ფეხმძიმედ ან
იკვლევთ უნაყოფობას, აცნობეთ თქვენს ექიმს რომ იღებთ ამ პრეპარატს.

დაუყოვნებლივ მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს, თუ მკურნალობის დროს შენიშნავთ,
რომ ხართ ორსულად.
ძუძუთი კვება

პრეპარატის მიღების წინ კონსულტაციისთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს .
არ გამოიყენოთ რევოტექსი ძუძუთი კვების დროს ექიმის დანიშნულების გარეშე.
ავტომობილებისა და მექანიზმების მართვა.
არ მართოთ ავტომობილი და არ გამოიყენოთ სხვა მექანიზმები რადგან რევოტექსმა შესაძლოა
გამოიწვიოს ისეთი გვერდითი ეფექტები როგორიც არის, თავბრუსხვევა, ძილიანობა და
მხედველობის გაუარესება.
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რევოტექსის ზოგიერთი ინგრედიენტის შესახებ:
არ შეიცავს ისეთ სუბსტანციებს რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ სიფრთხილეს.
სხვა პრეპარატებთან ერთად გამოყენება
აცნობეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს , თუ რევოტექსის გარდა იღებთ რომელიმე ჩამოთვლილ
პრეპარატს:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ასპირინი, უბუფროფენი ან დიკლოფენაკი ან სხვა NSAID s
გულის გლიკოზიდი გულის პრობლემებისთვის (დიგოქსინის მსგავსი)
სტეროიდები, როგორიცაა ჰიდროკორტიზონი, პრედნიზოლონი და დექსამეტაზონი
(გამოიყენება შეშუპებისა და ანთების სამკურნალოდ)
სისხლის შედედების საწინააღმდეგო პრეპარატები როგორიც არის ვარფარენი,
ფენპროკუმონი და ჰეპარინი (შეშუპების და ანთების სამკურნალოდ)
შერჩევითი უკუმიტაცების ინჰიბიტორები და ლითიუმი(დეპრესიის სამკურნალო
საშუალებები)
მეტოტრექსატი (გამოიყენება კანის პრობლემების, ართრიტისა და კიბოს სამკურნალოდ)
მიფეპრისტონი (გამოიყენება ორსულობის შესაწყვეტად)
ციკლოსპორინი ან ტაკროლიმუსი (აქვეითებს იმუნურ სისტემას)
ქინოლონების ჯგუფის ანტიბიოტიკი (ინფექციებისათვის), როგორიცაა ციპროფლოქსაცი
ან მოქსიფლოქსაცინი,
ACE ინჰიბიტორები (როგორიცაა ცილაზაპრილი და ენალაპრილი) რომლებიც გავლენას
ახდენს რენინ ანგიოტენზინ სისტემაზე ან ARB ს (რეცეპტორ ბლოკერები) ნებისმიერი
სხვა მაღალი არტერიული წნევის პრეპარატი
(არასელექციური ბეტა ბლოკატორი როგორიცა პროპრანოლოლი)
ზიდოვუდინი (გამოიყენება შიდსის სამკურნალოდ)
ჰიპერტენზიის სამკურნალო დიურეზული პრეპარატები, როგორიცაა
ჰიდროქლოროთიაზიდი, ფუროსიმიდი
შიგნით მისაღები და შაქრიანი დიაბეტის საწინააღმდეგო ტაბლეტები (როგორიცაა
გლიბორნდრიდი, გლიბენკლაიდები და ტოლბუტამამი)
პრობენეციდი , ნიკრისის ქარის სამკურნალოდ.
მუცლის მჟავიანობის შესამცირებელი პრეპარატები (ანტაციდები და ციმეტიდინი)
ალკოჰოლი.

აცნობეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევსტ თუ ამჟამად იღებთ ან ცოტა ხნის წინ იღებდით ნებისმიერ
რეცეპტით ან ურეცეპტოდ გასაცემ პრეპარატს.
3. როგორ გამოიყენება რევოტექსი
მითითებები სათანადო გამოყენების და დოზის/მიღების სიხშირის შესახებ:
სხვადასხვა პაციენტს სხვადასხვა დოზა ენიშნება. თქვენი ექიმი განსაზღვრავს თქვენთვის
საჭირო დოზას ასაკის და პრეპარატზე საპასუხო რეაქციების მიხედვით.
მიღების გზა და წესი:
გამოიყენება ინტრავენურად ან ინტრამუსკულარულად დღეში ერთხელ ორი ან სამი დღის
განმავლობაში და შემდეგ მკურნალობა გრძელდება ტაბლეტით ან სუპოზიტორით (სუსტი)
სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები:
გამოყენება ბავშვებში:
რევოტექსი არ გამოიყენება ბავშვებში.
გამოყენება ხანდაზმულებში:
თქვენი ექიმი განსაზღვრავს თქვენთვის საჭირო დოზას დაავადებიდან გამომდინარე
მიღების განსაკუთრებული პირობები:
თირკმლის უკმარისობა:
თირკმელების დაავადების მქონე პაციენტებს შეუძლიათ ზემოაღნიშნული დოზის გამოყენება.
როდესაც რევოტექსი გამოიყენება თირკმლის უკმარისობის მქონე პაციენტებში,
რეკომენდებულია თირკმელების ფუნქციის ყურადღებით მონიტორინგი. არ უნდა იქნეს
გამოყენებული თირკმლის მძიმე უკმარისობის მქონე პაციენტებში.
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ღვიძლის უკმარისობა:
ღვიძლის დაავადების მქონე პაციენტებს შეუძლიათ ზემოაღნიშნული დოზის გამოყენება. თუმცა,
როდესაც რევოტექსი გამოიყენება ღვიძლის უკმარისობის მქონე პაციენტებში, რეკომენდებულია
ღვიძლის ფუნქციის ფრთხილი მონიტორინგი. არ უნდა იქნას გამოყენებული ღვიძლის მძიმე
უკმარისობის მქონე პაციენტებში.

თუ ფიქრობთ, რომ რევოტექსის მოქმედება ძალიან ძლიერი ან სუსტია, მიმართეთ თქვენს ექიმს
ან ფარმაცევტს.

თუ მიიღეთ იმაზე მეტი რევოტექსი, ვიდრე უნდა მიგეღოთ:
იმის გამო , რომ რევოტექსი ინიშნება ექიმის ან ექთნის მიერ, ნაკლებად სავარაუდოა რომ
თქვენ მოიხმართ მეტ ან მცირე დოზას. თუ გაწუხებთ ეს საკითხი მიმართეთ თქვენს ექიმს ან
ექთანს.

თუ მიიღეთ იმაზე მეტი რევოტექსი , ვიდრე უნდა მიგეღოთ, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან
ფარმაცევტს.
თუ დაგავიწყდათ რევოტექსის დოზის მიღება:
იმის გამო, რომ რევოტექსი ინიშნება ექიმის ან ექთნის მიერ, სათანადო სიფრთხილის ზომები
მიიღება ამგვარი სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად.

არ მიიღოთ ორმაგი დოზა გამოტოვებული დოზის ანაზღაურების მიზნით.

4. შესაძლო გვერდითი ეფექტები
ყველა პრეპარატის მსგავსად, ამ პრეპარატმაც შეიძლება გამოიწვიოს გვერდითი ეფექტები იმ
პაციენტებში, რომლებიც მგრძნობიარე არიან რევოტექსის ინგრედიენტების მიმართ.
რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი ფვერდითი ეფექტის განვითარების შემთხვევაში,
შეწყვიტეთ რევოტექსი მიღება და დაუყონებლივ აცნობეთ ექიმს, ან მიმართეთ უახლოეს
საავადმყოფოს ან გადაუდებელი სიტუაციების განყოფილებას.
• ალერგიული რეაქციები უეცარი შეშუპება ყელის, სახის, ხელფეხის მიდამოებში,
ყლაპვის გაძნელება, ყნოსვის გართულება, ქავილი და გამონაყარი
• სისხლდენა კუჭისაგან, რომელიც გამოიხატება ღებინების დროს მასში სისხლის ან
ყავის მარცვლების მსგავსი ნაწილაკებითს აღმოჩენით.
• მუქი შეფერილობის სისხლდენა ნაწლავიდან ან სისხლიანი დიარეა
• კუჭისა და ნაწლავის წყლულები; მუცლის ტკივილი, ცხელება, გულისრევის შეგრძნება
ან ღებინება
• პანკრეასთან დაკავშირებეული პრობლემები. მწვავე მუცლის ტკვილის ნიშნებით
რომელიც გადასცემს ტკივილს ზურგში
• წყლულოვანი კოლიტის ან კრონის დაავადების გაუარესება, გამოხატული ტკივილით,
დიარეით, ღებინებით და წონის დაკარგვით
• მწვავე გამონაყარი, რომელიც სწრაფად ვითარდება კანის აქერცვლით,შესაძლოა
ბუშტუკების წარმოშობა პირის ღრუში, ყელში ან თვალის გარშემო.
• ღვიძლის პრობლემები გამოხატული კანის სიყვითლით ან თვალის სითეთრით,
დაღლილობის გრძნობა, მადის დაკარგვა, გულისრევა, ღია ფერის განავალი და
ჰეპატიტი ( დგინდება სისხლის ანალიზით)
• გულის შეტევა რომელიც შეიძლება გავრცელდეს თქვენს კისერზე, მხრებსა და
მარცხენა მკლავზე
• ზოგჯერ სხეულის ერთ მხარეს ხასიათდება კუნთების სისუსტე, უგუნურება, გემოს,
ყნოსვის, მხედველობის და სმენის მოულოდნელი დარღვევები და გაფანტულობა
(გონებრივი გაფანტულობა)
4/6

• მენინგიტი ცხელება, სისუსტის შეგრძნება გულისრევა, კისრის გაშეშება, თავის
ტკივილი, მგრძნობელობის მომატება სინათლის მიმართ და გაფანტულობა
ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზული გვერდითი მოვლენებია.
თუ აღგენიშნებათ რომელიმე მათგანი, ესეიგი გაქვთ სერიოზული ალერგია რევოტექსზე,
შესაძლოა საჭირო გახდეს გადადუდებელი სამედიცინო ჩარევა ან ჰოსპიტალიზება.
თუ შენიშნავთ რომელიმეს ჩამოთვლილთანაგან მიმართეთ ექიმს:
• გულძმარვა, მოუნელებლობა, მუცლის ტკივილი, ღებინება, დიარეა,გაზების
დაგროვება.
• სისხლთან დაკავშირებული პრობლემები როგორიც არის ანემია ან სისხლის თეთრი
უჯრედების რაოდენობის ცვლილებები
• სისხლში შაქრის მაღალი შემცვლელობა (ჰიპერგლიკემია)
• ძილის დარღვევები ან ცვლილებები სიზმრებში
• დეპრესია
• მოსმენა ან ხილვა ისეთი რამის რასაც ადგილი არ აქვს (ჰალუცინაცია)
• გაფანტულობა (გონებრივი გაფანტულობა) ან ნევროზულობა
• თავისტკივილი
• თავბრუსხვევა, თავისსიმძიმე ან უმოქმედობა
• ხელის და ფეხის ჩხვლეტა და დაბუჟება
• მხედველობის გაძნელება, თვალების შეშუპება , გაღიზიანება.
• ზარის ხმა ყურში (ტინიტუსი)
• ხელფეხის შეშუპება (ედემა). ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელსაც თან ახლავს
სუნთქვის უკმარისობა (გულის უკმარისობა)
• გულისცემა, გულისცემის აჩქარება ან არტერიული წნევის მომატება
• სისხლის მიმოქცევასთან დაკავშირებული პრობლემები, სიმპტომები როგორც არის
დაღლილობის შეგრძნება, სუნთქვის გაძნელება, სუსტი და ძლიერი ტკივილის
შეგრძნება
• სუნთქვის გაძნელება, ხველა და ხიხინი
• ქავილი, კანის გამონაყარი, მგრძნობელობის მზის მიმართ , თმის ცვენა (ალოპეზია)
• ცვლილებები თქვენს ფრჩხილებში
• თირკმელების პრობლემები
• ტკივილი და წყლულები პირის ღრუში
• მადის დაკარგვა
• წონის მომატება და დაკარგვა
• დაორსულებასთან დაკავშირებეული სირთულეები
• სისხლდენა ცხვირიდან
ეს არის რევოტექსის გვერდიტი ეფექტების მცირე ჩამონათვალი.

თუ განვითარდა ისეთი გვერდითი ეფექტი, რომელიც მითითებული არ არის წინამდებარე
ფურცელ-ჩანართში, აცნობეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

გვერდითი ეფექტების ინფორმირება
მიმართეთ თქვენს ექიმს, ექთანს ან ფარმაცევტს თუ განვითარდა ისეთი გვერდითი ეფექტი,
რომელიც მითითებულია ან არ არის მითითებული ამ ინსტრუქციაში.
გარდა ამისა, ინფორმაცია გამოვლენილი გვერდითი ეფექტების შესახებ მიაწოდეთ თურქეთის
ფარმაკო ზედამხედველობის ცენტრს(TUFAM) რისთვისაც უნდა ეწვიოთ ვებ-გვერდს
www.titck.gov.tr, „პრეპარატის გვერდითი ეფექტის ინფორმირება“ ან დარეკეთ ნომერზე 0800 314
00 08. გვერდითი ეფექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით ხელს შეუწყობთ ამ პრეპარატის
უსაფრთხოების შესახებ მეტი ინფორმაციის შეგროვებას.
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5.როგორ ინახება რევოტექსი
რევოტექსი შეინახეთ ბავშვებისაგან მიუწვდომელ ადგილას, ორიგინალ შეფუთვაში.

შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე 30 °C
გამოიყენეთ მომზადებისთანავე .

გამოიყენეთ ვარგისიანობის ვადის შესაბამისად
არ გამოიყენოთ რევოტექსი შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.
არ გამოიყენოთ რევოტექსი თუ შენიშნავთ, რომ პროდუქტი და/ან შეფუთვა დაზიანებულია ან
რაიმე დეფექტი აქვს.
არ გადაყაროთ ვადაგასული პრეპარატები ან პრეპარატები, რომლებსაც აღარ იყენებთ. ასეთი
პრეპარატები მიაწოდეთ გარემოსა და ურბანიზაციის სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ
ორგანოს.
გაცემის პირობები:
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III , გაიცემა რეცეპტის გარეშე

სავაჭრო ნებართვის მფლობელი:
ვემ ილაჩ სან. ვე ტიჩ. ა.ს.
მასლაკ მაჰალესი AOS 55.სოქაქ
42 მასლაკ A ბლოკი,Sit.N:2/134 სარიერ/სტამბოლი /თურქეთი

მწარმოებელი:
ვემ ილაჩ სან. ვე ტიჩ. ა.ს.
ჩერკეზქოი ორგენაიზე სანაი ბოლგესი
კარაგააჩ მაჰ. ფატიჰ ბლვ N:38
კაპაკლი /ტეკირდაკი/თურქეთი

წინამდებარე ინსტრუქცია დამტკიცებულია 02/03/2018
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სამკურნალო პრეპარატის სამედიცინო გამოყენების
ინსტრუქცია
ტრანექსამი®
სარეგისტრაციო ნომერი:
სავაჭრო დასახელება: ტრანექსამი®
საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება: ტრანექსამის მჟავა
სამკურნალო ფორმა: ხსნარი ინტრავენური შეყვანისათვის
1 მლ-ის შემადგენლობა:
მოქმედი ნივთიერება: ტრანექსამის მჟავა 50 მგ;
დამხმარე ნივთიერება: საინექციო წყალი 1 მლ-მდე.
აღწერილობა
გამჭვირვალე, უფერო ხსნარი.
ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი. ჰემოსტატიკური ანტიფიბრინოლიზური საშუალება. ამინომჟავა.
ათქ კოდი: B02AA02
ფარმაკოლოგიური თვისებები

ფარმაკოდინამიკა

ტრანექსამის მჟავა ახდენს ჰემოსტაზურ მოქმედებას პლაზმინის ფიბრინოლიზური თვისებების
ინჰიბირების გზით. ამასთანავე წარმოიქმნება კომპლექსი, რომელიც შეიცავს ტრანექსამის მჟავას
და პლაზმინოგენს; ტრანექსამის მჟავა კავშირში იმყოფება პლაზმინოგენთან მისი პლაზმინად
ტრანსფორმაციის დროს. ტრანექსამის მჟავა-პლაზმინის კომპლექსის აქტივობა ფიბრინის
მიმართ უფრო დაბალია, ვიდრე ერთი თავისუფალი პლაზმინის აქტივობა. In vitro კვლევებში
ნაჩვენებია, რომ მაღალი დოზებით ტრანექსამის მჟავა ამცირებს კომპლემენტის აქტივობას.

ფარმაკოკინეტიკა

აბსორბცია
პლაზმაში ტრანექსამის მჟავას მაქსიმალური კონცენტრაცია მიიღწევა მალევე მოკლე
ინტრავენური ინფუზიის შემდეგ; პლაზმური კონცენტრაციის შემდგომი დაქვეითება
მულტიექსპონენციური ხასიათის მატარებელია.
განაწილება
პლაზმის ცილებს უერთდება ტრანექსამის მჟავას დაახლოებით 3%, რომელიც ცირკულაციაში
თერაპიული კონცენტრაციებით იმყოფება, ამასთან მთლიანად პლაზმინოგენთან შეერთების
ხარჯზე. ტრანექსამის მჟავა არ უერთდება შრატისმიერ ალბუმინს. განაწილების საწყისი
მოცულობა - 9-12 ლ.
ტრანექსამის მჟავა პლაცენტურ ბარიერში აღწევს. 12 ორსული ქალისათვის 10 მგ/კგ დოზის
ვენაში შეყვანის შემდეგ, ტრანექსამის მჟავას კონცენტრაცია პლაზმაში იმყოფებოდა 10-53 მკგ/მლ
დიაპაზონში, იმ დროს, როდესაც ჭიპლარის სისხლში - 4-31 მკგ/მლ დიაპაზონში. ტრანექსამის
მჟავა სწრაფად დიფუნდირებს სახსრების სითხეში და სინოვიალურ გარსებში. 17
პაციენტისათვის 10 მგ/კგ დოზით ვენაში შეყვანის შემდეგ, რომლებსაც უტარდებოდათ ოპერაცია
მუხლის სახსრებზე, ტრანექსამის მჟავა აღინიშნებოდა სახსრების სითხეში პრაქტიკულად იმავე
კონცნეტრაციით, რაც სისხლში.
ტრანექსამის მჟავას კონცენტრაცია სხვა ქსოვილებში შეადგენს სისხლში კონცენტრაციის წილს
(დედის რძე -1/100; ცერებროსპინალური სითხე - 1/10; თვალშიდა სითხე - 1/10). აღმოჩენილია

სათესლე სითხეში, სადაც ამცირებს ფიბრინოლიზურ აქტივობას, მაგრამ არ მოქმედებს
სპერმატოზოიდების მიგრაციაზე.
ელიმინაცია
გამოიყოფა ძირითადად შარდით უცვლელი სახით. გამოყოფის ძირითადი გზა - გორგლისებრი
ფილტრაცია. თირკმლისმიერი კლირენსი პლაზმურის ტოლია (110-116 მლ/წთ). ვენაში შეყვანის
შემდეგ დოზით 10 მგ/სხეულის წონის კგ ტრანექსამის მჟავას დაახლოებით 90% გამოიყოფა 24
საათის განმავლობაში. ტრანექსამის მჟავას ნახევარგანოყოფის პერიოდი შეადგენს დაახლოებით
3 საათს.
სპეციალური პოპულაციები
პაციენტებში
თირკმელების
ფუნქციის დარღვევით
აღინიშნება
ტრანექსამის მჟავას
კონცენტრაციის ზრდა სისხლის პლაზმაში.
ბავშვებში ფარმაკოკინეტიკური კვლევები არ ჩატარებულა.
გამოყენების ჩვენებები
სისხლდენის პროფილაქტიკა და მკურნალობა ფიბრინოლიზის გენერალიზებული ან
ლოკალური დარღვევების დროს მოზრდილებსა და 1 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებში:
- მენორაგიები და მეტრორაგიები.
- კუჭ-ნაწლავიდან სისხლდენა.
- ჰემორაგიული გართულებები უროლოგიური ოპერაციების დროს, წინამდებარე
ჯირკვალსა და შარდის ბუშტზე ქირურგიული ჩარევების ჩათვლით.
- ლორ-ორგანოებზე და სტომატოლოგიაში ოპერაციების დროს
(ადენოიდექტომია,
ტონზილექტომია, კბილის ექსტრაქცია).
- გინეკოლოგიური ოპერაციების და სამეანო სისხლდენების დროს, მშობიარობის შემდგომი
სისხლდენების ჩათვლით.
- ტორაკალური, აბდომინალური და კარდიოქირურგია და სხვა ფართო ქირურგიული
ჩარევები.
- ფიბრინოზული თერაპიის ჰემორაგიული გართულებები.
უკუჩვენებები
ჰიპერმგრძნობელობა მოქმედი ნივთიერების ან პრეპარატის სხვა კომპონენტების მიმართ.
მწვავე ვენური ან არტერიული თრომბოზი.
ფიბრინოლიზური
მდგომარეობები,
დაკავშირებული
სისხლის
დისემინირებული
სისხლძარღვთა შიდა შედედების სინდრომთან, გარდა მდგომარეობებისა ფიბრინოზული
სისტემის აქტივაციის სიჭარბით მწვავე ძლიერი სისხლდენით.
თირკმლის მძიმე უკმარისობა (შესაძლებელია კუმულაცია).
კრუნჩხვები ანამნეზში.
ინტრატეკალური, ინტრავენტრიკულური შეყვანა, ინტრაცერებრალური გამოყენება (თავის
ტვინის შეშუპების და კრუნჩხვების რისკი).
გამოყენება ორსულობის დროს და ძუძუთი კვების პერიოდში
რეპროდუქციული ასაკის ქალებმა პრეპარატით მკურნალობის პერიოდში უნდა გამოიყენონ
კონტრაცეპციის ეფექტური მეთოდები.

ორსულობა

ორსულებში ტრანექსამის მჟავის პრეპარატების გამოყენების ეფექტურობისა და უსაფრთხოების
ადეკვატური და მკაცრად კონტროლირებადი კვლევები არ ჩატარებულა. მიუხედავად იმისა, რომ
წინაკლინიკურ კვლევებში ტრანექსამის მჟავა არ ახდენდა ტერატოგენურ მოქმედებას,
სიფრთხილის ზომის სახით პრეპარატის გამოყენება არ არის რეკომენდირებული ორსულობის
პირველ ტრიმესტრში.
შეზღუდულმა კლინიკურმა მონაცემებმა ტრანექსამის მჟავის გამოყენების შესახებ სხვადასხვა
სისხლდენებისას ორსულობის მეორე და მესამე ტრიმესტრებში არ გამოავლინა არასასურველი

ეფექტები ნაყოფზე. ტრანექსამის მჟავის გამოყენება ორსულობის დროს რეკომენდირებულია
მხოლოდ უკიდურესი საჭიროების შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელი სარგებელი ამართლებს
პოტენციურ რისკს.

ძუძუთი კვება

ტრანექსამის მჟავა აღწევს დედის რძეში, ამიტომ არ არის რეკომენდირებული პრეპარატის
გამოყენება მეძუძურ დედებში.
გამოყენების წესი და დოზირება
ინტრავენურად წვეთოვნად ან ნაკადით ნელა; შეყვანის სიჩქარე 1 მლ/წთ. თავი უნდა ავარიდოთ
სწრაფ ინტრავენურ შეყვანას!
მოზრდილები
ლოკალური ფიბრინოლიზის დროს: 0,5 გ-დან (5 მლ-ანი 2 ამპულა) 1 გ-მდე (5 მლ-ანი 4 ამპულა)
2-3 ჯერ დღეში.
გენერალიზებული ფიბრინოლიზის დროს: თითო გრამი (5 მლ-ანი 4 ამპულა; 15 მგ/კგ სხეულის
მასაზე დოზის ექვივალენტური) ყოველ 6-8 საათში ერთხელ.
პაციენტები თირკმელების ფუნქციის დარღვევით
პაციენტებში თირკმელების ფუნქციის მძიმე დარღვევებით პრეპარატის გამოყენება
უკუნაჩვენებია კუმულაციის რისკის გამო. პაციენტებში თირკმელების ფუნქციის მსუბუქი და
ზომიერი დარღვევებით აუცილებელია დოზირების რეჟიმის კორექცია:
კრეატინინის კონცენტრაცია
სისხლის შრატში
120-249 მკმოლი/ლ (1,35-2,82 მგ/დლ)
250-500 მკმოლი/ლ (2,82-5,65 მგ/დლ)
>500 მკმოლი/ლ (>5,65 მგ/დლ)

ტრანექსამის მჟავის დოზა
10 მგ/კგ სხეულის მასაზე
10 მგ/კგ სხეულის მასაზე
5 მგ/კგ სხეულის მასაზე

გამოყენების
ჯერადობა
2 ჯერ დღეში
1 ჯერ დღეში
1 ჯერ დღეში

პაციენტები ღვიძლის ფუნქციის დარღვევით
პაციენტებში ღვიძლის ფუნქციის დარღვევით არ არის საჭირო დოზის კორექცია.

ხანდაზმული ასაკის პაციენტები

ხანდაზმული ასაკის პაციენტებში, თირკმელების ფუნქციის დარღვევის არარსებობის პირობით,
დოზის შემცირება არ არის საჭირო.
გამოყენება ბავშვებში
ბავშვებში ტრანექსამის მჟავის პრეპარატების გამოყენების გამოცდილება შეზღუდულია.
ლოკალური და გენერალიზირებული ფიბრინოლიზით განპირობებული სისხლდენების
მკურნალობის დროს პრეპარატის რეკომენდირებული დოზა შეადგენს 20 მგ/კგ/დღეში.
გვერდითი მოქმედება
გვერდითი ეფექტების სიხშირის კლასიფიკაცია: ძალიან ხშირად (≥1/10 შემთხვევა), ხშირად
(≥1/100 და ˂1/10 შემთხვევა), არახშირად (≥1/1000 და ˂1/100 შემთხვევა), იშვიათად (≥1/10000 და
˂1/1000 შემთხვევა), ძალიან იშვიათად (˂1/10000 შემთხვევა), სიხშირე უცნობია (ვერ შეფასდება
არსებული მონაცემების საფუძველზე).
დარღვევები იმუნური სისტემის მხრივ: სიხშირე უცნობია - ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები,
მათ შორის ანაფილაქსიური შოკი.
დარღვვები ნერვული სისტემის მხრივ: სიხშირე უცნობია - კრუნჩხვები (განსაკუთრებით
არასწორი გამოყენებისას (იხ. ნაწილი „განსაკუთრებული მითითებები“)).
დარღვევები მხედველობის ორგანოს მხრივ: სიხშირე უცნობია - მხედველობის დარღვევები, მათ
შორის ფერის აღქმის დარღვევა.
დარღვევები სისხლძარღვთა მხრივ: სიხშირე უცნობია - შეუძლოდ ყოფნა და ჰიპოტენზია, რიგ
შემთხვევებში გონების დაკარგვით (ჩვეულებრივ, ინტრავენურად გადაჭარბებული სისწრაფით
შეყვანის შედეგად); ნებისმიერი ლოკალიზაციის არტერიული ან ვენური თრომბოზი.

დარღვვები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ: ხშირად - გულისრევა, ღებინება, დიარეა.
დარღვევები კანის და კანქვეშა ქსოვილების მხრივ: არახშირად - ალერგიული დერმატიტი.
ჭარბი დოზირება
არ არსებობს შეტყობინებები ჭარბი დოზირების შემთხვევების შესახებ.
სიმპტომები შეიძლება მოიცავდეს თავბრუსხვევას, თავის ტკივილს, არტერიული წნვის
დაქვეითებას და კრუნჩხვებს. არსებობს კრუნჩხვების განვითარების სიხშირის ზრდის
ტენდენცია დოზის ზრდასთან ერთად.
მკურნალობა: სიმპტომატური.
ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან
სპეციალური კვლევები არ ჩატარებულა. ერთდროული გამოყენება ანტიკოაგულანტებთაბ
შესაძლებელია მხოლოდ ჰემოსტაზიოლოგიის სფეროში სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ.
სამკურნალო პრეპარატები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჰემოსტაზზე, სიფრთხილით უნდა
იქნას გამოყენებული პაციენტებში, რომლებიც იღებენ ტრანექსამის მჟავას. მაგალითად,
ესტროგენებთან ერთდროულად გამოყენებისას თეორიულად არსებობს თრომბის წარმოქმნის
მომატებული რისკი. ტრანექსამის მჟავა ხელს უშლის ფიბრინოლიზური (თრომბოლიზური)
პრეპარატების ფარმაკოლოგიური ეფექტის განვითარებას.

ფარმაცევტული ურთიერთქმედებები

ტრანექსამის მჟავის ხსნარი შეთავსებადია უმეტეს საინფუზიო ხსნარებთან (ნატრიუმის
ქლორიდის 0,9% ხსნარი, რინგერის ხსნარი, დექსტროზას 5%-იანი ხსნარი, ამინომჟავების
ხსნარები, დექსტრანი). ტრანექსამის მჟავას ხსნარი შეთავსებადია არაფრაქციონირებულ
ჰეპრინთან.
ტრანექსამის
მჟავის
ხსნარი
ფარმაცევტულად
შეუთავსებადია
უროკინაზასთან,
ნორეპინეფრინთან, დიპირიდამოლთან, დიაზეპამთან.
არ შეიძლება ტრანექსამის მჟავის შერევა ანტიბიოტიკების ხსნარებთან (პენიცილინები,
ტეტრაციკლინები) და სისხლის პრეპარატებთან.
განსაკუთრებული მითითებები
პრეპარატი გამოყენებული უნდა იქნას მკაცრად ჩვენებების მიხედვით და შეყვანის მითითებული
მეთოდის შესაბამისად:
 ხსნარი შეყვანილი უნდა იქნას ინტრავენურად ძალიან ნელა.
 არ შეიძლენა ტრანექსამის მჟავის შეყვანა კუნთებში.
კრუნჩხვები
აღწერილია კრუნჩხვების შემთხვევები, რომლებიც ასოცირებული იყო ტრანექსამის მჟავის
გამოყენებასთან. პაციენტებში, რომლებსაც უტარდებოდათ აორტოკორონარული შუნტირების
ოპერაცია, კრუნჩხვები, უმეტეს შემთხვევაში, ვითარდებოდა ტრანექსამის მჟავის მაღალი
დოზებით ინტრავენურად გამოყენებისას. უფრო დაბალი რეკომენდირებული დოზებით
პრეპარატის გამოყენებისას კრუნჩხვების სიხშირე ოპერაციის შემდეგ იყო ისეთივე, როგორც
პაციენტებში, რომლებიც არ იღებდნენ ტრანექსამის მჟავას.
მხედველობის დარღვევა
ტრანექსამის მჟავის გამოყენებისას შესაძლებელუა მხედველობის სხვადასხვა დარღვევები,
მხედველობის სიმახვილის დაქვეითების, არამკაფიო მხედველობითი აღქმის, ფერის აღქმის
დარღვევის ჩათვლით. საჭიროა პაციენტებზე დაკვირვება მხედველობის შესაძლო დარღვევების
გამოვლენის საგანზე და, საჭიროების შემთხვევაში, მკურნალობა უნდა შეწყდეს. პრეპარატით
მკურნალობის ხანგრძლივი კურსის დროს რეკომენდირებულია ოფტალმოლოგიური
გამოკვლევის რეგულარული ჩატარება (მხედველობის სიმახვილე, ფერის აღქმა, თვალის ფსკერი,
მხედველობის ველი). მხედველობის ორგანოს მხრივ დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში
(განსაკუთრებით თვალის ბადურის პათოლოგიის გამოვლენისას) უნდა იქნას გადაწყვეტილი

საკითხი პრეპარატით შემდგომი მკურნალობის მიზანშეწონილობის შესახებ და, საჭიროების
შემთხვევაში, შეწყდეს მისი გამოყენება.
ჰემატურია
ავადმყოფებში ჰემატურიით შარდგამომყოფი გზების ზედა ნაწილებიდან შესაძლებელია
ობსტრუქცია სისხლის კოლტით. საჭიროა სიფრთხილის დაცვა პრეპარატის გამოყენებისას
პაციენტთა ამ კატეგორიაში.
თრომბოემბოლიური მოვლენები
ტრანექსამის
მჟავის
გამოყენების
დაწყებამდე
გათვალისწინებული
უნდა
იქნას
თრომბოემბოლიური მოვლენების განვითარების რისკის შესაძლო ფაქტორები. პაციენტებში,
რომლებსაც ანამნეზში გააჩნიათ თრომბოემბოლიური დაავადებები, ან პაციენტებში
თრომბოემბოლიური მოვლენების შემთხვევების მომატებული სიხშირით ოჯახურ ანამნეზში
(პაციენტები თრომბოფილიის მაღალი რისკით), პრეპარატი ტრანექსამის მჟავა, საინექციო
ხსნარი, დანიშნული უნდა იქნას მკაცრად სამედიცინო ჩვენებების მიხედვით ჰემოსტაზის
სფეროში სპეციალისტთან კონსულტაციის შემდეგ. პრეპარატის გამოყენება ასეთ პაციენტებში
უნდა განხორციელდეს სათანადო სამედიცინო დაკვირვების ქვეშ.
ტრანექსამის მჟავა სიფრთხილით უნდა დაინიშნოს პაციენტებში, რომლებიც იღებენ
პერორალურ კონტრაცეპტივებს, თრომბოზის მომატებული რისკის გამო.
სისხლის დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომი
ტრანექსამის მჟავის გამოყენება პაციენტებში სისხლის დისემინირებული სისხლძარღვშიდა
შედედების სინდრომით, უმეტეს შემთხვევაში, უკუნაჩვენებია. ტრანექსამის მჟავა შეიძლება
დანიშნული იქნას ასეთ პაციენტებში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს გააჩნია
ფიბრინოლიზური სისტემის აქტივირების სიჭარბის სიმპტომები მწვავე ძლიერი სისხლდენით.
ასეთი პაციენტებისათვის, მთლიანობაში, დამახასიათებელია ჰემატოლოგიური პროფილის
ასეთი მონაცემები: ეუგლობულინური კოლტის ლიზისის დროის შემცირება, პროთრომბინული
დროის გახანგრძლივება, პლაზმაში ფიბრინოგენის, V და VIII ფაქტორების, პლაზმინოგენის და
მისი აქტივატორების, ალფა-2 მაკროგლობულინის კონცენტრაციის შემცირება; პლაზმაში
ფაქტორი II (პროთრომბინის), VIII და X ფაქტორების ნორმალური კონცენტრაციები, ფიბრინის
დეგრადაციის პროდუქტების პლაზმაში კონცენტრაციის ზრდა; თრობოციტების ნორმალური
რაოდენობა. სავარაუდოა, რომ ძირითადი დაავადება არ ახდენს ჰემატოლოგიური პროფილის
ცალკეული მაჩვენებლების მოდიფიცირებას. ასეთ მწვავე შემთხვევებში 1 გ დოზით ტრანექსამის
მჟავის ერთჯერადი შეყვანა საკმარისია ხოლმე სისხლდენის შესაწყვეტად. ტრანექსამის მჟავის
დანიშვნა სისხლის დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომის დროს ხდება
მხოლოდ ლაბორატორიული გამოკვლევის შესაბამისი მონაცემების არსებობისას და
სპეციალისტის მიერ ამ მონაცემების ექსპერტიზის შემდეგ.
ზემოქმედება სატრანსპორტო საშუალებების, მექანიზმების მართვის უნარზე
არ არსებობს მონაცემები პრეპარატის ზემქომედების შესახებ სატრანსპორტო საშუალებების და
მექანიზმების მართვის უნარზე.
გამოშვების ფორმა
ვენაში შესაყვანი ხსნარი 50 მგ/მლ. 5 მლ პირველი ჰიდროლიზური კლასის უფერო შუშის
ამპულებში.
5 ამპულა პოლივინილქლორიდის ფირფიტის კონტურულ უჯრედოვან შეფუთვაში ან
პოლივინილქორიდის ფირფიტის და ალუმინის საბეჭდი ლაქირებული ფოლგის კონტურულ
უჯრედოვან შეფუთვაში ან დრეკად შეფუთვაში ალუმინის ფოლგის საფუძველზე.
1 ან 2 კონტურული უჯრედოვანი შეფუთვა სამკურნალო პრეპარატის სამედიცინო გამოყენების
ინსტრუქციასთან, სკარიფიკატორთან ან ამპულის დანასთან ერთად მოთავსებულია მუყაოს
კოლოფში. ამპულების შეფუთვისას ნაჭდევით (ნაზოლით) და გადატეხის წერტილით ან
რგოლით სკარიფიკატორებს ან ამპულის დანებს არ დებენ.
შეფუთვა “სტაციონარებისათვის”

20, 50 ან 100 კონტურულ უჯრედოვან შეფუთვას ფოლგის საფარით 20, 50 ან 100 სამკურნალო
პრეპარატის სამედიცინო გამოყენების ინსტრუქციასთან, სკარიფიკატორებთან ან ამპულის
დანებთან ერთად ათავსებენ მუყაოს კოლოფებში ან გოფრირებული მუყაოს ყუთებში.
ნაჭდევიანი (ნაზოლიანი) და გადატეხის წერტილიანი ან რგოლიანი ამპულების შეფუთვისას
სკარიფიკატორებს ან ამპულის დანებს არ დებენ.
შენახვის პირობები
ინახება არა უმეტეს 25°C ტემპერატურაზე. ინახება ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
ვარგისიანობის ვადა
5 წელი. ნუ გამოიყენებთ შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.
გაცემის პირობები
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი -II , გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით

მწარმოებელი/დამფასოებელი/მფუთავი
ფსუს “მოსკოვის ენდოკრინული ქარხანა”, რუსეთი
109052, ქ. მოსკოვი, ქ. ნოვოხოხლოვსკაია, 25
ტელ. (495) 234-61-92, ფაქსი (495) 911-42-10
იურიდიული პირის დასახელება და მისამართი, რომლის სახელზეც გაცემულია სარეგისტრაციო
მოწმობა/პრეტენზიების მიმღები ორგანიზაცია
სს “ნიჟფარმა”, რუსეთი
603950, ქ. ნიჟნი ნოვგოროდი, ქ. სალგანსკაია, სახლი 7
ტელ.: (831) 278-80-88; ფაქსი: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru

ბ.ა.

preparatis samedicino gamoyenebis instruqcia
soliani®
saregistracio nomeri: П №015518/01.
preparatis savaWro dasaxeleba: soliani®.
saerTaSoriso arapatentirebuli dasaxeleba: amisulpridi.
samkurnalwamlo forma: tabletebi.
Semadgenloba:

100 mg tabletebi
1 tableti Seicavs:

moqmed nivTierebas: 100 mg amisulprids;
damxmare
nivTierebebi:
natriumis
karboqsimeTilsaxamebeli

(natriumis
amilopeqtinis glikolati) (tipi A), laqtozis monohidrati, mikrokristaluri
celuloza, hipromeloza, magniumis stearati.

200 mg tabletebi
1 tableti Seicavs:

moqmed nivTierebas: 200 mg amisulprids;
damxmare
nivTierebebi:
natriumis
karboqsimeTilsaxamebeli

(natriumis
amilopeqtinis glikolati) (tipi A), laqtozis monohidrati, mikrokristaluri
celuloza, hipromeloza, magniumis stearati.
aRwera

100

mg

tabletebi:

TeTri an TiTqmis TeTri feris mrgvali,
tabletebi gamyofi xaziT erT mxares da gravirebiT ~AMI 100~ - meore
200 mg tabletebi: TeTri an TiTqmis TeTri feris mrgvali,
tabletebi gamyofi xaziT erT mxares da gravirebiT ~AMI 200~ - meore

brtyeli
mxares.
brtyeli
mxares.

farmakoTerapiuli jgufi: antifsiqozuri saSualeba (neiroleptiki).
aTq kodi: N05AL05.
farmakologiuri Tvisebebi

farmakodinamika
amisulpridi aris antifsiqozuri preparati Canacvlebuli benzamidebis
jgufidan.
amisulpridis
farmakodinamikuri
profili
ganpirobebulia
SerCeviTi da maRali msgavsebiT limburi sistemis dofaminuri receptorebis
D2 da D3 subtipebis mimarT. amisulprids ar axasiaTebs msgavseba serotonuli
da sxva neiroreceptorebis mimarT, rogoricaa histaminuri, qolinerguli da
adrenerguli receptorebi.

1

cxovelebze
Catarebuli
kvlevebiT
naCvenebia,
rom
maRali
dozebis
gamoyenebisas amisulpridi ufro metad ablokirebs mezolimburi sistemis
dofaminergul neironebs, vidre analogiur neironebs striatumis sistemaSi.
rogorc Cans, aRniSnuli specifikuri msgavsebiT aixsneba amisulpridis
antifsiqozuri
efeqtebis
ufro
maRali
efeqturoba
eqstrapiramidul
efeqtebTan SedarebiT.
mcire dozebiT amisulpridi upiratesad ablokirebs presinafsur D2 da D3
dofaminur receptorebs, amiT SeiZleba uaryofiTi simptomebis mimarT misi
dadebiTi gavlenis axsna.

farmakokinetika
amisulprids aReniSneba ori absorbciuli piki: erTi miiRweva swrafad,
preparatis miRebidan erT saaTSi, xolo meore – miRebis Semdeg 3-4 saaTis
SualedSi.
50
mg-is
miRebis
Semdeg
sisxlis
plazmaSi
maqsimaluri
koncentraciebi (Cmax) Seadgens 39+3 ng/ml da 54+4 ng/ml, am pikebis Sesabamisad.
ganawilebis moculoba Seadgens 5,8 l/kg. radgan plazmis cilebTan kavSiri
dabalia (16%), mosalodneli ar aris amisulpridis urTierTqmedeba sxva
preparatebTan cilebTan kavSiris doneze. sruli bioSeRwevadoba Seadgens
48%.
amisulpridi umniSvnelo xarisxiT metabolizdeba RviZlSi (daaxloebiT 4%),
identificirebulia ori araaqtiuri metaboliti. mkurnalobis kursis
Catarebis Semdeg amisulpridis dagroveba ar xdeba da misi farmakokinetika
ucvleli rCeba. peroraluri miRebis Semdeg amisulpridis naxevargamoyofis
periodi (T1/2) Seadgens daaxloebiT 12 saaTs.
amisulpridi gamoiyofa SardTan erTad ucvleli saxiT.
Tirkmlis klirensi Seadgens daaxloebiT 330 ml/wT.
naxSirwylebiT mdidari sakvebi sarwmunod aqveiTebs amisulpridis mrudis qveS
farTobs koncentracia/dro (AUC), maqsimaluri koncentraciis miRwevis dros
(Tmax)
da
Cmax,
xolo
cximebiT
mdidari
sakvebi
zemoaRniSnuli
farmakokinetikuri maCveneblebis cvlilebebs ar iwvevs. Tumca, yovedlRiur
klinikur praqtikaSi aRniSnuli dakvirvebebis mniSvneloba cnobili ar aris.

Tirkmelebis ukmarisoba
Tirkmelebis ukmarisobis mqone pacientebSi naxevargamoyofis periodi ar
icvleba, xolo sistemuri klirensi mcirdeba 2,5-3-jer. Tirkmelebis msubuqi
xarisxis ukmarisobis SemTxvevaSi amisulpridis AUC izrdeba orjer, xolo
Tirkmelebis saSualo xarisxis ukmarisobis SemTxvevaSi – TiTqmis aTjer (ix.
paragrafi ~gamoyenebis wesi da dozebi~). preparatis gamoyenebis gamocdileba
Tirkmelebis ukmarisobis dros SezRudulia da amisulpridis 50 mg-ze maRali
dozebiT miRebis Sedegebi ar arsebobs.
amisulpridi praqtikulad ar gamoiyofa hemodializis dros.
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RviZlis ukmarisoba
imis gamo, rom amisulpridi umniSvnelod metabolizdeba RviZlSi, RviZlis
ukmarisobis dros preparatis dagroveba mosalodneli ar aris da ar
saWiroebs dozis Semcirebas.

xandazmuli pacientebi
65 wels zemoT pacientebis farmakokinetikuri monacemebis Sedarebisas ufro
axalgazrda pacientebis monacemebTan dadgenilia, rom 50 mg amisulpridis
peroralurad erTjeradi miRebis Semdeg Cmax, T1/2 da AUC mniSvnelobebi 1030%-iT maRalia. xandazmul pacientebSi amisulpridis farmakokinetikuri
monacemebi mkurnalobis kursis Catarebis SemTxvevaSi ar arsebobs.
gamoyenebis Cveneba
produqtiuli (bodva, halucinaciebi, azrovnebis darRvevebi) an/da negatiuri
(afeqturi gamkvriveba, emociurobis ar arseboba da urTierTobisgan Tavis
daRweva) simptomatikiT mimdinare mwvave da qronikuli Sizofreniis
mkurnaloba, maT Soris Warbi negatiuri simptomatikis mqone pacientebSi.
ukuCveneba
- momatebuli mgrZnobeloba amisulpridis an preparatis sxva komponentebis
mimarT.
- Tanmxlebi prolaqtin-damokidebuli simsivneebi, magaliTad, hipofizis
prolaqtinoma da sarZeve jirkvlis kibo.
- feoqromocitoma (diagnostirebuli an savaraudo).
- bavSvebi da 18 wlamde mozardebi (gamoyenebis klinikuri gamocdilebis ar
arseboba).
- ZuZuTi kvebis periodi.
- Tirkmelebis mZime ukmarisoba, 10 ml/wT dabali kreatininis klirensiT
(klinikuri gamocdilebis ar arseboba).
- Tanmxlebi Terapia dofaminuri receptorebis agonistebiT (kabergolini,
qinagolidi), parkinsonis daavadebis mqone pacientebis garda (ix. paragrafi
~urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan~).
- Tanmxlebi Terapia levodopiT, amantadiniT, apomorfiniT, bromokriptiniT,
entakaponiT,
lisuridiT,
pergolidiT,
piribediliT,
pramipeqsoliT,
ropiniroliT,
selegiliniT
(ix.
paragrafi
~urTierTqmedeba
sxva
samkurnalo saSualebebTan~).
- Tanmxlebi Terapia preparatebiT, romlebsac SeuZlia gaaxangrZlivos QT
intervali da gamoiwvios ritmis darRvevebis ganviTareba, maT Soris
sicocxlisaTvis
potenciurad
saSiSi
~piruetis~
tipis
parkuWovani
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taqikardia
(ix.
paragrafi
~urTierTqmedeba
sxva
samkurnalo
saSualebebTan~):
- Ia klasis (qinidini, dizopiramidi) da III klasis (amiodaroni, sotaloli,
dofetilidi, ibutilidi) antiariTmuli saSualebebi;
- sxva
samkurnalo
saSualebebi
(bepridili,
cizapridi,
metadoni,
sultopridi,
sulpiridi,
Tiapridi,
Tioridazini,
difemanilis
meTilsulfati, intravenuri eriTromicini, intravenuri spiramicini,
mizolastini,
intravenuri
vinkamini,
halofantrini,
lumefantrini,
sparfloqsacini,
moqsifloqsacini,
pentamidini,
citaloprami,
escitaloprami, domperidoni, hidroqsizini).
- Tandayolili galaqtozemia, glukozis an galaqtozis malabsorbciis
sindromi an laqtazis deficiti.
sifrTxiliT
pacientebSi
mZime
parkuWovani
ariTmiebis
ganviTarebis
mimarT
midrekilebis faqtorebiT, maT Soris sicocxlisTvis potenciurad saSiSi
~piruetis~ tipis parkuWovani taqikardia (amisulprids dozis mixedviT
SeuZlia gaaxangrZlivos QT intervali da gazardos mZime parkuWovani
ariTmiebis, maT Soris ~piruetis~ tipis parkuWovani taqikardiis
ganviTarebis riski) (ix. paragrafebi ~gverdiTi moqmedeba~, ~urTierTqmedeba
sxva samkurnalo saSualebebTan~):
- QT intervalis Tandayolili gaxangrZlivebis mqone pacientebSi;
- QT
intervalis
SeZenili
gaxangrZlivebis
mqone
pacientebSi
(preparatebTan kombinirebisas, romlebic zrdis
QTc intervalis
xangrZlivobas, paragrafSi ~ukuCvenebebi~ miTiTebulis garda) (ix.
paragrafi ~urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan~);
- pacientebSi bradikardiiT wuTSi 55-ze naklebi dartyma;
- pacientebSi eleqtrolituri darRvevebiT, hipokaliemiis CaTvliT;
- pacientebSi, romlebsac utardebaT Tanmxlebi Terapia hipokaliemiis,
gamoxatuli bradikardiis wuTSi 55-ze naklebi dartymiT, gamomwvevi,
gulSida gamtarobis Semanelebeli preparatebiT.
pacientebSi Tirkmelebis ukmarisobiT, radgan arsebobs preparatis
dagrovebis riski, xolo Tirkmelebis ukmarisobis mqone pacientebSi misi
gamoyenebis gamocdileba SezRudulia (ix. paragrafebi ~farmakokinetika~,
~gamoyenebis wesi da dozebi~ da ~gansakuTrebuli miTiTeba~).
xandazmul
pacientebSi, radgan arsebobs
momatebuli midrekileba
arteriuli wnevis daqveiTebis da Warbi sedatiuri efeqtis ganviTarebis
mimarT.
demenciis mqone xandazmul pacientebSi (ix. paragrafi ~gansakuTrebuli
miTiTeba~).
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pacientebSi insultis ganviTarebis riskis faqtorebiT (ix. paragrafi
~gansakuTrebuli miTiTeba~).
epilefsiis mqone pacientebSi, radgan amisulpridma SeiZleba daaqveiTos
krunCxviTi aqtivobis zRvari.
pacientebSi venuri Tromboemboluri garTulebebis ganviTarebis riskis
faqtorebiT (ix. paragrafebi ~gverdiTi moqmedeba~, ~gansakuTrebuli
miTiTeba~).
parkinsonis daavadebis mqone pacientebSi, radgan amisulprids iseve,
rogorc dofaminuri receptorebis sxva blokerebs, SeuZlia gaaZlieros
parkinsonis daavadebis gamovlinebebi (ix. paragrafi ~gansakuTrebuli
miTiTeba~).
Saqriani diabetis mqone pacientebSi da pacientebSi Saqriani diabetis
ganviTarebis riskis faqtorebiT (radgan zogierT atipiur neirolefsiur
saSualebas, maT Soris amisulprids, SeuZlia gamoiwvios sisxlSi
glukozis koncentraciis momateba).
anamnezSi (maT Soris ojaxis anamnezSi) sarZeve jirkvlis kibos mqone
pacientebSi (ix. paragrafi ~gansakuTrebuli miTiTeba~).

gamoyeneba orsulobisa da ZuZuTi kvebis periodSi

orsuloba
orsulebSi amisulpridis gamoyenebis monacemebi SezRudulia. orsulobis
dros amisulpridis miRebis usafrTxoeba dadgenili ar aris. amisulpridi
gadis placentaSi. orsulobis dros da reproduqciuli asakis qalebSi,
romlebic ar iyeneben efeqtur kontraceptivebs da gegmaven orsulobas,
preparatis gamoyeneba rekomendebuli ar aris, garda im SemTxvevebisa,
rodesac dedisaTvis mosalodneli sargeblianoba aRemateba potenciur risks
nayofisTvis.
axalSobilebSi, romlebic orsulobis mesame trimestrSi ganicdidnen
antifsiqozuri saSualebebis, maT Soris solianis® zemoqmedebas, dabadebis
Semdeg arsebobs arasasurveli reaqciebis, maT Soris eqstrapiramiduli
simptomebis an ~moxsnis~ sindromis ganviTarebis riski, romlebic SesaZloa
icvlebodes simZimis da xangrZlivobis mixedviT (ix. paragrafi ~gverdiTi
moqmedeba~). cnobilia agznebis, kunTebis hipertonusis, kunTebis hipotoniis,
tremoris,
Zilianobis,
sunTqvis
darRvevebis
an
kvebis
darRvevebis
ganviTarebis Sesaxeb. amitom, es axalSobilebi saWiroeben mudmiv samedicino
dakvirvebas.

ZuZuTi kvebis periodi
amisulpridi aRmoCenilia im qalTa rZeSi, romlebic iRebdnen
solians®, amitom misi miRebis dros ZuZuTi kveba ukunaCvenebia.
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klinikamdeli kvlevebis monacemebi
cxovelebze Catarebul kvlevebSi amisulpridma ar aCvena
arapirdapiri teratogenuri an embriotoqsikuri moqmedeba.

pirdapiri

Tu

fertiloba
cxovelebSi aRiniSna fertilobis daqveiTeba, dakavSirebuli amisulpridis
farmakologiur efeqtebTan (prolaqtiniT ganpirobebuli efeqti).
gamoyenebis wesi da dozebi
preparati gankuTvnilia peroraluri miRebisTvis.
Cveulebriv, Tu dRiuri doza ar aRemateba 400 mg-s, misi miReba SeiZleba
erTxel dRe-RameSi. Tu dRiuri doza 400 mg-ze metia, is miiReba orjer.

Warbi negatiuri simptomatikis dros
pacientebSi Warbi negatiuri simptomatikiT rekomendebulia amisulpridis
gamoyeneba doziT 50-300 mg dRe-RameSi (saSualod 100 mg dRe-RameSi). dozis
SerCeva unda moxdes individualurad.

produqtiuli da negatiuri simptomatikis kombinirebuli epizodebis dros
pacientebSi kombinirebuli (negatiuri da produqtiuli) simptomebiT doza
SeirCeva produqtiuli simptomebis optimaluri kontroliT, saSualod is
Seadgens 400-800 mg-s.
SemanarCunebeli mkurnaloba ganisazRvreba individualurad minimaluri
efeqturi dozebiT (pacientis reaqciis mixedviT).

mwvave fsiqozuri epizodebi
mkurnalobis dawyeba
gamoiyeneba dozebi 400 mg-dan 800 mg-mde. maqsimaluri doza arasdros unda
iyos dRe-RameSi 1200 mg-ze maRali.

SemanarCunebeli Terapia
SemdgomSi SerCeuli doza unda iqnas SenarCunebuli an koreqtirebuli
pacientis reaqciis mixedviT. yvela SemTxvevaSi SemanarCunebeli dozebi unda
ganisazRvros individualurad minimaluri efeqturi dozebiT.

Tirkmelebis ukmarisobis mqone pacientebSi
Tirkmelebis funqciis darRvevebis mqone pacientebSi preparatis gamoyenebis
klinikuri
gamocdileba
SezRudulia.
amisulpridis
gamoyofa
xdeba
TirkmelebiT. Tirkmelebis ukmarisobis dros 30-60 ml/wT kreatininis
klirensis mqone pacientebs eniSnebaT dozis naxevari, xolo 10-30 ml/wT
kreatininis klirensis mqone pacientebs eniSnebaT dozis 1/3.
ar aris cnobebi amisulpridis 50 mg-ze maRali doziT miRebis Sesaxeb.
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10 ml/wT naklebi kreatininis klirensis mqone pacientebSi preparatis
gamoyenebis Sesaxeb monacemebis ar arsebobis gamo aRniSnuli jgufis
pacientebSi amisulpridis gamoyeneba ukunaCvenebia (ix. paragrafi ~ukuCveneba~).

RviZlis ukmarisobis mqone pacientebSi
preparati sustad metabolizdeba RviZlSi, amitom RviZlis ukmarisobis dros
misi dozis Semcireba saWiro ar aris.

xandazmul pacientebSi
xandazmul pacientebSi preparatis gamoiyenebisas saWiroa sifrTxilis
gansakuTrebuli zomebis dacva (ix. paragrafi ~gansakuTrebuli miTiTeba~).

bavSvebSi
bavSvebsa da 18 wlamde asakis mozardebSi amisulpridis miRebis efeqtianoba
da usafrTxoeba dadgenili ar aris. 18 wlamde asakis pacientebSi
amisulpridis
gamoyeneba
ukunaCvenebia
(ix.
paragrafi
~ukuCveneba~).
SezRudulia monacemebi Sizofreniis mqone mozardebSi amisulpridis
gamoyenebis Sesaxeb.
gverdiTi moqmedeba
arasasurveli reaqciebi (a/r) warmodgenilia maTi gamovlenis sixSiris
Semdegi gradaciiT: Zalian xSirad (>10%), xSirad (>1%, <10%); naklebad xSirad
(>0,1%, <1%); iSviaTad (>0,01%, <0,1%); Zalian iSviaTad, calkeuli SemTxvevebis
CaTvliT (<0,01%); sixSire ucnobia (arsebuli monacemebis safuZvelze
SeuZlebelia arasasurveli reaqciebis ganviTarebis sixSiris dadgena).

darRvevebi sisxlisa da limfuri sistemis mxriv
naklebad xSirad: leikopenia, neitropenia (ix. paragrafi “gansakuTrebuli
miTiTeba”).
iSviaTad: agranulocitozi (ix. paragrafi “gansakuTrebuli miTiTeba”).

darRvevebi imunuri sistemis mxriv
naklebad xSirad: alergiuli reaqciebi.
darRvevebi endokrinuli sistemis mxriv
xSirad: amisulpridi iwvevs prolaqtinis plazmuri koncentraciis momatebas,
rac Seqcevadia preparatis miRebis Sewyvetis Semdeg. es SeiZleba gaxdes
galaqtoreis, amenoreis, ginekomastiis, sarZeve jirkvlebis tkivilis da
ereqtiuli disfunqciis mizezi.
iSviaTad: hipofizis keTilTvisebiani simsivne, rogoricaa prolaqtinoma.

darRvevebi nivTierebaTa cvlisa da kvebis mxriv
xSirad: wonaSi momateba.
naklebad
xSirad:
hiperglikemia
(ix.
paragrafebi

~sifrTxiliT~
~gansakuTrebuli miTiTeba~), hipertrigliceridemia, hiperqolesterinemia.
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iSviaTad: hiponatriemia, antidiurezuli hormonis araadekvaturi sekreciis
sindromi.

fsiqikis darRvevebi
xSirad: uZiloba, SfoTvis SegrZneba, aJitacia, orgazmis darRveva (orgazmuli
disfunqcia).

naklebad xSirad: cnobierebis areva.
darRvevebi nervuli sistemis mxriv
Zalian
xSirad:
eqstrapiramiduli

simptomebi
(tremori,
rigiduloba,
hipokinezia,
hipersalivacia, akatizia, diskinezia). optimaluri dozebis
miRebis SemTxvevaSi es simptomebi Cveulebriv zomierad gamoxatulia da
nawilobriv Seqcevadi xasiaTisaa amisulpridis miRebis Sewyvetis gareSe
antiqolinerguli
antiparkinsonuli
saSualebebis
daxmarebiT.
eqstrapiramiduli simptomebis gamovlenis sixSire damokidebulia dozaze.
amitom, upiratesad negatiuri simptomebis mqone pacientebSi, romlebic iReben
amisulprids doziT 50-300 mg dRe-RameSi, eqstrapiramiduli darRvevebis
gamovlenis sixSire Zalian dabalia. klinikuri kvlevebis monacemebis
mixedviT
amisulpridis
gamoyenebisas
aRiniSneboda
eqstrapiramiduli
simptomebis
gamovlenis
sarwmunod
ufro
dabali
sixSire,
vidre
haloperidolis gamoyenebisas.
xSirad: mwvave distonia (spastiuri kisermrudoba, okulogenuri krizebi,
trizmi), romelic Seqcevadi xasiaTisaa amisulpridis miRebis Sewyvetis
gareSe
antiqolinerguli
antiparkinsonuli
saSualebebis
daxmarebiT;
Zilianoba.
naklebad xSirad: gviani diskinezia, romelsac axasiaTebs upiratesad enis
an/da saxis mimikis ritmuli, uneblie moZraobebi, Cveulebriv vlindeba
preparatis xangrZlivi miRebis Semdeg (aseT SemTxvevebSi antiqolinerguli
antiparkinsonuli saSualebebi araefeqtiania
an
SeiZleba
gaaZlieros
simptomatika); krunCxvebi.
iSviaTad: avTvisebiani neirolefsiuri sindromi, romelic aris potenciurad
letaluri garTuleba (ix. paragrafi “gansakuTrebuli miTiTeba”).
sixSire ucnobia: mousvenari fexebis sindromi akatiziiT an mis gareSe.

darRvevebi mxedvelobis organos mxriv
xSirad: aramkveTri mxedveloba.
darRvevebi gulis mxriv
naklebad xSirad: bradikardia.
iSviaTad: QT intervalis gaxangrZliveba;

ritmis parkuWovani darRvevebi,
rogoricaa
~piruetis~
tipis
polimorfuli
parkuWovani
taqikardia,
parkuWovani
taqikardia,
parkuWebis
fibrilacia,
gulis
gaCereba
da
moulodneli sikvdili (ix. paragrafi “gansakuTrebuli miTiTeba”).
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darRvevebi sisxlZarRvebis mxriv
xSirad: arteriuli wnevis daqveiTeba.
naklebad xSirad: arteriuli wnevis momateba.
iSviaTad: venuri Tromboemboluri garTulebebi, maT Soris filtvis arteriis
Tromboembolia, zogjer letaluri SedegiT, da Rrma venebis Trombozi (ix.
paragrafi “gansakuTrebuli miTiTeba”).

darRvevebi sasunTqi sistemis, gul-mkerdisa da Suasayaris organoebis mxriv
naklebad xSirad: cxviris gaWedva; aspiraciuli pnevmonia (ZiriTadad, sxva
antifsiqozur saSualebebTan da cns-is damTrgunvel saSualebebTan erTad).

darRvevebi kuW-nawlavis traqtis mxriv
xSirad: Sekruloba, gulisreva, Rebineba, simSrale piris RruSi.
darRvevebi RviZlis da naRvlgamomyofi sistemis mxriv
naklebad xSirad: hepatocelularuli dazianebebi.
darRvevebi kanisa da kanqveSa qsovilebis mxriv
iSviaTad: angionevrozuli SeSupeba, WinWris cieba.
sixSire ucnobia: fotosensibilizacia.
darRvevebi Zval-kunTovani da SemaerTebeli qsovilis mxriv
naklebad xSirad: osteopenia, osteoporozi.
darRvevebi Tirkmelebisa da saSarde sistemis mxriv
naklebad xSirad: Sardis Sekaveba.
travmebi, garTulebebi da manipulaciis Sedegad miRebuli garTulebebi
sixSire ucnobia: dacema (zogjer motexilobiT) wonasworobis SesaZlo
darRveviT gamowveuli arasasurveli reaqciebis ganviTarebis Sedegad.

orsuloba, mSobiarobis Semdgomi da perinataluri mdgomareobebi
sixSire ucnobia: ~moxsnis~ sindromi axalSobilebSi (ix. paragrafi ~gamoyeneba
orsulobisa da ZuZuTi kvebis periodSi~).

darRvevebi laboratoriuli maCveneblebis mxriv
naklebad
xSirad:
sisxlSi
~RviZlis~
fermentebis,

gansakuTrebiT

transaminazebis, aqtivobis momateba.
dozis gadaWarbeba

simptomebi
dozis gadaWarbebis dros cnobilia preparatis aRniSnuli farmakologiuri
efeqtebis
mniSvnelovani
xarisxiT
gaZlierebis
Sesaxeb,
magaliTad,
Zilianobis, sedaciis, arteriuli wnevis daqveiTebis, eqstrapiramiduli
simptomebisa da komis ganviTarebis Sesaxeb. arsebobs cnobebi letaluri
Sedegebis Sesaxeb dozis gadaWarbebis dros, ZiriTadad, sxva fsiqotropul
preparatebTan kombinirebuli gamoyenebis SemTxvevaSi.
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gaiTvaliswineT, rom dozis gadaWarbeba SeiZleba gamowveuli iqnas ramdenime
preparatis erTdroulad miRebis SemTxvevaSi.

mkurnaloba
amisulpridis winaaRmdeg specifikuri antidoti ar arsebobs.
dozis gadaWarbebis SemTxvevaSi saWiroa organizmis ZiriTadi sasicocxlo
funqciebis kontroli da SenarCuneba, dozis gadaWarbebis mdgomareobis
dasrulebamde. dozis gadaWarbebisas aucilebelia ekg-monitoringi, radgan
arsebobs QT intervalis gaxangrZlivebisa da sicocxlisTvis saSiSi ritmis
darRvevebis ganviTarebis riski (ix. paragrafi ~gverdiTi moqmedeba~).
mZime
eqstrapiramiduli
simptomebis
gamovlenis
SemTxvevaSi
saWiroa
centraluri moqmedebis m-qolinoblokerebis, magaliTad trigeqsifenidilis
gamoyeneba.
amisulpridi umniSvnelod gamoiyofa hemodializis saSualebiT, amitom dozis
gadaWarbebisas misi gamoyofa hemodializis saSualebiT aramizanSewonilia.
urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan

ukunaCvenebi kombinaciebi
preparatebTan, romlebsac SeuZlia gaaxangrZlivos QT intervali da
gamoiwvios paroqsizmuli taqikardia, maT Soris potenciurad letaluri
~piruetis~ tipis polimorfuli parkuWovani taqikardia:
- Ia klasis (qinidini, dizopiramidi) da III klasis (amiodaroni, sotaloli,
dofetilidi, ibutilidi) antiariTmul saSualebebTan;
- bepridilTan, cizapridTan, metadonTan, sultopridTan, sulpiridTan,
TiapridTan,
TioridazinTan,
difemanilis
meTilsulfatTan,
eriTromicinTan
(intravenuri),
spiramicinTan
(intravenuri),
mizolastinTan,
vinkaminTan
(intravenuri),
halofantrinTan,
lumefantrinTan,
sparfloqsacinTan,
gatifloqsacinTan,
moqsifloqsacinTan, pentamidinTan, domperidonTan, hidroqsizinTan;
- citalopramTan, escitalopramTan;
izrdeba paroqsizmuli taqikardiebis ganviTarebis riski, potenciurad
letaluri ~piruetis~ tipis polimorfuli parkuWovani taqikardiis
CaTvliT (ix. paragrafi ~ukuCveneba~).

dofaminuri
receptorebis
agonistebTan
(kabergolini,
parkinsonis daavadebis mqone pacientebis garda

qinagolidi),

dofaminuri receptorebis agonistebisa da neirolefsiuri saSualebebis
urTierT antagonizmi. dofaminuri receptorebis agonistebma SeiZleba
gamoiwvios an gaaZlieros fsiqozis simptomatika.

levodopasTan (ix. paragrafi ~ukuCveneba~)
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levodopisa
antagonizmi.

da

neirolefsiuri

saSualebebis

efeqtebis

urTierT

ararekomendebuli kombinaciebi
preparatebTan, romlebic zrdis potenciurad letaluri ~piruetis~ tipis
polimorfuli parkuWovani taqikardiis ganviTarebis risks
 bradikardiis gamomwvev preparatebTan (beta-adrenoblokerebi, verapamili,
dilTiazemi, klonidini, guanfacini, sagule glikozidebi, donepezili,
rivastigmini,
takrini,
ambenoniumis
qloridi,
galantamini,
piridostigminis bromidi, neostigminis bromidi);
 hipokaliemiis
gamomwvev
preparatebTan
(hipokaliemiis
gamomwvev
diurezulebTan; safaRaraTo saSualebebTan, romlebic axdens nawlavis
peristaltikis
stimulirebas;
intravenur
amfotericinTan
B;
glukokortikosteroidebTan; tetrakozaqtidebTan) – maTi gamoyenebisas
aucilebelia sisxlSi kaliumis donis aRdgena da misi normaluri donis
SenarCuneba;
 zogierT neirolefsiur saSualebasTan (haloperidolTan, pimozidTan,

pipoTiazinTan, sertindolTan, qlorpromazinTan, levomepromazinTan,
ciamemazinTan,
veralipridTan,
droperidolTan),
imipraminis
antidepresantebTan,
liTiumis
preparatebTan,
azolur
sokos
sawinaaRmdego preparatebTan.
izrdeba parkuWovani ariTmiebis, kerZod, ~piruetis~ tipis parkuWovani
taqikardiis ganviTarebis riski.

eTanolTan
amisulpridi aZlierebs eTanolis centralur efeqtebs. eTanoli aZlierebs
neirolefsiuri saSualebebis sedatiur moqmedebas.

dofaminuri
receptorebis
agonistebTan
(amantadini,
apomorfini,
bromokriptini, entakaponi, lisuridi, pergolidi, piribedili, pramipeqsoli,
ropiniroli, selegilini) (ix. paragrafebi ~ukuCveneba~ da ~gansakuTrebuli
miTiTeba~)
dofaminuri receptorebis agonistebisa da neirolefsiuri saSualebebis
urTierT antagonizmi. dofaminuri receptorebis agonistebma SeiZleba
gamoiwvios an gaaZlieros fsiqozis simptomatika. amisulpridma SeiZleba
gaaZlieros parkinsonis daavadebis simptomebi.

yuradRebaSi misaRebi kombinaciebi
cns-ze
damTrgunveli
moqmedebis
mqone
saSualebebTan:
morfinis
warmoebulebTan
(analgeziuri
saSualebebi,
xvelis
sawinaaRmdego
preparatebi);
barbituratebTan;
benzodiazepinebTan;
arabenzodiazepinur
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anqsiolizur saSualebebTan; saZile saSualebebTan; sedatiuri efeqtis mqone
antidepresantebTan
(amitriptilini,
doqsepini,
mianserini,
mirtazapini,
trimipramini);
sedatiuri
efeqtis
mqone
H1-histaminuri
receptorebis
blokerebTan; centraluri moqmedebis hipotenziur saSualebebTan (klonidini);
neirolefsiur saSualebebTan; baklofenTan; talidomidTan, pizotifenTan
cns-ze damTrgunveli moqmedebis gamoxatuli gaZliereba. yuradRebis
koncentraciis
damatebiTi
daqveiTeba,
rac
did
safrTxes
qmnis
satransporto saSualebebisa da meqanizmebis marTvis dros.

hipotenziur saSualebebTan, beta-adrenoblokerebis CaTvliT (bisoprololi,
karvediloli, metoprololi)
arteriuli hipotenziis, kerZod, orTostazuli hipotenziis ganviTarebis
riski (aditiuri efeqti). beta-adrenoblokerebTan dakavSirebiT damatebiT
ixileT paragrafi ~urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan~,
punqti ~ararekomendebuli kombinaciebi~.

klozapinTan
klozapinTan erTdroulad gamoyeneba SeiZleba iwvevdes sisxlis plazmaSi
amisulpridis koncentraciis gazrdas.
gansakuTrebuli miTiTeba

avTvisebiani neirolefsiuri sindromi
sxva
neiroleptikebis
gamoyenebis
msgavsad,
amisulpridis
miRebisas
(gansakuTrebiT
maRali
dozebiT)
SeiZleba
ganviTardes
avTvisebiani
neirolefsiuri sindromi (potenciurad letaluri garTuleba), romelsac
axasiaTebs hiperTermia, kunTebis rigiduloba, vegetatiuri darRvevebi,
kreatinfosfokinazis momatebuli koncentracia. hiperTermiis ganviTarebis
SemTxvevaSi, gansakuTrebiT neirolefsiuri saSualebebis maRali dozebis
miRebis fonze, aucilebelia yvela antifsiqozuri preparatis miRebis
Sewyveta, amisulpridis CaTvliT.

parkinsonis daavadebis mqone pacientebi, romlebic mkurnaloben dofaminuri
receptorebis agonistebiT
saWiroa sifrTxilis zomebis dacva dofaminuri receptorebis blokerebis,
maT Soris amisulpridis gamoyenebisas parkinsonis daavadebis mqone
pacientebSi,
radgan
misi
gamoyenebisas
SesaZlebelia
am
daavadebis
mimdinareobis
gauareseba.
parkinsonis
daavadebis
mqone
pacientebSi
amisulpridi iniSneba mxolod misi gamoyenebis aucileblobis SemTxvevaSi. im
SemTxvevaSi, Tu parkinsonis daavadebis mqone pacienti, romelic iRebs
dofaminuri receptorebis agonistebs, saWiroebs amisulpridiT mkurnalobas,
dofaminuri receptorebis agonistebi unda moixsnas TandaTanobiT (dozis
TandaTanobiT SemcirebiT srul Sewyvetamde), radgan maTi moulodnelad
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Sewyvetis SemTxvevaSi SesaZlebelia avTvisebiani neirolefsiuri sindromis
ganviTareba.

eqstrapiramiduli sindromi
amisulpridiT
mkurnalobis
fonze
ganviTarebuli
eqstrapiramiduli
simptomebis
koreqciisTvis
saWiroa
centraluri
moqmedebis
mqolinoblokerebis gamoyeneba (da ara dofaminuri receptorebis agonistebisa).
QT intervalis gaxangrZliveba
amisulpridi iwvevs QT intervalis xangrZlivobis dozadamokidebul gazrdas,
amitom misi miRebis dros izrdeba paroqsizmuli taqikardiebis ganviTarebis
riski, sicocxlisTvis potenciurad saSiSi ~piruetis~ tipis parkuWovani
taqikardiis CaTvliT. amitom, pacientis mdgomareobis mixedviT, amisulpridis
gamoyenebis win rekomendebulia ekg-s gadaReba da sisxlis eleqtrolitebis
koncentraciis
gansazRvra,
aseve
iseTi
faqtorebis
gamovlena
da,
SeZlebisdagvarad, koreqtireba, romlebic xels uwyobs ritmis aRniSnuli
saSiSi darRvevebis gamovlenas (rogoricaa, bradikardia wuTSi 55-ze naklebi
dartyma,
hipokaliemia,
hipomagniemia,
Tandayolili
an
SeZenili
gaxangrZlivebuli QT intervali, gamoxatuli bradikardiis (wuTSi 55-ze
naklebi dartyma), hipokaliemiis, gulis gamtarobis Senelebis da QT
intervalis xangrZlivobis gazrdis gamomwvev preparatebTan erTdroulad
miReba) (ix. paragrafi ~urTierTqmedeba sxva samkurnalo saSualebebTan~).

eTanolis moxmareba
amisulpridiT mkurnalobis dros
Semcveli preparatebis miReba.

ar

SeiZleba

eTanolisa

da

eTanolis

epilefsiis mqone pacientebi
preparats SeuZlia krunCxviTi aqtivobis zRvaris daqveiTeba, amitom
epilefsiis mqone pacientebis mier amisulpridis miRebisas saWiroa maTi
saguldagulo klinikuri da, Tu SesaZlebelia, eleqtroencefalografiuli
kontroli.

Saqriani diabetis mqone pacientebi
ganviTarebis riskis faqtorebiT

an

pacientebi

Saqriani

diabetis

zogierT atipiur neirolefsiur saSualebas, amisulpridis CaTvliT, SeuZlia
sisxlSi glukozis koncentraciis momateba. Saqriani diabetis mqone
pacientebSi da pacientebSi Saqriani diabetis ganviTarebis riskis faqtorebiT
amisulpridis gamoyenebisas saWiroa sisxlSi glukozis koncentraciis
regularuli kontroli.

insulti
randomizebul klinikur kvlevebSi, rodesac demenciis mqone xandazmul
pacientebs utardebodaT mkurnaloba zogierTi atipiuri antifsiqozuri
preparatiT, placebos jgufTan SedarebiT, aRiniSneboda cerebrovaskuluri
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garTulebebis
(Tavis
tvinSi
sisxlis
mimoqcevis
mwvave
darRvevebi)
ganviTarebis riskis samjer gazrda. riskis aseTi gazrdis meqanizmi ucnobia.
ar SeiZleba gamoiricxos aseTi riskis gazrda sxva antifsiqozuri
preparatebis gamoyenebisas an pacientebis sxva jgufebSi.
amisulpridi sifrTxiliT gamoiyeneba pacientebSi insultis ganviTarebis
riskis faqtorebiT.

xandazmuli pacientebi
xandazmul
pacientebSi
amisulpridi,
rogorc
sxva
neirolefsiuri
saSualebebi, gamoiyeneba gansakuTrebuli sifrTxiliT arteriuli wnevis
daqveiTebis an Warbi sedatiuri efeqtis SesaZlo riskis gamo.

demenciis mqone xandazmuli pacientebi
demenciiT
gamowveuli
fsiqozebis
mqone
xandazmul
pacientebSi
antifsiqozuri preparatebiT mkurnalobisas aRiniSneboda sikvdilis dadgomis
riskis gazrda. 17 placebo-kontrolirebuli kvlevis analizi (saSualod 10
kviraze meti xangrZlivobiT), romlebic ZiriTadad Catarda atipiuri
antifsiqozuri preparatebiT namkurnalev pacientebSi, aCvenebs, rom maT
aReniSnebodaT sikvdilis 1,6-1,7-jer ufro maRali riski, vidre pacientebs
placebos jgufidan. tipiuri 10 kviriani kvlevis periodSi sikvdilis sixSire
am preparatebiT namkurnalev pacientebSi Seadgenda 4,5%-s, placebos jgufTan
SedarebiT, sadac es maCvenebeli Seadgenda 2,6%. miuxedavad imisa, rom
atipiuri antifsiqozuri preparatebis gamoyenebiT Catarebul klinikur
kvlevebSi sikvdilis mizezebi meryeobda, sikvdilis mizezebis umravlesoba
iyo gul-sisxlZarRvTa (magaliTad, gulis ukmarisoba, moulodneli sikvdili)
an infeqciuri (magaliTad, pnevmonia) xasiaTis. dakvirvebebiT damtkicda, rom
atipiuri antifsiqozuri preparatebiT mkurnalobis msgavsad, Cveulebrivi
antifsiqozuri preparatebiT mkurnalobisas aseve SeiZleba gaizardos
sikvdilianoba. gaurkvevelia xarisxis maCvenebeli, romelmac SeiZleba
ganapirobos sikvdilianobis zrda antifsiqozuri preparatebiT, da ara
pacientebis zogierTi TaviseburebebiT.

~moxsnis~ sindromi
neirolefsiuri saSualebebis maRali Terapiuli dozebiT mkurnalobis
moulodnelad
Sewyvetis
SemTxvevaSi
aRwerilia
~moxsnis~
sindromis
ganviTarebis SemTxvevebi. amisulpridis miRebisas cnobilia moZraobis
uneblie darRvevebis Sesaxeb, rogoricaa akatizia, kunTebis tonusis darRveva
da diskinezia. amitom, amisulpridiT mkurnalobis Sewyveta rekomendebulia
dozebis TandaTanobiT SemcirebiT.

venuri Tromboemboluri garTulebebi
antifsiqozuri
Tromboemboluri

preparatebis
garTulebebis

gamoyenebisas
aRiniSneboda
SemTxvevebi, zogjer letaluri
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venuri
SedegiT.

amitom, amisulpridi sifrTxilis zomebis dacviT gamoiyeneba pacientebSi
venuri Tromboemboluri garTulebebis ganviTarebis riskis faqtorebiT (ix.
paragrafi ~gverdiTi moqmedeba~).

sarZeve jirkvlis kibo
amisulprids SeuZlia gazardos sisxlis plazmaSi prolaqtinis koncentracia.
amitom, anamnezSi (maT Soris, ojaxis anamnezSi) sarZeve jirkvlis kibos mqone
pacientebSi amisulpridis gamoyenebisas saWiroa sifrTxilis zomebis dacva
(ix. paragrafi ~sifrTxiliT~). es pacientebi unda imyofebodnen guldasmiTi
dakvirvebis qveS.

hipofizis keTilTvisebiani simsivne
amisulprids SeuZlia gazardos sisxlis plazmaSi prolaqtinis koncentracia.
amisulpridis gamoyenebisas cnobilia hipofizis keTilTvisebiani simsivnis,
rogoricaa prolaqtinoma, ganviTarebis SemTxvevebis Sesaxeb. sisxlis
plazmaSi prolaqtinis maRali koncentraciebis an hipofizis simsivnis
klinikuri niSnebisa da simptomebis SemTxvevaSi (rogoricaa mxedvelobis
velebis defeqtebi da Tavis tkivili) saWiroa rentgenologiuri gamokvlevis
Catareba, magaliTad, hipofizis magnitur-rezonansuli tomografia. hipofizis
simsivnis diagnozis dadgenis SemTxvevaSi amisulpridiT mkurnaloba unda
Sewydes.

Tirkmelebis funqciis darRvevebis mqone pacientebi
amisulpridi gamoiyofa TirkmelebiT. Tirkmelebis funqciis darRvevisas
saWiroa preparatis dozebis Semcireba (ix. paragrafi ~gamoyenebis wesi da
dozebi~).

leikopenia, neitropenia da agranulocitozi
antifsiqozuri preparatebis, maT Soris solianis®, gamoyenebisas aRiniSneboda
leikopenia, neitropenia da agranulocitozi. daudgeneli infeqciebi an
cxeleba SeiZleba dakavSirebuli iyos hematologiur darRvevebTan (ix.
paragrafi ~gverdiTi moqmedeba~) da saWiroebs saswrafo hematologiur
gamokvlevas.
zemoqmedeba satransporto saSualebebis marTvis da meqanizmebTan muSaobis
unarze
saWiroa pacientebis, gansakuTrebiT ki satransporto saSualebebis mZRolebis
da meqanizmebTan momuSave pirebis, aseve potenciurad saSiSi saqmianobis
Semsrulebeli pirebis informireba, rom amisulpridis miRebis dros,
gansakuTrebiT mkurnalobis dasawyisSi, SeiZleba gamovlindes Zilianoba,
aramkveTri mxedveloba da fsiqomotoruli reaqciebis daqveiTeba, radgan es
SeiZleba saSiSi iyos aRniSnuli saqmianobebis Sesrulebisas, rodesac
saWiroa momatebuli yuradReba da swrafi fsiqomotoruli reaqcia.
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gamoSvebis forma
100 mg da 200 mg tabletebi.
10 tableti pvq/aluminis blisterSi.
3 blisteri gamoyenebis instruqciasTan erTad muyaos kolofSi.
Senaxvis pirobebi
preparati inaxeba araumetes 25°C temperaturaze.
preparati SeinaxeT bavSvebisaTvis miuwvdomel adgilas.
vargisobis vada
3 weli.
preparati ar gamoiyeneba SefuTvaze miTiTebuli vargisobis vadis gasvlis
Semdeg.
afTiaqidan gacemis piroba
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iuridiuli piri, romelzec gacemulia saregistracio mowmoba
sanofi-aventis frans, safrangeTi.
mwarmoebeli
delfarm diJoni, safrangeTi.
safrangeTi, ketini 21800, evropis bulvari 6.
Delpharm Dijon, France.
6, boulevard de l’Europe 21800 Quetigny, France.
momxmarebelTa pretenziebi gaagzavneT ruseTSi misamarTze:
ss ~sanofi ruseTi~,
125009, q. moskovi, tveris q. 22.
telefoni: (495) 721-14-00; faqsi: (495) 721-14-11.
706138
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