
VOORSCHRIFTINFORMATIE:
Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg tabletten samen verpakt

met Efavirenz 600 mg tabletten

RXenkel en alleen

WAARSCHUWINGEN:

ZIDOVUDINE IS IN VERBAND MET HEMATOLOGISCHE TOXICITEIT, INCLUSIEF 
NEUTROPENIE EN ERNSTIGE ANEMIE, MET NAME BIJ PATINTEN MET GEAVANCEERDE 
HIV-ZIEKTE (ZIE WARINIGS). LANGDURIG GEBRUIK VAN ZIDOVUDINE IS IN VERBAND 
MET SYMPTOMATISCHE MYOPATHIE.

MELKACIDOSE EN ERNSTIGE HEPATOMEGALIE MET STEATOSE, INCLUSIEF FATALE 
GEVALLEN, ZIJN GERAPPORTEERD MET HET GEBRUIK VAN NUCLEOSIDE-ANALOGEN 
ALLEEN OF IN COMBINATIE, MET INBEGRIP VAN LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE EN 
ANDERE ANTIRETROVIRALE MIDDELEN (ZIE WAARSCHUWINGEN).

ERNSTIGE ACUTE EXACERBATIES VAN HEPATITIS B ZIJN GEMELD BIJ PATINTEN 
DIE CO-INFECTIE ZIJN MET HEPATITIS B-VIRUS (HBV) EN HIV EN DIE LAMIVUDINE 
STOPPEN, EEN BESTANDDEEL VAN LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE-TABLETTEN. DE 
HEPATISCHE FUNCTIE DIENT NAUWKEURIG TE WORDEN GECONTROLEERD MET 
ZOWEL KLINISCHE ALS LABORATORIUMFOLLOW-UP GEDURENDE TEN MINSTE 
ENKELE MAANDEN BIJ PATINTEN DIE LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE-TABLETTEN 
STAKEN EN CO-INFECTIE ZIJN MET HIV EN HBV. INDIEN VAN TOEPASSING, KAN HET 
STARTEN VAN ANTI-HEPATITIS B-THERAPIE GEGARANDEERD ZIJN (ZIE 
WAARSCHUWINGEN).

OMSCHRIJVING

Lamivudine/Zidovudine-tabletten:

Lamivudine/zidovudine-tabletten zijn combinatietabletten die lamivudine en zidovudine bevatten. 

Lamivudine en zidovudine zijn synthetische nucleoside-analogen met activiteit tegen HIV.

De lamivudine/zidovudine tabletten zijn voor orale toediening. Elke tablet lamivudine/

zidovudine bevat de werkzame bestanddelen 150 mg lamivudine, 300 mg zidovudine en de
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inactieve ingrediënten microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, povidon, 

colloïdaal siliciumdioxide, talk, magnesiumstearaat, kleur Opadry wit (Y-1-7000), gezuiverd 

water en isopropylalcohol. Opadry wit bevat hydroxypropylmethylcellulose 2910/

hypromellose 5cP, titaniumdioxide, polyethyleenglycol 400 (Macrogol).

Lamivudine:De chemische naam van lamivudine is (-)-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-

oxathiolan-5-yl]cytosine Lamivudine is de (-)enantiomeer van een dideoxy-analoog van cytidine. 

Lamivudine wordt ook wel (-)2′,3′-dideoxy, 3′-thiacytidine genoemd. Het heeft een 

molecuulformule van C8H11N3O3S en een molecuulgewicht van 229,26. Het heeft de volgende 

structuurformule:

Lamivudine is een witte tot gebroken witte kristallijne vaste stof met een oplosbaarheid van ongeveer 70 mg/ml in 

water bij 20°C.

Zidovudine:De chemische naam van zidovudine is 3'-azido-3'-deoxythymidine. Het heeft een molecuulformule 

van C10H13N5O4en een molecuulgewicht van 267,24. Het heeft de volgende structuurformule:

Zidovudine is een witte tot beige, geurloze, kristallijne vaste stof met een oplosbaarheid van 20,1 mg/ml in water bij 25°C.

Efavirenz-tabletten:

Efavirenz is een humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) specifieke, niet-nucleoside, reverse 

transcriptaseremmer (NNRTI).
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Efavirenz is verkrijgbaar als filmomhulde tabletten voor orale toediening die 600 mg 

efavirenz en de volgende inactieve ingrediënten bevatten: croscarmellosenatrium, 

hydroxypropylcellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose 

en natriumlaurylsulfaat. De filmcoating bevat Opadry®Bruin. Opadry®Bruin bevat HPMC 

2910/Hypromellose, titaniumdioxide, macrogol/PEG 400, ijzeroxide geel, ijzeroxide rood en 

ijzeroxide zwart.

Efavirenz wordt chemisch beschreven als (S)-6-chloor-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4- 

(trifluormethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2-on.

De empirische formule is C14H9ClF3NEE2en de structuurformule is:

Efavirenz is een wit tot lichtroze kristallijn poeder met een molecuulmassa van 315,68. Het is 

praktisch onoplosbaar in water (<10 µg/mL).

MICROBIOLOGIE:
Werkingsmechanisme:

Lamivudine:Lamivudine is een synthetisch nucleoside-analoog. Intracellulair wordt lamivudine 

gefosforyleerd tot zijn actieve 5-trifosfaatmetaboliet, lamivudinetrifosfaat (3TC-TP). Het belangrijkste 

werkingsmechanisme van 3TC-TP is de remming van HIV-1 reverse transcriptase (RT) via DNA-

ketenbeëindiging na opname van de nucleoside-analoog in viraal DNA. 3TC-TP is een zwakke remmer 

van cellulaire DNA-polymerasen α, β en γ.

Zidovudine:Zidovudine is een synthetisch nucleoside-analoog. Intracellulair wordt zidovudine 

gefosforyleerd tot zijn actieve 5′-trifosfaatmetaboliet, zidovudinetrifosfaat (ZDV-TP). Het belangrijkste 

werkingsmechanisme van ZDV-TP is remming van RT via DNA-ketenbeëindiging na opname van de 

nucleotide-analoog. ZDV-TP is een zwakke remmer van de cellulaire DNA-polymerase en γ en er is 

gemeld dat het wordt opgenomen in het DNA van cellen in kweek. Efavirenz:Efavirenz (EFV) is een 

niet-nucleoside reverse-transcriptaseremmer (NNRTI) van het humaan immunodeficiëntievirus type 1 

(hiv-1). EFV-activiteit wordt voornamelijk gemedieerd door niet-competitieve
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remming van HIV-1 reverse transcriptase (RT). HIV-2 RT en humane cellulaire DNA-polymerasen α, β, γ en δ 

worden niet geremd door EFV.

Antivirale activiteit:

Lamivudine/Zidovudine:In met HIV-1 geïnfecteerde MT-4-cellen had lamivudine in combinatie met zidovudine in 

verschillende verhoudingen synergetische antiretrovirale activiteit.

Lamivudine:De antivirale activiteit van lamivudine tegen HIV-1 werd beoordeeld in een aantal cellijnen 

(waaronder monocyten en verse menselijke lymfocyten uit perifeer bloed) met behulp van standaard 

gevoeligheidsbepalingen. EC50waarden (50% effectieve concentraties) lagen in het bereik van 0,003 tot 

15 M (1 M = 0,23 mcg/ml). HIV van therapie-naïeve proefpersonen zonder mutaties geassocieerd met 

resistentie gaf mediane EC50waarden van 0,426 µM (bereik: 0,200 tot 2,007 µM) van Virco (n = 93 

basislijnmonsters van COLA40263) en 2,35 µM (1,44 tot 4,08 µM) van Monogram Biosciences (n = 135 

basislijnmonsters van ESS30009). de EC50waarden van lamivudine tegen verschillende hiv-1-clades (AG) 

varieerden van 0,001 tot 0,120 µM, en tegen HIV-2-isolaten van 0,003 tot 0,120 µM in mononucleaire 

cellen uit perifeer bloed. Ribavirine (50 M) verlaagde de anti-HIV-1-activiteit van lamivudine met een 

factor 3,5 in MT-4-cellen.

Zidovudine:De antivirale activiteit van zidovudine tegen HIV-1 werd beoordeeld in een aantal 

cellijnen (waaronder monocyten en verse menselijke lymfocyten uit perifeer bloed). de EC50en EC90

waarden voor zidovudine waren respectievelijk 0,01 tot 0,49 µM (1 µM = 0,27 mcg/ml) en 0,1 tot 9 

µM. HIV van therapie-naïeve proefpersonen zonder mutaties geassocieerd met resistentie gaf 

mediane EC50waarden van 0,011 µM (bereik: 0,005 tot 0,110 µM) van Virco (n = 93 basislijnmonsters 

van COLA40263) en 0,02 µM (0,01 tot 0,03 µM) van Monogram Biosciences (n = 135 

basislijnmonsters van ESS30009). de EC50waarden van zidovudine tegen verschillende hiv-1-clades 

(AG) varieerden van 0,00018 tot 0,02 µM, en tegen hiv-2-isolaten van 0,00049 tot 0,004 µM. In 

onderzoeken naar combinaties van geneesmiddelen in celculturen vertoont zidovudine 

synergetische activiteit met de nucleoside reverse transcriptase-remmers (NRTI's) abacavir, 

didanosine, lamivudine en zalcitabine; de niet-nucleoside reverse transcriptase-remmers (NNRTI's) 

delavirdine en nevirapine; en de proteaseremmers (PI's) indinavir, nelfinavir, ritonavir en 

saquinavir; en additieve activiteit met interferon alfa. Van ribavirine is gevonden dat het de 

fosforylering van zidovudine in celcultuur remt.

Efavirenz:De concentratie van EFV-remmingin vitroreplicatie van wildtype laboratorium aangepaste 

stammen en klinische isolaten met 90-95% (IC90-95) varieerde van 1,7 tot 25 nM in lymfoblastcellijnen, 

mononucleaire cellen van perifeer bloed (PBMC's) en macrofaag/monocytkweken. EFV
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vertoonde antivirale activiteit tegen de meeste niet-clade B-isolaten (subtypes A, AE, AG, C, D, F, G, J, 

N), maar had verminderde antivirale activiteit tegen groep O-virussen. EFV vertoonde additieve 

antivirale activiteit zonder cytotoxiciteit tegen HIV-1 in celkweken in combinatie met de NNRTI's 

delavirdine (DLV) en nevirapine (NVP), NRTI's (abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine [LAM], 

stavudine, tenofovir, zalcitabine, zidovudine [ ZDV]), PI's (amprenavir, indinavir [IDV], lopinavir, 

nelfinavir, ritonavir, saquinavir) en de fusieremmer enfuvirtide. EFV toonde additieve tot 

antagonistische antivirale activiteit aanin vitromet atazanavir. EFV was niet antagonistisch met 

adefovir, gebruikt voor de behandeling van hepatitis B-virusinfectie, of ribavirine, gebruikt in 

combinatie met interferon voor de behandeling van hepatitis C-virusinfectie.

Weerstand:

Lamivudine/Zidovudine, toegediend als afzonderlijke formuleringen:Bij patiënten die lamivudine 

monotherapie of combinatietherapie met lamivudine plus zidovudine kregen, werden hiv-1-isolaten van de 

meeste patiënten binnen 12 weken fenotypisch en genotypisch resistent tegen lamivudine. Bij sommige 

patiënten die bij baseline een zidovudine-resistent virus hadden, was de fenotypische gevoeligheid voor 

zidovudine hersteld na 12 weken behandeling met lamivudine en zidovudine. Combinatietherapie met 

lamivudine plus zidovudine vertraagde het ontstaan   van mutaties die resistentie tegen zidovudine 

veroorzaken.

Hiv-1-stammen die resistent zijn tegen zowel lamivudine als zidovudine zijn geïsoleerd bij patiënten na langdurige 

behandeling met lamivudine/zidovudine. Dubbele resistentie vereiste de aanwezigheid van meerdere mutaties, 

waarvan de meest essentiële G333E kan zijn. De incidentie van dubbele resistentie en de duur van de 

combinatietherapie die nodig is voordat dubbele resistentie optreedt, zijn onbekend.

Lamivudine:Lamivudine-resistente isolaten van HIV-1 zijn geselecteerd in celcultuur en zijn ook 

teruggevonden van patiënten die werden behandeld met lamivudine of lamivudine plus zidovudine. 

Genotypische analyse van de resistente isolaten geselecteerd in celculturen en teruggevonden van met 

lamivudine behandelde patiënten toonde aan dat de resistentie het gevolg was van een specifieke 

aminozuursubstitutie in de hiv-1 reverse transcriptase op codon 184 waarbij de methionine veranderde 

in isoleucine of valine (M184V/ L).

Mutaties in het HBV-polymerase YMDD-motief zijn in celkweek in verband gebracht met verminderde 

gevoeligheid van HBV voor lamivudine. In onderzoeken met niet-hiv-geïnfecteerde patiënten met chronische 

hepatitis B werden HBV-isolaten met YMDD-mutaties gedetecteerd bij sommige patiënten die gedurende 6 

maanden of langer dagelijks lamivudine kregen, en werden geassocieerd met bewijs van
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verminderde respons op de behandeling; vergelijkbare HBV-mutanten zijn gemeld bij met hiv geïnfecteerde 

patiënten die lamivudine-bevattende antiretrovirale regimes kregen in aanwezigheid van gelijktijdige infectie 

met het hepatitis B-virus (ziePREVENTIEVE MAATREGELEN).

Zidovudine:Hiv-isolaten met verminderde gevoeligheid voor zidovudine zijn geselecteerd in celkweek en 

werden ook teruggevonden van patiënten die met zidovudine werden behandeld. Genotypische analyses van 

de isolaten geselecteerd in celculturen en teruggevonden van met zidovudine behandelde patiënten toonden 

mutaties in het HIV-1 RT-gen, resulterend in 6 aminozuursubstituties (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y of F en 

K219Q) die zidovudine verlenen weerstand. Over het algemeen waren hogere niveaus van resistentie 

geassocieerd met een groter aantal mutaties.

Efavirenz:HIV-1 isolaten met verminderde gevoeligheid voor EFV (>380-voudige toename van IC90

waarde) ontstond snel onderin vitroselectie. Genotypische karakterisering van deze virussen 

identificeerde mutaties die resulteerden in enkelvoudige aminozuursubstituties L100I of V179D, dubbele 

substituties L100I/V108I en drievoudige substituties L100I/V179D/Y181C in RT.

Klinische isolaten met verminderde gevoeligheidin vitrotot EFV zijn verkregen. Een of meer RT-

substituties op aminozuurposities 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 en 227 werden 

waargenomen bij patiënten bij wie de behandeling met EFV in combinatie met IDV of met ZDV plus LAM 

faalde. De mutatie K103N werd het vaakst waargenomen. Lange-termijn surveillance van resistentie 

(gemiddeld 52 weken, bereik 4-106 weken) analyseerde 28 overeenkomende baseline isolaten en 

isolaten van virologisch falen. Eenenzestig procent (17/28) van deze faalisolaten had een verminderde 

gevoeligheid voor EFVin vitromet een mediane 88-voudige verandering in EFV-gevoeligheid (IC50value) 

from reference. The most frequent NNRTI mutation to develop in these patient isolates was K103N (54%). 

Other NNRTI mutations that developed included L100I (7%), K101E/Q/R (14%), V108I (11%), G190S/T/A 

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

CROSS-RESISTANCE: Cross-resistance has been observed among NRTIs. Lamivudine/Zidovudine: 

Kruisresistentie tussen lamivudine en zidovudine is niet gemeld. Bij sommige patiënten die werden 

behandeld met lamivudine alleen of in combinatie met zidovudine, zijn isolaten ontstaan   met een 

mutatie op codon 184, die resistentie tegen lamivudine geeft. Kruisresistentie tegen abacavir, 

didanosine, tenofovir en zalcitabine is waargenomen bij sommige patiënten met lamivudineresistente 

HIV-1-isolaten. Bij sommige patiënten die werden behandeld met zidovudine plus didanosine of 

zalcitabine, zijn isolaten ontstaan   die resistent zijn tegen meerdere geneesmiddelen, waaronder 

lamivudine (zie onder Zidovudine hieronder).
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Lamivudine:Zie Lamivudine Plus Zidovudine (hierboven).

Zidovudine:In een onderzoek onder 167 hiv-geïnfecteerde patiënten werden isolaten (n = 2) met resistentie 

tegen meerdere geneesmiddelen tegen didanosine, lamivudine, stavudine, zalcitabine en zidovudine 

teruggevonden van patiënten die 1 jaar waren behandeld met zidovudine plus didanosine of zidovudine plus 

zalcitabine. Het patroon van resistentie-geassocieerde mutaties bij dergelijke combinatietherapieën was anders 

(A62V, V75I, F77L, F116Y, Q151M) van het patroon bij monotherapie met zidovudine, waarbij de Q151M-mutatie 

het vaakst wordt geassocieerd met resistentie tegen meerdere geneesmiddelen. De mutatie op codon 151 in 

combinatie met mutaties op 62, 75, 77 en 116 resulteert in een virus met verminderde gevoeligheid voor 

didanosine, lamivudine, stavudine, zalcitabine en zidovudine. Thymidine-analoogmutaties (TAM's) worden 

geselecteerd door zidovudine en geven kruisresistentie tegen abacavir, didanosine, stavudine, tenofovir,

Efavirenz:Kruisresistentie tussen NNRTI's is waargenomen. Klinische isolaten die eerder als EFV-

resistent werden gekenmerkt, waren ook fenotypisch resistentin vitroaan DLV en NVP vergeleken 

met baseline. DLV- en/of NVP-resistente klinische virale isolaten met met NNRTI-resistentie 

geassocieerde substituties (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, G190X, P225H, 

F227L of M230L) vertoonden verminderde gevoeligheid voor EFVin vitro. Meer dan 90% van de 

geteste NRTI-resistente klinische isolatenin vitrogevoeligheid voor EFV behouden. KLINISCHE 

FARMACOLOGIE

FARMACOKINETICA BIJ VOLWASSENEN:

Lamivudine/Zidovudine Tablet:Strides Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg Tabletten die lamivudine 

150 mg en zidovudine 300 mg bevatten, zijn biologisch gelijkwaardig aan Combivir®tabletten die 

lamivudine 150 mg / zidovudine 300 mg bevatten (vervaardigd door GlaxoSmithKline, Research Triangle 

Park, NC 27709. VS) indien toegediend in nuchtere toestand.

Efavirenz-tablet:Strides co-verpakte efavirenz-tablet met 600 mg efavirenz is bio-
equivalent aan Sustiva®Tablet met 600 mg Efavirenz (vervaardigd door Bristol-Myers 
Squibb Company, Princeton, NJ 08543 VS), in nuchtere toestand.
Lamivudine:De farmacokinetische eigenschappen van lamivudine bij nuchtere patiënten zijn samengevat in 

Tabel 1. Na orale toediening wordt lamivudine snel geabsorbeerd en uitgebreid gedistribueerd. De binding aan 

plasma-eiwit is laag. Ongeveer 70% van een intraveneuze dosis lamivudine wordt als onveranderd 

geneesmiddel in de urine teruggevonden. Het metabolisme van lamivudine is een minder belangrijke 

eliminatieroute. Bij mensen is de enige bekende metaboliet de trans-sulfoxidemetaboliet
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(ongeveer 5% van een orale dosis na 12 uur). Serumconcentraties van deze metaboliet 
zijn niet bepaald.

Zidovudine:De farmacokinetische eigenschappen van zidovudine bij nuchtere patiënten zijn 

samengevat in Tabel 1. Na orale toediening wordt zidovudine snel geabsorbeerd en uitgebreid 

gedistribueerd. De binding aan plasma-eiwit is laag. Zidovudine wordt voornamelijk geëlimineerd 

door levermetabolisme. De belangrijkste metaboliet van zidovudine is 3′-azido-3′-deoxy-5′-O-β-

Dglucopyranuronosylthymidine (GZDV). De oppervlakte onder de curve (AUC) van GZDV is 

ongeveer 3 keer groter dan de AUC van zidovudine. Urinerecuperatie van zidovudine en GZDV 

bedraagt   respectievelijk 14% en 74% van de dosis na orale toediening. Een tweede metaboliet, 3′-

amino-3′-deoxythymidine (AMT), is geïdentificeerd in plasma. De AMT AUC was een vijfde van de 

zidovudine AUC.

Tabel 1: Farmacokinetische parameters* voor lamivudine en zidovudine bij volwassenen

Parameter Lamivudine Zidovudine

Orale biologische beschikbaarheid 

(%) Schijnbaar volume van

distributie (L/kg)
Plasma-eiwitbinding (%) 
CSF: plasmaratioik

Systemische klaring
(L/uur/kg)
Nierklaring (l/uur/kg) 
Eliminatiehalfwaardetijd (uur) ||

86 ± 16 n = 12 64 ± 10 n = 5

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

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

n = 8

n= 38ik

n = 20
n = 39ik

n = 6

0,22 ± 0,06
5 tot 7

n = 20 0,34 ± 0,05
0,5 tot 3

n = 9

* Gegevens gepresenteerd als gemiddelde ± standaarddeviatie, tenzij anders 
aangegeven. †Mediaan [bereik].
‡ Kinderen.
§ Volwassenen.

|| Geschat bereik.

Efavirenz:

Absorptie en biologische beschikbaarheid:

Piekplasmaconcentraties van efavirenz van 1,6-9,1 µM werden bereikt binnen 5 uur na enkelvoudige orale doses 

van 100 mg tot 1600 mg toegediend aan niet-geïnfecteerde vrijwilligers. Dosisgerelateerde verhogingen van C

maxen AUC werden gezien voor doses tot 1600 mg; de verhogingen waren minder dan proportioneel, wat wijst 

op verminderde absorptie bij hogere doses.
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Bij hiv-geïnfecteerde patiënten bij steady state, gemiddelde Cmax, gemiddelde Cmin, en de gemiddelde 

AUC waren dosisproportioneel na dagelijkse doses van 200 mg, 400 mg en 600 mg. Tijd-tot-piek 

plasmaconcentraties waren ongeveer 3-5 uur en steady-state plasmaconcentraties werden bereikt in 

6-10 dagen. Bij 35 patiënten die eenmaal daags 600 mg efavirenz kregen, was Cmax bij steady-statemax

was 12,9 ± 3,7 µM (gemiddelde ± SD), steady-state Cminwas 5,6 ± 3,2 µM en de AUC was 184 ± 73 µM•u. 

Verdeling:Efavirenz is sterk gebonden (ongeveer 99,5-99,75%) aan humane plasma-eiwitten, 

voornamelijk albumine. Bij met hiv-1 geïnfecteerde patiënten (n=9) die efavirenz 200 tot 600 mg eenmaal 

daags gedurende ten minste één maand kregen, varieerden de concentraties van de cerebrospinale 

vloeistof van 0,26 tot 1,19% (gemiddeld 0,69%) van de overeenkomstige plasmaconcentratie. Dit aandeel 

is ongeveer 3 maal hoger dan de niet-eiwitgebonden (vrije) fractie van efavirenz in plasma.

Metabolisme:Studies bij mensen enin vitrostudies met humane levermicrosomen hebben aangetoond dat 

efavirenz voornamelijk wordt gemetaboliseerd door het cytochroom P450-systeem tot gehydroxyleerde 

metabolieten met daaropvolgende glucuronidering van deze gehydroxyleerde metabolieten. Deze metabolieten 

zijn in wezen inactief tegen HIV-1. Dein vitrostudies suggereren dat CYP3A4 en CYP2B6 de belangrijkste iso-

enzymen zijn die verantwoordelijk zijn voor het metabolisme van efavirenz.

Van efavirenz is aangetoond dat het P450-enzymen induceert, wat resulteert in de inductie van zijn eigen 

metabolisme. Meerdere doses van 200-400 mg per dag gedurende 10 dagen resulteerden in een lager dan 

voorspelde mate van accumulatie (22-42% lager) en een kortere terminale halfwaardetijd van 40-55 uur (enkele 

dosis halfwaardetijd 52-76 uur ).

Eliminatie:Efavirenz heeft een terminale halfwaardetijd van 52-76 uur na enkelvoudige doses en 40-55 uur na 

meervoudige doses. Een één maand durende massabalans-/excretiestudie werd uitgevoerd met 400 mg per 

dag met a14C-gelabelde dosis toegediend op dag 8. Ongeveer 14-34% van het radiolabel werd teruggevonden in 

de urine en 16-61% werd teruggevonden in de feces. Bijna alle uitscheiding via de urine van het radioactief 

gelabelde geneesmiddel was in de vorm van metabolieten.

Efavirenz was verantwoordelijk voor het grootste deel van de totale radioactiviteit gemeten in feces.

Effect van voedsel op de absorptie van lamivudine/zidovudine samen verpakt met Efavirenz-tabletten:Het 

effect van voedsel is niet beoordeeld voor de lamivudine/zidovudine-tabletten die samen met efavirenz-

tabletten zijn verpakt. Daarom moeten lamivudine/zidovudine-tabletten samen met efavirenz-tabletten in 

nuchtere toestand worden ingenomen.

Effect van voedsel op de absorptie van efavirenz:Toediening van een enkelvoudige 600 mg efavirenz (Sustiva) met 

een vetrijke/calorische maaltijd (ongeveer 1000 kcal, 500-600 kcal uit vet) ging gepaard met een stijging van 28% van 

de gemiddelde AUC.∞ van efavirenz en een stijging van 79% van de gemiddelde Cmaxvan efavirenz

Strides Arcolab Limited, mei 2007 Bladzijde9 van 50



ten opzichte van de blootstellingen bereikt onder nuchtere omstandigheden. (ZienDOSERING EN 

ADMINISTRATIEenVOORZORGSMAATREGELEN: Informatie voor patiënten.)

Farmacokinetiek bij speciale populaties 

Nierinsufficiëntie:

Lamivudine/zidovudine-tabletten samen verpakt met efavirenz-tabletten worden niet aanbevolen 

voor patiënten met een verminderde nierfunctie (creatinineklaring <50 ml/min) omdat de dosis van 

lamivudine/zidovudine-tabletten moet worden aangepast in geval van nierinsufficiëntie. (zie 

VOORZORGSMAATREGELEN en DOSERING en TOEDIENING ).

Leverfunctiestoornis:

Een verlaging van de dagelijkse dosis zidovudine kan nodig zijn bij patiënten met een lichte tot matige 

leverfunctiestoornis of levercirrose. Lamivudine/zidovudine-tabletten samen verpakt met efavirenz-

tabletten worden niet aanbevolen voor patiënten met een verminderde leverfunctie omdat 

dosisaanpassingen niet mogelijk zijn

Efavirenz:: De farmacokinetiek van efavirenz is niet voldoende onderzocht bij patiënten met een 

leverfunctiestoornis (ziePREVENTIEVE MAATREGELEN). Geslacht

Lamivudine en zidovudine: Een farmacokinetisch onderzoek bij gezonde mannelijke (n = 12) en vrouwelijke (n = 12) 

proefpersonen toonde geen geslachtsverschillen in blootstelling aan zidovudine (AUC∞) of lamivudine AUC∞

genormaliseerd voor lichaamsgewicht

Efavirenz:De farmacokinetiek van efavirenz bij patiënten lijkt bij mannen en vrouwen gelijk te 

zijn.

Ras
Lamivudine:Er zijn geen significante raciale verschillen in de farmacokinetiek van lamivudine. Zidovudine:

De farmacokinetiek van zidovudine met betrekking tot ras is niet vastgesteld. Efavirenz:De 

farmacokinetiek van efavirenz lijkt vergelijkbaar te zijn tussen de onderzochte raciale groepen.

Pediatrische patiënten

De Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg tabletten samen verpakt met de combinatie Efavirenz 600 mg 

tabletten mogen niet worden gebruikt bij personen < 12 jaar en personen die < 40 kg wegen. geriatrische 

patiënten
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De Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg tabletten samen verpakt met de combinatie Efavirenz 600 mg 

tabletten zijn niet onderzocht bij patiënten > 65 jaar (ziePREVENTIEVE MAATREGELEN). Zwangerschap:Zien

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Lamivudine en efavirenz:Geen gegevens beschikbaar.

Zidovudine:De farmacokinetiek van zidovudine is onderzocht in een fase 1-onderzoek bij 8 vrouwen tijdens het laatste 

trimester van de zwangerschap. Naarmate de zwangerschap vorderde, waren er geen aanwijzingen voor accumulatie 

van het geneesmiddel. De farmacokinetiek van zidovudine was vergelijkbaar met die van niet-zwangere volwassenen. In 

overeenstemming met passieve overdracht van het geneesmiddel door de placenta, waren de zidovudineconcentraties 

in neonatale plasma bij de geboorte in wezen gelijk aan die in maternaal plasma bij de bevalling. Hoewel de gegevens 

beperkt zijn, leek onderhoudstherapie met methadon bij 5 zwangere vrouwen de farmacokinetiek van zidovudine niet 

te veranderen. Bij een niet-zwangere volwassen populatie is een potentieel voor interactie vastgesteld (zie KLINISCHE 

FARMACOLOGIE: Geneesmiddelinteracties ). Efavirenz:ZienWAARSCHUWINGEN: Voortplantingsrisico Potentieel 

moeders die borstvoeding geven:ZienVOORZORGSMAATREGELEN: moeders die borstvoeding geven

Lamivudine:Moedermelkmonsters verkregen van 20 moeders die Lamivudine monotherapie (300 mg 

tweemaal daags) of combinatietherapie (150 mg lamivudine tweemaal daags en 300 mg zidovudine 

tweemaal daags) kregen, vertoonden meetbare concentraties van lamivudine.

Zidovudine:Na toediening van een enkelvoudige dosis van 200 mg zidovudine aan 13 met hiv geïnfecteerde 

vrouwen, was de gemiddelde concentratie van zidovudine vergelijkbaar in moedermelk en serum.

Efavirenz:ZienVOORZORGSMAATREGELEN: moeders die borstvoeding geven

Geneesmiddelinteracties: (Zie ookVOORZORGSMAATREGELEN: Geneesmiddelinteracties) Lamivudine/zidovudine:

Er werden geen klinisch significante veranderingen in de farmacokinetiek van lamivudine of zidovudine waargenomen 

bij 12 asymptomatische met hiv geïnfecteerde volwassen patiënten die een enkelvoudige dosis zidovudine (200 mg) 

kregen in combinatie met meerdere doses lamivudine (300 mg elke 12 uur).
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Tabel 2. Effect van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op lamivudine en 

zidovudine AUC* Opmerking: EEN ROUTINE DOSISWIJZIGING VAN LAMIVUDINE EN 

ZIDOVUDINE IS NIET GEGARANDEERD BIJ CO-TOEDIENING VAN DE VOLGENDE DRUGS.

Geneesmiddelen die de lamivudine-bloedconcentraties kunnen veranderen

Concentratie
van

mede toegediend
drugs

Lamivudine
concentratiesGelijktijdig toegediend geneesmiddel

en Dosis Lamivudine
Dosis

n

AUC
variabiliteit

Nelfinavir
750 mg q 8 uur x 7 tot 10 
dagen

95%-BI:
1% tot 20%enkele 150 mg 11 ↑AUC

10% ↔

Trimethoprim 160 mg/
Sulfamethoxazol 800
mg per dag x 5 dagen

enkele 300 mg 14 ↑AUC
43%

90% CI
32% tot
55%

: ↔

Geneesmiddelen die de bloedconcentraties van zidovudine kunnen veranderen

Concentratie
van

mede toegediend
drugs

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

en Dosis
Zidovudine

concentratiesZidovudine
Dosis

n

Atovaquone
750 mg om de 12 uur

met eten

Bereik
23% naar

78%†
200 mg om de 8 uur 14 ↑AUC

31% ↔
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Fluconazol
400 mg per dag

95%-BI:
54% tot 98%200 mg om de 8 uur 12 ↑ AUC

74%
Niet gemeld

Bereik
16% naar

64%†
methadon
30 tot 90 mg per dag

200 mg om de 4 uur 9 ↑ AUC
43% ↔

Nelfinavir
750 mg q 8 uur x 7 tot 10 
dagen

↓AUC
35%

Bereik
28% tot 41%enkele 200 mg 11 ↔

Bereik
100% naar
170%†

probenecide
500 mg elke 6 uur x 2 dagen

2 mg/kg elke 8 uur
x 3 dagen

3 ↑AUC
106%

Niet beoordeeld

Ritonavir
300 mg om de 6 uur x 4 dagen

200 mg om de 8 uur

x 4 dagen
9 ↓AUC

25%
95%-BI:

15% tot 34%
↔

Valproïnezuur
250 mg of 500 mg q 8 uur x 
4 dagen

Bereik
64% naar

130%†

100 mg om de 8 uur

x 4 dagen
6 ↑ AUC

80% Niet beoordeeld

=Toenemen;=Kleiner worden;=geen significante verandering;

AUC = oppervlakte onder de curve van concentratie versus tijd; BI = betrouwbaarheidsinterval.

* Deze tafel is niet all-inclusive. †Geschat 

bereik van procent verschil.

Ribavirine:In vitro-gegevens wijzen erop dat ribavirine de fosforylering van lamivudine, stavudine en zidovudine 

vermindert. Er werd echter geen farmacokinetische (bijv. plasmaconcentraties of intracellulaire concentraties van 

trifosforyleerde actieve metabolieten) of farmacodynamische (bijv. verlies van HIV/HCV-virologische 

onderdrukking) waargenomen wanneer ribavirine en lamivudine (n = 18), stavudine (n = 10), of zidovudine (n = 6) 

werd gelijktijdig toegediend als onderdeel van een multidrug-regime aan patiënten met een gelijktijdige HIV/HCV-

infectie (zie WAARSCHUWINGEN).

Efavirenz:

Geneesmiddelinteracties (zie ook CONTRA-INDICATIES en VOORZORGSMAATREGELEN: 

Geneesmiddelinteracties)

Efavirenz is aangetoondin vivoom inductie van leverenzymen te veroorzaken, waardoor de biotransformatie van 

sommige geneesmiddelen die door CYP3A4 worden gemetaboliseerd, wordt verhoogd.In vitrostudies hebben 

aangetoond dat efavirenz de P450-isozymen 2C9, 2C19 en 3A4 remde met Kiwaarden (8,5-17 µM) binnen het 

bereik van de waargenomen plasmaconcentraties van efavirenz. Inin vitrostudies, remde efavirenz CYP2E1 niet 

en remde het CYP2D6 en CYP1A2 (Kiwaarden 82-160 µM) alleen bij concentraties die ver boven de klinisch 

bereikte waarden liggen. De effecten op de CYP3A4-activiteit zullen naar verwachting gelijk zijn bij doses 

efavirenz van 200 mg, 400 mg en 600 mg. Gelijktijdige toediening van efavirenz met geneesmiddelen die 

voornamelijk worden gemetaboliseerd door 2C9-, 2C19- en 3A4-iso-zymen kan leiden tot gewijzigde plasma-
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concentraties van het gelijktijdig toegediende geneesmiddel. Van geneesmiddelen die CYP3A4-activiteit induceren, 

wordt verwacht dat ze de klaring van efavirenz verhogen, wat resulteert in verlaagde plasmaconcentraties.

Er zijn geneesmiddelinteractieonderzoeken uitgevoerd met efavirenz en andere geneesmiddelen die waarschijnlijk 

gelijktijdig worden toegediend of geneesmiddelen die vaak worden gebruikt als probes voor farmacokinetische 

interactie. De effecten van gelijktijdige toediening van efavirenz op de AUC en Cmaxzijn samengevat in Tabel 2 (effect van 

efavirenz op andere geneesmiddelen) en Tabel 3 (effect van andere geneesmiddelen op efavirenz). Zie voor informatie 

over klinische aanbevelingen:VOORZORGSMAATREGELEN: Geneesmiddelinteracties.

Tafel 3: Effect van Efavirenz op gelijktijdig toegediend geneesmiddel Plasma Cmax, AUC en Cmin

Gevoelloos

er van

Onderwerp

ts

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(gemiddelde % verandering)

AUC
(90%-BI)

mede toegediend
drugs

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90%-BI) (90% BI)

Atazanavir 400 mg per dag met

een lichte maaltijd

d 1-20

600 mg per dag

met een licht
maaltijd d 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 mg per dag

d 1-6, dan
300 mg per dag

d 7-20 met
ritonavir
100 mg per dag en
een lichte maaltijd

600 mg per dag 2

h na
atazanavir
en
ritonavir
d 7-20

13 ↑ 14%a ↑ 39%a

(2-88%)
↑ 48%a

(24-76%)(↓ 17-↑
58%)

Indinavir 1000 mg q8h x
10 dagen

600 mg x
10 dagen

20

Na de ochtend
dosis

↔b ↓ 33%b

(26-39%)
↓ 37%b

(26-46%)
↓ 46%b

(37-54%)
↓ 19%d

(↓ 36-↑ 3%)
↑ 20%

(8-34%)

↓ 39%b

(24-51%)
↓ 52%b

(47-57%)
↓ 57%b

(50-63%)
↓ 39%d

(3-62%)
↔

Na de middag
dosis

↔b

na avond
dosis

↓ 29%b

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

q12h x 9 dagen
600 mg x

9 dagen
11,7c

Nelfinavir 750 mg q8h x
7 dagen

600 mg x
7 dagen

10 ↑ 21%
(10-33%)
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Tafel 3: Effect van Efavirenz op gelijktijdig toegediend geneesmiddel Plasma Cmax, AUC en Cmin

Gevoelloos

er van

Onderwerp

ts

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(gemiddelde % verandering)

AUC
(90%-BI)

mede toegediend
drugs

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90%-BI) (90% BI)

metaboliet
AG-1402

Ritonavir

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 mg om de 12 uur x

8 dagen
600 mg x

10 dagen
11

Na AM-dosis ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86%) e

Na PM-dosis ↑ 24%
(3-50%)e

Saquinavir
SGCf

1200 mg q8h x
10 dagen

600 mg x
10 dagen

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)e

↑ 265%
(37-873%)

↔

Lamivudine 150 mg om de 12 uur x

14 dagen
600 mg x
14 dagen

9

Tenofovig 300 mg per dag 600 mg x
14 dagen

29

9

↔ ↔

Zidovudine 300 mg om de 12 uur x

14 dagen
600 mg x

14 dagen
↔ ↔ ↑ 225%

(43-640%)
NAAzithromycine 600 mg enkel

dosis
400 mg x

7 dagen
14 ↑ 22%

(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69%)
↔

↔

claritromycine 500 mg om de 12 uur x

7 dagen
400 mg x

7 dagen
11 ↓ 39%

(30-46%)
↑ 34%

(18-53%)
↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

14-OH metaboliet

Fluconazol 200 mg x
7 dagen

400 mg x
7 dagen

10

18itraconazol 200 mg om de 12 uur x

28 dagen
600 mg x

14 dagen
↓ 37%

(20-51%)
↓ 35%

(12-52%)
↓ 32%

(15-46%)
↓ 61%h

↓ 39%
(21-53%)

↓ 37%
(14-55%)

↓ 38%
(28-47%)
↓ 77%h

↓ 44%
(27-58%)

↓ 43%
(18-60%)

↓ 45%
(31-56%)

NA

Hydroxyitraconazol
e

Rifabutine 300 mg per dag x

14 dagen
600 mg x

14 dagen
9

Voriconazol 400 mg per q12h
x 1 dag dan
200 mg po
q12h x 8 dagen

400 mg x
9 dagen

NA

300 mg po q
12u dagen 2 -7

300 mg x 7
dagen

↓36%i

(21 – 49%)
↓55%i

(45-62%) NA
400 mg per q12h

dagen 2-7
300 mg x 7

dagen ↑23%
(↓1-↑53%)

↓ 14%
(1-26%)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13%)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

NA

Atorvastatine 10 mg eenmaal per dag x

4 dagen
600 mg x

15 dagen
14 ↓ 69%

(49-81%)
↓ 48%Totaal actief
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Tafel 3: Effect van Efavirenz op gelijktijdig toegediend geneesmiddel Plasma Cmax, AUC en Cmin

Gevoelloos

er van

Onderwerp

ts

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(gemiddelde % verandering)

AUC
(90%-BI)

mede toegediend
drugs

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90%-BI)

(2-26%)
(90% BI)
(23-64%)(inclusief

metabolieten)
(21-41%)

Pravastatine 40 mg eenmaal per dag x

4 dagen
600 mg x

15 dagen
13 ↓ 32% ↓ 44%

(26-57%)
↓ 19%

(0-35%)(↓ 59-↑
12%)

Simvastatine 40 mg eenmaal per dag x

4 dagen
600 mg x

15 dagen
14 ↓ 72%

(63-79%)
↓ 68%

(55-78%)

↓ 68%
(62-73%)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

NAjTotaal actief
(inclusief
metabolieten)

Carbamazepine 200 mg per dag x

3 dagen, 200 mg
bod x 3 dagen,
dan 400 mg
qd x 29 dagen

600 mg x
14 dagen

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

Epoxide metaboliet ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30-↑ 7%)

NACetirizine 10 mg enkel
dosis

600 mg x
10 dagen

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

Diltiazem 240 mg x
21 dagen

600 mg x
14 dagen

13 ↓ 69%
(55-79%)

↓ 75%
(59-84%)

↓ 37%
(17-52%)

↑ 37%
(25-51%)

↔

↓ 63%
(44-75%)

↓ 62%
(44-75%)

↓ 37%
(17-52%)

NA

desacetyl
diltiazem

N-monodesmethyl
diltiazem

ethinylestradiol 50 µg enkel
dosis

400 mg x
10 dagen

13

Lorazepam 2 mg enkel
dosis

600 mg x
10 dagen

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

NA

methadon Stal
onderhoud
35-100 mg
dagelijks

600 mg x
14-21 dagen

11 ↓ 52%
(33-66%)

NA

Paroxetine 20 mg eenmaal per dag x

14 dagen
600 mg x

14 dagen
16 ↔ ↔ ↔

Sertraline 50 mg per dag x

14 dagen
600 mg x

14 dagen
13 ↓ 29%

(15-40%)
↓ 39%

(27-50%)
↓ 46%

(31-58%)
↑ Geeft verhoging aan ↓ Geeft afname aan ↔ Geeft geen verandering of een gemiddelde stijging of daling van <10% aan.
a
b
c
d

Vergeleken met atazanavir 400 mg eenmaal daags alleen. De 
vergelijkingsdosis indinavir was 800 mg elke 8 uur x 10 dagen.
Ontwerp met parallelle groepen; n voor efavirenz + lopinavir/ritonavir, n voor lopinavir/ritonavir alleen. Waarden zijn voor lopinavir; 
de farmacokinetiek van ritonavir 100 mg elke 12 uur wordt niet beïnvloed door gelijktijdig gebruik van efavirenz.

95% betrouwbaarheidsinterval.

Zachte gelatinecapsule.
Tenofovirdisoproxilfumaraat. 90% 
BI niet beschikbaar.

e
f
g
h
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Tafel 3: Effect van Efavirenz op gelijktijdig toegediend geneesmiddel Plasma Cmax, AUC en Cmin

Gevoelloos

er van

Onderwerp

ts

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(gemiddelde % verandering)

AUC
(90%-BI)

mede toegediend
drugs

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90%-BI) (90% BI)

iten opzichte van steady-state toediening van voriconazol (400 mg gedurende 1 dag, daarna 200 mg po elke 12 uur gedurende 2 dagen).
jNiet beschikbaar wegens onvoldoende gegevens. 
NVT = niet beschikbaar.

Tabel 4: Effect van gelijktijdig toegediend geneesmiddel op Efavirenz Plasma Cmax, AUC en Cmin

Numbe
r van

Onderwerp

s

Efavirenz
(gemiddelde % verandering)

co-administrateur
d Drug

Efavirenz
Dosis

Cmax AUC
(90%-BI)

Cmin
Dosis (90%-BI)

↔
(90% BI)

↔Indinavir 800 mg q8h
x 14 dagen

400/100 mg
q12h x
9 dagen

200 mg x
14 dagen

600 mg x
9 dagen

11

11,12a

↔

lopinavir/
ritonavir

↔ ↓ 16%
(↓ 38-↑
15%)

↓ 16%
(↓ 42-↑
20%)

Nelfinavir 750 mg q8h
x 7 dagen

600 mg x
7 dagen

10 ↓ 12%
(↓ 32-↑ 13%)b

↓ 12%
(↓ 35-↑
18%)b

↓ 21%
(↓ 53-↑
33%)

Ritonavir 500 mg
q12h x
8 dagen

1200 mg
q8h x
10 dagen

300 mg per dag

600 mg x
10 dagen

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)b

Saquinavir
SGCc

600 mg x
10 dagen

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)b

Tenofovid

Azithromycine

claritromycine

600 mg x
14 dagen

400 mg x
7 dagen

400 mg x
7 dagen

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 mg
enkele dosis

500 mg
q12h x
7 dagen

200 mg x
7 dagen

200 mg
q12h x 14
dagen

300 mg per dag x

14 dagen
600 mg x

7 dagen

↔ ↔

↑ 11%
(3-19%)

↔ ↔

Fluconazol

itraconazol

400 mg x
7 dagen

600 mg x
28 dagen

10

16

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

Rifabutine

rifampicijn

600 mg x
14 dagen

600 mg x
7 dagen

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36%)
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Tabel 4: Effect van gelijktijdig toegediend geneesmiddel op Efavirenz Plasma Cmax, AUC en Cmin

Numbe
r van

Onderwerp

s

Efavirenz
(gemiddelde % verandering)

AUC
(90%-BI)

co-administrateur
d Drug

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90%-BI)

↑ 38%e

(90% BI)
NAVoriconazol 400 mg po

q12h x 1
dag dan
200 mg po
q12h x
8 dagen

400 mg x
9 dagen

NA ↑ 44%e

↓14%f

(7-21%)
↔ f

300 mg po
q12h dagen
2-7

300 mg x 7
dagen

NA

↔ f
↑17%f

(6-29%)
400 mg po

q12h dagen
2-7

10 mg eenmaal per dag x

4 dagen
40 mg eenmaal per dag x

4 dagen
40 mg eenmaal per dag x

4 dagen

300 mg x 7
dagen

NA

Atorvastatine 600 mg x
15 dagen

600 mg x
15 dagen

600 mg x
15 dagen

14

11

14

↔ ↔ ↔

Pravastatine ↔ ↔ ↔

Simvastatine ↓ 12%
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25-↑ 3%)

Aluminium
hydroxide
400 mg
magnesium
hydroxide
400 mg, plus
simethicone
40 mg

Carbamazepine

30 ml
enkele dosis

400 mg
enkel
dosis

17 ↔ ↔ NA

200 mg per dag x

3 dagen,
200 mg bod
x 3 dagen,
dan
400 mg per dag

x 15 dagen
10 mg enkel

dosis
240 mg x

14 dagen
50 µg enkel

dosis
40 mg enkel

dosis

600 mg x
35 dagen

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

Cetirizine 600 mg x
10 dagen

600 mg x
28 dagen

400 mg x
10 dagen

400 mg
enkel
dosis

600 mg x
14 dagen

600 mg x
14 dagen

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Diltiazem ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26%)

↔ethinylestradiol

Famotidine ↔ ↔ NA

Paroxetine 20 mg eenmaal per dag x

14 dagen
50 mg per dag x

14 dagen

12

13

↔ ↔ ↔

Sertraline ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ Geeft verhoging aan
<10%.
Ontwerp met parallelle groepen; n voor efavirenz + lopinavir/ritonavir, n voor efavirenz alleen.

↓ Geeft afname aan ↔ Geeft geen verandering of een gemiddelde stijging of daling aan van

a
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Tabel 4: Effect van gelijktijdig toegediend geneesmiddel op Efavirenz Plasma Cmax, AUC en Cmin

Numbe
r van

Onderwerp

s

Efavirenz
(gemiddelde % verandering)

AUC
(90%-BI)

co-administrateur
d Drug

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90%-BI) (90% BI)

b
c
d
e

95% betrouwbaarheidsinterval.

Zachte gelatinecapsule.
Tenofovirdisoproxilfumaraat. 90% 
BI niet beschikbaar.

fTen opzichte van steady-state toediening van efavirenz (600 mg eenmaal daags gedurende 9 dagen). NVT = 
niet beschikbaar.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

Lamivudine/zidovudine Tablet samen verpakt met Efavirenz Tablet is geïndiceerd voor patiënten > 12 

jaar en patiënten die ≥ 40 kg wegen voor de behandeling van HIV-infectie. CONTRA-INDICATIES

Lamivudine/zidovudineSamenverpakte tabletten met efavirenz zijn gecontra-indiceerd bij patiënten 

met eerder aangetoonde klinisch significante overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het 

product.

Efavirenzmag niet gelijktijdig worden toegediend met astemizol, bepridil, cisapride, midazolam, 

pimozide, triazolam of ergotderivaten omdat concurrentie om CYP3A4 door efavirenz zou kunnen leiden 

tot remming van het metabolisme van deze geneesmiddelen en de kans op ernstige en/of 

levensbedreigende bijwerkingen kan veroorzaken (bijv. hartritmestoornissen, langdurige sedatie of 

ademhalingsdepressie). Efavirenz mag niet gelijktijdig worden toegediend met standaarddoses 

voriconazol omdat efavirenz de plasmaconcentraties van voriconazol significant verlaagt (zie DRUG-

INTERACTIES, tabellen 2 en 3; VOORZORGSMAATREGELEN: Geneesmiddelinteracties, Tabel 5).

WAARSCHUWINGEN

Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen verpakt met Efavirenz-tablettenmag niet gelijktijdig worden 

toegediend met andere formuleringen die een van deze drie geneesmiddelen bevatten. De volledige 

voorschrijfinformatie voor alle middelen die overwogen worden voor gebruik met de combinatie van 

Lamivudine/Zidovudine Tabletten samen verpakt met Efavirenz Tabletten dient te worden geraadpleegd 

voordat de combinatietherapie met lamivudine/Zidovudine en efavirenz Tabletten wordt gestart. Lamivudine/

Zidovudine-tabletten:

verwijderd:.

verwijderd:Aangepaste doses 
voriconazol en efavirenz kunnen 
gelijktijdig worden toegediend.

Verwijderd: ;en DOSERING EN 
TOEDIENING: Dosering
Aanpassing

Beenmergsuppressie:Lamivudine/zidovudine dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij 

patiënten met beenmergsuppressie die blijkt uit het aantal granulocyten <1.000 cellen/mm33of 

hemoglobine <9,5 g/dL (zie ONGEWENSTE REACTIES). Frequente bloedtellingen worden sterk aanbevolen 

bij patiënten met gevorderde hiv-ziekte die worden behandeld met lamivudine/zidovudine
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Tabletten. Voor hiv-geïnfecteerde personen en patiënten met asymptomatische of vroege hiv-ziekte wordt een 

periodieke bloedtelling aanbevolen.

Melkzuuracidose/ernstige hepatomegalie met steatose:Lactaatacidose en ernstige hepatomegalie met 

steatose, waaronder gevallen met fatale afloop, zijn gemeld bij het gebruik van nucleoside-analogen alleen of in 

combinatie, waaronder lamivudine, zidovudine en andere antiretrovirale middelen. Een meerderheid van deze 

gevallen was bij vrouwen. Obesitas en langdurige blootstelling aan nucleoside kunnen risicofactoren zijn. 

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van een combinatie van lamivudine en zidovudine aan 

patiënten met bekende risicofactoren voor leverziekte; er zijn echter ook gevallen gemeld bij patiënten zonder 

bekende risicofactoren. De behandeling met lamivudine/zidovudine tabletten dient te worden onderbroken bij 

elke patiënt die klinische of laboratoriumbevindingen ontwikkelt die wijzen op lactaatacidose of uitgesproken 

hepatotoxiciteit (waaronder mogelijk hepatomegalie en steatose, zelfs bij afwezigheid van duidelijke 

transaminaseverhogingen).

Myopathie:Myopathie en myositis met pathologische veranderingen, vergelijkbaar met die veroorzaakt door 

HIV-ziekte, zijn in verband gebracht met langdurig gebruik van zidovudine en kunnen daarom optreden bij 

behandeling met lamivudine/zidovudine tabletten.

Exacerbaties van hepatitis na de behandeling:In klinische onderzoeken bij niet-hiv-geïnfecteerde patiënten die 

werden behandeld met lamivudine voor chronische hepatitis B, zijn klinische en laboratoriumgegevens van 

exacerbaties van hepatitis opgetreden na stopzetting van lamivudine. Deze exacerbaties zijn voornamelijk 

gedetecteerd door serum-ALAT-verhogingen naast het opnieuw opduiken van hepatitis B-viraal DNA (HBV-DNA). 

Hoewel de meeste voorvallen zelfbeperkend lijken te zijn, zijn er in sommige gevallen gevallen met dodelijke 

afloop gemeld. Gelijkaardige voorvallen zijn gemeld uit postmarketingervaring na veranderingen van lamivudine-

bevattende hiv-behandelingsregimes naar niet-lamivudine-bevattende regimes bij patiënten die geïnfecteerd zijn 

met zowel hiv als HBV. Het oorzakelijk verband met het staken van de behandeling met lamivudine is niet bekend. 

Patiënten dienen gedurende ten minste enkele maanden na het stoppen van de behandeling nauwlettend te 

worden gevolgd met zowel klinische als laboratoriumfollow-up. Er is onvoldoende bewijs om te bepalen of het 

opnieuw starten met lamivudine het beloop van exacerbaties van hepatitis na de behandeling verandert.

Gebruik met op interferon en ribavirine gebaseerde regimes:In vitrostudies hebben aangetoond dat ribavirine de 

fosforylering van pyrimidine-nucleoside-analogen zoals lamivudine en zidovudine kan verminderen. Hoewel er geen 

bewijs van een farmacokinetische of farmacodynamische interactie (bijv. verlies van HIV/HCV-virologische 

onderdrukking) werd gezien bij gelijktijdige toediening van ribavirine met lamivudine/zidovudine-tabletten bij patiënten 

met gelijktijdige infectie met HIV / HCV (zie VOORZORGSMAATREGELEN: Geneesmiddel
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interacties), is leverdecompensatie (sommige fataal) opgetreden bij patiënten met een gelijktijdige infectie met 

hiv/HCV die een antiretrovirale combinatietherapie kregen voor hiv en interferon alfa met of zonder ribavirine. 

Patiënten die interferon alfa met of zonder ribavirine en lamivudine//Zidovudine krijgen, moeten nauwlettend 

worden gecontroleerd op behandelingsgerelateerde toxiciteiten, met name leverdecompensatie, neutropenie 

en anemie. Stopzetting van de behandeling met lamivudine/zidovudine-tabletten moet als medisch passend 

worden beschouwd. Dosisverlaging of stopzetting van interferon alfa, ribavirine of beide moet ook worden 

overwogen als verergering van klinische toxiciteiten wordt waargenomen, waaronder leverdecompensatie (bijv. 

Childs Pugh >6) (zie de volledige voorschrijfinformatie voor interferon en ribavirine).

Efavirenz:

WAARSCHUWING: Lees meer over geneesmiddelen die NIET met efavirenz . mogen worden ingenomen. 

Deze verklaring staat ook op de flesetiketten van het product. (ZienCONTRA-INDICATIESen 

VOORZORGSMAATREGELEN: Geneesmiddelinteracties.)

Efavirenz mag niet als enig middel worden gebruikt om HIV-1-infectie te behandelen of als enig middel worden 

toegevoegd aan een falend regime. Zoals met alle andere niet-nucleoside reverse transcriptase-remmers, 

ontstaat er snel resistent virus wanneer efavirenz als monotherapie wordt toegediend. Bij de keuze van nieuwe 

antiretrovirale middelen voor gebruik in combinatie met efavirenz moet rekening worden gehouden met de 

mogelijkheid van virale kruisresistentie.

Psychiatrische symptomen:Ernstige psychiatrische bijwerkingen zijn gemeld bij patiënten die met efavirenz werden behandeld. In gecontroleerde 

onderzoeken met 1008 patiënten die werden behandeld met regimes die efavirenz bevatten gedurende gemiddeld 2,1 jaar en 635 patiënten die werden 

behandeld met controleregimes gedurende gemiddeld 1,5 jaar, was de frequentie van specifieke ernstige psychiatrische voorvallen bij patiënten die 

respectievelijk efavirenz of controleregimes kregen, : ernstige depressie (2,4%, 0,9%), zelfmoordgedachten (0,7%, 0,3%), niet-fatale zelfmoordpogingen 

(0,5%, 0), agressief gedrag (0,4%, 0,5%), paranoïde reacties (0,4%, 0,3%) , en manische reacties (0,2%, 0,3%). Wanneer psychiatrische symptomen 

vergelijkbaar met de bovengenoemde werden gecombineerd en geëvalueerd als een groep in een multifactoriële analyse van gegevens uit onderzoek 

006, behandeling met efavirenz ging gepaard met een toename van het optreden van deze geselecteerde psychiatrische symptomen. Andere factoren 

die in verband werden gebracht met een toename van het optreden van deze psychiatrische symptomen waren een voorgeschiedenis van het gebruik 

van injectiedrugs, een psychiatrische voorgeschiedenis en het ontvangen van psychiatrische medicatie bij binnenkomst in het onderzoek; vergelijkbare 

associaties werden waargenomen in zowel de efavirenz- als de controlegroep. In onderzoek 006 traden tijdens het onderzoek nieuwe ernstige 

psychiatrische symptomen op bij zowel met efavirenz behandelde als met controle behandelde patiënten. één procent van In onderzoek 006 traden 

tijdens het onderzoek nieuwe ernstige psychiatrische symptomen op bij zowel met efavirenz behandelde als met controle behandelde patiënten. één 

procent van In onderzoek 006 traden tijdens het onderzoek nieuwe ernstige psychiatrische symptomen op bij zowel met efavirenz behandelde als met 

controle behandelde patiënten. één procent van
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met efavirenz behandelde patiënten staakten of onderbraken de behandeling vanwege een of meer van deze 

geselecteerde psychiatrische symptomen. Er zijn ook incidentele postmarketingmeldingen geweest van 

overlijden door zelfmoord, wanen en psychose-achtig gedrag, hoewel uit deze meldingen geen oorzakelijk 

verband met het gebruik van efavirenz kan worden vastgesteld. Patiënten met ernstige psychiatrische 

bijwerkingen moeten onmiddellijk medisch worden onderzocht om de mogelijkheid te beoordelen dat de 

symptomen verband houden met het gebruik van efavirenz, en zo ja, om te bepalen of de risico's van 

voortzetting van de therapie opwegen tegen de voordelen (zieONGEWENSTE REACTIES).

Symptomen van het zenuwstelsel:Drieënvijftig procent van de patiënten die efavirenz kregen in 

gecontroleerde onderzoeken, meldde symptomen van het centrale zenuwstelsel, vergeleken met 

25% van de patiënten die controlebehandelingen kregen. Deze symptomen omvatten, maar waren 

niet beperkt tot, duizeligheid (28,1%), slapeloosheid (16,3%), verminderde concentratie (8,3%), 

slaperigheid (7,0%), abnormale dromen (6,2%) en hallucinaties (1,2%). Deze symptomen waren 

ernstig bij 2,0% van de patiënten en als gevolg daarvan stopte 2,1% van de patiënten met de 

behandeling. Deze symptomen beginnen gewoonlijk tijdens de eerste of tweede dag van de 

behandeling en verdwijnen over het algemeen na de eerste 2-4 weken van de behandeling. Na 4 

weken therapie varieerde de prevalentie van symptomen van het zenuwstelsel van ten minste 

matige ernst van 5% tot 9% bij patiënten die werden behandeld met regimes die efavirenz 

bevatten en van 3% tot 5% bij patiënten die werden behandeld met een controleregime.

WAARSCHUWINGEN: Psychische symptomen). Dosering voor het slapengaan kan de 

verdraagbaarheid van deze symptomen van het zenuwstelsel verbeteren (zie:ONGEWENSTE 

REACTIESen DOSERING EN ADMINISTRATIE).

Analyse van langetermijngegevens uit onderzoek 006 (mediane follow-up 180 weken, 102 weken en 76 weken 

voor patiënten die werden behandeld met respectievelijk efavirenz + zidovudine + lamivudine, efavirenz + 

indinavir en indinavir + zidovudine + lamivudine) toonde aan dat Na 24 weken therapie was de incidentie van 

nieuw optredende symptomen van het zenuwstelsel bij met efavirenz behandelde patiënten over het algemeen 

vergelijkbaar met die in de indinavir-bevattende controle-arm.

Patiënten die efavirenz krijgen, moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijkheid van additieve effecten op het centrale 

zenuwstelsel wanneer efavirenz gelijktijdig wordt gebruikt met alcohol of psychoactieve geneesmiddelen.

Patiënten die symptomen van het centrale zenuwstelsel ervaren, zoals duizeligheid, verminderde 

concentratie en/of slaperigheid, dienen potentieel gevaarlijke taken zoals autorijden of machines 

bedienen te vermijden.
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Geneesmiddelinteracties:Gelijktijdig gebruik van efavirenz en sint-janskruid (Hypericum perforatum) of 

producten die sint-janskruid bevatten, wordt niet aanbevolen. Gelijktijdige toediening van niet-nucleoside 

reverse transciptaseremmers (NNRTI's), waaronder efavirenz, met sint-janskruid zal naar verwachting de 

NNRTI-concentraties aanzienlijk verlagen en kan leiden tot suboptimale niveaus van efavirenz en leiden tot 

verlies van virologische respons en mogelijke resistentie tegen efavirenz of tegen de klasse van NNRTI's.

Reproductief risicopotentieel: zwangerschapscategorie D.Efavirenz kan schade aan de foetus veroorzaken wanneer 

het tijdens het eerste trimester aan een zwangere vrouw wordt toegediend. Zwangerschap moet worden vermeden bij 

vrouwen die efavirenz krijgen. Barrière-anticonceptie moet altijd worden gebruikt in combinatie met andere 

anticonceptiemethoden (bijv. orale of andere hormonale anticonceptiva). Vrouwen die zwanger kunnen worden, 

moeten een zwangerschapstest ondergaan voordat met efavirenz wordt gestart. Als dit geneesmiddel wordt gebruikt 

tijdens het eerste trimester van de zwangerschap, of als de patiënte zwanger wordt tijdens het gebruik van dit 

geneesmiddel, moet de patiënte worden geïnformeerd over de mogelijke schade aan de foetus.

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Efavirenz mag alleen tijdens de 

zwangerschap worden gebruikt als het mogelijke voordeel opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus, zoals bij 

zwangere vrouwen zonder andere therapeutische opties. Met ingang van juli 2005 heeft het antiretrovirale 

zwangerschapsregister prospectieve meldingen ontvangen van 282 zwangerschappen die zijn blootgesteld aan 

efavirenz-bevattende regimes, bijna allemaal blootstellingen in het eerste trimester (277 zwangerschappen). 

Geboorteafwijkingen traden op bij 5 van de 288 levendgeborenen (blootstelling in het eerste trimester) en bij 1 van de 

14 levendgeborenen (blootstelling in het tweede/derde trimester). Geen van deze prospectief gerapporteerde defecten 

waren neurale buisdefecten. Er zijn echter vier retrospectieve rapporten van bevindingen die consistent zijn met neurale 

buisdefecten, waaronder meningomyelocele. Alle moeders werden in het eerste trimester blootgesteld aan regimes die 

efavirenz bevatten. Hoewel een causaal verband tussen deze voorvallen en het gebruik van efavirenz niet is vastgesteld, 

zijn vergelijkbare defecten waargenomen in preklinische onderzoeken met efavirenz.

In een onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit zijn misvormingen waargenomen bij 3 van de 20 foetussen/zuigelingen 

van met efavirenz behandelde cynomolgus-apen (tegenover 0 van de 20 gelijktijdige controles). De drachtige apen 

kregen tijdens de dracht (postcoïtale dagen 20-150) efavirenz 60 mg/kg per dag toegediend, een dosis die resulteerde in 

plasmaconcentraties van het geneesmiddel die vergelijkbaar waren met die bij mensen die 600 mg/dag efavirenz 

kregen. Anencefalie en unilaterale anoftalmie werden waargenomen bij één foetus, micro-oftalmie werd waargenomen 

bij een andere foetus en gespleten gehemelte werd waargenomen bij een derde foetus. Efavirenz passeert de placenta 

bij cynomolgus-apen en veroorzaakt foetale bloedconcentraties
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vergelijkbaar met de bloedconcentraties van de moeder. Het is aangetoond dat efavirenz de placenta passeert bij ratten 

en konijnen en foetale bloedconcentraties van efavirenz produceert die vergelijkbaar zijn met die van de moeder. Bij 

ratten werd een toename van de foetale resorptie waargenomen bij efavirenz-doses die piekplasmaconcentraties en 

AUC-waarden bij vrouwelijke ratten produceerden die gelijk waren aan of lager dan die werden bereikt bij mensen die 

eenmaal daags 600 mg efavirenz kregen. Efavirenz veroorzaakte geen reproductietoxiciteit bij toediening aan drachtige 

konijnen in doses die piekplasmaconcentraties produceerden die vergelijkbaar waren met en AUC-waarden die 

ongeveer de helft waren van de waarden die werden bereikt bij mensen die eenmaal daags 600 mg efavirenz kregen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Algemeen

De duur van het klinische voordeel van antiretrovirale therapie kan beperkt zijn. Patiënten die antiretrovirale 

therapie krijgen, kunnen opportunistische infecties en andere complicaties van een HIV-infectie blijven 

ontwikkelen en moeten daarom onder nauwlettende klinische observatie blijven van artsen met ervaring in de 

behandeling van patiënten met geassocieerde HIV-ziekten.

Lamivudine/Zidovudine Tablet:

Patiënten met gelijktijdige infectie met hiv en hepatitis B-virus:De veiligheid en werkzaamheid van lamivudine zijn 

niet vastgesteld voor de behandeling van chronische hepatitis B bij patiënten met een dubbele infectie met HIV en HBV. 

Bij niet-hiv-geïnfecteerde patiënten die werden behandeld met lamivudine voor chronische hepatitis B, is het ontstaan   

van lamivudine-resistente HBV gedetecteerd en in verband gebracht met een verminderde respons op de behandeling. 

Het ontstaan   van varianten van het hepatitis B-virus die in verband worden gebracht met resistentie tegen lamivudine 

is ook gemeld bij met hiv geïnfecteerde patiënten die lamivudine-bevattende antiretrovirale behandelingen hebben 

gekregen in de aanwezigheid van een gelijktijdige infectie met het hepatitis B-virus. Exacerbaties van hepatitis na de 

behandeling zijn ook gemeld (zie:WAARSCHUWINGEN).

Lamivudine/Zidovudine Tablet Samen verpakt met Efavirenz:

Vetherverdeling:Herverdeling/ophoping van lichaamsvet, waaronder centrale obesitas, vergroting van 

het dorsocervicale vet (buffalo hump), perifere aderlating, gezichtsverlies, borstvergroting en 

"cushingoïde verschijning" zijn waargenomen bij patiënten die antiretrovirale therapie kregen. Het 

mechanisme en de langetermijngevolgen van deze gebeurtenissen zijn momenteel niet bekend. Een 

causaal verband is niet vastgesteld.

Strides Arcolab Limited, mei 2007 Bladzijde24 van 50



Immuunreconstitutiesyndroom: Immuunreconstitutiesyndroom is gemeld bij patiënten die 

werden behandeld met antiretrovirale combinatietherapie, waaronder lamivudine, zidovudine en 

efavirenz. Tijdens de beginfase van antiretrovirale combinatiebehandeling kunnen patiënten bij 

wie het immuunsysteem reageert, een ontstekingsreactie ontwikkelen op indolente of resterende 

opportunistische infecties (zoalsMycobacterium aviuminfectie, cytomegalovirus,Pneumocystis 

jiroveciilongontsteking (PCP) of tuberculose), die verdere evaluatie en behandeling noodzakelijk 

kan maken.

De Lamivudine/Zidovudine-tablet, samen verpakt met Efavirenz-tabletten, wordt niet 

aanbevolen voor patiënten met een verminderde nierfunctie of voor patiënten met een 

verminderde leverfunctie (zie WAARSCHUWINGEN; KLINISCHE FARMACOLOGIE,

Farmacokinetiek bij speciale populaties:nierfunctiestoornis; DOSERING EN TOEDIENING, 

Doseringsaanpassing).

Efavirenz-tablet:

Algemeen

Huiduitslag:In gecontroleerde klinische onderzoeken kreeg 26% (266/1008) van de patiënten die met 

600 mg efavirenz werden behandeld, nieuw optredende huiduitslag, vergeleken met 17% (111/635) van 

de patiënten die in de controlegroepen werden behandeld. Huiduitslag geassocieerd met blaarvorming, 

vochtige desquamatie of ulceratie kwam voor bij 0,9% (9/1008) van de met efavirenz behandelde 

patiënten. De incidentie van uitslag van graad 4 (bijv. erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom) 

bij patiënten die in alle onderzoeken en uitgebreide toegang met efavirenz werden behandeld, was 0,1%. 

De mediane tijd tot het optreden van huiduitslag bij volwassenen was 11 dagen en de mediane duur 16 

dagen. Het stopzettingspercentage voor huiduitslag in klinische onderzoeken was 1,7% (17/1008). 

Efavirenz dient te worden gestaakt bij patiënten die ernstige huiduitslag ontwikkelen die gepaard gaat 

met blaarvorming, afschilfering, slijmvliesaantasting of koorts.

Huiduitslag werd gemeld bij 26 van de 57 pediatrische patiënten (46%) die werden behandeld met efavirenz-capsules. 

Eén pediatrische patiënt kreeg uitslag van graad 3 (samenvloeiende uitslag met koorts) en twee patiënten hadden 

uitslag van graad 4 (erythema multiforme). De mediane tijd tot het optreden van huiduitslag bij pediatrische patiënten 

was 8 dagen. Profylaxe met geschikte antihistaminica vóór aanvang van de behandeling met efavirenz bij pediatrische 

patiënten moet worden overwogen (zieONGEWENSTE REACTIES).

Lever enzymen:Bij patiënten met een bekende of vermoede voorgeschiedenis van hepatitis B- of C-infectie en bij patiënten die 

worden behandeld met andere geneesmiddelen die verband houden met levertoxiciteit, wordt controle van de leverenzymen 

aanbevolen. Bij patiënten met aanhoudende verhogingen van serumtransaminasen tot meer dan vijf
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maal de bovengrens van het normale bereik, moet het voordeel van voortzetting van de behandeling 

met efavirenz worden afgewogen tegen de onbekende risico's van significante levertoxiciteit (zie

ONGEWENSTE REACTIES: Laboratoriumafwijkingen).

Vanwege het uitgebreide door cytochroom P450 gemedieerde metabolisme van efavirenz en de beperkte 

klinische ervaring bij patiënten met een leverfunctiestoornis, is voorzichtigheid geboden bij het toedienen van 

efavirenz aan deze patiënten.

stuiptrekkingen:Convulsies zijn niet vaak waargenomen bij patiënten die efavirenz kregen, meestal in aanwezigheid 

van een bekende medische voorgeschiedenis van epileptische aanvallen. Patiënten die gelijktijdig anticonvulsiva krijgen 

die voornamelijk door de lever worden gemetaboliseerd, zoals fenytoïne en fenobarbital, kunnen periodieke controle 

van de plasmaspiegels nodig hebben (zieVOORZORGSMAATREGELEN: Geneesmiddelinteracties). Voorzichtigheid is 

geboden bij elke patiënt met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen.

Dierlijke toxicologie:Niet-aanhoudende convulsies werden waargenomen bij 6 van de 20 apen die efavirenz 

kregen in doses die plasma-AUC-waarden opleverden die 4 tot 13 maal hoger waren dan die bij mensen die de 

aanbevolen dosis kregen.

cholesterol:Controle van cholesterol en triglyceriden moet worden overwogen bij patiënten die met 

efavirenz worden behandeld (zie BIJWERKINGEN).

Informatie voor patiënten

Lamivudine/zidovudine-tabletten en samen verpakt met efavirenz-tabletten zijn geen remedie voor hiv-infectie 

en patiënten kunnen ziekten blijven ervaren die verband houden met hiv-infectie, waaronder opportunistische 

infecties, en dienen daarom onder nauwlettende klinische observatie te blijven van artsen die ervaring hebben 

met de behandeling van patiënten met HIV-gerelateerde ziekten.

Patiënten moeten worden geïnformeerd over het belang van het regelmatig innemen van lamivudine/

zidovudine-tabletten samen met efavirenz-tabletten en om te voorkomen dat doses worden gemist. 

Patiënten moeten erop worden gewezen dat het gebruik van een combinatie van lamivudine, zidovudine 

en efavirenz het risico op overdracht van hiv op anderen via seksueel contact of bloedbesmetting niet 

vermindert.

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat herverdeling of accumulatie van lichaamsvet kan optreden bij patiënten 

die antiretrovirale therapie krijgen en dat de oorzaak en langetermijneffecten van deze aandoeningen op dit moment 

niet bekend zijn.

Lamivudine:Patiënten met gelijktijdige infectie met HIV en HBV dienen geïnformeerd te worden dat in sommige gevallen een 

verslechtering van de leverziekte is opgetreden wanneer de behandeling met lamivudine werd stopgezet. Patiënten moeten 

worden geadviseerd om eventuele wijzigingen in het regime met hun arts te bespreken.
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Zidovudine:Patiënten moeten worden geïnformeerd dat de belangrijkste toxiciteiten die verband houden met 

zidovudine neutropenie en/of anemie zijn. Ze moeten worden verteld dat het uiterst belangrijk is dat hun 

bloedbeeld tijdens de therapie nauwlettend wordt gevolgd, vooral bij patiënten met gevorderde hiv-ziekte. 

Efavirenz:Op de flesetiketten van het product staat een verklaring aan patiënten en zorgverleners:

WAARSCHUWING: Lees meer over geneesmiddelen die NIET samen met efavirenz mogen worden 

ingenomen.Er is een patiëntbijsluiter (PPI) voor efavirenz beschikbaar voor patiëntinformatie.

Patiënten moet worden geadviseerd om efavirenz elke dag in te nemen zoals voorgeschreven. Efavirenz moet altijd 

worden gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen. Patiënten moet worden geadviseerd 

efavirenz op een lege maag in te nemen, bij voorkeur voor het slapengaan. Inname van efavirenz met voedsel verhoogt 

de efavirenz-concentraties en kan de frequentie van bijwerkingen verhogen. Dosering voor het slapengaan kan de 

verdraagbaarheid van symptomen van het zenuwstelsel verbeteren (zie:ONGEWENSTE REACTIESen DOSERING EN 

ADMINISTRATIE). Patiënten dienen tijdens het gebruik van efavirenz onder behandeling van een arts te blijven.

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat symptomen van het centrale zenuwstelsel, waaronder duizeligheid, 

slapeloosheid, verminderde concentratie, slaperigheid en abnormale dromen, vaak worden gemeld tijdens de eerste 

weken van de behandeling met efavirenz. Dosering voor het slapengaan kan de verdraagbaarheid van deze symptomen 

verbeteren, en deze symptomen zullen waarschijnlijk verbeteren bij voortzetting van de therapie. Patiënten moeten 

worden gewaarschuwd voor de mogelijkheid van additieve effecten op het centrale zenuwstelsel wanneer efavirenz 

gelijktijdig wordt gebruikt met alcohol of psychoactieve geneesmiddelen. Patiënten moeten worden geïnstrueerd dat 

als ze deze symptomen ervaren, ze potentieel gevaarlijke taken zoals autorijden of het bedienen van machines moeten 

vermijden (zie:WAARSCHUWINGEN: Symptomen van het zenuwstelsel). In klinische onderzoeken hadden patiënten 

die symptomen van het centrale zenuwstelsel ontwikkelden niet meer kans om vervolgens psychiatrische symptomen te 

ontwikkelen (zie:WAARSCHUWINGEN: Psychische symptomen).

Patiënten moeten ook worden geïnformeerd dat ernstige psychiatrische symptomen, waaronder ernstige 

depressie, zelfmoordpogingen, agressief gedrag, wanen, paranoia en psychose-achtige symptomen, ook zelden 

zijn gemeld bij patiënten die efavirenz kregen. Patiënten moeten worden geïnformeerd dat als ze ernstige 

psychiatrische bijwerkingen ervaren, ze onmiddellijk medische hulp moeten zoeken om de mogelijkheid te 

beoordelen dat de symptomen verband kunnen houden met het gebruik van efavirenz, en zo ja, om te bepalen 

of stopzetting van efavirenz nodig kan zijn. Patiënten moeten hun arts ook informeren over een 

voorgeschiedenis van psychische aandoeningen of middelenmisbruik (zie:WAARSCHUWINGEN: Psychische 

symptomen).
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Patiënten moeten worden geïnformeerd dat huiduitslag een andere vaak voorkomende bijwerking is. Deze huiduitslag verdwijnt 

meestal zonder enige verandering in de behandeling. Bij een klein aantal patiënten kan huiduitslag ernstig zijn. Patiënten 

moeten erop worden gewezen dat ze onmiddellijk contact moeten opnemen met hun arts als ze huiduitslag krijgen.

Vrouwen die efavirenz krijgen, moeten worden geïnstrueerd om zwangerschap te voorkomen (zie:WAARSCHUWINGEN: 

Reproductief risicopotentieel). Een betrouwbare vorm van barrière-anticonceptie moet altijd worden gebruikt in 

combinatie met andere anticonceptiemethoden, waaronder orale of andere hormonale anticonceptie, omdat de 

effecten van efavirenz op hormonale anticonceptiva niet volledig zijn gekarakteriseerd. Vrouwen moeten worden 

geadviseerd hun arts te informeren als ze zwanger worden terwijl ze efavirenz gebruiken. Als dit medicijn wordt 

gebruikt tijdens het eerste trimester van de zwangerschap, of als de patiënte zwanger wordt tijdens het gebruik van dit 

medicijn, moet ze op de hoogte zijn van de mogelijke schade aan de foetus.

Efavirenz kan een wisselwerking hebben met sommige geneesmiddelen; daarom moeten patiënten worden geadviseerd hun 

arts te informeren over het gebruik van andere voorgeschreven, niet-voorgeschreven medicijnen of kruidenproducten, met 

name sint-janskruid.

Geneesmiddelinteracties

Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen verpakt met Efavirenz-tablettenmag niet worden voorgeschreven 

aan patiënten die dosisaanpassingen nodig hebben:

Lamivudine:

Lamivudine wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden door actieve organische kationische secretie. De 

mogelijkheid van interacties met andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen moet worden overwogen, 

vooral wanneer hun belangrijkste eliminatieroute actieve renale secretie is via het organische kationische 

transportsysteem (bijv. trimethoprim).

Van trimethoprim (TMP) 160 mg/sulfamethoxazol (SMX) 800 mg eenmaal daags is aangetoond dat het de 

blootstelling aan lamivudine (AUC) verhoogt. Het effect van hogere doses TMP/SMX op de farmacokinetiek van 

lamivudine is niet onderzocht (zie KLINISCHE FARMACOLOGIE Tabel 2). Er zijn geen gegevens beschikbaar over 

de mogelijke interacties met andere geneesmiddelen die een nierklaringsmechanisme hebben dat vergelijkbaar 

is met dat van lamivudine.

Lamivudine en zalcitabine kunnen de intracellulaire fosforylering van elkaar remmen. Daarom 

wordt het gebruik van lamivudine/zidovudine tabletten in combinatie met zalcitabine niet 

aanbevolen.

Zidovudine:
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Zie KLINISCHE FARMACOLOGIE voor informatie over zidovudineconcentraties bij gelijktijdige toediening 

met andere geneesmiddelen.

Antiretrovirale middelen:Gelijktijdig gebruik van stavudine met lamivudine/zidovudine tabletten moet worden 

vermeden aangezien een antagonistische relatie tussen zidovudine en stavudine is aangetoond.in vitro. 

Sommige nucleoside-analogen die de DNA-replicatie beïnvloeden, zoals ribavirine, antagoniseren dein vitro

antivirale activiteit van zidovudine tegen HIV; gelijktijdig gebruik van dergelijke geneesmiddelen moet worden 

vermeden.

Doxorubicine:Gelijktijdig gebruik van lamivudine/zidovudine tabletten met doxorubicine dient te 

worden vermeden aangezien een antagonistische relatie tussen zidovudine en doxorubicine is 

aangetoond.in vitro.

fenytoïne:Er is gemeld dat de plasmaspiegels van fenytoïne laag zijn bij sommige patiënten die zidovudine kregen, 

terwijl in één geval een hoge spiegel werd gedocumenteerd. In een farmacokinetische interactiestudie waarbij 12 hiv-

positieve vrijwilligers alleen een enkelvoudige dosis van 300 mg fenytoïne kregen en tijdens steady-state zidovudine-

omstandigheden (200 mg elke 4 uur), werd geen verandering in de fenytoïnekinetiek waargenomen. Hoewel niet 

ontworpen om het effect van fenytoïne op de kinetiek van zidovudine optimaal te beoordelen, werd bij fenytoïne een 

afname van 30% van de orale zidovudineklaring waargenomen.

Gebruik met op interferon en ribavirine gebaseerde regimes:Er werden geen aanwijzingen voor een 

farmacokinetische of farmacodynamische interactie (bijv. verlies van HIV/HCV-virologische onderdrukking) gezien bij 

gelijktijdige toediening van ribavirine met lamivudine of zidovudine. Patiënten met een gelijktijdige HIV/HCV-infectie die 

zidovudine kregen toegediend in combinatie met gepegyleerd interferon en ribavirine, ontwikkelden echter vaker 

ernstige neutropenie (ANC <500) en ernstige anemie (hemoglobine <8 g/dl) dan vergelijkbare patiënten die geen 

zidovudine kregen (neutropenie). 15% versus 9%, bloedarmoede 5% versus 1%).

Overlappende toxiciteiten:Gelijktijdige toediening van ganciclovir, interferon-α en andere 

beenmergonderdrukkende of cytotoxische middelen kan de hematologische toxiciteit van zidovudine verhogen.

Efavirenz:

Efavirenz is aangetoondin vivoom CYP3A4 te induceren. Andere verbindingen die substraten zijn van CYP3A4 

kunnen verlaagde plasmaconcentraties hebben bij gelijktijdige toediening met efavirenz.In vitrostudies hebben 

aangetoond dat efavirenz de 2C9-, 2C19- en 3A4-iso-zymen remt binnen het bereik van de waargenomen 

efavirenz-plasmaconcentraties. Gelijktijdige toediening van efavirenz met voornamelijk geneesmiddelen
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gemetaboliseerd door deze isozymen kan leiden tot gewijzigde plasmaconcentraties van het gelijktijdig toegediende 

geneesmiddel. Daarom kunnen voor deze geneesmiddelen geschikte dosisaanpassingen nodig zijn.

Geneesmiddelen die CYP3A4-activiteit induceren (bijv. fenobarbital, rifampicine, rifabutine) zullen naar 

verwachting de klaring van efavirenz verhogen, wat resulteert in verlaagde plasmaconcentraties. 

Geneesmiddelinteracties met efavirenz zijn samengevat in Tabel 5 en 6.

Tabel 5: Geneesmiddelen die gecontra-indiceerd zijn of niet worden aanbevolen voor gebruik met Efavirenz

Geneesmiddelklasse: naam geneesmiddel

Antischimmelmiddel: voriconazol

Klinische opmerking

GECONTRA-INDICEERD omdat efavirenz aanzienlijk
verlaagt de plasmaconcentraties van voriconazol en 
gelijktijdige toediening kan de therapeutische werkzaamheid 
van voriconazol verminderen. Voriconazol verhoogt ook 
significant de plasmaconcentraties van efavirenz, wat het 
risico op efavirenz-gerelateerde bijwerkingen kan verhogen. 
De efavirenz 600 mg tablet laat de noodzakelijke 
dosisaanpassing niet toe. Zie tabellen 3 en 4.
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verminderen. Ook voriconazol
verhoogt de plasmaconcentraties van efavirenz 
aanzienlijk, wat het risico op met efavirenz 
gerelateerde bijwerkingen kan verhogen. 
Wanneer voriconazol gelijktijdig wordt 
toegediend met efavirenz, moet de 
onderhoudsdosis van voriconazol worden 
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significant verlaagt en gelijktijdige 
toediening de therapeutische 
effectiviteit van
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significant de plasmaconcentraties van 
efavirenz, wat het risico op efavirenz-
gerelateerde bijwerkingen kan verhogen. De 
efavirenz 600 mg tablet laat de noodzakelijke 
dosisaanpassing niet toe.
Zie tabellen 3 en 4.¶ 
ik

Antihistaminicum: astemizol GECONTRA-INDICEERD vanwege de mogelijkheid van ernstige en/of 
levensbedreigende reacties zoals hartritmestoornissen.

Antimigraine: ergotderivaten
(dihydro-ergotamine, ergonovine, ergotamine, 
methylergonovine)

GECONTRA-INDICEERD vanwege de mogelijkheid van ernstige en/of 
levensbedreigende reacties zoals acute ergottoxiciteit die wordt 
gekenmerkt door perifeer vasospasme en ischemie van de 
extremiteiten en andere weefsels.

Benzodiazepinen: midazolam, triazolam GECONTRA-INDICEERD vanwege de mogelijkheid van ernstige 
en/of levensbedreigende reacties zoals langdurige of 
verhoogde sedatie of ademhalingsdepressie.

Calciumkanaalblokker: bepridil GECONTRA-INDICEERD vanwege de mogelijkheid van ernstige en/of 
levensbedreigende reacties zoals hartritmestoornissen.

GI-motiliteitsmiddel: cisapride GECONTRA-INDICEERD vanwege de mogelijkheid van ernstige en/of 
levensbedreigende reacties zoals hartritmestoornissen.

Neuroleptica: pimozide GECONTRA-INDICEERD vanwege de mogelijkheid van ernstige en/of 
levensbedreigende reacties zoals hartritmestoornissen.

Sint-janskruid (Hypericum perforatum) Zal naar verwachting de plasmaspiegels van efavirenz 
aanzienlijk verlagen; is niet onderzocht in combinatie met 
efavirenz.
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Tabel 6: Gevestigdaen andere potentieel significantebGeneesmiddelinteracties: wijziging in dosis of 
regime kan worden aanbevolen op basis van geneesmiddelinteractiestudies of voorspelde 
interactie

Effect op
Concentratie van

Efavirenz of
Gelijktijdig geneesmiddel

Gelijktijdig geneesmiddel

Klasse: Naam geneesmiddel Klinische opmerking

Antiretrovirale middelen

Proteaseremmer:
Amprenavir

Efavirenz kan de serumconcentraties 
van amprenavir verlagen.amprenavir

Proteaseremmer:
Fosamprenavir

calcium

amprenavir Fosamprenavir (unboosted): Geschikte doses van de 
combinaties met betrekking tot veiligheid en werkzaamheid 
zijn niet vastgesteld.
Fosamprenavir/ritonavir: 100 mg/dag (totaal 300 mg) ritonavir 
wordt aanbevolen wanneer efavirenz eenmaal daags wordt 
toegediend met fosamprenavir/ritonavir. Er is geen 
verandering van de ritonavirdosis nodig wanneer efavirenz 
tweemaal daags wordt toegediend met fosamprenavir plus 
ritonavir.
Bij gelijktijdige toediening met efavirenz aan nog niet eerder 
behandelde patiënten, is de aanbevolen dosis atazanavir 300 
mg met ritonavir 100 mg en efavirenz 600 mg (allemaal 
eenmaal daags). Doseringsaanbevelingen voor efavirenz en 
atazanavir bij eerder behandelde patiënten zijn niet 
vastgesteld.

Proteaseremmer:
Atazanavir atazanavira

Proteaseremmer:
Indinavir

De optimale dosis indinavir, indien gegeven in combinatie met 
efavirenz, is niet bekend. Het verhogen van de dosis indinavir tot 
1000 mg om de 8 uur compenseert niet het verhoogde metabolisme 
van indinavir als gevolg van efavirenz. Wanneer indinavir in een 
verhoogde dosis (1000 mg elke 8 uur) werd gegeven met efavirenz 
(600 mg eenmaal daags), waren de AUC en Cmax van indinavirmin

waren gemiddeld met respectievelijk 33-46% en 39-57% afgenomen 
in vergelijking met wanneer indinavir (800 mg om de 8 uur) alleen 
werd gegeven.

indinavira

Proteaseremmer:
Lopinavir/ritonavir

Een dosisverhoging van lopinavir/ritonavir tot 533/133 mg (4 
capsules of 6,5 ml) tweemaal daags ingenomen met voedsel wordt 
aanbevolen bij gebruik in combinatie met efavirenz.

lopinavira

Proteaseremmer:
Ritonavir

Wanneer ritonavir 500 mg elke 12 uur gelijktijdig werd 
toegediend met efavirenz 600 mg eenmaal daags, ging de 
combinatie gepaard met een hogere frequentie van ongewenste 
klinische ervaringen (bijv. duizeligheid, misselijkheid, 
paresthesie) en laboratoriumafwijkingen (verhoogde 
leverenzymen). Controle van leverenzymen wordt aanbevolen 
wanneer efavirenz wordt gebruikt in combinatie met ritonavir.

ritonavira

efavirenza

Proteaseremmer:
Saquinavir

Mag niet worden gebruikt als enige proteaseremmer in 
combinatie met efavirenz.saquinavira

andere agenten

Anticoagulans:
Warfarine

Plasmaconcentraties en effecten kunnen verhoogd of verlaagd 
worden door efavirenz.↑ of ↓ warfarine
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Tabel 6: Gevestigdaen andere potentieel significantebGeneesmiddelinteracties: wijziging in dosis of 
regime kan worden aanbevolen op basis van geneesmiddelinteractiestudies of voorspelde 
interactie

Effect op
Concentratie van

Efavirenz of
Gelijktijdig geneesmiddel

Gelijktijdig geneesmiddel

Klasse: Naam geneesmiddel Klinische opmerking

Anticonvulsiva:
Carbamazepine carbamazepinea

efavirenza
Er zijn onvoldoende gegevens om een   dosisaanbeveling voor efavirenz te 
doen. Er moet een alternatieve anticonvulsieve behandeling worden 
gebruikt.

fenytoïne
fenobarbital

↓ anticonvulsivum
efavirenz

Potentieel voor verlaging van de plasmaspiegels van anticonvulsiva en/of 
efavirenz; periodieke controle van de plasmaspiegels van anticonvulsiva 
moet worden uitgevoerd.

Antidepressiva:
Sertraline

Een verhoging van de sertralinedosis moet worden geleid door de klinische 

respons.sertralinea

antischimmelmiddelen:

itraconazol itraconazola
hydroxyitraconazola

Aangezien er geen dosisaanbeveling voor itraconazol kan worden 
gedaan, dient een alternatieve antischimmelbehandeling te worden 
overwogen.

Ketoconazol ↓ ketoconazol Geneesmiddelinteractieonderzoeken met efavirenz en 
ketoconazol zijn niet uitgevoerd. Efavirenz kan de 
plasmaconcentraties van ketoconazol verlagen.

Anti-infectieus:
claritromycine

Plasmaconcentraties verlaagd door efavirenz; klinische betekenis 
onbekend. Bij niet-geïnfecteerde vrijwilligers ontwikkelde 46% 
huiduitslag terwijl ze efavirenz en claritromycine kregen. Bij 
gelijktijdige toediening met claritromycine wordt geen 
dosisaanpassing van efavirenz aanbevolen. Alternatieven voor 
claritromycine, zoals azitromycine, moeten worden overwogen (zie:
Andere medicijnen, volgende tabel). Andere macrolide-antibiotica, 
zoals erytromycine, zijn niet onderzocht in combinatie met efavirenz.

claritromycinea

↑14-OH metabolieta

Antimycobacterieel:
Rifabutine

Verhoog de dagelijkse dosis rifabutine met 50%. Overweeg om de dosis 
rifabutine te verdubbelen in regimes waarbij rifabutine 2 of 3 keer per 
week wordt gegeven.

rifabutinea

Antimycobacterieel:
rifampicijn

De klinische significantie van verlaagde efavirenz-concentraties is 
niet bekend. Doseringsaanbevelingen voor gelijktijdig gebruik van 
efavirenz en rifampicine zijn niet vastgesteld.

efavirenza

Calcium kanaal
blokkers:
Diltiazem

Dosisaanpassingen van diltiazem moeten worden geleid door 
de klinische respons (zie de volledige voorschrijfinformatie 
voor diltiazem). Bij gelijktijdige toediening met diltiazem is 
geen dosisaanpassing van efavirenz nodig.

diltiazema

desacetyl diltiazema

↓N-monodesmethyl
diltiazema

Anderen (bijv.
felodipine,
nicardipine,
nifedipine,
verapamil)

↓ calciumkanaal
blokker

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de mogelijke 
interacties van efavirenz met andere calciumkanaalblokkers 
die substraten zijn van het CYP3A4-enzym. Er bestaat een 
kans op verlaging van de plasmaconcentraties van de 
calciumkanaalblokker. Dosisaanpassingen moeten worden 
geleid door de klinische respons (zie de volledige 
voorschrijfinformatie voor de calciumkanaalblokker).
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Tabel 6: Gevestigdaen andere potentieel significantebGeneesmiddelinteracties: wijziging in dosis of 
regime kan worden aanbevolen op basis van geneesmiddelinteractiestudies of voorspelde 
interactie

Effect op
Concentratie van

Efavirenz of
Gelijktijdig geneesmiddel

Gelijktijdig geneesmiddel

Klasse: Naam geneesmiddel Klinische opmerking

HMG-CoA-reductase
remmers:

De plasmaconcentraties van atorvastatine, pravastatine en 
simvastatine namen af. Raadpleeg de volledige 
voorschrijfinformatie voor de HMG-CoA-reductaseremmer voor 
richtlijnen voor het individualiseren van de dosis.

Atorvastatine

Pravastatine

atorvastatinea

pravastatinea

simvastatineaSimvastatine
Narcotische pijnstiller:

methadon
Gelijktijdige toediening aan HIV-geïnfecteerde personen met een 

voorgeschiedenis van het gebruik van injectiegeneesmiddelen resulteerde in 

verlaagde plasmaspiegels van methadon en tekenen van opiaatontwenning. De 

dosis methadon werd met gemiddeld 22% verhoogd om de 

ontwenningsverschijnselen te verlichten. Patiënten moeten worden gecontroleerd 

op tekenen van ontwenning en hun dosis methadon moet zo nodig worden 

verhoogd om de ontwenningsverschijnselen te verlichten.

methadona

Orale anticonceptie:
ethinylestradiol

Plasmaconcentraties verhoogd door efavirenz; klinische 
betekenis onbekend. De mogelijke interactie van efavirenz 
met orale anticonceptiva is niet volledig gekarakteriseerd. 
Naast orale anticonceptiva moet een betrouwbare barrière-
anticonceptiemethode worden gebruikt.

ethinylestradiola

a
b

ZienKLINISCHE FARMACOLOGIE, Tabellen 3 en 4 voor de omvang van vastgestelde interacties. 
Deze tafel is niet all-inclusive.

Andere medicijnen:Op basis van de resultaten van onderzoeken naar geneesmiddelinteracties (zie tabellen 3 en 4) 

wordt geen dosisaanpassing aanbevolen wanneer efavirenz wordt gegeven met de volgende middelen: antacida van 

aluminium/magnesiumhydroxide, azitromycine, cetirizine, famotidine, fluconazol, lamivudine, lorazepam, nelfinavir, 

paroxetine , tenofovirdisoproxilfumaraat en zidovudine.

Er zijn geen specifieke onderzoeken naar geneesmiddelinteracties uitgevoerd met efavirenz en NRTI's anders 

dan lamivudine en zidovudine. Klinisch significante interacties zijn niet te verwachten, aangezien de NRTI's via 

een andere route worden gemetaboliseerd dan efavirenz en het onwaarschijnlijk is dat ze concurreren voor 

dezelfde metabole enzymen en eliminatieroutes.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid 

Kankerverwekkendheid:

Lamivudine:Langdurige carcinogeniteitsstudies met lamivudine bij muizen en ratten toonden geen bewijs 

van carcinogeen potentieel bij blootstellingen tot 10 keer (muizen) en 58 keer (ratten) die waargenomen bij 

mensen bij de aanbevolen therapeutische dosis voor HIV-infectie.
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Zidovudine:Zidovudine werd oraal toegediend in 3 doseringsniveaus om groepen muizen en ratten te scheiden (60 

vrouwtjes en 60 mannetjes in elke groep). De initiële enkelvoudige dagelijkse doses waren 30, 60 en 120 mg/kg/dag bij 

muizen en 80, 220 en 600 mg/kg/dag bij ratten. De doses bij muizen werden verlaagd tot 20, 30 en 40 mg/kg/dag na 

dag 90 vanwege aan de behandeling gerelateerde bloedarmoede, terwijl bij ratten alleen de hoge dosis werd verlaagd 

tot 450 mg/kg/dag op dag 91 en vervolgens tot 300 mg/kg/dag op dag 279.

Bij muizen kwamen 7 laat verschijnende (na 19 maanden) vaginale neoplasmata (5 niet-metastaserende 

plaveiselcelcarcinomen, 1 plaveiselcelpapilloom en 1 plaveiselpoliep) voor bij dieren die de hoogste dosis 

kregen. Eén laat verschijnend plaveiselcelpapilloom trad op in de vagina van een dier met een middelhoge 

dosis. Bij de laagste dosis werden geen vaginale tumoren gevonden.

Bij ratten, 2 laat verschijnend (na 20 maanden), traden niet-metastaserende vaginale plaveiselcelcarcinomen op bij dieren die de 

hoogste dosis kregen. Er traden geen vaginale tumoren op bij de lage of middelste dosis bij ratten. Er werden geen andere 

geneesmiddelgerelateerde tumoren waargenomen bij beide geslachten van beide soorten.

Bij doses die tumoren veroorzaakten bij muizen en ratten, was de geschatte blootstelling aan het geneesmiddel 

(zoals gemeten door AUC) ongeveer 3 keer (muis) en 24 keer (rat) de geschatte menselijke blootstelling bij de 

aanbevolen therapeutische dosis van 100 mg elke 4 uur.

Er zijn twee transplacentale carcinogeniteitsonderzoeken uitgevoerd bij muizen. In één onderzoek werd zidovudine 

toegediend in doses van 20 mg/kg/dag of 40 mg/kg/dag vanaf dag 10 van de dracht tot de bevalling en borstvoeding, 

waarbij de dosering bij het nageslacht gedurende 24 maanden postnataal werd voortgezet. De doses zidovudine die in 

dit onderzoek werden gebruikt, veroorzaakten blootstelling aan zidovudine die ongeveer driemaal hoger was dan de 

geschatte menselijke blootstelling bij de aanbevolen doses. Na 24 maanden bij de hoogste dosis werd een toename van 

de incidentie van vaginale tumoren waargenomen zonder toename van tumoren in de lever of longen of enig ander 

orgaan bij beide geslachten. Deze bevindingen komen overeen met de resultaten van het standaard orale 

carcinogeniteitsonderzoek bij muizen, zoals eerder beschreven. In een tweede onderzoek werd zidovudine toegediend 

in maximaal getolereerde doses van 12,5 mg/dag of 25 mg/dag (∼1.000 mg/kg niet-zwanger lichaamsgewicht

of∼450 mg/kg voldragen lichaamsgewicht) aan drachtige muizen vanaf dag 12 tot en met 18 van de dracht. Er 

was een toename van het aantal tumoren in de longen, lever en vrouwelijke voortplantingsorganen bij de 

nakomelingen van muizen die de hogere dosis zidovudine kregen.

Het is niet bekend hoe voorspellend de resultaten van carcinogeniteitsonderzoeken bij knaagdieren voor mensen 

kunnen zijn. Efavirenz:Met efavirenz zijn langdurige carcinogeniteitsonderzoeken bij muizen en ratten uitgevoerd. 

Muizen kregen gedurende 2 jaar 0, 25, 75, 150 of 300 mg/kg/dag toegediend. De incidentie van hepatocellulaire 

adenomen en carcinomen en pulmonale alveolaire/bronchiolaire adenomen was hoger dan de achtergrond bij 

vrouwen. Bij mannen werd geen toename van de tumorincidentie boven de achtergrond waargenomen.
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In onderzoeken waarbij ratten gedurende 2 jaar efavirenz kregen toegediend in doses van 0, 25, 50 of 100 mg/

kg/dag, werd geen toename van de tumorincidentie boven de achtergrond waargenomen. De systemische 

blootstelling (gebaseerd op AUC's) bij muizen was ongeveer 1,7 maal die bij mensen die de dosis van 600 mg/

dag kregen. De blootstelling bij ratten was lager dan bij mensen. Het mechanisme van het carcinogene 

potentieel is niet bekend.

mutageniteit:

Lamivudine:Lamivudine was mutageen in een L5178Y/TK+/- muislymfoomtest en clastogeen in een 

cytogenetische test met behulp van gekweekte menselijke lymfocyten. Lamivudine was negatief in een 

microbiële mutageniteitstest, in een in vitro celtransformatietest, in een micronucleustest bij ratten, in 

een beenmergcytogenetische test bij ratten en in een test voor ongeplande DNA-synthese in rattenlever.

Zidovudine:Zidovudine was mutageen in een L5178Y/TK+/- muislymfoomtest, positief in eenin vitro

celtransformatietest, clastogeen in een cytogenetische test met behulp van gekweekte menselijke lymfocyten, 

en positief in micronucleustests bij muizen en ratten na herhaalde doses. Het was negatief in een cytogenetisch 

onderzoek bij ratten die een enkele dosis kregen.

Efavirenz:In genetische toxicologische tests vertoonde efavirenz geen bewijs van mutagene of clastogene 

activiteit in een batterij vanin vitroenin vivostudies. Deze omvatten bacteriële mutatietesten inS. typhimuriumen

E coli, zoogdiermutatietesten in ovariumcellen van Chinese hamsters, chromosoomafwijkingen in lymfocyten 

van menselijk perifeer bloed of ovariumcellen van Chinese hamsters, en eenin vivomuis beenmerg 

micronucleus assay. Gezien het ontbreken van genotoxische activiteit van efavirenz, is de relevantie voor de 

mens van neoplasmata bij met efavirenz behandelde muizen niet bekend.

Aantasting van de vruchtbaarheid:

Lamivudine:In een onderzoek naar reproductieve prestaties bleek lamivudine, toegediend aan mannelijke en 

vrouwelijke ratten in doses tot 130 maal de gebruikelijke dosis voor volwassenen, gebaseerd op overwegingen van het 

lichaamsoppervlak, geen bewijs van verminderde vruchtbaarheid (beoordeeld op conceptiepercentages) en geen effect 

op de overleving. , groei en ontwikkeling tot het spenen van het nageslacht.

Zidovudine:Zidovudine, toegediend aan mannelijke en vrouwelijke ratten in doses tot 7 maal de gebruikelijke dosis voor volwassenen op 

basis van overwegingen van het lichaamsoppervlak, had geen effect op de vruchtbaarheid, beoordeeld aan de hand van 

conceptiepercentages.

Efavirenz:Efavirenz had geen invloed op de paring of vruchtbaarheid van mannelijke of vrouwelijke ratten en had geen invloed 

op het sperma van behandelde mannelijke ratten. De reproductieprestaties van nakomelingen van vrouwtjesratten die efavirenz 

kregen, werden niet beïnvloed. Als gevolg van de snelle klaring van efavirenz bij ratten, systemisch geneesmiddel
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de in deze onderzoeken bereikte blootstellingen waren gelijk aan of lager dan die bij mensen die therapeutische 

doses efavirenz kregen.

Zwangerschap:

Lamivudine/Zidovudine Tablet: 

Zwangerschap Categorie C

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken naar het combinatieproduct bij zwangere vrouwen. 

Er zijn reproductieonderzoeken met lamivudine en zidovudine uitgevoerd bij dieren (zie de rubrieken lamivudine 

en zidovudine hieronder). Lamivudine/zidovudine Accord mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt 

als de mogelijke voordelen opwegen tegen de risico's.

Lamivudine:

Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd met oraal toegediende lamivudine bij ratten en konijnen in doses tot 

respectievelijk 4.000 mg/kg/dag en 1.000 mg/kg/dag, waarbij plasmaspiegels werden geproduceerd tot ongeveer 35 maal 

die voor de volwassen hiv-dosis. Er werden geen aanwijzingen voor teratogeniteit door lamivudine waargenomen. Bewijs 

van vroege embryonale letaliteit werd waargenomen bij konijnen bij blootstellingsniveaus die vergelijkbaar waren met die 

waargenomen bij mensen, maar er waren geen aanwijzingen voor dit effect bij ratten bij blootstellingsniveaus tot 35 keer 

die bij mensen. Onderzoeken bij drachtige ratten en konijnen hebben aangetoond dat lamivudine via de placenta op de 

foetus wordt overgedragen.

In 2 klinische onderzoeken in Zuid-Afrika werden farmacokinetische metingen uitgevoerd op monsters van 

zwangere vrouwen die lamivudine kregen vanaf week 38 van de zwangerschap (10 vrouwen die 150 mg tweemaal 

daags kregen in combinatie met zidovudine en 10 vrouwen die lamivudine 300 mg tweemaal daags kregen zonder 

andere antiretrovirale middelen) of vanaf week 36 van de zwangerschap (16 vrouwen die tweemaal daags 150 mg 

lamivudine in combinatie met zidovudine kregen). Deze onderzoeken waren niet opgezet of opgezet om 

informatie over de werkzaamheid te verschaffen.

De farmacokinetiek van lamivudine bij zwangere vrouwen was vergelijkbaar met die verkregen na de geboorte en bij niet-

zwangere volwassenen. De concentraties van lamivudine waren over het algemeen vergelijkbaar in serummonsters van 

moeders, pasgeborenen en navelstrengbloed. Bij een subgroep van proefpersonen van wie vruchtwatermonsters werden 

verkregen na natuurlijke breuk van de vliezen, varieerden de vruchtwaterconcentraties van lamivudine van 1,2 tot 2,5 g/ml 

(150 mg tweemaal daags) en 2,1 tot 5,2 g/ml (300 mg tweemaal daags) en waren doorgaans hoger dan 2 keer de 

maternale serumspiegels (zie:ONGEWENSTE REACTIES).
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Zidovudine:Voortplantingsstudies met oraal toegediend zidovudine bij ratten en konijnen in doses tot 500 mg/kg/dag 

brachten geen bewijs van teratogeniteit met zidovudine aan het licht. Behandeling met zidovudine resulteerde in 

embryo-/foetale toxiciteit, zoals blijkt uit een toename van de incidentie van foetale resorptie bij ratten die 150 of 450 mg/

kg/dag kregen en konijnen die 500 mg/kg/dag kregen. De doses die in de teratologische onderzoeken werden gebruikt, 

resulteerden in 66 tot 226 keer piekzidovudineplasmaconcentraties (na de helft van de dagelijkse dosis) bij ratten, en bij 

konijnen 12 tot 87 keer, gemiddelde steady-state piekplasmaconcentraties bij de mens (na een zesde van de de dagelijkse 

dosis) bereikt met de aanbevolen dagelijkse dosis (100 mg om de 4 uur). In een aanvullend teratologisch onderzoek bij 

ratten werd een dosis van 3.000 mg/kg/dag (zeer dicht bij de orale mediane dodelijke dosis bij ratten van 3, 683 mg/kg) 

veroorzaakte duidelijke maternale toxiciteit en een toename van de incidentie van foetale misvormingen. Deze dosis 

resulteerde in piekplasmaconcentraties van zidovudine 350 maal de maximale humane plasmaconcentraties. In dit 

experiment werd geen bewijs van teratogeniteit gezien bij doses van 600 mg/kg/dag of minder. Er zijn twee 

carcinogeniteitsonderzoeken bij knaagdieren uitgevoerd (zie Carcinogenese, Mutagenese en Aantasting van de 

Vruchtbaarheid).

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd bij met hiv geïnfecteerde 

zwangere vrouwen om het nut van zidovudine voor de preventie van maternale-foetale hiv-overdracht te 

bepalen. Aangeboren afwijkingen kwamen met een vergelijkbare frequentie voor bij pasgeborenen van 

moeders die zidovudine kregen en pasgeborenen van moeders die placebo kregen. Afwijkingen waren ofwel 

problemen in de embryogenese (vóór 14 weken) of werden herkend op echografie voor of onmiddellijk na de 

start van het onderzoeksgeneesmiddel.

Efavirenz:Zwangerschap Categorie D: Zie WAARSCHUWINGEN: Potentieel voor reproductieve risico's.

Moeders die borstvoeding geven

De Centers for Disease Control and Prevention bevelen aan dat met HIV geïnfecteerde moeders hun baby's geen 

borstvoeding geven om het risico van postnatale overdracht van HIV-infectie te vermijden.

Vanwege zowel de kans op overdracht van hiv als de kans op ernstige bijwerkingen bij zuigelingen,

moeders moeten de instructie krijgen om geen borstvoeding te geven als ze lamivudine/

zidovudine tabletten samen verpakt met efavirenz.

Er zijn geen specifieke onderzoeken uitgevoerd naar de uitscheiding van lamivudine en zidovudine in de 

moedermelk na toediening van lamivudine en zidovudinetabletten. Lamivudine en zidovudine worden 

uitgescheiden in de moedermelk (zieKLINISCHE FARMACOLOGIE: Farmacokinetiek: moeders die 

borstvoeding geven).
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Een onderzoek bij zogende ratten die 45 mg/kg lamivudine kregen toegediend, toonde aan dat de 

lamivudineconcentraties in melk iets hoger waren dan die in plasma. Vanwege zowel de kans op overdracht van 

hiv als de kans op ernstige bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding geven, moeten moeders worden 

geïnstrueerd geen borstvoeding te geven als ze lamivudine/zidovudine-tabletten krijgen. Pediatrisch gebruik

Aanpassing van de dosis lamivudine/zidovudine tablet samen verpakt met efavirenz tablet is niet 

mogelijk met deze combinatie. Daarom worden lamivudine/zidovudine-tabletten samen verpakt met 

efavirenz-tabletten niet aanbevolen voor patiënten < 12 jaar of personen die < 40 kg wegen. Geriatrisch 

gebruik

Lamivudine/zidovudine samen verpakt met efavirenz-tabletten:Klinische onderzoeken naar deze 

combinatie omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij 

anders reageren dan jongere proefpersonen. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor een oudere 

patiënt voorzichtig zijn, gezien de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van 

gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling. Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen 

verpakt met efavirenz-tabletten worden niet aanbevolen voor patiënten met een gestoorde nierfunctie of 

leverfunctiestoornis. .

ONGEWENSTE REACTIES

De bijwerkingen die zijn gemeld met lamivudine, zidovudine en efavirenz worden hieronder weergegeven. Lamivudine/

Zidovudine, toegediend als afzonderlijke formuleringen:In 4 gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken met 

lamivudine 300 mg per dag plus zidovudine 600 mg per dag werden de volgende geselecteerde klinische en 

laboratoriumbijwerkingen waargenomen (zie Tabel 7 en Tabel 8).

Tabel 7: Geselecteerde klinische bijwerkingen (≥5% frequentie) in 4 gecontroleerde klinische onderzoeken

Met lamivudine 300 mg/dag en zidovudine 600 mg/dag

Lamivudine 150 mg
tweemaal daags plus

zidovudine (n=251)
Nadelige gebeurtenis

Lichaam als geheel
Hoofdpijn
Malaise & vermoeidheid

Koorts of koude rillingen

35%
27%
10%

spijsvertering

Misselijkheid

Diarree
Misselijkheid en braken
Anorexia en/of verminderde eetlust

33%
18%
13%
10%
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Buikpijn
Buikkrampen
Dyspepsie

9%
6%
5%

Zenuwstelsel
neuropathie
Slapeloosheid en andere slaapstoornissen 
Duizeligheid
Depressieve stoornissen

12%
11%
10%
9%

Ademhaling
Neustekens en symptomen 
Hoesten

20%
18%

Huid
Huiduitslag 9%

Musculoskeletaal
Musculoskeletale pijn
Spierpijn
artralgie

12%
8%
5%

Pancreatitis werd waargenomen bij 9 van de 2.613 volwassen patiënten (< 0,3%) die lamivudine kregen in de 

gecontroleerde klinische onderzoeken.

Geselecteerde laboratoriumafwijkingen die tijdens de therapie zijn waargenomen, staan   vermeld in Tabel 8.

Tabel 8: Frequenties van geselecteerde laboratoriumafwijkingen bij volwassenen in 4 gecontroleerde

Klinische onderzoeken met Lamivudine 300 mg/dag plus Zidovudine 600 mg/dag*

Testen

(abnormaal niveau)
Lamivudine plus Zidovudine

% (n)
Neutropenie (ANC<750/mm3) 
Bloedarmoede (Hgb<8,0 g/dL)
Trombocytopenie (bloedplaatjes <50.000/mm3

) ALT (>5,0 x ULN)
ASAT (>5,0 x ULN) 
Bilirubine (>2,5 x ULN) 
Amylase (>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 = Bovengrens van normaal
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ANC = absoluut aantal neutrofielen 

n = aantal beoordeelde patiënten

* Frequenties van deze laboratoriumafwijkingen waren hoger bij patiënten met milde 

laboratoriumafwijkingen bij baseline.

Waargenomen tijdens klinische praktijk:Naast de bijwerkingen die in klinische onderzoeken zijn gemeld, zijn de 

volgende bijwerkingen vastgesteld tijdens het gebruik van lamivudine, zidovudine en/of een combinatie van 

lamivudine en zidovudine na goedkeuring. Omdat ze vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van 

onbekende omvang, kunnen schattingen van de frequentie niet worden gemaakt. Deze voorvallen zijn gekozen 

voor opname vanwege een combinatie van hun ernst, frequentie van melding of mogelijk causaal verband met 

lamivudine, zidovudine en/of combinatie van lamivudine en zidovudine. Lichaam als geheel:Herverdeling/

ophoping van lichaamsvet (ziePREVENTIEVE MAATREGELEN:herverdeling van vet).

Cardiovasculair:Cardiomyopathie

Endocrien en metabool: Gynaecomastie, hyperglykemie. 

Gastro-intestinaal:Orale mucosale pigmentatie, stomatitis. 

Algemeen: Vasculitis, zwakte.

Hemic en lymfatisch: Anemie (inclusief aplasie van zuivere rode bloedcellen en ernstige anemieën die voortschrijden 

tijdens de therapie), lymfadenopathie, splenomegalie.

Lever en pancreas:Lactaatacidose en leversteatose, pancreatitis, exacerbatie van hepatitis B na de 

behandeling. (zie WAARSCHUWINGEN).

Overgevoeligheid:Overgevoeligheidsreacties (inclusief anafylaxie), urticaria. 

Musculoskeletaal: Spierzwakte, CPK-verhoging, rhabodmyolyse. Zenuwachtig:

Paresthesie, perifere neuropathie, toevallen. Ademhaling:Abnormale ademgeluiden/

piepende ademhaling.

Huid:Alopecia, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom. 

Efavirenz:

De belangrijkste bijwerkingen die zijn waargenomen bij patiënten die met efavirenz werden behandeld, zijn symptomen van het 

zenuwstelsel, psychiatrische symptomen en huiduitslag. Tenzij anders aangegeven, omvatten de hieronder beschreven analyses 

1008 patiënten die werden behandeld met regimes die efavirenz bevatten en 635 patiënten die werden behandeld met een 

controleregime in gecontroleerde onderzoeken.
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Symptomen van het zenuwstelsel:Drieënvijftig procent van de patiënten die efavirenz kregen, meldde 

symptomen van het centrale zenuwstelsel (zie:WAARSCHUWINGEN: Symptomen van het zenuwstelsel). Tabel 

9 vermeldt de frequentie van de symptomen van verschillende gradaties van ernst en geeft de 

stopzettingspercentages in klinische onderzoeken voor een of meer van de volgende symptomen van het 

zenuwstelsel: duizeligheid, slapeloosheid, verminderde concentratie, slaperigheid, abnormaal dromen, euforie, 

verwardheid, agitatie, geheugenverlies, hallucinaties, verdoving, abnormaal denken en depersonalisatie. De 

frequenties van specifieke symptomen van het centrale en perifere zenuwstelsel worden gegeven in Tabel 11.

Tabel 9: Percentage patiënten met een of meer geselecteerde symptomen van het zenuwstelsela,b

Efavirenz 600 mg Eenmaal Controlegroepen
(n=635)

%
Percentage patiënten met: Dagelijks (n=1008)

%
Symptomen van welke ernst dan ook 

Milde symptomenc

Matige symptomend

Ernstige symptomene

Stopzetting van de behandeling 
als gevolg van symptomen

52.7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
aOmvat gerapporteerde gebeurtenissen ongeacht de causaliteit.

bGegevens uit onderzoek 006 en drie fase 2/3-onderzoeken.

c“mild” = Symptomen die de dagelijkse activiteiten van de patiënt niet hinderen.

d"Gemiddeld" = Symptomen die de dagelijkse activiteiten kunnen verstoren.

e“Ernstig” = Gebeurtenissen die de gebruikelijke dagelijkse activiteiten van de patiënt onderbreken.

Psychiatrische symptomen:Ernstige psychiatrische bijwerkingen zijn gemeld bij patiënten die met efavirenz 

werden behandeld. In gecontroleerde onderzoeken was de frequentie van specifieke ernstige psychiatrische 

symptomen bij patiënten die respectievelijk efavirenz of controleschema's kregen, ernstige depressie (2,4%, 

0,9%), zelfmoordgedachten (0,7%, 0,3%), niet-fatale zelfmoordpogingen (0,5%, 0), agressief gedrag (0,4%, 0,5%), 

paranoïde reacties (0,4%, 0,3%), en manische reacties (0,2%, 0,3%) (zie WAARSCHUWINGEN: Psychische 

symptomen). Bijkomende psychiatrische symptomen die werden waargenomen met een frequentie van >2% bij 

patiënten die werden behandeld met respectievelijk efavirenz of controleschema's in gecontroleerde klinische 

onderzoeken waren depressie (19%, 16%), angst (13%, 9%) en nervositeit (7% , 2%).

Huiduitslag: Huiduitslag is gewoonlijk milde tot matige maculopapuleuze huiduitslag die optreedt binnen de eerste 2 

weken na aanvang van de behandeling met efavirenz. Bij de meeste patiënten verdwijnt de uitslag bij voortzetting van 

de behandeling met efavirenz binnen een maand. Efavirenz kan opnieuw worden gestart bij patiënten die de 

behandeling onderbreken vanwege huiduitslag. Het gebruik van geschikte antihistaminica en/of corticosteroïden kan 

worden overwogen wanneer opnieuw wordt gestart met efavirenz. Efavirenz moet worden stopgezet bij patiënten
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ernstige huiduitslag ontwikkelen die gepaard gaat met blaarvorming, afschilfering, slijmvliesaantasting of koorts. De 

frequentie van huiduitslag per NCI-graad en het aantal stopzettingen als gevolg van huiduitslag worden weergegeven 

in Tabel 10.

Tabel 10: Percentage patiënten met tijdens de behandeling optredende uitslaga,b

Beschrijving van Rash
Cijferc

Efavirenz 600
mg eenmaal daags

volwassenen

(n=1008)
%

Efavirenz
pediatrisch
Patiënten
(n=57)

%

Controle
Groepen
volwassenen

(n= 635)
%

Procent van
Patiënten met:

Uitslag van een
cijfer
Graad 1 uitslag

—

Erytheem, pruritus

26,3 45.6 17,5

10.7 8.8 9.8

Graad 2 uitslag Diffuus maculopapulair
uitslag, droge desquamatie

14.7 31.6 7.4
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Graad 3 uitslag Vesiculatie, vochtig
afschilfering,
ulceratie
Erythema multiforme,
Stevens-Johnson
syndroom, toxisch
epidermale necrolyse,
necrose vereist
chirurgie, exfoliatieve
dermatitis

0,8 1.8 0.3

Graad 4 uitslag 0.1 3.5 0.0

Behandeling
stopzetting
als gevolg van
uitslag

— 1,7 8.8 0.3

aOmvat gerapporteerde gebeurtenissen ongeacht de causaliteit.

bGegevens uit onderzoek 006 en drie fase 2/3-onderzoeken.

cNCI beoordelingssysteem.

Zoals te zien is in Tabel 10, komt huiduitslag vaker voor bij pediatrische patiënten en vaker van hogere graad (dwz 

ernstiger) (zie:PREVENTIEVE MAATREGELEN).

Ervaring met efavirenz bij patiënten die stopten met andere antiretrovirale middelen van de NNRTI-klasse is 

beperkt. Negentien patiënten die stopten met nevirapine vanwege huiduitslag, zijn behandeld met efavirenz. 

Negen van deze patiënten ontwikkelden milde tot matige huiduitslag tijdens de behandeling met efavirenz, en 

twee van deze patiënten stopten vanwege huiduitslag.

Pancreatitis is gemeld, hoewel een causaal verband met efavirenz niet is vastgesteld. 

Asymptomatische verhogingen van serumamylasespiegels werden waargenomen bij een 

significant groter aantal patiënten behandeld met efavirenz 600 mg dan bij controlepatiënten (zie

BIJWERKINGEN: laboratoriumafwijkingen).

Geselecteerde klinische bijwerkingen van matige of ernstige intensiteit waargenomen bij:≥ 2% van de met Efavirenz 

behandelde patiënten in twee gecontroleerde klinische onderzoeken wordt weergegeven in tabel 11.

Tabel 11: Geselecteerde behandeling-emergentaBijwerkingen van matige of ernstige intensiteit gerapporteerd in

≥2% van de met Efavirenz behandelde patiënten in onderzoeken 006 en ACTG 364

Bijwerkingen Studie 006
LAM-, NNRTI- en protease

Remmer-naïeve patiënten
Efavirenzb

+
ZDV/LAM

(n=412)

Studie ACTG 364
NRTI-ervaren, NNRTI- en 
proteaseremmer-naïeve patiënten

Efavirenzb

+ Nelfinavir
Efavirenzb

+
Indinavir

+
Efavirenzb

+
NRTI's
(n=65)

Nelfinavir
+

NRTI's
(n=66)

Indinavir
(n=415)

ZDV/LAM
(n=401)

+ NRTI's
(n=64)

180 wekenc 102 wekenc 76 wekenc 71,1 wekenc 70,9 wekenc 62,7 wekenc

Lichaam als geheel
Vermoeidheid 8% 5% 9% 0 2% 3%
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Pijn
Centraal en perifeer zenuwstelsel 
Duizeligheid
Hoofdpijn
Slapeloosheid

Concentratie
verzwakt
Abnormaal
dromen
Slaperigheid
anorexia
gastro-intestinaal
Misselijkheid

braken
Diarree
Dyspepsie
Buikpijn
psychiatrisch
Ongerustheid

Depressie
Nervositeit
Huid en aanhangsels
Uitslag

pruritus

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%

aOmvat bijwerkingen die op zijn minst mogelijk verband houden met het onderzoeksgeneesmiddel of waarvan de relatie onbekend is voor onderzoek 006. Omvat alle 

bijwerkingen ongeacht het verband met het onderzoeksgeneesmiddel voor onderzoek ACTG 364.

bEfavirenz wordt eenmaal daags geleverd als 600 mg.

cMediane duur van de behandeling.

— = Niet gespecificeerd.

ZDV = zidovudine, LAM = lamivudine.

Klinische bijwerkingen waargenomen bij≥ 10% van de 57 pediatrische patiënten van 3 tot 16 jaar die 

efavirenz-capsules, nelfinavir en een of meer NRTI's kregen, waren: huiduitslag (46%), diarree/dunne 

ontlasting (39%), koorts (21%), hoesten (16% ), duizeligheid/licht in het hoofd/flauwvallen (16%), pijn/pijn/

ongemak (14%), misselijkheid/braken (12%) en hoofdpijn (11%). De incidentie van symptomen van het 

zenuwstelsel was 18% (10/57). Eén patiënt kreeg huiduitslag graad 3, twee patiënten hadden huiduitslag 

graad 4 en vijf patiënten (9%) stopten vanwege huiduitslag (zie ook VOORZORGSMAATREGELEN: 

HuiduitslagenPediatrisch gebruik). Postmarketingervaring

Lichaam als geheel:allergische reacties, asthenie, herverdeling/ophoping van lichaamsvet (zie: 

VOORZORGSMAATREGELEN: herverdeling van vet)

Centraal en perifeer zenuwstelsel:abnormale coördinatie, ataxie, convulsies, 
hypesthesie, paresthesie, neuropathie en tremor
endocrien:gynaecomastie
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Gastro-intestinaal:constipatie, malabsorptie 

Cardiovasculair:blozen, hartkloppingen

Lever en galwegen:verhoging van leverenzymen, leverfalen, hepatitis 

Metabool en voedingswaarde:hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie 

Musculoskeletaal:artralgie, myalgie, myopathie

Psychiatrisch:agressieve reacties, agitatie, wanen, emotionele labiliteit, manie, neurose, paranoia, 

psychose, zelfmoord

Ademhaling:kortademigheid

Huid en aanhangsels:erythema multiforme, nagelaandoeningen, fotoallergische dermatitis, 

huidverkleuring, Stevens-Johnson-syndroom

Speciale zintuigen:abnormaal zicht, tinnitus 

Laboratoriumafwijkingen

Geselecteerde graad 3-4 laboratoriumafwijkingen gemeld in≥ 2% van de met efavirenz behandelde patiënten in twee klinische 

onderzoeken wordt weergegeven in tabel 12.

Tabel 12: Geselecteerde graad 3-4 laboratoriumafwijkingen gerapporteerd in≥2% van de met Efavirenz 

behandelde patiënten in onderzoeken 006 en ACTG 364

Studie 006
LAM-, NNRTI- en

protease
Remmer-naïeve patiënten

Studie ACTG 364
NRTI-ervaren,

NNRTI- en protease
Remmer-naïeve patiënten

Efavirenza

+
Nelfinavir

Efavirenza

+
ZDV/LAM

(n=412)

Efavirenza

+
Indinavir
(n=415)

Indinavir +
ZDV/LAM

Efavirenza

+ NRTI's
Nelfinavir
+ NRTI's
(n=66)Variabele (n=401) + NRTI's (n=65)

Begrenzing (n=64)
76 wekenb 70.9

wekenb

62,7
wekenb180

wekenb

102
wekenb

71.1
wekenb
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Chemie
ALT
AST
GGTc

Amylase
Glucose

> 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%

triglyceridend 9% 6% 6% 11% 8% 17%

hematologie
Neutrofielen <750/mm3 10% 3% 5% 2% 3% 2%

aEfavirenz wordt eenmaal daags geleverd als 600 mg.

bMediane duur van de behandeling.

cGeïsoleerde verhogingen van GGT bij patiënten die efavirenz krijgen, kunnen wijzen op enzyminductie die niet gepaard gaat met 

levertoxiciteit.

dNiet vastend.

ZDV = zidovudine, LAM = lamivudine. ULN = Bovengrens van normaal. ALT = alanine-aminotransferase. AST = 

aspartaataminotransferase. GGT = gamma-glutamyltransferase.

Leverfunctietesten dienen te worden gecontroleerd bij patiënten met een voorgeschiedenis 

van hepatitis B en/of C. In de lange termijn dataset van onderzoek 006 werden 137 patiënten 

behandeld met efavirenz-bevattende regimes (mediane duur van de behandeling, 68 weken) 

en 84 behandeld met een controleregime (mediane duur, 56 weken) waren seropositief bij 

screening op hepatitis B (positief voor oppervlakteantigeen) en/of C (positief voor hepatitis C-

antilichaam). Van deze patiënten met gelijktijdige infectie ontstonden verhogingen van ASAT 

tot meer dan vijf keer ULN bij 13% van de patiënten in de efavirenz-arm en 7% van degenen 

in de controle-arm, en verhogingen van ALAT tot meer dan vijf keer ULN bij 20% van de 

patiënten in de efavirenz-arm en 7% van de patiënten in de controle-arm. Onder co-

geïnfecteerde patiënten,PREVENTIEVE MAATREGELEN).

Lipiden:Bij sommige niet-geïnfecteerde vrijwilligers die efavirenz kregen, zijn verhogingen van het totale 

cholesterolgehalte van 10-20% ten opzichte van de uitgangswaarde waargenomen. Bij patiënten die werden behandeld 

met efavirenz + zidovudine + lamivudine, werden vanaf baseline stijgingen van het niet-nuchtere totale cholesterol en 

HDL van respectievelijk ongeveer 20% en 25% waargenomen. Bij patiënten die met efavirenz + indinavir werden 

behandeld, werden vanaf baseline verhogingen van niet-nuchtere cholesterol en HDL van respectievelijk ongeveer 40% 

en 35% waargenomen. Niet-nuchtere totale cholesterolwaarden ≥240 mg/dL en ≥300 mg/dL werden gemeld bij 

respectievelijk 34% en 9% van de patiënten behandeld met efavirenz + zidovudine + lamivudine, respectievelijk 54% en 

20% van de patiënten behandeld met efavirenz + indinavir, en 28%
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en respectievelijk 4% van de patiënten behandeld met indinavir + zidovudine + lamivudine. De effecten van 

efavirenz op triglyceriden en LDL waren niet goed gekarakteriseerd omdat monsters werden genomen van niet-

nuchtere patiënten. De klinische betekenis van deze bevindingen is niet bekend (zie: PREVENTIEVE 

MAATREGELEN).

Cannabinoïde Test Interactie: Efavirenz bindt niet aan cannabinoïdereceptoren. Er zijn vals-positieve urine-

cannabinoïde-testresultaten waargenomen bij niet-hiv-geïnfecteerde vrijwilligers die Efavirenz kregen wanneer 

de Microgenics CEDIA®DAU Multi-Level THC-assay werd gebruikt voor screening. Negatieve resultaten werden 

verkregen wanneer meer specifieke bevestigende testen werden uitgevoerd met gaschromatografie/

massaspectrometrie.

Van de drie geanalyseerde assays (Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC-assay, Cannabinoid 

Enzyme Immunoassay [Diagnostic Reagents, Inc] en AxSYM®cannabinoïde-assay), liet alleen de 

Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC-assay vals-positieve resultaten zien. De andere twee 

testen leverden echt-negatieve resultaten op. De effecten van efavirenz op andere cannabinoïde 

screeningtests dan deze drie zijn niet bekend. Neem contact op met de fabrikanten van 

cannabinoïde-assays voor aanvullende informatie over het gebruik van hun assays bij patiënten 

die efavirenz krijgen.

OVERDOSERING

Lamivudine150 mg/Zidovudine 300 mg tabletten samen verpakt met efavirenz tabletten:Er is geen 

antidotum bekend voor lamivudine, zidovudine of efavirenz.

Lamivudine:Er is één geval gemeld van een volwassene die 6 gram lamivudine had ingenomen; er werden 

geen klinische tekenen of symptomen opgemerkt en de hematologische tests bleven normaal. Omdat een 

verwaarloosbare hoeveelheid lamivudine werd verwijderd via (4-uurs) hemodialyse, continue ambulante 

peritoneale dialyse en geautomatiseerde peritoneale dialyse, is het niet bekend of continue hemodialyse 

klinisch voordeel zou opleveren bij een overdosis lamivudine.

Zidovudine:Acute overdoses van zidovudine zijn gemeld bij pediatrische patiënten en volwassenen. Het ging 

om blootstellingen tot 50 gram. De enige consistente bevindingen waren misselijkheid en braken. Andere 

gemelde voorvallen waren hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, lethargie, verwardheid en 1 melding van een 

grand mal aanval. Hematologische veranderingen waren van voorbijgaande aard. Alle patiënten herstelden. 

Hemodialyse en peritoneale dialyse lijken een verwaarloosbaar effect te hebben op de verwijdering van 

zidovudine, terwijl de eliminatie van zijn primaire metaboliet, GZDV, wordt versterkt.

Efavirenz:Sommige patiënten die per ongeluk tweemaal daags 600 mg innamen, hebben verhoogde 

symptomen van het zenuwstelsel gemeld. Eén patiënt ervoer onwillekeurige spiersamentrekkingen.
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Behandeling van overdosering met efavirenz dient te bestaan   uit algemene ondersteunende maatregelen, waaronder controle 

van de vitale functies en observatie van de klinische status van de patiënt. Toediening van actieve kool kan worden gebruikt om 

de verwijdering van niet-geabsorbeerd geneesmiddel te vergemakkelijken. Er is geen specifiek antidotum voor overdosering met 

efavirenz. Aangezien efavirenz sterk eiwitgebonden is, is het onwaarschijnlijk dat dialyse het geneesmiddel significant uit het 

bloed verwijdert.

DOSERING EN ADMINISTRATIE
Het effect van voedsel op de absorptie van lamivudine/zidovudine tablet en efavirenz is niet 

onderzocht. Daarom moet de tablet lamivudine/zidovudine samen met efavirenz in nuchtere 

toestand worden ingenomen.

Volwassenen en adolescenten:

De aanbevolen orale dosis voor volwassenen en adolescenten (≥ 12 jaar) die ≥ 40 kg wegen, is 

tweemaal daags één tablet Lamivudine/Zidovudine (150 mg/300 mg).

De aanbevolen dosering van efavirenz is één tablet (600 mg) eenmaal daags op een lege maag, bij 

voorkeur voor het slapengaan.De verhoogde efavirenz-concentraties die worden waargenomen na toediening 

van efavirenz met voedsel, kunnen leiden tot een toename van de frequentie van bijwerkingen (zieKLINISCHE 

FARMACOLOGIE: Effect van voedsel op orale absorptie).Dosering voor het slapengaan kan de 

verdraagbaarheid van symptomen van het zenuwstelsel verbeteren (zie:WAARSCHUWINGEN: Symptomen van 

het zenuwstelsel, VOORZORGSMAATREGELEN: Informatie voor patiënten,enONGEWENSTE REACTIES).

Kindergeneeskunde

Lamivudine/zidovudine tabletten samen verpakt met efavirenz tabletten worden niet aanbevolen voor 

pediatrische patiënten< 12 jaar of bij pediatrische patiënten die <40 kg wegen.

Geriatrie

Hoewel er geen specifieke dosisaanpassingen worden aanbevolen, is voorzichtigheid geboden wanneer 

lamivudine/zidovudine tabletten samen verpakt met efavirenz tabletten worden toegediend aan 

geriatrische patiënten (> 65 jaar).

Nierfunctiestoornis en leverfunctiestoornis

Lamivudine/zidovudine-tabletten samen verpakt met efavirenz-tablettenzijnniet aanbevolen voor patiënten met 

nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 50 ml/min) of voor patiënten die hemodialyse ondergaan of met een 

verminderde leverfunctie.

Toezicht houden:
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Zidovudine:Hematologische toxiciteiten lijken verband te houden met de beenmergreserve vóór de 

behandeling en met de dosis en de duur van de therapie. Bij patiënten met een slechte beenmergreserve, 

vooral bij patiënten met gevorderde symptomatische HIV-ziekte, wordt frequente controle van hematologische 

indexen aanbevolen om ernstige anemie of neutropenie op te sporen. Dosisonderbreking, stopzetting van de 

dosis en/of bloedtransfusie kan gerechtvaardigd zijn bij patiënten die significante anemie ontwikkelen. Bij 

patiënten die hematologische toxiciteit ervaren, kan een vermindering van hemoglobine al na 2 tot 4 weken 

optreden en treedt neutropenie gewoonlijk op na 6 tot 8 weken.

Als beenmergherstel optreedt na dosisonderbreking, kan hervatting van de behandeling aangewezen zijn met behulp 

van aanvullende maatregelen zoals epoëtine alfa in de aanbevolen doses, afhankelijk van hematologische indices zoals 

serumerytropoëtinespiegels en tolerantie van de patiënt.

Bij patiënten die een uitgesproken anemie ervaren bij chronische gelijktijdige toediening van Lamivudine/

Zidovudine Accord en sommige andere geneesmiddelen (bijv. fluconazol, valproïnezuur), kan een onderbreking 

van de dosering van Lamivudine/Zidovudine Accord worden overwogen.

Voor patiënten bij wie de behandeling met zidovudine moet worden gestaakt vanwege hematologische 

toxiciteit(en), moet de behandeling met lamivudine/zidovudine-tabletten worden stopgezet.

HOE GELEVERD
Lamivudine/Zidovudine-tabletten.Elke tablet bevat 150 mg lamivudine en 300 mg zidovudine,is een 

witte tot gebroken witte ovale filmomhulde tablet met aan de ene kant een LZ-reliëf en aan de andere 

kant effen. 60 tabletten zijn verpakt in een HDPE-container van 85 ml met afscheurbare dop Efavirenz-

tabletten. Elke tablet, bevat 600 mg efavirenz, is een gebroken wit gekleurde, capsulevormige, 

filmomhulde tablet, aan beide zijden glad. 30 tabletten zijn verpakt in 50 ml HDPE containers met 

afscheurbare dop met EPE (geëxpandeerd polyethyleen) schuimvuller.

Eén container van elk is samen verpakt in een bedrukt kartonnen karton. 

Opslag:

Lamivudine/zidovudine-tabletten:

Bewaren bij 20 ° tot 25 ° C (68 ° tot 77 ° F) [Zie USP-gecontroleerde kamertemperatuur]. Bescherm tegen licht. Houd alle 

medicijnen uit de buurt van kinderen.

Efavirenz:

Efavirenz-tabletten moeten worden bewaard bij 20° tot 25° C (68° tot 77° F) (zie USP-gecontroleerde 

kamertemperatuur). Bescherm tegen licht. Houd alle medicijnen uit de buurt van kinderen.

Gemaakt door:
STAPPEN ARCOLAB LIMITED,
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Bangalore- India
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PATINTPAKKETINFORMATIE

Lamivudine (150 mg)/Zidovudine (300 mg) tabletten samen verpakt met Efavirenz (600 

mg) tabletten

WAARSCHUWING:

Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen verpakt met Efavirenz-tabletten. Lees ook de 

rubriek “Wie mag Lamivudine/Zidovudine Accord niet gebruiken samen met Efavirenz 

Tabletten”.

Lees meer over medicijnen die NIET mogen worden ingenomen met

Lees deze patiëntenverpakking zorgvuldig door voordat u begint met het innemen van de combinatie 

van lamivudine/zidovudine tabletten samen met Efavirenz tabletten, en elke keer dat u een nieuwe 

vulling krijgt, omdat er mogelijk nieuwe informatie wordt verstrekt. Deze informatie vervangt niet de 

noodzaak om met uw arts te praten. U en uw arts moeten Lamivudine/Zidovudine Accord samen 

verpakt met Efavirenz Accord bespreken over deze geneesmiddelen wanneer u begint met het 

innemen van uw geneesmiddel en bij regelmatige controles. U moet tijdens het gebruik van deze 

medicijnen onder toezicht van een arts blijven. U dient uw arts te raadplegen voordat u wijzigingen 

aanbrengt in uw medicatie, behalve in een van de hieronder beschreven bijzondere omstandigheden 

met betrekking tot huiduitslag of leverproblemen.

Welke belangrijke informatie en andere bijwerkingen moet ik weten over de lamivudine/

zidovudine-tabletten die samen met efavirenz-tabletten zijn verpakt?

Lamivudine/zidovudine-tablet kan leiden tot: 

Melkzuuracidose en leverproblemen

Sommige hiv-geneesmiddelen, waaronder lamivudine/zidovudine-tabletten, kunnen een zeldzame maar ernstige 

aandoening veroorzaken, lactaatacidose genaamd, met leververgroting (hepatomegalie).

Neem direct contact op met uw arts als u de volgende symptomen ervaart:

• misselijkheid, braken of ongewoon of onverwacht maagongemak;

• zwakte en vermoeidheid;

• kortademigheid;

• zwakte in de armen en benen;

• geel worden van de huid of ogen;

• of pijn in de bovenbuik.
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Dit kunnen vroege symptomen zijn van lactaatacidose of leverproblemen. Vrouwen (inclusief 

zwangere vrouwen), mensen met overgewicht en mensen die langdurig hiv-geneesmiddelen zoals 

lamivudine en zidovudine gebruiken, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lactaatacidose 

en leververgroting. Lactaatacidose is een medisch noodgeval en moet in een ziekenhuis worden 

behandeld. In sommige gevallen kan deze aandoening de dood veroorzaken

Verergering van infectie met het hepatitis B-virus (HBV)

Patiënten met een HBV-infectie die lamivudine/zidovudine-tabletten innemen en daarna stoppen, kunnen 

opflakkeringen van hun hepatitis krijgen. "Flare-up" is wanneer de ziekte plotseling op een slechtere manier 

terugkeert dan voorheen. Als u een HBV-infectie heeft, moet uw arts uw leverfunctie gedurende enkele 

maanden nauwlettend controleren na het stoppen met lamivudine/zidovudine tabletten. Mogelijk moet u 

medicijnen tegen HBV gebruiken.

Hematologische toxiciteit

Lamivudine/zidovudine-tabletten zijn in verband gebracht met hematologische toxiciteit, 

waaronder neutropenie (laag aantal witte bloedcellen) en ernstige anemie, vooral bij patiënten 

met gevorderde hiv-ziekte. Langdurig gebruik van lamivudine/zidovudine tabletten is in verband 

gebracht met symptomatische myopathie (spierproblemen).

Gebruik met op interferon en ribavirine gebaseerde regimes

Een verergering van de leverziekte (soms met de dood tot gevolg) is opgetreden bij patiënten die 

geïnfecteerd zijn met zowel een hiv- als een hepatitis C-infectie die anti-hiv-geneesmiddelen gebruiken 

en die ook voor hepatitis C-infectie worden behandeld met interferon met of zonder ribavirine. Als u 

zowel Lamivudine/Zidovudine Accord als interferon met of zonder ribavirine gebruikt en u last krijgt 

van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.

Veranderingen in lichaamsvet

Veranderingen in lichaamsvet treden op bij sommige patiënten die anti-hiv-geneesmiddelen gebruiken. 

Deze veranderingen kunnen bestaan   uit een verhoogde hoeveelheid vet in de bovenrug en nek (“buffalo 

hump”), in de borsten en rond de romp. Verlies van vet van de benen, armen en gezicht kan ook voorkomen. 

De oorzaak en gezondheidseffecten op lange termijn van deze vetveranderingen zijn niet bekend.
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Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van deze combinatie:

van lamivudine en zidovudine en zoek onmiddellijk medische hulp of waarschuw 

onmiddellijk uw arts:

een allergische reactie (ademhalingsmoeilijkheden; sluiten van de keel; zwelling van de lippen, tong of 

gezicht; of netelroos);

spierpijn of zwakte; of

perifere neuropathie (zenuwbeschadiging), die gevoelloosheid, tintelingen of pijn kan 

veroorzaken.

Het is waarschijnlijker dat andere, minder ernstige bijwerkingen optreden.

O
O
O
O
O
O
O

milde misselijkheid, braken, diarree of verminderde eetlust; 

hoofdpijn;

duizeligheid;

depressie/angst

spierpijn

koorts

slapeloosheid

Andere bijwerkingen dan de hier genoemde kunnen ook voorkomen. Praat met uw arts over 

elke bijwerking die ongebruikelijk lijkt of bijzonder hinderlijk is.

Efavirenz kan veroorzaken:

De belangrijkste bijwerkingen die zijn waargenomen bij patiënten die met efavirenz werden behandeld, zijn 

symptomen van het zenuwstelsel, ernstige psychiatrische symptomen en huiduitslag.

Symptomen van het zenuwstelsel: Duizeligheid, slapeloosheid, verminderde concentratie, 

slaperigheid, abnormaal dromen, euforie, verwarring, opwinding, geheugenverlies, hallucinaties, 

verdoving, abnormaal denken en depersonalisatie.

Ernstige psychiatrische problemen:A small number of patients experience severe 

depression, strange thoughts, or angry behavior while taking efavirenz. Some patients have 

thoughts of suicide and a few have actually committed suicide. These problems tend to 

occur more often in patients who have had mental illness. Contact your doctor immediately 

if you think you are having these psychiatric symptoms, so your doctor can decide if you 

should continue to take efavirenz.
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Changes in body fat

Changes in body fat develop in some patients taking anti-HIV medicine. These changes may 

include an increased amount of fat in the upper back and neck (“buffalo hump”), in the 

breasts, and around the trunk. Loss of fat from the legs, arms, and face may also happen. 

The cause and long-term health effects of these fat changes are not known.

Common side effects: Veel patiënten hebben tijdens de behandeling met efavirenz last van 

duizeligheid, slaapproblemen, slaperigheid, concentratieproblemen en/of ongewone dromen. Deze 

bijwerkingen kunnen afnemen als u efavirenz voor het slapengaan op een lege maag inneemt. Ze 

hebben ook de neiging om weg te gaan nadat u het geneesmiddel een paar weken heeft ingenomen. 

Als u deze vaak voorkomende bijwerkingen heeft, zoals duizeligheid, betekent dit niet dat u ook 

ernstige psychiatrische problemen zult hebben, zoals ernstige depressies, vreemde gedachten of boos 

gedrag. Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als een van deze bijwerkingen aanhoudt of als u er 

last van heeft. Het is mogelijk dat deze symptomen ernstiger zijn

als efavirenz wordt gebruikt in combinatie met alcohol of stemmingsveranderende (straat)drugs.

Als u duizelig bent, moeite heeft met concentreren of slaperig bent, vermijd dan activiteiten die gevaarlijk 

kunnen zijn, zoals autorijden of machines bedienen.

Huiduitslag komt vaak voor. Huiduitslag verdwijnt meestal zonder enige verandering in de behandeling. Bij 

een klein aantal patiënten kan huiduitslag ernstig zijn. Als u huiduitslag krijgt, neem dan onmiddellijk 

contact op met uw arts. Huiduitslag kan bij sommige kinderen een ernstig probleem zijn. Vertel het de arts 

van uw kind meteen als u huiduitslag of andere bijwerkingen krijgt terwijl uw kind wordt behandeld met 

efavirenz.

Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, maagklachten, braken en diarree. 

Vertel het uw arts of zorgverlener als u bijwerkingen krijgt tijdens het gebruik van efavirenz.

Neem contact op met uw arts voordat u stopt met efavirenz vanwege bijwerkingen of om een   andere 

reden.

Dit zijn niet de enige bijwerkingen die mogelijk zijn bij het gebruik van efavirenz. Vraag uw arts of apotheker 

om een   volledigere lijst van bijwerkingen van efavirenz en alle geneesmiddelen die u gaat gebruiken.
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Wat zijn Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen verpakt met Efavirenz-tabletten?

Lamivudine/Zidovudine-tabletten zijn een combinatie van twee geneesmiddelen, lamivudine en zidovudine. 

Zowel lamivudine als zidovudine zijn een type anti-hiv-medicijn dat "nucleoside reverse transcriptase-

remmer (NRTI)" wordt genoemd. Efavirenz-tabletten is een type anti-hiv-geneesmiddel dat een “non-

nucleoside reverse transcriptase-remmer (NNRTI) wordt genoemd. Dit zijn voorgeschreven medicijnen die 

worden gebruikt voor de behandeling van het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1), het virus dat 

aids (verworven immuundeficiëntiesyndroom) veroorzaakt. NNRTI's worden niet gebruikt bij de behandeling 

van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus type 2 (hiv-2).

Hoe werkt Lamivudine/Zidovudine tabletten samen verpakt met Efavirenz 

tabletten?

Bij gelijktijdig gebruik kan de combinatie van Lamivudine/Zidovudine Accord samen met Efavirenz 

Accord helpen bij het verlagen van de hoeveelheid hiv in uw bloed (de zogenaamde 'virale lading') en 

het verhogen van uw aantal CD4 (T)-cellen. HIV-infectie vernietigt CD4 (T)-cellen, die belangrijk zijn 

voor het immuunsysteem. Het immuunsysteem helpt infecties te bestrijden. Het verminderen van de 

hoeveelheid hiv en het verhogen van het aantal CD4 (T)-cellen kan uw immuunsysteem verbeteren en 

kan het risico op overlijden of infecties verminderen die kunnen optreden wanneer uw 

immuunsysteem zwak is.

Geneest Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen met Efavirenz-tabletten hiv of 

aids?

Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen verpakt met Efavirenz-tabletten genezen de hiv-

infectie of aids niet.We weten niet of Lamivudine/Zidovudine tabletten samen verpakt met 

Efavirenz tabletten u zullen helpen langer te leven of minder van de medische problemen te 

hebben die mensen krijgen met hiv of aids, zoals andere infecties. Blijf uw arts regelmatig 

bezoeken en meld eventuele medische problemen.

Verkleint Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen met Efavirenz-tabletten het risico om 

hiv op anderen over te dragen?

Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen verpakt met Efavirenz-tabletten verlagen het risico op 

overdracht van hiv op andere mensen niet via seksueel contact, het delen van naalden,
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of wordt blootgesteld aan uw bloed.Voor uw gezondheid en die van anderen is het belangrijk om altijd 

veilige seks te hebben door het gebruik van een latex- of polyurethaancondoom of een andere 

barrièremethode om de kans op seksueel contact met sperma, vaginale afscheidingen of bloed te 

verkleinen. Gebruik of deel vuile naalden nooit opnieuw.

Neem contact op met uw arts als u vragen heeft over hoe u kunt voorkomen dat u hiv op andere mensen 

overdraagt.

Wie mag Lamivudine/Zidovudine-tabletten niet samen met Efavirenz-tabletten 

gebruiken?

Samen met uw arts moet u beslissen of het gebruik van Lamivudine/Zidovudine 

tabletten samen met Efavirenz tabletten geschikt voor u is.

Gebruik Lamivudine/Zidovudine Accord niet samen verpakt met Efavirenz Tabletten als u:

• allergisch bent voor een van de ingrediënten, inclusief de actieve ingrediënten 

lamivudine, ziodovudine en efavirenz, en de inactieve ingrediënten (zie inactieve 

ingredientenaan het einde van deze bijsluiter). Vertel het uw arts of apotheker als u 

denkt dat u een allergische reactie heeft gehad op een van deze bestanddelen.

• bepaalde medicijnen nemen (zieKan ik andere medicijnen gebruiken?voor een lijst met 

geneesmiddelen.) omdat u ernstige bijwerkingen kunt krijgen.

• zijn jonger dan 12 jaar of wegen minder dan 40 kg.

Start deze medicijnen ook niet opnieuw nadat u hersteld bent van bijwerkingen van deze 

medicijnen, zoals ernstige psychiatrische problemen, lactaatacidose of leverproblemen, of 

huidreacties die optraden toen u deze medicijnen innam zonder het advies van uw arts.
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Wat moet ik mijn arts vertellen voordat ik deze medicijnen inneem?

Vertel uw arts voordat u de tabletten lamivudine/zidovudine samen met efavirenz 

inneemt als u:

O
O
O
O
O

nierziekte hebben of dialyse ondergaan;

een leverziekte heeft of hepatitis heeft gehad (leverontsteking); ooit een 

psychische aandoening heeft gehad of drugs of alcohol gebruikt; 

huidaandoeningen hebben, zoals uitslag;

ooit epileptische aanvallen heeft gehad of medicijnen gebruikt voor epileptische aanvallen 

(bijvoorbeeld fenytoïne, carbamazepine of fenobarbital). Het kan zijn dat uw arts van tijd 

tot tijd het medicijngehalte in uw bloed wil controleren;

zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft.O

Hoe moet ik Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen met Efavirenz-tabletten 

innemen? Hoe moet ik ze bewaren?

• U dient Lamivudine/Zidovudine tabletten samen met Efavirenz tabletten op een lege 

maag in te nemen, bij voorkeur voor het slapengaan.

• Inname van Efavirenz-tabletten met voedsel verhoogt de hoeveelheid geneesmiddel in uw 

lichaam, waardoor de frequentie van bijwerkingen kan toenemen.

• Als ik Efavirenz-tabletten voor het slapengaan inneem, zijn sommige bijwerkingen minder 

hinderlijk.

Volwassenen en adolescenten

De aanbevolen orale dosis voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar die meer 

dan of gelijk aan 40 kg (88 pond) wegen, is:

• Tweemaal daags één tablet Lamivudine/Zidovudine (150 mg/300 mg). 

Lamivudine/Zidovudine Accord moet om de 12 uur op een lege maag 

worden ingenomen EN

• één Efavirenz (600 mg) tablet eenmaal daags ingenomen op een lege maag, voor het 

slapengaan.
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Kindergeneeskunde

Lamivudine/Zidovudine-tabletten samen verpakt met Efavirenz-tabletten worden niet 

aanbevolen voor pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar of voor patiënten die minder 

dan 40 kg wegen.

Bewaar Lamivudine/Zidovudine tabletten samen verpakt met Efavirenz tabletten bij 

kamertemperatuur, tussen 20° en 25° C (68° tot 77° F). Gooi medicijnen die niet meer nodig of 

verouderd zijn weg. Houd alle medicijnen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Bewaar deze 

medicijnen NIET op een vochtige plaats, zoals een medicijnkastje in de badkamer of in de buurt 

van de gootsteen.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Sla geen enkele dosis van Lamivudine/Zidovudine-tabletten over die samen met Efavirenz-tabletten zijn 

verpakt. Als u bent vergeten deze medicijnen in te nemen, neem ze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd 

is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. 

Verdubbel de volgende dosis niet.

Wat moet ik doen als iemand een overdosis Lamivudine/Zidovudine Accord samen met 

Efavirenz Tabletten heeft ingenomen?

Als u vermoedt dat u of iemand anders een overdosis Lamivudine/Zidovudine Accord samen 

met Efavirenz-tabletten heeft ingenomen, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Neem 

contact op met een arts of een antigifcentrum.

Kan ik andere geneesmiddelen gebruiken met Lamivudine/Zidovudine tabletten samen verpakt met 

Efavirenz tabletten?

Andere medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met deze medicijnen, wat resulteert in 

verminderde effectiviteit en/of bijwerkingen. Neem tijdens de behandeling contact op met uw arts en 

apotheker voordat u andere geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt, 

waaronder vitamines, mineralen en kruidenproducten, waaronder sint-janskruid (hypericum 

perforatum). Soms treden er ernstige bijwerkingen op als u Lamivudine/Zidovudine Sandoz samen 

met Efavirenz-tabletten samen met bepaalde geneesmiddelen gebruikt.
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Neem Epivir niet in®(Lamivudine, 3TC), Retrovir®(Zidovudine, AZT, ZDV, 

azidothymidine), Combivir®(lamivudine en zidovudine), Epzicom®(abacavirsulfaat en 

lamivudine), Trizivir®(abacavirsulfaat, lamivudine en zidovudine) of Sustiva®

(efavirenz) tijdens het gebruik van Lamivudine/Zidovudine tabletten samen verpakt met Efavirenz 

tabletten. Sommige van deze geneesmiddelen zitten al in Lamivudine/Zidovudine Tablet, samen 

verpakt met Efavirenz-tabletten.

De volgende geneesmiddelen moeten worden vermeden als u de combinatie Lamivudine/

Zidovudine Accord gebruikt:

Trimethoprim (TMP) 160 mg/sulfamethoxazol (SMX) 800 mg kan de hoeveelheid 

lamivudine in het bloed verhogen

Zalcitabine- kan interfereren met de werking van lamivudine.

Gelijktijdige toediening van ganciclovir, interferon-alfa en andere beenmergonderdrukkende 

of kankerbestrijdende middelen kan de hematologische toxiciteit van zidovudine verhogen.

Het gebruik van Lamivudine/Zidovudine Accord samen met stavudine moet worden 

vermeden, aangezien stavudine de werking van zidovudine kan verstoren. Evenzo dienen 

doxorubicine of ribavirine te worden vermeden omdat deze medicijnen ook de werking van 

zidovudine kunnen verstoren.

Gebruik met op interferon en ribavirine gebaseerde regimes.Verergering van de leverziekte 

(soms met de dood tot gevolg) is opgetreden bij patiënten die geïnfecteerd zijn met zowel een 

hiv-1-infectie als een hepatitis C-infectie die anti-hiv-geneesmiddelen gebruiken en die ook voor 

hepatitis C worden behandeld met interferon met of zonder ribavirine. Als u zowel Lamivudine/

Zidovudine Accord als interferon met of zonder ribavirine gebruikt en u bijwerkingen ervaart, 

vertel dit dan aan uw arts.

Efavirenz-tabletten:

De volgende geneesmiddelen kunnen ernstige en levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken wanneer ze samen met efavirenz 

worden ingenomen. Je zou moetennietneem een   van deze geneesmiddelen in terwijl u efavirenz gebruikt:

• Hismanal®(astemizol)
• Vascor®(bepridil)
• voortstuwingsvermogen®(cisapride)

• Bedreven®(midazolam)

• Orap®(pimozide)
• Halción®(triazolam)
• Ergot-medicatie (bijvoorbeeld Wigraine®en Cafergot®)
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Het volgende geneesmiddel moet:nietgelijktijdig met efavirenz worden ingenomen, aangezien dit zijn 

effect kan verliezen of de kans op bijwerkingen van efavirenz kan vergroten:

• Vfend®(voriconazol). Sommige doses voriconazol kunnen tegelijkertijd met een lagere dosis 

efavirenz worden ingenomen, maar u moet dit eerst met uw arts overleggen.

• Sint-janskruid (Hypericum perforatum)

De volgende geneesmiddelen moeten mogelijk worden vervangen door een ander geneesmiddel wanneer ze samen met efavirenz worden 

ingenomen:

• Fortovase®, Invirase®(saquinavir)
• Biaxin®(claritromycine)
• Carbatrol®, Tegretol®(carbamazepine)

• Sporanox®(itraconazol)

Voor de volgende geneesmiddelen kan het nodig zijn de dosis van Efavirenz of het andere 
geneesmiddel te wijzigen:

• Calciumantagonisten zoals Cardizem®of Tiazac®(diltiazem), Covera HS®of Isoptin SR
®(verapamil), en anderen.

• De cholesterolverlagende medicijnen Lipitor®(atorvastatine), PRAVACHOL®

(pravastatine) en Zocor®(simvastatine).
• Crixivan®(indinavir)
• Kaletra®(lopinavir/ritonavir)
• methadon
• Mycobutine®(rifabutine)

• REYATAZ®(atazanavirsulfaat). Als u Efavirenz en REYATAZ gebruikt, moet u ook 
Norvir . gebruiken®(ritonavir).

• Rifadin®(rifampicine) of de rifampicine-bevattende geneesmiddelen Rifamaat®en Rifater®.

• Zoloft®(sertraline)

Dit zijn niet alle geneesmiddelen die problemen kunnen veroorzaken als u efavirenz gebruikt. 

Vertel uw arts of apotheker over eventuele andere geneesmiddelen, vitamines, supplementen of 

kruidenpreparaten die u gebruikt.
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Hoe zit het met zwangerschap en borstvoeding (borstvoeding)?

Vrouwen die Lamivudine/Zidovudine Accord samen met Efavirenz Accord gebruiken, mogen 

niet zwanger worden. Ernstige geboorteafwijkingen zijn waargenomen bij de nakomelingen 

van dieren en vrouwen die tijdens de zwangerschap met efavirenz werden behandeld. Het is 

niet bekend of efavirenz deze afwijkingen veroorzaakte.Vertel het uw arts meteen als u 

zwanger bent.Praat ook met uw arts als u zwanger wilt worden.

Vrouwen mogen niet alleen vertrouwen op op hormonen gebaseerde anticonceptie, zoals pillen, 

injecties, pleisters of implantaten, omdat Efavirenz-tabletten deze anticonceptiva ineffectief kunnen 

maken. Vrouwen moeten een betrouwbare vorm van barrièrecontractie gebruiken, zoals een condoom 

of diafragma, zelfs als ze ook andere methoden van anticonceptie gebruiken.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beveelt moeders met hiv aanniet

borstvoeding geven omdat ze het hiv via hun melk aan de baby kunnen doorgeven. Verzorg 

daarom geen baby terwijl u Lamivudine/Zidovudine Accord samen met Efavirenz Accord gebruikt. 

Ook kan efavirenz in de moedermelk terechtkomen en ernstige schade toebrengen aan de baby. 

Praat met uw arts als u borstvoeding geeft. Het kan zijn dat u moet stoppen met het geven van 

borstvoeding of een ander geneesmiddel moet gebruiken.

Algemene informatie

Gebruik deze medicijnen niet voor een aandoening waarvoor ze niet zijn voorgeschreven. Geef deze 

medicijnen niet aan andere mensen, ook niet als ze dezelfde aandoening hebben als u. Het kan hen 

schaden.

Deze patiëntenpakketinformatie vat de belangrijkste informatie samen over Lamivudine/

Zidovudine-tabletten samen verpakt met Efavirenz-tabletten. Als u vragen of opmerkingen 

heeft, of meer informatie wilt over Lamivudine/Zidovudine Accord samen verpakt met 

Efavirenz, heeft uw arts of apotheker de volledige voorschrijfinformatie waarop deze 

bijsluiter is gebaseerd. Misschien wilt u het lezen en bespreken met uw arts of andere 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Onthoud dat geen enkele schriftelijke 

samenvatting een zorgvuldig gesprek met uw arts kan vervangen.
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Wat zijn de ingrediënten in Lamivudine/Zidovudine tabletten samen verpakt met 

Efavirenz tabletten?

Actieve ingrediënten:lamivudine, zidovudine en efavirenz.

Inactieve ingredienten:

Lamivudine/zidovudine tabletten:De inactieve ingrediënten in de lamivudine/zidovudine-

tablet omvatten microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, povidon, colloïdaal 

siliciumdioxide, talk, magnesiumstearaat, kleur Opadry wit (Y-1-7000), gezuiverd water en 

isopropylalcohol. Opadry wit bevat Hydroxy Propylmethylcellulose 2910/Hypromellose 5cP, 

Titaniumdioxide, Polyethyleenglycol 400 (Macrogol).

Efavirenz-tabletten:De inactieve ingrediënten in de efavirenz-tablet zijn 

croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydraat, 

magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose en natriumlaurylsulfaat. De filmcoating 

bevat Opadry®Bruin. Opadry®Bruin bevat HPMC 2910/Hypromellose, titaniumdioxide, 

macrogol/PEG 400, ijzeroxide geel, ijzeroxide rood en ijzeroxide zwart.

Neem voor meer informatie contact op 

met Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, op. IIMB

Bannerghatta-weg,

Bangalore-560076, India

Biaxin is een handelsmerk van Abbott Laboratories. Diflucan is een handelsmerk van Pfizer, Inc. 

Mycobutin is een handelsmerk van Pharmacia & Upjohn Company. REYATAZ®is een geregistreerd 

handelsmerk van Bristol-Myers Squibb Company.

Andere vermelde merken zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
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