
Stavudin och Lamivudin tabletter
RXendast

VARNING
MJÖLKSYRA OCH ALLVARLIG HEPATOMEGALI MED STEATOS, INKLUSIVE DÖDLIGA FALL, HAR RAPPORTERT MED 
ANVÄNDNING AV NUKLEOSIDANALOGER ENDA ELLER I KOMBINATION, INKLUSIVE STAVUDIN, LAMIVUDIN OCH ANDRA 
ANTIRETROVIARRALS (ANTIRETROVIARRALS).

Dödlig mjölksyra har rapporterats hos gravida KVINNOR SOM FÅTT KOMBINATIONEN AV STAVUDIN OCH DIDANOSIN MED 
ANDRA ANTIRETROVIRALA MEDEL. KOMBINATIONEN AV STAVUDIN OCH DIDANOSIN BÖR ANVÄNDAS MED FÖRSIKTIGHET 
UNDER GRAVIDITET OCH REKOMMENDERAS ENDAST OM DEN POTENTIELLA NYTTAN KLART VÄGER ÖVER DEN POTENTIELLA 
RISKEN (SE VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: GRAVIDITET).

DÖDLIG OCH ICKE Dödlig pankreatit HAR UPPKOMST UNDER BEHANDLING NÄR STAVUDINE VAR EN DEL AV ETT 
KOMBINATIONSREGIM SOM INNEHÅLLER DIDANOSIN, MED ELLER UTAN HYDROXYUREA, I BÅDE BEHANDLING–NAIVA OCH 
BEHANDLINGSREGIMEN AV IBEHANDLING AV OCH BEHANDLINGSFÖRESKRIFTER.

ALLVARLIGA AKUT FÖRSÄKRINGAR AV HEPATIT B HAR RAPPORTERATS HOS PATIENTER SOM ÄR SAMTIDIGT INFECTERADE 
MED HEPATITS B-VIRUS (HBV) OCH HIV OCH HAR AVBETAT LAMIVUDIN. LEVERFUNKTION BÖR ÖVERVAKAS NÄRA MED BÅDE 
KLINISK OCH LABORATORIEUPPFÖLJNING UNDER MINST FLERA MÅNADER PÅ PATIENTER SOM AVBRYTER LAMIVUDIN OCH 
SAMTIDIGT ÄR INFECTERADE MED HIV OCH HBV. OM LÄMPLIGT KAN INITERING AV ANTI-HEPATIT B-TERAPI GARANTERAS (SE 
VARNINGAR).

BESKRIVNING

Stavudin och lamivudin tabletter är för oral administrering. Varje odragerad tablett innehåller de aktiva ingredienserna 40 mg stavudin och 150 
mg lamivudin, och de inaktiva ingredienserna mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, järnoxidrött, 
povidon, magnesiumstearat och renat vatten.

Stavudine (d4T) är en syntetisk tymidinnukleosidanalog, aktiv mot humant immunbristvirus (HIV).

Lamivudin (3TC) är en syntetisk nukleosidanalog med aktivitet mot HIV-1 och HBV.

Stavudine:Det kemiska namnet för stavudin är 2', 3'-didehydro-3'-deoxitymidin. Stavudine har följande strukturformel:

Stavudin är ett vitt till benvitt kristallint fast ämne med molekylformeln C10H12N2O4och en molekylvikt av 224,22. Lösligheten av stavudin vid 
23°C är cirka 83 mg/ml i vatten och 30 mg/ml i propylenglykol. Fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten för stavudin vid 23°C är 0,144.

Lamivudin:Det kemiska namnet på lamivudin är (2R,cis)-4-amino-1-(2-hydroximetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin-2-on. Lamivudin är (-)-
enantiomeren av en dideoxianalog av cytidin. Lamivudin har också kallats (-) 2', 3'-dideoxi, 3'-tiacytidin. Den har molekylformeln C8H11N3O3S och 
en molekylvikt av 229,3. Den har följande strukturformel:

Lamivudin är ett vitt till benvitt kristallint fast ämne med en löslighet på cirka 70 mg/ml i vatten vid 20°C.
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MIKROBIOLOGI

HANDLINGSMEKANISM

Stavudine:Stavudin, en nukleosidanalog av tymidin, fosforyleras av cellulära kinaser till den aktiva metaboliten stavudintrifosfat. Stavudintrifosfat 
hämmar aktiviteten av HIV-1 omvänt transkriptas (RT) genom att konkurrera med det naturliga substratet tymidintrifosfat (K)i=0,0083 till 0,032 
µM) och genom att orsaka DNA-kedjeterminering efter dess inkorporering i viralt DNA. Stavudintrifosfat hämmar cellulära DNA-polymeraser β 
och γ och minskar markant syntesen av mitokondriellt DNA.

Lamivudin:Lamivudin är en syntetisk nukleosidanalog. Intracellulärt fosforyleras lamivudin till dess aktiva 5'-trifosfatmetabolit, lamivudintrifosfat 
(3TC-TP). Det huvudsakliga verkningssättet för 3TC-TP är hämningen av HIV-1 omvänt transkriptas (RT) via DNA-kedjeterminering efter 
inkorporering av nukleotidanalogen i viralt DNA. 3TC -TP är en svag hämmare av däggdjurs-DNA-polymeraser α, β och mitokondrie-DNA-
polymeras γ.

IN VITRO HIV-MÄTTAGLIGHET

Stavudine:Dein vitrostavudins antivirala aktivitet mättes i mononukleära celler i perifert blod, monocytiska celler och lymfoblastoida cellinjer. 
Koncentrationen av läkemedel som krävs för att hämma HIV-1-replikation med 50 % (IC50) varierade från 0,0009 till 4 µM mot laboratorie- och 
kliniska isolat av HIV-1. In vitro uppvisade stavudin additiv till antagonistisk aktivitet i kombination med zidovudin. Stavudin i kombination med 
antingen abakavir, didanosin, tenofovir eller zalcitabin uppvisade additiv till synergistisk anti-HIV-1-aktivitet. Ribavirin, vid de testade 
koncentrationerna 9-45 µM, reducerade antiHIV-1-aktiviteten hos stavudin med 2,5 till 5 gånger. Förhållandet mellan in vitro-känslighet av HIV-1 
för stavudin och hämningen av HIV-1-replikation hos människor har inte fastställts

Lamivudin:Den antivirala aktiviteten av lamivudin mot HIV-1 utvärderades i ett antal cellinjer (inklusive monocyter och färska humana perifera 
blodlymfocyter) med användning av standardiserade känslighetsanalyser. EC50värden (50 % effektiva koncentrationer) låg i intervallet 0,003 till 15 
μM (1 μM = 0,23 mcg/ml). HIV från terapinaiva försökspersoner utan mutationer associerade med resistens gav median EC50värden på 0,426 μM 
(intervall: 0,200 till 2,007 μM) från Virco (n = 93 baslinjeprover från COLA40263) och 2,35 μM (1,44 till 4,08 μM) från Monogram Biosciences (n = 
095 ESS baslinje). EG50värden av lamivudin mot olika HIV-1-klader (AG) varierade från 0,001 till 0,120 μM, och mot HIV-2-isolat från 0,003 till 0,120 
μM i perifera mononukleära blodceller. Ribavirin (50 μM) minskade anti-HIV-1-aktiviteten hos lamivudin med 3,5 gånger i MT-4-celler. I HIV-1-
infekterade MT-4-celler uppvisade lamivudin i kombination med zidovudin i olika förhållanden synergistisk antiretroviral aktivitet.

MOTSTÅND

Stavudine:HIV-1-isolat med minskad känslighet för stavudin har valts utin vitro(stamspecifika) och erhölls också från patienter som behandlats 
med stavudin. Fenotypisk analys av HIV-1-isolat från 61 patienter som fick långvarig (6-29 månader) stavudinmonoterapi visade att isolat efter 
behandling från fyra patienter uppvisade IC50värden mer än 4-faldigt (intervall 7- till 16-faldigt) högre än den genomsnittliga 
förbehandlingskänsligheten för baslinjeisolat. Av dessa innehöll HIV-1-isolat från en patient de zidovudin-resistensassocierade mutationerna 
T215Y och K219E, och isolat från en annan patient innehöll den multipelnukleosid-resistensassocierade mutationen Q151M. Mutationer i RT-
genen hos HIV-1-isolat från de andra två patienterna upptäcktes inte. Den genetiska grunden för stavudinkänslighetsförändringar har inte 
identifierats.

Lamivudin:Lamivudin-resistenta varianter av HIV-1 har valts ut som cellkultur. Genotypisk analys visade att resistensen berodde på en specifik 
aminosyrasubstitution i HIV-1 omvänt transkriptas vid kodon 184 som ändrade metioninresten till antingen isoleucin eller valin (M 184 V/I).

HIV-1-stammar som är resistenta mot både lamivudin och zidovudin har isolerats från patienter. Kliniska isolats mottaglighet för lamivudin och 
zidovudin övervakades i kontrollerade kliniska prövningar. Hos patienter som fick monoterapi med lamivudin eller kombinationsbehandling med 
lamivudin plus zidovudin, blev HIV-1-isolat från de flesta patienter fenotypiskt och genotypiskt resistenta mot lamivudin inom 12 veckor. Hos 
vissa patienter med zidovudinresistenta virus vid baslinjen återställdes fenotypisk känslighet för zidovudin efter 12 veckors behandling med 
lamivudin och zidovudin. Kombinationsbehandling med lamivudin plus zidovudin fördröjde uppkomsten av mutationer som ger resistens mot 
zidovudin.

Mutationer i HBV-polymeras YMDD-motivet har associerats med minskad känslighet hos HBV för lamivudincellkultur. I studier av icke-HIV-
infekterade patienter med kronisk hepatit B, upptäcktes HBV-isolat med YMDD-mutationer hos vissa patienter som fick lamivudin dagligen i 6 
månader eller mer, och var associerade med tecken på minskat behandlingssvar; liknande HBV-mutanter har rapporterats hos HIV-infekterade 
patienter som fått lamivudin-innehållande antiretrovirala regimer i närvaro av samtidig infektion med hepatit B-virus (se 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

KORSMOTSTÅND

Stavudine:Korsresistens bland HIV-1 omvänt transkriptashämmare har observerats. Flera studier har visat att förlängd stavudinbehandling kan 
välja ut och/eller bibehålla mutationer associerade med zidovudinresistens. HIV-1-isolat med en eller flera zidovudin-resistens-associerade 
mutationer (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) uppvisade minskad känslighet för stavudin in vitro

Lamivudin:Lamivudinresistenta HIV-1-mutanter var korsresistenta mot didanosin (ddI) och zalcitabin (ddC). Hos vissa patienter som behandlats med 
zidovudin plus didanosin eller zalcitabin har isolat som är resistenta mot flera omvänt transkriptashämmare, inklusive lamivudin, uppstått.

KLINISK FARMAKOLOGI
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Farmakokinetik hos vuxna:
Stavudin och Lamivudin tabletter:
Hastigheten och graden av absorption av Stavudin och Lamivudin från kombinationstabletterna liknade den från Zerit®-kapslar 
respektive Epivir®-tabletter, när de administrerades till friska frivilliga i fastande tillstånd. Effekten av mat på Stavudin och Lamivudin 
tabletter har inte utvärderats.

Stavudine:Farmakokinetiken för stavudin har utvärderats hos HIV-infekterade vuxna och pediatriska patienter (tabell 1-3). Toppplasmakoncentrationer 
(Cmax) och area under plasmakoncentration-tidkurvan (AUC) ökade i proportion till dosen efter både enstaka och multipla doser från 0,03 till 4 mg/kg. Det 
fanns ingen signifikant ackumulering av stavudin vid upprepad administrering var 6:e, 8:e eller 12:e timme.

ABSORPTION OCH BIOTILGÄNGLIGHET
Stavudine:Efter oral administrering absorberas stavudin snabbt, med maximala plasmakoncentrationer inom 1 timme efter dosering. Den 
systemiska exponeringen för stavudin är densamma efter administrering som tabletter eller kapslar eller lösning. Steady-state farmakokinetiska 
parametrar för stavudin hos HIV-infekterade vuxna visas i Tabell 1.

Tabell 1: Farmakokinetiska parametrar vid steady-state för stavudin hos HIV-infekterade vuxna

Parameter Stavudin 40 mg två gånger 

dagligen medelvärde ± SD (n=8)

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

afrån 0 till 24 timmar.
AUC = area under kurvan under 24 timmar. Cmax

= maximal plasmakoncentration. Cmin= dal- eller 
lägsta plasmakoncentration.

Lamivudin:Lamivudin absorberades snabbt efter oral administrering hos HIV-infekterade patienter. Absolut biotillgänglighet hos 12 vuxna patienter var 86 
% ± 16 % (medelvärde ± SD) för 150 mg tabletten och 87 % ± 13 % för oral lösning. Efter oral administrering av 2 mg/kg två gånger dagligen till 9 vuxna med 
HIV, är den maximala serumkoncentrationen av lamivudin (C)max) var 1,5 ± 0,5 mcg/ml (medelvärde ± SD). Arean under kurvan för plasmakoncentration 
kontra tid (AUC) och Cmaxökat i proportion till oral dos inom intervallet från 0,25 till 10 mg/kg. En undersökningsdosform på 25 mg av lamivudin 
administrerades oralt till 12 asymtomatiska, HIV-infekterade patienter vid 2 tillfällen, en gång i fastande tillstånd och en gång med mat (1 099 kcal; 75 gram 
fett, 34 gram protein, 72 gram kolhydrater). Absorptionen av lamivudin var långsammare i matat tillstånd (Tmax: 3,2 ± 1,3 timmar) jämfört med fastande 
tillstånd (Tmax: 0,9 ± 0,3 timmar); Cmaxi matat tillstånd var 40 % ± 23 % (medel SD) lägre än i fastande tillstånd. Det fanns ingen signifikant skillnad i systemisk 
exponering (AUC∞) i föda och fastande tillstånd; därför kan lamivudintabletter och oral lösning administreras med eller utan mat. Ackumuleringskvoten för 
lamivudin hos HIV-positiva asymtomatiska vuxna med normal njurfunktion var 1,50 efter 15 dagars oral administrering av 2 mg/kg två gånger dagligen.

DISTRIBUTION

Stavudine:Bindningen av stavudin till serumproteiner var försumbar över koncentrationsintervallet 0,01 till 11,4 µg/ml. Stavudin fördelar sig lika 
mellan röda blodkroppar och plasma. Distributionsvolymen visas i tabell 2.

Tabell 2: Farmakokinetiska parametrar för stavudin hos HIV-infekterade vuxna: biotillgänglighet, distribution och clearance
nParameter Medel ± SD

Oral biotillgänglighet (%) 
Distributionsvolym (L)a

Totalt kroppsclearance (ml/min)a

Skenbart oralt clearance (ml/min)b

Renalt clearance (ml/min)a Halveringstid 
för eliminering, IV dos (h)a

Eliminationshalveringstid, oral dos (h)b

Urinåtervinning av stavudin (% av dosen)a,d

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

aefter 1-timmes IV-infusion.
befter oral engångsdos.
cantar en kroppsvikt på 70 kg.
döver 12-24 timmar.

Lamivudin:Den skenbara distributionsvolymen efter intravenös administrering av lamivudin till 20 patienter var 1,3 ± 0,4 l/kg, vilket tyder på att 
lamivudin distribueras till extra vaskulära utrymmen. Distributionsvolymen var oberoende av dos och korrelerade inte med kroppsvikten. 
Bindningen av lamivudin till humana plasmaproteiner är låg (<36%). In vitro-studier visade att över koncentrationsintervallet 0,1 till 100 mcg/ml 
varierade mängden lamivudin associerad med erytrocyter från 53 % till 57 % och var oberoende av koncentrationen.

METABOLISM / ELIMINERING

Stavudine:Det metaboliska ödet för stavudin har inte klarlagts hos människor. Renal eliminering stod för cirka 40 % av det totala clearance 
oavsett administreringssätt (tabell 2). Det genomsnittliga renala clearance var ungefär två gånger det genomsnittliga endogena 
kreatininclearance, vilket tyder på aktiv tubulär sekretion utöver glomerulär filtration. De återstående 60 % av läkemedlet elimineras förmodligen 
via endogena vägar.
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Lamivudin:Metabolism av lamivudin är en mindre elimineringsväg. Hos människa är den enda kända metaboliten av lamivudin 
transsulfoxidmetaboliten. Inom 12 timmar efter en oral engångsdos av lamivudin till 6 HIV-infekterade vuxna, utsöndrades 5,2 % ± 1,4 % 
(medelvärde ± SD) av dosen som transsulfoxidmetaboliten i urinen. Serumkoncentrationer av denna metabolit har inte fastställts.
Majoriteten av lamivudin elimineras oförändrat i urinen genom aktiv organisk katjonisk sekretion. Hos 9 friska försökspersoner som fick en engångsdos på 300 mg 
peroral lamivudin var renalt clearance 199,7 ± 56,9 ml/min (medelvärde ± SD). Hos 20 HIV-infekterade patienter som fick en enstaka IV-dos var renalt clearance 280,4 ± 
75,2 ml/min (medelvärde ± SD), vilket representerade 71 % ± 16 % (medelvärde ± SD) av totalt clearance av lamivudin. I de flesta singeldosstudier på HIV-infekterade 
patienter, HBV-infekterade patienter eller friska försökspersoner med serumprov under 24 timmar efter dosering, varierade den observerade genomsnittliga 
eliminationshalveringstiden (t½) från 5 till 7 timmar. Hos HIV-infekterade patienter var total clearance 398,5 ± 69,1 ml/min (medelvärde ± SD). Oralt clearance och 
eliminationshalveringstid var oberoende av dos och kroppsvikt över ett oralt doseringsintervall från 0,25 till 10 mg/kg.

Effekt av mat på absorptionen av Lamivudin och Stavudin.

Effekten av mat på absorptionshastigheten och graden av absorption av kombinationstabletter av Stavudin och Lamivudin har inte utvärderats i 
en klinisk studie. Därför ska Stavudine och Lamivudine kombinationstabletter tas under fasta.

FARMAKOKINETIK I SPECIELLA POPULATIONER

NEDSIDIG NJUR:

Justering av dosen av stavudin eller lamivudin är inte möjlig med denna fasta doskombination. Därför rekommenderas 
inte Stavudin och Lamivudin tabletter för patienter med kreatininclearance< 50 ml.min.

LEVERSKAD
Stavudine:Stavudins farmakokinetik förändrades inte hos 5 icke-HIV-infekterade patienter med nedsatt leverfunktion sekundärt till cirros (Child-Pugh 
klassificering B eller C) efter administrering av en engångsdos på 40 mg.

Lamivudin:De farmakokinetiska egenskaperna för lamivudin har fastställts hos vuxna med nedsatt leverfunktion. Farmakokinetiska parametrar 
förändrades inte av försämrad leverfunktion; därför krävs ingen dosjustering för lamivudin för patienter med nedsatt leverfunktion. Säkerhet och 
effekt av lamivudin har inte fastställts i närvaro av dekompenserad leversjukdom.

Graviditet:Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Graviditet
Det finns inga tillgängliga data om farmakokinetiken för Stavudin och Lamivudin under graviditet.

Ammande mödrar:Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Ammande mödrar

Stavudine:Det finns inga tillgängliga data om farmakokinetiken för stavudin hos ammande mödrar. Det är inte känt om stavudin utsöndras i bröstmjölk.

Lamivudin:Prover av bröstmjölk från 20 mödrar som fick monoterapi med lamivudin (300 mg två gånger dagligen) eller kombinationsbehandling (150 mg lamivudin 
två gånger dagligen och 300 mg zidovudin två gånger dagligen) hade mätbara koncentrationer av lamivudin.

Pediatriska patienter:
Farmakokinetiken för Stavudin och Lamivudin tabletter har inte studerats hos pediatriska patienter. Eftersom det är en kombination av fast dos 
som inte kan justeras för denna patientpopulation, bör Stavudine och Lamivudin tabletter inte ges till pediatriska patienter som väger mindre än 
60 kg eller som är yngre än 12 år.

Geriatriska patienter:
Farmakokinetiken för Stavudin och Lamivudin tabletter har inte studerats hos patienter över 65 år.

Kön
Stavudin och Lamivudin: Det finns inga signifikanta könsskillnader i lamivudins eller stavudins farmakokinetik.

Lopp
Stavudin och Lamivudin: Det finns inga signifikanta rasskillnader i lamivudins eller stavudins farmakokinetik.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER
Inga läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med kombinationstabletterna Stavudine och Lamivudin.

Stavudine:Zidovudin hämmar kompetitivt den intracellulära fosforyleringen av stavudin. Användning av zidovudin i kombination med stavudin 
bör därför undvikas.

In vitrodata indikerar att fosforyleringen av stavudin hämmas vid relevanta koncentrationer av doxorubicin och ribavirin.

Stavudin hämmar inte de huvudsakliga cytokrom P450-isoformerna CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 och CYP3A4; därför är det osannolikt att kliniskt signifikanta 
läkemedelsinteraktioner kommer att inträffa med läkemedel som metaboliseras via dessa vägar.

Eftersom stavudin inte är proteinbundet förväntas det inte påverka farmakokinetiken för proteinbundna läkemedel.
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Tabell 3 och 4 sammanfattar effekterna på AUC och Cmax, med ett 95 % konfidensintervall (CI) när tillgängligt, efter samtidig administrering av 
stavudin med didanosin, lamivudin och nelfinavir. Inga kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner observerades.

Tabell 3: Resultat av läkemedelsinteraktionsstudier med stavudin: Effekter av samtidigt administrerat läkemedel på
Stavudine PlasmaAUC och CmaxVärderingar

Läkemedel Stavudine Dosering na AUC för Stavudine (95 %
CI)

Cmaxav Stavudine
(95 % KI)

Didanosin, 100mg
q12h i 4 dagar

40mg q12h för 4
dagar

10 ↔ ↑17 %

Lamivudine, 150mg
en dos

40mg en dos 18 ↔
(92,7-00,6%)

↑12 % (100,3–126,1 %)

Nelfinavir, 750mg q8h
i 56 dagar

30-40mg q12h för
56 dagar

8 ↔ ↔

↑ indikerar ökning.

↔ indikerar ingen förändring, ellerbetyda ökning eller minskning med <10 %.

aHIV-infekterade patienter.

Tabell 4: Resultat av läkemedelsinteraktionsstudier med stavudin: effekter av stavudin på sam-
administrerat läkemedelsplasmaAUC och CmaxVärderingar

Läkemedel Stavudine Dosering na AUC för Co-
administreras

Läkemedel (95 % KI)

Cmaxav sam-
administrerat läkemedel

(95 % KI)

Didanosin, 100mg q12h för
4 dagar

40mg q12h i 4 dagar 10 ↔ ↔

Lamivudine, 150mg enda
dos

40mg en dos 18 ↔
(90,5-107,6 %)

↔
(87,1-110,6%)

Nelfinavir, 750mg q8h för 56
dagar

30-40mg 12h i 56 dagar 8 ↔ ↔

↔ indikerar ingen förändring, ellerbetyda ökning eller minskning med <10 %.

aHIV-infekterade patienter.

Lamivudin:Inga kliniskt signifikanta förändringar i lamivudins eller zidovudins farmakokinetik observerades hos 12 asymtomatiska HIV-infekterade vuxna 
patienter som fick en engångsdos zidovudin (200 mg) i kombination med flera doser lamivudin (300 mg varje 12 timmar).

Lamivudin och trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX) administrerades samtidigt till 14 HIV-positiva patienter i en enkelcenter, öppen, randomiserad, 
överkorsningsstudie. Varje patient fick behandling med en engångsdos på 300 mg lamivudin och TMP 160 mg/SMX 800 mg en gång dagligen i 5 dagar med 
samtidig administrering av lamivudin 300 mg med den femte dosen i en crossover-design. Samtidig administrering av TMP/SMX med lamivudin resulterade 
i en ökning med 43 % ± 23 % (medelvärde ± SD) i AUC för lamivudin, en minskning med 29 % ± 13 % i oral clearance för lamivudin och en minskning med 30 
% ± 36 %. vid renal clearance av lamivudin. De farmakokinetiska egenskaperna för TMP och SMX förändrades inte vid samtidig administrering med 
lamivudin. Lamivudin och zalcitabin kan hämma den intracellulära fosforyleringen av varandra. Därför, användning av lamivudin i kombination med 
zalcitabin rekommenderas inte. Det fanns ingen signifikant farmakokinetisk interaktion mellan lamivudin och interferon alfa i en studie med 19 friska 
manliga försökspersoner.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
Stavudin och Lamivudin tabletter i kombination med andra antiretrovirala medel är indicerade för behandling av HIV-1-infektion hos patienter 
som väger ≥60 kg och är 12 år eller äldre.

KONTRAINDIKATIONER
Stavudin och lamivudin fastdoskombinationstabletter är kontraindicerade hos patienter med kliniskt signifikant överkänslighet mot någon av 
komponenterna i tabletten.
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VARNINGAR
Stavudin och Lamivudin tabletterska inte administreras samtidigt med formuleringar som innehåller något av de två läkemedlen. Den fullständiga 
förskrivningsinformationen för alla läkemedel som övervägs för användning med Stavudine och Lamivudin tabletter bör konsulteras innan 
kombinationsbehandling med Stavudine och Lamivudine tabletter påbörjas.

Stavudin och Lamivudin:

Mjölkacidos/svår hepatomegali med Steatos:
Laktacidos och svår hepatomegali med steatos, inklusive dödsfall, har rapporterats vid användning av nukleosidanaloger ensamma eller i 
kombination, inklusive stavudin och andra antiretrovirala medel. Även om relativa frekvenser av laktacidos inte har utvärderats i prospektiva 
välkontrollerade studier, tyder longitudinella kohortstudier och retrospektiva studier på att denna ovanliga händelse oftare kan associeras med 
antiretrovirala kombinationer som innehåller stavudin. Kvinnligt kön, fetma och långvarig exponering för nukleosid kan vara riskfaktorer. Dödlig 
laktacidos har rapporterats hos gravida kvinnor som fått kombinationen av stavudin och didanosin med andra antiretrovirala medel.

Särskild försiktighet bör iakttas vid administrering av stavudin till alla patienter med kända riskfaktorer för leversjukdom; dock har fall av 
laktacidos också rapporterats hos patienter utan kända riskfaktorer. Generaliserad trötthet, matsmältningssymtom (illamående, kräkningar, 
buksmärtor och plötslig oförklarlig viktminskning); andningssymtom (takypné och dyspné); eller neurologiska symtom kan tyda på utveckling av 
laktacidossyndrom.

Behandling med stavudin bör avbrytas hos alla patienter som utvecklar kliniska fynd eller laboratoriefynd som tyder på symptomatisk 
hyperlaktatemi, laktacidos eller uttalad levertoxicitet (vilket kan inkludera hepatomegali och steatos även i frånvaro av markanta 
transaminashöjningar).

Använd med interferon- och ribavirinbaserade regimer
In vitro-studier har visat att ribavirin kan minska fosforyleringen av pyrimidinnukleosidanaloger såsom stavudin. Även om inga tecken på en 
farmakokinetisk eller farmakodynamisk (t.ex. förlust av HIV/HCV-virologisk suppression) interaktion sågs när ribavirin administrerades samtidigt 
med stavudin hos HIV/HCV-infekterade patienter, har leverdekompensation (viss dödlig) inträffat hos HIV/HCV. samtidigt infekterade patienter 
som får antiretroviral kombinationsterapi för HIV och interferon och ribavirin. Patienter som får interferon med eller utan ribavirin och stavudin 
bör övervakas noggrant med avseende på behandlingsrelaterade toxiciteter, särskilt leverdekompensation. Utsättning av stavudin bör anses 
vara medicinskt lämpligt. Dosminskning eller utsättande av interferon, ribavirin,

Stavudine
Neurologiska symtom:
Motorisk svaghet har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling inklusive stavudin. De flesta av dessa fall 
inträffade i samband med laktacidos. Utvecklingen av motorisk svaghet kan efterlikna den kliniska presentationen av Guillain-Barres syndrom (inklusive 
andningssvikt). Symtomen kan fortsätta eller förvärras efter att behandlingen avbryts.

Perifer neuropati, manifesterad av domningar, stickningar eller smärta i händer eller fötter, har rapporterats hos patienter som får 
stavudinbehandling. Perifer neuropati har förekommit oftare hos patienter med avancerad HIV-sjukdom, tidigare neuropati eller samtidig 
neurotoxisk läkemedelsbehandling, inklusive didanosin (se BIVERKNINGAR).

Nedsatt leverfunktion och toxicitet:Säkerhet och effekt av stavudin har inte fastställts hos HIV-infekterade patienter med signifikant 
underliggande leversjukdom. Under antiretroviral kombinationsbehandling har patienter med redan existerande leverdysfunktion, inklusive 
kronisk aktiv hepatit, en ökad frekvens av leverfunktionsavvikelser, inklusive allvarliga och potentiellt dödliga leverbiverkningar, och bör 
övervakas enligt standardpraxis. Om det finns tecken på försämrad leversjukdom hos sådana patienter måste avbrott eller avbrytande av 
behandlingen övervägas.

En ökad risk för levertoxicitet kan förekomma hos patienter som behandlas med stavudin i kombination med didanosin och hydroxiurea jämfört med när stavudin 
används ensamt. Dödsfall som tillskrivs hepatotoxicitet har inträffat hos patienter som fått denna kombination. Patienter som behandlas med denna kombination bör 
övervakas noggrant med avseende på tecken på levertoxicitet.

Pankreatit:

Fatal och icke-fatal pankreatit har inträffat under behandling när stavudin ingick i en kombinationsbehandling som inkluderade didanosin, med 
eller utan hydroxiurea, hos både behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter, oavsett grad av immunsuppression. Kombinationen av 
stavudin och didanosin (med eller utan hydroxiurea) och andra medel som är toxiska för bukspottkörteln ska avbrytas hos patienter med 
misstänkt pankreatit. Återinsättning av stavudin efter en bekräftad diagnos av pankreatit bör utföras med särskild försiktighet och noggrann 
patientövervakning. Den nya kuren bör varken innehålla didanosin eller hydroxiurea.

Lamivudin
Efter behandling Exacerbationer av hepatit:I kliniska prövningar på icke-HIV-infekterade patienter som behandlats med lamivudin för kronisk hepatit B, 
har kliniska och laboratoriemässiga tecken på exacerbationer av hepatit förekommit efter utsättning av lamivudin. Dessa exacerbationer har detekterats 
främst genom förhöjda serumalanintransaminaser (ALT) utöver återuppkomst av hepatit B-virus (HBV) DNA. Även om de flesta händelser verkar ha varit 
självbegränsande, har dödsfall rapporterats i vissa fall. Liknande händelser har rapporterats efter marknadsintroduktion efter förändringar från lamivudin-
innehållande hiv-behandlingsregimer till icke-lamivudin-innehållande regimer hos patienter infekterade med både HIV och HBV. Orsakssambandet till 
utsättande av lamivudinbehandling är okänt. Patienter bör övervakas noggrant med både klinisk uppföljning och laboratorieuppföljning i minst flera 
månader efter avslutad behandling. Det finns inte tillräckligt med bevis för att avgöra om återupptagande av lamivudin förändrar förloppet av 
exacerbationer av hepatit efter behandlingen.

Pankreatit
Hos pediatriska patienter med tidigare antiretroviral exponering, pankreatit i anamnesen eller annan betydande riskfaktor för utveckling av 
pankreatit, bör lamivudin användas med försiktighet. Behandling med lamivudin ska avbrytas omedelbart om kliniska tecken, symtom eller 
laboratorieavvikelser som tyder på pankreatit uppstår. (se BIVERKNINGAR).
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Viktiga skillnader mellan produkter som innehåller Lamivudin:
Lamivudin och Stavudin tabletter innehåller en högre dos av samma aktiva ingrediens (lamivudin) än vad som finns i EPIVIR-HBV tabletter och 
oral lösning. EPIVIR-HBV utvecklades för patienter med kronisk hepatit B. Lamivudin och Stavudin tabletter ska inte administreras samtidigt med 
EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM eller TRIZIVIR®.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Stavudin och Lamivudin

Immunrekonstitutionssyndrom:Immunrekonstitutionssyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med antiretroviral kombinationsterapi, 
inklusive stavudin. Under den inledande fasen av antiretroviral kombinationsbehandling kan patienter vars immunsystem svarar utveckla ett 
inflammatoriskt svar på indolenta eller kvarvarande opportunistiska infektioner (som Mycobacterium avium-infektion, cytomegalovirus, Pneumocystis 
jirovecipneumonia (PCP) eller tuberkulos), vilket kan kräva ytterligare utvärdering och utvärdering. behandling.

Fettomfördelning:Fettförstoring (buffelpuckel), perifer slöseri, ansiktsförsämring, bröstförstoring och "cushingoid utseende" har observerats 
hos patienter som får antiretroviral behandling. Mekanismen och de långsiktiga konsekvenserna av dessa händelser är för närvarande okända. 
Något orsakssamband har inte fastställts.

Patienter med nedsatt njurfunktion:Stavudin och Lamivudin tabletter rekommenderas inte för patienter med CrCL ≤ 50 ml/min eller för 
patienter i hemodialys.

Om dosjustering krävs ska Stavudin och Lamivudin tabletter inte administreras eftersom tabletten innehåller en fast doskombination 
av lamivudin och stavudin.

Lamivudin:

Patienter med HIV och hepatit B virus samtidig infektion:
Säkerhet och effekt av lamivudin har inte fastställts för behandling av kronisk hepatit B hos patienter dubbelt infekterade med HIV och HBV. 
Hos icke-hiv-infekterade patienter som behandlats med lamivudin för kronisk hepatit B, har uppkomst av lamivudinresistent HBV upptäckts och 
har associerats med minskat behandlingssvar (se bipacksedeln till EPIVIR-HBV för ytterligare information).

Uppkomsten av hepatit B-virusvarianter associerade med resistens mot lamivudin har också rapporterats hos HIV-infekterade patienter som har 
fått lamivudin-innehållande antiretrovirala kurer i närvaro av samtidig infektion med hepatit B-virus. Exacerbationer av hepatit efter behandling 
har också rapporterats (se VARNINGAR).

INFORMATION TILL PATIENTER

Stavudin och Lamivudin tabletter:
Stavudin och Lamivudin tabletter är endast för oralt intag.
Patienter bör informeras om vikten av att ta Stavudin och Lamivudin tabletter enligt ett regelbundet doseringsschema och för att undvika att missa 
doser.

Patienter bör informeras Stavudin och Lamivudin tabletter bör tas under fasta.

Patienter bör informeras om att Stavudin och Lamivudin tabletter inte botar HIV-1-infektion och att de kan fortsätta att få sjukdomar associerade 
med HIV-1-infektion, inklusive opportunistiska infektioner. De bör informeras om att denna kombinationsbehandling inte har visats minska 
risken för överföring av HIV-1 till andra genom sexuell kontakt eller blodkontamination.

Patienter bör rådas att förbli under överinseende av en läkare när de använder Stavudin och Lamivudin tabletter.

Patienter bör informeras om att omfördelning eller ackumulering av kroppsfett kan förekomma hos patienter som får antiretroviral behandling och att orsaken 
till och långsiktiga hälsoeffekter av dessa tillstånd inte är kända för närvarande.

Patienterna ska informeras om att ta Stavudin och Lamivudin tabletter varje dag enligt ordination. Patienter ska inte ändra dosen utan att 
rådfråga sin läkare. Om en dos glöms bort ska patienten ta nästa dos så snart som möjligt. Men om en dos hoppas över ska patienten inte 
dubbla nästa dos. Patienter bör rådas att rapportera till sin läkare användning av andra läkemedel.

Stavudine:Patienterna bör informeras om vikten av att tidigt upptäcka symtom på symtomatisk hyperlaktatemi eller laktacidossyndrom, som 
inkluderar oförklarlig viktminskning, bukbesvär, illamående, kräkningar, trötthet, dyspné och motorisk svaghet. Patienter hos vilka dessa symtom 
utvecklas bör omedelbart söka läkarvård. Avbrytande av behandlingen kan behövas.

Vårdgivare till små barn som får stavudinbehandling bör instrueras om upptäckt och rapportering av perifer neuropati.

Patienterna bör informeras om att en viktig toxicitet för stavudin är perifer neuropati. Patienter bör vara medvetna om att perifer neuropati 
manifesteras av domningar, stickningar eller smärta i händer eller fötter, och att dessa symtom bör rapporteras till sin läkare. Patienter bör 
informeras om att perifer neuropati uppträder med störst frekvens hos patienter som har avancerad HIV-sjukdom eller en historia av perifer 
neuropati, och att avbrytande av stavudin kan behövas om toxicitet utvecklas.

Patienter bör informeras om att när stavudin används i kombination med andra medel med liknande toxicitet, kan förekomsten av biverkningar vara högre 
än när stavudin används ensamt. En ökad risk för pankreatit, som kan vara dödlig, kan förekomma hos patienter som behandlas med kombinationen av 
stavudin och didanosin, med eller utan hydroxiurea. Patienter som behandlas med denna kombination bör övervakas noggrant
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symtom på pankreatit. En ökad risk för levertoxicitet, som kan vara dödlig, kan förekomma hos patienter som behandlas med stavudin i kombination med 
didanosin och hydroxiurea. Denna kombination bör undvikas.

Patienter bör informeras om att stavudin inte är ett botemedel mot HIV-infektion och att de kan fortsätta att få sjukdomar associerade med HIV-
infektion, inklusive opportunistiska infektioner. Patienter bör rådas att förbli under vård av en läkare när de använder stavudin. De bör 
informeras om att stavudinbehandling inte har visat sig minska risken för överföring av HIV till andra genom sexuell kontakt eller 
blodkontamination. Patienterna bör informeras om att långtidseffekterna av stavudin är okända för närvarande.
Patienter bör informeras om att omfördelning eller ackumulering av kroppsfett kan förekomma hos patienter som får antiretroviral behandling och att orsaken till och 
långsiktiga hälsoeffekter av dessa tillstånd inte är kända för närvarande.
Patienter bör informeras om vikten av att följa alla antiretrovirala kurer, inklusive de som innehåller stavudin.

Lamivudin:
Patienter bör informeras om att Stavudin och Lamivudin tabletter innehåller en högre dos av samma aktiva ingrediens (lamivudin) som EPIVIR-HBV 
tabletter och oral lösning. Om ett beslut fattas att inkludera lamivudin i HIV-behandlingsregimen för en patient som är dubbelt infekterad med HIV och 
HBV, ska formuleringen och doseringen av lamivudin i Stavudin och Lamivudin tabletter (inte EPIVIR-HBV) användas.

Patienter som samtidigt är infekterade med HIV och HBV bör informeras om att försämring av leversjukdomen har inträffat i vissa fall när behandlingen 
med lamivudin avbröts. Patienter bör rådas att diskutera eventuella förändringar i behandlingen med sin läkare. Patienter bör informeras om att 
långtidseffekterna av lamivudin är okända för närvarande.

Föräldrar eller vårdnadshavare bör rådas att övervaka pediatriska patienter för tecken och symtom på pankreatit.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER
Stavudine
fosforylering av stavudin. Användning av zidovudin i kombination med stavudin bör därför undvikas.
In vitro-data indikerar att fosforyleringen av stavudin också hämmas vid relevanta koncentrationer av doxorubicin och ribavirin. Den kliniska 
betydelsen av dessa in vitro-interaktioner är okänd; därför bör samtidig användning av stavudin med något av dessa läkemedel ske med 
försiktighet. (Se VARNINGAR.)

Se KLINISK FARMAKOLOGI: LÄKEMEDELSINTERAKTIONER)Zidovudin kan kompetitivt hämma det intracellulära

Lamivudin:Lamivudin elimineras huvudsakligen i urinen genom aktiv organisk katjonisk sekretion. Möjligheten för interaktioner med andra läkemedel som 
administreras samtidigt bör övervägas, särskilt när deras huvudsakliga elimineringsväg är aktiv njursekretion via det organiska katjoniska 
transportsystemet (t.ex. trimetoprim).
TMP 160 mg/SMX 800 mg en gång dagligen har visats öka lamivudinexponeringen (AUC) med 43 % (se KLINISK FARMAKOLOGI). Ingen dosändring av något 
av läkemedlen rekommenderas. Det finns ingen information om effekten på lamivudins farmakokinetik av högre doser av TMP/SMX, såsom de som 
används för att behandla Pneumocystis carinii pneumoni. Det finns inga tillgängliga data om interaktioner med andra läkemedel som har njurclearance-
mekanismer som liknar den för lamivudin.
Lamivudin och zalcitabin kan hämma den intracellulära fosforyleringen av varandra. Därför rekommenderas inte användning av lamivudin i 
kombination med zalcitabin.

KARCINOGENES, MUTAGENES, FÖRSKRÄDDNING AV FRUKTILITETEN
Stavudine:I 2-åriga karcinogenicitetsstudier på möss och råttor var stavudin icke-karcinogent vid doser som gav exponeringar (AUC) 39 
respektive 168 gånger mänsklig exponering vid den rekommenderade kliniska dosen. Benigna och maligna levertumörer hos möss och råttor 
och maligna urinblåstumörer hos hanråttor förekom vid exponeringsnivåer 250 (möss) och 732 (råttor) gånger mänsklig exponering vid den 
rekommenderade kliniska dosen.
Stavudin var inte mutagent i Ames, E. coli omvänd mutation eller CHO/HGPRT-genmutationsanalyser för däggdjursceller framåt, med och utan 
metabolisk aktivering. Stavudin gav positiva resultat i in vitro humana lymfocytklastogenes- och musfibroblastanalyser, och i in vivo-
musmikronkärntestet. I in vitro-analyserna ökade stavudin frekvensen av kromosomavvikelser i humana lymfocyter (koncentrationer av 25 till 
250 µg/ml, utan metabolisk aktivering) och ökade frekvensen av transformerade foci i musfibroblastceller (koncentrationer av 25 till 2500 µg/
mL) , med och utan metabolisk aktivering). I mikrokärnanalysen in vivo var stavudin klastogent i benmärgsceller efter oral administrering av 
stavudin till möss i doser på 600 till 2000 mg/kg/dag under 3 dagar.
Inga tecken på nedsatt fertilitet sågs hos råttor med exponeringar (baserat på Cmax) upp till 216 gånger det som observerats efter en klinisk dos på 1 mg/kg/
dag.

Lamivudin:Långtidsstudier av karcinogenicitet med lamivudin på möss och råttor visade inga tecken på karcinogen potential vid exponeringar 
upp till 10 gånger (möss) och 58 gånger (råttor) de som observerats hos människor vid den rekommenderade terapeutiska dosen för HIV-
infektion. Lamivudin var inte aktivt i en mikrobiell mutagenicitetsscreening eller en in vitro celltransformationsanalys, men visade svag mutagen 
aktivitet in vitro i en cytogenetisk analys med odlade humana lymfocyter och i muslymfomanalysen. Emellertid visade lamivudin inga tecken på 
genotoxisk aktivitet in vivo hos råtta vid orala doser på upp till 2 000 mg/kg, vilket gav plasmanivåer på 35 till 45 gånger de hos människa vid den 
rekommenderade dosen för HIV-infektion. I en studie av reproduktionsförmåga gav lamivudin till råttor i doser upp till 4 000 mg/kg/dag, vilket 
gav plasmanivåer 47 till 70 gånger högre än hos människor,

GRAVIDITET
Graviditetskategori C

Stavudin och Lamivudin klassificeras båda i kategori C. Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Stavudin och 
Lamivudin tabletter ska endast användas under graviditet om de potentiella fördelarna överväger den potentiella risken.

Stavudine:Reproduktionsstudier har utförts på råttor och kaniner med exponeringar (baserat på Cmax) upp till 399 respektive 183 gånger av det som ses vid 
en klinisk dos på 1 mg/kg/dag och har inte visat några tecken på teratogenicitet. Incidensen hos foster av en vanlig skelettvariation, obruten eller 
ofullständig förbening av bröstbenet, ökade hos råttor vid 399 gånger mänsklig exponering, medan ingen effekt observerades vid 216 gånger mänsklig 
exponering. En lätt post-implantationsförlust noterades vid 216 gånger den mänskliga exponeringen utan någon effekt noterades vid ungefär 135 gånger 
den mänskliga exponeringen. En ökning av tidig neonatal dödlighet hos råttor (födelse till 4 dagars ålder) inträffade vid 399 gånger den mänskliga 
exponeringen, medan överlevnaden för nyfödda var opåverkad vid ungefär 135 gånger den mänskliga exponeringen. En studie på råttor visade att 
stavudin överförs till fostret genom moderkakan. Koncentrationen i fostervävnad var ungefär hälften av koncentrationen i moderns plasma. 
Reproduktionsstudier på djur förutsäger inte alltid mänskligt svar.
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Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av stavudin på gravida kvinnor. Stavudine ska endast användas under graviditet om den potentiella 
nyttan överväger den potentiella risken.

Dödlig laktacidos har rapporterats hos gravida kvinnor som fått kombinationen av stavudin och didanosin med andra antiretrovirala medel. Det 
är oklart om graviditet ökar risken för laktacidos/leversteatossyndrom som rapporterats hos icke-gravida individer som får nukleosidanaloger (se 
VARNINGAR: Laktatacidos/svår hepatomegali med Steatos). Kombinationen av stavudin och didanosin ska användas med försiktighet under 
graviditet och rekommenderas endast om den potentiella nyttan klart överväger den potentiella risken. Vårdgivare som tar hand om HIV-
infekterade gravida kvinnor som får stavudin bör vara uppmärksamma på tidig diagnos av laktacidos/hepatisk steatossyndrom.

Lamivudin:Graviditet Kategori C. Reproduktionsstudier har utförts på råttor och kaniner vid oralt administrerade doser upp till 4 000 mg/kg/dag respektive 
1 000 mg/kg/dag, vilket ger plasmanivåer upp till cirka 35 gånger högre än för den vuxna HIV-dosen. Inga tecken på teratogenicitet på grund av lamivudin 
observerades. Bevis på tidig embryodödlighet sågs hos kanin vid exponeringsnivåer liknande de som observerats hos människor, men det fanns ingen 
indikation på denna effekt hos råtta vid exponeringsnivåer upp till 35 gånger högre än hos människor. Studier på gravida råttor och kaniner visade att 
lamivudin överförs till fostret genom moderkakan.

I 2 kliniska studier utförda i Sydafrika utfördes farmakokinetiska mätningar på prover från gravida kvinnor som fick lamivudin med början i vecka 
38 av graviditeten (10 kvinnor som fick 150 mg två gånger dagligen i kombination med zidovudin och 10 som fick lamivudin 300 mg två gånger 
dagligen utan andra antiretrovirala medel) eller som börjar vid vecka 36 av graviditeten (16 kvinnor som fick lamivudin 150 mg två gånger 
dagligen i kombination med zidovudin). Dessa studier var inte utformade eller drivna för att ge information om effekt. Lamivudins farmakokinetik 
hos gravida kvinnor liknade den som erhölls efter födseln och hos icke-gravida vuxna. Lamivudinkoncentrationerna var i allmänhet likartade i 
serumprover från modern, neonatal och navelsträng. Hos en undergrupp av försökspersoner från vilka fostervattenprov togs efter naturligt 
membranbrott, varierade fostervattenkoncentrationerna av lamivudin från 1,2 till 2,5 mcg/ml (150 mg två gånger dagligen) och 2,1 till 5,2 mcg/ml 
(300 mg två gånger dagligen) och var typiskt högre än 2 gånger moderns serumnivåer. Se avsnittet BIVERKNINGAR för den begränsade 
säkerhetsinformationen under sena graviditeten som finns tillgänglig från dessa studier. Lamivudin ska endast användas under graviditet om de 
potentiella fördelarna överväger riskerna

AMMANDE MÖDRAR
Centers for Disease Control and Prevention rekommenderar att HIV-infekterade mödrar inte ammar sina spädbarn för att undvika att 
riskera postnatal överföring av HIV. På grund av både risken för HIV-överföring och risken för allvarliga biverkningar hos ammande 
spädbarn, bör mödrar instrueras att inte amma om de får Stavudin och Lamivudin tabletter.

Stavudine:Studier på digivande råttor visade att stavudin utsöndras i mjölk. Även om det inte är känt om stavudin utsöndras i modersmjölk, finns 
det risk för biverkningar från stavudin hos ammande spädbarn.

Lamivudin:En studie på digivande råttor som fick 45 mg/kg lamivudin visade att lamivudinkoncentrationerna i mjölk var något högre än i plasma. 
Lamivudin utsöndras också i modersmjölk. Prover av bröstmjölk från 20 mödrar som fick monoterapi med lamivudin (300 mg två gånger dagligen) eller 
kombinationsbehandling (150 mg lamivudin två gånger dagligen och 300 mg zidovudin två gånger dagligen) hade mätbara koncentrationer av lamivudin.

PEDIATRISK ANVÄNDNING

Farmakokinetiken för Stavudin och Lamivudin tabletter har inte studerats hos pediatriska patienter. Eftersom det är en kombination av fast dos 
som inte kan justeras för denna patientpopulation, bör Stavudine och Lamivudin tabletter inte ges till pediatriska patienter som väger mindre än 
60 kg eller som är yngre än 12 år.

GERIATRISK ANVÄNDNING:

Kliniska studier av Stavudine och Lamivudin inkluderade inte tillräckligt många patienter i åldern 65 år och äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än 
yngre patienter. I allmänhet bör dosval för en äldre patient vara försiktigt, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller 
hjärtfunktion, och samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling. Eftersom Stavudin och Lamivudin tabletter är en kombination av fast dos, bör det 
inte förskrivas till patienter som behöver dosreducering eller har nedsatt njurfunktion med CrCL <50 ml/min.

Stavudine
Eftersom äldre patienter är mer benägna att ha nedsatt njurfunktion kan det vara användbart att övervaka njurfunktionen.

I ett monoterapiprogram för utökad tillgång för patienter med avancerad HIV-infektion observerades perifer neuropati eller perifera neuropatiska symtom 
hos 15/40 (38 %) äldre patienter som fick 40 mg två gånger dagligen och 8/51 (16 %) äldre patienter som fick 20 mg två gånger dagligen. Av de cirka 12 000 
patienter som var inskrivna i programmet för utökad tillgång utvecklades perifer neuropati eller perifera neuropatiska symtom hos 30 % av patienterna 
som fick 40 mg två gånger dagligen och 25 % av patienterna som fick 20 mg två gånger dagligen. Äldre patienter bör övervakas noga med avseende på 
tecken och symtom på perifer neuropati.

NEGATIVA REAKTIONER
Biverkningar som rapporterats med Stavudin och Lamivudin kan förväntas vid användning av Stavudine och Lamivudin tabletter. De biverkningar 
som rapporterats med Stavudin och Lamivudin presenteras nedan.

Stavudine:
Fatal laktacidos har inträffat hos patienter som behandlats med stavudin i kombination med andra antiretrovirala medel. Patienter med 
misstänkt laktacidos bör omedelbart avbryta behandlingen med stavudin. Permanent utsättande av stavudien bör övervägas för patienter med 
bekräftad laktacidos.

Stavudinbehandling har sällan associerats med motorisk svaghet, och förekommer främst i samband med laktacidos. Om motorisk svaghet
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utvecklas ska behandlingen med stavudin avbrytas.

Stavudinbehandling har också associerats med perifer sensorisk neuropati, som kan vara allvarlig, är dosrelaterad och förekommer oftare hos 
patienter som behandlas med neurotoxisk läkemedelsbehandling, inklusive didanosin, hos patienter med avancerad HIV-infektion eller hos 
patienter som tidigare har haft perifer neuropati.

Patienter bör övervakas med avseende på utveckling av neuropati, som vanligtvis manifesteras av domningar, stickningar eller smärta i fötter 
eller händer. Stavudinrelaterad perifer neuropati kan försvinna om behandlingen avbryts omedelbart. I vissa fall kan symtomen förvärras 
tillfälligt efter att behandlingen avbryts. Om symtomen försvinner helt kan patienterna tolerera att behandlingen återupptas med halva dosen (se 
DOSERING OCH ADMINISTRERING). Om neuropati återkommer efter återupptagande bör permanent utsättning av stavudin övervägas.

När stavudin används i kombination med andra medel med liknande toxicitet, kan förekomsten av biverkningar vara högre än när stavudin 
används ensamt. Pankreatit, perifer neuropati och leverfunktionsavvikelser förekommer oftare hos patienter som behandlas med kombinationen 
stavudin och didanosin, med eller utan hydroxiurea. Fatal pankreatit och levertoxicitet kan förekomma oftare hos patienter som behandlas med 
stavudin i kombination med didanosin och hydroxiurea (se VARNINGAR och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

Utvalda kliniska biverkningar som inträffade hos vuxna patienter som fick stavudin (stavudin) i en kontrollerad monoterapistudie finns i Tabell 5.

Tabell 5: Utvalda kliniska biverkningar i en monoterapistudie
Procent (%)
Stavudineb

(40 mg två gånger 
dagligen) (n=412)

Zidovudin
(200 mg 3 gånger dagligen) 
(n=402)

Biverkningar

aVilken svårighetsgrad som helst, oavsett förhållande till studieläkemedlet.

bMedianlängd av stavudinbehandling = 79 veckor; medianduration av zidovudinbehandling = 53 veckor. 
Huvudvärk
Diarre

54
50

49
44

Perifer neurologisk
Symtom/Neuropati 52 39

Utslag

Illamående och kräkningar

40
39

35
44

Pankreatit observerades hos 3 av de 412 vuxna patienter som fick stavudin i en kontrollerad monoterapistudie.
Utvalda kliniska biverkningar som inträffade hos antiretroviralt naiva vuxna patienter som fick stavudin från två kontrollerade 
kombinationsstudier finns i Tabell 6.
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Tabell 6: Utvalda kliniska biverkningar i START 1 och START 2bStudier (kombinationsterapi)
Procent (%)
START 1 START 2b
Stavudine +
lamivudin +
indinavir
(n=100c)

zidovudin +
lamivudin +

Stavudine +
didanosin +

zidovudin +
lamivudin +Biverkningar indinavir

(n=102)
indinavir
(n= 102c)

indinavir
(n=103)

aVilken svårighetsgrad som helst, oavsett förhållande till studieregimen.

bSTART 2 jämförde två trippelkombinationsregimer hos 205 behandlingsnaiva patienter. Patienterna fick stavudin (40 mg två gånger dagligen) plus 
didanosin plus indinavir eller zidovudin plus lamivudin plus indinavir.
cVaraktighet av stavudinbehandling = 48 veckor. 

Illamående

Diarre
Huvudvärk
Utslag

Kräkningar

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

Perifer neurologisk
Symtom/Neuropati 8 7 21 10

Pankreatit som resulterade i dödsfall observerades hos patienter behandlade med stavudin plus didanosin, med eller utan hydroxiurea, i kontrollerade kliniska studier 
och i rapporter efter marknadsföring.
Utvalda laboratorieavvikelser som rapporterats i en kontrollerad monoterapistudie (studie AI455-019) finns i Tabell 10.

Tabell 7: Utvalda laboratorieavvikelser för vuxna i en monoterapistudiea,b

Procent (%)
Stavudine
(40 mg två gånger 
dagligen) (n=412)

zidovudin
(200 mg 3 gånger dagligen) 
(n=402)

Parameter

aData presenteras för patienter för vilka laboratorieutvärderingar utförts.
bMedianlängd av stavudinbehandling = 79 veckor; medianduration av zidovudinbehandling = 53 veckor. 
ULN = övre normalgräns.
AST (SGOT) (>5,0 x ULN) 
ALT (SGPT) (>5,0 x ULN) 
Amylas (≥1,4 x ULN)

11
13
14

10
11
13

Observeras under klinisk praktik
Följande händelser har identifierats under användning av stavudin efter godkännande. Eftersom de rapporteras frivilligt från en population av okänd 
storlek, kan uppskattningar av frekvensen inte göras. Dessa händelser har valts för inkludering på grund av deras allvarlighetsgrad, rapporteringsfrekvens, 
orsakssamband till stavudin eller en kombination av dessa faktorer.

Kroppen som helhet-buksmärtor, allergisk reaktion, frossa/feber och omfördelning/ansamling av kroppsfett (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Omfördelning 
av fett).
Matsmältningsproblem-anorexi.
Exokrina körtelstörningar–pankreatit inklusive dödliga fall (se VARNINGAR)]. 
Hematologiska störningar-anemi, leukopeni, trombocytopeni och makrocytos.
Lever-laktacidos och leversteatos och hepatisk steatos (se VARNINGAR), hepatit och leversvikt. 
Muskuloskeletala-muskelvärk.
Nervsystem-sömnlöshet, allvarlig motorisk svaghet (oftast rapporterad i samband med laktacidos, se VARNINGAR).

Lamivudin: Kliniska prövningar i HIV:

Vuxna:Utvalda kliniska biverkningar med ≥5 % frekvens under behandling med lamivudin 150 mg två gånger dagligen plus zidovudin 200 mg 3 
gånger dagligen jämfört med zidovudin listas i Tabell 8.

Tabell 8: Seutvalda kliniska biverkningar (≥5 % frekvens) i fyra kontrollerade kliniska prövningar (A3001, A3002, B3001, B3002)
Lamivudin 150 mg
Två gånger dagligen

Plus zidovudin
(n = 251)

zidovudin *
(n = 230)Biverkning

Kroppen som helhet
Huvudvärk
Besvär & trötthet
Feber eller frossa

35 %
27 %
10 %

27 %
23 %
12 %
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Matsmältningskanalen

Illamående

Diarre
Illamående & kräkningar
Anorexi och/eller minskad aptit 
Buksmärtor
Magkrämpor
Dyspepsi

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

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

Nervsystem
Neuropati
Sömnlöshet och andra 
sömnstörningar Yrsel
Depressiva besvär

12 %
11 %
10 %
9 %

10 %
7 %
4 %
4 %

Andningsorgan
Nasala tecken och symtom 
Hosta

20 %
18 %

11 %
13 %

Hud
Hudutslag 9 % 6 %

Muskuloskeletala
Muskuloskeletal smärta
Muskelvärk

Artralgi

12 %
8 %
5 %

10 %
6 %
5 %

* Antingen zidovudin monoterapi eller zidovudin i kombination med zalcitabin.

Typerna och frekvenserna av kliniska biverkningar som rapporterades hos patienter som fick lamivudin 300 mg en gång dagligen eller lamivudin 150 mg två gånger 
dagligen (i 3-läkemedelskombinationsregimer i EPV 20001 och EPV 40001) var likartade. De vanligaste biverkningarna i båda behandlingsgrupperna var illamående, 
yrsel, trötthet och/eller sjukdomskänsla, huvudvärk, drömmar, sömnlöshet och andra sömnstörningar och hudutslag.
Pankreatit observerades hos 9 av de 2 613 vuxna patienter (0,3 %) som fick lamivudin i de kontrollerade kliniska prövningarna EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 och B3007.

Utvalda laboratorieavvikelser som observerats under behandlingen sammanfattas i tabell 9.

Tabell 9: Frekvenser av utvalda laboratorieavvikelser hos vuxna i fyra 24-veckors surrogatstudier (A3001, A3002, B3001, B3002) och en 
klinisk effektmålsstudie (B3007)

24-veckors surrogat endpoint-
studier*

Klinisk slutpunkt
Studie*

Lamivudin
Zidovudin

plus Lamivudin
plus Aktuell
Terapi

Placebo
Aktuell terapi‡

plus
Testa
(Tröskelnivå) Zidovudin†

Absolut antal neutrofiler 
(<750/mm3)
Hemoglobin (<8,0 g/dL)
Trombocyter (>5,0 x 
ULN) ALT (>5,0 x ULN) 
AST(>5,0 x ULN)
Bilirubin (2,5 x ULN) 
Amylas (<2,0 x ULN)

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 %

*Mediantiden för studien var 12 månader.
†Antingen zidovudin monoterapi eller zidovudin i kombination med zalcitabin.
‡Nuvarande terapi var antingen zidovudin, zidovudin plus didanosin eller zidovudin plus

zalcitabin.
ULN = Övre normalgräns 
ND = Ej gjort

I små, okontrollerade studier där gravida kvinnor fick lamivudin ensamt eller i kombination med zidovudin med början under de sista veckorna av 
graviditeten, inkluderade rapporterade biverkningar anemi, urinvägsinfektioner och komplikationer vid förlossning och förlossning. Efter 
marknadsföring har avvikelser i leverfunktionen och pankreatit rapporterats hos kvinnor som fått lamivudin i kombination med andra 
antiretrovirala läkemedel under graviditeten. Det är inte känt om riskerna för biverkningar i samband med lamivudin förändras hos gravida 
kvinnor jämfört med andra HIV-infekterade patienter.

Pankreatit, som har varit dödlig i vissa fall, har observerats hos antiretrovirala nukleosid-erfarna pediatriska patienter som fått lamivudin enbart 
eller i kombination med andra antiretrovirala medel. I en öppen dosökningsstudie (A2002) utvecklade 14 patienter (14%) pankreatit medan de 
fick monoterapi med lamivudin. Tre av dessa patienter dog av komplikationer av pankreatit. I en andra öppen studie (A2005) utvecklade 12 
patienter (18%) pankreatit. I studie ACTG300 observerades inte pankreatit hos 236 patienter randomiserade till lamivudin plus zidovudin 
Pankreatit observerades hos 1 patient i denna studie som fick öppen lamivudin i kombination med zidovudin och ritonavir efter avslutad 
monoterapi med didanosin.

Lamivudin hos patienter med kronisk hepatit B:I kliniska prövningar av kronisk hepatit B användes en lägre dos av lamivudin (100 mg dagligen) än den 
dos som användes för att behandla HIV. De vanligaste biverkningarna med lamivudin jämfört med placebo var öron-, näs- och halsinfektioner (25 % mot 21 
%); sjukdomskänsla och trötthet (24% mot 28%); och huvudvärk (21% mot 21%), respektive. De vanligaste laboratorieavvikelser som rapporterats med 
lamivudin var förhöjt ALAT, förhöjt serumlipas, förhöjt CPK och förhöjda leverfunktionstester efter behandling. Uppkomst av HBV-virusmutanter under 
lamivudinbehandling, associerad med minskad läkemedelskänslighet och minskat behandlingssvar, rapporterades också.

Strides Arcolab Limited 2007



Observerat under klinisk praktik:Utöver biverkningar som rapporterats från kliniska prövningar har följande händelser identifierats efter användning av 
lamivudin efter godkännande. Eftersom de rapporteras frivilligt från en population av okänd storlek, kan uppskattningar av frekvensen inte göras. Dessa 
händelser har valts för inkludering på grund av en kombination av deras allvarlighetsgrad, rapporteringsfrekvens eller potentiellt orsakssamband med 
lamivudin.
Kroppen som helhet:Omfördelning/ackumulering av kroppsfett. 
Matsmältningssystemet:Stomatit.
Endokrina och metabola:Hyperglykemi. 
Allmän:Svaghet.
Hemisk och lymfatisk:Anemi (inklusive aplasi av ren röda blodkroppar och svår anemi som fortskrider under behandlingen), lymfadenopati, splenomegali. 
Lever och bukspottkörtel:Laktacidos och leversteatos, pankreatit, exacerbation av hepatit B efter behandling. Överkänslighet:Anafylaxi, urtikaria.

Muskuloskeletala:Muskelsvaghet, CPK-höjning, rabdomyolys. 
Nervös:Parestesi, perifer neuropati. Andningsvägar:Onormala 
andningsljud/väsande andning. Hud:Alopeci, utslag, klåda.

ÖVERDOSERING
Stavudine:Erfarenhet av vuxna behandlade med 12 till 24 gånger den rekommenderade dagliga dosen visade ingen akut toxicitet. 
Komplikationer av kronisk överdosering inkluderar perifer neuropati och levertoxicitet. Stavudin kan avlägsnas genom hemodialys; medelvärdet 
± SD hemodialysclearance av stavudin är 120 ± 18 ml/min. Huruvida stavudin elimineras genom peritonealdialys har inte studerats.

Lamivudin:Det finns ingen känd motgift mot lamivudin. Ett fall av en vuxen som fick i sig 6 g lamivudin rapporterades; inga kliniska tecken eller 
symtom noterades och hematologiska tester förblev normala. Två fall av pediatrisk överdosering rapporterades i ACTG300. Ett fall var en 
engångsdos på 7 mg/kg lamivudin; det andra fallet gällde användning av 5 mg/kg lamivudin två gånger dagligen under 30 dagar. Det fanns inga 
kliniska tecken eller symtom i något av fallen. Eftersom en försumbar mängd lamivudin avlägsnades via (4-timmars) hemodialys, kontinuerlig 
ambulatorisk peritonealdialys och automatiserad peritonealdialys, är det inte känt om kontinuerlig hemodialys skulle ge klinisk nytta vid en 
överdos av lamivudin. Om överdosering inträffar ska patienten övervakas och standardstödjande behandling tillämpas vid behov.

DOSERING OCH ADMINISTRERING
Vuxna:Den rekommenderade orala dosen för vuxna som väger ≥60 kg är en kombinationstablett Stavudine 40 mg och Lamivudine 150 mg två gånger 
dagligen under fasta.

Pediatrik:

En stavudin- och lamivudintablett (40 mg/150 mg)tablett två gånger dagligen under fastande till patienter som väger >60 kg och > 12 år.

Dosjustering:

Stavudin och Lamivudin tabletter ska inte förskrivas till patienter som behöver dosjustering, såsom de med nedsatt njurfunktion 
(kreatininclearance ≤50 ml/min) och de som upplever dosbegränsande biverkningar. Dessutom ska Stavudin och Lamivudin tabletter inte 
förskrivas till patienter som behöver en doseringsregim för mg/kg.

HUR LEVERERAS
Stavudine 40 mg och lamivudin 150 mg kombinationstablett med fast dos, är en ljusrosa till rosa färgade, runda, platta tabletter med fasad kant med LS40 ingraverad 
på ena sidan och släta på andra sidan. 60 tabletter är förpackade i en 50 ml HDPE-behållare försluten med ett snäpplock med en avrivbar manipulationssäker remsa.

LAGRING:
Stavudin och Lamivudin:
Förvara under 30°C. Skydda mot ljus. Förvara alla läkemedel borta från barn.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Bangalore- Indien.
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Bipacksedel Stavudin och 
Lamivudin tabletter

Generiskt namn:Stavudine och Lamivudine (STA vue deen och lah MIH vue deen). 
Varje tablett innehåller 150 mg Lamivudin och 40 mg Stavudin

Vad är Stavudin och Lamivudin tabletter?
Stavudin och Lamivudin tabletter används i kombination med andra läkemedel för att behandla 
humant immunbristvirus (HIV), viruset som orsakar AIDS (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome).
Stavudin och Lamivudin tabletter är en typ av anti-HIV-läkemedel som kallas nucelosid omvänd 
transkriptashämmare (NRTI). De verkar genom att minska tillväxten av HIV i kroppen. Denna 
kombination av stavudin och lamivudin botar inte hiv eller aids. För närvarande finns det inget 
botemedel mot HIV-infektion. Även när du tar Stavudin och Lamivudin tabletter kan du fortsätta att ha 
hiv-relaterade sjukdomar, inklusive infektioner orsakade av andra sjukdomsproducerande 
organismer. Fortsätt att träffa din läkare regelbundet.

Stavudin och Lamivudin tabletter hindrar inte en person som är infekterad med hiv från att överföra viruset till 
andra människor. För att skydda andra måste du fortsätta att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att 
andra kommer i kontakt med ditt blod och andra kroppsvätskor.

Vem bör inte ta Stavudin och Lamivudin tabletter?
Personer som väger mindre än 60 kg (132 pund) ska inte ta Stavudin och Lamivudin 
kombinationstabletter eftersom dessa tabletter inte innehåller rätt styrka av läkemedel 
för dessa personer.

Ta inte Stavudin och Lamivudin Tabletter om du är allergisk mot något av dess ingredienser, inklusive 
dess aktiva ingredienser, stavudin och lamivudin. Din läkare eller apotekspersonal kan berätta om de 
inaktiva ingredienserna.

• Starta inte om medicineringen efter att du återhämtat dig från biverkningar av detta läkemedel 
såsom allvarliga blodproblem, laktacidos, allvarliga leverreaktioner, tills din
läkare råder.

• Ta inte dessa mediciner om du tar vissa andra läkemedel. (Se "andra mediciner 
som bör undvikas" för en lista över läkemedel.)

Tala om för din läkare om du tror att du har haft en allergisk reaktion.

Hur ska jag ta Stavudine och Lamivudin Tabletter? Hur ska jag förvara den?
Detta läkemedel ska tas exakt enligt din läkares anvisningar baserat på kroppsvikt, njur- och 
leverfunktion och eventuella biverkningar som du kan ha haft med andra läkemedel. Om du inte 
förstår dessa anvisningar, fråga din apotekspersonal, sjuksköterska eller läkare att förklara dem för 
dig. Stavudin och Lamivudin tabletter ska tas med ett helt glas vatten och utan mat. Om du missar en 
dos, ta den så snart som möjligt. Om det är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och 
fortsätt med din regelbundna dos.Låt blita en dubbel dos

Stavudin och Lamivudin tabletter tas vanligtvis 1 två gånger dagligen (var 12:e timme). Förvara 
Stavudine och Lamivudine Tabletter i en tättsluten behållare vid rumstemperatur borta från 
värme och utom räckhåll för barn. Förvara inte detta läkemedel på fuktig plats och skydda 
läkemedlet från ljus.

Denna medicin bör tas regelbundet.

Vad ska jag göra om någon tar en överdos av Stavudin och Lamivudin tabletter? Om du 
misstänker att du eller någon annan har tagit en överdos av Stavudin och Lamivudin tabletter, 
skaffa medicinsk hjälp omedelbart. Kontakta en läkare eller en giftcentral.
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Kan jag ta andra läkemedel samtidigt som jag tar Stavudin och Lamivudin tabletter?

Andra mediciner kan interagera med denna medicin vilket resulterar i minskad effektivitet och/eller 
biverkningar. Tala med din läkare och apotekspersonal innan du tar andra receptbelagda eller receptfria 
läkemedel, inklusive vitaminer, mineraler och växtbaserade produkter, under behandlingen.

Hur är det med graviditet och amning (amning ng)?

Stavudin och Lamivudin tabletter ska endast användas under graviditet efter att ha pratat med 
din läkare. Tala om för din läkare om du blir gravid eller planerar att bli gravid medan du tar 
Stavudin och Lamivudin.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar att HIV-infekterade mödrar 
inte ammar för att minska risken för att överföra HIV-infektion till sina barn och risken för 
allvarliga biverkningar hos ammande spädbarn. Därför ska du inte amma ett barn medan du tar 
Stavudin och Lamivudin tabletter.

Vilka är de möjliga biverkningarna av Stavudin och Lamivudin tabletter?

Biverkningarna av stavudin och lamivudin tabletter är:

• Mjölksyraacidos, kraftig ökning av mjölksyra i blodet, allvarlig leverförstoring, ibland inklusive 
inflammation (smärta och svullnad) i levern och leversvikt, som kan orsaka dödsfall. Symtom på 
laktacidos kan inkludera:

• Illamående, kräkningar eller ovanliga eller oväntade magbesvär;
• Känner mig väldigt svag och trött;
• Andnöd;
• Svaghet i armar och ben.

Om du märker dessa symtom eller om ditt medicinska tillstånd plötsligt har förändrats, sluta ta 
Stavudine och Lamivudine Teva och kontakta din läkare omedelbart. Kvinnor (inklusive gravida 
kvinnor), överviktiga patienter och de som har tagit nukleosidläkemedel under lång tid löper 
större risk att utveckla laktacidos. Kombinationen av Stavudin och Lamivudin tabletter, didanosin 
och hydroxiurea ökar risken för leverskador, vilket kan orsaka dödsfall. Din läkare bör noggrant 
övervaka din leverfunktion om du tar denna kombination av om du tar Stavudin och Lamivudin 
tabletter och har en historia av kraftigt alkoholbruk eller leversjukdom.

• Perifer neuropati är en nervsjukdom i händer och fötter. Tala om för din läkare omedelbart om du känner 
domningar, stickningar, sveda eller smärta i fötter och/eller händer.

• Pankreatit är en farlig inflammation i bukspottkörteln. Det kan orsaka dödsfall. Tala om för din läkare omedelbart 
om du utvecklar magsmärtor, illamående eller kräkningar och/eller feber.

• Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta denna kombination av 
stavudin och lamivudin och sök akut läkarvård eller meddela din läkare omedelbart:

en allergisk reaktion (svårigheter att andas; halsstängning; svullnad av läppar, tunga eller ansikte; eller 
nässelfeber);
muskelsmärta eller svaghet; eller
perifer neuropati (nervskada), som kan orsaka domningar, stickningar eller smärta.

Andra, mindre allvarliga biverkningar kan vara mer benägna att uppstå. Fortsätt att ta detta läkemedel och 
tala med din läkare om du upplever:
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o
o
o
o
o

lätt illamående, kräkningar, diarré eller minskad aptit; 
huvudvärk;
yrsel;
sömnlöshet;
omfördelning av kroppsfett (förlust av fett från armar, ben och ansikte och ökat 
fett runt halsen, bröstet och bålen).
utslag
feber eller frossa

o
o

Förändringar i kroppsfett har också setts hos vissa patienter som tar antiretroviral behandling. 
Förändringarna kan innefatta ökad mängd fett i övre delen av ryggen och nacken ("buffelpuckel"), 
bröstet och runt bålen. Förlust av fett från ben, armar och ansikte kan också inträffa. Orsaken och de 
långsiktiga hälsoeffekterna av dessa tillstånd är inte kända för närvarande

Om din läkare ber dig att avbryta användningen av stavudin och lamivudin tabletter för någon biverkning, 
ska du inte börja om med stavudin och lamivudin utan råd från din läkare efter att du har återhämtat dig 
från dessa biverkningar.

Informera din läkare
Innan du tar kombinationen av stavudin och lamivudin, berätta för din läkare om du

·
·
·

har njursjukdom;
har leversjukdom;
har eller haft hepatit;

·
·
·

väger mindre än 132 pund (60 kg). 
pankreatit
historia av perifer neuropati (domningar och stickningar)

• omydu är gravid. Stavudin och lamivudin kombinationstabletter är FDA-graviditetskategori C. 
Detta betyder att det inte är känt om kombinationen av lamivudin och stavudin kommer att vara 
skadligt för ett ofött barn. Det är mycket viktigt att behandla hiv/aids under graviditeten för att 
minska risken för att smitta barnet. Tala med din läkare om dina behandlingsalternativ.

• om du ammar. Det är inte känt om stavudin och lamivudin går över i bröstmjölken och vilken 
effekt det kan ha på ett ammande barn. För att förhindra överföring av viruset till oinfekterade 
spädbarn, rekommenderas att HIV-positiva mammor inte ammar.

• Missa inte en dos. Om du glömmer en dos, ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det. 
Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta bara nästa 
regelbundna dos.

• Låt blita en dubbel dos av detta läkemedel om inte din läkare ordinerar något annat.
• Om du missar för många doser, kontakta din läkare.
• Om du misstänker att du har tagit för mycket av denna medicin, kontakta din lokala giftcentral 

eller akutmottagning omedelbart.

Vidta följande försiktighetsåtgärder
Följ din läkares instruktioner med avseende på högriskaktiviteter som oskyddat sex och delning av 
nålar. Detta läkemedel botar inte HIV eller AIDS och du kan fortfarande överföra viruset till andra 
under behandlingen med detta läkemedel.
Undvik alkohol. Alkohol kan öka risken för skador på bukspottkörteln och/eller levern.
Centers for Disease Control and Prevention råder mödrar med HIV att inte amma så att de inte 
kommer att överföra HIV till spädbarnet genom deras mjölk. Fråga din läkare om det bästa sättet att 
mata ditt barn.

Allmän information
Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i bipacksedeln. Använd inte detta 
läkemedel för ett tillstånd som det inte ordinerats för. Ge inte
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dessa mediciner till andra människor, även om de har samma tillstånd som du har. Det kan skada 
dem.
Denna bipacksedel sammanfattar den viktigaste informationen om kombinationstabletter av 
stavudin och lamivudin. Om du vill ha mer information, prata med din läkare. Du kan fråga din 
apotekspersonal eller läkare om information om dessa mediciner.

För ytterligare information kontakta 
Strides Arcolab Ltd
Bilekahalli, Opp. IIMB
Bannerghatta Road,
Bangalore – 560076
Indien
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