
VOORSCHRIFTELIJKE INFORMATIE 
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten

(Lamivudine 150 mg, Stavudine 30 mg en Nevirapine 200 mg) 
(Lamivudine 150 mg, Stavudine 40 mg en Nevirapine 200 mg)

Alleen Rx

WAARSCHUWINGEN

ERNSTIGE, LEVENSBEDREIGENDE EN IN SOMMIGE GEVALLEN FATALE HEPATOTOXICITEIT, MET 
NAME IN DE EERSTE 18 WEKEN, IS GEMELD BIJ PATINTEN DIE MET NEVIRAPINE BEHANDELD 
WORDEN. IN SOMMIGE GEVALLEN HEBBEN PATINTEN DIE NIET-SPECIFIEKE PRODROMALE 
TEKENS OF SYMPTOMEN VAN HEPATITIS HEBBEN VOORGESTELD EN OVERGESCHREVEN NAAR 
HEPATISCH FALEN. DEZE GEBEURTENISSEN ZIJN VAAK VERBONDEN MET RASH. VROUWELIJK 
GESLACHT EN HOGER CD4+-CELTELLEN BIJ HET STARTEN VAN DE THERAPIE PLAATSEN 
PATINTEN MET VERHOOGD RISICO; VROUWEN MET CD4+ CELLEN > 250 CELLEN/MM3, MET 
INBEGRIP VAN ZWANGERE VROUWEN DIE NEVIRAPINE KRIJGEN IN COMBINATIE MET ANDERE 
ANTIRETROVIRALE MIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN HIV-1-INFECTIE, ZIJN HET 
GROOTSTE RISICO. HEPATOTOXICITEIT VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN NEVIRAPINE KAN 
ECHTER VOORKOMEN BIJ BEIDE GESLACHTEN, ALLE CD4+-CELLEN EN OP ELK MOMENT 
TIJDENS DE BEHANDELING. PATINTEN MET TEKENEN OF SYMPTOMEN VAN HEPATITIS, OF MET 
VERHOOGDE TRANSAMINASES GECOMBINEERD MET RASH OF ANDERE SYSTEMISCHE 
SYMPTOMEN, MOETEN NEVIRAPINE STAKEN EN ONMIDDELLIJK MEDISCHE BEOORDELING 
ZOEKEN (ZIE WAARSCHUWINGEN).

ERNSTIGE, LEVENSbedreigende HUIDREACTIES, WAARONDER FATALE GEVALLEN, ZIJN 
VOORGEKOMEN BIJ PATINTEN DIE MET NEVIRAPINE WORDEN BEHANDELD. DEZE ZIJN 
INCLUSIEF GEVALLEN VAN HET STEVENS-JOHNSON-SYNDROOM, TOXISCHE EPIDERMALE 
NECROLYSE EN OVERGEVOELIGHEIDSREACTIES DIE WORDEN GEKENMERKT DOOR RASH, 
CONSTITUTIONELE BEVINDINGEN EN ORGAANDISFUNCTIE. PATINTEN DIE TEKENEN OF 
SYMPTOMEN VAN ERNSTIGE HUIDREACTIES OF OVERGEVOELIGE REACTIES ONTWIKKELEN, 
MOETEN DE NEVIRAPINE ZO SPOEDIG MOGELIJK STAKEN EN MEDISCHE HULP INFORMEREN 
(ZIE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN).

HET IS ESSENTIEEL DAT PATINTEN INTENSIEF WORDEN GECONTROLEERD TIJDENS DE EERSTE 
18 WEKEN VAN DE THERAPIE MET NEVIRAPINE OM POTENTIEEL LEVENSbedreigende 
hepatotoxiciteit of huidreacties op te sporen. EXTRA WAAKZAAMHEID IS GEGARANDEERD 
TIJDENS DE EERSTE 6 WEKEN VAN DE THERAPIE, DE PERIODE MET HET GROOTSTE RISICO VAN 
DEZE GEBEURTENISSEN. HERSTART NEVIRAPINE NIET NA ERNSTIGE HEPATISCHE, HUID- OF 
OVERGEVOELIGHEIDSREACTIES. IN SOMMIGE GEVALLEN IS HEPATISCH LETSEL ONTSTAAN 
ONDANKS DE STOPZETTING VAN DE BEHANDELING. BOVENDIEN MOET DE 
INLEIDINGSPERIODE VAN 14 DAGEN MET NEVIRAPINE 200 MG DAGELIJKSE DOSERING STRIKT 
WORDEN GEVOLGD (ZIE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN).

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

TITLE - LAMIVUDINE + STAVUDINE + NEVIRAPINE / TRIOMUNE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN DUTCH

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-stavudine-nevirapine-triomune-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/022177PI.pdf


ERNSTIGE ACUTE EXACERBATIES VAN HEPATITIS B ZIJN GEMELD BIJ PATINTEN DIE CO-
INFECTIE ZIJN MET HEPATITIS B-VIRUS (HBV) EN HIV-1 EN DIE LAMIVUDINE STOPPEN. DE 
HEPATISCHE FUNCTIE MOET NAUWKEURIG WORDEN GECONTROLEERD MET ZOWEL 
KLINISCHE ALS LABORATORIUMFOLLOW-UP GEDURENDE TEN MINSTE ENKELE MAANDEN 
BIJ PATINTEN DIE LAMIVUDINE STOPPEN EN CO-INFECTIE ZIJN MET HIV-1 EN HBV. 
INDIEN VAN TOEPASSING, KAN HET STARTEN VAN ANTI-HEPATITIS B-THERAPIE 
GEGARANDEERD ZIJN (ZIE WAARSCHUWINGEN).

OMSCHRIJVING

Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten bevatten een vaste dosiscombinatie van lamivudine, 
stavudine en nevirapine. Zowel stavudine als lamivudine behoren tot de klasse van synthetische 
nucleoside-analogen van antiretrovirale geneesmiddelen. Beide geneesmiddelen werken door de 
groei van de DNA-keten te beëindigen en de reverse transcriptase van HIV te remmen. Nevirapine is 
een niet-nucleoside reverse transcriptaseremmer die specifiek is voor HIV-1 reverse transcriptase.

Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten zijn voor orale toediening. De tabletten met vaste 
dosis bevatten de werkzame stoffen lamivudine 150 mg, stavudine 30 mg/40 mg en nevirapine 
200 mg. De inactieve ingrediënten zijn microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij 
siliciumdioxide, croscarmellose-natrium, geel ijzeroxide, povidon, colloïdaal watervrij 
siliciumdioxide, lactose, talk en magnesiumstearaat.

Lamivudine-De chemische naam van lamivudine is (2R-cis)-4-amino-1- [2- (hydroxymethyl)-1,3-
oxanthiolan-5-yl]-,pyrimidinon. Lamivudine is de (-)enantiomeer van een dideoxy-analoog van 
cytidine. Lamivudine wordt ook wel (-)2′,3′dideoxy, 3′-thiacytidine genoemd. Het heeft een 
molecuulformule van C8H11N3O3S en een molecuulgewicht van 229,3. Lamivudine is een witte tot 
gebroken witte kristallijne vaste stof met een oplosbaarheid van ongeveer 70 mg/ml in water bij 
20°C. Het heeft de volgende structuurformule:

Stavudine-De chemische naam voor stavudine is,2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine. De 
molecuulformule van stavudine is C10H12N2O4en het molecuulgewicht ervan is 224,2. 
Stavudine is een witte tot gebroken witte kristallijne vaste stof en de oplosbaarheid bij 23°C 
is ongeveer 83 mg/ml in water en 30 mg/ml in propyleenglycol. De verdelingscoëfficiënt 
noctanol/water van stavudine bij 23°C is 0,144. Het heeft de volgende structuurformule:
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Nevirapine-De chemische naam van nevirapine is 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-
methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2',3-e][1,4]diazepin-6-on. formule is C15H14N4O en het 
molecuulgewicht is 266,30. Nevirapine is een witte tot gebroken witte kristallijne 
vaste stof met een oplosbaarheid van ongeveer 0,05 mg/ml in water bij 25OC. 
Nevirapine heeft de volgende structuurformule:

MICROBIOLOGIE
Werkingsmechanisme:
Lamivudine-Lamivudine is een synthetisch nucleoside-analoog. Intracellulair wordt 
lamivudine gefosforyleerd tot zijn actieve 5′-trifosfaatmetaboliet, lamivudinetrifosfaat 
(3TC-TP). Het belangrijkste werkingsmechanisme van 3TC-TP is de remming van HIV-1 
reverse transcriptase (RT) via DNA-ketenbeëindiging na opname van de nucleoside-
analoog in viraal DNA. 3TC-TP is een zwakke remmer van zoogdier-DNA-polymerasen α, 
β en γ.

Stavudine-Stavudine, een nucleoside-analoog van thymidine, wordt door cellulaire kinasen 
gefosforyleerd tot de actieve metaboliet stavudinetrifosfaat. Stavudinetrifosfaat remt de activiteit 
van HIV-1 reverse transcriptase (RT) door te concurreren met het natuurlijke substraat 
thymidinetrifosfaat (Ki=0,0083 tot 0,032μM) en door beëindiging van de DNA-keten te 
veroorzaken na de opname ervan in viraal DNA. Stavudinetrifosfaat remt cellulaire DNA-
polymerasen en en vermindert de synthese van mitochondriaal DNA aanzienlijk.

Nevirapine-Nevirapine is een niet-nucleoside reverse transcriptaseremmer (NNRTI) van 
hiv-1. Nevirapine bindt direct aan reverse transcriptase (RT) en blokkeert de RNA-
afhankelijke en DNA-afhankelijke DNA-polymerase-activiteiten door een verstoring van de
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katalytische plaats van het enzym. De activiteit van nevirapine concurreert niet met template- of 
nucleosidetrifosfaten. HIV-2 RT en eukaryote DNA-polymerasen (zoals humane DNA-polymerasen 
α, ß, γ of δ) worden niet geremd door nevirapine.

Antivirale activiteit:
Lamivudine-De antivirale activiteit van lamivudine tegen HIV-1 werd beoordeeld in een 
aantal cellijnen (waaronder monocyten en verse menselijke lymfocyten uit perifeer bloed) 
met behulp van standaard gevoeligheidsbepalingen. EC50waarden (50% effectieve 
concentraties) lagen in het bereik van 0,003 tot 15 M (1 M = 0,23 mcg/ml). de EC50

waarden van lamivudine tegen verschillende hiv-1-clades (AG) varieerden van 0,001 tot 
0,120 M, en tegen hiv-2-isolaten van 0,003 tot 0,120 M. Ribavirine (50 M) verminderde de 
anti-HIV-1-activiteit van lamivudine met een factor 3,5. In met HIV-1 geïnfecteerde MT-4-
cellen vertoonde lamivudine in combinatie met zidovudine in verschillende verhoudingen 
synergetische antiretrovirale activiteit. Zie de EPIVIR-HBV-bijsluiter voor informatie over de 
remmende activiteit van lamivudine tegen HBV.

Stavudine-De antivirale activiteit van stavudine werd gemeten in mononucleaire cellen in 
perifeer bloed, monocytische cellen en lymfoblastoïde cellijnen. De concentratie van het 
geneesmiddel die nodig is om de hiv-1-replicatie met 50% te remmen (EC50) varieerde van 0,009 
tot 4 M tegen laboratorium- en klinische isolaten van HIV-1. In celkweek vertoonde stavudine een 
additief voor antagonistische anti-HIV-1-activiteit in combinatie met zidovudine. Stavudine in 
combinatie met abacavir, didanosine, tenofovir of zalcitabine vertoonde een additief voor 
synergetische activiteit. Ribavirine verminderde bij de geteste concentraties van 9-45 M de anti-
HIV-1-activiteit van stavudine 2,5 tot 5 keer.

Nevirapine-De antivirale activiteit van nevirapine werd gemeten in mononucleaire cellen van 
perifeer bloed, van monocyten afgeleide macrofagen en lymfoblastoïde cellijnen. EC50

waarden (50% effectieve concentratie) varieerden van 10 tot 100 nM tegen laboratorium- en 
klinische isolaten van HIV-1. In celkweken vertoonde nevirapine additieve tot synergetische 
activiteit tegen HIV-1 in combinatieregimes van geneesmiddelen met de nucleoside reverse 
transcriptase-remmers (NRTI's) didanosine (ddI), lamivudine (3TC), stavudine (d4T) en 
zidovudine (ZDV) en de protease remmers indinavir en saquinavir.

Weerstand:
Lamivudine-Lamivudine-resistente varianten van HIV-1 zijn geselecteerd in celkweek. 
Genotypische analyse toonde aan dat de resistentie het gevolg was van een specifieke 
aminozuursubstitutie in de HIV-1 reverse transcriptase op codon 184 waarbij de methioninerest 
werd veranderd in isoleucine of valine.

Bij patiënten zijn HIV-1-stammen geïsoleerd die resistent zijn tegen zowel lamivudine als zidovudine. 
De gevoeligheid van klinische isolaten voor lamivudine en zidovudine werd gecontroleerd in 
gecontroleerde klinische onderzoeken. Bij patiënten die lamivudine monotherapie of 
combinatietherapie met lamivudine plus zidovudine kregen, werden hiv-1-isolaten van de meeste 
patiënten binnen 12 weken fenotypisch en genotypisch resistent tegen lamivudine. Bij sommige 
patiënten die bij baseline een zidovudine-resistent virus hadden, was de fenotypische gevoeligheid 
voor zidovudine hersteld na 12 weken behandeling met lamivudine en zidovudine.
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Combinatietherapie met lamivudine plus zidovudine vertraagde het ontstaan   van mutaties die 
resistentie tegen zidovudine veroorzaken.

Mutaties in het HBV-polymerase YMDD-motief zijn in celkweek in verband gebracht met 
verminderde gevoeligheid van HBV voor lamivudine. In onderzoeken met niet-hiv-geïnfecteerde 
patiënten met chronische hepatitis B werden HBV-isolaten met YMDD-mutaties gedetecteerd bij 
sommige patiënten die gedurende 6 maanden of langer dagelijks lamivudine kregen, en deze 
werden geassocieerd met tekenen van verminderde respons op de behandeling; vergelijkbare 
HBV-mutanten zijn gemeld bij met HIV geïnfecteerde patiënten die lamivudine-bevattende 
antiretrovirale regimes kregen in aanwezigheid van gelijktijdige infectie met het hepatitis B-virus 
(zie VOORZORGSMAATREGELEN en EPIVIR-HBV-bijsluiter).

Stavudine-Hiv-1-isolaten met verminderde gevoeligheid voor stavudine zijn geselecteerd in 
celcultuur (stamspecifiek) en werden ook verkregen van patiënten die met stavudine werden 
behandeld. Fenotypische analyse van HIV-1 isolaten van 61 patiënten die langdurige (6 tot 29 
maanden) stavudine monotherapie kregen, toonde aan dat isolaten van vier patiënten na 
therapie EC vertoonden50waarden die meer dan 4-voudig (bereik 7- tot 16-voudig) hoger zijn dan 
de gemiddelde gevoeligheid voor de behandeling van isolaten bij aanvang. Hiervan bevatten 
HIV-1 isolaten van één patiënt de zidovudine-resistentie-geassocieerde mutaties T215Y en K219E, 
en isolaten van een andere patiënt bevatten de multi-nucleoside-resistentie-geassocieerde 
mutatie Q151M. Mutaties in het RT-gen van HIV-1-isolaten van de andere twee patiënten werden 
niet gedetecteerd.

Nevirapine-Hiv-1-isolaten met verminderde gevoeligheid (100- tot 250-voudig) voor nevirapine 
zijn geselecteerd in celkweek. Genotypische analyse toonde mutaties aan in het HIV-1 RT-gen 
Y181C en/of V106A, afhankelijk van de gebruikte virusstam en cellijn. De tijd tot het optreden van 
nevirapine-resistentie in celkweken veranderde niet wanneer de selectie nevirapine in 
combinatie met verschillende andere NNRTI's omvatte.
Genotypische analyse van isolaten van antiretroviraal-naïeve patiënten met virologisch falen 
(n=71) die nevirapine eenmaal daags (n=25) of tweemaal daags (n=46) in combinatie met 
lamivudine en stavudine kregen (onderzoek 2NN) gedurende 48 weken, toonde aan dat isolaten 
van 8 /25 en 23/46 patiënten hadden respectievelijk een of meer van de volgende met NNRTI-
resistentie geassocieerdevervangingen: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, Y188C/
L, A98G, F227L en M230L.

Fenotypische en genotypische veranderingen in hiv-1-isolaten van nog niet eerder behandelde 
patiënten die ofwel nevirapine (n=24) ofwel nevirapine en ZDV (n=14) kregen, werden gevolgd in fase 
I/II-onderzoeken gedurende 1 tot ≥12 weken. Na 1 week monotherapie met nevirapine hadden 
isolaten van 3/3 patiënten een verminderde gevoeligheid voor nevirapine in celcultuur. Een of meer 
van de RT-mutaties die resulteerden in aminozuursubstituties K103N, V106A, V108I, Y181C, Y188C en 
G190A werden al 2 weken na aanvang van de therapie gedetecteerd in HIV-1-isolaten van sommige 
patiënten. In week acht van de monotherapie met nevirapine had 100% van de geteste patiënten 
(n=24) hiv-1-isolaten met een >100-voudige afname van de gevoeligheid voor nevirapine in celkweken 
in vergelijking met baseline, en had een of meer van de met nevirapine geassocieerde RT-
resistentiemutaties. Negentien van deze patiënten (80%) hadden isolaten met Y181C-mutaties, 
ongeacht de dosis. Genotypische analyse van isolaten van antiretrovirale
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naïeve patiënten met virologisch falen (n=71) die gedurende 48 weken eenmaal daags (n=25) of 
tweemaal daags (n=46) nevirapine kregen in combinatie met lamivudine en stavudine (onderzoek 
2NN) toonden aan dat isolaten van 25 8/25 en 23/46 patiënten bevatten respectievelijk een of 
meer van de volgende met NNRTI-resistentie geassocieerdevervangingen: Y181C, K101E, 
G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L en M230L.

Kruisweerstand:
Lamivudine-Er is kruisresistentie waargenomen tussen HIV-1 nucleoside-analoge reverse-
transcriptaseremmers (NRTI's). Lamivudine-resistente HIV-1-mutanten waren kruisresistent 
tegen didanosine (ddI) en zalcitabine (ddC). Bij sommige patiënten die werden behandeld met 
zidovudine plus didanosine of zalcitabine, zijn isolaten ontstaan   die resistent zijn tegen 
meerdere reverse-transcriptaseremmers, waaronder lamivudine.

In één klinisch onderzoek waarin een antiretroviraal regime met eenmaal daags lamivudine werd vergeleken met 
een regime met tweemaal daags lamivudine, werden 53/554 (10%) patiënten geïdentificeerd als virologisch falen 
(plasma hiv-1 RNA-spiegel ≥ 400 kopieën/ml) in week 48. Van de 53 mislukkingen waren er 28 gerandomiseerd 
naar lamivudine eenmaal daags en 25 naar lamivudine tweemaal daags. Genotypische analyse van isolaten die 
onder behandeling waren van 22 patiënten in de groep die tweemaal daags met lamivudine werd behandeld, 
toonde:

• isolaten van 1/22 patiënten bevatten behandelingsgerelateerde zidovudine-
resistentie-geassocieerde substituties (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F of K219Q/E) 
isolaten van 7/22 bevatten behandelingsgerelateerde efavirenz-resistentie-
geassocieerde substituties (L100I, K101E, K103N, V108I of Y181C)
isolaten van 5/22 bevatten tijdens de behandeling optredende lamivudineresistentie-

geassocieerde substituties (M184I of M184V)

•

•

Fenotypische analyse van op baseline gematchte hiv-1-isolaten tijdens behandeling van 13 patiënten die 
tweemaal daags lamivudine kregen, toonde:

• isolaten van alle 13 patiënten waren gevoelig voor zidovudine
• isolaten van 3/13 patiënten vertoonden een 21- tot 342-voudige afname in gevoeligheid voor 

efavirenz
isolaten van 4/13 patiënten vertoonden een 29- tot 159-voudige afname in gevoeligheid voor 
lamivudine

•

Stavudine-Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat langdurige behandeling met stavudine 
mutaties kan selecteren en/of behouden die geassocieerd zijn met zidovudineresistentie. HIV-1 
isolaten met een of meer zidovudine-resistentie-geassocieerdevervangingen(M41L, D67N, K70R, 
L210W, T215Y/F, K219Q/E) vertoonden verminderde gevoeligheid voor stavudine in celcultuur.

Nevirapine-Kruisresistentie tussen HIV-1 non-nucleoside analoge reverse transcriptase-
remmers (NNRTI's) is waargenomen. Snelle opkomst van HIV-1-stammen die 
kruisresistent zijn tegen NNRTI's is waargenomen in celcultuur. Nevirapine-resistente 
HIV-1-isolaten waren kruisresistent tegen de NNRTI's delavirdine en efavirenz. Echter,

Strides Arcolab Limited 2007 Pagina 10 van 56



nevirapine-resistente isolaten waren gevoelig voor de NRTI's ddI en ZDV. Evenzo waren 
ZDV-resistente isolaten gevoelig voor nevirapine in celkweek.

KLINISCHE FARMACOLOGIE
Farmacokinetiek bij volwassenen:
De snelheid en mate van absorptie van Lamivudine, Stavudine en Nevirapine uit de 
combinatietabletten was vergelijkbaar met die van Epivir®tabletten, Zerit®capsules en 
Viramune®tabletten, indien toegediend aan gezonde vrijwilligers in nuchtere toestand.

Lamivudine-Absorptie en biologische beschikbaarheid:Lamivudine werd snel geabsorbeerd na orale 
toediening bij HIV-geïnfecteerde patiënten. De absolute biologische beschikbaarheid bij 12 volwassen 
patiënten was 86% ± 16% (gemiddelde ± SD) voor de tablet van 150 mg. Na orale toediening van 2 mg/
kg tweemaal daags aan 9 volwassenen met hiv, was de piekserumconcentratie van lamivudine (Cmax
max) was 1,5 ± 0,5 mcg/ml (gemiddelde ± SD). Het gebied onder de plasmaconcentratie versus tijdcurve 
(AUC) en Cmaxverhoogd in verhouding tot de orale dosis over het bereik van 0,25 tot 10 mg/kg.

Verdeling:Het schijnbare distributievolume na intraveneuze toediening van lamivudine aan 
20 patiënten was 1,3 ± 0,4 l/kg, wat erop wijst dat lamivudine wordt verdeeld in 
extravasculaire ruimten. Het distributievolume was onafhankelijk van de dosis en 
correleerde niet met het lichaamsgewicht. De binding van lamivudine aan humane plasma-
eiwitten is laag (<36%).
Metabolisme:Het metabolisme van lamivudine is een minder belangrijke eliminatieroute. Bij de mens is de 
enige bekende metaboliet van lamivudine de trans-sulfoxidemetaboliet. Binnen 12 uur na een enkelvoudige 
orale dosis lamivudine bij 6 met hiv geïnfecteerde volwassenen, werd 5,2% ± 1,4% (gemiddelde ± SD) van de 
dosis als de trans-sulfoxidemetaboliet in de urine uitgescheiden. Serumconcentraties van deze metaboliet 
zijn niet bepaald.
Eliminatie:Het merendeel van lamivudine wordt onveranderd in de urine uitgescheiden. Bij 9 gezonde 
proefpersonen die een eenmalige orale dosis lamivudine van 300 mg kregen, was de renale klaring 199,7 ± 56,9 
ml/min (gemiddelde ± SD). In de meeste onderzoeken met een enkelvoudige dosis bij met hiv geïnfecteerde 
patiënten, met HBV-geïnfecteerde patiënten of gezonde proefpersonen met serummonsters gedurende 24 uur na 
toediening, was de waargenomen gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd (t1/2) varieerde van 5 tot 7 uur. Bij met HIV 
geïnfecteerde patiënten was de totale klaring 398,5 ± 69,1 ml/min (gemiddelde ± SD).

Stavudine –Absorptie en biologische beschikbaarheid:Na orale toediening wordt stavudine snel 
geabsorbeerd, met piekplasmaconcentraties die binnen 1 uur na toediening optreden. De orale 
biologische beschikbaarheid van stavudine is 86,4 ± 18,2%. De systemische blootstelling aan 
stavudine is dezelfde na toediening als capsules of oplossing.
Verdeling:Binding van stavudine aan serumeiwitten was verwaarloosbaar in het 
concentratiebereik van 0,01 tot 11,4 µg/ml. Stavudine verdeelt gelijkmatig over rode 
bloedcellen en plasma. Het schijnbare orale distributievolume is 66 ± 22 l. Metabolisme:
Het metabolische lot van stavudine is niet opgehelderd bij mensen. Eliminatie:De renale 
eliminatie was goed voor ongeveer 40% van de totale klaring, ongeacht de 
toedieningsweg. De gemiddelde renale klaring was ongeveer tweemaal de
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gemiddelde endogene creatinineklaring, wat wijst op actieve tubulaire secretie naast 
glomerulaire filtratie. Eliminatiehalfwaardetijd voor orale dosis 1,44 ± 0,30 uur.

Nevirapine -Absorptie en biologische beschikbaarheid:Nevirapine wordt gemakkelijk geabsorbeerd (> 
90%) na orale toediening bij gezonde vrijwilligers en bij volwassenen met een hiv-1-infectie. De 
absolute biologische beschikbaarheid bij 12 gezonde volwassenen na toediening van een 
enkelvoudige dosis was 93 ± 9% (gemiddelde ± SD) voor een tablet van 50 mg en 91 ± 8% voor een 
drank. Piekplasma-nevirapineconcentraties van 2 ± 0,4 µg/ml (7,5 µM) werden bereikt binnen 4 uur na 
een enkelvoudige dosis van 200 mg. Na meerdere doses lijken de piekconcentraties van nevirapine 
lineair toe te nemen in het dosisbereik van 200 tot 400 mg/dag. Nevirapine kan met of zonder 
antacidum of didanosine worden toegediend.
Verdeling: Nevirapine is zeer lipofiel en is in wezen niet-geïoniseerd
fysiologische pH. Na intraveneuze toediening aan gezonde volwassenen was het schijnbare 
distributievolume (Vdss) van nevirapine 1,21 ± 0,09 l/kg, wat suggereert dat nevirapine 
wijdverbreid wordt gedistribueerd bij mensen. Nevirapine passeert gemakkelijk de placenta en 
wordt ook aangetroffen in moedermelk. Nevirapine is voor ongeveer 60% gebonden aan plasma-
eiwitten in het plasmaconcentratiebereik van 1 tot 10 mcg/ml. Nevirapineconcentraties in 
humaan hersenvocht (n=6) waren 45% (± 5%) van de concentraties in plasma; deze verhouding is 
ongeveer gelijk aan de fractie die niet aan plasma-eiwit is gebonden.
Metabolisme/eliminatie: In vivostudies bij mensen enin vitrostudies met humane levermicrosomen 
hebben aangetoond dat nevirapine uitgebreid wordt gebiotransformeerd via cytochroom P450 
(oxidatief) metabolisme tot verschillende gehydroxyleerde metabolieten.In vitrostudies met humane 
levermicrosomen suggereren dat het oxidatieve metabolisme van nevirapine voornamelijk wordt 
gemedieerd door cytochroom P450 (CYP)-isozymen van de CYP3A4- en CYP2B6-families, hoewel 
andere isozymen mogelijk een secundaire rol spelen. Cytochroom P450-metabolisme, 
glucuronideconjugatie en urinaire excretie van geglucuronideerde metabolieten vormen de primaire 
route voor de biotransformatie en eliminatie van nevirapine bij de mens.
Nevirapine is een inductor van hepatische cytochroom P450 (CYP) metabole enzymen 3A4 en 
2B6. Auto-inductie van door CYP3A4 en CYP2B6 gemedieerd metabolisme leidt tot een ongeveer 
1,5 tot 2-voudige toename van de schijnbare orale klaring van nevirapine als de behandeling 
wordt voortgezet van een enkelvoudige dosis tot een dosering van twee tot vier weken met 200 
tot 400 mg/dag. Auto-inductie resulteert ook in een overeenkomstige afname van de terminale 
halfwaardetijd van nevirapine in plasma, van ongeveer 45 uur (enkele dosis) tot ongeveer 25 tot 
30 uur na meervoudige dosering van 200 tot 400 mg/dag.

Effect van voedsel op de absorptie van lamivudine/stavudine/nevirapine. Het effect van 
voedsel op de snelheid en omvang van de combinatietabletten Lamivudine/Stavudine/
Nevirapine is niet onderzocht in een klinisch onderzoek. Daarom moeten de 
combinatietabletten Lamivudine/Stavudine/Nevirapine in nuchtere toestand worden 
ingenomen.

absorptie van

Speciale populaties:
Verminderde nierfunctie:
Lamivudine/Stavudine/Nevirapine-tabletten worden niet aanbevolen voor patiënten met een 
verminderde nierfunctie (zie DOSERING en TOEDIENING: VOORZORGSMAATREGELEN )
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Verminderde leverfunctie:
Lamivudine/Stavudine/Nevirapine tabletten worden niet aanbevolen voor patiënten met een 
verminderde leverfunctie.

Zwangerschap:Zie VOORZORGSMAATREGELEN: Zwangerschap Lamivudine/

Stavudine/Nevirapine Tabletten: Geen gegevens beschikbaar.

Moeders die borstvoeding geven:Zie VOORZORGSMAATREGELEN: Moeders die borstvoeding geven

Lamivudine:Moedermelkmonsters verkregen van 20 moeders die lamivudine monotherapie (300 
mg tweemaal daags) of combinatietherapie (150 mg lamivudine tweemaal daags en 300 mg 
zidovudine tweemaal daags) kregen, vertoonden meetbare concentraties van lamivudine.

Stavudine:Er zijn geen gegevens beschikbaar over de farmacokinetiek van stavudine bij moeders die borstvoeding 

geven. Het is niet bekend of stavudine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Nevirapine:Er zijn geen gegevens beschikbaar over de farmacokinetiek van nevirapine bij moeders die borstvoeding geven. 

Nevirapine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Pediatrische patiënten:
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten worden aanbevolen bij pediatrische patiënten
> 12 jaar en met een gewicht van ≥ 50kg.

Geriatrische patiënten:
De farmacokinetiek van lamivudine en stavudine is niet onderzocht bij patiënten ouder 
dan 65 jaar.

Nevirapine:De farmacokinetiek van nevirapine bij met HIV-1 geïnfecteerde volwassenen 
lijkt niet te veranderen met de leeftijd (bereik 18-68 jaar); Nevirapine is echter niet 
uitgebreid onderzocht bij patiënten ouder dan 55 jaar.

Geslacht:
Lamivudine:Er zijn geen significante sekseverschillen in de farmacokinetiek van 
lamivudine.

Stavudine:Een farmacokinetische populatieanalyse van gegevens verzameld tijdens een 
gecontroleerd klinisch onderzoek bij met hiv geïnfecteerde patiënten liet geen klinisch belangrijke 
verschillen zien tussen mannen (n=291) en vrouwen (n=27).

Nevirapine:In één fase I-onderzoek bij gezonde vrijwilligers (15 vrouwen, 15 mannen) was het voor 
gewicht gecorrigeerde schijnbare distributievolume (Vdss/F) van nevirapine hoger bij de vrouwelijke 
proefpersonen (1,54 l/kg) dan bij de mannen (1,38 l /kg), wat suggereert dat nevirapine uitgebreider 
werd gedistribueerd bij vrouwelijke proefpersonen. Dit verschil werd echter gecompenseerd door een 
iets kortere halfwaardetijd in de terminale fase bij de vrouwtjes, wat resulteerde in geen significant 
geslachtsverschil in de orale klaring van nevirapine (24,6±7,7 ml/kg/uur in
vrouwtjes vs. 19.9±3,9 ml/kg/uur bij mannen na een enkelvoudige dosis) of plasmaconcentraties 
na toediening van een enkele of meervoudige dosis.

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

Stavudine:Een farmacokinetische populatieanalyse van gegevens verzameld tijdens een 
gecontroleerd klinisch onderzoek bij met HIV geïnfecteerde patiënten toonde geen klinisch belangrijke 
verschillen tussen rassen (n=233 blank, 39 Afro-Amerikaans, 41 Hispanic, 1 Aziatische en 4 andere).

Nevirapine:Een evaluatie van de plasmaconcentraties van nevirapine (gepoolde gegevens 
van verschillende klinische onderzoeken) van met hiv-1 geïnfecteerde patiënten (27 
negroïde, 24 hispanic, 189 blank) bracht geen duidelijk verschil in nevirapine steady-state 
dalconcentraties (mediane steady-state Cmax) aan het licht.min= 4,7 mcg/ml zwart, 3,8 mcg/
ml Spaans, 4,3 mcg/ml blank) met langdurige nevirapinebehandeling van 400 mg/dag. De 
farmacokinetiek van nevirapine is echter niet specifiek beoordeeld op de effecten van 
etniciteit.

Geneesmiddelinteracties:

Geen geneesmiddelinteractie
Lamivudine/Stavudine/Nevirapine Tabletten.

studies hebben geweest uitgevoerd met de

Lamivudine:Lamivudine en trimethoprim/sulfamethoxazol (TMP/SMX) werden gelijktijdig 
toegediend aan 14 hiv-positieve patiënten in een single-center, open-label, gerandomiseerde, 
cross-over studie. Elke patiënt kreeg een behandeling met een enkele dosis van 300 mg 
lamivudine en TMP 160 mg/SMX 800 mg eenmaal per dag gedurende 5 dagen met gelijktijdige 
toediening van 300 mg lamivudine met de vijfde dosis in een gekruiste opzet. Gelijktijdige 
toediening van TMP/SMX met lamivudine resulteerde in een toename van 44% ± 23% 
(gemiddelde ± SD) in de AUC van lamivudineik,een afname van 29% ± 13% van de orale klaring 
van lamivudine en een afname van 30% ± 36% van de renale klaring van lamivudine. De 
farmacokinetische eigenschappen van TMP en SMX werden niet veranderd door gelijktijdige 
toediening met lamivudine.
Lamivudine en zalcitabine kunnen de intracellulaire fosforylering van elkaar remmen. Daarom wordt 
het gebruik van lamivudine in combinatie met zalcitabine niet aanbevolen. Er was geen significante 
farmacokinetische interactie tussen lamivudine en interferon alfa in een onderzoek bij 19 gezonde 
mannelijke proefpersonen.

Stavudine:Zidovudine remt competitief de intracellulaire fosforylering van stavudine. 
Daarom moet het gebruik van zidovudine in combinatie met stavudine worden 
vermeden.
In vitrogegevens wijzen erop dat de fosforylering van stavudine bij relevante concentraties wordt 
geremd door doxorubicine en ribavirine.
Stavudine remt de belangrijkste cytochroom P450-isovormen CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 en 
CYP3A niet; daarom is het onwaarschijnlijk dat klinisch significante geneesmiddelinteracties zullen 
optreden met geneesmiddelen die via deze routes worden gemetaboliseerd.
Omdat stavudine niet eiwitgebonden is, wordt niet verwacht dat het de farmacokinetiek van eiwitgebonden 
geneesmiddelen beïnvloedt.
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Tabellen 1 en 2 vatten de effecten op de AUC en C samenmax, met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval (BI) indien beschikbaar, na gelijktijdige toediening van stavudine met 
didanosine, lamivudine en nelfinavir. Er werden geen klinisch significante farmacokinetische 
interacties waargenomen.

Tabel 1: Resultaten van geneesmiddelinteractiestudies met stavudine: effecten 
van gelijktijdig toegediend geneesmiddel op stavudine plasma-AUC en Cmaxmax

Waarden

drugs Stavudine
Dosering

na AUC van
Stavudine
(95%-BI)

Cmaxvan
Stavudine
(95%-BI)

Didanosine,
100 mg q12h
voor 4 dagen

40 mg q12h
voor 4 dagen

10 ↔ ↑17%

Lamivudine,
150 mg enkel
dosis

40 mg
enkele dosis

18 ↔ ↑12%
(100.3-

126,1%)(92,7-00,6%)

Nelfinavir,
750 mg q8h
gedurende 56 dagen

30-40 mg
q12h voor 56

dagen

8 ↔ ↔

↑ geeft stijging aan.

↔ geeft geen verandering aan, of een gemiddelde stijging of daling van <10%.

aHIV-geïnfecteerde patiënten.

Tabel 2: Resultaten van geneesmiddelinteractiestudies met stavudine: effecten 
van stavudine op gelijktijdig toegediende geneesmiddelplasma-AUC en Cmaxmax

Waarden

drugs Stavudine
Dosering

na AUC van Co-
toegediend
geneesmiddel (95%

CI)

Cmaxvan co-
toegediend
geneesmiddel (95%

CI)
Didanosine, 100
mg om de 12 uur voor 4

dagen

40 mg om de 12 uur voor

4 dagen

10 ↔ ↔

Lamivudine, 150
mg enkele dosis

40 mg enkel
dosis

18 ↔ ↔

(90,5-
107,6%)

(87.1-
110,6%)

Nelfinavir, 750
mg q8h voor 56
dagen

30-40 mg q12h
gedurende 56 dagen

8 ↔ ↔
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↔ geeft geen verandering aan, of een gemiddelde stijging of daling van <10%.

aHIV-geïnfecteerde patiënten.

Nevirapine:Nevirapine induceert levercytochroom P450 metabole iso-enzymen 3A4 en 2B6. Gelijktijdige 
toediening van nevirapine en geneesmiddelen die voornamelijk door CYP3A4 of CYP2B6 worden 
gemetaboliseerd, kan resulteren in verlaagde plasmaconcentraties van deze geneesmiddelen en hun 
therapeutische effecten verzwakken.
Hoewel het in de eerste plaats een inductor is van cytochroom P450 3A4- en 2B6-
enzymen, kan nevirapine dit systeem ook remmen. Van de humane 
levercytochroom P450's was nevirapine in staatin vitrovan het remmen van de 10-
hydroxylering van (R)-warfarine (CYP3A4). De geschatte Ki voor de remming van 
CYP3A4 was 270 mcmol, een concentratie die waarschijnlijk niet wordt bereikt bij 
patiënten aangezien het therapeutische bereik <25 mcmol is. Daarom kan 
nevirapine een minimaal remmend effect hebben op andere substraten van 
CYP3A4. Nevirapine lijkt geen invloed te hebben op de plasmaconcentraties van 
geneesmiddelen die substraten zijn van andere CYP450-enzymsystemen, zoals 1A2, 
2D6, 2A6, 2E1, 2C9 of 2C19. Tabel 3 (zie hieronder) bevat de resultaten van 
geneesmiddelinteractieonderzoeken die zijn uitgevoerd met nevirapine en andere 
geneesmiddelen die waarschijnlijk gelijktijdig zullen worden toegediend. De 
effecten van nevirapine op de AUC, Cmax en Cmin van gelijktijdig toegediende 
geneesmiddelen zijn samengevat. Om het volledige potentiële farmacokinetische 
interactie-effect na inductie te meten,

Tabel 3: Geneesmiddelinteracties: veranderingen in farmacokinetische parameters voor gelijktijdig toegediend 
geneesmiddel in aanwezigheid van nevirapine (alle interactiestudies werden uitgevoerd bij hiv-1-positieve 
patiënten)

mede toegediend
drugs

Dosis
mede toegediend
drugs

vanDosis
regime
nevirapine

n % verandering van gelijktijdig toegediende farmacokinetische 

parameters van het geneesmiddel (90% BI)van

antiretrovirale middelen AUC Cmax Cmin

Didanosine 100-150 mg BID 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

18 ↔ ↔ ik

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

17 ↓28
(↓ 34 - 14)

↓12
(↓ 23 - ↑ 1)

↓32
(↓35 - ↓19)

Indinavira 800 mg q8H 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

19 ↓31
(↓ 39 - ↓ 22)

↓15
(↓ 24 - ↓ 4)

↓44
(↓53 - ↓33)

Lopinavireen , b 300/75 mg/m 27 mg/kg of 4 12, ↓14 ↓22 ↓55
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(lopinavir/ritonavir)b mg/kg QD ×
2
BOD
week

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

Lopinavira 400/100 mg BID
(lopinavir/ritonavir)

200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
> 1 jaar

22,
19c

↓27
(↓ 47 - ↓ 2)

↓19
(↓ 38 - ↑ 5)

↓51
(↓72 - ↓26)

Nelfinavira 750 mg TID 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

23 ↔ ↔ ↓32
(↓50 - ↑ 5)

Nelfinavir-M8
metaboliet

↓62
(↓ 70 - ↓ 53)

↓59
(↓ 68 - 48)

↓66
(↓74 - ↓55)

Ritonavir 600 mg BID 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

18 ↔ ↔ ↔

Saquinavira 600 mg TID 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 21 dagen

23 ↓38
(↓ 47 - ↓ 11)

↓32
(↓ 44 - ↓ 6)

ik

Stavudine 30-40 mg BID 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

22 ↔ ↔ ik

Zalcitabine 0,125-0,25 mg TID 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

6 ↔ ↔ ik

Zidovudine 100-200 mg TID 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

11 ↓28
(↓ 40 - ↓ 4)

↓30
(↓ 51 - 14)

ik

Andere medicijnen AUC Cmax Cmin

claritromycinea 500 mg BID 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

15 ↓31
(↓ 38 - 24)

↓23
(↓ 31 - ↓ 14)

↓57
(↓70 - ↓36)

metaboliet
OH-
claritromycine

14- ↑42
(↑ 16 - ↑ 73)

↑47
(↑ 21 - ↑ 80)

↔

ethinylestradiola 0,035 mg (als Ortho-
Novum®1/35)

200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

10 ↓20
(↓ 33 tot ↓ 3)

↔ ik

en
norethindrona 1 mg (als ortho-

Novum®1/35)
↓19

(↓ 30 tot ↓ 7)
↓16

(↓ 27 tot ↓ 3)
ik

Fluconazol 200 mg QD 200 mg QD 19 ↔ ↔ ↔
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× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

Ketoconazola 400 mg QD 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

21 ↓72
(↓ 80 - ↓ 60)

↓44
(↓ 58 - 27)

ik

Rifabutinea 150 of 300 mg QD 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

19 ↑17
(↓ 2 - ↑ 40)

↑28
(↑ 9 - ↑ 51)

↔

Metaboliet 25-O-
desacetyl-
rifabutine

↑24
(↓ 16 - ↑ 84)

↑29
(↓ 2 - ↑ 68)

↑22
(↓14 - ↑74)

rifampicijna 600 mg QD 200 mg QD
× 14 dagen;
200 mg BID
× 14 dagen

14 ↑11
(↓ 4 - ↑ 28)

↔ ik

§ = Cminonder het detecteerbare niveau van de test

↑ = Verhogen, ↓ = Verlagen, ↔ = Geen effect
aVoor informatie over klinische aanbevelingen zie Geneesmiddelinteracties
bPediatrische patiënten variërend in leeftijd van 6 maanden tot 12 jaar

cParallel groepsontwerp; n voor nevirapine +lopinavir/ritonavir, n voor lopinavir/ritonavir alleen

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten zijn geïndiceerd voor de behandeling van HIV-1-infectie. De 
volgende punten moeten in overweging worden genomen bij het starten van de behandeling met 
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten:

• Op basis van ernstige en levensbedreigende hepatotoxiciteit waargenomen in gecontroleerde en 
ongecontroleerde onderzoeken, mag nevirapine niet worden gestart bij volwassen vrouwen met CD4+-
celaantallen hoger dan 250 cellen/mm33of bij volwassen mannen met een CD4+-celtelling van meer dan 400 
cellen/mm3tenzij het voordeel opweegt tegen het risico (zie WAARSCHUWINGEN).

• Het is aangetoond dat de 14-daagse aanloopperiode met nevirapine 200 mg dagelijkse 
dosering de frequentie van huiduitslag vermindert (zie WAARSCHUWINGEN; DOSERING EN 
TOEDIENING).

CONTRA-INDICATIES
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten 
met klinisch significante overgevoeligheid voor een van de componenten in de 
formulering.
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WAARSCHUWINGEN

Lamivudine-, Stavudine- en Nevirapine-tablettenmag niet gelijktijdig worden toegediend met 
formuleringen die een van de drie geneesmiddelen bevatten. De volledige voorschrijfinformatie 
voor alle middelen die overwogen worden voor gebruik met Lamivudine, Stavudine en 
Nevirapine Tabletten dient te worden geraadpleegd voordat de behandeling met Lamivudine, 
Stavudine en Nevirapine Tabletten wordt gestart.

Lamivudine en Stavudine
Melkzuuracidose/ernstige hepatomegalie met steatose:
Lactaatacidose en ernstige hepatomegalie met steatose, waaronder gevallen met fatale afloop, 
zijn gemeld bij het gebruik van nucleoside-analogen alleen of in combinatie, waaronder 
lamivudine en stavudine. Een meerderheid van deze gevallen was bij vrouwen. Obesitas en 
langdurige blootstelling aan nucleoside kunnen risicofactoren zijn. Bijzondere voorzichtigheid is 
geboden bij het toedienen van lamivudine en stavudine aan elke patiënt met bekende 
risicofactoren voor leverziekte; er zijn echter ook gevallen gemeld bij patiënten zonder bekende 
risicofactoren. De behandeling met lamivudine en/of stavudine moet worden gestaakt bij elke 
patiënt die klinische of laboratoriumbevindingen ontwikkelt die wijzen op lactaatacidose of 
uitgesproken hepatotoxiciteit (waaronder mogelijk hepatomegalie en steatose, zelfs als er geen 
duidelijke verhogingen van transaminase zijn).

Algemene vermoeidheid, spijsverteringssymptomen (misselijkheid, braken, buikpijn en 
onverklaarbaar gewichtsverlies); ademhalingssymptomen (tachypneu en dyspnoe); of 
neurologische symptomen (inclusief motorische zwakte, zie Neurologische symptomen) kunnen 
wijzen op de ontwikkeling van symptomatische hyperlactatemie of lactaatacidosesyndroom.

Lamivudine
Bij pediatrische patiënten met een voorgeschiedenis van eerdere blootstelling aan antiretrovirale 
nucleoside, een voorgeschiedenis van pancreatitis of andere significante risicofactoren voor de 
ontwikkeling van pancreatitis, dient Lamivudine met voorzichtigheid te worden gebruikt. De 
behandeling met Lamivudine moet onmiddellijk worden stopgezet als zich klinische tekenen, 
symptomen of laboratoriumafwijkingen voordoen die wijzen op pancreatitis (zie BIJWERKINGEN).

Belangrijke verschillen tussen producten die lamivudine bevatten:
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten bevatten een hogere dosis van hetzelfde 
werkzame bestanddeel (lamivudine) dan in EPIVIR-HBV tabletten en drank. EPIVIR-HBV is 
ontwikkeld voor patiënten met chronische hepatitis B. Lamivudine, Stavudine en Nevirapine 
Tabletten mogen niet gelijktijdig worden toegediend met lamivudine, EPIVIR-HBV, 
RETROVIR, TRIZIVIR® of EPZICOM.

Exacerbaties van hepatitis na de behandeling:
In klinische onderzoeken bij niet-hiv-geïnfecteerde patiënten die werden behandeld met lamivudine voor 
chronische hepatitis B, zijn klinische en laboratoriumgegevens van exacerbaties van hepatitis ontwikkeld.
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na stopzetting van lamivudine. Deze exacerbaties zijn voornamelijk gedetecteerd door serum-ALAT-
verhogingen naast het opnieuw opduiken van HBV-DNA. Hoewel de meeste voorvallen zelfbeperkend 
lijken te zijn, zijn er in sommige gevallen gevallen met dodelijke afloop gemeld. Gelijkaardige 
voorvallen zijn gemeld uit postmarketingervaring na veranderingen van lamivudine-bevattende hiv-
behandelingsregimes naar niet-lamivudine-bevattende regimes bij patiënten die geïnfecteerd zijn met 
zowel hiv als HBV. Het oorzakelijk verband met het staken van de behandeling met lamivudine is niet 
bekend. Patiënten dienen gedurende ten minste enkele maanden na het stoppen van de behandeling 
nauwlettend te worden gevolgd met zowel klinische als laboratoriumfollow-up. Er is onvoldoende 
bewijs om te bepalen of het opnieuw starten met lamivudine het beloop van exacerbaties van 
hepatitis na de behandeling verandert.

Gebruik met op interferon en ribavirine gebaseerde regimes:In vitro-onderzoeken hebben aangetoond 
dat ribavirine de fosforylering van pyrimidine-nucleoside-analogen zoals lamivudine kan verminderen. 
Hoewel er geen bewijs van een farmacokinetische of farmacodynamische interactie (bijv. verlies van HIV/
HCV-virologische onderdrukking) werd gezien wanneer ribavirine gelijktijdig werd toegediend met 
lamivudine bij patiënten met gelijktijdige HIV/HCV-infectie (zie KLINISCHE FARMACOLOGIE: 
Geneesmiddelinteracties),leverdecompensatie (sommige fataal) is opgetreden bij patiënten met 
gelijktijdige infectie met hiv/HCV die een antiretrovirale combinatietherapie kregen voor hiv en 
interferon alfa met of zonder ribavirine.Patiënten die interferon alfa met of zonder ribavirine en EPIVIR 
krijgen, moeten nauwlettend worden gecontroleerd op met de behandeling samenhangende toxiciteiten, 
met name leverdecompensatie. Stopzetting van EPIVIR moet als medisch passend worden beschouwd. 
Dosisverlaging of stopzetting van interferon alfa, ribavirine of beide moet ook worden overwogen als 
verergering van klinische toxiciteiten wordt waargenomen, waaronder leverdecompensatie (bijv. Childs 
Pugh >6) (zie de volledige voorschrijfinformatie voor interferon en ribavirine).

Stavudine

Neurologische symptomen:
Motorische zwakte is zelden gemeld bij patiënten die antiretrovirale combinatietherapie kregen, 
waaronder stavudine. De meeste van deze gevallen deden zich voor in de setting van lactaatacidose. 
De evolutie van motorische zwakte kan lijken op de klinische presentatie van het Guillain-Barré-
syndroom (inclusief respiratoire insufficiëntie). Symptomen kunnen aanhouden of verergeren na 
stopzetting van de therapie.

Perifere neuropathie, gemanifesteerd door gevoelloosheid, tintelingen of pijn in de handen of voeten, 
is gemeld bij patiënten die behandeld worden met stavudine. Perifere neuropathie is vaker 
voorgekomen bij patiënten met gevorderde HIV-ziekte, met een voorgeschiedenis van neuropathie, of 
bij patiënten die andere geneesmiddelen kregen die in verband zijn gebracht met neuropathie, 
waaronder didanosine (zie BIJWERKINGEN).

Pancreatitis:
Fatale en niet-fatale pancreatitis zijn opgetreden tijdens de behandeling wanneer stavudine deel 
uitmaakte van een combinatieschema met didanosine met of zonder hydroxyureum bij zowel 
niet eerder behandelde als eerder behandelde patiënten, ongeacht de mate van
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immunosuppressie. Bij patiënten met verdenking op pancreatitis moet de combinatie van stavudine 
en didanosine (met of zonder hydroxyureum) en andere middelen die toxisch zijn voor de pancreas 
worden gestaakt. Het opnieuw instellen van stavudine na een bevestigde diagnose van pancreatitis 
moet met bijzondere voorzichtigheid gebeuren en de patiënt moet nauwlettend worden gevolgd. Het 
nieuwe regime mag geen didanosine of hydroxyureum bevatten.

Nevirapine
Algemeen:
De ernstigste bijwerkingen die in verband worden gebracht met nevirapine zijn hepatitis/
leverfalen, Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse en 
overgevoeligheidsreacties. Hepatitis/leverfalen kan gepaard gaan met tekenen van 
overgevoeligheid, waaronder ernstige huiduitslag of huiduitslag die gepaard gaat met koorts, 
algemene malaise, vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn, blaren, orale laesies, conjunctivitis, 
gezichtsoedeem, eosinofilie, granulocytopenie, lymfadenopathie of nierfalen. disfunctie.

De eerste 18 weken van de behandeling met nevirapine zijn een kritieke periode waarin 
intensieve klinische en laboratoriumcontrole van patiënten nodig is om mogelijk 
levensbedreigende leveraandoeningen en huidreacties op te sporen.. De optimale frequentie van 
monitoring gedurende deze periode is niet vastgesteld. Sommige deskundigen raden aan om vaker 
dan eens per maand klinische en laboratoriumcontroles uit te voeren, met name monitoring van 
leverfunctietesten bij baseline, voorafgaand aan dosisverhoging en twee weken na dosisverhoging. Na 
de initiële periode van 18 weken dient frequente klinische en laboratoriumcontrole te worden 
voortgezet tijdens de behandeling met nevirapine. Bovendien is aangetoond dat de 14-daagse 
aanloopperiode met een dagelijkse dosering van nevirapine 200 mg de frequentie van huiduitslag 
vermindert.

Huidreacties:
Ernstige en levensbedreigende huidreacties, waaronder gevallen met dodelijke afloop, zijn gemeld, die het 
vaakst optraden tijdens de eerste 6 weken van de behandeling. Deze omvatten gevallen van Stevens-
Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse en overgevoeligheidsreacties die worden gekenmerkt 
door huiduitslag, constitutionele bevindingen en orgaandisfunctie, waaronder leverfalen. In gecontroleerde 
klinische onderzoeken werden graad 3 en 4 huiduitslag gemeld tijdens de eerste 6 weken bij 1,5% van de 
nevirapine-ontvangers vergeleken met 0,1% van de placebo-patiënten.

Patiënten die tekenen of symptomen ontwikkelen van ernstige huidreacties of 
overgevoeligheidsreacties (inclusief, maar niet beperkt tot, ernstige huiduitslag of huiduitslag die 
gepaard gaat met koorts, algemene malaise, vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn, blaren, orale 
laesies, conjunctivitis, gezichtsoedeem en/of of hepatitis, eosinofilie, granulocytopenie, 
lymfadenopathie en nierdisfunctie) moet de behandeling met nevirapine definitief stopzetten en 
onmiddellijk medisch worden onderzocht (zie VOORZORGSMAATREGELEN). Start nevirapine niet 
opnieuw na ernstige huiduitslag, huiduitslag in combinatie met verhoogde transaminasen of andere 
symptomen, of overgevoeligheidsreactie.

Als patiënten zich presenteren met een vermoedelijke huiduitslag die verband houdt met nevirapine, moeten 

leverfunctietests worden uitgevoerd. Bij patiënten met huiduitslag-geassocieerde ASAT- of ALAT-verhogingen moet de 

behandeling met nevirapine definitief worden stopgezet.
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De therapie met nevirapine moet worden gestart met een aanloopperiode van 14 dagen van 200 mg/dag (4 mg/kg/
dag bij pediatrische patiënten), waarvan is aangetoond dat het de frequentie van huiduitslag vermindert. Als 
huiduitslag wordt waargenomen tijdens deze aanloopperiode, mag de dosis niet worden verhoogd totdat de 
huiduitslag is verdwenen (zie DOSERING EN TOEDIENING ). Patiënten moeten nauwlettend worden gecontroleerd 
als geïsoleerde huiduitslag van enige ernst optreedt. Vertraging bij het stoppen van de behandeling met nevirapine 
na het begin van huiduitslag kan leiden tot een ernstiger reactie.

Vrouwen lijken een hoger risico te lopen dan mannen om huiduitslag te krijgen met nevirapine.

In een klinisch onderzoek werd gelijktijdig gebruik van prednison (40 mg/dag gedurende de eerste 14 dagen van 
toediening van nevirapine) geassocieerd met een toename van de incidentie en ernst van huiduitslag tijdens de 
eerste 6 weken van de behandeling met nevirapine. Daarom wordt het gebruik van prednison om nevirapine-
geassocieerde huiduitslag te voorkomen niet aanbevolen.

Levergebeurtenissen:

Ernstige, levensbedreigende en in sommige gevallen fatale levertoxiciteit, waaronder fulminante en 
cholestatische hepatitis, levernecrose en leverfalen, zijn gemeld bij patiënten die met nevirapine 
werden behandeld. In gecontroleerde klinische onderzoeken traden symptomatische 
leveraandoeningen ongeacht de ernst op bij 4% (bereik 0% tot 11%) van de patiënten die nevirapine 
kregen en bij 1,2% van de patiënten in de controlegroepen.

Het risico op symptomatische leveraandoeningen, ongeacht de ernst, was het grootst in de eerste 6 
weken van de behandeling. Het risico bleef groter in de nevirapine-groepen in vergelijking met 
controles gedurende een behandeling van 18 weken. Leveraandoeningen kunnen echter op elk 
moment tijdens de behandeling optreden. In sommige gevallen vertoonden patiënten niet-specifieke, 
prodromale tekenen of symptomen van vermoeidheid, malaise, anorexia, misselijkheid, geelzucht, 
gevoelige lever of hepatomegalie, met of zonder aanvankelijk abnormale serumtransaminasespiegels. 
Huiduitslag werd waargenomen bij ongeveer de helft van de patiënten met symptomatische 
leverbijwerkingen. Koorts en griepachtige symptomen gingen gepaard met sommige van deze 
leveraandoeningen. Sommige voorvallen, vooral die met uitslag en andere symptomen, zijn 
geëvolueerd tot leverfalen met transaminaseverhoging, met of zonder hyperbilirubinemie, hepatische 
encefalopathie, verlengde partiële tromboplastinetijd of eosinofilie. Patiënten met tekenen of 
symptomen van hepatitis moet worden geadviseerd om te stoppen met nevirapine en onmiddellijk 
medische hulp in te roepen, waaronder leverfunctietesten.

Leverfunctietesten moeten onmiddellijk worden uitgevoerd als een patiënt tekenen of 
symptomen ervaart die wijzen op hepatitis en/of overgevoeligheidsreactie. Bij alle patiënten die 
in de eerste 18 weken van de behandeling huiduitslag krijgen, moeten ook onmiddellijk 
leverfunctietests worden uitgevoerd. Artsen en patiënten moeten waakzaam zijn voor het 
optreden van tekenen of symptomen van hepatitis, zoals vermoeidheid, malaise, anorexia, 
misselijkheid, geelzucht, bilirubinurie, acholische ontlasting, gevoelige lever of hepatomegalie. 
De diagnose van hepatotoxiciteit moet in deze setting worden overwogen; zelfs als 
leverfunctietests aanvankelijk normaal zijn of alternatieve diagnoses mogelijk zijn (zie 
VOORZORGSMAATREGELEN; DOSERING EN TOEDIENING ).
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Als klinische hepatitis of transaminaseverhogingen in combinatie met huiduitslag of andere 
systemische symptomen optreden, moet de behandeling met nevirapine definitief worden stopgezet. 
Start nevirapine niet opnieuw op na herstel. In sommige gevallen vordert leverbeschadiging ondanks 
stopzetting van de behandeling.

De patiënten met het grootste risico op leveraandoeningen, waaronder mogelijk fatale voorvallen, zijn 
vrouwen met een hoog aantal CD4+-cellen. Over het algemeen hebben vrouwen tijdens de eerste 6 weken 
van de behandeling een drievoudig hoger risico dan mannen op symptomatische, vaak huiduitslag-
geassocieerde leveraandoeningen (5,8% versus 2,2%) en patiënten met een hoger aantal CD4+-cellen bij 
aanvang van de behandeling met nevirapine lopen een groter risico op symptomatische leveraandoeningen 
met nevirapine. In een retrospectieve review, vrouwen met CD4+ celtellingen >250 cellen/mm3hadden een 
12 keer hoger risico op symptomatische leverbijwerkingen in vergelijking met vrouwen met CD4+-
celtellingen < 250 cellen/mm33(11% versus 0,9%). Er werd een verhoogd risico waargenomen bij mannen 
met CD4+-celaantallen >400 cellen/mm3(6,3% versus 1,2% voor mannen met CD4+-celaantallen <400 cellen/
mm3). Alle patiënten, ongeacht het geslacht, het aantal CD4+-cellen of de voorgeschiedenis van 
antiretrovirale behandeling, moeten echter worden gecontroleerd op hepatotoxiciteit, aangezien 
symptomatische leverbijwerkingen zijn gemeld bij alle CD4+-celtellingen. Gelijktijdige infectie met hepatitis B 
of C en/of verhoogde leverfunctietesten aan het begin van de behandeling met nevirapine gaat gepaard met 
een groter risico op latere symptomatische voorvallen (6 weken of langer na het starten met nevirapine) en 
asymptomatische verhogingen van ASAT of ALAT.

Bovendien is ernstige levertoxiciteit (waaronder leverfalen waarvoor in één geval transplantatie nodig 
was) gemeld bij niet met hiv geïnfecteerde personen die meerdere doses nevirapine kregen in het 
kader van profylaxe na blootstelling, een niet-goedgekeurd gebruik.

Omdat verhoogde nevirapinespiegels en accumulatie van nevirapine kunnen worden waargenomen 
bij patiënten met een ernstige leverziekte, mag nevirapine niet worden toegediend aan patiënten met 
een ernstige leverfunctiestoornis.(zie KLINISCHE FARMACOLOGIE, Farmacokinetiek bij speciale 
populaties: leverfunctiestoornis; PREVENTIEVE MAATREGELEN; Algemeen).

Weerstand
Nevirapine mag niet als enig middel worden gebruikt om HIV-1 te behandelen of als enig middel worden 
toegevoegd aan een falend regime. Net als bij alle andere niet-nucleoside reverse transcriptaseremmers, 
ontstaat er snel resistent virus wanneer nevirapine als monotherapie wordt toegediend. Bij de keuze van 
nieuwe antiretrovirale middelen voor gebruik in combinatie met nevirapine moet rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid van kruisresistentie. Bij het stopzetten van een antiretroviraal regime dat 
nevirapine bevat, moet rekening worden gehouden met de lange halfwaardetijd van nevirapine; als 
gelijktijdig gestopt wordt met antiretrovirale middelen met kortere halfwaardetijden dan nevirapine, kunnen 
lage plasmaconcentraties van nevirapine alleen een week of langer aanhouden en kan zich vervolgens 
virusresistentie ontwikkelen.

Sint-janskruid:
Gelijktijdig gebruik van sint-janskruid (hypericum perforatum) of producten die sint-janskruid 
bevatten en nevirapine wordt niet aanbevolen. Gelijktijdige toediening van niet-nucleoside 
reverse transcriptaseremmers (NNRTI's), waaronder nevirapine, met sint-janskruid zal naar 
verwachting de NNRTI-concentraties aanzienlijk verlagen en kan leiden tot suboptimale
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niveaus van nevirapine en leiden tot verlies van virologische respons en mogelijke resistentie tegen 
nevirapine of tegen de klasse van NNRTI's.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Lamivudine, Stavudine en Nevirapine:
Immuunreconstitutiesyndroom: Immuunreconstitutiesyndroom is gemeld bij patiënten die 
werden behandeld met antiretrovirale combinatietherapie, waaronder lamivudine, stavudine en 
nevirapine. Tijdens de beginfase van antiretrovirale combinatiebehandeling kunnen patiënten bij 
wie het immuunsysteem reageert, een ontstekingsreactie ontwikkelen op indolente of 
resterende opportunistische infecties (zoalsMycobacterium aviuminfectie, cytomegalovirus,
Pneumocystis jirovecii-pneumonie[PCP] of tuberculose), die verdere evaluatie en behandeling 
noodzakelijk kan maken.

Herverdeling van vet:Herverdeling/ophoping van lichaamsvet, waaronder centrale obesitas, 
vergroting van het dorsocervicale vet (buffalo hump), perifere aderlating, gezichtsverlies, 
borstvergroting en "cushingoïde verschijning" zijn waargenomen bij patiënten die antiretrovirale 
therapie kregen. Het mechanisme en de langetermijngevolgen van deze gebeurtenissen zijn 
momenteel niet bekend. Een causaal verband is niet vastgesteld.

Patiënten met een verminderde nierfunctie:De combinatietabletten van lamivudine, stavudine en 
nevirapine worden niet aanbevolen voor patiënten met een CrCL 50 ml/min of voor patiënten die 
hemodialyse ondergaan.

Als dosisaanpassing nodig is, mogen Lamivudine, Stavudine en Nevirapine 
Combinatietabletten niet worden toegediend omdat de tablet een vaste dosiscombinatie 
van lamivudine, stavudine en nevirapine bevat.

Lamivudine
Patiënten met gelijktijdige infectie met hiv en hepatitis B-virus:De veiligheid en werkzaamheid 
van lamivudine zijn niet vastgesteld voor de behandeling van chronische hepatitis B bij patiënten met 
een dubbele infectie met HIV en HBV. Bij niet-hiv-geïnfecteerde patiënten die werden behandeld met 
lamivudine voor chronische hepatitis B, is het ontstaan   van lamivudine-resistente HBV gedetecteerd 
en in verband gebracht met een verminderde respons op de behandeling (zie EPIVIR-HBV-bijsluiter 
voor aanvullende informatie).

Het ontstaan   van varianten van het hepatitis B-virus die in verband worden gebracht met resistentie tegen 
lamivudine is ook gemeld bij met hiv geïnfecteerde patiënten die lamivudine-bevattende antiretrovirale 
behandelingen hebben gekregen in aanwezigheid van een gelijktijdige infectie met het hepatitis B-virus. 
Exacerbaties van hepatitis na de behandeling zijn ook gemeld (zie WAARSCHUWINGEN).

Nevirapine
Algemeen:
De ernstigste bijwerkingen die in verband worden gebracht met nevirapine zijn hepatitis/leverfalen, 
Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse en overgevoeligheidsreacties. Hepatitis/
leverfalen kan worden geïsoleerd of gepaard gaan met tekenen van overgevoeligheid, waaronder 
ernstige huiduitslag of huiduitslag die gepaard gaat met koorts, algemene
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malaise, vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn, blaren, orale laesies, conjunctivitis, 
gezichtsoedeem, eosinofilie, granulocytopenie, lymfadenopathie of nierdisfunctie (zie 
WAARSCHUWINGEN).

Nevirapine wordt uitgebreid gemetaboliseerd door de lever en de metabolieten van 
nevirapine worden uitgebreid geëlimineerd door de nieren. Bij patiënten die chronische 
hemodialyse ondergaan, is een extra dosis van 200 mg na elke dialysebehandeling 
geïndiceerd. Metabolieten van nevirapine kunnen accumuleren bij patiënten die dialyse 
ondergaan; de klinische betekenis van deze accumulatie is echter niet bekend(zie 
KLINISCHE FARMACOLOGIE, Farmacokinetiek bij speciale populaties: 
nierfunctiestoornis; DOSERING EN TOEDIENING, Doseringsaanpassing).

Het is niet duidelijk of een dosisaanpassing nodig is voor patiënten met een lichte tot matige 
leverfunctiestoornis, omdat er geen farmacokinetische gegevens over meerdere doses beschikbaar 
zijn voor deze populatie. Patiënten met een matige leverfunctiestoornis en ascites kunnen echter een 
risico lopen op accumulatie van nevirapine in de systemische circulatie. Voorzichtigheid is geboden 
wanneer nevirapine wordt toegediend aan patiënten met een matige leverfunctiestoornis. Nevirapine 
mag niet worden toegediend aan patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis(zie 
WAARSCHUWINGEN; KLINISCHE FARMACOLOGIE, farmacokinetiek bij speciale populaties: 
leverfunctiestoornis).

De duur van het klinische voordeel van antiretrovirale therapie kan beperkt zijn. Patiënten die 
nevirapine of een andere antiretrovirale therapie krijgen, kunnen opportunistische infecties en 
andere complicaties van HIV-1-infectie blijven ontwikkelen en moeten daarom onder 
nauwlettende klinische observatie blijven van artsen met ervaring in de behandeling van 
patiënten met geassocieerde HIV-1-ziekten.

Bij toediening van nevirapine als onderdeel van een antiretroviraal regime, dient de volledige 
productinformatie voor elk therapeutisch bestanddeel te worden geraadpleegd voordat met de behandeling 
wordt begonnen.

INFORMATIE VOOR PATINTEN Lamivudine, 
Stavudine en Nevirapine Tabletten:
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten zijn uitsluitend bestemd voor orale inname.

Patiënten moeten worden geïnformeerd over het belang van het nemen van Lamivudine, Stavudine en Nevirapine 

Tabletten volgens een regelmatig doseringsschema en om het missen van doses te voorkomen.

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten geen 
remedie zijn voor HIV-1-infectie en dat ze ziekten kunnen blijven krijgen die verband houden met 
HIV-1-infectie, waaronder opportunistische infecties. Ze moeten erop worden gewezen dat niet is 
aangetoond dat deze combinatietherapie het risico op overdracht van hiv-1 op anderen door seksueel 
contact of bloedbesmetting vermindert.

Patiënten dienen te worden geadviseerd onder de hoede van een arts te blijven bij gebruik van 
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten.
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Patiënten moeten worden geïnformeerd dat herverdeling of accumulatie van lichaamsvet kan optreden bij 
patiënten die antiretrovirale therapie krijgen en dat de oorzaak en langetermijneffecten van deze 
aandoeningen op dit moment niet bekend zijn.

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat ze Lamivudine, Stavudine en Nevirapine tabletten elke dag moeten 
innemen zoals voorgeschreven. Patiënten mogen de dosis niet wijzigen zonder hun arts te raadplegen. Als een 
dosis wordt gemist, moeten patiënten de volgende dosis zo snel mogelijk innemen. Als een dosis echter wordt 
overgeslagen, mag de patiënt de volgende dosis niet verdubbelen. Patiënten moeten worden geadviseerd om het 
gebruik van andere medicijnen aan hun arts te melden.

Lamivudine
Patiënten moeten erop worden gewezen dat Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten een 
hogere dosis van hetzelfde werkzame bestanddeel (lamivudine) bevatten als EPIVIR-HBV-tabletten en 
drank. Als wordt besloten om lamivudine op te nemen in het hiv-behandelingsschema van een patiënt 
die dubbel geïnfecteerd is met hiv en HBV, moet de dosering van lamivudine in de 
combinatietabletten van lamivudine, stavudine en nevirapine (niet EPIVIR-HBV) worden gebruikt.

Patiënten met gelijktijdige infectie met HIV en HBV dienen te worden geïnformeerd dat in sommige gevallen een 
verslechtering van de leverziekte is opgetreden wanneer de behandeling met lamivudine werd stopgezet. 
Patiënten moeten worden geadviseerd om eventuele wijzigingen in het regime met hun arts te bespreken. 
Patiënten moeten erop worden gewezen dat de langetermijneffecten van lamivudine op dit moment niet bekend 
zijn.

Ouders of voogden moeten worden geadviseerd om pediatrische patiënten te controleren op tekenen en 
symptomen van pancreatitis.

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat herverdeling of accumulatie van lichaamsvet kan optreden bij 
patiënten die antiretrovirale therapie krijgen en dat de oorzaak en langetermijneffecten van deze 
aandoeningen op dit moment niet bekend zijn.

Stavudine:
Patiënten moeten worden geïnformeerd over het belang van vroege herkenning van symptomen van 
symptomatische hyperlactatemie of lactaatacidosesyndroom, waaronder onverklaarbaar 
gewichtsverlies, buikpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, kortademigheid en motorische zwakte. 
Patiënten bij wie deze symptomen optreden, dienen onmiddellijk medische hulp in te roepen. Het kan 
nodig zijn om de behandeling met stavudine te staken.

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat een belangrijke toxiciteit van stavudine perifere 
neuropathie is. Patiënten moeten zich ervan bewust zijn dat perifere neuropathie zich manifesteert 
door gevoelloosheid, tintelingen of pijn in handen of voeten, en dat deze symptomen aan hun arts 
moeten worden gemeld. Patiënten moeten erop worden gewezen dat perifere neuropathie het vaakst 
voorkomt bij patiënten met gevorderde hiv-ziekte of een voorgeschiedenis van perifere neuropathie, 
en dat het staken van stavudine nodig kan zijn als zich toxiciteit ontwikkelt.
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Mantelzorgers van kinderen die met stavudine worden behandeld, moeten worden geïnstrueerd over 
de detectie en melding van perifere neuropathie.

Nevirapine:
Patiënten dienen geïnformeerd te worden over de mogelijkheid van een ernstige leverziekte of huidreacties 
geassocieerd met nevirapine die de dood tot gevolg kunnen hebben. Patiënten die tekenen of symptomen 
van een leverziekte of ernstige huidreacties ontwikkelen, moeten de instructie krijgen om te stoppen met 
nevirapine en onmiddellijk medische hulp in te roepen, inclusief het uitvoeren van laboratoriumcontroles. 
Symptomen van een leverziekte zijn onder meer vermoeidheid, malaise, anorexia, misselijkheid, geelzucht, 
acholische ontlasting, levergevoeligheid of hepatomegalie. Symptomen van ernstige huid- of 
overgevoeligheidsreacties zijn onder meer huiduitslag die gepaard gaat met koorts, algemene malaise, 
vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn, blaren, orale laesies, conjunctivitis, gezichtsoedeem en/of hepatitis.

Intensieve klinische en laboratoriummonitoring, inclusief leverfunctietesten, is essentieel tijdens de eerste 
18 weken van de behandeling met nevirapine om potentieel levensbedreigende hepatotoxiciteit en 
huidreacties op te sporen. Na deze periode kan echter een leveraandoening optreden, daarom moet de 
controle met regelmatige tussenpozen tijdens de behandeling met nevirapine worden voortgezet. Extra 
waakzaamheid is geboden tijdens de eerste 6 weken van de behandeling, de periode met het grootste risico 
op leveraandoeningen en huidreacties. Patiënten met tekenen en symptomen van hepatitis dienen te 
stoppen met nevirapine en onmiddellijk medische hulp in te roepen. Als nevirapine wordt stopgezet 
vanwege hepatotoxiciteit, start het dan niet opnieuw. Patiënten, met name vrouwen, met een verhoogd 
aantal CD4+-cellen bij aanvang van de behandeling met nevirapine (> 250 cellen/mm33bij vrouwen en >400 
cellen/mm3bij mannen) lopen een aanzienlijk hoger risico op het ontwikkelen van symptomatische 
leveraandoeningen, vaak geassocieerd met huiduitslag. Patiënten moeten erop worden gewezen dat 
gelijktijdige infectie met hepatitis B of C en/of verhoogde leverfunctietesten bij het begin van de 
behandeling met nevirapine gepaard gaan met een groter risico op latere symptomatische voorvallen (6 
weken of langer na het starten met nevirapine) en asymptomatische verhogingen van de AST of ALT (zie 
WAARSCHUWINGEN, Levergebeurtenissen).

De meeste huiduitslag geassocieerd met nevirapine treedt op binnen de eerste 6 weken na aanvang van de 
behandeling. Patiënten moeten worden geïnstrueerd dat als er uitslag optreedt tijdens de inloopperiode van 
twee weken, de dosis nevirapine niet mag worden verhoogd totdat de uitslag is verdwenen. Bij elke patiënt 
die huiduitslag ervaart, moet de leverfunctie onmiddellijk worden beoordeeld. Patiënten met ernstige 
huiduitslag of overgevoeligheidsreacties moeten onmiddellijk stoppen met nevirapine en een arts 
raadplegen. Nevirapine mag niet opnieuw worden gestart na ernstige huiduitslag of 
overgevoeligheidsreactie. Vrouwen hebben doorgaans een hoger risico op het ontwikkelen van met 
nevirapine geassocieerde huiduitslag.

Orale anticonceptiva en andere hormonale anticonceptiemethoden mogen niet als enige 
anticonceptiemethode worden gebruikt bij vrouwen die nevirapine gebruiken, aangezien nevirapine de 
plasmaspiegels van deze geneesmiddelen kan verlagen. Bovendien, wanneer orale anticonceptiva worden 
gebruikt voor hormonale regulatie tijdens behandeling met nevirapine, moet het therapeutische effect van 
de hormonale therapie worden gecontroleerd (zie DRUG-INTERACTIES ).
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Op basis van het bekende metabolisme van methadon kan nevirapine de plasmaconcentraties 
van methadon verlagen door het levermetabolisme te verhogen. Narcotisch 
ontwenningssyndroom is gemeld bij patiënten die gelijktijdig met nevirapine en methadon 
werden behandeld. Methadon onderhouden patiënten die met nevirapinetherapie beginnen, 
moeten worden gecontroleerd op tekenen van ontwenning en de dosis methadon moet 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Nevirapine kan een wisselwerking hebben met sommige geneesmiddelen; daarom moeten patiënten worden 
geadviseerd hun arts te informeren over het gebruik van andere voorgeschreven, niet-voorgeschreven medicijnen 
of kruidenproducten, met name sint-janskruid.

DRUG-INTERACTIES
Lamivudine
Lamivudine wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden door actieve organische kationische 
secretie. De mogelijkheid van interacties met andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen moet 
worden overwogen, vooral wanneer hun belangrijkste eliminatieroute actieve renale secretie is via het 
organische kationische transportsysteem (bijv. trimethoprim).

Van TMP 160 mg/SMX 800 mg eenmaal daags is aangetoond dat het de blootstelling aan lamivudine (AUC) 
met 44% verhoogt (zie KLINISCHE FARMACOLOGIE). Er wordt geen verandering in de dosis van beide 
geneesmiddelen aanbevolen. Er is geen informatie over het effect op de farmacokinetiek van lamivudine van 
hogere doses TMP/SMX zoals die worden gebruikt voor de behandeling vanPneumocystis carinii-
pneumonie.Er zijn geen gegevens beschikbaar over interacties met andere geneesmiddelen die een 
nierklaringsmechanisme hebben dat vergelijkbaar is met dat van lamivudine.

Lamivudine en zalcitabine kunnen de intracellulaire fosforylering van elkaar remmen. Daarom 
wordt het gebruik van lamivudine in combinatie met zalcitabine niet aanbevolen.

Stavudine
(zie ookKLINISCHE FARMACOLOGIE). Zidovudine remt competitief de intracellulaire 
fosforylering van stavudine. Daarom moet het gebruik van zidovudine in combinatie met 
stavudine worden vermeden.

In vitrogegevens wijzen erop dat de fosforylering van stavudine bij relevante concentraties ook 
wordt geremd door doxorubicine en ribavirine. De klinische betekenis van dezein vitro interacties 
is onbekend; daarom dient gelijktijdig gebruik van stavudine met een van deze geneesmiddelen 
met voorzichtigheid te gebeuren.

Nevirapine
Nevirapine wordt voornamelijk door de lever gemetaboliseerd via de cytochroom P450 iso-enzymen 3A4 en 
2B6. Van nevirapine is bekend dat het een inductor van deze enzymen is. Als gevolg hiervan kunnen 
geneesmiddelen die door deze enzymsystemen worden gemetaboliseerd, lagere plasmaspiegels hebben 
dan verwacht bij gelijktijdige toediening met nevirapine.

Strides Arcolab Limited 2007 Pagina 28 van 56



De specifieke farmacokinetische veranderingen die optreden bij gelijktijdige toediening van nevirapine en 
andere geneesmiddelen staan   vermeld in KLINISCHE FARMACOLOGIE, Tabel 3. Klinische opmerkingen over 
mogelijke dosisaanpassingen op basis van deze farmacokinetische veranderingen staan   vermeld in Tabel 4. 
De gegevens in Tabellen 3 en 4 zijn gebaseerd op op de resultaten van geneesmiddelinteractieonderzoeken 
uitgevoerd bij HIV-1-seropositieve personen, tenzij anders aangegeven.

Naast vastgestelde geneesmiddelinteracties kunnen er mogelijke farmacokinetische interacties zijn tussen 
nevirapine en andere geneesmiddelklassen die worden gemetaboliseerd door het cytochroom P450-
systeem. Deze mogelijke geneesmiddelinteracties staan   vermeld in Tabel 5. Hoewel er geen specifieke 
geneesmiddelinteractieonderzoeken bij HIV-1-seropositieve personen zijn uitgevoerd voor de klassen van 
geneesmiddelen die in Tabel 5 worden vermeld, kan aanvullende klinische controle nodig zijn bij gelijktijdige 
toediening van deze geneesmiddelen.

Dein vitrointeractie tussen nevirapine en het antitromboticum warfarine is complex. Dientengevolge 
kunnen, wanneer deze geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend, de plasmawarfarinespiegels 
veranderen met de mogelijkheid van verlenging van de stollingstijd. Wanneer warfarine gelijktijdig wordt 
toegediend met nevirapine, moeten de antistollingsniveaus regelmatig worden gecontroleerd.

Tabel 4: Vastgestelde geneesmiddelinteracties: wijziging in dosis of regime kan 
worden aanbevolen op basis van geneesmiddelinteractiestudies (zie KLINISCHE 
FARMACOLOGIE, tabel 1 voor omvang van interactie)

Naam geneesmiddel Effect op
Concentratie van

Nevirapine of
Gelijktijdig geneesmiddel

Klinische opmerking

claritromycine ↓ Claritromycine De blootstelling aan claritromycine was 
significant verlaagd door nevirapine; 
echter, 14-OH-metaboliet
concentraties werden verhoogd. Omdat de 
actieve metaboliet van claritromycine een 
verminderde activiteit heeft tegen 
Mycobacterium avium-intracellulare-complex, 
kan de algehele activiteit tegen dit pathogeen 
worden gewijzigd. Alternatieven voor 
claritromycine, zoals azitromycine, moeten
beschouwd.

↑14-OH
claritromycine

Efavirenz ↓ Efavirenz Geschikte doses voor deze combinatie zijn 
niet vastgesteld.

ethinyl estradiol Ethinylestradiol Orale anticonceptiva en andere hormonale
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en norethindron ↓ norethindron anticonceptiemethoden mogen niet worden 
gebruikt als de enige methode om
anticonceptie bij vrouwen die nevirapine 
gebruiken, aangezien nevirapine de 
plasmaspiegels van deze geneesmiddelen kan 
verlagen. Een alternatieve of aanvullende 
anticonceptiemethode wordt aanbevolen.

Fluconazol Nevirapine Vanwege het risico op verhoogde blootstelling 
aan nevirapine, is voorzichtigheid geboden bij 
gelijktijdige toediening en dienen patiënten 
nauwlettend te worden gecontroleerd op met 
nevirapine samenhangende bijwerkingen.

Indinavir Indinavir Geschikte doses voor deze combinatie zijn 
niet vastgesteld, maar een verhoging van de 
dosering van indinavir kan zijn:
verplicht.

Ketoconazol ↓ Ketoconazol Nevirapine en ketoconazol mogen niet 
gelijktijdig worden toegediend, omdat 
verlagingen van de plasmaconcentraties van 
ketoconazol de werkzaamheid van het 
geneesmiddel kunnen verminderen.

Lopinavir/Ritonavir Lopinavir Een dosisverhoging van lopinavir/ritonavir tot 
533/133 mg tweemaal daags met voedsel wordt 
aanbevolen in combinatie met nevirapine.

methadon ↓ Methadona Methadonspiegels kunnen verlaagd zijn; 
verhoogde doseringen kunnen nodig zijn om 
symptomen van opiaat te voorkomen
opname. Methadon onderhouden patiënten die 
met nevirapinetherapie beginnen, moeten worden 
gecontroleerd op tekenen van ontwenning en de 
dosis methadon moet dienovereenkomstig 
worden aangepast.

Nelfinavir Nelfinavir M8
metaboliet

De juiste dosis voor nelfinavir in 
combinatie met nevirapine, met 
betrekking tot veiligheid en 
werkzaamheid, is niet vastgesteld.

Nelfinavir Cmin
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Rifabutine Rifabutine Rifabutine en zijn metabolietconcentraties 
waren matig verhoogd. Vanwege de hoge 
interindividuele variabiliteit kunnen sommige 
patiënten echter een grote toename van de 
blootstelling aan rifabutine ervaren en lopen ze 
mogelijk een hoger risico op rifabutinetoxiciteit. 
Daarom is voorzichtigheid geboden bij 
gelijktijdige
administratie.

rifampicijn Nevirapine Nevirapine en rifampicine dienen niet gelijktijdig te 

worden toegediend, omdat verlagingen van de 

plasmaconcentraties van nevirapine de werkzaamheid 

van het geneesmiddel kunnen verminderen. Artsen die 

patiënten moeten behandelen die gelijktijdig met 

tuberculose zijn geïnfecteerd en die een nevirapine-

bevattend regime gebruiken, kunnen in plaats daarvan 

rifabutine gebruiken.

Saquinavir Saquinavir De juiste doses voor deze combinatie zijn 
niet vastgesteld, maar een verhoging van de 
dosering van saquinavir kan nodig zijn.

aGebaseerd op meldingen van narcotisch ontwenningssyndroom bij patiënten die gelijktijdig met nevirapine 
en methadon werden behandeld, en bewijs van verlaagde plasmaconcentraties van methadon

Tabel 5: Mogelijke geneesmiddelinteracties: voorzichtig gebruiken, dosisaanpassing van 
gelijktijdig toegediend geneesmiddel kan nodig zijn vanwege mogelijke afname van klinisch effect

Voorbeelden van geneesmiddelen waarbij de plasmaconcentraties kunnen worden verlaagd 
door gelijktijdige toediening met nevirapine

Medicijnklasse Voorbeelden van medicijnen

Antiaritmica Amiodaron, disopyramide, lidocaïne

Anticonvulsiva Carbamazepine, clonazepam, ethosuximide

antischimmelmiddelen itraconazol
Calciumkanaalblokkers Diltiazem, nifedipine, verapamil

chemotherapie bij kanker Cyclofosfamide
Ergot-alkaloïden ergotamine

Immunosuppressiva Cyclosporine, tacrolimus, sirolimus

beweeglijkheid agenten Cisapride

Opiaatagonisten fentanyl
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Voorbeelden van geneesmiddelen waarbij plasmaconcentraties kunnen worden verhoogd door 
gelijktijdige toediening met nevirapine

antitrombotica Warfarine
Potentieel effect op antistolling. Controle van de 
antistollingsniveaus wordt aanbevolen.

CARCINOGENENE, MUTAGENESE, VERMINDERING VAN DE VRUCHTBAARHEID Lamivudine:
Langdurige carcinogeniteitsstudies met lamivudine bij muizen en ratten toonden geen bewijs van 
carcinogeen potentieel bij blootstellingen tot 10 keer (muizen) en 58 keer (ratten) die waargenomen bij 
mensen bij de aanbevolen therapeutische dosis voor HIV-infectie. Lamivudine was niet actief in een 
microbiële mutageniteitsscreening of eenin vitro celtransformatietest, maar bleek zwakin vitro
mutagene activiteit in een cytogenetische test met behulp van gekweekte menselijke lymfocyten en in 
de muislymfoomtest. Lamivudine toonde echter geen bewijs vanin vivogenotoxische activiteit bij de 
rat bij orale doses tot 2.000 mg/kg, waarbij plasmaspiegels worden geproduceerd die 35 tot 45 keer 
hoger zijn dan die bij mensen bij de aanbevolen dosis voor HIV-infectie. In een onderzoek naar 
reproductieve prestaties bleek dat lamivudine, toegediend aan ratten in doses tot 4.000 mg/kg/dag, 
plasmaspiegels produceerde die 47 tot 70 keer hoger waren dan die bij mensen, geen bewijs van 
verminderde vruchtbaarheid en geen effect op de overleving, groei en ontwikkeling aan het licht 
bracht. tot het spenen van het nageslacht.

Stavudine: In carcinogeniteitsstudies van 2 jaar bij muizen en ratten was stavudine niet-carcinogeen 
in doses die een blootstelling (AUC) opleverden van respectievelijk 39 en 168 maal de menselijke 
blootstelling bij de aanbevolen klinische dosis. Goedaardige en kwaadaardige levertumoren bij muizen 
en ratten en kwaadaardige urineblaastumoren bij mannelijke ratten kwamen voor bij 
blootstellingsniveaus van 250 (muizen) en 732 (ratten) maal de menselijke blootstelling bij de 
aanbevolen klinische dosis.

Stavudine was niet mutageen in de Ames-, E. coli-reverse-mutatie- of CHO/HGPRT-tests voor 
voorwaartse genmutatie van zoogdiercellen, met en zonder metabole activering. Stavudine 
leverde positieve resultaten op in dein vitromenselijke lymfocytenclastogenese en 
muisfibroblasttesten, en in dein vivomuis micronucleus-test. In dein vitro stavudine verhoogde 
de frequentie van chromosoomafwijkingen in menselijke lymfocyten (concentraties van 25 tot 
250 mcg/ml, zonder metabolische activering) en verhoogde de frequentie van getransformeerde 
foci in fibroblastcellen van muizen (concentraties van 25 tot 2500 mcg/ml, met en zonder 
metabolische activering). In dein vivomicronucleus-assay was stavudine clastogeen in 
beenmergcellen na orale toediening van stavudine aan muizen in doseringen van 600 tot 2000 
mg/kg/dag gedurende 3 dagen. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor verminderde 
vruchtbaarheid bij ratten met blootstellingen (gebaseerd op Cmax) tot 216 maal die 
waargenomen na een klinische dosering van 1 mg/kg/dag.

Nevirapine:Lang-term carcinogeniteitsonderzoeken bij muizen en ratten werden uitgevoerd met 
nevirapine. Muizen kregen gedurende twee jaar 0, 50, 375 of 750 mg/kg/dag toegediend. Hepatocellulaire 
adenomen en carcinomen waren verhoogd bij alle doses bij mannen en bij de twee hoge doses bij vrouwen. 
In onderzoeken waarbij ratten gedurende twee jaar nevirapine kregen toegediend in doses van 0, 3,5, 17,5 
of 35 mg/kg/dag, werd een toename van hepatocellulaire adenomen gezien bij mannetjes bij alle doses en 
bij vrouwtjes bij de hoge dosis. De systemische blootstelling (gebaseerd
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op AUC's) bij alle doses in de twee dierstudies lager waren dan die gemeten bij mensen bij de 200 mg 
tweemaal daags dosis. Het mechanisme van het carcinogene potentieel is niet bekend. In genetische 
toxicologische tests vertoonde nevirapine echter geen bewijs van mutagene of clastogene activiteit in 
een batterij vanin vitroenin vivostudies. Deze omvatten microbiële testen voor genmutatie (Ames: 
Salmonella-stammen enE coli), zoogdiercelgenmutatietest (CHO/HGPRT), cytogenetische testen met 
behulp van een ovariumcellijn van een Chinese hamster en een micronucleustest van het beenmerg 
van muizen na orale toediening. Gezien het ontbreken van genotoxische activiteit van nevirapine, is de 
relevantie voor de mens van hepatocellulaire neoplasmata bij met nevirapine behandelde muizen en 
ratten niet bekend. In reproductietoxiciteitsstudies werden aanwijzingen voor verminderde 
vruchtbaarheid gezien bij vrouwelijke ratten bij doses die een systemische blootstelling geven, 
gebaseerd op de AUC, die ongeveer gelijk is aan die geleverd bij de aanbevolen klinische dosis 
nevirapine.

ZWANGERSCHAP:Zwangerschap Categorie C
Lamivudine, stavudine en nevirapine zijn allemaal ingedeeld in categorie C. Er zijn geen adequate en 
goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Lamivudine, Stavudine en Nevirapine 
Tabletten mogen alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als de mogelijke voordelen 
opwegen tegen de mogelijke risico's.

Lamivudine:Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij ratten en konijnen bij oraal toegediende doses 
tot respectievelijk 4.000 mg/kg/dag en 1.000 mg/kg/dag, waarbij plasmaspiegels werden geproduceerd tot 
ongeveer 35 keer die voor de volwassen hiv-dosis. Er werden geen aanwijzingen voor teratogeniteit door 
lamivudine waargenomen. Bewijs van vroege embryonale letaliteit werd waargenomen bij konijnen bij 
blootstellingsniveaus die vergelijkbaar waren met die waargenomen bij mensen, maar er waren geen 
aanwijzingen voor dit effect bij ratten bij blootstellingsniveaus tot 35 keer die bij mensen. Onderzoeken bij 
drachtige ratten en konijnen hebben aangetoond dat lamivudine via de placenta op de foetus wordt 
overgedragen.

In 2 klinische onderzoeken in Zuid-Afrika werden farmacokinetische metingen uitgevoerd op monsters 
van zwangere vrouwen die lamivudine kregen vanaf week 38 van de zwangerschap (10 vrouwen die 
150 mg tweemaal daags kregen in combinatie met zidovudine en 10 vrouwen die lamivudine 300 mg 
tweemaal daags kregen zonder andere antiretrovirale middelen) of vanaf week 36 van de 
zwangerschap (16 vrouwen die lamivudine 150 mg tweemaal daags in combinatie met zidovudine 
kregen). Deze onderzoeken waren niet opgezet of opgezet om informatie over de werkzaamheid te 
verschaffen. De farmacokinetiek van lamivudine bij zwangere vrouwen was vergelijkbaar met die 
verkregen na de geboorte en bij niet-zwangere volwassenen. De concentraties van lamivudine waren 
over het algemeen vergelijkbaar in serummonsters van moeders, pasgeborenen en navelstrengbloed. 
Bij een subgroep van proefpersonen van wie vruchtwatermonsters werden verkregen na natuurlijke 
breuk van de vliezen, varieerden de vruchtwaterconcentraties van lamivudine van 1,2 tot 2,5 mcg/ml 
(150 mg tweemaal daags) en 2,1 tot 5,2 mcg/ml (300 mg tweemaal daags) en waren typisch hoger dan 
2 keer de maternale serumniveaus. Zie de sectie ONGEWENSTE REACTIES voor de beperkte 
veiligheidsinformatie over de late zwangerschap die beschikbaar is uit deze onderzoeken. Lamivudine 
mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als de mogelijke voordelen opwegen tegen de 
risico's.

Strides Arcolab Limited 2007 Pagina 33 van 56



Stavudine:Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij ratten en konijnen met blootstellingen (gebaseerd 
op Cmax) tot respectievelijk 399 en 183 keer hoger dan wat werd gezien bij een klinische dosering van 1 mg/
kg/dag en er zijn geen aanwijzingen voor teratogeniteit gebleken. De incidentie bij foetussen van een 
veelvoorkomende skeletvariatie, niet-geossificeerde of onvolledige ossificatie van sternebra, was verhoogd 
bij ratten bij 399 maal menselijke blootstelling, terwijl er geen effect werd waargenomen bij 216 maal 
menselijke blootstelling. Een licht verlies na implantatie werd waargenomen bij 216 keer de blootstelling bij 
de mens, zonder effect bij ongeveer 135 keer de blootstelling bij de mens. Een toename van de vroege 
neonatale mortaliteit bij ratten (geboorte tot een leeftijd van 4 dagen) trad op bij 399 maal de blootstelling 
bij de mens, terwijl de overleving van pasgeborenen niet werd beïnvloed bij ongeveer 135 maal de 
blootstelling bij de mens. Een onderzoek bij ratten toonde aan dat stavudine via de placenta naar de foetus 
wordt overgebracht. De concentratie in foetaal weefsel was ongeveer de helft van de concentratie in 
maternaal plasma. Reproductiestudies bij dieren zijn niet altijd voorspellend voor de menselijke reactie.

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken naar stavudine bij zwangere vrouwen. 
Stavudine mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het mogelijke voordeel opweegt tegen 
het mogelijke risico.

Fatale lactaatacidose is gemeld bij zwangere vrouwen die de combinatie van stavudine en 
didanosine met andere antiretrovirale middelen kregen. Het is onduidelijk of zwangerschap het 
risico op lactaatacidose/hepatische steatosesyndroom verhoogt, gemeld bij niet-zwangere 
personen die nucleoside-analogen krijgen. Zorgverleners die zorgen voor met hiv geïnfecteerde 
zwangere vrouwen die stavudine krijgen, moeten alert zijn op een vroege diagnose van 
lactaatacidose/leversteatosesyndroom.

Nevirapine:Er werd geen waarneembare teratogeniteit gedetecteerd in reproductieonderzoeken uitgevoerd bij 
drachtige ratten en konijnen. Bij ratten trad een significante afname van het lichaamsgewicht van de foetus op bij 
doses die een systemische blootstelling opleverden die ongeveer 50% hoger was, gebaseerd op de AUC, dan die 
waargenomen bij de aanbevolen klinische dosis voor de mens.

De maternale en ontwikkelingsdoseringen zonder waarneembaar effect bij ratten en konijnen produceerden 
systemische blootstellingen die respectievelijk ongeveer gelijk aan of ongeveer 50% hoger waren dan die 
waargenomen bij de aanbevolen dagelijkse dosis voor de mens, gebaseerd op de AUC. Ernstige 
leveraandoeningen, waaronder fatale gevallen, zijn gemeld bij zwangere vrouwen die chronische 

nevirapinetherapie kregen als onderdeel van een combinatiebehandeling van HIV-1-infectie. Het is 
onduidelijk of zwangerschap het reeds verhoogde risico dat wordt waargenomen bij niet-zwangere vrouwen 
vergroot (zie WAARSCHUWING ).

MOEDERS DIE BORSTVOEDING GEVEN

De Centers for Disease Control and Prevention bevelen aan dat met HIV geïnfecteerde moeders hun 
baby's geen borstvoeding geven om het risico van postnatale overdracht van HIV-infectie te 
vermijden. Bovendien dienen moeders, vanwege de kans op ernstige bijwerkingen bij zuigelingen die 
borstvoeding krijgen, te worden geïnstrueerd geen borstvoeding te geven als zij Lamivudine, Stavudine en 
Nevirapine Tabletten krijgen.

Lamivudine: Een onderzoek bij zogende ratten die 45 mg/kg lamivudine kregen toegediend, toonde 
aan dat de lamivudineconcentraties in melk iets hoger waren dan die in plasma. Lamivudine
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wordt ook uitgescheiden in de moedermelk. Moedermelkmonsters verkregen van 20 moeders 
die lamivudine monotherapie (300 mg tweemaal daags) of combinatietherapie (150 mg 
lamivudine tweemaal daags en 300 mg zidovudine tweemaal daags) kregen, vertoonden 
meetbare concentraties van lamivudine.

Stavudine: Studies bij zogende ratten hebben aangetoond dat stavudine wordt uitgescheiden in de melk. 
Hoewel het niet bekend is of stavudine wordt uitgescheiden in de moedermelk, bestaat de kans op 
bijwerkingen van stavudine bij zuigelingen die borstvoeding geven.

Nevirapine: Nevirapine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

PEDIATRISCH GEBRUIK:
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten worden aanbevolen bij pediatrische patiënten
> 12 jaar en met een gewicht van ≥50 kg.

GERIATRISCH GEBRUIK:
Klinische onderzoeken met lamivudine, stavudine en nevirapine omvatten niet voldoende 
aantallen patiënten van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere 
patiënten. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, 
gezien de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige 
ziekte of andere medicamenteuze behandeling. Omdat Lamivudine, Stavudine en Nevirapine 
Tabletten een vaste-dosiscombinatie zijn, mag het niet worden voorgeschreven aan patiënten die 
dosisverlaging nodig hebben of een nierfunctiestoornis hebben met een CrCL <50 ml/min.

Stavudine
Omdat oudere patiënten een grotere kans hebben op een verminderde nierfunctie, kan het nuttig zijn 
om de nierfunctie te controleren.

In een Expanded Access-programma voor monotherapie voor patiënten met gevorderde hiv-infectie werden 
perifere neuropathie of perifere neuropathische symptomen waargenomen bij 15/40 (38%) oudere 
patiënten die tweemaal daags 40 mg kregen en 8/51 (16%) oudere patiënten die tweemaal daags 20 mg 
kregen dagelijks. Van de ongeveer 12.000 patiënten die deelnamen aan het Expanded Access Program, 
ontwikkelden zich perifere neuropathie of perifere neuropathische symptomen bij 30% van de patiënten die 
tweemaal daags 40 mg kregen en 25% van de patiënten die tweemaal daags 20 mg kregen. Oudere 
patiënten moeten nauwlettend worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van perifere neuropathie.

ONGEWENSTE REACTIES
Bijwerkingen van lamivudine, stavudine en nevirapine kunnen worden verwacht bij het gebruik van 
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten. De bijwerkingen die zijn gemeld met lamivudine, 
stavudine en nevirapine worden hieronder weergegeven.

Lamivudine (volwassenen)
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Klinische onderzoeken bij hiv:Geselecteerde klinische bijwerkingen met een frequentie van ≥5% tijdens 
behandeling met lamivudine 150 mg tweemaal daags plus RETROVIR 200 mg driemaal daags in vergelijking 
met zidovudine worden vermeld in Tabel 6.

Tabel 6: Geselecteerde klinische bijwerkingen (> 5% frequentie) in vier gecontroleerde klinische 
onderzoeken

Lamivudine 150 mg
Tweemaal daags

plus RETROVIR
(n = 251)

RETROVIR *
(n = 230)Nadelige gebeurtenis

Lichaam als geheel

Hoofdpijn
Malaise & vermoeidheid

Koorts of koude rillingen

35%
27%
10%

27%
23%
12%

spijsvertering

Misselijkheid

Diarree
Misselijkheid en braken

Anorexia en/of verminderde 
eetlust Buikpijn
Buikkrampen
Dyspepsie

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

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

Zenuwstelsel
neuropathie
Slapeloosheid en andere slaapstoornissen 

Duizeligheid

Depressieve stoornissen

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

Ademhaling
Neustekens en symptomen 

Hoesten

20%
18%

11%
13%

Huid
Huiduitslag 9% 6%

Musculoskeletaal
Musculoskeletale pijn
Spierpijn
artralgie

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* Ofwel zidovudine monotherapie of zidovudine in combinatie met zalcitabine.

De typen en frequenties van klinische bijwerkingen die werden gemeld bij patiënten die eenmaal daags 300 
mg lamivudine of tweemaal daags 150 mg lamivudine kregen (in combinatieregimes met 3 geneesmiddelen 
in EPV20001 en EPV40001) waren vergelijkbaar. De meest voorkomende bijwerkingen in beide 
behandelingsgroepen waren misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid en/of malaise, hoofdpijn, dromen, 
slapeloosheid en andere slaapstoornissen en huiduitslag.
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Pancreatitis werd waargenomen bij 9 van de 2.613 volwassen patiënten (0,3%) die 
lamivudine kregen in de gecontroleerde klinische onderzoeken EPV20001, NUCA3001, 
NUCB3001, NUCA3002, NUCB3002 en B3007.

Geselecteerde laboratoriumafwijkingen die tijdens de therapie zijn waargenomen, zijn samengevat in Tabel 7.

Tabel 7: Frequenties van geselecteerde laboratoriumafwijkingen bij volwassenen in vier 24-weken 
surrogaat-eindpuntonderzoeken en een klinisch eindpuntonderzoek

Surrogaateindpunt van 24 weken
Onderzoeken *

Klinisch eindpunt
Studie *

Lamivudine
plus

Huidig
Therapie

Lamivudine
plus

RETROVIR

Placebo plus
Huidig

Therapie**/**

Testen

(Drempelwaarde)
RETROVIR

* * /*

Absoluut aantal neutrofielen 
(<750/mm3)

7,2% 5,4% 15% 13%

Hemoglobine (<8 g/dL) 2,9% 1,8% 2,2% 3,4%
Bloedplaatjes (<50.000/mm3) 0,4% 1,3% 2,8% 3,8%
ALT (>5 × ULN) 3,7% 3,6% 3,8% 1,9%
ASAT (>5 × ULN) 1,7% 1,8% 4% 2,1%
Bilirubine (>2,5 × ULN) 0,8% 0,4% ND ND
Amylase (>2 × ULN) 4,2% 1,5% 2,2% 1,1%
* De mediane duur van het onderzoek was 12 maanden.
* * /*Ofwel zidovudine monotherapie of zidovudine in combinatie met zalcitabine.
* * /**De huidige therapie was ofwel zidovudine, zidovudine plus didanosine of zidovudine plus zalcitabine. 
ULN = Bovengrens van normaal.
NL = Niet gedaan.

In kleine, ongecontroleerde onderzoeken waarin zwangere vrouwen lamivudine alleen of in 
combinatie met zidovudine kregen vanaf de laatste paar weken van de zwangerschap (zie 
VOORZORGSMAATREGELEN: Zwangerschap), gemelde bijwerkingen waren bloedarmoede, 
urineweginfecties en complicaties van arbeid en bevalling. Tijdens postmarketingervaring zijn 
leverfunctiestoornissen en pancreatitis gemeld bij vrouwen die lamivudine kregen in combinatie 
met andere antiretrovirale geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend of het 
risico op bijwerkingen geassocieerd met lamivudine veranderd is bij zwangere vrouwen in 
vergelijking met andere HIV-geïnfecteerde patiënten.

De frequenties van geselecteerde laboratoriumafwijkingen die werden gemeld bij patiënten die lamivudine 300 mg 
eenmaal daags of lamivudine 150 mg tweemaal daags kregen (in combinatieregimes met 3 geneesmiddelen) 
waren vergelijkbaar.

Lamivudine bij patiënten met chronische hepatitis B:In klinische onderzoeken naar chronische hepatitis 
B werd een lagere dosis lamivudine (100 mg per dag) gebruikt dan de dosis die werd gebruikt voor de 
behandeling van hiv. De meest voorkomende bijwerkingen met lamivudine versus placebo waren oor-, neus- 
en keelinfecties (25% versus 21%); malaise en vermoeidheid (24% versus 28%); en hoofdpijn (21%
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versus 21%), respectievelijk. De meest voorkomende laboratoriumafwijkingen die met lamivudine werden 
gemeld, waren verhoogd ALT, verhoogd serumlipase, verhoogd CPK en verhoogde leverfunctietests na de 
behandeling. Het ontstaan   van HBV-virusmutanten tijdens behandeling met lamivudine, geassocieerd met 
verminderde gevoeligheid voor geneesmiddelen en verminderde respons op de behandeling, werd ook 
gemeld (zie ook WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN). Raadpleeg de volledige 
voorschrijfinformatie voor EPIVIR-HBV-tabletten en orale oplossing voor meer informatie.

Geobserveerd tijdens klinische praktijk
Naast de bijwerkingen die in klinische onderzoeken zijn gemeld, zijn de volgende voorvallen vastgesteld 
tijdens het gebruik van lamivudine na goedkeuring. Omdat ze vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een 
populatie van onbekende omvang, kunnen schattingen van de frequentie niet worden gemaakt. Deze 
voorvallen zijn gekozen voor opname vanwege een combinatie van hun ernst, frequentie van rapportage of 
mogelijk causaal verband met lamivudine.
Lichaam als geheel: Herverdeling/ophoping van lichaamsvet (zie VOORZORGSMAATREGELEN: 
Herverdeling van vet).
spijsvertering: Stomatitis.
Endocrien en metabool: Hyperglykemie. 
Algemeen: Zwakheid.
Hemic en lymfatisch: Anemie (inclusief aplasie van zuivere rode bloedcellen en ernstige anemieën die 
voortschrijden tijdens de therapie), lymfadenopathie, splenomegalie.
Lever en pancreas: Melkzuuracidose en leversteatose, pancreatitis, exacerbatie van hepatitis B na de 
behandeling (zie WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN ).
overgevoeligheid: Anafylaxie, urticaria.
Musculoskeletaal: Spierzwakte, CPK-verhoging, rabdomyolyse. Zenuwachtig: 
Paresthesie, perifere neuropathie. Ademhaling: Abnormale ademgeluiden/
piepende ademhaling. Huid: Alopecia, huiduitslag, pruritus.

Stavudine(volwassenen)
Fatale lactaatacidose is opgetreden bij patiënten die werden behandeld met stavudine in combinatie 
met andere antiretrovirale middelen. Patiënten met verdenking op lactaatacidose dienen de 
behandeling met stavudine onmiddellijk te staken. Permanente stopzetting van stavudine moet 
worden overwogen bij patiënten met bevestigde lactaatacidose.

Behandeling met stavudine is zelden in verband gebracht met motorische zwakte, 
voornamelijk optredend bij lactaatacidose. Als zich motorische zwakte ontwikkelt, moet 
stavudine worden stopgezet.

Behandeling met stavudine is ook in verband gebracht met perifere sensorische neuropathie, die 
ernstig kan zijn, dosisafhankelijk is en vaker voorkomt bij patiënten die worden behandeld met andere 
geneesmiddelen die in verband zijn gebracht met neuropathie (waaronder didanosine), bij patiënten 
met gevorderde hiv-infectie of bij patiënten die eerder perifere neuropathie hebben gehad.

Patiënten moeten worden gecontroleerd op de ontwikkeling van neuropathie, die zich gewoonlijk 
manifesteert door gevoelloosheid, tintelingen of pijn in de voeten of handen. Stavudine-gerelateerde 
perifere neuropathie kan verdwijnen als de behandeling onmiddellijk wordt stopgezet. In sommige gevallen,

Strides Arcolab Limited 2007 Pagina 38 van 56



symptomen kunnen tijdelijk verergeren na stopzetting van de therapie. Als de symptomen 
volledig verdwijnen, kunnen patiënten hervatting van de behandeling met de helft van de dosis 
verdragen (zie DOSERING EN TOEDIENING ). Als de neuropathie terugkeert na hervatting, moet 
definitieve stopzetting van stavudine worden overwogen.

Wanneer stavudine wordt gebruikt in combinatie met andere middelen met vergelijkbare toxiciteiten, 
kan de incidentie van bijwerkingen hoger zijn dan wanneer stavudine alleen wordt gebruikt. 
Pancreatitis, perifere neuropathie en afwijkingen van de leverfunctie komen vaker voor bij patiënten 
die worden behandeld met de combinatie van stavudine en didanosine, met of zonder hydroxyureum. 
Fatale pancreatitis en hepatotoxiciteit kunnen vaker voorkomen bij patiënten die worden behandeld 
met stavudine in combinatie met didanosine en hydroxyureum (zie WAARSCHUWINGEN en 
VOORZORGSMAATREGELEN ).

Geselecteerde klinische bijwerkingen die optraden bij volwassen patiënten die stavudine kregen in een 
gecontroleerd monotherapie-onderzoek worden weergegeven in Tabel 8.

Tabel 8: Geselecteerde klinische bijwerkingen in monotherapie-
onderzoeka

Procent (%)

Bijwerkingen Stavudineb(40 mg
tweemaal daags)

(n=412)

Zidovudine (200 .)
mg 3 maal daags)

(n=402)

Hoofdpijn 54 49
Diarree 50 44
Perifere neurologische
Symptomen/neuropathie

52 39

Uitslag 40 35
Misselijkheid en overgeven 39 44

aElke ernst, ongeacht de relatie met het onderzoeksgeneesmiddel.
bMediane duur van de behandeling met stavudine = 79 weken; mediane duur van de behandeling met zidovudine = 53 weken.

Pancreatitis werd waargenomen bij 3 van de 412 volwassen patiënten die stavudine kregen in een 
gecontroleerd monotherapieonderzoek.

Geselecteerde klinische bijwerkingen die voorkwamen bij antiretroviraal-naïeve volwassen patiënten die 
stavudine kregen uit twee gecontroleerde combinatiestudies worden weergegeven in Tabel 9.

Tabel 9: Geselecteerde klinische bijwerkingenain 
combinatietherapiestudies

Procent (%)

Studie Studie 2b
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Stavudine +
lamivudine+

indinavir
(n=100c)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=102)

Stavudine +
didanosine+

indinavir
(n=102c)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=103)Bijwerkingen

Misselijkheid 43 63 53 67
Diarree 34 16 45 39
Hoofdpijn 25 26 46 37
Uitslag 18 13 30 18
braken 18 33 30 35
Perifere neurologische
Symptomen/neuropathie

8 7 21 10

aElke ernst, ongeacht de relatie met het studieregime
bIn onderzoek 2 werden twee drievoudige combinatieschema's vergeleken bij 205 nog niet eerder behandelde patiënten. Patiënten kregen ofwel 
stavudine (40 mg tweemaal daags) plus didanosine plus indinavir of zidovudine plus lamivudine plus indinavir
cDuur van de behandeling met stavudine = 48 weken.

Pancreatitis die de dood tot gevolg had, werd waargenomen bij patiënten die werden behandeld met 
stavudine plus didanosine, met of zonder hydroxyureum, in gecontroleerde klinische onderzoeken en in 
postmarketingrapporten.

Geselecteerde laboratoriumafwijkingen die in een gecontroleerd monotherapie-onderzoek zijn gemeld, worden 
weergegeven in tabel 10.

Tabel 10: Geselecteerde laboratoriumafwijkingen bij volwassenen in 

monotherapie-onderzoeka,b

Procent (%)

Stavudine (40 .)
mg tweemaal daags)

(n=412)

Zidovudine (200 .)
mg 3 maal daags)

(n=402)Parameter

ASAT (SGOT) (>5 x ULN) 11 10
ALT (SGPT) (>5 x ULN) 13 11
Amylase (≥1,4 x ULN) 14 13

aGegevens gepresenteerd voor patiënten voor wie laboratoriumevaluaties werden uitgevoerd
bMediane duur van de behandeling met stavudine = 79 weken; mediane duur van de behandeling met zidovudine = 53 weken. 
ULN = bovengrens van normaal.

Geselecteerde laboratoriumafwijkingen die zijn gemeld in twee-gecontroleerde combinatieonderzoeken worden 
gegeven in tabellen 11 en 12.

Tabel 11: Geselecteerde laboratoriumafwijkingen in twee 
combinatietherapieonderzoeken (graad 3-4)

Procent (%)
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Studie 1 Studie 2

Stavudine +
lamivudine+

indinavir
(n=100)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=102)

Stavudine +
didanosine+

indinavir
(n=102)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=103)Parameter

bilirubine
(>2,6 x ULN)

7 6 16 8

AST (SGOT)
(>5x ULN)

5 2 7 7

ALT (SGPT)
(>5x ULN)

6 2 8 5

GGT
(>5x ULN)

2 2 5 2

lipase
(>2x ULN)

6 3 5 5

Amylase
(>2x ULN)

4 <1 8 2

ULN = bovengrens van normaal.

Tabel 12: Geselecteerde laboratoriumafwijkingen in 2 
combinatietherapieonderzoeken (alle graden)

Procent (%)

Studie 1 Studie 2

Stavudine +
lamivudine+

indinavir
(n=100)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=102)

Stavudine +
didanosine+

indinavir
(n=102)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=103)Parameter

Totaal
bilirubine

65 60 68 55

AST
(SGOT)

42 20 53 20

ALT
(SGPT)

40 20 50 18

GGT 15 8 28 12
lipase 27 12 26 19
Amylase 21 19 31 17
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Geobserveerd tijdens klinische praktijk
De volgende gebeurtenissen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van stavudine na goedkeuring. 
Omdat ze vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende omvang, kunnen 
schattingen van de frequentie niet worden gemaakt. Deze voorvallen zijn gekozen voor opname 
vanwege hun ernst, frequentie van rapportage, causaal verband met stavudine of een combinatie van 
deze factoren.
Lichaam als geheel- buikpijn, allergische reactie, koude rillingen/koorts en herverdeling/
ophoping van lichaamsvet (zie VOORZORGSMAATREGELEN: Herverdeling van vet). 
Spijsverteringsstoornissen- anorexia.
Aandoeningen van de exocriene klieren- pancreatitis [inclusief gevallen met dodelijke afloop (zie 

WAARSCHUWINGEN)].

Hematologische aandoeningen- bloedarmoede, leukopenie en trombocytopenie. Lever-
symptomatische hyperlactatemie/lactaatacidose en leversteatose (zie 
WAARSCHUWINGEN), hepatitis en leverfalen.
Musculoskeletaal- spierpijn.
Zenuwstelsel- slapeloosheid, ernstige motorische zwakte (meestal gemeld bij lactaatacidose, 
zie WAARSCHUWINGEN).

Nevirapine:
De ernstigste bijwerkingen die in verband worden gebracht met nevirapine zijn hepatitis/
leverfalen, Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse en 
overgevoeligheidsreacties. Hepatitis/leverfalen kan worden geïsoleerd of gepaard gaan met 
tekenen van overgevoeligheid, waaronder ernstige huiduitslag of uitslag gepaard gaande met 
koorts, algemene malaise, vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn, blaren, orale laesies, 
conjunctivitis, gezichtsoedeem, eosinofilie, granulocytopenie, lymfadenopathie, of 
nierfunctiestoornis (zie WAARSCHUWINGEN).

volwassenen:

De meest voorkomende klinische toxiciteit van nevirapine is huiduitslag, die ernstig of levensbedreigend kan 
zijn (zie WAARSCHUWINGEN). Huiduitslag komt het vaakst voor binnen de eerste 6 weken van de 
behandeling. Huiduitslag is meestal een milde tot matige, maculopapulaire erythemateuze huiduitslag, met 
of zonder pruritus, op de romp, het gezicht en de ledematen. In gecontroleerde klinische onderzoeken 
werden graad 1 en 2 huiduitslag gemeld bij 13,3% van de patiënten die nevirapine kregen vergeleken met 
5,8% die placebo kregen tijdens de eerste 6 weken van de behandeling. Huiduitslag graad 3 en 4 werd 
gemeld bij 1,5% van de nevirapine-ontvangers vergeleken met 0,1% van de proefpersonen die placebo 
kregen. Vrouwen hebben doorgaans een hoger risico op het ontwikkelen van met nevirapine geassocieerde 
huiduitslag.

In gecontroleerde klinische onderzoeken traden symptomatische leveraandoeningen ongeacht de ernst op 
bij 4% (bereik 0% tot 11%) van de patiënten die nevirapine kregen en bij 1,2% van de patiënten in de 
controlegroepen. Vrouwelijk geslacht en hogere aantallen CD4+-cellen (>250 cellen/mm3bij vrouwen en >400 
cellen/mm3bij mannen) plaatsen patiënten met een verhoogd risico op deze voorvallen (zie 
WAARSCHUWINGEN).
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Asymptomatische transaminaseverhogingen (ASAT of ALT > 5X ULN) werden waargenomen bij 5,8% (bereik 
0% tot 9,2%) van de patiënten die nevirapine kregen en bij 5,5% van de patiënten in de controlegroepen. 
Gelijktijdige infectie met hepatitis B of C en/of verhoogde leverfunctietesten bij het begin van de 
behandeling met nevirapine gaan gepaard met een groter risico op latere symptomatische voorvallen (6 
weken of langer na het starten met nevirapine) en asymptomatische verhogingen van ASAT of ALAT.

Aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen van matige of ernstige intensiteit, waargenomen bij >2% van de patiënten 

die nevirapine kregen in placebogecontroleerde onderzoeken, worden weergegeven in Tabel 13.

Tabel 13: Percentage patiënten met matige of ernstige geneesmiddelgerelateerde voorvallen in 

placebogecontroleerde onderzoeken bij volwassenen

Proef 10901 Proeven 1037, 1038, 10462

Nevirapine
(n=1121)

Placebo
(n=1128)

Nevirapine
(n=253)

Placebo
(n=203)

Mediane blootstelling (weken) 58 52 28 28
Elke bijwerking 14,5% 11,1% 31,6% 13,3%

Uitslag 5.1 1.8 6.7 1.5
Misselijkheid 0,5 1.1 8.7 3.9
granulocytopenie 1.8 2.8 0,4 0
Hoofdpijn 0,7 0,4 3.6 0,5
Vermoeidheid 0.2 0.3 4.7 3.9
Diarree 0.2 0,8 2 0,5
Buikpijn 0.1 0,4 2 0
Spierpijn 0.2 0 1.2 2

1Achtergrondtherapie omvatte lamivudine voor alle patiënten en combinaties van NRTI's en PI's. Patiënten hadden CD4+-celtellingen <200 cellen/mm
3.
2Achtergrondtherapie omvatte zidovudine en zidovudine plus didanosine; Bij sommige patiënten werd nevirapine als monotherapie toegediend. 
Patiënten hadden een CD4+-celtelling > 200 cellen/mm3

Laboratoriumafwijkingen:Afwijkingen in leverfunctietesten (AST, ALT) werden vaker waargenomen 
bij patiënten die nevirapine kregen dan bij controlepersonen (Tabel 14). Asymptomatische 
verhogingen van GGT komen vaak voor, maar vormen geen contra-indicatie om de behandeling met 
nevirapine voort te zetten bij afwezigheid van verhogingen in andere leverfunctietesten. Andere 
laboratoriumafwijkingen (bilirubine, anemie, neutropenie, trombocytopenie) werden met 
vergelijkbare frequenties waargenomen in klinische onderzoeken waarin nevirapine- en 
controleregimes werden vergeleken (zie tabel 14).

Tabel 14: Percentage volwassen patiënten met laboratoriumafwijkingen

Proef 10901 Proeven 1037, 1038,
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10462

Nevirapine Placebo Nevirapine Placebo

Laboratoriumafwijking n=1121 n=128 n=253 n=203

Bloed samenstelling

SGPT (ALT) >250 E/L 5,3% 4,4% 14% 4%
SGOT (AST) >250 E/L 3.7 2,5 7.6 1.5
Bilirubine >2,5 mg/dL 1,7 2.2 1,7 1.5
hematologie

Hemoglobine <8 g/dL 3.2 4.1 0 0
Bloedplaatjes <50.000/mm3 1.3 1 0,4 1.5
Neutrofielen <750/mm3 13.3 13.5 3.6 1

1Achtergrondtherapie omvatte lamivudine voor alle patiënten en combinaties van NRTI's en PI's. Patiënten hadden CD4+-celtellingen 
<200 cellen/mm3.
2Achtergrondtherapie omvatte zidovudine en zidovudine plus didanosine; Bij sommige patiënten werd nevirapine als monotherapie 
toegediend. Patiënten hadden een CD4+-celtelling > 200 cellen/mm3.

Geobserveerd tijdens klinische praktijk
Naast de bijwerkingen die tijdens klinische onderzoeken zijn vastgesteld, zijn de volgende 
bijwerkingen gemeld bij het gebruik van nevirapine in de klinische praktijk:
Lichaam als geheel:koorts, slaperigheid, ontwenning van het medicijn (zie VOORZORGSMAATREGELEN:
Geneesmiddelinteracties), herverdeling/ophoping van lichaamsvet (zie VOORZORGSMAATREGELEN,Herverdeling 
van vet)
Gastro-intestinaal:braken
Lever en gal:geelzucht, fulminante en cholestatische hepatitis, levernecrose, 
leverfalen
hematologie:bloedarmoede, eosinofilie, neutropenie 
Musculoskeletaal: artralgie Neurologisch:paresthesie

Huid en aanhangsels:allergische reacties waaronder anafylaxie, angio-oedeem, bulleuze 
erupties, ulceratieve stomatitis en urticaria zijn allemaal gemeld. Daarnaast 
overgevoeligheidssyndroom en overgevoeligheidsreacties met huiduitslag geassocieerd 
met constitutionele bevindingen zoals koorts, blaarvorming, orale laesies, conjunctivitis, 
gezichtsoedeem, spier- of gewrichtspijn, algemene malaise, vermoeidheid of significante 
leverafwijkingen (zie WAARSCHUWINGEN) plus een of meer van het volgende: hepatitis, 
eosinofilie, granulocytopenie, lymfadenopathie en/of nierfunctiestoornis zijn gemeld bij het 
gebruik van nevirapine.

OVERDOSERING
Lamivudine:Er is geen antidotum bekend voor lamivudine. Er is één geval gemeld van een volwassene 
die 6 g lamivudine innam; er werden geen klinische tekenen of symptomen opgemerkt en de 
hematologische tests bleven normaal. In ACTG300 werden twee gevallen van overdosering bij 
kinderen gemeld. Eén geval was een enkele dosis van 7 mg/kg lamivudine; het tweede geval
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betrof het gebruik van 5 mg/kg lamivudine tweemaal daags gedurende 30 dagen. In beide gevallen werden 
geen klinische tekenen of symptomen opgemerkt. Omdat een verwaarloosbare hoeveelheid lamivudine 
werd verwijderd via (4-uurs) hemodialyse, continue ambulante peritoneale dialyse en geautomatiseerde 
peritoneale dialyse, is het niet bekend of continue hemodialyse klinisch voordeel zou opleveren bij een 
overdosis lamivudine. Als een overdosis optreedt, moet de patiënt worden gecontroleerd en zo nodig een 
standaard ondersteunende behandeling worden toegepast.

Stavudine:Ervaring met volwassenen die werden behandeld met 12 tot 24 maal de aanbevolen 
dagelijkse dosering, bracht geen acute toxiciteit aan het licht. Complicaties van chronische 
overdosering zijn onder meer perifere neuropathie en levertoxiciteit. Stavudine kan worden 
verwijderd door hemodialyse; de gemiddelde ± SD hemodialyseklaring van stavudine is 120 ± 18 ml/
min. Of stavudine wordt geëlimineerd door peritoneale dialyse is niet onderzocht.

Nevirapine:Er is geen antidotum bekend voor overdosering met nevirapine. Er zijn gevallen gemeld van 
overdosering met nevirapine in doses variërend van 800 tot 1800 mg per dag gedurende maximaal 15 
dagen. Patiënten hebben voorvallen ervaren zoals oedeem, erythema nodosum, vermoeidheid, koorts, 
hoofdpijn, slapeloosheid, misselijkheid, longinfiltraten, huiduitslag, duizeligheid, braken en gewichtsafname. 
Alle voorvallen verdwenen na stopzetting van de behandeling met nevirapine.

DOSERING EN ADMINISTRATIE 
volwassenen
Aanloopperiode (eerste 14 dagen dosering):
Een aanloopperiode van 14 dagen met eenmaal daags nevirapine is in verband gebracht met een lager 
risico op huiduitslag. Daarom wordt het volgende schema aanbevolen voor de eerste 14 dagen van 
dosering:

Voor volwassen patiënten ≥ 60 kg:Eén tablet lamivudine, stavudine en nevirapine, 150 mg/40 mg/
200 mg eenmaal per dag ingenomen, gevolgd door een dagelijkse orale dosis lamivudine 150 mg en 
stavudine 40 mg 12 uur later met een alternatieve formulering van deze geneesmiddelen.

Voor patiënten < 60 kg:Eén tablet van lamivudine, stavudine en nevirapine, 150 mg/30 mg/200 
mg eenmaal daags, gevolgd door een dagelijkse orale dosis van lamivudine 150 mg en stavudine 
30 mg 12 uur later.

Onderhoud:
Als de eerste 14 dagen van nevirapine worden verdragen zonder enige overgevoeligheidsreacties 
(bijv. uitslag, afwijkingen in leverfunctietesten; zie WAARSCHUWINGEN en 
VOORZORGSMAATREGELEN), is de aanbevolen orale onderhoudsdosering als volgt:

Voor patiënten ≥ 60 kg:Eén lamivudine-, stavudine- en nevirapine-tablet, 150 mg/40 mg/200 mg tweemaal 
daags ingenomen (met tussenpozen van 12 uur).

Voor patiënten <60 kg:Eén lamivudine-, stavudine- en nevirapine-tablet, 150 mg/30 mg/200 mg 
tweemaal daags ingenomen (met tussenpozen van 12 uur).
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Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten dienen met tussenpozen van 12 uur in nuchtere toestand te 
worden ingenomen.

Omdat Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten een tablet met een vaste dosiscombinatie zijn, mag 
het niet worden voorgeschreven aan patiënten die dosisaanpassing nodig hebben of aan patiënten die 
dosisbeperkende bijwerkingen ervaren.

Kindergeneeskunde

Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten 150 mg/30 mg/200 mg worden aanbevolen voor 
pediatrische patiënten > 12 jaar en met een gewicht ≥50 kg. Lamivudine, Stavudine en 
Nevirapine Tabletten 150 mg/40 mg/200 mg worden aanbevolen voor pediatrische patiënten > 
12 jaar en met een gewicht ≥ 60 kg.

Geriatrie
Hoewel er geen specifieke dosisaanpassingen worden aanbevolen, is voorzichtigheid geboden 
wanneer Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten worden toegediend aan geriatrische 
patiënten (> 65 jaar).

Toezicht houden

Patiënten moeten worden gecontroleerd op de ontwikkeling van perifere neuropathie, die gewoonlijk 
wordt gekenmerkt door gevoelloosheid, tintelingen of pijn in de voeten of handen. Als deze 
symptomen optreden, moet de behandeling met Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Accord worden 
onderbroken. Symptomen kunnen verdwijnen als de therapie onmiddellijk wordt stopgezet. Sommige 
patiënten kunnen een tijdelijke verergering van de symptomen ervaren na stopzetting van de 
behandeling.

Intensieve klinische en laboratoriummonitoring, inclusief leverfunctietesten, is essentieel bij 
baseline en tijdens de eerste 18 weken van de behandeling. De optimale frequentie van 
monitoring gedurende deze periode is niet vastgesteld. Sommige deskundigen bevelen klinische 
en laboratoriummonitoring vaker dan eens per maand aan, en in het bijzonder zou het 
monitoren van leverfunctietesten bij baseline, voorafgaand aan dosisverhoging en twee weken 
na dosisverhoging. Na de initiële periode van 18 weken dient tijdens de behandeling frequente 
klinische en laboratoriummonitoring te worden voortgezet. In sommige gevallen is 
leverbeschadiging verergerd ondanks stopzetting van de behandeling.

De behandeling met lamivudine, stavudine en nevirapine dient te worden gestaakt als patiënten ernstige 
huiduitslag krijgen of huiduitslag die gepaard gaat met constitutionele bevindingen. Bij patiënten die 
huiduitslag ervaren tijdens de 14-daagse aanloopperiode van 200 mg/dag, mag de dosis nevirapine niet 
worden verhoogd totdat de huiduitslag is verdwenen (zie WAARSCHUWINGEN). Lamivudine, Stavudine en 
Nevirapine Combinatietabletten kunnen hepatitis veroorzaken. Als klinische hepatitis optreedt, moet de 
behandeling met lamivudine, stavudine en nevirapine worden stopgezet. Start Lamivudine, Stavudine en 
Nevirapine Tabletten niet opnieuw na herstel (zie WAARSCHUWINGEN).
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Patiënten die de toediening van Lamivudine, Stavudine en Nevirapine gedurende meer dan 7 dagen 
onderbreken, moeten opnieuw beginnen met de aanbevolen 14-daagse aanvangsdosering van Lamivudine, 
Stavudine en Nevirapine Tabletten eenmaal daags, gevolgd door een dagelijkse dosis lamivudine en 
stavudine 12 uur later. Na 14 dagen mag de dagelijkse onderhoudsdosering met Lamivudine, Stavudine en 
Nevirapine Tabletten worden hervat.

Leverfunctiestoornis:Voorzichtigheid is geboden wanneer lamivudine, stavudine en 
nevirapine worden toegediend aan patiënten met een matige leverfunctiestoornis. 
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten mogen niet worden toegediend aan 
patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.

Nierfunctiestoornis:Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten worden niet aanbevolen voor 
patiënten met een creatinineklaring ≤ 50 ml/min.

Opmerking: Zidovudine in combinatie met Lamivudine, Nevirapine en Stavudine Tabletten wordt niet 
aanbevolen (ziePREVENTIEVE MAATREGELEN: Geneesmiddelinteracties). Didanosine in combinatie 
met Lamivudine, Nevirapine en Stavudine Combinatietabletten wordt niet aanbevolen (zie
Waarschuwingen en VOORZORGSMAATREGELEN).

HOE GELEVERD
Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten 150 mg/30 mg/200 mg zijn lichtroze en Lamivudine, 
Stavudine en Nevirapine Tabletten 150 mg/40 mg/200 mg zijn lichtgeel gekleurd. Beide 
sterktetabletten zijn ronde en platte tabletten met afgeschuinde randen met aan de ene kant SLN 
gegraveerd, vlak aan de andere kant. Tabletten worden geleverd in HDPE-container van 60.

Opslag:Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten dienen niet boven 25°C (77°F) te worden bewaard. 
Bescherm tegen licht. Bewaar in een goed gesloten container. Bewaar op een veilige plaats buiten het bereik 
van kinderen.

Gemaakt door:
STRIDES ARCOLAB LIMITED, 
BANGALORE,
INDI.
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ATTENTIE APOTHEKEN: Maak de “Medicatiegids” los en laat het product 

achterwege.

MEDICIJNGIDS

Lamivudine-, Stavudine- en Nevirapine-tabletten
(Lamivudine 150 mg, Stavudine 30 mg en Nevirapine 200 mg) 
(Lamivudine 150 mg, Stavudine 40 mg en Nevirapine 200 mg)

Algemene naam:Lamivudine/Stavudine/Nevirapine (lah MIH vue deen/STA vue deen / na VAIR a 
peen) tabletten.

Lees deze medicatiehandleiding voordat u begint met innemenLAMIVUDINE, STAVUDINE 
EN NEVIRAPINE TABLETTENen elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt omdat er nieuwe 
informatie kan zijn. Deze informatie vervangt niet het praten met uw arts. U en uw arts 
moeten bespreken:LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENwanneer u 
begint met het innemen van uw geneesmiddel en bij regelmatige controles. U moet tijdens 
het gebruik onder toezicht van een arts blijvenLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
COMBINATIETABLETTEN. U dient uw arts te raadplegen voordat u wijzigingen aanbrengt in 
uw medicatie, behalve in een van de hieronder beschreven bijzondere omstandigheden met 
betrekking tot huiduitslag of leverproblemen.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over LAMIVUDINE, 
STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN?
Uw arts zal u vertellen hoeveelLamivudine-, Nevirapine- en Stavudine-tabletten te nemen 
en hoe vaak u ze moet innemen?.Uw arts zal uw dosis bepalen op basis van uw 
lichaamsgewicht, nier- en leverfunctie.
NemenLamivudine-, Nevirapine- en Stavudine-tablettenprecies zoals geïnstrueerd. Neem niet meer in 
dan de arts u heeft voorgeschreven. Kijk goed op het etiket hoeveel u moet innemen en hoe vaak u moet 
innemen.

Uw arts zal u aanraden omLamivudine-, Nevirapine- en Stavudine-tablettenalleen 
tweemaal per dag als u een inloopperiode van twee weken heeft verdragen waarin u 
eenmaal daags pillen heeft gekregen die nevirapine 200 mg bevatten (samen met 
pillen die lamivudine en stavudine tweemaal daags bevatten).

Patiënten die LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN gebruiken, kunnen een ernstige 
leverziekte of huidreacties ontwikkelen die de dood tot gevolg kunnen hebben.Het risico op deze 
reacties is het grootst tijdens de eerste 18 weken van de behandeling, maar deze reacties kunnen ook later 
optreden.
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Leverreacties
Elke patiënt kan leverproblemen krijgen tijdens het gebruik van LAMIVUDINE, STAVUDINE 
EN NEVIRAPINE TABLETTEN. Vrouwen en patiënten die hogere CD4-tellingen hebben 
wanneer ze beginnen met de behandeling met LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTEN, hebben echter een grotere kans op het ontwikkelen van leverschade. Vrouwen 
met CD4-tellingen hoger dan 250 cellen/mm3lopen het grootste risico op deze 
gebeurtenissen. Als u een vrouw bent met CD4>250 cellen/mm3of een man met CD4>400   
cellen/mm3u mag niet beginnen met het innemen van LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTEN tenzij u en uw arts hebben besloten dat het voordeel hiervan 
opweegt tegen het risico. Leverproblemen gaan vaak gepaard met uitslag.

Patiënten startenLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENmet 
abnormale leverfunctietesten en patiënten met hepatitis B of C hebben een grotere 
kans om verdere verhogingen van leverfunctietesten te ontwikkelen na het starten
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENen tijdens de therapie.

In zeldzame gevallen hebben leverproblemen geleid tot leverfalen en kunnen leiden tot 
een levertransplantatie of overlijden. Als u één van de volgende symptomen van 
leverproblemen krijgt, stop dan met het innemen van LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE en neem onmiddellijk contact op met uw arts:

• algemeen ziek gevoel of "griepachtige" symptomen,

• vermoeidheid,

• misselijkheid (misselijk gevoel in uw maag),
• gebrek aan eetlust

• geel worden van uw huid of oogwit,
• donkere urine (theekleurig),
• bleke ontlasting (stoelgang),
• pijn, pijn of gevoeligheid voor aanraking aan uw rechterkant onder uw ribben.

Uw arts dient u tijdens de eerste 18 weken van de behandeling regelmatig te controleren en 
bloedonderzoek te doen om uw leverfunctie te controleren. Controles op leverproblemen moeten 
regelmatig worden voortgezet tijdens de behandeling met:LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTEN.

Verergering van hepatitis B-virusinfectie. Patiënten met een HBV-infectie die LAMIVUDINE, 
STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN gebruikenen dan stoppen, kunnen "opflakkeringen" 
van hun hepatitis krijgen. "Flare-up" is wanneer de ziekte plotseling op een slechtere manier 
terugkeert dan voorheen. Als u een HBV-infectie heeft, moet uw arts uw leverfunctie gedurende 
enkele maanden na het stoppen nauwlettend in de gaten houdenLAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTEN.Mogelijk moet u anti-HBV-medicatie nemen.

Strides Arcolab Limited 2007 Pagina 49 van 56



Gebruik met op interferon en ribavirine gebaseerde regimes.Verergering van de 
leverziekte (soms met de dood tot gevolg) is opgetreden bij patiënten die geïnfecteerd zijn 
met zowel hiv als hepatitis C die anti-hiv-geneesmiddelen gebruiken en die ook voor 
hepatitis C worden behandeld met interferon met of zonder ribavirine. Als je neemt
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENevenals interferon met of zonder 
ribavirine en u last krijgt van bijwerkingen, vertel dit dan aan uw arts.

Huidreacties
Huiduitslag is de meest voorkomende bijwerking van:LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTEN. De meeste huiduitslag treedt op in de eerste 6 weken van de behandeling. Bij een klein 
aantal patiëntenhuiduitslag kan ernstig zijn en de dood tot gevolg hebben.Daarom,als u 
huiduitslag krijgt met een van de volgende symptomen, stop dan met het gebruik van 
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN en bel onmiddellijk uw arts:

• algemeen ziek gevoel of "griepachtige" symptomen,

• koorts,

• spier- of gewrichtspijn,
• conjunctivitis (rode of ontstoken ogen, zoals "roze oog",
• blaren,
• zweertjes in de mond,

• zwelling van uw gezicht,
• vermoeidheid,

• een van de symptomen van leverproblemen die hierboven zijn besproken

Als uw arts u zegt te stoppen met de behandeling met LAMIVUDINE, STAVUDINE 
EN NEVIRAPINE TABLETTEN omdat u de hierboven beschreven ernstige lever- of 
huidreacties heeft gehad, neem dan nooit meer LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTEN in.

Melkzuuracidose
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENkan een aandoening veroorzaken die 
lactaatacidose wordt genoemd, samen met een vergrote lever. Symptomen van lactaatacidose 
kunnen zijn:

• zich erg zwak en moe voelen:
• misselijkheid, braken of ongewoon of onverwacht maagongemak;
• kortademigheid;
• zwakte in armen en benen.

Als u deze symptomen opmerkt of als uw medische toestand plotseling verandert, stop dan met het 
innemen van LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN en bel onmiddellijk uw arts.
Lactaatacidose is een medisch noodgeval dat in een ziekenhuis moet worden behandeld.

Deze zeldzame, maar ernstige bijwerking komt vaker voor bij vrouwen (inclusief zwangere vrouwen), 
patiënten met overgewicht en degenen die al een tijdje nucleosidegeneesmiddelen gebruiken.
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heel lang. Als u een leverziekte heeft, loopt u mogelijk ook meer risico om deze 
aandoening te krijgen. Terwijl u wordt behandeld metLAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTENzal uw arts u nauwlettend controleren op tekenen dat u mogelijk 
lactaatacidose ontwikkelt.

Pancreatitis

LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN kunnen pancreatitis veroorzaken,een 
gevaarlijke ontsteking van de alvleesklier. Het kan de dood veroorzaken. Vertel het uw arts meteen 
als u maagpijn, misselijkheid of braken krijgt. Dit kunnen tekenen zijn van pancreatitis.Laat uw 
arts weten of u ooit pancreatitis heeft gehad, regelmatig alcoholische dranken drinkt of galstenen 
heeft. Pancreatitis komt vaker voor bij patiënten met deze aandoeningen. Het is ook waarschijnlijker 
bij mensen met gevorderde hiv-ziekte, maar kan in elk ziektestadium voorkomen.

Dit zijn niet alle bijwerkingen vanLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTEN. (Zie de rubriek "Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van 
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN?”voor meer 
informatie.) Vertel het uw arts als u bijwerkingen heeft van:LAMIVUDINE, 
STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN.

Wat zijn LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN en waarvoor 
worden ze gebruikt?

LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENis een combinatie van drie geneesmiddelen - 
lamivudine, stavudine en nevirapine, die ook als afzonderlijke geneesmiddelen verkrijgbaar zijn en vaak 
worden gebruikt voor de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv).

Elke tablet vanLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 150 mg/30 mg/200 mg
bevat 150 mg lamivudine, 30 mg stavudine en 200 mg nevirapine.

Elke tablet vanLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 150 mg/40 mg/200 mg
bevat 150 mg lamivudine, 40 mg stavudine en 200 mg nevirapine.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENworden gebruikt voor de 
behandeling van HIV-infectie bij volwassenen.LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTENde hoeveelheid hiv-virus in het lichaam verminderen en het 
aantal CD4-cellen verhogen. CD4-cellen zijn een soort witte bloedcellen, die een 
belangrijke rol spelen bij het in stand houden van een gezond immuunsysteem om 
infecties te helpen bestrijden. Reactie op behandeling metLAMIVUDINE, STAVUDINE EN
NEVIRAPINE TABLETTENverschilt tussen patiënten. Het is erg belangrijk dat u onder de 
hoede van uw arts blijft. Uw arts wil mogelijk dat u tijdens de behandeling met dit 
medicijn bloedonderzoeken of andere medische evaluaties ondergaat om de effectiviteit 
en bijwerkingen te controleren.

Strides Arcolab Limited 2007 Pagina 51 van 56



• LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN genezen de hiv-
infectie of aids niet.Het is niet bekend of LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTEN u zullen helpen langer te leven of minder van de 
medische problemen te hebben die mensen met hiv of aids krijgen. Het is erg 
belangrijk dat u uw arts regelmatig bezoekt terwijl u LAMIVUDINE, STAVUDINE 
EN NEVIRAPINE TABLETTEN gebruikt.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN verlagen niet het risico om hiv 
door te geven aan andere mensen door seksueel contact, het delen van naalden of 
blootstelling aan uw bloed.Voor uw gezondheid en die van anderen is het belangrijk om 
altijd veilige seks te hebben door een latex- of polyurethaancondoom of een andere 
barrièremethode te gebruiken om de kans op seksueel contact met sperma, vaginale 
afscheidingen of bloed te verkleinen. Gebruik of deel nooit vuile naalden.

Wie mag LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN niet 
gebruiken?

Neem LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN niet in als::
• U bent allergisch voor een van de ingrediënten inLAMIVUDINE, STAVUDINE EN 

NEVIRAPINE TABLETTEN. Uw arts of apotheker kan u vertellen over de inactieve 
ingrediënten.

• Niet herstartenLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN als u 
ernstige bijwerkingen heeft gehad en daarvan hersteld bent, zoals ernstige 
lever- of huidreacties, bloedproblemen of lactaatacidose die zijn opgetreden 
toen uLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN of een van de 
afzonderlijke actieve ingrediënten.

• Niet aannemenLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENals u 
bepaalde medicijnen gebruikt. (Zie “Kan ik nog andere medicijnen gebruiken met? 
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN?” voor een lijst met 
medicijnen.)

• Gebruik deze geneesmiddelen niet als u niet met hiv bent geïnfecteerd.

Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten, 150 mg/30 mg/200 mg en 150 mg/40 mg/
200 mg, worden niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar en die minder dan 50 kg 
wegen.

Wat moet ik mijn arts vertellen voordat ik LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE-TABLETTEN inneem?

Voordat u begint met innemenLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTEN, vertel uw arts over al uw medische aandoeningen, ook als u:
• een leverziekte heeft of hepatitis heeft gehad
• een nierziekte hebben of dialyse ondergaan
• huidaandoeningen heeft, zoals uitslag
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• zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft

• Het is mogelijk dat u deze combinatie niet kunt gebruiken of dat u tijdens de behandeling speciale 
controle nodig heeft als u een van de bovengenoemde aandoeningen heeft.

• We weten niet ofLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN 
schadelijk zijn voor uw ongeboren baby. U en uw arts zullen moeten beslissen of: 
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENzijn geschikt voor u.

• Als u borstvoeding geeft,LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENkunnen via 
de moedermelk aan uw baby worden doorgegeven. Het is niet bekend of ze schadelijk kunnen 
zijn voor uw baby.

Hoe moet ik LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN gebruiken?
Uw arts zal u aanraden omLamivudine, Nevirapine en Stavudine tabletten tweemaal daags 
alleen als u een behandeling van 14 dagen met eenmaal daags ingenomen pillen met 200 
mg Nevirapine (samen met pillen met Lamivudine en Stavudine tweemaal daags) heeft 
verdragen. De periode van 14 dagen van eenmaal daags nevirapine vermindert het risico 
op het krijgen van ernstige huiduitslag.

volwassenen

NemenLamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten tweemaal daags op een lege maag.

Kindergeneeskunde

Lamivudine, Stavudine en Nevirapine Tabletten worden aanbevolen bij kinderen ouder dan 12 
jaar die meer dan of gelijk aan 50 kg wegen. Tabletten moeten tweemaal daags op een lege 
maag worden ingenomen.

Neem alle dosesLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN. Ontbrekende doses kunnen 
het virus moeilijker te behandelen maken. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten een dosis van 
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN, neem dan de vergeten dosis in zodra u 
eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de gemiste dosis niet in. Volg in 
plaats daarvan uw normale doseringsschema door de volgende dosis op het normale tijdstip in te 
nemen. Laat je nietLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN opraken.

Als u stopt met het innemen vanLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENlanger 
dan 7 dagen niet beginnen met het innemen van lamivudine, stavudine, nevirapine tabletten 
zonder uw arts te raadplegen. Als u vermoedt dat u te veel heeft ingenomenLAMIVUDINE, 
STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw plaatselijke 
antigifcentrum of eerste hulp.

Kan ik andere geneesmiddelen gebruiken met LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTEN?
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SindsLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENeen combinatie is van 
lamivudine, stavudine en nevirapine, neem dan geen geneesmiddelen die deze drie 
geneesmiddelen al bevatten.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENkunnen het effect van andere 
geneesmiddelen veranderen en andere geneesmiddelen kunnen het effect van 
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN. Vertel uw artsen en apothekers 
over:allemaalgeneesmiddelen die u gebruikt, waaronder niet-voorgeschreven 
geneesmiddelen, vitamines en kruidensupplementen.

• Doennietneem ketoconazol of rifampicine met?LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTEN

• Vertel het uw arts als u claritromycine, fluconazol, methadon of rifabutine gebruikt. 
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENis mogelijk niet geschikt voor u, 
of u moet zorgvuldig worden gecontroleerd.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENmag niet worden 
ingenomen met zalcitabine, hoge doses co-trimoxazol of injecties met ganciclovir of 
foscarnet, omdat lamivudine, een van de werkzame stoffen inLAMIVUDINE, 
STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENkunnen hiermee in wisselwerking staan.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENmag ook niet worden 
ingenomen met zidovudine en doxorubicine als stavudine, een van de werkzame 
stoffen inLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN kan de werking 
van deze geneesmiddelen verminderen.

• Het wordt aanbevolen om geen producten te gebruiken die sint-janskruid bevatten, 
omdat dit de hoeveelheid kan verminderenLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTENin je lichaam.

• Als u anticonceptiepillen gebruikt, moet u er niet op vertrouwen om zwangerschap 
te voorkomen. Ze werken mogelijk niet als uLAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTEN. Praat met uw arts over andere vormen van anticonceptie 
die u kunt gebruiken.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTEN?

Vermijd dingen te doen die HIV-infectie kunnen verspreiden, zoals:LAMIVUDINE, STAVUDINE EN 
NEVIRAPINE TABLETTENweerhoudt u er niet van om een   hiv-infectie door te geven aan anderen. 
Deel geen naalden, andere injectieapparatuur of persoonlijke spullen die bloed of lichaamsvloeistoffen 
kunnen bevatten, zoals tandenborstels en scheermesjes. Beoefen altijd veilige seks door een condoom 
van latex of polyurethaan te gebruiken om de kans op seksueel contact met sperma, vaginale 
afscheidingen of bloed te verkleinen.

De Centers for Disease Control and Prevention adviseert moeders met hiv geen borstvoeding te 
geven, zodat ze hiv niet via hun melk aan het kind doorgeven. Vraag uw arts naar de beste 
manier om uw baby te voeden.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
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LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENkan ernstige leverbeschadiging, 
huidreacties, pancreatitis en lactaatacidose veroorzaken die de dood tot gevolg kunnen hebben. 
Elke patiënt kan dergelijke bijwerkingen ervaren, maar sommige patiënten lopen meer risico dan 
andere. (Zie "Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten?"LAMIVUDINE, STAVUDINE 
EN NEVIRAPINE TABLETTEN?" aan het begin van deze medicatiehandleiding.)

LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN kunnen perifere neuropathie veroorzaken,een 
zenuwaandoening van de handen en voeten. Als deze aandoening niet snel wordt herkend, kan deze 
verergeren.Vertel het uw arts meteenals u aanhoudende gevoelloosheid, tintelingen, branderigheid of 
pijn in de voeten en/of handen heeft.

Andere vaak voorkomende bijwerkingen vanLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTENomvatten misselijkheid, vermoeidheid, koorts, hoofdpijn, braken, diarree, buikpijn, 
spierpijn en bloedaandoeningen.

Antiretrovirale combinatietherapie met lamivudine en stavudine kan verhoogde melkzuur- en 
suikerspiegels in het bloed, hyperlipemie (verhoogd vetgehalte in het bloed) en insulineresistentie 
veroorzaken.

Veranderingen in lichaamsvet zijn ook waargenomen bij sommige patiënten die antiretrovirale therapie 
kregen. De veranderingen kunnen een verhoogde hoeveelheid vet in de bovenrug en nek ("buffalo hump"), 
borst en rond de romp omvatten. Verlies van vet van de benen, armen en gezicht kan ook voorkomen. De 
oorzaak en gezondheidseffecten op lange termijn van deze aandoeningen zijn op dit moment niet bekend.

Deze lijst met bijwerkingen is niet compleet. Vraag uw arts of apotheker om meer 
informatie

Hoe bewaar ik LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTEN?

Bewaren bij kamertemperatuur, tussen 15°C-25°C (59°F-77°F). Gebruik het geneesmiddel niet meer na 
de vervaldatum op de verpakking. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Algemene informatie over LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTEN

Medicijnen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan die in een 
Medicatiewijzer vermeld staan. Gebruik nietLAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE 
TABLETTEN voor een aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef niet
LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE TABLETTENaan andere mensen, zelfs als ze 
dezelfde aandoening hebben als jij. Het kan hen schaden. Deze medicatiehandleiding vat de 
belangrijkste informatie samen over:LAMIVUDINE, STAVUDINE EN NEVIRAPINE
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TABLETTEN. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw arts. U kunt uw apotheker 
of arts om informatie vragen die is geschreven voor gezondheidswerkers.

Neem voor meer informatie contact op 
met Strides Arcolab Ltd
Bilekahalli, op. IIMB
Bannerghatta-weg,
Bangalore 560 076, India
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