
REÇETE BİLGİLERİ
Lamivudin 150 mg/Zidovudin 300 mg Tabletler Birlikte Paketlenmiş

Efavirenz 600 mg Tablet ile
RXsadece

UYARILAR:
ZİDOVUDİN, ÖZELLİKLE İLERİ HIV HASTALIĞI OLAN HASTALARDA NÖTROPENİ VE 

CİDDİ ANEMİ DAHİL HEMATOLOJİK TOKSİSİTE İLE İLİŞKİLİDİR (bkz. UYARILAR). 
UZUN SÜRELİ ZİDOVUDİN KULLANIMI BELİRTİLEN MİYOPATİ İLE İLİŞKİLİDİR.

LAMİVÜDİN, ZİDOVÜDİN VE DİĞER ANTİRETROVİRALLER DAHİL OLMAK ÜZERE 
NÜKLEOSİT ANALOGLARININ TEK YA DA KOMBİNASYONLARDA KULLANILMASIYLA 
LATİK ASİDOZ VE STEATOZ İLE CİDDİ HEPATOMEGALİ BİLDİRİLMİŞTİR (bkz. WAR).

HEPATIT B VİRÜSÜ (HBV) VE HIV İLE KO-ENFEKTE OLAN VE LAMİVÜDİN/
ZİDOVUDİN TABLETLERİNDEN BİRİ OLAN LAMİVÜDİNİ BİTMİŞ HASTALARDA 
HEPATIT B'NİN CİDDİ AKUT ALEVLENMELERİ BİLDİRİLMİŞTİR. LAMİVÜDİN/
ZİDOVUDİN TABLETLERİNİ BİTİREN VE HIV VE HBV İLE KO-ENFEFETİ OLAN 
HASTALARDA HEM KLİNİK VE LABORATUVAR TAKİP İLE EN AZ BİRKAÇ AY YAKINDA 
TAKİP EDİLMELİDİR. UYGUN OLDUĞUNDA, ANTİ-HEPATİT B TEDAVİSİNİN 
BAŞLATILMASI GARANTİLİ OLABİLİR (UYARILARA BAKINIZ).

TANIM
Lamivudin/Zidovudin Tabletler:

Lamivudin/zidovudin Tabletler, lamivudin ve zidovudin içeren kombinasyon tabletlerdir. 

Lamivudin ve zidovudin, HIV'e karşı aktiviteye sahip sentetik nükleozid analoglarıdır.

Lamivudin/zidovudin Tabletler oral uygulama içindir. Her lamivudin/zidovudin Tablet, 
150 mg lamivudin, 300 mg zidovudin ve
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aktif olmayan bileşenler mikrokristal selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon, kolloidal 
silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, renkli Opadry beyazı (Y-1-7000), arıtılmış su ve 
izopropil alkol. Opadry beyaz, Hidroksi Propil Metilselüloz 2910/ Hipromelloz 5cP, 
Titanyum dioksit, Polietilen glikol 400 (Makrogol) içerir.
Lamivudin:Lamivudinin kimyasal adı (-)-1-[(2R,5S)-2-(Hidroksimetil)-1,3-oksatiyolan-5-
il]sitozin Lamivudin, sitidinin bir dideoksi analoğunun (-)enantiyomeridir. Lamivudin 
ayrıca (-)2',3'-dideoksi, 3'-tiasitidin olarak da anılır. C moleküler formülüne sahiptir.8H11N3

Ö3S ve 229.26 moleküler ağırlık. Aşağıdaki yapısal formüle sahiptir:

Lamivudin, 20°C'de suda yaklaşık 70 mg/mL çözünürlüğe sahip beyaz ila kirli beyaz kristalli 
bir katıdır.
Zidovudin:Zidovudinin kimyasal adı 3'-azido-3'-deoksitimidindir. C moleküler formülüne 

sahiptir.10H13N5Ö4ve 267.24'lük bir moleküler ağırlık. Aşağıdaki yapısal formüle sahiptir:

Zidovudin, 25°C'de suda 20.1 mg/mL çözünürlüğe sahip beyaz ila bej arası, kokusuz, kristalimsi bir 

katıdır.

Efavirenz Tabletler:

Efavirenz, bir insan immün yetmezlik virüsü tip 1 (HIV-1) spesifik, nükleozid olmayan, ters 

transkriptaz inhibitörüdür (NNRTI).
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Efavirenz, 600 mg efavirenz ve aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içeren, oral uygulama için 

film kaplı tabletler halinde mevcuttur: kroskarmeloz sodyum, hidroksipropil selüloz, laktoz 

monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristal selüloz ve sodyum lauril sülfat. Film kaplama 

Opadry içerir®Kahverengi. Opadry®Kahverengi, HPMC 2910/Hipromelloz, titanyum dioksit, 

makrogol/PEG 400, demir oksit sarısı, demir oksit kırmızısı ve demir oksit siyahı içerir.

Efavirenz kimyasal olarak (S)-6-kloro-4-(siklopropiletinil)-1,4-dihidro-4-(triflorometil)-2H-3,1-

benzoksazin-2-on olarak tanımlanır.

Ampirik formülü C'dir.14H9CIF3NUMARA2ve yapısal formülü:

Efavirenz, moleküler kütlesi 315.68 olan beyaz ila hafif pembe kristal tozdur. Suda pratik 
olarak çözünmez (<10 µg/mL).
MİKROBİYOLOJİ:
Hareket mekanizması:

Lamivudin:Lamivudin, sentetik bir nükleozid analoğudur. Hücre içi olarak, lamivudin aktif 5-
trifosfat metaboliti olan lamivudin trifosfata (3TC-TP) fosforile edilir. 3TC-TP'nin başlıca etki 
modu, nükleozid analoğunun viral DNA'ya dahil edilmesinden sonra DNA zinciri 
sonlandırması yoluyla HIV-1 ters transkriptazın (RT) inhibisyonudur. 3TC-TP, hücresel DNA 
polimerazları α, β ve y'nin zayıf bir inhibitörüdür.
Zidovudin:Zidovudin, sentetik bir nükleozid analoğudur. Hücre içi olarak zidovudin, aktif 5'-

trifosfat metaboliti olan zidovudin trifosfata (ZDV-TP) fosforile edilir. ZDV-TP'nin temel etki modu, 

nükleotid analoğunun dahil edilmesinden sonra DNA zincirinin sonlandırılması yoluyla RT'nin 

inhibisyonudur. ZDV-TP, hücresel DNA polimeraz a ve y'nin zayıf bir inhibitörüdür ve kültürdeki 

hücrelerin DNA'sına dahil edildiği rapor edilmiştir. Efavirenz:Efavirenz (EFV), insan immün 

yetmezlik virüsü tip 1'in (HIV-1) nükleozid olmayan bir ters transkriptaz inhibitörüdür (NNRTI). 

EFV aktivitesine ağırlıklı olarak rekabetçi olmayan faktörler aracılık eder.
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HIV-1 ters transkriptazın (RT) inhibisyonu. HIV-2 RT ve insan hücresel DNA polimerazları α, β, γ ve δ, 

EFV tarafından inhibe edilmez.

Antiviral Etkinlik:

Lamivudin/Zidovudin:HIV-1 ile enfekte MT-4 hücrelerinde, lamivudin ile çeşitli oranlarda zidovudin 

kombinasyonu sinerjistik antiretroviral aktiviteye sahipti.

Lamivudin:Lamivudinin HIV-1'e karşı antiviral aktivitesi, standart duyarlılık tahlilleri kullanılarak 

bir dizi hücre hattında (monositler ve taze insan periferik kan lenfositleri dahil) değerlendirildi. AT

50değerler (%50 etkili konsantrasyonlar) 0.003 ila 15 μM (1μM = 0.23 mcg/mL) aralığındaydı. 

Dirençle ilişkili mutasyonu olmayan, daha önce tedavi görmemiş deneklerden alınan HIV, 

medyan EC verdi50Virco'dan 0,426 µM (aralık: 0,200 ila 2,07 µM) (n = COLA40263'ten 93 temel 

numune) ve Monogram Biosciences'dan 2,35 µM (1,44 ila 4,08 µM) (n = ESS30009'dan 135 temel 

numune) değerleri. AT50lamivudin değerleri farklı HIV-1 dallarına (AG) karşı 0.001 ila 0.120 uM 

aralığında ve periferik kan mononükleer hücrelerinde HIV-2 izolatlarına karşı 0.003 ila 0.120 uM 

aralığındaydı. Ribavirin (50μM), MT-4 hücrelerinde lamivudinin anti-HIV-1 aktivitesini 3.5 kat 

azalttı.

zidovudin:Zidovudinin HIV-1'e karşı antiviral aktivitesi, birkaç hücre hattında (monositler 
ve taze insan periferik kan lenfositleri dahil) değerlendirildi. AT50ve EC90

zidovudin için değerler sırasıyla 0.01 ila 0.49 uM (1 uM = 0.27 mcg/mL) ve 0.1 ila 9 uM idi. 

Dirençle ilişkili mutasyonu olmayan, daha önce tedavi görmemiş deneklerden alınan HIV, 

medyan EC verdi50Virco'dan 0,011 µM (aralık: 0,005 ila 0,110 µM) değerleri (n = 

COLA40263'ten 93 temel numune) ve Monogram Biosciences'dan 0,02 µM (0,01 ila 0,03 µM) 

(n = ESS30009'dan 135 temel numune). AT50farklı HIV-1 dallarına (AG) karşı zidovudin 

değerleri 0.00018 ila 0.02 uM aralığında ve HIV-2 izolatlarına karşı 0.00049 ila 0.004 uM 

aralığındaydı. Hücre kültürü ilaç kombinasyon çalışmalarında, zidovudin, nükleozid ters 

transkriptaz inhibitörleri (NRTI'ler) abakavir, didanosin, lamivudin ve zalsitabin ile sinerjistik 

aktivite gösterir; nükleosid olmayan ters transkriptaz inhibitörleri (NNRTI'ler) delavirdin ve 

nevirapin; ve proteaz inhibitörleri (PI'ler) indinavir, nelfinavir, ritonavir ve sakinavir; ve 

interferon alfa ile ilave aktivite. Ribavirinin hücre kültüründe zidovudinin fosforilasyonunu 

inhibe ettiği bulunmuştur.

Efavirenz:EFV inhibe edici konsantrasyonulaboratuvar ortamındavahşi tip laboratuvara uyarlanmış suşların 

ve klinik izolatların %90-95 oranında replikasyonu (IC90-95) lenfoblast hücre hatlarında, periferik kan 

mononükleer hücrelerinde (PBMC'ler) ve makrofaj/monosit kültürlerinde 1.7 ila 25 nM aralığındaydı. EFV
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çoğu klade B olmayan izolatlara (A, AE, AG, C, D, F, G, J, N alt tipleri) karşı antiviral aktivite 
gösterdi, ancak grup O virüslerine karşı antiviral aktiviteyi azalttı. EFV, NNRTI'ler delavirdin 
(DLV) ve nevirapin (NVP), NRTI'ler (abacavir, didanosin, emtrisitabin, lamivudin [LAM], 
stavudin, tenofovir, zalsitabin, zidovudin [ ZDV]), PI'ler (amprenavir, indinavir [IDV], 
lopinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir) ve füzyon inhibitörü enfuvirtid. EFV, antagonistik 
antiviral aktiviteye katkı maddesi gösterdilaboratuvar ortamındaatazanavir ile. EFV, hepatit 
B virüsü enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan adefovir veya hepatit C virüsü 
enfeksiyonunun tedavisi için interferon ile kombinasyon halinde kullanılan ribavirin ile 
antagonistik değildi.
Direnç:
Ayrı Formülasyonlar Olarak Uygulanan Lamivudin/Zidovudin:Lamivudin monoterapisi veya 

lamivudin artı zidovudin ile kombinasyon tedavisi alan hastalarda, çoğu hastadan alınan HIV-1 

izolatları, 12 hafta içinde lamivudine fenotipik ve genotipik olarak dirençli hale geldi. 

Başlangıçta zidovudine dirençli virüsü barındıran bazı hastalarda, zidovudine karşı fenotipik 

duyarlılık, lamivudin ve zidovudin ile 12 haftalık tedavi ile restore edilmiştir. Lamivudin artı 

zidovudin ile kombinasyon tedavisi, zidovudine direnç veren mutasyonların ortaya çıkmasını 

geciktirmiştir.

Hem lamivudine hem de zidovudine dirençli HIV-1 suşları, uzun süreli lamivudin/zidovudin 
tedavisinden sonra hastalardan izole edilmiştir. İkili direnç, en önemlileri G333E olabilen 
çoklu mutasyonların varlığını gerektiriyordu. İkili direncin insidansı ve ikili direnç oluşmadan 
önce gereken kombinasyon tedavisinin süresi bilinmemektedir.
Lamivudin:HIV-1'in lamivudine dirençli izolatları hücre kültüründe seçilmiştir ve ayrıca 
lamivudin veya lamivudin artı zidovudin ile tedavi edilen hastalardan da elde edilmiştir. 
Hücre kültürlerinde seçilen ve lamivudin ile tedavi edilen hastalardan geri kazanılan 
dirençli izolatların genotipik analizi, direncin, kodon 184'te HIV-1 revers transkriptazında 
metioninin izolösin veya valine (M184V/ BEN).

HBV polimeraz YMDD motifindeki mutasyonlar, hücre kültüründe HBV'nin lamivudine 
duyarlılığının azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Kronik hepatit B'li HIV ile enfekte olmayan 
hastalarla yapılan çalışmalarda, 6 ay veya daha uzun süre boyunca her gün lamivudin 
alan bazı hastalarda YMDD mutasyonlu HBV izolatları saptandı ve
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azalmış tedavi yanıtı; Hepatit B virüsü ile eşzamanlı enfeksiyon varlığında lamivudin 
içeren antiretroviral rejimler alan HIV ile enfekte hastalarda benzer HBV mutantları 
bildirilmiştir (bkz.ÖNLEMLER).

Zidovudin:Zidovudine duyarlılığı azaltılmış HIV izolatları hücre kültüründe seçilmiştir ve 

zidovudin ile tedavi edilen hastalardan da elde edilmiştir. Hücre kültürlerinde seçilen ve 

zidovudin ile tedavi edilen hastalardan elde edilen izolatların genotipik analizleri, HIV-1 RT 

geninde, zidovudin veren 6 amino asit ikamesi (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y veya F ve 

K219Q) ile sonuçlanan mutasyonlar gösterdi. direnç. Genel olarak, daha yüksek direnç 

seviyeleri, daha fazla sayıda mutasyonla ilişkilendirildi.

Efavirenz:EFV'ye duyarlılığı azaltılmış HIV-1 izolatları (IC'de >380 kat artış)90değeri) altında hızla 

ortaya çıktılaboratuvar ortamındaseçim. Bu virüslerin genotipik karakterizasyonu, oda sıcaklığında 

tekli amino asit ikameleri L100I veya V179D, çift ikameler L100I/V108I ve üçlü ikameler L100I/

V179D/Y181C ile sonuçlanan mutasyonları tanımladı.

Azaltılmış duyarlılığa sahip klinik izolatlarlaboratuvar ortamındaEFV elde edildi. IDV ile 

kombinasyon halinde EFV veya ZDV artı LAM ile tedavi başarısız olan hastalarda 98, 100, 101, 

103, 106, 108, 188, 190, 225 ve 227 amino asit pozisyonlarında bir veya daha fazla RT ikamesi 

gözlendi. K103N mutasyonu en sık gözlenen mutasyondu. Uzun süreli direnç sürveyansı 

(ortalama 52 hafta, aralık 4-106 hafta), 28 eşleşen başlangıç   ve virolojik başarısızlık izolatını 

analiz etti. Bu başarısızlık izolatlarının yüzde altmış biri (17/28) azalmış EFV duyarlılığına 

sahiptilaboratuvar ortamındaEFV duyarlılığında (IC) medyan 88 kat değişiklik ile50değer) 

referanstan. Bu hasta izolatlarında en sık gelişen NNRTI mutasyonu K103N (%54) idi. Gelişen 

diğer NNRTI mutasyonları arasında L100I (%7), K101E/Q/R (%14), V108I (%11), G190S/T/A 

(%7), P225H (%18) ve M230I/L (11 %).

ÇAPRAZ DİRENÇ: NRTI'ler arasında çapraz direnç gözlemlenmiştir. Lamivudin/Zidovudin:

Lamivudin ve zidovudin arasında çapraz direnç bildirilmemiştir. Tek başına veya zidovudin ile 

kombinasyon halinde lamivudin ile tedavi edilen bazı hastalarda, kodon 184'te lamivudine direnç 

veren bir mutasyon ile izolatlar ortaya çıkmıştır. Lamivudine dirençli HIV-1 izolatlarını barındıran 

bazı hastalarda abakavir, didanosin, tenofovir ve zalsitabine karşı çapraz direnç gözlenmiştir. 

Zidovudin artı didanosin veya zalsitabin ile tedavi edilen bazı hastalarda, lamivudin dahil olmak 

üzere birden fazla ilaca dirençli izolatlar ortaya çıkmıştır (aşağıdaki Zidovudin bölümüne bakınız).

Strides Arcolab Limited, Mayıs 2007 Sayfa6 / 50



Lamivudin:Bakınız Lamivudin Artı Zidovudin (yukarıda).

zidovudin:HIV ile enfekte 167 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, zidovudin artı 
didanosin veya zidovudin artı zalsitabin ile ≥1 yıl tedavi edilen hastalardan didanozin, 
lamivudin, stavudin, zalsitabin ve zidovudine karşı çoklu ilaca dirençli izolatlar (n = 2) elde 
edilmiştir. Bu tür kombinasyon terapileri ile dirençle ilişkili mutasyonların modeli (A62V, 
V75I, F77L, F116Y, Q151M) zidovudin monoterapisi ile olan modelden farklıydı ve Q151M 
mutasyonu en yaygın olarak çoklu ilaç direnci ile ilişkilendirildi. 62, 75, 77 ve 116'daki 
mutasyonlarla kombinasyon halinde kodon 151'deki mutasyon, didanosin, lamivudin, 
stavudin, zalsitabin ve zidovudine karşı azaltılmış duyarlılığa sahip bir virüs ile sonuçlanır. 
Timidin analog mutasyonları (TAM'ler) zidovudin tarafından seçilir ve abakavir, 
didanosin, stavudin, tenofovir,
Efavirenz:NNRTI'ler arasında çapraz direnç gözlemlenmiştir. Daha önce EFV'ye dirençli olarak 

karakterize edilen klinik izolatlar da fenotipik olarak dirençliydilaboratuvar ortamındataban 

çizgisine kıyasla DLV ve NVP'ye. NNRTI direnci ile ilişkili ikameler (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, 

V106A, Y181X, Y188X, G190X, P225H, F227L veya M230L) ile DLV-ve/veya NVP-dirençli klinik viral 

izolatlar EFV'ye duyarlılığın azaldığını gösterdilaboratuvar ortamında. Test edilen NRTI dirençli 

klinik izolatların %90'ından fazlasılaboratuvar ortamındaEFV'ye karşı kalıcı duyarlılık. KLİNİK 

FARMAKOLOJİ

YETİŞKİNLERDE FARMAKOKİNETİK:
Lamivudin/Zidovudin Tablet:Adımlar Lamivudin 150 mg/Zidovudin 300 mg Lamivudin 150 mg 

ve zidovudin 300 mg içeren tabletler Combivir'e biyoeşdeğerdir.®Açlık durumunda 

uygulandığında lamivudin 150 mg / zidovudin 300 mg (GlaxoSmithKline tarafından üretilmiştir, 

Research Triangle Park, NC 27709. ABD) içeren tabletler.

Efavirenz Tablet:600 mg efavirenz içeren Strides birlikte paketlenmiş efavirenz tablet, 

Sustiva'ya biyoeşdeğerdir®Açlık durumunda 600 mg Efavirenz (Bristol-Myers Squibb Company, 

Princeton, NJ 08543 ABD tarafından üretilmiştir) içeren tablet.

Lamivudin:Lamivudinin aç hastalarda farmakokinetik özellikleri Tablo 1'de 
özetlenmiştir. Oral uygulamayı takiben, lamivudin hızla emilir ve geniş ölçüde dağılır. 
Plazma proteinine bağlanma düşüktür. İntravenöz lamivudin dozunun yaklaşık %70'i 
idrarda değişmemiş ilaç olarak geri kazanılır. Lamivudin metabolizması küçük bir 
eliminasyon yoludur. İnsanlarda bilinen tek metabolit, trans-sülfoksit metabolitidir.
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(12 saat sonra oral dozun yaklaşık %5'i). Bu metabolitin serum konsantrasyonları 
belirlenmemiştir.

Zidovudin:Zidovudinin aç hastalarda farmakokinetik özellikleri Tablo 1'de özetlenmiştir. 
Oral uygulamayı takiben, zidovudin hızla emilir ve geniş ölçüde dağılır. Plazma 
proteinine bağlanma düşüktür. Zidovudin öncelikle hepatik metabolizma ile elimine 
edilir. Zidovudinin ana metaboliti 3′-azido-3′-deoksi-5′-O-β-Dglukopiraronosiltimidindir 
(GZDV). Eğrinin altındaki GZDV alanı (AUC), zidovudin AUC'sinden yaklaşık 3 kat daha 
fazladır. Zidovudin ve GZDV'nin üriner geri kazanımı, oral uygulamayı takiben dozun 
sırasıyla %14'ünü ve %74'ünü oluşturur. Plazmada ikinci bir metabolit olan 3'-amino-3'-
deoksitimidin (AMT) tanımlanmıştır. AMT AUC, zidovudin AUC'nin beşte biri kadardı.

Tablo 1: Yetişkinlerde Lamivudin ve Zidovudin için Farmakokinetik Parametreler*

Parametre lamivudin zidovudin

Oral biyoyararlanım 
(%) Görünür hacim
dağılım (L/kg)
Plazma protein bağlanması (%) 
BOS: plazma oranı†
sistemik klirens
(L/saat/kg)
Böbrek klerensi (L/saat/kg) 
Eliminasyon yarı ömrü (saat) ||

86 ± 16 sayı = 12 64 ± 10 sayı = 5

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

sayı = 20 1,6 ± 0,6
<38
0,60 [0,04 - 2,62] 
1,6 ± 0,6

sayı = 8

n= 38‡

sayı = 20

sayı = 39§

sayı = 6

0,22 ± 0,06
5 ila 7

sayı = 20 0.34 ± 0.05
0,5 ila 3

sayı = 9

* Veriler, belirtilenler dışında ortalama ± standart sapma olarak sunulmuştur. 
†Medyan [aralık].
‡ Çocuklar.
§ Yetişkinler.

|| Yaklaşık aralık.

Efavirenz:

Emilim ve biyoyararlanım:
1.6-9.1 uM'lik pik efavirenz plazma konsantrasyonları, enfekte olmamış gönüllülere uygulanan 100 

mg ila 1600 mg'lık tek oral dozları takiben 5 saat sonra elde edilmiştir. C'de doza bağlı artışlar

maksimumve AUC, 1600 mg'a kadar olan dozlar için görülmüştür; artışlar, yüksek dozlarda emilim 

azalmasını düşündüren orantılıdan daha azdı.
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Kararlı durumda HIV ile enfekte hastalarda, ortalama Cmaksimum, ortalama Cdkve ortalama EAA, 200 

mg, 400 mg ve 600 mg günlük dozları takiben dozla orantılıydı. Doruk plazma konsantrasyonları 

yaklaşık 3-5 saatti ve kararlı durum plazma konsantrasyonlarına 6-10 gün içinde ulaşıldı. Günde bir 

kez 600 mg efavirenz alan 35 hastada kararlı durum Cmaksimum12,9 ± 3,7 µM (ortalama ± SD), kararlı 

durum Cdk5.6 ± 3.2 uM ve AUC 184 ± 73 uM•sa idi. Dağıtım:Efavirenz, ağırlıklı olarak albümin olmak 

üzere insan plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (yaklaşık %99,5-99,75). En az bir ay 

boyunca günde bir kez 200 ila 600 mg efavirenz alan HIV-1 ile enfekte hastalarda (n=9), beyin 

omurilik sıvısı konsantrasyonları karşılık gelen plazma konsantrasyonunun %0,26 ila %1,19'u 

(ortalama %0,69) arasında değişmektedir. Bu oran, plazmadaki efavirenzin proteine   bağlı olmayan 

(serbest) fraksiyonundan yaklaşık 3 kat daha yüksektir.

Metabolizma:İnsanlarda yapılan çalışmalar velaboratuvar ortamındainsan karaciğer mikrozomlarını kullanan 

çalışmalar, efavirenzin esas olarak sitokrom P450 sistemi tarafından hidroksillenmiş metabolitlere metabolize 

edildiğini ve ardından bu hidroksillenmiş metabolitlerin glukuronidasyonu olduğunu göstermiştir. Bu 

metabolitler esasen HIV-1'e karşı etkisizdir. bulaboratuvar ortamındaÇalışmalar, CYP3A4 ve CYP2B6'nın 

efavirenz metabolizmasından sorumlu başlıca izozimler olduğunu göstermektedir.

Efavirenz'in kendi metabolizmasının indüklenmesiyle sonuçlanan P450 enzimlerini indüklediği gösterilmiştir. 10 

gün boyunca günde 200-400 mg'lık çoklu dozlar, öngörülenden daha düşük bir birikim boyutuna (%22-42 daha 

düşük) ve 40-55 saatlik daha kısa bir terminal yarılanma ömrüne (tek doz yarılanma ömrü 52-76 saat) neden 

olmuştur. ).

Eliminasyon:Efavirenz, tek dozlardan sonra 52-76 saat ve çoklu dozlardan sonra 40-55 saat 

terminal yarı ömre sahiptir. ile günde 400 mg kullanılarak bir aylık bir kütle dengesi/atılım 

çalışması yürütülmüştür.148. Günde uygulanan C etiketli doz. Radyoetiketin yaklaşık %14-34'ü 

idrarda ve %16-61'i dışkıda geri kazanılmıştır. Radyoaktif işaretli ilacın idrarla atılımının 

neredeyse tamamı metabolitler şeklindeydi.

Efavirenz, dışkıda ölçülen toplam radyoaktivitenin çoğunluğundan sorumludur.

Efavirenz Tabletlerle Birlikte Paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Emilimi Üzerine Gıdaların 

Etkisi:Efavirenz tabletlerle birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin tabletleri için gıdanın etkisi 

değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, efavirenz tabletleri ile birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin 

tabletleri aç karnına alınmalıdır.

Yiyeceklerin Efavirenz Emilimi Üzerindeki Etkisi:Yüksek yağlı/yüksek kalorili bir öğünle (yağdan 

yaklaşık 1000 kcal, 500-600 kcal) tek bir 600 mg efavirenz (Sustiva) uygulaması, ortalama EAA'da %28'lik 

bir artış ile ilişkilendirilmiştir.∞efavirenz ve ortalama C'de %79 artışmaksimumefavirenz'in
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aç koşullar altında elde edilen maruziyetlere göre. (GörmekDOZAJ VE YÖNETİMve
ÖNLEMLER: Hastalar için Bilgi.)

Özel Popülasyon Böbrek Yetmezliğinde 

Farmakokinetik:

Lamivudin/zidovudin tabletleri böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <50 
mL/dk) efavirenz tabletleri ile birlikte paketlenmeleri önerilmez çünkü lamivudin/
zidovudin Tabletler böbrek yetmezliği varlığında doz ayarlaması gerektirir. (bkz. 
ÖNLEMLER ve DOZAJ ve İDARE ).
Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu veya karaciğer sirozu olan hastalarda günlük 

zidovudin dozunun azaltılması gerekli olabilir. Efavirenz tabletleri ile birlikte paketlenmiş lamivudin/

zidovudin Tabletler, doz ayarlaması mümkün olmadığı için karaciğer fonksiyon bozukluğu olan 

hastalarda önerilmez.

Efavirenz:: Efavirenzin farmakokinetiği karaciğer yetmezliği olan hastalarda yeterince 
araştırılmamıştır (bkz.ÖNLEMLER). Cinsiyet

Lamivudin ve zidovudin: Sağlıklı erkek (n = 12) ve kadın (n = 12) deneklerde yapılan bir farmakokinetik 

çalışma, zidovudin maruziyetinde (EAA) cinsiyet farkı göstermedi.∞) veya lamivudin AUC∞

vücut ağırlığı için normalize

Efavirenz:Efavirenzin hastalardaki farmakokinetiği, erkekler ve kadınlar arasında benzer görünmektedir.

Yarış

Lamivudin:Lamivudin farmakokinetiğinde önemli ırksal farklılıklar yoktur. Zidovudin:
Zidovudinin ırka göre farmakokinetiği belirlenmemiştir. Efavirenz:Efavirenzin 
farmakokinetiği, incelenen ırk grupları arasında benzer görünmektedir.

Pediyatrik hastalar

Efavirenz 600 mg Tablet kombinasyonu ile birlikte paketlenmiş Lamivudin 150 mg/Zidovudin 300 mg 

Tabletler, 12 yaşından küçük ve 40 kg'ın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Geriatrik Hastalar
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Efavirenz 600 mg Tablet kombinasyonu ile birlikte paketlenmiş Lamivudin 150 mg/Zidovudin 

300 mg Tabletler, 65 yaşın üzerindeki hastalarda çalışılmamıştır (bkz.ÖNLEMLER). Gebelik:

GörmekÖNLEMLER

Lamivudin ve efavirenz:Veri yok.

Zidovudin:Zidovudin farmakokinetiği, gebeliğin son üç ayında 8 kadın üzerinde yapılan bir 

Faz 1 çalışmasında incelenmiştir. Hamilelik ilerledikçe, ilaç birikimine dair bir kanıt yoktu. 

Zidovudinin farmakokinetiği, hamile olmayan yetişkinlerinkine benzerdi. İlacın plasentadan 

pasif geçişiyle uyumlu olarak, doğumda neonatal plazmadaki zidovudin konsantrasyonları, 

doğumda anne plazmasındaki konsantrasyonlara esasen eşitti. Veriler sınırlı olmakla birlikte, 

5 hamile kadında metadon idame tedavisinin zidovudin farmakokinetiğini değiştirdiği 

görülmedi. Gebe olmayan bir yetişkin popülasyonda, bir etkileşim potansiyeli tanımlanmıştır 

(bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ: İlaç Etkileşimleri). Efavirenz:GörmekUYARILAR: Üreme Riski 

Potansiyeli Hemşirelik anneleri:GörmekÖNLEMLER: Emziren Anneler

Lamivudin:Lamivudin monoterapisi (günde iki kez 300 mg) veya kombinasyon tedavisi (günde 

iki kez 150 mg lamivudin ve günde iki kez 300 mg zidovudin) alan 20 anneden alınan anne sütü 

örneklerinde ölçülebilir lamivudin konsantrasyonları vardı.

Zidovudin:HIV ile enfekte 13 kadına tek doz 200 mg zidovudin uygulanmasından sonra, 
ortalama zidovudin konsantrasyonu insan sütü ve serumda benzerdi.
Efavirenz:GörmekÖNLEMLER: Emziren Anneler

İlaç etkileşimleri: (Ayrıca bakınızÖNLEMLER: İlaç Etkileşimleri) Lamivudin/zidovudin:Çoklu 

dozlarda lamivudin (300 mg 12 saatte bir) ile kombinasyon halinde tek bir zidovudin (200 mg) dozu 

verilen 12 asemptomatik HIV ile enfekte yetişkin hastada lamivudin veya zidovudin 

farmakokinetiğinde klinik olarak anlamlı hiçbir değişiklik gözlenmemiştir.
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Tablo 2. Birlikte Uygulanan İlaçların Lamivudin ve Zidovudin AUC* Üzerindeki 

Etkisi Not: LAMİVUDİN VE ZİDOVUDİN'İN RUTİN DOZ MODİFİKASYONU, AŞAĞIDAKİ 

İLAÇLARIN BİRLİKTE UYGULANMASI İLE GARANTİLİ DEĞİLDİR.

Lamivudin Kan Konsantrasyonlarını Değiştirebilecek İlaçlar
konsantrasyon

nın-nin

birlikte yönetilen
Uyuşturucu

lamivudin
KonsantrasyonlarBirlikte Uygulanan İlaç

ve Doz lamivudin
Doz

n

AUC
değişkenlik

nelfinavir
750 mg q 8 saat x 7 ila 10 
gün

%95 GA:
%1 ila %20tek 150 mg 11 ↑AUC

%10 ↔

Trimetoprim 160 mg/
Sülfametoksazol 800
mg günlük x 5 gün

tek 300 mg 14 ↑AUC
%43

%90 güven aralığı

%32'ye kadar

%55

: ↔

Zidovudin Kan Konsantrasyonlarını Değiştirebilecek İlaçlar
konsantrasyon

nın-nin

birlikte yönetilen
Uyuşturucu

Birlikte Uygulanan İlaç
ve Doz

zidovudin
Konsantrasyonlar

zidovudin
Doz

n

atovakuon
750 mg q 12 saat
yemekle

Menzil
%23
%78†

200 mg q 8 saat 14 ↑AUC
%31 ↔
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flukonazol
günde 400 mg

%95 GA:
%54 ila %98200 mg q 8 saat 12 ↑AUC

%74
Rapor edilmemiş

Menzil
%16
%64†

metadon
günde 30 ila 90 mg

200 mg q 4 saat 9 ↑AUC
%43 ↔

nelfinavir
750 mg q 8 saat x 7 ila 10 
gün

↓AUC
%35

Menzil
%28 ila %41tek 200 mg 11 ↔

Menzil
%100'e kadar

170%†

Probenesid
500 mg q 6 saat x 2 gün

2 mg/kg q 8 saat
x 3 gün

3 ↑AUC
%106

Değerlendirilmemiş

ritonavir
300 mg q 6 saat x 4 gün

200 mg q 8 saat
x 4 gün

9 ↓AUC
%25

%95 GA:
%15 ila %34

↔

Valproik asit
250 mg veya 500 mg q 8 
saat x 4 gün

Menzil
%64
%130†

100 mg q 8 saat
x 4 gün

6 ↑AUC
%80 Değerlendirilmemiş

↑=Arttırmak;↓=Azalmak;↔=önemli bir değişiklik yok;

AUC = konsantrasyona karşı zaman eğrisinin altındaki alan; CI = güven aralığı.

* Bu tablo her şeyi kapsamamaktadır. 

†Tahmini yüzde farkı aralığı.

Ribavirin:In vitro veriler, ribavirinin lamivudin, stavudin ve zidovudinin fosforilasyonunu 
azalttığını göstermektedir. Bununla birlikte, ribavirin ve lamivudin (n=18), stavudin (n=10) 
veya zidovudin (n = 6) HIV/HCV ile koenfekte hastaya çoklu ilaç rejiminin bir parçası olarak 
birlikte uygulanmıştır (bkz. UYARILAR).

Efavirenz:

İlaç Etkileşimleri (bkz. KONTRENDİKASYONLAR ve ÖNLEMLER: İlaç Etkileşimleri)

Efavirenz gösterildicanlıdahepatik enzim indüksiyonuna neden olmak, böylece CYP3A4 tarafından metabolize 

edilen bazı ilaçların biyotransformasyonunu arttırmak.Laboratuvar ortamındaçalışmalar, efavirenz'in K ile 2C9, 

2C19 ve 3A4 P450 izozimlerini inhibe ettiğini göstermiştir.ideğerler (8.5-17 µM) gözlenen efavirenz plazma 

konsantrasyonları aralığındadır. İçindelaboratuvar ortamındaçalışmalarda, efavirenz CYP2E1'i inhibe etmedi ve 

CYP2D6 ve CYP1A2'yi inhibe etti (Ki82-160 µM) sadece klinik olarak elde edilenlerin çok üzerindeki 

konsantrasyonlarda. CYP3A4 aktivitesi üzerindeki etkilerin 200 mg, 400 mg ve 600 mg efavirenz dozları arasında 

benzer olması beklenmektedir. Efavirenzin başlıca 2C9, 2C19 ve 3A4 izozimleri tarafından metabolize edilen 

ilaçlarla birlikte uygulanması, plazmada değişikliğe neden olabilir.
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birlikte uygulanan ilacın konsantrasyonları. CYP3A4 aktivitesini indükleyen ilaçların 
efavirenz klerensini artırarak plazma konsantrasyonlarını düşürmesi beklenir.
İlaç etkileşim çalışmaları, efavirenz ve birlikte uygulanması muhtemel diğer ilaçlarla veya 

farmakokinetik etkileşim için prob olarak yaygın olarak kullanılan ilaçlarla gerçekleştirilmiştir. 

Efavirenz'in birlikte uygulanmasının EAA ve Cmaks üzerindeki etkilerimaksimumTablo 2 (efavirenz'in 

diğer ilaçlar üzerindeki etkisi) ve Tablo 3'te (diğer ilaçların efavirenz üzerindeki etkisi) özetlenmiştir. 

Klinik önerilerle ilgili bilgi için bkz.ÖNLEMLER: İlaç Etkileşimleri.

Tablo 3: Efavirenz'in Birlikte Uygulanan İlaç Plazma C Üzerindeki Etkisimaksimum, EAA ve Cdk

Uyuşuk
er of

konu
ts

Birlikte Uygulanan İlaç
(ortalama % değişim)

AUC
(%90 GA)

birlikte yönetilen
Uyuşturucu

Efavirenz
Doz

Cmaksimum Cdk
Doz (%90 GA) (%90 GA)

Atazanavir 400 mg qd ile
hafif bir yemek
1-20

600 mg günde

bir ışıkla
yemek d 7-20

27 ↓ %59
(%49-67)

↓ %74
(%68-78)

↓ %93
(%90-95)

400 mg günlük

d 1-6, sonra
300 mg günde

d7-20 ile
ritonavir
100 mg qd ve
hafif bir yemek

600 mg qd 2
saat sonra

atazanavir
ve
ritonavir
7-20

13 ↑ %14a ↑ %39a

(%2-88)
↑ %48a

(%24-76)(↓ 17-↑
%58)

Hindistan 1000 mg q8h x
10 gün

600 mg x
10 gün

20

sabahtan sonra
doz

↔b ↓ %33b

(%26-39)
↓ %37b

(%26-46)
↓ %46b

(%37-54)
↓ %19d

(↓ 36-↑ %3)
↑ %20

(%8-34)

↓ %39b

(%24-51)
↓ %52b

(%47-57)
↓ %57b

(%50-63)
↓ %39d

(%3-62)
↔

öğleden sonra
doz

↔b

akşamdan sonra
doz

↓ %29b

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

q12h x 9 gün
600 mg x
9 gün

11,7c

nelfinavir 750 mg q8h x
7 gün

600 mg x
7 gün

10 ↑ %21
(%10-33)
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Tablo 3: Efavirenz'in Birlikte Uygulanan İlaç Plazma C Üzerindeki Etkisimaksimum, EAA ve Cdk

Uyuşuk
er of

konu
ts

Birlikte Uygulanan İlaç
(ortalama % değişim)

AUC
(%90 GA)

birlikte yönetilen
Uyuşturucu

Efavirenz
Doz

Cmaksimum Cdk
Doz (%90 GA) (%90 GA)

metabolizma

AG-1402
ritonavir

↓ %40
(%30-48)

↓ %37
(%25-48)

↓ %43
(%21-59)

500 mg q12h x
8 gün

600 mg x
10 gün

11

AM dozundan sonra ↑ %24
(%12-38)

↔

↑ %18
(%6-33)

↔

↑ %42
(%9-86) e

PM dozundan sonra ↑ %24
(%3-50)e

sakinavir
SGKf

1200 mg q8h x
10 gün

600 mg x
10 gün

12 ↓ %50
(%28-66)

↔

↓ %62
(%45-74)

↔

↓ %56
(%16-77)e

↑ %265
(%37-873)

↔

lamivudin 150 mg q12h x
14 gün

600 mg x
14 gün

9

Tenofovirg 300 mg günde 600 mg x
14 gün

29

9

↔ ↔

zidovudin 300 mg q12h x
14 gün

600 mg x
14 gün

↔ ↔ ↑ %225
(%43-640)

NAazitromisin 600 mg tek
doz

400 mg x
7 gün

14 ↑ %22
(%4-42)
↓ %26

(%15-35)
↑ %49

(%32-69)
↔

↔

klaritromisin 500 mg q12h x
7 gün

400 mg x
7 gün

11 ↓ %39
(%30-46)

↑ %34
(%18-53)

↔

↓ %53
(%42-63)

↑ %26
(%9-45)

↔

14-OH metaboliti

flukonazol 200 mg x
7 gün

400 mg x
7 gün

10

18itrakonazol 200 mg q12h x
28 gün

600 mg x
14 gün

↓ %37
(%20-51)

↓ %35
(%12-52)

↓ %32
(%15-46)
↓ %61h

↓ %39
(%21-53)

↓ %37
(%14-55)

↓ %38
(%28-47)
↓ %77h

↓ %44
(%27-58)

↓ %43
(18-60%)

↓ %45
(%31-56)

NA

hidroksitrakonazol
e

rifabutin 300 mg qd x
14 gün

600 mg x
14 gün

9

vorikonazol 400 mg po q12h
x 1 gün o zaman

200 mg po
q12h x 8 gün

400 mg x
9 gün

NA

300 mg po q
12h gün 2 -7 300 mg x 7

günler
↓%36i

(%21 – 49)
↓%55i

(%45-62) NA
400 mg po q12h
2-7 gün 300 mg x 7

günler
↑%23

(↓1-↑%53)
↓ %14

(% 1-26)
↓ %15

↓%7
(↓23-↑% 13)

↓ %43
(%34-50)

↓ %32

NA

atorvastatin 10 mg qd x
4 gün

600 mg x
15 gün

14 ↓ %69
(%49-81)

↓ %48Toplam aktif
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Tablo 3: Efavirenz'in Birlikte Uygulanan İlaç Plazma C Üzerindeki Etkisimaksimum, EAA ve Cdk

Uyuşuk
er of

konu
ts

Birlikte Uygulanan İlaç
(ortalama % değişim)

AUC
(%90 GA)

birlikte yönetilen
Uyuşturucu

Efavirenz
Doz

Cmaksimum Cdk
Doz (%90 GA)

(%2-26)
(%90 GA)
(%23-64)(içermek

metabolitler)
(%21-41)

pravastatin 40 mg qd x
4 gün

600 mg x
15 gün

13 ↓ %32 ↓ %44
(%26-57)

↓ %19
(%0-35)(↓ 59-↑

%12)
Simvastatin 40 mg qd x

4 gün
600 mg x
15 gün

14 ↓ %72
(%63-79)

↓ %68
(%55-78)

↓ %68
(%62-73)

↓ %60
(%52-68)

↓ %45
(%20-62)

NAjToplam aktif
(içermek
metabolitler)

karbamazepin 200 mg günde iki kez

3 gün, 200 mg
teklif x 3 gün,
sonra 400 mg
qd x 29 gün

600 mg x
14 gün

12 ↓ %20
(%15-24)

↓ %27
(%20-33)

↓ %35
(%24-44)

epoksit metaboliti ↔ ↔ ↓ %13
(↓ 30-↑ 7%)

NAsetirizin 10 mg tek
doz

600 mg x
10 gün

11 ↓ %24
(18-30%)

↓ %60
(%50-68)

↓ %64
(%57-69)

↓ %28
(%7-44)

↔

↔

Diltiazem 240 mg x
21 gün

600 mg x
14 gün

13 ↓ %69
(%55-79)

↓ %75
(%59-84)

↓ %37
(%17-52)

↑ %37
(%25-51)

↔

↓ %63
(%44-75)

↓ %62
(%44-75)

↓ %37
(%17-52)

NA

desasetil
diltiazem

N-monodesmetil
diltiazem

etinil estradiol 50 µg tek
doz

400 mg x
10 gün

13

lorazepam 2 mg tek
doz

600 mg x
10 gün

12 ↑ %16
(%2-32)
↓ %45

(%25-59)

NA

metadon Kararlı
bakım
35-100 mg
günlük

600 mg x
14-21 gün

11 ↓ %52
(%33-66)

NA

paroksetin 20 mg qd x
14 gün

600 mg x
14 gün

16 ↔ ↔ ↔

sertralin 50 mg qd x
14 gün

600 mg x
14 gün

13 ↓ %29
(%15-40)

↓ %39
(%27-50)

↓ %46
(%31-58)

↑ Artışı gösterir ↓ azalmayı gösterir ↔ Değişiklik olmadığını veya ortalama < %10'luk bir artış veya azalma olduğunu gösterir.
a
b
c
d

Tek başına 400 mg qd atazanavir ile karşılaştırıldığında. İndinavir'in 
karşılaştırma dozu 800 mg q8h x 10 gün olmuştur.
Paralel grup tasarımı; n efavirenz + lopinavir/ritonavir için, n tek başına lopinavir/ritonavir için. Değerler 
lopinavir içindir; 100 mg q12h ritonavirin farmakokinetiği, eşzamanlı efavirenzden etkilenmez.

%95 CI.
Yumuşak Jelatin Kapsül.
Tenofovir disoproksil fumarat. 
%90 CI mevcut değil.

e
f
g
h
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Tablo 3: Efavirenz'in Birlikte Uygulanan İlaç Plazma C Üzerindeki Etkisimaksimum, EAA ve Cdk

Uyuşuk
er of

konu
ts

Birlikte Uygulanan İlaç
(ortalama % değişim)

AUC
(%90 GA)

birlikte yönetilen
Uyuşturucu

Efavirenz
Doz

Cmaksimum Cdk
Doz (%90 GA) (%90 GA)

ivorikonazolün kararlı durum uygulamasına göre (1 gün boyunca 400 mg, ardından 2 gün boyunca 12 saatte bir 200 mg).
jYetersiz veri nedeniyle mevcut değil. 
NA = mevcut değil.

Tablo 4: Birlikte Uygulanan İlacın Efavirenz Plazma C Üzerindeki Etkisimaksimum, EAA ve Cdk

uyuşuk
r of

Ders
s

Efavirenz
(ortalama % değişim)

ortak yönetici
d İlaç

Efavirenz
Doz

Cmaksimum AUC
(%90 GA)

Cdk
Doz (%90 GA)

↔
(%90 GA)

↔Hindistan 800 mg q8h
x 14 gün

400/100 mg
q12h x
9 gün

200 mg x
14 gün

600 mg x
9 gün

11

11,12a

↔

lopinavir/
ritonavir

↔ ↓ %16
(↓ 38-↑
%15)

↓ %16
(↓ 42-↑
%20)

nelfinavir 750 mg q8h
x 7 gün

600 mg x
7 gün

10 ↓ %12
(↓ 32-↑ %13)b

↓ %12
(↓ 35-↑
%18)b

↓ %21
(↓ 53-↑
%33)

ritonavir 500 mg
q12h x
8 gün

1200 mg
q8h x
10 gün

300 mg günde

600 mg x
10 gün

9 ↑ %14
(%4-26)

↑ %21
(%10-34)

↑ %25
(%7-46)b

sakinavir
SGKc

600 mg x
10 gün

13 ↓ %13
(%5-20)

↓ %12
(%4-19)

↓ %14
(%2-24)b

Tenofovird

azitromisin

klaritromisin

600 mg x
14 gün

400 mg x
7 gün

400 mg x
7 gün

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 mg
tek doz

500 mg
q12h x
7 gün

200 mg x
7 gün

200 mg
q12h x 14
günler

300 mg qd x
14 gün

600 mg x
7 gün

↔ ↔

↑ %11
(%3-19)

↔ ↔

flukonazol

itrakonazol

400 mg x
7 gün

600 mg x
28 gün

10

16

↔

↔

↑ %16
(%6-26)

↔

↑ %22
(%5-41)

↔

rifabutin

rifampin

600 mg x
14 gün

600 mg x
7 gün

11

12

↔ ↔ ↓ %12
(↓ 24-↑ %1)

↓ %32
(%15-46)

↓ %20
(%11-28)

↓ %26
(%15-36)
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Tablo 4: Birlikte Uygulanan İlacın Efavirenz Plazma C Üzerindeki Etkisimaksimum, EAA ve Cdk

uyuşuk
r of

Ders
s

Efavirenz
(ortalama % değişim)

AUC
(%90 GA)

ortak yönetici
d İlaç

Efavirenz
Doz

Cmaksimum Cdk
Doz (%90 GA)

↑ %38e

(%90 GA)
NAvorikonazol 400 mg po

q12h x 1
gün o zaman

200 mg po
q12h x
8 gün

400 mg x
9 gün

NA ↑ %44e

↓%14f

(%7-21)
↔ f

300 mg po
q12h gün
2-7

300 mg x 7
günler

NA

↔ f
↑%17f

(%6-29)
400 mg po

q12h gün
2-7

10 mg qd x
4 gün

40 mg qd x
4 gün

40 mg qd x
4 gün

300 mg x 7
günler

NA

atorvastatin 600 mg x
15 gün

600 mg x
15 gün

600 mg x
15 gün

14

11

14

↔ ↔ ↔

pravastatin ↔ ↔ ↔

Simvastatin ↓ %12
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ %12
(↓ 25-↑ %3)

Alüminyum
hidroksit
400 mg
magnezyum
hidroksit
400 mg, artı
simetikon
40 mg

karbamazepin

30 ml
tek doz

400 mg
bekar
doz

17 ↔ ↔ NA

200 mg günde iki kez

3 gün,
200 mg teklif
x 3 gün,
sonra

400 mg günlük

x 15 gün
10 mg tek
doz

240 mg x
14 gün

50 µg tek
doz

40 mg tek
doz

600 mg x
35 gün

14 ↓ %21
(%15-26)

↓ %36
(%32-40)

↓ %47
(%41-53)

setirizin 600 mg x
10 gün

600 mg x
28 gün

400 mg x
10 gün

400 mg
bekar
doz

600 mg x
14 gün

600 mg x
14 gün

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Diltiazem ↑ %16
(%6-26)

↔

↑ %11
(%5-18)

↔

↑ %13
(% 1-26)

↔etinil estradiol

famotidin ↔ ↔ NA

paroksetin 20 mg qd x
14 gün

50 mg qd x
14 gün

12

13

↔ ↔ ↔

sertralin ↑ %11
(%6-16)

↔ ↔

↑ Artışı gösterir
< %10.
Paralel grup tasarımı; n efavirenz + lopinavir/ritonavir için, n tek başına efavirenz için.

↓ azalmayı gösterir ↔ Herhangi bir değişiklik olmadığını veya ortalama bir artış veya azalma olduğunu gösterir.

a
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Tablo 4: Birlikte Uygulanan İlacın Efavirenz Plazma C Üzerindeki Etkisimaksimum, EAA ve Cdk

uyuşuk
r of

Ders
s

Efavirenz
(ortalama % değişim)

AUC
(%90 GA)

ortak yönetici
d İlaç

Efavirenz
Doz

Cmaksimum Cdk
Doz (%90 GA) (%90 GA)

b
c
d
e

%95 CI.
Yumuşak Jelatin Kapsül.
Tenofovir disoproksil fumarat. 
%90 CI mevcut değil.

fEfavirenzin kararlı durum uygulamasına göre (9 gün boyunca günde bir kez 600 mg). NA = 
mevcut değil.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

Efavirenz Tablet ile birlikte ambalajlanan Lamivudin/zidovudin Tablet, 12 yaşından büyük ve ≥40 kg 

ağırlığındaki hastalarda HIV enfeksiyonunun tedavisi için endikedir.. KONTRENDİKASYONLARI

Lamivudin/zidovudinEfavirenz ile birlikte paketlenmiş tabletler, ürünün bileşenlerinden herhangi 

birine karşı daha önce klinik olarak anlamlı aşırı duyarlılığı gösterilmiş hastalarda kontrendikedir.

Efavirenzastemizol, bepridil, sisaprid, midazolam, pimozid, triazolam veya ergot türevleri ile 

birlikte uygulanmamalıdır çünkü efavirenz tarafından CYP3A4 için rekabet bu ilaçların 

metabolizmasının inhibisyonuna neden olabilir ve ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden advers 

olaylar için potansiyel oluşturabilir (örneğin, kardiyak aritmiler, uzun süreli sedasyon veya 

solunum depresyonu). Efavirenz, vorikonazolün plazma konsantrasyonlarını önemli ölçüde 

azalttığından, standart vorikonazol dozları ile birlikte uygulanmamalıdır (bkz. İLAÇ 

ETKİLEŞİMLERİ, Tablo 2 ve 3; ÖNLEMLER: İlaç Etkileşimleri, Tablo 5).

UYARILAR
Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin TabletlerBu üç ilaçtan 

herhangi birini içeren diğer formülasyonlarla birlikte uygulanmamalıdır. Efavirenz Tabletler 

ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tablet kombinasyonu ile birlikte kullanılması 

düşünülen tüm ajanlar için tam reçete bilgilerine lamivudin/zidovudin ve efavirenz tabletleri 

ile kombinasyon tedavisine başlanmadan önce danışılmalıdır. Lamivudin/Zidovudin 

Tabletler:

Silindi:.

Silindi:Ayarlanmış dozlarda 
vorikonazol ve efavirenz birlikte 
uygulanabilir.

Silindi: ;ve DOZAJ VE 
KULLANIM: Dozaj
Ayarlama

Kemik İliği Bastırma:Lamivudin/zidovudin, granülosit sayısı <1.000 hücre/mm3 ile 

kanıtlanan kemik iliği baskılanması olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.3veya hemoglobin 

<9.5 g/dL (bkz. ADVERS REAKSİYONLAR). Lamivudin/zidovudin ile tedavi edilen ilerlemiş HIV 

hastalığı olan hastalarda sık kan sayımı yapılması şiddetle tavsiye edilir.
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Tabletler. HIV ile enfekte bireyler ve asemptomatik veya erken HIV hastalığı olan hastalar için 

periyodik kan sayımı tavsiye edilir.

Laktik Asidoz/Steatozlu Şiddetli Hepatomegali:Lamivudin, zidovudin ve diğer 

antiretroviraller dahil olmak üzere nükleozid analoglarının tek başına veya kombinasyon 

halinde kullanımıyla, ölümcül vakalar dahil, laktik asidoz ve steatozlu şiddetli hepatomegali 

bildirilmiştir. Bu vakaların çoğu kadınlarda olmuştur. Obezite ve uzun süreli nükleozid 

maruziyeti risk faktörleri olabilir. Karaciğer hastalığı için bilinen risk faktörleri olan herhangi 

bir hastaya lamivudin ve zidovudin kombinasyonu uygulanırken özellikle dikkatli olunmalıdır; 

ancak bilinen hiçbir risk faktörü olmayan hastalarda da vakalar bildirilmiştir. Lamivudin/

zidovudin Tabletler ile tedavi, laktik asidoz veya belirgin hepatotoksisite (belirgin transaminaz 

yükselmeleri olmasa bile hepatomegali ve steatoz içerebilir) düşündüren klinik veya 

laboratuvar bulguları geliştiren herhangi bir hastada durdurulmalıdır.

miyopati:HIV hastalığının neden olduğu patolojik değişikliklere sahip miyopati ve miyozit, 

uzun süreli zidovudin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir ve bu nedenle lamivudin/zidovudin 

tabletleri ile tedavi sırasında ortaya çıkabilir.

Tedavi Sonrası Hepatit Alevlenmeleri:Kronik hepatit B için lamivudin ile tedavi edilen HIV ile 

enfekte olmayan hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, lamivudinin kesilmesinden sonra 

hepatit alevlenmelerinin klinik ve laboratuvar kanıtları ortaya çıkmıştır. Bu alevlenmeler, 

öncelikle hepatit B viral DNA'sının (HBV DNA) yeniden ortaya çıkmasına ek olarak serum ALT 

yükselmeleri ile tespit edilmiştir. Çoğu olay kendi kendini sınırlamış gibi görünse de, bazı 

vakalarda ölüm vakaları bildirilmiştir. Hem HIV hem de HBV ile enfekte hastalarda lamivudin 

içeren HIV tedavi rejimlerinden lamivudin içermeyen rejimlere geçişten sonra pazarlama 

sonrası deneyimlerde benzer olaylar bildirilmiştir. Lamivudin tedavisinin kesilmesiyle nedensel 

ilişki bilinmemektedir. Hastalar, tedaviyi bıraktıktan sonra en az birkaç ay boyunca hem klinik 

hem de laboratuvar takibi ile yakından izlenmelidir. Lamivudinin yeniden başlatılmasının tedavi 

sonrası hepatit alevlenmelerinin seyrini değiştirip değiştirmediğini belirlemek için yeterli kanıt 

yoktur.

İnterferon ve Ribavirin Bazlı Rejimlerle Kullanım:Laboratuvar ortamındaçalışmalar, 
ribavirin'in lamivudin ve zidovudin gibi pirimidin nükleozid analoglarının 
fosforilasyonunu azaltabildiğini göstermiştir. Ribavirin lamivudin/zHIV/HCV koenfekte 
hastalarda idovudin tabletleri (bkz. ÖNLEMLER: İlaç
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Etkileşimler), ribavirinli veya ribavirinsiz HIV ve interferon alfa için kombinasyon antiretroviral 

tedavi alan HIV/HCV ko-enfekte hastalarda hepatik dekompansasyon (bazıları ölümcül) meydana 

gelmiştir. Ribavirin ve Lamivudin//Zidovudin ile birlikte veya ribavirin olmadan interferon alfa alan 

hastalar, tedaviyle ilişkili toksisiteler, özellikle hepatik dekompansasyon, nötropeni ve anemi 

açısından yakından izlenmelidir. Lamivudin/zidovudin tabletlerinin kesilmesinin tıbbi açıdan uygun 

olduğu düşünülmelidir. Hepatik dekompansasyon (örn. Childs Pugh >6) dahil kötüleşen klinik 

toksisiteler gözlenirse, interferon alfa, ribavirin veya her ikisinin dozunun azaltılması veya kesilmesi 

de düşünülmelidir (interferon ve ribavirin için tam reçeteleme bilgilerine bakın).

Efavirenz:

UYARI: Efavirenz ile birlikte alınmaması gereken ilaçlar hakkında bilgi edinin.. Bu 
ifade, ürünün şişe etiketlerinde de yer almaktadır. (GörmekKONTRENDİKASYONLARIve 
ÖNLEMLER: İlaç Etkileşimleri.)
Efavirenz, HIV-1 enfeksiyonunu tedavi etmek için tek bir ajan olarak kullanılmamalı veya başarısız bir 

rejime tek ajan olarak eklenmemelidir. Diğer tüm nükleozid olmayan revers transkriptaz inhibitörlerinde 

olduğu gibi, efavirenz monoterapi olarak uygulandığında dirençli virüs hızla ortaya çıkar. Efavirenz ile 

kombinasyon halinde kullanılacak yeni antiretroviral ajanların seçiminde viral çapraz direnç potansiyeli 

göz önünde bulundurulmalıdır.

Psikiyatrik Belirtiler:Efavirenz ile tedavi edilen hastalarda ciddi psikiyatrik advers deneyimler bildirilmiştir. Ortalama 2,1 yıl 

süreyle efavirenz içeren rejimlerle tedavi edilen 1008 hasta ve ortalama 1,5 yıl süreyle kontrol rejimleri ile tedavi edilen 635 hasta 

üzerinde yapılan kontrollü çalışmalarda, sırasıyla efavirenz veya kontrol rejimleri alan hastalarda spesifik ciddi psikiyatrik olayların 

sıklığı, : şiddetli depresyon (%2.4, %0.9), intihar düşüncesi (%0.7, %0.3), ölümcül olmayan intihar girişimleri (%0.5, 0), saldırgan 

davranış (%0.4, %0.5), paranoid reaksiyonlar (%0.4, %0.3) ve manik reaksiyonlar (%0.2, %0.3). Yukarıda belirtilenlere benzer 

psikiyatrik belirtiler birleştirildiğinde ve Çalışma 006'dan elde edilen verilerin çok faktörlü bir analizinde bir grup olarak 

değerlendirildiğinde, efavirenz ile tedavi, bu seçilmiş psikiyatrik semptomların ortaya çıkmasında bir artış ile ilişkilendirilmiştir. Bu 

psikiyatrik semptomların ortaya çıkmasında bir artışla ilişkili diğer faktörler, enjeksiyon ilacı kullanım öyküsü, psikiyatrik öykü ve 

çalışmaya girişte psikiyatrik ilaç alınması; hem efavirenz hem de kontrol tedavi gruplarında benzer ilişkiler gözlendi. Çalışma 

006'da, hem efavirenz ile tedavi edilen hem de kontrol ile tedavi edilen hastalarda çalışma boyunca yeni ciddi psikiyatrik 

semptomların başlangıcı meydana geldi. yüzde biri Çalışma 006'da, hem efavirenz ile tedavi edilen hem de kontrol ile tedavi 

edilen hastalarda çalışma boyunca yeni ciddi psikiyatrik semptomların başlangıcı meydana geldi. yüzde biri Çalışma 006'da, hem 

efavirenz ile tedavi edilen hem de kontrol ile tedavi edilen hastalarda çalışma boyunca yeni ciddi psikiyatrik semptomların 

başlangıcı meydana geldi. yüzde biri
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efavirenz ile tedavi edilen hastalar, bu seçilmiş psikiyatrik semptomlardan bir veya daha fazlası nedeniyle 

tedaviyi bırakmış veya kesmiştir. Ayrıca zaman zaman intihar, sanrılar ve psikoz benzeri davranışlar 

nedeniyle ölüme ilişkin pazarlama sonrası raporlar da olmuştur, ancak bu raporlarda efavirenz 

kullanımıyla nedensel bir ilişki belirlenememektedir. Ciddi psikiyatrik advers deneyime sahip hastalar, 

semptomların efavirenz kullanımına bağlı olma olasılığını değerlendirmek ve eğer öyleyse, tedaviye 

devam etmenin risklerinin faydalarından daha fazla olup olmadığını belirlemek için derhal tıbbi 

değerlendirmeye başvurmalıdır (bkz.TERS TEPKİLER).

Sinir Sistemi Belirtileri:Kontrollü çalışmalarda efavirenz alan hastaların yüzde elli üçü, 
kontrol rejimleri alan hastaların %25'ine kıyasla merkezi sinir sistemi semptomları 
bildirmiştir. Bu semptomlar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, baş dönmesi 
(%28.1), uykusuzluk (%16.3), konsantrasyon bozukluğu (%8.3), uyuklama (%7.0), anormal 
rüyalar (%6.2) ve halüsinasyonlar (%1.2) yer aldı. Bu semptomlar hastaların %2.0'ında 
şiddetliydi ve bunun sonucunda hastaların %2.1'i tedaviyi bıraktı. Bu semptomlar 
genellikle tedavinin birinci veya ikinci gününde başlar ve genellikle tedavinin ilk 2-4 
haftasından sonra düzelir. 4 haftalık tedaviden sonra, en az orta şiddette sinir sistemi 
semptomlarının prevalansı, efavirenz içeren rejimlerle tedavi edilen hastalarda %5 ila %9 
ve bir kontrol rejimiyle tedavi edilen hastalarda %3 ila %5 arasında değişmiştir.
UYARILAR: Psikiyatrik Belirtiler). Yatmadan önce doz verilmesi bu sinir sistemi 
semptomlarının tolere edilebilirliğini artırabilir (bkz.TERS TEPKİLERve DOZAJ VE 
YÖNETİM).

Çalışma 006'dan elde edilen uzun vadeli verilerin analizi (efavirenz + zidovudin + 
lamivudin, efavirenz + indinavir ve indinavir + zidovudin + lamivudin ile tedavi edilen 
hastalar için sırasıyla 180 hafta, 102 hafta ve 76 hafta medyan takip), 24 haftalık 
tedavide, efavirenz ile tedavi edilen hastalarda yeni başlayan sinir sistemi 
semptomlarının insidansı genellikle indinavir içeren kontrol kolundakilere benzerdi.
Efavirenz alan hastalar, efavirenz alkol veya psikoaktif ilaçlarla birlikte kullanıldığında ek 
merkezi sinir sistemi etkileri potansiyeli konusunda uyarılmalıdır.
Baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu ve/veya uyuşukluk gibi merkezi sinir sistemi semptomları 

yaşayan hastalar, araba kullanma veya makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli 

görevlerden kaçınmalıdır.
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İlaç etkileşimleri:Efavirenz ve St. John's wort'un birlikte kullanımı (hipericum perforatum) 

veya St. John's wort içeren ürünler tavsiye edilmez. John's wort ile efavirenz dahil olmak üzere 

nükleozid olmayan ters transciptaz inhibitörlerinin (NNRTI'ler) birlikte uygulanmasının NNRTI 

konsantrasyonlarını önemli ölçüde düşürmesi beklenir ve optimalin altında efavirenz 

seviyelerine yol açabilir ve virolojik yanıt kaybına ve efavirenz'e veya NNRTI sınıfı.

Üreme Riski Potansiyeli: Gebelik Kategorisi D.Efavirenz hamile bir kadına ilk trimesterde 

uygulandığında cenin zarar görmesine neden olabilir. Efavirenz alan kadınlarda hamilelikten 

kaçınılmalıdır. Bariyer kontrasepsiyon her zaman diğer kontrasepsiyon yöntemleriyle (örn. 

oral veya diğer hormonal kontraseptifler) birlikte kullanılmalıdır. Efavirenz tedavisine 

başlanmadan önce çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara gebelik testi yapılmalıdır. Bu 

ilaç hamileliğin ilk üç ayında kullanılırsa veya hasta bu ilacı alırken hamile kalırsa, hasta fetusa 

olası zararları konusunda bilgilendirilmelidir.

Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Efavirenz, hamilelik sırasında, 

örneğin başka tedavi seçenekleri olmayan hamile kadınlarda olduğu gibi, yalnızca potansiyel 

yararın fetüs üzerindeki potansiyel riski haklı çıkarması durumunda kullanılmalıdır. Temmuz 2005 

itibariyle, Antiretroviral Gebelik Kaydı, efavirenz içeren rejimlere maruz kalan 282 gebeliğe ilişkin 

ileriye dönük raporlar almıştır ve bunların neredeyse tamamı birinci trimester maruziyetidir (277 

gebelik). 288 canlı doğumdan 5'inde (birinci trimester maruziyeti) ve 14 canlı doğumdan 1'inde 

(ikinci/üçüncü trimester maruziyeti) doğum kusurları meydana geldi. Prospektif olarak bildirilen bu 

kusurların hiçbiri nöral tüp defekti değildi. Bununla birlikte, meningomiyelosel dahil olmak üzere 

nöral tüp defektleri ile uyumlu dört retrospektif bulgu raporu mevcuttur. Tüm anneler ilk 

trimesterde efavirenz içeren rejimlere maruz kalmıştır. Bu olayların efavirenz kullanımı ile nedensel 

bir ilişkisi kurulmamış olsa da, efavirenz ile ilgili klinik öncesi çalışmalarda benzer kusurlar 

gözlenmiştir.

Bir gelişimsel toksisite çalışmasında, efavirenz ile tedavi edilen sinomolgus maymunlarından 

elde edilen 20 fetüs/bebekten 3'ünde (eş zamanlı 20 kontrolden 0'ına karşı) malformasyonlar 

gözlenmiştir. Gebe maymunlara gebelik boyunca (postkoital günler 20-150) günde 60 mg/kg 

efavirenz verildi; bu doz, 600 mg/gün efavirenz verilen insanlardakine benzer plazma ilaç 

konsantrasyonları ile sonuçlandı. Bir fetüste anensefali ve tek taraflı anoftalmi, diğer fetüste 

mikrooftalmi ve üçüncü fetüste yarık damak gözlendi. Efavirenz, sinomolgus maymunlarında 

plasentayı geçer ve fetal kan konsantrasyonları üretir.
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anne kan konsantrasyonlarına benzer. Efavirenz'in sıçanlarda ve tavşanlarda plasentayı geçtiği ve 

maternal konsantrasyonlara benzer fetal kan efavirenz konsantrasyonları ürettiği gösterilmiştir. 

Günde bir kez 600 mg efavirenz verilen insanlarda elde edilenlere eşdeğer veya bundan daha 

düşük olan dişi sıçanlarda doruk plazma konsantrasyonları ve AUC değerleri üreten efavirenz 

dozlarında sıçanlarda fetal rezorpsiyonlarda bir artış gözlenmiştir. Efavirenz, günde bir kez 600 mg 

efavirenz verilen insanlarda elde edilenin yaklaşık yarısına benzer doruk plazma konsantrasyonları 

ve AUC değerleri üreten dozlarda hamile tavşanlara verildiğinde üreme toksisitesi oluşturmamıştır.

ÖNLEMLER
Genel
Antiretroviral tedaviden klinik faydanın süresi sınırlı olabilir. Antiretroviral tedavi alan 

hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar ve HIV enfeksiyonunun diğer komplikasyonları gelişmeye 

devam edebilir ve bu nedenle, ilişkili HIV hastalıkları olan hastaların tedavisinde deneyimli 

doktorlar tarafından yakın klinik gözlem altında tutulmalıdır.

Lamivudin/Zidovudin Tablet:

HIV ve Hepatit B Virüsü Koenfeksiyonu olan hastalar:HIV ve HBV ile ikili enfekte 
hastalarda kronik hepatit B tedavisi için lamivudinin güvenliği ve etkinliği 
belirlenmemiştir. Kronik hepatit B için lamivudin ile tedavi edilen HIV ile enfekte olmayan 
hastalarda, lamivudine dirençli HBV'nin ortaya çıktığı saptanmış ve tedavi yanıtının 
azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Hepatit B virüsü ile eşzamanlı enfeksiyon varlığında 
lamivudin içeren antiretroviral rejimler alan HIV ile enfekte hastalarda lamivudine direnç 
ile ilişkili hepatit B virüsü varyantlarının ortaya çıktığı da bildirilmiştir. Tedavi sonrası 
hepatit alevlenmeleri de bildirilmiştir (bkz.UYARILAR).

Efavirenz ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tablet:

Yağ Yeniden Dağılımı:Antiretroviral tedavi alan hastalarda merkezi obezite, 
dorsoservikal yağ büyümesi (manda hörgücü), periferik yağ kaybı, yüz kaybı, meme 
büyümesi ve “kushingoid görünüm” dahil olmak üzere vücut yağının yeniden dağılımı/
birikimi gözlenmiştir. Bu olayların mekanizması ve uzun vadeli sonuçları şu anda 
bilinmemektedir. Nedensel bir ilişki kurulmamıştır.
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Bağışıklık Yeniden Yapılandırma Sendromu: Lamivudin, zidovudin ve efavirenz dahil 
olmak üzere kombinasyon antiretroviral tedavi ile tedavi edilen hastalarda immün 
rekonstitüsyon sendromu bildirilmiştir. Kombinasyon antiretroviral tedavisinin ilk 
aşamasında, bağışıklık sistemi yanıt veren hastalar, yavaş veya artık fırsatçı 
enfeksiyonlara (örn.mikobakteriyum aviumenfeksiyon, sitomegalovirüs,Pneumocystis 
jiroveciidaha ileri değerlendirme ve tedavi gerektirebilecek pnömoni (PCP) veya 
tüberküloz).

Efavirenz tabletleri ile birlikte paketlenen Lamivudin/Zidovudin Tablet, böbrek 
fonksiyon bozukluğu olan veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar için 
önerilmez (bkz. UYARILAR; KLİNİK FARMAKOLOJİ,Özel Popülasyonlarda 
Farmakokinetik:Böbrek yetmezliği; DOZAJ VE YÖNETİM, Dozaj ayarı).

Efavirenz Tablet:

Genel
Deri Döküntüsü:Kontrollü klinik çalışmalarda, 600 mg efavirenz ile tedavi edilen 
hastaların %26'sı (266/1008), kontrol gruplarında tedavi edilen hastaların %17'si 
(111/635) yeni başlayan deri döküntüsü yaşadı. Efavirenz ile tedavi edilen hastaların 
%0.9'unda (9/1008) kabarma, nemli deskuamasyon veya ülserasyon ile ilişkili döküntü 
meydana geldi. Tüm çalışmalarda ve genişletilmiş erişimde efavirenz ile tedavi edilen 
hastalarda Derece 4 döküntü (örn., eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu) 
insidansı %0,1'dir. Erişkinlerde döküntü başlangıcına kadar geçen medyan süre 11 gün 
ve medyan süre 16 gündü. Klinik araştırmalarda döküntü için tedaviyi bırakma oranı 
%1.7'dir (17/1008). Kabarcıklanma, deskuamasyon, mukozal tutulum veya ateş ile ilişkili 
şiddetli döküntü gelişen hastalarda EFavirenz kesilmelidir.
Efavirenz kapsülleri ile tedavi edilen 57 pediyatrik hastanın 26'sında (%46) döküntü bildirilmiştir. Bir 

pediyatrik hastada Derece 3 döküntü (ateşli döküntü) ve iki hastada Derece 4 döküntü (eritema 

multiforme) görülmüştür. Pediyatrik hastalarda döküntü başlangıcına kadar geçen medyan süre 8 

gündü. Pediyatrik hastalarda efavirenz ile tedaviye başlamadan önce uygun antihistaminiklerle 

profilaksi düşünülmelidir (bkz.TERS TEPKİLER).

Karaciğer enzimleri:Hepatit B veya C enfeksiyonu olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda ve 

karaciğer toksisitesi ile ilişkili diğer ilaçlarla tedavi edilen hastalarda karaciğer enzimlerinin 

izlenmesi önerilir. Serum transaminazlarında kalıcı yükselmeler beşten fazla olan hastalarda
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normal aralığın üst sınırının katı olduğu durumlarda, efavirenz ile devam eden tedavinin 

yararı, bilinmeyen önemli karaciğer toksisitesi risklerine karşı tartılmalıdır (bkz.TERS 

TEPKİLER: Laboratuvar Anormallikleri).

Efavirenzin yoğun sitokrom P450 aracılı metabolizması ve karaciğer yetmezliği olan 
hastalarda sınırlı klinik deneyim nedeniyle, bu hastalara efavirenz uygulanırken dikkatli 
olunmalıdır.
Konvülsiyonlar:Genellikle bilinen tıbbi nöbet öyküsü varlığında, efavirenz alan hastalarda 

konvülsiyonlar seyrek olarak gözlenmiştir. Fenitoin ve fenobarbital gibi esas olarak karaciğer 

tarafından metabolize edilen antikonvülzan ilaçları eşzamanlı olarak alan hastalar, plazma 

düzeylerinin periyodik olarak izlenmesini gerektirebilir (bkz.ÖNLEMLER: İlaç Etkileşimleri). 

Nöbet öyküsü olan herhangi bir hastada dikkatli olunmalıdır.

Hayvan toksikolojisi:Önerilen dozun verildiği insanlara göre 4 ila 13 kat daha yüksek plazma 

EAA değerleri veren dozlarda efavirenz alan 20 maymundan 6'sında sürekli olmayan 

kasılmalar gözlenmiştir.

Kolesterol:Efavirenz ile tedavi edilen hastalarda kolesterol ve trigliseritlerin izlenmesi 
düşünülmelidir (bkz.
Hastalar için Bilgi
Lamivudin/zidovudin Tabletler ve efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenenler, HIV enfeksiyonu için bir tedavi değildir ve hastalar 

fırsatçı enfeksiyonlar dahil olmak üzere HIV enfeksiyonu ile ilişkili hastalıkları yaşamaya devam edebilir ve bu nedenle, HIV 

enfeksiyonu ile ilişkili hastalıkları deneyimlemeye devam edebilir ve bu nedenle, HIV enfeksiyonu olan hastaların tedavisinde 

deneyimli doktorlar tarafından yakın klinik gözlem altında tutulmalıdır. HIV ile ilişkili hastalıklar.

Hastalara, efavirenz tablet ile birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin Tabletleri düzenli bir doz 

programında almanın ve doz atlamaktan kaçınmanın önemi konusunda bilgilendirilmelidir. 

Hastalara, lamivudin, zidovudin ve efavirenz kombinasyonunun kullanımının, cinsel temas veya kan 

kontaminasyonu yoluyla HIV'in başkalarına bulaşma riskini azaltmadığı konusunda 

bilgilendirilmelidir.

Hastalar, antiretroviral tedavi alan hastalarda vücut yağının yeniden dağılımının veya birikmesinin 

meydana gelebileceği ve bu durumların nedeninin ve uzun vadeli sağlık etkilerinin şu anda bilinmediği 

konusunda bilgilendirilmelidir.

Lamivudin:HIV ve HBV ile ko-enfekte olan hastalar, lamivudin tedavisi kesildiğinde bazı 

durumlarda karaciğer hastalığında kötüleşme meydana geldiği konusunda bilgilendirilmelidir. 

Hastalara rejimdeki herhangi bir değişikliği doktorlarıyla görüşmeleri tavsiye edilmelidir.
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Zidovudin:Hastalar, zidovudin ile ilişkili başlıca toksisitelerin nötropeni ve/veya anemi olduğu 

konusunda bilgilendirilmelidir. Özellikle ilerlemiş HIV hastalığı olan hastalar için, tedavi sırasında 

kan sayımlarının yakından takip edilmesinin son derece önemli olduğu söylenmelidir. Efavirenz:

Ürünün şişe etiketlerinde hastalara ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına yönelik bir açıklama yer 

almaktadır:UYARI: Efavirenz ile birlikte alınmaması gereken ilaçlar hakkında bilgi edinin.

Hasta bilgileri için efavirenz için bir Hasta Paketi Eki (PPI) mevcuttur.

Hastalara efavirenz'i her gün reçete edildiği şekilde almaları tavsiye edilmelidir. Efavirenz her 

zaman diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır. Hastalara efavirenz'i aç karnına, 

tercihen yatmadan önce almaları tavsiye edilmelidir. Efavirenz'i yiyeceklerle birlikte almak 

efavirenz konsantrasyonlarını artırır ve advers olayların sıklığını artırabilir. Yatmadan önce 

doz verilmesi, sinir sistemi semptomlarının tolere edilebilirliğini artırabilir (bkz.TERS TEPKİLER

ve DOZAJ VE YÖNETİM). Efavirenz alırken hastalar bir doktor gözetiminde kalmalıdır.

Hastalar, efavirenz ile tedavinin ilk haftalarında baş dönmesi, uykusuzluk, konsantrasyon 

bozukluğu, uyuşukluk ve anormal rüyalar gibi merkezi sinir sistemi semptomlarının yaygın olarak 

bildirildiği konusunda bilgilendirilmelidir. Yatmadan önce doz verilmesi bu semptomların tolere 

edilebilirliğini iyileştirebilir ve bu semptomların devam eden tedavi ile düzelmesi muhtemeldir. 

Efavirenz, alkol veya psikoaktif ilaçlarla birlikte kullanıldığında, ilave merkezi sinir sistemi etkileri 

potansiyeli konusunda hastalar uyarılmalıdır. Hastalara, bu semptomları yaşarlarsa, araba 

kullanmak veya makine kullanmak gibi potansiyel olarak tehlikeli görevlerden kaçınmaları gerektiği 

söylenmelidir (bkz.UYARILAR: Sinir Sistemi Belirtileri). Klinik çalışmalarda, merkezi sinir sistemi 

semptomları geliştiren hastaların daha sonra psikiyatrik semptomlar geliştirmesi daha olası değildi 

(bkz.UYARILAR: Psikiyatrik Belirtiler).

Hastalar ayrıca efavirenz alan hastalarda şiddetli depresyon, intihar girişimleri, saldırgan 

davranışlar, sanrılar, paranoya ve psikoz benzeri semptomlar gibi ciddi psikiyatrik semptomların da 

nadiren bildirildiği konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalar, ciddi psikiyatrik advers deneyimler 

yaşarlarsa, semptomların efavirenz kullanımına bağlı olma olasılığını değerlendirmek ve varsa 

efavirenzin kesilmesinin gerekip gerekmediğini belirlemek için derhal tıbbi değerlendirmeye 

başvurmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalar ayrıca herhangi bir akıl hastalığı 

veya madde kötüye kullanımı öyküsü hakkında doktorlarını bilgilendirmelidir (bkz.UYARILAR: 

Psikiyatrik Belirtiler).
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Hastalar, diğer bir yaygın yan etkinin döküntü olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Bu 

döküntüler genellikle tedavide herhangi bir değişiklik yapılmadan geçer. Az sayıda hastada 

döküntü ciddi olabilir. Hastalara, döküntü gelişirse derhal doktorlarına başvurmaları gerektiği 

söylenmelidir.

Efavirenz alan kadınlara gebelikten kaçınmaları söylenmelidir (bkz.UYARILAR: Üreme Riski 

Potansiyeli). Efavirenzin hormonal kontraseptifler üzerindeki etkileri tam olarak 

tanımlanmadığından, güvenilir bir bariyer kontrasepsiyon şekli her zaman oral veya diğer 

hormonal kontrasepsiyon dahil diğer doğum kontrol yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. 

Kadınlar, efavirenz alırken hamile kalırlarsa doktorlarını bilgilendirmeleri konusunda 

uyarılmalıdır. Bu ilaç hamileliğin ilk üç ayında kullanılıyorsa veya hasta bu ilacı alırken hamile 

kalırsa, fetusa olası zararları konusunda bilgilendirilmelidir.

Efavirenz bazı ilaçlarla etkileşime girebilir; bu nedenle hastalara, özellikle sarı kantaron olmak üzere 

başka herhangi bir reçeteli, reçetesiz ilaç veya bitkisel ürün kullanımını doktorlarına bildirmeleri 

tavsiye edilmelidir.

İlaç etkileşimleri

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletlerdoz ayarlaması 

gereken hastalara reçete edilmemelidir:

Lamivudin:
Lamivudin, ağırlıklı olarak aktif organik katyonik sekresyon ile idrarda elimine edilir. Özellikle 

ana eliminasyon yolu organik katyonik taşıma sistemi (örn., trimetoprim) yoluyla aktif renal 

sekresyon olduğunda, aynı anda uygulanan diğer ilaçlarla etkileşim olasılığı göz önünde 

bulundurulmalıdır.

Trimetoprim (TMP) 160 mg/sülfametoksazol (SMX) Günde bir kez 800 mg'ın lamivudin 
maruziyetini (EAA) arttırdığı gösterilmiştir. Daha yüksek dozlarda TMP/SMX'in lamivudin 
farmakokinetiği üzerindeki etkisi araştırılmamıştır (bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ Tablo 2). 
Lamivudine benzer renal klirens mekanizmalarına sahip diğer ilaçlarla etkileşim 
potansiyeline ilişkin hiçbir veri mevcut değildir.
Lamivudin ve zalsitabin, birbirlerinin hücre içi fosforilasyonunu inhibe edebilir. Bu 
nedenle lamivudin/zidovudin tabletlerinin zalsitabin ile kombinasyon halinde 
kullanılması önerilmez.
Zidovudin:
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Diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında zidovudin konsantrasyonları hakkında bilgi için KLİNİK 

FARMAKOLOJİ'ye bakın.

Antiretroviral Ajanlar:Zidovudin ve stavudin arasında antagonistik bir ilişki gösterildiğinden stavudin ile 

lamivudin/zidovudin Tabletlerin eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.laboratuvar ortamında. Ribavirin gibi 

DNA replikasyonunu etkileyen bazı nükleozid analogları, DNA replikasyonunu antagonize eder.laboratuvar 

ortamındazidovudinin HIV'e karşı antiviral aktivitesi; bu tür ilaçların eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

doksorubisin:Zidovudin ve doksorubisin arasında antagonistik bir ilişki gösterildiğinden, 

lamivudin/zidovudin Tabletlerin doksorubisin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

laboratuvar ortamında.

fenitoin:Zidovudin alan bazı hastalarda fenitoin plazma seviyelerinin düşük olduğu rapor edilirken, bir 

vakada yüksek seviye belgelenmiştir. Ancak, 12 HIV pozitif gönüllünün tek başına 300 mg'lık tek bir 

fenitoin dozu ve kararlı durum zidovudin koşulları (4 saatte bir 200 mg) sırasında aldığı bir farmakokinetik 

etkileşim çalışmasında, fenitoin kinetiklerinde herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Fenitoinin zidovudin 

kinetiği üzerindeki etkisini optimal olarak değerlendirmek için tasarlanmamasına rağmen, fenitoin ile oral 

zidovudin klerensinde %30'luk bir azalma gözlenmiştir.

İnterferon ve Ribavirin Bazlı Rejimlerle Kullanım:Ribavirin lamivudin veya zidovudin ile birlikte 

uygulandığında herhangi bir farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşim (örneğin, HIV/HCV 

virolojik baskılanmasının kaybı) görülmedi. Bununla birlikte, pegile interferon ve ribavirin ile 

kombinasyon halinde zidovudin uygulanan HIV/HCV ko-enfekte hastalarda, zidovudin almayan 

benzer hastalara göre daha sık şiddetli nötropeni (ANC <500) ve şiddetli anemi (hemoglobin <8 g/dL) 

gelişti (nötropeni). %15'e karşı %9, anemi %5'e karşı %1).

Örtüşen Toksisiteler:Gansiklovir, interferon-α ve diğer kemik iliği baskılayıcı veya sitotoksik 

ajanların birlikte uygulanması, zidovudinin hematolojik toksisitesini artırabilir.

Efavirenz:

Efavirenz gösterildicanlıdaCYP3A4'ü indüklemek için. CYP3A4'ün substratları olan diğer bileşikler, 

efavirenz ile birlikte uygulandıklarında plazma konsantrasyonlarında azalma olabilir.Laboratuvar 

ortamındaçalışmalar, efavirenzin gözlenen efavirenz plazma konsantrasyonları aralığında 2C9, 2C19 ve 

3A4 izozimlerini inhibe ettiğini göstermiştir. Efavirenz'in öncelikle ilaçlarla birlikte uygulanması
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bu izozimler tarafından metabolize edilenler, birlikte uygulanan ilacın plazma konsantrasyonlarının değişmesine 

neden olabilir. Bu nedenle bu ilaçlar için uygun doz ayarlamaları gerekebilir.

CYP3A4 aktivitesini indükleyen ilaçların (örn. fenobarbital, rifampin, rifabutin) efavirenzin 
klerensini artırarak plazma konsantrasyonlarını düşürmesi beklenir. Efavirenz ile ilaç 
etkileşimleri Tablo 5 ve 6'da özetlenmiştir.

Tablo 5: Efavirenz İle Kullanılması Kontrendike veya Tavsiye Edilmeyen İlaçlar

İlaç Sınıfı: İlaç Adı
Antifungal: vorikonazol

Klinik Yorum
KONTRENDİKASYONLAR çünkü efavirenz önemli ölçüde
vorikonazol plazma konsantrasyonlarını azaltır ve 
birlikte uygulama vorikonazolün terapötik etkinliğini 
azaltabilir. Ayrıca vorikonazol, efavirenz ile ilişkili yan 
etki riskini artırabilen efavirenz plazma 
konsantrasyonlarını önemli ölçüde artırır. Efavirenz 
600 mg tablet, gerekli doz ayarlamasına izin vermez. 
Tablo 3 ve 4'e bakın.

biçimlendirilmiş:Yazı Tipi: Times New 
Roman, 10 punto, Kalın Değil

biçimlendirilmiş:BMS Tablo Metni, Sol, 
Latin ve Asya metni arasındaki boşluğu 
ayarla, Asya metni ve sayılar arasındaki 
boşluğu ayarla

Silindi:Standart dozlarda 
kontrendikedir. Efavirenz, vorikonazol 
plazmasını önemli ölçüde azaltır
konsantrasyonları ve birlikte uygulama 
vorikonazolün terapötik etkinliğini 
azaltabilir. Ayrıca, vorikonazol
Efavirenz ile ilişkili yan etki riskini 
artırabilen efavirenz plazma 
konsantrasyonlarını önemli ölçüde 
artırır. Vorikonazol ile efavirenz birlikte 
uygulandığında, kapsül formülasyonu 
kullanılarak vorikonazol idame dozu 12 
saatte bir 400 mg'a çıkarılmalı ve 
efavirenz dozu günde bir kez 300 mg'a 
düşürülmelidir. Efavirenz tabletleri 
kırılmamalıdır. (GörmekKLİNİK 
FARMAKOLOJİ, Tablo 3 ve 4; 
KONTRENDİKASYONLARI; ve DOZAJ VE 
KULLANIM: Dozaj¶

Ayarlama.)¶
¶
Yukarıdakini sarı metinle değiştirin:¶ 
KONTRENDİKASYONLU, çünkü efavirenz 
vorikonazol plazma konsantrasyonlarını 
önemli ölçüde azaltır ve birlikte 
uygulama, terapötik etkinliğini 
azaltabilir.
vorikonazol. Ayrıca vorikonazol, 
efavirenz ile ilişkili yan etki riskini 
artırabilen efavirenz plazma 
konsantrasyonlarını önemli ölçüde 
artırır. Efavirenz 600 mg tablet, 
gerekli doz ayarlamasına izin vermez.
Tablo 3 ve 4'e bakın.¶ ¶

Antihistamin: astemizol Kardiyak aritmiler gibi ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden 
reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle KONTRENDİKASYONLARDIR.

Antimigren: ergot türevleri
(dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, 
metilergonovin)

Periferik vazospazm ve ekstremitelerde ve diğer dokularda 
iskemi ile karakterize akut ergot toksisitesi gibi ciddi ve/veya 
yaşamı tehdit eden reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle 
KONTRENDİKASYONLARDIR.

Benzodiazepinler: midazolam, triazolam Uzun süreli veya artan sedasyon veya solunum depresyonu gibi 
ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden reaksiyonlar potansiyeli 
nedeniyle KONTRENDİKASYONLARDIR.

Kalsiyum kanal blokeri: bepridil Kardiyak aritmiler gibi ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden 
reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle KONTRENDİKASYONLARDIR.

GI motilite ajanı: sisaprid Kardiyak aritmiler gibi ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden 
reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle KONTRENDİKASYONLARDIR.

Nöroleptik: pimozid Kardiyak aritmiler gibi ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden 
reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle KONTRENDİKASYONLARDIR.

Sarı Kantaron (hipericum perforatum) Efavirenzin plazma düzeylerini önemli ölçüde düşürmesi 
beklenir; efavirenz ile kombinasyon halinde 
çalışılmamıştır.
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Tablo 6: Kurulmuşave Diğer Potansiyel Olarak Önemlibİlaç Etkileşimleri: İlaç Etkileşim 
Çalışmalarına veya Öngörülen Etkileşime Dayalı Dozda veya Rejimde Değişiklik 
Önerilebilir

Üzerinde etkisi

konsantrasyonu
Efavirenz veya

Eşzamanlı İlaç
Eşzamanlı İlaç
Sınıf: İlaç Adı Klinik Yorum

antiretroviral ajanlar
Proteaz inhibitörü:

Amprenavir
Efavirenz, amprenavirin serum konsantrasyonlarını 
azaltma potansiyeline sahiptir.↓ amprenavir

Proteaz inhibitörü:
Fosamprenavir

kalsiyum

↓ amprenavir Fosamprenavir (artırılmamış): Güvenlik ve etkinlik 
açısından kombinasyonların uygun dozları 
belirlenmemiştir.
Fosamprenavir/ritonavir: Efavirenz günde bir kez 
fosamprenavir/ritonavir ile birlikte uygulandığında ilave 100 
mg/gün (toplam 300 mg) ritonavir önerilir. Efavirenz, günde iki 
kez fosamprenavir artı ritonavir ile birlikte uygulandığında 
ritonavir dozunda herhangi bir değişiklik gerekli değildir.

Daha önce tedavi görmemiş hastalarda efavirenz ile 
birlikte uygulandığında, önerilen atazanavir dozu 300 
mg, ritonavir 100 mg ve efavirenz 600 mg'dır (tümü 
günde bir kez). Tedavi deneyimli hastalarda efavirenz 
ve atazanavir için doz önerileri oluşturulmamıştır.

Proteaz inhibitörü:
Atazanavir ↓ atazanavira

Proteaz inhibitörü:
Hindistan

Efavirenz ile kombinasyon halinde verildiğinde optimal 
indinavir dozu bilinmemektedir. İndinavir dozunun her 
8 saatte bir 1000 mg'a çıkarılması, efavirenz nedeniyle 
artan indinavir metabolizmasını telafi etmez. Efavirenz 
(günde bir kez 600 mg) ile birlikte artan dozda indinavir 
(8 saatte bir 1000 mg) verildiğinde, indinavir EAA ve 
Cmaksdkindinavir'in (8 saatte bir 800 mg) tek başına 
verildiği zamana kıyasla sırasıyla ortalama %33-46 ve 
%39-57 azalmıştır.

↓ indinavira

Proteaz inhibitörü:
Lopinavir/ritonavir

Efavirenz ile kombinasyon halinde kullanıldığında, 
lopinavir/ritonavir dozunun günde iki kez 533/133 
mg'a (4 kapsül veya 6.5 mL) artırılması önerilir.

↓ lopinavira

Proteaz inhibitörü:
ritonavir

Ritonavir 500 mg q12h, günde bir kez 600 mg efavirenz 
ile birlikte uygulandığında, kombinasyon daha yüksek 
advers klinik deneyimler (örn., baş dönmesi, mide 
bulantısı, parestezi) ve laboratuvar anormallikleri 
(yüksek karaciğer enzimleri) ile ilişkilendirilmiştir. 
Ritonavir ile kombinasyon halinde efavirenz 
kullanıldığında karaciğer enzimlerinin izlenmesi önerilir.

↑ ritonavira

↑ efavirenza

Proteaz inhibitörü:
sakinavir

Efavirenz ile kombinasyon halinde tek proteaz inhibitörü 
olarak kullanılmamalıdır.↓ sakinavira

Diğer aracılar
Antikoagülan:

varfarin
Efavirenz tarafından potansiyel olarak artan veya azaltılan plazma 
konsantrasyonları ve etkileri.↑ veya ↓ varfarin
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Tablo 6: Kurulmuşave Diğer Potansiyel Olarak Önemlibİlaç Etkileşimleri: İlaç Etkileşim 
Çalışmalarına veya Öngörülen Etkileşime Dayalı Dozda veya Rejimde Değişiklik 
Önerilebilir

Üzerinde etkisi

konsantrasyonu
Efavirenz veya

Eşzamanlı İlaç
Eşzamanlı İlaç
Sınıf: İlaç Adı Klinik Yorum
Antikonvülsanlar:

karbamazepin ↓ karbamazepina

↓ efavirenza
Efavirenz için bir doz önerisi yapmak için yeterli veri 
yoktur. Alternatif antikonvülsan tedavi 
kullanılmalıdır.

fenitoin
fenobarbital

↓ antikonvülsan
↓ efavirenz

Antikonvülsan ve/veya efavirenz plazma seviyelerinde azalma 
potansiyeli; Antikonvülsan plazma düzeylerinin periyodik 
olarak izlenmesi yapılmalıdır.

antidepresan:
sertralin

Sertralin dozundaki artış, klinik yanıta göre 
yönlendirilmelidir.↓ sertralina

Antifungaller:

itrakonazol ↓ itrakonazola
↓ hidroksiitrakonazola

Itrakonazol için herhangi bir doz önerisi 
yapılamadığından alternatif antifungal tedavi 
düşünülmelidir.

ketokonazol ↓ ketokonazol Efavirenz ve ketokonazol ile ilaç etkileşim çalışmaları 
yapılmamıştır. Efavirenz, ketokonazolün plazma 
konsantrasyonlarını azaltma potansiyeline sahiptir.

Anti-enfektif:
klaritromisin

Efavirenz tarafından azaltılan plazma konsantrasyonları; 
klinik önemi bilinmiyor. Enfekte olmamış gönüllülerin 
%46'sında efavirenz ve klaritromisin alırken döküntü gelişti. 
Klaritromisin ile birlikte verildiğinde efavirenz doz 
ayarlaması önerilmez. Azitromisin gibi klaritromisine 
alternatifler düşünülmelidir (bkz.Diğer uyuşturucular, 
Aşağıdaki tablo). Eritromisin gibi diğer makrolid 
antibiyotikler efavirenz ile kombinasyon halinde 
çalışılmamıştır.

↓ klaritromisina

↑ 14-OH metabolitia

Antimikobakteriyel:
rifabutin

Günlük rifabutin dozunu %50 artırın. Rifabutinin haftada 2 
veya 3 kez verildiği rejimlerde rifabutin dozunu ikiye 
katlamayı düşünün.

↓ rifabutina

Antimikobakteriyel:
rifampin

Düşük efavirenz konsantrasyonlarının klinik önemi 
bilinmemektedir. Efavirenz ve rifampinin birlikte 
kullanımı için doz önerileri oluşturulmamıştır.

↓ efavirenza

kalsiyum kanalı
engelleyiciler:

Diltiazem

Diltiazem doz ayarlamaları klinik yanıta göre 
yönlendirilmelidir (diltiazem için tam reçeteleme 
bilgilerine bakın). Diltiazem ile birlikte uygulandığında 
efavirenz doz ayarlaması gerekli değildir.

↓ diltiazema

↓ desasetil diltiazema

↓ N-monodesmetil
diltiazema

Diğerleri (örn.
felodipin,
nikardipin,
nifedipin,
verapamil)

↓ kalsiyum kanalı
engelleyici

Efavirenz'in CYP3A4 enziminin substratları olan diğer 
kalsiyum kanal blokerleri ile potansiyel etkileşimleri 
hakkında veri bulunmamaktadır. Kalsiyum kanal 
blokerinin plazma konsantrasyonlarında azalma 
potansiyeli mevcuttur. Doz ayarlamaları klinik yanıta 
göre yapılmalıdır (kalsiyum kanal blokörü için tam 
reçete bilgilerine bakın).
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Tablo 6: Kurulmuşave Diğer Potansiyel Olarak Önemlibİlaç Etkileşimleri: İlaç Etkileşim 
Çalışmalarına veya Öngörülen Etkileşime Dayalı Dozda veya Rejimde Değişiklik 
Önerilebilir

Üzerinde etkisi

konsantrasyonu
Efavirenz veya

Eşzamanlı İlaç
Eşzamanlı İlaç
Sınıf: İlaç Adı Klinik Yorum
HMG-CoA redüktaz

inhibitörler:
Atorvastatin, pravastatin ve simvastatinin plazma 
konsantrasyonları azaldı. Dozu bireyselleştirme 
konusunda rehberlik için HMG-CoA redüktaz inhibitörü 
için eksiksiz reçeteleme bilgilerine bakın.atorvastatin

pravastatin

↓ atorvastatina

↓ pravastatina

↓ simvastatinaSimvastatin
Narkotik analjezik:

metadon
Enjeksiyonlu ilaç kullanımı öyküsü olan HIV ile enfekte 
bireylerde birlikte uygulama, plazma metadon düzeylerinin 
düşmesine ve afyon yoksunluğu belirtilerine neden olmuştur. 
Yoksunluk semptomlarını hafifletmek için metadon dozu 
ortalama %22 artırıldı. Hastalar yoksunluk belirtileri açısından 
izlenmeli ve yoksunluk semptomlarını hafifletmek için gerektiği 
gibi metadon dozları artırılmalıdır.

↓ metadona

Oral kontraseptif:
etinil estradiol

Efavirenz tarafından artan plazma konsantrasyonları; 
klinik önemi bilinmiyor. Efavirenzin oral kontraseptiflerle 
potansiyel etkileşimi tam olarak tanımlanmamıştır. Oral 
kontraseptiflere ek olarak güvenilir bir bariyer 
kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.

↑ etinil estradiola

a
b

GörmekKLİNİK FARMAKOLOJİ, Yerleşik etkileşimlerin büyüklüğü için Tablo 3 ve 4. Bu tablo 
her şey dahil değildir.

Diğer uyuşturucular:İlaç etkileşim çalışmalarının sonuçlarına göre (bkz. Tablo 3 ve 4), 

aşağıdakilerle birlikte efavirenz verildiğinde doz ayarlaması önerilmez: alüminyum/magnezyum 

hidroksit antasitler, azitromisin, setirizin, famotidin, flukonazol, lamivudin, lorazepam, nelfinavir, 

paroksetin , tenofovir disoproksil fumarat ve zidovudin.

Lamivudin ve zidovudin dışındaki efavirenz ve NRTI'ler ile spesifik ilaç etkileşim 
çalışmaları yapılmamıştır. NRTI'ler efavirenz'den farklı bir yolla metabolize edildiğinden 
ve aynı metabolik enzimler ve eliminasyon yolları için rekabet etme olasılığı düşük 
olduğundan klinik olarak anlamlı etkileşimler beklenmez.
Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması 

Kanserojenite:

Lamivudin:Farelerde ve sıçanlarda lamivudin ile yapılan uzun süreli karsinojenisite çalışmaları, HIV 

enfeksiyonu için önerilen terapötik dozda insanlarda gözlenenin 10 katına (fareler) ve 58 katına 

(sıçanlar) kadar maruziyetlerde karsinojenik potansiyel kanıtı göstermedi.
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Zidovudin:Zidovudin, ayrı fare ve sıçan gruplarına (her grupta 60 dişi ve 60 erkek) 3 dozaj 

seviyesinde oral yoldan uygulandı. İlk tek günlük dozlar farelerde 30, 60 ve 120 mg/kg/gün ve 

sıçanlarda 80, 220 ve 600 mg/kg/gün idi. Tedaviye bağlı anemi nedeniyle farelerde dozlar 90. 

günden sonra 20, 30 ve 40 mg/kg/gün'e düşürülürken, sıçanlarda 91. günde sadece yüksek doz 

450 mg/kg/gün'e ve ardından 450 mg/kg/gün'e düşürülmüştür. 279. günde 300 mg/kg/gün.

Farelerde, en yüksek doz verilen hayvanlarda 7 geç görünen (19 aydan sonra) vajinal neoplazma (5 

metastaz yapmayan skuamöz hücreli karsinom, 1 skuamöz hücreli papillom ve 1 skuamöz polip) 

meydana geldi. Orta dozda bir hayvanın vajinasında geç ortaya çıkan bir skuamöz hücreli papilloma 

meydana geldi. En düşük dozda vajinal tümör bulunmadı.

Sıçanlarda, en yüksek doz verilen hayvanlarda 2 geç ortaya çıkan (20 ay sonra), metastaz yapmayan 

vajinal skuamöz hücreli karsinom meydana geldi. Sıçanlarda düşük veya orta dozda hiçbir vajinal tümör 

oluşmadı. Her iki türün her iki cinsiyetinde de ilaca bağlı başka tümör gözlenmedi.

Farelerde ve sıçanlarda tümör oluşturan dozlarda, tahmini ilaç maruziyeti (EAA ile ölçüldüğü 

gibi), her 4 saatte bir 100 mg'lık önerilen terapötik dozda tahmini insan maruziyetinin yaklaşık 

3 katı (fare) ve 24 katı (sıçan) olmuştur.

Farelerde iki transplasental karsinojenisite çalışması yapılmıştır. Bir çalışmada zidovudin, gebeliğin 

10. gününden doğum ve laktasyona kadar 20 mg/kg/gün veya 40 mg/kg/gün dozlarında uygulandı 

ve doz doğum sonrası 24 ay boyunca yavrularda devam etti. Bu çalışmada kullanılan zidovudin 

dozları, önerilen dozlarda tahmini insan maruziyetinin yaklaşık 3 katı zidovudin maruziyeti 

üretmiştir. En yüksek dozda 24 ay sonra, her iki cinsiyette de karaciğer, akciğer veya başka 

herhangi bir organdaki tümörlerde artış olmadan vajinal tümör insidansında bir artış kaydedildi. 

Bu bulgular, daha önce açıklandığı gibi, farelerde yapılan standart oral kanserojenlik çalışmasının 

sonuçlarıyla tutarlıdır. İkinci bir çalışmada zidovudin, tolere edilen maksimum 12.5 mg/gün veya 25 

mg/gün dozlarında uygulanmıştır (∼1.000 mg/kg gebe olmayan vücut ağırlığı

veya∼450 mg/kg term vücut ağırlığı) gebeliğin 12. gününden 18. gününe kadar hamile 

farelere. Daha yüksek dozda zidovudin alan farelerin yavrularında akciğer, karaciğer ve dişi 

üreme yollarındaki tümörlerin sayısında bir artış olmuştur.

Kemirgen karsinojenisite çalışmalarının sonuçlarının insanlar için ne kadar öngörülebilir olduğu 

bilinmemektedir. Efavirenz:Farelerde ve sıçanlarda uzun süreli karsinojenisite çalışmaları efavirenz ile 

yapılmıştır. Farelere 2 yıl boyunca 0, 25, 75, 150 veya 300 mg/kg/gün dozu verildi. Hepatoselüler 

adenomlar ve karsinomlar ve pulmoner alveolar/bronşiolar adenomların insidansları kadınlarda arka 

planın üzerinde artmıştır. Erkeklerde arka planın üzerinde tümör insidansında artış görülmedi.
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Sıçanlara 2 yıl boyunca 0, 25, 50 veya 100 mg/kg/gün dozlarında efavirenz uygulandığı çalışmalarda, arka 

planın üzerinde tümör insidansında hiçbir artış gözlenmemiştir. Farelerde sistemik maruziyet (EAA'lara 

dayalı olarak), 600 mg/gün dozu alan insanlarda yaklaşık olarak 1.7 kat olmuştur. Sıçanlarda maruz 

kalma, insanlarda olduğundan daha düşüktü. Kanserojen potansiyelin mekanizması bilinmemektedir.

Mutajenite:

lamivudin:Lamivudin, bir L5178Y/TK+/- fare lenfoma tahlilinde mutajenikti ve kültürlenmiş insan 

lenfositleri kullanılarak yapılan bir sitogenetik tahlilde klastojenikti. Lamivudin bir mikrobiyal mutajenite 

analizinde, bir in vitro hücre transformasyonu analizinde, bir sıçan mikronükleus testinde, bir sıçan kemik 

iliği sitogenetik analizinde ve sıçan karaciğerinde programlanmamış DNA sentezi için bir tahlilde 

negatifti.

zidovudin:Zidovudin, bir L5178Y/TK+/- fare lenfoma tahlilinde mutajenikti, birlaboratuvar ortamında

hücre transformasyon testi, kültürlenmiş insan lenfositleri kullanılarak sitogenetik bir testte klastojenik 

ve tekrarlanan dozlardan sonra fare ve sıçan mikronükleus testlerinde pozitiftir. Tek doz verilen 

sıçanlarda yapılan sitogenetik bir çalışmada negatif çıkmıştır.

Efavirenz:Genetik toksikoloji tahlillerinde, efavirenz, bir pilde mutajenik veya klastojenik aktivite kanıtı 

göstermedi.laboratuvar ortamındavecanlıdaçalışmalar. Bunlar, bakteriyel mutasyon tahlillerini 

içeriyordu.S. typhimuriumveE. koli, Çin hamsteri yumurtalık hücrelerinde memeli mutasyon deneyleri, 

insan periferik kan lenfositlerinde veya Çin hamsteri yumurtalık hücrelerinde kromozom sapma deneyleri 

vecanlıdafare kemik iliği mikronükleus tahlili. Efavirenz'in genotoksik aktivitesinin olmaması göz önüne 

alındığında, efavirenz ile tedavi edilen farelerde neoplazmların insanlarla ilgisi bilinmemektedir.

Doğurganlığın bozulması:

Lamivudin:Üreme performansı üzerine yapılan bir çalışmada, erkek ve dişi sıçanlara vücut yüzey alanı ile ilgili 

hususlara dayalı olarak olağan yetişkin dozunun 130 katına kadar dozlarda uygulanan lamivudin, doğurganlıkta 

bozulma olduğuna dair hiçbir kanıt (gebe kalma oranlarına göre değerlendirilir) ve hayatta kalma üzerinde 

hiçbir etki göstermemiştir. , büyüme ve gelişme yavruların sütten kesilmesine kadar.

zidovudin:Erkek ve dişi sıçanlara, vücut yüzey alanı dikkate alınarak normal yetişkin dozunun 7 katına kadar 

dozlarda uygulanan zidovudin, gebe kalma oranlarına göre değerlendirilen doğurganlık üzerinde hiçbir etkiye 

sahip değildi.

Efavirenz:Efavirenz, erkek veya dişi sıçanların çiftleşmesini veya doğurganlığını bozmadı ve tedavi 

edilen erkek sıçanların spermlerini etkilemedi. Efavirenz verilen dişi sıçanlardan doğan yavruların 

üreme performansı etkilenmedi. Sıçanlarda efavirenzin hızlı klirensi sonucunda sistemik ilaç
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Bu çalışmalarda elde edilen maruziyetler, terapötik dozlarda efavirenz verilen insanlarda elde edilenlere 

eşdeğer veya daha düşüktür.

Gebelik:
Lamivudin/Zidovudin Tablet: 

Hamilelik Kategorisi C

Hamile kadınlarda kombinasyon ürünüyle ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Hayvanlarda 

lamivudin ve zidovudin ile üreme çalışmaları yapılmıştır (aşağıdaki lamivudin ve zidovudin 

bölümlerine bakınız). Lamivudin/zidovudin Tabletler hamilelik sırasında ancak potansiyel faydaların 

risklerinden fazla olması durumunda kullanılmalıdır.

Lamivudin:
Sıçanlarda ve tavşanlarda sırasıyla 4.000 mg/kg/gün ve 1.000 mg/kg/gün'e kadar dozlarda oral 

yoldan uygulanan lamivudin ile üreme çalışmaları yapılmış ve yetişkin HIV dozunun yaklaşık 35 katına 

kadar plazma seviyeleri üretmiştir. Lamivudine bağlı teratojenite kanıtı gözlenmedi. İnsanlarda 

gözlenenlere benzer maruziyet seviyelerinde tavşanda erken embriyoletalitenin kanıtı görülmüştür, 

ancak insanlarda görülenin 35 katına kadar maruziyet seviyelerinde sıçanda bu etkinin hiçbir 

göstergesi yoktur. Gebe sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan çalışmalar, lamivudinin plasenta yoluyla 

fetüse aktarıldığını göstermiştir.

Güney Afrika'da yürütülen 2 klinik çalışmada, 38. gebelik haftasından başlayarak lamivudin alan hamile 

kadınlardan alınan numuneler üzerinde farmakokinetik ölçümler yapılmıştır (zidovudin ile kombinasyon 

halinde günde iki kez 150 mg alan 10 kadın ve lamivudin ile kombinasyon halinde günde iki kez 300 mg 

alan 10 kadın, lamivudin içermeyen) diğer antiretroviraller) veya gebeliğin 36. haftasından başlayarak 

(zidovudin ile kombinasyon halinde günde iki kez 150 mg lamivudin alan 16 kadın). Bu çalışmalar, etkinlik 

bilgisi sağlamak için tasarlanmamıştır veya güçlendirilmemiştir.

Hamile kadınlarda lamivudin farmakokinetiği, doğumdan sonra ve hamile olmayan 

yetişkinlerde elde edilenlere benzerdi. Lamivudin konsantrasyonları, maternal, neonatal ve 

kord serum örneklerinde genel olarak benzerdi. Doğal membran rüptürü sonrasında amniyotik 

sıvı örnekleri alınan bir denek alt grubunda, amniyotik sıvı lamivudin konsantrasyonları 1,2 ila 

2,5 μg/mL (günde iki kez 150 mg) ve 2,1 ila 5,2 μg/mL (günde iki kez 300 mg) arasında 

değişmiştir. ve tipik olarak anne serum düzeylerinin 2 katından fazlaydı (bkz.TERS TEPKİLER).
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Zidovudin:Sıçanlarda ve tavşanlarda 500 mg/kg/gün'e kadar dozlarda oral yoldan uygulanan zidovudin ile 

yapılan üreme çalışmaları, zidovudin ile teratojenisite kanıtı göstermemiştir. Zidovudin tedavisi, 150 veya 

450 mg/kg/gün verilen sıçanlarda ve 500 mg/kg/gün verilen tavşanlarda fetal rezorpsiyon insidansındaki 

artışla kanıtlandığı üzere embriyo/fetal toksisite ile sonuçlanmıştır. Teratoloji çalışmalarında kullanılan 

dozlar, sıçanlarda 66 ila 226 kez ve tavşanlarda 12 ila 87 kez doruk zidovudin plazma konsantrasyonları 

(günlük dozun yarısından sonra) ile sonuçlandı, ortalama kararlı durum doruk insan plazma 

konsantrasyonları (günlük dozun yarısından sonra). günlük doz) önerilen günlük dozla (4 saatte bir 100 mg) 

elde edilmiştir. Sıçanlarda yapılan ek bir teratoloji çalışmasında, 3.000 mg/kg/gün'lük bir doz (sıçanlarda 

oral medyan öldürücü doza çok yakın 3, 683 mg/kg) belirgin maternal toksisiteye ve fetal malformasyon 

insidansında bir artışa neden olmuştur. Bu doz, doruk insan plazma konsantrasyonlarının 350 katı 

zidovudin plazma konsantrasyonları ile sonuçlanmıştır. 600 mg/kg/gün veya daha düşük dozlarda bu 

deneyde teratojenite kanıtı görülmedi. İki kemirgen karsinojenisite çalışması yapılmıştır (bkz. Karsinojenez, 

Mutajenez ve Doğurganlığın Bozulması).

Maternal-fetal HIV bulaşmasını önlemek için zidovudinin faydasını belirlemek için HIV ile enfekte 

hamile kadınlarda randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma yapılmıştır. Zidovudin alan 

annelerden doğan yenidoğanlar ile plasebo alan annelerden doğan yenidoğanlar arasında benzer 

sıklıkta konjenital anormallikler meydana geldi. Anormallikler ya embriyogenezdeki problemlerdi 

(14 haftadan önce) ya da çalışma ilacının başlatılmasından önce veya hemen sonra ultrasonda fark 

edildi.

Efavirenz:Gebelik Kategorisi D: Bkz. UYARILAR: Üreme Riski Potansiyeli.

Emziren Anneler

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, HIV bulaşmış annelerin, doğum sonrası HIV enfeksiyonu 

bulaşma riskinden kaçınmak için bebeklerini emzirmemelerini tavsiye etmektedir.

Hem HIV bulaşma potansiyeli hem de emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon potansiyeli 

nedeniyle,alıyorlarsa emzirmemeleri konusunda annelere talimat verilmelidir. Efavirenz ile 

birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin tabletleri.

Lamivudin ve zidovudin tabletleri ile doz uygulamasından sonra anne sütüne lamivudin 
ve zidovudin atılımına ilişkin spesifik bir çalışma yapılmamıştır. Lamivudin ve zidovudin 
anne sütüne geçer (bkz.KLİNİK FARMAKOLOJİ: Farmakokinetik: Emziren Anneler).
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45 mg/kg lamivudin uygulanan emziren sıçanlarda yapılan bir çalışma, sütteki lamivudin 

konsantrasyonlarının plazmadakinden biraz daha yüksek olduğunu göstermiştir. Emziren 

bebeklerde hem HIV bulaşma potansiyeli hem de ciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, 

annelere lamivudin/zidovudin tabletleri alıyorlarsa emzirmemeleri talimatı verilmelidir. Pediatrik 

Kullanım

Efavirenz tablet ile birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin tablet dozunun bu kombinasyonla 

ayarlanması mümkün değildir. Bu nedenle, efavirenz tabletleri ile birlikte paketlenmiş lamivudin/

zidovudin tabletleri, 12 yaşından küçük veya 40 kg'ın altındaki hastalarda önerilmemektedir. Geriatrik 

Kullanım

Efavirenz tabletleri ile birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin:Bu kombinasyonun klinik 

çalışmaları, genç deneklerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üstü sayıları 

yeterli sayıda içermemiştir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi, karaciğer, böbrek veya 

kardiyak fonksiyon azalması ve eşlik eden hastalık veya diğer ilaç tedavisinin daha yüksek sıklığını 

yansıtacak şekilde dikkatli olmalıdır. Efavirenz Tabletler ile birlikte ambalajlanan Lamivudin/

Zidovudin Tabletler, böbrek fonksiyon bozukluğu veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan 

hastalarda önerilmez. .

TERS TEPKİLER

Lamivudin, zidovudin ve efavirenz ile bildirilen yan etkiler aşağıda sunulmuştur. Ayrı 

Formülasyonlar Olarak Uygulanan Lamivudin/Zidovudin:Günde 300 mg lamivudin artı 

günde 600 mg zidovudin içeren 4 randomize, kontrollü çalışmada, aşağıdaki seçilmiş klinik ve 

laboratuvar yan etkileri gözlemlenmiştir (bkz. Tablo 7 ve Tablo 8).

Tablo 7: 4 Kontrollü Klinik Araştırmada Seçilmiş Klinik Advers Olaylar (≥%5 Sıklık)

Lamivudin 300 mg/gün ve zidovudin 600 mg/gün ile

Lamivudin 150 mg
günde iki kez artı

zidovudin (n=251)
Olumsuz Olay

Bir bütün olarak vücut

Baş ağrısı
halsizlik ve yorgunluk
Ateş veya titreme

%35
%27
%10

Sindirim
Mide bulantısı

İshal
Bulantı kusma
Anoreksiya ve/veya iştah azalması

%33
%18
%13
%10
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Karın ağrısı
Karın krampları
dispepsi

%9
%6
%5

Gergin sistem
nöropati
Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları Baş 
dönmesi
depresif bozukluklar

%12
%11
%10
%9

Solunum
Burun belirti ve semptomları 
Öksürük

%20
%18

Deri
Deri döküntüleri %9

kas-iskelet sistemi
kas-iskelet ağrısı
miyalji
artralji

%12
%8
%5

Kontrollü klinik çalışmalarda lamivudin alan 2.613 yetişkin hastanın 9'unda (< %0.3) 
pankreatit gözlenmiştir.
Tedavi sırasında gözlemlenen seçilmiş laboratuvar anormallikleri Tablo 8'de listelenmiştir.

Tablo 8: 4 Kontrollü Hastada Yetişkinlerde Seçilmiş Laboratuvar Anormalliklerinin Sıklıkları

Lamivudin 300 mg/gün artı Zidovudin 600 mg/gün* Klinik Çalışmaları

Ölçek

(Anormal Seviye)
Lamivudin artı Zidovudin

% (n)
Nötropeni (ANC<750/mm3) 
Anemi (Hgb<8.0 g/dL)
Trombositopeni(trombosit <50.000/mm3) 
ALT (>5.0 x ULN)
AST (>5.0 x ULN) 
Bilirubin (>2.5 x ULN) 
Amilaz (>2.0 x ULN)

%7.2 (237)
%2.9 (241)
%0,4 (240)
%3.7 (241)
%1,7 (241)
%0,8 (241)
%4,2 (72)

ULN = Normalin üst sınırı
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ANC = Mutlak nötrofil sayısı n = 

Değerlendirilen hasta sayısı

* Bu laboratuvar anormalliklerinin sıklığı, başlangıçta hafif laboratuvar anormallikleri olan 

hastalarda daha yüksekti.

Klinik Uygulama Sırasında Gözlemlenen:Klinik çalışmalarda bildirilen advers olaylara ek 

olarak, lamivudin, zidovudin ve/veya lamivudin ve zidovudin kombinasyonunun onay sonrası 

kullanımı sırasında aşağıdaki olaylar tespit edilmiştir. Bilinmeyen büyüklükteki bir 

popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiklerinden, sıklık tahminleri yapılamaz. Bu olaylar, 

ciddiyetlerinin bir kombinasyonu, raporlama sıklığı veya lamivudin, zidovudin ve/veya 

lamivudin ve zidovudin kombinasyonu ile potansiyel nedensel bağlantı nedeniyle dahil edilmek 

üzere seçilmiştir. Bir Bütün Olarak Vücut:Vücut yağının yeniden dağılımı/birikimi (bkz.

ÖNLEMLER:Yağ Yeniden Dağılımı).

Kardiyovasküler:kardiyomiyopati

Endokrin ve Metabolik: Jinekomasti, hiperglisemi. 

Gastrointestinal:Oral mukozal pigmentasyon, stomatit. 

Genel: Vaskülit, halsizlik.

Hemik ve Lenfatik: Anemi (saf alyuvar aplazisi ve tedavide ilerleyen şiddetli anemiler 
dahil), lenfadenopati, splenomegali.
Hepatik ve Pankreas:Laktik asidoz ve hepatik steatoz, pankreatit, hepatit B'nin tedavi 
sonrası alevlenmesi (bkz. UYARILAR).
aşırı duyarlılık:Duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi dahil), ürtiker. kas-
iskelet sistemi: Kas güçsüzlüğü, CPK yükselmesi, rabodmiyoliz. 
Sinirli:Parestezi, periferik nöropati, nöbetler. Solunum:Anormal 
nefes sesleri/hırıltı.
Deri:Alopesi, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu. 

Efavirenz:

Efavirenz ile tedavi edilen hastalarda gözlenen en önemli yan etkiler sinir sistemi 

semptomları, psikiyatrik semptomlar ve döküntüdür. Aksi belirtilmedikçe, aşağıda açıklanan 

analizler, kontrollü çalışmalarda efavirenz içeren rejimlerle tedavi edilen 1008 hastayı ve bir 

kontrol rejimiyle tedavi edilen 635 hastayı içermiştir.
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Sinir Sistemi Belirtileri:Efavirenz alan hastaların yüzde elli üçü merkezi sinir sistemi 

semptomları bildirmiştir (bkz.UYARILAR: Sinir Sistemi Belirtileri). Tablo 9, farklı şiddet 

derecelerindeki semptomların sıklığını listeler ve aşağıdaki sinir sistemi semptomlarından biri 

veya daha fazlası için klinik deneylerdeki kesilme oranlarını verir: baş dönmesi, uykusuzluk, 

konsantrasyon bozukluğu, uyuklama, anormal rüya görme, öfori, kafa karışıklığı, ajitasyon, 

amnezi, halüsinasyonlar, stupor, anormal düşünme ve duyarsızlaşma. Spesifik merkezi ve 

periferik sinir sistemi semptomlarının sıklıkları Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo 9: Bir veya Daha Fazla Seçilmiş Sinir Sistemi Semptomları Olan Hastaların Yüzdesia,b

Efavirenz 600 mg Bir kez Kontrol Grupları
(n=635)

%
Hastaların Yüzdesi: Günlük (n=1008)

%
Herhangi bir şiddetin 
belirtileri Hafif belirtilerc

orta dereceli semptomlard

Şiddetli semptomlare

Semptomlar nedeniyle 
tedavinin kesilmesi

52.7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
aNedensellikten bağımsız olarak bildirilen olayları içerir.

bÇalışma 006 ve üç Faz 2/3 çalışmasından elde edilen veriler.

c“Hafif” = Hastanın günlük aktivitelerini etkilemeyen semptomlar.
d"Orta" = Günlük aktivitelere müdahale edebilecek semptomlar.

e“Şiddetli” = Hastanın olağan günlük aktivitelerini kesintiye uğratan olaylar.

Psikiyatrik Belirtiler:Efavirenz ile tedavi edilen hastalarda ciddi psikiyatrik advers 
deneyimler bildirilmiştir. Kontrollü çalışmalarda, sırasıyla efavirenz veya kontrol rejimleri 
alan hastalarda spesifik ciddi psikiyatrik semptomların sıklığı, şiddetli depresyon (%2.4, 
%0.9), intihar düşüncesi (%0.7, %0.3), ölümcül olmayan intihar girişimleri (%0.5, 0), 
saldırgan davranış (%0,4, %0,5), paranoid tepkiler (%0,4, %0,3) ve manik tepkiler (%0,2, 
%0,3) (bkz. UYARILAR: Psikiyatrik Belirtiler). Kontrollü klinik çalışmalarda efavirenz 
veya kontrol rejimleri ile tedavi edilen hastalarda sırasıyla >%2 sıklıkta gözlenen ek 
psikiyatrik belirtiler depresyon (%19, %16), anksiyete (%13, %9) ve sinirliliktir (%7). , % 2).

deri döküntüsü: Döküntüler genellikle efavirenz tedavisine başlandıktan sonraki ilk 2 hafta içinde ortaya 

çıkan hafif ila orta şiddette makülopapüler deri döküntüleridir. Çoğu hastada döküntü, bir ay içinde 

devam eden efavirenz tedavisi ile düzelir. Döküntü nedeniyle tedaviye ara verilen hastalarda efavirenz 

yeniden başlatılabilir. Efavirenz yeniden başlatıldığında uygun antihistaminikler ve/veya 

kortikosteroidlerin kullanımı düşünülebilir. hastalarda efavirenz kesilmelidir.
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Kabarcıklanma, deskuamasyon, mukozal tutulum veya ateş ile ilişkili şiddetli döküntü gelişmesi. 

NCI derecesine göre döküntü sıklığı ve döküntü sonucu tedaviyi bırakma oranları Tablo 10'da 

verilmiştir.

Tablo 10: Tedaviyle Ortaya Çıkan Döküntü Olan Hastaların Yüzdesia,b

Döküntü açıklaması
Seviyec

Efavirenz 600
mg Günde Bir

yetişkinler

(n=1008)
%

Efavirenz
Pediatrik
Hastalar
(n=57)

%

Kontrol
Gruplar
yetişkinler

(n= 635)
%

Yüzdesi
Hastalar:

herhangi bir döküntü

seviye
1. derece döküntü

-

Eritem, kaşıntı

26.3 45.6 17.5

10.7 8.8 9.8

2. derece döküntü yaygın makülopapüler
döküntü, kuru deskuamasyon

14.7 31.6 7.4
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3. derece döküntü Vesikülasyon, nemli
soyulma,
ülserasyon
Eritema multiforme,
Stevens-Johnson
sendrom, toksik
epidermal nekroliz,
nekroz gerektiren
cerrahi, peeling
dermatit

0,8 1.8 0,3

4. derece döküntü 0.1 3.5 0.0

Tedavi
sonlandırma
Sonucunda
döküntü

- 1.7 8.8 0,3

aNedensellikten bağımsız olarak bildirilen olayları içerir.

bÇalışma 006 ve üç Faz 2/3 çalışmasından elde edilen veriler.

cNCI Derecelendirme Sistemi.

Tablo 10'da görüldüğü gibi, döküntü pediyatrik hastalarda daha sıktır ve daha sıklıkla daha yüksek 

dereceli (yani daha şiddetli) (bkz.ÖNLEMLER).

NNRTI sınıfının diğer antiretroviral ajanlarını bırakan hastalarda efavirenz ile deneyim 
sınırlıdır. Döküntü nedeniyle nevirapini kesen 19 hasta efavirenz ile tedavi edilmiştir. Bu 
hastalardan dokuzu efavirenz tedavisi alırken hafif-orta derecede döküntü geliştirdi ve 
bu hastalardan ikisi döküntü nedeniyle kesildi.
Efavirenz ile nedensel bir ilişki kurulmamış olmasına rağmen pankreatit bildirilmiştir. 

Efavirenz 600 mg ile tedavi edilen hastaların önemli bir kısmında kontrol hastalarına göre 

serum amilaz seviyelerinde asemptomatik artışlar gözlenmiştir (bkz.ADVERS REAKSİYONLAR: 

Laboratuvar Anormallikleri).

Orta veya şiddetli yoğunlukta seçilmiş klinik advers deneyimler gözlenmiştir.≥ İki kontrollü klinik 

çalışmada Efavirenz ile tedavi edilen hastaların %2'si Tablo 11'de sunulmuştur.

Tablo 11: Seçilmiş Tedavi-AcilaOrta veya Şiddetli Şiddette Advers Olaylar≥Çalışma 
006 ve ACTG 364'te Efavirenz ile Tedavi Edilen Hastaların %2'si

Olumsuz olaylar çalışma 006
LAM-, NNRTI- ve Proteaz

İnhibitör-Naif Hastalar
Efavirenzb

+
ZDV/LAM

(n=412)

ACTG 364'ü inceleyin
NRTI-deneyimli, NNRTI- ve 
Proteaz İnhibitör-Naif Hastalar

Efavirenzb

+ Nelfinavir
Efavirenzb

+
Hindistan

+
Efavirenzb

+
NRTI'ler
(n=65)

nelfinavir
+

NRTI'ler
(n=66)

Hindistan
(n=415)

ZDV/LAM
(n=401)

+ NRTI'ler
(n=64)

180 haftac 102 haftac 76 haftac 71,1 haftac 70.9 haftac 62.7 haftac

Bir Bütün Olarak Vücut

Tükenmişlik %8 %5 %9 0 %2 %3

Strides Arcolab Limited, Mayıs 2007 Sayfa43 / 50



Ağrı
Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi Baş 
dönmesi
Baş ağrısı
Uykusuzluk hastalığı

konsantrasyon
ayrılmış
Anormal
rüyalar
somnolans
anoreksiya
gastrointestinal
Mide bulantısı

Kusma
İshal
dispepsi
Karın ağrısı
Psikiyatrik
Endişe
Depresyon
Sinirlilik
Cilt ve Ekler
Döküntü

kaşıntı

%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

aÇalışma 006 için en azından muhtemelen çalışma ilacıyla ilgili veya bilinmeyen bir ilişkiyle ilgili advers olayları içerir. Çalışma ACG 

364 için çalışma ilacıyla ilişkisinden bağımsız olarak tüm advers olayları içerir.

bEfavirenz günde bir kez 600 mg olarak sağlanmıştır.

cOrtalama tedavi süresi.
— = Belirtilmemiş.

ZDV = zidovudin, LAM=lamivudin.

Klinik olumsuz deneyimler≥ Efavirenz kapsülleri, nelfinavir ve bir veya daha fazla NRTI alan 3 

ila 16 yaşları arasındaki 57 pediyatrik hastanın %10'u: döküntü (%46), ishal/gevşek dışkı (%39), 

ateş (%21), öksürük (%16) ), baş dönmesi/baş dönmesi/bayılma (%16), ağrı/ağrı/rahatsızlık 

(%14), bulantı/kusma (%12) ve baş ağrısı (%11). Sinir sistemi semptomlarının görülme sıklığı 

%18 (10/57) idi. Bir hastada Derece 3 döküntü, iki hastada Derece 4 döküntü vardı ve beş 

hastada (%9) döküntü nedeniyle tedavi kesildi (ayrıca bkz. ÖNLEMLER: Deri Döküntüsüve

Pediatrik Kullanım). Pazarlama Sonrası Deneyim

Bir Bütün Olarak Vücut:alerjik reaksiyonlar, asteni, vücut yağının yeniden dağılımı/birikimi (bkz. 

ÖNLEMLER: Yağın Yeniden Dağılımı)

Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi:anormal koordinasyon, ataksi, konvülsiyonlar, 
hipoestezi, parestezi, nöropati ve tremor
Endokrin:jinekomasti
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Gastrointestinal:kabızlık, emilim bozukluğu 
Kardiyovasküler:kızarma, çarpıntı

Karaciğer ve Safra Sistemi:hepatik enzim artışı, hepatik yetmezlik, 

hepatit Metabolik ve Beslenme:hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi 
kas-iskelet sistemi:artralji, miyalji, miyopati

Psikiyatrik:agresif reaksiyonlar, ajitasyon, sanrılar, duygusal değişkenlik, mani, nevroz, 

paranoya, psikoz, intihar

Solunum:nefes darlığı

Cilt ve Ekler:eritema multiforme, tırnak bozuklukları, fotoallerjik dermatit, ciltte renk 

değişikliği, Stevens-Johnson sendromu

Özel Duyular:anormal görme, kulak çınlaması 

Laboratuvar Anormallikleri

Bildirilen Seçilmiş Derece 3-4 laboratuvar anormallikleri≥ İki klinik çalışmada efavirenz ile tedavi edilen 

hastaların %2'si Tablo 12'de sunulmuştur.

Tablo 12: Raporlanan Seçilmiş Derece 3-4 Laboratuvar Anormallikleri≥Çalışma 006 ve ACTG 364'te 

Efavirenz ile Tedavi Edilen Hastaların %2'si

çalışma 006
LAM-, NNRTI- ve

proteaz
İnhibitör-Naif Hastalar

ACTG 364'ü inceleyin
NRTI deneyimli,

NNRTI- ve Proteaz
İnhibitör-Naif Hastalar

Efavirenza

+
nelfinavir

Efavirenza

+
ZDV/LAM

(n=412)

Efavirenza

+
Hindistan
(n=415)

Hindistan +
ZDV/LAM

Efavirenza

+ NRTI'ler
nelfinavir
+ NRTI'ler
(n=66)Değişken (n=401) + NRTI'ler (n=65)

sınır (n=64)
76 haftab 70.9

haftalarb

62.7
haftalarb180

haftalarb

102
haftalarb

71.1
haftalarb
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Kimya
ALT
AST
GGTc

amilaz
glikoz

> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 2 x ULN

> 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

trigliseritlerd %9 %6 %6 %11 %8 %17

Hematoloji
nötrofiller <750/mm3 %10 %3 %5 %2 %3 %2

aEfavirenz günde bir kez 600 mg olarak sağlanmıştır.

bOrtalama tedavi süresi.
cEfavirenz alan hastalarda izole GGT yükselmeleri, karaciğer toksisitesi ile ilişkili olmayan enzim indüksiyonunu 

yansıtabilir.

doruç tutmamak

ZDV = zidovudin, LAM = lamivudin. ULN = Normalin üst sınırı. ALT = alanin aminotransferaz. AST = aspartat 
aminotransferaz. GGT = gama-glutamiltransferaz.

Hepatit B ve/veya C öyküsü olan hastalarda karaciğer fonksiyon testleri izlenmelidir. 
Çalışma 006'dan elde edilen uzun dönemli veri setinde, efavirenz içeren rejimlerle tedavi 
edilen 137 hasta (medyan tedavi süresi, 68 hafta) ve efavirenz içeren rejimlerle tedavi 
edilen 84 hasta; kontrol rejimi (ortalama süre, 56 hafta) hepatit B (yüzey antijeni pozitif) 
ve/veya C (hepatit C antikoru pozitif) taramasında seropozitifti. Bu ko-enfekte hastalar 
arasında, efavirenz kollarındaki hastaların %13'ünde ve kontrol kolundaki hastaların 
%7'sinde AST'de ULN'nin beş katından fazla yükselmeler ve %20'sinde ALT'de ULN'nin 
beş katından fazla yükselmeler gelişti. efavirenz kollarındaki hastaların %7'si ve kontrol 
kolundaki hastaların %7'si. Ko-enfekte hastalar arasında,ÖNLEMLER).

Lipitler:Efavirenz alan bazı enfekte olmamış gönüllülerde toplam kolesterolde başlangıca 
göre %10-20 artış gözlemlenmiştir. Efavirenz + zidovudin + lamivudin ile tedavi edilen 
hastalarda, aç olmayan toplam kolesterol ve HDL'de başlangıca göre sırasıyla yaklaşık 
%20 ve %25'lik artışlar gözlenmiştir. Efavirenz + indinavir ile tedavi edilen hastalarda, aç 
olmayan kolesterol ve HDL'de başlangıca göre sırasıyla yaklaşık %40 ve %35'lik artışlar 
gözlenmiştir. Efavirenz + zidovudin + lamivudin ile tedavi edilen hastaların sırasıyla %34 
ve %9'unda, efavirenz + zidovudin + lamivudin ile tedavi edilen hastaların sırasıyla %54 
ve %20'sinde 240 mg/dL ve indinavir ve %28
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indinavir + zidovudin + lamivudin ile tedavi edilen hastaların sırasıyla ve %4'ü. 
Efavirenz'in trigliseritler ve LDL üzerindeki etkileri, aç olmayan hastalardan numuneler 
alındığından iyi tanımlanamamıştır. Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir (bkz. 
ÖNLEMLER).
Kannabinoid Test Etkileşimi: Efavirenz, kannabinoid reseptörlerine bağlanmaz. Efavirenz alan 

HIV ile enfekte olmayan gönüllülerde Microgenics CEDIA kullanıldığında yanlış pozitif idrar 

kanabinoid testi sonuçları gözlenmiştir.®Tarama için DAU Çok Seviyeli THC testi kullanıldı. Gaz 

kromatografisi/kütle spektrometrisi ile daha spesifik doğrulama testi yapıldığında negatif 

sonuçlar elde edildi.

Analiz edilen üç tahlilden (Microgenics CEDIA DAU Çok Seviyeli THC tahlili, Kannabinoid 
Enzim İmmünoassay [Diagnostic Reagents, Inc] ve AxSYM®Kannabinoid Testi), yalnızca 
Microgenics CEDIA DAU Çok Düzeyli THC testi yanlış pozitif sonuçlar gösterdi. Diğer iki 
tahlil gerçek-negatif sonuçlar verdi. Efavirenz'in bu üçü dışındaki kannabinoid tarama 
testleri üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Efavirenz alan hastalarda testlerinin 
kullanımına ilişkin ek bilgi için kannabinoid testlerinin üreticileriyle temasa geçilmelidir.

DOZ AŞIMI
Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin150 mg/Zidovudin 300 mg Tabletler:

Lamivudin, zidovudin veya efavirenz için bilinen bir panzehir yoktur.

Lamivudin:6 gram lamivudin yutan bir yetişkin vakası rapor edilmiştir; hiçbir klinik belirti 

veya semptom kaydedilmedi ve hematolojik testler normal kaldı. İhmal edilebilir miktarda 

lamivudin (4 saatlik) hemodiyaliz, sürekli ayaktan periton diyalizi ve otomatik periton diyalizi 

yoluyla uzaklaştırıldığından, bir lamivudin doz aşımı olayında sürekli hemodiyalizin klinik 

yarar sağlayıp sağlayamayacağı bilinmemektedir.

Zidovudin:Pediyatrik hastalarda ve yetişkinlerde akut zidovudin doz aşımı bildirilmiştir. Bunlar, 50 

grama kadar maruz kalmaları içeriyordu. Tek tutarlı bulgu bulantı ve kusmaydı. Bildirilen diğer 

olaylar arasında baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, uyuşukluk, kafa karışıklığı ve 1 büyük mal 

nöbet raporu yer aldı. Hematolojik değişiklikler geçiciydi. Tüm hastalar iyileşti. Hemodiyaliz ve 

periton diyalizi, zidovudinin uzaklaştırılması üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip gibi 

görünürken, birincil metaboliti GZDV'nin eliminasyonu arttırılır.

Efavirenz:Yanlışlıkla günde iki kez 600 mg alan bazı hastalarda sinir sistemi 
semptomlarında artış bildirilmiştir. Bir hasta istemsiz kas kasılmaları yaşadı.
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Efavirenz ile doz aşımı tedavisi, yaşamsal belirtilerin izlenmesi ve hastanın klinik durumunun gözlenmesi 

dahil olmak üzere genel destekleyici önlemlerden oluşmalıdır. Emilmeyen ilacın çıkarılmasına yardımcı 

olmak için aktif kömür uygulaması kullanılabilir. Efavirenz ile doz aşımı için spesifik bir panzehir yoktur. 

Efavirenz yüksek oranda proteine   bağlı olduğundan, diyalizin ilacı kandan önemli ölçüde uzaklaştırması 

olası değildir.

DOZAJ VE YÖNETİM
Yiyeceklerin lamivudin/zidovudin tableti ve efavirenz emilimi üzerindeki etkisi 
değerlendirilmemiştir. Bu nedenle efavirenz ile birlikte paketlenmiş lamivudin/
zidovudin tableti aç karnına alınmalıdır.
Yetişkinler ve Ergenler:

≥40 kg ağırlığındaki yetişkinler ve ergenler (≥ 12 yaş) için önerilen oral doz, günde iki 

kez alınan bir Lamivudin/Zidovudin (150 mg/300 mg) tablettir.

Önerilen efavirenz dozu, tercihen yatmadan önce aç karnına günde bir kez alınan 
bir tablettir (600 mg).Efavirenz'in yiyeceklerle birlikte uygulanmasından sonra gözlenen 
artan efavirenz konsantrasyonları, advers olayların sıklığında bir artışa neden olabilir 
(bkz.KLİNİK FARMAKOLOJİ: Gıdaların Oral Emilim Üzerindeki Etkisi).Yatmadan önce 
doz verilmesi, sinir sistemi semptomlarının tolere edilebilirliğini artırabilir (bkz.
UYARILAR: Sinir Sistemi Belirtileri, ÖNLEMLER: Hastalar İçin Bilgi,veTERS TEPKİLER).

Pediatri

Pediyatrik hastalarda efavirenz tabletlerle birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin tabletleri 

önerilmez.< 12 yaşında veya <40 kg ağırlığındaki pediatrik hastalarda.

geriatri

Spesifik doz değişiklikleri önerilmemekle birlikte, efavirenz ile birlikte paketlenmiş 
lamivudin/zidovudin Tabletler geriatrik hastalara (>65 yaş) uygulanırken dikkatli 
olunmalıdır.

Böbrek Yetmezliği ve Karaciğer Yetmezliği

Efavirenz tabletleri ile birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin tabletlerivardırböbrek yetmezliği olan 

(kreatinin klerensi < 50 mL/dk) veya hemodiyaliz tedavisi gören veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan 

hastalar için önerilmez.

izleme:

Strides Arcolab Limited, Mayıs 2007 Sayfa48 / 50



Zidovudin:Hematolojik toksisiteler, tedavi öncesi kemik iliği rezervi ve doz ve tedavi süresi ile 

ilişkili görünmektedir. Zayıf kemik iliği rezervi olan hastalarda, özellikle ileri semptomatik HIV 

hastalığı olan hastalarda, ciddi anemi veya nötropeni saptamak için hematolojik indekslerin 

sık sık izlenmesi önerilir. Önemli anemi gelişen hastalarda doza ara verilmesi, dozun kesilmesi 

ve/veya kan transfüzyonu garanti edilebilir. Hematolojik toksisite yaşayan hastalarda, 

hemoglobinde azalma 2 ila 4 hafta gibi erken bir tarihte ortaya çıkabilir ve nötropeni 

genellikle 6 ila 8 hafta sonra ortaya çıkar.

Doz kesilmesinin ardından kemik iliği iyileşmesi meydana gelirse, serum eritropoietin düzeyi ve hasta 

toleransı gibi hematolojik göstergelere bağlı olarak, önerilen dozlarda epoetin alfa gibi ek önlemler 

kullanılarak tedaviye yeniden başlanması uygun olabilir.

Lamivudin/Zidovudin Tabletleri ve diğer bazı ilaçları (örn., flukonazol, valproik asit) 
birlikte kronik olarak kullanırken belirgin anemi yaşayan hastalar için, Lamivudin/
Zidovudin Tabletlerinin dozuna ara verilmesi düşünülebilir.

Hematolojik toksisite(ler) nedeniyle zidovudin tedavisinin kesilmesi gereken 
hastalarda, lamivudin/zidovudin tabletleri ile tedavi kesilmelidir.
NASIL TEDARİK EDİLDİ

Lamivudin/Zidovudin Tabletleri.Her tablet 150 mg lamivudin ve 300 mg zidovudin içerir.,bir 

tarafında LZ kabartmalı, diğer tarafında düz, beyaz ila beyazımsı arası oval şekilli film kaplı 

tabletlerdir. 60 tablet, yırtılabilir kapaklı 85 ml'lik HDPE kap içinde paketlenmiştir Efavirenz 

Tabletler. Her bir tablet 600 mg efavirenz içeren, kirli beyaz renkli, kapsül şeklinde, her iki 

yüzü düz film kaplı tablettir. 30 tablet, EPE (Genişletilmiş Polietilen) Köpük dolgulu yırtma 

kapaklı 50 ml'lik HDPE kaplarda paketlenmiştir.

Her birinin bir kabı, baskılı bir karton kartonda birlikte paketlenmiştir. 

Depolamak:

Lamivudin/zidovudin Tabletler:

20° ila 25°C (68° ila 77°F) arasında saklayın [Bkz. USP Kontrollü Oda Sıcaklığı]. Işıktan koruyunuz. 

Tüm ilaçları çocuklardan uzak tutun.

Efavirenz:

Efavirenz tabletleri 20° ila 25°C (68° ila 77°F) arasında saklanmalıdır [Bkz. USP Kontrollü Oda 

Sıcaklığı]. Işıktan koruyunuz. Tüm ilaçları çocuklardan uzak tutun.

Tarafından üretildi:

STRIDES ARCOLAB SINIRLI,

Strides Arcolab Limited, Mayıs 2007 Sayfa49 / 50



Bangalore, Hindistan
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HASTA PAKETİ BİLGİLERİ

Efavirenz (600 mg) Tabletler ile Birlikte Paketlenmiş Lamivudin (150 mg)/Zidovudin 

(300 mg) Tabletler

ALARM:

Efavirenz Tabletler ile Birlikte Paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler. Lütfen “Efavirenz 

Tabletler ile Birlikte Ambalajlanan Lamivudin/Zidovudin Tabletleri Kimler Kullanmamalı” 

bölümünü de okuyunuz.

Birlikte ALINMAMASI gereken ilaçlar hakkında bilgi edinin.

Efavirenz Tablet ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tablet kombinasyonunu 

almaya başlamadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda bu Hasta Paketini dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sağlanan yeni bilgiler olabilir. Bu bilgiler doktorunuzla konuşma 

ihtiyacının yerini almaz. Efavirenz Tablet ile birlikte ambalajlanan Lamivudin/Zidovudin 

Tabletleri, ilacınızı almaya başladığınızda ve düzenli kontrollerde bu ilaçlar hakkında 

doktorunuzla konuşmalısınız. Bu ilaçları kullanırken doktor kontrolünde kalmalısınız. 

Döküntü veya karaciğer sorunları ile ilgili olarak aşağıda açıklanan özel durumlar 

dışında, ilaçlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Efavirenz tabletlerle birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin tabletleri hakkında 

hangi önemli bilgileri ve diğer yan etkileri bilmeliyim?

Lamivudin/zidovudin tablet neden olabilir 

Laktik Asidoz ve Karaciğer Sorunları

Lamivudin/zidovudin tabletleri dahil olmak üzere bazı HIV ilaçları, karaciğer büyümesi (hepatomegali) 

ile birlikte laktik asidoz adı verilen nadir fakat ciddi bir duruma neden olabilir.

Aşağıdaki belirtilerle karşılaşırsanız hemen doktorunuzla iletişime geçin:

• mide bulantısı, kusma veya olağandışı veya beklenmedik mide rahatsızlığı;

• zayıflık ve yorgunluk;

• nefes darlığı;

• kollarda ve bacaklarda zayıflık;

• cilt veya gözlerin sararması;

• veya üst mide bölgesinde ağrı.

Sayfa 1 / 12



Bunlar laktik asidozun erken belirtileri veya karaciğer sorunları olabilir. Kadınlar (hamile 

kadınlar dahil), aşırı kilolu insanlar ve uzun süre lamivudin ve zidovudin gibi HIV ilaçları 

alan kişilerde laktik asidoz ve karaciğer büyümesi gelişme olasılığı daha yüksektir. Laktik 

asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir. Bazı durumlarda bu 

durum ölüme neden olabilir.

Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun kötüleşmesi

Lamivudin/zidovudin tabletleri alan ve daha sonra bunları durduran HBV enfeksiyonu olan 

hastalar, hepatitlerinde "alevlenmeler" yaşayabilirler. "Alevlenme", hastalığın aniden eskisinden 

daha kötü bir şekilde geri dönmesidir. HBV enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz lamivudin/

zidovudin tabletlerini kestikten sonra birkaç ay boyunca karaciğer fonksiyonunuzu yakından 

izlemelidir. Anti-HBV ilaçları almanız gerekebilir.

hematolojik toksisite

Lamivudin/zidovudin tabletleri, özellikle ilerlemiş HIV hastalığı olan hastalarda 

nötropeni (düşük beyaz hücre sayısı) ve şiddetli anemi dahil olmak üzere hematolojik 

toksisite ile ilişkilendirilmiştir. Lamivudin/zidovudin tabletlerinin uzun süreli kullanımı 

semptomatik miyopati (kas problemleri) ile ilişkilendirilmiştir.

İnterferon ve ribavirin bazlı rejimlerle birlikte kullanın

Hem HIV hem de hepatit C enfeksiyonu ile enfekte olan, anti-HIV ilaçları alan ve ayrıca 

ribavirinli veya ribavirinsiz interferon ile hepatit C enfeksiyonu için tedavi gören hastalarda 

karaciğer hastalığının kötüleşmesi (bazen ölümle sonuçlanan) meydana gelmiştir. 

Lamivudin/Zidovudin Tabletlerin yanı sıra ribavirinli veya ribavirinsiz interferon 

kullanıyorsanız ve yan etkiler yaşıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirdiğinizden emin olun.

Vücut yağındaki değişiklikler

Anti-HIV ilacı alan bazı hastalarda vücut yağında değişiklikler gelişir. Bu değişiklikler, üst 

sırt ve boyunda ("buffalo kambur"), göğüslerde ve gövde çevresinde artan miktarda yağ 

içerebilir. Bacaklar, kollar ve yüzdeki yağ kaybı da olabilir. Bu yağ değişikliklerinin 

nedeni ve uzun vadeli sağlık etkileri bilinmemektedir.
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Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, bu kombinasyonu almayı bırakın.

lamivudin ve zidovudin azaltın ve acil tıbbi yardım alın veya hemen doktorunuza 

bildirin:

alerjik reaksiyon (nefes almada zorluk; boğazın kapanması; dudakların, dilin veya yüzün 

şişmesi veya kurdeşen);

kas ağrısı veya zayıflığı; veya

uyuşma, karıncalanma veya ağrıya neden olabilen periferik nöropati (sinir hasarı).

Diğer, daha az ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olabilir.

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

hafif mide bulantısı, kusma, ishal veya iştah azalması; 

baş ağrısı;

baş dönmesi;

depresyon/anksiyete

miyalji

ateş
uykusuzluk hastalığı

Burada listelenenlerin dışında yan etkiler de ortaya çıkabilir. Alışılmadık görünen veya özellikle 

rahatsız edici olan herhangi bir yan etki hakkında doktorunuzla konuşun.

Efavirenz neden olabilir

Efavirenz ile tedavi edilen hastalarda gözlenen en önemli yan etkiler sinir sistemi 

semptomları, ciddi psikiyatrik semptomlar ve deri döküntüsüdür.

Sinir sistemi semptomları: Baş dönmesi, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, uyuklama, 

anormal rüya görme, öfori, kafa karışıklığı, ajitasyon, amnezi, halüsinasyonlar, stupor, 

anormal düşünme ve duyarsızlaşma.

Ciddi psikiyatrik sorunlar:Az sayıda hasta efavirenz alırken şiddetli depresyon, garip 

düşünceler veya öfkeli davranışlar yaşar. Bazı hastaların intihar düşünceleri vardır ve 

birkaçı gerçekten intihar etmiştir. Bu sorunlar, akıl hastalığı olan hastalarda daha sık 

ortaya çıkma eğilimindedir. Bu psikiyatrik belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız 

hemen doktorunuzla iletişime geçin, böylece doktorunuz efavirenz almaya devam edip 

etmeyeceğinize karar verebilir.
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Vücut yağındaki değişiklikler

Anti-HIV ilacı alan bazı hastalarda vücut yağında değişiklikler gelişir. Bu değişiklikler, üst 

sırt ve boyunda ("buffalo kambur"), göğüslerde ve gövde çevresinde artan miktarda yağ 

içerebilir. Bacaklar, kollar ve yüzdeki yağ kaybı da olabilir. Bu yağ değişikliklerinin 

nedeni ve uzun vadeli sağlık etkileri bilinmemektedir.

Yaygın yan etkiler:Efavirenz tedavisi sırasında birçok hastada baş dönmesi, uyumakta 

güçlük, uyuşukluk, konsantrasyon güçlüğü ve/veya olağandışı rüyalar görülür. 

Efavirenz'i yatmadan önce aç karnına alırsanız bu yan etkiler azalabilir. Ayrıca ilacı birkaç 

hafta kullandıktan sonra kaybolma eğilimindedirler. Baş dönmesi gibi bu yaygın yan 

etkilere sahipseniz, şiddetli depresyon, garip düşünceler veya öfkeli davranışlar gibi 

ciddi psikiyatrik sorunlarınız da olacağı anlamına gelmez. Bu yan etkilerden herhangi 

birinin devam etmesi veya sizi rahatsız etmesi durumunda derhal doktorunuzu 

bilgilendiriniz. Bu semptomların daha şiddetli olması mümkündür.

efavirenz alkol veya ruh hali değiştiren (sokak) ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa.

Başınız dönüyorsa, konsantre olmakta güçlük çekiyorsanız veya uykuluysanız, araba veya makine 

kullanmak gibi tehlikeli olabilecek faaliyetlerden kaçının.

Deri döküntüsü yaygındır. Döküntüler genellikle tedavide herhangi bir değişiklik olmaksızın 

kaybolur. Az sayıda hastada döküntü ciddi olabilir. Döküntü geliştirirseniz, hemen doktorunuzu 

arayın. Döküntü bazı çocuklarda ciddi bir sorun olabilir. Çocuğunuz efavirenz tedavisi görürken 

kızarıklık veya başka bir yan etki fark ederseniz hemen çocuğunuzun doktoruna bildirin.

Diğer yaygın yan etkiler arasında yorgunluk, mide rahatsızlığı, kusma ve ishal bulunur. Efavirenz 

kullanırken herhangi bir yan etki fark ederseniz doktorunuza veya sağlık uzmanınıza söyleyiniz.

Yan etkiler veya başka herhangi bir nedenle efavirenz'i kesmeden önce doktorunuzla 

görüşün.

Bunlar efavirenz kullanımı ile olası yan etkiler değildir. Efavirenz'in yan etkilerinin ve 

alacağınız tüm ilaçların daha eksiksiz bir listesi için doktorunuza veya eczacınıza 

danışınız.
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Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler nelerdir?

Lamivudin/Zidovudin Tabletler, lamivudin ve zidovudin olmak üzere iki ilacın bir 

kombinasyonudur. Hem Lamivudin hem de zidovudin, "nükleozid ters transkriptaz 

inhibitörü (NRTI)" adı verilen bir tür anti-HIV ilacıdır. Efavirenz Tabletler, "nükleozid olmayan 

ters transkriptaz inhibitörü (NNRTI)" olarak adlandırılan bir anti-HIV ilacı türüdür. Bunlar, 

AIDS'e (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) neden olan virüs olan İnsan İmmün 

Yetmezlik Virüsü tip 1'i (HIV-1) tedavi etmek için kullanılan reçeteli ilaçlardır. NNRTI'ler, İnsan 

İmmün Yetmezlik virüsü tip 2 (HIV-2) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılmaz.

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler nasıl çalışır?

Birlikte kullanıldığında, Efavirenz Tabletlerle birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tablet 

kombinasyonu, kanınızdaki HIV miktarını (“viral yük” olarak adlandırılır) düşürmenize ve CD4 

(T) hücre sayınızı artırmanıza yardımcı olabilir. HIV enfeksiyonu, bağışıklık sistemi için önemli 

olan CD4 (T) hücrelerini yok eder. Bağışıklık sistemi enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olur. 

HIV miktarını azaltmak ve CD4 (T) hücre sayısını artırmak, bağışıklık sisteminizi iyileştirebilir 

ve bağışıklık sisteminiz zayıf olduğunda meydana gelebilecek ölüm veya enfeksiyon riskini 

azaltabilir.

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler HIV veya AIDS'i 

tedavi eder mi?

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler, HIV enfeksiyonunu 

veya AIDS'i iyileştirmez.Efavirenz Tabletler ile birlikte ambalajlanan Lamivudin/Zidovudin Tabletlerin 

daha uzun yaşamanıza ya da diğer enfeksiyonlar gibi HIV veya AIDS'in neden olduğu tıbbi sorunları 

daha az yaşamanıza yardımcı olup olmayacağını bilmiyoruz. Doktorunuzu düzenli olarak görmeye 

devam edin ve meydana gelen tıbbi sorunları bildirin.

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler, HIV'i 

başkalarına bulaştırma riskini azaltır mı?

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenen Lamivudin/Zidovudin Tabletler, cinsel 

temas, iğne paylaşımı,
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ya da kanınıza maruz kalmak.Sağlığınız ve başkalarının sağlığı için, meni, vajinal salgılar 

veya kanla cinsel temas olasılığını azaltmak için lateks veya poliüretan prezervatif veya başka 

bir bariyer yöntemi kullanarak her zaman güvenli seks yapmak önemlidir. Kirli iğneleri asla 

tekrar kullanmayın veya paylaşmayın.

HIV'in diğer insanlara bulaşmasını nasıl önleyeceğiniz konusunda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza 

sorun.

Efavirenz Tabletlerle Birlikte Paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri kimler 

almamalıdır?

Doktorunuzla birlikte, Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri 

almanın sizin için uygun olup olmadığına karar vermelisiniz.

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• lamivudin, ziodovudin ve efavirenz aktif bileşenleri ve aktif olmayan bileşenler dahil 

olmak üzere bileşenlerin herhangi birine alerjiniz varsa (bkz. Aktif Olmayan 

Malzemelerbu broşürün sonunda). Bu bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik 

reaksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

• bazı ilaçları alın (bkz.Başka ilaçlar alabilir miyim?ilaç listesi için.) çünkü ciddi 

yan etkiler yaşayabilirsiniz.

• 12 yaşından küçük veya 40 kg'dan hafif olanlar.

Ayrıca, bu ilaçların ciddi psikiyatrik problemler, laktik asidoz veya karaciğer problemleri 

gibi yan etkilerinden veya doktorunuzun tavsiyesi olmadan bu ilaçları aldığınızda 

meydana gelen cilt reaksiyonlarından kurtulduktan sonra bu ilaçları yeniden 

başlatmayınız.
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Bu ilaçları almadan önce doktoruma ne söylemeliyim?

Efavirenz ile birlikte paketlenmiş lamivudin/zidovudin tabletlerini almadan önce, aşağıdaki durumlarda 

doktorunuza söyleyiniz:

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

böbrek hastalığınız varsa veya diyalize giriyorsanız;

karaciğer hastalığınız varsa veya hepatitiniz varsa (karaciğer iltihabı); daha 

önce akıl hastalığı geçirmiş veya uyuşturucu ya da alkol kullanmış; döküntü 

gibi cilt rahatsızlıklarınız varsa;

Daha önce nöbet geçirdiyseniz veya nöbet için ilaç kullanıyorsanız (örneğin, 

fenitoin, karbamazepin veya Fenobarbital). Doktorunuz zaman zaman 

kanınızdaki ilaç seviyelerini kontrol etmek isteyebilir;

hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız.Ö

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri nasıl 

almalıyım? Onları nasıl saklamalıyım?

• Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri aç 

karnına, tercihen yatmadan önce almalısınız.

• Efavirenz Tabletleri yemekle birlikte almak vücudunuzdaki ilaç miktarını artırır, 

bu da yan etkilerin sıklığını artırabilir.

• Efavirenz Tabletleri yatmadan önce almak, bazı yan etkileri daha az rahatsız edici hale 

getirir.

Yetişkinler ve Ergenler
40 kg (88 pound) veya daha fazla olan 12 yaşından büyük yetişkinler ve ergenler için 

önerilen oral doz:

• Günde iki kez bir Lamivudin/Zidovudin (150 mg/ 300 mg) Tablet. 

Lamivudin/Zidovudin Tabletler 12 saatte bir aç karnına alınmalıdır VE

• Bir Efavirenz (600 mg) Tablet, günde bir kez aç karnına, yatmadan önce 

alınır.
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Pediatri
Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler, 12 yaşından 

küçük veya 40 kg'dan (88 pound) daha hafif olan pediyatrik hastalar için önerilmez.

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri, 20° ila 25°C 

(68° ila 77°F) arasındaki oda sıcaklığında saklayın. Artık gerekmeyen veya tarihi geçmiş 

ilaçları atın. Tüm ilaçları çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Bu ilaçları banyo 

ecza dolabı gibi nemli bir yerde veya mutfak lavabosunun yakınında saklamayın.

Bir dozu kaçırırsam ne olur?

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tablet dozlarını kaçırmayın. 

Bu ilaçları almayı unutursanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozun zamanı 

yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Bir sonraki 

dozu ikiye katlamayın.

Biri Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş aşırı dozda Lamivudin/Zidovudin 

Tablet aldıysa ne yapmalıyım?

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri sizin veya bir 

başkasının aşırı dozda aldığından şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın. Bir 

doktora veya bir zehir kontrol merkezine başvurun.

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler ile birlikte başka ilaçlar da 

alabilir miyim?

Diğer ilaçlar, bu ilaçlarla etkileşime girerek etkinliğin azalmasına ve/veya yan etkilere 

neden olabilir. Tedavi sırasında vitaminler, mineraller ve sarı kantaron (hypericum 

perforatum) gibi bitkisel ürünler de dahil olmak üzere diğer reçeteli veya reçetesiz 

satılan ilaçları almadan önce doktorunuz ve eczacınızla konuşun. Efavirenz Tabletler ile 

birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri belirli ilaçlarla birlikte alırsanız 

bazen ciddi yan etkiler meydana gelebilir.
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Epivir'i almayın®(Lamivudin, 3TC), Retrovir®(Zidovudin, AZT, ZDV, azidotimidin), 

Combivir®(lamivudin ve zidovudin), Epzicom®(abacavir sülfat ve lamivudin), Trizivir®

(abacavir sülfat, lamivudin ve zidovudin) veya Sustiva®

(efavirenz) Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri alırken. 

Bu ilaçlardan bazıları halihazırda Efavirenz tabletleri ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/

Zidovudin Tablet içindedir.

Lamivudin/Zidovudin Tablet kombinasyonunu alırken aşağıdaki ilaçlardan 

kaçınılmalıdır:

Trimetoprim (TMP) 160 mg/sülfametoksazol (SMX) 800 mg kandaki lamivudin 

düzeylerini artırabilir

Zalsitabin- lamivudin etkisini engelleyebilir.

Gansiklovir, interferon-alfa ve diğer kemik iliği baskılayıcı veya kanser önleyici 

ajanların birlikte uygulanması, zidovudinin hematolojik toksisitesini artırabilir.

Stavudin, zidovudinin etkisini etkileyebileceğinden, Lamivudin/Zidovudin 

Tabletlerinin stavudin ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Benzer şekilde 

doksorubisin veya ribavirin'den de kaçınılmalıdır çünkü bu ilaçlar zidovudinin 

etkisini de etkileyebilir.

İnterferon ve ribavirin bazlı rejimlerle birlikte kullanın.Hem HIV-1 enfeksiyonu hem 

de hepatit C enfeksiyonu ile enfekte olan, anti-HIV ilaçları alan ve ayrıca ribavirinli veya 

ribavirinsiz interferonlu hepatit C tedavisi gören hastalarda karaciğer hastalığının 

kötüleşmesi (bazen ölümle sonuçlanan) meydana gelmiştir. Ribavirinli veya ribavirinsiz 

interferon ile birlikte Lamivudin/Zidovudin Tabletleri alıyorsanız ve yan etkiler 

yaşıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.

Efavirenz Tabletler:

Aşağıdaki ilaçlar efavirenz ile birlikte alındığında ciddi ve yaşamı tehdit eden yan etkilere neden 

olabilir. Malısınolumsuzlukefavirenz alırken bu ilaçlardan herhangi birini alınız:

• Hismanal®(astemizol)
• Vaskor®(bepridil)
• itici güç®(sisaprid)
• Usta®(midazolam)
• orap®(pimozid)
• halcion®(triazolam)
• Ergot ilaçları (örneğin, Wigraine®ve Cafergot®)
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Aşağıdaki ilaçolumsuzlukEtkisini kaybedebileceği veya efavirenzden yan etki görülme 

olasılığını artırabileceği için efavirenz ile birlikte alınmalıdır:

• Vfend®(vorikonazol). Bazı dozlarda vorikonazol, daha düşük bir efavirenz dozu ile aynı 

anda alınabilir, ancak önce doktorunuza danışmalısınız.

• Sarı kantaron (Hypericum perforatum)

Efavirenz ile birlikte alındığında aşağıdaki ilaçların başka bir ilaçla değiştirilmesi 

gerekebilir:

• Fortovaz®, Invirase®(sakinavir)
• Biaxin®(klaritromisin)
• karbatrol®, Tegretol®(karbamazepin)

• sporanoks®(itrakonazol)

Aşağıdaki ilaçlar Efavirenz veya diğer ilacın dozunda değişiklik gerektirebilir:

• Cardizem gibi kalsiyum kanal blokerleri®veya Tiazac®(diltiazem), Covera HS®veya 
Isoptin SR®(verapamil) ve diğerleri.

• Kolesterol düşürücü ilaçlar Lipitor®(atorvastatin), PRAVACHOL®

(pravastatin) ve Zocor®(simvastatin).
• Crixivan®(indinavir)
• Kaletra®(lopinavir/ritonavir)
• metadon
• mikobutin®(rifabutin)
• REYATAZ®(atazanavir sülfat). Efavirenz ve REYATAZ alıyorsanız, Norvir'i de alıyor 

olmalısınız.®(ritonavir).
• Rifadin®(rifampin) veya rifampin içeren ilaçlar Rifamate®ve Rifater®.
• Zoloft®(sertralin)

Efavirenz alırsanız sorun yaratabilecek ilaçların hepsi bunlar değildir. Almakta olduğunuz 

diğer ilaçlar, vitaminler, takviyeler veya bitkisel preparatlar hakkında doktorunuza veya 

eczacınıza bildirdiğinizden emin olun.
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Hamilelik ve emzirme (emzirme) ne olacak?

Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri alan kadınlar 

hamile kalmamalıdır. Hamilelik sırasında efavirenz ile tedavi edilen hayvanların ve 

kadınların yavrularında ciddi doğum kusurları görülmüştür. Efavirenz'in bu kusurlara 

neden olup olmadığı bilinmemektedir.Hamileyseniz hemen doktorunuza söyleyiniz.

Ayrıca hamile kalmak istiyorsanız doktorunuzla konuşun.

Efavirenz Tabletler bu kontraseptifleri etkisiz hale getirebileceğinden, kadınlar yalnızca 

haplar, enjeksiyonlar, yamalar veya implantlar gibi hormon bazlı doğum kontrolüne 

güvenmemelidir. Kadınlar, diğer doğum kontrol yöntemlerini de kullansalar bile, prezervatif 

veya diyafram gibi güvenilir bir bariyer kasılma biçimi kullanmalıdır.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), HIV'li annelerinolumsuzlukemzirmek, 

çünkü HIV'i sütlerinden bebeğe geçirebilirler. Bu nedenle, Efavirenz Tabletler ile 

birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletleri alırken bebeği emzirmeyiniz. 

Ayrıca efavirenz anne sütüne geçerek bebeğe ciddi zararlar verebilir. Emziriyorsanız 

doktorunuzla konuşun. Emzirmeyi bırakmanız veya farklı bir ilaç kullanmanız 

gerekebilir.

Genel bilgi

Bu ilaçları reçete edilmediği bir durum için kullanmayın. Bu ilaçları, sahip olduğunuz 

aynı duruma sahip olsalar bile başkalarına vermeyin. Onlara zarar verebilir.

Bu Hasta Paketi Bilgileri, Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/

Zidovudin Tabletler hakkında en önemli bilgileri özetlemektedir. Efavirenz ile birlikte 

paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletler hakkında sorularınız veya endişeleriniz 

varsa veya daha fazla bilgi istiyorsanız, doktorunuz veya eczacınız bu kullanma 

talimatının dayandığı tüm reçeteleme bilgilerine sahiptir. Bunu okumak ve doktorunuzla 

veya diğer sağlık uzmanınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Unutmayın, hiçbir yazılı özet 

doktorunuzla dikkatli bir tartışmanın yerini alamaz.
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Efavirenz Tabletler ile birlikte paketlenmiş Lamivudin/Zidovudin Tabletlerin 

içindekiler nelerdir?

Aktif içerik:lamivudin, zidovudin ve efavirenz.

Aktif olmayan bileşenler:

Lamivudin/zidovudin tabletleri:Lamivudin/zidovudin tabletindeki aktif olmayan 

bileşenler arasında mikrokristal selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon, kolloidal 

silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, renkli Opadry beyazı (Y-1-7000), arıtılmış su ve 

izopropil alkol bulunur. Opadry beyaz, Hidroksi Propil metilselüloz 2910/ Hipromelloz 

5cP, Titanyum dioksit, Polietilen glikol 400 (Makrogol) içerir.

Efavirenz Tabletler:Efavirenz tabletindeki aktif olmayan bileşenler arasında 

kroskarmeloz sodyum, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, 

mikrokristal selüloz ve sodyum lauril sülfat bulunur. Film kaplama Opadry içerir®

Kahverengi. Opadry®Kahverengi, HPMC 2910/Hipromelloz, titanyum dioksit, makrogol/

PEG 400, demir oksit sarısı, demir oksit kırmızısı ve demir oksit siyahı içerir.

Daha fazla bilgi için Strides Arcolab 

Ltd ile iletişime geçin.

Bilekahallı, Op. IIMB

Bannerghatta Yolu,

Bangalore-560076, Hindistan

Biaxin, Abbott Laboratories'in ticari markasıdır. Diflucan, Pfizer, Inc.'in ticari markasıdır. 

Mycobutin, Pharmacia & Upjohn Company'nin ticari markasıdır. REYATAZ®Bristol-Myers 

Squibb Company'nin tescilli ticari markasıdır.

Listelenen diğer markalar, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.
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