
Ставудин и Ламивудин таблетки
Рхсамо

ВНИМАНИЕ
МЛЕЧНАТА АКЦИДОЗА И ТЕЖКА ХЕПАТОМЕГАЛИЯ СЪС СТЕАТОЗА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАТАЛНИ СЛУЧАИ, СА СЪОБЩЕНИ 
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НУКЛЕОЗИДНИ АНАЛОЗИ САМО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТАВУДИН, ЛАМИВУДИН 
И ДРУГИ ВАМИВУДИН (ЛАМИВУДИН И ДРУГИ СТАВУДИН).

СЪОБЩАНА СЕ ЗА ФАТАЛНА МЛЕЧНА АКЦИДОЗА ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ, ПРИЕМАЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ СТАВУДИН И 
ДИДАНОЗИН С ДРУГИ АНТИРЕТРОВИРУСНИ СРЕДСТВА. КОМБИНАЦИЯТА ОТ СТАВУДИН И ДИДАНОЗИН ТРЯБВА ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА ВНИМАТЕЛНО ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И СЕ ПРЕПОРЪЧВА САМО АКО ПОТЕНЦИАЛНАТА ПОЛЗА ЯВНО 
НАДВЕЖАВА ПОТЕНЦИАЛНИЯ РИСК (ВИЖТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

ФАТАЛЕН И НЕФАТАЛЕН ПАНКРЕАТИТ СА НАСЛЕДВАЛИ ПО ВРЕМЕ НА ТЕРАПИЯТА, КОГАТО СТАВУДИН БЕШЕ ЧАСТ ОТ 
КОМБИНИРАЩ РЕЖИМ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ДИДАНОЗИН, С ИЛИ БЕЗ ХИДРОКСИУРЕЯ, И ПРИ И ДВАТА ЛЕЧЕНИЕ – 
НАИВНИТЕ ЛЕЧЕНИЯ И ПОВТОРНИ ЛЕЧЕНИЯ.

СЪОБЩАНИ СЕ ЗА ТЕЖКИ ОСТРИ ОБОСТЯВАНЕ НА ХЕПАТИТ B ПРИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО СА КО-ИНФЕКЦИЯНИ С ВИРУС 
НА ХЕПАТИТ B (HBV) И ХИВ И СА ПРЕКРАТИЛИ ПРИЕМАНЕТО НА LAMIVUDINE. ЧЕРНОДРОБНАТА ФУНКЦИЯ ТРЯБВА ДА 
СЕ НАБЛЮДЯВА ВТРЯСНО С КЛИНИЧНО И ЛАБОРАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ ЗА ПОНЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ПРИ 
ПАЦИЕНТИ, КОИТО ПРЕКРАТЯТ LAMIVUDINE И СА КО-ИНФЕКЦИИ С ХИВ И HBV. АКО Е УМЕСТНО, ЗАПОЧВАНЕТО НА 
ТЕРАПИЯ АНТИ-ХЕПАТИТ В МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА (ВИЖТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ОПИСАНИЕ

Ставудин и ламивудин таблетки са за перорално приложение. Всяка непокрита таблетка съдържа активните съставки 40 mg ставудин и 150 mg ламивудин и 
неактивните съставки микрокристална целулоза, колоиден безводен силициев диоксид, кроскармелоза натрий, червен железен оксид, повидон, магнезиев 
стеарат и пречистена вода.

Ставудин (d4T) е синтетичен тимидинов нуклеозиден аналог, активен срещу човешкия имунодефицитен вирус (HIV).

Ламивудин (3TC) е синтетичен нуклеозиден аналог с активност срещу HIV-1 и HBV.

Ставудин:Химичното наименование на ставудин е 2', 3'-дидехидро-3'-деокситимидин. Ставудин има следната структурна формула:

Ставудинът е бяло до почти бяло кристално твърдо вещество с молекулна формула C10Х12н2О4и молекулно тегло 224,22. Разтворимостта на ставудин при 
23°C е приблизително 83 mg/mL във вода и 30 mg/mL в пропилей гликол. Коефициентът на разпределение n-октанол/вода на ставудин при 23°C е 0,144.

ламивудин:Химичното наименование на ламивудин е (2R,cis)-4-амино-1-(2-хидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)-пиримидин-2-он. 
Ламивудинът е (-) енантиомер на дидеокси аналог на цитидин. Ламивудин се нарича още (-) 2', 3'-дидеокси, 3'-тиацитидин. Има молекулярна 
формула C8Х11н3О3S и молекулно тегло 229,3. Той има следната структурна формула:

Ламивудинът е бяло до почти бяло кристално твърдо вещество с разтворимост от приблизително 70 mg/mL във вода при 20°C.
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МИКРОБИОЛОГИЯ

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Ставудин:Ставудин, нуклеозиден аналог на тимидин, се фосфорилира от клетъчни кинази до активния метаболит ставудин трифосфат. Ставудин 
трифосфат инхибира активността на обратната транскриптаза на HIV-1 (RT), като се конкурира с естествения субстрат тимидин трифосфат (Kи

=0,0083 до 0,032 µM) и чрез причиняване на прекъсване на ДНК веригата след нейното включване във вирусната ДНК. Ставудин трифосфат 
инхибира клетъчните ДНК полимерази β и γ и значително намалява синтеза на митохондриална ДНК.

ламивудин:Ламивудин е синтетичен нуклеозиден аналог. Вътреклетъчно, ламивудин се фосфорилира до неговия активен 5'-трифосфат 
метаболит, ламивудин трифосфат (3TC-TP). Основният начин на действие на 3TC-TP е инхибирането на обратната транскриптаза на HIV-1 (RT) чрез 
прекратяване на ДНК веригата след включване на нуклеотидния аналог във вирусната ДНК. 3TC-TP е слаб инхибитор на ДНК полимераза α, β и 
митохондриална ДНК полимераза γ на бозайници.

IN VITRO ХИВ СЛУЧИВОСТ

Ставудин:Винвитроантивирусната активност на ставудин е измерена в мононуклеарни клетки на периферната кръв, моноцитни клетки и лимфобластоидни 
клетъчни линии. Концентрацията на лекарството, необходима за инхибиране на репликацията на HIV-1 с 50% (IC50) варира от 0,0009 до 4 µM срещу 
лабораторни и клинични изолати на HIV-1. In vitro ставудинът проявява добавка към антагонистична активност в комбинация със зидовудин. Ставудин в 
комбинация с абакавир, диданозин, тенофовир или залцитабин показва добавка към синергична анти-HIV-1 активност. Рибавирин, при тествани 
концентрации от 9-45 µM, намалява антиHIV-1 активността на ставудин с 2,5- до 5 пъти. Връзката между in vitro чувствителността на HIV-1 към ставудин и 
инхибирането на репликацията на HIV-1 при хора не е установена

ламивудин:Антивирусната активност на ламивудин срещу HIV-1 е оценена в редица клетъчни линии (включително моноцити и свежи 
лимфоцити от периферна кръв на човека) с помощта на стандартни тестове за чувствителност. ЕК50стойностите (50% ефективни концентрации) 
бяха в диапазона от 0,003 до 15 μM (1 μM = 0,23 mcg/mL). ХИВ от нелекувани пациенти без мутации, свързани с резистентност, дава средна EC50

стойности от 0,426 µM (диапазон: 0,200 до 2,007 µM) от Virco (n = 93 базови проби от COLA40263) и 2,35 µM (1,44 до 4,08 µM) от Monogram 
Biosciences (n = 135 базови проби от ESS3000 от 9). ЕК50стойностите на ламивудин срещу различни класове на HIV-1 (AG) варират от 0,001 до 0,120 
μM, а срещу HIV-2 изолати от 0,003 до 0,120 μM в мононуклеарни клетки от периферна кръв. Рибавирин (50 μM) намалява анти-HIV-1 активността 
на ламивудин с 3,5 пъти в MT-4 клетки. В HIV-1-инфектирани MT-4 клетки, ламивудин в комбинация със зидовудин в различни съотношения 
проявява синергична антиретровирусна активност.

СЪПРОТИВЛЕНИЕ

Ставудин:Избрани са HIV-1 изолати с намалена чувствителност към ставудининвитро(щам-специфични) и също са получени от пациенти, 
лекувани със ставудин. Фенотипният анализ на изолати на HIV-1 от 61 пациенти, получаващи продължителна (6-29 месеца) монотерапия със 
ставудин, показа, че изолати след терапия от четирима пациенти показват IC50стойности повече от 4 пъти (диапазон 7- до 16 пъти) по-високи от 
средната чувствителност преди лечение на изходните изолати. От тях, HIV-1 изолати от един пациент съдържат свързаните с резистентност към 
зидовудин мутации T215Y и K219E, а изолати от друг пациент съдържат мутацията Q151M, свързана с множествена нуклеозидна резистентност. Не 
са открити мутации в RT гена на HIV-1 изолати от другите двама пациенти. Генетичната основа за промените в чувствителността към ставудин не 
е идентифицирана.

ламивудин:Ламивудин-резистентни варианти на HIV-1 са избрани клетъчна култура. Генотипният анализ показа, че резистентността се дължи на 
специфично заместване на аминокиселини в обратната транскриптаза на HIV-1 при кодон 184, променящо метиониновия остатък или на изолевцин, или на 
валин (M 184 V/I).

ХИВ-1 щамове, резистентни както към ламивудин, така и към зидовудин, са изолирани от пациенти. Чувствителността на клиничните изолати към 
ламивудин и зидовудин е наблюдавана в контролирани клинични проучвания. При пациенти, получаващи монотерапия с ламивудин или комбинирана 
терапия с ламивудин плюс зидовудин, HIV-1 изолати от повечето пациенти стават фенотипно и генотипно резистентни към ламивудин в рамките на 12 
седмици. При някои пациенти, носещи резистентен на зидовудин вирус в началото, фенотипната чувствителност към зидовудин се възстановява след 12 
седмици лечение с ламивудин и зидовудин. Комбинираната терапия с ламивудин плюс зидовудин забавя появата на мутации, придаващи резистентност към 
зидовудин.

Мутациите в HBV полимеразния YMDD мотив са свързани с намалена чувствителност на HBV към клетъчна култура на ламивудин. В проучвания с не-HIV-
инфектирани пациенти с хроничен хепатит B, HBV изолати с YMDD мутации са открити при някои пациенти, които са приемали ламивудин ежедневно в 
продължение на 6 месеца или повече и са свързани с данни за намален отговор на лечението; подобни HBV мутанти са съобщени при HIV-инфектирани 
пациенти, които са получавали антиретровирусни схеми, съдържащи ламивудин, в присъствието на съпътстваща инфекция с вируса на хепатит B (вижте 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

КРЪСТНА УСТОЙЧИВОСТ

Ставудин:Наблюдавана е кръстосана резистентност между инхибиторите на обратната транскриптаза на HIV-1. Няколко проучвания показват, че 
продължителното лечение със ставудин може да избере и/или поддържа мутации, свързани с резистентност към зидовудин. HIV-1 изолати с една или повече 
мутации, свързани с резистентност към зидовудин (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) показват намалена чувствителност към ставудин in vitro

ламивудин:Резистентните към ламивудин HIV-1 мутанти са кръстосано устойчиви към диданозин (ddI) и залцитабин (ddC). При някои пациенти, лекувани със зидовудин 
плюс диданозин или залцитабин, са се появили изолати, резистентни към множество инхибитори на обратната транскриптаза, включително ламивудин.

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ
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Фармакокинетика при възрастни:
Ставудин и Ламивудин таблетки:
Скоростта и степента на абсорбция на ставудин и ламивудин от комбинираните таблетки са подобни на тези от капсули Zerit® 
и таблетките Epivir®, съответно, когато се прилагат на здрави доброволци на гладно. Ефектът на храната върху таблетките 
Ставудин и Ламивудин не е оценен.

Ставудин:Фармакокинетиката на ставудин е оценена при HIV-инфектирани възрастни и педиатрични пациенти (Таблици 1-3). Пиковите плазмени 
концентрации (Cmax) и площта под кривата плазмена концентрация-време (AUC) се повишават пропорционално на дозата както след единична, така и след 
многократни дози, вариращи от 0,03 до 4 mg/kg. Няма значително натрупване на ставудин при многократно приложение на всеки 6, 8 или 12 часа.

АБСОРБЦИЯ И БИОНАЛИЧНОСТ
Ставудин:След перорално приложение ставудин се абсорбира бързо, като пиковите плазмени концентрации настъпват в рамките на 1 час след приема. 
Системната експозиция на ставудин е същата след приложение като таблетка, капсули или разтвор. Фармакокинетичните параметри на ставудин в 
стационарно състояние при възрастни, заразени с ХИВ, са показани в Таблица 1.

Таблица 1: Фармакокинетични параметри в стационарно състояние на ставудин при възрастни, инфектирани с ХИВ

Параметър Ставудин 40 mg два пъти 

дневно средно ± SD (n=8)

AUC (ng•h/mL)а 2568 ± 454
° Смакс(ng/mL) 536 ± 146
° Смин(ng/mL) 8 ± 9

аот 0 до 24 часа.
AUC = площ под кривата за 24 часа. ° Смакс= максимална 
плазмена концентрация. ° Смин= минимална или 
минимална плазмена концентрация.

ламивудин:Ламивудин се абсорбира бързо след перорално приложение при HIV-инфектирани пациенти. Абсолютната бионаличност при 12 възрастни 
пациенти е била 86% ± 16% (средно ± SD) за таблетката от 150 mg и 87% ± 13% за пероралния разтвор. След перорално приложение на 2 mg/kg два пъти 
дневно на 9 възрастни с ХИВ, пиковата серумна концентрация на ламивудин (Cмакс) е 1,5 ± 0,5 mcg/mL (средно ± SD). Площта под кривата на плазмената 
концентрация спрямо времето (AUC) и Cмакссе увеличава пропорционално на пероралната доза в диапазона от 0,25 до 10 mg/kg. Изследвана 25-mg дозирана 
форма на ламивудин е приложена перорално на 12 асимптоматични, HIV-инфектирани пациенти 2 пъти, веднъж на гладно и веднъж с храна (1099 kcal; 75 
грама мазнини, 34 грама протеин, 72 грама въглехидрати). Абсорбцията на ламивудин е по-бавна при нахранване (Tмакс: 3,2 ± 1,3 часа) в сравнение със 
състоянието на гладно (Tмакс: 0,9 ± 0,3 часа); ° Смаксв състояние на хранене е с 40% ± 23% (средно SD) по-ниско, отколкото в състояние на гладно. Няма 
значителна разлика в системната експозиция (AUC∞) при нахранване и на гладно; следователно ламивудин таблетки и перорален разтвор могат да се 
прилагат със или без храна. Съотношението на натрупване на ламивудин при ХИВ-позитивни асимптоматични възрастни с нормална бъбречна функция е 
1,50 след 15 дни перорално приложение на 2 mg/kg два пъти дневно.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ставудин:Свързването на ставудин със серумните протеини е незначително в диапазона на концентрация от 0,01 до 11,4 µg/mL. Ставудин се разпределя еднакво между 
червените кръвни клетки и плазмата. Обемът на разпределение е показан в Таблица 2.

Таблица 2: Фармакокинетични параметри на ставудин при HIV-инфектирани възрастни: бионаличност, разпределение и клирънс
нПараметър Средно ± SD

Орална бионаличност (%) 
Обем на разпределение (L)а

Общ клирънс на тялото (mL/min)а

Привиден орален клирънс (mL/min)б

Бъбречен клирънс (mL/min)a 
Елиминационен полуживот, IV доза (h)а

Елиминационен полуживот, перорална доза (h)б

Възстановяване на ставудин с урината (% от дозата)а, г

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

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

25
44
44
113
39
44
8
39

аслед 1-часова IV инфузия.
бслед единична перорална доза.
° Сприемайки телесно тегло от 70 кг.
дза 12-24 часа.

ламивудин:Привидният обем на разпределение след IV приложение на ламивудин при 20 пациенти е 1,3 ± 0,4 L/kg, което предполага, че 
ламивудин се разпределя в извънсъдовите пространства. Обемът на разпределение е независим от дозата и не корелира с телесното тегло. 
Свързването на ламивудин с човешки плазмени протеини е ниско (<36%). Проучванията in vitro показват, че в диапазона на концентрация от 0,1 
до 100 mcg/mL, количеството ламивудин, свързано с еритроцитите, варира от 53% до 57% и е независимо от концентрацията.

МЕТАБОЛИЗЪМ / ЕЛИМИНАЦИЯ

Ставудин:Метаболитната съдба на ставудин не е изяснена при хора. Бъбречното елиминиране представлява около 40% от общия клирънс, 
независимо от начина на приложение (Таблица 2). Средният бъбречен клирънс е около два пъти средния ендогенен креатининов клирънс, което 
показва активна тубулна секреция в допълнение към гломерулната филтрация. Останалите 60% от лекарството вероятно се елиминират по 
ендогенни пътища.
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ламивудин:Метаболизмът на ламивудин е второстепенен път на елиминиране. При хората единственият известен метаболит на ламивудин е транссулфоксидният 
метаболит. В рамките на 12 часа след еднократна перорална доза ламивудин при 6 HIV-инфектирани възрастни, 5,2% ± 1,4% (средно ± SD) от дозата се екскретира като 
транссулфоксиден метаболит в урината. Серумните концентрации на този метаболит не са определени.
По-голямата част от ламивудин се елиминира непроменен в урината чрез активна органична катионна секреция. При 9 здрави субекта, на които е дадена еднократна 
перорална доза ламивудин от 300 mg, бъбречният клирънс е 199,7 ± 56,9 mL/min (средно ± SD). При 20 HIV-инфектирани пациенти, получили еднократна IV доза, 
бъбречният клирънс е 280,4 ± 75,2 mL/min (средно ± SD), което представлява 71% ± 16% (средно ± SD) от общия клирънс на ламивудин. В повечето проучвания с 
еднократна доза при HIV-инфектирани пациенти, HBV-инфектирани пациенти или здрави индивиди със серумни проби за 24 часа след дозирането, наблюдаваният среден 
елиминационен полуживот (t½) варира от 5 до 7 часа. При HIV-инфектирани пациенти общият клирънс е 398,5 ± 69,1 mL/min (средно ± SD). Оралният клирънс и 
елиминационният полуживот са независими от дозата и телесното тегло в диапазон на перорално дозиране от 0,25 до 10 mg/kg.

Ефект на храната върху абсорбцията на ламивудин и ставудин.

Ефектът на храната върху скоростта и степента на абсорбция на комбинираните таблетки Ставудин и Ламивудин не е оценен в клинично 
проучване. Поради това комбинираните таблетки Ставудин и Ламивудин трябва да се приемат на гладно.

ФАРМАКОКИНЕТИКА ПРИ СПЕЦИАЛНИ ПОПУЛЯЦИИ

БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ:

Корекция на дозата ставудин или ламивудин не е възможна с тази фиксирана дозова комбинация. Поради това 
таблетките Ставудин и Ламивудин не се препоръчват при пациенти с креатининов клирънс< 50 mL.min.

Чернодробно увреждане
Ставудин:Фармакокинетиката на ставудин не е променена при 5 не-инфектирани с ХИВ пациенти с чернодробно увреждане в резултат на цироза 
(класификация по Child-Pugh B или C) след прилагане на единична доза от 40 mg.

ламивудин:Фармакокинетичните свойства на ламивудин са определени при възрастни с увредена чернодробна функция. Фармакокинетичните параметри не се 
променят от намаляване на чернодробната функция; поради това не се налага коригиране на дозата на ламивудин при пациенти с увредена чернодробна функция. 
Безопасността и ефикасността на ламивудин не са установени при наличие на декомпенсирано чернодробно заболяване.

Бременност:Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Бременност
Няма налични данни за фармакокинетиката на ставудин и ламивудин по време на бременност.

Кърмещи майки:Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Кърмещи майки

Ставудин:Няма налични данни за фармакокинетиката на ставудин при кърмачки. Не е известно дали ставудин се екскретира в кърмата.

ламивудин:Проби от кърма, получени от 20 майки, получаващи монотерапия с ламивудин (300 mg два пъти дневно) или комбинирана терапия (150 mg 
ламивудин два пъти дневно и 300 mg зидовудин два пъти дневно), са имали измерими концентрации на ламивудин.

Педиатрични пациенти:

Фармакокинетиката на таблетките Ставудин и Ламивудин не е проучвана при педиатрични пациенти. Тъй като това е комбинация с фиксирана 
доза, която не може да бъде коригирана за тази популация пациенти, Ставудин и Ламивудин таблетки не трябва да се прилагат на педиатрични 
пациенти с тегло под 60 kg или на възраст под 12 години.

Гериатрични пациенти:

Фармакокинетиката на таблетките Ставудин и Ламивудин не е проучвана при пациенти на възраст над 65 години.

Пол
Ставудин и ламивудин: Няма значителни полови различия във фармакокинетиката на ламивудин или ставудин.

Състезание

Ставудин и ламивудин: Няма значителни расови различия във фармакокинетиката на ламивудин или ставудин.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Не са провеждани проучвания за лекарствени взаимодействия с комбинираните таблетки ставудин и ламивудин.

Ставудин:Зидовудин конкурентно инхибира вътреклетъчното фосфорилиране на ставудин. Поради това употребата на зидовудин в комбинация със 
ставудин трябва да се избягва.

ИнвитроДанните показват, че фосфорилирането на ставудин се инхибира при съответни концентрации от доксорубицин и рибавирин.

Ставудин не инхибира основните изоформи на цитохром Р450 CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 и CYP3A4; поради това е малко вероятно клинично значими 
лекарствени взаимодействия да възникнат с лекарства, метаболизирани по тези пътища.

Тъй като ставудин не се свързва с протеини, не се очаква да повлияе на фармакокинетиката на свързаните с протеин лекарства.
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Таблици 3 и 4 обобщават ефектите върху AUC и Cмакс, с 95% доверителен интервал (CI), когато е наличен, след едновременно приложение на ставудин с 
диданозин, ламивудин и нелфинавир. Не са наблюдавани клинично значими фармакокинетични взаимодействия.

Таблица 3: Резултати от проучвания за лекарствени взаимодействия със ставудин: Ефекти на едновременно прилаганото лекарство върху

Ставудинова плазмаAUC и CмаксСтойности

Лекарство Дозировка на ставудин на AUC на ставудин (95%
CI)

° Смаксна Ставудин
(95% CI)

Диданозин, 100mg
q12h за 4 дни

40mg q12h за 4
дни

10 ↔ ↑17%

Ламивудин, 150mg
единична доза

40mg единична доза 18 ↔
(92,7-00,6%)

↑12% (100,3-126,1%)

Нелфинавир, 750mg q8h
за 56 дни

30-40mg q12h за
56 дни

8 ↔ ↔

↑ показва увеличение.

↔ показва липса на промяна илиозначава увеличение или намаляване с <10%.

аХИВ-инфектирани пациенти.

Таблица 4: Резултати от проучвания за лекарствени взаимодействия със ставудин: Ефекти на ставудин върху ко-
приложена лекарствена плазмаAUC и CмаксСтойности

Лекарство Дозировка на ставудин на AUC на Co-
администриран

Лекарство (95% CI)

° Смаксна Co-
прилагано лекарство

(95% CI)

Диданозин, 100mg q12h за
4 дни

40mg q12h за 4 дни 10 ↔ ↔

Ламивудин, 150mg единичен
доза

40mg единична доза 18 ↔
(90,5-107,6%)

↔
(87,1-110,6%)

Нелфинавир, 750mg q8h за 56
дни

30-40mg q12h за 56 дни 8 ↔ ↔

↔ показва липса на промяна илиозначава увеличение или намаляване с <10%.

аХИВ-инфектирани пациенти.

ламивудин:Не са наблюдавани клинично значими промени във фармакокинетиката на ламивудин или зидовудин при 12 асимптоматични HIV-инфектирани възрастни 
пациенти, на които е приложена единична доза зидовудин (200 mg) в комбинация с множество дози ламивудин (300 mg на всеки 12 часа).

Ламивудин и триметоприм/сулфаметоксазол (TMP/SMX) са прилагани едновременно на 14 HIV-позитивни пациенти в едноцентрово, отворено, 
рандомизирано кръстосано проучване. Всеки пациент получава лечение с единична доза от 300 mg ламивудин и TMP 160 mg/SMX 800 mg веднъж дневно в 
продължение на 5 дни с едновременно приложение на lamivudine 300 mg с петата доза при кръстосан дизайн. Едновременното приложение на TMP/SMX с 
ламивудин води до повишаване с 43% ± 23% (средно ± SD) на AUC на ламивудин, намаляване с 29% ± 13% на пероралния клирънс на ламивудин и намаляване 
с 30% ± 36% при бъбречен клирънс на ламивудин. Фармакокинетичните свойства на TMP и SMX не се променят при едновременно приложение с ламивудин. 
Ламивудин и залцитабин могат да инхибират вътреклетъчното фосфорилиране един на друг. Следователно, употребата на ламивудин в комбинация със 
залцитабин не се препоръчва. Няма значимо фармакокинетично взаимодействие между ламивудин и интерферон алфа в проучване на 19 здрави мъже.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
Ставудин и ламивудин таблетки в комбинация с други антиретровирусни средства са показани за лечение на HIV-1 инфекция при пациенти с 
тегло ≥60 kg и на възраст 12 години или повече.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Комбинираната таблетка с фиксирана доза ставудин и ламивудин е противопоказана при пациенти с клинично значима свръхчувствителност към някой от компонентите, 
съдържащи се в таблетката.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ставудин и Ламивудин таблеткине трябва да се прилага едновременно с формулировки, съдържащи някое от двете лекарства. Пълната информация за 
предписване на всички средства, които се обмислят за употреба със ставудин и ламивудин таблетки, трябва да се консултирате преди започване на 
комбинирана терапия със ставудин и ламивудин таблетки.

Ставудин и Ламивудин:

Лактатна ацидоза/тежка хепатомегалия със стеатоза:
При употребата на нуклеозидни аналози самостоятелно или в комбинация, включително ставудин и други антиретровирусни лекарства, 
са докладвани лактатна ацидоза и тежка хепатомегалия със стеатоза, включително фатални случаи. Въпреки че относителните нива на 
лактатна ацидоза не са оценени в проспективни добре контролирани проучвания, надлъжните кохортни и ретроспективни проучвания 
предполагат, че това рядко събитие може да бъде по-често свързано с антиретровирусни комбинации, съдържащи ставудин. Женският 
пол, затлъстяването и продължителната експозиция на нуклеозиди могат да бъдат рискови фактори. Съобщава се за фатална лактатна 
ацидоза при бременни жени, които са получавали комбинацията от ставудин и диданозин с други антиретровирусни средства.

Особено внимание трябва да се внимава, когато ставудин се прилага на всеки пациент с известни рискови фактори за чернодробно заболяване; обаче, 
случаи на лактатна ацидоза са докладвани и при пациенти без известни рискови фактори. Генерализирана умора, храносмилателни симптоми (гадене, 
повръщане, коремна болка и внезапна необяснима загуба на тегло); респираторни симптоми (тахипнея и диспнея); или неврологични симптоми може да са 
показателни за развитие на синдром на лактатна ацидоза.

Лечението със ставудин трябва да бъде преустановено при всеки пациент, който развие клинични или лабораторни находки, предполагащи симптоматична 
хиперлактатемия, лактатна ацидоза или изразена хепатотоксичност (която може да включва хепатомегалия и стеатоза дори при отсъствие на изразено повишаване на 
трансаминазите).

Използвайте с интерферон и рибавирин-базирани схеми
Проучванията in vitro показват, че рибавиринът може да намали фосфорилирането на пиримидинови нуклеозидни аналози, като ставудин. 
Въпреки че не са наблюдавани доказателства за фармакокинетично или фармакодинамично (напр. загуба на вирусологично потискане на HIV/
HCV) взаимодействие, когато рибавирин е бил прилаган едновременно със ставудин при пациенти, коинфектирани с HIV/HCV., чернодробна 
декомпенсация (някоя фатална) е настъпила при HIV/HCV ко-инфектирани пациенти, получаващи комбинирана антиретровирусна терапия за HIV 
и интерферон и рибавирин. Пациентите, получаващи интерферон със или без рибавирин и ставудин, трябва да бъдат внимателно наблюдавани 
за свързани с лечението токсичности, особено чернодробна декомпенсация. Прекратяването на ставудин трябва да се счита за подходящо от 
медицинска гледна точка. Намаляване на дозата или прекратяване на лечението с интерферон, рибавирин,

Ставудин
Неврологични симптоми:
Рядко се съобщава за двигателна слабост при пациенти, получаващи комбинирана антиретровирусна терапия, включително ставудин. Повечето от тези случаи са 
настъпили на фона на лактатна ацидоза. Развитието на двигателната слабост може да имитира клиничната картина на синдрома на Guillain-Barre (включително дихателна 
недостатъчност). Симптомите могат да продължат или да се влошат след прекратяване на терапията.

При пациенти, получаващи терапия със ставудин, се съобщава за периферна невропатия, проявяваща се с изтръпване, изтръпване или болка в ръцете или краката. 
Периферната невропатия се е срещала по-често при пациенти с напреднало ХИВ заболяване, анамнеза за невропатия или съпътстваща невротоксична лекарствена 
терапия, включително диданозин (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Чернодробно увреждане и токсичност:Безопасността и ефикасността на ставудин не са установени при HIV-инфектирани пациенти със значимо чернодробно 
заболяване. По време на комбинирана антиретровирусна терапия, пациентите със съществуваща чернодробна дисфункция, включително хроничен активен хепатит, 
имат повишена честота на аномалии на чернодробната функция, включително тежки и потенциално фатални чернодробни нежелани реакции, и трябва да бъдат 
наблюдавани съгласно стандартната практика. Ако има данни за влошаване на чернодробно заболяване при такива пациенти, трябва да се обмисли прекъсване или 
прекратяване на лечението.

Повишен риск от хепатотоксичност може да възникне при пациенти, лекувани със ставудин в комбинация с диданозин и хидроксиурея, в сравнение с когато ставудин се използва 
самостоятелно. При пациенти, получаващи тази комбинация, са настъпили смъртни случаи, дължащи се на хепатотоксичност. Пациентите, лекувани с тази комбинация, трябва да бъдат 
внимателно наблюдавани за признаци на чернодробна токсичност.

Панкреатит:

Фатален и нефатален панкреатит е настъпил по време на терапията, когато ставудин е бил част от комбинирана схема, включваща диданозин, със или без 
хидроксиурея, както при нелекувани, така и при пациенти, лекувани, независимо от степента на имуносупресия. Комбинацията от ставудин и диданозин (със 
или без хидроксиурея) и всякакви други средства, които са токсични за панкреаса, трябва да се преустанови при пациенти със съмнение за панкреатит. 
Възстановяването на ставудин след потвърдена диагноза на панкреатит трябва да се предприеме с особено внимание и внимателно наблюдение на 
пациента. Новата схема не трябва да съдържа нито диданозин, нито хидроксиурея.

ламивудин
След лечение екзацербации на хепатит:В клинични проучвания при пациенти, които не са заразени с ХИВ, лекувани с ламивудин за хроничен хепатит В, след 
прекратяване на лечението с ламивудин са се появили клинични и лабораторни данни за обостряне на хепатит. Тези екзацербации са открити главно чрез повишаване 
на серумната аланин трансаминаза (ALT) в допълнение към повторната поява на ДНК на вируса на хепатит В (HBV). Въпреки че изглежда, че повечето събития са се 
самоограничавали, в някои случаи са докладвани смъртни случаи. Подобни събития са докладвани от постмаркетинговия опит след промени от схеми на лечение, 
съдържащи ламивудин за ХИВ, към схеми, които не съдържат ламивудин, при пациенти, инфектирани както с HIV, така и с HBV. Причинно-следствената връзка с 
прекратяването на лечението с ламивудин не е известна. Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани с клинично и лабораторно проследяване най-малко 
няколко месеца след спиране на лечението. Няма достатъчно доказателства, за да се определи дали повторното започване на ламивудин променя хода на 
екзацербациите на хепатит след лечение.

Панкреатит
При педиатрични пациенти с анамнеза за предходна антиретровирусна експозиция, анамнеза за панкреатит или друг значим рисков фактор за развитие на панкреатит, 
ламивудин трябва да се използва с повишено внимание. Лечението с ламивудин трябва да бъде спряно незабавно, ако се появят клинични признаци, симптоми или 
лабораторни отклонения, предполагащи панкреатит. (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).
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Важни разлики между продуктите, съдържащи ламивудин:
Таблетките ламивудин и ставудин съдържат по-висока доза от същата активна съставка (ламивудин), отколкото в EPIVIR-HBV таблетки и 
перорален разтвор. EPIVIR-HBV е разработен за пациенти с хроничен хепатит B. Ламивудин и ставудин таблетки не трябва да се прилагат 
едновременно с EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM или TRIZIVIR®.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Ставудин и Ламивудин

Синдром на имунна реконституция:Съобщава се за синдром на имунно възстановяване при пациенти, лекувани с комбинирана антиретровирусна терапия, 
включително ставудин. По време на началната фаза на комбинирано антиретровирусно лечение, пациентите, чиято имунна система реагира, могат да развият 
възпалителен отговор към лениви или остатъчни опортюнистични инфекции (като инфекция с Mycobacterium avium, цитомегаловирус, Pneumocystis jirovecipneumonia 
(PCP) или туберкулоза), което може да доведе до допълнителна оценка и оценка на туберкулозата лечение.

Преразпределение на мазнините:Уголемяване на мазнините (биволска гърбица), периферно изтощаване, изтощаване на лицето, уголемяване на гърдите и 
„кушингоиден вид“ са наблюдавани при пациенти, получаващи антиретровирусна терапия. Механизмът и дългосрочните последици от тези събития в момента са 
неизвестни. Причинно-следствена връзка не е установена.

Пациенти с увредена бъбречна функция:Ставудин и ламивудин таблетки не се препоръчват за пациенти с CrCL ≤ 50 mL/min или за пациенти на 
хемодиализа.

Ако се налага коригиране на дозата, таблетките Ставудин и Ламивудин не трябва да се прилагат, тъй като таблетката съдържа комбинация с 
фиксирана доза от ламивудин и ставудин.

ламивудин:

Пациенти с ХИВ и ко-инфекция с вируса на хепатит В:
Безопасността и ефикасността на ламивудин не са установени за лечение на хроничен хепатит B при пациенти, двойно инфектирани с HIV и HBV. При не-
инфектирани с ХИВ пациенти, лекувани с ламивудин за хроничен хепатит В, е открита поява на резистентен на ламивудин HBV и е свързана с намален 
отговор на лечението (вижте листовката на опаковката на EPIVIR-HBV за допълнителна информация).

Появата на варианти на вируса на хепатит В, свързани с резистентност към ламивудин, също се съобщава при HIV-инфектирани пациенти, които са 
получавали антиретровирусни схеми, съдържащи ламивудин, в присъствието на съпътстваща инфекция с вируса на хепатит B. Съобщавани са и 
екзацербации на хепатит след лечение (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ

Ставудин и Ламивудин таблетки:
Таблетките Ставудин и Ламивудин са само за перорално поглъщане.
Пациентите трябва да бъдат информирани за важността на приема на таблетките Ставудин и Ламивудин по редовна схема на дозиране и да избягват пропускане на 
дози.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани Ставудин и Ламивудин таблетки трябва да се приемат на гладно.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че Ставудин и Ламивудин таблетки не са лек за HIV-1 инфекция и че те могат да продължат да получават 
заболявания, свързани с HIV-1 инфекция, включително опортюнистични инфекции. Те трябва да бъдат уведомени, че не е доказано, че тази комбинирана 
терапия намалява риска от предаване на HIV-1 на други хора чрез сексуален контакт или заразяване с кръв.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да останат под наблюдението на лекар, когато използват таблетки Ставудин и Ламивудин.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че при пациенти, получаващи антиретровирусна терапия, може да възникне преразпределение или натрупване на телесни мазнини и 
че причината и дългосрочните последици за здравето на тези състояния не са известни към момента.

Пациентите трябва да бъдат информирани да приемат таблетки Ставудин и Ламивудин всеки ден, както е предписано. Пациентите не трябва да променят дозата без да се консултират с 
лекар. Ако една доза е пропусната, пациентите трябва да приемат следващата доза възможно най-скоро. Въпреки това, ако една доза бъде пропусната, пациентът не трябва да удвоява 
следващата доза. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да съобщават на своя лекар за употребата на всякакви други лекарства.

Ставудин:Пациентите трябва да бъдат информирани за важността на ранното разпознаване на симптомите на симптоматична хиперлактатемия или синдром на 
лактатна ацидоза, които включват необяснима загуба на тегло, коремен дискомфорт, гадене, повръщане, умора, диспнея и двигателна слабост. Пациентите, при които се 
развият тези симптоми, трябва незабавно да потърсят медицинска помощ. Може да се наложи прекратяване на терапията.

Полагащите грижи за малки деца, получаващи терапия със ставудин, трябва да бъдат инструктирани относно откриването и докладването на периферна невропатия.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че важна токсичност на ставудин е периферната невропатия. Пациентите трябва да са наясно, че периферната невропатия се 
проявява с изтръпване, изтръпване или болка в ръцете или краката и че тези симптоми трябва да бъдат докладвани на техните лекари. Пациентите трябва да бъдат 
посъветвани, че периферната невропатия се проявява с най-голяма честота при пациенти с напреднало ХИВ заболяване или анамнеза за периферна невропатия и че 
може да се наложи прекратяване на ставудин, ако се развие токсичност.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че когато ставудин се използва в комбинация с други средства с подобна токсичност, честотата на нежеланите събития може 
да бъде по-висока, отколкото когато ставудин се използва самостоятелно. Повишен риск от панкреатит, който може да бъде фатален, може да възникне при пациенти, 
лекувани с комбинация от ставудин и диданозин, със или без хидроксиурея. Пациентите, лекувани с тази комбинация, трябва да бъдат внимателно наблюдавани
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симптоми на панкреатит. При пациенти, лекувани със ставудин в комбинация с диданозин и хидроксиурея, може да възникне повишен риск от 
хепатотоксичност, която може да бъде фатална. Тази комбинация трябва да се избягва.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че ставудин не е лек за HIV инфекция и че те могат да продължат да получават заболявания, свързани с HIV инфекция, 
включително опортюнистични инфекции. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да останат под наблюдението на лекар, когато използват ставудин. Те трябва да бъдат 
уведомени, че терапията със ставудин не е доказано, че намалява риска от предаване на ХИВ на други хора чрез сексуален контакт или замърсяване на кръвта. 
Пациентите трябва да бъдат информирани, че понастоящем дългосрочните ефекти на ставудин не са известни.
Пациентите трябва да бъдат информирани, че при пациенти, получаващи антиретровирусна терапия, може да възникне преразпределение или натрупване на телесни мазнини и че 
причината и дългосрочните последици за здравето на тези състояния не са известни към момента.
Пациентите трябва да бъдат информирани за важността на придържането към всеки антиретровирусен режим, включително тези, които съдържат ставудин.

ламивудин:
Пациентите трябва да бъдат информирани, че Ставудин и Ламивудин Таблетките съдържат по-висока доза от същата активна съставка (ламивудин) като EPIVIR-HBV 
таблетки и перорален разтвор. Ако се вземе решение за включване на ламивудин в режима на лечение на ХИВ на пациент, двойно инфектиран с HIV и HBV, трябва да се 
използва формулировката и дозировката на ламивудин в таблетките Stavudine и Lamivudine (не EPIVIR-HBV).

Пациентите, коинфектирани с HIV и HBV, трябва да бъдат информирани, че в някои случаи е настъпило влошаване на чернодробното заболяване при прекратяване на 
лечението с ламивудин. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да обсъждат всякакви промени в режима със своя лекар. Пациентите трябва да бъдат уведомени, че 
дългосрочните ефекти на ламивудин не са известни към момента.

Родителите или настойниците трябва да бъдат посъветвани да наблюдават педиатричните пациенти за признаци и симптоми на панкреатит.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Ставудин
фосфорилиране на ставудин. Поради това употребата на зидовудин в комбинация със ставудин трябва да се избягва.
Данните in vitro показват, че фосфорилирането на ставудин също се инхибира при съответни концентрации от доксорубицин и рибавирин. Клиничното значение на тези 
in vitro взаимодействия не е известно; следователно, едновременната употреба на ставудин с някое от тези лекарства трябва да се предприема с повишено внимание. 
(Вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.)

Вижте КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)Зидовудин може конкурентно да инхибира вътреклетъчното

ламивудин:Ламивудин се елиминира предимно с урината чрез активна органична катионна секреция. Трябва да се има предвид възможността за взаимодействия с 
други лекарства, прилагани едновременно, особено когато основният им път на елиминиране е активната бъбречна секреция чрез органичната катионна транспортна 
система (напр. триметоприм).
Доказано е, че TMP 160 mg/SMX 800 mg веднъж дневно повишава експозицията на ламивудин (AUC) с 43% (вж. КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ). Не се препоръчва промяна в 
дозата на нито едно от двете лекарства. Няма информация относно ефекта върху фармакокинетиката на ламивудин на по-високи дози TMP/SMX, като тези, използвани за 
лечение на пневмония с Pneumocystis carinii. Няма налични данни относно взаимодействията с други лекарства, които имат механизми на бъбречен клирънс, подобен на 
този на ламивудин.
Ламивудин и залцитабин могат да инхибират вътреклетъчното фосфорилиране един на друг. Поради това не се препоръчва употребата на ламивудин в 
комбинация със залцитабин.

КАНЦЕРОГЕНЕЗ, МУТАГЕНЕЗА, НАРУШАВАНЕ НА ПЛОДОВИДОСТТА
Ставудин:В 2-годишни проучвания за канцерогенност при мишки и плъхове ставудин е неканцерогенен при дози, които предизвикват експозиция (AUC) съответно 39 и 
168 пъти експозиция при хора при препоръчваната клинична доза. Доброкачествени и злокачествени тумори на черния дроб при мишки и плъхове и злокачествени 
тумори на пикочния мехур при мъжки плъхове се появяват при нива на експозиция 250 (мишки) и 732 (плъхове) пъти експозиция при хора при препоръчваната 
клинична доза.
Ставудин не е бил мутагенен в анализите на Ames, E. coli обратна мутация или CHO/HGPRT мутационни генни анализи на клетка от бозайници, със и без 
метаболитно активиране. Ставудин дава положителни резултати при in vitro кластогенеза на човешки лимфоцити и анализи на миши фибробласти, както и 
при in vivo тест за микроядрени клетки при мишки. В in vitro анализите ставудин повишава честотата на хромозомните аберации в човешките лимфоцити 
(концентрации от 25 до 250 µg/mL, без метаболитно активиране) и увеличава честотата на трансформираните огнища в клетките на миши фибробласти 
(концентрации от 25 до 250 µg/mL , със и без метаболитно активиране). В микронуклеусния анализ in vivo ставудинът е кластогенен в клетките на костния 
мозък след перорално приложение на ставудин на мишки в дози от 600 до 2000 mg/kg/ден в продължение на 3 дни.
Не са наблюдавани доказателства за нарушена плодовитост при плъхове с експозиция (на базата на Cмакс) до 216 пъти повече от наблюдаваното след клинична доза от 1 
mg/kg/ден.

ламивудин:Дългосрочните проучвания за канцерогенност с ламивудин при мишки и плъхове не показват доказателства за канцерогенен 
потенциал при експозиции до 10 пъти (мишки) и 58 пъти (плъхове) от тези, наблюдавани при хора при препоръчваната терапевтична доза за HIV 
инфекция. Ламивудин не е бил активен при скрининг за микробна мутагенност или in vitro анализ на клетъчна трансформация, но показа слаба in 
vitro мутагенна активност в цитогенетичен анализ, използващ култивирани човешки лимфоцити и в анализа за лимфом при мишки. Въпреки 
това, ламивудин не показва данни за in vivo генотоксична активност при плъхове при перорални дози до 2 000 mg/kg, произвеждащи плазмени 
нива от 35 до 45 пъти по-високи от тези при хора при препоръчваната доза за HIV инфекция. В проучване на репродуктивните характеристики, 
ламивудин, прилаган на плъхове в дози до 4 000 mg/kg/ден, произвеждащи плазмени нива от 47 до 70 пъти по-високи от тези при хора,

БРЕМЕННОСТ
Бременност Категория C

Ставудин и ламивудин са класифицирани в категория C. Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Таблетките ставудин и 
ламивудин трябва да се използват по време на бременност само ако потенциалните ползи надвишават потенциалния риск.

Ставудин:Проведени са репродуктивни проучвания при плъхове и зайци с експозиция (въз основа на Cмакс) до 399 и 183 пъти, съответно, от наблюдаваните при 
клинична доза от 1 mg/kg/ден и не са разкрили доказателства за тератогенност. Честотата при фетусите на обща скелетна вариация, неосифицирана или непълна 
осификация на стернебрата, е повишена при плъхове при 399 пъти експозицията при хора, докато не се наблюдава ефект при 216 пъти експозицията при хора. 
Отбелязана е лека загуба след имплантиране при 216 пъти експозицията при хора, без ефект при приблизително 135 пъти експозицията при хора. Увеличаване на 
ранната неонатална смъртност при плъхове (от раждането до 4-дневна възраст) се наблюдава при 399 пъти експозицията при хора, докато преживяемостта на 
новородените не е била засегната при приблизително 135 пъти експозицията при хора. Проучване при плъхове показва, че ставудин се пренася към плода през 
плацентата. Концентрацията във феталната тъкан е приблизително половината от концентрацията в майчината плазма. Изследванията върху репродукцията при 
животни не винаги са предсказващи човешкия отговор.
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Няма адекватни и добре контролирани проучвания на ставудин при бременни жени. Ставудин трябва да се използва по време на бременност само ако потенциалната 
полза оправдава потенциалния риск.

Съобщава се за фатална лактатна ацидоза при бременни жени, които са получавали комбинацията от ставудин и диданозин с други антиретровирусни средства. Не е ясно 
дали бременността увеличава риска от синдром на лактатна ацидоза/чернодробна стеатоза, съобщен при небременни лица, получаващи нуклеозидни аналози (вижте 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лактатна ацидоза/тежка хепатомегалия със стеатоза). Комбинацията от ставудин и диданозин трябва да се използва с повишено внимание по време 
на бременност и се препоръчва само ако потенциалната полза явно надвишава потенциалния риск. Доставчиците на здравни услуги, които се грижат за HIV-инфектирани 
бременни жени, получаващи ставудин, трябва да бъдат нащрек за ранна диагностика на синдрома на лактатна ацидоза/чернодробна стеатоза.

ламивудин:Бременност Категория C. Проучвания за репродукция са извършени при плъхове и зайци при перорално прилагани дози до 4000 mg/kg/ден и 1000 mg/kg/
ден, съответно, произвеждащи плазмени нива до приблизително 35 пъти по-високи от дозата за ХИВ за възрастни. Не са наблюдавани доказателства за тератогенност, 
дължаща се на ламивудин. Доказателство за ранна смъртност на ембриона се наблюдава при зайци при нива на експозиция, подобни на тези, наблюдавани при хора, но 
няма индикация за този ефект при плъхове при нива на експозиция до 35 пъти по-високи от тези при хора. Проучвания при бременни плъхове и зайци показват, че 
ламивудин се пренася върху плода през плацентата.

В 2 клинични проучвания, проведени в Южна Африка, фармакокинетичните измервания са извършени върху проби от бременни жени, които са получавали ламивудин в 
началото на 38-та гестационна седмица (10 жени, които са получавали 150 mg два пъти дневно в комбинация със зидовудин и 10, които са получавали ламивудин 300 mg 
два пъти дневно без други антиретровирусни лекарства) или в началото на 36-та гестационна седмица (16 жени, които са получавали ламивудин 150 mg два пъти дневно 
в комбинация със зидовудин). Тези проучвания не са проектирани или захранвани, за да предоставят информация за ефикасността. Фармакокинетиката на ламивудин 
при бременни жени е подобна на тази, получена след раждането и при небременни възрастни. Концентрациите на ламивудин като цяло са сходни в серумните проби от 
майката, новороденото и пъпната връв. При подгрупа от субекти, от които са получени проби от околоплодна течност след естествено разкъсване на мембраните, 
концентрациите на амниотичната течност на ламивудин варират от 1,2 до 2,5 mcg/mL (150 mg два пъти дневно) и 2,1 до 5,2 mcg/mL (300 mg два пъти дневно) и 
обикновено са били по-високи от 2 пъти над серумните нива на майката. Вижте раздела НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ за ограничената информация за безопасност при късна 
бременност, налична от тези проучвания. Ламивудин трябва да се използва по време на бременност само ако потенциалните ползи надвишават рисковете

КРЪМАЧКИ
Центровете за контрол и превенция на заболяванията препоръчват на заразените с ХИВ майки да не кърмят бебетата си, за да избегнат риска от 
предаване на ХИВ след раждането. Поради възможността за предаване на ХИВ и потенциала за сериозни нежелани реакции при кърмачета, 
майките трябва да бъдат инструктирани да не кърмят, ако приемат таблетки Ставудин и Ламивудин.

Ставудин:Проучвания при кърмещи плъхове показват, че ставудин се екскретира в млякото. Въпреки че не е известно дали ставудин се 
екскретира в кърмата, съществува потенциал за нежелани реакции от ставудин при кърмачета.

ламивудин:Проучване при кърмещи плъхове, на които е приложен 45 mg/kg ламивудин, показва, че концентрациите на ламивудин в млякото са малко по-
високи от тези в плазмата. Ламивудин също се екскретира в кърмата. Проби от кърма, получени от 20 майки, получаващи монотерапия с ламивудин (300 mg 
два пъти дневно) или комбинирана терапия (150 mg ламивудин два пъти дневно и 300 mg зидовудин два пъти дневно), са имали измерими концентрации на 
ламивудин.

ПЕДИАТРИЧНА УПОТРЕБА

Фармакокинетиката на таблетките Ставудин и Ламивудин не е проучвана при педиатрични пациенти. Тъй като това е комбинация с фиксирана 
доза, която не може да бъде коригирана за тази популация пациенти, Ставудин и Ламивудин таблетки не трябва да се прилагат на педиатрични 
пациенти с тегло под 60 kg или на възраст под 12 години.

ГЕРИАТРИЧНА УПОТРЕБА:

Клиничните проучвания на ставудин и ламивудин не включват достатъчен брой пациенти на възраст 65 и повече години, за да се определи дали те реагират различно от 
по-младите пациенти. Като цяло подборът на дозата при пациенти в напреднала възраст трябва да бъде внимателен, отразявайки по-голямата честота на намалена 
чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия. Тъй като таблетките Ставудин и Ламивудин са комбинация 
с фиксирана доза, не трябва да се предписва на пациенти, които се нуждаят от намаляване на дозата или имат бъбречно увреждане с CrCL <50 mL/min.

Ставудин
Тъй като пациентите в напреднала възраст са по-склонни да имат намалена бъбречна функция, може да е полезно да се наблюдава бъбречната функция.

В програма за разширен достъп за монотерапия за пациенти с напреднала HIV инфекция, периферна невропатия или периферни невропатични симптоми са 
наблюдавани при 15/40 (38%) пациенти в напреднала възраст, получаващи 40 mg два пъти дневно и 8/51 (16%) пациенти в напреднала възраст, получаващи 20 mg два 
пъти ежедневно. От приблизително 12 000 пациенти, включени в програмата за разширен достъп, периферна невропатия или периферни невропатични симптоми се 
развиват при 30% от пациентите, получаващи 40 mg два пъти дневно, и 25% от пациентите, получаващи 20 mg два пъти дневно. Пациентите в напреднала възраст трябва 
да бъдат внимателно наблюдавани за признаци и симптоми на периферна невропатия.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Нежелани реакции, съобщени при Ставудин и Ламивудин, могат да се очакват при употребата на Ставудин и Ламивудин Таблетки. Съобщените 
нежелани реакции при ставудин и ламивудин са представени по-долу.

Ставудин:
При пациенти, лекувани със ставудин в комбинация с други антиретровирусни средства, е настъпила фатална лактатна ацидоза. Пациенти със съмнение за 
лактатна ацидоза трябва незабавно да преустановят лечението със ставудин. Трябва да се обмисли трайно спиране на ставудиен при пациенти с потвърдена 
лактатна ацидоза.

Терапията със ставудин рядко се свързва с двигателна слабост, настъпваща предимно на фона на лактатна ацидоза. Ако двигателна слабост
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се развие, ставудин трябва да се преустанови.

Терапията със ставудин също се свързва с периферна сензорна невропатия, която може да бъде тежка, зависима от дозата и се появява по-често при 
пациенти, лекувани с невротоксична лекарствена терапия, включително диданозин, при пациенти с напреднала HIV инфекция или при пациенти, които 
преди това са имали периферна невропатия.

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за развитие на невропатия, която обикновено се проявява с изтръпване, изтръпване или болка в краката или ръцете. 
Свързаната със ставудин периферна невропатия може да отшуми, ако терапията бъде прекратена незабавно. В някои случаи симптомите могат временно да се влошат 
след прекратяване на терапията. Ако симптомите отзвучат напълно, пациентите могат да понасят възобновяване на лечението с половината от дозата (вижте 
ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ). Ако невропатията се повтори след възобновяване, трябва да се обмисли окончателно прекратяване на ставудин.

Когато ставудин се използва в комбинация с други средства със сходна токсичност, честотата на нежеланите събития може да бъде по-висока, отколкото 
когато ставудин се използва самостоятелно. Панкреатит, периферна невропатия и аномалии на чернодробната функция се срещат по-често при пациенти, 
лекувани с комбинация от ставудин и диданозин, със или без хидроксиурея. Фатален панкреатит и хепатотоксичност могат да се появят по-често при 
пациенти, лекувани със ставудин в комбинация с диданозин и хидроксиурея (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

Избрани клинични нежелани реакции, възникнали при възрастни пациенти, получаващи ставудин (ставудин) в контролирано проучване за монотерапия, са представени в Таблица 5.

Таблица 5: Избрани клинични нежелани събития в проучване за монотерапия

Процент (%)

Ставудинб

(40 mg два пъти дневно) 
(n=412)

зидовудин
(200 mg 3 пъти дневно) 
(n=402)

Нежелани събития

аВсяка тежест, независимо от връзката с изследваното лекарство.

бСредна продължителност на терапията със ставудин = 79 седмици; средна продължителност на терапията със зидовудин = 53 седмици. 

главоболие

диария
54
50

49
44

Периферна неврологична
Симптоми/невропатия 52 39

Обрив

Гадене и повръщане
40
39

35
44

Панкреатит е наблюдаван при 3 от 412 възрастни пациенти, които са получавали ставудин в контролирано проучване за монотерапия.
Избрани клинични нежелани реакции, възникнали при възрастни пациенти, които не са лекувани с антиретровирус, получаващи ставудин от две контролирани комбинирани проучвания, са представени 

в Таблица 6.
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Таблица 6: Избрани клинични нежелани събития в СТАРТ 1 и СТАРТ 2бПроучвания (комбинирана терапия)

Процент (%)

СТАРТ 1 СТАРТ 2б
Ставудин +
ламивудин +
индинавир
(n=100° С)

зидовудин +
ламивудин +

Ставудин +
диданозин +

зидовудин +
ламивудин +

Нежелани събития
индинавир
(n=102)

индинавир
(n= 102° С)

индинавир
(n=103)

аВсяка тежест, независимо от връзката с режима на изследване.

бSTART 2 сравнява два режима с тройна комбинация при 205 пациенти, които не са лекувани. Пациентите са получавали ставудин (40 mg два пъти дневно) плюс 
диданозин плюс индинавир или зидовудин плюс ламивудин плюс индинавир.

° СПродължителност на терапията с ставудин = 48 

седмици. гадене

диария
главоболие

Обрив

Повръщане

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

Периферна неврологична
Симптоми/невропатия 8 7 21 10

Панкреатит, водещ до смърт, е наблюдаван при пациенти, лекувани със ставудин плюс диданозин, със или без хидроксиурея, в контролирани клинични проучвания и в 
постмаркетингови доклади.
Избрани лабораторни аномалии, докладвани в контролирано проучване с монотерапия (проучване AI455-019), са дадени в Таблица 10.

Таблица 7: Избрани аномалии в лабораторията за възрастни в монотерапевтично изследванеа, б

Процент (%)

Ставудин
(40 mg два пъти дневно) 
(n=412)

зидовудин
(200 mg 3 пъти дневно) 
(n=402)

Параметър

аПредставени са данни за пациенти, за които са извършени лабораторни изследвания.

бСредна продължителност на терапията със ставудин = 79 седмици; средна продължителност на терапията със зидовудин = 53 седмици. ULN = 

горна граница на нормата.

AST (SGOT) (>5,0 x ULN) 
ALT (SGPT) (>5,0 x ULN) 
Амилаза (≥1,4 x ULN)

11
13
14

10
11
13

Наблюдаван по време на клинична практика

Следните събития са идентифицирани по време на употребата на ставудин след одобрение. Тъй като те се съобщават доброволно от популация с неизвестен 
размер, не може да се направи оценка на честотата. Тези събития са избрани за включване поради тяхната сериозност, честота на докладване, причинно-
следствена връзка със ставудин или комбинация от тези фактори.

Тяло като цяло-коремна болка, алергична реакция, втрисане/треска и преразпределение/натрупване на телесни мазнини (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Преразпределение 
на мазнините).
Храносмилателни разстройства-анорексия.

Нарушения на екзокринните жлези–панкреатит, включително фатални случаи (вижте 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)]. Хематологични нарушения-анемия, левкопения, тромбоцитопения и макроцитоза.
Черен дроб-лактатна ацидоза и чернодробна стеатоза и чернодробна стеатоза (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ), хепатит и чернодробна недостатъчност. 

Мускулно-скелетна-миалгия.

Нервна система-безсъние, тежка двигателна слабост (най-често съобщавани при лактатна ацидоза, вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Ламивудин: Клинични изпитвания при ХИВ:

възрастни:Избрани клинични нежелани реакции с честота ≥5% по време на терапия с ламивудин 150 mg два пъти дневно плюс зидовудин 200 mg 3 пъти 
дневно в сравнение със зидовудин са изброени в Таблица 8.

Таблица 8: Seизбрани клинични нежелани събития (≥5% честота) в четири контролирани клинични изпитвания (A3001, A3002, B3001, B3002)
Ламивудин 150 mg
Два пъти на ден

Плюс зидовудин
(n = 251)

зидовудин *
(n = 230)Нежелано събитие

Тяло като цяло
главоболие
Неразположение и умора

Треска или втрисане

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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Храносмилателни

гадене
диария
Гадене и повръщане
Анорексия и/или намален апетит 
Коремна болка
Коремни спазми
диспепсия

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

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

Нервна система
невропатия
Безсъние и други нарушения на съня 
Замаяност
Депресивни разстройства

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

Дихателни
Назални признаци и симптоми 

Кашлица

20%
18%

11%
13%

Кожа
Кожни обриви 9% 6%

Мускулно-скелетна
Мускулно-скелетна болка
миалгия
Артралгия

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* Зидовудин като монотерапия или зидовудин в комбинация със залцитабин.

Видовете и честотата на клиничните нежелани реакции, съобщени при пациенти, получаващи ламивудин 300 mg веднъж дневно или ламивудин 150 mg два 
пъти дневно (при комбинирани схеми с 3 лекарства в EPV 20001 и EPV 40001), са сходни. Най-честите нежелани реакции и в двете групи на лечение са гадене, 
световъртеж, умора и/или неразположение, главоболие, сънища, безсъние и други нарушения на съня и кожен обрив.
Панкреатит е наблюдаван при 9 от 2613 възрастни пациенти (0,3%), които са получавали ламивудин в контролираните клинични проучвания EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 и B3007.

Избрани лабораторни аномалии, наблюдавани по време на терапията, са обобщени в Таблица 9.

Таблица 9: Честоти на избрани лабораторни аномалии при възрастни в четири 24-седмични сурогатни проучвания на крайна точка (A3001, A3002, B3001, B3002) 
и клинично проучване на крайна точка (B3007)

24-седмични проучвания на сурогатни 

крайни точки*

Клинична крайна точка

Проучване*

ламивудин
зидовудин

плюс ламивудин
плюс Ток
терапия

Плацебо
Текуща терапия‡

плюс
Тест
(Прагово ниво) зидовудин†

Абсолютен брой на 
неутрофилите (<750/mm3)
Хемоглобин (<8,0 g/dL)
Тромбоцити (>5,0 x 
ULN) ALT (>5,0 x ULN) 
AST(>5,0 x ULN)
Билирубин (2,5 x ULN) 
амилаза (<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%

* Средната продължителност на проучването е 12 месеца.
†Или монотерапия със зидовудин, или зидовудин в комбинация със залцитабин.
‡Текущата терапия беше или зидовудин, зидовудин плюс диданозин, или зидовудин плюс

залцитабин.
ULN = Горна граница на нормалното ND 

= Не е направено

В малки, неконтролирани проучвания, при които бременни жени са получавали ламивудин самостоятелно или в комбинация със зидовудин, започвайки през последните 
няколко седмици от бременността, съобщаваните нежелани реакции включват анемия, инфекции на пикочните пътища и усложнения на раждането и раждането. В 
постмаркетинговия опит се съобщава за нарушения на чернодробната функция и панкреатит при жени, приемали ламивудин в комбинация с други антиретровирусни 
лекарства по време на бременност. Не е известно дали рисковете от нежелани реакции, свързани с ламивудин, се променят при бременни жени в сравнение с други 
пациенти, заразени с ХИВ.

Панкреатит, който в някои случаи е бил фатален, е наблюдаван при педиатрични пациенти с опит с антиретровирусни нуклеозиди, приемащи ламивудин 
самостоятелно или в комбинация с други антиретровирусни средства. В отворено проучване за повишаване на дозата (A2002), 14 пациенти (14%) са развили 
панкреатит, докато са получавали монотерапия с ламивудин. Трима от тези пациенти са починали от усложнения от панкреатит. Във второ отворено 
проучване (A2005), 12 пациенти (18%) са развили панкреатит. В проучване ACTG300 не е наблюдаван панкреатит при 236 пациенти, рандомизирани на 
ламивудин плюс зидовудин. Панкреатит е наблюдаван при 1 пациент в това проучване, който е получавал отворен ламивудин в комбинация със зидовудин и 
ритонавир след прекратяване на монотерапията с диданозин.

Ламивудин при пациенти с хроничен хепатит В:Клиничните проучвания при хроничен хепатит В използват по-ниска доза ламивудин (100 mg дневно) от 
дозата, използвана за лечение на ХИВ. Най-честите нежелани реакции при ламивудин спрямо плацебо са инфекции на ушите, носа и гърлото (25% срещу 
21%); неразположение и умора (24% срещу 28%); и главоболие (21% срещу 21%), съответно. Най-честите лабораторни аномалии, съобщени при ламивудин, са 
повишени ALT, повишени серумни липази, повишени CPK и повишения след лечението на чернодробните функционални тестове. Съобщава се и за поява на 
HBV вирусни мутанти по време на лечение с ламивудин, свързано с намалена чувствителност към лекарства и намален отговор на лечението.
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Наблюдавани по време на клинична практика:В допълнение към нежеланите събития, съобщени от клинични проучвания, следните събития са идентифицирани по 
време на употребата на ламивудин след одобрение. Тъй като те се съобщават доброволно от популация с неизвестен размер, не може да се направи оценка на честотата. 
Тези събития са избрани за включване поради комбинация от тяхната сериозност, честота на съобщаване или потенциална причинно-следствена връзка с ламивудин.

Тяло като цяло:Преразпределение/натрупване на телесни мазнини. 
храносмилателни:Стоматит.
Ендокринни и метаболитни:
Хипергликемия. Общ:Слабост.
Хемични и лимфни:Анемия (включително чиста аплазия на червените кръвни клетки и тежки анемии, прогресиращи по време на терапия), лимфаденопатия, 
спленомегалия. Чернодробна и панкреатична:Лактатна ацидоза и чернодробна стеатоза, панкреатит, обостряне на хепатит В след лечение. Свръхчувствителност:
Анафилаксия, уртикария.
Мускулно-скелетна:Мускулна слабост, повишаване на CPK, рабдомиолиза. 
нервен:Парестезия, периферна невропатия. дихателни:Ненормални 
дихателни звуци/хрипове. кожа:Алопеция, обрив, сърбеж.

ПРЕДОЗИРАНЕ
Ставудин:Опитът с възрастни, лекувани с 12 до 24 пъти препоръчителната дневна доза не показва остра токсичност. Усложненията при 
хронично предозиране включват периферна невропатия и чернодробна токсичност. Ставудин може да се отстрани чрез хемодиализа; средният ± 
SD хемодиализен клирънс на ставудин е 120 ± 18 mL/min. Не е проучено дали ставудин се елиминира чрез перитонеална диализа.

ламивудин:Няма известен антидот за ламивудин. Докладван е един случай на възрастен, погълнал 6 g ламивудин; не са отбелязани клинични признаци или симптоми и 
хематологичните изследвания остават нормални. Два случая на педиатрично предозиране са докладвани в ACTG300. Един случай е еднократна доза от 7 mg/kg 
ламивудин; вторият случай включва употреба на 5 mg/kg ламивудин два пъти дневно в продължение на 30 дни. И в двата случая не са отбелязани клинични признаци 
или симптоми. Тъй като незначително количество ламивудин е отстранено чрез (4-часова) хемодиализа, непрекъсната амбулаторна перитонеална диализа и 
автоматизирана перитонеална диализа, не е известно дали продължителната хемодиализа би осигурила клинична полза при случай на предозиране с ламивудин. Ако 
възникне предозиране, пациентът трябва да бъде наблюдаван и при необходимост да се прилага стандартно поддържащо лечение.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
възрастни:Препоръчителната перорална доза за възрастни с тегло ≥60 kg е една комбинирана таблетка ставудин 40 mg и ламивудин 150 mg два 
пъти дневно на гладно.

педиатрия:

Една таблетка ставудин и ламивудин (40 mg/150 mg)таблетка два пъти дневно на гладно за пациенти с тегло >60 kg и > 12 години.

Корекция на дозата:

Таблетките ставудин и ламивудин не трябва да се предписват на пациенти, които се нуждаят от коригиране на дозата, като тези с намалена бъбречна функция 
(креатининов клирънс ≤50 ml/min) и тези, които изпитват нежелани реакции, ограничаващи дозата. В допълнение, Ставудин и Ламивудин Таблетки не трябва да се 
предписват на пациенти, които се нуждаят от режим на дозиране mg/kg.

КАК СЕ ДОСТАВЯ
Ставудин 40 mg и ламивудин 150 mg таблетка с фиксирана доза, са светлорозови до розови, кръгли таблетки с плоски скосени ръбове с гравиран LS40 от 
едната страна и гладки от другата страна. 60 таблетки са опаковани в контейнер от HDPE от 50 ml, затворен с капачка с щракване с откъсваща се прозрачна 
лента.

СЪХРАНЕНИЕ:
Ставудин и Ламивудин:
Да се   съхранява под 30°C. Да се   пази от светлина. Съхранявайте всички лекарства далеч от деца.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Бангалор - Индия.
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Информационна листовка за 
пациента Ставудин и ламивудин таблетки

Общо име:Ставудин и Ламивудин (STA vue deen и lah MIH vue deen). Всяка 
таблетка съдържа 150 mg ламивудин и 40 mg ставудин

Какво представляват таблетките Ставудин и Ламивудин?
Таблетките ставудин и ламивудин се използват в комбинация с други лекарства за лечение на вируса на 
човешкия имунодефицит (HIV), вирусът, който причинява СПИН (синдром на придобита имунна 
недостатъчност).
Таблетките ставудин и ламивудин са вид лекарства против ХИВ, наречени нуцелозидни инхибитори на 
обратната транскриптаза (NRTI). Те действат чрез намаляване на растежа на ХИВ в тялото. Тази комбинация 
от ставудин и ламивудин не е лек за ХИВ или СПИН. Понастоящем няма лечение за ХИВ инфекция. Дори 
докато приемате таблетки Ставудин и Ламивудин, може да продължите да имате заболявания, свързани с 
ХИВ, включително инфекции, причинени от други организми, произвеждащи болести. Продължете да 
посещавате редовно Вашия лекар.

Таблетките Ставудин и Ламивудин не пречат на човек, заразен с ХИВ, да предава вируса на други 
хора. За да защитите другите, трябва да продължите да вземате предпазни мерки, за да 
предотвратите контакт на други с кръвта и други телесни течности.

Кой не трябва да приема таблетки Ставудин и Ламивудин?
Хората с тегло под 60 kg (132 паунда) не трябва да приемат комбинирани таблетки 
ставудин и ламивудин, тъй като тези таблетки не съдържат правилната концентрация 
на лекарства за тези хора.

Не приемайте таблетки Ставудин и Ламивудин, ако сте алергични към някоя от съставките му, 
включително активните му съставки, ставудин и ламивудин. Вашият лекар или фармацевт може да 
Ви каже за неактивните съставки.

• Не рестартирайте лекарството, след като се възстановите от страничните ефекти на това лекарство, като 
сериозни кръвни проблеми, лактатна ацидоза, сериозни чернодробни реакции, докато не
лекарят съветва.

• Не приемайте тези лекарства, ако приемате някои други лекарства. (Вижте „други лекарства, 
които трябва да се избягват“ за списък с лекарства.)

Кажете на Вашия лекар, ако смятате, че сте имали алергична реакция.

Как трябва да приемам таблетки Ставудин и Ламивудин? Как трябва да го съхранявам?
Това лекарство трябва да се приема точно според указанията на Вашия лекар въз основа на телесното тегло, 
бъбречната и чернодробната функция и всички странични ефекти, които може да сте имали с други лекарства. Ако 
не разбирате тези указания, помолете Вашия фармацевт, медицинска сестра или лекар да Ви ги обясни. 
Таблетките Ставудин и Ламивудин трябва да се приемат с пълна чаша вода и без храна. Ако пропуснете доза, 
вземете я възможно най-скоро. Ако е време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете да 
приемате редовно планираната доза.Недейвземете двойна доза

Таблетките ставудин и ламивудин обикновено се приемат 1 два пъти дневно (на всеки 12 часа). 
Съхранявайте таблетките Ставудин и Ламивудин в плътно затворен контейнер при стайна температура 
далеч от топлина и недостъпно за деца. Не съхранявайте това лекарство на влажно място и го 
предпазвайте от светлина.

Това лекарство трябва да се приема редовно.

Какво трябва да направя, ако някой приеме предозиране на таблетките Ставудин и Ламивудин? Ако 
подозирате, че вие   или някой друг сте приели предозиране на таблетките Ставудин и Ламивудин, незабавно 
потърсете медицинска помощ. Свържете се с лекар или център за контрол на отравянията.
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Мога ли да приемам други лекарства, докато приемам таблетки Ставудин и Ламивудин?

Други лекарства могат да взаимодействат с това лекарство, което води до намалена ефективност и/или странични ефекти. 
Говорете с Вашия лекар и фармацевт, преди да приемате други лекарства, отпускани по лекарско предписание или без 
рецепта, включително витамини, минерали и билкови продукти, по време на лечението.

Какво ще кажете за бременността и кърменето (breast-feedi ng)?

Таблетките Ставудин и Ламивудин трябва да се използват по време на бременност само след консултация с 
Вашия лекар. Уведомете Вашия лекар, ако забременеете или планирате да забременеете, докато приемате 
таблетки Ставудин и Ламивудин.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) препоръчват на заразените с ХИВ майки да не 
кърмят, за да намалят риска от предаване на ХИВ инфекцията на техните бебета и потенциала от сериозни 
нежелани реакции при кърмачета. Ето защо не трябва да кърмите бебето, докато приемате таблетки 
Ставудин и Ламивудин.

Какви са възможните нежелани реакции на таблетките Ставудин и Ламивудин?

Нежеланите ефекти на ставудин и ламивудин таблетки са:

• Лактатна ацидоза, силно повишаване на млечната киселина в кръвта, силно увеличение на черния дроб, понякога включително 
възпаление (болка и подуване) на черния дроб и чернодробна недостатъчност, което може да причини смърт. Симптомите на 
лактатна ацидоза могат да включват:

• Гадене, повръщане или необичаен или неочакван стомашен дискомфорт;
• Чувство на много слабост и умора;
• Задух;
• Слабост в ръцете и краката.

Ако забележите тези симптоми или ако медицинското Ви състояние внезапно се е променило, спрете приема на 
таблетките Ставудин и Ламивудин и незабавно се обадете на Вашия лекар. Жените (включително бременни жени), 
пациенти с наднормено тегло и тези, които са приемали нуклеозидни лекарства за дълго време, са по-склонни да 
развият лактатна ацидоза. Комбинацията от таблетки ставудин и ламивудин, диданозин и хидроксиурея увеличава 
риска от увреждане на черния дроб, което може да причини смърт. Вашият лекар трябва внимателно да следи 
чернодробната Ви функция, ако приемате тази комбинация, ако приемате таблетки Ставудин и Ламивудин и имате 
анамнеза за тежка употреба на алкохол или чернодробно заболяване.

• Периферната невропатия е нервно разстройство на ръцете и краката. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако 
почувствате изтръпване, изтръпване, парене или болка в краката и/или ръцете.

• Панкреатитът е опасно възпаление на панкреаса. Може да причини смърт. Уведомете незабавно Вашия 
лекар, ако развиете стомашна болка, гадене или повръщане и/или треска.

• Ако получите някоя от следните сериозни нежелани реакции, спрете приема на тази комбинация от 
ставудин и ламивудин и потърсете спешна медицинска помощ или незабавно уведомете Вашия 
лекар:

алергична реакция (затруднено дишане; затваряне на гърлото; подуване на устните, езика или лицето; или 
копривна треска);
мускулна болка или слабост; или
периферна невропатия (увреждане на нервите), което може да причини изтръпване, изтръпване или болка.

По-вероятно е да се появят други, по-малко сериозни нежелани реакции. Продължете да приемате това лекарство и 
говорете с Вашия лекар, ако почувствате:
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о
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о

леко гадене, повръщане, диария или намален апетит; 
главоболие;
световъртеж;
безсъние;
преразпределение на телесните мазнини (загуба на мазнини от ръцете, краката и лицето и увеличаване на 
мазнините около шията, гърдите и тялото).
обрив

треска или студени тръпки

о
о

Промени в телесните мазнини също са наблюдавани при някои пациенти, приемащи антиретровирусна терапия. 
Промените могат да включват увеличено количество мазнини в горната част на гърба и шията („биволска 
гърбица“), гърдите и около багажника. Може да се случи и загуба на мазнини от краката, ръцете и лицето. 
Причината и дългосрочните последици за здравето на тези състояния не са известни към момента

Ако Вашият лекар Ви помоли да спрете употребата на ставудин и ламивудин таблетки за някакъв страничен ефект, 
не започвайте отново ставудин и ламивудин без съвет от Вашия лекар, след като сте се възстановили от тези 
нежелани реакции.

Информирайте Вашия лекар

Преди да приемете комбинацията от ставудин и ламивудин, уведомете Вашия лекар, ако сте
·
·
·

имат бъбречно заболяване;
имат чернодробно заболяване;

имате или сте имали хепатит;

·
·
·

тежат по-малко от 132 паунда (60 кг). 
Панкреатит
анамнеза за периферна невропатия (изтръпване и изтръпване)

• акогти си бременна. Комбинираните таблетки ставудин и ламивудин са категория C за бременност на 
FDA. Това означава, че не е известно дали комбинацията от ламивудин и ставудин ще бъде вредна за 
нероденото бебе. Много е важно да се лекува ХИВ/СПИН по време на бременност, за да се намали рискът от 
заразяване на бебето. Говорете с Вашия лекар относно възможностите за лечение.

• ако кърмите.. Не е известно дали ставудин и ламивудин преминават в кърмата и какво 
влияние могат да имат върху кърмачето. За да се предотврати предаването на вируса на 
неинфектирани бебета, се препоръчва ХИВ-позитивните майки да не кърмят.

• Не пропускайте доза. Ако забравите доза, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки 
това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и вземете само следващата 
редовно планирана доза.

• Недейвземете двойна доза от това лекарство, освен ако Вашият лекар не нареди друго.
• Ако пропуснете твърде много дози, свържете се с Вашия лекар.
• Ако подозирате, че сте приели твърде много от това лекарство, незабавно се свържете с местния център за контрол на 

отравянията или спешното отделение.

Вземете следните предпазни мерки
Следвайте инструкциите на Вашия лекар по отношение на високорискови дейности като незащитен секс и 
споделяне на игли. Това лекарство не лекува ХИВ или СПИН и все още можете да предавате вируса на други 
хора по време на терапията с това лекарство.
Избягвайте алкохола. Алкохолът може да увеличи риска от увреждане на панкреаса и/или черния дроб.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията съветват майките с ХИВ да не кърмят, за да не 
предадат ХИВ на бебето чрез млякото си. Попитайте Вашия лекар за най-добрия начин за хранене на 
Вашето бебе.

Главна информация
Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от посочените в листовката с информация за 
пациента. Не използвайте това лекарство за състояние, за което не е предписано. Не давай
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тези лекарства на други хора, дори ако имат същото състояние, което имате и вие. Може да им 
навреди.
Тази листовка с информация за пациента обобщава най-важната информация за комбинираната таблетка 
ставудин и ламивудин. Ако искате повече информация, говорете с Вашия лекар. Можете да попитате Вашия 
фармацевт или лекар за информация относно тези лекарства.

За допълнителна информация се 
свържете със Strides Arcolab Ltd
Bilekahalli, Opp. IIMB
Bannerghatta Road,
Бангалор – 560076
Индия

Страница 4 от 4


