
INFORMAȚII DE PRESCRIERE
Lamivudină 150 mg/Zidovudină 300 mg comprimate ambalate

cu Efavirenz 600 mg comprimate

RXnumai

AVERTIZĂRI:

ZIDOVUDINA A FOST ASOCIATĂ CU TOXICITATE HEMATOLOGICĂ, INCLUSIV 
NEUTROPENIE ȘI ANEMIE SEVERĂ, ÎN special LA PACIENȚII CU BOALA HIV 
AVANSATĂ (VEZI ATENȚIUNI). UTILIZAREA PRELUNGATA A ZIDOVUDINEI A FOST 
ASOCIAT CU MIOPATIA SIMPTOMATICĂ.

ACIDOZA LACTICĂ ȘI HEPATOMEGALIE SEVERĂ CU STEATOZĂ, INCLUSIV CAZURI 
LETAL, AU FOST RAPORTATE CU UTILIZAREA ANALOGILOR NUCLEOZIDI SINGURI 
SAU ÎN COMBINAȚIE, INCLUSIV LAMIVUDINĂ, ZIDOVUDINĂ ȘI ALTE 
ANTIRETROVIRALE (VEZI AVERTIZĂRI).

EXACCERBAȚII ACUTE SEVERE ALE HEPATITEI B AU FOST RAPORTATE LA PACIENȚI 
CARE SUNT COINFECTAȚI CU VIRUSUL HEPATITEI B (VHB) ȘI HIV ȘI AU ÎNTRUPUT 
LAMIVUDINĂ, CARE ESTE O COMPONENTĂ A LAMIVUDINĂ/ZIDOVUDINĂ. FUNCȚIA 
HEPATICĂ TREBUIE MONITORIZATĂ ÎN APROASA CU URMARARE ATĂ CLINICĂ ȘI DE 
LABORATOR PENTRU CELE MÂN CÂTATE LUNI, LA PACIENȚII CARE ÎNTRERUPTĂ 
COMBILETE LAMIVUDINĂ/ZIDOVUDINĂ ȘI SUNT COINFECTAȚI CU HIV ȘI HBV. DACĂ 
ESTE NECESAR, INIȚIAREA TERAPIEI ANTI-HEPATITA B POATE FI GARANTATĂ (VEZI 
AVERTIZĂRI).

DESCRIERE
Tablete de lamivudină/zidovudină:

Comprimatele Lamivudină/zidovudină sunt comprimate combinate care conțin lamivudină și zidovudină. 

Lamivudina și zidovudina sunt analogi nucleozidici sintetici cu activitate împotriva HIV.

Comprimatele de lamivudină/zidovudină sunt pentru administrare orală. Fiecare comprimat de 

lamivudină/zidovudină conține ingredientele active 150 mg lamivudină, 300 mg zidovudină și
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ingrediente inactive celuloză microcristalină, amidon glicolat de sodiu, povidonă, dioxid de 

siliciu coloidal, talc, stearat de magneziu, colorant Opadry white (Y-1-7000), apă purificată și 

alcool izopropilic. Opadry alb conține hidroxipropil metilceluloză 2910/hipromeloză 5cP, 

dioxid de titan, polietilen glicol 400 (Macrogol).

Lamivudină:Denumirea chimică a lamivudinei este (-)-1-[(2R,5S)-2-(Hidroximetil)-1,3-
oxatiolan-5-il]citozină Lamivudina este (-)enantiomerul unui analog dideoxi al citidinei. 
Lamivudina a mai fost denumită (-)2′,3′-dideoxi, 3′-tiacitidină. Are formula moleculară C8

H11N3O3S și   o greutate moleculară de 229,26. Are următoarea formulă structurală:

Lamivudina este un solid cristalin alb până la aproape alb, cu o solubilitate de aproximativ 70 mg/ml în apă la 

20°C.

Zidovudină:Denumirea chimică a zidovudinei este 3'-azido-3'-deoxitimidină. Are formula 

moleculară C10H13N5O4și o greutate moleculară de 267,24. Are următoarea formulă structurală:

Zidovudina este un solid cristalin alb până la bej, inodor, cu o solubilitate de 20,1 mg/ml în apă la 25°C.

Tablete de efavirenz:

Efavirenz este un virus al imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) specific, non-nucleozidic, inhibitor al 

transcriptazei inverse (NNRTI).
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Efavirenz este disponibil sub formă de comprimate filmate pentru administrare orală, 

conținând 600 mg efavirenz și următoarele ingrediente inactive: croscarmeloză sodică, 

hidroxipropil celuloză, lactoză monohidrat, stearat de magneziu, celuloză microcristalină și 

lauril sulfat de sodiu. Acoperirea filmului conține Opadry®Maro. Opadry®Brown conține HPMC 

2910/Hipromeloză, dioxid de titan, macrogol/PEG 400, oxid de fier galben, oxid de fier roșu și 

oxid de fier negru.

Efavirenz este descris chimic ca (S)-6-clor-4-(ciclopropiletinil)-1,4-dihidro-4-
(trifluormetil)-2H-3,1-benzoxazin-2-onă.
Formula sa empirică este C14H9ClF3NU2iar formula sa structurală este:

Efavirenz este o pulbere cristalină albă până la ușor roz, cu o masă moleculară de 315,68. Este 

practic insolubil în apă (<10 µg/mL).

MICROBIOLOGIE:
Mecanism de acțiune:

Lamivudină:Lamivudina este un analog nucleozidic sintetic. Intracelular, lamivudina este 
fosforilată la metabolitul său activ 5-trifosfat, lamivudină trifosfat (3TC-TP). Principalul mod 
de acțiune al 3TC-TP este inhibarea transcriptazei inverse (RT) HIV-1 prin terminarea lanțului 
ADN după încorporarea analogului nucleozidic în ADN viral. 3TC-TP este un inhibitor slab al 
ADN polimerazelor celulare α, β și γ.
Zidovudină:Zidovudina este un analog nucleozidic sintetic. Intracelular, zidovudina este 

fosforilată la metabolitul său activ 5′-trifosfat, zidovudină trifosfat (ZDV-TP). Modul principal de 

acțiune al ZDV-TP este inhibarea RT prin terminarea lanțului ADN după încorporarea analogului 

nucleotid. ZDV-TP este un inhibitor slab al ADN polimerazei celulare α și γ și s-a raportat că este 

încorporat în ADN-ul celulelor din cultură. Efavirenz:Efavirenz (EFV) este un inhibitor non-

nucleozidic de revers transcriptază (NNRTI) al virusului imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1). 

Activitatea EFV este mediată predominant de necompetitive
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inhibarea revers transcriptazei (RT) HIV-1. HIV-2 RT și ADN polimerazele celulare umane α, β, γ și 

5 nu sunt inhibate de EFV.

Activitate antivirală:

Lamivudină/Zidovudină:În celulele MT-4 infectate cu HIV-1, lamivudina în combinație cu zidovudină în 

diferite proporții a avut activitate antiretrovială sinergică.

Lamivudină:Activitatea antivirală a lamivudinei împotriva HIV-1 a fost evaluată într-un număr de linii 

celulare (inclusiv monocite și limfocite din sângele periferic uman proaspăt) utilizând teste standard de 

sensibilitate. EC50valorile (50% concentrații eficiente) au fost în intervalul de la 0,003 la 15 μM (1 μM = 

0,23 mcg/mL). HIV de la subiecți naivi la terapie fără mutații asociate cu rezistența a dat EC mediană50

valori de 0,426 µM (interval: 0,200 până la 2,007 µM) de la Virco (n = 93 de probe de bază din 

COLA40263) și 2,35 µM (1,44 până la 4,08 µM) de la Monogram Biosciences (n = 135 de probe de bază 

ESS din ESS30009). CE50valorile lamivudinei împotriva diferitelor clade HIV-1 (AG) au variat între 0,001 și 

0,120 pM și față de izolatele HIV-2 între 0,003 și 0,120 pM în celulele mononucleare din sângele 

periferic. Ribavirina (50μM) a scăzut activitatea anti-HIV-1 a lamivudinei de 3,5 ori în celulele MT-4.

Zidovudina:Activitatea antivirală a zidovudinei împotriva HIV-1 a fost evaluată într-un număr de 

linii celulare (inclusiv monocite și limfocite din sângele periferic uman proaspăt). CE50și EC90

valorile pentru zidovudină au fost 0,01 până la 0,49 uM (1 uM = 0,27 mcg/mL) și, respectiv, 0,1 până 

la 9 uM. HIV de la subiecți naivi la terapie fără mutații asociate cu rezistența a dat EC mediană50

valori de 0,011 µM (interval: 0,005 până la 0,110 µM) de la Virco (n = 93 de probe de bază din 

COLA40263) și 0,02 µM (0,01 până la 0,03 µM) de la Monogram Biosciences (n = 135 de eșantioane 

de bază ESS3000). CE50valorile zidovudinei împotriva diferitelor clade HIV-1 (AG) au variat de la 

0,00018 la 0,02 pM și față de izolatele HIV-2 de la 0,00049 la 0,004 pM. În studiile de combinație de 

medicamente pe culturi celulare, zidovudina demonstrează activitate sinergică cu inhibitorii 

nucleozidici ai revers transcriptazei (NRTI) abacavir, didanozină, lamivudină și zalcitabină; inhibitorii 

non-nucleozidici de revers transcriptază (INNTI) delavirdină și nevirapină; şi inhibitorii de protează 

(IP) indinavir, nelfinavir, ritonavir şi saquinavir; și activitate aditivă cu interferon alfa. Sa constatat 

că ribavirina inhibă fosforilarea zidovudinei în cultura celulară.

Efavirenz:Concentrația de inhibare a EFVin vitroreplicarea tulpinilor de tip sălbatic adaptate de laborator și a 

izolatelor clinice cu 90-95% (IC90-95) a variat de la 1,7 la 25 nM în liniile celulare limfoblastice, celulele 

mononucleare din sângele periferic (PBMC) și culturile de macrofage/monocite. EFV
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a demonstrat activitate antivirală împotriva majorității izolatelor non-clade B (subtipurile A, AE, AG, C, D, F, G, 

J, N), dar a avut o activitate antivirală redusă împotriva virusurilor de grup O. EFV a demonstrat activitate 

antivirală aditivă fără citotoxicitate împotriva HIV-1 în cultura celulară atunci când a fost combinat cu INNRT 

delavirdină (DLV) și nevirapină (NVP), INRT (abacavir, didanozină, emtricitabină, lamivudină [LAM], stavudină, 

tenofovir, zalcitabină, zidovudină. ZDV]), IP (amprenavir, indinavir [IDV], lopinavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir) și inhibitorul de fuziune enfuvirtida. EFV a demonstrat aditiv la activitatea antivirală antagonistăin 

vitrocu atazanavir. EFV nu a fost antagonist cu adefovir, utilizat pentru tratamentul infecției cu virusul 

hepatitei B, sau cu ribavirina, utilizat în asociere cu interferonul pentru tratamentul infecției cu virusul 

hepatitei C.

Rezistenţă:

Lamivudină/Zidovudină administrată ca formulări separate:La pacienții care primesc lamivudină 

în monoterapie sau terapie combinată cu lamivudină plus zidovudină, izolatele HIV-1 de la 

majoritatea pacienților au devenit rezistente fenotipic și genotipic la lamivudină în decurs de 12 

săptămâni. La unii pacienţi cu virus rezistent la zidovudină la momentul iniţial, sensibilitatea 

fenotipică la zidovudină a fost restabilită după 12 săptămâni de tratament cu lamivudină şi 

zidovudină. Terapia combinată cu lamivudină plus zidovudină a întârziat apariția mutațiilor care 

conferă rezistență la zidovudină.

Tulpinile HIV-1 rezistente atât la lamivudină, cât și la zidovudină au fost izolate de la pacienți după un 

tratament prelungit cu lamivudină/zidovudină. Rezistența dublă a necesitat prezența mai multor 

mutații, dintre care cea mai esențială poate fi G333E. Incidența rezistenței duale și durata terapiei 

combinate necesare înainte de apariția rezistenței duble sunt necunoscute.

Lamivudină:Izolatele HIV-1 rezistente la lamivudină au fost selectate în cultură celulară și au fost, 

de asemenea, recuperate de la pacienți tratați cu lamivudină sau lamivudină plus zidovudină. 

Analiza genotipică a izolatelor rezistente selectate în culturi celulare și recuperate de la pacienții 

tratați cu lamivudină a arătat că rezistența s-a datorat unei substituții specifice de aminoacizi în 

transcriptaza inversă HIV-1 la codonul 184, schimbând metionina fie în izoleucină, fie în valină 

(M184V/ I).

Mutațiile din motivul polimerazei HBV YMDD au fost asociate cu o susceptibilitate redusă a 

HBV la lamivudină în cultura celulară. În studiile efectuate la pacienți non-infectați cu HIV cu 

hepatită cronică B, izolate de VHB cu mutații YMDD au fost detectate la unii pacienți care au 

primit lamivudină zilnic timp de 6 luni sau mai mult și au fost asociate cu dovezi de
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răspuns redus la tratament; mutante similare ale VHB au fost raportate la pacienții infectați 

cu HIV care au primit regimuri antiretrovirale care conțin lamivudină în prezența infecției 

concomitente cu virusul hepatitei B (veziPRECAUȚII).

Zidovudină:Izolatele HIV cu sensibilitate redusă la zidovudină au fost selectate în cultură celulară și au 

fost, de asemenea, recuperate de la pacienții tratați cu zidovudină. Analizele genotipice ale izolatelor 

selectate în culturi celulare și recuperate de la pacienții tratați cu zidovudină au evidențiat mutații ale 

genei HIV-1 RT care au ca rezultat substituții de 6 aminoacizi (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y sau F și 

K219Q) care conferă zidovudină rezistenţă. În general, niveluri mai mari de rezistență au fost asociate cu 

un număr mai mare de mutații.

Efavirenz:Izolatele HIV-1 cu susceptibilitate redusă la EFV (creștere de 380 de ori a CI90

valoare) a apărut rapid subin vitroselecţie. Caracterizarea genotipică a acestor virusuri a 

identificat mutații care au ca rezultat substituții unice de aminoacizi L100I sau V179D, 

substituții duble L100I/V108I și substituții triple L100I/V179D/Y181C în RT.

Izolate clinice cu sensibilitate redusăin vitrola EFV au fost obținute. Una sau mai multe substituții RT la 

pozițiile de aminoacizi 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 și 227 au fost observate la pacienții care 

nu au eșuat tratamentul cu EFV în combinație cu IDV sau cu ZDV plus LAM. Mutația K103N a fost cea mai 

frecvent observată. Supravegherea pe termen lung a rezistenței (în medie 52 de săptămâni, interval 

4-106 săptămâni) a analizat 28 de izolate de eșec virologic și de referință care se potrivesc. Șaizeci și unu 

la sută (17/28) dintre aceste izolate de eșec au avut o susceptibilitate scăzută la EFVin vitrocu o modificare 

mediană de 88 de ori a susceptibilității EFV (IC50valoare) din referință. Cea mai frecventă mutație NNRTI 

care s-a dezvoltat la aceste izolate de pacienți a fost K103N (54%). Alte mutații NNRTI care s-au dezvoltat 

au inclus L100I (7%), K101E/Q/R (14%), V108I (11%), G190S/T/A (7%), P225H (18%) și M230I/L (11). %).

REZISTENTA ÎNcrucișată: S-a observat rezistență încrucișată în rândul INRT. Lamivudină/

Zidovudină:Nu a fost raportată rezistență încrucișată între lamivudină și zidovudină. La unii 

pacienți tratați cu lamivudină în monoterapie sau în asociere cu zidovudină, au apărut izolate cu o 

mutație la codonul 184, care conferă rezistență la lamivudină. Rezistența încrucișată la abacavir, 

didanozină, tenofovir și zalcitabină a fost observată la unii pacienți care dețin izolate HIV-1 

rezistente la lamivudină. La unii pacienţi trataţi cu zidovudină plus didanozină sau zalcitabină, au 

apărut izolate rezistente la mai multe medicamente, inclusiv lamivudină (vezi mai jos sub 

Zidovudină).
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Lamivudină:Vezi Lamivudină Plus Zidovudină (mai sus).

Zidovudina:Într-un studiu pe 167 de pacienți infectați cu HIV, izolate (n = 2) cu rezistență la 

didanozină, lamivudină, stavudină, zalcitabină și zidovudină au fost recuperate de la pacienți 

tratați timp de ≥ 1 an cu zidovudină plus didanozină sau zidovudină plus zalcitabină. Modelul 

mutațiilor asociate rezistenței cu astfel de terapii combinate a fost diferit (A62V, V75I, F77L, 

F116Y, Q151M) de modelul cu monoterapia cu zidovudină, mutația Q151M fiind cel mai 

frecvent asociată cu rezistența la mai multe medicamente. Mutația de la codonul 151 în 

combinație cu mutațiile de la 62, 75, 77 și 116 are ca rezultat un virus cu sensibilitate redusă 

la didanozină, lamivudină, stavudină, zalcitabină și zidovudină. Mutațiile analogului timidinei 

(TAM) sunt selectate de zidovudină și conferă rezistență încrucișată la abacavir, didanozină, 

stavudină, tenofovir,

Efavirenz:A fost observată rezistență încrucișată între INNRT. Izolatele clinice caracterizate 

anterior ca rezistente la EFV au fost, de asemenea, rezistente fenotipicin vitrola DLV și NVP în 

comparație cu valoarea inițială. Izolate virale clinice rezistente la DLV și/sau NVP cu substituții 

asociate cu rezistența la NNRTI (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, G190X, 

P225H, F227L sau M230L au o susceptibilitate redusă la EFD)in vitro. Mai mult de 90% dintre 

izolatele clinice rezistente la NRTI testatein vitrosusceptibilitate păstrată la EFV. FARMACOLOGIE 

CLINICĂ

FARMACOCINETICA LA ADULTI:
Lamivudină/Zidovudină comprimat:Strides Lamivudină 150 mg/Zidovudină 300 mg Comprimatele care 

conțin lamivudină 150 mg și zidovudină 300 mg sunt bioechivalente cu Combivir®comprimate care conțin 

lamivudină 150 mg / zidovudină 300 mg (produs de GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC 27709. 

SUA) atunci când sunt administrate în stare de post.

Efavirenz Tablet:Comprimatul de efavirenz ambalat Strides care conține 600 mg de efavirenz este 

bioechivalent cu Sustiva®Tabletă care conține 600 mg de Efavirenz (fabricat de Bristol-Myers Squibb 

Company, Princeton, NJ 08543 SUA), în stare de post.

Lamivudină:Proprietățile farmacocinetice ale lamivudinei la pacienții aflați în jeun sunt rezumate în 

Tabelul 1. După administrarea orală, lamivudina este absorbită rapid și distribuită pe scară largă. 

Legarea de proteinele plasmatice este scăzută. Aproximativ 70% dintr-o doză intravenoasă de 

lamivudină este recuperată sub formă de medicament nemodificat în urină. Metabolizarea lamivudinei 

este o cale minoră de eliminare. La om, singurul metabolit cunoscut este metabolitul trans-sulfoxid
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(aproximativ 5% dintr-o doză orală după 12 ore). Concentrațiile serice ale acestui metabolit nu au 

fost determinate.

Zidovudină:Proprietățile farmacocinetice ale zidovudinei la pacienții aflați în jeun sunt rezumate în 

Tabelul 1. După administrarea orală, zidovudina este absorbită rapid și distribuită pe scară largă. 

Legarea de proteinele plasmatice este scăzută. Zidovudina este eliminată în principal prin 

metabolismul hepatic. Principalul metabolit al zidovudinei este 3′-azido-3′-deoxi-5′-O-β-

Dglucopiranuronosiltimidină (GZDV). Aria de sub curbă a GZDV (ASC) este de aproximativ 3 ori mai 

mare decât ASC a zidovudinei. Recuperarea urinară a zidovudinei și a GZDV reprezintă 14% și, 

respectiv, 74% din doza după administrarea orală. Un al doilea metabolit, 3′-amino-3′-deoxitimidină 

(AMT), a fost identificat în plasmă. ASC AMT a fost o cincime din ASC a zidovudinei.

Tabelul 1: Parametrii farmacocinetici* pentru lamivudină și zidovudină la adulți

Parametru Lamivudină Zidovudina

Biodisponibilitate orală (%) 
Volumul aparent de
distribuție (L/kg)
Legarea proteinelor plasmatice (%) 
LCR: raport plasmatic†

Clearance-ul sistemic
(L/h/kg)
Clearance-ul renal (L/h/kg) Timpul de 

înjumătățire prin eliminare (h) ||

86 ± 16 n = 12 64 ± 10 n = 5

1,3 ± 0,4
<36
0,12 [0,04 până la 0,47] 
0,33 ± 0,06

n = 20 1,6 ± 0,6
<38
0,60 [0,04 până la 2,62] 
1,6 ± 0,6

n = 8

n= 38‡

n = 20
n = 39§

n = 6

0,22 ± 0,06
5 la 7

n = 20 0,34 ± 0,05
0,5 până la 3

n = 9

* Datele prezentate ca medie ± abatere standard, cu excepția cazului în care este menționat. 

†Media [interval].

‡ Copii.
§ Adulti.
|| Interval aproximativ.

Efavirenz:

Absorbție și biodisponibilitate:

Concentrațiile plasmatice maxime de efavirenz de 1,6-9,1 µM au fost atinse în 5 ore după doze orale 

unice de 100 mg până la 1600 mg administrate voluntarilor neinfectați. Creșteri legate de doză ale Cmaxși 

ASC au fost observate pentru doze de până la 1600 mg; creșterile au fost mai puțin decât proporționale 

sugerând o absorbție redusă la doze mai mari.
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La pacienții infectați cu HIV la starea de echilibru, media Cmax, înseamnă Cmin, iar ASC medie a fost proporțională 

cu doza după doze zilnice de 200 mg, 400 mg și 600 mg. Timpul până la vârful concentrațiilor plasmatice a fost 

de aproximativ 3-5 ore și concentrațiile plasmatice la starea de echilibru au fost atinse în 6-10 zile. La 35 de 

pacienți cărora li sa administrat efavirenz 600 mg o dată pe zi, C la starea de echilibrumaxa fost de 12,9 ± 3,7 µM 

(medie ± SD), C la starea de echilibrumina fost de 5,6 ± 3,2 uM, iar AUC a fost de 184 ± 73 uM•h. Distributie:

Efavirenz se leagă puternic (aproximativ 99,5-99,75%) de proteinele plasmatice umane, predominant albumină. 

La pacienții infectați cu HIV-1 (n=9) care au primit efavirenz 200 până la 600 mg o dată pe zi timp de cel puțin o 

lună, concentrațiile lichidului cefalorahidian au variat între 0,26 și 1,19% (în medie 0,69%) din concentrația 

plasmatică corespunzătoare. Această proporție este de aproximativ 3 ori mai mare decât fracția nelegată de 

proteine   (liberă) a efavirenzului din plasmă.

Metabolism:Studii la oameni șiin vitrostudiile care utilizează microzomi hepatici umani au 

demonstrat că efavirenz este metabolizat în principal de sistemul citocromului P450 în 

metaboliți hidroxilați, cu glucuronidarea ulterioară a acestor metaboliți hidroxilați. Acești 

metaboliți sunt în esență inactivi împotriva HIV-1. Thein vitrostudiile sugerează că CYP3A4 și 

CYP2B6 sunt izoenzimele majore responsabile pentru metabolizarea efavirenzului.

S-a demonstrat că efavirenz induce enzimele P450, ducând la inducerea propriului metabolism. Dozele multiple 

de 200-400 mg pe zi timp de 10 zile au dus la un grad de acumulare mai mic decât cel estimat (cu 22-42% mai 

mic) și un timp de înjumătățire terminal mai scurt de 40-55 ore (timp de înjumătățire plasmatică pentru o 

singură doză 52-76 ore). ).

Eliminare:Efavirenz are un timp de înjumătățire terminal de 52-76 ore după doze unice și 40-55 ore după 

doze multiple. A fost efectuat un studiu de bilanţ de masă/excreţie pe o lună utilizând 400 mg pe zi cu a14

Doza marcată cu C administrată în ziua 8. Aproximativ 14-34% din marcajul radioactiv a fost recuperat în 

urină și 16-61% a fost recuperat în fecale. Aproape toată excreția urinară a medicamentului radiomarcat 

a fost sub formă de metaboliți.

Efavirenz a reprezentat cea mai mare parte a radioactivității totale măsurate în fecale.

Efectul alimentelor asupra absorbției lamivudinei/zidovudinei ambalate cu comprimate de efavirenz:

Efectul alimentelor nu a fost evaluat pentru comprimatele de lamivudină/zidovudină ambalate împreună cu 

comprimatele de efavirenz. Prin urmare, comprimatele de lamivudină/zidovudină ambalate cu comprimate de 

efavirenz trebuie luate în condiţii de repaus alimentar.

Efectul alimentelor asupra absorbției efavirenzului:Administrarea unui singur efavirenz de 600 mg (Sustiva) cu o 

masă bogată în grăsimi/cu conținut ridicat de calorii (aproximativ 1000 kcal, 500-600 kcal din grăsimi) a fost asociată 

cu o creștere cu 28% a ASC medie∞de efavirenz și o creștere cu 79% a C medieimaxde efavirenz
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raportat la expunerile realizate în condiţii de post. (VedeaDOZAJ SI ADMINISTRAREși
PRECAUȚII: Informații pentru Pacienți.)

Farmacocinetica în populația specială cu 

insuficiență renală:

Comprimatele de lamivudină/zidovudină ambalate împreună cu comprimatele de efavirenz nu 

sunt recomandate pacienților cu insuficiență renală (clearance-ul creatininei <50 ml/min), deoarece 

comprimatele de lamivudină/zidovudină necesită ajustarea dozei în prezența insuficienței renale. 

(vezi PRECAUȚII și DOZE și ADMINISTRARE).

Insuficiență hepatică:

O reducere a dozei zilnice de zidovudină poate fi necesară la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară 

până la moderată sau cu ciroză hepatică. Lamivudină/zidovudină Comprimatele ambalate împreună 

cu efavirenz nu sunt recomandate pacienților cu insuficiență hepatică, deoarece nu sunt posibile 

ajustări ale dozei.

Efavirenz:: Farmacocinetica efavirenzului nu a fost studiată în mod adecvat la pacienții cu 

insuficiență hepatică (veziPRECAUȚII). Gen

Lamivudină și zidovudină: Un studiu de farmacocinetică la subiecți sănătoși de sex masculin (n = 12) și femei (n = 12) 

nu a evidențiat diferențe de gen în ceea ce privește expunerea la zidovudină (ASC∞) sau lamivudină ASC∞

normalizat pentru greutatea corporală

Efavirenz:Farmacocinetica efavirenzului la pacienți pare să fie similară între bărbați și 
femei.
Rasă
Lamivudină:Nu există diferențe rasiale semnificative în farmacocinetica lamivudinei. 

Zidovudină:Farmacocinetica zidovudinei în funcție de rasă nu a fost determinată. Efavirenz:

Farmacocinetica efavirenzului pare să fie similară în rândul grupurilor rasiale studiate.

Pacienți pediatrici

Combinația Lamivudină 150 mg/Zidovudină 300 mg comprimate ambalate cu Efavirenz 600 mg 

comprimate nu trebuie utilizată la subiecții cu vârsta < 12 ani și la cei cu greutatea < 40 kg. Pacienți 

geriatrici
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Combinația Lamivudină 150 mg/Zidovudină 300 mg comprimate ambalate cu Efavirenz 600 

mg comprimate nu a fost studiată la pacienții cu vârsta > 65 de ani (veziPRECAUȚII). Sarcina:

VedeaPRECAUȚII

Lamivudină și efavirenz:Nici o informatie disponibila.

Zidovudină:Farmacocinetica zidovudinei a fost studiată într-un studiu de fază 1 pe 8 femei în timpul 

ultimului trimestru de sarcină. Pe măsură ce sarcina a progresat, nu a existat nicio dovadă de acumulare 

de medicamente. Farmacocinetica zidovudinei a fost similară cu cea a adulților care nu sunt gravide. În 

concordanță cu transmiterea pasivă a medicamentului prin placentă, concentrațiile de zidovudină în 

plasma neonatală la naștere au fost în esență egale cu cele din plasma maternă la naștere. Deși datele 

sunt limitate, terapia de întreținere cu metadonă la 5 femei gravide nu pare să modifice farmacocinetica 

zidovudinei. La o populație adultă care nu este gravidă, a fost identificat un potențial de interacțiune (vezi 

FARMACOLOGIE CLINICĂ: Interacțiuni medicamentoase). Efavirenz:VedeaAVERTIZĂRI: Potenţial de risc 

pentru reproducere Mamele care alăptează:VedeaPRECAUȚII: Mamele care alăptează

Lamivudină:Probele de lapte matern obținute de la 20 de mame care au primit lamivudină în monoterapie 

(300 mg de două ori pe zi) sau terapie combinată (150 mg lamivudină de două ori pe zi și 300 mg 

zidovudină de două ori pe zi) au avut concentrații măsurabile de lamivudină.

Zidovudină:După administrarea unei doze unice de 200 mg zidovudină la 13 femei infectate cu 

HIV, concentrația medie de zidovudină a fost similară în laptele uman și ser.

Efavirenz:VedeaPRECAUȚII: Mamele care alăptează

Interacțiuni medicamentoase: (Vezi siPRECAUȚII: Interacțiuni medicamentoase) Lamivudină/zidovudină:

Nu s-au observat modificări semnificative clinic ale farmacocineticii lamivudinei sau zidovudinei la 12 pacienţi 

adulţi asimptomatici infectaţi cu HIV cărora li sa administrat o singură doză de zidovudină (200 mg) în asociere 

cu doze multiple de lamivudină (300 mg la 12 ore).
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Tabelul 2. Efectul medicamentelor administrate concomitent asupra ASC* a 

lamivudinei și zidovudinei Notă: MODIFICAREA DE RUTINĂ A DOZEI DE LAMIVUDINĂ ȘI 

ZIDOVUDINE NU SE GARANTĂ CU COADMINISTRAREA URMĂTOARELOR MEDICAMENTE.

Medicamente care pot modifica concentrațiile sanguine de lamivudină
Concentraţie

de
Coadministrat

Medicament

Lamivudină
ConcentratiiMedicament administrat concomitent

și Doza Lamivudină
Doza

n

AUC
Variabilitate

Nelfinavir
750 mg o dată la 8 ore x 7 până la 10 

zile

95% CI:
1% până la 20%

singur 150 mg 11 ↑AUC
10% ↔

Trimetoprim 160 mg/
Sulfametoxazol 800
mg zilnic x 5 zile

singur 300 mg 14 ↑AUC
43%

90% CI
32% la
55%

: ↔

Medicamente care pot modifica concentrațiile sanguine ale zidovudinei
Concentraţie

de
Coadministrat

Medicament

Medicament administrat concomitent

și Doza
Zidovudina

ConcentratiiZidovudina
Doza

n

Atovaquone
750 mg la 12 ore
cu mancare

Gamă
23% la
78%†

200 mg la 8 ore 14 ↑AUC
31% ↔
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Fluconazol
400 mg pe zi

95% CI:
54% până la 98%

200 mg la 8 ore 12 ↑AUC
74%

Neraportat

Gamă
16% la
64%†

Metadonă
30 până la 90 mg pe zi

200 mg la 4 ore 9 ↑AUC
43% ↔

Nelfinavir
750 mg o dată la 8 ore x 7 până la 10 

zile

↓AUC
35%

Gamă
28% până la 41%

singur 200 mg 11 ↔

Gamă
100% la
170%†

Probenecid
500 mg la 6 ore x 2 zile

2 mg/kg la 8 ore
x 3 zile

3 ↑AUC
106%

Neevaluat

Ritonavir
300 mg la 6 ore x 4 zile

200 mg la 8 ore
x 4 zile

9 ↓AUC
25%

95% CI:
15% până la 34%

↔

Acidul valproic
250 mg sau 500 mg la 8 ore 
x 4 zile

Gamă
64% la
130%†

100 mg la 8 ore
x 4 zile

6 ↑AUC
80% Neevaluat

↑=Crește;↓=Scădea;↔=nicio schimbare semnificativă;

AUC = aria sub curba concentrație în funcție de timp; CI = interval de încredere.

* Acest tabel nu include all inclusive. †Interval 

estimat al diferenței procentuale.

Ribavirina:Datele in vitro indică ribavirina reduce fosforilarea lamivudinei, stavudinei și zidovudinei. Cu 

toate acestea, nu a fost observată nicio interacțiune farmacocinetică (de exemplu, concentrații plasmatice 

sau concentrații intracelulare de metaboliți activi trifosforilați) sau farmacodinamică (de exemplu, 

pierderea supresiei virusului HIV/VHC) când ribavirină și lamivudină (n = 18), stavudină (n = 10) sau 

zidovudina (n = 6) au fost administrate concomitent ca parte a unui regim cu mai multe medicamente la un 

pacient co-infectat HIV/VHC (vezi AVERTIZĂRI).

Efavirenz:

Interacțiuni medicamentoase (vezi și CONTRAINDICAȚII și PRECAUȚII: Interacțiuni 

medicamentoase)

Efavirenz a fost demonstratin vivopentru a determina inducerea enzimelor hepatice, crescând 

astfel biotransformarea unor medicamente metabolizate de CYP3A4.In vitrostudiile au arătat că 

efavirenz a inhibat izoenzimele P450 2C9, 2C19 și 3A4 cu Kivalori (8,5-17 µM) în intervalul 

concentrațiilor plasmatice observate de efavirenz. Înin vitrostudii, efavirenz nu a inhibat CYP2E1 și 

a inhibat CYP2D6 și CYP1A2 (Kivalori 82-160 µM) numai la concentraţii mult peste cele atinse clinic. 

Se așteaptă ca efectele asupra activității CYP3A4 să fie similare între dozele de 200 mg, 400 mg și 

600 mg de efavirenz. Administrarea concomitentă de efavirenz cu medicamente metabolizate în 

principal de izoenzimele 2C9, 2C19 și 3A4 poate duce la modificarea plasmei
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concentrațiile medicamentului administrat concomitent. Este de așteptat ca medicamentele care induc 

activitatea CYP3A4 să mărească clearance-ul efavirenzului, ducând la scăderea concentrațiilor plasmatice.

Studiile privind interacțiunile medicamentoase au fost efectuate cu efavirenz și alte medicamente susceptibile de a fi 

administrate concomitent sau medicamente utilizate în mod obișnuit ca probe pentru interacțiunea farmacocinetică. 

Efectele administrării concomitente de efavirenz asupra ASC și Cmaxsunt rezumate în Tabelul 2 (efectul efavirenzului 

asupra altor medicamente) și Tabelul 3 (efectul altor medicamente asupra efavirenzului). Pentru informații privind 

recomandările clinice veziPRECAUȚII: Interacțiuni medicamentoase.

Tabelul 3: Efectul efavirenzului asupra plasmei C a medicamentelor administrate concomitentmax, AUC și Cmin

Amorțit
er de

Subiect
ts

Medicament administrat concomitent

(modificare medie procentuală)

AUC
(90% CI)

Coadministrat
Medicament

Efavirenz
Doza

Cmax Cmin
Doza (90% CI) (90% CI)

Atazanavir 400 mg pe zi cu
o masă ușoară
d 1-20

600 mg o dată pe zi

cu o lumină
masa d 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 mg o dată pe zi

d 1-6, atunci
300 mg o dată pe zi

d 7-20 cu
ritonavir
100 mg o dată pe zi și

o masă ușoară

600 mg o dată pe zi 2

h după
atazanavir
și
ritonavir
d 7-20

13 ↑ 14%A ↑ 39%A

(2-88%)
↑ 48%A

(24-76%)(↓ 17-↑
58%)

Indinavir 1000 mg q8h x
10 zile

600 mg x
10 zile

20

După dimineață
doza

↔b ↓ 33%b

(26-39%)
↓ 37%b

(26-46%)
↓ 46%b

(37-54%)
↓ 19%d

(↓ 36-↑ 3%)
↑ 20%

(8-34%)

↓ 39%b

(24-51%)
↓ 52%b

(47-57%)
↓ 57%b

(50-63%)
↓ 39%d

(3-62%)
↔

După după-amiază
doza

↔b

După seară
doza

↓ 29%b

(11-43%)
↔dLopinavir/ritonavir 400/100 mg

q12h x 9 zile
600 mg x
9 zile

11,7c

Nelfinavir 750 mg q8h x
7 zile

600 mg x
7 zile

10 ↑ 21%
(10-33%)
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Tabelul 3: Efectul efavirenzului asupra plasmei C a medicamentelor administrate concomitentmax, AUC și Cmin

Amorțit
er de

Subiect
ts

Medicament administrat concomitent

(modificare medie procentuală)

AUC
(90% CI)

Coadministrat
Medicament

Efavirenz
Doza

Cmax Cmin
Doza (90% CI) (90% CI)

metabolit
AG-1402

Ritonavir

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 mg q12h x
8 zile

600 mg x
10 zile

11

După doza AM ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86%) e

După doza PM ↑ 24%
(3-50%)e

Saquinavir
SGCf

1200 mg q8h x
10 zile

600 mg x
10 zile

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)e

↑ 265%
(37-873%)

↔

Lamivudină 150 mg q12h x
14 zile

600 mg x
14 zile

9

tenofovirg 300 mg o dată pe zi 600 mg x
14 zile

29

9

↔ ↔

Zidovudina 300 mg q12h x
14 zile

600 mg x
14 zile

↔ ↔ ↑ 225%
(43-640%)

N / AAzitromicină 600 mg singur
doza

400 mg x
7 zile

14 ↑ 22%
(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69%)
↔

↔

Claritromicină 500 mg q12h x
7 zile

400 mg x
7 zile

11 ↓ 39%
(30-46%)

↑ 34%
(18-53%)

↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

metabolit 14-OH

Fluconazol 200 mg x
7 zile

400 mg x
7 zile

10

18Itraconazol 200 mg q12h x
28 de zile

600 mg x
14 zile

↓ 37%
(20-51%)

↓ 35%
(12-52%)

↓ 32%
(15-46%)
↓ 61%h

↓ 39%
(21-53%)

↓ 37%
(14-55%)

↓ 38%
(28-47%)
↓ 77%h

↓ 44%
(27-58%)

↓ 43%
(18-60%)

↓ 45%
(31-56%)

N / A

Hidroxiitraconazol
e

Rifabutină 300 mg qd x
14 zile

600 mg x
14 zile

9

Voriconazol 400 mg po q12h
x 1 zi atunci
200 mg po
q12h x 8 zile

400 mg x
9 zile

N / A

300 mg po q
12h zile 2 -7 300 mg x 7

zile
↓36%i

(21 – 49%)
↓55%i

(45-62%) N / A

400 mg po q12h
zilele 2-7

300 mg x 7
zile ↑23%

(↓1-↑53%)
↓ 14%

(1-26%)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13%)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

N / A

Atorvastatină 10 mg o dată pe zi x

4 zile
600 mg x
15 zile

14 ↓ 69%
(49-81%)

↓ 48%Total activ
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Tabelul 3: Efectul efavirenzului asupra plasmei C a medicamentelor administrate concomitentmax, AUC și Cmin

Amorțit
er de

Subiect
ts

Medicament administrat concomitent

(modificare medie procentuală)

AUC
(90% CI)

Coadministrat
Medicament

Efavirenz
Doza

Cmax Cmin
Doza (90% CI)

(2-26%)
(90% CI)
(23-64%)(inclusiv

metaboliți)
(21-41%)

pravastatina 40 mg o dată pe zi x

4 zile
600 mg x
15 zile

13 ↓ 32% ↓ 44%
(26-57%)

↓ 19%
(0-35%)(↓ 59-↑

12%)
Simvastatina 40 mg o dată pe zi x

4 zile
600 mg x
15 zile

14 ↓ 72%
(63-79%)

↓ 68%
(55-78%)

↓ 68%
(62-73%)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

N / AjTotal activ
(inclusiv
metaboliți)

Carbamazepină 200 mg qd x
3 zile, 200 mg
oferta x 3 zile,
apoi 400 mg
qd x 29 de zile

600 mg x
14 zile

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

Metabolit epoxid ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30-↑ 7%)

N / ACetirizină 10 mg singur
doza

600 mg x
10 zile

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

Diltiazem 240 mg x
21 de zile

600 mg x
14 zile

13 ↓ 69%
(55-79%)

↓ 75%
(59-84%)

↓ 37%
(17-52%)

↑ 37%
(25-51%)

↔

↓ 63%
(44-75%)

↓ 62%
(44-75%)

↓ 37%
(17-52%)

N / A

Desacetil
diltiazem

N-monodesmetil
diltiazem

Etinilestradiol 50 µg singur
doza

400 mg x
10 zile

13

Lorazepam 2 mg singur
doza

600 mg x
10 zile

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

N / A

Metadonă Grajd
întreținere
35-100 mg
zilnic

600 mg x
14-21 zile

11 ↓ 52%
(33-66%)

N / A

paroxetină 20 mg o dată pe zi x

14 zile
600 mg x
14 zile

16 ↔ ↔ ↔

Sertralină 50 mg o dată pe zi x

14 zile
600 mg x
14 zile

13 ↓ 29%
(15-40%)

↓ 39%
(27-50%)

↓ 46%
(31-58%)

↑ Indică creștere ↓ Indică scădere ↔ Indică nicio modificare sau o creștere sau o scădere medie de <10%.
A
b
c
d

Comparativ cu atazanavir 400 mg pe zi în monoterapie. Doza de 
comparație de indinavir a fost de 800 mg o dată la 8 ore x 10 zile.
Proiectare în grup paralel; n pentru efavirenz + lopinavir/ritonavir, n pentru lopinavir/ritonavir în monoterapie. Valorile 
sunt pentru lopinavir; farmacocinetica ritonavirului 100 mg o dată la 12 ore nu este afectată de efavirenz concomitent.

95% CI.
Capsula moale de gelatina.
fumarat de tenofovir disoproxil. 90% 
CI nu este disponibil.

e
f
g
h
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Tabelul 3: Efectul efavirenzului asupra plasmei C a medicamentelor administrate concomitentmax, AUC și Cmin

Amorțit
er de

Subiect
ts

Medicament administrat concomitent

(modificare medie procentuală)

AUC
(90% CI)

Coadministrat
Medicament

Efavirenz
Doza

Cmax Cmin
Doza (90% CI) (90% CI)

iraportat la administrarea la starea de echilibru a voriconazolului (400 mg timp de 1 zi, apoi 200 mg po q12h timp de 2 zile).
jNu este disponibil din cauza datelor insuficiente. NA 
= nu este disponibil.

Tabelul 4: Efectul medicamentului administrat concomitent asupra Efavirenz plasma Cmax, AUC și Cmin

Numbe
r din

Subiect
s

Efavirenz
(modificare medie procentuală)

Coadministrare
d Medicament

Efavirenz
Doza

Cmax AUC
(90% CI)

Cmin
Doza (90% CI)

↔
(90% CI)

↔Indinavir 800 mg o dată la 8 ore

x 14 zile
400/100 mg

q12h x
9 zile

200 mg x
14 zile

600 mg x
9 zile

11

11,12A

↔

Lopinavir/
ritonavir

↔ ↓ 16%
(↓ 38-↑
15%)

↓ 16%
(↓ 42-↑
20%)

Nelfinavir 750 mg o dată la 8 ore

x 7 zile
600 mg x
7 zile

10 ↓ 12%
(↓ 32-↑ 13%)b

↓ 12%
(↓ 35-↑
18%)b

↓ 21%
(↓ 53-↑
33%)

Ritonavir 500 mg
q12h x
8 zile

1200 mg
q8h x
10 zile

300 mg o dată pe zi

600 mg x
10 zile

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)b

Saquinavir
SGCc

600 mg x
10 zile

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)b

tenofovird

Azitromicină

Claritromicină

600 mg x
14 zile

400 mg x
7 zile

400 mg x
7 zile

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 mg
o singura doza

500 mg
q12h x
7 zile

200 mg x
7 zile

200 mg
q12h x 14
zile

300 mg qd x
14 zile

600 mg x
7 zile

↔ ↔

↑ 11%
(3-19%)

↔ ↔

Fluconazol

Itraconazol

400 mg x
7 zile

600 mg x
28 de zile

10

16

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

Rifabutină

Rifampin

600 mg x
14 zile

600 mg x
7 zile

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36%)
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Tabelul 4: Efectul medicamentului administrat concomitent asupra Efavirenz plasma Cmax, AUC și Cmin

Numbe
r din

Subiect
s

Efavirenz
(modificare medie procentuală)

AUC
(90% CI)

Coadministrare
d Medicament

Efavirenz
Doza

Cmax Cmin
Doza (90% CI)

↑ 38%e

(90% CI)
N / AVoriconazol 400 mg po

q12h x 1
zi atunci
200 mg po
q12h x
8 zile

400 mg x
9 zile

N / A ↑ 44%e

↓14%f

(7-21%)
↔ f

300 mg po
q12h zile
2-7

300 mg x 7
zile

N / A

↔ f
↑17%f

(6-29%)
400 mg po
q12h zile
2-7

10 mg o dată pe zi x

4 zile
40 mg o dată pe zi x

4 zile
40 mg o dată pe zi x

4 zile

300 mg x 7
zile

N / A

Atorvastatină 600 mg x
15 zile

600 mg x
15 zile

600 mg x
15 zile

14

11

14

↔ ↔ ↔

pravastatina ↔ ↔ ↔

Simvastatina ↓ 12%
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25-↑ 3%)

Aluminiu
hidroxid
400 mg
magneziu
hidroxid
400 mg, plus
simeticonă
40 mg

Carbamazepină

30 ml
o singura doza

400 mg
singur
doza

17 ↔ ↔ N / A

200 mg qd x
3 zile,
200 mg bid
x 3 zile,
apoi
400 mg o dată pe zi

x 15 zile
10 mg singur
doza

240 mg x
14 zile

50 µg singur
doza

40 mg singur
doza

600 mg x
35 de zile

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

Cetirizină 600 mg x
10 zile

600 mg x
28 de zile

400 mg x
10 zile

400 mg
singur
doza

600 mg x
14 zile

600 mg x
14 zile

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Diltiazem ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26%)

↔Etinilestradiol

Famotidină ↔ ↔ N / A

paroxetină 20 mg o dată pe zi x

14 zile
50 mg o dată pe zi x

14 zile

12

13

↔ ↔ ↔

Sertralină ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ Indică creștere
<10%.
Proiectare în grup paralel; n pentru efavirenz + lopinavir/ritonavir, n pentru efavirenz singur.

↓ Indică scădere ↔ Indică nicio modificare sau o creștere sau o scădere medie a

A
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Tabelul 4: Efectul medicamentului administrat concomitent asupra Efavirenz plasma Cmax, AUC și Cmin

Numbe
r din

Subiect
s

Efavirenz
(modificare medie procentuală)

AUC
(90% CI)

Coadministrare
d Medicament

Efavirenz
Doza

Cmax Cmin
Doza (90% CI) (90% CI)

b
c
d
e

95% CI.
Capsula moale de gelatina.
fumarat de tenofovir disoproxil. 90% 
CI nu este disponibil.

fÎn raport cu administrarea la starea de echilibru a efavirenz (600 mg o dată pe zi timp de 9 zile). NA 
= nu este disponibil.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Lamivudină/zidovudină Comprimat ambalat cu Efavirenz Tablet este indicat pentru pacienții cu 

vârsta > 12 ani și cei cu o greutate ≥ 40 kg pentru tratamentul infecției cu HIV.. CONTRAINDICAȚII

Lamivudină/zidovudinăComprimatele ambalate împreună cu efavirenz sunt contraindicate la pacienții 

cu hipersensibilitate semnificativă clinic demonstrată anterior la oricare dintre componentele produsului.

Efavirenznu trebuie administrat concomitent cu astemizol, bepridil, cisapridă, midazolam, pimozidă, 

triazolam sau derivați de ergot, deoarece competiția pentru CYP3A4 de către efavirenz poate duce la 

inhibarea metabolismului acestor medicamente și poate crea potențialul de evenimente adverse grave 

și/sau care pun viața în pericol. (de exemplu, aritmii cardiace, sedare prelungită sau depresie 

respiratorie). Efavirenz nu trebuie administrat concomitent cu doze standard de voriconazol, deoarece 

efavirenz scade semnificativ concentrațiile plasmatice de voriconazol (vezi INTERACȚII MEDICAMENTE, 

Tabelele 2 și 3; PRECAUȚII: Interacțiuni medicamentoase, Tabel 5).

AVERTIZĂRI

Lamivudină/Zidovudină comprimate ambalate împreună cu Efavirenznu trebuie administrat 

concomitent cu alte formulări care conțin oricare dintre aceste trei medicamente. Informațiile complete 

de prescriere pentru toți agenții care se iau în considerare pentru utilizarea cu combinația Lamivudină/

Zidovudină comprimate ambalate împreună cu Efavirenz Comprimate trebuie consultate înainte de 

inițierea terapiei combinate cu lamivudină/zidovudină și efavirenz comprimate. Tablete de lamivudină/

zidovudină:

Șters:.

Șters:Dozele ajustate de 
voriconazol și efavirenz pot fi 
administrate concomitent.

Șters: ;şi DOZE ŞI 
ADMINISTRARE: Dozaj
Ajustare

Suprimarea măduvei osoase:Lamivudină/zidovudină trebuie utilizată cu prudență la pacienții cu 

suprimare a măduvei osoase evidențiată de un număr de granulocite <1.000 celule/mm3sau 

hemoglobină <9,5 g/dL (vezi REACȚII ADVERSE). Hemoleucograma frecventă este recomandată la 

pacienții cu boală HIV avansată care sunt tratați cu lamivudină/zidovudină
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Tablete. Pentru persoanele infectate cu HIV și pacienții cu boală HIV asimptomatică sau precoce, se 

recomandă hemoleucograma periodică.

Acidoză lactică/hepatomegalie severă cu steatoză:Acidoză lactică și hepatomegalie severă cu 

steatoză, inclusiv cazuri letale, au fost raportate cu utilizarea analogilor nucleozidici în monoterapie sau 

în asociere, inclusiv lamivudină, zidovudină și alte antiretrovirale. Majoritatea acestor cazuri au fost la 

femei. Obezitatea și expunerea prelungită la nucleozide pot fi factori de risc. O atenție deosebită trebuie 

exercitată atunci când se administrează combinații de lamivudină și zidovudină la orice pacient cu factori 

de risc cunoscuți pentru boli hepatice; cu toate acestea, cazuri au fost raportate și la pacienți fără factori 

de risc cunoscuți. Tratamentul cu lamivudină/zidovudină comprimate trebuie suspendat la orice pacient 

care prezintă manifestări clinice sau de laborator care sugerează acidoză lactică sau hepatotoxicitate 

pronunțată (care poate include hepatomegalie și steatoză chiar și în absența creșterilor marcate ale 

transaminazelor).

Miopatie:Miopatia și miozita cu modificări patologice, similare cu cele produse de boala HIV, au fost 

asociate cu utilizarea prelungită a zidovudinei și, prin urmare, pot apărea în timpul tratamentului cu 

comprimate de lamivudină/zidovudină.

Exacerbări post-tratament ale hepatitei:În studiile clinice efectuate la pacienți non-infectați cu HIV 

tratați cu lamivudină pentru hepatita cronică B, au apărut dovezi clinice și de laborator de exacerbări 

ale hepatitei după întreruperea tratamentului cu lamivudină. Aceste exacerbări au fost detectate în 

principal prin creșteri ale ALT serice, în plus față de reapariția ADN-ului viral al hepatitei B (ADN VHB). 

Deși majoritatea evenimentelor par să fi fost autolimitate, în unele cazuri au fost raportate decese. 

Evenimente similare au fost raportate din experiența de după punerea pe piață după modificări de la 

regimurile de tratament HIV care conțin lamivudină la regimurile care nu conțin lamivudină la 

pacienții infectați atât cu HIV, cât și cu VHB. Relația cauzală cu întreruperea tratamentului cu 

lamivudină nu este cunoscută. Pacienții trebuie monitorizați îndeaproape, atât clinic, cât și de 

laborator, timp de cel puțin câteva luni după întreruperea tratamentului. Nu există dovezi suficiente 

pentru a determina dacă reinițierea lamivudinei modifică cursul exacerbărilor hepatitei post-

tratament.

Utilizați cu regimuri pe bază de interferon și ribavirină:In vitrostudiile au arătat că ribavirina poate 

reduce fosforilarea analogilor nucleozidici de pirimidină, cum ar fi lamivudina și zidovudina. Deși nu a 

fost observată nicio dovadă a unei interacțiuni farmacocinetice sau farmacodinamice (de exemplu, 

pierderea supresiei virusologice HIV/VHC) atunci când ribavirina a fost administrată concomitent cu 

lamivudină/zComprimate de idovudină la pacienții co-infectați HIV/VHC (vezi PRECAUȚII: Medicament
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Interacțiuni), decompensarea hepatică (unele fatale) a avut loc la pacienții infectați concomitent HIV/VHC care 

au primit terapie antiretrovială combinată pentru HIV și interferon alfa cu sau fără ribavirină. Pacienții cărora li 

se administrează interferon alfa cu sau fără ribavirină și Lamivudină//Zidovudină trebuie monitorizați 

îndeaproape pentru toxicitățile asociate tratamentului, în special decompensarea hepatică, neutropenie și 

anemie. Întreruperea tratamentului cu lamivudină/zidovudină comprimate trebuie considerată adecvată din 

punct de vedere medical. Reducerea dozei sau întreruperea tratamentului cu interferon alfa, ribavirină sau 

ambele trebuie, de asemenea, luate în considerare dacă se observă o agravare a toxicității clinice, inclusiv 

decompensare hepatică (de exemplu, Childs Pugh >6) (vezi informațiile complete de prescriere pentru 

interferon și ribavirină).

Efavirenz:

ALERTĂ: Aflați despre medicamentele care NU ar trebui luate împreună cu efavirenz. Această 

declarație este inclusă și pe etichetele sticlelor produsului. (VedeaCONTRAINDICAȚIIși PRECAUȚII: 

Interacțiuni medicamentoase.)

Efavirenz nu trebuie utilizat ca agent unic pentru tratarea infecției cu HIV-1 sau adăugat ca agent unic 

într-un regim de eșec. Ca și în cazul tuturor celorlalți inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptază, 

virusul rezistent apare rapid atunci când efavirenz este administrat în monoterapie. Alegerea noilor 

agenți antiretrovirali care să fie utilizați în asociere cu efavirenz trebuie să ia în considerare potențialul de 

rezistență încrucișată virală.

Simptome psihiatrice:Au fost raportate reacții adverse psihiatrice grave la pacienții tratați cu efavirenz. În studiile controlate pe 

1008 pacienți tratați cu regimuri care conțin efavirenz pentru o medie de 2,1 ani și 635 pacienți tratați cu regimuri de control 

pentru o medie de 1,5 ani, frecvența evenimentelor psihiatrice grave specifice în rândul pacienților care au primit efavirenz sau, 

respectiv, regimuri de control, a fost : depresie severă (2,4%, 0,9%), ideație suicidară (0,7%, 0,3%), tentative de sinucidere nefatale 

(0,5%, 0), comportament agresiv (0,4%, 0,5%), reacții paranoide (0,4%, 0,3%) și reacții maniacale (0,2%, 0,3%). Când simptomele 

psihiatrice similare cu cele menționate mai sus au fost combinate și evaluate ca grup într-o analiză multifactorială a datelor din 

Studiul 006, tratamentul cu efavirenz a fost asociat cu o creștere a apariției acestor simptome psihiatrice selectate. Alți factori 

asociați cu o creștere a apariției acestor simptome psihiatrice au fost antecedentele consumului de droguri injectabile, istoricul 

psihiatric și primirea medicamentelor psihiatrice la intrarea în studiu; asocieri similare au fost observate atât în   grupul de 

tratament cu efavirenz, cât și în cel de control. În Studiul 006, debutul de noi simptome psihiatrice grave a avut loc pe parcursul 

studiului atât pentru pacienții tratați cu efavirenz, cât și pentru cei tratați cu control. Un procent din În Studiul 006, debutul de noi 

simptome psihiatrice grave a avut loc pe parcursul studiului atât pentru pacienții tratați cu efavirenz, cât și pentru cei tratați cu 

control. Un procent din În Studiul 006, debutul de noi simptome psihiatrice grave a avut loc pe parcursul studiului atât pentru 

pacienții tratați cu efavirenz, cât și pentru cei tratați cu control. Un procent din
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Pacienții tratați cu efavirenz au întrerupt sau au întrerupt tratamentul din cauza unuia sau mai multor 

dintre aceste simptome psihiatrice selectate. Au existat, de asemenea, raportări ocazionale după 

punerea pe piață de deces prin sinucidere, iluzii și comportament asemănător psihozei, deși o relație 

cauzală cu utilizarea efavirenzului nu poate fi determinată din aceste rapoarte. Pacienții cu reacții 

adverse psihiatrice grave trebuie să solicite o evaluare medicală imediată pentru a evalua posibilitatea ca 

simptomele să fie legate de utilizarea efavirenzului și, dacă da, pentru a determina dacă riscurile 

continuării terapiei depășesc beneficiile (vezi pct.REACTII ADVERSE).

Simptome ale sistemului nervos:Cincizeci și trei la sută dintre pacienții cărora li sa 
administrat efavirenz în studiile controlate au raportat simptome ale sistemului nervos 
central, comparativ cu 25% dintre pacienții cărora li sa administrat regimuri de control. 
Aceste simptome au inclus, dar nu s-au limitat la, amețeli (28,1%), insomnie (16,3%), 
tulburări de concentrare (8,3%), somnolență (7,0%), vise anormale (6,2%) și halucinații 
(1,2%). Aceste simptome au fost severe la 2,0% dintre pacienți și, ca urmare, 2,1% dintre 
pacienți au întrerupt tratamentul. Aceste simptome încep de obicei în prima sau a doua 
zi de terapie și, în general, dispar după primele 2-4 săptămâni de terapie. După 4 
săptămâni de terapie, prevalența simptomelor sistemului nervos de severitate cel puțin 
moderată a variat între 5% și 9% la pacienții tratați cu regimuri care conțin efavirenz și 
de la 3% până la 5% la pacienții tratați cu un regim de control.AVERTIZARE: Simptome 
psihiatrice). Dozarea la culcare poate îmbunătăți tolerabilitatea acestor simptome ale 
sistemului nervos (veziREACTII ADVERSEși DOZAJ SI ADMINISTRARE).

Analiza datelor pe termen lung din Studiul 006 (urmărire mediană 180 săptămâni, 102 săptămâni și 76 

săptămâni pentru pacienții tratați cu efavirenz + zidovudină + lamivudină, efavirenz + indinavir și 

indinavir + zidovudină + lamivudină, respectiv) a arătat că, dincolo de După 24 de săptămâni de terapie, 

incidența simptomelor de nou-apariție a sistemului nervos în rândul pacienților tratați cu efavirenz a fost 

în general similară cu cele din brațul de control care conținea indinavir.

Pacienții cărora li se administrează efavirenz trebuie atenționați cu privire la potențialul de efecte aditive asupra sistemului 

nervos central atunci când efavirenz este utilizat concomitent cu alcool sau medicamente psihoactive.

Pacienții care prezintă simptome ale sistemului nervos central, cum ar fi amețeli, tulburări de concentrare și/sau 

somnolență, trebuie să evite sarcinile potențial periculoase, cum ar fi conducerea vehiculelor sau folosirea 

utilajelor.
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Interacțiuni medicamentoase:Utilizarea concomitentă de efavirenz și sunătoare (Hypericum 

perforatum) sau produsele care conțin sunătoare nu sunt recomandate. Se așteaptă ca administrarea 

concomitentă de inhibitori non-nucleozidici ai transciptazei inverse (INNTI), inclusiv efavirenz, cu 

sunătoare va scădea substanțial concentrațiile de INNRT și poate duce la niveluri suboptime de efavirenz 

și poate duce la pierderea răspunsului virusologic și la o posibilă rezistență la efavirenz sau la clasa de 

INNRT.

Potențial de risc pentru reproducere: Categoria de sarcină D.Efavirenz poate provoca leziuni fetale atunci 

când este administrat în primul trimestru la o femeie însărcinată. Sarcina trebuie evitată la femeile care primesc 

efavirenz. Contracepția de barieră trebuie utilizată întotdeauna în combinație cu alte metode de contracepție 

(de exemplu, contraceptive orale sau alte contraceptive hormonale). Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să fie 

supuse testelor de sarcină înainte de inițierea tratamentului cu efavirenz. Dacă acest medicament este utilizat în 

primul trimestru de sarcină sau dacă pacienta rămâne însărcinată în timp ce ia acest medicament, pacienta 

trebuie informată cu privire la potențialul rău pentru făt.

Nu există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. Efavirenz trebuie utilizat în 

timpul sarcinii numai dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru făt, cum ar fi la 

femeile însărcinate fără alte opțiuni terapeutice. În iulie 2005, Registrul sarcinilor antiretrovirale a 

primit rapoarte prospective cu privire la 282 de sarcini expuse la regimuri care conțin efavirenz, 

aproape toate fiind expuneri în primul trimestru (277 de sarcini). Malformații congenitale au apărut 

la 5 din 288 de născuți vii (expunere în primul trimestru) și 1 din 14 născuți vii (expunere în al 

doilea/al treilea trimestru). Niciuna dintre aceste defecte raportate prospectiv nu a fost defecte ale 

tubului neural. Cu toate acestea, au existat patru rapoarte retrospective ale constatărilor în 

concordanță cu defecte ale tubului neural, inclusiv meningomielocel. Toate mamele au fost expuse 

la regimuri care conțin efavirenz în primul trimestru. Deși nu a fost stabilită o relație cauzală a 

acestor evenimente cu utilizarea efavirenzului, defecte similare au fost observate în studiile 

preclinice cu efavirenz.

Au fost observate malformații la 3 din 20 de fetuși/sugari de la maimuțe cynomolgus tratate cu efavirenz 

(față de 0 din 20 de control concomitent) într-un studiu de toxicitate asupra dezvoltării. Maimuțelor 

gestante li s-a administrat pe tot parcursul sarcinii (zilele postcoitale 20-150) efavirenz 60 mg/kg pe zi, 

doză care a dus la concentrații plasmatice ale medicamentului similare cu cele la oameni cărora li sa 

administrat 600 mg/zi de efavirenz. La un făt s-au observat anencefalie și anoftalmie unilaterală, la un alt 

făt s-a observat microoftalmie, iar la un al treilea făt s-a observat despicatură de palat. Efavirenz 

traversează placenta la maimuțele cynomolgus și produce concentrații sanguine fetale
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similare cu concentrațiile sanguine materne. S-a demonstrat că efavirenz traversează placenta la șobolani și 

iepuri și produce concentrații sanguine fetale de efavirenz similare cu concentrațiile materne. O creștere a 

resorbțiilor fetale a fost observată la șobolani la doze de efavirenz care au produs concentrații plasmatice 

maxime și valori ASC la femelele de șobolan echivalente sau mai mici decât cele obținute la om, cărora li sa 

administrat 600 mg o dată pe zi de efavirenz. Efavirenz nu a produs toxicitate asupra funcţiei de reproducere 

atunci când a fost administrat la iepuri gestante la doze care au produs concentraţii plasmatice maxime similare 

şi valori ale ASC de aproximativ jumătate din cele atinse la oameni cărora li sa administrat 600 mg o dată pe zi 

de efavirenz.

PRECAUȚII
General

Durata beneficiului clinic al terapiei antiretrovirale poate fi limitată. Pacienții care primesc 

terapie antiretrovială pot continua să dezvolte infecții oportuniste și alte complicații ale 

infecției cu HIV și, prin urmare, trebuie să rămână sub observație clinică atentă de către 

medici cu experiență în tratamentul pacienților cu boli HIV asociate.

Lamivudină/Zidovudină comprimat:

Pacienți cu HIV și virusul hepatitic B co-infecție:Siguranța și eficacitatea lamivudinei nu au 

fost stabilite pentru tratamentul hepatitei cronice B la pacienții dublu infectați cu HIV și VHB. 

La pacienții neinfectați cu HIV tratați cu lamivudină pentru hepatita cronică B, a fost detectată 

apariția VHB rezistentă la lamivudină și a fost asociată cu scăderea răspunsului la tratament. 

Apariția unor variante ale virusului hepatitei B asociate cu rezistența la lamivudină a fost 

raportată și la pacienții infectați cu HIV care au primit regimuri antiretrovirale care conțin 

lamivudină în prezența infecției concomitente cu virusul hepatitei B. Au fost raportate, de 

asemenea, exacerbări post-tratament ale hepatitei (veziAVERTIZĂRI).

Lamivudină/Zidovudină comprimat ambalat cu efavirenz:

Redistribuirea grăsimilor:Redistribuirea/acumularea de grăsime corporală, inclusiv obezitatea centrală, 

mărirea grăsimii dorsocervicale (cocoașă de bivol), pierderea periferică, pierderea feței, mărirea sânilor și 

„aspectul cushingoid” au fost observate la pacienții care au primit terapie antiretrovială. Mecanismul și 

consecințele pe termen lung ale acestor evenimente sunt momentan necunoscute. Nu a fost stabilită o 

relație cauzală.
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Sindromul de reconstituire imunitară: Sindromul de reconstituire imună a fost raportat la 

pacienţii trataţi cu terapie antiretrovială combinată, inclusiv lamivudină, zidovudină şi 

efavirenz. În timpul fazei inițiale a tratamentului antiretroviral combinat, pacienții al căror 

sistem imunitar răspunde pot dezvolta un răspuns inflamator la infecții oportuniste indolente 

sau reziduale (cum ar fiMycobacterium aviuminfecție, citomegalovirus,Pneumocystis jirovecii
pneumonie (PCP) sau tuberculoză), care poate necesita o evaluare și un tratament 

suplimentar.

Comprimatul Lamivudină/Zidovudină ambalat cu comprimatele Efavirenz nu este 
recomandat pentru pacienții cu insuficiență renală sau pentru pacienții cu 
insuficiență hepatică (vezi AVERTIZĂRI; FARMACOLOGIE CLINICĂ,Farmacocinetica 
la populații speciale:Insuficiență renală; DOZE ŞI ADMINISTRARE, Ajustarea dozei).

Efavirenz Tablet:

General

Erupții cutanate:În studiile clinice controlate, 26% (266/1008) dintre pacienții tratați cu 600 mg 

efavirenz au prezentat erupții cutanate de nou-apariție, comparativ cu 17% (111/635) dintre 

pacienții tratați în grupurile de control. Erupții cutanate asociate cu vezicule, descuamare umedă 

sau ulcerații au apărut la 0,9% (9/1008) dintre pacienții tratați cu efavirenz. Incidența erupțiilor 

cutanate de gradul 4 (de exemplu, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson) la pacienții tratați 

cu efavirenz în toate studiile și acces extins a fost de 0,1%. Timpul median până la apariția erupției 

cutanate la adulți a fost de 11 zile, iar durata medie de 16 zile. Rata de întrerupere a erupțiilor 

cutanate în studiile clinice a fost de 1,7% (17/1008). Administrarea efavirenz trebuie întreruptă la 

pacienții care dezvoltă erupții cutanate severe asociate cu vezicule, descuamare, afectare a 

mucoasei sau febră.

Erupții cutanate au fost raportate la 26 din 57 de copii și adolescenți (46%) tratați cu capsule de efavirenz. Un 

pacient pediatru a prezentat erupții cutanate de grad 3 (erupție cutanată confluentă cu febră), iar doi pacienți au 

prezentat erupții cutanate de grad 4 (eritem multiform). Timpul median până la apariția erupției cutanate la 

copii și adolescenți a fost de 8 zile. Trebuie luată în considerare profilaxia cu antihistaminice adecvate înainte de 

inițierea terapiei cu efavirenz la copii și adolescenți (veziREACTII ADVERSE).

Enzime hepatice:La pacienţii cu antecedente cunoscute sau suspectate de infecţie cu hepatită B sau C şi 

la pacienţii trataţi cu alte medicamente asociate cu toxicitate hepatică, se recomandă monitorizarea 

enzimelor hepatice. La pacienții cu creșteri persistente ale transaminazelor serice la mai mult de cinci
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de ori limita superioară a limitei normale, beneficiul continuării terapiei cu efavirenz trebuie 

cântărit în raport cu riscurile necunoscute de toxicitate hepatică semnificativă (veziREACTII 

ADVERSE: Anomalii de laborator).

Din cauza metabolizării extinse a efavirenzului mediată de citocromul P450 și a experienței clinice 

limitate la pacienții cu insuficiență hepatică, se recomandă prudență la administrarea efavirenzului 

acestor pacienți.

Convulsii:Convulsii au fost observate rar la pacienții cărora li se administrează efavirenz, în general în 

prezența antecedentelor medicale cunoscute de convulsii. Pacienții care primesc concomitent 

medicamente anticonvulsivante metabolizate în principal de ficat, cum ar fi fenitoina și fenobarbitalul, 

pot necesita monitorizarea periodică a concentrațiilor plasmatice (vezi pct.PRECAUȚII: Interacțiuni 

medicamentoase). Trebuie avută prudență la orice pacient cu antecedente de convulsii.

Toxicologie animală:Convulsii nesusţinute au fost observate la 6 din 20 de maimuţe cărora li s-a administrat efavirenz în 

doze care au condus la valori ale ASC plasmatice de 4 până la 13 ori mai mari decât cele la oameni cărora li s-a 

administrat doza recomandată.

Colesterol:Trebuie avută în vedere monitorizarea colesterolului și a trigliceridelor la pacienții 

tratați cu efavirenz (vezi REACȚII ADVERSE).

Informații pentru Pacienți

Lamivudină/zidovudină Comprimatele și comprimatele ambalate cu efavirenz nu sunt un remediu 

pentru infecția cu HIV și pacienții pot prezenta în continuare boli asociate infecției cu HIV, inclusiv 

infecții oportuniste și, prin urmare, trebuie să rămână sub observație clinică atentă de către medicii 

cu experiență în tratamentul pacienților cu HIV. boli asociate HIV.

Pacienții trebuie avertizați cu privire la importanța administrării comprimatelor de lamivudină/zidovudină 

ambalate cu efavirenz comprimat într-un program regulat de dozare și pentru a evita dozele pierdute. 

Pacienții trebuie avertizați că utilizarea combinației de lamivudină, zidovudină și efavirenz nu s-a dovedit 

a reduce riscul de transmitere a HIV la alte persoane prin contact sexual sau contaminare cu sânge.

Pacienții trebuie informați că redistribuirea sau acumularea de grăsime corporală poate apărea la pacienții care primesc 

terapie antiretrovială și că cauza și efectele pe termen lung asupra sănătății ale acestor afecțiuni nu sunt cunoscute în 

acest moment.

Lamivudină:Pacienții infectați concomitent cu HIV și VHB trebuie informați că a apărut o 

deteriorare a bolii hepatice în unele cazuri când tratamentul cu lamivudină a fost întrerupt. 

Pacienții trebuie sfătuiți să discute cu medicul lor orice modificare a regimului.
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Zidovudină:Pacienții trebuie informați că principalele toxicități asociate cu zidovudină sunt neutropenia și/sau 

anemia. Ar trebui să li se spună despre importanța extremă a monitorizării îndeaproape a numărului de sânge 

în timpul tratamentului, în special pentru pacienții cu boală HIV avansată. Efavirenz:O declarație adresată 

pacienților și furnizorilor de servicii medicale este inclusă pe etichetele sticlelor produsului:ALERTĂ: Aflați 

despre medicamentele care NU ar trebui luate împreună cu efavirenz.Un prospect pentru pacient (PPI) 

pentru efavirenz este disponibil pentru informații despre pacient.

Pacienții trebuie sfătuiți să ia efavirenz în fiecare zi, conform prescripției. Efavirenz trebuie utilizat 

întotdeauna în asociere cu alte medicamente antiretrovirale. Pacienții trebuie sfătuiți să ia 

efavirenz pe stomacul gol, de preferință la culcare. Administrarea efavirenzului cu alimente crește 

concentrațiile de efavirenz și poate crește frecvența evenimentelor adverse. Dozarea la culcare 

poate îmbunătăți tolerabilitatea simptomelor sistemului nervos (veziREACTII ADVERSEși DOZAJ SI 

ADMINISTRARE). Pacienții trebuie să rămână sub îngrijirea unui medic în timp ce iau efavirenz.

Pacienții trebuie informați că simptomele sistemului nervos central, inclusiv amețeli, insomnie, tulburări 

de concentrare, somnolență și vise anormale sunt raportate frecvent în primele săptămâni de tratament 

cu efavirenz. Dozarea la culcare poate îmbunătăți tolerabilitatea acestor simptome și este posibil ca 

aceste simptome să se amelioreze odată cu continuarea terapiei. Pacienții trebuie atenționați cu privire la 

potențialul de efecte aditive asupra sistemului nervos central atunci când efavirenz este utilizat 

concomitent cu alcool sau medicamente psihoactive. Pacienții trebuie instruiți că, dacă prezintă aceste 

simptome, trebuie să evite sarcinile potențial periculoase, cum ar fi conducerea vehiculelor sau folosirea 

utilajelor (veziAVERTIZARE: Simptome ale sistemului nervos). În studiile clinice, pacienții care dezvoltă 

simptome ale sistemului nervos central nu au avut mai multe șanse de a dezvolta ulterior simptome 

psihiatrice (veziAVERTIZARE: Simptome psihiatrice).

De asemenea, pacienții trebuie informați că simptome psihiatrice grave, inclusiv depresie severă, 

tentative de sinucidere, comportament agresiv, iluzii, paranoia și simptome asemănătoare psihozei au 

fost, de asemenea, raportate rar la pacienții cărora li se administrează efavirenz. Pacienții trebuie 

informați că, dacă experimentează reacții adverse psihiatrice severe, trebuie să solicite o evaluare 

medicală imediată pentru a evalua posibilitatea ca simptomele să fie legate de utilizarea efavirenzului și, 

dacă da, pentru a determina dacă întreruperea efavirenzului poate fi necesară. Pacienții trebuie, de 

asemenea, să își informeze medicul cu privire la orice istoric de boală mintală sau abuz de substanțe (vezi

AVERTIZARE: Simptome psihiatrice).
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Pacienții trebuie informați că un alt efect secundar frecvent este erupția cutanată. Aceste erupții trec de obicei 

fără nicio modificare a tratamentului. La un număr mic de pacienți, erupția cutanată poate fi gravă. Pacienții 

trebuie sfătuiți că trebuie să-și contacteze medicul cu promptitudine în cazul în care dezvoltă o erupție cutanată.

Femeile care primesc efavirenz trebuie instruite să evite sarcina (veziAVERTIZĂRI: Potenţial de risc pentru 

reproducere). O formă sigură de contracepție de barieră trebuie utilizată întotdeauna în combinație cu alte 

metode de contracepție, inclusiv contracepția orală sau alte contracepții hormonale, deoarece efectele 

efavirenzului asupra contraceptivelor hormonale nu sunt pe deplin caracterizate. Femeile trebuie sfătuite să-și 

informeze medicul dacă rămân însărcinate în timp ce iau efavirenz. Dacă acest medicament este utilizat în 

primul trimestru de sarcină sau dacă pacienta rămâne gravidă în timp ce ia acest medicament, ea ar trebui să fie 

informată cu privire la potențialul rău pentru făt.

Efavirenz poate interacționa cu unele medicamente; prin urmare, pacienții trebuie sfătuiți să raporteze medicului lor utilizarea 

oricăror alte medicamente eliberate pe bază de rețetă, medicamente fără prescripție medicală sau produse pe bază de plante, în 

special sunătoare.

Interacțiuni medicamentoase

Lamivudină/Zidovudină comprimate ambalate împreună cu Efavirenznu trebuie prescris 

pacienților care necesită ajustări ale dozei:

Lamivudină:

Lamivudina este eliminată predominant prin urină prin secreție cationică organică activă. Trebuie luată 

în considerare posibilitatea interacțiunilor cu alte medicamente administrate concomitent, în special 

atunci când calea lor principală de eliminare este secreția renală activă prin sistemul de transport 

cationic organic (de exemplu, trimetoprim).

Sa demonstrat că trimetoprim (TMP) 160 mg/sulfametoxazol (SMX) 800 mg o dată pe zi crește 

expunerea la lamivudină (ASC). Efectul dozelor mai mari de TMP/SMX asupra farmacocineticii 

lamivudinei nu a fost investigat (vezi Tabelul 2 FARMACOLOGIE CLINICĂ). Nu sunt disponibile date 

referitoare la potențialul de interacțiuni cu alte medicamente care au mecanisme de clearance 

renal similare cu cele ale lamivudinei.

Lamivudina și zalcitabina pot inhiba fosforilarea intracelulară reciprocă. Prin urmare, nu 
este recomandată utilizarea comprimatelor de lamivudină/zidovudină în asociere cu 
zalcitabină.
Zidovudină:
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Consultați FARMACOLOGIA CLINICĂ pentru informații despre concentrațiile de zidovudină atunci când este administrată 

concomitent cu alte medicamente.

Agenți antiretrovirali:Utilizarea concomitentă a stavudinei cu lamivudină/zidovudină comprimate trebuie 

evitată deoarece a fost demonstrată o relație antagonistă între zidovudină și stavudină.in vitro. Unii analogi 

nucleozidici care afectează replicarea ADN-ului, cum ar fi ribavirina, antagonizeazăin vitroactivitatea antivirală a 

zidovudinei împotriva HIV; trebuie evitată utilizarea concomitentă a unor astfel de medicamente.

Doxorubicină:Utilizarea concomitentă a comprimatelor lamivudină/zidovudină cu doxorubicină 

trebuie evitată deoarece a fost demonstrată o relație antagonistă între zidovudină și doxorubicină.in 

vitro.

Fenitoină:Nivelurile plasmatice ale fenitoinei au fost raportate a fi scăzute la unii pacienți cărora li s-a administrat 

zidovudină, în timp ce într-un caz a fost documentat un nivel ridicat. Cu toate acestea, într-un studiu de interacțiune 

farmacocinetică în care 12 voluntari seropozitivi au primit o doză unică de 300 mg de fenitoină în monoterapie și în timpul 

condițiilor de zidovudină la starea de echilibru (200 mg la fiecare 4 ore), nu a fost observată nicio modificare a cineticii 

fenitoinei. Deși nu este conceput pentru a evalua în mod optim efectul fenitoinei asupra cineticii zidovudinei, s-a observat 

o scădere cu 30% a clearance-ului zidovudinei pe cale orală în cazul fenitoinei.

Utilizare cu regimuri pe bază de interferon și ribavirină:Nu s-au observat dovezi ale unei interacțiuni 

farmacocinetice sau farmacodinamice (de exemplu, pierderea supresiei virusologice HIV/VHC) când ribavirina a 

fost administrată concomitent cu lamivudină sau zidovudină. Cu toate acestea, pacienții infectați concomitent cu 

HIV/VHC cărora li sa administrat zidovudină, în asociere cu interferon pegilat și ribavirină, au dezvoltat 

neutropenie severă (ANC <500) și anemie severă (hemoglobină <8 g/dL) mai frecvent decât pacienții similari care 

nu au primit zidovudină (neutropenie). 15% vs. 9%, anemie 5% vs. 1%).

Toxicități suprapuse:Administrarea concomitentă de ganciclovir, interferon-α și alți agenți supresori 

sau citotoxici ai măduvei osoase poate crește toxicitatea hematologică a zidovudinei.

Efavirenz:

Efavirenz a fost demonstratin vivopentru a induce CYP3A4. Alți compuși care sunt substraturi ale CYP3A4 pot 

avea concentrații plasmatice scăzute atunci când sunt administrați concomitent cu efavirenz.In vitrostudiile au 

demonstrat că efavirenz inhibă izoenzimele 2C9, 2C19 și 3A4 în intervalul concentrațiilor plasmatice observate 

de efavirenz. Administrarea concomitentă de efavirenz cu medicamente în primul rând
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metabolizat de aceste izoenzime poate duce la alterarea concentraţiilor plasmatice ale medicamentului administrat 

concomitent. Prin urmare, pot fi necesare ajustări adecvate ale dozei pentru aceste medicamente.

Este de așteptat ca medicamentele care induc activitatea CYP3A4 (de exemplu, fenobarbital, rifampină, 

rifabutină) să mărească clearance-ul efavirenzului, ducând la scăderea concentrațiilor plasmatice. Interacțiunile 

medicamentoase cu efavirenz sunt rezumate în Tabelele 5 și 6.

Tabelul 5: Medicamente contraindicate sau nerecomandate pentru utilizare cu efavirenz

Clasa de droguri: Numele medicamentului

Antifungic: voriconazol
Comentariu clinic

CONTRAINDICAT deoarece efavirenz semnificativ
scade concentraţiile plasmatice de voriconazol, iar 
administrarea concomitentă poate scădea eficacitatea 
terapeutică a voriconazolului. De asemenea, voriconazolul 
crește semnificativ concentrațiile plasmatice de efavirenz, 
ceea ce poate crește riscul de reacții adverse asociate 
efavirenzului. Comprimatul de efavirenz 600 mg nu permite 
ajustarea necesară a dozei. Vezi tabelele 3 și 4.

Formatat:Font: Times New 
Roman, 10 pt, Nu Bold

Formatat:Text tabel BMS, stânga, 
Ajustați spațiul dintre textul latin și 
asiatic, Reglați spațiul dintre textul 
asiatic și numere

Șters:CONTRAINDICAT la doze 
standard. Efavirenz scade semnificativ 
plasmatica voriconazolului
concentrații, iar administrarea concomitentă 
poate scădea eficacitatea terapeutică a 
voriconazolului. De asemenea, voriconazol
crește semnificativ concentrațiile 
plasmatice de efavirenz, ceea ce poate 
crește riscul de reacții adverse asociate cu 
efavirenz. Când voriconazolul este 
administrat concomitent cu efavirenz, doza 
de întreținere de voriconazol trebuie 
crescută la 400 mg la fiecare 12 ore, iar 
doza de efavirenz trebuie redusă la 300 mg 
o dată pe zi, utilizând formularea capsulei. 
Comprimatele de efavirenz nu trebuie 
sparte. (VedeaFARMACOLOGIE CLINICĂ, 
Tabelele 3 și 4; CONTRAINDICAȚII; și DOZE 
ŞI ADMINISTRARE: Dozaj¶

Ajustare.)¶
¶
Înlocuiți mai sus cu textul galben:¶ 
CONTRAINDICAT deoarece efavirenz 
scade semnificativ concentrațiile 
plasmatice de voriconazol, iar 
administrarea concomitentă poate 
scădea eficacitatea terapeutică a
voriconazol. De asemenea, voriconazolul 
crește semnificativ concentrațiile plasmatice 
de efavirenz, ceea ce poate crește riscul de 
reacții adverse asociate efavirenzului. 
Comprimatul de efavirenz 600 mg nu permite 
ajustarea necesară a dozei.
Vezi tabelele 3 și 4.¶ 
¶

Antihistaminic: astemizol CONTRAINDICAT din cauza potențialului de reacții grave și/sau 
care pun viața în pericol, cum ar fi aritmiile cardiace.

Antimigrenă: derivați de ergot
(dihidroergotamină, ergonovină, ergotamină, 
metilergonovină)

CONTRAINDICAT din cauza potențialului de reacții grave și/sau 
care pun viața în pericol, cum ar fi toxicitatea acută la ergot, 
caracterizată prin vasospasm periferic și ischemie a 
extremităților și a altor țesuturi.

Benzodiazepine: midazolam, triazolam CONTRAINDICAT din cauza potențialului de reacții grave și/sau 
care pun viața în pericol, cum ar fi sedarea prelungită sau 
crescută sau depresia respiratorie.

Blocant al canalelor de calciu: bepridil CONTRAINDICAT din cauza potențialului de reacții grave și/sau 
care pun viața în pericol, cum ar fi aritmiile cardiace.

Agent de motilitate GI: cisapridă CONTRAINDICAT din cauza potențialului de reacții grave și/sau 
care pun viața în pericol, cum ar fi aritmiile cardiace.

Neuroleptic: pimozidă CONTRAINDICAT din cauza potențialului de reacții grave și/sau 
care pun viața în pericol, cum ar fi aritmiile cardiace.

Sunătoare (Hypericum perforatum) Se așteaptă să scadă substanțial nivelurile 
plasmatice de efavirenz; nu a fost studiat în asociere 
cu efavirenz.
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Tabelul 6: StabilitAși Alte potențial semnificativebInteracțiuni medicamentoase: modificarea dozei sau a regimului 
poate fi recomandată pe baza studiilor privind interacțiunile medicamentoase sau a interacțiunii prezise

Efectul asupra

Concentrarea de
Efavirenz sau

Medicamentul concomitent

Medicamentul concomitent

Clasa: Numele medicamentului Comentariu clinic

Agenți antiretrovirali
Inhibitor de protează:

Amprenavir
Efavirenz are potențialul de a scădea 
concentrațiile serice de amprenavir.↓ amprenavir

Inhibitor de protează:
fosamprenavir

calciu

↓ amprenavir Fosamprenavir (nestimulat): Nu au fost stabilite doze 
adecvate ale combinațiilor în ceea ce privește siguranța și 
eficacitatea.
Fosamprenavir/ritonavir: Se recomandă o doză suplimentară de 100 mg/zi 
(300 mg în total) de ritonavir atunci când efavirenz este administrat 
împreună cu fosamprenavir/ritonavir o dată pe zi. Nu este necesară 
modificarea dozei de ritonavir atunci când efavirenz este administrat 
împreună cu fosamprenavir plus ritonavir de două ori pe zi.

Atunci când este administrat concomitent cu efavirenz la 
pacienții netratați anterior, doza recomandată de atazanavir 
este de 300 mg cu ritonavir 100 mg și efavirenz 600 mg (toate 
o dată pe zi). Nu au fost stabilite recomandări de dozare 
pentru efavirenz și atazanavir la pacienții cu experiență în 
tratament.

Inhibitor de protează:
Atazanavir ↓ atazanavirA

Inhibitor de protează:
Indinavir

Doza optimă de indinavir, atunci când este administrată în 
asociere cu efavirenz, nu este cunoscută. Creșterea dozei de 
indinavir la 1000 mg la fiecare 8 ore nu compensează 
metabolismul crescut al indinavirului datorat efavirenzului. 
Când indinavir în doză crescută (1000 mg la fiecare 8 ore) a fost 
administrat cu efavirenz (600 mg o dată pe zi), ASC și Cmax 
indinavirminau scăzut în medie cu 33-46%, respectiv 39-57%, 
comparativ cu când indinavirul (800 mg la fiecare 8 ore) a fost 
administrat singur.

↓ indinavirA

Inhibitor de protează:
Lopinavir/ritonavir

O creștere a dozei de lopinavir/ritonavir la 533/133 mg (4 capsule 
sau 6,5 ml) de două ori pe zi, administrată cu alimente, este 
recomandată atunci când este utilizat în asociere cu efavirenz.

↓ lopinavirA

Inhibitor de protează:
Ritonavir

Atunci când ritonavir 500 mg o dată pe 12 h a fost administrat 
concomitent cu efavirenz 600 mg o dată pe zi, combinația a fost 
asociată cu o frecvență mai mare a experiențelor clinice adverse 
(de exemplu, amețeli, greață, parestezii) și anomalii de laborator 
(creșterea enzimelor hepatice). Se recomandă monitorizarea 
enzimelor hepatice atunci când efavirenz este utilizat în asociere 
cu ritonavir.

↑ ritonavirA

↑ efavirenzA

Inhibitor de protează:
Saquinavir

Nu trebuie utilizat ca unic inhibitor de protează 
în asociere cu efavirenz.↓ saquinavirA

Alți agenți
Anticoagulant:

Warfarină
Concentraţiile plasmatice şi efectele potenţial crescute sau 
scăzute de efavirenz.↑ sau ↓ warfarină
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Tabelul 6: StabilitAși Alte potențial semnificativebInteracțiuni medicamentoase: modificarea dozei sau a regimului 
poate fi recomandată pe baza studiilor privind interacțiunile medicamentoase sau a interacțiunii prezise

Efectul asupra

Concentrarea de
Efavirenz sau

Medicamentul concomitent

Medicamentul concomitent

Clasa: Numele medicamentului Comentariu clinic

Anticonvulsivante:
Carbamazepină ↓ carbamazepinăA

↓ efavirenzA
Nu există date suficiente pentru a face o recomandare de doză 
pentru efavirenz. Trebuie utilizat un tratament anticonvulsivant 
alternativ.

Fenitoină
Fenobarbital

↓ anticonvulsivante
↓ efavirenz

Potențial de reducere a nivelurilor plasmatice de anticonvulsivante și/sau 
efavirenz; trebuie efectuată monitorizarea periodică a concentrațiilor 
plasmatice anticonvulsivante.

Antidepresiv:
Sertralină

Creșterea dozei de sertralină trebuie ghidată de 
răspunsul clinic.↓ sertralinăA

Antifungice:

Itraconazol ↓ itraconazolA
↓ hidroxiitraconazolA

Deoarece nu se poate face nicio recomandare de doză pentru 
itraconazol, trebuie luat în considerare un tratament antifungic 
alternativ.

Ketoconazol ↓ ketoconazol Nu au fost efectuate studii privind interacțiunile medicamentoase 
cu efavirenz și ketoconazol. Efavirenz are potențialul de a scădea 
concentrațiile plasmatice ale ketoconazolului.

Antiinfectios:
Claritromicină

Concentrațiile plasmatice au scăzut de efavirenz; semnificație 
clinică necunoscută. La voluntarii neinfectați, 46% au dezvoltat 
erupții cutanate în timp ce au primit efavirenz și claritromicină. 
Nu se recomandă ajustarea dozei de efavirenz atunci când este 
administrat împreună cu claritromicină. Ar trebui luate în 
considerare alternative la claritromicină, cum ar fi azitromicină 
(veziAlte Droguri, următorul tabel). Alte antibiotice macrolide, 
cum ar fi eritromicina, nu au fost studiate în asociere cu 
efavirenz.

↓ claritromicinăA

↑ metabolit 14-OHA

Antimicobacterian:
Rifabutină

Creșteți doza zilnică de rifabutină cu 50%. Luați în considerare dublarea 
dozei de rifabutină în regimurile în care rifabutina este administrată de 2 
sau 3 ori pe săptămână.

↓ rifabutinăA

Antimicobacterian:
Rifampin

Semnificația clinică a concentrațiilor reduse de efavirenz nu este 
cunoscută. Recomandări de dozare pentru utilizarea concomitentă 
a efavirenzului și rifampicinei nu au fost stabilite.

↓ efavirenzA

Canal de calciu
blocante:
Diltiazem

Ajustările dozei de diltiazem trebuie să fie ghidate de 
răspunsul clinic (consultați informațiile complete de prescriere 
pentru diltiazem). Nu este necesară ajustarea dozei de 
efavirenz atunci când este administrat cu diltiazem.

↓ diltiazemA

↓ desacetil diltiazemA

↓ N-monodesmetil
diltiazemA

Altele (de exemplu,

felodipină,
nicardipină,
nifedipină,
verapamil)

↓ canal de calciu
blocant

Nu sunt disponibile date privind interacțiunile potențiale ale 
efavirenzului cu alți blocanți ai canalelor de calciu care sunt 
substraturi ale enzimei CYP3A4. Există potențialul de 
reducere a concentrațiilor plasmatice ale blocantului 
canalelor de calciu. Ajustările dozei trebuie ghidate de 
răspunsul clinic (consultați informațiile complete de 
prescriere pentru blocantul canalelor de calciu).

Strides Arcolab Limited, mai 2007 Pagină32 din 50



Tabelul 6: StabilitAși Alte potențial semnificativebInteracțiuni medicamentoase: modificarea dozei sau a regimului 
poate fi recomandată pe baza studiilor privind interacțiunile medicamentoase sau a interacțiunii prezise

Efectul asupra

Concentrarea de
Efavirenz sau

Medicamentul concomitent

Medicamentul concomitent

Clasa: Numele medicamentului Comentariu clinic

HMG-CoA reductază
inhibitori:

Concentrațiile plasmatice de atorvastatina, pravastatina și 
simvastatină au scăzut. Consultați informațiile complete de 
prescriere pentru inhibitorul de HMG-CoA reductază pentru 
îndrumări privind individualizarea dozei.

Atorvastatină

pravastatina

↓ atorvastatinaA

↓ pravastatinaA

↓ simvastatinăASimvastatina
Analgezic narcotic:

Metadonă
Administrarea concomitentă la persoanele infectate cu HIV cu 
antecedente de consum de droguri injectabile a dus la scăderea 
nivelului plasmatic de metadonă și semne de sevraj la opiacee. Doza 
de metadonă a fost crescută cu o medie de 22% pentru a atenua 
simptomele de sevraj. Pacienții trebuie monitorizați pentru semne 
de sevraj, iar doza lor de metadonă trebuie crescută după cum este 
necesar pentru a ameliora simptomele de sevraj.

↓ metadonăA

Contraceptiv oral:
Etinilestradiol

Concentrațiile plasmatice crescute de efavirenz; semnificație 
clinică necunoscută. Interacțiunea potențială a efavirenzului 
cu contraceptivele orale nu a fost pe deplin caracterizată. O 
metodă sigură de contracepție de barieră trebuie utilizată în 
plus față de contraceptivele orale.

↑ etinilestradiolA

A
b

VedeaFARMACOLOGIE CLINICĂ, Tabelele 3 și 4 pentru magnitudinea interacțiunilor stabilite. Acest 
tabel nu este all-inclusive.

Alte medicamente:Pe baza rezultatelor studiilor privind interacțiunile medicamentoase (vezi Tabelele 3 și 4), 

nu se recomandă ajustarea dozei atunci când efavirenz este administrat cu următoarele: antiacide hidroxid 

de aluminiu/magneziu, azitromicină, cetirizină, famotidină, fluconazol, lamivudină, lorazepam, nelfinavir, 

paroxetină , fumarat de tenofovir disoproxil și zidovudină.

Nu au fost efectuate studii specifice privind interacțiunile medicamentoase cu efavirenz și INRT, altele 

decât lamivudină și zidovudină. Nu ar fi de așteptat interacțiuni semnificative din punct de vedere clinic, 

deoarece INRT-urile sunt metabolizate pe o altă cale decât efavirenz și este puțin probabil să concureze 

pentru aceleași enzime metabolice și căi de eliminare.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii 

Carcinogenitate:

Lamivudină:Studiile de carcinogenitate pe termen lung cu lamivudină la șoareci și șobolani nu au arătat 

nicio dovadă de potențial carcinogen la expuneri de până la 10 ori (șoareci) și de 58 ori (șobolani) față de 

cele observate la om la doza terapeutică recomandată pentru infecția cu HIV.
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Zidovudină:Zidovudina a fost administrată oral la 3 niveluri de dozare la grupuri separate de șoareci și 

șobolani (60 de femele și 60 de masculi în fiecare grup). Dozele inițiale unice zilnice au fost de 30, 60 și 

120 mg/kg/zi la șoareci și 80, 220 și 600 mg/kg/zi la șobolani. Dozele la șoareci au fost reduse la 20, 30 și 

40 mg/kg/zi după ziua 90 din cauza anemiei asociate tratamentului, în timp ce la șobolani doar doza 

mare a fost redusă la 450 mg/kg/zi în ziua 91 și apoi la 300 mg/kg/zi în ziua 279.

La șoareci, 7 neoplasme vaginale cu apariție tardivă (după 19 luni) (5 carcinoame cu celule scuamoase 

nemetastazante, 1 papilom cu celule scuamoase și 1 polip scuamos) au apărut la animalele cărora li sa 

administrat cea mai mare doză. Un papilom cu celule scuamoase care a apărut târziu a apărut în vaginul unui 

animal cu doză medie. Nu s-au găsit tumori vaginale la cea mai mică doză.

La șobolani, 2 carcinoame vaginale cu celule scuamoase cu apariție tardivă (după 20 de luni), nemetastazante au apărut la 

animalele cărora li sa administrat cea mai mare doză. Nu au apărut tumori vaginale la doza mică sau medie la șobolani. Nu s-au 

observat alte tumori legate de medicamente la niciunul dintre sexe ale fiecărei specii.

La dozele care au produs tumori la șoareci și șobolani, expunerea estimată la medicament (măsurată 

prin ASC) a fost de aproximativ 3 ori (șoarece) și de 24 de ori (șobolan) expunerea estimată la om la doza 

terapeutică recomandată de 100 mg la fiecare 4 ore.

Două studii de carcinogenitate transplacentară au fost efectuate la șoareci. Un studiu a administrat 

zidovudină în doze de 20 mg/kg/zi sau 40 mg/kg/zi din ziua 10 de gestație până la naștere și lactație, 

doza fiind continuată la descendenți timp de 24 de luni postnatal. Dozele de zidovudină utilizate în acest 

studiu au produs expuneri la zidovudină de aproximativ 3 ori mai mari decât expunerea estimată la om la 

dozele recomandate. După 24 de luni la cea mai mare doză, s-a observat o creștere a incidenței tumorilor 

vaginale fără o creștere a tumorilor la ficat sau plămâni sau orice alt organ, indiferent de sex. Aceste 

constatări sunt în concordanță cu rezultatele studiului standard de carcinogenitate orală la șoareci, așa 

cum a fost descris mai devreme. Un al doilea studiu a administrat zidovudină în doze maxime tolerate de 

12,5 mg/zi sau 25 mg/zi (∼1.000 mg/kg greutate corporală neînsarcinată

sau∼450 mg/kg greutate corporală la termen) la șoareci gestante din zilele 12 până la 18 de gestație. A 

existat o creștere a numărului de tumori în plămâni, ficat și tractul reproducător feminin la descendenții 

șoarecilor care au primit doza mai mare de zidovudină.

Nu se știe cât de predictive pot fi rezultatele studiilor de carcinogenitate la rozătoare pentru oameni. 

Efavirenz:Au fost efectuate studii de carcinogenitate pe termen lung la șoareci și șobolani cu efavirenz. 

Șoarecilor li s-au administrat 0, 25, 75, 150 sau 300 mg/kg/zi timp de 2 ani. Incidența adenoamelor 

hepatocelulare și a carcinoamelor și a adenoamelor pulmonare alveolare/bronșiolare a fost crescută 

peste fond la femele. Nu s-au observat creșteri ale incidenței tumorii peste fond la bărbați.

Strides Arcolab Limited, mai 2007 Pagină34 din 50



În studiile în care la șobolani li s-a administrat efavirenz în doze de 0, 25, 50 sau 100 mg/kg/zi timp de 2 

ani, nu s-au observat creșteri ale incidenței tumorii peste fond. Expunerea sistemică (pe baza ASC) la 

șoareci a fost de aproximativ 1,7 ori mai mare decât la oameni cărora li sa administrat doza de 600 mg/zi. 

Expunerea la șobolani a fost mai mică decât la om. Mecanismul potențialului carcinogen este 

necunoscut.

Mutagenicitate:

Lamivudină:Lamivudina a fost mutagenă într-un test de limfom L5178Y/TK+/- la șoarece și clastogenă într-un 

test citogenetic folosind limfocite umane cultivate. Lamivudina a fost negativă într-un test de mutagenitate 

microbiană, într-un test de transformare celulară in vitro, într-un test de micronucleu la șobolan, într-un test 

citogenetic al măduvei osoase la șobolan și într-un test pentru sinteza neprogramată a ADN-ului în ficatul de 

șobolan.

Zidovudina:Zidovudina a fost mutagenă într-un test de limfom L5178Y/TK+/- la șoarece, pozitiv într-unin vitro

test de transformare celulară, clastogen într-un test citogenetic folosind limfocite umane cultivate și pozitiv în 

testele de micronucleu la șoarece și șobolan după doze repetate. Acesta a fost negativ într-un studiu citogenetic 

la șobolani cărora li sa administrat o singură doză.

Efavirenz:În testele de toxicologie genetică, efavirenz nu a arătat nicio dovadă de activitate mutagenă sau 

clastogenă într-o baterie dein vitroșiin vivostudii. Acestea au inclus teste de mutație bacteriană înS. typhimurium

șiE coli, teste de mutație la mamifere în celulele ovarelor de hamster chinezesc, teste de aberație cromozomală 

în limfocitele din sângele periferic uman sau celulele ovarelor de hamster chinezesc și oin vivotestul 

micronucleului măduvei osoase la șoarece. Având în vedere lipsa activității genotoxice a efavirenzului, relevanța 

pentru oameni a neoplasmelor la șoarecii tratați cu efavirenz nu este cunoscută.

Deteriorarea fertilitatii:

Lamivudină:Într-un studiu privind performanța reproductivă, lamivudina, administrată la șobolani masculi și 

femele în doze de până la 130 de ori doza obișnuită pentru adulți, pe baza considerațiilor privind suprafața 

corporală, nu a evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității (judecata după ratele de concepție) și nici un 

efect asupra supraviețuirii. , creșterea și dezvoltarea până la înțărcarea puilor.

Zidovudina:Zidovudina, administrată la șobolani masculi și femele în doze de până la 7 ori mai mari decât doza obișnuită pentru 

adulți, pe baza considerentelor privind suprafața corporală, nu a avut nici un efect asupra fertilității, evaluată în funcție de ratele 

de concepție.

Efavirenz:Efavirenz nu a afectat împerecherea sau fertilitatea șobolanilor masculi sau femele și nu a afectat sperma la 

șobolanii masculi tratați. Performanța reproductivă a puilor născuți de femele de șobolan cărora li sa administrat 

efavirenz nu a fost afectată. Ca rezultat al clearance-ului rapid al efavirenzului la șobolani, medicament sistemic
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expunerile realizate în aceste studii au fost echivalente sau mai mici cu cele realizate la oameni cărora li sa administrat 

doze terapeutice de efavirenz.

Sarcina:
Lamivudină/Zidovudină 

comprimat: Sarcina categoria C

Nu există studii adecvate și bine controlate ale produsului combinat la femeile gravide. Au fost 

efectuate studii de reproducere cu lamivudină și zidovudină la animale (vezi secțiunile lamivudină și 

zidovudină de mai jos). Lamivudină/zidovudină Comprimatele trebuie utilizate în timpul sarcinii 

numai dacă beneficiile potențiale depășesc riscurile.

Lamivudină:

Studii de reproducere cu lamivudină administrată oral au fost efectuate la șobolani și iepuri la doze de 

până la 4000 mg/kg/zi și, respectiv, 1000 mg/kg/zi, producând concentrații plasmatice de până la 

aproximativ 35 de ori mai mari decât pentru doza HIV pentru adulți. Nu au fost observate dovezi de 

teratogenitate datorată lamivudinei. Dovezi ale embrioletității timpurii au fost observate la iepure la 

niveluri de expunere similare cu cele observate la om, dar nu a existat niciun indiciu al acestui efect la 

șobolan la niveluri de expunere de până la 35 de ori mai mari decât la om. Studiile la șobolani și iepuri 

gestante au arătat că lamivudina este transferată la făt prin placentă.

În 2 studii clinice efectuate în Africa de Sud, măsurătorile farmacocinetice au fost efectuate pe probe de la 

femei gravide care au primit lamivudină începând cu săptămâna 38 de gestație (10 femei care au primit 

150 mg de două ori pe zi în asociere cu zidovudină și 10 care au primit lamivudină 300 mg de două ori pe zi 

fără alte antiretrovirale) sau începând cu săptămâna 36 de gestație (16 femei care au primit lamivudină 150 

mg de două ori pe zi în asociere cu zidovudină). Aceste studii nu au fost concepute sau alimentate pentru a 

oferi informații despre eficacitate.

Farmacocinetica lamivudinei la femeile gravide a fost similară cu cea obținută după naștere și la adulții care 

nu sunt gravide. Concentrațiile de lamivudină au fost în general similare în probele de ser materne, 

neonatale și din cordonul ombilical. La un subgrup de subiecți de la care au fost obținute probe de lichid 

amniotic în urma rupturii naturale a membranelor, concentrațiile de lamivudină în lichidul amniotic au 

variat între 1,2 și 2,5 μg/mL (150 mg de două ori pe zi) și 2,1 până la 5,2 μg / ml (300 mg de două ori pe zi) și 

au fost de obicei mai mari de 2 ori mai mari decât nivelurile serice materne (veziREACTII ADVERSE).
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Zidovudină:Studiile de reproducere cu zidovudină administrată oral la șobolan și la iepure în doze de până la 500 

mg/kg/zi nu au evidențiat nicio dovadă de teratogenitate a zidovudinei. Tratamentul cu zidovudină a dus la 

toxicitate embrionară/fetală, evidențiată de o creștere a incidenței resorbțiilor fetale la șobolanii cărora li sa 

administrat 150 sau 450 mg/kg/zi și la iepurii cărora li sa administrat 500 mg/kg/zi. Dozele utilizate în studiile 

teratologice au condus la concentrații plasmatice maxime de zidovudină (după jumătate din doza zilnică) la 

șobolani de 66 până la 226 de ori și la iepuri de 12 până la 87 de ori, concentrații plasmatice maxime medii la 

starea de echilibru (după o șaseme din doza zilnică). doza zilnică) realizată cu doza zilnică recomandată (100 mg la 

4 ore). Într-un studiu teratologic suplimentar la șobolani, o doză de 3000 mg/kg/zi (foarte aproape de doza letală 

medie orală la șobolani de 3, 683 mg/kg) a determinat o toxicitate maternă marcată și o creștere a incidenței 

malformațiilor fetale. Această doză a dus la concentrații plasmatice maxime de zidovudină de 350 de ori 

concentrațiile plasmatice maxime umane. Nu s-au observat dovezi de teratogenitate în acest experiment la doze 

de 600 mg/kg/zi sau mai puțin. Au fost efectuate două studii de carcinogenitate la rozătoare (vezi Carcinogeneză, 

Mutageneză și Deteriorarea Fertilității).

Un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo a fost efectuat pe femeile gravide infectate cu HIV 

pentru a determina utilitatea zidovudinei pentru prevenirea transmiterii HIV materno-fetal. Anomalii 

congenitale au apărut cu frecvență similară între nou-născuții născuți din mame care au primit 

zidovudină și nou-născuții născuți din mame care au primit placebo. Anomaliile au fost fie probleme de 

embriogeneză (înainte de 14 săptămâni), fie au fost recunoscute la ecografie înainte sau imediat după 

inițierea medicamentului de studiu.

Efavirenz:Categoria de sarcină D: Vezi AVERTISMENTĂRI: Potenţial de risc pentru reproducere.

Mamele care alăptează

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă ca mamele infectate cu HIV să nu-și 

alăpteze copiii pentru a evita riscul transmiterii postnatale a infecției cu HIV.

Datorită atât potențialului de transmitere a HIV, cât și potențialului de reacții adverse grave la 

sugarii care alăptează,mamele trebuie instruite să nu alăpteze dacă primesc lamivudină/

zidovudină comprimate ambalate cu efavirenz.

Nu au fost efectuate studii specifice privind excreția de lamivudină și zidovudină în laptele matern 

după administrarea comprimatelor de lamivudină și zidovudină. Lamivudina și zidovudina sunt 

excretate în laptele matern uman (veziFARMACOLOGIE CLINICĂ: Farmacocinetică: Mamele care 

alăptează).
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Un studiu la șobolani care alăptează cărora li s-a administrat 45 mg/kg de lamivudină a arătat că 

concentrațiile de lamivudină în lapte au fost ușor mai mari decât cele din plasmă. Din cauza atât 

potențialul de transmitere a HIV, cât și potențialul de reacții adverse grave la sugarii care alăptează, 

mamele trebuie instruite să nu alăpteze dacă primesc comprimate de lamivudină/zidovudină. Utilizare 

pediatrică

Ajustarea dozei de lamivudină/zidovudină comprimat ambalat cu efavirenz comprimat nu este posibilă cu 

această combinație. Prin urmare, comprimatele de lamivudină/zidovudină ambalate împreună cu comprimatele 

de efavirenz nu sunt recomandate pacienților cu vârsta < 12 ani sau celor care cântăresc < 40 kg. Utilizare 

geriatrică

Lamivudină/zidovudină ambalate cu efavirenz comprimate:Studiile clinice ale acestei combinații nu 

au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste pentru a determina dacă aceștia 

răspund diferit față de subiecții mai tineri. În general, selectarea dozei pentru un pacient în vârstă trebuie 

să fie precaută, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii 

concomitente sau a altor terapii medicamentoase. Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate 

împreună cu efavirenz Comprimate nu sunt recomandate pacienților cu insuficiență renală sau 

insuficiență hepatică. .

REACTII ADVERSE

Evenimentele adverse raportate la lamivudină, zidovudină și efavirenz sunt prezentate mai jos. 

Lamivudină/Zidovudină administrată ca formulări separate:În 4 studii randomizate, controlate, cu 

lamivudină 300 mg pe zi plus zidovudină 600 mg pe zi, au fost observate următoarele evenimente adverse 

clinice și de laborator selectate (vezi Tabelul 7 și Tabelul 8).

Tabel 7: Evenimente adverse clinice selectate (frecvență ≥5%) în 4 studii clinice controlate

Cu lamivudină 300 mg/zi și zidovudină 600 mg/zi

Lamivudină 150 mg
de două ori pe zi plus

zidovudină (n=251)
Eveniment advers

Corpul ca întreg
Durere de cap

Stare de rău și oboseală

Febră sau frisoane

35%
27%
10%

Digestiv
Greaţă
Diaree
Greață și vărsături
Anorexie și/sau scăderea apetitului

33%
18%
13%
10%
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Durere abdominală
Crampe abdominale
Dispepsie

9%
6%
5%

Sistem nervos
neuropatie
Insomnie și alte tulburări de somn 
Amețeli
Tulburări depresive

12%
11%
10%
9%

Respirator
Semne și simptome nazale 
Tuse

20%
18%

Piele
Iritatii ale pielii 9%

Musculo-scheletice
Dureri musculo-scheletice
mialgie
Artralgie

12%
8%
5%

Pancreatita a fost observată la 9 din cei 2613 pacienţi adulţi (< 0,3%) cărora li s-a administrat lamivudină în studiile 

clinice controlate.

Anomaliile de laborator selectate observate în timpul terapiei sunt enumerate în Tabelul 8.

Tabelul 8: Frecvențele anomaliilor selectate de laborator în rândul adulților la 4 controlați

Studii clinice cu lamivudină 300 mg/zi plus zidovudină 600 mg/zi*

Test
(Nivel anormal)

Lamivudină plus Zidovudină
% (n)

Neutropenie (ANC<750/mm3) 
Anemie (Hgb<8,0 g/dL)
Trombocitopenie (trombocite <50.000/mm3) 
ALT (>5,0 x LSN)
AST (>5,0 x LSN) 
Bilirubină (>2,5 x LSN) 
Amilază (>2,0 x LSN)

7,2% (237)
2,9% (241)
0,4% (240)
3,7% (241)
1,7% (241)
0,8% (241)
4,2% (72)

ULN = Limita superioară a normalului
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ANC = Numărul absolut de neutrofile n 

= Numărul de pacienți evaluați

* Frecvențele acestor anomalii de laborator au fost mai mari la pacienții cu anomalii ușoare de laborator 

la momentul inițial.

Observat în timpul practicii clinice:În plus față de evenimentele adverse raportate din studiile 

clinice, următoarele evenimente au fost identificate în timpul utilizării post-aprobare a lamivudinei, 

zidovudinei și/sau asocierii de lamivudină și zidovudină. Deoarece sunt raportate voluntar de la o 

populație de mărime necunoscută, estimări ale frecvenței nu pot fi făcute. Aceste evenimente au fost 

alese pentru includere datorită unei combinații de gravitate, frecvență de raportare sau potențială 

legătură cauzală cu lamivudină, zidovudină și/sau combinație de lamivudină și zidovudină. Corpul ca 

întreg:Redistribuirea/acumularea de grăsime corporală (veziPRECAUȚII:Redistribuirea grăsimilor).

Cardiovascular:Cardiomiopatie

Endocrin și metabolic: Ginecomastie, hiperglicemie. 

Gastrointestinal:Pigmentarea mucoasei bucale, stomatită. 

General: Vasculită, slăbiciune.

Hemic și limfatic: Anemie (inclusiv aplazie pură de celule roșii și anemii severe care progresează în 

terapie), limfadenopatie, splenomegalie.

Hepatic și pancreatic:Acidoză lactică și steatoză hepatică, pancreatită, exacerbare post-

tratament a hepatitei B. (vezi AVERTIZĂRI).

Hipersensibilitate:Reacții de sensibilizare (inclusiv anafilaxie), urticarie. 

Musculo-scheletice: slăbiciune musculară, creștere a CPK, rabodmioliza. Agitat:

Parestezii, neuropatie periferică, convulsii. Respirator:Sunete anormale ale 

respirației/ șuierătoare.

Piele:Alopecie, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson. 

Efavirenz:

Cele mai semnificative evenimente adverse observate la pacienții tratați cu efavirenz sunt 

simptomele sistemului nervos, simptomele psihiatrice și erupția cutanată. Dacă nu se specifică 

altfel, analizele descrise mai jos au inclus 1008 pacienți tratați cu regimuri care conțin efavirenz și 

635 pacienți tratați cu un regim de control în studii controlate.
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Simptome ale sistemului nervos:Cincizeci și trei la sută dintre pacienții cărora li sa administrat efavirenz 

au raportat simptome ale sistemului nervos central (veziAVERTIZARE: Simptome ale sistemului nervos

). Tabelul 9 enumeră frecvența simptomelor de diferite grade de severitate și prezintă ratele de 

întrerupere în studiile clinice pentru unul sau mai multe dintre următoarele simptome ale sistemului 

nervos: amețeli, insomnie, tulburări de concentrare, somnolență, visare anormală, euforie, confuzie, 

agitație, amnezie, halucinații, stupoare, gândire anormală și depersonalizare. Frecvențele simptomelor 

specifice ale sistemului nervos central și periferic sunt prezentate în Tabelul 11.

Tabelul 9: Procentul de pacienți cu unul sau mai multe simptome ale sistemului nervos selectatea,b

Efavirenz 600 mg O dată Grupuri de control
(n=635)

%
Procentul de pacienți cu: Zilnic (n=1008)

%
Simptome de orice severitate 
Simptome ușoarec

Simptome moderated

Simptome severee

Întreruperea tratamentului 
ca urmare a simptomelor

52.7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
AInclude evenimentele raportate, indiferent de cauzalitate.

bDate din Studiul 006 și trei studii de fază 2/3.

c„Ușoară” = Simptome care nu interferează cu activitățile zilnice ale pacientului.

d„Moderat” = Simptome care pot interfera cu activitățile zilnice.

e„Sever” = Evenimente care întrerup activitățile zilnice obișnuite ale pacientului.

Simptome psihiatrice:Au fost raportate reacții adverse psihiatrice grave la pacienții tratați cu 

efavirenz. În studiile controlate, frecvența simptomelor psihiatrice grave specifice în rândul 

pacienților cărora li s-a administrat efavirenz sau, respectiv, regimuri de control, a fost depresia 

severă (2,4%, 0,9%), ideea suicidară (0,7%, 0,3%), încercările de sinucidere nefatale (0,5%, 0,9%). 0), 

comportament agresiv (0,4%, 0,5%), reacții paranoide (0,4%, 0,3%) și reacții maniacale (0,2%, 0,3%) 

(vezi AVERTIZARE: Simptome psihiatrice). Simptomele psihiatrice suplimentare observate cu o 

frecvență de >2% în rândul pacienților tratați cu efavirenz sau, respectiv, cu regimuri de control, în 

studiile clinice controlate au fost depresia (19%, 16%), anxietatea (13%, 9%) și nervozitatea (7% , 

2%).

Erupții cutanate: Erupțiile cutanate sunt, de obicei, erupții cutanate maculopapulare ușoare până la moderate care 

apar în primele 2 săptămâni de la inițierea terapiei cu efavirenz. La majoritatea pacienților, erupția cutanată se rezolvă 

cu continuarea tratamentului cu efavirenz în decurs de o lună. Efavirenz poate fi reinițiat la pacienții care întrerup 

tratamentul din cauza erupției cutanate. Utilizarea antihistaminicelor adecvate și/sau corticosteroizilor poate fi luată în 

considerare atunci când efavirenz este reluat. Efavirenz trebuie întrerupt la pacienți
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dezvoltarea erupțiilor cutanate severe asociate cu vezicule, descuamare, afectare a mucoasei sau febră. Frecvența 

erupțiilor cutanate după gradul NCI și ratele de întrerupere ca urmare a erupțiilor cutanate sunt prezentate în Tabelul 

10.

Tabelul 10: Procentul de pacienți cu erupții cutanate apărute în tratamenta,b

Descrierea erupției cutanate

Notac

Efavirenz 600
mg O dată pe zi

Adulti
(n=1008)

%

Efavirenz
Pediatric
Pacienții
(n=57)

%

Control
Grupuri
Adulti

(n= 635)
%

Procente din
Pacienți cu:

Erupție cutanată de orice

nota
Erupție cutanată de gradul 1

—

Eritem, prurit

26.3 45.6 17.5

10.7 8.8 9.8

Erupție cutanată de gradul 2 maculopapular difuz
erupție cutanată, descuamare uscată

14.7 31.6 7.4
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Erupție cutanată de gradul 3 Veziculație, umedă
descuamare,
ulceratie
Eritem multiform,
Stevens-Johnson
sindrom, toxic
necroliza epidermica,
necesitând necroză
chirurgie, exfoliativ
dermatită

0,8 1.8 0,3

Erupție cutanată de gradul 4 0,1 3.5 0,0

Tratament
întreruperea
ca rezultat al
eczemă

— 1.7 8.8 0,3

AInclude evenimentele raportate, indiferent de cauzalitate.

bDate din Studiul 006 și trei studii de fază 2/3.

cSistemul de clasificare NCI.

După cum se observă în Tabelul 10, erupția cutanată este mai frecventă la copii și adolescenți și mai des de grad 

superior (adică, mai severă) (veziPRECAUȚII).

Experiența cu efavirenz la pacienții care au întrerupt administrarea altor agenți antiretrovirali din clasa INNRT este limitată. 

Nouăsprezece pacienţi care au întrerupt tratamentul cu nevirapină din cauza erupţiei cutanate au fost trataţi cu efavirenz. Nouă 

dintre acești pacienți au dezvoltat erupții cutanate ușoare până la moderate în timpul tratamentului cu efavirenz, iar doi dintre 

acești pacienți au întrerupt tratamentul din cauza erupției cutanate.

A fost raportată pancreatită, deși nu a fost stabilită o relație cauzală cu efavirenz. Au fost 

observate creșteri asimptomatice ale nivelurilor serice de amilază la un număr semnificativ 

mai mare de pacienți tratați cu efavirenz 600 mg decât la pacienții de control (veziREACȚII 

ADVERSE: Anomalii de laborator).

Experiențe adverse clinice selectate de intensitate moderată sau severă observate în≥ 2% dintre pacienții 

tratați cu efavirenz în două studii clinice controlate sunt prezentați în Tabelul 11.

Tabelul 11: Tratament selectat-EmergentAEvenimente adverse de intensitate moderată sau severă 

raportate în≥2% dintre pacienții tratați cu efavirenz în studiile 006 și ACTG 364

Evenimente adverse Studiul 006
LAM-, NNRTI- și protează

Pacienți cu inhibitori naivi
Efavirenzb

+
ZDV/LAM

(n=412)

Studiați ACTG 364
Pacienți cu experiență în NRTI, 
INNTI și inhibitori de protează

Efavirenzb

+ Nelfinavir
Efavirenzb

+
Indinavir

+
Efavirenzb

+
INRT-uri
(n=65)

Nelfinavir
+

INRT-uri
(n=66)

Indinavir
(n=415)

ZDV/LAM
(n=401)

+ INRT
(n=64)

180 de săptămânic 102 săptămânic 76 de săptămânic 71,1 săptămânic 70,9 săptămânic 62,7 săptămânic

Corpul ca întreg
Oboseală 8% 5% 9% 0 2% 3%
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Durere

Sistemul nervos central și periferic 
Ameţeală
Durere de cap

Insomnie
Concentraţie
afectarea
Anormal
vise
Somnolenţă
anorexie
Gastrointestinal
Greaţă
Vărsături
Diaree
Dispepsie
Durere abdominală
Psihiatric
Anxietate
Depresie
Nervozitate
Piele și anexe
Eczemă

Prurit

1% 2% 8% 13% 6% 17%

9%
8%
7%
5%

9%
5%

2%
3%

2%
5%

6%
2%

6%
3%

7%
3%

2%
<1%

0
0

0
0

2%
0

3% 1% 0 — — —

2%
1%

2%
<1%

<1%
<1%

0
0

0
2%

0
2%

10%
6%
3%
4%
2%

6% 24% 3% 2%
—
3%
0

2%
—
9%
2%

3%
5%
4%

14%
6%
6%

—
14%

0
2% 5% 3% 3% 3%

2%
5%

4%
4%
2%

<1%
<1%

—
3%

—
0

—
5%

2% 0 2% 0 2%

11%
<1%

16%
1%

5%
1%

9%
9%

5%
5%

9%
9%

AInclude evenimentele adverse cel puțin posibil legate de medicamentul studiat sau cu relație necunoscută pentru Studiul 006. Include toate evenimentele 

adverse, indiferent de relația cu medicamentul de studiu pentru Studiul ACTG 364.

bEfavirenz furnizat ca 600 mg o dată pe zi.

cDurata medie a tratamentului.

— = Nespecificat.

ZDV = zidovudină, LAM = lamivudină.

Experiențe clinice adverse observate în≥ 10% dintre cei 57 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 

ani care au primit capsule de efavirenz, nelfinavir și unul sau mai multe INRT au fost: erupții cutanate (46%), 

diaree/scaune moale (39%), febră (21%), tuse (16% ), amețeli/amețeli/leșin (16%), durere/durere/disconfort 

(14%), greață/vărsături (12%) și cefalee (11%). Incidența simptomelor sistemului nervos a fost de 18% (10/57). Un 

pacient a prezentat erupții cutanate de gradul 3, doi pacienți au avut erupții cutanate de gradul 4 și cinci 

pacienți (9%) au întrerupt tratamentul din cauza erupției cutanate (vezi, de asemenea, PRECAUȚII: Erupție 

cutanatășiUtilizare pediatrică). Experiență post-marketing

Corpul ca întreg:reacții alergice, astenie, redistribuire/acumulare de grăsime corporală (vezi 

PRECAUȚII: Redistribuirea grăsimilor)

Sistemul nervos central și periferic:coordonare anormală, ataxie, convulsii, hipoestezie, 
parestezie, neuropatie și tremor
Endocrin:ginecomastie
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Gastrointestinal:constipație, malabsorbție 
Cardiovascular:înroșire, palpitații

Ficat și sistemul biliar:creșterea enzimelor hepatice, insuficiență hepatică, 

hepatită Metabolice și nutriționale:hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie 

Musculo-scheletice:artralgie, mialgie, miopatie

Psihiatric:reacții agresive, agitație, iluzii, labilitate emoțională, manie, nevroză, paranoia, 
psihoză, sinucidere
Respirator:dispnee

Piele și anexe:eritem multiform, tulburări ale unghiilor, dermatită fotoalergică, decolorare a 

pielii, sindrom Stevens-Johnson

Simțuri speciale:vedere anormală, tinitus 

Anomalii de laborator

Anomalii de laborator selectate de gradul 3-4 raportate în≥ 2% dintre pacienții tratați cu efavirenz în două studii 

clinice sunt prezentați în Tabelul 12.

Tabelul 12: Anomalii de laborator selectate de gradul 3-4 raportate în≥2% dintre pacienții 

tratați cu efavirenz în studiile 006 și ACTG 364

Studiul 006
LAM-, NNRTI- și

Proteaza
Pacienți cu inhibitori naivi

Studiați ACTG 364
cu experiență în NRTI,

NNRTI- și protează
Pacienți cu inhibitori naivi

EfavirenzA

+
Nelfinavir

EfavirenzA

+
ZDV/LAM

(n=412)

EfavirenzA

+
Indinavir
(n=415)

Indinavir +
ZDV/LAM

EfavirenzA

+ INRT
Nelfinavir
+ INRT
(n=66)Variabil (n=401) + INRT (n=65)

Limită (n=64)
76 de săptămânib 70,9

săptămânib

62,7
săptămânib180

săptămânib

102
săptămânib

71.1
săptămânib
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Chimie
ALT
AST
GGTc

Amilază
Glucoză

> 5 x LSN
> 5 x LSN
> 5 x LSN
> 2 x LSN

> 250
mg/dL
≥751

mg/dL

5%
5%
8%
4%
3%

8%
6%
7%
4%
3%

5%
5%
3%
1%
3%

2%
6%
5%
0

5%

6%
8%

3%
8%

0
6%

5%
2%

2% 3%

Triglicerideled 9% 6% 6% 11% 8% 17%

Hematologie
Neutrofile <750/mm3 10% 3% 5% 2% 3% 2%

AEfavirenz furnizat ca 600 mg o dată pe zi.

bDurata medie a tratamentului.

cCreșterile izolate ale GGT la pacienții cărora li se administrează efavirenz pot reflecta inducția enzimatică care nu este asociată cu toxicitatea hepatică.

dNepost.
ZDV = zidovudină, LAM = lamivudină. ULN = Limita superioară a normalului. ALT = alanina aminotransferaza. AST = 

aspartat aminotransferaza. GGT = gama-glutamiltransferaza.

Testele funcției hepatice trebuie monitorizate la pacienții cu antecedente de hepatită B 
și/sau C. În setul de date pe termen lung din Studiul 006, 137 de pacienți tratați cu 
regimuri care conțin efavirenz (durata medie a terapiei, 68 de săptămâni) și 84 tratați cu 
un regimul de control (durata medie, 56 de săptămâni) au fost seropozitive la screening-
ul pentru hepatita B (pozitiv pentru antigenul de suprafață) și/sau C (pozitiv pentru 
anticorpi hepatitei C). Printre acești pacienți co-infectați, creșteri ale AST de peste cinci 
ori LSN s-au dezvoltat la 13% dintre pacienții din brațele cu efavirenz și 7% dintre cei din 
brațul de control și creșteri ale ALT de peste cinci ori LSN s-au dezvoltat la 20% dintre 
pacienții din brațele efavirenz și 7% dintre pacienții din brațul de control. Dintre pacienții 
co-infectați,PRECAUȚII).

Lipide:S-au observat creșteri față de valoarea inițială a colesterolului total de 10-20% la unii 

voluntari neinfectați care au primit efavirenz. La pacienții tratați cu efavirenz + zidovudină + 

lamivudină, s-au observat creșteri față de valoarea inițială a colesterolului total și HDL de 

aproximativ 20% și, respectiv, 25%. La pacienții tratați cu efavirenz + indinavir, s-au observat 

creșteri față de valoarea inițială a colesterolului și HDL de aproximativ 40% și, respectiv, 35%. 

Au fost raportate niveluri de colesterol total ≥240 mg/dL și ≥300 mg/dL la 34% și, respectiv, 

9% dintre pacienții tratați cu efavirenz + zidovudină + lamivudină, 54% și, respectiv, 20% 

dintre pacienții tratați cu efavirenz + indinavir și 28%
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și, respectiv, 4% dintre pacienții tratați cu indinavir + zidovudină + lamivudină. Efectele 

efavirenzului asupra trigliceridelor și LDL nu au fost bine caracterizate, deoarece probele au fost 

prelevate de la pacienți care nu țin. Semnificația clinică a acestor constatări este necunoscută (vezi 

PRECAUȚII).

Interacțiunea testului canabinoid: Efavirenz nu se leagă de receptorii canabinoizi. Rezultate fals pozitive ale 

testelor cu canabinoizi în urină au fost observate la voluntari non-infectați cu HIV cărora li s-a administrat 

Efavirenz atunci când Microgenics CEDIA®Testul DAU Multi-Level THC a fost utilizat pentru screening. Rezultate 

negative au fost obținute atunci când au fost efectuate teste de confirmare mai specifice cu cromatografie 

gazoasă/spectrometrie de masă.

Dintre cele trei teste analizate (testul Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC, Cannabinoid Enzyme 

Imunoassay [Diagnostic Reagents, Inc] și AxSYM®Cannabinoid Assay), doar testul Microgenics CEDIA 

DAU Multi-Level THC a arătat rezultate fals pozitive. Celelalte două teste au oferit rezultate adevărat-

negative. Efectele efavirenzului asupra testelor de screening pentru canabinoizi, altele decât aceste trei, 

sunt necunoscute. Producătorii de analize pentru canabinoizi ar trebui contactați pentru informații 

suplimentare cu privire la utilizarea testelor lor cu pacienții cărora li se administrează efavirenz.

Supradozaj
Lamivudină 150 mg/Zidovudină 300 mg comprimate ambalate cu efavirenz comprimate:Nu există un 

antidot cunoscut pentru lamivudină, zidovudină sau efavirenz.

Lamivudină:A fost raportat un caz de adult care a ingerat 6 grame de lamivudină; nu au fost observate 

semne sau simptome clinice, iar testele hematologice au rămas normale. Deoarece o cantitate neglijabilă 

de lamivudină a fost eliminată prin hemodializă (4 ore), dializă peritoneală ambulatorie continuă și dializă 

peritoneală automată, nu se știe dacă hemodializa continuă ar oferi beneficii clinice într-un eveniment de 

supradozaj cu lamivudină.

Zidovudină:Au fost raportate supradoze acute de zidovudină la copii și adolescenți și la adulți. Acestea 

au implicat expuneri de până la 50 de grame. Singurele constatări consistente au fost greața și 

vărsăturile. Alte apariții raportate au inclus dureri de cap, amețeli, somnolență, letargie, confuzie și 1 

raport de criză grand mal. Modificările hematologice au fost tranzitorii. Toți pacienții și-au revenit. 

Hemodializa și dializa peritoneală par să aibă un efect neglijabil asupra eliminării zidovudinei, în timp ce 

eliminarea metabolitului său primar, GZDV, este îmbunătățită.

Efavirenz:Unii pacienți care au luat accidental 600 mg de două ori pe zi au raportat simptome crescute 

ale sistemului nervos. Un pacient a prezentat contracții musculare involuntare.
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Tratamentul supradozajului cu efavirenz trebuie să includă măsuri generale de sprijin, inclusiv monitorizarea 

semnelor vitale și observarea stării clinice a pacientului. Administrarea de cărbune activat poate fi utilizată 

pentru a ajuta la eliminarea medicamentului neabsorbit. Nu există un antidot specific pentru supradozajul cu 

efavirenz. Deoarece efavirenz este foarte legat de proteine, este puțin probabil ca dializa să elimine în mod 

semnificativ medicamentul din sânge.

DOZAJ SI ADMINISTRARE
Efectul alimentelor asupra absorbției lamivudinei/zidovudinei comprimate și a efavirenzului nu a 

fost evaluat. Prin urmare, comprimatul de lamivudină/zidovudină ambalat cu efavirenz trebuie luat 

în condiții de repaus alimentar.

Adulți și adolescenți:
Doza orală recomandată pentru adulți și adolescenți (≥ 12 ani) care cântăresc ≥ 40 kg este de un 

comprimat de Lamivudină/Zidovudină (150 mg/300 mg) administrat de două ori pe zi.

Doza recomandată de efavirenz este de un comprimat (600 mg) luat o dată pe zi pe 

stomacul gol, de preferință la culcare.Concentrațiile crescute de efavirenz observate după 

administrarea de efavirenz cu alimente pot duce la o creștere a frecvenței evenimentelor 

adverse (veziFARMACOLOGIE CLINICĂ: Efectul alimentelor asupra absorbției orale).

Dozarea la culcare poate îmbunătăți tolerabilitatea simptomelor sistemului nervos (vezi

ATENȚIONARE: Simptome ale sistemului nervos, PRECAUȚII: Informații pentru pacienți,

șiREACTII ADVERSE).

Pediatrie

Comprimatele de lamivudină/zidovudină ambalate împreună cu comprimatele de efavirenz nu sunt 

recomandate la copii și adolescenți.< 12 ani sau la copii și adolescenți cu greutatea <40 kg.

Geriatrie

Deși nu sunt recomandate modificări specifice ale dozelor, se recomandă prudență atunci când 

lamivudină/zidovudină comprimate ambalate cu efavirenz comprimate sunt administrate la 

pacienții geriatrici (> 65 de ani).

Insuficiență renală și insuficiență hepatică

Comprimate de lamivudină/zidovudină ambalate cu comprimate de efavirenzsunteținu se recomandă 

pacienţilor cu insuficienţă renală (clearance-ul creatininei < 50 ml/min) sau pacienţilor aflaţi în 

hemodializă sau cu insuficienţă hepatică.

Monitorizarea:
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Zidovudină:Toxicitățile hematologice par să fie legate de rezerva de măduvă osoasă pretratament și de 

doza și durata terapiei. La pacienții cu rezervă de măduvă osoasă scăzută, în special la pacienții cu boală 

HIV simptomatică avansată, se recomandă monitorizarea frecventă a indicilor hematologici pentru a 

detecta anemie sau neutropenie grave. Întreruperea dozei, întreruperea dozei și/sau transfuzia de sânge 

pot fi justificate la pacienții care dezvoltă anemie semnificativă. La pacienții care prezintă toxicitate 

hematologică, reducerea hemoglobinei poate apărea încă de la 2 până la 4 săptămâni, iar neutropenia 

apare de obicei după 6 până la 8 săptămâni.

Dacă refacerea măduvei are loc după întreruperea dozei, reluarea tratamentului poate fi adecvată 

folosind măsuri adjuvante, cum ar fi epoetină alfa la dozele recomandate, în funcție de indici 

hematologici, cum ar fi nivelul eritropoietinei serice și toleranța pacientului.

Pentru pacienții care se confruntă cu anemie pronunțată în timpul administrării cronice de Lamivudină/

Zidovudină Comprimate și alte medicamente (de exemplu, fluconazol, acid valproic), poate fi luată în 

considerare întreruperea dozei de Lamivudină/Zidovudină Comprimate.

Pentru pacienții care necesită întreruperea tratamentului cu zidovudină din cauza toxicității 

hematologice, tratamentul cu comprimate de lamivudină/zidovudină trebuie întrerupt.

CUM SE Aprovizionează

Lamivudină/Zidovudină comprimate.Fiecare comprimat conține 150 mg lamivudină și 300 mg zidovudină,este 

un comprimat filmat de formă ovală de culoare albă până la aproape albă, cu LZ gravat pe o parte și simplu pe 

cealaltă față. 60 de tablete sunt ambalate într-un recipient HDPE de 85 ml cu capac detașabil Efavirenz Tablete. 

Fiecare comprimat, care conține 600 mg de efavirenz, este de culoare albă aproape, în formă de capsulă, 

comprimat filmat, simplu pe ambele părți. 30 de tablete sunt ambalate în recipiente HDPE de 50 ml cu capac 

detașabil cu umplutură din spumă EPE (polietilenă expandată).

Un container din fiecare este co-ambalat într-o cutie de carton imprimată. 

Depozitare:

Comprimate de lamivudină/zidovudină:

A se păstra la 20° până la 25° C (68° până la 77° F) [vezi temperatura camerei controlată de USP]. Protejați de lumină. 

Păstrați toate medicamentele departe de copii.

Efavirenz:

Comprimatele de Efavirenz trebuie păstrate la 20° până la 25° C (68° până la 77° F) [vezi Temperatura camerei 

controlată USP]. Protejați de lumină. Păstrați toate medicamentele departe de copii.

Produs de:
STRIDES ARCOLAB LIMITED,
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INFORMAȚII PACHET PENTRU PACIENȚI

Lamivudină (150 mg)/Zidovudină (300 mg) comprimate ambalate cu efavirenz (600 mg) 

comprimate

ALERTA:

Comprimate de lamivudină/zidovudină ambalate împreună cu comprimate de efavirenz. Vă rugăm să citiți, 

de asemenea, secțiunea „Cine nu trebuie să ia Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate împreună cu 

Efavirenz”.

Aflați despre medicamentele cu care NU ar trebui luate

Citiți cu atenție acest Pachet pentru Pacient înainte de a începe să luați combinația de Lamivudină/

Zidovudină Comprimate ambalate cu Efavirenz Comprimate și de fiecare dată când primiți o 

reîncărcare, deoarece pot fi furnizate informații noi. Aceste informații nu înlocuiesc necesitatea de a 

discuta cu medicul dumneavoastră. Dumneavoastră și medicul dumneavoastră ar trebui să discutați 

despre aceste medicamente Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate cu Efavirenz Comprimate 

atunci când începeți să luați medicamentul și la controalele regulate. Ar trebui să rămâneți sub 

îngrijirea unui medic în timp ce utilizați aceste medicamente. Trebuie să vă consultați cu medicul 

dumneavoastră înainte de a modifica medicamentele, cu excepția oricăreia dintre circumstanțele 

speciale descrise mai jos privind erupțiile cutanate sau problemele hepatice.

Ce informații importante și alte reacții adverse ar trebui să știu despre comprimatele de 

lamivudină/zidovudină ambalate împreună cu comprimatele de efavirenz?

Lamivudină/zidovudină comprimat poate provoca 

Acidoza lactică și probleme hepatice

Unele medicamente pentru HIV, inclusiv lamivudină/zidovudină comprimate pot provoca o 

afecțiune rară, dar gravă, numită acidoză lactică cu mărire a ficatului (hepatomegalie).

Luați legătura imediat cu medicul dumneavoastră dacă aveți următoarele simptome:

• greață, vărsături sau disconfort stomacal neobișnuit sau neașteptat;

• slăbiciune și oboseală;

• dificultăți de respirație;

• slăbiciune la nivelul brațelor și picioarelor;

• îngălbenirea pielii sau a ochilor;

• sau durere în zona superioară a stomacului.
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Acestea pot fi simptome precoce ale acidozei lactice sau probleme hepatice. Femeile (inclusiv femeile 

însărcinate), persoanele supraponderale și persoanele care au luat medicamente pentru HIV, cum ar fi 

lamivudina și zidovudina pentru o perioadă lungă de timp, au o șansă mai mare de a dezvolta acidoză 

lactică și mărire a ficatului. Acidoza lactică este o urgență medicală și trebuie tratată într-un spital. În 

unele cazuri, această afecțiune poate provoca moartea

Agravarea infecției cu virusul hepatitei B (VHB).

Pacienții cu infecție cu VHB, care iau comprimate de lamivudină/zidovudină și apoi le opresc, pot avea 

„aprinderi” de hepatită. „Flare-up” este atunci când boala revine brusc într-un mod mai rău decât înainte. 

Dacă aveți infecție cu VHB, medicul dumneavoastră trebuie să vă monitorizeze îndeaproape funcția hepatică 

timp de câteva luni după întreruperea comprimatelor cu lamivudină/zidovudină. Poate fi necesar să luați 

medicamente anti-HBV.

Toxicitate hematologică

Comprimatele de lamivudină/zidovudină au fost asociate cu toxicitate hematologică, inclusiv 

neutropenie (număr scăzut de celule albe) și anemie severă, în special la pacienții cu boală 

HIV avansată. Utilizarea prelungită a comprimatelor de lamivudină/zidovudină a fost 

asociată cu miopatie simptomatică (probleme musculare).

Utilizați cu regimuri pe bază de interferon și ribavirină

Înrăutățirea bolii hepatice (uneori ducând la deces) a avut loc la pacienții infectați atât 

cu HIV, cât și cu hepatită C, care iau medicamente anti-HIV și sunt tratați, de asemenea, 

pentru infecția cu hepatită C cu interferon cu sau fără ribavirină. Dacă luați comprimate 

de Lamivudină/Zidovudină, precum și interferon cu sau fără ribavirină și aveți reacții 

adverse, asigurați-vă că informați medicul dumneavoastră.

Modificări ale grăsimii corporale

Modificări ale grăsimii corporale apar la unii pacienți care iau medicamente anti-HIV. Aceste modificări pot include 

o cantitate crescută de grăsime în partea superioară a spatelui și a gâtului („cocoașă de bivol”), în sâni și în jurul 

trunchiului. De asemenea, se poate produce pierderea de grăsime de la picioare, brațe și față. Cauza și efectele pe 

termen lung asupra sănătății ale acestor modificări ale grăsimilor nu sunt cunoscute.
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Dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse grave, încetați să luați această combinație

de lamivudină și zidovudină și solicitați asistență medicală de urgență sau anunțați imediat medicul 

dumneavoastră:

o reacție alergică (dificultate la respirație; închiderea gâtului; umflarea buzelor, limbii 

sau feței; sau urticarie);

durere sau slăbiciune musculară; sau

neuropatie periferică (lezarea nervilor), care poate provoca amorțeală, furnicături sau 

durere.

Alte reacții adverse mai puțin grave pot fi mai probabil să apară.

o
o
o
o
o
o
o

greață ușoară, vărsături, diaree sau scăderea apetitului; o 

durere de cap;

ameţeală;

depresie/anxietate

mialgie

febră

insomnie

Pot apărea și alte efecte secundare decât cele enumerate aici. Discutați cu medicul dumneavoastră despre orice 

efect secundar care pare neobișnuit sau care este deosebit de deranjant.

Efavirenz poate provoca

Cele mai semnificative evenimente adverse observate la pacienții tratați cu efavirenz sunt 

simptomele sistemului nervos, simptomele psihiatrice grave și erupția cutanată.

Simptome ale sistemului nervos: amețeli, insomnie, tulburări de concentrare, 

somnolență, visare anormală, euforie, confuzie, agitație, amnezie, halucinații, stupoare, 

gândire anormală și depersonalizare.

Probleme psihiatrice grave:Un număr mic de pacienți suferă de depresie severă, gânduri 

ciudate sau comportament furios în timp ce iau efavirenz. Unii pacienți au gânduri de 

sinucidere, iar câțiva s-au sinucis. Aceste probleme tind să apară mai des la pacienții care au 

avut boli mintale. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă credeți că aveți aceste 

simptome psihiatrice, astfel încât medicul dumneavoastră să poată decide dacă trebuie să 

continuați să luați efavirenz.
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Modificări ale grăsimii corporale

Modificări ale grăsimii corporale apar la unii pacienți care iau medicamente anti-HIV. Aceste modificări pot include 

o cantitate crescută de grăsime în partea superioară a spatelui și a gâtului („cocoașă de bivol”), în sâni și în jurul 

trunchiului. De asemenea, se poate produce pierderea de grăsime de la picioare, brațe și față. Cauza și efectele pe 

termen lung asupra sănătății ale acestor modificări ale grăsimilor nu sunt cunoscute.

Reacții adverse frecvente:Mulți pacienți au amețeli, probleme cu somnul, somnolență, 

probleme de concentrare și/sau vise neobișnuite în timpul tratamentului cu efavirenz. 

Aceste reacții adverse pot fi reduse dacă luați efavirenz la culcare, pe stomacul gol. De 

asemenea, tind să dispară după ce ați luat medicamentul timp de câteva săptămâni. Dacă 

aveți aceste reacții adverse frecvente, cum ar fi amețeli, nu înseamnă că veți avea și 

probleme psihiatrice grave, cum ar fi depresie severă, gânduri ciudate sau comportament 

furios. Informați-vă imediat medicul dacă oricare dintre aceste reacții adverse continuă sau 

dacă vă deranjează. Este posibil ca aceste simptome să fie mai severe

dacă efavirenz este utilizat împreună cu alcool sau medicamente care modifică starea de spirit (de stradă).

Dacă sunteți amețit, aveți dificultăți de concentrare sau aveți somnolență, evitați activitățile care pot fi periculoase, 

cum ar fi conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor.

Erupția cutanată este frecventă. Erupțiile trec de obicei fără nicio modificare a tratamentului. La un număr mic de 

pacienți, erupția cutanată poate fi gravă. Dacă dezvoltați o erupție cutanată, sunați imediat medicul 

dumneavoastră. Erupția cutanată poate fi o problemă gravă la unii copii. Spuneți imediat medicului copilului 

dumneavoastră dacă observați erupții cutanate sau orice alte reacții adverse în timp ce copilul dumneavoastră este 

în tratament cu efavirenz.

Alte reacții adverse frecvente includ oboseală, tulburări de stomac, vărsături și diaree. Spuneți medicului 

dumneavoastră sau furnizorului de servicii medicale dacă observați orice reacții adverse în timpul tratamentului cu 

efavirenz.

Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a întrerupe efavirenz din cauza reacțiilor adverse sau din orice alt 

motiv.

Acestea nu sunt singurele efecte secundare posibile la utilizarea efavirenzului. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului pentru o listă mai completă a reacțiilor adverse ale efavirenzului și ale tuturor medicamentelor pe care le veți 

lua.
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Ce sunt comprimatele Lamivudină/Zidovudină ambalate împreună cu comprimatele Efavirenz?

Comprimatele Lamivudină/Zidovudină sunt o combinație de două medicamente, lamivudină și 

zidovudină. Atât lamivudina, cât și zidovudina sunt un tip de medicament anti-HIV numit 

„inhibitor nucleozidic al revers transcriptazei (NRTI). Efavirenz Tablets este un tip de medicament 

anti-HIV numit „inhibitor non-nucleozidic de revers transcriptază (NNRTI). Acestea sunt 

medicamente pe bază de prescripție medicală utilizate pentru a trata virusul imunodeficienței 

umane de tip 1 (HIV-1), virusul care provoacă SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite). 

INNRT nu sunt utilizați în tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane de tip 2 (HIV-2).

Cum acționează Lamivudină/Zidovudină comprimate ambalate împreună cu Efavirenz?

Când este utilizată împreună, combinația de Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate cu 

Efavirenz Comprimate poate ajuta la scăderea cantității de HIV din sângele dumneavoastră (numită 

„încărcătură virală”) și la creșterea numărului de celule CD4 (T). Infecția cu HIV distruge celulele CD4 

(T), care sunt importante pentru sistemul imunitar. Sistemul imunitar ajută la combaterea infecțiilor. 

Reducerea cantității de HIV și creșterea numărului de celule CD4 (T) vă pot îmbunătăți sistemul 

imunitar și pot reduce riscul de deces sau infecții care se pot întâmpla atunci când sistemul 

dumneavoastră imunitar este slab.

Comprimatele Lamivudină/Zidovudină, ambalate împreună cu Efavirenz, vindecă HIV 

sau SIDA?

Lamivudină/Zidovudină comprimate ambalate împreună cu Efavirenz comprimate nu vindecă infecția 

cu HIV sau SIDA.Nu știm dacă Comprimatele Lamivudină/Zidovudină ambalate împreună cu Comprimatele 

Efavirenz vă vor ajuta să trăiți mai mult sau să aveți mai puține dintre problemele medicale pe care le au 

persoanele cu HIV sau SIDA, cum ar fi alte infecții. Continuați să vă consultați în mod regulat medicul și 

raportați orice probleme medicale care apar.

Comprimatele Lamivudină/Zidovudină ambalate împreună cu comprimatele Efavirenz reduce 

riscul de a transmite HIV la alții?

Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate împreună cu Efavirenz Comprimate nu scad 

riscul de transmitere a HIV la alte persoane prin contact sexual, împărțirea ace,
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sau a fi expus la sângele dumneavoastră.Pentru sănătatea dumneavoastră și a celorlalți, este important să 

practicați întotdeauna sex în condiții de siguranță folosind prezervativul din latex sau poliuretan sau altă metodă de 

barieră pentru a reduce șansele de contact sexual cu materialul seminal, secrețiile vaginale sau sângele. Nu 

reutilizați sau împărțiți niciodată acele murdare.

Întrebați medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări despre cum să preveniți transmiterea HIV la alte 

persoane.

Cine nu ar trebui să ia Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate cu Efavirenz 

Tablete?

Împreună cu medicul dumneavoastră, trebuie să decideți dacă luarea Lamivudină/Zidovudină Comprimate 

ambalate cu Efavirenz Comprimate este potrivită pentru dumneavoastră.

Nu luați Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate cu Efavirenz Comprimate dacă:

• sunteți alergic la oricare dintre ingrediente, inclusiv ingredientele active lamivudină, 

ziodovudină și efavirenz și ingredientele inactive (vezi Ingrediente inactivela 

sfârşitul acestui prospect). Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă 

credeți că ați avut o reacție alergică la oricare dintre aceste ingrediente.

• luați anumite medicamente (veziPot lua alte medicamente?pentru o listă de 

medicamente.) deoarece ați putea experimenta reacții adverse grave.

• au mai puțin de 12 ani sau cântăresc mai puțin de 88 de lire sterline (40 kg).

De asemenea, nu reporniți aceste medicamente după ce v-ați recuperat de la efectele secundare ale 

acestor medicamente, cum ar fi probleme psihiatrice grave, acidoză lactică sau probleme hepatice sau 

reacții cutanate care au apărut atunci când ați luat aceste medicamente fără sfatul medicului 

dumneavoastră.
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Ce ar trebui să-i spun medicului meu înainte de a lua aceste medicamente?

Înainte de a lua comprimatele de lamivudină/zidovudină ambalate cu efavirenz, spuneți medicului 

dumneavoastră dacă:

o
o
o
o
o

aveți boală de rinichi sau sunteți în dializă;

aveți boală hepatică sau ați avut hepatită (inflamație a ficatului); ați avut 

vreodată boli mintale sau consumați droguri sau alcool; aveți afecțiuni ale 

pielii, cum ar fi o erupție cutanată;

ați avut vreodată convulsii sau luați medicamente pentru convulsii (de exemplu, fenitoină, 

carbamazepină sau fenobarbital). Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să verifice 

din când în când nivelurile de medicamente din sânge;

sunteți însărcinată, plănuiți să rămâneți gravidă sau alăptați.o

Cum ar trebui să iau Lamivudină/Zidovudină Tablete ambalate cu Efavirenz 

Tablete? Cum ar trebui să le păstrez?

• Trebuie să luați Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate cu Efavirenz 

Comprimate pe stomacul gol, de preferință la culcare.

• Utilizarea comprimatelor de Efavirenz cu alimente crește cantitatea de medicament din 

organism, ceea ce poate crește frecvența reacțiilor adverse.

• Luarea comprimatelor de Efavirenz la culcare face unele efecte secundare mai puțin 

deranjante.

Adulți și Adolescenți
Doza orală recomandată pentru adulții și adolescenții cu vârsta peste 12 ani care cântăresc mai 

mult sau egal cu 40 kg (88 de lire sterline) este:

• Un comprimat de Lamivudină/Zidovudină (150 mg/ 300 mg) luat de două ori pe zi. 

Comprimatele de Lamivudină/Zidovudină trebuie luate la fiecare 12 ore pe 

stomacul gol ȘI

• un comprimat de Efavirenz (600 mg) luat o dată pe zi, pe stomacul gol, la 

culcare.
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Pediatrie
Comprimatele Lamivudină/Zidovudină ambalate împreună cu comprimatele Efavirenz nu sunt 

recomandate la copii și adolescenți cu vârsta mai mică de 12 ani sau la cei care cântăresc mai puțin de 

40 kg (88 de lire sterline).

Păstrați comprimatele Lamivudină/Zidovudină ambalate împreună cu comprimatele Efavirenz la 

temperatura camerei, între 20° și 25° C (68° și 77° F). Aruncați medicamentele care nu mai sunt necesare sau 

depășite. Păstrați toate medicamentele departe de copii și animale de companie. NU depozitați aceste 

medicamente într-un loc umed, cum ar fi un dulap de medicamente din baie sau lângă chiuveta de 

bucătărie.

Ce se întâmplă dacă omit o doză?

Nu ratați nicio doză de Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate cu Efavirenz Comprimate. 

Dacă uitați să luați aceste medicamente, luați-le cât mai curând posibil. Dacă este aproape timpul 

pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu 

dublați doza următoare.

Ce ar trebui să fac dacă cineva a luat o supradoză de Lamivudină/Zidovudină 

Tablete ambalate cu Efavirenz Tablete?

Dacă bănuiți că dumneavoastră sau altcineva ați luat o supradoză de Lamivudină/Zidovudină 

Comprimate ambalate împreună cu Efavirenz Tablete, solicitați imediat asistență medicală. 

Contactați un medic sau un centru de control al otrăvirilor.

Pot să iau alte medicamente împreună cu comprimatele de Lamivudină/Zidovudină ambalate cu 

comprimatele de Efavirenz?

Alte medicamente pot interacționa cu aceste medicamente, ducând la scăderea eficacității și/sau 

a efectelor secundare. Discutați cu medicul dumneavoastră și cu farmacistul înainte de a lua 

orice alte medicamente pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală, inclusiv vitamine, 

minerale și produse din plante, inclusiv sunătoare (hypericum perforatum), în timpul 

tratamentului. Uneori, reacții adverse grave vor apărea dacă luați Lamivudină/Zidovudină 

Comprimate ambalate cu Efavirenz Comprimate cu anumite medicamente.
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Nu luați Epivir®(Lamivudină, 3TC), Retrovir®(Zidovudină, AZT, ZDV, azidotimidină), 

Combivir®(lamivudină și zidovudină), Epzicom®(sulfat de abacavir și lamivudină), 

Trizivir®(sulfat de abacavir, lamivudină și zidovudină) sau Sustiva®

(efavirenz) în timp ce luați comprimate de Lamivudină/Zidovudină ambalate cu comprimate de 

Efavirenz. Unele dintre aceste medicamente sunt deja în comprimat de Lamivudină/Zidovudină ambalat 

împreună cu comprimate de Efavirenz.

Următoarele medicamente trebuie evitate atunci când luați combinația de Lamivudină/

Zidovudină Comprimate:

Trimetoprim (TMP) 160 mg/sulfametoxazol (SMX) 800 mg poate crește nivelurile 

de lamivudină din sânge

Zalcitabină - poate interfera cu acțiunea lamivudinei.

Administrarea concomitentă de ganciclovir, interferon-alfa și alți agenți supresori 

sau anticancer al măduvei osoase poate crește toxicitatea hematologică a 

zidovudinei.

Trebuie evitată utilizarea comprimatelor de Lamivudină/Zidovudină împreună cu 

stavudină, deoarece stavudina poate interfera cu acțiunea zidovudinei. În mod similar, 

doxorubicina sau ribavirina ar trebui evitate, deoarece aceste medicamente pot interfera 

și cu acțiunea zidovudinei.

Utilizați cu regimuri pe bază de interferon și ribavirină.Agravarea bolii hepatice (uneori 

ducând la deces) a avut loc la pacienții infectați atât cu infecția cu HIV-1, cât și cu infecția cu 

hepatita C, care iau medicamente anti-HIV și sunt tratați, de asemenea, pentru hepatita C cu 

interferon cu sau fără ribavirină. Dacă luați comprimate de Lamivudină/Zidovudină, precum 

și interferon cu sau fără ribavirină și aveți reacții adverse, asigurați-vă că spuneți medicului 

dumneavoastră.

Tablete de efavirenz:

Următoarele medicamente pot provoca reacții adverse grave și care pun viața în pericol atunci când sunt 

luate cu efavirenz. Ar trebuinuluați oricare dintre aceste medicamente în timp ce luați efavirenz:

• Hismanal®(astemizol)
• Vascor®(bepridil)
• Propulsid®(cisapridă)
• Versat®(midazolam)
• Orap®(pimozidă)
• Halcion®(triazolam)
• Medicamente pentru ergot (de exemplu, Wigraine®și Cafergot®)
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Următorul medicament ar trebuinusă fie luat cu efavirenz, deoarece își poate pierde efectul sau 

poate crește șansa de a avea reacții adverse de la efavirenz:

• Vfend®(voriconazol). Unele doze de voriconazol pot fi luate în același timp cu o doză mai mică 

de efavirenz, dar trebuie să consultați mai întâi medicul dumneavoastră.

• Sunătoare (Hypericum perforatum)

Este posibil ca următoarele medicamente să fie înlocuite cu un alt medicament atunci când sunt luate 

cu efavirenz:

• Fortovase®, Invirase®(saquinavir)
• Biaxin®(claritromicină)
• Carbatrol®, Tegretol®(carbamazepină)

• Sporanox®(itraconazol)

Următoarele medicamente pot necesita o modificare a dozei fie de Efavirenz, fie de celălalt 
medicament:

• Blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi Cardizem®sau Tiazac®(diltiazem), Covera HS®

sau Isoptin SR®(verapamil) și altele.
• Medicamentele care scad colesterolul Lipitor®(atorvastatină), PRAVACHOL®

(pravastatina) și Zocor®(simvastatină).
• Crixivan®(indinavir)
• Kaletra®(lopinavir/ritonavir)
• Metadonă
• Micobutina®(rifabutină)

• REYATAZ®(sulfat de atazanavir). Dacă luați Efavirenz și REYATAZ, ar trebui să luați și 
Norvir®(ritonavir).

• Rifadin®(rifampină) sau medicamentele care conțin rifampină Rifamate®și Rifater®.
• Zoloft®(sertralină)

Acestea nu sunt toate medicamentele care pot cauza probleme dacă luați efavirenz. Asigurați-vă că spuneți 

medicului dumneavoastră sau farmacistului despre orice alte medicamente, vitamine, suplimente sau 

preparate din plante pe care le luați.
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Dar sarcina și alăptarea (alăptarea)?

Femeile care iau Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate cu Efavirenz Comprimate nu 

trebuie să rămână gravide. Au fost observate defecte congenitale grave la descendenții animalelor 

și femeilor tratate cu efavirenz în timpul sarcinii. Nu se știe dacă efavirenz a cauzat aceste defecte.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă.De asemenea, discutați cu 

medicul dumneavoastră dacă doriți să rămâneți gravidă.

Femeile nu trebuie să se bazeze doar pe contraceptivele pe bază de hormoni, cum ar fi pastilele, 

injecțiile, plasturii sau implanturile, deoarece Efavirenz Comprimate poate face aceste contraceptive 

ineficiente. Femeile trebuie să folosească o formă sigură de contracție a barierei, cum ar fi prezervativul 

sau diafragma, chiar dacă folosesc și alte metode de control al nașterii.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă ca mamele cu HIVnu

alăptează deoarece pot transmite HIV prin lapte copilului. Prin urmare, nu alăptați copilul în 

timp ce luați Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate cu Efavirenz Comprimate. De 

asemenea, efavirenz poate trece prin laptele matern și poate provoca vătămări grave 

copilului. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă alăptați. Este posibil să fie nevoie să 

întrerupeți alăptarea sau să utilizați un alt medicament.

Informatii generale

Nu utilizați aceste medicamente pentru o afecțiune pentru care nu a fost prescris. Nu da 

aceste medicamente altor persoane, chiar dacă au aceeași afecțiune pe care o ai tu. Le 

poate dăuna.

Acest pachet de informații pentru pacient rezumă cele mai importante informații despre comprimatele 

Lamivudină/Zidovudină ambalate împreună cu comprimatele Efavirenz. Dacă aveți întrebări sau 

nelămuriri sau doriți mai multe informații despre Lamivudină/Zidovudină Comprimate ambalate 

împreună cu Efavirenz, medicul dumneavoastră sau farmacistul dumneavoastră au informațiile 

complete de prescriere pe care s-a bazat acest prospect. Poate doriți să-l citiți și să discutați cu medicul 

dumneavoastră sau cu alt profesionist din domeniul sănătății. Amintiți-vă, niciun rezumat scris nu 

poate înlocui o discuție atentă cu medicul dumneavoastră.
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Care sunt ingredientele comprimatelor de Lamivudină/Zidovudină ambalate împreună cu 

comprimatele de Efavirenz?

Ingrediente active:lamivudină, zidovudină și efavirenz.

Ingrediente inactive:

Lamivudină/zidovudină comprimate:Ingredientele inactive din comprimatul de 

lamivudină/zidovudină includ celuloză microcristalină, amidon glicolat de sodiu, 

povidonă, dioxid de siliciu coloidal, talc, stearat de magneziu, colorant alb Opadry 

(Y-1-7000), apă purificată și alcool izopropilic. Opadry alb conține hidroxipropil 

metilceluloză 2910/hipromeloză 5cP, dioxid de titan, polietilen glicol 400 (Macrogol).

Tablete de efavirenz:Ingredientele inactive din tableta de efavirenz includ 

croscarmeloză de sodiu, hidroxipropil celuloză, lactoză monohidrat, stearat de 

magneziu, celuloză microcristalină și lauril sulfat de sodiu. Acoperirea filmului conține 

Opadry®Maro. Opadry®Brown conține HPMC 2910/Hipromeloză, dioxid de titan, 

macrogol/PEG 400, oxid de fier galben, oxid de fier roșu și oxid de fier negru.

Pentru orice informații suplimentare, 

contactați Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, Opp. IIMB

Drumul Bannerghatta,

Bangalore-560076, India

Biaxin este o marcă înregistrată a Abbott Laboratories. Diflucan este o marcă comercială a Pfizer, Inc. 

Mycobutin este o marcă comercială a Pharmacia & Upjohn Company. REYATAZ®este o marcă 

înregistrată a Bristol-Myers Squibb Company.

Alte mărci enumerate sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.
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