
REÇETE BİLGİSİ Lamivudin, Stavudin 
ve Nevirapin Tabletler

(Lamivudin 150 mg, Stavudin 30 mg ve Nevirapin 200 mg) 
(Lamivudin 150 mg, Stavudin 40 mg ve Nevirapin 200 mg)

Sadece Rx

UYARILAR

NEVİRAPİN İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA, ÖZELLİKLE İLK 18 HAFTADA CİDDİ, HAYATI 
TEHDİT EDEN VE BAZI DURUMLARDA ÖLÜMCÜL HEPATOTOKSİSİTE BİLDİRİLMİŞTİR. BAZI 
OLGULARDA HEPATIT BELİRTİLERİ VEYA SÖZEL OLMAYAN PRODROMAL BELİRTİLERLE 
BELİRTİLEN VE HEPATİK YETMEYE İLERLEYEN HASTALAR. BU OLAYLAR GENELLİKLE 
DÖKÜNME İLE İLGİLİDİR. TEDAVİ BAŞLANGIÇTA KADIN CİNSİYET VE YÜKSEK CD4+ HÜCRE 
SAYISI HASTALARDA ARTAN RİSK ALTINDA YER ALIR; CD4+ HÜCRE SAYISI > 250 HÜCRE/
MM OLAN KADIN3HIV-1 ENFEKSİYON TEDAVİSİ İÇİN DİĞER ANTİRETROVİRALLERLE 
KOMBİNE OLARAK NEVİRAPİN ALAN HAMİLE KADINLAR DAHİL, EN BÜYÜK RİSK 
ALTINDADIR. ANCAK, NEVİRAPİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HEPATOTOKSİSİTE HEM 
CİNSİYETLERDE, TÜM CD4+ HÜCRE SAYILARINDA VE TEDAVİ SIRASINDA HERHANGİ BİR 
ZAMAN OLABİLİR. HEPATİT BELİRTİLERİ VEYA BELİRTİLERİ VEYA DÖKÜLME VEYA DİĞER 
SİSTEMİK BELİRTİLERLE BİRLİKTE ARTAN TRANSAMİNAZLARI OLAN HASTALAR 
NEVİRAPİN'İ İPTAL ETMELİ VE HEMEN TIBBİ DEĞERLENDİRME ALMALIDIR (UYARILARA 
BAKINIZ).

NEVİRAPİN İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA ÖLÜMCÜL VAKALAR DAHİL CİDDİ, HAYATI 
TEHDİT EDEN CİLT REAKSİYONLARI GERÇEKLEŞMİŞTİR. BUNLAR, STEVENS-JOHNSON 
SENDROMU, ZEHİRLİ EPİDERMAL NEKROLİZ VE DÖKÜNTÜ, ANAYASAL BULGULAR VE 
ORGAN İŞLEVSİZLİĞİ İLE KARAKTERİZE EDİLEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI 
İÇERMEKTEDİR. CİDDİ CİLT REAKSİYONLARININ BELİRTİLERİ VEYA BELİRTİLERİ VEYA 
HİPERSENSİVİTE REAKSİYONLARI GELİŞTİREN HASTALAR, NEVİRAPİN'i MÜMKÜN OLAN 
KISA ZAMANDA DURDURMALI VE TIBBİ MÜDAHALE ALMALIDIR (UYARILAR VE 
ÖNLEMLERE BAKINIZ).

NEVİRAPİN İLE İLK 18 HAFTALIK TEDAVİDE HASTALARIN YOĞUN OLARAK YOĞUN 
OLARAK İZLENMESİ ÖNEMLİDİR. TEDAVİNİN İLK 6 HAFTAINDA, BU OLAYLAR İÇİN EN 
BÜYÜK RİSK OLUŞTURAN DÖNEMDE EKSTRA DİKKATLİ OLMA GARANTİ OLUNUR. CİDDİ 
HEPATİK, CİLT VEYA HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINDAN SONRA NEVİRAPİNİ 
YENİDEN BAŞLATMAYIN. BAZI OLGULARDA, TEDAVİ DURDURULMASINA ragmen, 
HEPATİK YARALANMA İLERLEME OLMUŞTUR. AYRICA, NEVİRAPİN 200 MG GÜNLÜK 
DOZAJ İLE 14 GÜNLÜK BAŞLANGIÇ DÖNEMİ KESİNLİKLE TAKİP EDİLMELİDİR (UYARILAR 
VE ÖNLEMLERE BAKINIZ).

LAKTİK ASİDOZ VE ÖLÜMCÜL VAKALAR DAHİL OLMAK ÜZERE STEATOZ İLE CİDDİ 
HEPATOMEGALİ, LAMİVÜDİN, STAVÜDİN VE DİĞER ANTİRETROVİRALLER İÇEREN 
NÜKLEOSİT ANALOGLARININ TEK YA DA KOMBİNASYONLARDA KULLANILMASIYLA 
BİLDİRİLMİŞTİR (UYARILARA BAKINIZ)
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HEPATIT B VİRÜSÜ (HBV) VE HIV-1 İLE KO-ENFEKTE OLAN VE LAMİVÜDİN İPTAL EDİLMİŞ 
HASTALARDA HEPATIT B'NİN CİDDİ AKUT ALEVLENMELERİ BİLDİRİLMİŞTİR. LAMİVÜDİNİ 
BİTİREN VE HIV-1 VE HBV KO-ENFEKTE OLAN HASTALARDA HEM KLİNİK VE 
LABORATUVAR TAKİP İLE EN AZ BİRKAÇ AY YAKINDA TAKİP EDİLMELİDİR. UYGUN 
OLDUĞUNDA, ANTİ-HEPATİT B TEDAVİSİNİN BAŞLATILMASI GARANTİLİ OLABİLİR 
(UYARILARA BAKINIZ).

TANIM

Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler, lamivudin, stavudin ve nevirapinin sabit 
doz kombinasyonunu içerir. Hem stavudin hem de lamivudin, antiretroviral ilaçların 
sentetik nükleozid analog sınıfına aittir. Her iki ilaç da DNA zincirinin büyümesini 
sonlandırarak ve HIV'in ters transkriptazını inhibe ederek etki eder. Nevirapin, HIV-1 
ters transkriptaz için spesifik, nükleozid olmayan bir ters transkriptaz inhibitörüdür.

Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler oral uygulama içindir. Sabit dozlu 
tabletler, 150 mg lamivudin, 30 mg/40 mg stavudin ve 200 mg nevirapin aktif 
bileşenleri içerir. Aktif olmayan bileşenler mikrokristalin selüloz, kolloidal susuz 
silika, kroskarmeloz sodyum, renkli demir oksit sarısı, povidon, koloidal susuz 
silika, laktoz, talk ve magnezyum stearattır.

lamivudin-Lamivudinin kimyasal adı (2R-cis)-4-amino-1-[2-(hidroksimetil)-1,3-
oksantiyolan-5-yl]-,pirimidinondur. Lamivudin, sitidinin bir dideoksi analoğunun 
(-) enantiyomeridir. Lamivudin ayrıca (-)2',3'dideoksi, 3'-tiasitidin olarak da anılır. 
C moleküler formülüne sahiptir.8H11N3Ö3S ve 229.3 moleküler ağırlık. Lamivudin, 
20°C'de suda yaklaşık 70 mg/mL çözünürlüğe sahip beyaz ila kirli beyaz kristal 
bir katıdır. Aşağıdaki yapısal formüle sahiptir:

stavudin-Stavudinin kimyasal adı,2',3'-didehidro-3'-deoksitimidindir. Stavudinin 
moleküler formülü C'dir.10H12N2Ö4ve moleküler ağırlığı 224.2'dir. Stavudin beyaz 
ila kirli beyaz kristalli bir katıdır ve 23°C'de çözünürlüğü su içinde yaklaşık 83 mg/
mL ve propilen glikol içinde 30 mg/mL'dir. 23°C'de stavudinin noktanol/su bölme 
katsayısı 0.144'tür. Aşağıdaki yapısal formüle sahiptir:
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nevirapin-Nevirapin kimyasal adı 11-siklopropil-5,11-dihidro-4-metil-6H-
dipirido[3,2-b:2',3-e][1,4]diazepin-6-on'dur. Moleküler formül C'dir15H14N4O ve 
moleküler ağırlık 266.30'dur. Nevirapin, 25°C'de suda yaklaşık 0,05 mg/mL 
çözünürlüğe sahip beyaz ila kirli beyaz kristal bir katıdır.ÖC. Nevirapin aşağıdaki 
yapısal formüle sahiptir:

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

stavudin-Timidinin bir nükleozid analoğu olan stavudin, hücresel kinazlar tarafından 
aktif metabolit stavudin trifosfata fosforile edilir. Stavudin trifosfat, doğal substrat 
timidin trifosfat (K) ile rekabet ederek HIV-1 ters transkriptazın (RT) aktivitesini inhibe 
eder.i=0,0083 ila 0,032μM) ve viral DNA'ya dahil edilmesini takiben DNA zincirinin 
sonlandırılmasına neden olarak. Stavudin trifosfat, hücresel DNA polimerazları β ve y'yi 
inhibe eder ve mitokondriyal DNA sentezini belirgin şekilde azaltır.

nevirapin-Nevirapin, HIV-1'in nükleozid olmayan bir ters transkriptaz 
inhibitörüdür (NNRTI). Nevirapin, doğrudan ters transkriptaz (RT)'ye bağlanır ve 
RNA'ya bağımlı ve DNA'ya bağımlı DNA polimeraz aktivitelerini bloke eder.
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enzimin katalitik bölgesi. Nevirapin aktivitesi, şablon veya nükleosit trifosfatlarla 
rekabet etmez. HIV-2 RT ve ökaryotik DNA polimerazları (insan DNA polimerazları α, 
ß, γ veya δ gibi) nevirapin tarafından inhibe edilmez.

antiviral aktivite:
lamivudin-Lamivudinin HIV-1'e karşı antiviral aktivitesi, standart duyarlılık 
tahlilleri kullanılarak bir dizi hücre hattında (monositler ve taze insan periferik 
kan lenfositleri dahil) değerlendirildi. AT50değerler (%50 etkili konsantrasyonlar) 
0.003 ila 15 uM (1 uM = 0.23 mcg/mL) aralığındaydı. AT50

lamivudin'in farklı HIV-1 dallarına (AG) karşı değerleri 0.001 ila 0.120 μM arasında ve 
HIV-2 izolatlarına karşı 0.003 ila 0.120 μM arasında değişmiştir. Ribavirin (50 μM), 
lamivudinin anti-HIV-1 aktivitesini 3.5 kat azalttı. HIV-1 ile enfekte MT-4 hücrelerinde 
lamivudin, çeşitli oranlarda zidovudin ile kombinasyon halinde sinerjistik antiretroviral 
aktivite sergilemiştir. Lamivudinin HBV'ye karşı inhibitör aktivitesi hakkında bilgi için 
lütfen EPIVIR-HBV prospektüsüne bakın.

stavudin-Stavudinin antiviral aktivitesi, periferik kan mononükleer hücrelerinde, monositik 
hücrelerde ve lenfoblastoid hücre dizilerinde ölçülmüştür. HIV-1 replikasyonunu %50 
oranında inhibe etmek için gerekli ilaç konsantrasyonu (EC50) HIV-1'in laboratuvar ve klinik 
izolatlarına karşı 0.009 ile 4 μM arasında değişmiştir. Hücre kültüründe stavudin, zidovudin 
ile kombinasyon halinde antagonistik anti-HIV-1 aktivitesine katkı maddesi sergiledi. 
Stavudin, abakavir, didanosin, tenofovir veya zalsitabin ile kombinasyon halinde sinerjik 
aktiviteye katkı maddesi sergiledi. Ribavirin, test edilen 9-45 μM konsantrasyonlarda 
stavudinin anti-HIV-1 aktivitesini 2,5 ila 5 kat azaltmıştır.

nevirapin-Nevirapin'in antiviral aktivitesi, periferik kan mononükleer hücrelerinde, 
monosit türevli makrofajlarda ve lenfoblastoid hücre dizilerinde ölçülmüştür. AT50

değerler (%50 etkili konsantrasyon), HIV-1'in laboratuvar ve klinik izolatlarına karşı 10 ila 
100 nM arasında değişmektedir. Hücre kültüründe, nevirapin, nükleozid revers 
transkriptaz inhibitörleri (NRTI'ler), didanosin (ddI), lamivudin (3TC), stavudin (d4T) ve 
zidovudin (ZDV) ve proteaz ile ilaç kombinasyon rejimlerinde HIV-1'e karşı sinerjistik 
aktiviteye katkı maddesi göstermiştir. inhibitörleri indinavir ve sakinavir.

Direnç:
lamivudin-Hücre kültüründe HIV-1'in lamivudine dirençli varyantları seçilmiştir. 
Genotipik analiz, direncin, kodon 184'te HIV-1 ters transkriptazındaki spesifik bir 
amino asit ikamesinden dolayı metionin kalıntısını izolösin veya valine 
değiştirdiğini gösterdi.

Hem lamivudine hem de zidovudine dirençli HIV-1 suşları hastalardan izole 
edilmiştir. Klinik izolatların lamivudin ve zidovudine duyarlılığı kontrollü klinik 
çalışmalarda izlenmiştir. Lamivudin monoterapisi veya lamivudin artı zidovudin ile 
kombinasyon tedavisi alan hastalarda, çoğu hastadan alınan HIV-1 izolatları, 12 
hafta içinde lamivudine fenotipik ve genotipik olarak dirençli hale geldi. Başlangıçta 
zidovudine dirençli virüsü barındıran bazı hastalarda, zidovudine karşı fenotipik 
duyarlılık, lamivudin ve zidovudin ile 12 haftalık tedavi ile restore edilmiştir.
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Lamivudin artı zidovudin ile kombinasyon tedavisi, zidovudine direnç veren 
mutasyonların ortaya çıkmasını geciktirmiştir.

HBV polimeraz YMDD motifindeki mutasyonlar, hücre kültüründe HBV'nin 
lamivudine duyarlılığının azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Kronik hepatit B'li HIV ile 
enfekte olmayan hastalarda yapılan çalışmalarda, 6 ay veya daha fazla süreyle 
günlük olarak lamivudin alan bazı hastalarda YMDD mutasyonlu HBV izolatları 
tespit edildi ve tedavi yanıtının azaldığına dair kanıtlarla ilişkilendirildi; Hepatit B 
virüsü ile eşzamanlı enfeksiyon varlığında lamivudin içeren antiretroviral 
rejimler alan HIV ile enfekte hastalarda benzer HBV mutantları bildirilmiştir (bkz. 
ÖNLEMLER ve EPIVIR-HBV prospektüsü).

stavudin-Stavudine duyarlılığı azaltılmış HIV-1 izolatları hücre kültüründe (suşa özgü) 
seçilmiştir ve ayrıca stavudin ile tedavi edilen hastalardan elde edilmiştir. Uzun süreli (6 
ila 29 ay) stavudin monoterapisi alan 61 hastadan alınan HIV-1 izolatlarının fenotipik 
analizi, dört hastadan alınan tedavi sonrası izolatların EC gösterdiğini gösterdi.50

başlangıç   izolatlarının ortalama tedavi öncesi duyarlılığından 4 kattan fazla (7-16 kat 
aralığında) daha yüksek değerler. Bunlardan bir hastadan alınan HIV-1 izolatları, 
zidovudin direnciyle ilişkili mutasyonlar T215Y ve K219E'yi içeriyordu ve başka bir 
hastadan elde edilen izolatlar, çoklu nükleozid direnciyle ilişkili mutasyon Q151M'yi 
içeriyordu. Diğer iki hastadan alınan HIV-1 izolatlarının RT geninde mutasyon tespit 
edilmedi.

nevirapin-Hücre kültüründe nevirapine duyarlılığı azaltılmış (100 ila 250 kat) HIV-1 
izolatları seçilmiştir. Genotipik analiz, kullanılan virüs suşu ve hücre hattına bağlı 
olarak HIV-1 RT geni Y181C ve/veya V106A'da mutasyonlar gösterdi. Hücre 
kültüründe nevirapin direncinin ortaya çıkma süresi, seçim nevirapini diğer birkaç 
NNRTI ile kombinasyon halinde içerdiğinde değişmedi.
48 hafta boyunca lamivudin ve stavudin (çalışma 2NN) ile kombinasyon halinde 
günde bir kez (n=25) veya günde iki kez (n=46) nevirapin alan antiretroviral naif 
virolojik başarısızlık hastalarından (n=71) alınan izolatların genotipik analizi, 8 
Sırasıyla /25 ve 23/46 hasta aşağıdaki NNRTI direncinden bir veya daha fazlasını 
içeriyordu.ikameler: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, Y188C/L, 
A98G, F227L ve M230L.

Daha önce nevirapin (n=24) veya nevirapin ve ZDV (n=14) alan tedavi görmemiş hastalardan 
alınan HIV-1 izolatlarındaki fenotipik ve genotipik değişiklikler, 1 ila ≥12 hafta boyunca Faz I/
II çalışmalarında izlenmiştir. 1 haftalık nevirapin monoterapisinden sonra, 3/3 hastadan elde 
edilen izolatların hücre kültüründe nevirapin duyarlılığı azalmıştır. K103N, V106A, V108I, 
Y181C, Y188C ve G190A amino asit ikameleriyle sonuçlanan bir veya daha fazla RT 
mutasyonu, bazı hastalardan alınan HIV-1 izolatlarında tedavinin başlamasından 2 hafta 
sonra bile saptandı. Nevirapin monoterapisinin sekizinci haftasında, test edilen hastaların 
%100'ünde (n=24), başlangıca kıyasla hücre kültüründe nevirapin duyarlılığında >100 kat 
azalma olan HIV-1 izolatları vardı ve nevirapinle ilişkili bir veya daha fazla nevirapin vardı. RT 
direnci mutasyonları. Bu hastaların 19'u (%80) doza bakılmaksızın Y181C mutasyonlu 
izolatlara sahipti. Antiretroviral kaynaklı izolatların genotipik analizi
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48 hafta boyunca lamivudin ve stavudin (çalışma 2NN) ile birlikte günde bir kez 
(n=25) veya günde iki kez (n=46) nevirapin alan naif virolojik başarısızlık hastaları 
(n=71), 8/25 ve 23/46 izolatlarının hastalar sırasıyla aşağıdaki NNRTI direnciyle ilişkili 
bir veya daha fazlasını içeriyordu.ikameler: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/
M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L ve M230L.

Çapraz Direnç:
lamivudin-HIV-1 nükleosid analog ters transkriptaz inhibitörleri (NRTI'ler) arasında 
çapraz direnç gözlemlenmiştir. Lamivudine dirençli HIV-1 mutantları, didanosine (ddI) ve 
zalsitabine (ddC) karşı çapraz dirençliydi. Zidovudin artı didanosin veya zalsitabin ile 
tedavi edilen bazı hastalarda, lamivudin dahil olmak üzere çoklu ters transkriptaz 
inhibitörlerine dirençli izolatlar ortaya çıkmıştır.

Günde bir kez lamivudin içeren bir antiretroviral rejimi günde iki kez lamivudin içeren bir 
rejimle karşılaştıran bir klinik çalışmada, 48. Haftaya kadar 53/554 (%10) hasta virolojik 
başarısızlık olarak tanımlandı (plazma HIV-1 RNA seviyesi ≥ 400 kopya/mL). 53 başarısızlıktan 
28'i günde bir kez lamivudine ve 25'i günde iki kez lamivudine randomize edilmiştir. Günde 
iki kez lamivudin tedavi grubundaki 22 hastadan alınan tedavi izolatlarının genotipik analizi 
şunları göstermiştir:

• 1/22 hastadan alınan izolatlar, tedaviyle ortaya çıkan zidovudin direnci 
ile ilişkili ikameler (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F veya K219Q/E) 
7/22 izolatları, tedaviyle ortaya çıkan efavirenz direnci ile ilişkili ikameler 
(L100I, K101E, K103N, V108I veya Y181C)
5/22 izolatları, tedaviyle ortaya çıkan lamivudin direnci ile ilişkili 

ikameler içeriyordu (M184I veya M184V)

•

•

Günde iki kez lamivudin alan 13 hastadan alınan tedavi sırasındaki başlangıçla eşleşen HIV-1 
izolatlarının fenotipik analizi şunları göstermiştir:
• 13 hastanın hepsinden elde edilen izolatlar zidovudine duyarlıydı
• 3/13 hastadan elde edilen izolatlar, efavirenz duyarlılığında 21 ila 342 kat azalma 

sergilemiştir.
4/13 hastadan elde edilen izolatlar, lamivudine duyarlılıkta 29 ila 159 kat azalma 
sergilemiştir.

•

stavudin-Birkaç çalışma, uzun süreli stavudin tedavisinin zidovudin direnci ile ilişkili 
mutasyonları seçebileceğini ve/veya sürdürebileceğini göstermiştir. Bir veya daha fazla 
zidovudin direnci ile ilişkili HIV-1 izolatlarıikameler(M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, 
K219Q/E) hücre kültüründe stavudine karşı azaltılmış duyarlılık sergilemiştir.

nevirapin-HIV-1 nükleosit olmayan analog ters transkriptaz inhibitörleri (NNRTI'ler) 
arasında çapraz direnç gözlemlenmiştir. Hücre kültüründe NNRTI'lere çapraz 
dirençli HIV-1 suşlarının hızla ortaya çıktığı gözlenmiştir. Nevirapine dirençli HIV-1 
izolatları, NNRTI'ler delavirdin ve efavirenz'e çapraz dirençliydi. Yine de,
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nevirapine dirençli izolatlar, NRTI'nin ddI ve ZDV'sine duyarlıydı. Benzer şekilde, 
ZDV'ye dirençli izolatlar hücre kültüründe nevirapine duyarlıydı.

KLİNİK FARMAKOLOJİ
Yetişkinlerde Farmakokinetik:
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin'in kombinasyon tabletlerinden emilim hızı ve 
kapsamı, Epivir'dekine benzerdi.®tabletler, Zerit®kapsüller ve Viramune®sırasıyla 
sağlıklı gönüllülere aç karnına uygulandığında tabletler.

Lamivudin-Emilim ve Biyoyararlanım :Lamivudin, HIV ile enfekte hastalarda oral 
uygulamadan sonra hızla emilmiştir. 12 yetişkin hastada mutlak biyoyararlanım 150 mg 
tablet için %86 ± %16 (ortalama ± SD) idi. HIV'li 9 yetişkine günde iki kez 2 mg/kg oral 
uygulamadan sonra, pik serum lamivudin konsantrasyonu (Cmaksimum) 1.5 ± 0.5 mcg/mL 
(ortalama ± SD) idi. Zaman eğrisine karşı plazma konsantrasyonu (AUC) ve C altında 
kalan alanmaksimum0.25 ila 10 mg/kg aralığında oral dozla orantılı olarak artmıştır.

Dağıtım:20 hastaya lamivudinin IV uygulamasından sonra görünen dağılım 
hacmi 1,3 ± 0,4 L/kg'dır, bu da lamivudinin ekstravasküler boşluklara dağıldığını 
düşündürür. Dağılım hacmi dozdan bağımsızdı ve vücut ağırlığı ile korelasyon 
göstermedi. Lamivudinin insan plazma proteinlerine bağlanması düşüktür 
(<%36).
Metabolizma:Lamivudin metabolizması küçük bir eliminasyon yoludur. İnsanda, 
lamivudinin bilinen tek metaboliti, trans-sülfoksit metabolitidir. HIV ile enfekte 6 
yetişkinde tek bir oral lamivudin dozundan sonraki 12 saat içinde, dozun %5.2 ± %1.4'ü 
(ortalama ± SD) idrarda trans-sülfoksit metaboliti olarak atılmıştır. Bu metabolitin serum 
konsantrasyonları belirlenmemiştir.
Eliminasyon:Lamivudinin çoğu değişmeden idrarla atılır. Tek bir 300 mg oral lamivudin dozu 
verilen 9 sağlıklı gönüllüde renal klerens 199.7 ± 56.9 mL/dk (ortalama ± SD) olmuştur. HIV ile 
enfekte hastalarda, HBV ile enfekte hastalarda veya doz uygulamasından 24 saat sonra serum 
örneği alınan sağlıklı gönüllülerde yapılan çoğu tek doz çalışmasında, gözlemlenen ortalama 
eliminasyon yarı ömrü (t1/2) 5 ila 7 saat arasında değişmektedir. HIV ile enfekte hastalarda toplam 
klirens 398,5 ± 69.1 mL/dk (ortalama ± SD) idi.

Stavudin –Emilim ve Biyoyararlanım:Oral uygulamayı takiben stavudin hızla emilir 
ve dozlamadan sonraki 1 saat içinde doruk plazma konsantrasyonları oluşur. 
Stavudinin oral biyoyararlanımı %86,4 ± %18.2'dir. Stavudine sistemik maruziyet, 
uygulamadan sonra kapsüller veya çözelti ile aynıdır.
Dağıtım:Stavudinin serum proteinlerine bağlanması, 0.01 ila 11.4 µg/mL konsantrasyon 
aralığında ihmal edilebilir düzeydeydi. Stavudin, kırmızı kan hücreleri ve plazma 
arasında eşit olarak dağılır. Görünür oral dağılım hacmi 66 ± 22 L'dir. Metabolizma:
Stavudinin metabolik kaderi insanlarda açıklığa kavuşturulmamıştır. Eliminasyon:Renal 
eliminasyon, uygulama yolundan bağımsız olarak genel klirensin yaklaşık %40'ını 
oluşturmuştur. Ortalama renal klirens, ortalamanın yaklaşık iki katıydı.

Adımlar Arcolab Limited 2007 Sayfa 11 / 56



ortalama endojen kreatinin klirensi, glomerüler filtrasyona ek olarak aktif tübüler 
sekresyonu gösterir. Oral doz için eliminasyon yarı ömrü 1.44 ± 0.30 saat.

nevirapin -Emilim ve Biyoyararlanım:Nevirapin, sağlıklı gönüllülerde ve HIV-1 
enfeksiyonu olan erişkinlerde oral uygulamadan sonra kolayca emilir (>%90). 12 sağlıklı 
yetişkinde tek doz uygulamayı takiben mutlak biyoyararlanım 50 mg tablet için %93 ± 9 
(ortalama ± SD) ve oral solüsyon için %91 ± 8'dir. 2 ± 0.4 µg/mL'lik (7.5 µM) pik plazma 
nevirapin konsantrasyonları, tek bir 200 mg dozun ardından 4 saat sonra elde edilmiştir. 
Çoklu dozları takiben, nevirapin doruk konsantrasyonlarının 200 ila 400 mg/gün doz 
aralığında lineer olarak arttığı görülmektedir. Nevirapin, antasit veya didanosin ile 
birlikte veya bunlar olmadan uygulanabilir.
Dağıtım: Nevirapin yüksek oranda lipofiliktir ve esasen iyonize değildir.
fizyolojik pH. Sağlıklı yetişkinlere intravenöz uygulamayı takiben, nevirapinin görünen 
dağılım hacmi (Vdss) 1.21 ± 0.09 L/kg olmuştur, bu da nevirapinin insanlarda yaygın olarak 
dağıldığını düşündürmektedir. Nevirapin plasentayı kolayca geçer ve anne sütünde de 
bulunur. Nevirapin, 1 ila 10 mcg/mL plazma konsantrasyon aralığında plazma proteinlerine 
yaklaşık %60 oranında bağlanır. İnsan beyin omurilik sıvısındaki (n=6) nevirapin 
konsantrasyonları, plazmadaki konsantrasyonların %45'i (± %5) idi; bu oran yaklaşık olarak 
plazma proteinine bağlı olmayan fraksiyona eşittir.
Metabolizma/Eleme: İn vivoinsanlarda yapılan çalışmalar velaboratuvar ortamındainsan karaciğer 
mikrozomları ile yapılan çalışmalar, nevirapinin sitokrom P450 (oksidatif) metabolizması yoluyla çeşitli 
hidroksillenmiş metabolitlere kapsamlı bir şekilde biyotransforme olduğunu göstermiştir.Laboratuvar 
ortamındainsan karaciğer mikrozomları ile yapılan çalışmalar, nevirapinin oksidatif metabolizmasına 
öncelikle CYP3A4 ve CYP2B6 ailelerinden sitokrom P450 (CYP) izozimlerinin aracılık ettiğini, ancak diğer 
izozimlerin ikincil bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. Sitokrom P450 metabolizması, glukuronid 
konjugasyonu ve glukuronidlenmiş metabolitlerin idrarla atılımı, insanlarda nevirapin 
biyotransformasyonunun ve eliminasyonunun birincil yolunu temsil eder.
Nevirapin, hepatik sitokrom P450 (CYP) metabolik enzimleri 3A4 ve 2B6'nın bir 
indükleyicisidir. CYP3A4 ve CYP2B6 aracılı metabolizmanın otoindüksiyonu, 
tedavi tek bir dozdan günde 200 ila 400 mg ile iki ila dört haftalık dozlamaya 
devam ederken, nevirapinin görünen oral klerensinde yaklaşık 1.5 ila 2 kat artışa 
yol açar. Otoindüksiyon ayrıca, nevirapinin plazmadaki terminal faz yarı 
ömründe, 200 ila 400 mg/gün çoklu doz uygulamasını takiben yaklaşık 45 
saatten (tek doz) yaklaşık 25 ila 30 saate karşılık gelen bir azalma ile sonuçlanır.

Gıdanın Lamivudin/Stavudin/Nevirapin Emilimi Üzerindeki Etkisi. 
Yiyeceklerin Lamivudin/Stavudin/Nevirapin kombinasyon tabletlerinin oranı ve 
kapsamı üzerindeki etkisi bir klinik çalışmada değerlendirilmemiştir. Bu nedenle 
Lamivudin/Stavudin/Nevirapin kombinasyon tabletleri aç karnına alınmalıdır.

emilim nın-nin

Özel Popülasyonlar:
Böbrek yetmezliği:
Lamivudin/Stavudin/Nevirapin Tabletler böbrek fonksiyon bozukluğu olan 
hastalarda önerilmemektedir (bkz. DOZAJ ve KULLANIM: ÖNLEMLER)
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Bozulmuş karaciğer fonksiyonu:
Lamivudin/Stavudin/Nevirapin Tabletler, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan 
hastalarda önerilmez.

Gebelik:Bkz. ÖNLEMLER: Hamilelik Lamivudin/Stavudin/
Nevirapin Tabletler: Veri yok.

Emziren Anneler:ÖNLEMLER'e bakınız: Emziren Anneler
Lamivudin:Lamivudin monoterapisi (günde iki kez 300 mg) veya kombinasyon 

tedavisi (günde iki kez 150 mg lamivudin ve günde iki kez 300 mg zidovudin) alan 20 
anneden alınan anne sütü örneklerinde ölçülebilir lamivudin konsantrasyonları vardı.

Stavudin:Emziren annelerde stavudinin farmakokinetiği hakkında veri bulunmamaktadır. 
Stavudinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Nevirapin:Emziren annelerde nevirapinin farmakokinetiğine ilişkin veri bulunmamaktadır. 
Nevirapin insan sütüne geçer.

Pediyatrik hastalar:
Pediyatrik hastalarda Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler önerilir.
> 12 yaşında ve ≥ 50 kg ağırlığında.

Geriatrik Hastalar:
Lamivudin ve stavudin farmakokinetiği 65 yaş üstü hastalarda çalışılmamıştır.

Nevirapin:HIV-1 ile enfekte yetişkinlerde nevirapin farmakokinetiği, yaşla (18-68 
yaş arası) değişmemektedir; ancak nevirapin, 55 yaşın üzerindeki hastalarda 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmemiştir.

Cinsiyet:
Lamivudin:Lamivudin farmakokinetiğinde önemli cinsiyet farklılıkları yoktur.

Stavudin:HIV ile enfekte hastalarda yapılan kontrollü bir klinik çalışma sırasında toplanan 
verilerin popülasyon farmakokinetik analizi, erkekler (n=291) ve kadınlar (n=27) arasında 
klinik olarak önemli farklılıklar göstermedi.

Nevirapin:Sağlıklı gönüllülerde (15 kadın, 15 erkek) yapılan bir Faz I çalışmasında, 
nevirapinin kiloya göre ayarlanmış görünen dağılım hacmi (Vdss/F) kadın deneklerde 
(1,54 L/kg) erkeklere (1,38 L) kıyasla daha yüksekti. /kg), nevirapinin kadın deneklerde 
daha yaygın olarak dağıldığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu fark, kadınlarda 
nevirapinin oral klerensinde anlamlı bir cinsiyet farkı olmamasına neden olan biraz daha 
kısa terminal faz yarı ömrü ile dengelenmiştir (24.6).±7,7 mL/kg/saat
bayanlara karşı 19.9±Erkeklerde tek dozdan sonra 3.9 mL/kg/saat) veya tek veya çoklu 
doz uygulama(lar)ı takiben plazma konsantrasyonları.

Yarış:
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Lamivudin:Lamivudin farmakokinetiğinde önemli ırksal farklılıklar yoktur.

Stavudin:HIV ile enfekte hastalarda yapılan kontrollü bir klinik çalışma sırasında 
toplanan verilerin popülasyon farmakokinetik analizi, ırklar arasında klinik olarak önemli 
farklılıklar göstermedi (n=233 Kafkas, 39 Afrikalı-Amerikalı, 41 Hispanik, 1 Asyalı ve 4 
diğer).

Nevirapin:HIV-1 ile enfekte hastalardan (27 Siyahi, 24 Hispanik, 189 Beyaz ırktan) 
alınan nevirapin plazma konsantrasyonlarının (birkaç klinik çalışmadan toplanan veriler) 
değerlendirilmesi, nevirapinin kararlı durum dip konsantrasyonlarında (medyan kararlı 
durum C) belirgin bir fark göstermedi.dk= 4,7 mcg/mL Siyah, 3,8 mcg/mL Hispanik, 4,3 
mcg/mL Kafkas) 400 mg/gün uzun süreli nevirapin tedavisi ile. Bununla birlikte, 
nevirapinin farmakokinetiği, etnisitenin etkileri için spesifik olarak 
değerlendirilmemiştir.

İlaç etkileşimleri:
İlaç etkileşimi yok
Lamivudin/Stavudin/Nevirapin Tabletler.

çalışmalar Sahip olmak olmuştur yürütülen ile birlikte en

Lamivudin:Lamivudin ve trimetoprim/sülfametoksazol (TMP/SMX), tek 
merkezli, açık etiketli, randomize, çapraz bir çalışmada 14 HIV pozitif hastaya 
birlikte uygulandı. Her hasta, tek bir 300 mg dozda lamivudin ve 5 gün boyunca 
günde bir kez 160 mg/SMX 800 mg TMP ve çapraz tasarımlı beşinci doz ile 
birlikte 300 mg lamivudin uygulaması aldı. TMP/SMX'in lamivudin ile birlikte 
uygulanması, lamivudin EAA'sında %44 ± %23 (ortalama ± SD) artışa neden 
olmuştur.∞,lamivudin oral klerensinde %29 ± %13'lük bir azalma ve lamivudin 
renal klerensinde %30 ± %36'lık bir azalma. TMP ve SMX'in farmakokinetik 
özellikleri, lamivudin ile birlikte uygulama ile değişmemiştir.

Lamivudin ve zalsitabin, birbirlerinin hücre içi fosforilasyonunu inhibe edebilir. Bu 
nedenle lamivudinin zalsitabin ile birlikte kullanılması önerilmez. 19 sağlıklı erkek denek 
üzerinde yapılan bir çalışmada lamivudin ve interferon alfa arasında önemli bir 
farmakokinetik etkileşim yoktu.

Stavudin:Zidovudin, stavudinin hücre içi fosforilasyonunu yarışmalı olarak inhibe eder. Bu 
nedenle zidovudin'in stavudin ile kombinasyon halinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Laboratuvar ortamındaveriler stavudinin fosforilasyonunun ilgili konsantrasyonlarda doksorubisin ve 
ribavirin tarafından inhibe edildiğini göstermektedir.
Stavudin, başlıca sitokrom P450 izoformları CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve 
CYP3A'yı inhibe etmez; bu nedenle, bu yollardan metabolize edilen ilaçlarla klinik olarak 
anlamlı ilaç etkileşimlerinin meydana gelmesi olası değildir.
Stavudin proteine   bağlı olmadığından, proteine   bağlı ilaçların farmakokinetiğini 
etkilemesi beklenmez.
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Tablo 1 ve 2, AUC ve C üzerindeki etkileri özetlemektedir.maksimumstavudinin didanosin, 
lamivudin ve nelfinavir ile birlikte uygulanmasının ardından, mümkün olduğunda %95 
güven aralığı (GA) ile. Klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşimler gözlenmedi.

Tablo 1: Stavudin ile İlaç Etkileşimi Çalışmalarının Sonuçları: Birlikte 
Uygulanan İlacın Stavudin Plazma EAA ve Cmax Üzerindeki Etkileri
maksimumdeğerler

Uyuşturucu stavudin
Dozaj

na AUC'si
stavudin
(%95 GA)

Cmaksimumnın-nin

stavudin
(%95 GA)

didanosin,
100 mg q12h
4 gün boyunca

40 mg q12h
4 gün boyunca

10 ↔ ↑%17

lamivudin,
150 mg tek
doz

40 mg
tek doz

18 ↔ ↑%12
(100.3-

%126.1)(%92,7-00,6)

nelfinavir,
750 mg q8h
56 gün boyunca

30-40 mg
56 için q12h

günler

8 ↔ ↔

↑artışı gösterir.

↔ hiçbir değişiklik olmadığını veya <%10'luk ortalama artış veya azalmayı gösterir.

aHIV ile enfekte hastalar.

Tablo 2: Stavudin ile İlaç Etkileşimi Çalışmalarının Sonuçları: Stavudinin 
Birlikte Uygulanan İlaç Plazması EAA ve Cmaks Üzerindeki Etkileri
maksimumdeğerler

Uyuşturucu stavudin
Dozaj

na Ortak AUC
yönetilen
İlaç (%95
CI)

Cmaksimumortak
yönetilen
İlaç (%95
CI)

didanosin, 100
mg q12h 4 için
günler

40 mg q12h için
4 gün

10 ↔ ↔

Lamivudin, 150
mg tek doz

40 mg tek
doz

18 ↔ ↔

(90.5-
%107.6)

(87.1-
% 110.6)

Nelfinavir, 750
mg q8h için 56
günler

30-40 mg q12h
56 gün boyunca

8 ↔ ↔

Adımlar Arcolab Limited 2007 Sayfa 15 / 56



↔ hiçbir değişiklik olmadığını veya <%10'luk ortalama artış veya azalmayı gösterir.

aHIV ile enfekte hastalar.

Nevirapin:Nevirapin hepatik sitokrom P450 metabolik izoenzimleri 3A4 ve 2B6'yı indükler. 
Nevirapin ve esas olarak CYP3A4 veya CYP2B6 tarafından metabolize edilen ilaçların birlikte 
uygulanması, bu ilaçların plazma konsantrasyonlarının azalmasına ve terapötik etkilerinin 
azalmasına neden olabilir.
Öncelikle sitokrom P450 3A4 ve 2B6 enzimlerinin indükleyicisi olmakla birlikte, 
nevirapin bu sistemi de inhibe edebilir. İnsan hepatik sitokrom P450'leri 
arasında nevirapin,laboratuvar ortamında(R)-varfarinin (CYP3A4) 10-
hidroksilasyonunu inhibe etme. CYP3A4'ün inhibisyonu için tahmini Ki, 270 
mcmol'dür; bu, terapötik aralık <25 mcmol olduğundan hastalarda elde edilmesi 
olası olmayan bir konsantrasyondur. Bu nedenle, nevirapinin diğer CYP3A4 
substratları üzerinde minimal inhibitör etkisi olabilir. Nevirapin, 1A2, 2D6, 2A6, 
2E1, 2C9 veya 2C19 gibi diğer CYP450 enzim sistemlerinin substratları olan 
ilaçların plazma konsantrasyonlarını etkilemiyor gibi görünmektedir. Tablo 3 
(aşağıya bakınız), nevirapin ve birlikte uygulanması muhtemel diğer ilaçlarla 
gerçekleştirilen ilaç etkileşimi çalışmalarının sonuçlarını içermektedir. 
Nevirapin'in birlikte uygulanan ilaçların EAA, Cmax ve Cmin üzerindeki etkileri 
özetlenmiştir. İndüksiyonu takiben tam potansiyel farmakokinetik etkileşim 
etkisini ölçmek için,

Tablo 3: İlaç Etkileşimleri: Nevirapin Varlığında Birlikte Uygulanan İlaç için Farmakokinetik 
Parametrelerdeki Değişiklikler (Tüm etkileşim çalışmaları HIV-1 pozitif hastalarda 
yürütülmüştür.)
Birlikte yönetilen
Uyuşturucu

Doz
Birlikte yönetilen
Uyuşturucu

nın-ninDoz
rejim
nevirapin

n Birlikte Uygulanan İlaç Farmakokinetik 
Parametrelerindeki Değişim Yüzdesi (%90 GA)nın-nin

antiretroviraller AUC Cmaksimum Cdk

didanosin 100-150 mg BID 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

18 ↔ ↔ §

Efavirenza 600 mg QD 200 mg QD
× 14 gün;
400 mg QD
× 14 gün

17 ↓28
(↓ 34 - ↓ 14)

↓12
(↓ 23 - ↑ 1)

↓32
(↓35 - ↓19)

Hindistana 800 mg q8H 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

19 ↓31
(↓ 39 - ↓ 22)

↓15
(↓ 24 - ↓ 4)

↓44
(↓53 - ↓33)

lopinavirbir, b 300/75 mg/m 27 mg/kg veya 4 12, ↓14 ↓22 ↓55
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(lopinavir/ritonavir)b mg/kg QD ×
2
TEKLİF ETMEK

hafta

15c (↓ 36 - ↑16) (↓ 44 - ↑9) (↓75 - ↓9)
haftalar;
× 1

lopinavira 400/100 mg BID
(lopinavir/ritonavir)

200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
> 1 yıl

22,
19c

↓27
(↓ 47 - ↓ 2)

↓19
(↓ 38 - ↑ 5)

↓51
(↓72 - ↓26)

nelfinavira 750 mg TID 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

23 ↔ ↔ ↓32
(↓50 - ↑ 5)

Nelfinavir-M8
metabolit

↓62
(↓ 70 - ↓ 53)

↓59
(↓ 68 - ↓ 48)

↓66
(↓74 - ↓55)

ritonavir 600 mg BID 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

18 ↔ ↔ ↔

sakinavira 600 mg TID 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 21 gün

23 ↓38
(↓ 47 - ↓ 11)

↓32
(↓ 44 - ↓ 6)

§

stavudin 30-40 mg BID 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

22 ↔ ↔ §

zalsitabin 0.125-0.25 mg TID 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

6 ↔ ↔ §

zidovudin 100-200 mg TID 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

11 ↓28
(↓ 40 - ↓ 4)

↓30
(↓ 51 - ↑ 14)

§

Diğer İlaçlar AUC Cmaksimum Cdk

klaritromisina 500 mg BID 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

15 ↓31
(↓ 38 - ↓ 24)

↓23
(↓ 31 - ↓ 14)

↓57
(↓70 - ↓36)

metabolizma
AH-
klaritromisin

14- ↑42
(↑ 16 - ↑ 73)

↑47
(↑ 21 - ↑ 80)

↔

etinil estradiola 0.035 mg (Ortho-
Novum olarak®1/35

200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

10 ↓20
(↓ 33 ila ↓ 3)

↔ §

ve
noretindrona 1 mg (Orto-

Kasım®1/35
↓19

(↓ 30 ila ↓ 7)
↓16

(↓ 27 ila ↓ 3)
§

flukonazol 200 mg QD 200 mg QD 19 ↔ ↔ ↔
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× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

ketokonazola 400 mg QD 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

21 ↓72
(↓ 80 - ↓ 60)

↓44
(↓ 58 - ↓ 27)

§

rifabutina 150 veya 300 mg QD 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

19 ↑17
(↓ 2 - ↑ 40)

↑28
(↑ 9 - ↑ 51)

↔

Metabolit 25-O-
desasetil-
rifabutin

↑24
(↓ 16 - ↑ 84)

↑29
(↓ 2 - ↑ 68)

↑22
(↓14 - ↑74)

rifampina 600 mg QD 200 mg QD
× 14 gün;
200 mg BID
× 14 gün

14 ↑11
(↓ 4 - ↑ 28)

↔ §

§ = Cdktestin saptanabilir seviyesinin altında
↑ = Artış, ↓ = Azaltma, ↔ = Etki Yok
aKlinik önerilerle ilgili bilgi için bkz. İlaç Etkileşimleri
b6 ay ile 12 yaş arasında değişen pediatrik denekler
cParalel grup tasarımı; nevirapin +lopinavir/ritonavir için n, tek başına lopinavir/ritonavir için n

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler, HIV-1 enfeksiyonunun tedavisi için 
endikedir. Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler ile tedaviye başlarken 
aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

• Kontrollü ve kontrolsüz çalışmalarda gözlemlenen ciddi ve yaşamı tehdit eden 
hepatotoksisiteye dayanarak, CD4+ hücre sayısı 250 hücre/mm3'ten fazla olan yetişkin 
kadınlarda nevirapin başlatılmamalıdır.3veya CD4+ hücre sayısı 400 hücre/mm'den fazla olan 
yetişkin erkeklerde3Fayda, riskten ağır basmadığı sürece (UYARILAR'a bakınız).

• Günde 200 mg nevirapin dozu ile 14 günlük başlangıç   döneminin döküntü 
sıklığını azalttığı gösterilmiştir (bkz. UYARILAR; DOZAJ VE UYGULAMA).

KONTRENDİKASYONLARI
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler, formülasyonda bulunan 
bileşenlerden herhangi birine klinik olarak anlamlı aşırı duyarlılığı olan 
hastalarda kontrendikedir.
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UYARILAR
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletlerüç ilaçtan herhangi birini içeren 
formülasyonlarla birlikte uygulanmamalıdır. Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin 
Tabletler ile birlikte kullanılması düşünülen tüm ajanlar için eksiksiz reçete 
bilgilerine Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler ile tedaviye başlanmadan 
önce danışılmalıdır.

Lamivudin ve Stavudin
Laktik Asidoz/Steatozlu Şiddetli Hepatomegali:
Lamivudin ve stavudin dahil olmak üzere nükleozid analoglarının tek başına veya 
kombinasyon halinde kullanımı ile ölümcül vakalar dahil olmak üzere laktik asidoz ve 
steatozlu şiddetli hepatomegali bildirilmiştir. Bu vakaların çoğu kadınlarda olmuştur. 
Obezite ve uzun süreli nükleozid maruziyeti risk faktörleri olabilir. Karaciğer hastalığı 
için bilinen risk faktörleri olan herhangi bir hastaya lamivudin ve stavudin uygulanırken 
özel dikkat gösterilmelidir; bununla birlikte, bilinen hiçbir risk faktörü olmayan 
hastalarda da vakalar bildirilmiştir. Lamivudin ve/veya stavudin ile tedavi, laktik asidoz 
veya belirgin hepatotoksisiteyi (belirgin transaminaz yükselmeleri olmasa bile 
hepatomegali ve steatoz içerebilir) düşündüren klinik veya laboratuvar bulguları 
geliştiren herhangi bir hastada askıya alınmalıdır.

Genel yorgunluk, sindirim semptomları (bulantı, kusma, karın ağrısı ve 
açıklanamayan kilo kaybı); solunum semptomları (taşipne ve dispne); veya nörolojik 
semptomlar (motor güçsüzlük dahil, bkz. Nörolojik Semptomlar), semptomatik 
hiperlaktatemi veya laktik asidoz sendromu gelişiminin göstergesi olabilir.

lamivudin
Önceden antiretroviral nükleozid maruziyeti, pankreatit öyküsü veya 
pankreatit gelişimi için diğer önemli risk faktörleri olan pediyatrik 
hastalarda, Lamivudin dikkatli kullanılmalıdır. Pankreatiti düşündüren 
klinik belirtiler, semptomlar veya laboratuvar anormallikleri ortaya 
çıkarsa, Lamivudin tedavisi derhal durdurulmalıdır (bkz.

Lamivudin İçeren Ürünler Arasındaki Önemli Farklılıklar:
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler, EPIVIR-HBV tabletleri ve oral 
Solüsyondakinden daha yüksek dozda aynı aktif bileşen (lamivudin) içerir. 
EPIVIR-HBV, kronik hepatit B'li hastalar için geliştirilmiştir. Lamivudin, Stavudin 
ve Nevirapin Tabletler, lamivudin, EPIVIR-HBV, RETROVIR, TRIZIVIR® veya 
EPZICOM ile birlikte uygulanmamalıdır.

Tedavi Sonrası Hepatit Alevlenmeleri:
Kronik hepatit B için lamivudin ile tedavi edilen HIV ile enfekte olmayan hastalarda yapılan 
klinik çalışmalarda, hepatit alevlenmelerinin klinik ve laboratuvar kanıtları gelişmiştir.

Adımlar Arcolab Limited 2007 Sayfa 19 / 56



Lamivudin'in kesilmesinden sonra. Bu alevlenmeler, öncelikle HBV DNA'nın yeniden 
ortaya çıkmasına ek olarak serum ALT yükselmeleri ile tespit edilmiştir. Çoğu olay 
kendi kendini sınırlamış gibi görünse de, bazı vakalarda ölüm vakaları bildirilmiştir. 
Hem HIV hem de HBV ile enfekte hastalarda lamivudin içeren HIV tedavi 
rejimlerinden lamivudin içermeyen rejimlere geçişten sonra pazarlama sonrası 
deneyimlerde benzer olaylar bildirilmiştir. Lamivudin tedavisinin kesilmesiyle 
nedensel ilişki bilinmemektedir. Hastalar, tedaviyi bıraktıktan sonra en az birkaç ay 
boyunca hem klinik hem de laboratuvar takibi ile yakından izlenmelidir. Lamivudinin 
yeniden başlatılmasının tedavi sonrası hepatit alevlenmelerinin seyrini değiştirip 
değiştirmediğini belirlemek için yeterli kanıt yoktur.

İnterferon ve Ribavirin Bazlı Rejimlerle Kullanım:In vitro çalışmalar, ribavirin'in lamivudin 
gibi pirimidin nükleozid analoglarının fosforilasyonunu azaltabildiğini göstermiştir. HIV/HCV 
ko-enfekte hastalarda ribavirin ile lamivudin birlikte uygulandığında herhangi bir 
farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşim kanıtı (örn., HIV/HCV virolojik 
baskılanmasının kaybı) görülmemesine rağmen (bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ: İlaç 
Etkileşimleri),HIV ve interferon alfa için ribavirinli veya ribavirinsiz kombinasyon 
antiretroviral tedavisi alan HIV/HCV ko-enfekte hastalarda hepatik dekompansasyon 
(bazıları ölümcül) meydana gelmiştir.Ribavirin ve EPIVIR ile birlikte veya ribavirin olmadan 
interferon alfa alan hastalar, özellikle hepatik dekompansasyon olmak üzere tedaviyle ilişkili 
toksisiteler açısından yakından izlenmelidir. EPIVIR'in kesilmesinin tıbbi olarak uygun olduğu 
düşünülmelidir. Hepatik dekompansasyon (örn. Childs Pugh >6) dahil kötüleşen klinik 
toksisiteler gözlenirse, interferon alfa, ribavirin veya her ikisinin dozunun azaltılması veya 
kesilmesi de düşünülmelidir (interferon ve ribavirin için tam reçeteleme bilgilerine bakın).

stavudin

nörolojik semptomlar:
Stavudin dahil olmak üzere kombinasyon antiretroviral tedavi alan hastalarda nadiren 
motor güçsüzlük bildirilmiştir. Bu vakaların çoğu laktik asidoz ortamında meydana geldi. 
Motor zayıflığın gelişimi, Guillain-Barré sendromunun (solunum yetmezliği dahil) klinik 
sunumunu taklit edebilir. Tedavinin kesilmesini takiben semptomlar devam edebilir 
veya kötüleşebilir.

Stavudin tedavisi alan hastalarda ellerde veya ayaklarda uyuşma, karıncalanma 
veya ağrı ile kendini gösteren periferik nöropati bildirilmiştir. Periferik nöropati, 
ilerlemiş HIV hastalığı olan hastalarda, nöropati öyküsü olan hastalarda veya 
didanosin de dahil olmak üzere nöropati ile ilişkili diğer ilaçları alan hastalarda 
daha sık görülmüştür (bkz.

pankreatit:
Stavudin, hidroksiüreli veya hidroksiüresiz didanozini içeren bir kombinasyon rejiminin parçası 
olduğunda, tedavi sırasında hem tedavi görmemiş hem de tedavi deneyimli hastalarda, hastalığın 
derecesine bakılmaksızın ölümcül ve ölümcül olmayan pankreatit meydana gelmiştir.
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bağışıklık bastırma. Pankreatit şüphesi olan hastalarda stavudin ve didanosin 
(hidroksiüreli veya hidroksiüresiz) ve pankreas için toksik olan diğer ajanların 
kombinasyonu askıya alınmalıdır. Doğrulanmış bir pankreatit teşhisinden sonra 
stavudin tedavisine yeniden başlanmalı ve hasta yakından izlenmelidir. Yeni 
rejim ne didanosin ne de hidroksiüre içermemelidir.

nevirapin
Genel:
Nevirapin ile ilişkili en ciddi advers reaksiyonlar hepatit/karaciğer yetmezliği, Stevens-
Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır. Hepatit/
karaciğer yetmezliği, ateş, genel halsizlik, yorgunluk, kas veya eklem ağrıları, 
kabarcıklar, ağız lezyonları, konjonktivit, yüzde ödem, eozinofili, granülositopeni, 
lenfadenopati veya böbrek ile birlikte şiddetli döküntü veya döküntüyü içerebilen aşırı 
duyarlılık belirtileri ile ilişkili olabilir. işlev bozukluğu.

Nevirapin ile tedavinin ilk 18 haftası, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden 
karaciğer olaylarını ve cilt reaksiyonlarını saptamak için hastaların yoğun 
klinik ve laboratuvar izlemesinin gerekli olduğu kritik bir dönemdir.. Bu süre 
zarfında optimal izleme sıklığı belirlenmemiştir. Bazı uzmanlar ayda bir kereden 
daha sık klinik ve laboratuvar izleme yapılmasını önermektedir ve özellikle 
başlangıçta, doz artırımından önce ve doz artırımından iki hafta sonra karaciğer 
fonksiyon testlerinin izlenmesini içerecektir. İlk 18 haftalık dönemden sonra, 
nevirapin tedavisi boyunca sık klinik ve laboratuvar izleme devam etmelidir. Ek 
olarak, günde 200 mg nevirapin dozu ile 14 günlük başlangıç   döneminin döküntü 
sıklığını azalttığı gösterilmiştir.

Cilt Reaksiyonları:
Tedavinin ilk 6 haftasında en sık meydana gelen, ölümcül vakalar da dahil olmak üzere ciddi 
ve yaşamı tehdit eden cilt reaksiyonları bildirilmiştir. Bunlara Stevens-Johnson sendromu 
vakaları, toksik epidermal nekroliz ve döküntü, yapısal bulgular ve karaciğer yetmezliği dahil 
organ disfonksiyonu ile karakterize aşırı duyarlılık reaksiyonları dahildir. Kontrollü klinik 
çalışmalarda, plasebo deneklerinin %0.1'ine kıyasla, nevirapin alıcılarının %1.5'inde ilk 6 
hafta boyunca 3. ve 4. Derece döküntüler bildirilmiştir.

Şiddetli cilt reaksiyonları veya aşırı duyarlılık reaksiyonları (ateş, genel halsizlik, 
yorgunluk, kas veya eklem ağrıları, kabarcıklar, ağız lezyonları, konjonktivit, 
yüzde ödem ve/veya veya hepatit, eozinofili, granülositopeni, lenfadenopati ve 
böbrek fonksiyon bozukluğu) nevirapini kalıcı olarak kesmeli ve derhal tıbbi 
değerlendirmeye başvurmalıdır (bkz. ÖNLEMLER). Şiddetli deri döküntüsü, artan 
transaminazlar veya diğer semptomlarla birlikte deri döküntüsü veya aşırı 
duyarlılık reaksiyonu sonrasında nevirapini yeniden başlatmayın.

Hastalarda nevirapin ile ilişkili döküntü olduğundan şüpheleniliyorsa, karaciğer 
fonksiyon testleri yapılmalıdır. Döküntü ile ilişkili AST veya ALT yükselmeleri olan 
hastalarda nevirapin kalıcı olarak kesilmelidir.
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Nevirapin tedavisi, döküntü sıklığını azalttığı gösterilen, 14 günlük 200 mg/gün 
(pediyatrik hastalarda 4 mg/kg/gün) başlangıç   periyodu ile başlatılmalıdır. Bu başlangıç   
döneminde döküntü görülürse, döküntü çözülene kadar doz artışı yapılmamalıdır (bkz. 
DOZAJ VE UYGULAMA). Herhangi bir şiddette izole döküntü meydana gelirse, hastalar 
yakından izlenmelidir. Döküntü başlangıcından sonra nevirapin tedavisinin 
durdurulmasındaki gecikme daha ciddi bir reaksiyona neden olabilir.

Kadınlar, nevirapin ile döküntü geliştirme konusunda erkeklerden daha yüksek risk altında görünmektedir.

Bir klinik çalışmada, eş zamanlı prednizon kullanımı (nevirapin uygulamasının ilk 14 
günü için 40 mg/gün), nevirapin tedavisinin ilk 6 haftasında döküntü insidansında ve 
şiddetinde bir artış ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, nevirapin ile ilişkili döküntüleri 
önlemek için prednizon kullanımı önerilmemektedir.

Hepatik Olaylar:
Nevirapin ile tedavi edilen hastalarda fulminan ve kolestatik hepatit, karaciğer nekrozu ve 
karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere şiddetli, yaşamı tehdit eden ve bazı durumlarda ölümcül 
hepatotoksisite bildirilmiştir. Kontrollü klinik çalışmalarda, nevirapin alan hastaların %4'ünde (%0 
ila %11 aralığında) ve kontrol gruplarında hastaların %1.2'sinde şiddetine bakılmaksızın 
semptomatik hepatik olaylar meydana gelmiştir.

Şiddetinden bağımsız olarak semptomatik hepatik olay riski tedavinin ilk 6 haftasında en 
yüksekti. Risk, 18 haftalık tedavi boyunca kontrollere kıyasla nevirapin gruplarında daha 
yüksek olmaya devam etti. Bununla birlikte, tedavi sırasında herhangi bir zamanda 
hepatik olaylar meydana gelebilir. Bazı durumlarda, hastalarda başlangıçta anormal 
serum transaminaz seviyeleri olsun veya olmasın, spesifik olmayan, prodromal 
yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, sarılık, karaciğer hassasiyeti veya hepatomegali 
belirtileri veya semptomları görülmüştür. Semptomatik hepatik advers olayları olan 
hastaların yaklaşık yarısında döküntü gözlendi. Bu hepatik olayların bazılarına ateş ve 
grip benzeri semptomlar eşlik etmiştir. Bazı olaylar, özellikle döküntü ve diğer 
semptomları olanlar, hiperbilirubinemi, hepatik ensefalopati, hepatik ensefalopati, 
uzamış kısmi tromboplastin zamanı veya eozinofili. Hepatit belirti veya semptomları 
olan hastalara nevirapini kesmeleri ve derhal karaciğer fonksiyon testlerini de içeren 
tıbbi değerlendirmeye başvurmaları tavsiye edilmelidir.

Bir hasta hepatit ve/veya aşırı duyarlılık reaksiyonunu düşündüren belirti veya 
semptomlar yaşarsa derhal karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Tedavinin ilk 
18 haftasında döküntü gelişen tüm hastalarda karaciğer fonksiyon testleri de 
hemen yapılmalıdır. Doktorlar ve hastalar, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, 
sarılık, bilirubinüri, akolik dışkı, karaciğer hassasiyeti veya hepatomegali gibi 
hepatit belirti veya semptomlarının ortaya çıkması konusunda dikkatli olmalıdır. 
Bu durumda hepatotoksisite tanısı düşünülmelidir; Karaciğer fonksiyon testleri 
başlangıçta normal olsa veya alternatif teşhisler mümkün olsa bile (bkz. 
ÖNLEMLER; DOZAJ VE UYGULAMA).
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Döküntü veya diğer sistemik semptomlarla birlikte klinik hepatit veya transaminaz 
yükselmeleri meydana gelirse, nevirapin kalıcı olarak kesilmelidir. İyileştikten sonra 
nevirapini yeniden başlatmayın. Bazı durumlarda, tedavinin kesilmesine rağmen 
karaciğer hasarı ilerler.

Potansiyel olarak ölümcül olaylar da dahil olmak üzere hepatik olaylar açısından en büyük riske sahip 
hastalar, yüksek CD4+ hücre sayılarına sahip kadınlardır. Genel olarak, tedavinin ilk 6 haftasında, 
kadınlar semptomatik, sıklıkla döküntü ile ilişkili hepatik olaylar (%5.8'e karşı %2.2) ve nevirapin 
tedavisinin başlangıcında CD4+ hücre sayısı daha yüksek olan hastalar açısından erkeklere göre üç kat 
daha yüksek riske sahiptir. nevirapin ile semptomatik hepatik olaylar açısından daha yüksek risk 
altındadır. Retrospektif bir incelemede, CD4+ hücre sayısı >250 hücre/mm3 olan kadınlar3CD4+ hücre 
sayısı <250 hücre/mm3 olan kadınlara kıyasla 12 kat daha yüksek semptomatik hepatik advers olay 
riskine sahipti3(%11'e karşı %0.9). CD4+ hücre sayısı >400 hücre/mm3 olan erkeklerde risk artışı 
gözlenmiştir.3(CD4+ hücre sayısı <400 hücre/mm olan erkekler için %6.3'e karşı %1.2)3). Bununla 
birlikte, tüm CD4+ hücre sayımlarında semptomatik hepatik advers olaylar rapor edildiğinden, cinsiyet, 
CD4+ hücre sayısı veya antiretroviral tedavi öyküsü ne olursa olsun tüm hastalar hepatotoksisite 
açısından izlenmelidir. Nevirapin tedavisinin başlangıcında hepatit B veya C ile birlikte enfeksiyon ve/
veya karaciğer fonksiyon testlerinde artış, daha sonraki semptomatik olaylar (nevirapin başladıktan 6 
hafta veya daha uzun süre sonra) ve AST veya ALT'de asemptomatik artışlar açısından daha büyük bir 
risk ile ilişkilidir.

Ek olarak, maruziyet sonrası profilaksi ortamında birden fazla doz nevirapin alan HIV ile enfekte 
olmayan bireylerde ciddi hepatotoksisite (bir durumda transplantasyon gerektiren karaciğer 
yetmezliği dahil) rapor edilmiştir, bu onaylanmamış bir kullanımdır.

Ciddi karaciğer hastalığı olan hastalarda artmış nevirapin seviyeleri ve nevirapin 
birikimi görülebileceğinden, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
nevirapin uygulanmamalıdır.(bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ, Özel 
Popülasyonlarda Farmakokinetik: Hepatik Bozukluk; ÖNLEMLER; Genel).

Direnç
Nevirapin, HIV-1'i tedavi etmek için tek bir ajan olarak kullanılmamalı veya başarısız bir 
rejime tek ajan olarak eklenmemelidir. Diğer tüm nükleozid olmayan revers transkriptaz 
inhibitörlerinde olduğu gibi, nevirapin monoterapi olarak uygulandığında dirençli virüs hızla 
ortaya çıkar. Nevirapin ile kombinasyon halinde kullanılacak yeni antiretroviral ajanların 
seçiminde çapraz direnç potansiyeli göz önünde bulundurulmalıdır. Nevirapin içeren bir 
antiretroviral rejim kesilirken, nevirapinin uzun yarılanma ömrü dikkate alınmalıdır; 
yarılanma ömrü nevirapinden daha kısa olan antiretroviraller aynı anda kesilirse, tek başına 
nevirapinin düşük plazma konsantrasyonları bir hafta veya daha uzun süre devam edebilir 
ve ardından virüs direnci gelişebilir.

Sarı Kantaron:
Sarı kantaron (hypericum perforatum) veya sarı kantaron içeren ürünler ile nevirapinin birlikte 
kullanımı önerilmez. Nevirapin de dahil olmak üzere nükleozid olmayan ters transkriptaz 
inhibitörlerinin (NNRTI'ler) sarı kantaron ile birlikte uygulanmasının NNRTI konsantrasyonlarını 
önemli ölçüde düşürmesi beklenir ve alt-optimal sonuçlarla sonuçlanabilir.
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nevirapin düzeylerini yükseltir ve virolojik yanıtın kaybına ve nevirapin veya NNRTI 
sınıfına karşı olası dirence yol açar.

ÖNLEMLER
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin:
Bağışıklık Yeniden Yapılandırma Sendromu: Lamivudin, stavudin ve nevirapin 
dahil olmak üzere kombinasyon antiretroviral tedavi ile tedavi edilen hastalarda 
immün rekonstitüsyon sendromu bildirilmiştir. Kombinasyon antiretroviral 
tedavisinin ilk aşamasında, bağışıklık sistemi yanıt veren hastalar, yavaş veya 
artık fırsatçı enfeksiyonlara (örn.mikobakteriyum aviumenfeksiyon, 
sitomegalovirüs,Pneumocystis jirovecii pnömonisi[PCP] veya tüberküloz), daha 
fazla değerlendirme ve tedavi gerektirebilir.

Yağ Yeniden Dağılımı:Antiretroviral tedavi alan hastalarda merkezi obezite, 
dorsoservikal yağ büyümesi (manda hörgücü), periferik yağ kaybı, yüz kaybı, meme 
büyümesi ve “kushingoid görünüm” dahil olmak üzere vücut yağının yeniden 
dağılımı/birikimi gözlenmiştir. Bu olayların mekanizması ve uzun vadeli sonuçları şu 
anda bilinmemektedir. Nedensel bir ilişki kurulmamıştır.

Bozulmuş Böbrek Fonksiyonu Olan Hastalar:Lamivudin, Stavudin ve 
Nevirapin Kombinasyon Tabletleri, CrCL ≤50 mL/dk olan veya hemodiyaliz 
hastaları için önerilmez.

Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Kombinasyon Tabletleri, sabit doz lamivudin, 
stavudin ve nevirapin kombinasyonu içerdiğinden, doz ayarlaması gerekirse 
uygulanmamalıdır.

lamivudin
HIV ve Hepatit B Virüsü Koenfeksiyonu olan hastalar:HIV ve HBV ile ikili 
enfekte hastalarda kronik hepatit B tedavisi için lamivudinin güvenliği ve 
etkinliği belirlenmemiştir. Kronik hepatit B için lamivudin ile tedavi edilen HIV ile 
enfekte olmayan hastalarda, lamivudine dirençli HBV'nin ortaya çıktığı 
saptanmış ve tedavi yanıtının azalmasıyla ilişkilendirilmiştir (ek bilgi için EPIVIR-
HBV prospektüsüne bakınız).

Hepatit B virüsü ile eşzamanlı enfeksiyon varlığında lamivudin içeren 
antiretroviral rejimler alan HIV ile enfekte hastalarda lamivudine direnç ile ilişkili 
hepatit B virüsü varyantlarının ortaya çıktığı da bildirilmiştir. Tedavi sonrası 
hepatit alevlenmeleri de bildirilmiştir (bkz. UYARILAR).

nevirapin
Genel:
Nevirapin ile ilişkili en ciddi advers reaksiyonlar hepatit/karaciğer yetmezliği, 
Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarıdır. Hepatit/karaciğer yetmezliği izole olabilir veya şiddetli döküntü 
veya ateşin eşlik ettiği döküntü, genel
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halsizlik, yorgunluk, kas veya eklem ağrıları, kabarcıklar, ağız lezyonları, konjonktivit, yüzde 
ödem, eozinofili, granülositopeni, lenfadenopati veya böbrek fonksiyon bozukluğu (UYARILAR'a 
bakın).

Nevirapin, karaciğer tarafından büyük ölçüde metabolize edilir ve nevirapin 
metabolitleri, böbrek tarafından büyük ölçüde elimine edilir. Kronik hemodiyaliz 
uygulanan hastalarda, her diyaliz tedavisinden sonra ilave 200 mg doz 
endikedir. Diyaliz alan hastalarda nevirapin metabolitleri birikebilir; ancak bu 
birikimin klinik önemi bilinmemektedir.(bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ, Özel 
Popülasyonlarda Farmakokinetik: Böbrek Yetmezliği; DOZAJ VE UYGULAMA, 
Dozaj Ayarı).

Bu popülasyon için çoklu doz farmakokinetik verileri mevcut olmadığından, hafif ila 
orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasının gerekli olup 
olmadığı açık değildir. Bununla birlikte, orta derecede karaciğer yetmezliği ve asidi 
olan hastalar, sistemik dolaşımda nevirapin birikme riski altında olabilir. Orta 
derecede karaciğer yetmezliği olan hastalara nevirapin uygulandığında dikkatli 
olunmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalara nevirapin 
uygulanmamalıdır.(UYARILAR'a bakın; KLİNİK FARMAKOLOJİ, Özel 
Popülasyonlarda Farmakokinetik: Hepatik Bozukluk).

Antiretroviral tedaviden klinik faydanın süresi sınırlı olabilir. Nevirapin veya başka 
herhangi bir antiretroviral tedavi alan hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar ve HIV-1 
enfeksiyonunun diğer komplikasyonları gelişmeye devam edebilir ve bu nedenle 
HIV-1 hastalıklarıyla ilişkili hastaların tedavisinde deneyimli doktorlar tarafından 
yakın klinik gözlem altında tutulmalıdır.

Nevirapin bir antiretroviral rejimin parçası olarak uygulanırken, tedaviye 
başlamadan önce her bir terapötik bileşen için eksiksiz ürün bilgilerine 
danışılmalıdır.

HASTALAR İÇİN BİLGİLER Lamivudin, 
Stavudin ve Nevirapin Tabletler:
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler sadece ağızdan alım içindir.

Hastalara, Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletleri düzenli bir doz programında almanın 
ve eksik dozlardan kaçınmanın önemi konusunda bilgilendirilmelidir.

Hastalar, Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletlerin HIV-1 enfeksiyonu için bir tedavi 
olmadığı ve fırsatçı enfeksiyonlar da dahil olmak üzere HIV-1 enfeksiyonu ile ilişkili 
hastalıklara yakalanmaya devam edebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. Bu 
kombinasyon tedavisinin, cinsel temas veya kan kontaminasyonu yoluyla HIV-1'in 
başkalarına bulaşma riskini azaltmadığı konusunda bilgilendirilmelidirler.

Hastalara Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletleri kullanırken bir doktor 
gözetiminde kalmaları tavsiye edilmelidir.
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Hastalar, antiretroviral tedavi alan hastalarda vücut yağının yeniden dağılımının veya birikmesinin 
meydana gelebileceği ve bu durumların nedeninin ve sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerinin şu anda 
bilinmediği konusunda bilgilendirilmelidir.

Hastalar, Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletleri her gün reçete edildiği şekilde almaları 
konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalar doktorlarına danışmadan dozu değiştirmemelidir. Bir doz 
atlanırsa, hastalar bir sonraki dozu mümkün olan en kısa sürede almalıdır. Ancak bir doz 
atlanırsa, hasta bir sonraki dozu iki katına çıkarmamalıdır. Hastalara, diğer ilaçların kullanımını 
doktorlarına bildirmeleri tavsiye edilmelidir.

lamivudin
Hastalara, Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletlerin, EPIVIR-HBV tabletleri ve 
oral solüsyon ile aynı etken maddeden (lamivudin) daha yüksek dozda içerdiği 
konusunda bilgilendirilmelidir. HIV ve HBV ile ikili enfekte bir hastanın HIV tedavi 
rejimine lamivudin eklenmesine karar verilirse, lamivudin dozu Lamivudin, Stavudin 
ve Nevirapin Kombinasyon Tabletleri (EPIVIR-HBV değil) kullanılmalıdır.

HIV ve HBV ile ko-enfekte olan hastalar, lamivudin tedavisi kesildiğinde bazı durumlarda 
karaciğer hastalığında kötüleşme meydana geldiği konusunda bilgilendirilmelidir. 
Hastalara rejimdeki herhangi bir değişikliği doktorları ile tartışmaları tavsiye edilmelidir. 
Hastalara, lamivudinin uzun vadeli etkilerinin şu anda bilinmediği söylenmelidir.

Ebeveynlere veya vasilere, pediyatrik hastaları pankreatit belirti ve semptomları açısından 
izlemeleri tavsiye edilmelidir.

Hastalar, antiretroviral tedavi alan hastalarda vücut yağının yeniden dağılımının veya 
birikmesinin meydana gelebileceği ve bu durumların nedeninin ve uzun vadeli sağlık etkilerinin 
şu anda bilinmediği konusunda bilgilendirilmelidir.

stavudin:
Hastalar, açıklanamayan kilo kaybı, karın rahatsızlığı, bulantı, kusma, yorgunluk, 
nefes darlığı ve motor güçsüzlük gibi semptomatik hiperlaktatemi veya laktik 
asidoz sendromu semptomlarının erken tanınmasının önemi konusunda 
bilgilendirilmelidir. Bu semptomların geliştiği hastalar derhal tıbbi yardım 
almalıdır. Stavudin tedavisinin kesilmesi gerekebilir.

Hastalar stavudinin önemli bir toksisitesinin periferik nöropati olduğu konusunda 
bilgilendirilmelidir. Hastalar periferik nöropatinin ellerde veya ayaklarda uyuşma, 
karıncalanma veya ağrı ile kendini gösterdiğinin ve bu semptomların doktorlarına 
bildirilmesi gerektiğinin farkında olmalıdır. Hastalara, periferik nöropatinin, ilerlemiş HIV 
hastalığı veya periferik nöropati öyküsü olan hastalarda en sık meydana geldiği ve toksisite 
gelişirse stavudin tedavisinin kesilmesinin gerekebileceği konusunda bilgilendirilmelidir.
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Stavudin tedavisi alan çocukların bakıcıları, periferik nöropatinin saptanması ve 
bildirilmesi konusunda bilgilendirilmelidir.

nevirapin:
Hastalar, nevirapin ile ilişkili ölümle sonuçlanabilecek ciddi karaciğer hastalığı veya cilt 
reaksiyonları olasılığı konusunda bilgilendirilmelidir. Karaciğer hastalığı belirtileri veya 
semptomları veya şiddetli cilt reaksiyonları gelişen hastalara nevirapini kesmeleri ve laboratuvar 
izleme performansı da dahil olmak üzere derhal tıbbi yardım almaları talimatı verilmelidir. 
Karaciğer hastalığının belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, sarılık, akolik 
dışkı, karaciğer hassasiyeti veya hepatomegali bulunur. Şiddetli deri veya aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarının belirtileri arasında ateşin eşlik ettiği döküntü, genel halsizlik, yorgunluk, kas veya 
eklem ağrıları, kabarcıklar, ağız lezyonları, konjonktivit, yüzde ödem ve/veya hepatit bulunur.

Nevirapin tedavisinin ilk 18 haftasında, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hepatotoksisite 
ve cilt reaksiyonlarını saptamak için karaciğer fonksiyon testleri dahil yoğun klinik ve 
laboratuvar izlemesi gereklidir. Ancak bu dönemden sonra karaciğer hastalığı ortaya 
çıkabilir, bu nedenle nevirapin tedavisi boyunca sık aralıklarla izlemeye devam edilmelidir. 
Hepatik olaylar ve cilt reaksiyonları açısından en yüksek risk dönemi olan tedavinin ilk 6 
haftasında ekstra dikkatli olunması gerekir. Hepatit belirti ve semptomları olan hastalar 
nevirapini kesmeli ve derhal tıbbi değerlendirmeye başvurmalıdır. Hepatotoksisite nedeniyle 
nevirapin kesilirse, yeniden başlatmayın. Nevirapin tedavisinin başlangıcında artan CD4+ 
hücre sayısı olan hastalar, özellikle kadınlar (>250 hücre/mm3kadınlarda ve >400 hücre/mm3

erkeklerde), genellikle döküntü ile ilişkili semptomatik hepatik olayların gelişimi açısından 
önemli ölçüde daha yüksek risk altındadır. Hastalara, nevirapin tedavisinin başlangıcında 
hepatit B veya C ile koenfeksiyon ve/veya artan karaciğer fonksiyon testlerinin, daha sonraki 
semptomatik olaylar (nevirapin başladıktan 6 hafta veya daha uzun süre sonra) ve 
asemptomatik artışlarla ilişkili olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. AST veya ALT (bkz. 
UYARILAR, Hepatik Olaylar).

Nevirapin ile ilişkili döküntülerin çoğu, tedavinin başlamasından sonraki ilk 6 hafta içinde ortaya 
çıkar. Hastalara, iki haftalık başlangıç   döneminde herhangi bir döküntü meydana gelirse, 
döküntü düzelene kadar nevirapin dozunun artırılmaması gerektiği konusunda 
bilgilendirilmelidir. Döküntü yaşayan herhangi bir hasta karaciğer fonksiyonlarını hemen 
değerlendirmelidir. Şiddetli döküntü veya aşırı duyarlılık reaksiyonları olan hastalar nevirapini 
derhal kesmeli ve bir doktora danışmalıdır. Şiddetli deri döküntüsü veya aşırı duyarlılık 
reaksiyonunu takiben nevirapine yeniden başlanmamalıdır. Kadınlar, nevirapin ile ilişkili döküntü 
gelişimi açısından daha yüksek risk altındadır.

Nevirapin alan kadınlarda oral kontraseptifler ve diğer hormonal doğum kontrol 
yöntemleri tek doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmamalıdır, çünkü nevirapin bu 
ilaçların plazma düzeylerini düşürebilir. Ek olarak, nevirapin tedavisi sırasında 
hormonal düzenleme için oral kontraseptifler kullanıldığında, hormonal tedavinin 
terapötik etkisi izlenmelidir (bkz. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ).
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Metadonun bilinen metabolizmasına dayanarak, nevirapin hepatik metabolizmasını 
artırarak metadonun plazma konsantrasyonlarını azaltabilir. Nevirapin ve metadon 
ile birlikte tedavi edilen hastalarda narkotik yoksunluk sendromu bildirilmiştir. 
Metadon tedavisine devam eden ve nevirapin tedavisine başlayan hastalar, bırakma 
kanıtı açısından izlenmeli ve metadon dozu buna göre ayarlanmalıdır.

Nevirapin bazı ilaçlarla etkileşime girebilir; bu nedenle hastalara, özellikle sarı kantaron 
olmak üzere başka herhangi bir reçeteli, reçetesiz ilaç veya bitkisel ürün kullanımını 
doktorlarına bildirmeleri tavsiye edilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
lamivudin
Lamivudin, ağırlıklı olarak aktif organik katyonik sekresyon ile idrarda elimine edilir. 
Özellikle ana eliminasyon yolu organik katyonik taşıma sistemi (örn., trimetoprim) 
yoluyla aktif renal sekresyon olduğunda, aynı anda uygulanan diğer ilaçlarla 
etkileşim olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Günde bir kez TMP 160 mg/SMX 800 mg'ın lamivudin maruziyetini (EAA) %44 oranında 
arttırdığı gösterilmiştir (bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ). Her iki ilacın da dozunda değişiklik 
önerilmez. tedavisinde kullanılanlar gibi daha yüksek dozlarda TMP/SMX'in lamivudin 
farmakokinetiği üzerindeki etkisine ilişkin hiçbir bilgi yoktur.Pneumocystis carinii 
pnömonisi.Lamivudine benzer renal klirens mekanizmalarına sahip diğer ilaçlarla 
etkileşimlere ilişkin veri bulunmamaktadır.

Lamivudin ve zalsitabin, birbirlerinin hücre içi fosforilasyonunu inhibe edebilir. 
Bu nedenle lamivudinin zalsitabin ile birlikte kullanılması önerilmez.

stavudin
(Ayrıca bakınızKLİNİK FARMAKOLOJİ). Zidovudin, stavudinin hücre içi fosforilasyonunu 
yarışmalı olarak inhibe eder. Bu nedenle zidovudin'in stavudin ile kombinasyon halinde 
kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Laboratuvar ortamındaveriler stavudinin fosforilasyonunun ilgili konsantrasyonlarda 
doksorubisin ve ribavirin tarafından da inhibe edildiğini göstermektedir. Bunların klinik önemi
laboratuvar ortamında etkileşimler bilinmiyor; bu nedenle stavudin'in bu ilaçlardan herhangi biri 
ile birlikte kullanımı dikkatle yapılmalıdır.

nevirapin
Nevirapin esas olarak karaciğer tarafından sitokrom P450 izoenzimleri, 3A4 ve 2B6 yoluyla metabolize 
edilir. Nevirapin'in bu enzimlerin indükleyicisi olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, bu enzim sistemleri 
tarafından metabolize edilen ilaçlar, nevirapin ile birlikte uygulandığında beklenenden daha düşük 
plazma seviyelerine sahip olabilir.
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Nevirapin ve diğer ilaçların birlikte uygulanmasıyla ortaya çıkan spesifik farmakokinetik 
değişiklikler, KLİNİK FARMAKOLOJİ, Tablo 3'te listelenmiştir. Bu farmakokinetik 
değişikliklere dayalı olası dozaj değişiklikleri hakkındaki klinik yorumlar Tablo 4'te 
listelenmiştir. Tablo 3 ve 4'teki veriler temel alınmıştır. Aksi belirtilmedikçe HIV-1 
seropozitif deneklerde yürütülen ilaç etkileşimi çalışmalarının sonuçları üzerinde.

Belirlenmiş ilaç etkileşimlerine ek olarak, nevirapin ile sitokrom P450 sistemi 
tarafından metabolize edilen diğer ilaç sınıfları arasında potansiyel 
farmakokinetik etkileşimler olabilir. Bu potansiyel ilaç etkileşimleri Tablo 5'te 
listelenmiştir. Tablo 5'te listelenen ilaç sınıfları için HIV-1 seropozitif deneklerde 
spesifik ilaç etkileşimi çalışmaları yürütülmemiş olsa da, bu ilaçlar birlikte 
uygulanırken ek klinik izleme garanti edilebilir.

bulaboratuvar ortamındanevirapin ve antitrombotik ajan varfarin arasındaki 
etkileşim karmaşıktır. Sonuç olarak, bu ilaçlar birlikte verildiğinde, pıhtılaşma 
süresindeki artış potansiyeli ile plazma varfarin seviyeleri değişebilir. Varfarin 
nevirapin ile birlikte uygulandığında, antikoagülasyon seviyeleri sık sık izlenmelidir.

Tablo 4: Yerleşik İlaç Etkileşimleri: İlaç Etkileşim Çalışmalarına 
Dayalı Doz veya Rejimde Değişiklik Önerilebilir (Bkz. KLİNİK 
FARMAKOLOJİ, Etkileşim Büyüklüğü için Tablo 1)

İlaç Adı Üzerinde etkisi

konsantrasyonu
nevirapin veya

Eşzamanlı İlaç

Klinik Yorum

klaritromisin ↓ Klaritromisin Klaritromisin maruziyeti, nevirapin ile 
önemli ölçüde azaldı; bununla birlikte, 
14-OH metaboliti
konsantrasyonları artırıldı. 
Klaritromisin aktif metaboliti, 
Mycobacterium avium-intrasellüler 
kompleksine karşı aktiviteyi 
azalttığından, bu patojene karşı genel 
aktivite değişebilir. Azitromisin gibi 
klaritromisine alternatifler,
düşünülen.

↑14-OH
klaritromisin

Efavirenz ↓ Efavirenz Bu kombinasyon için uygun dozlar 
belirlenmemiştir.

etinil östradiol ↓ Etinil estradiol Oral kontraseptifler ve diğer hormonal
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ve Noretindron ↓ noretindron doğum kontrol yöntemleri tek yöntem 
olarak kullanılmamalıdır.
Nevirapin bu ilaçların plazma 
düzeylerini düşürebileceğinden, 
nevirapin alan kadınlarda 
kontrasepsiyon. Alternatif veya ek bir 
doğum kontrol yöntemi önerilir.

flukonazol ↑ Nevirapin Nevirapine maruz kalma riskinin 
artması nedeniyle, eşzamanlı 
uygulamada dikkatli olunmalı ve 
hastalar nevirapin ile ilişkili advers 
olaylar açısından yakından 
izlenmelidir.

Hindistan ↓ Hindistan Bu kombinasyon için uygun dozlar 
belirlenmemiştir, ancak indinavir 
dozunda bir artış olabilir.
gereklidir.

ketokonazol ↓ Ketokonazol Nevirapin ve ketokonazol birlikte 
uygulanmamalıdır çünkü 
ketokonazol plazma 
konsantrasyonlarındaki düşüşler 
ilacın etkinliğini azaltabilir.

Lopinavir/Ritonavir ↓ Lopinavir Nevirapin ile kombinasyon halinde lopinavir/
ritonavir dozunun yemekle birlikte günde iki 
kez 533/133 mg'a yükseltilmesi önerilir.

metadon ↓ Metadona Metadon seviyeleri azalabilir; 
afyon semptomlarını önlemek 
için artan dozlar gerekebilir
para çekme. Metadon tedavisine devam 
eden ve nevirapin tedavisine başlayan 
hastalar, bırakma kanıtı açısından 
izlenmeli ve metadon dozu buna göre 
ayarlanmalıdır.

nelfinavir ↓ Nelfinavir M8
metabolizma

Güvenlik ve etkinlik açısından 
nevirapin ile kombinasyon 
halinde nelfinavir için uygun doz 
belirlenmemiştir.

↓ Nelfinavir Cmin
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rifabutin ↑ Rifabutin Rifabutin ve metabolit konsantrasyonları orta 
derecede artmıştır. Bununla birlikte, denekler 
arası yüksek değişkenlik nedeniyle, bazı 
hastalar rifabutin maruziyetinde büyük 
artışlar yaşayabilir ve rifabutin toksisitesi için 
daha yüksek risk altında olabilir. Bu nedenle, 
birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

yönetim.
rifampin ↓ Nevirapin Nevirapin plazma 

konsantrasyonlarındaki düşüşler ilacın 
etkinliğini azaltabileceğinden, nevirapin 
ve rifampin birlikte uygulanmamalıdır. 
Tüberküloz ile ko-enfekte hastaları 
tedavi etmesi gereken ve nevirapin 
içeren bir rejim kullanan doktorlar 
bunun yerine rifabutin kullanabilirler.

sakinavir ↓ Sakinavir Bu kombinasyon için uygun dozlar 
belirlenmemiştir, ancak sakinavirin 
dozajında   bir artış gerekli olabilir.

aNevirapin ve metadon ile aynı anda tedavi edilen hastalarda narkotik yoksunluk sendromu raporlarına 
ve metadon plazma konsantrasyonlarında azalma olduğuna dair kanıtlara dayanmaktadır.

Tablo 5: Potansiyel İlaç Etkileşimleri: Dikkatli Kullanım, Klinik Etkide Olası 
Azalma Nedeniyle Birlikte Uygulanan İlacın Doz Ayarlaması Gerekebilir

Nevirapin ile Birlikte Uygulandığında Plazma Konsantrasyonlarının 
Azalabileceği İlaç Örnekleri
İlaç Sınıfı İlaç Örnekleri
antiaritmikler Amiodaron, disopiramid, lidokain
Antikonvülzanlar Karbamazepin, klonazepam, etosüksimit

mantar önleyiciler itrakonazol

Kalsiyum kanal blokerleri Diltiazem, nifedipin, verapamil

kanser kemoterapisi siklofosfamid
Ergot alkaloidleri ergotamin
bağışıklık bastırıcılar Siklosporin, takrolimus, sirolimus

motilite ajanları sisaprid
afyon agonistleri fentanil
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Nevirapin ile Birlikte Uygulanarak Plazma Konsantrasyonlarının 
Arttırılabileceği İlaç Örnekleri
antitrombotikler varfarin

Antikoagülasyon üzerindeki potansiyel etki. 
Antikoagülasyon düzeylerinin izlenmesi önerilir.

KANSEROJENEZ, MUTAJENEZ, DOĞURGANLIK BOZUKLUĞU Lamivudin:Farelerde ve sıçanlarda 
lamivudin ile yapılan uzun süreli karsinojenisite çalışmaları, HIV enfeksiyonu için önerilen 
terapötik dozda insanlarda gözlenenin 10 katına (fareler) ve 58 katına (sıçanlar) kadar 
maruziyetlerde karsinojenik potansiyel kanıtı göstermedi. Lamivudin, bir mikrobiyal mutajenite 
taramasında veya birlaboratuvar ortamında hücre transformasyonu deneyi, ancak zayıf gösterdi
laboratuvar ortamındakültürlenmiş insan lenfositleri kullanan bir sitogenetik tahlilde ve fare 
lenfoma tahlilinde mutajenik aktivite. Ancak, lamivudin hiçbir kanıt göstermedi.canlıda2.000 mg/
kg'a kadar oral dozlarda sıçanlarda genotoksik aktivite, HIV enfeksiyonu için önerilen dozda 
insanlarda bulunanın 35 ila 45 katı plazma seviyeleri üretir. Üreme performansının araştırıldığı bir 
çalışmada, sıçanlara 4.000 mg/kg/gün'e kadar dozlarda uygulanan lamivudin, insanlardakinin 47 
ila 70 katı plazma seviyeleri üretmiş, doğurganlığın bozulduğuna dair hiçbir kanıt ortaya 
koymamış ve hayatta kalma, büyüme ve gelişme üzerinde hiçbir etki göstermemiştir. yavruların 
sütten kesilmesine.

stavudin: Farelerde ve sıçanlarda yapılan 2 yıllık karsinojenisite çalışmalarında stavudin, 
önerilen klinik dozda insan maruziyetinin sırasıyla 39 ve 168 katı maruziyet (EAA) 
oluşturan dozlarda kanserojen değildi. Farelerde ve sıçanlarda iyi huylu ve kötü huylu 
karaciğer tümörleri ve erkek sıçanlarda kötü huylu idrar kesesi tümörleri, önerilen klinik 
dozda insan maruziyetinin 250 (fare) ve 732 (sıçan) katı maruziyet seviyelerinde 
meydana geldi.

Stavudin, metabolik aktivasyon olsun veya olmasın Ames, E. coli ters mutasyonu veya 
CHO/HGPRT memeli hücresi ileri gen mutasyonu tahlillerinde mutajenik değildi. 
Stavudin olumlu sonuçlar verdilaboratuvar ortamındainsan lenfosit klastogenezi ve fare 
fibroblast deneyleri vecanlıdafare mikronükleus testi. İçindelaboratuvar ortamında 
testlerinde stavudin, insan lenfositlerinde kromozom anormalliklerinin sıklığını artırdı 
(metabolik aktivasyon olmaksızın 25 ila 250 mcg/mL konsantrasyonlar) ve fare fibroblast 
hücrelerinde transforme odakların sıklığını artırdı (25 ila 2500 mcg/mL 
konsantrasyonlar, metabolik aktivasyon). İçindecanlıdamikronükleus tahlili, stavudin, 3 
gün boyunca 600 ila 2000 mg/kg/gün dozlarında farelere oral stavudin uygulamasını 
takiben kemik iliği hücrelerinde klastojenikti. 1 mg/kg/gün'lük bir klinik dozajın ardından 
gözlenenin 216 katına kadar maruziyet (Cmaks bazında) ile sıçanlarda doğurganlığın 
bozulduğuna dair hiçbir kanıt görülmemiştir.

nevirapin:Uzun-farelerde ve sıçanlarda nevirapin ile dönem karsinojenisite çalışmaları 
yapılmıştır. Farelere iki yıl boyunca 0, 50, 375 veya 750 mg/kg/gün dozu verildi. 
Hepatosellüler adenomlar ve karsinomlar erkeklerde tüm dozlarda ve kadınlarda iki 
yüksek dozda artmıştır. Sıçanlara iki yıl boyunca 0, 3.5, 17.5 veya 35 mg/kg/gün 
dozlarında nevirapin uygulandığı çalışmalarda, erkeklerde tüm dozlarda ve dişilerde 
yüksek dozda hepatoselüler adenomlarda artış görülmüştür. Sistemik maruziyet (tabanlı
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İki hayvan çalışmasındaki tüm dozlarda AUC'ler üzerinde) insanlarda 200 mg'lık bid dozda 
ölçülenden daha düşüktü. Kanserojen potansiyelin mekanizması bilinmemektedir. Bununla 
birlikte, genetik toksikoloji tahlillerinde, nevirapin, bir pilde mutajenik veya klastojenik aktivite 
kanıtı göstermedi.laboratuvar ortamındavecanlıdaçalışmalar. Bunlar, gen mutasyonu için 
mikrobiyal tahlilleri içeriyordu (Ames: Salmonella suşları veE. koli), memeli hücre gen mutasyonu 
tahlili (CHO/HGPRT), bir Çin hamsteri yumurtalık hücre hattı kullanılarak sitogenetik tahliller ve 
oral uygulamayı takiben bir fare kemik iliği mikronükleus tahlili. Nevirapinin genotoksik 
aktivitesinin olmaması göz önüne alındığında, nevirapin ile tedavi edilen farelerde ve sıçanlarda 
hepatoselüler neoplazmaların insanlarla ilgisi bilinmemektedir. Üreme toksikolojisi 
çalışmalarında, önerilen klinik nevirapin dozu ile sağlanana yaklaşık olarak eşdeğer olan EAA'ya 
dayalı sistemik maruziyet sağlayan dozlarda dişi sıçanlarda doğurganlığın bozulduğuna dair 
kanıtlar görülmüştür.

GEBELİK:Hamilelik Kategorisi C
Lamivudin, stavudin ve nevirapinin tümü kategori C altında sınıflandırılmıştır. Gebe 
kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler 
hamilelik sırasında ancak potansiyel faydaların potansiyel risklerinden fazla olması 
durumunda kullanılmalıdır.

lamivudin:Sıçanlarda ve tavşanlarda sırasıyla 4.000 mg/kg/gün ve 1.000 mg/kg/gün'e kadar 
oral yoldan uygulanan dozlarda üreme çalışmaları gerçekleştirilmiştir ve yetişkin HIV 
dozunun yaklaşık 35 katına kadar plazma seviyeleri üretilmiştir. Lamivudine bağlı 
teratojenite kanıtı gözlenmedi. İnsanlarda gözlenenlere benzer maruziyet seviyelerinde 
tavşanda erken embriyo öldürücülüğünün kanıtı görülmüştür, ancak insanlarda görülenin 
35 katına kadar maruziyet seviyelerinde sıçanda bu etkinin hiçbir göstergesi yoktur. Gebe 
sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan çalışmalar, lamivudinin plasenta yoluyla fetüse aktarıldığını 
göstermiştir.

Güney Afrika'da yürütülen 2 klinik çalışmada, 38. gebelik haftasından başlayarak lamivudin 
alan gebe kadınlardan alınan numuneler üzerinde farmakokinetik ölçümler yapılmıştır 
(zidovudin ile kombinasyon halinde günde iki kez 150 mg alan 10 kadın ve zidovudin ile 
kombinasyon halinde günde iki kez 150 mg alan 10 kadın ve tek başına günde iki kez 300 mg 
lamivudin alan 10 kadın). diğer antiretroviraller) veya gebeliğin 36. haftasından başlayarak 
(zidovudin ile kombinasyon halinde günde iki kez 150 mg lamivudin alan 16 kadın). Bu 
çalışmalar, etkinlik bilgisi sağlamak için tasarlanmamıştır veya güçlendirilmemiştir. Hamile 
kadınlarda lamivudin farmakokinetiği, doğumdan sonra ve hamile olmayan yetişkinlerde 
elde edilenlere benzerdi. Lamivudin konsantrasyonları, maternal, neonatal ve kord serum 
örneklerinde genel olarak benzerdi. Doğal membran rüptürü sonrasında amniyotik sıvı 
örnekleri alınan bir denek alt grubunda, amniyotik sıvı lamivudin konsantrasyonları 1,2 ila 
2,5 mcg/mL (günde iki kez 150 mg) ve 2,1 ila 5,2 mcg/mL (günde iki kez 300 mg) arasında 
değişmiştir. ve tipik olarak anne serum düzeylerinin 2 katından fazlaydı. Bu çalışmalardan 
elde edilen sınırlı geç gebelik güvenlik bilgileri için ADVERS REAKSİYONLAR bölümüne bakın. 
Lamivudin hamilelik sırasında ancak potansiyel faydaların risklerinden fazla olması 
durumunda kullanılmalıdır.
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stavudin:Maruziyete maruz kalan sıçanlarda ve tavşanlarda üreme çalışmaları 
yapılmıştır (Cmaksimum) 1 mg/kg/gün'lük bir klinik dozajda görülenin sırasıyla 399 ve 183 
katına kadar ve teratojenite kanıtı ortaya koymamıştır. Fetüslerde yaygın bir iskelet 
varyasyonu, kemikleşmemiş veya eksik sternebra kemikleşmesi insidansı, insan 
maruziyetinin 399 katı sıçanlarda artarken, 216 kat insan maruziyetinde hiçbir etki 
gözlenmedi. İnsan maruziyetinin yaklaşık 135 katında hiçbir etki kaydedilmeden, insan 
maruziyetinin 216 katında hafif bir implantasyon sonrası kayıp kaydedildi. Erken sıçan 
yenidoğan ölümlerinde (doğumdan 4 günlük yaşa kadar) insan maruziyetinin 399 
katında bir artış meydana gelirken, yenidoğanların hayatta kalması, insan maruziyetinin 
yaklaşık 135 katında etkilenmedi. Sıçanlarda yapılan bir araştırma, stavudinin plasenta 
yoluyla fetüse aktarıldığını gösterdi. Fetal dokudaki konsantrasyon, maternal 
plazmadaki konsantrasyonun yaklaşık yarısı kadardı. Hayvan üreme çalışmaları her 
zaman insan tepkisini öngörmez.

Gebe kadınlarda stavudin ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Stavudin, 
hamilelik sırasında ancak potansiyel yararın potansiyel riski haklı çıkarması durumunda 
kullanılmalıdır.

Stavudin ve didanosin kombinasyonunu diğer antiretroviral ajanlarla alan hamile 
kadınlarda ölümcül laktik asidoz bildirilmiştir. Gebeliğin, nükleozid analogları alan gebe 
olmayan bireylerde bildirilen laktik asidoz/hepatik steatoz sendromu riskini artırıp 
artırmadığı açık değildir. Stavudin alan HIV ile enfekte hamile kadınlara bakan sağlık 
hizmeti sunucuları, laktik asidoz/hepatik steatoz sendromunun erken teşhisi konusunda 
dikkatli olmalıdır.

Nevirapin:Gebe sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında 
gözlemlenebilir teratojenite saptanmamıştır. Sıçanlarda, önerilen insan klinik dozunda 
görülenden EAA bazında yaklaşık %50 daha yüksek sistemik maruziyet sağlayan 
dozlarda fetal vücut ağırlığında önemli bir azalma meydana geldi.

Sıçanlarda ve tavşanlarda maternal ve gelişimsel gözlemlenebilir olmayan etki düzeyi 
dozajları, EAA'ya dayalı olarak önerilen günlük insan dozunda görülenlere göre sırasıyla 
yaklaşık olarak eşdeğer veya yaklaşık %50 daha yüksek sistemik maruziyetler üretmiştir. 
HIV-1 enfeksiyonunun kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak kronik nevirapin tedavisi 

alan hamile kadınlarda ölüm dahil ciddi hepatik olaylar bildirilmiştir. Hamileliğin, hamile 
olmayan kadınlarda gözlemlenen zaten artan riski artırıp artırmadığı belirsizdir (bkz. UYARI).

HEMŞİRE ANNELER
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, HIV bulaşmış annelerin, doğum sonrası 
HIV enfeksiyonu bulaşma riskinden kaçınmak için bebeklerini emzirmemelerini 
önermektedir.. Ek olarak, emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon potansiyeli 
nedeniyle, annelere Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletleri alıyorlarsa 
emzirmemeleri talimatı verilmelidir.

lamivudin: 45 mg/kg lamivudin uygulanan emziren sıçanlarda yapılan bir çalışma, sütteki lamivudin 
konsantrasyonlarının plazmadakinden biraz daha yüksek olduğunu göstermiştir. lamivudin
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insan sütüne de atılır. Lamivudin monoterapisi (günde iki kez 300 mg) veya 
kombinasyon tedavisi (günde iki kez 150 mg lamivudin ve günde iki kez 300 mg 
zidovudin) alan 20 anneden alınan anne sütü örneklerinde ölçülebilir lamivudin 
konsantrasyonları vardı.

stavudin: Emziren sıçanlarda yapılan çalışmalar stavudinin sütle atıldığını 
göstermiştir. Stavudinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte, 
emzirilen bebeklerde stavudinin olumsuz etki potansiyeli vardır.

nevirapin: Nevirapin anne sütüne geçer.

PEDİATRİK KULLANIM:
Pediyatrik hastalarda Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler önerilir.
> 12 yaşında ve ≥50 kg ağırlığında.

GERİATRİK KULLANIM:
Lamivudin, stavudin ve nevirapinin klinik çalışmaları, genç hastalardan farklı yanıt verip 
vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üzerindeki yeterli sayıda hastayı içermemiştir. 
Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi, karaciğer, böbrek veya kardiyak fonksiyon 
azalması ve eşlik eden hastalık veya diğer ilaç tedavisinin daha yüksek sıklığını 
yansıtacak şekilde dikkatli olmalıdır. Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler sabit 
dozlu bir kombinasyon olduğundan, doz azaltılması gereken veya CrCL <50 mL/dk olan 
böbrek yetmezliği olan hastalara reçete edilmemelidir.

stavudin
Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarında azalma olması daha olası olduğundan, böbrek 
fonksiyonunun izlenmesi faydalı olabilir.

İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan hastalara yönelik bir monoterapi Genişletilmiş Erişim 
Programında, günde iki kez 40 mg alan 15/40 (%38) yaşlı hastada ve iki kez 20 mg alan 
8/51 (%16) yaşlı hastada periferik nöropati veya periferik nöropatik semptomlar 
gözlenmiştir. günlük. Genişletilmiş Erişim Programına kayıtlı yaklaşık 12.000 hastadan, 
günde iki kez 40 mg alan hastaların %30'unda ve günde iki kez 20 mg alan hastaların 
%25'inde periferik nöropati veya periferik nöropatik semptomlar gelişmiştir. Yaşlı 
hastalar periferik nöropati belirti ve semptomları açısından yakından izlenmelidir.

TERS TEPKİLER
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletlerin kullanımı ile lamivudin, stavudin ve 
nevirapin ile advers olaylar beklenebilir. Lamivudin, stavudin ve nevirapin ile 
bildirilen yan etkiler aşağıda sunulmuştur.

lamivudin (yetişkinler)
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HIV'de Klinik Araştırmalar:Zidovudine kıyasla günde iki kez 150 mg lamivudin artı 
günde 3 kez RETROVIR 200 mg tedavisi sırasında ≥%5 sıklıkta seçilmiş klinik advers 
olaylar Tablo 6'da listelenmiştir.

Tablo 6: Seçilmiş Klinik Advers Olaylar (> Dört Kontrollü Klinik Araştırmada 
%5 Sıklık)

Lamivudin 150 mg
Günde iki kez

artı RETROVİR
(n = 251)

RETROVİR *
(n = 230)Olumsuz Olay

Bir bütün olarak vücut

Baş ağrısı
halsizlik ve yorgunluk

Ateş veya titreme

%35
%27
%10

%27
%23
%12

Sindirim
Mide bulantısı

İshal
Bulantı kusma
Anoreksi ve/veya iştah azalması 
Karın ağrısı
Karın krampları
dispepsi

%33
%18
%13
%10
%9
%6
%5

%29
%22
%12
%7
%11
%3
%5

Gergin sistem
nöropati
Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları Baş 

dönmesi

depresif bozukluklar

%12
%11
%10
%9

%10
%7
%4
%4

Solunum
Burun belirti ve semptomları 

Öksürük

%20
%18

%11
%13

Deri
Deri döküntüleri %9 %6

kas-iskelet sistemi
kas-iskelet ağrısı
miyalji
artralji

%12
%8
%5

%10
%6
%5

* Ya zidovudin monoterapisi ya da zidovudin ile zalsitabin kombinasyonu.

Günde bir kez 300 mg lamivudin veya günde iki kez 150 mg lamivudin (EPV20001 ve 
EPV40001'de 3-ilaç kombinasyon rejimlerinde) alan hastalarda bildirilen klinik advers 
olayların türleri ve sıklıkları benzerdi. Her iki tedavi grubunda da en yaygın yan etkiler 
bulantı, baş dönmesi, yorgunluk ve/veya halsizlik, baş ağrısı, rüyalar, uykusuzluk ve 
diğer uyku bozuklukları ve deri döküntüsüydü.
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EPV20001, NUCA3001, NUCB3001, NUCA3002, NUCB3002 ve B3007 kontrollü 
klinik çalışmalarda lamivudin alan 2.613 yetişkin hastanın 9'unda (%0.3) 
pankreatit gözlendi.

Tedavi sırasında gözlemlenen seçilmiş laboratuvar anormallikleri Tablo 7'de özetlenmiştir.

Tablo 7: Dört 24 Haftalık Yedek Son Nokta Çalışmasında ve Klinik Son Nokta 
Çalışmasında Yetişkinlerde Seçilmiş Laboratuvar Anormalliklerinin Sıklıkları

24 Haftalık Vekil Bitiş Noktası
Çalışmalar *

Klinik Son Nokta
Ders çalışma *

lamivudin
artı

Akım
terapi

lamivudin
artı

RETROVİR

Plasebo artı
Akım

terapi**/**

Ölçek

(Eşik seviyesi)
RETROVİR

* * /*

Mutlak nötrofil sayısı 
(<750/mm3) %7.2 %5,4 %15 %13

Hemoglobin (<8 g/dL) %2.9 %1.8 %2.2 %3.4
Trombositler (<50.000/mm3) %0.4 %1,3 %2.8 %3,8
ALT (>5 × ULN) %3.7 %3.6 %3,8 %1,9
AST (>5 × ULN) %1,7 %1.8 %4 %2.1
Bilirubin (>2,5 × ULN) %0.8 %0.4 ND ND
Amilaz (>2 × ULN) %4.2 %1,5 %2.2 %1,1
* Çalışmadaki medyan süre 12 aydı.
* * /*Zalsitabin ile kombinasyon halinde zidovudin monoterapisi veya zidovudin.
* * /**Mevcut tedavi ya zidovudin, zidovudin artı didanosin ya da zidovudin artı zalsitabindi. ULN 
= Normalin üst sınırı.
ND = Yapılmadı.

Gebe kadınlara, gebeliğin son birkaç haftasından başlayarak tek başına veya 
zidovudin ile kombinasyon halinde lamivudin verildiği küçük, kontrolsüz 
çalışmalarda (bkz. Pazarlama sonrası deneyimde, hamilelik sırasında diğer 
antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde lamivudin alan kadınlarda karaciğer 
fonksiyon anormallikleri ve pankreatit bildirilmiştir. Lamivudin ile ilişkili advers 
olay risklerinin, diğer HIV ile enfekte hastalara kıyasla hamile kadınlarda değişip 
değişmediği bilinmemektedir.

Günde bir kez 300 mg lamivudin veya günde iki kez 150 mg lamivudin (3 ilaç 
kombinasyon rejimlerinde) alan hastalarda bildirilen seçilmiş laboratuvar 
anormalliklerinin sıklıkları benzerdi.

Kronik Hepatit B Hastalarında Lamivudin:Kronik hepatit B'deki klinik deneyler, HIV tedavisinde 
kullanılan dozdan daha düşük bir dozda lamivudin (günlük 100 mg) kullanmıştır. Lamivudin ile 
plaseboya karşı en sık görülen yan etkiler kulak, burun ve boğaz enfeksiyonlarıydı (%25'e karşı 
%21); halsizlik ve yorgunluk (%24'e karşı %28); ve baş ağrısı (%21)

Adımlar Arcolab Limited 2007 Sayfa 37 / 56



sırasıyla %21). Lamivudin ile rapor edilen en sık laboratuvar anormallikleri ALT 
yükselmesi, serum lipaz yükselmesi, CPK yükselmesi ve karaciğer fonksiyon testlerinde 
tedavi sonrası yükselmelerdir. Lamivudin tedavisi sırasında, ilaç duyarlılığının azalması 
ve tedavi yanıtının azalmasıyla ilişkili olarak HBV viral mutantlarının ortaya çıktığı da 
bildirilmiştir (ayrıca bkz. UYARILAR ve ÖNLEMLER). Daha fazla bilgi için lütfen EPIVIR-
HBV tabletleri ve Oral Solüsyon için eksiksiz reçete bilgilerine bakın.

Klinik Uygulama Sırasında Gözlemlenen
Klinik çalışmalarda bildirilen advers olaylara ek olarak, lamivudin'in onay sonrası kullanımı 
sırasında aşağıdaki olaylar tespit edilmiştir. Bilinmeyen büyüklükteki bir popülasyondan 
gönüllü olarak rapor edildiklerinden, sıklık tahminleri yapılamaz. Bu olaylar, ciddiyetlerinin, 
raporlama sıklığının veya lamivudin ile potansiyel nedensel bağlantılarının bir kombinasyonu 
nedeniyle dahil edilmek üzere seçilmiştir.
Bir Bütün Olarak Vücut: Vücut yağının yeniden dağılımı/birikimi (bkz. ÖNLEMLER: Yağın Yeniden 
Dağıtılması).
Sindirim: Stomatit.
Endokrin ve Metabolik: Hiperglisemi. 
Genel: Zayıflık.
Hemik ve Lenfatik: Anemi (saf alyuvar aplazisi ve tedavide ilerleyen şiddetli 
anemiler dahil), lenfadenopati, splenomegali.
Hepatik ve Pankreatik: Laktik asidoz ve hepatik steatoz, pankreatit, hepatit B'nin 
tedavi sonrası alevlenmesi (bkz. UYARILAR ve ÖNLEMLER).
aşırı duyarlılık: Anafilaksi, ürtiker.
kas-iskelet sistemi: Kas güçsüzlüğü, CPK yükselmesi, 
rabdomiyoliz. Sinirli: Parestezi, periferik nöropati. Solunum: 
Anormal nefes sesleri/hırıltı. Deri: Alopesi, döküntü, kaşıntı.

stavudin(yetişkinler)
Diğer antiretroviral ajanlarla kombinasyon halinde stavudin ile tedavi edilen hastalarda 
ölümcül laktik asidoz meydana gelmiştir. Laktik asidozdan şüphelenilen hastalarda stavudin 
tedavisi derhal durdurulmalıdır. Doğrulanmış laktik asidozlu hastalarda stavudin tedavisinin 
kalıcı olarak kesilmesi düşünülmelidir.

Stavudin tedavisi, çoğunlukla laktik asidoz ortamında meydana gelen motor 
güçsüzlük ile nadiren ilişkilendirilmiştir. Motor güçsüzlük gelişirse stavudin 
kesilmelidir.

Stavudin tedavisi ayrıca şiddetli olabilen, doza bağlı olan ve nöropati (didanozin 
dahil) ile ilişkili diğer ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, ilerlemiş HIV enfeksiyonu 
olan hastalarda veya daha sık görülen periferik duyusal nöropati ile 
ilişkilendirilmiştir. Daha önce periferik nöropati geçirmiş hastalarda.

Hastalar, genellikle ayaklarda veya ellerde uyuşma, karıncalanma veya ağrı ile 
kendini gösteren nöropati gelişimi açısından izlenmelidir. Stavudine bağlı 
periferik nöropati, tedavi derhal geri çekilirse düzelebilir. Bazı durumlarda,
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semptomlar tedavinin kesilmesini takiben geçici olarak kötüleşebilir. Semptomlar 
tamamen düzelirse, hastalar dozun yarısında tedaviye yeniden başlamayı tolere 
edebilir (bkz. DOZAJ VE UYGULAMA). Yeniden başladıktan sonra nöropati tekrarlarsa 
stavudinin kalıcı olarak kesilmesi düşünülmelidir.

Stavudin, benzer toksisitelere sahip diğer ajanlarla kombinasyon halinde 
kullanıldığında, yan etki insidansı stavudin tek başına kullanıldığından daha yüksek 
olabilir. Pankreatit, periferik nöropati ve karaciğer fonksiyon anormallikleri stavudin 
ve didanosin kombinasyonu ile hidroksiüreli veya hidroksiüresiz tedavi edilen 
hastalarda daha sık görülür. Stavudin ile didanosin ve hidroksiüre kombinasyonu ile 
tedavi edilen hastalarda ölümcül pankreatit ve hepatotoksisite daha sık ortaya 
çıkabilir (bkz. UYARILAR ve ÖNLEMLER).

Kontrollü bir monoterapi çalışmasında stavudin alan yetişkin hastalarda meydana gelen 
seçilmiş klinik advers olaylar Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8: Monoterapi Çalışmasında Seçilmiş Klinik Advers 
Olaylara

Yüzde (%)
Olumsuz olaylar stavudinb(40 mg

günde iki kez)
(n=412)

Zidovudin (200
mg günde 3 kez)

(n=402)

Baş ağrısı 54 49
İshal 50 44
Periferik Nörolojik
Semptomlar/Nöropati

52 39

Döküntü 40 35
Mide bulantısı ve kusma 39 44

aÇalışma ilacıyla ilişkisi ne olursa olsun, herhangi bir şiddet.
bMedyan stavudin tedavisi süresi = 79 hafta; zidovudin tedavisinin medyan süresi = 53 hafta.

Kontrollü bir monoterapi çalışmasında stavudin alan 412 yetişkin hastanın 
3'ünde pankreatit gözlendi.

İki kontrollü kombinasyon çalışmasından stavudin alan daha önce antiretroviral tedavi görmemiş 
yetişkin hastalarda meydana gelen seçilmiş klinik advers olaylar Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9: Seçilmiş Klinik Advers OlaylaraKombinasyon Terapisi 
Çalışmalarında

Yüzde (%)
Ders çalışma çalışma 2b
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stavudin +
lamivudin+

indinavir
(n=100c)

Zidovudin+
lamivudin+

indinavir
(n=102)

stavudin +
didanosin+

indinavir
(n=102c)

Zidovudin+
lamivudin+

indinavir
(n=103)Olumsuz olaylar

Mide bulantısı 43 63 53 67
İshal 34 16 45 39
Baş ağrısı 25 26 46 37
Döküntü 18 13 30 18
Kusma 18 33 30 35
Periferik Nörolojik
Semptomlar/Nöropati

8 7 21 10

aÇalışma rejimiyle ilişkisi ne olursa olsun, herhangi bir ciddiyet
bÇalışma 2, daha önce tedavi görmemiş 205 hastada iki üçlü kombinasyon rejimini karşılaştırdı. Hastalara stavudin (günde iki kez 
40 mg) artı didanozin artı indinavir veya zidovudin artı lamivudin artı indinavir verildi
cStavudin tedavisinin süresi = 48 hafta.

Kontrollü klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası raporlarda, hidroksiüreli veya 
hidroksiüresiz stavudin artı didanosin ile tedavi edilen hastalarda ölümle sonuçlanan 
pankreatit gözlenmiştir.

Kontrollü bir monoterapi çalışmasında bildirilen seçilmiş laboratuvar anormallikleri Tablo 
10'da verilmiştir.

Tablo 10: Monoterapi Çalışmasında Seçilmiş Erişkin 
Laboratuvar Anormallikleria,b

Yüzde (%)
Stavudin (40

mg günde iki kez)
(n=412)

Zidovudin (200
mg günde 3 kez)

(n=402)Parametre

AST (SGOT) (>5 x ULN) 11 10
ALT (SGPT) (>5 x ULN) 13 11
Amilaz (≥1.4 x ULN) 14 13

aLaboratuvar değerlendirmeleri yapılan hastalar için sunulan veriler
bMedyan stavudin tedavisi süresi = 79 hafta; zidovudin tedavisinin medyan süresi = 53 hafta. 
ULN = normalin üst sınırı.

İki kontrollü kombinasyon çalışmalarında bildirilen seçilmiş laboratuvar anormallikleri Tablo 
11 ve 12'de verilmiştir.

Tablo 11: İki Kombinasyon Tedavisi Çalışmasında 
Seçilmiş Laboratuvar Anormallikleri (Sınıf 3-4)

Yüzde (%)
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çalışma 1 çalışma 2

stavudin +
lamivudin+

indinavir
(n=100)

Zidovudin+
lamivudin+

indinavir
(n=102)

stavudin +
didanosin+

indinavir
(n=102)

Zidovudin+
lamivudin+

indinavir
(n=103)Parametre

bilirubin
(>2.6 x ULN)

7 6 16 8

AST (SGOT)
(>5 x ULN)

5 2 7 7

ALT (SGPT)
(>5 x ULN)

6 2 8 5

GGT
(>5 x ULN)

2 2 5 2

lipaz
(>2 x ULN)

6 3 5 5

amilaz
(>2 x ULN)

4 <1 8 2

ULN = normalin üst sınırı.

Tablo 12: 2 Kombinasyon Tedavisi Çalışmasında Seçilmiş 
Laboratuvar Anormallikleri (Tüm Dereceler)

Yüzde (%)
çalışma 1 çalışma 2

stavudin +
lamivudin+

indinavir
(n=100)

Zidovudin+
lamivudin+

indinavir
(n=102)

stavudin +
didanosin+

indinavir
(n=102)

Zidovudin+
lamivudin+

indinavir
(n=103)Parametre

Toplam

bilirubin
65 60 68 55

AST
(SGOT)

42 20 53 20

ALT
(SGPT)

40 20 50 18

GGT 15 8 28 12
lipaz 27 12 26 19
amilaz 21 19 31 17
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Klinik Uygulama Sırasında Gözlemlenen
Stavudin'in onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki olaylar tespit edilmiştir. 
Büyüklüğü bilinmeyen bir popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiklerinden, 
sıklık tahminleri yapılamaz. Bu olaylar, ciddiyetleri, raporlama sıklığı, stavudin ile 
nedensel bağlantı veya bu faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle dahil edilmek 
üzere seçilmiştir.
Bir Bütün Olarak Vücut- karın ağrısı, alerjik reaksiyon, titreme/ateş ve vücut yağının yeniden 
dağılımı/birikimi (bkz. ÖNLEMLER: Yağın Yeniden Dağıtılması). Sindirim sistemi rahatsızlıkları
- anoreksiya.
Ekzokrin Bezi Bozuklukları- pankreatit [ölümcül vakalar dahil 
(UYARILAR'a bakınız)].
hematolojik bozukluklar- anemi, lökopeni ve trombositopeni. Karaciğer-
semptomatik hiperlaktatemi/laktik asidoz ve hepatik steatoz (UYARILAR'a 
bakınız), hepatit ve karaciğer yetmezliği.
kas-iskelet sistemi- miyalji.
Gergin sistem- uykusuzluk, şiddetli motor güçsüzlük (çoğunlukla laktik asidoz durumunda rapor 
edilmiştir, UYARILAR'a bakınız).

nevirapin:
Nevirapin ile ilişkili en ciddi advers reaksiyonlar hepatit/karaciğer yetmezliği, Stevens-
Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır. Hepatit/
karaciğer yetmezliği, ateş, genel halsizlik, yorgunluk, kas veya eklem ağrıları, 
kabarcıklar, ağız lezyonları, konjonktivit, yüzde ödem, eozinofili, granülositopeni, 
lenfadenopati ile birlikte şiddetli döküntü veya döküntüyü içerebilen aşırı duyarlılık 
belirtileri ile ilişkili olabilir veya izole edilebilir. veya böbrek fonksiyon bozukluğu 
(UYARILAR'a bakınız).

yetişkinler:

Nevirapin'in en yaygın klinik toksisitesi, şiddetli veya yaşamı tehdit edici olabilen 
döküntüdür (UYARILAR'a bakınız). Döküntü en sık tedavinin ilk 6 haftasında ortaya çıkar. 
Döküntüler genellikle gövde, yüz ve ekstremitelerde yerleşmiş, kaşıntılı veya kaşıntısız, 
hafif ila orta şiddette, makülopapüler eritematöz kutanöz döküntülerdir. Kontrollü klinik 
çalışmalarda, tedavinin ilk 6 haftasında plasebo alan %5.8'e kıyasla nevirapin alan 
hastaların %13.3'ünde Derece 1 ve 2 döküntü bildirilmiştir. Plasebo alan deneklerin 
%0.1'ine kıyasla, nevirapin alıcılarının %1.5'inde 3. ve 4. derece döküntüler bildirilmiştir. 
Kadınlar, nevirapin ile ilişkili döküntü gelişimi açısından daha yüksek risk altındadır.

Kontrollü klinik çalışmalarda, nevirapin alan hastaların %4'ünde (%0 ila %11 aralığında) ve kontrol 
gruplarında hastaların %1.2'sinde şiddetine bakılmaksızın semptomatik hepatik olaylar meydana 
gelmiştir. Kadın cinsiyet ve daha yüksek CD4+ hücre sayısı (>250 hücre/mm)3kadınlarda ve >400 
hücre/mm3erkeklerde) hastaları bu olaylar açısından yüksek riske sokar (bkz. UYARILAR).
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Asemptomatik transaminaz yükselmeleri (AST veya ALT > 5X ULN) nevirapin alan hastaların 
%5.8'inde (%0 ila %9.2 aralığında) ve kontrol gruplarındaki hastaların %5.5'inde gözlendi. 
Nevirapin tedavisinin başlangıcında hepatit B veya C ile koenfeksiyon ve/veya artan karaciğer 
fonksiyon testleri, daha sonraki semptomatik olaylar (nevirapin başladıktan 6 hafta veya daha 
fazla süre sonra) ve AST veya ALT'de asemptomatik artışlar açısından daha büyük risk ile ilişkilidir.

Plasebo kontrollü çalışmalarda nevirapin alan hastaların >%2'sinde gözlenen tedaviyle ilgili, 
orta veya şiddetli yoğunlukta olumsuz deneyimler Tablo 13'te gösterilmektedir.

Tablo 13: Yetişkin Plasebo Kontrollü Araştırmalarda Orta Derecede veya Şiddetli 
İlaçla İlgili Olayları Olan Hastaların Yüzdesi

deneme 10901 Denemeler 1037, 1038, 10462

nevirapin
(n=1121)

plasebo
(n=1128)

nevirapin
(n=253)

plasebo
(n=203)

Medyan maruz kalma (hafta) 58 52 28 28
Herhangi bir olumsuz olay %14.5 %11,1 %31.6 %13.3

Döküntü 5.1 1.8 6.7 1.5
Mide bulantısı 0,5 1.1 8.7 3.9
granülositopeni 1.8 2.8 0,4 0
Baş ağrısı 0.7 0,4 3.6 0,5
Tükenmişlik 0,2 0,3 4.7 3.9
İshal 0,2 0,8 2 0,5
Karın ağrısı 0.1 0,4 2 0
miyalji 0,2 0 1.2 2

1Arka plan tedavisi, tüm hastalar için lamivudin ve NRTI ve PI kombinasyonlarını içeriyordu. Hastalarda CD4+ hücre sayısı <200 hücre/mm3
3.
2Arka plan tedavisi zidovudin ve zidovudin artı didanosin; bazı hastalarda nevirapin monoterapisi uygulandı. 
Hastalarda CD4+ hücre sayısı > 200 hücre/mm3

Laboratuvar Anormallikleri:Karaciğer fonksiyon testi anormallikleri (AST, ALT) 
nevirapin alan hastalarda kontrollere göre daha sık gözlenmiştir (Tablo 14). GGT'de 
asemptomatik yükselmeler sıklıkla meydana gelir ancak diğer karaciğer fonksiyon 
testlerinde yükselme olmadığında nevirapin tedavisine devam etmek için bir 
kontrendikasyon değildir. Nevirapin ve kontrol rejimlerini karşılaştıran klinik 
çalışmalarda benzer sıklıkta diğer laboratuvar anormallikleri (bilirubin, anemi, 
nötropeni, trombositopeni) gözlenmiştir (bkz. Tablo 14).

Tablo 14: Laboratuvar Anormallikleri Olan Erişkin Hastaların Yüzdesi

deneme 10901 Denemeler 1037, 1038,
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10462

nevirapin plasebo nevirapin plasebo

Laboratuvar Anormalliği n=1121 sayı=1128 n=253 n=203

Kan Kimyası
SGPT (ALT) >250 U/L %5,3 %4.4 %14 %4
SGOT (AST) >250 U/L 3.7 2.5 7.6 1.5
Bilirubin >2,5 mg/dL 1.7 2.2 1.7 1.5
Hematoloji
Hemoglobin <8 g/dL 3.2 4.1 0 0
Trombositler <50.000/mm3 1.3 1 0,4 1.5
Nötrofiller <750/mm3 13.3 13,5 3.6 1

1Arka plan tedavisi, tüm hastalar için lamivudin ve NRTI ve PI kombinasyonlarını içeriyordu. Hastalarda CD4+ hücre sayısı 
<200 hücre/mm33.
2Arka plan tedavisi zidovudin ve zidovudin artı didanosin; bazı hastalarda nevirapin monoterapisi uygulandı. 
Hastalarda CD4+ hücre sayısı > 200 hücre/mm3.

Klinik Uygulama Sırasında Gözlemlenen
Klinik araştırmalar sırasında tanımlanan advers olaylara ek olarak, klinik 
uygulamada nevirapin kullanımıyla aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:
Bir Bütün Olarak Vücut:ateş, uyuşukluk, ilaç kesilmesi (bkz. ÖNLEMLER:İlaç 
etkileşimleri), vücut yağının yeniden dağılımı/birikimi (bkz.Yağ yeniden dağılımı)

Gastrointestinal:kusma
Karaciğer ve Safra:sarılık, fulminan ve kolestatik hepatit, karaciğer nekrozu, karaciğer 
yetmezliği
Hematoloji:anemi, eozinofili, nötropeni 
kas-iskelet sistemi: artralji nörolojik:
parestezi
Cilt ve Ekler:anafilaksi, anjiyoödem, büllöz döküntüler, ülseratif stomatit ve 
ürtiker dahil alerjik reaksiyonların tümü rapor edilmiştir. Ek olarak, aşırı 
duyarlılık sendromu ve ateş, su toplaması, ağız lezyonları, konjunktivit, yüz 
ödemi, kas veya eklem ağrıları, genel halsizlik, yorgunluk veya önemli karaciğer 
anormallikleri (bkz. Aşağıdakiler: nevirapin kullanımı ile hepatit, eozinofili, 
granülositopeni, lenfadenopati ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğu 
bildirilmiştir.

DOZ AŞIMI
lamivudin:Lamivudin için bilinen bir panzehir yoktur. 6 g lamivudin yutan bir 
yetişkin vakası rapor edilmiştir; hiçbir klinik belirti veya semptom kaydedilmedi 
ve hematolojik testler normal kaldı. ACTG300'de iki pediatrik doz aşımı vakası 
rapor edilmiştir. Bir vaka tek doz 7 mg/kg lamivudindi; ikinci vaka
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30 gün boyunca günde iki kez 5 mg/kg lamivudin kullanımını içeriyordu. Her iki durumda da 
herhangi bir klinik belirti veya semptom kaydedilmemiştir. İhmal edilebilir miktarda 
lamivudin (4 saatlik) hemodiyaliz, sürekli ayaktan periton diyalizi ve otomatik periton diyalizi 
yoluyla uzaklaştırıldığından, bir lamivudin doz aşımı olayında sürekli hemodiyalizin klinik 
yarar sağlayıp sağlayamayacağı bilinmemektedir. Doz aşımı meydana gelirse, hasta 
izlenmeli ve gerektiğinde standart destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

stavudin:Önerilen günlük dozun 12 ila 24 katı ile tedavi edilen yetişkinlerde akut 
toksisite görülmedi. Kronik doz aşımının komplikasyonları arasında periferik 
nöropati ve hepatik toksisite yer alır. Stavudin hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir; 
stavudinin ortalama ± SD hemodiyaliz klerensi 120 ± 18 mL/dk'dır. Stavudinin 
periton diyalizi ile elimine edilip edilmediği araştırılmamıştır.

nevirapin:Nevirapin doz aşımı için bilinen bir panzehir yoktur. 15 güne kadar günde 
800 ila 1800 mg arasında değişen dozlarda nevirapin doz aşımı vakaları bildirilmiştir. 
Hastalar ödem, eritema nodozum, yorgunluk, ateş, baş ağrısı, uykusuzluk, mide 
bulantısı, pulmoner infiltratlar, döküntü, vertigo, kusma ve kilo kaybı gibi olaylar 
yaşamıştır. Nevirapin tedavisinin kesilmesini takiben tüm olaylar geriledi.

DOZAJ VE YÖNETİM yetişkinler

Başlangıç   Dönemi (İlk 14 günlük doz):
Günde bir kez nevirapin ile 14 günlük bir başlangıç   dönemi, daha düşük döküntü 
riskleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, dozun ilk 14 günü için aşağıdaki rejim 
önerilir:

Yetişkin hastalar için ≥ 60 kg:Günde bir kez 150 mg/40 mg/200 mg bir Lamivudin, 
Stavudin ve Nevirapin Tablet, ardından bu ilaçların alternatif bir formülasyonu 
kullanılarak günlük oral Lamivudin 150 mg ve 12 saat sonra Stavudin 40 mg.

60 kg'ın altındaki hastalar için:Günde bir kez 150 mg/30 mg/200 mg Lamivudin, 
Stavudin ve Nevirapin Tablet, ardından 12 saat sonra günlük oral Lamivudin 150 mg 
ve Stavudin 30 mg.

Bakım onarım:
Nevirapinin ilk 14 günü herhangi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu (örn. döküntü, karaciğer 
fonksiyon testi anormallikleri; bkz. UYARILAR ve ÖNLEMLER) olmaksızın tolere edilirse, 
önerilen idame oral dozu aşağıdaki gibidir:

≥ 60 kg hastalar için:Bir Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tablet, 150 mg/40 mg /200 
mg günde iki kez (12 saat aralıklarla) alınır.

<60 kg hastalar için:Bir Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tablet, 150 mg/30 mg/200 
mg günde iki kez (12 saat aralıklarla) alınır.
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Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler aç karnına 12 saat aralıklarla 
alınmalıdır.

Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler sabit dozlu kombinasyon tabletleri 
olduğundan, doz ayarlaması gereken veya doz sınırlayıcı advers olaylar yaşayan 
hastalara reçete edilmemelidir.

Pediatri
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler 150 mg/30 mg/200 mg 12 yaşından 
büyük ve ≥50 kg ağırlığındaki pediyatrik hastalarda önerilir. Lamivudin, Stavudin ve 
Nevirapin Tabletler 150 mg/40 mg/200 mg 12 yaşından büyük ve 60 kg ağırlığındaki 
pediyatrik hastalarda önerilir.

geriatri
Spesifik doz değişiklikleri önerilmemekle birlikte, geriatrik hastalara (>65 yaş) 
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

izleme
Hastalar, genellikle ayaklarda veya ellerde uyuşma, karıncalanma veya ağrı ile 
karakterize olan periferik nöropati gelişimi açısından izlenmelidir. Bu 
semptomlar gelişirse, Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler ile tedavi 
kesilmelidir. Tedavi derhal geri çekilirse semptomlar düzelebilir. Bazı hastalarda 
tedavinin kesilmesinin ardından semptomlarda geçici bir kötüleşme görülebilir.

Karaciğer fonksiyon testleri de dahil olmak üzere yoğun klinik ve laboratuvar 
izleme, başlangıçta ve tedavinin ilk 18 haftasında esastır. Bu dönemde optimal 
izleme sıklığı belirlenmemiştir. Bazı uzmanlar ayda bir defadan daha sık klinik ve 
laboratuvar izlemeyi önermektedir ve özellikle başlangıçta, doz artırımından 
önce ve doz artırımından iki hafta sonra karaciğer fonksiyon testlerinin 
izlenmesini içerecektir. İlk 18 haftalık dönemden sonra, tedavi boyunca sık klinik 
ve laboratuvar izleme devam etmelidir. Bazı durumlarda, tedavinin kesilmesine 
rağmen karaciğer hasarı ilerlemiştir.

Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler, hastalarda şiddetli döküntü veya yapısal 
bulguların eşlik ettiği bir döküntü meydana gelirse kesilmelidir. 14 günlük 200 mg/
gün başlangıç   döneminde döküntü yaşayan hastalarda, döküntü düzelene kadar 
nevirapin dozları artırılmamalıdır (UYARILARA bakınız). Lamivudin, Stavudin ve 
Nevirapin Kombinasyon Tabletleri hepatite neden olabilir. Klinik hepatit oluşursa, 
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler kesilmelidir. İyileşme sonrasında 
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletleri yeniden başlatmayın (bkz. UYARILAR).
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Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tablet dozunu 7 günden fazla kesen hastalar, önerilen 
14 günlük Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletlerin günde bir kez başlangıç   
dozunu takiben 12 saat sonra günlük lamivudin ve stavudin dozuyla yeniden 
başlamalıdır. 14 gün sonra, Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler ile günlük idame 
doz uygulamasına devam edilebilir.

Karaciğer yetmezliği:Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler orta derecede 
karaciğer yetmezliği olan hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Lamivudin, 
Stavudin ve Nevirapin Tabletler şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalara 
uygulanmamalıdır.

Böbrek yetmezliği:Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler, kreatinin klerensi 
≤ 50 ml/dk olan hastalarda önerilmez.

Not: Zidovudin, Lamivudin, Nevirapin ve Stavudin Tabletler ile kombinasyon 
halinde önerilmez (bkz.ÖNLEMLER: İlaç etkileşimleri). Didanosin, Lamivudin, 
Nevirapin ve Stavudin Kombinasyon Tabletleri ile kombinasyon halinde 
önerilmez (bkz.Uyarılar ve ÖNLEMLER).

NASIL TEDARİK EDİLDİ
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tablet 150 mg/30 mg/200 mg açık pembe, Lamivudin, 
Stavudin ve Nevirapin Tablet 150 mg/40 mg/200 mg açık sarı renklidir. Her iki 
mukavemet tableti de bir tarafında düz diğer tarafında SLN kazınmış dairesel ve düz 
eğimli kenarlı tabletlerdir. Tabletler 60'lık HDPE Konteynerde sunulmaktadır.

Depolamak:Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler 25º C'nin (77º F) üzerinde 
saklanmamalıdır. Işıktan koruyunuz. İyi kapatılmış bir kapta saklayın. Çocukların ulaşamayacağı 
güvenli bir yerde saklayın.

Tarafından üretildi:
STRIDES ARCOLAB LIMITED, 
BANGALORE,
HİNDİSTAN.
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DİKKAT ECZACILAR: “İlaç Kılavuzunu” ayırın ve ürünü dağıtın.

İLAÇ KILAVUZU

Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler
(Lamivudin 150 mg, Stavudin 30 mg ve Nevirapin 200 mg) 
(Lamivudin 150 mg, Stavudin 40 mg ve Nevirapin 200 mg)

Genel isim:Lamivudin/Stavudin/Nevirapin (lah MIH vue deen/STA vue deen / na VAIR a 
peen) tabletleri.

almaya başlamadan önce bu İlaç Kılavuzunu okuyun.LAMİVUDİN, STAVUDİN 
VE NEVİRAPİN TABLETLERİve her yeniden doldurduğunuzda, çünkü yeni 
bilgiler olabilir. Bu bilgiler doktorunuzla konuşmanın yerini tutmaz. Siz ve 
doktorunuz tartışmalısınızLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ
İlacınızı almaya başladığınızda ve düzenli kontrollerde. kullanırken doktor 
kontrolünde kalmalısınız.LAMIVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
KOMBİNASYON TABLETLERİ. Döküntü veya karaciğer sorunları ile ilgili olarak 
aşağıda açıklanan özel durumlar dışında, ilaçlarınızda herhangi bir değişiklik 
yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPINE TABLETLER hakkında bilmem 
gereken en önemli bilgi nedir?
Doktorunuz size kaç tane olduğunu söyleyecektir.Lamivudin, Nevirapin ve Stavudin Tabletler 
almalı ve ne sıklıkla almalı.Doktorunuz dozunuzu vücut ağırlığınıza, böbrek ve karaciğer 
fonksiyonlarınıza göre belirleyecektir.
AlmakLamivudin, Nevirapin ve Stavudin Tabletlertam olarak talimat verildiği gibi. Doktorun size 
söylediğinden fazlasını almayınız. Ne kadar ve ne sıklıkta alacağınızı öğrenmek için etiketi dikkatlice 
kontrol edin.

Doktorunuz almanızı önerecektir.Lamivudin, Nevirapin ve Stavudin Tabletler
günde iki kez, günde bir kez 200 mg nevirapin içeren hapları (günde iki kez 
alınan lamivudin ve stavudin içeren haplarla birlikte) aldığınız iki haftalık 
“başlangıç” dönemini tolere ettiyseniz.

LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPINE TABLET alan hastalarda ciddi karaciğer 
hastalığı veya ölüme neden olabilecek cilt reaksiyonları gelişebilir.Bu reaksiyonların 
riski tedavinin ilk 18 haftasında en fazladır, ancak bu reaksiyonlar daha sonra da ortaya 
çıkabilir.
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Karaciğer Reaksiyonları

LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPINE TABLET kullanırken herhangi bir hasta 
karaciğer problemleri yaşayabilir. Bununla birlikte, LAMIVUDINE, STAVUDINE VE 
NEVIRAPINE TABLET tedavisine başladıklarında CD4 sayıları daha yüksek olan 
kadınlar ve hastalarda karaciğer hasarı gelişme olasılığı daha yüksektir. CD4 sayısı 
250 hücre/mm'den fazla olan kadınlar3bu olaylarda en büyük risk altındadır. 
CD4>250 hücre/mm olan bir kadınsanız3veya CD4>400   hücre/mm olan bir adam3

LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİNİ siz ve doktorunuz 
kullanmanın yararlarının risklerinden daha fazla olduğuna karar vermedikçe 
başlamamalısınız. Karaciğer sorunlarına sıklıkla döküntü eşlik eder.

Hastalar başlıyorLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİAnormal 
karaciğer fonksiyon testleri olan ve hepatit B veya C hastaları, başladıktan sonra 
karaciğer fonksiyon testlerinde daha fazla artış geliştirme şansı daha yüksektir.
LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİve terapi boyunca.

Nadir durumlarda, karaciğer sorunları karaciğer yetmezliğine yol açmıştır ve karaciğer 
nakline veya ölüme yol açabilir. Bu nedenle, aşağıdaki karaciğer sorunları 
semptomlarından herhangi birini geliştirirseniz, LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
TABLET almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın:

• genel hastalık hissi veya “grip benzeri” semptomlar,

• yorgunluk,
• mide bulantısı (mide bulantısı),
• iştahsızlık
• cildinizin veya gözlerinizin beyazının sararması,
• koyu idrar (çay rengi),
• soluk dışkı (bağırsak hareketleri),
• kaburgalarınızın altında sağ tarafınıza dokunmak için ağrı, sızı veya hassasiyet.

Doktorunuz, tedavinin ilk 18 haftasında karaciğer fonksiyonunuzu kontrol etmek için sizi kontrol 
etmeli ve sık sık kan testleri yapmalıdır. ile tedavi sırasında karaciğer sorunlarına yönelik 
kontrollere düzenli olarak devam edilmelidir.LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
TABLETLERİ.

Hepatit B virüsü enfeksiyonunun kötüleşmesi. LAMIVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
TABLET alan HBV enfeksiyonu olan hastalarve sonra durdurun, hepatitlerinde 
“alevlenmeler” yaşayabilirler. "Alevlenme", hastalığın aniden eskisinden daha kötü bir şekilde 
geri dönmesidir. HBV enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz tedaviyi bıraktıktan sonra birkaç ay 
boyunca karaciğer fonksiyonunuzu yakından izlemelidir.LAMİVUDİN, STAVUDİN VE 
NEVİRAPİN TABLETLERİ.Anti-HBV ilaçları almanız gerekebilir.
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İnterferon ve ribavirin bazlı rejimlerle birlikte kullanın.Hem HIV hem de hepatit 
C ile enfekte olan, anti-HIV ilaçları alan ve ayrıca ribavirinli veya ribavirinsiz 
interferonlu hepatit C tedavisi gören hastalarda karaciğer hastalığında kötüleşme 
(bazen ölümle sonuçlanan) görülmüştür. alıyorsanLAMİVUDİN, STAVUDİN VE 
NEVİRAPİN TABLETLERİribavirinli veya ribavirinsiz interferonun yanı sıra yan etkiler 
yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

Cilt Reaksiyonları
Deri döküntüsü en sık görülen yan etkidir.LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
TABLETLERİ. Döküntülerin çoğu tedavinin ilk 6 haftasında ortaya çıkar. Az sayıda hastada,
döküntü ciddi olabilir ve ölümle sonuçlanabilir.Öyleyse,Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi biriyle birlikte bir kızarıklık geliştirirseniz, LAMIVUDINE, STAVUDINE VE 
NEVIRAPINE TABLET kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın:

• genel hastalık hissi veya “grip benzeri” semptomlar,

• ateş,
• kas veya eklem ağrıları,
• konjonktivit ("pembe göz" gibi kırmızı veya iltihaplı gözler,
• kabarcıklar,

• ağız yaraları,
• yüzünün şişmesi,
• yorgunluk,
• Yukarıda tartışılan karaciğer problemlerinin semptomlarından herhangi biri

Doktorunuz yukarıda açıklanan ciddi karaciğer veya deri reaksiyonlarını 
yaşadığınız için LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ ile 
tedaviyi kesmenizi söylerse, bir daha LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
TABLET almayınız.

Laktik asit
LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİKaraciğer büyümesi ile birlikte 
laktik asidoz adı verilen bir duruma neden olabilir. Laktik asidoz belirtileri şunları 
içerebilir:

• çok zayıf ve yorgun hissetmek:
• mide bulantısı, kusma veya olağandışı veya beklenmedik mide rahatsızlığı;
• nefes darlığı;
• kol ve bacaklarda zayıflık.

Bu semptomları fark ederseniz veya tıbbi durumunuz aniden değişirse, kullanmayı bırakın. 
LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ ile hemen doktorunuzu arayınız.
Laktik asidoz, hastanede tedavi edilmesi gereken tıbbi bir acil durumdur.

Bu nadir fakat ciddi yan etki, kadınlarda (hamile kadınlar dahil), aşırı kilolu 
hastalarda ve uzun süredir nükleozid ilaçları kullananlarda daha sık görülür.
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çok uzun zaman. Karaciğer hastalığınız varsa, bu duruma yakalanma riskiniz daha fazla 
olabilir. ile tedavi edilirkenLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİlaktik 
asidoz geliştiriyor olabileceğinizi gösteren herhangi bir işaret için doktorunuz sizi yakından 
izleyecektir.

pankreatit

LAMIVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ pankreatite neden olabilir,pankreasın 
tehlikeli iltihabı. Ölüme neden olabilir. Mide ağrısı, mide bulantısı veya kusma gelişirse 
hemen doktorunuza bildirin. Bunlar pankreatit belirtileri olabilir.Daha önce pankreatit 
geçirdiyseniz, düzenli olarak alkollü içki içtiyseniz veya safra taşınız varsa doktorunuza bildirin. 
Pankreatit, bu koşullara sahip hastalarda daha sık görülür. Aynı zamanda ilerlemiş HIV hastalığı 
olan kişilerde daha olasıdır, ancak herhangi bir hastalık aşamasında ortaya çıkabilir.

Bunlar tüm yan etkiler değilLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
TABLETLERİ. ("Olası yan etkileri nelerdir?" bölümüne bakınız). LAMIVUDİN, 
STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ?”Daha fazla bilgi için.) Herhangi bir yan 
etkiniz olursa doktorunuza söyleyiniz.LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
TABLETLERİ.

LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ nedir ve ne için 
kullanılır?

LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİayrı ilaçlar olarak da mevcut olan 
ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için yaygın olarak 
kullanılan üç ilacın - Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin'in bir kombinasyonudur.

Her bir tabletLAMIVUDIN, STAVUDIN VE NEVIRAPIN 150 mg/30 mg/200 mg
150 mg lamivudin, 30 mg stavudin ve 200 mg nevirapin içerir.

Her bir tabletLAMIVUDIN, STAVUDIN VE NEVIRAPIN 150 mg/40 mg/200 mg
150 mg lamivudin, 40 mg stavudin ve 200 mg nevirapin içerir.

• LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİyetişkinlerde HIV 
enfeksiyonunun tedavisi için kullanılır.LAMİVUDİN, STAVUDİN VE 
NEVİRAPİN TABLETLERİvücuttaki HIV virüsünün miktarını azaltın ve CD4 
hücre sayısını artırın. CD4 hücreleri, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak 
için sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol oynayan bir 
tür beyaz kan hücresidir. ile tedaviye yanıtLAMİVÜDİN, STAVUDİN VE
NEVİRAPİN TABLETLERİhastalar arasında değişir. Doktorunuzun 
gözetiminde kalmanız çok önemlidir. Doktorunuz, etkinliği ve yan etkileri 
izlemek için bu ilaçla tedavi sırasında kan testleri veya başka tıbbi 
değerlendirmeler yaptırmanızı isteyebilir.

Adımlar Arcolab Limited 2007 Sayfa 51 / 56



• LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPIN TABLETLERİ HIV enfeksiyonunu 
veya AIDS'i iyileştirmez.LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPINE 
TABLETLER'in daha uzun yaşamanıza mı yoksa HIV veya AIDS'in neden 
olduğu tıbbi sorunları daha az yaşamanıza mı yardımcı olacağı bilinmiyor. 
LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLET kullanırken doktorunuzu 
düzenli olarak görmeniz çok önemlidir.

• LAMIVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ, HIV'in cinsel temas, iğne 
paylaşımı veya kanınıza maruz kalma yoluyla diğer insanlara bulaşma 
riskini azaltmaz.Sağlığınız ve başkalarının sağlığı için, meni, vajinal salgılar veya 
kanla cinsel temas olasılığını azaltmak için lateks veya poliüretan prezervatif veya 
başka bir bariyer yöntemi kullanarak her zaman güvenli seks yapmak önemlidir. 
Kirli iğneleri asla kullanmayın veya paylaşmayın.

LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPINE TABLETleri kimler 
kullanmamalıdır?

LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPINE TABLETleri aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• İçeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varLAMİVUDİN, STAVUDİN VE 
NEVİRAPİN TABLETLERİ. Doktorunuz veya eczacınız size aktif olmayan bileşenler 
hakkında bilgi verebilir.

• yeniden başlatmaLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ 
Ciddi karaciğer veya cilt reaksiyonları, kan sorunları veya laktik asidoz gibi 
ciddi yan etkiler yaşadıysanız ve bunlardan kurtulduysanız,LAMIVUDİN, 
STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ veya münferit aktif 
bileşenlerden herhangi biri.

• AlmaLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİBazı ilaçları 
alırsanız. (Bkz. “Başka ilaçlar da alabilir miyim? LAMİVUDİN, STAVUDİN 
VE NEVİRAPİN TABLETLERİ" ilaç listesi için.)

• HIV ile enfekte değilseniz bu ilaçları almayın.

150 mg/30 mg/200 mg ve 150 mg/40 mg/200 mg Lamivudin, Stavudin ve 
Nevirapin Tabletler 12 yaşından küçük ve 50 kg'dan hafif çocuklarda önerilmez.

LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ almadan önce 
doktoruma ne söylemeliyim?

almaya başlamadan önceLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ, 
doktorunuza tüm tıbbi durumlarınız hakkında şunları söyleyin:
• karaciğer hastalığınız var veya hepatitiniz var
• böbrek hastalığınız varsa veya diyalize giriyorsanız
• kızarıklık gibi cilt rahatsızlıklarınız varsa
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• hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız

• Yukarıda listelenen koşullardan herhangi birine sahipseniz, bu kombinasyonu alamayabilirsiniz veya tedavi 
sırasında özel izleme gerektirebilir veya özel izleme isteyebilirsiniz.

• olup olmadığını bilmiyoruzLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ 
doğmamış bebeğinize zarar verir. olup olmadığına siz ve doktorunuz karar vermeniz 
gerekecektir. LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİsizin için doğru.

• Emziriyorsanız,LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİanne 
sütüyle bebeğinize geçebilir. Bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmiyor.

LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPINE TABLETLERİ nasıl almalıyım?
Doktorunuz almanızı önerecektir.lamivudin, Nevirapin ve Stavudin Tabletler 
günde iki kez, sadece günde bir kez alınan 200 mg Nevirapin içeren 
haplarla (günde iki kez alınan Lamivudin ve Stavudin içeren haplarla 
birlikte) 14 günlük tedaviyi tolere ettiyseniz. Günde bir kez nevirapinin 14 
günlük periyodu şiddetli kızarıklık riskini azaltır.

yetişkinler

AlmakLamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler günde iki kez aç karnına.

Pediatri
Lamivudin, Stavudin ve Nevirapin Tabletler 12 yaşından büyük ve 50 kg veya 
daha fazla olan çocuklarda önerilir. Tabletler günde iki kez aç karnına 
alınmalıdır.

Tüm dozları alLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ. Eksik dozlar 
virüsün tedavi edilmesini zorlaştırabilir. dozunu almayı unutursanız LAMİVUDİN, 
STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda 
alınız. Bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, unuttuğunuz dozu almayınız. 
Bunun yerine, bir sonraki dozu normal zamanında alarak normal doz programınızı 
takip edin. izin vermeLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ dışarı 
koşmak.

almayı bırakırsanLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ7 günden 
fazla süreyle doktorunuza sormadan lamivudin, stavudin, nevirapin tabletleri 
almaya başlamayınız. Çok fazla aldığınızdan şüpheleniyorsanızLAMİVUDİN, 
STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ, hemen yerel zehir kontrol merkezinize 
veya acil servise başvurun.

LAMIVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ ile birlikte başka ilaçlar da alabilir 
miyim?
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Dan beriLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİlamivudin, 
stavudin ve nevirapinin bir kombinasyonudur, zaten bu üç ilacı içeren ilaçları 
almayın.

• LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİdiğer ilaçların 
etkisini değiştirebilir ve diğer ilaçlar ilacın etkisini değiştirebilir. 
LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ. doktorlarınıza ve 
eczacılarınıza şunları söyleyin:tümReçetesiz ilaçlar, vitaminler ve bitkisel 
takviyeler dahil olmak üzere aldığınız ilaçlar.

• Yapmakolumsuzlukile ketokonazol veya rifampin alınLAMİVUDİN, STAVUDİN VE 
NEVİRAPİN TABLETLERİ

• Klaritromisin, flukonazol, metadon veya rifabutin kullanıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİsizin için doğru 
olmayabilir veya dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekebilir.

• LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİaktif maddelerden biri olan 
lamivudin gibi zalsitabin, yüksek dozlarda ko-trimoksazol veya gansiklovir veya 
foskarnet enjeksiyonları ile birlikte alınmamalıdır.LAMİVUDİN, STAVUDİN VE 
NEVİRAPİN TABLETLERİbunlarla etkileşime girebilir.

• LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİaktif maddelerden 
stavudin olarak zidovudin ve doksorubisin ile birlikte alınmamalıdır.
LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ bu tıbbi ürünlerin 
etkisini azaltabilir.

• miktarını azaltabilecek sarı kantaron içeren ürünleri almamanız önerilir.
LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİvücudunda.

• Doğum kontrol hapları alıyorsanız, hamileliği önlemek için onlara 
güvenmemelisiniz. alırsan çalışmayabilirlerLAMİVUDİN, STAVUDİN VE 
NEVİRAPİN TABLETLERİ. Kullanabileceğiniz diğer doğum kontrol yöntemleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ alırken nelerden 
kaçınırım?

HIV enfeksiyonunu yayabilecek şeyler yapmaktan kaçının, çünküLAMİVUDİN, STAVUDİN VE 
NEVİRAPİN TABLETLERİHIV enfeksiyonunu başkalarına geçirmenizi engellemez. Diş fırçası 
ve tıraş bıçağı gibi üzerinde kan veya vücut sıvıları olabilecek iğneleri, diğer enjeksiyon 
ekipmanlarını veya kişisel eşyaları paylaşmayın. Meni, vajinal salgılar veya kanla cinsel temas 
olasılığını azaltmak için her zaman lateks veya poliüretan prezervatif kullanarak güvenli seks 
yapın.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, HIV'li annelere sütünden bebeğe HIV 
bulaştırmamaları için emzirmemelerini tavsiye eder. Bebeğinizi beslemenin en iyi 
yolunu doktorunuza sorun.

Muhtemel yan etkiler nelerdir?
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LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİölümle sonuçlanabilecek ciddi 
karaciğer hasarına, cilt reaksiyonlarına, pankreatite ve laktik asidoza neden olabilir. 
Herhangi bir hasta bu tür yan etkiler yaşayabilir, ancak bazı hastalar diğerlerinden 
daha fazla risk altındadır. (Bkz. "Bilmem gereken en önemli bilgi nedir?LAMİVUDİN, 
STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ?" Bu İlaç Kılavuzunun başında.)

LAMIVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ periferik nöropatiye neden 
olabilir,ellerin ve ayakların sinir bozukluğu. Derhal tanınmazsa, bu bozukluk daha da 
kötüleşebilir.hemen doktoruna söyleAyaklarınızda ve/veya ellerinizde sürekli uyuşma, 
karıncalanma, yanma veya ağrı varsa.

Diğer yaygın yan etkilerLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİmide 
bulantısı, yorgunluk, ateş, baş ağrısı, kusma, ishal, karın ağrısı, kas ağrıları ve kan 
bozukluklarını içerir.

Lamivudin ve stavudin ile kombinasyon antiretroviral tedavi, kanda laktik asit ve 
şeker artışına, hiperlipemiye (kanda yağ artışı) ve insülin direncine neden 
olabilir.

Antiretroviral tedavi alan bazı hastalarda vücut yağında da değişiklikler 
görülmüştür. Değişiklikler, üst sırt ve boyunda ("buffalo kambur"), göğüste ve gövde 
çevresinde artan yağ miktarını içerebilir. Bacaklar, kollar ve yüzdeki yağ kaybı da 
olabilir. Bu koşulların nedeni ve uzun vadeli sağlık etkileri şu anda bilinmemektedir.

Bu yan etkiler listesi tam değildir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

LAMIVUDINE, STAVUDINE VE NEVIRAPINE TABLETLERİ nasıl saklarım?

15°C-25°C (59°F-77°F) arasındaki oda sıcaklığında saklayın. Ambalaj üzerindeki son kullanma 
tarihinden sonra ilacı almayınız. Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde saklayın.

LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ hakkında genel bilgiler

İlaçlar bazen bir İlaç Rehberinde listelenen amaçlar dışında reçete edilir. 
KullanmayınLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN TABLETLERİ reçete 
edilmediği bir durum için. VermeLAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN 
TABLETLERİdiğer insanlara, sahip olduğunuz aynı duruma sahip olsalar bile. 
Onlara zarar verebilir. Bu İlaç Kılavuzu, aşağıdakiler hakkında en önemli bilgileri 
özetlemektedir:LAMİVUDİN, STAVUDİN VE NEVİRAPİN
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TABLETLER. Daha fazla bilgi isterseniz, doktorunuzla konuşun. Sağlık 
profesyonelleri için yazılmış bilgileri eczacınıza veya doktorunuza sorabilirsiniz..

Daha fazla bilgi için Strides Arcolab Ltd 
ile iletişime geçin.
Bilekahallı, Op. IIMB
Bannerghatta Yolu,
Bangalore 560 076, Hindistan
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