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Paxlovid
Ritonavir+ Nirmaltrelvir

•PAXLOVID  מתפנה בעיקר דרךCYP3A4
יפחיתו  ) CYP3A4)inducersתרופות המזרזות פעילות –

ויפגעו ביעילותהpaxlovid-את רמות ה

•Ritonavir מעכב חזק שלCYP3A4
CYP3A4יפחית פינוי תרופות המתפנות דרך –
......CYP3A4-מהתרופות מתפנות דרך ה50%מעל –

וזאת הסיבה שהזעיקו אותי



-מטרת ההרצאה
לעזור לרופא המטפל להחליט

PAXLOVIDלמי אסור לתת •
:PAXLOVIDלמי ניתן לתת •

ללא שינוי בטיפול התרופתי כרוני–
בתנאי שמשנים טיפול תרופתי כרוני–

תרופות שחובה להפסיק•
יש להפסיק טיפול כרוניPAXLOVIDכמה זמן לפני –
ניתן לחדש טיפול כרוניPAXLOVIDכמה זמן אחרי סיום –

PAXLOVID-תרופות שיש להפחית מינון תוך כדי טיפול ב•



Zoom Out



Cytochrome P450 system-simplified

תרופות ) לפרק(מערכת אנזימים שתפקידם לחמצן •
XENOBIOTICS-ו



Cytochrome P450 system-simplified

י  "עיכוב פעילות האנזים ע•
תחרות על איבר המטרה–
שינוי צורה ופעילות האנזים–
הרס מוחלט של האנזים–

י"זירוז פעילות האנזים ע•
יצור יתר של האנזים–

מתחיל ונגמר תוך שעות

מסתיים תוך כמה ימים

t1/2פעמים 5מסתיים אחרי 
של התרופה פלוס שבוע לפחות



פירוק ופינוי תרופות
Simplified

:לכל תרופה מסלול פירוק ופינוי ייחודי לה•
CYPדרך אחד או יותר מאנזימי –
CYPי אנזימים שאינם "ע–
שילוב ביניהם–

)לצואה(פינוי דרך המרה –
)  אחרי פירוק  או ללא צורך בפירוק(פינוי דרך השתן –





Zoom In



PAXLOVID-שימוש מושכל ב



PAXLOVID and CYP3A4 Inducers

!פשוט אסור-אין התלבטות



PAXLOVID and CYP3A4 Inducers

•CYP 3A4 inducers
PAXLOVID-גורמים לפירוק מהיר של ה–
COVIDמפחיתים משמעותית את היעילות כנגד –
מגבירים סיכון להתפתחות וריאנטים עמידים–

!לא יעזורinducer-הפסקת שימוש ב•
לוקח יותר משבוע לחזרת האנזים לפעילות רגילה–
!ימים5כ "הוא סהPAXLOVID-הטיפול ב–



PAXLOVID and CYP3A4 Inducers
 PAXLOVID-אסור להשתמש ב

– Anti cancer
• apalutamide (Ca prostate)

– Antiepileptic
• Carbamezapine
• Phenobarbital
• Phenytoin

– Antibiotic
• Rifampin

– Herbals
• St John wort ( , יבלת יוחנן

(פרע

שבועיים אחרי המנה האחרונה



PAXLOVID and CYP3A4 inhibition

•Ritonavir הוא מעכב חזק שלCYP3A4
) בעיקר(ישפיע במיוחד על תרופות שמתפנות בלעדית –

CYP3A4דרך 
חלופיותמטאבוליזםכמעט ולא ישפיע כאשר יש דרכי –

עם תרופה המתפנה בעיקר  RITONAVIRשילוב •
:עלול CYP3A4דרך 

מגיע לשיא עיכוב  ) (AUC, Cmin(לעלות רמות התרופה –
)ימים2-3אחרי 

להגביר סיכון לתופעות לוואי–



PAXLOVIDזה מקרה מיוחד

)ימים5(טיפול קצר מאד •
הפחתה משמעותית בסיכון  -יתרון ברור לחולה•

לתחלואה קשה ולמוות
מטופלים בתרופות PAXLOVID-מועמדים לטיפול ב•

למחלות כרוניות



Concentration

time

Add CYP3A4 inhibitor

Stop Medication

5X T1/2

CYP 3A4 inhibitor

Stop Medication+
Start CYP3A4inhibitor



העקרונות המנחים בכתיבת ההמלצות
לחולה המטופל בתרופות  PAXLOVIDניתן לתת •

CYP3A4המתפנות דרך  
לעיתים ביחד–
לשיקול דעתו  (לעיתים יש צורך להפסיק זמנית טיפול כרוני –

)של הרופא המטפל
לעיתים יש צורך להפחית זמנית מינון הטיפול הכרוני–

שעות אחרי הפסקת  PAXLOVID0-24-התחלת ה•
הטיפול הכרוני 

-שעות אחרי הפסקת ה24חידוש הטיפול הכרוני •
PAXLOVID)5X T1/2(



PAXLOVIDהצעות לגבי שילוב תרופות עם 

SuggestionT ½
hrs

Clinical 
effect

Effect of PAXDrugDrug
Class

Stop Alfuzocin
Start PAX 12hrs later
Restart 24 hrs after last PAX

10Low BPupAlfuzocinAlpha 
blocker

Stop amlodipine
Start PAX 12hrs later
Restart 24 hrs after last PAX

30-50Low BPupamlodipine

Calcium 
blocker

Stop amlodipine
Start PAX 12hrs later
Restart 24 hrs after last PAX

10hrsLow BPuplercanidipine

Cont. diltiazem
Monitor patient

Low BP, 
brady

up (25% 
only)

diltiazem

Stop nifedipine
Start Pax 12hrs later
Restart 24 hrs after last PAX

2-5Low BPupnifedipine

Presenter
Presentation Notes
Alfuzocin AUC X2Amlo effect cont 72 hrsNifedilong extended release so starts decreasing after 24hours



PAXLOVIDהצעות לגבי שילוב תרופות עם 
SuggestionT ½

hrs
Clinical 
effect

PAX
Effect

DrugDrug Class

Stop amiodarone
Start Pax 12hrs later
Restart 24 hrs after last PAX

58days

arrhythmias

upAmiodarone

Anti 
arrhythmic

Stop dronaderone
Start Pax 12hrs later
Restart 24 hrs after last PAX

20hrsupDronaderone

Do not use PAX12-
27hrs

upFlecainide

Do not use PAX5-8hrsupPropafenone

Do not use PAX10hrsupDisopyramide

Continue digoxin if renal 
function not changed
Monitor Patient
Use PAX as usual

40hrsupDigoxinCardiac
glycoside

Presenter
Presentation Notes
יש פה סיכון לאריטמיות ביום 2-3 להפסקת הטיפול בפלקאינייד ופרופנוןעיקר הפינוי של דיגוקסעין הוא כליתי. ה-AUC עולה ב-20% בלבד



PAXLOVIDהצעות לגבי שילוב תרופות עם 
SuggestionT ½

hrs
Clinical 
effect

PAX
Effect

DrugDrug Class

Continue warfarin
Monitor INR40INR

up/down
Up/
downWarfarin

Anti-
coagulants

Stop rivaroxaban, Consider 
enoxaparin, apixaban
Start PAX 12hrs later
Restart 24hrs after last PAX

10hrsbleedingupRivaroxaban

Stop lovastatin
Start PAX 12hours later
Restart after 24hrs last PAX

?

Rhabdo -
myolysisup

Simvastatin

Statins

Stop simvastatin
Start Pax 12hours later
Restart 24hrs after  last PAX

2hrsLovastatin

Consider temp stop
Use PAX
Restart 24hrs after last PAX

14hrsAtorvastatin

Decrease dose to 10mg 
daily during PAX treatment

20hrsRosuvastatin

Presenter
Presentation Notes
לשקול להעביר טיפול בסטטינים לקרסטור. אין לו כמעט פעילות CYP 3A4לאטורבסטין יש גם מנגנוני פינוי אחרים



PAXLOVIDהצעות לגבי שילוב תרופות עם 
SuggestionT ½

hrs
Clinical 
effect

PAX
Effect

DrugDrug Class

Don’t use when patient on 
PAX

Resp. 
DepressionupPethidine

Analgesics
Do not use PAX50hrsRenal 

failureupPiroxicam

Don’t use when patient on 
PAXResp

depression

up
Midazolam
(IV)

Hypnotic 
Sedatives

up
Midazolam 
(PO)

Decrease dose to 50%
Use PAX

10hrsSedation
up

Alprazolam

Decrease dose to 50%
Use PAX

3hrsSedationupBrotizolam

Use PAX
(clinically insignificant interaction)

3hrsupZolpidem



PAXLOVIDהצעות לגבי שילוב תרופות עם 

SuggestionT ½
hrs

Clinical 
effect

PAX
Effect

DrugDrug Class

Continue bupropion
Monitor patient

depressionDown 
(induct. 
CYP2B6)

Bupropion

Anti-
depressants Continue trazodone

Monitor patient
10hNausea 

hypotension
dizziness

upTrazodone

Do not use PAX55
QT 

prolongation

upPimozide
(orap)Anti 

psychotic
Do not use PAX12upClozapine

Presenter
Presentation Notes
לקלוזפין יש WITHDRAWAL EFFECT ולחכן לא מומלץ להפסיק



PAXLOVIDהצעות לגבי שילוב תרופות עם 
SuggestionClinical effectPAX

Effect
DrugDrug Class

Continue contraceptive plus 
additional method
Use PAX

(after 2 weeks)downEthinyl
estradiol

Contraceptive

Stop salmeterol
Start PAX 12hrs later
Restart 24hrs after last PAX

QT 
prolongation, 
tachy

upSalmeterolLABA

Use PAX Adverse effectsupSystemic 
corticosteroids

Renal/hepatic failure-Do not 
use PAX
Normal renal /hepatic-max 
colchicine dose 0.5mg/day
Resume normal dose 14days 
after last PAX

Colchicine toxUpColchicineAnti gout

Discontinue bosentan 36hrs 
before PAX
Restart 24hrs after last PAX

upBosentanEndothelin 
receptor 
antag.

Presenter
Presentation Notes
לקלוזפין יש WITHDRAWAL EFFECT ולחכן לא מומלץ להפסיק



PAXLOVIDהצעות לגבי שילוב תרופות עם 

SuggestionT ½
hrs

Clinical effectPAX
Effect

DrugDrug
Class

Stop clarithromycin-or reduce 
to 50-75%. Azi/roxithromycin
OK
Start PAX 24 hrs later
Restart 24hrs after last PAX

9QT prolongation
Decreased 
active 
metabolite

upclarithromycin

Anti 
infective

Stop erythro
Start PAX 12hrs later
Restart 24hrs after last PAX

3QT prolongationuperythromycin

Do not use PAXDown PAXRifampin

Use PAX
Monitor patients

5mupBedaquiline

Presenter
Presentation Notes
ה-BEDAQUILINE  זה בעיתי מעל 14 ימי טיפול זה לטיפול בשחפת



PAXLOVIDהצעות לגבי שילוב תרופות עם 

SuggestionT ½
hrs

Clinical effectPAX
Effect

DrugDrug
Class

Continue voriconazole
Use PAX

downvoriconazoleAnti 
fungal

Do not use PAX8Prolonged QTupketoconazole

Do not use PAXRitonavir downupisavuconazole

Do not use PAXDown active 
metab

upItraconazole

Monitor ALT
Use PAX

ALT elevationupZepatierAnti HCV

Use PAXVosevi

Use PAXRitonavir 
containing 
anti HCV

Presenter
Presentation Notes
V-RITONAVIR  עושה אינדוקציה של 3A4 אחרי שבועיים ולכן הירידה ברמות. במינון נמוך הירידה ב-AUC של 14% ירידה קלב בלבד



Anticancerהצעות לגבי שילוב 
PAXLOVIDעם 

Do not use PAXStop anticancer
Start PAX 48hrs later
Restart 24hrs after last 
dose PAX

Stop anticancer
Start PAX 24hrs later
Restart 24hrs after 
last dose PAX

Stop anticancer
Start PAX 12hrs later
Restart 24hrs after 
last dose PAX

ApalutamideCeritinibAbemaciclibDasatinib

vincristineNeratinibEncorafinib

NilotinibIbrutinib

Venetoclax

Vinblastine

Presenter
Presentation Notes
העקרון פה נקבע לפי זמן מחצית החיים. אם ארוך מדי אז אי אפשר להפסיק בזן בשביל לקחת PAX לוינקריסטין זה 48 שעות



Do not use PAX
SuggestionClinical effectPAX

Effect
DrugDrug Class

Do not use PAXhypotensionupSildenafil 
(revatio)

PDE5 inh

Do not use PAX 
Unless careful monitoring 
possible

Fatal resp depupFentanyl

Narcotics Do not use PAX 
Unless careful monitoring 
possible

withdrawaldownMethadone

Do not use PAXupCyclosporineImmuno-
supressants

Do not use PAXupTacrolimus

Do not use PAXupSirolimus

Presenter
Presentation Notes
vSILDENAFIL re kh,r j. rt,h



לסיכום

•PAXLOVID מעכב אתCYP3A4
יש לקחת בחשבון תרופות המתפנות בלעדית דרך  –

האנזים
הוצגו מספר אפשרויות המתבססות על עקרונות  –

וסיכוניםפרמקוקינטיים
הפסקה זמנית של טיפול כרוני•
הפחתת מינון זמנית של הטיפול הכרוני•
המשך הטיפול הכרוני ללא שינוי•
PAXLOVID-משימוש בהמנעות•



לסיכום

•PAXLOVIDי "מתפרק עCYP3A4
•PAXLOVID  אסור לשימוש בחולה המטופל בתרופה

המזרזת את האנזים
לא יהיה יעיל PAXLOVID-ה–
סיכון לפתח עמידות–
הפסקת זמנית של תרופה כזו לא תעזור–



הצעה מעשית 

?PAXLOVID-האם החולה זקוק ל1.

או תרופה  INDUCER-האם מטופל ב2.
אסורה

"  בעיתיות"הסתכל ברשימת התרופות ה3.
בעלון לרופא

האם ניתן להפסיק זמנית טיפול זה עבור  4.
?המטופל

מבוססות (פעל לפי ההמלצות שיצורפו 5.
י משרד הבריאות"ע) על מצגת זו

– Anti cancer
• apalutamide (Ca prostate)

– Antiepileptic
• Carbamezapine
• Phenobarbital
• Phenytoin

– Antibiotic
• Rifampin

– Herbals
• St John wort ( , יבלת יוחנן

(פרע

Drug

Sildenafil 
(revatio)

Fentanyl

Methadone

Cyclosporine

Tacrolimus

Sirolimus



תודה רבה  

ולכל היחידה  וראט'זלרוקחת הקלינית סשה •
לפרמקולוגיה קלינית במרכז רפואי שמיר 

לחברי הפרמקולוגים הקליניים שסייעו בגיבוש •
ההמלצות
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