
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

Ламивудин 150 mg/Зидовудин 300 mg Таблетки съвместно опаковани

с Ефавиренц 600 mg таблетки

Рхсамо

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

ZIDOVUDINE СЕ СВЪРЗВА С ХЕМАТОЛОГИЧНА ТОКСИЧНОСТ, ВКЛЮЧАЩА 
НЕУТРОПЕНИЯ И ТЕЖКА АНЕМИЯ, ПО-СОБИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НАДВИГАЛО 
ЗАБОЛЯВАНЕ С ХИВ (ВИЖТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА УПОТРЕБА 
НА ZIDOVUDINE Е СВЪРЗАНА СЪС СИМПТОМАТИЧНА МИОПАТИЯ.

МЛЕЧНАТА АКЦИДОЗА И ТЕЖКА ХЕПАТОМЕГАЛИЯ СЪС СТЕАТОЗА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАТАЛНИ СЛУЧАИ, СА СЪОБЩЕНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
НУКЛЕОЗИДНИ АНАЛОЗИ САМО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
LAMIVUDIN, ZIDOVOVINUDINREEETR (ДРУГИ ЗИДОВУДИНОВИДИН И ТРИ).

СЪОБЩАВАНИ СЕ ТЕЖКИ ОСТРИ ОБОСТЯВАНЕ НА ХЕПАТИТ B ПРИ 
ПАЦИЕНТИ, КОИТО СА КО-ИНФЕКЦИЯНИ С ВИРУС НА ХЕПАТИТ B (HBV) И ХИВ И 
СА ПРЕКРАТИЛИ ЛАМИВУДИН, КОЙТО Е ЕДИН КОМПОНЕНТ НА   TAZIDOVIUDINE. 
ЧЕРНОДРОБНАТА ФУНКЦИЯ ТРЯБВА ТРЯБВА ДА СЕ НАБЛЮДАВА ОТТРЯСНО И 
КЛИНИЧНО, И ЛАБОРАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ ЗА ПОНЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ПРИ 
ПАЦИЕНТИ, КОИТО ПРЕКРАТАТ ПРИЕМАНЕТО НА ТАБЛЕТКИ LAMIVUDINE/
ZIDOVUDINE И СА КО-ИНФЕКЦИЯНИ С HVV. АКО Е УМЕСТНО, ЗАПОЧВАНЕТО НА 
ТЕРАПИЯ АНТИ-ХЕПАТИТ В МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА (ВИЖТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ОПИСАНИЕ
Таблетки ламивудин/зидовудин:

Таблетките ламивудин/зидовудин са комбинирани таблетки, съдържащи ламивудин и зидовудин. 

Ламивудин и зидовудин са синтетични нуклеозидни аналози с активност срещу ХИВ.

Таблетките ламивудин/зидовудин са за перорално приложение. Всяка таблетка ламивудин/

зидовудин съдържа активните съставки 150 mg ламивудин, 300 mg зидовудин и
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неактивни съставки микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, повидон, колоиден 

силициев диоксид, талк, магнезиев стеарат, цвят Opadry бял (Y-1-7000), пречистена вода и 

изопропилов алкохол. Opadry white съдържа хидрокси пропил метилцелулоза 2910/хипромелоза 

5cP, титанов диоксид, полиетилен гликол 400 (макрогол).

ламивудин:Химичното име на ламивудин е (-)-1-[(2R,5S)-2-(Хидроксиметил)-1,3-
оксатиолан-5-ил]цитозин. Ламивудинът е (-)енантиомер на дидеокси аналог на 
цитидин. Ламивудин се нарича още (-)2',3'-дидеокси, 3'-тиацитидин. Има 
молекулярна формула C8Х11н3О3S и молекулно тегло 229,26. Той има следната 
структурна формула:

Ламивудинът е бяло до почти бяло кристално твърдо вещество с разтворимост от приблизително 70 mg/mL във вода 

при 20°C.

зидовудин:Химичното наименование на зидовудин е 3'-азидо-3'-деокситимидин. Има 

молекулярна формула C10Х13н5О4и молекулно тегло 267,24. Той има следната структурна формула:

Зидовудинът е бяло до бежово кристално твърдо вещество без мирис с разтворимост 20,1 mg/mL във вода при 25°C.

Ефавиренц таблетки:

Ефавиренц е специфичен за вируса на човешкия имунодефицитен тип 1 (HIV-1), ненуклеозиден инхибитор на 

обратната транскриптаза (NNRTI).
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Efavirenz се предлага под формата на филмирани таблетки за перорално приложение, съдържащи 

600 mg ефавиренц и следните неактивни съставки: кроскармелоза натрий, хидроксипропил 

целулоза, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза и натриев лаурил 

сулфат. Филмовото покритие съдържа Opadry®Кафяв. Опадри®Кафявото съдържа HPMC 2910/

хипромелоза, титанов диоксид, макрогол/PEG 400, жълт железен оксид, червен железен оксид и 

черен железен оксид.

Ефавиренц е химически описан като (S)-6-хлоро-4-(циклопропилетинил)-1,4-дихидро-4-

(трифлуорометил)-2Н-3,1-бензоксазин-2-он.

Неговата емпирична формула е C14Х9ClF3НЕ2и структурната му формула е:

Ефавиренц е бял до леко розов кристален прах с молекулна маса 315,68. Той е практически 

неразтворим във вода (<10 µg/mL).

МИКРОБИОЛОГИЯ:

Механизъм на действие:

ламивудин:Ламивудин е синтетичен нуклеозиден аналог. Вътреклетъчно, ламивудин се 

фосфорилира до неговия активен 5-трифосфат метаболит, ламивудин трифосфат (3TC-TP). Основният 

начин на действие на 3TC-TP е инхибирането на обратната транскриптаза на HIV-1 (RT) чрез 

прекратяване на ДНК веригата след включване на нуклеозидния аналог във вирусната ДНК. 3TC-TP е 

слаб инхибитор на клетъчните ДНК полимерази α, β и γ.

зидовудин:Зидовудин е синтетичен нуклеозиден аналог. Вътреклетъчно зидовудин се фосфорилира 

до неговия активен 5′-трифосфат метаболит, зидовудин трифосфат (ZDV-TP). Основният начин на 

действие на ZDV-TP е инхибиране на RT чрез прекъсване на ДНК веригата след включване на 

нуклеотидния аналог. ZDV-TP е слаб инхибитор на клетъчната ДНК полимераза α и γ и се съобщава, че 

е включен в ДНК на клетките в културата. ефавиренц:Ефавиренц (EFV) е ненуклеозиден инхибитор на 

обратната транскриптаза (NNRTI) на вируса на човешкия имунодефицит тип 1 (HIV-1). Активността на 

EFV се медиира предимно от неконкурентна
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инхибиране на обратната транскриптаза на HIV-1 (RT). HIV-2 RT и човешките клетъчни ДНК полимерази α, β, γ 

и δ не се инхибират от EFV.

Антивирусна активност:

Ламивудин/Зидовудин:В HIV-1-инфектирани MT-4 клетки, ламивудин в комбинация със зидовудин в различни 

съотношения има синергична антиретровирусна активност.

ламивудин:Антивирусната активност на ламивудин срещу HIV-1 е оценена в редица клетъчни 

линии (включително моноцити и свежи лимфоцити от периферна кръв на човека) с помощта на 

стандартни тестове за чувствителност. ЕК50стойностите (50% ефективни концентрации) са били в 

диапазона от 0,003 до 15 μM (1 μM = 0,23 mcg/mL). ХИВ от нелекувани пациенти без мутации, 

свързани с резистентност, дава средна EC50стойности от 0,426 µM (диапазон: 0,200 до 2,007 µM) 

от Virco (n = 93 базови проби от COLA40263) и 2,35 µM (1,44 до 4,08 µM) от Monogram Biosciences 

(n = 135 базови проби от ESS30). ЕК50стойностите на ламивудин срещу различни HIV-1 клади (AG) 

варират от 0,001 до 0,120 µM, а срещу HIV-2 изолати от 0,003 до 0,120 µM в мононуклеарни 

клетки от периферна кръв. Рибавирин (50 μM) намалява анти-HIV-1 активността на ламивудин с 

3,5 пъти в MT-4 клетки.

зидовудин:Антивирусната активност на зидовудин срещу HIV-1 е оценена в редица клетъчни 

линии (включително моноцити и пресни лимфоцити от периферна кръв на човека). ЕК50и ЕК90

стойностите за зидовудин бяха 0,01 до 0,49 µM (1 µM = 0,27 mcg/mL) и 0,1 до 9 µM, съответно. ХИВ 

от нелекувани пациенти без мутации, свързани с резистентност, дава средна EC50стойности от 

0,011 µM (диапазон: 0,005 до 0,110 µM) от Virco (n = 93 базови проби от COLA40263) и 0,02 µM (0,01 

до 0,03 µM) от Monogram Biosciences (n = 135 базови проби от ESS30). ЕК50стойностите на зидовудин 

срещу различни класове на HIV-1 (AG) варират от 0,00018 до 0,02 µM, а срещу HIV-2 изолати от 

0,00049 до 0,004 µM. В проучвания за комбинирани лекарства с клетъчни култури зидовудин 

демонстрира синергична активност с нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза 

(NRTIs) абакавир, диданозин, ламивудин и залцитабин; ненуклеозидните инхибитори на обратната 

транскриптаза (NNRTIs) делавирдин и невирапин; и протеазните инхибитори (PIs) индинавир, 

нелфинавир, ритонавир и саквинавир; и адитивна активност с интерферон алфа. Установено е, че 

рибавирин инхибира фосфорилирането на зидовудин в клетъчната култура.

ефавиренц:Концентрацията на EFV, инхибиращаинвитрорепликация на див тип лабораторни адаптирани 

щамове и клинични изолати с 90-95% (IC90-95) варира от 1,7 до 25 nM в лимфобластни клетъчни линии, 

мононуклеарни клетки на периферната кръв (PBMCs) и култури на макрофаги/моноцити. EFV
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демонстрира антивирусна активност срещу повечето не-кладови изолати В (подтипове A, AE, AG, C, D, F, G, J, 

N), но има намалена антивирусна активност срещу вируси от група О. EFV демонстрира адитивна 

антивирусна активност без цитотоксичност срещу HIV-1 в клетъчна култура, когато се комбинира с NNRTIs 

делавирдин (DLV) и невирапин (NVP), NRTIs (абакавир, диданозин, емтрицитабин, ламивудин [LAM], 

ставудин, тенофовир, залцитабин [ ZDV]), PIs (ампренавир, индинавир [IDV], лопинавир, нелфинавир, 

ритонавир, саквинавир) и инхибиторът на сливането енфувиртид. EFV демонстрира добавка към 

антагонистичната антивирусна активностинвитрос атазанавир. EFV не е антагонистичен с адефовир, 

използван за лечение на инфекция с вируса на хепатит B, или рибавирин, използван в комбинация с 

интерферон за лечение на инфекция с вируса на хепатит C.

съпротивление:

Ламивудин/зидовудин, прилагани като отделни формулировки:При пациенти, получаващи 

монотерапия с ламивудин или комбинирана терапия с ламивудин плюс зидовудин, HIV-1 изолати от 

повечето пациенти стават фенотипно и генотипно резистентни към ламивудин в рамките на 12 седмици. 

При някои пациенти, носещи резистентен на зидовудин вирус в началото, фенотипната чувствителност 

към зидовудин се възстановява след 12-седмично лечение с ламивудин и зидовудин. Комбинираната 

терапия с ламивудин плюс зидовудин забавя появата на мутации, придаващи резистентност към 

зидовудин.

HIV-1 щамове, резистентни както към ламивудин, така и към зидовудин, са изолирани от пациенти след 

продължителна терапия с ламивудин/зидовудин. Двойната резистентност изисква наличието на множество 

мутации, най-съществената от които може да бъде G333E. Честотата на двойна резистентност и продължителността 

на комбинираната терапия, необходима преди появата на двойна резистентност, са неизвестни.

ламивудин:Резистентни на ламивудин изолати на HIV-1 са селектирани в клетъчна култура и също са 

възстановени от пациенти, лекувани с ламивудин или ламивудин плюс зидовудин. Генотипният анализ 

на резистентните изолати, избрани в клетъчни култури и възстановени от пациенти, лекувани с 

ламивудин, показа, че резистентността се дължи на специфично заместване на аминокиселини в 

обратната транскриптаза на HIV-1 при кодон 184, променяйки метионина или на изолевцин, или на 

валин (M184V/ I).

Мутациите в HBV полимеразния YMDD мотив са свързани с намалена чувствителност на HBV към 

ламивудин в клетъчната култура. При проучвания на не-инфектирани с ХИВ пациенти с хроничен 

хепатит B, HBV изолати с YMDD мутации са открити при някои пациенти, които са приемали 

ламивудин ежедневно в продължение на 6 месеца или повече и са свързани с доказателства за
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намален отговор на лечението; подобни HBV мутанти са съобщени при HIV-инфектирани пациенти, 

които са получавали антиретровирусни схеми, съдържащи ламивудин, в присъствието на съпътстваща 

инфекция с вируса на хепатит B (вж.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

зидовудин:ХИВ изолати с намалена чувствителност към зидовудин са селектирани в клетъчна 

култура и също са възстановени от пациенти, лекувани със зидовудин. Генотипните анализи на 

изолати, избрани в клетъчни култури и възстановени от пациенти, лекувани със зидовудин, 

показват мутации в HIV-1 RT гена, водещи до 6 аминокиселинни замествания (M41L, D67N, K70R, 

L210W, T215Y или F и K219Q), които дават зидовудин съпротивление. Като цяло, по-високите нива 

на резистентност са свързани с по-голям брой мутации.

ефавиренц:HIV-1 изолати с намалена чувствителност към EFV (>380-кратно увеличение на IC90стойност) 

се появи бързо подинвитроизбор. Генотипната характеристика на тези вируси идентифицира мутации, 

водещи до единични аминокиселинни замествания L100I или V179D, двойни замествания L100I/V108I и 

тройни замествания L100I/V179D/ Y181C в RT.

Клинични изолати с намалена чувствителностинвитродо EFV са получени. Едно или повече RT 

замествания на аминокиселинни позиции 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 и 227 са наблюдавани 

при пациенти, неуспешни при лечение с EFV в комбинация с IDV или със ZDV плюс LAM. Мутацията K103N 

е най-често наблюдаваната. Дългосрочното наблюдение на резистентност (средно 52 седмици, диапазон 

4-106 седмици) анализира 28 съвпадащи изходни и вирусологични изолати. Шестдесет и един процента 

(17/28) от тези неуспешни изолати са с намалена чувствителност към EFVинвитросъс средна 88-кратна 

промяна в чувствителността към EFV (IC50стойност) от препратка. Най-честата мутация на NNRTI, която се 

развива при тези изолати на пациенти, е K103N (54%). Други NNRTI мутации, които са се развили, 

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

КРЪСТНА УСТОЙЧИВОСТ: Наблюдавана е кръстосана резистентност сред NRTIs. Ламивудин/

Зидовудин:Не се съобщава за кръстосана резистентност между ламивудин и зидовудин. При някои 

пациенти, лекувани с ламивудин самостоятелно или в комбинация със зидовудин, се появяват изолати с 

мутация на кодон 184, което придава резистентност към ламивудин. Кръстосана резистентност към 

абакавир, диданозин, тенофовир и залцитабин е наблюдавана при някои пациенти, носещи 

резистентни към ламивудин HIV-1 изолати. При някои пациенти, лекувани със зидовудин плюс 

диданозин или залцитабин, са се появили изолати, резистентни към множество лекарства, включително 

ламивудин (вижте Зидовудин по-долу).
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ламивудин:Вижте Lamivudine Plus Zidovudine (по-горе).

зидовудин:В проучване на 167 HIV-инфектирани пациенти, изолати (n = 2) с резистентност към 

диданозин, ламивудин, ставудин, залцитабин и зидовудин са открити от пациенти, лекувани за ≥1 

година със зидовудин плюс диданозин или зидовудин плюс залцитабин. Моделът на свързаните с 

резистентност мутации при такива комбинирани терапии е различен (A62V, V75I, F77L, F116Y, 

Q151M) от модела при монотерапия със зидовудин, като мутацията Q151M най-често се свързва с 

резистентност към множество лекарства. Мутацията в кодон 151 в комбинация с мутации при 62, 

75, 77 и 116 води до вирус с намалена чувствителност към диданозин, ламивудин, ставудин, 

залцитабин и зидовудин. Мутациите на тимидинови аналози (TAMs) се избират от зидовудин и 

придават кръстосана резистентност към абакавир, диданозин, ставудин, тенофовир,

ефавиренц:Наблюдавана е кръстосана резистентност между NNRTIs. Клиничните изолати, които преди 

това са били характеризирани като резистентни към EFV, също са фенотипно резистентниинвитрокъм 

DLV и NVP в сравнение с изходното ниво. DLV-и/или NVP-резистентни клинични вирусни изолати със 

замествания, свързани с резистентност към NNRTI (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, 

G190X, P225H, F227L или M230L) показват намалена склонност към iEFVинвитро. Повече от 90% от 

тествани клинични изолати, резистентни на NRTIинвитрозапазена чувствителност към EFV. КЛИНИЧНА 

ФАРМАКОЛОГИЯ

ФАРМАКОКИНЕТИКА ПРИ ВЪЗРАСТНИ:

Таблетка ламивудин/зидовудин:Strides Ламивудин 150 mg/Зидовудин 300 mg Таблетките, 

съдържащи ламивудин 150 mg и зидовудин 300 mg са биоеквивалентни на Combivir®таблетки, 

съдържащи ламивудин 150 mg / зидовудин 300 mg (произведени от GlaxoSmithKline, Research 

Triangle Park, NC 27709. САЩ), когато се прилагат на гладно.

Ефавиренц таблетка:Съвместно опакованата таблетка ефавиренц Strides, съдържаща 600 mg 

ефавиренц, е биоеквивалентна на Sustiva®Таблетка, съдържаща 600 mg Efavirenz (произведена от 

Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ 08543 USA), на гладно.

ламивудин:Фармакокинетичните свойства на ламивудин при пациенти на гладно са обобщени в 

Таблица 1. След перорално приложение ламивудин се абсорбира бързо и се разпределя екстензивно. 

Свързването с плазмените протеини е ниско. Приблизително 70% от интравенозната доза ламивудин се 

открива като непроменено лекарство в урината. Метаболизмът на ламивудин е второстепенен път на 

елиминиране. При хората единственият известен метаболит е транс-сулфоксидният метаболит
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(приблизително 5% от пероралната доза след 12 часа). Серумните концентрации на този метаболит не са 

определени.

зидовудин:Фармакокинетичните свойства на зидовудин при пациенти на гладно са обобщени в 

Таблица 1. След перорално приложение зидовудин се абсорбира бързо и се разпределя 

екстензивно. Свързването с плазмените протеини е ниско. Зидовудин се елиминира главно чрез 

чернодробния метаболизъм. Основният метаболит на зидовудин е 3′-азидо-3′-деокси-5′-O-β-

Dglucopyranuronosylthymidine (GZDV). Площта под кривата на GZDV (AUC) е около 3 пъти по-голяма 

от AUC на зидовудин. Възстановяването с урината на зидовудин и GZDV представлява съответно 

14% и 74% от дозата след перорално приложение. В плазмата е идентифициран втори метаболит, 

3′-амино-3′-дезокситимидин (AMT). AMT AUC е една пета от AUC на зидовудин.

Таблица 1: Фармакокинетични параметри* за ламивудин и зидовудин при възрастни

Параметър ламивудин зидовудин

Орална бионаличност (%) 
Привиден обем на
разпределение (L/kg)
Свързване с плазмените протеини (%) 

CSF: плазмено съотношение†

Системен клирънс
(л/ч/кг)
Бъбречен клирънс (L/hr/kg) 

Елиминационен полуживот (hr) ||

86 ± 16 n = 12 64 ± 10 n = 5

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

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

n = 8

n= 38‡

n = 20
n = 39§

n = 6

0,22 ± 0,06
5 до 7

n = 20 0,34 ± 0,05
0,5 до 3

n = 9

* Данните са представени като средна стойност ± стандартно отклонение, освен когато е отбелязано. 

†Медиана [диапазон].

‡ Деца.
§ Възрастни.

|| Приблизителен обхват.

ефавиренц:

Абсорбция и бионаличност:

Пиковите плазмени концентрации на ефавиренц от 1,6-9,1 µM се постигат за 5 часа след единични перорални 

дози от 100 mg до 1600 mg, приложени на неинфектирани доброволци. Свързано с дозата повишаване на Cмакси 

AUC са наблюдавани за дози до 1600 mg; увеличенията са по-малко от пропорционални, което предполага 

намалена абсорбция при по-високи дози.
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При HIV-инфектирани пациенти в стационарно състояние, средно Cмакс, средно Cмини средната AUC са 

пропорционални на дозата след дневни дози от 200 mg, 400 mg и 600 mg. Времето за достигане на пикови 

плазмени концентрации е приблизително 3-5 часа, а стационарните плазмени концентрации се достигат за 6-10 

дни. При 35 пациенти, получаващи ефавиренц 600 mg веднъж дневно, стационарно състояние Cмаксе 12,9 ± 3,7 

µM (средно ± SD), стационарно състояние Cмине 5,6 ± 3,2 µM, а AUC е 184 ± 73 µM•h. разпространение:Ефавиренц 

се свързва силно (приблизително 99,5-99,75%) с човешките плазмени протеини, предимно албумин. При 

пациенти, заразени с HIV-1 (n=9), които са получавали ефавиренц 200 до 600 mg веднъж дневно в продължение 

на поне един месец, концентрациите в цереброспиналната течност варират от 0,26 до 1,19% (средно 0,69%) от 

съответната плазмена концентрация. Тази пропорция е приблизително 3 пъти по-висока от несвързаната с 

протеини (свободна) фракция на ефавиренц в плазмата.

метаболизъм:Изследвания при хора иинвитропроучвания с използване на човешки чернодробни 

микрозоми показват, че ефавиренц се метаболизира основно от системата на цитохром Р450 до 

хидроксилирани метаболити с последващо глюкурониране на тези хидроксилирани метаболити. Тези 

метаболити са по същество неактивни срещу HIV-1. Винвитропроучванията показват, че CYP3A4 и 

CYP2B6 са основните изоензими, отговорни за метаболизма на ефавиренц.

Доказано е, че ефавиренц индуцира ензими Р450, което води до индуциране на собствен метаболизъм. 

Многократни дози от 200-400 mg на ден в продължение на 10 дни водят до по-ниска от предвидената 

степен на натрупване (22-42% по-ниска) и по-кратък терминален полуживот от 40-55 часа (полуживот на 

единична доза 52-76 часа ).

Елиминиране:Ефавиренц има терминален полуживот от 52-76 часа след единични дози и 40-55 часа след 

многократни дози. Проведено е едномесечно проучване за баланс на масата/екскреция, като се използват 400 

mg на ден с a14С-белязана доза, приложена на ден 8. Приблизително 14-34% от радиоактивното маркиране се 

открива в урината и 16-61% се открива в изпражненията. Почти цялата екскреция с урината на 

радиомаркираното лекарство е била под формата на метаболити.

Ефавиренц представлява по-голямата част от общата радиоактивност, измерена в изпражненията.

Ефект на храната върху абсорбцията на ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с ефавиренц 

таблетки:Ефектът на храната не е оценен за таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани 

едновременно с таблетките ефавиренц. Следователно таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани 

заедно с таблетките ефавиренц, трябва да се приемат на гладно.

Ефект на храната върху абсорбцията на ефавиренц:Прилагането на единична доза от 600 mg ефавиренц (Sustiva) с храна с 

високо съдържание на мазнини/висококалорична храна (приблизително 1000 kcal, 500-600 kcal от мазнини) се свързва с 28% 

увеличение на средната AUC∞на ефавиренц и 79% увеличение на средната стойност на Cмаксна ефавиренц
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спрямо експозициите, постигнати при условия на гладно. (ВижДОЗИРОВКА И 

ПРИЛОЖЕНИЕиПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Информация за пациентите.)

Фармакокинетика при специална популация на 

бъбречно увреждане:

Таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките ефавиренц, не се препоръчват при 

пациенти с увредена бъбречна функция (креатининов клирънс <50 mL/min), тъй като таблетките 

ламивудин/зидовудин изискват коригиране на дозата при наличие на бъбречна недостатъчност. (вижте 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ и ДОЗИРОВКА и ПРИЛОЖЕНИЕ).

Чернодробно увреждане:

Може да се наложи намаляване на дневната доза зидовудин при пациенти с леко до умерено увредена 

чернодробна функция или чернодробна цироза. Ламивудин/зидовудин Таблетки, опаковани заедно с 

таблетки ефавиренц, не се препоръчват при пациенти с увредена чернодробна функция, тъй като не е 

възможно коригиране на дозата

ефавиренц:: Фармакокинетиката на ефавиренц не е проучена адекватно при пациенти с 

чернодробно увреждане (вж.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ). Пол

Ламивудин и зидовудин: Фармакокинетично проучване при здрави мъже (n = 12) и жени (n = 12) 

не показва разлики по пол в експозицията на зидовудин (AUC∞) или AUC на ламивудин∞

нормализирани за телесното тегло

ефавиренц:Фармакокинетиката на ефавиренц при пациенти изглежда е сходна при мъжете и 

жените.

Състезание

ламивудин:Няма значими расови различия във фармакокинетиката на ламивудин. зидовудин:

Фармакокинетиката на зидовудин по отношение на расата не е определена. ефавиренц:

Фармакокинетиката на ефавиренц изглежда е сходна сред изследваните расови групи.

Педиатрични пациенти

Таблетките Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg, опаковани заедно с комбинацията Efavirenz 600 mg 

таблетки, не трябва да се използват при лица на възраст < 12 години и тези с тегло <40 kg. Гериатрични 

пациенти
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Таблетките Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg, опаковани заедно с комбинацията Efavirenz 600 mg 

таблетки, не са проучвани при пациенти на възраст > 65 години (вж.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ). Бременност:

ВижПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Ламивудин и ефавиренц:Няма данни.

зидовудин:Фармакокинетиката на зидовудин е проучена във фаза 1 проучване на 8 жени през последния 

триместър на бременността. С напредването на бременността нямаше данни за натрупване на лекарството. 

Фармакокинетиката на зидовудин е подобна на тази при небременни възрастни. В съответствие с пасивното 

предаване на лекарството през плацентата, концентрациите на зидовудин в неонаталната плазма при раждане 

са по същество равни на тези в плазмата на майката при раждане. Въпреки че данните са ограничени, 

поддържащата терапия с метадон при 5 бременни жени изглежда не променя фармакокинетиката на зидовудин. 

При възрастна популация, която не е бременна, е идентифициран потенциал за взаимодействие (вижте 

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: Лекарствени взаимодействия). ефавиренц:ВижПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Потенциален 

репродуктивен риск Кърмещи майки:ВижПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Кърмещи майки

ламивудин:Проби от кърма, получени от 20 майки, получаващи монотерапия с ламивудин (300 mg два 

пъти дневно) или комбинирана терапия (150 mg ламивудин два пъти дневно и 300 mg зидовудин два пъти 

дневно), са имали измерими концентрации на ламивудин.

зидовудин:След прилагане на еднократна доза от 200 mg зидовудин на 13 HIV-инфектирани жени, 

средната концентрация на зидовудин е сходна в човешкото мляко и серума.

ефавиренц:ВижПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Кърмещи майки

Лекарствени взаимодействия: (Вижте същоПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лекарствени взаимодействия) Ламивудин/

зидовудин:Не са наблюдавани клинично значими промени във фармакокинетиката на ламивудин или зидовудин при 

12 асимптоматични HIV-инфектирани възрастни пациенти, на които е приложена единична доза зидовудин (200 mg) в 

комбинация с множество дози ламивудин (300 mg на всеки 12 часа).
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Таблица 2. Ефект на едновременно прилаганите лекарства върху AUC* на ламивудин и 

зидовудин. Забележка: РУТИННАТА МОДИФИКАЦИЯ НА ДОЗАТА НА LAMIVUDINE И ZIDOVUDINE 

НЕ Е ГАРАНТИРАНА С КОВНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ЛЕКАРСТВА.

Лекарства, които могат да променят концентрациите на ламивудин в кръвта

Концентрация
на

Съвместно администрирано

Лекарство

ламивудин
КонцентрацииЕдновременно прилагано лекарство

и Доза ламивудин
Доза

н

AUC
Променливост

Нелфинавир

750 mg на всеки 8 часа х 7 до 10 

дни

95% CI:
1% до 20%единична 150 mg 11 ↑AUC

10% ↔

Триметоприм 160 mg/
Сулфаметоксазол 800
mg дневно х 5 дни

единична 300 mg 14 ↑AUC
43%

90% CI
32% до
55%

: ↔

Лекарства, които могат да променят концентрациите на зидовудин в кръвта

Концентрация
на

Съвместно администрирано

Лекарство

Едновременно прилагано лекарство

и Доза
зидовудин

Концентрациизидовудин
Доза

н

Atovaquone
750 mg на всеки 12 часа

с храна

Обхват
23% до
78%†

200 mg на всеки 8 часа 14 ↑AUC
31% ↔
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флуконазол
400 mg дневно

95% CI:
54% до 98%200 mg на всеки 8 часа 12 ↑AUC

74%
Не е отчетено

Обхват
16% до
64%†

метадон
30 до 90 mg дневно

200 mg на всеки 4 часа 9 ↑AUC
43% ↔

Нелфинавир

750 mg на всеки 8 часа х 7 до 10 

дни

↓AUC
35%

Обхват
28% до 41%единична 200 mg 11 ↔

Обхват
100% до
170%†

пробенецид
500 mg на всеки 6 часа х 2 дни

2 mg/kg на всеки 8 часа

х 3 дни
3 ↑AUC

106%
Неоценен

Ритонавир
300 mg на всеки 6 часа х 4 дни

200 mg на всеки 8 часа

х 4 дни
9 ↓AUC

25%
95% CI:

15% до 34%
↔

Валпроева киселина

250 mg или 500 mg на всеки 8 

часа х 4 дни

Обхват
64% до
130%†

100 mg на всеки 8 часа

х 4 дни
6 ↑AUC

80% Неоценен

↑=Нараства;↓=Намаляване;↔=няма значителна промяна;

AUC = площ под кривата концентрация спрямо времето; CI = доверителен интервал.

* Тази таблица не включва всичко. † Прогнозен 

диапазон на процентна разлика.

рибавирин:Данните in vitro показват, че рибавирин намалява фосфорилирането на ламивудин, ставудин и 

зидовудин. Въпреки това, не е наблюдавано фармакокинетично (напр. плазмени концентрации или 

вътреклетъчни концентрации на трифосфорилиран активен метаболит) или фармакодинамично (напр. загуба на 

HIV/HCV вирусологично потискане) взаимодействие, когато рибавирин и ламивудин (n = 18), ставудин (n = 10) или 

зидовудин (n = 6) са прилагани едновременно като част от схема с множество лекарства на HIV/HCV ко-инфектиран 

пациент (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ефавиренц:

Лекарствени взаимодействия (вижте също ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лекарствени 

взаимодействия)

Ефавиренц е показанin vivoда предизвика индукция на чернодробните ензими, като по този начин 

увеличава биотрансформацията на някои лекарства, метаболизирани от CYP3A4.Инвитропроучванията 

показват, че ефавиренц инхибира P450 изоензими 2C9, 2C19 и 3A4 с Kистойности (8,5-17 µM) в диапазона 

на наблюдаваните плазмени концентрации на ефавиренц. Винвитропроучвания, ефавиренц не 

инхибира CYP2E1 и инхибира CYP2D6 и CYP1A2 (Kистойности 82-160 µM) само при концентрации много 

над тези, постигнати клинично. Очаква се ефектите върху активността на CYP3A4 да бъдат сходни между 

дози от 200 mg, 400 mg и 600 mg ефавиренц. Едновременното приложение на ефавиренц с лекарства, 

метаболизирани основно от изоензими 2C9, 2C19 и 3A4, може да доведе до промяна в плазмата
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концентрации на едновременно прилаганото лекарство. Очаква се лекарства, които индуцират активността на CYP3A4, 

да повишат клирънса на ефавиренц, което води до понижаване на плазмените концентрации.

Проучвания за лекарствени взаимодействия са проведени с ефавиренц и други лекарства, които е вероятно да се 

прилагат едновременно или лекарства, които обикновено се използват като сонди за фармакокинетични 

взаимодействия. Ефектите от едновременното приложение на ефавиренц върху AUC и Cмаксса обобщени в Таблица 2 

(ефект на ефавиренц върху други лекарства) и Таблица 3 (ефект на други лекарства върху ефавиренц). За информация 

относно клиничните препоръки вжПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лекарствени взаимодействия.

Таблица 3: Ефект на ефавиренц върху едновременно прилагано лекарство плазма Cмакс, AUC и Cмин

Вцепенен

er на
субект

ts

Едновременно прилагано лекарство

(средно % промяна)
AUC

(90% CI)
Съвместно администрирано

Лекарство

Ефавиренц
Доза

° Смакс ° Смин

Доза (90% CI) (90% CI)
Атазанавир 400 mg qd с

лека храна
г 1-20

600 mg qd
със светлина
хранене d 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 mg qd
d 1-6, тогава
300 mg qd
d 7-20 с
ритонавир

100 mg qd и
лека храна

600 mg всеки ден 2

ч след
атазанавир
и
ритонавир

d 7-20

13 ↑ 14%а ↑ 39%а

(2-88%)
↑ 48%а

(24-76%)(↓ 17-↑
58%)

Индинавир 1000 mg q8h x
10 дни

600 mg x
10 дни

20

След сутринта
доза

↔б ↓ 33%б

(26-39%)
↓ 37%б

(26-46%)
↓ 46%б

(37-54%)
↓ 19%д

(↓ 36-↑ 3%)
↑ 20%

(8-34%)

↓ 39%б

(24-51%)
↓ 52%б

(47-57%)
↓ 57%б

(50-63%)
↓ 39%д

(3-62%)
↔

След следобед
доза

↔б

След вечерта
доза

↓ 29%б

(11-43%)
↔дЛопинавир/ритонавир 400/100 mg

q12h x 9 дни
600 mg x
9 дни

11,7° С

Нелфинавир 750 mg q8h x
7 дни

600 mg x
7 дни

10 ↑ 21%
(10-33%)
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Таблица 3: Ефект на ефавиренц върху едновременно прилагано лекарство плазма Cмакс, AUC и Cмин

Вцепенен

er на
субект

ts

Едновременно прилагано лекарство

(средно % промяна)
AUC

(90% CI)
Съвместно администрирано

Лекарство

Ефавиренц
Доза

° Смакс ° Смин

Доза (90% CI) (90% CI)
Метаболит

AG-1402
Ритонавир

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 mg q12h x
8 дни

600 mg x
10 дни

11

След АМ доза ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86%) д

След доза PM ↑ 24%
(3-50%)д

саквинавир
SGCе

1200 mg q8h x
10 дни

600 mg x
10 дни

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)д

↑ 265%
(37-873%)

↔

ламивудин 150 mg q12h x
14 дни

600 mg x
14 дни

9

Тенофовирж 300 mg qd 600 mg x
14 дни

29

9

↔ ↔

зидовудин 300 mg q12h x
14 дни

600 mg x
14 дни

↔ ↔ ↑ 225%
(43-640%)

NAАзитромицин 600 mg единично

доза
400 mg x
7 дни

14 ↑ 22%
(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69%)
↔

↔

Кларитромицин 500 mg q12h x
7 дни

400 mg x
7 дни

11 ↓ 39%
(30-46%)

↑ 34%
(18-53%)

↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

14-OH метаболит

флуконазол 200 mg x
7 дни

400 mg x
7 дни

10

18Итраконазол 200 mg q12h x
28 дни

600 mg x
14 дни

↓ 37%
(20-51%)

↓ 35%
(12-52%)

↓ 32%
(15-46%)
↓ 61%з

↓ 39%
(21-53%)

↓ 37%
(14-55%)

↓ 38%
(28-47%)
↓ 77%з

↓ 44%
(27-58%)

↓ 43%
(18-60%)

↓ 45%
(31-56%)

NA

Хидроксиитраконазол
д

Рифабутин 300 mg qd x
14 дни

600 mg x
14 дни

9

Вориконазол 400 mg перорално на всеки 12 часа

х 1 ден тогава
200 mg перорално

q12h x 8 дни

400 mg x
9 дни

NA

300 mg po q
12 часа дни 2 -7

300 mg x 7
дни

↓36%и

(21 – 49%)
↓55%и

(45-62%) NA
400 mg перорално на всеки 12 часа

дни 2-7 300 mg x 7
дни ↑23%

(↓1-↑53%)
↓ 14%

(1-26%)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13%)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

NA

Аторвастатин 10 mg qd x
4 дни

600 mg x
15 дни

14 ↓ 69%
(49-81%)

↓ 48%Общо активно
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Таблица 3: Ефект на ефавиренц върху едновременно прилагано лекарство плазма Cмакс, AUC и Cмин

Вцепенен

er на
субект

ts

Едновременно прилагано лекарство

(средно % промяна)
AUC

(90% CI)
Съвместно администрирано

Лекарство

Ефавиренц
Доза

° Смакс ° Смин

Доза (90% CI)
(2-26%)

(90% CI)
(23-64%)(включително

метаболити)
(21-41%)

Правастатин 40 mg qd x
4 дни

600 mg x
15 дни

13 ↓ 32% ↓ 44%
(26-57%)

↓ 19%
(0-35%)(↓ 59-↑

12%)
Симвастатин 40 mg qd x

4 дни
600 mg x
15 дни

14 ↓ 72%
(63-79%)

↓ 68%
(55-78%)

↓ 68%
(62-73%)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

NAjОбщо активно
(включително

метаболити)

Карбамазепин 200 mg qd x
3 дни, 200 mg
оферта х 3 дни,
след това 400 mg

qd x 29 дни

600 mg x
14 дни

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

Епоксиден метаболит ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30-↑ 7%)

NAЦетиризин 10 mg единично

доза
600 mg x
10 дни

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

Дилтиазем 240 mg x
21 дни

600 mg x
14 дни

13 ↓ 69%
(55-79%)

↓ 75%
(59-84%)

↓ 37%
(17-52%)

↑ 37%
(25-51%)

↔

↓ 63%
(44-75%)

↓ 62%
(44-75%)

↓ 37%
(17-52%)

NA

Дезацетил
дилтиазем

N-монодесметил
дилтиазем

Етинил естрадиол 50 µg единично

доза
400 mg x
10 дни

13

Лоразепам 2 mg единично

доза
600 mg x
10 дни

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

NA

метадон Стабилен

поддръжка
35-100 mg
ежедневно

600 mg x
14-21 дни

11 ↓ 52%
(33-66%)

NA

Пароксетин 20 mg qd x
14 дни

600 mg x
14 дни

16 ↔ ↔ ↔

сертралин 50 mg qd x
14 дни

600 mg x
14 дни

13 ↓ 29%
(15-40%)

↓ 39%
(27-50%)

↓ 46%
(31-58%)

↑ Показва увеличение ↓ Показва намаляване ↔ Показва липса на промяна или средно увеличение или намаляване от <10%.
а
б
° С
д

В сравнение с атазанавир 400 mg qd самостоятелно. Сравнителната 
доза на индинавир е 800 mg на всеки 8 часа х 10 дни.
Паралелно-групово проектиране; n за ефавиренц + лопинавир/ритонавир, n за самостоятелно лопинавир/ритонавир. Стойностите са за 

лопинавир; фармакокинетиката на ритонавир 100 mg q12h не се повлиява от едновременната употреба на ефавиренц.

95% CI.
Мека желатинова капсула.

Тенофовир дизопроксил фумарат. 
90% CI не е наличен.

д
е
ж
з
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Таблица 3: Ефект на ефавиренц върху едновременно прилагано лекарство плазма Cмакс, AUC и Cмин

Вцепенен

er на
субект

ts

Едновременно прилагано лекарство

(средно % промяна)
AUC

(90% CI)
Съвместно администрирано

Лекарство

Ефавиренц
Доза

° Смакс ° Смин

Доза (90% CI) (90% CI)
испрямо стационарно приложение на вориконазол (400 mg за 1 ден, след това 200 mg перорално на всеки 12 часа за 2 дни).
jНе е налично поради недостатъчни данни. 
NA = не е наличен.

Таблица 4: Ефект на едновременно прилаганото лекарство върху Efavirenz Plasma Cмакс, AUC и Cмин

Номер
r на

Предмет
с

Ефавиренц
(средно % промяна)

Съвместно администриране

d Лекарство

Ефавиренц
Доза

° Смакс AUC
(90% CI)

° Смин

Доза (90% CI)
↔

(90% CI)
↔Индинавир 800 mg на всеки 8 часа

х 14 дни
400/100 mg

q12h x
9 дни

200 mg x
14 дни

600 mg x
9 дни

11

11,12а

↔

лопинавир/
ритонавир

↔ ↓ 16%
(↓ 38-↑
15%)

↓ 16%
(↓ 42-↑
20%)

Нелфинавир 750 mg на всеки 8 часа

х 7 дни
600 mg x
7 дни

10 ↓ 12%
(↓ 32-↑ 13%)б

↓ 12%
(↓ 35-↑
18%)б

↓ 21%
(↓ 53-↑
33%)

Ритонавир 500 мг
q12h x
8 дни

1200 mg
q8h x
10 дни

300 mg qd

600 mg x
10 дни

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)б

саквинавир
SGC° С

600 mg x
10 дни

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)б

Тенофовирд

Азитромицин

Кларитромицин

600 mg x
14 дни

400 mg x
7 дни

400 mg x
7 дни

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 мг
единична доза

500 мг
q12h x
7 дни

200 mg x
7 дни

200 мг
q12h x 14
дни

300 mg qd x
14 дни

600 mg x
7 дни

↔ ↔

↑ 11%
(3-19%)

↔ ↔

флуконазол

Итраконазол

400 mg x
7 дни

600 mg x
28 дни

10

16

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

Рифабутин

Рифампин

600 mg x
14 дни

600 mg x
7 дни

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36%)

Strides Arcolab Limited, май 2007 г Страница17 от 50



Таблица 4: Ефект на едновременно прилаганото лекарство върху Efavirenz Plasma Cмакс, AUC и Cмин

Номер
r на

Предмет
с

Ефавиренц
(средно % промяна)

AUC
(90% CI)

Съвместно администриране

d Лекарство

Ефавиренц
Доза

° Смакс ° Смин

Доза (90% CI)
↑ 38%д

(90% CI)
NAВориконазол 400 mg перорално

q12h x 1
ден тогава

200 mg перорално

q12h x
8 дни

400 mg x
9 дни

NA ↑ 44%д

↓14%е

(7-21%)
↔ е

300 mg перорално

q12h дни
2-7

300 mg x 7
дни

NA

↔ е
↑17%е

(6-29%)
400 mg перорално

q12h дни
2-7

10 mg qd x
4 дни

40 mg qd x
4 дни

40 mg qd x
4 дни

300 mg x 7
дни

NA

Аторвастатин 600 mg x
15 дни

600 mg x
15 дни

600 mg x
15 дни

14

11

14

↔ ↔ ↔

Правастатин ↔ ↔ ↔

Симвастатин ↓ 12%
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25-↑ 3%)

алуминий
хидроксид
400 мг
магнезий
хидроксид
400 mg, плюс
симетикон
40 мг

Карбамазепин

30 мл
единична доза

400 мг
единичен

доза

17 ↔ ↔ NA

200 mg qd x
3 дни,
200 mg два пъти дневно

х 3 дни,
тогава

400 mg qd
х 15 дни

10 mg единично

доза
240 mg x
14 дни

50 µg единично

доза
40 mg единично

доза

600 mg x
35 дни

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

Цетиризин 600 mg x
10 дни

600 mg x
28 дни

400 mg x
10 дни

400 мг
единичен

доза
600 mg x
14 дни

600 mg x
14 дни

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Дилтиазем ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26%)

↔Етинил естрадиол

Фамотидин ↔ ↔ NA

Пароксетин 20 mg qd x
14 дни

50 mg qd x
14 дни

12

13

↔ ↔ ↔

сертралин ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ Показва увеличение
<10%.
Паралелно-групово проектиране; n за ефавиренц + лопинавир/ритонавир, n за ефавиренц самостоятелно.

↓ Показва намаляване ↔ Показва липса на промяна или средно увеличение или намаляване на

а
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Таблица 4: Ефект на едновременно прилаганото лекарство върху Efavirenz Plasma Cмакс, AUC и Cмин

Номер
r на

Предмет
с

Ефавиренц
(средно % промяна)

AUC
(90% CI)

Съвместно администриране

d Лекарство

Ефавиренц
Доза

° Смакс ° Смин

Доза (90% CI) (90% CI)
б
° С
д
д

95% CI.
Мека желатинова капсула.

Тенофовир дизопроксил фумарат. 
90% CI не е наличен.

еПо отношение на стационарното приложение на ефавиренц (600 mg веднъж дневно в продължение на 9 дни). 

NA = не е наличен.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
Ламивудин/зидовудин таблетка, опакована заедно с таблетка Efavirenz, е показана за пациенти на 

възраст > 12 години и тези с тегло ≥40 kg за лечение на HIV инфекция. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Ламивудин/зидовудинТаблетките, опаковани заедно с ефавиренц, са противопоказани при пациенти с 

демонстрирана преди това клинично значима свръхчувствителност към някой от компонентите на 

продукта.

Ефавиренцне трябва да се прилага едновременно с астемизол, бепридил, цизаприд, мидазолам, пимозид, 

триазолам или производни на ерго, тъй като конкуренцията за CYP3A4 от ефавиренц може да доведе до 

инхибиране на метаболизма на тези лекарства и да създаде потенциал за сериозни и/или животозастрашаващи 

нежелани събития (напр. сърдечни аритмии, продължителна седация или респираторна депресия). Ефавиренц 

не трябва да се прилага едновременно със стандартни дози вориконазол, тъй като ефавиренц значително 

намалява плазмените концентрации на вориконазол (вж. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, Таблици 2 и 3; 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лекарствени взаимодействия, Таблица 5).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Таблетки ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките Efavirenzне трябва да се прилага 

едновременно с други формулировки, съдържащи някое от тези три лекарства. Преди започване на 

комбинирана терапия с ламивудин/зидовудин и ефавиренц трябва да се консултира с пълната 

информация за предписване на всички средства, които се обмислят за употреба с комбинацията от 

таблетки ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетки ефавиренц. Таблетки ламивудин/

зидовудин:

Изтрит:.

Изтрит:Коригирани дози 
вориконазол и ефавиренц могат 
да се прилагат едновременно.

Изтрито: ;и ДОЗИРОВКА И 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Дозировка
Регулиране

Потискане на костния мозък:Ламивудин/зидовудин трябва да се използва с повишено внимание при 

пациенти, които имат потискане на костния мозък, доказано от брой на гранулоцитите <1 000 клетки/mm

3или хемоглобин <9,5 g/dL (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ). Силно се препоръчва честа кръвна картина при 

пациенти с напреднало ХИВ заболяване, които се лекуват с ламивудин/зидовудин
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Таблетки. За ХИВ-инфектирани лица и пациенти с асимптоматично или ранно ХИВ заболяване се 

препоръчват периодични кръвни изследвания.

Лактатна ацидоза/тежка хепатомегалия със стеатоза:При употребата на нуклеозидни аналози 

самостоятелно или в комбинация, включително ламивудин, зидовудин и други антиретровирусни средства, са 

докладвани лактатна ацидоза и тежка хепатомегалия със стеатоза, включително фатални случаи. Повечето от 

тези случаи са били при жени. Затлъстяването и продължителната експозиция на нуклеозиди могат да бъдат 

рискови фактори. Особено внимание трябва да се внимава, когато се прилага комбинация от ламивудин и 

зидовудин на всеки пациент с известни рискови фактори за чернодробно заболяване; обаче са докладвани 

случаи и при пациенти без известни рискови фактори. Лечението с ламивудин/зидовудин таблетки трябва да 

бъде преустановено при всеки пациент, който развие клинични или лабораторни находки, предполагащи 

лактатна ацидоза или изразена хепатотоксичност (която може да включва хепатомегалия и стеатоза дори при 

липса на значително повишение на трансаминазите).

миопатия:Миопатия и миозит с патологични промени, подобни на тези, предизвикани от ХИВ 

заболяването, се свързват с продължителна употреба на зидовудин и следователно могат да възникнат 

при терапия с таблетки ламивудин/зидовудин.

Обостряния на хепатит след лечение:В клинични проучвания при пациенти, които не са заразени с ХИВ, 

лекувани с ламивудин за хроничен хепатит В, след прекратяване на лечението с ламивудин са се появили 

клинични и лабораторни данни за обостряне на хепатит. Тези екзацербации са открити главно чрез 

серумни повишения на ALT в допълнение към повторната поява на вирусна ДНК на хепатит В (HBV ДНК). 

Въпреки че изглежда, че повечето събития са се самоограничавали, в някои случаи са докладвани 

смъртни случаи. Подобни събития са докладвани от постмаркетинговия опит след промени от схеми на 

лечение, съдържащи ламивудин за ХИВ, към схеми, които не съдържат ламивудин, при пациенти, 

инфектирани както с HIV, така и с HBV. Причинно-следствената връзка с прекратяването на лечението с 

ламивудин не е известна. Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани с клинично и 

лабораторно проследяване най-малко няколко месеца след спиране на лечението. Няма достатъчно 

доказателства, за да се определи дали повторното започване на ламивудин променя хода на 

екзацербациите на хепатит след лечение.

Използвайте с интерферон и рибавирин-базирани схеми:Инвитропроучванията показват, че рибавиринът 

може да намали фосфорилирането на пиримидинови нуклеозидни аналози като ламивудин и зидовудин. 

Въпреки че не са наблюдавани доказателства за фармакокинетично или фармакодинамично взаимодействие 

(напр. загуба на вирусологична супресия на HIV/HCV), когато рибавирин се прилага едновременно с ламивудин/z

идовудин таблетки при пациенти, ко-инфектирани с HIV/HCV (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лекарство
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Взаимодействия), чернодробна декомпенсация (някои фатални) е настъпила при HIV/HCV коинфектирани пациенти, 

получаващи комбинирана антиретровирусна терапия за HIV и интерферон алфа със или без рибавирин. Пациенти, 

получаващи интерферон алфа със или без рибавирин и ламивудин//зидовудин трябва да бъдат внимателно 

наблюдавани за свързани с лечението токсичности, особено чернодробна декомпенсация, неутропения и анемия. 

Прекратяването на приема на таблетки ламивудин/зидовудин трябва да се счита за подходящо от медицинска гледна 

точка. Намаляване на дозата или прекратяване на лечението с интерферон алфа, рибавирин или и двете също трябва да 

се обмисли, ако се наблюдава влошаване на клиничната токсичност, включително чернодробна декомпенсация (напр. 

Childs Pugh >6) (вижте пълната информация за предписване на интерферон и рибавирин).

ефавиренц:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Научете за лекарствата, които НЕ трябва да се приемат с ефавиренц. Това твърдение е 

включено и върху етикетите на бутилките на продукта. (ВижПРОТИВОПОКАЗАНИЯи ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

Лекарствени взаимодействия.)

Ефавиренц не трябва да се използва като самостоятелно средство за лечение на HIV-1 инфекция или да се добавя като 

самостоятелно средство към неуспешен режим. Както при всички други ненуклеозидни инхибитори на обратната 

транскриптаза, резистентният вирус се появява бързо, когато ефавиренц се прилага като монотерапия. Изборът на нови 

антиретровирусни средства, които да се използват в комбинация с ефавиренц, трябва да вземе предвид потенциала за 

вирусна кръстосана резистентност.

Психиатрични симптоми:Съобщавани са сериозни психиатрични нежелани реакции при пациенти, лекувани с ефавиренц. В контролирани 

проучвания на 1008 пациенти, лекувани със схеми, съдържащи ефавиренц за средно 2,1 години и 635 пациенти, лекувани с контролни схеми 

за средна продължителност от 1,5 години, честотата на специфични сериозни психиатрични събития сред пациентите, които са получавали 

ефавиренц или съответно контролни схеми, са били : тежка депресия (2,4%, 0,9%), суицидни мисли (0,7%, 0,3%), нефатални опити за 

самоубийство (0,5%, 0), агресивно поведение (0,4%, 0,5%), параноични реакции (0,4%, 0,3%) и маниакални реакции (0,2%, 0,3%). Когато 

психиатричните симптоми, подобни на тези, отбелязани по-горе, бяха комбинирани и оценени като група в многофакторен анализ на данни от 

Проучване 006, лечението с ефавиренц е свързано с увеличаване на появата на тези избрани психиатрични симптоми. Други фактори, 

свързани с увеличаване на появата на тези психиатрични симптоми, са история на употреба на инжекционни наркотици, психиатрична 

анамнеза и получаване на психиатрични лекарства при влизане в проучването; подобни асоциации са наблюдавани както в групата на 

лечение с ефавиренц, така и в контролната група. В Проучване 006 по време на проучването се наблюдава поява на нови сериозни 

психиатрични симптоми както при лекувани с ефавиренц, така и при пациенти, лекувани с контрола. Един процент от В Проучване 006 по 

време на проучването се наблюдава поява на нови сериозни психиатрични симптоми както при лекувани с ефавиренц, така и при пациенти, 

лекувани с контрола. Един процент от В Проучване 006 по време на проучването се наблюдава поява на нови сериозни психиатрични 

симптоми както при лекувани с ефавиренц, така и при пациенти, лекувани с контрола. Един процент от
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пациенти, лекувани с ефавиренц, са преустановили или прекъснали лечението поради един или повече от тези 

избрани психиатрични симптоми. Има и случайни постмаркетингови съобщения за смърт от самоубийство, 

заблуди и поведение, подобно на психоза, въпреки че причинно-следствената връзка с употребата на 

ефавиренц не може да бъде определена от тези съобщения. Пациенти със сериозни психиатрични 

неблагоприятни преживявания трябва да потърсят незабавна медицинска оценка, за да се прецени 

възможността симптомите да са свързани с употребата на ефавиренц и ако е така, да се определи дали 

рисковете от продължаване на терапията надвишават ползите (вж.НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Симптоми на нервната система:Петдесет и три процента от пациентите, получаващи 

ефавиренц в контролирани проучвания, съобщават за симптоми на централната нервна 

система в сравнение с 25% от пациентите, получаващи контролни схеми. Тези симптоми 

включват, но не се ограничават до замаяност (28,1%), безсъние (16,3%), нарушена 

концентрация (8,3%), сомнолентност (7,0%), необичайни сънища (6,2%) и халюцинации 

(1,2%). Тези симптоми са били тежки при 2,0% от пациентите и в резултат на това 2,1% от 

пациентите са преустановили терапията. Тези симптоми обикновено започват през първия 

или втория ден от лечението и обикновено отзвучават след първите 2-4 седмици от 

лечението. След 4 седмици терапия, разпространението на симптомите на нервната система 

с най-малко умерена тежест варира от 5% до 9% при пациенти, лекувани със схеми, 

съдържащи ефавиренц, и от 3% до 5% при пациенти, лекувани с контролен режим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Психиатрични симптоми). Дозирането преди лягане може да подобри 

поносимостта на тези симптоми на нервната система (вжНЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИи 

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).

Анализът на дългосрочните данни от Проучване 006 (средно проследяване 180 седмици, 102 седмици и 

76 седмици за пациенти, лекувани съответно с ефавиренц + зидовудин + ламивудин, ефавиренц + 

индинавир и индинавир + зидовудин + ламивудин) показа, че след След 24 седмици лечение, честотата 

на новопоявилите се симптоми на нервната система сред лекуваните с ефавиренц пациенти като цяло е 

сходна с тази в контролната група, съдържаща индинавир.

Пациентите, получаващи ефавиренц, трябва да бъдат предупредени за потенциала за адитивни ефекти върху централната нервна 

система, когато ефавиренц се използва едновременно с алкохол или психоактивни лекарства.

Пациенти, които изпитват симптоми на централната нервна система като замаяност, нарушена 

концентрация и/или сънливост, трябва да избягват потенциално опасни задачи като шофиране или 

работа с машини.
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Лекарствени взаимодействия:Едновременна употреба на ефавиренц и жълт кантарион (Hypericum perforatum

) или продукти, съдържащи жълт кантарион, не се препоръчват. Очаква се едновременното приложение на 

ненуклеозидни инхибитори на обратната трансциптаза (NNRTI), включително ефавиренц, с жълт кантарион 

значително да намали концентрациите на NNRTI и може да доведе до неоптимални нива на ефавиренц и да 

доведе до загуба на вирусологичен отговор и възможна резистентност към ефавиренц или към клас NNRTIs.

Потенциал за репродуктивен риск: Бременност Категория D.Ефавиренц може да причини увреждане на 

плода, когато се прилага през първия триместър на бременна жена. Трябва да се избягва бременност при жени, 

приемащи ефавиренц. Бариерната контрацепция винаги трябва да се използва в комбинация с други методи за 

контрацепция (напр. орални или други хормонални контрацептиви). Жените с детероден потенциал трябва да 

преминат тест за бременност преди започване на ефавиренц. Ако това лекарство се използва през първия 

триместър на бременността или ако пациентката забременее, докато приема това лекарство, пациентката 

трябва да бъде информирана за потенциалната вреда за плода.

Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Efavirenz трябва да се използва по 

време на бременност само ако потенциалната полза оправдава потенциалния риск за плода, като например при 

бременни жени без други терапевтични възможности. Към юли 2005 г. Регистърът на антиретровирусната 

бременност е получил проспективни доклади за 282 бременности, изложени на схеми, съдържащи ефавиренц, 

почти всички от които са били експозиции през първия триместър (277 бременности). Вродени дефекти са 

възникнали при 5 от 288 живородени (експозиция през първия триместър) и 1 от 14 живородени (експозиция от 

втори/трети триместър). Нито един от тези проспективно докладвани дефекти не е дефект на невралната тръба. 

Въпреки това, има четири ретроспективни доклада за констатации, съответстващи на дефекти на невралната 

тръба, включително менингомиелоцеле. Всички майки са били изложени на схеми, съдържащи ефавиренц през 

първия триместър. Въпреки че не е установена причинно-следствена връзка на тези събития с употребата на 

ефавиренц, подобни дефекти са наблюдавани при предклинични проучвания на ефавиренц.

Малформации са наблюдавани при 3 от 20 фетуса/бебета от лекувани с ефавиренц маймуни циномолгус 

(срещу 0 от 20 съпътстващи контроли) в проучване за токсичност за развитието. Бременните маймуни са 

получавали доза през цялата бременност (посткоитални дни 20-150) с ефавиренц 60 mg/kg дневно, доза, 

която води до плазмени концентрации на лекарството, подобни на тези при хора, получаващи 600 mg/

ден ефавиренц. При един плод се наблюдава аненцефалия и едностранна анофталмия, при друг плод е 

наблюдавана микроофталмия, а при трети плод се наблюдава цепнатина на небцето. Ефавиренц 

преминава през плацентата при маймуни cynomolgus и произвежда концентрации в кръвта на плода
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подобни на концентрациите в кръвта на майката. Доказано е, че ефавиренц преминава през плацентата при 

плъхове и зайци и произвежда концентрации на ефавиренц в кръвта на плода, подобни на концентрациите при 

майката. Наблюдавано е повишаване на феталната резорбция при плъхове при дози на ефавиренц, които дават 

пикови плазмени концентрации и стойности на AUC при женски плъхове, еквивалентни или по-ниски от тези, 

постигнати при хора, получаващи 600 mg веднъж дневно ефавиренц. Ефавиренц не предизвиква репродуктивна 

токсичност, когато се дава на бременни зайци в дози, които произвеждат пикови плазмени концентрации, 

подобни на и AUC стойности, приблизително половината от тези, постигнати при хора, получаващи 600 mg 

ефавиренц веднъж дневно.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Общ
Продължителността на клиничната полза от антиретровирусната терапия може да бъде ограничена. 

Пациентите, получаващи антиретровирусна терапия, могат да продължат да развиват опортюнистични 

инфекции и други усложнения от ХИВ инфекцията и поради това трябва да останат под внимателно клинично 

наблюдение от лекари с опит в лечението на пациенти със свързани ХИВ заболявания.

Таблетка ламивудин/зидовудин:

Пациенти с ХИВ и ко-инфекция с вируса на хепатит В:Безопасността и ефикасността на ламивудин не 

са установени за лечение на хроничен хепатит B при пациенти, двойно инфектирани с HIV и HBV. При не-

инфектирани с ХИВ пациенти, лекувани с ламивудин за хроничен хепатит В, е открита поява на 

резистентен на ламивудин HBV и е свързана с намален отговор на лечението. Появата на варианти на 

вируса на хепатит В, свързани с резистентност към ламивудин, също се съобщава при HIV-инфектирани 

пациенти, които са получавали антиретровирусни схеми, съдържащи ламивудин, в присъствието на 

съпътстваща инфекция с вируса на хепатит B. Съобщава се и за екзацербации на хепатит след лечение 

(вжПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Таблетка ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с ефавиренц:

Преразпределение на мазнините:При пациенти, получаващи антиретровирусна терапия, са наблюдавани 

преразпределение/натрупване на телесни мазнини, включително централно затлъстяване, дорзоцервикална 

мазнина (биволска гърбица), периферно изхабяване, изтощаване на лицето, уголемяване на гърдите и 

„кушингоиден вид“. Механизмът и дългосрочните последици от тези събития в момента са неизвестни. 

Причинно-следствена връзка не е установена.
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Синдром на имунната реконституция: Съобщава се за синдром на имунно възстановяване при 

пациенти, лекувани с комбинирана антиретровирусна терапия, включително ламивудин, зидовудин и 

ефавиренц. По време на началната фаза на комбинирано антиретровирусно лечение, пациентите, чиято 

имунна система реагира, могат да развият възпалителен отговор към индолентни или остатъчни 

опортюнистични инфекции (като напр.Mycobacterium aviumинфекция, цитомегаловирус,Pneumocystis 

jiroveciiпневмония (PCP) или туберкулоза), което може да наложи допълнителна оценка и лечение.

Таблетките Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетки Efavirenz, не се 

препоръчват за пациенти с увредена бъбречна функция или за пациенти с увредена 

чернодробна функция (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ; КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ,

Фармакокинетика при специални популации:Бъбречна недостатъчност; ДОЗИРОВКА И 

ПРИЛОЖЕНИЕ, Корекция на дозировката).

Ефавиренц таблетка:

Общ
Кожен обрив:В контролирани клинични проучвания 26% (266/1008) от пациентите, лекувани с 600 

mg ефавиренц, са имали новопоявил се кожен обрив в сравнение със 17% (111/635) от пациентите, 

лекувани в контролните групи. Обрив, свързан с образуване на мехури, влажна десквамация или 

язви, се появява при 0,9% (9/1008) от пациентите, лекувани с ефавиренц. Честотата на обрив от 

степен 4 (напр. еритема мултиформе, синдром на Stevens-Johnson) при пациенти, лекувани с 

ефавиренц във всички проучвания и разширен достъп, е 0,1%. Средното време до появата на 

обрив при възрастни е 11 дни, а средната продължителност 16 дни. Процентът на прекъсване на 

лечението за обрив в клинични проучвания е 1,7% (17/1008). Ефавиренц трябва да се преустанови 

при пациенти, развиващи тежък обрив, свързан с образуване на мехури, десквамация, засягане на 

лигавицата или треска.

Обрив е докладван при 26 от 57 педиатрични пациенти (46%), лекувани с ефавиренц капсули. Един 

педиатричен пациент е имал обрив от степен 3 (сливащ се обрив с треска), а двама пациенти са имали 

обрив от степен 4 (еритема мултиформе). Средното време до появата на обрив при педиатрични 

пациенти е 8 дни. Трябва да се обмисли профилактика с подходящи антихистамини преди започване на 

терапия с ефавиренц при педиатрични пациенти (вж.НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Чернодробни ензими:При пациенти с известна или предполагаема анамнеза за хепатит В или С инфекция и при 

пациенти, лекувани с други лекарства, свързани с чернодробна токсичност, се препоръчва проследяване на 

чернодробните ензими. При пациенти с персистиращо повишаване на серумните трансаминази до повече от пет
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пъти над горната граница на нормалните граници, ползата от продължаване на лечението с ефавиренц 

трябва да се прецени спрямо неизвестните рискове от значителна чернодробна токсичност (вж.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Лабораторни аномалии).

Поради екстензивния цитохром Р450-медииран метаболизъм на ефавиренц и ограничения клиничен 

опит при пациенти с чернодробно увреждане, трябва да се внимава при прилагането на ефавиренц при 

тези пациенти.

Конвулсии:Конвулсии са наблюдавани рядко при пациенти, приемащи ефавиренц, обикновено при 

наличие на известна медицинска анамнеза за гърчове. Пациенти, които приемат едновременно 

антиконвулсанти, метаболизирани основно от черния дроб, като фенитоин и фенобарбитал, може да 

изискват периодично проследяване на плазмените нива (вж.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лекарствени 

взаимодействия). Трябва да се внимава при всеки пациент с анамнеза за гърчове.

Токсикология при животните:Непродължителни гърчове са наблюдавани при 6 от 20 маймуни, получаващи 

ефавиренц в дози, даващи плазмени стойности на AUC 4- до 13 пъти по-високи от тези при хора, получаващи 

препоръчваната доза.

холестерол:Трябва да се обмисли проследяване на холестерола и триглицеридите при пациенти, 

лекувани с ефавиренц (вж. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Информация за пациентите

Таблетките ламивудин/зидовудин и опаковани заедно с ефавиренц Таблетките не са лек за ХИВ инфекция и 

пациентите могат да продължат да изпитват заболявания, свързани с ХИВ инфекция, включително 

опортюнистични инфекции и поради това трябва да останат под внимателно клинично наблюдение от лекари с 

опит в лечението на пациенти с ХИВ инфекция. ХИВ-свързани заболявания.

Пациентите трябва да бъдат информирани за значението на приемането на таблетки ламивудин/зидовудин, 

опаковани заедно с таблетка ефавиренц, по редовна схема на дозиране и да избягват пропускането на дози. 

Пациентите трябва да бъдат информирани, че не е доказано, че употребата на комбинация от ламивудин, 

зидовудин и ефавиренц намалява риска от предаване на ХИВ на други хора чрез сексуален контакт или 

замърсяване на кръвта.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че при пациенти, получаващи антиретровирусна терапия, може да възникне 

преразпределение или натрупване на телесни мазнини и че причината и дългосрочните последици за здравето на тези състояния 

не са известни към момента.

ламивудин:Пациентите, коинфектирани с HIV и HBV, трябва да бъдат информирани, че в някои случаи е 

настъпило влошаване на чернодробното заболяване при прекратяване на лечението с ламивудин. Пациентите 

трябва да бъдат посъветвани да обсъждат всякакви промени в режима със своя лекар.
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зидовудин:Пациентите трябва да бъдат информирани, че основните токсичности, свързани със зидовудин, са 

неутропения и/или анемия. Трябва да им се каже за изключителната важност на внимателното проследяване на 

кръвната им картина по време на терапия, особено при пациенти с напреднало ХИВ заболяване. ефавиренц:Върху 

етикетите на бутилките на продукта е включено изявление към пациентите и доставчиците на здравни услуги:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Научете за лекарствата, които НЕ трябва да се приемат с ефавиренц.За информация за 

пациента е наличен листовка за опаковка на пациента (PPI) за ефавиренц.

Пациентите трябва да бъдат съветвани да приемат ефавиренц всеки ден, както е предписано. Ефавиренц трябва 

винаги да се използва в комбинация с други антиретровирусни лекарства. Пациентите трябва да бъдат 

посъветвани да приемат ефавиренц на празен стомах, за предпочитане преди лягане. Приемането на 

ефавиренц с храна повишава концентрациите на ефавиренц и може да увеличи честотата на нежеланите 

събития. Дозирането преди лягане може да подобри поносимостта на симптомите на нервната система (вж

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИи ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ). Пациентите трябва да останат под наблюдението на 

лекар, докато приемат ефавиренц.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че симптомите на централната нервна система, включително 

замаяност, безсъние, нарушена концентрация, сънливост и необичайни сънища, често се съобщават през 

първите седмици от лечението с ефавиренц. Дозирането преди лягане може да подобри поносимостта на тези 

симптоми и е вероятно тези симптоми да се подобрят при продължаване на терапията. Пациентите трябва да 

бъдат предупредени за потенциала за адитивни ефекти върху централната нервна система, когато ефавиренц се 

използва едновременно с алкохол или психоактивни лекарства. Пациентите трябва да бъдат инструктирани, че 

ако получат тези симптоми, трябва да избягват потенциално опасни задачи като шофиране или работа с 

машини (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Симптоми на нервната система). В клинични изпитвания пациенти, които 

развиват симптоми на централната нервна система, не са били по-склонни да развият впоследствие 

психиатрични симптоми (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Психиатрични симптоми).

Пациентите трябва също да бъдат информирани, че сериозни психиатрични симптоми, включително тежка 

депресия, опити за самоубийство, агресивно поведение, заблуди, параноя и психозоподобни симптоми също са 

рядко съобщавани при пациенти, получаващи ефавиренц. Пациентите трябва да бъдат информирани, че ако 

получат тежки психиатрични неблагоприятни преживявания, те трябва да потърсят незабавна медицинска 

оценка, за да преценят възможността симптомите да са свързани с употребата на ефавиренц и ако е така, да 

определят дали може да се наложи прекратяване на ефавиренц. Пациентите трябва също така да информират 

своя лекар за всяка анамнеза за психично заболяване или злоупотреба с вещества (вжПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

Психиатрични симптоми).
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Пациентите трябва да бъдат информирани, че друга често срещана нежелана реакция е обривът. Тези обриви 

обикновено изчезват без промяна в лечението. При малък брой пациенти обривът може да бъде сериозен. 

Пациентите трябва да бъдат посъветвани, че трябва незабавно да се свържат с лекаря си, ако развият обрив.

Жените, получаващи ефавиренц, трябва да бъдат инструктирани да избягват бременност (вжПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

Потенциален репродуктивен риск). Винаги трябва да се използва надеждна форма на бариерна контрацепция в 

комбинация с други методи на контрацепция, включително орална или друга хормонална контрацепция, тъй като 

ефектите на ефавиренц върху хормоналните контрацептиви не са напълно характеризирани. Жените трябва да бъдат 

посъветвани да уведомят своя лекар, ако забременеят, докато приемат ефавиренц. Ако това лекарство се използва през 

първия триместър на бременността или ако пациентката забременее, докато приема това лекарство, тя трябва да бъде 

информирана за потенциалната вреда за плода.

Ефавиренц може да взаимодейства с някои лекарства; поради това пациентите трябва да бъдат посъветвани да 

докладват на своя лекар за употребата на всякакви други лекарства без рецепта или билкови продукти, особено 

жълт кантарион.

Лекарствени взаимодействия

Таблетки ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките Efavirenzне трябва да се предписва на 

пациенти, които се нуждаят от корекция на дозата:

ламивудин:

Ламивудин се елиминира предимно с урината чрез активна органична катионна секреция. Трябва да се има 

предвид възможността за взаимодействия с други лекарства, прилагани едновременно, особено когато 

основният им път на елиминиране е активната бъбречна секреция чрез органичната катионна транспортна 

система (напр. триметоприм).

Доказано е, че триметоприм (TMP) 160 mg/сулфаметоксазол (SMX) 800 mg веднъж дневно 

повишава експозицията на ламивудин (AUC). Ефектът на по-високи дози TMP/SMX върху 

фармакокинетиката на ламивудин не е изследван (вж. Таблица 2 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ). 

Няма налични данни относно потенциала за взаимодействия с други лекарства, които имат 

механизми на бъбречен клирънс, подобни на този на ламивудин.

Ламивудин и залцитабин могат да инхибират вътреклетъчното фосфорилиране един на друг. 

Поради това не се препоръчва употребата на таблетки ламивудин/зидовудин в комбинация със 

залцитабин.

зидовудин:

Strides Arcolab Limited, май 2007 г Страница28 от 50



Вижте КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ за информация относно концентрациите на зидовудин при едновременно 

приложение с друго лекарство.

Антиретровирусни средства:Едновременната употреба на ставудин с ламивудин/зидовудин таблетки трябва да 

се избягва, тъй като е доказана антагонистична връзка между зидовудин и ставудининвитро. Някои нуклеозидни 

аналози, засягащи репликацията на ДНК, като рибавирин, антагонизиратинвитроантивирусна активност на 

зидовудин срещу HIV; едновременната употреба на такива лекарства трябва да се избягва.

доксорубицин:Едновременната употреба на таблетки ламивудин/зидовудин с доксорубицин трябва 

да се избягва, тъй като е доказана антагонистична връзка между зидовудин и доксорубицининвитро.

Фенитоин:Съобщава се, че плазмените нива на фенитоин са ниски при някои пациенти, получаващи зидовудин, докато в 

един случай е документирано високо ниво. Въпреки това, в проучване за фармакокинетично взаимодействие, при което 

12 HIV-позитивни доброволци са получавали единична доза от 300 mg фенитоин самостоятелно и по време на 

стационарни състояния на зидовудин (200 mg на всеки 4 часа), не е наблюдавана промяна в кинетиката на фенитоин. 

Въпреки че не е предназначен за оптимална оценка на ефекта на фенитоин върху кинетиката на зидовудин, при фенитоин 

се наблюдава 30% намаление на пероралния клирънс на зидовудин.

Употреба със схеми на базата на интерферон и рибавирин:Не са наблюдавани доказателства за 

фармакокинетично или фармакодинамично взаимодействие (напр. загуба на вирусологична супресия на HIV/

HCV), когато рибавирин се прилага едновременно с ламивудин или зидовудин. Въпреки това, HIV/HCV ко-

инфектирани пациенти, на които е прилаган зидовудин, в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин, 

развиват тежка неутропения (ANC <500) и тежка анемия (хемоглобин <8 g/dL) по-често от подобни пациенти, 

които не получават зидовудин (неутропения 15% срещу 9%, анемия 5% срещу 1%).

Припокриващи се токсичности:Едновременното приложение на ганцикловир, интерферон-α и други потискащи 

костния мозък или цитотоксични средства може да увеличи хематологичната токсичност на зидовудин.

ефавиренц:

Ефавиренц е показанin vivoза индуциране на CYP3A4. Други съединения, които са субстрати на CYP3A4, може да 

имат намалени плазмени концентрации, когато се прилагат едновременно с ефавиренц.Инвитропроучванията 

показват, че ефавиренц инхибира 2C9, 2C19 и 3A4 изоензими в диапазона на наблюдаваните плазмени 

концентрации на ефавиренц. Предимно едновременното приложение на ефавиренц с лекарства
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метаболизирани от тези изоензими може да доведе до промяна в плазмените концентрации на едновременно прилаганото 

лекарство. Поради това може да са необходими подходящи корекции на дозата за тези лекарства.

Очаква се лекарства, които индуцират активността на CYP3A4 (напр. фенобарбитал, рифампин, рифабутин), да 

повишат клирънса на ефавиренц, което води до понижаване на плазмените концентрации. Лекарствените 

взаимодействия с ефавиренц са обобщени в Таблици 5 и 6.

Таблица 5: Лекарства, които са противопоказани или не се препоръчват за употреба с Efavirenz

Клас лекарства: Име на лекарството

Противогъбичен: вориконазол

Клиничен коментар

ПРОТИВОПОКАЗАНО, тъй като ефавиренц значително
намалява плазмените концентрации на вориконазол и 
едновременното приложение може да намали терапевтичната 
ефективност на вориконазол. Също така, вориконазол значително 
повишава плазмените концентрации на ефавиренц, което може да 
увеличи риска от свързани с ефавиренц нежелани реакции. 
Таблетката ефавиренц 600 mg не позволява необходимата корекция 
на дозата. Вижте таблици 3 и 4.

Форматиран:Шрифт: Times New 
Roman, 10 pt, не удебелен

Форматиран:BMS Table Text, Ляво, 

Регулиране на интервал между латински и 

азиатски текст, Регулиране на интервал между 

азиатски текст и числа

Изтрит:ПРОТИВОПОКАЗАНО при 
стандартни дози. Ефавиренц значително 
намалява плазмата на вориконазол
концентрации и едновременното приложение 
може да намали терапевтичната ефективност на 
вориконазол. Също така, вориконазол
значително повишава плазмените концентрации 
на ефавиренц, което може да увеличи риска от 
свързани с ефавиренц нежелани реакции. Когато 
вориконазол се прилага едновременно с 
ефавиренц, поддържащата доза вориконазол 
трябва да се увеличи до 400 mg на всеки 12 часа и 
дозата на ефавиренц трябва да се намали до 300 
mg веднъж дневно, като се използва капсулната 
форма. Таблетките Efavirenz не трябва да се 
счупват. (ВижКЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ, 
таблици 3 и 4; ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ; и 
ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Дозировка¶

Регулиране.)¶
¶
Заменете по-горе с жълт текст: ¶ 
ПРОТИВОПОКАЗАНО, тъй като ефавиренц 
значително намалява плазмените 
концентрации на вориконазол и 
едновременното приложение може да намали 
терапевтичната ефективност на
вориконазол. Също така, вориконазол значително 

повишава плазмените концентрации на ефавиренц, 

което може да увеличи риска от свързани с 

ефавиренц нежелани реакции. Таблетката 

ефавиренц 600 mg не позволява необходимата 

корекция на дозата.

Вижте таблици 3 и 4.¶ ¶

Антихистамин: астемизол ПРОТИВОПОКАЗАНО поради потенциал за сериозни и/или 
животозастрашаващи реакции като сърдечни аритмии.

Антимигрена: производни на ерго
(дихидроерготамин, ергоновин, ерготамин, 
метилергоновин)

ПРОТИВОПОКАЗАНО поради потенциал за сериозни и/или 
животозастрашаващи реакции като остра токсичност за ерго, 
характеризираща се с периферен вазоспазъм и исхемия на 
крайниците и други тъкани.

Бензодиазепини: мидазолам, триазолам ПРОТИВОПОКАЗАНО поради потенциал за сериозни и/или 
животозастрашаващи реакции като продължителна или 
повишена седация или респираторна депресия.

Блокер на калциевите канали: бепридил ПРОТИВОПОКАЗАНО поради потенциал за сериозни и/или 
животозастрашаващи реакции като сърдечни аритмии.

Средство за подвижност на стомашно-чревния тракт: цизаприд ПРОТИВОПОКАЗАНО поради потенциал за сериозни и/или 
животозастрашаващи реакции като сърдечни аритмии.

Невролептик: пимозид ПРОТИВОПОКАЗАНО поради потенциал за сериозни и/или 
животозастрашаващи реакции като сърдечни аритмии.

жълт кантарион (Hypericum perforatum) Очаква се значително намаляване на плазмените 
нива на ефавиренц; не е проучван в комбинация с 
ефавиренц.
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Таблица 6: Установеноаи други потенциално значимибВзаимодействия с лекарства: Може да се препоръча промяна в дозата 

или режима въз основа на проучвания за лекарствени взаимодействия или прогнозирано взаимодействие

Влияе на
Концентрация на

Ефавиренц или

Съпътстващо лекарство

Съпътстващо лекарство

Клас: Име на лекарството Клиничен коментар

Антиретровирусни средства

Протеазен инхибитор:

ампренавир
Ефавиренц има потенциала да намали серумните 
концентрации на ампренавир.↓ ампренавир

Протеазен инхибитор:

Фозампренавир
калций

↓ ампренавир Фозампренавир (неподсилен): Не са установени подходящи 
дози от комбинациите по отношение на безопасността и 
ефикасността.
Фозампренавир/ритонавир: Препоръчват се допълнителни 100 
mg/ден (300 mg общо) ритонавир, когато ефавиренц се прилага 
с фозампренавир/ритонавир веднъж дневно. Не се изисква 
промяна в дозата на ритонавир, когато ефавиренц се прилага с 
фозампренавир плюс ритонавир два пъти дневно.

Когато се прилага едновременно с ефавиренц при 
нелекувани пациенти, препоръчваната доза атазанавир е 
300 mg с ритонавир 100 mg и ефавиренц 600 mg (всички 
веднъж дневно). Не са установени препоръки за дозиране 
на ефавиренц и атазанавир при пациенти с опит в 
лечението.

Протеазен инхибитор:

Атазанавир ↓ атазанавира

Протеазен инхибитор:

Индинавир

Оптималната доза индинавир, когато се прилага в комбинация с 
ефавиренц, не е известна. Увеличаването на дозата на 
индинавир до 1000 mg на всеки 8 часа не компенсира 
повишения метаболизъм на индинавир, дължащ се на 
ефавиренц. Когато индинавир в повишена доза (1000 mg на 
всеки 8 часа) се прилага с ефавиренц (600 mg веднъж дневно), 
AUC и C на индинавирминса намалели средно с 33-46% и 39-57%, 
съответно, в сравнение с когато индинавир (800 mg на всеки 8 
часа) се прилага самостоятелно.

↓ индинавира

Протеазен инхибитор:

Лопинавир/ритонавир
Препоръчва се повишаване на дозата на лопинавир/ритонавир до 
533/133 mg (4 капсули или 6,5 mL) два пъти дневно, приеман с храна, 
когато се използва в комбинация с ефавиренц.

↓ лопинавира

Протеазен инхибитор:

Ритонавир
Когато ритонавир 500 mg на всеки 12 часа се прилага 
едновременно с ефавиренц 600 mg веднъж дневно, комбинацията 
се свързва с по-висока честота на нежелани клинични реакции 
(напр. замаяност, гадене, парестезия) и лабораторни аномалии 
(повишени чернодробни ензими). Препоръчва се проследяване 
на чернодробните ензими, когато ефавиренц се използва в 
комбинация с ритонавир.

↑ ритонавира

↑ ефавиренца

Протеазен инхибитор:

саквинавир
Не трябва да се използва като единствен протеазен 
инхибитор в комбинация с ефавиренц.↓ саквинавира

Други агенти
антикоагулант:

Варфарин
Плазмените концентрации и ефекти, потенциално повишени или 
намалени от ефавиренц.↑ или ↓ варфарин
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Таблица 6: Установеноаи други потенциално значимибВзаимодействия с лекарства: Може да се препоръча промяна в дозата 

или режима въз основа на проучвания за лекарствени взаимодействия или прогнозирано взаимодействие

Влияе на
Концентрация на

Ефавиренц или

Съпътстващо лекарство

Съпътстващо лекарство

Клас: Име на лекарството Клиничен коментар

Антиконвулсанти:
Карбамазепин ↓ карбамазепина

↓ ефавиренца

Няма достатъчно данни, за да се направи препоръка за дозата на 
ефавиренц. Трябва да се използва алтернативно антиконвулсивно 
лечение.

Фенитоин
Фенобарбитал

↓ антиконвулсант
↓ ефавиренц

Потенциал за намаляване на плазмените нива на антиконвулсанти и/или 

ефавиренц; трябва да се провежда периодично проследяване на плазмените 

нива на антиконвулсантите.

антидепресант:
сертралин

Увеличаването на дозата на сертралин трябва да се ръководи от 

клиничния отговор.↓ сертралина

Противогъбични средства:

Итраконазол ↓ итраконазола

↓ хидроксиитраконазола

Тъй като не може да се направи препоръка за дозиране на 
итраконазол, трябва да се обмисли алтернативно противогъбично 
лечение.

Кетоконазол ↓ кетоконазол Не са провеждани проучвания за лекарствени взаимодействия 
с ефавиренц и кетоконазол. Ефавиренц има потенциал да 
намали плазмените концентрации на кетоконазол.

Антиинфекциозен:

Кларитромицин
Плазмените концентрации намаляват от ефавиренц; 
клиничното значение не е известно. При неинфектирани 
доброволци 46% са развили обрив, докато са получавали 
ефавиренц и кларитромицин. Не се препоръчва коригиране на 
дозата на ефавиренц, когато се прилага с кларитромицин. 
Трябва да се обмислят алтернативи на кларитромицин, като 
азитромицин (вжДруги лекарства, следната таблица). Други 
макролидни антибиотици, като еритромицин, не са проучвани в 
комбинация с ефавиренц.

↓ кларитромицина

↑ 14-OH метаболита

Антимикобактериални:
Рифабутин

Увеличете дневната доза рифабутин с 50%. Помислете за удвояване 
на дозата на рифабутин при схеми, при които рифабутин се прилага 2 
или 3 пъти седмично.

↓ рифабутина

Антимикобактериални:
Рифампин

Клиничното значение на намалените концентрации на ефавиренц не 
е известно. Не са установени препоръки за дозиране за 
едновременна употреба на ефавиренц и рифампицин.

↓ ефавиренца

Калциев канал
блокери:
Дилтиазем

Коригирането на дозата на дилтиазем трябва да се ръководи от 
клиничния отговор (вижте пълната информация за предписване на 
дилтиазем). Не е необходимо коригиране на дозата на ефавиренц, 
когато се прилага с дилтиазем.

↓ дилтиазема

↓ дезацетил дилтиазема

↓ N-монодесметил
дилтиазема

Други (напр.
фелодипин,
никардипин,
нифедипин,
верапамил)

↓ калциев канал
блокер

Няма налични данни за потенциалните взаимодействия на 
ефавиренц с други блокери на калциевите канали, които са 
субстрати на ензима CYP3A4. Съществува потенциал за 
намаляване на плазмените концентрации на блокера на 
калциевите канали. Коригирането на дозата трябва да се 
ръководи от клиничния отговор (вижте пълната информация 
за предписване на блокера на калциевите канали).
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Таблица 6: Установеноаи други потенциално значимибВзаимодействия с лекарства: Може да се препоръча промяна в дозата 

или режима въз основа на проучвания за лекарствени взаимодействия или прогнозирано взаимодействие

Влияе на
Концентрация на

Ефавиренц или

Съпътстващо лекарство

Съпътстващо лекарство

Клас: Име на лекарството Клиничен коментар

HMG-CoA редуктаза
инхибитори:

Плазмените концентрации на аторвастатин, правастатин и 
симвастатин намаляват. Консултирайте се с пълната информация за 
предписване на инхибитора на HMG-CoA редуктазата за насоки за 
индивидуализиране на дозата.

Аторвастатин

Правастатин

↓ аторвастатина

↓ правастатина

↓ симвастатинаСимвастатин
Наркотичен аналгетик:

метадон
Едновременното приложение при HIV-инфектирани лица с анамнеза за 

употреба на инжекционни наркотици е довело до понижени плазмени нива 

на метадон и признаци на отнемане на опиати. Дозата на метадон е 

увеличена средно с 22%, за да се облекчат симптомите на отнемане. 

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци на отнемане и 

тяхната метадонова доза да се увеличава, както е необходимо, за да се 

облекчат симптомите на отнемане.

↓ метадона

Орален контрацептив:
Етинил естрадиол

Повишени плазмени концентрации от ефавиренц; клиничното 
значение не е известно. Потенциалното взаимодействие на 
ефавиренц с перорални контрацептиви не е напълно 
характеризирано. В допълнение към оралните контрацептиви 
трябва да се използва надежден метод за бариерна контрацепция.

↑ етинил естрадиола

а
б

ВижКЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ, Таблици 3 и 4 за величината на установените взаимодействия. 
Тази таблица не е ол инклузив.

Други лекарства:Въз основа на резултатите от проучвания за лекарствени взаимодействия (вж. Таблици 3 и 

4), не се препоръчва коригиране на дозата, когато ефавиренц се прилага със следното: антиациди на 

алуминиев/магнезиев хидроксид, азитромицин, цетиризин, фамотидин, флуконазол, ламивудин, лоразепам, 

нелфинавир , тенофовир дизопроксил фумарат и зидовудин.

Не са провеждани специфични проучвания за лекарствени взаимодействия с ефавиренц и NRTIs, 

различни от ламивудин и зидовудин. Не се очакват клинично значими взаимодействия, тъй като NRTIs 

се метаболизират по различен начин от ефавиренц и е малко вероятно да се конкурират за същите 

метаболитни ензими и пътища на елиминиране.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта 

Канцерогенност:

ламивудин:Дългосрочните проучвания за канцерогенност с ламивудин при мишки и плъхове не показват 

доказателства за канцерогенен потенциал при експозиции до 10 пъти (мишки) и 58 пъти (плъхове) от тези, 

наблюдавани при хора при препоръчваната терапевтична доза за HIV инфекция.
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зидовудин:Зидовудин се прилага перорално в 3 нива на дозиране на отделни групи мишки и плъхове 

(60 женски и 60 мъжки във всяка група). Първоначалните единични дневни дози са 30, 60 и 120 mg/kg/

ден при мишки и 80, 220 и 600 mg/kg/ден при плъхове. Дозите при мишки са намалени до 20, 30 и 40 mg/

kg/ден след ден 90 поради свързана с лечението анемия, докато при плъхове само високата доза е 

намалена до 450 mg/kg/ден на ден 91 и след това до 300 mg/kg/ден на ден 279.

При мишки, 7 късно появяващи се (след 19 месеца) вагинални неоплазми (5 неметастазиращи плоскоклетъчни 

карциноми, 1 плоскоклетъчен папилом и 1 плоскоклетъчен полип) се появяват при животни, на които е приложена най-

високата доза. Един късно появяващ се плоскоклетъчен папилом се появи във влагалището на животно със средна доза. 

При най-ниската доза не са открити вагинални тумори.

При плъхове, 2 късно появяващи се (след 20 месеца), неметастазиращи вагинални плоскоклетъчни карциноми се появяват при 

животни, на които е приложена най-високата доза. При ниска или средна доза при плъхове не се наблюдават вагинални тумори. 

Не са наблюдавани други тумори, свързани с лекарства, нито при двата пола от двата вида.

При дози, които предизвикват тумори при мишки и плъхове, изчислената експозиция на лекарството (измерена 

чрез AUC) е приблизително 3 пъти (мишка) и 24 пъти (плъх) изчислената експозиция при хора при 

препоръчителната терапевтична доза от 100 mg на всеки 4 часа.

Проведени са две проучвания за трансплацентарна канцерогенност при мишки. Едно проучване прилага 

зидовудин в дози от 20 mg/kg/ден или 40 mg/kg/ден от 10-ия ден на бременността до раждането и кърменето, 

като дозирането продължава при потомството в продължение на 24 месеца след раждането. Дозите зидовудин, 

използвани в това проучване, предизвикват експозиция на зидовудин приблизително 3 пъти по-висока от 

очакваната експозиция при хора при препоръчани дози. След 24 месеца при най-високата доза се забелязва 

увеличение на честотата на вагинални тумори без увеличение на туморите в черния дроб или белия дроб или 

който и да е друг орган от двата пола. Тези констатации са в съответствие с резултатите от стандартното орално 

изследване за канцерогенност при мишки, както е описано по-рано. Второ проучване прилага зидовудин в 

максимални поносими дози от 12,5 mg/ден или 25 mg/ден (∼1000 mg/kg телесно тегло при небременни жени

или∼450 mg/kg телесно тегло) на бременни мишки от 12 до 18 дни от бременността. Наблюдава се 

увеличение на броя на туморите в белите дробове, черния дроб и женските репродуктивни пътища при 

потомството на мишки, получаващи по-висока доза зидовудин.

Не е известно колко предсказуеми могат да бъдат резултатите от проучванията за канцерогенност при гризачи 

за хората. ефавиренц:Проведени са дългосрочни проучвания за канцерогенност при мишки и плъхове с 

ефавиренц. Мишките бяха дозирани с 0, 25, 75, 150 или 300 mg/kg/ден в продължение на 2 години. Честотата на 

хепатоцелуларни аденоми и карциноми и белодробни алвеоларни/бронхиоларни аденоми се увеличава над 

фона при жените. При мъжете не се наблюдава повишение на честотата на тумора над фона.
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При проучвания, при които на плъхове е прилаган ефавиренц в дози от 0, 25, 50 или 100 mg/kg/ден в 

продължение на 2 години, не се наблюдава повишение на честотата на тумора над фона. Системната 

експозиция (въз основа на AUCs) при мишки е била приблизително 1,7 пъти тази при хора, получаващи доза от 

600 mg/ден. Експозицията при плъхове е по-ниска от тази при хората. Механизмът на канцерогенния потенциал 

е неизвестен.

Мутагенност:

ламивудин:Ламивудин е бил мутагенен при L5178Y/TK+/- анализ на миши лимфом и кластогенен при 

цитогенетичен анализ, използващ култивирани човешки лимфоцити. Ламивудин е отрицателен при анализ за 

микробна мутагенност, в in vitro тест за клетъчна трансформация, при микроядрено тест на плъхове, при 

цитогенетичен анализ на костен мозък на плъх и в анализ за непланиран синтез на ДНК в черния дроб на плъх.

зидовудин:Зидовудин е бил мутагенен в L5178Y/TK+/- тест за миши лимфом, положителен приинвитротест за клетъчна 

трансформация, кластогенен в цитогенетичен анализ с използване на култивирани човешки лимфоцити и положителен 

при микроядрени тестове при мишки и плъхове след многократни дози. Той е отрицателен при цитогенетично 

проучване при плъхове, на които е дадена еднократна доза.

ефавиренц:В генетичните токсикологични анализи, ефавиренц не показва доказателства за мутагенна или 

кластогенна активност в батерия отинвитроиin vivoпроучвания. Те включват анализи на бактериална мутация в

S. typhimuriumиЕ. coli, анализи на мутация при бозайници в клетки от яйчници на китайски хамстер, анализи на 

хромозомни аберации в човешки лимфоцити от периферна кръв или клетки от яйчници на китайски хамстер, и

in vivoмикронуклеусен анализ на костен мозък на мишка. Като се има предвид липсата на генотоксична 

активност на ефавиренц, не е известно значението на неоплазмите при хора, лекувани с ефавиренц.

Нарушение на плодовитостта:

ламивудин:В проучване на репродуктивните характеристики, ламивудин, прилаган на мъжки и женски 

плъхове в дози до 130 пъти по-високи от обичайната доза за възрастни въз основа на съображения за телесна 

повърхност, не разкрива доказателства за нарушена плодовитост (преценка на степента на зачеване) и никакъв 

ефект върху преживяемостта , растеж и развитие до отбиването на потомството.

зидовудин:Зидовудин, прилаган на мъжки и женски плъхове в дози до 7 пъти по-високи от обичайната доза за 

възрастни въз основа на съображения за телесна повърхност, няма ефект върху фертилитета, оценен по 

степента на зачеване.

ефавиренц:Ефавиренц не уврежда чифтосването или плодовитостта на мъжки или женски плъхове и не повлиява 

спермата на лекуваните мъжки плъхове. Репродуктивните характеристики на потомството, родено от женски плъхове, 

получаващи ефавиренц, не са засегнати. В резултат на бързия клирънс на ефавиренц при плъхове, системно лекарство
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експозициите, постигнати в тези проучвания, са били еквивалентни или по-ниски от тези, постигнати при хора, 

получаващи терапевтични дози ефавиренц.

Бременност:

Ламивудин/зидовудин таблетка: 

Бременност Категория C

Няма адекватни и добре контролирани проучвания на комбинирания продукт при бременни жени. 

Проведени са репродуктивни проучвания с ламивудин и зидовудин при животни (вижте разделите за 

ламивудин и зидовудин по-долу). Таблетките ламивудин/зидовудин трябва да се използват по време на 

бременност само ако потенциалните ползи надвишават рисковете.

ламивудин:

Проучвания за репродукцията с перорално прилаган ламивудин са проведени при плъхове и зайци в дози до 4 

000 mg/kg/ден и 1 000 mg/kg/ден, съответно, произвеждащи плазмени нива до приблизително 35 пъти по-високи 

от дозата на HIV за възрастни. Не са наблюдавани доказателства за тератогенност, дължаща се на ламивудин. 

Доказателство за ранна ембриолетална смъртност се наблюдава при зайци при нива на експозиция, подобни на 

тези, наблюдавани при хора, но няма индикация за този ефект при плъхове при нива на експозиция до 35 пъти по-

високи от тези при хората. Проучвания при бременни плъхове и зайци показват, че ламивудин се пренася върху 

плода през плацентата.

В 2 клинични проучвания, проведени в Южна Африка, фармакокинетичните измервания са извършени върху 

проби от бременни жени, които са получавали ламивудин в началото на 38-та гестационна седмица (10 жени, 

които са получавали 150 mg два пъти дневно в комбинация със зидовудин и 10, които са получавали ламивудин 

300 mg два пъти дневно без други антиретровирусни лекарства) или в началото на 36-та гестационна седмица (16 

жени, които са получавали ламивудин 150 mg два пъти дневно в комбинация със зидовудин). Тези проучвания не 

са проектирани или захранвани, за да предоставят информация за ефикасността.

Фармакокинетиката на ламивудин при бременни жени е подобна на тази, получена след раждането и при 

небременни възрастни. Концентрациите на ламивудин като цяло са сходни в серумните проби от майката, 

новороденото и пъпната връв. При подгрупа от субекти, от които са получени проби от околоплодна течност след 

естествено разкъсване на мембраните, концентрациите на амниотичната течност на ламивудин варират от 1,2 до 

2,5 μg/mL (150 mg два пъти дневно) и 2,1 до 5,2 μg/mL (300 mg два пъти дневно) и обикновено са били по-високи от 

2 пъти над серумните нива на майката (вжНЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).
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зидовудин:Репродуктивните проучвания с перорално прилаган зидовудин при плъхове и зайци в дози до 500 mg/

kg/ден не показват данни за тератогенност на зидовудин. Лечението със зидовудин е довело до ембрио/фетална 

токсичност, което се доказва от повишаване на честотата на фетална резорбция при плъхове, приемани 150 или 

450 mg/kg/ден, и зайци, приемани 500 mg/kg/ден. Дозите, използвани в тератологичните проучвания, са довели 

до пикови плазмени концентрации на зидовудин (след половината от дневната доза) при плъхове 66 до 226 пъти и 

при зайци 12 до 87 пъти, средни стационарни пикови плазмени концентрации при хора (след една шеста от 

дневната доза), постигната с препоръчителната дневна доза (100 mg на всеки 4 часа). В допълнително 

тератологично проучване при плъхове, доза от 3000 mg/kg/ден (много близо до оралната средна смъртоносна 

доза при плъхове от 3, 683 mg/kg) причинява изразена токсичност при майката и увеличаване на честотата на 

малформациите на плода. Тази доза води до пикови плазмени концентрации на зидовудин, 350 пъти по-високи от 

плазмените концентрации при хора. Не са наблюдавани доказателства за тератогенност в този експеримент при 

дози от 600 mg/kg/ден или по-малко. Проведени са две проучвания за канцерогенност при гризачи (вижте 

Карциногенеза, мутагенеза и увреждане на плодовитостта).

Проведено е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при HIV-инфектирани бременни 

жени, за да се определи ползата от зидовудин за превенция на предаването на HIV от майката и плода. Вродени 

аномалии се наблюдават с подобна честота между новородени, родени от майки, получавали зидовудин, и 

новородени, родени от майки, получавали плацебо. Аномалиите са били или проблеми в ембриогенезата 

(преди 14 седмици), или са били разпознати на ултразвук преди или веднага след започване на изследваното 

лекарство.

ефавиренц:Бременност Категория D: Вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Потенциален репродуктивен риск.

Кърмещи майки

Центровете за контрол и превенция на заболяванията препоръчват на заразените с ХИВ майки да не 

кърмят бебетата си, за да избегнат риска след раждането на предаване на ХИВ инфекция.

Поради възможността за предаване на ХИВ и потенциала за сериозни нежелани реакции при 

кърмачета,майките трябва да бъдат инструктирани да не кърмят, ако приемат ламивудин/

зидовудин таблетки, опаковани заедно с ефавиренц.

Не са провеждани специфични проучвания за екскрецията на ламивудин и зидовудин в 

кърмата след дозиране с ламивудин и зидовудин таблетки. Ламивудин и зидовудин се 

екскретират в човешката кърма (вжКЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: Фармакокинетика: 

Кърмещи майки).
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Проучване при кърмещи плъхове, на които е приложен 45 mg/kg ламивудин, показва, че 

концентрациите на ламивудин в млякото са малко по-високи от тези в плазмата. Поради възможността 

за предаване на ХИВ и потенциала за сериозни нежелани реакции при кърмачета, майките трябва да 

бъдат инструктирани да не кърмят, ако приемат таблетки ламивудин/зидовудин. Педиатрична 

употреба

Корекция на дозата на таблетката ламивудин/зидовудин, опакована едновременно с таблетка ефавиренц, не е 

възможна с тази комбинация. Поради това таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките 

ефавиренц, не се препоръчват за пациенти на възраст < 12 години или тези с тегло < 40 kg. Гериатрична 

употреба

Ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетки ефавиренц:Клиничните проучвания на тази 

комбинация не включват достатъчен брой субекти на възраст 65 и повече години, за да се определи дали те 

реагират по различен начин от по-младите субекти. Като цяло подборът на дозата при пациенти в напреднала 

възраст трябва да бъде внимателен, отразявайки по-голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна или 

сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия. Таблетките ламивудин/

зидовудин, опаковани заедно с ефавиренц, не се препоръчват при пациенти с увредена бъбречна или 

чернодробна функция. .

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Съобщените нежелани реакции при ламивудин, зидовудин и ефавиренц са представени по-долу. 

Ламивудин/зидовудин, прилагани като отделни формулировки:В 4 рандомизирани, контролирани 

проучвания на ламивудин 300 mg на ден плюс зидовудин 600 mg на ден са наблюдавани следните избрани 

клинични и лабораторни нежелани реакции (вж. Таблица 7 и Таблица 8).

Таблица 7: Избрани клинични нежелани събития (≥5% честота) в 4 контролирани клинични проучвания

С ламивудин 300 mg/ден и зидовудин 600 mg/ден

Ламивудин 150 mg
два пъти дневно плюс

зидовудин (n=251)
Нежелано събитие

Тяло като цяло
главоболие
Неразположение и умора

Треска или втрисане

35%
27%
10%

Храносмилателни

гадене
диария
Гадене и повръщане
Анорексия и/или намален апетит

33%
18%
13%
10%
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Болка в корема
Коремни спазми
диспепсия

9%
6%
5%

Нервна система
невропатия
Безсъние и други нарушения на съня 
Замаяност
Депресивни разстройства

12%
11%
10%
9%

Дихателни
Назални признаци и симптоми 

Кашлица

20%
18%

Кожа
Кожни обриви 9%

Мускулно-скелетна
Мускулно-скелетна болка
миалгия
Артралгия

12%
8%
5%

Панкреатит е наблюдаван при 9 от 2 613 възрастни пациенти (< 0,3%), които са получавали ламивудин в контролираните 

клинични проучвания.

Избрани лабораторни аномалии, наблюдавани по време на терапията, са изброени в Таблица 8.

Таблица 8: Честоти на избрани лабораторни аномалии сред възрастни при 4 контролирани

Клинични проучвания на ламивудин 300 mg/ден плюс зидовудин 600 mg/ден*

Тест
(Ненормално ниво)

Ламивудин плюс зидовудин
% (н)

Неутропения (ANC<750/mm3) 
Анемия (Hgb<8,0 g/dL)
Тромбоцитопения (тромбоцити <50 000/mm
3) ALT (>5,0 x ULN)
AST (>5,0 x ULN) 
Билирубин (>2,5 x ULN) 
Амилаза (>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 = Горна граница на нормата
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ANC = Абсолютен брой на неутрофилите n 

= Брой оценени пациенти

* Честотата на тези лабораторни аномалии е по-висока при пациенти с леки лабораторни 

аномалии в началото.

Наблюдавани по време на клинична практика:В допълнение към нежеланите събития, съобщени от клинични 

проучвания, следните събития са идентифицирани по време на употребата на ламивудин, зидовудин и/или 

комбинация от ламивудин и зидовудин след одобрение. Тъй като те се съобщават доброволно от популация с 

неизвестен размер, не може да се направи оценка на честотата. Тези събития са избрани за включване поради 

комбинация от тяхната сериозност, честота на съобщаване или потенциална причинно-следствена връзка с 

ламивудин, зидовудин и/или комбинация от ламивудин и зидовудин. Тяло като цяло:Преразпределение/

натрупване на телесни мазнини (вжПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:Преразпределение на мазнините).

сърдечно-съдови:Кардиомиопатия

Ендокринни и метаболитни: Гинекомастия, хипергликемия. 

Стомашно-чревни:Пигментация на устната лигавица, 

стоматит. Общ: Васкулит, слабост.

Хемични и лимфни: Анемия (включително чиста аплазия на червените кръвни клетки и тежки анемии, прогресиращи по 

време на терапията), лимфаденопатия, спленомегалия.

Чернодробна и панкреатична:Лактатна ацидоза и чернодробна стеатоза, панкреатит, обостряне на 

хепатит В след лечение (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Свръхчувствителност:Реакции на сенсибилизация (включително анафилаксия), 

уртикария. Мускулно-скелетна: Мускулна слабост, повишаване на CPK, рабодмиолиза. 

нервен:Парестезия, периферна невропатия, гърчове. дихателни:Ненормални 

дихателни звуци/хрипове.

кожа:Алопеция, еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън. 

ефавиренц:

Най-значимите нежелани реакции, наблюдавани при пациенти, лекувани с ефавиренц, са симптоми на 

нервната система, психиатрични симптоми и обрив. Освен ако не е посочено друго, описаните по-долу 

анализи включват 1008 пациенти, лекувани със схеми, съдържащи ефавиренц, и 635 пациенти, лекувани 

с контролен режим в контролирани проучвания.
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Симптоми на нервната система:Петдесет и три процента от пациентите, получаващи ефавиренц, съобщават 

за симптоми на централната нервна система (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Симптоми на нервната система). 

Таблица 9 изброява честотата на симптомите с различна степен на тежест и дава процентите на прекъсване в 

клиничните проучвания за един или повече от следните симптоми на нервната система: замаяност, безсъние, 

нарушена концентрация, сомнолентност, необичайно сънуване, еуфория, объркване, възбуда, амнезия, 

халюцинации, ступор, ненормално мислене и деперсонализация. Честотите на специфични симптоми на 

централната и периферната нервна система са дадени в Таблица 11.

Таблица 9: Процент на пациентите с един или повече избрани симптоми на нервната системаа, б

Ефавиренц 600 mg Еднократно Контролни групи
(n=635)

%
Процент от пациентите с: Ежедневно (n=1008)

%
Симптоми с всякаква тежест 
Леки симптоми° С

Умерени симптомид

Тежки симптомид

Прекратяване на лечението в 
резултат на симптоми

52.7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
аВключва събития, докладвани независимо от причинно-следствената връзка.

бДанни от проучване 006 и три проучвания от фаза 2/3.

° С„Лека“ = Симптоми, които не пречат на ежедневните дейности на пациента.

д„Умерено“ = Симптоми, които могат да попречат на ежедневните дейности.

д„Тежко“ = Събития, които прекъсват обичайните ежедневни дейности на пациента.

Психиатрични симптоми:Съобщавани са сериозни психиатрични нежелани реакции при пациенти, 

лекувани с ефавиренц. В контролирани проучвания, честотата на специфични сериозни психиатрични 

симптоми сред пациентите, които са получавали ефавиренц или съответно контролни схеми, са тежка 

депресия (2,4%, 0,9%), суицидни мисли (0,7%, 0,3%), опити за нефатално самоубийство (0,5%, 0), агресивно 

поведение (0,4%, 0,5%), параноични реакции (0,4%, 0,3%) и маниакални реакции (0,2%, 0,3%) (вж. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Психиатрични симптоми). Допълнителни психиатрични симптоми, наблюдавани с 

честота >2% сред пациентите, лекувани съответно с ефавиренц или контролни схеми, в контролирани 

клинични проучвания са депресия (19%, 16%), тревожност (13%, 9%) и нервност (7% , 2%).

Кожен обрив: Обривите обикновено са леки до умерени макулопапулозни кожни изригвания, които се появяват през 

първите 2 седмици от започване на терапията с ефавиренц. При повечето пациенти обривът отзвучава при 

продължаване на терапията с ефавиренц в рамките на един месец. Ефавиренц може да се възобнови при пациенти, 

прекъсващи терапията поради обрив. При рестартиране на ефавиренц може да се обмисли употребата на подходящи 

антихистамини и/или кортикостероиди. Ефавиренц трябва да се преустанови при пациенти
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развитие на тежък обрив, свързан с образуване на мехури, десквамация, засягане на лигавицата или треска. Честотата 

на обрива по степен на NCI и процентите на прекратяване на лечението в резултат на обрив са дадени в Таблица 10.

Таблица 10: Процент на пациентите с обрив, възникнал при лечениетоа, б

Описание на обрива
Оценка° С

Ефавиренц 600
mg веднъж дневно

Възрастни

(n=1008)
%

Ефавиренц
Педиатрична

Пациенти

(n=57)
%

Контрол
Групи
Възрастни

(n= 635)
%

Процент от
Пациенти с:

Обрив на всякакъв

клас
Обрив от 1 степен

—

Еритема, сърбеж

26.3 45.6 17.5

10.7 8.8 9.8

Обрив от 2 степен Дифузна макулопапулоза
обрив, суха десквамация

14.7 31.6 7.4
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Обрив от 3 степен Везикулация, влажна
десквамация,
язва
Мултиформен еритем,
Стивънс-Джонсън
синдром, токсичен
епидермална некролиза,
изискваща некроза
хирургия, ексфолиативна

дерматит

0,8 1.8 0.3

Обрив от 4-та степен 0.1 3.5 0,0

Лечение
прекратяване
като резултат от

обрив

— 1.7 8.8 0.3

аВключва събития, докладвани независимо от причинно-следствената връзка.

бДанни от проучване 006 и три проучвания от фаза 2/3.

° ССистема за оценка на NCI.

Както се вижда в Таблица 10, обривът е по-чест при педиатрични пациенти и по-често с по-висока степен 

(т.е. по-тежък) (вж.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

Опитът с ефавиренц при пациенти, които са спрели други антиретровирусни средства от класа на NNRTI, е 

ограничен. Деветнадесет пациенти, които са прекратили лечението с невирапин поради обрив, са лекувани с 

ефавиренц. Девет от тези пациенти са развили лек до умерен обрив, докато са получавали терапия с ефавиренц, 

а двама от тези пациенти са преустановили лечението поради обрив.

Съобщава се за панкреатит, въпреки че не е установена причинно-следствена връзка с ефавиренц. 

Асимптоматично повишаване на нивата на серумната амилаза е наблюдавано при значително по-голям 

брой пациенти, лекувани с ефавиренц 600 mg, отколкото при контролните пациенти (вж.НЕЖЕЛАНИ 

РЕАКЦИИ: Лабораторни аномалии).

Избрани клинични нежелани реакции с умерен или тежък интензитет, наблюдавани при≥ 2% от лекуваните с 

Efavirenz пациенти в две контролирани клинични проучвания са представени в Таблица 11.

Таблица 11: Избрано лечение – спешноаНежелани събития с умерена или тежка интензивност, 

съобщени в≥2% от пациентите, лекувани с ефавиренц в проучвания 006 и ACTG 364

Нежелани събития Проучване 006

LAM-, NNRTI- и протеаза
Инхибиторно-наивни пациенти

Ефавиренцб

+
ZDV/LAM

(n=412)

Проучване ACTG 364
Пациенти с опит с NRTI, NNRTI- и 
протеазни инхибитори

Ефавиренцб

+ Нелфинавир
Ефавиренцб

+
Индинавир

+
Ефавиренцб

+
NRTIs
(n=65)

Нелфинавир

+
NRTIs
(n=66)

Индинавир

(n=415)
ZDV/LAM

(n=401)
+ NRTIs
(n=64)

180 седмици° С 102 седмици° С 76 седмици° С 71,1 седмици° С 70,9 седмици° С 62,7 седмици° С

Тяло като цяло
умора 8% 5% 9% 0 2% 3%
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Болка

Централна и периферна нервна система 
Световъртеж
главоболие
Безсъние
Концентрация
увредена
Ненормално

мечти
Сомнолентност

анорексия
Стомашно-чревни
гадене
Повръщане

диария
диспепсия
Болка в корема
Психиатрични

тревожност

депресия
Нервност
Кожа и придатъци
Обрив

Сърбеж

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%

аВключва нежелани събития, поне вероятно свързани с изследваното лекарство или с неизвестна връзка за Проучване 006. Включва всички 

нежелани събития, независимо от връзката с изследваното лекарство за проучване ACTG 364.

бЕфавиренц се предлага като 600 mg веднъж дневно.

° ССредна продължителност на лечението.

— = Не е посочено.

ZDV = зидовудин, LAM = ламивудин.

Клинични нежелани реакции, наблюдавани при≥ 10% от 57 педиатрични пациенти на възраст от 3 до 16 

години, които са получавали ефавиренц капсули, нелфинавир и един или повече NRTIs, са: обрив (46%), 

диария/хлабави изпражнения (39%), треска (21%), кашлица (16% ), замаяност/замаяност/припадък (16%), 

болка/болка/дискомфорт (14%), гадене/повръщане (12%) и главоболие (11%). Честотата на симптомите на 

нервната система е 18% (10/57). Един пациент е получил обрив от степен 3, двама пациенти са имали 

обрив от степен 4 и пет пациенти (9%) са преустановили лечението поради обрив (вж. ПРЕДПАЗНИ 

МЕРКИ: Кожен обривиПедиатрична употреба). Постмаркетингов опит

Тяло като цяло:алергични реакции, астения, преразпределение/натрупване на телесни мазнини (вж ПРЕДПАЗНИ 

МЕРКИ: Преразпределение на мазнините)

Централна и периферна нервна система:нарушена координация, атаксия, конвулсии, 

хипестезия, парестезия, невропатия и тремор

ендокринни:гинекомастия
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Стомашно-чревни:запек, малабсорбция 

сърдечно-съдови:зачервяване, сърцебиене

Черен дроб и жлъчна система:повишаване на чернодробните ензими, чернодробна 

недостатъчност, хепатит Метаболитни и хранителни:хиперхолестеролемия, 

хипертриглицеридемия Мускулно-скелетна:артралгия, миалгия, миопатия

психиатрична:агресивни реакции, възбуда, заблуди, емоционална лабилност, мания, невроза, параноя, 

психоза, самоубийство

дихателни:диспнея

Кожа и придатъци:мултиформен еритем, нарушения на ноктите, фотоалергичен дерматит, обезцветяване на 

кожата, синдром на Стивънс-Джонсън

Специални сетива:ненормално зрение, шум в 

ушите Лабораторни аномалии

Избрани лабораторни аномалии от степен 3-4, докладвани в≥ 2% от лекуваните с ефавиренц пациенти в две клинични 

проучвания са представени в Таблица 12.

Таблица 12: Избрани лабораторни аномалии от степен 3-4, докладвани в≥2% от пациентите, 

лекувани с ефавиренц в проучвания 006 и ACTG 364

Проучване 006

LAM-, NNRTI- и
Протеаза

Инхибиторно-наивни пациенти

Проучване ACTG 364
NRTI-опит,

NNRTI- и протеаза
Инхибиторно-наивни пациенти

Ефавиренца

+
Нелфинавир

Ефавиренца

+
ZDV/LAM

(n=412)

Ефавиренца

+
Индинавир

(n=415)

Индинавир +
ZDV/LAM

Ефавиренца

+ NRTIs
Нелфинавир

+ NRTIs
(n=66)Променлива (n=401) + NRTIs (n=65)

Лимит (n=64)
76 седмициб 70.9

седмициб

62.7
седмициб180

седмициб

102
седмициб

71.1
седмициб
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Химия
ALT
AST

GGT° С

амилаза
глюкоза

> 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%

Триглицеридид 9% 6% 6% 11% 8% 17%

хематология
Неутрофили <750/мм3 10% 3% 5% 2% 3% 2%

аЕфавиренц се предлага като 600 mg веднъж дневно.

бСредна продължителност на лечението.

° СИзолираните повишения на GGT при пациенти, получаващи ефавиренц, може да отразяват ензимна индукция, която не е свързана с чернодробна 

токсичност.

дНе на гладно.

ZDV = зидовудин, LAM = ламивудин. ULN = Горна граница на нормата. ALT = аланин аминотрансфераза. AST = 

аспартат аминотрансфераза. GGT = гама-глутамилтрансфераза.

Чернодробните функционални тестове трябва да се проследяват при пациенти с анамнеза за 

хепатит В и/или С. В дългосрочния набор от данни от Проучване 006, 137 пациенти, 

лекувани със схеми, съдържащи ефавиренц (средна продължителност на терапията, 68 

седмици) и 84 лекувани с контролен режим (средна продължителност, 56 седмици) са били 

серопозитивни при скрининг за хепатит В (положителен повърхностен антиген) и/или С 

(положителен за хепатит С антитяло). Сред тези ко-инфектирани пациенти, повишения на 

AST до повече от пет пъти ULN се развиват при 13% от пациентите в ръцете на ефавиренц и 

7% от тези в контролното рамо, а повишения на ALT до повече от пет пъти ULN се развиват 

при 20% от пациентите в ръцете на ефавиренц и 7% от пациентите в контролното рамо. 

Сред ко-инфектираните пациенти,ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

липиди:При някои неинфектирани доброволци, получаващи ефавиренц, са наблюдавани 

увеличения от изходното ниво на общия холестерол с 10-20%. При пациенти, лекувани с 

ефавиренц + зидовудин + ламивудин, са наблюдавани повишения от изходното ниво на общия 

холестерол и HDL с приблизително 20% и 25% съответно. При пациенти, лекувани с ефавиренц + 

индинавир, са наблюдавани повишения от изходното ниво на холестерола на гладно и HDL с 

приблизително 40% и 35% съответно. Нива на общия холестерол не на гладно ≥240 mg/dL и ≥300 

mg/dL са докладвани съответно при 34% и 9% от пациентите, лекувани с ефавиренц + зидовудин + 

ламивудин, съответно 54%   и 20% от пациентите, лекувани с ефавиренц + индинавир и 28%
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и съответно 4% от пациентите, лекувани с индинавир + зидовудин + ламивудин. Ефектите на 

ефавиренц върху триглицеридите и LDL не са добре характеризирани, тъй като пробите са взети 

от пациенти, които не са на гладно. Клиничното значение на тези находки е неизвестно (вж 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

Взаимодействие с канабиноиден тест: Ефавиренц не се свързва с канабиноидните рецептори. Наблюдавани са 

фалшиви положителни резултати от теста за канабиноид в урината при не-инфектирани с ХИВ доброволци, 

получаващи ефавиренц, когато Microgenics CEDIA®DAU Multi-Level THC анализ беше използван за скрининг. 

Отрицателни резултати бяха получени, когато беше извършено по-специфично потвърждаващо тестване с 

газова хроматография/масспектрометрия.

От трите анализирани анализа (Mycrogenics CEDIA DAU Multi-Level THC assay, Cannabinoid Enzyme 

Immunoassay [Diagnostic Reagents, Inc] и AxSYM®Cannabinoid Assay), само многостепенният THC анализ на 

Microgenics CEDIA DAU показа фалшиво положителни резултати. Другите два анализа дадоха истински 

отрицателни резултати. Ефектите на ефавиренц върху канабиноидните скринингови тестове, различни 

от тези три, са неизвестни. Трябва да се свържете с производителите на канабиноидни анализи за 

допълнителна информация относно използването на техните анализи при пациенти, получаващи 

ефавиренц.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Ламивудин 150 mg/Зидовудин 300 mg Таблетки, опаковани заедно с таблетки ефавиренц:Няма 

известен антидот за ламивудин, зидовудин или ефавиренц.

ламивудин:Докладван е един случай на възрастен, погълнал 6 грама ламивудин; не са отбелязани клинични 

признаци или симптоми и хематологичните изследвания остават нормални. Тъй като незначително количество 

ламивудин е отстранено чрез (4-часова) хемодиализа, непрекъсната амбулаторна перитонеална диализа и 

автоматизирана перитонеална диализа, не е известно дали продължителната хемодиализа би осигурила 

клинична полза при случай на предозиране с ламивудин.

зидовудин:Има съобщения за остро предозиране на зидовудин при педиатрични пациенти и 

възрастни. Те включват експозиции до 50 грама. Единствените последователни находки са гадене и 

повръщане. Други съобщени събития включват главоболие, замаяност, сънливост, летаргия, объркване 

и 1 доклад за голям припадък. Хематологичните промени са преходни. Всички пациенти са се 

възстановили. Хемодиализата и перитонеалната диализа изглежда имат незначителен ефект върху 

отстраняването на зидовудин, докато елиминирането на неговия първичен метаболит, GZDV, се засилва.

ефавиренц:Някои пациенти, случайно приемащи 600 mg два пъти дневно, съобщават за повишени 

симптоми на нервната система. Един пациент е имал неволни мускулни контракции.
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Лечението на предозиране с ефавиренц трябва да се състои от общи поддържащи мерки, включително проследяване на 

жизнените показатели и наблюдение на клиничния статус на пациента. Прилагането на активен въглен може да се 

използва за подпомагане на отстраняването на неабсорбираното лекарство. Няма специфичен антидот при предозиране 

с ефавиренц. Тъй като ефавиренц се свързва силно с протеини, е малко вероятно диализата да отстрани значително 

лекарството от кръвта.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Ефектът на храната върху усвояването на таблетката ламивудин/зидовудин и ефавиренц не 

е оценен. Поради това таблетката ламивудин/зидовудин, опакована заедно с ефавиренц, 

трябва да се приема на гладно.

Възрастни и юноши:

Препоръчителната перорална доза за възрастни и юноши (≥ 12 години) с тегло ≥40 kg е една 

таблетка ламивудин/зидовудин (150 mg/300 mg), приемана два пъти дневно.

Препоръчителната доза ефавиренц е една таблетка (600 mg), приемана веднъж дневно на празен 

стомах, за предпочитане преди лягане.Повишените концентрации на ефавиренц, наблюдавани след 

прием на ефавиренц с храна, могат да доведат до увеличаване на честотата на нежеланите събития (вж.

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: Ефект на храната върху оралната абсорбция).Дозирането преди лягане 

може да подобри поносимостта на симптомите на нервната система (вжПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Симптоми 

на нервната система, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Информация за пациенти,иНЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Педиатрия

Таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките ефавиренц, не се препоръчват за 

педиатрични пациенти< 12-годишна възраст или при педиатрични пациенти с тегло <40 kg.

гериатрия

Въпреки че не се препоръчват специфични промени в дозировката, трябва да се внимава, когато 

таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките ефавиренц, се прилагат на 

гериатрични пациенти (> 65 години).

Бъбречно увреждане и чернодробно увреждане

Таблетки ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетки ефавиренцсане се препоръчва за 

пациенти с бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 50mL/min) или за пациенти на хемодиализа 

или с нарушена чернодробна функция.

Мониторинг:
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зидовудин:Хематологичната токсичност изглежда е свързана с резерва на костния мозък преди лечението и с 

дозата и продължителността на терапията. При пациенти с слаб костномозъчен резерв, особено при пациенти с 

напреднало симптоматично HIV заболяване, се препоръчва често проследяване на хематологичните показатели 

за откриване на сериозна анемия или неутропения. Прекъсване на дозата, прекратяване на дозата и/или 

кръвопреливане може да се наложи при пациенти, които развиват значителна анемия. При пациенти, които 

изпитват хематологична токсичност, намаляването на хемоглобина може да настъпи още след 2 до 4 седмици, а 

неутропенията обикновено настъпва след 6 до 8 седмици.

Ако възстановяването на костния мозък настъпи след прекъсване на дозата, възобновяването на терапията може да е подходящо, 

като се използват допълнителни мерки като епоетин алфа в препоръчани дози, в зависимост от хематологичните показатели като 

серумно ниво на еритропоетин и поносимост от пациента.

При пациенти, които изпитват изразена анемия, докато получават хронично едновременно приложение на 

таблетки ламивудин/зидовудин и някои други лекарства (напр. флуконазол, валпроева киселина), може да се 

обмисли прекъсване на дозата на ламивудин/зидовудин таблетки.

При пациенти, които се нуждаят от прекратяване на лечението със зидовудин поради хематологична 

токсичност(и), лечението с ламивудин/зидовудин таблетки трябва да се преустанови.

КАК СЕ ДОСТАВЯ

Ламивудин/Зидовудин таблетки.Всяка таблетка съдържа 150 mg ламивудин и 300 mg зидовудин,е 

бели до почти бели филмирани таблетки с овална форма с релефно LZ от едната страна и гладки от 

другата страна. 60 таблетки са опаковани в 85ml HDPE контейнер с откъсваща се капачка Ефавиренц 

таблетки. Всяка таблетка, съдържаща 600 mg ефавиренц, е мръсно бяла, с форма на капсула, 

филмирана таблетка, гладка от двете страни. 30 таблетки са опаковани в 50 ml HDPE контейнери с 

откъсваща се капачка с EPE (експандиран полиетилен) пълнител от пяна.

Един контейнер от всеки е съвместно опакован в отпечатана картонена кутия. 

Съхранение:

Ламивудин/зидовудин таблетки:

Съхранявайте при 20° до 25° C (68° до 77° F) [вижте USP контролирана стайна температура]. Пазете от светлина. 

Съхранявайте всички лекарства далеч от деца.

ефавиренц:

Таблетките Efavirenz трябва да се съхраняват при 20° до 25° C (68° до 77° F) [вижте USP контролирана стайна 

температура]. Пазете от светлина. Съхранявайте всички лекарства далеч от деца.

Произведен от:

STRIDES ARCOLAB LIMITED,
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАКЕТА НА ПАЦИЕНТА

Ламивудин (150 mg)/Зидовудин (300 mg) Таблетки, опаковани заедно с Ефавиренц (600 

mg) Таблетки

ТРЕВОГА:

Таблетки ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетки ефавиренц. Моля, прочетете 

също раздела „Кой не трябва да приема таблетки Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с 

таблетки Efavirenz“.

Научете за лекарствата, които НЕ трябва да се приемат с

Прочетете внимателно тази опаковка за пациенти, преди да започнете да приемате комбинацията от 

таблетки ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките Efavirenz, и всеки път, когато 

получите пълнител, тъй като може да има нова информация, която се предоставя. Тази информация 

не замества необходимостта от разговор с Вашия лекар. Вие и Вашият лекар трябва да обсъдите 

таблетките Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с Ефавиренц таблетки, относно тези лекарства, 

когато започнете да приемате Вашето лекарство и при редовни прегледи. Трябва да останете под 

наблюдението на лекар, докато използвате тези лекарства. Трябва да се консултирате с Вашия лекар, 

преди да направите каквито и да е промени в лекарствата си, освен при някое от специалните 

обстоятелства, описани по-долу, относно обриви или проблеми с черния дроб.

Каква важна информация и други нежелани реакции трябва да знам за таблетките 

ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките ефавиренц?

Ламивудин/зидовудин таблетка може да причини 

Лактатна ацидоза и чернодробни проблеми

Някои лекарства за ХИВ, включително таблетки ламивудин/зидовудин, могат да причинят рядко, но 

сериозно състояние, наречено лактатна ацидоза с уголемяване на черния дроб (хепатомегалия).

Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако получите следните симптоми:

• гадене, повръщане или необичаен или неочакван стомашен дискомфорт;

• слабост и умора;

• недостиг на въздух;

• слабост в ръцете и краката;

• пожълтяване на кожата или очите;

• или болка в горната част на стомаха.
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Това може да са ранни симптоми на лактатна ацидоза или чернодробни проблеми. Жените 

(включително бременни жени), хората с наднормено тегло и хората, които са приемали лекарства за 

ХИВ като ламивудин и зидовудин за дълго време, имат по-висок шанс за развитие на лактатна 

ацидоза и уголемяване на черния дроб. Лактатната ацидоза е спешна медицинска помощ и трябва да 

се лекува в болница. В някои случаи това състояние може да причини смърт

Влошаване на инфекцията с вируса на хепатит В (HBV).

Пациенти с HBV инфекция, които приемат таблетки ламивудин/зидовудин и след това ги спират, могат да 

получат „пристъпи“ на хепатита си. „Избухване“ е, когато болестта внезапно се връща по по-лош начин от 

преди. Ако имате HBV инфекция, Вашият лекар трябва внимателно да следи чернодробната Ви функция в 

продължение на няколко месеца след спиране на ламивудин/зидовудин таблетки. Може да се наложи да 

приемате анти-HBV лекарства.

Хематологична токсичност

Таблетките ламивудин/зидовудин се свързват с хематологична токсичност, включително 

неутропения (нисък брой на една от белите клетки) и тежка анемия, особено при пациенти с 

напреднало HIV заболяване. Продължителната употреба на таблетки ламивудин/зидовудин се 

свързва със симптоматична миопатия (мускулни проблеми).

Употреба със схеми на базата на интерферон и рибавирин

Влошаване на чернодробното заболяване (понякога водещо до смърт) е настъпило при 

пациенти, заразени както с ХИВ, така и с хепатит С инфекция, които приемат лекарства против 

ХИВ и също са лекувани за хепатит С инфекция с интерферон със или без рибавирин. Ако 

приемате ламивудин/зидовудин таблетки, както и интерферон със или без рибавирин и имате 

нежелани реакции, не забравяйте да информирате Вашия лекар.

Промени в телесните мазнини

Промени в телесните мазнини се развиват при някои пациенти, приемащи анти-ХИВ лекарства. Тези 

промени могат да включват увеличено количество мазнини в горната част на гърба и шията („биволска 

гърбица“), в гърдите и около багажника. Може да се случи и загуба на мазнини от краката, ръцете и лицето. 

Причината и дългосрочните последици за здравето от тези промени в мазнините не са известни.
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Ако получите някоя от следните сериозни нежелани реакции, спрете приема на тази комбинация

ламивудин и зидовудин и потърсете спешна медицинска помощ или незабавно 

уведомете Вашия лекар:

алергична реакция (затруднено дишане; затваряне на гърлото; подуване на устните, езика или 

лицето; или копривна треска);

мускулна болка или слабост; или

периферна невропатия (увреждане на нервите), което може да причини изтръпване, изтръпване или болка.

По-вероятно е да се появят други, по-малко сериозни нежелани реакции.

о
о
о
о
о
о
о

леко гадене, повръщане, диария или намален апетит; 

главоболие;

световъртеж;

депресия/тревожност

миалгия

треска

безсъние

Могат да се появят и странични ефекти, различни от изброените тук. Говорете с Вашия лекар за всеки страничен 

ефект, който изглежда необичаен или който е особено притеснителен.

Ефавиренц може да причини

Най-значимите нежелани реакции, наблюдавани при пациенти, лекувани с ефавиренц, са симптоми 

на нервната система, сериозни психиатрични симптоми и кожен обрив.

Симптоми на нервната система: замаяност, безсъние, нарушена концентрация, сомнолентност, 

необичайно сънуване, еуфория, обърканост, възбуда, амнезия, халюцинации, ступор, 

необичайно мислене и деперсонализация.

Сериозни психични проблеми:Малък брой пациенти изпитват тежка депресия, странни мисли или 

гневно поведение, докато приемат ефавиренц. Някои пациенти имат мисли за самоубийство, а някои 

действително са се самоубили. Тези проблеми са склонни да се появяват по-често при пациенти, 

които са имали психични заболявания. Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако смятате, че имате 

тези психиатрични симптоми, за да може Вашият лекар да реши дали трябва да продължите да 

приемате ефавиренц.
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Промени в телесните мазнини

Промени в телесните мазнини се развиват при някои пациенти, приемащи анти-ХИВ лекарства. Тези 

промени могат да включват увеличено количество мазнини в горната част на гърба и шията („биволска 

гърбица“), в гърдите и около багажника. Може да се случи и загуба на мазнини от краката, ръцете и лицето. 

Причината и дългосрочните последици за здравето от тези промени в мазнините не са известни.

Чести нежелани реакции:Много пациенти имат замаяност, проблеми със съня, сънливост, 

проблеми с концентрацията и/или необичайни сънища по време на лечение с ефавиренц. Тези 

нежелани реакции могат да бъдат намалени, ако приемате ефавиренц преди лягане на празен 

стомах. Те също така са склонни да изчезнат, след като сте приемали лекарството в продължение на 

няколко седмици. Ако имате тези често срещани нежелани реакции, като виене на свят, това не 

означава, че ще имате и сериозни психиатрични проблеми, като тежка депресия, странни мисли или 

гневно поведение. Информирайте незабавно Вашия лекар, ако някоя от тези нежелани реакции 

продължи или ако Ви безпокои. Възможно е тези симптоми да са по-тежки

ако ефавиренц се използва с алкохол или променящи настроението (улични) лекарства.

Ако сте замаяни, имате проблеми с концентрацията или сте сънливи, избягвайте дейности, които могат да 

бъдат опасни, като шофиране или работа с машини.

Обривът по кожата е често срещан. Обривите обикновено изчезват без промяна в лечението. При малък 

брой пациенти обривът може да бъде сериозен. Ако развиете обрив, незабавно се обадете на Вашия лекар. 

Обривът може да бъде сериозен проблем при някои деца. Кажете незабавно на лекаря на детето си, ако 

забележите обрив или други нежелани реакции, докато детето Ви е на лечение с ефавиренц.

Други често срещани нежелани реакции включват умора, стомашно разстройство, повръщане и диария. Уведомете Вашия 

лекар или доставчик на здравни услуги, ако забележите някакви нежелани реакции, докато приемате ефавиренц.

Свържете се с Вашия лекар преди да спрете ефавиренц поради нежелани реакции или по друга 

причина.

Това не са единствените нежелани реакции, възможни при употребата на ефавиренц. Посъветвайте се с Вашия 

лекар или фармацевт за по-пълен списък на нежеланите реакции на ефавиренц и всички лекарства, които ще 

приемате.
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Какво представляват таблетките Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетките Efavirenz?

Таблетките ламивудин/зидовудин са комбинация от две лекарства, ламивудин и зидовудин. И 

ламивудин, и зидовудин са вид лекарство против ХИВ, наречено „нуклеозиден инхибитор на 

обратната транскриптаза (NRTI). Ефавиренц таблетки е вид лекарство против ХИВ, наречено 

„ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI). Това са лекарства с рецепта, 

използвани за лечение на вируса на човешкия имунодефицит тип 1 (HIV-1), вируса, който 

причинява СПИН (Синдром на придобита имунна недостатъчност). NNRTIs не се използват при 

лечението на инфекция с човешки имунодефицитен вирус тип 2 (HIV-2).

Как действат таблетките Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетките Efavirenz?

Когато се използва заедно, комбинацията от таблетки Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с 

таблетки Efavirenz, може да помогне за намаляване на количеството на ХИВ в кръвта Ви (наречено 

„вирусен товар“) и да увеличи броя на CD4 (Т) клетките. ХИВ инфекцията унищожава CD4 (Т) клетките, 

които са важни за имунната система. Имунната система помага в борбата с инфекцията. 

Намаляването на количеството ХИВ и увеличаването на броя на CD4 (Т) клетките може да подобри 

имунната ви система и може да намали риска от смърт или инфекции, които могат да се случат, 

когато имунната ви система е слаба.

Лекуват ли ламивудин/зидовудин таблетки, опаковани заедно с таблетките Efavirenz, лекуват ХИВ 

или СПИН?

Таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките Efavirenz, не лекуват ХИВ 

инфекция или СПИН.Не знаем дали таблетките Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетките 

Efavirenz, ще ви помогнат да живеете по-дълго или да имате по-малко от медицинските проблеми, които 

хората получават с ХИВ или СПИН, като други инфекции. Продължете да посещавате редовно Вашия лекар 

и да съобщавате за всички възникнали медицински проблеми.

Ламивудин/зидовудин таблетки, опаковани заедно с таблетките Efavirenz, намаляват ли риска 

от предаване на ХИВ на други?

Таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките Efavirenz, не намаляват 

риска от предаване на ХИВ на други хора чрез сексуален контакт, споделяне на игли,
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или да сте изложени на вашата кръв.За вашето здраве и здравето на другите е важно винаги да 

практикувате безопасен секс, като използвате латекс или полиуретанов презерватив или друг бариерен 

метод, за да намалите вероятността от сексуален контакт със сперма, вагинални секрети или кръв. Никога 

не използвайте повторно и не споделяйте мръсни игли.

Попитайте Вашия лекар, ако имате въпроси относно това как да предотвратите предаването на ХИВ на 

други хора.

Кой не трябва да приема таблетки Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетки 

Efavirenz?

Заедно с Вашия лекар трябва да решите дали приемането на таблетки Lamivudine/Zidovudine, 

опаковани заедно с Efavirenz таблетки, е подходящо за Вас.

Не приемайте ламивудин/зидовудин таблетки, опаковани заедно с ефавиренц таблетки, ако:

• сте алергични към някоя от съставките, включително активните съставки 

ламивудин, зиодовудин и ефавиренц, и неактивните съставки (вж. неактивни 

съставкив края на тази листовка). Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако 

смятате, че сте имали алергична реакция към някоя от тези съставки.

• приемайте определени лекарства (вжМога ли да приемам други лекарства?за списък с 

лекарства.), тъй като може да получите сериозни нежелани реакции.

• са под 12 години или тежат по-малко от 88 паунда (40 кг).

Също така не рестартирайте тези лекарства, след като се възстановите от страничните ефекти на тези 

лекарства, като сериозни психиатрични проблеми, лактатна ацидоза или проблеми с черния дроб 

или кожни реакции, възникнали, когато сте приемали тези лекарства без съвета на Вашия лекар.
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Какво трябва да кажа на лекаря си, преди да приема тези лекарства?

Преди да приемете таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с ефавиренц, уведомете Вашия 

лекар, ако:

о
о
о
о
о

имате бъбречно заболяване или сте на диализа;

имате чернодробно заболяване или сте имали хепатит (възпаление на черния дроб); някога 

са имали психично заболяване или са употребявали наркотици или алкохол; имате кожни 

заболявания, като обрив;

някога сте имали гърчове или приемате лекарства за гърчове (например фенитоин, 

карбамазепин или фенобарбитал). Вашият лекар може да иска да проверява нивата 

на лекарството в кръвта Ви от време на време;

сте бременна, планирате да забременеете или кърмите.о

Как трябва да приемам таблетки Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетки 

Efavirenz? Как да ги съхранявам?

• Трябва да приемате таблетки Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетки 

Efavirenz, на празен стомах, за предпочитане преди лягане.

• Приемът на таблетките Efavirenz с храна увеличава количеството на лекарството в тялото Ви, 

което може да увеличи честотата на нежеланите реакции.

• Приемът на таблетките Efavirenz преди лягане прави някои странични ефекти по-малко 

обезпокоителни.

Възрастни и юноши
Препоръчителната перорална доза за възрастни и юноши на възраст над 12 години с 

тегло над или равно на 40 kg (88 паунда) е:

• Една таблетка ламивудин/зидовудин (150 mg/ 300 mg) два пъти дневно. 

Таблетките ламивудин/зидовудин трябва да се приемат на всеки 12 часа на 

празен стомах И

• една таблетка Efavirenz (600 mg), приемана веднъж дневно на празен стомах, преди 

лягане.
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Педиатрия

Таблетките ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките Efavirenz, не се 

препоръчват за педиатрични пациенти на възраст под 12 години или тези с тегло под 

40 kg (88 паунда).

Съхранявайте таблетките Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетките Efavirenz при стайна 

температура, между 20° до 25° C (68° до 77° F). Изхвърлете лекарства, които вече не са необходими 

или с изтекъл срок на годност. Съхранявайте всички лекарства далеч от деца и домашни любимци. НЕ 

съхранявайте тези лекарства на влажно място като аптечка в банята или близо до кухненската мивка.

Какво ще стане, ако пропусна доза?

Не пропускайте никакви дози таблетки Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетки Efavirenz. 

Ако забравите да приемете тези лекарства, вземете ги възможно най-скоро. Ако е почти време за 

следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не 

удвоявайте следващата доза.

Какво трябва да направя, ако някой е взел предозиране на таблетки ламивудин/

зидовудин, опаковани заедно с таблетките Efavirenz?

Ако подозирате, че вие   или някой друг сте приели предозиране на таблетки ламивудин/

зидовудин, опаковани заедно с ефавиренц таблетки, незабавно потърсете медицинска помощ. 

Свържете се с лекар или център за контрол на отравянията.

Мога ли да приемам други лекарства с ламивудин/зидовудин таблетки, опаковани едновременно с 

таблетките Efavirenz?

Други лекарства могат да взаимодействат с тези лекарства, което води до намалена ефективност и/

или странични ефекти. Говорете с Вашия лекар и фармацевт, преди да приемете други лекарства, 

отпускани по лекарско предписание или без рецепта, включително витамини, минерали и билкови 

продукти, включително жълт кантарион (hypericum perforatum), по време на лечението. Понякога ще 

се появят сериозни нежелани реакции, ако приемате ламивудин/зидовудин таблетки заедно с 

ефавиренц таблетки с определени лекарства.
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Не приемайте Epivir®(Ламивудин, 3TC), Ретровир®(Зидовудин, AZT, ZDV, 

азидотимидин), Combivir®(ламивудин и зидовудин), Epzicom®(абакавир сулфат и 

ламивудин), Тризивир®(абакавир сулфат, ламивудин и зидовудин) или Sustiva®

(ефавиренц), докато приемате ламивудин/зидовудин таблетки, опаковани заедно с 

ефавиренц таблетки. Някои от тези лекарства вече са в таблетки Lamivudine/Zidovudine, 

опаковани заедно с таблетки Efavirenz.

Следните лекарства трябва да се избягват, когато приемате комбинацията от 

ламивудин/зидовудин таблетки:

Триметоприм (TMP) 160 mg/сулфаметоксазол (SMX) 800 mg може да повиши 

нивата на ламивудин в кръвта

Залцитабин - може да повлияе на действието на ламивудин.

Едновременното приложение на ганцикловир, интерферон-алфа и други потискащи костния 

мозък или противоракови средства може да увеличи хематологичната токсичност на 

зидовудин.

Употребата на ламивудин/зидовудин таблетки заедно със ставудин трябва да се избягва, тъй като 

ставудин може да повлияе на действието на зидовудин. По същия начин трябва да се избягват 

доксорубицин или рибавирин, тъй като тези лекарства също могат да повлияят на действието на 

зидовудин.

Употреба със схеми, базирани на интерферон и рибавирин.Влошаване на чернодробното 

заболяване (понякога водещо до смърт) е настъпило при пациенти, заразени както с HIV-1 

инфекция, така и с инфекция с хепатит C, които приемат анти-HIV лекарства и също са лекувани 

за хепатит C с интерферон със или без рибавирин. Ако приемате ламивудин/зидовудин 

таблетки, както и интерферон със или без рибавирин и имате нежелани реакции, не 

забравяйте да уведомите Вашия лекар

Ефавиренц таблетки:

Следните лекарства могат да причинят сериозни и животозастрашаващи нежелани реакции, когато се 

приемат с ефавиренц. Ти трябванеприемайте някое от тези лекарства, докато приемате ефавиренц:

• Хисманал®(астемизол)
• Васкор®(бепридил)

• Пропулсид®(цизаприд)

• Запознат®(мидазолам)

• Orap®(пимозид)
• Халсион®(триазолам)

• Лекарства против ерго (например, вигрена®и Кафергот®)
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Следното лекарство трябванеда се приема с ефавиренц, тъй като може да загуби ефекта си или може 

да увеличи вероятността от нежелани реакции от ефавиренц:

• Vfend®(вориконазол). Някои дози вориконазол могат да се приемат едновременно с по-ниска 

доза ефавиренц, но първо трябва да се консултирате с Вашия лекар.

• жълт кантарион (Hypericum perforatum)

Следните лекарства може да се наложи да бъдат заменени с друго лекарство, когато се приемат с 

ефавиренц:

• Fortovase®, Invirase®(саквинавир)
• Биаксин®(кларитромицин)

• Карбатрол®, Тегретол®(карбамазепин)

• Споранокс®(итраконазол)

Следните лекарства може да изискват промяна в дозата на Efavirenz или на другото 
лекарство:

• Блокери на калциевите канали като Cardizem®или Тиазак®(дилтиазем), Covera HS®или 
Isoptin SR®(верапамил) и други.

• Лекарствата за понижаване на холестерола Lipitor®(аторвастатин), ПРАВАХОЛ®

(правастатин) и Zocor®(симвастатин).
• Криксиван®(индинавир)

• Калетра®(лопинавир/ритонавир)

• метадон
• микобутин®(рифабутин)

• РЕЯТАЗ®(атазанавир сулфат). Ако приемате Efavirenz и REYATAZ, трябва да 
приемате и Norvir®(ритонавир).

• Рифадин®(рифампин) или рифампин-съдържащите лекарства Rifamate®и Рифатер®.

• Золофт®(сертралин)

Това не са всички лекарства, които могат да причинят проблеми, ако приемате ефавиренц. Не 

забравяйте да кажете на Вашия лекар или фармацевт за всички други лекарства, витамини, добавки 

или билкови препарати, които приемате.
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Какво ще кажете за бременността и кърменето (кърмене)?

Жени, приемащи таблетки Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетки Efavirenz, не 

трябва да забременяват. Сериозни вродени дефекти са наблюдавани при потомството на 

животни и жени, лекувани с ефавиренц по време на бременност. Не е известно дали 

ефавиренц е причинил тези дефекти.Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте 

бременна.Също така говорете с Вашия лекар, ако искате да забременеете.

Жените не трябва да разчитат само на хормонален контрол на раждаемостта, като хапчета, инжекции, 

пластири или импланти, тъй като таблетките Efavirenz могат да направят тези контрацептиви 

неефективни. Жените трябва да използват надеждна форма на бариерно свиване, като презерватив 

или диафрагма, дори ако използват и други методи за контрол на раждаемостта.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) препоръчват майките с ХИВне

кърмят, защото могат да предадат ХИВ през млякото си на бебето. Ето защо не кърмете 

бебе, докато приемате таблетки Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с таблетки 

Efavirenz. Също така, ефавиренц може да премине през майчиното мляко и да причини 

сериозно увреждане на бебето. Говорете с Вашия лекар, ако кърмите. Може да се наложи да 

спрете кърменето или да използвате друго лекарство.

Главна информация

Не използвайте тези лекарства за състояние, за което не е предписано. Не давайте тези 

лекарства на други хора, дори ако те имат същото състояние, което имате и вие. Може да 

им навреди.

Тази информация за пакета за пациента обобщава най-важната информация за таблетките 

ламивудин/зидовудин, опаковани заедно с таблетките Efavirenz. Ако имате въпроси или притеснения, 

или искате повече информация относно таблетките Lamivudine/Zidovudine, опаковани едновременно 

с Efavirenz, Вашият лекар или Вашият фармацевт разполагат с пълната информация за предписване, 

на която се основава тази листовка. Може да искате да го прочетете и да го обсъдите с Вашия лекар 

или друг медицински специалист. Не забравяйте, че нито едно писмено резюме не може да замени 

внимателната дискусия с Вашия лекар.
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Какви са съставките на таблетките Lamivudine/Zidovudine, опаковани заедно с 

таблетките Efavirenz?

Активни съставки:ламивудин, зидовудин и ефавиренц.

Неактивни съставки:

Ламивудин/зидовудин таблетки:Неактивните съставки в таблетката ламивудин/

зидовудин включват микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, повидон, 

колоиден силициев диоксид, талк, магнезиев стеарат, цвят Opadry бял (Y-1-7000), 

пречистена вода и изопропилов алкохол. Opadry white съдържа хидрокси пропил 

метилцелулоза 2910/хипромелоза 5cP, титанов диоксид, полиетилен гликол 400 (макрогол).

Ефавиренц таблетки:Неактивните съставки в таблетката ефавиренц включват 

кроскармелоза натрий, хидроксипропил целулоза, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, 

микрокристална целулоза и натриев лаурил сулфат. Филмовото покритие съдържа Opadry®

Кафяв. Опадри®Кафявото съдържа HPMC 2910/хипромелоза, титанов диоксид, макрогол/

PEG 400, жълт железен оксид, червен железен оксид и черен железен оксид.

За допълнителна информация се свържете 

със Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, Opp. IIMB

Bannerghatta Road,

Бангалор-560076, Индия

Biaxin е търговска марка на Abbott Laboratories. Diflucan е търговска марка на Pfizer, Inc. 

Mycobutin е търговска марка на Pharmacia & Upjohn Company. РЕЯТАЗ®е регистрирана търговска 

марка на Bristol-Myers Squibb Company.

Други изброени марки са търговски марки на съответните им собственици.
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