
Stavudină și Lamivudină Tablete
RXnumai

AVERTIZARE
ACIDOZA LACTICĂ ȘI HEPATOMEGALIE SEVERĂ CU STEATOZĂ, INCLUSIV CAZURI LETALE, AU FOST RAPORTATE CU UTILIZAREA 
ANALOGILOR NUCLEOZIDI SINGURI SAU ÎN COMBINAȚIE, INCLUSIV STAVUDINĂ, LAMIVUDINĂ ȘI ALTE ANTIRETROVIRALE 
(VEZI AVERTIZĂRI).

ACIDOZA LACTICĂ LETALĂ A FOST SEGNATĂ LA FEMEILE ÎN CĂRĂ GRADICE CARE AU PRIMIT COMBINAREA DE STAVUDINĂ ȘI 
DIDANOSINĂ CU ALȚI AGENȚI ANTIRETROVIRALI. COMBINAȚIA DE STAVUDINĂ ȘI DIDANOSINĂ TREBUIE FOLOSITĂ CU 
PRECAUȚIE ÎN TIMPUL SARCINII ȘI ESTE RECOMANDĂ NUMAI DACĂ BENEFICII POTENȚIAL DEPĂȘEȘTE CLAR RISCUL 
POTENȚIAL (VEZI AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII: SARCINA).

PANCREATITA LETALĂ ȘI NEFATALĂ AU APARUT ÎN TIMPUL TERAPIEI CÂND STAVUDINA FĂCA PARTE DIN UN REGIM DE 
COMBINAȚIE CARE INCLUDEA DIDANOSINĂ, CU SAU FĂRĂ HIDROXIUREE, ATÂT ÎN TRATAMENT-NAIV, CÂT ÎN TRATAMENTUL 
CU EXPERIENȚĂ A PACIENȚILOR DEGRENAȚII DEGRENAȚII.

EXACCERBAȚII ACUTE SEVERE ALE HEPATITEI B AU FOST RAPORTATE LA PACIENȚI CARE SUNT COINFECTAȚI CU VIRUSUL 
HEPATITEI B (VHB) ȘI HIV ȘI AU ÎNTRUPUT LAMIVUDINA. FUNCȚIA HEPATICĂ TREBUIE MONITORIZAȚĂ ÎN APROAȘAT CU 
URMARARE ATĂ CLINICĂ, ȘI DE LABORATOR PENTRU CELE MÂN CÂTATE LUNI LA   PACIENȚII CARE ÎNTRERUPĂ LAMIVUDINA 
ȘI SUNT COINFECTAȚI CU HIV ȘI VHB. DACĂ ESTE NECESAR, INIȚIAREA TERAPIEI ANTI-HEPATITA B POATE FI GARANTATĂ 
(VEZI AVERTIZĂRI).

DESCRIERE

Stavudină și comprimatele de lamivudină sunt pentru administrare orală. Fiecare comprimat neacoperit conține ingrediente active 40 mg stavudină și 150 
mg lamivudină, iar ingredientele inactive celuloză microcristalină, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, oxid feric roșu, povidonă, stearat 
de magneziu și apă purificată.

Stavudina (d4T) este un analog nucleozidic sintetic al timidinei, activ împotriva virusului imunodeficienței umane (HIV).

Lamivudina (3TC) este un analog nucleozidic sintetic cu activitate împotriva HIV-1 și HBV.

Stavudină:Denumirea chimică a stavudinei este 2’, 3’-didehidro-3’-deoxitimidină. Stavudina are următoarea formulă structurală:

Stavudina este un solid cristalin alb până la aproape alb cu formula moleculară C10H12N2O4și o greutate moleculară de 224,22. Solubilitatea 
stavudinei la 23°C este de aproximativ 83 mg/mL în apă și 30 mg/mL în propilenglicol. Coeficientul de partiție n-octanol/apă al stavudinei la 
23°C este 0,144.

Lamivudină:Denumirea chimică a lamivudinei este (2R,cis)-4-amino-1-(2-hidroximetil-1,3-oxatiolan-5-il)-(1H)-pirimidin-2-onă. Lamivudina este 
enantiomerul (-) al unui analog dideoxi al citidinei. Lamivudina a mai fost denumită (-) 2′, 3′-dideoxi, 3′-tiacitidină. Are formula moleculară C8H11N3

O3S și   o greutate moleculară de 229,3. Are următoarea formulă structurală:

Lamivudina este un solid cristalin alb până la aproape alb, cu o solubilitate de aproximativ 70 mg/ml în apă la 20°C.
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MICROBIOLOGIE

MECANISM DE ACȚIUNE

Stavudină:Stavudina, un analog nucleozidic al timidinei, este fosforilată de kinazele celulare la metabolitul activ stavudină trifosfat. Stavudină 
trifosfat inhibă activitatea revers transcriptazei (RT) HIV-1 prin concurență cu substratul natural timidină trifosfat (K).i= 0,0083 până la 0,032 pM) și 
determinând terminarea lanțului ADN după încorporarea acestuia în ADN-ul viral. Stavudină trifosfat inhibă ADN polimerazele celulare β și γ și 
reduce semnificativ sinteza ADN-ului mitocondrial.

Lamivudină:Lamivudina este un analog nucleozidic sintetic. Intracelular, lamivudina este fosforilată la metabolitul său activ 5’-trifosfat, 
lamivudină trifosfat (3TC-TP). Principalul mod de acțiune al 3TC-TP este inhibarea transcriptazei inverse (RT) HIV-1 prin terminarea lanțului ADN 
după încorporarea analogului nucleotidic în ADN viral. 3TC -TP este un inhibitor slab al ADN polimerazei α, β și ADN polimerazei mitocondriale γ la 
mamifere.

SENSIBILITATE IN VITRO HIV

Stavudină:Thein vitroActivitatea antivirală a stavudinei a fost măsurată în celulele mononucleare din sângele periferic, celulele monocitare și 
liniile celulare limfoblastoide. Concentrația de medicament necesară pentru a inhiba replicarea HIV-1 cu 50% (IC50) a variat între 0,0009 și 4µM 
față de izolatele de laborator și clinice ale HIV-1. In vitro, stavudina a prezentat activitate aditivă la activitate antagonistă în asociere cu 
zidovudina. Stavudina în combinație cu abacavir, didanozină, tenofovir sau zalcitabină a prezentat un aditiv la activitatea sinergică anti-HIV-1. 
Ribavirina, la concentrațiile de 9-45 pM testate, a redus activitatea antiHIV-1 a stavudinei de 2,5 până la 5 ori. Relația dintre susceptibilitatea in 
vitro a HIV-1 la stavudină și inhibarea replicării HIV-1 la om nu a fost stabilită.

Lamivudină:Activitatea antivirală a lamivudinei împotriva HIV-1 a fost evaluată într-un număr de linii celulare (inclusiv monocite și limfocite din sângele 
periferic uman proaspăt) utilizând teste standard de sensibilitate. EC50valorile (50% concentrații eficiente) au fost în intervalul de la 0,003 la 15 μM (1 μM = 
0,23 mcg/mL). HIV de la subiecți naivi la terapie fără mutații asociate cu rezistența a dat EC mediană50valori de 0,426 μM (interval: 0,200 până la 2,007 μM) 
de la Virco (n = 93 de probe de bază din COLA40263) și 2,35 μM (1,44 până la 4,08 μM) de la Monogram Biosciences (n = 135 de eșantioane de referință de la 
ESS3000). CE50valorile lamivudinei împotriva diferitelor clade HIV-1 (AG) au variat între 0,001 și 0,120 μM și față de izolatele HIV-2 între 0,003 și 0,120 μM în 
celulele mononucleare din sângele periferic. Ribavirina (50 μM) a scăzut activitatea anti-HIV-1 a lamivudinei de 3,5 ori în celulele MT-4. În celulele MT-4 
infectate cu HIV-1, lamivudina în combinație cu zidovudină în diferite proporții a prezentat activitate antiretrovială sinergică.

REZISTENŢĂ

Stavudină:Au fost selectate izolate HIV-1 cu sensibilitate redusă la stavudinăin vitro(specifice tulpinii) și au fost obținute și de la pacienții tratați cu 
stavudină. Analiza fenotipică a izolatelor HIV-1 de la 61 de pacienți care au primit monoterapie prelungită (6-29 luni) cu stavudină a arătat că 
izolatele post-terapie de la patru pacienți au prezentat IC50valori de mai mult de 4 ori (interval de 7 până la 16 ori) mai mari decât sensibilitatea 
medie pretratament a izolatelor inițiale. Dintre acestea, izolatele HIV-1 de la un pacient au conținut mutațiile asociate rezistenței la zidovudină 
T215Y și K219E, iar izolatele de la un alt pacient au conținut mutația Q151M asociată rezistenței la mai multe nucleozide. Nu au fost detectate 
mutații în gena RT a izolatelor HIV-1 de la ceilalți doi pacienți. Baza genetică a modificărilor susceptibilității la stavudină nu a fost identificată.

Lamivudină:Variante rezistente la lamivudină ale HIV-1 au fost selectate culturi celulare. Analiza genotipică a arătat că rezistența s-a datorat unei substituții 
specifice de aminoacizi în transcriptaza inversă HIV-1 la codonul 184, schimbând reziduul de metionină fie în izoleucină, fie în valină (M 184 V/I).

Tulpinile HIV-1 rezistente atât la lamivudină, cât și la zidovudină au fost izolate de la pacienți. Sensibilitatea izolatelor clinice la lamivudină și zidovudină a 
fost monitorizată în studii clinice controlate. La pacienții cărora li se administrează monoterapie cu lamivudină sau terapie combinată cu lamivudină plus 
zidovudină, izolatele HIV-1 de la majoritatea pacienților au devenit rezistente fenotipic și genotipic la lamivudină în decurs de 12 săptămâni. La unii pacienţi 
cu virus rezistent la zidovudină la momentul iniţial, sensibilitatea fenotipică la zidovudină a fost restabilită după 12 săptămâni de tratament cu lamivudină şi 
zidovudină. Terapia combinată cu lamivudină plus zidovudină a întârziat apariția mutațiilor care conferă rezistență la zidovudină.

Mutațiile din motivul polimerazei HBV YMDD au fost asociate cu o susceptibilitate redusă a HBV la cultura de celule lamivudină. În studiile efectuate la 
pacienți non-infectați cu HIV cu hepatită cronică B, izolate de VHB cu mutații YMDD au fost detectate la unii pacienți cărora li s-a administrat lamivudină 
zilnic timp de 6 luni sau mai mult și au fost asociate cu dovezi de scădere a răspunsului la tratament; mutanți similari HBV au fost raportați la pacienții 
infectați cu HIV care au primit regimuri antiretrovirale care conțin lamivudină în prezența infecției concomitente cu virusul hepatitei B (vezi PRECAUȚII).

REZISTENTA ÎNcrucișată

Stavudină:A fost observată rezistență încrucișată între inhibitorii de revers transcriptază HIV-1. Mai multe studii au demonstrat că tratamentul 
prelungit cu stavudină poate selecta și/sau menține mutațiile asociate cu rezistența la zidovudină. Izolatele HIV-1 cu una sau mai multe mutații 
asociate rezistenței la zidovudină (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) au prezentat o susceptibilitate redusă la stavudină in vitro

Lamivudină:Mutanții HIV-1 rezistenți la lamivudină au fost rezistenți încrucișați la didanozină (ddI) și zalcitabină (ddC). La unii pacienţi trataţi cu 
zidovudină plus didanozină sau zalcitabină, au apărut izolate rezistente la inhibitori multipli de revers transcriptază, inclusiv lamivudină.

FARMACOLOGIE CLINICĂ
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Farmacocinetica la adulți:
Stavudină și Lamivudină Tablete:
Rata și gradul de absorbție a Stavudinei și Lamivudinei din comprimatele combinate a fost similară cu cea din capsulele Zerit® și, 
respectiv, comprimatele Epivir®, atunci când au fost administrate la voluntari sănătoși în stare de post. Efectul alimentelor asupra 
Stavudinei și Lamivudinei nu a fost evaluat.

Stavudină:Farmacocinetica stavudinei a fost evaluată la pacienții adulți și copii infectați cu HIV (Tabelele 1-3). Concentrațiile plasmatice maxime 
(Cmax) și aria de sub curba concentrației plasmatice-timp (ASC) au crescut proporțional cu doza atât după doze unice, cât și după doze multiple, 
cuprinse între 0,03 și 4 mg/kg. Nu a existat o acumulare semnificativă de stavudină cu administrare repetată la fiecare 6, 8 sau 12 ore.

ABSORBȚIA ȘI BIODISPONIBILITATEA
Stavudină:După administrarea orală, stavudina este absorbită rapid, concentrațiile plasmatice maxime aparând în decurs de 1 oră după administrare. 
Expunerea sistemică la stavudină este aceeași după administrare ca tableta sau capsulele sau soluția. Parametrii farmacocinetici la starea de echilibru ai 
stavudinei la adulții infectați cu HIV sunt prezentați în Tabelul 1.

Tabelul 1: Parametrii farmacocinetici la starea de echilibru ai stavudinei la adulții infectați cu HIV

Parametru Stavudină 40 mg BID 
Medie ± SD (n=8)

ASC (ng•h/mL)A 2568 ± 454
Cmax(ng/ml) 536 ± 146
Cmin(ng/ml) 8 ± 9

Ade la 0 la 24 de ore.
AUC = aria sub curbă peste 24 de ore. Cmax= 
concentrația plasmatică maximă. Cmin= 
concentrație plasmatică minimă sau minimă.

Lamivudină:Lamivudina a fost absorbită rapid după administrarea orală la pacienţii infectaţi cu HIV. Biodisponibilitatea absolută la 12 pacienți adulți a fost 
de 86% ± 16% (medie ± SD) pentru comprimatul de 150 mg și de 87% ± 13% pentru soluția orală. După administrarea orală a 2 mg/kg de două ori pe zi la 9 
adulți cu HIV, concentrația plasmatică maximă a lamivudinei (Cmax) a fost de 1,5 ± 0,5 mcg/ml (medie ± SD). Aria de sub curba concentrației plasmatice în 
funcție de timp (ASC) și Cmaxcrescut proporțional cu doza orală în intervalul de la 0,25 la 10 mg/kg. O formă de dozare de 25 mg de lamivudină a fost 
administrată oral la 12 pacienți asimptomatici, infectați cu HIV de 2 ori, o dată în stare de post și o dată cu alimente (1.099 kcal; 75 grame grăsimi, 34 grame 
proteine, 72 grame carbohidrați). Absorbția lamivudinei a fost mai lentă în starea de hrănire (Tmax: 3,2 ± 1,3 ore) comparativ cu starea de post (Tmax: 0,9 ± 0,3 
ore); Cmaxîn starea de hrănire a fost cu 40% ± 23% (SD medie) mai mică decât în   starea de post. Nu a existat o diferență semnificativă în ceea ce privește 
expunerea sistemică (ASC∞) în stările de hrănire și post; prin urmare, comprimatele de lamivudină și soluția orală pot fi administrate cu sau fără alimente. 
Rata de acumulare a lamivudinei la adulții asimptomatici seropozitivi cu funcție renală normală a fost de 1,50 după 15 zile de administrare orală a 2 mg/kg 
de două ori pe zi.

DISTRIBUȚIE

Stavudină:Legarea stavudinei de proteinele serice a fost neglijabilă în intervalul de concentrații de la 0,01 la 11,4 µg/mL. Stavudina se distribuie în mod egal 
între celulele roșii din sânge și plasmă. Volumul de distribuție este prezentat în Tabelul 2.

Tabelul 2: Parametrii farmacocinetici ai stavudinei la adulții infectați cu HIV: biodisponibilitate, distribuție și clearance
nParametru Media ± SD

Biodisponibilitate orală (%) 
Volumul de distribuție (L)A

Clearance-ul total al corpului (ml/min)A

Clearance oral aparent (ml/min)b

Clearance-ul renal (mL/min)a Timpul de 
înjumătățire prin eliminare, doză IV (h)A

Timp de înjumătățire prin eliminare, doză orală (h)b

Recuperarea urinară a stavudinei (% din doză)anunț

86,4 ± 18,2
46 ± 21
594 ± 164
560 ± 182c

237 ± 98
1,15 ± 0,35
1,6 ± 0,23
42 ± 14

25
44
44
113
39
44
8
39

Adupă o perfuzie IV de 1 oră.
bdupă o singură doză orală.
cpresupunând o greutate corporală de 70 kg.
dpeste 12-24 ore.

Lamivudină:The apparent volume of distribution after IV administration of lamivudine to 20 patients was 1.3 ± 0.4 L/kg, suggesting that 
lamivudine distributes into extra vascular spaces. Volume of distribution was independent of dose and did not correlate with body weight. 
Binding of lamivudine to human plasma proteins is low (<36%). In vitro studies showed that, over the concentration range of 0.1 to 100 mcg/mL, 
the amount of lamivudine associated with erythrocytes ranged from 53% to 57% and was independent of concentration.

METABOLISM / ELIMINATION

Stavudine: Soarta metabolică a stavudinei nu a fost elucidată la om. Eliminarea renală a reprezentat aproximativ 40% din clearance-ul total, 
indiferent de calea de administrare (Tabelul 2). Clearance-ul renal mediu a fost de aproximativ dublu față de clearance-ul creatininei endogen 
mediu, indicând o secreție tubulară activă în plus față de filtrarea glomerulară. Restul de 60% din medicament este probabil eliminat prin căi 
endogene.
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Lamivudină:Metabolizarea lamivudinei este o cale minoră de eliminare. La om, singurul metabolit cunoscut al lamivudinei este metabolitul trans-
sulfoxid. În decurs de 12 ore după o singură doză orală de lamivudină la 6 adulți infectați cu HIV, 5,2% ± 1,4% (media ± SD) din doză a fost 
excretată ca metabolit trans-sulfoxid în urină. Concentrațiile serice ale acestui metabolit nu au fost determinate.
Majoritatea lamivudinei este eliminată nemodificată în urină prin secreție cationică organică activă. La 9 subiecți sănătoși cărora li sa administrat o singură doză orală de 300 mg de 
lamivudină, clearance-ul renal a fost de 199,7 ± 56,9 ml/min (medie ± SD). La 20 de pacienți infectați cu HIV cărora li sa administrat o singură doză IV, clearance-ul renal a fost de 280,4 
± 75,2 ml/min (media ± SD), reprezentând 71% ± 16% (media ± SD) din clearance-ul total al lamivudinei. În majoritatea studiilor cu doză unică la pacienți infectați cu HIV, pacienți 
infectați cu VHB sau subiecți sănătoși cu prelevare de ser timp de 24 de ore după administrare, timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare (t½) observat a variat între 5 și 
7 ore. La pacienții infectați cu HIV, clearance-ul total a fost de 398,5 ± 69,1 ml/min (media ± SD). Clearance-ul oral și timpul de înjumătățire prin eliminare au fost independente de 
doză și greutate corporală într-un interval de dozare orală de la 0,25 la 10 mg/kg.

Efectul alimentelor asupra absorbției lamivudinei și stavudinei.

Efectul alimentelor asupra ratei și gradului de absorbție a comprimatelor combinate de Stavudină și Lamivudină nu a fost evaluat într-un studiu clinic. Prin 
urmare, comprimatele combinate de Stavudină și Lamivudină trebuie luate în condiții de repaus alimentar.

FARMACOCINETICA LA POPULAȚII SPECIALE

insuficiență renală:

Ajustarea dozei de stavudină sau lamivudină nu este posibilă cu această combinație de doză fixă. Prin urmare, Stavudină 
și Lamivudină Comprimatele nu sunt recomandate pacienților cu clearance al creatininei< 50 ml.min.

INSUFICIAȚIA HEPATICĂ
Stavudină:Farmacocinetica stavudinei nu a fost modificată la 5 pacienţi non-infectaţi cu HIV cu insuficienţă hepatică secundară cirozei 
(clasificarea Child-Pugh B sau C) după administrarea unei doze unice de 40 mg.

Lamivudină:Proprietățile farmacocinetice ale lamivudinei au fost determinate la adulții cu insuficiență hepatică. Parametrii farmacocinetici nu au 
fost modificați prin diminuarea funcției hepatice; prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei de lamivudină la pacienții cu insuficiență 
hepatică. Siguranța și eficacitatea lamivudinei nu au fost stabilite în prezența bolii hepatice decompensate.

Sarcina:Vezi PRECAUȚII: Sarcina
Nu sunt disponibile date privind farmacocinetica stavudinei și lamivudinei în timpul sarcinii.

Mamele care alăptează:Vezi PRECAUȚII: Mamele care alăptează

Stavudină:Nu sunt disponibile date privind farmacocinetica stavudinei la mamele care alăptează. Nu se știe dacă stavudina se excretă în laptele matern.

Lamivudină:Probele de lapte matern obținute de la 20 de mame care au primit lamivudină în monoterapie (300 mg de două ori pe zi) sau terapie combinată (150 mg 
lamivudină de două ori pe zi și 300 mg zidovudină de două ori pe zi) au avut concentrații măsurabile de lamivudină.

Pacienți pediatrici:
Farmacocinetica Stavudinei și Lamivudină Comprimate nu a fost studiată la copii și adolescenți. Deoarece este o combinație cu doză fixă   care nu poate fi 
ajustată pentru această populație de pacienți, Stavudină și Lamivudină Comprimate nu trebuie administrate la copii și adolescenți care cântăresc mai puțin 
de 60 kg sau care au vârsta mai mică de 12 ani.

Pacienți geriatrici:
Farmacocinetica Stavudinei și Lamivudină Comprimate nu a fost studiată la pacienții cu vârsta peste 65 de ani.

Gen
Stavudină și Lamivudină: Nu există diferențe semnificative de gen în farmacocinetica lamivudinei sau stavudinei.

Rasă
Stavudină și Lamivudină: Nu există diferențe rasiale semnificative în farmacocinetica lamivudinei sau a stavudinei.

INTERACȚII MEDICAMENTE
Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile medicamentoase cu Stavudină și Lamivudină Comprimate combinate.

Stavudină:Zidovudina inhibă competitiv fosforilarea intracelulară a stavudinei. Prin urmare, utilizarea zidovudinei în asociere cu stavudină 
trebuie evitată.

In vitrodatele indică faptul că fosforilarea stavudinei este inhibată la concentrații relevante de doxorubicină și ribavirină.

Stavudina nu inhibă izoformele majore ale citocromului P450 CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 și CYP3A4; prin urmare, este puțin probabil ca 
interacțiunile medicamentoase semnificative clinic să apară cu medicamentele metabolizate prin aceste căi.

Deoarece stavudina nu se leagă de proteine, nu este de așteptat să afecteze farmacocinetica medicamentelor legate de proteine.
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Tabelele 3 și 4 rezumă efectele asupra ASC și Cmax, cu un interval de încredere (IC) de 95% atunci când este disponibil, după administrarea concomitentă de 
stavudină cu didanozină, lamivudină și nelfinavir. Nu au fost observate interacțiuni farmacocinetice semnificative clinic.

Tabelul 3: Rezultatele studiilor privind interacțiunile medicamentoase cu stavudină: Efectele medicamentului administrat concomitent asupra
Stavudină plasmaticăAUC și CmaxValori

Medicament Dozarea stavudinei nA ASC al stavudinei (95%
CI)

Cmaxde Stavudine
(95% CI)

Didanozină, 100mg
q12h timp de 4 zile

40mg q12h pentru 4
zile

10 ↔ ↑17%

Lamivudină, 150mg
o singura doza

40mg o singura doza 18 ↔
(92,7-00,6%)

↑12% (100,3-126,1%)

Nelfinavir, 750mg q8h
timp de 56 de zile

30-40mg q12h pentru
56 de zile

8 ↔ ↔

↑ indică o creștere.

↔ indică nicio modificare sauRău crestere sau scadere de <10%.

APacienți infectați cu HIV.

Tabelul 4: Rezultatele studiilor privind interacțiunile medicamentoase cu stavudină: efectele stavudinei asupra co-
medicament administrat PlasmaAUC și CmaxValori

Medicament Dozarea stavudinei nA AUC de Co-
administrate

Medicament (IC 95%)

Cmaxde Co-
Medicamentul administrat

(95% CI)

Didanozină, 100mg q12h pentru
4 zile

40mg q12h timp de 4 zile 10 ↔ ↔

Lamivudină, 150mg singur
doza

40mg o singura doza 18 ↔
(90,5-107,6%)

↔
(87,1-110,6%)

Nelfinavir, 750mg q8h pentru 56
zile

30-40mg q12h timp de 56 de zile 8 ↔ ↔

↔ indică nicio modificare sauRău crestere sau scadere de <10%.

APacienți infectați cu HIV.

Lamivudină:Nu s-au observat modificări semnificative clinic ale farmacocineticii lamivudinei sau zidovudinei la 12 pacienţi adulţi asimptomatici infectaţi cu 
HIV cărora li sa administrat o singură doză de zidovudină (200 mg) în asociere cu doze multiple de lamivudină (300 mg la 12 ore).

Lamivudina și trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX) au fost administrate concomitent la 14 pacienți HIV pozitivi într-un studiu unic, deschis, 
randomizat, încrucișat. Fiecare pacient a primit tratament cu o doză unică de lamivudină de 300 mg și TMP 160 mg/SMX 800 mg o dată pe zi timp 
de 5 zile, cu administrarea concomitentă de lamivudină 300 mg cu a cincea doză într-un proiect încrucișat. Administrarea concomitentă de TMP/
SMX cu lamivudină a dus la o creștere cu 43% ± 23% (medie ± SD) a ASC lamivudinei, o scădere cu 29% ± 13% a clearance-ului oral al lamivudinei și 
o scădere de 30% ± 36% în clearance-ul renal al lamivudinei. Proprietățile farmacocinetice ale TMP și SMX nu au fost modificate prin 
administrarea concomitentă cu lamivudină. Lamivudina și zalcitabina pot inhiba fosforilarea intracelulară reciprocă. Prin urmare, nu se 
recomandă utilizarea lamivudinei în asociere cu zalcitabină. Nu a existat o interacțiune farmacocinetică semnificativă între lamivudină și 
interferon alfa într-un studiu pe 19 subiecți de sex masculin sănătoși.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Stavudină și Lamivudină Comprimatele în asociere cu alți agenți antiretrovirali sunt indicate pentru tratamentul infecției cu HIV-1 la pacienții care cântăresc 
≥60 kg și au vârsta de 12 ani sau mai mult.

CONTRAINDICAȚII
Comprimatul combinat cu doză fixă   de stavudină și lamivudină este contraindicat la pacienții cu hipersensibilitate semnificativă clinic la oricare dintre 
componentele conținute în comprimat.
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AVERTIZĂRI
Stavudină și Lamivudină Tabletenu trebuie administrat concomitent cu formulări care conțin oricare dintre cele două medicamente. Informațiile complete 
de prescriere pentru toți agenții care se iau în considerare pentru utilizare cu Stavudină și Lamivudină Comprimate trebuie consultate înainte de inițierea 
terapiei combinate cu Stavudină și Lamivudină Comprimate.

Stavudină și Lamivudină:

Acidoză lactică/hepatomegalie severă cu steatoză:
Acidoză lactică și hepatomegalie severă cu steatoză, inclusiv cazuri letale, au fost raportate cu utilizarea analogilor nucleozidici în monoterapie 
sau în asociere, inclusiv stavudină și alte antiretrovirale. Deși ratele relative ale acidozei lactice nu au fost evaluate în studii prospective bine 
controlate, studiile de cohortă longitudinale și studiile retrospective sugerează că acest eveniment rar poate fi asociat mai des cu combinațiile 
antiretrovirale care conțin stavudină. Sexul feminin, obezitatea și expunerea prelungită la nucleozide pot fi factori de risc. Acidoză lactică letală a 
fost raportată la femeile însărcinate care au primit combinația de stavudină și didanozină cu alți agenți antiretrovirali.

O atenție deosebită trebuie exercitată atunci când se administrează stavudină oricărui pacient cu factori de risc cunoscuți pentru boli hepatice; cu toate 
acestea, cazuri de acidoză lactică au fost raportate și la pacienți fără factori de risc cunoscuți. Oboseală generalizată, simptome digestive (greață, vărsături, 
dureri abdominale și scădere bruscă în greutate inexplicabilă); simptome respiratorii (tahipnee și dispnee); sau simptomele neurologice ar putea indica 
dezvoltarea sindromului de acidoză lactică.

Tratamentul cu stavudină trebuie suspendat la orice pacient care prezintă manifestări clinice sau de laborator care sugerează hiperlactatemie 
simptomatică, acidoză lactică sau hepatotoxicitate pronunțată (care poate include hepatomegalie și steatoză chiar și în absența creșterilor 
marcate ale transaminazelor).

Utilizați cu regimuri pe bază de interferon și ribavirină
Studiile in vitro au arătat că ribavirina poate reduce fosforilarea analogilor nucleozidici de pirimidină, cum ar fi stavudina. Deși nu s-a observat 
nicio dovadă a unei interacțiuni farmacocinetice sau farmacodinamice (de exemplu, pierderea supresiei virusologice HIV/VHC) atunci când 
ribavirina a fost administrată concomitent cu stavudină la pacienții infectați concomitent cu HIV/VHC, decompensarea hepatică (unele fatale) a 
apărut la HIV/VHC. pacienți co-infectați care primesc terapie antiretrovială combinată pentru HIV și interferon și ribavirină. Pacienții cărora li se 
administrează interferon cu sau fără ribavirină și stavudină trebuie monitorizați îndeaproape pentru toxicitățile asociate tratamentului, în special 
decompensarea hepatică. Întreruperea tratamentului cu stavudină trebuie considerată adecvată din punct de vedere medical. Reducerea dozei 
sau întreruperea tratamentului cu interferon, ribavirină,

Stavudină
Simptome neurologice:
Slăbiciune motorie a fost raportată rar la pacienții cărora li se administrează terapie antiretrovială combinată, inclusiv stavudină. Cele mai multe dintre 
aceste cazuri au apărut în contextul acidozei lactice. Evoluția slăbiciunii motorii poate imita prezentarea clinică a sindromului Guillain-Barre (inclusiv 
insuficiența respiratorie). Simptomele pot continua sau se pot agrava după întreruperea tratamentului.

Neuropatia periferică, manifestată prin amorțeală, furnicături sau durere la nivelul mâinilor sau picioarelor, a fost raportată la pacienții care au primit 
tratament cu stavudină. Neuropatia periferică a apărut mai frecvent la pacienții cu boală HIV avansată, antecedente de neuropatie sau tratament 
medicamentos neurotoxic concomitent, inclusiv didanozină (vezi REACȚII ADVERSE).

Insuficiență hepatică și toxicitate:Siguranța și eficacitatea stavudinei nu au fost stabilite la pacienții infectați cu HIV cu boală hepatică 
subiacentă semnificativă. În timpul terapiei antiretrovirale combinate, pacienții cu disfuncție hepatică preexistentă, inclusiv hepatită cronică 
activă, prezintă o frecvență crescută a anomaliilor funcției hepatice, inclusiv evenimente adverse hepatice severe și potențial letale și trebuie 
monitorizați conform practicii standard. Dacă există dovezi de agravare a bolii hepatice la astfel de pacienți, trebuie luată în considerare 
întreruperea sau întreruperea tratamentului.

Un risc crescut de hepatotoxicitate poate să apară la pacienții tratați cu stavudină în asociere cu didanozină și hidroxiuree, comparativ cu când stavudina este utilizată în 
monoterapie. La pacienţii cărora li sa administrat această combinaţie au avut loc decese atribuite hepatotoxicităţii. Pacienții tratați cu această combinație trebuie 
monitorizați îndeaproape pentru semne de toxicitate hepatică.

Pancreatita:

Pancreatita fatală și nefatală au apărut în timpul terapiei când stavudina făcea parte dintr-un regim combinat care includea didanozină, cu sau 
fără hidroxiuree, atât la pacienții naivi la tratament, cât și la pacienții cu experiență la tratament, indiferent de gradul de imunosupresie. 
Combinația de stavudină și didanozină (cu sau fără hidroxiuree) și orice alți agenți toxici pentru pancreas trebuie suspendată la pacienții cu 
suspiciune de pancreatită. Reintroducerea stavudinei după un diagnostic confirmat de pancreatită trebuie efectuată cu precauție deosebită și 
monitorizarea atentă a pacientului. Noul regim nu trebuie să conțină nici didanozină, nici hidroxiuree.

Lamivudină
Exacerbări post-tratament ale hepatitei:În studiile clinice efectuate la pacienți non-infectați cu HIV tratați cu lamivudină pentru hepatita cronică B, au 
apărut dovezi clinice și de laborator de exacerbări ale hepatitei după întreruperea tratamentului cu lamivudină. Aceste exacerbări au fost detectate în 
principal prin creșteri ale alanin transaminazei (ALT) serice, în plus față de reapariția ADN-ului virusului hepatitei B (HBV). Deși majoritatea evenimentelor 
par să fi fost autolimitate, în unele cazuri au fost raportate decese. Evenimente similare au fost raportate din experiența de după punerea pe piață după 
modificări de la regimurile de tratament HIV care conțin lamivudină la regimurile care nu conțin lamivudină la pacienții infectați atât cu HIV, cât și cu VHB. 
Relația cauzală cu întreruperea tratamentului cu lamivudină nu este cunoscută. Pacienții trebuie monitorizați îndeaproape, atât clinic, cât și de laborator, 
timp de cel puțin câteva luni după întreruperea tratamentului. Nu există dovezi suficiente pentru a determina dacă reinițializarea lamivudinei modifică 
cursul exacerbărilor hepatitei post-tratament.

Pancreatită
La copii și adolescenți cu antecedente de expunere la antiretroviral, antecedente de pancreatită sau alt factor de risc semnificativ al dezvoltării 
pancreatitei, lamivudina trebuie utilizată cu prudență. Tratamentul cu lamivudină trebuie întrerupt imediat dacă apar semne clinice, simptome 
sau anomalii de laborator care sugerează pancreatită. (vezi REACȚII ADVERSE).

Strides Arccolab Limited 2007



Diferențe importante între produsele care conțin lamivudină:
Comprimatele de lamivudină și stavudină conțin o doză mai mare din același ingredient activ (lamivudină) decât cea conținută în comprimatele EPIVIR-HBV 
și soluția orală. EPIVIR-HBV a fost dezvoltat pentru pacienții cu hepatită cronică B. Comprimatele de lamivudină și stavudină nu trebuie administrate 
concomitent cu EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM sau TRIZIVIR®.

PRECAUȚII

Stavudină și Lamivudină

Sindromul de reconstituire imunitară:Sindromul de reconstituire imună a fost raportat la pacienții tratați cu terapie antiretrovială combinată, 
inclusiv stavudină. În timpul fazei inițiale a tratamentului antiretroviral combinat, pacienții al căror sistem imunitar răspunde pot dezvolta un 
răspuns inflamator la infecții oportuniste indolente sau reziduale (cum ar fi infecția cu Mycobacterium avium, citomegalovirus, Pneumocystis 
jirovecipneumonia (PCP) sau tuberculoza), care poate necesita o evaluare suplimentară și tratament.

Redistribuirea grăsimilor:La pacienții cărora li se administrează terapie antiretrovială s-au observat creșterea grăsimii (cocoașă de bivol), pierderea 
periferică, pierderea feței, mărirea sânilor și „aspect cushingoid”. Mecanismul și consecințele pe termen lung ale acestor evenimente sunt momentan 
necunoscute. Nu a fost stabilită o relație cauzală.

Pacienți cu insuficiență renală:Stavudină și Lamivudină comprimatele nu sunt recomandate pacienților cu CrCL ≤ 50 ml/min sau pacienților 
aflați în hemodializă.

Dacă este necesară ajustarea dozei, Stavudină și Lamivudină Comprimate nu trebuie administrate deoarece comprimatul conține o combinație în 
doză fixă   de lamivudină și stavudină.

Lamivudină:

Pacienți cu HIV și virusul hepatitic B co-infecție:
Siguranța și eficacitatea lamivudinei nu au fost stabilite pentru tratamentul hepatitei cronice B la pacienții dublu infectați cu HIV și VHB. La 
pacienții non-infectați cu HIV tratați cu lamivudină pentru hepatita cronică B, a fost detectată apariția VHB rezistentă la lamivudină și a fost 
asociată cu scăderea răspunsului la tratament (a se vedea prospectul EPIVIR-HBV pentru informații suplimentare).

Apariția unor variante ale virusului hepatitei B asociate cu rezistența la lamivudină a fost raportată și la pacienții infectați cu HIV care au primit 
regimuri antiretrovirale care conțin lamivudină în prezența infecției concomitente cu virusul hepatitei B. Au fost raportate, de asemenea, 
exacerbări ale hepatitei după tratament (vezi AVERTIZĂRI).

INFORMAȚII PENTRU PACIENȚI

Stavudină și Lamivudină Tablete:
Comprimatele de stavudină și lamivudină sunt numai pentru ingerare orală.
Pacienții trebuie informați cu privire la importanța administrarii Stavudină și Lamivudină Comprimate pe o schemă regulată de dozare și pentru a evita dozele 
pierdute.

Pacienții trebuie avertizați că stavudină și comprimatele de lamivudină trebuie luate în condiții de repaus alimentar.

Pacienții trebuie informați că Stavudină și Lamivudină Comprimatele nu sunt un remediu pentru infecția cu HIV-1 și că pot continua să 
dobândească boli asociate cu infecția cu HIV-1, inclusiv infecții oportuniste. Aceștia trebuie avertizați că nu s-a demonstrat că această terapie 
combinată reduce riscul de transmitere a HIV-1 la alții prin contact sexual sau contaminare cu sânge.

Pacienții trebuie sfătuiți să rămână sub îngrijirea unui medic atunci când utilizează Stavudină și Lamivudină Tablete.

Pacienții trebuie informați că redistribuirea sau acumularea de grăsime corporală poate apărea la pacienții care primesc terapie antiretrovială și că cauza și efectele pe termen 
lung asupra sănătății ale acestor afecțiuni nu sunt cunoscute în acest moment.

Pacienții trebuie informați să ia Stavudină și Lamivudină Comprimate în fiecare zi, conform prescripției. Pacienții nu trebuie să modifice doza fără a consulta medicul. 
Dacă o doză este omisă, pacienții trebuie să ia următoarea doză cât mai curând posibil. Cu toate acestea, dacă o doză este omisă, pacientul nu trebuie să dubleze doza 
următoare. Pacienții trebuie sfătuiți să raporteze medicului lor utilizarea oricăror alte medicamente.

Stavudină:Pacienții trebuie informați cu privire la importanța recunoașterii precoce a simptomelor de hiperlactatemie simptomatică sau sindrom de 
acidoză lactică, care includ pierderea inexplicabilă în greutate, disconfort abdominal, greață, vărsături, oboseală, dispnee și slăbiciune motorie. Pacienții la 
care apar aceste simptome trebuie să solicite imediat asistență medicală. Poate fi necesară întreruperea terapiei.

Îngrijitorii copiilor mici care primesc terapie cu stavudină trebuie instruiți cu privire la detectarea și raportarea neuropatiei periferice.

Pacienții trebuie informați că o toxicitate importantă a stavudinei este neuropatia periferică. Pacienții trebuie să fie conștienți de faptul că neuropatia 
periferică se manifestă prin amorțeală, furnicături sau durere la mâini sau picioare și că aceste simptome trebuie raportate medicului lor. Pacienții trebuie 
sfătuiți că neuropatia periferică apare cu cea mai mare frecvență la pacienții cu boală HIV avansată sau cu antecedente de neuropatie periferică și că poate 
fi necesară întreruperea tratamentului cu stavudină dacă se dezvoltă toxicitate.

Pacienții trebuie informați că atunci când stavudina este utilizată în asociere cu alți agenți cu toxicități similare, incidența evenimentelor adverse poate fi mai 
mare decât atunci când stavudina este utilizată în monoterapie. Un risc crescut de pancreatită, care poate fi letal, poate să apară la pacienții tratați cu 
combinația de stavudină și didanozină, cu sau fără hidroxiuree. Pacienții tratați cu această combinație trebuie monitorizați îndeaproape
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simptome de pancreatită. Un risc crescut de hepatotoxicitate, care poate fi letal, poate apărea la pacienții tratați cu stavudină în asociere cu 
didanozină și hidroxiuree. Această combinație trebuie evitată.

Patients should be informed that stavudine is not a cure for HIV infection, and that they may continue to acquire illnesses associated with HIV infection, 
including opportunistic infections. Patients should be advised to remain under the care of a physician when using stavudine. They should be advised that 
stavudine therapy has not been shown to reduce the risk of transmission of HIV to others through sexual contact or blood contamination. Patients should 
be informed that the long-term effects of stavudine are unknown at this time.
Patients should be informed that redistribution or accumulation of body fat may occur in patients receiving antiretroviral therapy and that the cause and 
long-term health effects of these conditions are not known at this time.
Pacienții trebuie informați cu privire la importanța aderării la orice regim antiretroviral, inclusiv la cele care conțin stavudină.

Lamivudină:
Pacienții trebuie avertizați că Stavudină și Lamivudină Comprimatele conțin o doză mai mare din același ingredient activ (lamivudină) ca și 
comprimatele EPIVIR-HBV și soluția orală. Dacă se ia decizia de a include lamivudină în regimul de tratament HIV al unui pacient dublu infectat 
cu HIV și HBV, trebuie utilizate formularea și doza de lamivudină din Stavudină și Lamivudină Tablete (nu EPIVIR-HBV).

Pacienții infectați concomitent cu HIV și VHB trebuie informați că a apărut o deteriorare a bolii hepatice în unele cazuri când tratamentul cu lamivudină a 
fost întrerupt. Pacienții trebuie sfătuiți să discute cu medicul lor orice modificare a regimului. Pacienții trebuie avertizați că efectele pe termen lung ale 
lamivudinei nu sunt cunoscute în acest moment.

Părinții sau tutorii trebuie sfătuiți să monitorizeze pacienții copii pentru semne și simptome de pancreatită.

INTERACȚII MEDICAMENTE
Stavudină
fosforilarea stavudinei. Prin urmare, utilizarea zidovudinei în asociere cu stavudină trebuie evitată.
Datele in vitro indică faptul că fosforilarea stavudinei este, de asemenea, inhibată la concentrații relevante de doxorubicină și ribavirină. Semnificația clinică a acestor 
interacțiuni in vitro este necunoscută; prin urmare, utilizarea concomitentă a stavudinei cu oricare dintre aceste medicamente trebuie efectuată cu prudență. (Vezi 
AVERTISMENTĂRI.)

Vezi FARMACOLOGIE CLINICĂ: INTERACȚII MEDICAMENTE)Zidovudina poate inhiba competitiv intracelular

Lamivudină:Lamivudina este eliminată predominant prin urină prin secreție cationică organică activă. Trebuie luată în considerare posibilitatea interacțiunilor cu alte 
medicamente administrate concomitent, în special atunci când calea lor principală de eliminare este secreția renală activă prin sistemul de transport cationic organic 
(de exemplu, trimetoprim).
Sa demonstrat că TMP 160 mg/SMX 800 mg o dată pe zi crește expunerea la lamivudină (ASC) cu 43% (vezi FARMACOLOGIA CLINICĂ). Nu se recomandă 
modificarea dozei niciunui medicament. Nu există informații cu privire la efectul asupra farmacocineticii lamivudinei al dozelor mai mari de TMP/SMX, cum 
ar fi cele utilizate pentru tratarea pneumoniei cu Pneumocystis carinii. Nu sunt disponibile date privind interacțiunile cu alte medicamente care au 
mecanisme de clearance renal similare cu cele ale lamivudinei.
Lamivudina și zalcitabina pot inhiba fosforilarea intracelulară reciprocă. Prin urmare, utilizarea lamivudinei în asociere cu zalcitabină nu este 
recomandată.

CARCINOGENEZĂ, MUGENEZĂ, DETERMINAREA FERTILITĂȚII
Stavudină:În studiile de carcinogenitate de 2 ani la șoareci și șobolani, stavudina a fost necarcinogenă la doze care au produs expuneri (ASC) de 39 și, 
respectiv, de 168 ori, expunerea umană la doza clinică recomandată. Tumorile hepatice benigne și maligne la șoareci și șobolani și tumorile maligne ale 
vezicii urinare la șobolani masculi au apărut la niveluri de expunere de 250 (șoareci) și 732 (șobolani) de ori expunerea umană la doza clinică recomandată.

Stavudina nu a fost mutagenă în testele de mutație inversă Ames, E. coli sau mutația directă a genei de celule de mamifere CHO/HGPRT, cu și fără 
activare metabolică. Stavudina a produs rezultate pozitive în clastogeneza limfocitelor umane in vitro și testele de fibroblast la șoarece și în testul 
in vivo pentru micronucleu la șoarece. În testele in vitro, stavudina a crescut frecvența aberațiilor cromozomiale în limfocitele umane (concentrații 
de 25 până la 250 µg/ml, fără activare metabolică) și a crescut frecvența focarelor transformate în celulele fibroblaste de șoarece (concentrații de 
25 până la 2500 µg/ml). , cu și fără activare metabolică). În analiza micronucleului in vivo, stavudina a fost clastogenă în celulele măduvei osoase 
după administrarea orală de stavudină la șoareci la doze de 600 până la 2000 mg/kg/zi timp de 3 zile.
Nu s-au observat dovezi de afectare a fertilităţii la şobolanii cu expuneri (pe baza Cmax) de până la 216 ori mai mare decât cea observată în urma unei doze clinice de 1 
mg/kg/zi.

Lamivudină:Studiile de carcinogenitate pe termen lung cu lamivudină la șoareci și șobolani nu au arătat nicio dovadă de potențial carcinogen la 
expuneri de până la 10 ori (șoareci) și de 58 ori (șobolani) față de cele observate la om la doza terapeutică recomandată pentru infecția cu HIV. 
Lamivudina nu a fost activă într-un screening al mutagenității microbiene sau într-un test de transformare celulară in vitro, dar a arătat o 
activitate mutagenă in vitro slabă într-un test citogenetic folosind limfocite umane cultivate și în testul limfomului la șoarece. Cu toate acestea, 
lamivudina nu a evidențiat activitate genotoxică in vivo la șobolan la doze orale de până la 2000 mg/kg, producând niveluri plasmatice de 35 până 
la 45 de ori mai mari decât la om, la doza recomandată pentru infecția cu HIV. Într-un studiu privind performanța reproductivă, lamivudina a fost 
administrată la șobolani în doze de până la 4.000 mg/kg/zi, producând niveluri plasmatice de 47 până la 70 de ori mai mari decât la om,

SARCINA
Sarcina categoria C

Stavudina și Lamivudina sunt ambele clasificate în categoria C. Nu există studii adecvate și bine controlate la femeile gravide. Stavudină și 
Lamivudină Comprimatele trebuie utilizate în timpul sarcinii numai dacă beneficiile potențiale depășesc riscurile potențiale.

Stavudină:Au fost efectuate studii de reproducere la șobolani și iepuri cu expuneri (pe baza Cmax) de până la 399 și, respectiv, de 183 de ori față de cea 
observată la o doză clinică de 1 mg/kg/zi și nu au evidențiat nicio dovadă de teratogenitate. Incidența la fetuși a unei variații comune a scheletului, 
osificarea neosificată sau incompletă a sternebrei, a fost crescută la șobolani la expunerea umană de 399 de ori, în timp ce nu s-a observat niciun efect la 
expunerea umană de 216 ori. O uşoară pierdere după implantare a fost observată la 216 de ori expunerea umană, fără nici un efect observat la aproximativ 
135 de ori expunerea umană. O creștere a mortalității neonatale timpurii a șobolanului (de la naștere până la vârsta de 4 zile) a avut loc la 399 de ori 
expunerea umană, în timp ce supraviețuirea nou-născuților nu a fost afectată la aproximativ 135 de ori expunerea umană. Un studiu la șobolani a arătat că 
stavudina este transferată la făt prin placentă. Concentrația din țesutul fetal a fost de aproximativ jumătate din concentrația din plasma maternă. Studiile de 
reproducere la animale nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul uman.
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Nu există studii adecvate și bine controlate asupra stavudinei la femeile gravide. Stavudina trebuie utilizată în timpul sarcinii numai dacă 
beneficiul potențial justifică riscul potențial.

Acidoză lactică letală a fost raportată la femeile însărcinate care au primit combinația de stavudină și didanozină cu alți agenți antiretrovirali. Nu este clar 
dacă sarcina crește riscul de acidoză lactică/sindrom de steatoză hepatică raportat la persoanele care nu sunt însărcinate care primesc analogi nucleozidici 
(vezi AVERTIZĂRI: Acidoză lactică/Hepatomegalie severă cu steatoză). Combinația de stavudină și didanozină trebuie utilizată cu prudență în timpul sarcinii și 
este recomandată numai dacă beneficiul potențial depășește în mod clar riscul potențial. Furnizorii de servicii medicale care îngrijesc femeile gravide 
infectate cu HIV care primesc stavudină ar trebui să fie atenți pentru diagnosticarea precoce a sindromului de acidoză lactică/steatoză hepatică.

Lamivudină:Sarcina Categoria C. Studiile de reproducere au fost efectuate la șobolani și iepuri la doze administrate oral de până la 4000 mg/kg/zi și, 
respectiv, 1000 mg/kg/zi, producând niveluri plasmatice de până la aproximativ 35 de ori mai mari decât pentru doza HIV pentru adulți. Nu au fost 
observate dovezi de teratogenitate datorată lamivudinei. Dovezi ale letalității embrionare timpurii au fost observate la iepure la niveluri de expunere 
similare cu cele observate la om, dar nu a existat niciun indiciu al acestui efect la șobolan la niveluri de expunere de până la 35 de ori mai mari decât la om. 
Studiile la șobolani și iepuri gestante au arătat că lamivudina este transferată la făt prin placentă.

În 2 studii clinice efectuate în Africa de Sud, măsurătorile farmacocinetice au fost efectuate pe probe de la femei gravide care au primit lamivudină începând 
cu săptămâna 38 de gestație (10 femei care au primit 150 mg de două ori pe zi în asociere cu zidovudină și 10 care au primit lamivudină 300 mg de două ori 
pe zi fără alte antiretrovirale) sau începând cu săptămâna 36 de gestație (16 femei care au primit lamivudină 150 mg de două ori pe zi în asociere cu 
zidovudină). Aceste studii nu au fost concepute sau alimentate pentru a oferi informații despre eficacitate. Farmacocinetica lamivudinei la femeile gravide a 
fost similară cu cea obținută după naștere și la adulții care nu sunt gravide. Concentrațiile de lamivudină au fost în general similare în probele de ser 
materne, neonatale și din cordonul ombilical. La un subgrup de subiecți de la care au fost obținute probe de lichid amniotic în urma rupturii naturale a 
membranelor, concentrațiile de lamivudină în lichidul amniotic au variat între 1,2 și 2,5 mcg/mL (150 mg de două ori pe zi) și 2,1 până la 5,2 mcg/mL (300 
mg de două ori pe zi) și au fost de obicei mai mari de 2 ori nivelurile serice materne. Consultați secțiunea REACȚII ADVERSE pentru informațiile limitate 
privind siguranța la sfârșitul sarcinii disponibile din aceste studii. Lamivudina trebuie utilizată în timpul sarcinii numai dacă beneficiile potențiale depășesc 
riscurile

MAMA ALĂPTĂTĂ
Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă ca mamele infectate cu HIV să nu-și alăpteze copiii pentru a evita riscul 
transmiterii postnatale a HIV. Din cauza atât potențialul de transmitere a HIV, cât și potențialul de reacții adverse grave la sugarii care 
alăptează, mamele trebuie instruite să nu alăpteze dacă primesc Stavudină și Lamivudină Comprimate.

Stavudină:Studiile la șobolani care alăptează au demonstrat că stavudina este excretată în lapte. Deși nu se știe dacă stavudina se excretă în 
laptele uman, există potențialul de reacții adverse ale stavudinei la sugarii care alăptează.

Lamivudină:Un studiu la șobolani care alăptează cărora li s-a administrat 45 mg/kg de lamivudină a arătat că concentrațiile de lamivudină în lapte au fost ușor mai 
mari decât cele din plasmă. Lamivudina se excretă și în laptele uman. Probele de lapte matern obținute de la 20 de mame care au primit lamivudină în monoterapie 
(300 mg de două ori pe zi) sau terapie combinată (150 mg lamivudină de două ori pe zi și 300 mg zidovudină de două ori pe zi) au avut concentrații măsurabile de 
lamivudină.

UTILIZARE PEDIATRICA
Farmacocinetica Stavudinei și Lamivudină Comprimate nu a fost studiată la copii și adolescenți. Deoarece este o combinație cu doză fixă   care nu poate fi 
ajustată pentru această populație de pacienți, Stavudină și Lamivudină Comprimate nu trebuie administrate la copii și adolescenți care cântăresc mai puțin 
de 60 kg sau care au vârsta mai mică de 12 ani.

UTILIZARE GERIATRICĂ:
Studiile clinice cu stavudină și lamivudină nu au inclus un număr suficient de pacienți cu vârsta de 65 de ani și peste pentru a determina dacă aceștia răspund diferit 
față de pacienții mai tineri. În general, selectarea dozei pentru un pacient în vârstă trebuie să fie precaută, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, 
renale sau cardiace și a bolii concomitente sau a altor terapii medicamentoase. Deoarece Stavudină și Lamivudină Comprimatele sunt o combinație cu doză fixă, nu 
trebuie prescrisă pacienților care necesită reducerea dozei sau care au insuficiență renală cu CrCL <50 ml/min.

Stavudină
Deoarece pacienții vârstnici sunt mai susceptibili de a avea funcție renală scăzută, poate fi utilă monitorizarea funcției renale.

Într-un Program de acces extins în monoterapie pentru pacienții cu infecție HIV avansată, neuropatie periferică sau simptome neuropatice periferice au fost observate 
la 15/40 (38%) pacienți vârstnici care au primit 40 mg de două ori pe zi și 8/51 (16%) pacienți vârstnici care au primit 20 mg de două ori. zilnic. Din cei aproximativ 12.000 
de pacienți înscriși în Programul de acces extins, neuropatia periferică sau simptomele neuropatice periferice s-au dezvoltat la 30% dintre pacienții cărora li s-a 
administrat 40 mg de două ori pe zi și la 25% dintre pacienții cărora li sa administrat 20 mg de două ori pe zi. Pacienții vârstnici trebuie monitorizați îndeaproape pentru 
semne și simptome de neuropatie periferică.

REACTII ADVERSE
Reacțiile adverse raportate la Stavudină și Lamivudină pot fi de așteptat la utilizarea Stavudinei și Lamivudină Comprimate. Evenimentele adverse 
raportate cu Stavudină și Lamivudină sunt prezentate mai jos.

Stavudină:
La pacienţii trataţi cu stavudină în asociere cu alţi agenţi antiretrovirali a apărut acidoză lactică letală. Pacienții cu suspiciune de acidoză lactică 
trebuie să suspende imediat tratamentul cu stavudină. Întreruperea definitivă a stavudienului trebuie luată în considerare la pacienții cu acidoză 
lactică confirmată.

Terapia cu stavudină a fost rareori asociată cu slăbiciune motorie, care apare predominant în cadrul acidozei lactice. Dacă slăbiciune motorie
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se dezvoltă, tratamentul cu stavudină trebuie întrerupt.

Terapia cu stavudină a fost, de asemenea, asociată cu neuropatia senzorială periferică, care poate fi severă, este legată de doză și apare mai 
frecvent la pacienții tratați cu terapie medicamentoasă neurotoxică, inclusiv didanozină, la pacienții cu infecție HIV avansată sau la pacienții care 
au prezentat anterior neuropatie periferica.

Pacienții trebuie monitorizați pentru dezvoltarea neuropatiei, care se manifestă de obicei prin amorțeală, furnicături sau durere la nivelul picioarelor sau 
mâinilor. Neuropatia periferică legată de stavudină se poate rezolva dacă terapia este întreruptă prompt. În unele cazuri, simptomele se pot agrava 
temporar după întreruperea tratamentului. Dacă simptomele se rezolvă complet, pacienții pot tolera reluarea tratamentului la jumătate din doză (vezi 
DOZARE ȘI ADMINISTRARE). Dacă neuropatia reapare după reluare, trebuie luată în considerare întreruperea definitivă a stavudinei.

Când stavudina este utilizată în asociere cu alți agenți cu toxicități similare, incidența evenimentelor adverse poate fi mai mare decât atunci când 
stavudina este utilizată în monoterapie. Pancreatita, neuropatia periferică și anomaliile funcției hepatice apar mai frecvent la pacienții tratați cu 
combinația de stavudină și didanozină, cu sau fără hidroxiuree. Pancreatita fatală și hepatotoxicitatea pot apărea mai frecvent la pacienții tratați 
cu stavudină în asociere cu didanozină și hidroxiuree (vezi AVERTIZĂRI și PRECAUȚII).

Evenimentele adverse clinice selectate care au apărut la pacienții adulți cărora li s-a administrat stavudină (stavudină) într-un studiu controlat în monoterapie sunt prezentate în 
Tabelul 5.

Tabelul 5: Evenimente adverse clinice selectate într-un studiu cu monoterapie

Procent (%)
Stavudinăb

(40 mg de două ori pe 
zi) (n=412)

Zidovudina
(200 mg de 3 ori pe zi) 
(n=402)

Evenimente adverse

AOrice gravitate, indiferent de relația cu medicamentul studiat.

bDurata medie a tratamentului cu stavudină = 79 săptămâni; durata mediană a terapiei cu zidovudină = 53 săptămâni. Durere de 

cap

Diaree
54
50

49
44

Neurologic periferic
Simptome/Neuropatie 52 39

Eczemă

Greață și vărsături
40
39

35
44

Pancreatita a fost observată la 3 dintre cei 412 pacienți adulți cărora li s-a administrat stavudină într-un studiu controlat în monoterapie.
Evenimentele adverse clinice selectate care au apărut la pacienții adulți naivi cu medicamente antiretrovirale cărora li s-a administrat stavudină din două studii de combinație controlate sunt 
prezentate în Tabelul 6.
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Tabelul 6: Evenimente adverse clinice selectate în START 1 și START 2bStudii (terapie combinată)
Procent (%)
START 1 START 2b
Stavudină +
lamivudină +
indinavir
(n=100c)

zidovudină +
lamivudină +

Stavudină +
didanozină +

zidovudină +
lamivudină +

Evenimente adverse indinavir
(n=102)

indinavir
(n= 102c)

indinavir
(n=103)

AOrice gravitate, indiferent de relația cu regimul de studiu.
bSTART 2 a comparat două regimuri de triplă combinație la 205 pacienți naivi la tratament. Pacienții au primit stavudină (40 mg de două ori pe zi) plus 
didanozină plus indinavir sau zidovudină plus lamivudină plus indinavir.
cDurata tratamentului cu stavudină = 48 de săptămâni. 

Greaţă

Diaree
Durere de cap

Eczemă

Vărsături

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

Neurologic periferic
Simptome/Neuropatie 8 7 21 10

Pancreatita care a dus la deces a fost observată la pacienții tratați cu stavudină plus didanozină, cu sau fără hidroxiuree, în studii clinice controlate și în 
rapoartele de după punerea pe piață.
Anomaliile de laborator selectate raportate într-un studiu controlat cu monoterapie (Studiul AI455-019) sunt prezentate în Tabelul 10.

Tabelul 7: Anomalii selectate de laborator pentru adulți într-un studiu de monoterapiea,b

Procent (%)
Stavudină
(40 mg de două ori pe 
zi) (n=412)

zidovudină
(200 mg de 3 ori pe zi) 
(n=402)

Parametru

ADatele prezentate pentru pacienții cărora au fost efectuate evaluări de laborator.
bDurata medie a tratamentului cu stavudină = 79 săptămâni; durata mediană a terapiei cu zidovudină = 53 săptămâni. ULN = 

limita superioară a normalului.

AST (SGOT) (>5,0 x LSN) 
ALT (SGPT) (>5,0 x LSN) 
Amilază (≥1,4 x LSN)

11
13
14

10
11
13

Observat în timpul practicii clinice
Următoarele evenimente au fost identificate în timpul utilizării stavudinei după aprobare. Deoarece sunt raportate voluntar de la o populație de mărime 
necunoscută, estimări ale frecvenței nu pot fi făcute. Aceste evenimente au fost alese pentru includere din cauza gravității lor, a frecvenței de raportare, a 
legăturii cauzale cu stavudină sau a unei combinații a acestor factori.

Corpul ca întreg-dureri abdominale, reacție alergică, frisoane/febră și redistribuire/acumulare de grăsime corporală (vezi PRECAUȚII: Redistribuirea 
grăsimilor).
Tulburări digestive-anorexie.
Tulburări ale glandei exocrine–pancreatită inclusiv cazuri fatale (vezi AVERTIZĂRI)]. 
Tulburări hematologice-anemie, leucopenie, trombocitopenie și macrocitoză.
Ficat-acidoză lactică și steatoză hepatică și steatoză hepatică (vezi AVERTIZĂRI), hepatită și insuficiență hepatică. 
Musculo-scheletice-mialgie.
Sistem nervos-insomnie, slăbiciune motorie severă (raportată cel mai adesea în contextul acidozei lactice, vezi AVERTIZĂRI).

Lamivudină: studii clinice în HIV:

Adulti:Evenimentele adverse clinice selectate cu o frecvență ≥5% în timpul tratamentului cu lamivudină 150 mg de două ori pe zi plus zidovudină 200 mg de 3 ori pe zi 
comparativ cu zidovudină sunt enumerate în Tabelul 8.

Tabelul 8: SeEvenimente adverse clinice selectate (≥5% frecvență) în patru studii clinice controlate (A3001, A3002, B3001, B3002)
Lamivudină 150 mg
De doua ori pe zi

Plus zidovudina
(n = 251)

zidovudina *
(n = 230)Eveniment advers

Corpul ca întreg
Durere de cap

Stare de rău și oboseală

Febră sau frisoane

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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Digestiv
Greaţă
Diaree
Greață și vărsături
Anorexie și/sau scăderea poftei de mâncare 
Dureri abdominale
Crampe abdominale
Dispepsie

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

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

Sistem nervos
neuropatie
Insomnie și alte tulburări de somn 
Amețeli
Tulburări depresive

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

Respirator
Semne și simptome nazale 
Tuse

20%
18%

11%
13%

Piele
Iritatii ale pielii 9% 6%

Musculo-scheletice
Dureri musculo-scheletice
mialgie
Artralgie

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* Fie zidovudină în monoterapie, fie zidovudină în asociere cu zalcitabină.

Tipurile și frecvența reacțiilor adverse clinice raportate la pacienții cărora li s-a administrat lamivudină 300 mg o dată pe zi sau lamivudină 150 mg de două ori pe zi (în 
regimurile de combinație cu 3 medicamente în EPV 20001 și EPV 40001) au fost similare. Cele mai frecvente evenimente adverse în ambele grupuri de tratament au fost 
greața, amețelile, oboseala și/sau starea de rău, cefaleea, vise, insomnia și alte tulburări de somn și erupția cutanată.
Pancreatita a fost observată la 9 dintre cei 2613 pacienți adulți (0,3%) cărora li s-a administrat lamivudină în studiile clinice controlate EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 și B3007.

Anomaliile de laborator selectate observate în timpul terapiei sunt rezumate în Tabelul 9.

Tabelul 9: Frecvența unor anomalii de laborator selectate la adulți în patru studii de 24 de săptămâni cu efect surogat (A3001, A3002, 
B3001, B3002) și un studiu clinic de evaluare (B3007)

Studii de efect surogat pe 24 de 
săptămâni*

Obiectiv clinic
Studiu*

Lamivudină
Zidovudina

la care se adauga Lamivudină
plus Curent
Terapie

Placebo
Terapia curentă‡

la care se adauga

Test
(Nivel de prag) Zidovudina†

Numărul absolut de 
neutrofile (<750/mm3)
Hemoglobină (<8,0 g/dL)
Trombocite (>5,0 x 
LSN) ALT (>5,0 x LSN) 
AST (>5,0 x LSN)
Bilirubină (2,5 x LSN) 
Amilază (<2,0 x LSN)

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

2,9%
0,4%
3,7%
1,7%
0,8%
4,2%

1,8%
1,3%
3,6%
1,8%
0,4%
1,5%

2,2%
2,8%
3,8%
4,0%
ND
2,2%

3,4%
3,8%
1,9%
2,1%
ND
1,1%

*Durata medie a studiului a fost de 12 luni.
†Fie zidovudină în monoterapie, fie zidovudină în asociere cu zalcitabină.
‡Terapia curentă a fost fie zidovudină, zidovudină plus didanozină, fie zidovudină plus

zalcitabină.
ULN = Limita superioară a normalului 
ND = Nerealizat

În studiile mici, necontrolate, în care femeilor însărcinate li s-a administrat lamivudină în monoterapie sau în asociere cu zidovudină, începând cu ultimele 
săptămâni de sarcină, evenimentele adverse raportate au inclus anemie, infecții ale tractului urinar și complicații ale travaliului și nașterii. În experiența de 
după punerea pe piață, au fost raportate anomalii ale funcției hepatice și pancreatită la femeile care au primit lamivudină în asociere cu alte medicamente 
antiretrovirale în timpul sarcinii. Nu se știe dacă riscurile de evenimente adverse asociate cu lamivudină sunt modificate la femeile însărcinate în comparație 
cu alte paciente infectate cu HIV.

Pancreatita, care a fost fatală în unele cazuri, a fost observată la copii și adolescenți cu experiență în utilizarea nucleozidelor antiretrovirale care au primit 
lamivudină în monoterapie sau în asociere cu alți agenți antiretrovirali. Într-un studiu deschis de creștere a dozei (A2002), 14 pacienți (14%) au dezvoltat 
pancreatită în timpul tratamentului cu lamivudină în monoterapie. Trei dintre acești pacienți au murit din cauza complicațiilor pancreatitei. Într-un al doilea 
studiu deschis (A2005), 12 pacienți (18%) au dezvoltat pancreatită. În studiul ACTG300, pancreatita nu a fost observată la 236 de pacienţi randomizaţi la 
lamivudină plus zidovudină. Pancreatita a fost observată la 1 pacient din acest studiu care a primit lamivudină în mod deschis în asociere cu zidovudină şi 
ritonavir după întreruperea monoterapiei cu didanozină.

Lamivudină la pacienții cu hepatită cronică B:Studiile clinice în hepatita cronică B au utilizat o doză mai mică de lamivudină (100 mg pe zi) decât doza 
utilizată pentru tratarea HIV. Cele mai frecvente evenimente adverse cu lamivudină față de placebo au fost infecțiile urechilor, nasului și gâtului (25% față de 
21%); stare de rău și oboseală (24% față de 28%); și cefaleea (21% față de 21%), respectiv. Cele mai frecvente anomalii de laborator raportate cu lamivudină 
au fost creșterea ALT, creșterea lipazei serice, creșterea CPK și creșterea post-tratament a testelor funcției hepatice. A fost, de asemenea, raportată apariția 
mutanților virali VHB în timpul tratamentului cu lamivudină, asociată cu o susceptibilitate redusă la medicamente și un răspuns redus la tratament.
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Observat în timpul practicii clinice:În plus față de evenimentele adverse raportate din studiile clinice, următoarele evenimente au fost identificate în 
timpul utilizării lamivudinei după aprobare. Deoarece sunt raportate voluntar de la o populație de mărime necunoscută, estimări ale frecvenței nu pot fi 
făcute. Aceste evenimente au fost alese pentru includere datorită unei combinații între gravitatea lor, frecvența raportării sau potențiala legătură cauzală cu 
lamivudină.
Corpul ca întreg:Redistribuirea/acumularea de grăsime corporală. 
Digestiv:Stomatita.
Endocrin și metabolic:Hiperglicemie. 
General:Slăbiciune.
Hemic și limfatic:Anemie (inclusiv aplazie pură de celule roșii și anemii severe care progresează în terapie), limfadenopatie, splenomegalie. 
Hepatic și pancreatic:Acidoză lactică și steatoză hepatică, pancreatită, exacerbare post-tratament a hepatitei B. Hipersensibilitate:Anafilaxie, 
urticarie.
Musculo-scheletice:Slăbiciune musculară, creștere a CPK, rabdomioliză. Agitat:
Parestezii, neuropatie periferică. Respirator:Sunete anormale ale respirației/ 
șuierătoare. Piele:Alopecie, erupție cutanată, prurit.

Supradozaj
Stavudină:Experiența cu adulții tratați cu doza zilnică recomandată de 12 până la 24 de ori nu a evidențiat nicio toxicitate acută. Complicațiile 
supradozajului cronic includ neuropatia periferică și toxicitatea hepatică. Stavudina poate fi îndepărtată prin hemodializă; clearance-ul mediu ± 
SD al stavudinei la hemodializă este de 120 ± 18 ml/min. Nu a fost studiat dacă stavudina este eliminată prin dializă peritoneală.

Lamivudină:Nu există un antidot cunoscut pentru lamivudină. A fost raportat un caz de adult care a ingerat 6 g lamivudină; nu au fost observate semne sau 
simptome clinice, iar testele hematologice au rămas normale. Două cazuri de supradozaj la copii au fost raportate în ACTG300. Un caz a fost o doză unică de 
7 mg/kg de lamivudină; al doilea caz a implicat utilizarea a 5 mg/kg de lamivudină de două ori pe zi timp de 30 de zile. Nu au fost observate semne sau 
simptome clinice în niciunul dintre cazuri. Deoarece o cantitate neglijabilă de lamivudină a fost eliminată prin hemodializă (4 ore), dializă peritoneală 
ambulatorie continuă și dializă peritoneală automată, nu se știe dacă hemodializa continuă ar oferi beneficii clinice într-un eveniment de supradozaj cu 
lamivudină. Dacă apare supradozajul, pacientul trebuie monitorizat și trebuie aplicat un tratament standard de susținere, după caz.

DOZAJ SI ADMINISTRARE
Adulti:Doza orală recomandată pentru adulții cu o greutate ≥60 kg este de un comprimat combinat de Stavudină 40 mg și Lamivudină 150 mg de două ori 
pe zi, în condiții de post.

Pediatrie:

Un comprimat de stavudină și lamivudină (40 mg/ 150 mg)comprimat de două ori pe zi, în condiții de repaus alimentar, pentru pacienții cu greutatea > 60 kg și cu vârsta > 12 ani.

Ajustarea dozei:

Stavudină și Lamivudină Comprimatele nu trebuie prescrise pacienților care necesită ajustarea dozei, cum ar fi cei cu funcție renală redusă (clearance-ul 
creatininei ≤50 ml/min) și cei care prezintă evenimente adverse limitatoare de doză. În plus, comprimatele de stavudină și lamivudină nu trebuie prescrise 
pacienților care necesită regim de dozare în mg/kg.

CUM SE Aprovizionează
Stavudină 40 mg și lamivudină 150 mg comprimat combinat cu doză fixă, este un comprimat circular, de culoare roz deschis până la roz, cu margini teșite plate, cu 
LS40 gravat pe o parte și simplu pe cealaltă față. 60 de comprimate sunt ambalate într-un recipient HDPE de 50 ml închis cu un capac cu închidere cu o bandă anti-
manipulare.

DEPOZITARE:
Stavudină și Lamivudină:
A se păstra sub 30°C. A se proteja de lumină. Păstrați toate medicamentele departe de copii.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Bangalore- India.
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Prospect cu informații pentru pacient 
Stavudină și Lamivudină Comprimate

Nume generic:Stavudine și Lamivudine ( STA vue deen și lah MIH vue deen ). Fiecare 
comprimat conține 150 mg de lamivudină și 40 mg de stavudină

Ce sunt comprimatele de stavudină și lamivudină?
Stavudină și Lamivudină Comprimatele sunt utilizate în asociere cu alte medicamente pentru a trata 
virusul imunodeficienței umane (HIV), virusul care provoacă SIDA (sindromul imunodeficienței 
dobândite).
Stavudină și Lamivudină Tabletele sunt un tip de medicamente anti-HIV numite inhibitori nucleozidici ai 
revers transcriptazei (NRTI). Acţionează prin reducerea creşterii HIV în organism. Această combinație de 
stavudină și lamivudină nu este un remediu pentru HIV sau SIDA. În prezent, nu există un remediu pentru 
infecția cu HIV. Chiar și în timp ce luați Stavudină și Lamivudină Comprimate, este posibil să aveți în 
continuare boli legate de HIV, inclusiv infecții cauzate de alte organisme producătoare de boli. Continuați să 
vă consultați în mod regulat medicul.

Stavudină și Lamivudină Comprimatele nu împiedică o persoană infectată cu HIV să transmită virusul altor 
persoane. Pentru a-i proteja pe ceilalți, trebuie să continuați să luați măsuri de precauție pentru a preveni ca alții 
să intre în contact cu sângele dumneavoastră și alte fluide corporale.

Cine nu ar trebui să ia Stavudină și Lamivudină Tablete?
Persoanele care cântăresc mai puțin de 60 kg (132 de lire sterline) nu trebuie să ia Stavudină și Lamivudină 
Comprimate combinate, deoarece aceste comprimate nu conțin concentrația corectă a medicamentelor 
pentru aceste persoane.

Nu luați Stavudină și Lamivudină Tablete dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele sale, 
inclusiv ingredientele sale active, stavudină și lamivudină. Medicul sau farmacistul vă poate spune 
despre ingredientele inactive.

• Nu reluați medicamentul după ce vă recuperați de la efectele secundare ale acestui medicament, cum 
ar fi probleme grave de sânge, acidoză lactică, reacții hepatice grave, până când
sfătuiește medicul.

• Nu luați aceste medicamente dacă luați anumite alte medicamente. (Consultați „alte medicamente 
care trebuie evitate” pentru o listă de medicamente.)

Spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că ați avut o reacție alergică.

Cum ar trebui să iau Stavudină și Lamivudină Tablete? Cum ar trebui să-l păstrez?
Acest medicament trebuie luat exact conform indicațiilor medicului dumneavoastră, pe baza greutății corporale, a 
funcției renale și hepatice și a oricăror reacții adverse pe care le-ați putea avea cu alte medicamente. Dacă nu 
înțelegeți aceste instrucțiuni, adresați-vă farmacistului, asistentei sau medicului dumneavoastră să vi le explice. 
Stavudină și Lamivudină Comprimatele trebuie luate cu un pahar plin cu apă și fără alimente. Dacă omiteți o doză, 
luați-o cât mai curând posibil. Dacă este timpul pentru următoarea doză, sări peste doza omisă și continuați doza 
programată în mod regulat.Nu faceluați o doză dublă

Stavudină și Lamivudină comprimatele se iau de obicei 1 de două ori pe zi (la fiecare 12 ore). Păstrați 
Stavudină și Lamivudină Comprimatele într-un recipient bine închis, la temperatura camerei, departe de 
căldură și la îndemâna copiilor. Nu păstrați acest medicament într-un loc umed și protejați medicamentul de 
lumină.

Acest medicament trebuie luat în mod regulat.

Ce ar trebui să fac dacă cineva ia o supradoză de Stavudină și Lamivudină Tablete? Dacă bănuiți că 
dumneavoastră sau altcineva ați luat o supradoză de Stavudină și Lamivudină Tablete, solicitați imediat 
asistență medicală. Contactați un medic sau un centru de control al otrăvirilor.
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Pot să iau alte medicamente în timp ce iau Stavudină și Lamivudină Tablete?

Alte medicamente pot interacționa cu acest medicament, ducând la scăderea eficacității și/sau a efectelor secundare. 
Discutați cu medicul dumneavoastră și cu farmacistul înainte de a lua orice alte medicamente eliberate pe bază de rețetă 
sau fără prescripție medicală, inclusiv vitamine, minerale și produse din plante, în timpul tratamentului.

Dar sarcina și alăptarea (alăptarea ng)?

Stavudină și Lamivudină Comprimatele trebuie utilizate în timpul sarcinii numai după ce ați discutat cu medicul 
dumneavoastră. Spuneți medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă în timp ce 
luați Stavudină și Lamivudină Comprimate.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă ca mamele infectate cu HIV să nu 
alăpteze pentru a reduce riscul de transmitere a infecției cu HIV la copiii lor și potențialul de reacții 
adverse grave la sugarii care alăptează. Prin urmare, nu alăptați copilul în timp ce luați Stavudină și 
Lamivudină Comprimate.

Care sunt posibilele efecte secundare ale Stavudinei și Lamivudinei Tablete?

Reacțiile adverse ale stavudinei și comprimatelor de lamivudină sunt:

• Acidoză lactică, creștere severă a acidului lactic în sânge, mărire severă a ficatului, incluzând uneori 
inflamație (durere și umflare) a ficatului și insuficiență hepatică, care poate cauza moartea. 
Simptomele acidozei lactice pot include:

• Greață, vărsături sau disconfort stomacal neobișnuit sau neașteptat;
• Te simti foarte slab si obosit;
• Dificultăți de respirație;
• Slăbiciune în brațe și picioare.

Dacă observați aceste simptome sau dacă starea dumneavoastră medicală s-a schimbat brusc, încetați să 
luați Stavudină și Lamivudină Comprimate și sunați-vă imediat medicului. Femeile (inclusiv femeile 
însărcinate), pacienții supraponderali și cei care au luat medicamente nucleozide pentru o perioadă lungă de 
timp au mai multe șanse de a dezvolta acidoză lactică. Combinația de Stavudină și Lamivudină Tablete, 
Didanozină și Hidroxiureea crește riscul de afectare a ficatului, care poate provoca decesul. Medicul 
dumneavoastră trebuie să vă monitorizeze îndeaproape funcția hepatică dacă luați această combinație sau 
dacă luați Stavudină și Lamivudină Comprimate și aveți antecedente de consum intens de alcool sau 
afecțiuni hepatice.

• Neuropatia periferică este o tulburare nervoasă a mâinilor și picioarelor. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă 
simțiți amorțeală, furnicături, arsuri sau dureri în picioare și/sau mâini.

• Pancreatita este o inflamație periculoasă a pancreasului. Poate provoca moartea. Spuneți imediat medicului 
dumneavoastră dacă aveți dureri de stomac, greață sau vărsături și/sau febră.

• Dacă prezentați oricare dintre următoarele reacții adverse grave, încetați să luați această combinație de 
stavudină și lamivudină și solicitați asistență medicală de urgență sau anunțați imediat medicul 
dumneavoastră:

o reacție alergică (dificultate la respirație; închiderea gâtului; umflarea buzelor, limbii sau feței; 
sau urticarie);
durere sau slăbiciune musculară; sau
neuropatie periferică (lezarea nervilor), care poate provoca amorțeală, furnicături sau durere.

Alte reacții adverse mai puțin grave pot fi mai probabil să apară. Continuați să luați acest medicament și discutați 
cu medicul dumneavoastră dacă aveți:
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o
o
o
o
o

greață ușoară, vărsături, diaree sau scăderea apetitului; 
durere de cap;
ameţeală;
insomnie;
redistribuirea grăsimii corporale (pierderea de grăsime de la brațe, picioare și față și creșterea grăsimii 
în jurul gâtului, sânilor și trunchiului).
eczemă

febră sau frison
o
o

S-au observat, de asemenea, modificări ale grăsimii corporale la unii pacienți care iau tratament antiretroviral. Modificările 
pot include o cantitate crescută de grăsime în partea superioară a spatelui și a gâtului („cocoașă de bivol”), sân și în jurul 
trunchiului. De asemenea, poate apărea pierderea de grăsime de la picioare, brațe și față. Cauza și efectele pe termen lung 
asupra sănătății ale acestor afecțiuni nu sunt cunoscute în acest moment

Dacă medicul dumneavoastră vă cere să întrerupeți utilizarea stavudinei și lamivudinei comprimate pentru orice 
reacție adversă, nu reluați stavudină și lamivudină fără sfatul medicului dumneavoastră după ce v-ați vindecat de 
aceste reacții adverse.

Informați-vă medicul
Înainte de a lua combinația de stavudină și lamivudină, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți

·
·
·

aveți boală de rinichi;
au boli hepatice;
aveți sau ați avut hepatită;

·
·
·

cântărește mai puțin de 132 de lire (60 kg). 
pancreatită
istoric de neuropatie periferică (senzație de amorțeală și furnicături)

• dacăyesti insarcinata. Stavudină și comprimate combinate de lamivudină sunt FDA categoria C de 
sarcină. Aceasta înseamnă că nu se știe dacă combinația de lamivudină și stavudină va fi dăunătoare 
copilului nenăscut. Este foarte important să tratați HIV/SIDA în timpul sarcinii pentru a reduce riscul de 
infectare a bebelușului. Discutați cu medicul dumneavoastră despre opțiunile de tratament.

• dacă alăptați.. Nu se știe dacă stavudina și lamivudina trec în laptele matern și ce efect poate 
avea asupra unui copil care alăptează. Pentru a preveni transmiterea virusului la bebelușii 
neinfectați, se recomandă ca mamele HIV pozitive să nu alăpteze.

• Nu ratați o doză. Dacă uitați o doză, luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este 
aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și luați doar următoarea doză 
programată în mod regulat.

• Nu faceluați o doză dublă din acest medicament, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă recomandă altfel.

• Dacă omiteți prea multe doze, adresați-vă medicului dumneavoastră.
• Dacă bănuiți că ați luat prea mult din acest medicament, contactați imediat centrul local de control al 

otrăvirilor sau camera de urgență.

Luați următoarele măsuri de precauție
Urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră cu privire la activitățile cu risc ridicat, cum ar fi sexul 
neprotejat și folosirea în comun a ace. Acest medicament nu vindecă HIV sau SIDA și puteți transmite virusul 
altora în timpul terapiei cu acest medicament.
Evitați alcoolul. Alcoolul poate crește riscul de afectare a pancreasului și/sau ficatului.
Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor le sfătuiesc pe mamele cu HIV să nu alăpteze, astfel 
încât să nu transmită HIV la sugar prin lapte. Întrebați-vă medicul despre cel mai bun mod de a vă 
hrăni copilul.

Informatii generale
Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate în prospectul cu informații pentru 
pacient. Nu utilizați acest medicament pentru o afecțiune pentru care nu a fost prescris. Nu da
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aceste medicamente altor persoane, chiar dacă au aceeași afecțiune pe care o aveți dumneavoastră. Le poate 
dăuna.
Acest prospect cu informații pentru pacient rezumă cele mai importante informații despre stavudină și 
comprimatul combinat de lamivudină. Dacă doriți mai multe informații, discutați cu medicul dumneavoastră. Puteți 
cere farmacistului sau medicului dumneavoastră informații despre aceste medicamente.

Pentru informații suplimentare, contactați 
Strides Arcolab Ltd
Bilekahalli, Opp. IIMB
Drumul Bannerghatta,
Bangalore – 560076
India

Pagina 4 din 4


