Нуклеозидні інгібітори
зворотної транскриптази (НІЗТ)
Торгова назва

Добова доза,
дорослі

МНН, дозування

Ненуклеозидні інгібітори
зворотної транскриптази (ННІЗТ)

Мін. ціна у світі, USD,
за од. (табл/капс/мл) Примітка

Відекс
(на фото),
є генерики

діданозин DDI
125, 200, 250, 400 мг

<60 кг - 250 мг 1 раз на добу,
інформація недоступна
60 кг - 400 мг 1 раз на добу

Емтрива
(фото),
є генерики

емтрицитабін FTC
200 мг

200 мг 1 раз на добу

Епівір
(на фото),
є генерики

ламівудин 3TC
150 и 300 мг,
10 мг/мл (дит.)

150 мг 2 рази на добу
або 300 мг 1 раз на добу

Зерит
(на фото),
є генерики

ставудин D4T
30 мг, 40 мг

<60 кг - 30 мг 2 рази на добу,
інформація недоступна
60 кг - 40 мг 2 рази на добу

Зіаген
(на фото),
є генерики

абакавір АВС
300 мг
60 мг, 20 мг/мл (дит.)

Ретровір
(на фото),
є генерики

зидовудин AZT
250 мг, 300 мг
60, 100 мг (дит.)
10 мг/мл (дит.)

тенофовір ТDF
300 мг

300 мг 2 рази на добу
або 600 мг 1 раз на добу

300 мг 2 рази на добу

0,159 (250 мг)
0,096-0,117 (300 мг)
0,029-0,066 (60 мг)
0,046-0,102 (100 мг)
0,009-0,046 (10 мг/мл)

!

використовувати
тільки
у виняткових
випадках!!!

МНН, дозування

Добова доза,
дорослі

Мін. ціна у світі, USD,
за од. (табл/капс/мл)

тіпранавір TPV
250 мг

500 мг + RTV 200 мг
2 рази на добу

інформація недоступна

Інвіраза

саквінавір SQV
200 мг, 500 мг

1000 мг + RTV 100 мг
2 рази на добу

інформація недоступна

Презиста
(на фото),
є генерики

Реатаз
(на фото),
є генерики

Телзір

800 мг + RTV 200 мг
1 раз на добу або
400 мг + RTV 100 мг
2 рази на добу

0,507-0,182 (200/50 мг)
0,099-0,254 (100/25 мг)
0,101-0,203 (80/20 мг/мл)

дарунавір DRV
300, 400, 600, 800 мг

800 мг + RTV 100 мг
1 раз на добу
При резистентності:
600 мг + RTV 100 мг
2 рази на добу

0,555-0,589 (300 мг)
1,000 (400 мг)
1,110-1,500 (600 мг)

300 мг + RTV 100 мг
1 раз на добу
або 400 мг 1 раз на добу
(при непереносимості RTV);
з EFV - 400 мг + RTV
1 раз на добу,
з антагоністами рецептора H2
або TDF - 400 мг
+ RTV 100 мг 1 раз на добу

0,267 (100 мг)
0,367-0,564 (150 мг)
0,483-0,677 (200 мг)
0,533-0,733 (300 мг)

фосампренавір FPV
700 мг, суспензія 50 мг/мл

1400 мг 2 рази на добу або
1400 мг + RTV 200 мг
1 раз на добу,
Підсилювачі
ІП 100 мг
або 1400 мг + RTV
1 раз на добу, або 700 мг +
RTV 100 мг 2 рази на добу

200 мг 2 рази на добу або
400 мг 1 раз на добу

0,038-0,600 (200 мг таб)

Едюрант

рілпівірин RPV
25 мг

25 мг 1 раз на добу

інформація недоступна

Інтеленс

етравірин ETR
100 мг, 200 мг

200 мг 2 рази на добу

0,300-0,320 (100 мг)

Стокрін,
Сустіва
(на фото),
є генерики

ефавіренз EFV
600 мг, 200 мг
50, 100 мг и
30 мг/мл (дит.)

600 мг 1 раз на добу

0,106-0,650 (600 мг)
0,058-0,070 (200 мг)

Торгова назва

Tybost

ритонавір RTV або /r
100 мг, 80 мг/мл (дит.)

кобіцистат COBI або /c,
150 мг

залежить від ІП

150 мг 1 раз на добу
(с ATV 300 мг
або DRV 800 мг)

Атріпла
(на фото),
є генерики
Descovy

Genvoya

Евіплера,
Complera
Evotaz

МНН, дозування
ефавіренз EFV 600 мг +
емтрицитабін FTC 200 мг +
тенофовір TDF 300 мг
тенофовіру
алафенамід TAF 25 мг +
емтрицитабін FTC 200 мг
элвітегравір EVG 150 мг +
кобіцистат COBI 150 мг +
тенофовіру
алафенамід TAF10 мг +
емтрицитабін FTC 200 мг
тенофовір TDF 300 мг +
емтрицитабін FTC 200 мг +
рілпівірин 25 RPV
атазанавір ATV 300 мг +
кобіцистат COBI 150 мг

1 табл. 1 раз на добу

1 табл. 1 раз на добу

1 табл. 1 раз на добу

Примітка

400 мг 2 рази на добу

Тівікай

долутегравір DTG
50 мг

інформація недоступна

1 табл. 1 раз на добу

інформація недоступна

1 табл. 1 раз на добу

інформація недоступна

схвалений
в США
і ЄС

інформація недоступна

маравірок MVC
150 мг або 300 мг

150 мг 2 рази на добу або
300 мг 2 злиття
рази на добу,
Інгібітори
або 600 мг 2 рази на добу

інформація недоступна

Інгібітори злиття
Фузеон

T-20 , енфувіртід ENF
90 мг

Ін'єкції 90 мг 2 рази на добу

інформація недоступна

Рекомендовані схеми лікування ВООЗ
Зведені рекомендації по використанню антиретровірусних препаратів
для лікування і профілактики ВІЛ-інфекції, червень 2016 року

Схеми першого ряду

Дорослі

схвалений
в США
і ЄС

жінки
і жінки,
що годують
груддю
Примітка

Підлітки

0,433-2,830
інформація недоступна

50 мг 1 раз на добу;
в поєднанні с EFV, FPV/RTV,
Інгібітори CCR5
TPV/RTV або рифампіном:
50 мг 2 рази на добу

Примітка

Інгібітори CCR5

Комбіновані препарати
з фіксованим дозуванням (КФД)
Торгова назва

0,925 (400 мг)

ралтегравір RAL
400 мг

0,114-0,433 (100 мг)
0,091 (80 мг/мл)

Мін. ціна у світі, USD,
за од. (табл/капс/мл)

інформація недоступна

Ісентрес

Вагітні

Добова доза,
дорослі

Мін. ціна у світі, USD,
за од. (табл/капс/мл)

елвітегравір EVG
85 мг и 150 мг

Примітка

інформація недоступна

інформація недоступна

Добова доза,
дорослі

Vitekta

Підсилювачі ІП
Норвір
(на фото),
є генерики

МНН, дозування

З ATV/RTV або LPV/RTV:
85 мг 1 раз на добу.
З DRV/RTV, FPV/RTV
або TPV/RTV:
150 мг 1 раз на добу

Целзентрі

лопінавір + рітонавір
LPV/r: 200/50 мг
100/25 мг;
80/20 мг/мл (дит.)

атазанавір ATV
100, 150, 200, 300 мг
порошок 180 гр

невірапін NVP
200 мг

0,132-1,000 (300 мг)

Аптівус

Калетра
(на фото),
Алувія
є генерики

Мін. ціна у світі, USD,
за од. (табл/капс/мл)

Інгібитори інтегрази (ІІ)

Інгібітори протеази (ІП)
Торгова назва

Добова доза,
дорослі

Вірамун
(на фото),
є генерики

0,033-0,103 (150 мг)
0,058-0,167 (300 мг)
0,008-0,047 (10 мг/мл)

0,204-0,304 (300 мг)
0,083-0,100 (60 мг)
0,036-0,081 (20 мг/мл)

300 мг 1 раз на добу

МНН, дозування

0,200 (200 мг)

Нуклеотидні інгібітори
зворотної транскриптази (НтІЗТ)
Віреад
(на фото),
є генерики

Торгова назва

схвалений
в США
і ЄС
схвалений
в США
і ЄС

схвалений
в США
і ЄС

Ківекса
(на фото),
є генерики

абакавір ABC 600 мг +
ламівудин 3TC 300 мг
60/30 мг (дит.)

1 табл. 1 раз на добу

Комбівір
(на фото),
є генерики

зидовудин AZT 300 мг +
ламівудин 3TC 150 мг
60/30 мг (дит.)

1 табл. 2 рази на добу

0,115-0,208 (300/150 мг)
0,038-0,050 (60/30 мг)

Odefsey

рілпівірин RPV 25 мг +
тенофовіру
алафенамід TAF 25 мг +
емтрицитабін FTC 200 мг

1 табл. 1 раз на добу

інформація недоступна

схвалений
в США
і ЄС

Rezolsta
(Prezcobix
в США)

дарунавір DRV 800 мг +
кобіцистат COBI 150 мг

1 табл. 1 раз на добу

інформація недоступна

схвалений
в США
і ЄС

Stribild

елвітегравір EVG 150 мг +
кобіцистат COB 150 мг +
емтрицитабін FTC 200 мг +
тенофовір TDF 300 мг

1 табл. 1 раз на добу

інформація недоступна

схвалений
в США
і ЄС

Тризивир
(на фото),
є генерики

зидовудин AZT 300 мг +
ламівудин 3TC 150 мг +
абакавір АВС 300 мг

1 табл. 2 рази на добу

0,433-0,512

Triumeq

долутегравир DTG 50 мг +
абакавир ABC 600 мг +
ламивудин 3TC 300 мг

1 табл. 1 раз на добу

інформація недоступна

Трувада
(на фото),
є генерики

тенофовір TDF 300 мг +
емтрицитабін FTC 200 мг

1 табл. 1 раз на добу

0,203-1,500

Діти
від 3
до 10 років

0,533-0,624 (600/300 мг)
0,088-0,157 (60/30 мг)

схвалений
в США
і ЄС

Діти
до 3 років

Рекомендована схема:
тенофовір + ламівудин
(або емтрицитабін) + ефавіренз (КФД)
Альтернативні схеми [a, b]:
1) зидовудин + ламівудин +
ефавіренз (або невірапін)
2) тенофовір + ламівудин
(або емтрицитабін) + долутегравір [c]
3) тенофовір + ламівудин
(або емтрицитабін) +
ефавіренз 400 мг [c, e]
4) тенофовір + ламівудин
(або емтрицитабін) + невірапін

Рекомендована схема:
тенофовір + ламівудин
(або емтрицитабін) + ефавіренз
Альтернативні схеми:
1) зидовудин + ламівудин +
ефавіренз (або невірапін)
2) тенофовір + ламівудин
(або емтрицитабін) + невірапін
Рекомендована схема:
тенофовір + ламівудин
(або емтрицитабін) + ефавіренз
Альтернативні схеми:
1) зидовудин + ламівудин +
ефавіренз (або невірапін)
2) тенофовір (або абакавір) + ламівудин
(або емтрицитабін) +
долутегравір [c, d]
3) тенофовір (або абакавір) + ламівудин
(або емтрицитабін) +
ефавіренз 400 мг [c, d, e]
4) тенофовір (або абакавір) + ламівудин
(або емтрицитабін) + невірапін
Рекомендована схема:
абакавір + ламівудин + ефавіренз
Альтернативні схеми:
1) абакавір + ламівудин + невірапін
2) зидовудин + ламівудин +
ефавіренз (або невірапін)
3) тенофовір + ламівудин
(або емтрицитабін) +
ефавіренз (або невірапін)

Рекомендована схема:
абакавір (або зидовудин) + ламівудин
+ лопінавір/ ритонавір
Альтернативна схема:
абакавір (або зидовудин) +
ламівудин + невірапін

Схеми третього ряду
для дорослих, підлітків,
вагітних жінок та дітей

Схеми другого ряду
для дорослих, підлітків,
вагітних жінок та дітей
Після невдачі схеми з 2 НІЗТ +
ефавіренз:
2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір
або лопінавір/ ритонавір [f]

дарунавір/ ритонавір [g] +
долутегравір [h] (або ралтегравір)
+/- 1-2 НІЗТ

2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір [g]
Після невдачі схеми з 2 НІЗТ +
долутегравір:
2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір
або лопінавір/ ритонавір

дарунавір/ ритонавір [g] +
2 НІЗТ +/- ННІЗТ

2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір

Оптимізація схеми лікування після
визначення будови РНК вірусу

Після невдачі схеми з 2 НІЗТ +
ефавіренз:
2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір
або лопінавір/ ритонавір [f]

дарунавір/ ритонавір [g] +
долутегравір [h] (або ралтегравір)
+/- 1-2 НІЗТ

2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір
Підлітки старше 10 років
Після невдачі схеми з 2 НІЗТ +
ефавіренз:
2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір
або лопінавір/ ритонавір [f]

Дарунавір/ ритонавір [h] +
долутегравір [g] (або ралтегравір)
+/- 1-2 НІЗТ

2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір [g]
Після невдачі схеми з 2 НІЗТ +
долутегравір:
2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір
або лопінавір/ ритонавір

Дарунавір/ ритонавір + 2 НІЗТ
+/- ННІЗТ

2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір

Оптимізація схеми лікування після
визначення будови РНК вірусу

Діти від 0 до 10 років:
Після невдачі схеми з 2 НІЗТ +
лопінавір/ ритонавір:
до 3 років: 2 НІЗТ + ралтегравір [i]

1) ралтегравір (або долутегравір) [k]
+2 НІЗТ
2) дарунавір/ ритонавір [l]+ 2 НІЗТ
3) дарунавір/ ритонавір [l] +
ралтегравір (або долутегравір)
+/- 1-2 НІЗТ [k]

старше 3 років: 2 НІЗТ + ефавіренз
або ралтегравір
Після невдачі схеми з 2 НІЗТ +
ефавіренз:
2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір [j]
або лопінавір/ ритонавір

[a] Необхідно припинити використання ставудина в схемах 1 ряду для лікування дорослих та підлітків
[b] В деяких випадках можна використовувати абакавірабопідсиленіІП (атазанавір/ритонавір, дарунавір/ритонавір, лопінавір/ритонавір)
[c] Дані по безпеці і ефективності долутегравіра іефавіренза 400 мг при використанні в схемах лікування вагітних,
людей з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ і підлітків молодших 12 років поки що недоступні
[d]Умовна рекомендація, середня якість доказів
[e]Знижене дозуванняефавіренза (400 мг/день)
[f] У якості альтернативної схеми другого ряду для лікування дорослих і підлітків можна використовувати ралтегравір + лопінавір/ритонавір
[g] Рекомендоване дозування препарату дарунавір/ритонавірдля пациентів здосвідом лікування ІП повинне бути 600 мг/100 мг два разина день
[h] Дані по безпеці і ефективності долутегравіра для підлітків молодших 12 років і вагітних жінок поки що недоступні
[i] Якщоралтегравір недоступний, заміна схеми не рекомендована (див. повну версію Рекомендацій)
[j] Атазанавір/ритонавір може використовуватися для лікування дітей старших 3 місяців (див. повну версію Рекомендацій)
[k]Якщо долутегравір недоступний, для дітей, які потерпіли невдачу лікування схемами другого ряду на основі ІП і в схемах
котрих не було ралтегравіру, можна використовувати ралтегравір (див. повну версію Рекомендацій)
[l] Не рекомендоване використання дарунавіру/ритонавіру для дітей молодших 3 років

Таблиці складені на основі інформації, отриманої з відкритих джерел, і розроблені виключно для ознайомчих цілей. При розробці використані матеріали http://i-base.info. Інформація про добове дозування і кратність прийому отримана з сайту https://www.drugs.com. *Генерик – лікарський засіб, який продається під непатентованою або запатентованою назвою, яка відрізняється від фірмової назви розробника препарату,
і містить таку ж саму діючу речовину, що і лікарський засіб-оригінал, і призначений для лікування тих же самих станів хвороби. **Остаточне рішення щодо схеми лікування і режиму прийому приймає лікар. ***Мінімальні ціни на препарати вказані станом на липень 2013 року, дані отримані з сайту http://msfaccess.org. Плакат оновлено у вересні 2016 року

-

