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 2021פטמבר ס

 הודעה על עדכון עלונים:

Atripla film coated tablets 

(efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) 

   ,יםנכבד ים ורוקחיםרופא

של התכשיר ובעלון לצרכן חברת גיליאד סיאנסז ישראל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון בעלון לרופא  

 בנדון. 

  :הרשומה לתכשיר בישראל ההתוויה

 
בקו   המחוק הטקסט ואילו לעלון הוסף באדום המודגש הטקסט כאשר המצורף בעלון מסומנים השינויים

העדכונים המשמעותיים ביותר   .הבטיחותי במידע החמרות הינם בצהוב הסימונים . ממנו נגרע חוצה

 התרופות במאגר לפרסום נשלחו ולצרכן לרופא העלונים מופיעים במכתב זה, קיימים עדכונים נוספים.

    https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug: הבריאות משרד שבאתר

  4רחוב החרש  גיליאד סיאנסז ישראל בע"מ,:הרישום לבעל פנייה ידי על מודפסים לקבלם ניתן ,כן כמו

  ., ישראל4524075השרון   , פארק העסקים הוד6090,ת.ד. 

 

 . 2022בינואר  ה הודעה על הפסקת שיווק לצמיתותתכשיר הועברלתשומת לבכם, ל

 

 בברכה,

 

 מריה חורגין 

 רוקחת ממונה

 גיליאד סיאנסז ישראל בע"מ

  

ATRIPLA® is indicated for use alone as a complete regimen or in combination with 

other antiretroviral agents for the treatment of HIV-1 infection in adults. 

 

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug
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 העדכונים המהותיים בעלון לרופא:
 

4.4  Special warnings and precautions for use 

… 
Bone effects 
 
Bone abnormalities such as osteomalacia which can manifest as persistent or worsening bone pain and, 
which can infrequently contribute to fractures may be associated with tenofovir disoproxil-induced 
proximal renal tubulopathy (see section 4.8). 
 
Tenofovir disoproxil may also cause a reduction in bone mineral density (BMD). In a 144-week 
controlled clinical study that compared tenofovir disoproxil with stavudine in combination with 
lamivudine and efavirenz in antiretroviral-naïve patients, small decreases in bone mineral density of the 
hip and spine were observed in both treatment groups.  Decreases in bone mineral density of spine and 
changes in bone biomarkers from baseline were significantly greater in the tenofovir disoproxil 
treatment group at 144 weeks.  Decreases in bone mineral density of the hip were significantly greater 
in this group until 96 weeks.  However, there was no increased risk of fractures or evidence for clinically 
relevant bone abnormalities over 144 weeks in this study. 
 
In other studies (prospective and cross-sectional), the most pronounced decreases in BMD were seen in 
patients treated with tenofovir disoproxil as part of a regimen containing a boosted protease inhibitor. 
Overall, in view of the bone abnormalities associated with tenofovir disoproxil and the limitations of 
long term data on the impact of tenofovir disoproxil on bone health and fracture risk, Aalternative 
treatment regimens should be considered for patients with osteoporosis that are at a high risk for 
fractures. 
 

Bone abnormalities (infrequently contributing to fractures) may be associated with proximal renal 
tubulopathy (see section 4.8).  If bone abnormalities are suspected or detected then appropriate 
consultation should be obtained. 

 
 
4.5  Interaction with other medicinal products and other forms of interaction 

.. 
Co-administration of efavirenz with metamizole, which is an inducer of metabolising enzymes including 
CYP2B6 and CYP3A4 may cause a reduction in plasma concentrations of efavirenz with potential 
decrease in clinical efficacy. Therefore, caution is advised when metamizole and efavirenz are 
administered concurrently; clinical response and/or drug levels should be monitored as appropriate. 
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 העדכונים המהותיים בעלון לצרכן:
 

 לפני השימוש באטריפלה  .2
 ... 

רטרוויראלי משולב עשויה להתפתח מחלת עצמות בשם  -אצל חלק מהמטופלים המקבלים טיפול אנטי  בעיות בעצמות. •

התפתחות מחלה  ל גורמי הסיכון הרבים של רקמת עצם כתוצאה מאיבוד אספקת הדם אל העצם(. מוות אוסטאונקרוזיס )

קורטיקוסטרואידים, צריכת אלכוהול, דיכוי  רטרוויראלי המשולב, שימוש ב-טיפול האנטי שך ה זו כוללים בין השאר: מ

)במיוחד בירך,  ומחושים הסימנים לאוסטאונקרוזיס הם נוקשות מפרקים, כאבים  חמור ומדד מסת גוף גבוה. חיסוני  

 סמינים אלה, דווח לרופא. מתאם תבחין באחד   בברך ובכתף( וקשיי תנועה.
 

לשברים(  לפעמים גורמות  הולעיתים או מחמיר  עיקשעצמות  ככאב המתבטאות בעיות בעצמות )גם  תרחשעלולות לה

  כאבי עצמות או אתה חווהספר לרופא שלך אם   "(.תופעות לוואי, " 4עקב הנזק הנגרם לתאי אבובית הכליה )ראה סעיף 

 שברים. 

 

, ההשפעות של  צם. בסך הכלן מסת עובדלא הוא פלה( עלול לגרום גםי באטראחד המרכיבים  קסיל )טנופוביר דיסופרו  •

ספר    אינן ודאיות.כון העתידי לשבר במטופלים מבוגרים הסיעל ו  לטווח הארוך ות עצםעל בריא  קסילטנופוביר דיסופרו 

ן גבוה יותר  ורוזיס. מטופלים עם אוסטאופורוזיס נמצאים בסיכו אופ סובל מאוסטאתה  יודע שה לרופא שלך אם את

 לשברים. 

 

 יצד תשתמש באטריפלהכ .3
 

 ! חשוב להודיע לרופא או לרוקח אם הנך נוטל: 

- ... 
 ובחום.   כאב, תרופה המיועדת לטיפול במטמיזול -
 


