
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER -------------------------- ----------
• Tidigare överkänslighetsreaktion mot dolutegravir. (4)
• Samtidig administrering med dofetilid. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER -----------------------
• Hepatotoxicitet har rapporterats hos patienter som får dolutegravir-

innehållande regim. Övervakning av levertoxicitet rekommenderas. 
(5.1)

• Överkänslighetsreaktioner karakteriserade av hudutslag, konstitutionella fynd och 
ibland organdysfunktion, inklusive leverskada, har rapporterats. Avbryt 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter och andra misstänkta 
ämnen omedelbart om tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner 
utvecklas, eftersom en fördröjning av behandlingens avbrytande kan resultera i en 
livshotande reaktion. (5.2)

• Immunrekonstitutionssyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats 
med antiretroviral kombinationsterapi. (5,5)

• Nyuppkommen eller förvärrad njurfunktionsnedsättning: Bedöm 
kreatininclearance, uringlukos och urinprotein hos alla patienter innan behandling 
med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid tabletter påbörjas och 
övervakas under behandlingen. Övervaka serumfosfor hos patienter med kronisk 
njursjukdom. (5.6)

• Laktacidos/svår hepatomegali med steatos: Avbryt behandlingen 
hos patienter som utvecklar symtom eller laboratoriefynd som 
tyder på laktacidos eller uttalad levertoxicitet. (5,7)

DOLUTEGRAVIR, EMTRICITABINE och TENOFOVIR 
ALAFENAMID tabletter, för oral användning

VARNING: EFTERBEHANDLING AKUT FÖRSVARNING AV
HEPATIT B

Se fullständig förskrivningsinformation för fullständig varning.

• Tenofoviralafenamid, en komponent i dolutegravir-, emtricitabin- och 
tenofoviralafenamidtabletter, är godkänd för behandling av kronisk 
hepatit B-virusinfektion (HBV). Allvarliga akuta exacerbationer av 
hepatit B har rapporterats hos patienter som samtidigt är infekterade 
med HIV-1 och HBV och som har avbrutit produkter som innehåller 
tenofovirdisoproxilfumarat (TDF), och kan inträffa vid utsättande av 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. 
Leverfunktionen bör övervakas noggrant hos dessa patienter. Om så är 
lämpligt kan initiering av antihepatit B-behandling vara motiverad. (5.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING -------------------- 
------- Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid är en 
treläkemedelskombination av dolutegravir (integrassträngöverföringshämmare 
[INSTI]), emtricitabin (FTC) och tenofoviralafenamid (TAF), båda HIV-
nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTIs), och är indicerad för 
Använd ensamt som en komplett regim för behandling av HIV-1-infektion hos 
vuxna och pediatriska patienter som väger minst 40 kg. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER ------------------ 
------------ Dolutegravir: De vanligaste biverkningarna av måttlig till svår intensitet 
och incidens på minst 2 % (hos de som får dolutegravir i en vuxenstudie) är 
sömnlöshet, trötthet och huvudvärk. (6.1)

Emtricitabin och tenofoviralafenamid: Den vanligaste biverkningen (incidens 
större än eller lika med 10 %, alla grader) är illamående. (6.1)

Användningsbegränsningar:

• Enbart dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
rekommenderas inte till patienter med resistensrelaterade 
integrasersättningar eller kliniskt misstänkt 
integrassträngöverföringshämmare, eftersom dosen av dolutegravir i 
dolutegravir-, emtricitabin- och tenofoviralafenamidtabletter är otillräcklig i 
dessa subpopulationer. Se förskrivningsinformationen för dolutegravir. (1)

• Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är inte indicerade 
för användning som pre-exponeringsprofylax (PrEP) för att minska risken för 
sexuellt förvärvad HIV-1 hos vuxna med hög risk.

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Mylan 
Pharmaceuticals Inc. på 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX) eller FDA på 1-800-
FDA-1088 eller www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER ------------------ 
------------ Samtidig administrering av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter med andra läkemedel kan förändra koncentrationen av 
andra läkemedel och andra läkemedel kan förändra koncentrationerna av dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. De potentiella läkemedelsinteraktionerna 
måste övervägas före och under behandlingen. (4, 7, 12,3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING -----------------------
• Testning: Innan dolutegravir-, emtricitabin- och 

tenofoviralafenamidtabletter påbörjas ska patienterna testas för 
hepatit B-virusinfektion och beräknad kreatininclearance, uringlukos 
och urinprotein ska erhållas. (2.1)

• Vuxna och pediatriska patienter som väger minst 40 kg: En tablett 
dagligen. Kan tas med eller utan mat. (2.2)

• Nedsatt njurfunktion: Dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter rekommenderas inte till patienter med 
beräknat kreatininclearance under 30 ml per minut. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER -----------------------
• Graviditet: Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter ska endast 

användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella 
risken. (8.1)

• Amning: Amning rekommenderas inte på grund av risken för 
HIV-överföring. (8.2)

• Pediatrik: Rekommenderas inte för patienter som väger mindre än 40 kg. 
(8.4)

Se 17 för PATIENTRÅDGIVNINGSINFORMATION och FDA-godkänd 
patientmärkning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR ---------------------- 
Tabletter: 50 mg dolutegravir, 200 mg FTC och 25 mg TAF (3)
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

VARNING: AKUT FÖRSVARNING AV HEPATIT B EFTERBEHANDLING

• Tenofoviralafenamid, en komponent i dolutegravir-, emtricitabin- och 
tenofoviralafenamidtabletter, är godkänd för behandling av kronisk hepatit B-virusinfektion (HBV). 
Allvarliga akuta exacerbationer av hepatit B har rapporterats hos patienter som samtidigt är 
infekterade med HIV-1 och HBV och som har avbrutit produkter som innehåller 
tenofovirdisoproxilfumarat (TDF), och kan inträffa vid utsättande av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter. Leverfunktionen bör övervakas noggrant med både klinisk 
uppföljning och laboratorieuppföljning i minst flera månader hos patienter som samtidigt är 
infekterade med HIV-1 och HBV och avbryter behandlingen med dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter. Om så är lämpligt kan initiering av antihepatit B-behandling vara 
motiverad[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.4)].

1
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är indicerade för användning enbart som 
en komplett regim för behandling av humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1)-infektion hos vuxna och 
pediatriska patienter som väger minst 40 kg.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

Användningsbegränsningar:

• Enbart dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter rekommenderas inte till 
patienter med resistensrelaterade integrasersättningar eller kliniskt misstänkt 
integrassträngöverföringshämmare, eftersom dosen av dolutegravir i dolutegravir-, 
emtricitabin- och tenofoviralafenamidtabletter är otillräcklig i dessa subpopulationer. Se 
förskrivningsinformationen för dolutegravir.

• Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är inte indicerade för användning som 
preexponeringsprofylax (PrEP) för att minska risken för sexuellt förvärvad HIV-1 hos vuxna med hög risk.

2
2.1 Testning före start av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter
Innan behandling med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid tabletter påbörjas, ska 
patienter testas för hepatit B-virusinfektion[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.4)].

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Uppskattad kreatininclearance, uringlukos och urinprotein bör utvärderas innan behandling med 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid tabletter påbörjas och bör övervakas under 
behandlingen hos alla patienter[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.6)].

2.2 Vuxna och pediatriska patienter som väger minst 40 kg (88 lbs) Dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter är en kombinationsprodukt med tre läkemedel med fasta doser som 
innehåller 50 mg dolutegravir, 200 mg emtricitabin (FTC) och 25 mg tenofoviralafenamid (TAF). Den 
rekommenderade dosen av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid är en tablett som tas 
oralt en gång dagligen med eller utan mat till vuxna och
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pediatriska patienter som väger minst 40 kg (88 lbs) och kreatininclearance större än eller lika med 30 
ml per minut[se Användning i specifika populationer (8.7) och klinisk farmakologi (12.3)].

2.3 Rekommenderas inte till patienter med gravt nedsatt njurfunktion
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter rekommenderas inte till patienter med 
beräknat kreatininclearance under 30 ml per minut[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.6) och 
användning i specifika populationer (8.7)].

3
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter finns tillgängliga innehållande 52,6 
mg dolutegravirnatrium (DTG), motsvarande 50 mg dolutegravir, 200 mg emtricitabin (FTC) 
och 28,04 mg tenofoviralafenamidfumarat (TAF), mg ekvivalent med 25 alafenamid.

DOSFORMER OCH STYRKOR

• 50 mg/200 mg/25 mg tabletterna är vita till benvita, filmdragerade, ovala tabletter utan skåra 
präglade medMpå ena sidan av tabletten ochTD1på andra sidan.

4
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är kontraindicerade hos patienter:

KONTRAINDIKATIONER

• med tidigare överkänslighetsreaktion mot dolutegravir[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].
• får dofetilid på grund av risken för ökade dofetilidplasmakoncentrationer och risken för 

allvarliga och/eller livshotande händelser[se Läkemedelsinteraktioner (7)].

5
5.1 Hepatotoxicitet
Biverkningar i levern har rapporterats hos patienter som fått en dolutegravir-innehållande regim. 
Patienter med underliggande hepatit B eller C kan löpa ökad risk för försämring eller utveckling av 
transaminashöjningar vid användning av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter[se Biverkningar (6.1)]. I vissa fall överensstämde höjningarna av 
transaminaser med immunrekonstitutionssyndrom eller hepatit B-reaktivering, särskilt i den miljö 
där antihepatitbehandlingen avbröts. Fall av levertoxicitet, inklusive förhöjd leverbiokemi i serum, 
hepatit och akut leversvikt har rapporterats hos patienter som fått en dolutegravir-innehållande 
behandling utan redan existerande leversjukdom eller andra identifierbara riskfaktorer. 
Läkemedelsinducerad leverskada som leder till levertransplantation har rapporterats med fasta 
doser av abakavir, dolutegravir och lamivudin. Övervakning av levertoxicitet rekommenderas.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.2 Överkänslighetsreaktioner
Överkänslighetsreaktioner har rapporterats och kännetecknades av hudutslag, konstitutionella fynd 
och ibland organdysfunktion, inklusive leverskada. Händelserna rapporterades hos mindre än 1 % av 
försökspersonerna som fick dolutegravir i kliniska fas 3-prövningar. Avbryt dolutegravir, emtricitabin 
och tenofoviralafenamidtabletter och andra misstänkta ämnen omedelbart om tecken eller symtom 
på överkänslighetsreaktioner utvecklas (inklusive, men inte begränsat till, svåra utslag eller utslag 
åtföljda av feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet, muskel- eller ledvärk, blåsor eller peeling av huden, 
orala blåsor eller lesioner, konjunktivit, ansiktsödem, hepatit, eosinofili, angioödem, 
andningssvårigheter). Klinisk status, inklusive leveraminotransferaser, bör övervakas och lämplig 
behandling initieras. Fördröjning av stopp
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behandling med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter eller andra misstänkta 
ämnen efter uppkomsten av överkänslighet kan resultera i en livshotande reaktion. Dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är kontraindicerade hos patienter som tidigare har 
upplevt en överkänslighetsreaktion mot dolutegravir.

5.3 Risk för biverkningar eller förlust av virologisk respons på grund av läkemedelsinteraktioner 
Samtidig användning av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter och andra läkemedel 
kan resultera i kända eller potentiellt signifikanta läkemedelsinteraktioner, av vilka några kan leda till[se 
Kontraindikationer (4), Läkemedelsinteraktioner (7.3)]:
• Förlust av terapeutisk effekt av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 

och möjlig utveckling av resistens.
• Möjliga kliniskt signifikanta biverkningar från större exponeringar av samtidiga 

läkemedel.

För samtidiga läkemedel för vilka interaktionen kan mildras, se tabell 3 för steg för att förhindra eller 
hantera dessa möjliga och kända signifikanta läkemedelsinteraktioner, inklusive 
doseringsrekommendationer. Överväg potentialen för läkemedelsinteraktioner före och under 
behandling med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter; granska samtidig 
medicinering under behandling med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter; och 
övervaka för de biverkningar som är förknippade med de samtidiga läkemedlen.

5.4 Allvarlig akut exacerbation av hepatit B hos patienter samtidigt infekterade med HIV-1 och HBV

Patienter med HIV-1 bör testas för förekomst av kronisk hepatit B-virus (HBV) innan 
antiretroviral behandling påbörjas[se Dosering och administrering (2.1)].

Allvarliga akuta exacerbationer av hepatit B (t.ex. leverdekompensation och leversvikt) har rapporterats hos 
patienter som samtidigt är infekterade med HIV-1 och HBV och som har avbrutit produkter som innehåller 
tenofovirdisoproxilfumarat (TDF), och kan inträffa vid utsättande av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter. Patienter som samtidigt är infekterade med HIV-1 och HBV som avbryter 
behandlingen med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter bör övervakas noggrant med 
både klinisk uppföljning och laboratorieuppföljning i minst flera månader efter avslutad behandling. Om så är 
lämpligt kan initiering av antihepatit B-behandling vara motiverad, särskilt hos patienter med avancerad 
leversjukdom eller cirros, eftersom exacerbation av hepatit efter behandlingen kan leda till 
leverdekompensation och leversvikt.

5.5 Immunrekonstitutionssyndrom
Immunrekonstitutionssyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med antiretroviral 
kombinationsterapi, inklusive dolutegravir och FTC, två komponenter av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter. Under den inledande fasen av antiretroviral kombinationsbehandling 
kan patienter vars immunsystem svarar utveckla ett inflammatoriskt svar på indolenta eller 
kvarvarande opportunistiska infektioner (som t.ex.Mycobacterium avium infektion, cytomegalovirus,
Pneumocystis jiroveciipneumoni [PCP] eller tuberkulos), vilket kan kräva ytterligare utvärdering och 
behandling.

5

Referens-ID: 4219844



Autoimmuna störningar (såsom Graves sjukdom, polymyosit och Guillain-Barrés syndrom) har också 
rapporterats förekomma i samband med immunrekonstitution; dock är tiden till debut är mer 
varierande och kan inträffa många månader efter påbörjad behandling.

5.6 Nyuppkommen eller förvärrad njurfunktionsnedsättning
Nedsatt njurfunktion, inklusive fall av akut njursvikt och Fanconis syndrom (njurtubulär 
skada med svår hypofosfatemi), har rapporterats vid användning av tenofovir-
prodrugs i både djurtoxikologiska studier och humanstudier. I kliniska prövningar av 
FTC + TAF med kobicistat (COBI) plus elvitegravir (EVG) har det inte förekommit några 
fall av Fanconis syndrom eller proximal njurtubulopati (PRT). I kliniska prövningar av 
FTC + TAF med EVG + COBI i behandlingsnaiva försökspersoner och i viralt 
undertryckta försökspersoner som bytte till FTC + TAF med EVG + COBI med eGFRs 
större än 50 ml per minut, allvarliga njurbiverkningar eller utsättningar på grund av 
njurbiverkningar påträffades hos mindre än 1 % av deltagarna som behandlades med 
FTC + TAF med EVG + COBI.[se Biverkningar (6.1)]. Dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter rekommenderas inte till patienter med beräknat 
kreatininclearance under 30 ml per minut eftersom data från denna population är 
otillräckliga.

Patienter som tar tenofovir-prodrugs som har nedsatt njurfunktion och de som tar 
nefrotoxiska medel inklusive icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel löper ökad risk att 
utveckla njurrelaterade biverkningar.

Uppskattad kreatininclearance, uringlukos och urinprotein bör utvärderas innan behandling med 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid tabletter påbörjas och bör övervakas under 
behandlingen hos alla patienter. Serumfosfor bör övervakas hos patienter med kronisk 
njursjukdom eftersom dessa patienter löper större risk att utveckla Fanconis syndrom på prodrugs 
av tenofovir. Avbryt dolutegravir-, emtricitabin- och tenofoviralafenamidtabletter hos patienter som 
utvecklar kliniskt signifikanta sänkningar av njurfunktionen eller tecken på Fanconis syndrom.

5.7 Mjölkacidos och svår hepatomegali med Steatos
Laktacidos och svår hepatomegali med steatos, inklusive dödliga fall, har rapporterats vid 
användning av nukleosidanaloger, inklusive emtricitabin, en komponent av dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter, och tenofovir DF, en annan prodrug av tenofovir, 
ensamt eller i kombination med andra antiretrovirala medel. Behandling med dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter bör avbrytas hos alla patienter som utvecklar kliniska 
fynd eller laboratoriefynd som tyder på laktacidos eller uttalad levertoxicitet (vilket kan inkludera 
hepatomegali och steatos även i frånvaro av markanta transaminashöjningar).

6
Följande allvarliga biverkningar diskuteras i andra avsnitt av märkningen:

NEGATIVA REAKTIONER

• Hepatotoxicitet[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].
• Överkänslighetsreaktioner[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].
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• Allvarlig akut exacerbation av hepatit B[se varningar i ruta och varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.4)].

• Immunrekonstitutionssyndrom[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.5)].
• Nyuppkommen eller förvärrad njurfunktionsnedsättning[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.6)].
• Mjölkacidos och svår hepatomegali med Steatos[se Varningar och försiktighetsåtgärder

(5.7)].

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar
Eftersom kliniska prövningar genomförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i de 
kliniska prövningarna av ett läkemedel (eller ett läkemedel som ges i olika kombinationer med annan samtidig behandling) 
inte direkt jämföras med frekvensen i de kliniska prövningarna av ett annat läkemedel (eller en läkemedel som ges i samma 
eller olika kombinationsbehandling) och kanske inte återspeglar de frekvenser som observerats i praktiken.

Dolutegravir:Erfarenhet av kliniska prövningar i vuxna ämnen:Behandlingsnaiva patienter: 
Säkerhetsbedömningen av dolutegravir hos HIV-1-infekterade behandlingsnaiva försökspersoner är baserad 
på analyser av data från 2 internationella, multicenter, dubbelblinda studier, SPRING-2 (ING113086) och 
SINGLE (ING114467).

I SPRING-2 randomiserades 822 försökspersoner och fick minst 1 dos av antingen dolutegravir 50 mg 
en gång dagligen eller raltegravir 400 mg två gånger dagligen, båda i kombination med dubbel 
nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI) med fast dos (antingen fast dos). abakavirsulfat och 
lamivudin [EPZICOM®] eller fast dos emtricitabin/tenofovir DF [TRUVADA®]). Det ingick 808 
försökspersoner i effekt- och säkerhetsanalyserna. Under 96 veckor var frekvensen av biverkningar 
som ledde till att behandlingen avbröts 2 % i båda behandlingsarmarna.

I ENKEL, randomiserades 833 försökspersoner och fick minst 1 dos av antingen dolutegravir 50 mg med fast 
dos av abakavirsulfat och lamivudin (EPZICOM) en gång dagligen eller fast dos efavirenz/emtricitabin/
tenofovir DF (ATRIPLA)®) en gång dagligen (studiebehandlingen var blind under vecka 96 och öppen från 
vecka 96 till vecka 144). Under 144 veckor var frekvensen av biverkningar som ledde till att behandlingen 
avbröts 4 % hos försökspersoner som fick dolutegravir 50 mg en gång dagligen + fast dos av abakavir och 
lamivudin (EPZICOM) och 14 % hos försökspersoner som fick fast dos av efavirenz/emtricitabin/tenofovir DF 
(ATRIPLADF) ) en gång om dagen.

Behandlingsutlösta biverkningar (AR) av måttlig till svår (grad 2 till 4) intensitet som observerades hos 
minst 2 % av försökspersonerna i dolutegravirbehandlingsarmarna i antingen SPRING-2 eller SINGLE 
var sömnlöshet (3 %), huvudvärk (2 %) och trötthet (2%).

Dessutom rapporterades grad 1 sömnlöshet av 1 % och mindre än 1 % av försökspersonerna som fick 
dolutegravir respektive raltegravir i SPRING-2; medan frekvensen i SINGLE var 7 % och 4 % för 
dolutegravir respektive fast dos av efavirenz/emtricitabin/tenofovir DF (ATRIPLA). Dessa händelser var 
inte behandlingsbegränsande.

Mindre vanliga biverkningar observerade i behandlingsnaiva och behandlingserfarna prövningar: 
Följande AR förekom hos mindre än 2 % av behandlingsnaiva eller behandlingserfarna
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försökspersoner som får dolutegravir i en kombinationsregim i en studie. Dessa händelser har 
inkluderats på grund av deras allvar och bedömning av potentiellt orsakssamband.

Gastrointestinala störningar: Buksmärtor, bukbesvär, flatulens, smärta i övre delen av buken, 
kräkningar.

Lever och gallvägar: Hepatit.

Muskuloskeletala sjukdomar: Myosit.

Psykiatriska störningar: Självmordstankar, försök, beteende eller fullbordande. Dessa händelser 
observerades främst hos personer med en tidigare historia av depression eller annan psykiatrisk sjukdom.

Njur- och urinvägsstörningar: Nedsatt njurfunktion.

Hud och subkutan vävnad: Klåda.

Laboratorieavvikelser: Behandlingsnaiva försökspersoner: Utvalda laboratorieavvikelser (grad 2 till 4) med en 
försämrad grad från baslinjen och som representerar den värsta graden av toxicitet hos minst 2 % av 
försökspersonerna presenteras i tabell 1. Den genomsnittliga förändringen från baslinjen observerad för 
utvalda lipidvärden presenteras i tabell 2.

Bord 1. Utvalda laboratorieavvikelser (grad 2 till 4) hos behandlingsnaiva 
försökspersoner i SPRING-2 (analys vecka 96)

VÅR-2
Dolutegravir

50 mg
En gång om dagen

+ 2 NRTI
(n = 403)

Raltegravir
400 mg två gånger dagligen

+ 2 NRTI
(n = 405)

Laboratorieparameter
Önskad termin

ALT
Betyg 2 (> 2,5 till 5,0 x ULN) 4 % 4 %
Betyg 3 till 4 (> 5,0 x ULN) 2 % 2 %

AST
Betyg 2 (> 2,5 till 5,0 x ULN) 5 % 3 %
Betyg 3 till 4 (> 5,0 x ULN) 3 % 2 %

Totalt bilirubin
Betyg 2 (1,6 till 2,5 x ULN) 3 % 2 %
Betyg 3 till 4 (> 2,5 x ULN) < 1 % < 1 %

Kreatinkinas
Betyg 2 (6,0 till 9,9 x ULN) 2 % 5 %
Grad 3 till 4 (≥ 10,0 x ULN) 7 % 4 %

Hyperglykemi
Grad 2 (126 till 250 mg/dL) 6 % 6 %
Grad 3 (> 250 mg/dL) < 1 % 2 %

8

Referens-ID: 4219844



Lipas
Betyg 2 (> 1,5 till 3,0 x ULN) 7 % 7 %
Betyg 3 till 4 (> 3,0 x ULN) 2 % 5 %

Totalt antal neutrofiler

Betyg 2 (0,75 till 0,99 x 109) 4 % 3 %
Betyg 3 till 4 (< 0,75 x 109) 2 % 2 %

Tabell 2. Genomsnittlig förändring från baslinjen i fastade lipidvärden hos behandlingsnaiva 
försökspersoner i SPRING-2 (analys vecka 96a)

VÅR-2
Dolutegravir

50 mg
En gång om dagen

+ 2 NRTI
(n = 403)

Raltegravir
400 mg

Två gånger dagligen

+ 2 NRTI
(n = 405)

Laboratorieparameter
Önskad termin

Kolesterol (mg/dL) 8.1 10.1
HDL-kolesterol
(mg/dL)

2.0 2.3

LDL-kolesterol
(mg/dL)

5.1 6.1

Triglycerider (mg/dL) 6.7 6.6
a Försökspersoner på lipidsänkande medel vid baslinjen uteslöts från dessa analyser (19 

försökspersoner i varje arm i SPRING-2. Nittiofyra försökspersoner påbörjade ett lipidsänkande 
medel efter baslinjen; deras senaste fasta under behandlingsvärden (innan de påbörjade 
behandlingen) medel) användes oavsett om de avbröt behandlingen (SPRING-2: dolutegravir n 
= 9, raltegravir n = 13).

Samtidig infektion med hepatit B- och/eller hepatit C-virus: I fas 3-studier tilläts 
försökspersoner med samtidig infektion med hepatit B och/eller C-virus registreras 
förutsatt att leverkemitesterna inte översteg 5 gånger den övre normalgränsen. 
Sammantaget var säkerhetsprofilen hos försökspersoner med hepatit B- och/eller C-
virus samtidig infektion liknande den som observerades hos försökspersoner utan 
hepatit B eller C samtidig infektion, även om frekvensen av ASAT- och ALAT-avvikelser 
var högre i undergruppen med hepatit B och/eller C-virus samtidig infektion för alla 
behandlingsgrupper. Grad 2 till 4 ALT-avvikelser i hepatit B och/eller C samtidigt 
infekterade jämfört med HIV mono-infekterade försökspersoner som fick dolutegravir 
observerades hos 18 % mot 3 % med 50 mg en gång dagligen och 13 % mot 8 % med 
dosen på 50 mg två gånger dagligen. [se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

Förändringar i serumkreatinin: Dolutegravir har visat sig öka serumkreatinin på grund av hämning av 
tubulär sekretion av kreatinin utan att påverka njurens glomerulära funktion[se klinisk farmakologi 
(12.2)]. Ökning av serumkreatinin inträffade under de första 4 veckorna av behandlingen och förblev 
stabila under 96 veckor. Hos behandlingsnaiva försökspersoner observerades en genomsnittlig 
förändring från baslinjen på 0,15 mg per dL (intervall: -0,32 mg per dL till 0,65 mg per dL) efter
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96 veckors behandling. Kreatininökningarna var jämförbara med NRTI i bakgrunden och var likartade hos 
behandlingserfarna försökspersoner.

Erfarenhet av kliniska prövningar i pediatriska ämnen:IMPAACT P1093 är en pågående multicenter, 
öppen, icke-jämförande studie av cirka 160 HIV-1-infekterade pediatriska försökspersoner i åldrarna 4 
veckor till mindre än 18 år, varav 46 behandlingserfarna, INSTI-naiva försökspersoner i åldern 6 till yngre 
än 18 år har varit inskrivna[se Användning i specifika populationer (8.4) och kliniska studier (14.2)].

Biverkningsprofilen liknade den för vuxna. Grad 2 ARs rapporterade av mer än en försöksperson 
var minskat antal neutrofiler (n = 3) och diarré (n = 2). Det rapporterades inga 
läkemedelsrelaterade AR av grad 3 eller 4. Inga AR ledde till avbrott.

De laboratorieavvikelser av grad 3 eller 4 som rapporterades hos mer än en individ var förhöjt 
totalbilirubin (n = 3) och minskat antal neutrofiler (n = 2). Förändringarna i medelserumkreatinin liknade 
de som observerades hos vuxna.

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:Biverkningar i kliniska prövningar av FTC + TAF med EVG + COBI 
hos behandlingsnaiva vuxna med HIV-1-infektion:I poolade 48-veckorsstudier av antiretroviral 
behandlingsnaiva HIV-1-infekterade vuxna försökspersoner, var den vanligaste biverkningen hos 
försökspersoner behandlade med FTC + TAF med EVG + COBI (N = 866) (incidens större än eller lika med 
10 %, alla grader) var illamående (10%). I denna behandlingsgrupp avbröt 0,9 % av försökspersonerna 
FTC + TAF med EVG + COBI på grund av biverkningar under den 48 veckor långa behandlingsperioden[se 
kliniska studier (14)]. Säkerhetsprofilen var liknande hos virologiskt undertryckta vuxna med HIV-1-
infektion som byttes till FTC + TAF med EVG + COBI (N = 799). Antiretroviral behandlingsnaiva vuxna 
försökspersoner som behandlats med FTC + TAF med EVG + COBI upplevde genomsnittliga ökningar på 
30 mg/dL totalkolesterol, 15 mg/dL LDL-kolesterol, 7 mg/dL HDL-kolesterol och 29 mg/dL triglycerider 
efter 48 veckors användning.

Njurlaboratorietester: I två 48-veckorsstudier på antiretrovirala behandlingsnaiva HIV-1-infekterade 
vuxna behandlade med FTC + TAF med EVG + COBI (N = 866) med en median eGFR på 115 ml per minut, 
ökade i genomsnitt serumkreatinin med 0,1 mg per dL från baslinjen till vecka 48. Medianprotein-till-
kreatininförhållandet (UPCR) i urinen var 44 mg per gram vid baslinjen och vid vecka 48. I en 48-veckors 
studie med virologiskt undertryckta TDF-behandlade vuxna som bytte till FTC
+ TAF med EVG + COBI (N = 959) med en genomsnittlig baslinje eGFR på 112 ml per minut, 
genomsnittlig serumkreatinin var liknande baslinjen och median UPCR var 61 mg per gram vid 
baslinjen och 46 mg per gram vid vecka 48. I en 24-veckors studie på vuxna med nedsatt njurfunktion 
(baslinje eGFR 30 till 69 ml per minut) som fick FTC + TAF med EVG + COBI (N = 248), serumkreatinin i 
genomsnitt var 1,5 mg per dL både vid baslinjen och vecka 24. Medianvärde UPCR var 161 mg per gram 
vid baslinjen och 93 mg per gram vid vecka 24.

Effekter på benmineraldensitet: I den sammanslagna analysen av två 48-veckorsstudier av antiretroviral 
behandlingsnaiva HIV-1-infekterade vuxna försökspersoner, bedömdes benmineraltätheten (BMD) från 
baslinjen till vecka 48 med dubbelenergiröntgenabsorptiometri (DXA). Genomsnittlig BMD minskade från 
baslinjen till vecka 48 -1,30 % med FTC + TAF med EVG + COBI vid ländryggen och -0,66 % vid den totala 
höften. BMD-minskningar på 5 % eller mer vid ländryggen upplevdes av 10 % av
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FTC + TAF med EVG + COBI-ämnen. BMD-minskningar på 7 % eller mer vid lårbenshalsen 
upplevdes av 7 % av FTC + TAF med EVG + COBI-personer. Den långsiktiga kliniska betydelsen av 
dessa BMD-förändringar är inte känd. Frakturer (exklusive fingrar och tår) rapporterades hos 7 
(0,8 %) försökspersoner i gruppen FTC + TAF med EVG + COBI.

Hos 799 virologiskt undertryckta TDF-behandlade vuxna försökspersoner som bytte till FTC + TAF 
med EVG + COBI, vid vecka 48 ökade medel-BMD (1,86 % ländrygg, 1,95 % total höft). BMD-
minskningar på 5 % eller mer i ländryggen upplevdes av 1 % av FTC + TAF med EVG
+ COBI-ämnen. BMD-minskningar på 7 % eller mer vid lårbenshalsen upplevdes av 1 % av FTC 
+ TAF med EVG + COBI-personer.

Biverkningar i kliniska prövningar på pediatriska patienter med HIV-1-infektion:I en 24-veckors öppen 
studie med 23 antiretrovirala behandlingsnaiva HIV-1-infekterade pediatriska försökspersoner i åldern 12 
till under 18 år (som väger minst 35 kg) som fick FTC + TAF med EVG + COBI, säkerheten av denna 
kombination liknade den för vuxna. Bland dessa pediatriska försökspersoner ökade medel-BMD från 
baslinjen till vecka 24, +1,7 % vid ländryggen och +0,8 % för hela kroppen minus huvud. Genomsnittliga 
förändringar från baslinjens BMD Z-poäng var -0,10 för ländryggen och
- 0,11 för hela kroppen minus huvud vid vecka 24. Två försökspersoner hade signifikant (mer än 4 %) förlust av BMD i 
ländryggen vid vecka 24.

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring
Utöver biverkningar som rapporterats från kliniska prövningar har följande biverkningar identifierats under 
användning efter marknadsföring. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population av 
osäker storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett 
orsakssamband till läkemedelsexponering.

Dolutegravir:Lever och gallvägar:Akut leversvikt, hepatotoxicitet.

Muskuloskeletala:Artralgi, myalgi.

Psykiatrisk:Ångest.

7
7.1 Effekt av dolutegravir på farmakokinetiken för andra medel
In vitro, hämmade dolutegravir de renala organiska katjontransportörerna, OCT2 (IC50= 1,93 mikroM) 
och multidrog- och toxinextruderingstransportör (MATE) 1 (IC50= 6,34 mikroM).In vivo, hämmar 
dolutegravir tubulär sekretion av kreatinin genom att hämma OCT2 och potentiellt MATE1. Dolutegravir 
kan öka plasmakoncentrationerna av läkemedel som elimineras via OCT2 eller MATE1 (dofetilid och 
metformin, tabell 3)[se kontraindikationer (4) och läkemedelsinteraktioner (7.3)].

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

In vitro, hämmade dolutegravir de basolaterala njurtransportörerna, organiska anjontransportörer (OAT) 
1 (IC50= 2,12 mikroM) och OAT3 (IC50= 1,97 mikroM). Dock,in vivo, förändrade inte dolutegravir 
plasmakoncentrationerna av tenofovir eller para-amino hippurat, substrat för OAT1 och OAT3.
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In vitro, dolutegravir hämmade inte (IC50större än 50 mikroM) följande: cytokrom P450 (CYP)1A2, 
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A, uridindifosfat (UDP)-
glukuronosylprotein,-UGP1A1, (UGP1A1-transferas,-GTB1-transferas) gp), 
bröstcancerresistensprotein (BCRP), gallsaltexportpump (BSEP), organisk 
anjontransportörpolypeptid (OATP)1B1, OATP1B3, OCT1, multiläkemedelsresistensprotein (MRP)2 
eller MRP4.In vitro, inducerade dolutegravir inte CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4. Baserat på dessa 
data och resultaten från läkemedelsinteraktionsprövningar förväntas dolutegravir inte påverka 
farmakokinetiken för läkemedel som är substrat för dessa enzymer eller transportörer.

I läkemedelsinteraktionsstudier hade dolutegravir ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken 
för följande läkemedel: daclatasvir, tenofovir, metadon, midazolam, rilpivirin och orala preventivmedel 
innehållande norgestimat och etinylestradiol. Med hjälp av korsstudiejämförelser med historiska 
farmakokinetiska data för varje interagerande läkemedel, verkade dolutegravir inte påverka 
farmakokinetiken för följande läkemedel: atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirin, fosamprenavir, 
lopinavir, ritonavir och boceprevir.

7.2 Effekt av andra medel på farmakokinetiken för dolutegravir eller emtricitabin och 
tenofoviralafenamid
Dolutegravir:Dolutegravir, en komponent i dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter, metaboliseras av UGT1A1 med visst bidrag från CYP3A. 
Dolutegravir är också ett substrat för UGT1A3, UGT1A9, BCRP och P-gpin vitro. Läkemedel som 
inducerar dessa enzymer och transportörer kan minska dolutegravirs plasmakoncentration 
och minska den terapeutiska effekten av dolutegravir.

Samtidig administrering av dolutegravir och andra läkemedel som hämmar dessa enzymer kan öka 
dolutegravirs plasmakoncentration.

Etravirin reducerade plasmakoncentrationerna av dolutegravir signifikant, men effekten av etravirin 
mildrades genom samtidig administrering av lopinavir/ritonavir eller darunavir/ritonavir, och förväntas 
mildras av atazanavir/ritonavir (tabell 3).[se Läkemedelsinteraktioner (7.3) och Klinisk farmakologi (12.3)].

In vitro, dolutegravir var inte ett substrat för OATP1B1 eller OATP1B3.

Baserat på resultat från läkemedelsinteraktionsprövningar kan följande läkemedel 
administreras samtidigt med dolutegravir utan dosjustering: atazanavir/ritonavir, lopinavir/
ritonavir, darunavir/ritonavir, daclatasvir, boceprevir, elbasvir/grazoprevir, metadon, 
midazolam, omeprazolinnehållande, orala preventivmedel. och etinylestradiol, prednison, 
rifabutin, rilpivirin och sofosbuvir/velpatasvir[se klinisk farmakologi (12.3)].

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:TAF, en komponent i dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter, är ett substrat för P-gp, BCRP, OATP1B1 och OATP1B3. Läkemedel som 
starkt påverkar P-gp- och BCRP-aktiviteten kan leda till förändringar i TAF-absorptionen (se tabell 3). 
Läkemedel som inducerar P-gp-aktivitet förväntas minska absorptionen av TAF, vilket resulterar i 
minskad plasmakoncentration av TAF, vilket kan leda till förlust av terapeutisk effekt av dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter och utveckling av resistens.
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Samtidig administrering av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter med andra 
läkemedel som hämmar P-gp och BCRP kan öka absorptionen och plasmakoncentrationen av TAF. TAF är 
inte en hämmare av CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 eller UGT1A1. TAF är en svag 
hämmare av CYP3Ain vitro. TAF är inte en hämmare eller inducerare av CYP3Ain vivo.

Baserat på läkemedelsinteraktionsstudier utförda med komponenterna emtricitabin och 
tenofoviralafenamid, har inga kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner observerats eller 
förväntas när emtricitabin och tenofoviralafenamid kombineras med följande antiretrovirala medel: 
atazanavir med ritonavir eller cobicistat, darunavir med ritonavir med ritonavir. kobicistat, 
dolutegravir, efavirenz, ledipasvir, lopinavir/ritonavir, maraviroc, nevirapin, raltegravir, rilpivirin och 
sofosbuvir. Inga kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner har vare sig observerats eller 
förväntas när emtricitabin och tenofoviralafenamid kombineras med följande läkemedel: 
buprenorfin, itrakonazol, ketokonazol, lorazepam, metadon, midazolam, naloxon, norbuprenorfin, 
norgestimat/etinylsertraradiol och norgestimat.

7.3 Etablerade och andra potentiellt signifikanta läkemedelsinteraktioner
Det gjordes inga läkemedelsinteraktionsstudier med dolutegravir och fastdos emtricitabin och 
tenofoviralefenamid eller med kombinationen av alla tre komponenterna med fast dos.

Information om potentiella läkemedelsinteraktioner med dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamid (tabell 3) ges nedan.

Dessa rekommendationer är baserade på antingen läkemedelsinteraktionsprövningar eller förutspådda 
interaktioner på grund av den förväntade omfattningen av interaktion och potential för allvarliga biverkningar 
eller förlust av effekt[se Kontraindikationer (4) och Klinisk farmakologi (12.3)].

Tabell 3. Etablerade och andra potentiellt signifikanta läkemedelsinteraktioner för dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamid: Dosförändringar kan rekommenderas baserat 
på läkemedelsinteraktionsprövningar eller förutspådda interaktioner

Effekt på
Koncentration av

Dolutegravir, TAF
och/eller

Samtidigt läkemedel

Samtidigt läkemedel
Klass:

Läkemedelsnamn Klinisk kommentar

Antiarytmik:
Dofetilid

↑ Dofetilid Samtidig administrering är kontraindicerad 
med dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter[se 
kontraindikationer (4)].

Antimykobakterier:
Rifabutin
Rifampin
Rifapentin

↓ TAF Samtidig administrering av dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
med rifabutin, rifampin eller rifapentin 
rekommenderas inte.

Icke-nukleosid omvänd ↓ Dolutegravir Användning av dolutegravir, emtricitabin och
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transkriptashämmare:
Etravirina

tenofoviralafenamidtabletter med etravirin 
utan samtidig administrering av atazanavir/
ritonavir, darunavir/ritonavir eller lopinavir/
ritonavir är inte
rekommenderad.

Icke-nukleosid omvänd
transkriptashämmare:

Efavirenza

↓Dolutegravir Justera dolutegravirdosen till 50 mg två 
gånger dagligen. Ytterligare en dos på 50 
mg dolutegravir bör tas, separerad med 12 
timmar från dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter.

Icke-nukleosid omvänd
transkriptashämmare:

Nevirapin

↓ Dolutegravir Undvik samtidig administrering med dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
eftersom det inte finns tillräckligt med data för att 
göra doseringen
rekommendationer.

Proteashämmare:
Fosamprenavir/ritonavira

↓ Dolutegravir Justera dolutegravirdosen till 50 mg två 
gånger dagligen. Ytterligare 50 mg 
dolutegravir bör tas, separerad med 12 
timmar från dolutegravir,
emtricitabin och tenofoviralafenamid 
tabletter.

Andra ombud
Karbamazepina ↓ Dolutegravir Ytterligare 50 mg dolutegravir bör 

tas, separerad med 12 timmar från 
dolutegravir,
emtricitabin och tenofoviralafenamid 
tabletter; dock rekommenderas inte 
användning med dolutegravir, emtricitabin 
och tenofoviralafenamidtabletter på grund 
av TAF-komponenten.

Karbamazepin
Oxkarbazepin
fenytoin
Fenobarbital

↓ Dolutegravir
↓ TAF

Överväg alternativa antikonvulsiva medel.

johannesört (Hypericum 
perforatum)

↓ Dolutegravir
↓ TAF

Samtidig administrering av dolutegravir, 
emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter med 
johannesört rekommenderas inte.

Läkemedel som innehåller
flervärda katjoner (t.ex. 
Mg eller Al):
Katjoninnehållande antacidaa

eller laxermedel

Sukralfat
Buffertade mediciner

↓ Dolutegravir Administrera dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter 2 timmar före 
eller 6 timmar efter intag av läkemedel som 
innehåller flervärda katjoner.
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Orala kalcium- eller 
järntillskott, inklusive
multivitaminer som innehåller 
kalcium eller järna

↓ Dolutegravir Administrera dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter 2 timmar före 
eller 6 timmar efter intag av kosttillskott som 
innehåller kalcium eller järn. Alternativt 
dolutegravir,
emtricitabin och tenofoviralafenamid 
tabletter och kosttillskott som innehåller 
kalcium eller järn kan tas tillsammans med 
mat.

Metformina ↑ Metformin Vid samtidig användning, begränsa den 
totala dagliga dosen av metformin till 1000 
mg antingen när du börjar med metformin 
eller dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter. När 
dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamid tabletter avslutas kan 
metformindosen behöva justeras. 
Övervakning av blodsocker vid initiering
Samtidig användning och efter utsättande av 
dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter rekommenderas.

a Se Klinisk farmakologi (12.3) Tabell 8 eller Tabell 9 för storleken på interaktionen.

7.4 Läkemedel som påverkar njurfunktionen
Eftersom FTC och tenofovir huvudsakligen utsöndras av njurarna genom en kombination av glomerulär 
filtration och aktiv tubulär sekretion, kan samtidig administrering av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter med läkemedel som minskar njurfunktionen eller konkurrerar om aktiv 
tubulär sekretion öka koncentrationerna av FTC, tenofovir, och andra renalt eliminerade läkemedel och 
detta kan öka risken för biverkningar. Några exempel på läkemedel som elimineras genom aktiv tubulär 
sekretion inkluderar, men är inte begränsade till, acyklovir, cidofovir, ganciklovir, valacyklovir, 
valganciklovir, aminoglykosider (t.ex. gentamicin) och höga doser eller flera NSAID.[se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.6)].

8
8.1 Graviditet
Risksammanfattning:Det finns otillräckliga humandata om användning av dolutegravir, emtricitabin 
och tenofoviralafenamidtabletter under graviditet för att informera om en läkemedelsrelaterad risk för 
fosterskador och missfall. Användning av tenofoviralafenamid (TAF) hos kvinnor under graviditet har 
inte utvärderats; Emtricitabin (FTC)-användning under graviditet har dock utvärderats hos ett begränsat 
antal kvinnor som rapporterats till Antiretroviral Pregnancy Registry (APR). Med tanke på det 
begränsade antalet graviditeter som exponerats för dolutegravirbaserade regimer som rapporterats till 
APR, kan inga definitiva slutsatser dras om säkerheten för dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter under graviditet, och fortsatt övervakning pågår under APR. 
Bakgrundsfrekvensen för stora fosterskador i USA referenspopulationen för Metropolitan Atlanta 
Congenital Defects Program (MACDP) är 2,7 %. Den uppskattade bakgrundsfrekvensen för missfall i 
kliniskt erkända graviditeter i den allmänna befolkningen i USA är 15 % till 20 %.

ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER
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Dolutegravir: I reproduktionsstudier på djur har inga tecken på ogynnsamma utvecklingsresultat 
observerats med dolutegravir[se data]. Under organogenesen hos råtta och kanin var den systemiska 
exponeringen (AUC) för dolutegravir mindre än (kaniner) och cirka 27 gånger (råtta) exponeringen hos 
människor vid den maximala rekommenderade humandosen (MRHD). I den pre/postnatala 
utvecklingsstudien på råtta var maternell systemisk exponering (AUC) för dolutegravir cirka 27 gånger 
exponeringen hos människor vid MRHD.

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:I djurstudier observerades inga negativa utvecklingseffekter 
när komponenterna i emtricitabin och tenofoviralafenamid administrerades separat under 
organogenesperioden vid exponeringar 60 och 108 gånger (möss respektive kaniner) FTC-
exponeringen och vid exponering lika med eller 53 gånger (råttor respektive kaniner) TAF-
exponeringen vid den rekommenderade dagliga dosen av emtricitabin och tenofoviralafenamid[se 
Data (8.1)]. På samma sätt sågs inga negativa utvecklingseffekter när FTC administrerades till möss 
genom laktation vid exponeringar upp till cirka 60 gånger exponeringen vid den rekommenderade 
dagliga dosen av emtricitabin och tenofoviralafenamid. Inga negativa effekter observerades hos 
avkomman när TDF administrerades genom laktation vid exponeringar för tenofovir på cirka 14 
gånger exponeringen vid den rekommenderade dagliga dosen av emtricitabin och 
tenofoviralafenamid.

Data:Mänskliga data:Emtricitabin: Baserat på prospektiva rapporter till APR till och med juli 2015 av 2933 
exponeringar för FTC-innehållande regimer under graviditet (inklusive 1984 exponerade under första 
trimestern och 949 exponerade under andra/tredje trimestern), fanns det ingen skillnad mellan FTC och totala 
fosterskador jämfört med med en bakgrundsfrekvens av fosterskador på 2,7 % i den amerikanska 
referenspopulationen i MACDP. Prevalensen av fosterskador hos levande födda var 2,4 % (95 % KI: 1,7 % till 3,1 
%) med exponering för FTC-innehållande behandlingar i första trimestern och 2,1 % (95 % KI: 1,3 % till 3,2 %) 
med den andra/tredje trimester exponering för FTC-innehållande regimer.

Djurdata:Dolutegravir: Dolutegravir administrerades oralt i upp till 1 000 mg per kg dagligen till dräktiga 
råttor och kaniner på dräktighetsdag 6 till 17 respektive 6 till 18, och även till råttor på dräktighetsdag 6 
till laktation/post-partum dag 20. Inga biverkningar på embryo-foster (råttor och kaniner) eller pre/
postnatal (råtta) utveckling observerades vid upp till den högsta testade dosen. Under organogenes var 
systemisk exponering (AUC) för dolutegravir hos kaniner mindre än exponeringen hos människor vid 
MRHD och hos råttor var exponeringen ungefär 27 gånger exponeringen hos människor vid MRHD. I 
pre/postnatal utvecklingsstudie på råtta observerades minskad kroppsvikt hos den utvecklande 
avkomman under laktation vid en maternellt toxisk dos (ungefär 27 gånger mänsklig exponering vid 
MRHD).

Emtricitabin: FTC administrerades oralt till gravida möss (250 mg/kg/dag, 500 mg/kg/dag eller 1000 
mg/kg/dag) och kaniner (100 mg/kg/dag, 300 mg/kg/dag eller 1000 mg /kg/dag) genom 
organogenes (på dräktighetsdagarna 6 till 15 respektive 7 till 19). Inga signifikanta toxikologiska 
effekter observerades i embryo-fetala toxicitetsstudier utförda med FTC på möss vid exponeringar 
(area under kurvan [AUC]) ungefär 60 gånger högre och på kaniner vid ungefär 108 gånger högre 
exponeringar än människor vid den rekommenderade dagliga dosen. I en pre/postnatal 
utvecklingsstudie med FTC, fick mössen doser upp till 1000 mg/kg/dag; inga signifikanta negativa 
effekter direkt relaterade till läkemedel observerades hos avkomman
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exponeras dagligen från före födseln (i livmodern) genom sexuell mognad vid dagliga exponeringar (AUC) som är 
cirka 60 gånger högre än exponeringar för människor vid den rekommenderade dagliga dosen.

Tenofovir alafenamid: TAF administrerades oralt till gravida råttor (25 mg/kg/dag, 100 mg/kg/dag eller 
250 mg/kg/dag) och kaniner (10 mg/kg/dag, 30 mg/kg/dag eller 100 mg/ kg/dag) genom organogenes 
(på dräktighetsdagarna 6 till 17 respektive 7 till 20). Inga negativa embryo-fostereffekter observerades 
hos råttor och kaniner vid TAF-exponeringar som ungefär liknar (råttor) och 53 (kaniner) gånger högre 
än exponeringen hos människor vid den rekommenderade dagliga dosen av emtricitabin och 
tenofoviralafenamid. TAF omvandlas snabbt till tenofovir; de observerade tenofovirexponeringarna hos 
råttor och kaniner var 59 (råttor) och 93 (kaniner) gånger högre än exponeringen för human tenofovir 
vid den rekommenderade dagliga dosen. Eftersom TAF snabbt omvandlas till tenofovir och en lägre 
exponering för tenofovir hos råttor och möss observerades efter TAF-administrering jämfört med 
administrering av tenofovirdisoproxilfumarat (TDF, en annan prodrug för tenofovir), utfördes en pre/
postnatal utvecklingsstudie på råttor endast med TDF. Doser upp till 600 mg/kg/dag administrerades 
genom amning; inga biverkningar observerades hos avkomman på dräktighetsdag 7 [och laktationsdag 
20] vid exponeringar för tenofovir som var cirka 14 [21] gånger högre än exponeringen hos människor 
vid den rekommenderade dagliga dosen av emtricitabin och tenofoviralafenamid.

8.2 Amning
Risksammanfattning:Centers for Disease Control and Prevention rekommenderar att HIV-1-infekterade 
mödrar inte ammar sina spädbarn för att undvika att riskera postnatal överföring av HIV-1-infektion.

Det är inte känt om dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter påverkar 
mjölkproduktionen eller har effekter på det ammade barnet. På grund av risken för (1) HIV-1-
överföring (hos HIV-negativa spädbarn), (2) utveckling av virusresistens (hos HIV-positiva spädbarn) 
och (3) biverkningar hos ett ammat spädbarn som liknar de som ses hos vuxna, instruera mödrar 
att inte amma om de får dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter.

Dolutegravir: Det är inte känt om dolutegravir finns i bröstmjölk, påverkar produktionen av 
bröstmjölk eller har effekter på det ammade barnet. Vid administrering till digivande råttor 
fanns dolutegravir i mjölk[se data].

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:FTC har visat sig förekomma i human bröstmjölk; det är 
inte känt om TAF förekommer i human bröstmjölk[se Data (8.2)]. Tenofovir har visat sig finnas 
i mjölken hos lakterande råttor och rhesusapor efter administrering av TDF[se Data (8.2)]. Det 
är inte känt om TAF kan förekomma i animalisk mjölk. Även om det inte är känt om TAF finns i 
human bröstmjölk, har FTC visats vara närvarande i human bröstmjölk[se Data (8.2)].

Data:Mänskliga data:Emtricitabin : Prover av bröstmjölk från fem HIV-1-infekterade mödrar 
visar att emtricitabin finns i bröstmjölk. Ammande spädbarn vars mödrar behandlas med 
emtricitabin kan löpa risk att utveckla virusresistens mot emtricitabin. Andra 
emtricitabinrelaterade risker hos spädbarn som ammas av mödrar som behandlas med 
emtricitabin är okända.
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Djurdata:Dolutegravir: Dolutegravir var den primära läkemedelsrelaterade komponenten som utsöndrades i 
mjölken hos digivande råttor efter en oral engångsdos på 50 mg per kg på laktationsdag 10, med 
mjölkkoncentrationer på upp till cirka 1,3 gånger högre än moderns plasmakoncentrationer observerade 8 
timmar efter dosering.

Tenofovir alafenamid: Studier på råttor och apor har visat att tenofovir utsöndras i mjölk. 
Tenofovir utsöndrades i mjölken hos lakterande råttor efter oral administrering av TDF (upp 
till 600 mg/kg/dag) med upp till cirka 24 % av medianplasmakoncentrationen hos de högst 
doserade djuren vid laktationsdag 11[se Data (8.1)]. Tenofovir utsöndrades i mjölken hos 
ammande apor efter en subkutan engångsdos (30 mg/kg) av tenofovir i koncentrationer upp 
till cirka 4 % av plasmakoncentrationen, vilket resulterade i exponering (AUC) på cirka 20 % av 
plasmaexponeringen.

8.4 Pediatrisk användning

Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter ska endast administreras till 
pediatriska patienter med en kroppsvikt på minst 40 kg eftersom de är en kombination av fast dos 
som inte kan justeras. Säkerheten och effekten har fastställts för de enskilda komponenterna i 
denna viktgrupp.

8.5 Geriatrisk användning

Dolutegravir:Kliniska prövningar av dolutegravir inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner i 
åldern 65 år och äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än yngre försökspersoner. Generellt sett 
bör försiktighet iakttas vid administrering av dolutegravir till äldre patienter, vilket återspeglar den 
högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion och av samtidig sjukdom eller annan 
läkemedelsbehandling[se klinisk farmakologi (12.3)].

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:I kliniska prövningar fick 80 av de 97 
försökspersonerna i åldern 65 år och äldre FTC + TAF och EVG + COBI. Inga skillnader i 
säkerhet eller effekt har observerats mellan äldre försökspersoner och vuxna mellan 18 och 
yngre än 65 år.

8.6 Nedsatt leverfunktion
Ingen dosjustering av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
rekommenderas till patienter med lätt (Child-Pugh klass A) eller måttligt (Child-Pugh klass B) 
nedsatt leverfunktion. Effekten av gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) på 
farmakokinetiken för dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid har inte studerats. Därför 
rekommenderas inte dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralefenamidtabletter för användning 
till patienter med gravt nedsatt leverfunktion.[se klinisk farmakologi (12.3)].

8.7 Nedsatt njurfunktion
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter rekommenderas inte till patienter 
med gravt nedsatt njurfunktion (uppskattat kreatininclearance under 30 ml per min) eftersom 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är en fast doskombination och dosen 
av de enskilda komponenterna inte kan justeras. . Ingen dosjustering av dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter rekommenderas till patienter med
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lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion (uppskattat kreatininclearance större än eller lika med 30 
ml per minut)[se Dosering och administrering (2.3) och Klinisk farmakologi (12.3)].

10
Det finns känd specifik behandling för överdosering med dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter. Om överdosering inträffar ska patienten övervakas och 
standardstödjande behandling tillämpas vid behov.

ÖVERDOSERING

Dolutegravir:Eftersom dolutegravir är starkt bundet till plasmaproteiner är det osannolikt att det kommer att 
avlägsnas avsevärt genom dialys.

Emtricitabin (FTC):Begränsad klinisk erfarenhet finns tillgänglig vid doser högre än den 
rekommenderade dosen av FTC. I en klinisk farmakologisk studie administrerades engångsdoser av FTC 
1200 mg (6 gånger den rekommenderade dosen av FTC) till 11 försökspersoner. Inga allvarliga 
biverkningar rapporterades. Effekterna av högre doser är inte kända.

Hemodialysbehandling tar bort cirka 30 % av FTC-dosen under en 3-timmars dialysperiod 
som börjar inom 1,5 timmar efter FTC-dosering (blodflöde på 400 ml per minut och ett 
dialysatflöde på 600 ml per minut). Det är inte känt om FTC kan avlägsnas genom 
peritonealdialys.

Tenofoviralafenamid (TAF):Begränsad klinisk erfarenhet finns tillgänglig vid doser högre än den 
rekommenderade dosen av TAF. En engångsdos på 125 mg TAF (5 gånger TAF-dosen i 200 mg/25 mg 
kombination av emtricitabin och tenofoviralafenamid med fast dos) administrerades till 48 friska 
försökspersoner; inga allvarliga biverkningar rapporterades. Effekterna av högre doser är okända. 
Tenofovir avlägsnas effektivt genom hemodialys med en extraktionskoefficient på cirka 54 %.

11
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är en kombinationsprodukt med fast dos 
som innehåller dolutegravir (DTG), emtricitabin (FTC) och tenofoviralafenamid (TAF), för oral 
administrering.

BESKRIVNING

• DTG, ett HIV INST.

• FTC, en syntetisk nukleosidanalog av cytidin, är en HIV-nukleosidanalog omvänt 
transkriptashämmare (HIV NRTI).

• TAF, en HIV NRTI, omvandlasin vivotill tenofovir, en acyklisk nukleosidfosfonat 
(nukleotid) analog av adenosin 5'-monofosfat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 52,6 mg dolutegravirnatrium, vilket motsvarar 50 mg 
dolutegravir fri syra, 200 mg FTC och 28,04 mg TAF, motsvarande 25 mg 
tenofoviralafenamid, och följande inaktiva ingredienser: kroskarmellosnatrium, laktos 
monohydrat, magnesiumstearat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, polyetylenglykol, 
polyvinylalkohol, povidon, natriumstärkelseglykolat (potatis), talk och titandioxid.
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Dolutegravir:Det kemiska namnet på dolutegravirnatrium är natrium (4R,12aS)-N-[(2,4-
difluorbensyl)karbamoyl]-4-metyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a- hexahydro-2H-pyrido 
[l',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazin-7-olat. Molekylformeln är C20H18F2N3NaO5och molekylvikten 
är 441,37 g per mol (som salt). Den har följande strukturformel:

Dolutegravirnatrium är ett vitt till ljusgult pulver och är lätt lösligt i vatten.

Emtricitabin:Det kemiska namnet på FTC är 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroximetyl)-1,3-
oxatiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinon. FTC är (-)enantiomeren av en tioanalog av cytidin, som skiljer sig 
från andra cytidinanaloger genom att den har en fluor i 5-positionen.

FTC har en molekylformel C8H10FN3O3S och en molekylvikt på 247,25 och har 
följande strukturformel:

FTC är ett vitt till benvitt pulver med en löslighet på cirka 112 mg per ml i vatten vid 
25°C.

Tenofovir alafenamid:Det kemiska namnet på läkemedelssubstansen 
tenofoviralafenamidfumarat är 9-{(R)-2-[[(S)-{[(S)-1-(isopropoxikarbonyl)etyl]amino}
fenoxifosfinyl]metoxi]propyl}adeninhemi fumarat.

Tenofoviralafenamidfumarat har en molekylformel C21H29O5N6P•1/2(C4H4O4) och en 
molekylvikt på 534,5 och har följande strukturformel:
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Tenofoviralafenamidfumarat är ett vitt till benvitt pulver eller ljusbrunt pulver med en 
löslighet på 4,7 mg per ml i vatten vid 20°C.

12
12.1 Verkningsmekanism
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är en fast doskombination av 
antiretrovirala läkemedel dolutegravir (DTG), emtricitabin (FTC) och tenofoviralafenamid (TAF) [se 
Mikrobiologi (12.4)].

KLINISK FARMAKOLOGI

12.2 Farmakodynamik
Dolutegravir:Effekter på elektrokardiogram:I en randomiserad, placebokontrollerad, cross-over-studie fick 
42 friska försökspersoner oral administrering av placebo i engångsdos, dolutegravir 250 mg suspension 
(exponeringar ungefär 3 gånger av dosen på 50 mg en gång dagligen vid steady-state) och moxifloxacin 400 
mg (aktiv kontroll) i slumpmässig sekvens. Efter baslinje- och placebojustering var den maximala 
genomsnittliga QTc-förändringen baserat på Fridericia-korrigeringsmetoden (QTcF) för dolutegravir 2,4 
msek (1-sidig 95 % övre CI: 4,9 msek). Dolutegravir förlängde inte QTc-intervallet över 24 timmar efter 
dosering.

Effekter på njurfunktionen:Effekten av dolutegravir på njurfunktionen utvärderades i en öppen, randomiserad, 
3-armad, parallell, placebokontrollerad studie på friska försökspersoner (n = 37) som fick dolutegravir 50 mg 
en gång dagligen (n = 12), dolutegravir 50 mg två gånger dagligen (n = 13), eller placebo en gång dagligen (n = 
12) i 14 dagar. En minskning av kreatininclearance, bestämd genom 24-timmars urinuppsamling, 
observerades med båda doserna av dolutegravir efter 14 dagars behandling hos försökspersoner som fick 50 
mg en gång dagligen (9 % minskning) och 50 mg två gånger dagligen (13 % minskning). . Varken 
dolutegravirdos hade någon signifikant effekt på den faktiska glomerulära filtrationshastigheten (bestämd av 
clearance av sondläkemedlet, iohexol) eller effektivt renalt plasmaflöde (bestäms av clearance av 
sondläkemedlet, para-amino hippurat) jämfört med placebo.

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:Hjärtets elektrofysiologi:I en grundlig QT/QTc-studie på 
48 friska försökspersoner påverkade inte TAF vid den rekommenderade dosen eller vid en dos 
cirka 5 gånger den rekommenderade dosen QT/QTc-intervallet och förlängde inte PR-intervallet. 
Effekten av den andra komponenten av emtricitabin och tenofoviralafenamid, FTC, eller 
kombinationen av FTC och TAF på QT-intervallet är inte känd.

12.3 Farmakokinetik

21

Referens-ID: 4219844



Dolutegravir, Emtricitabin och Tenofovir Alafenamid:Dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamid från kombinationstabletterna (50 mg/200 mg/25 mg) var jämförbara med 
det från TIVICAY®tabletter av ViiV USA (innehållande dolutegravir 50 mg) och DESCOVY®

tabletter från Gilead Sciences, Inc. USA (innehållande emtricitabin 200 mg respektive 
tenofoviralafenamid 25 mg), när enstaka doser administrerades till friska försökspersoner under 
fastande och matade förhållanden.

Absorption, distribution, metabolism och utsöndring:Dolutegravir:Efter oral administrering av 
dolutegravir observerades maximala plasmakoncentrationer 2 till 3 timmar efter dosering. Med 
dosering en gång dagligen uppnås farmakokinetisk steady-state inom cirka 5 dagar med 
genomsnittliga ackumuleringsförhållanden för AUC, Cmax, och C24hallt från 1,2 till 1,5. Dolutegravir 
är ett P-gp-substratin vitro. Den absoluta biotillgängligheten för dolutegravir har inte fastställts. 
Dolutegravir kan tas med eller utan mat. Mat ökade absorptionsgraden och minskade 
absorptionshastigheten av dolutegravir. Måltider med låg, måttlig och hög fetthalt ökade AUC för 
dolutegravir(0-∞)med 33 %, 41 % och 66 %; ökade Cmaxmed 46%, 52% och 67%; och förlängt Tmaxtill 3, 
4 respektive 5 timmar från 2 timmar under fasta. Dolutegravir är starkt bundet (mer än eller lika 
med 98,9%) till humana plasmaproteiner baserat på in vivodata och bindning är oberoende av 
plasmakoncentrationen av dolutegravir. Den skenbara distributionsvolymen (Vd/F) efter 
administrering av 50 mg en gång dagligen uppskattas till 17,4 L baserat på en 
populationsfarmakokinetisk analys.

Dolutegravir har en terminal halveringstid på cirka 14 timmar och ett skenbart clearance (CL/F) på 1,0 l 
per timme baserat på populationsfarmakokinetiska analyser.

Dolutegravir metaboliseras primärt via UGT1A1 med visst bidrag från CYP3A. Efter en oral engångsdos 
av [14C] dolutegravir, utsöndrades 53 % av den totala orala dosen oförändrad i feces. 31 procent av den 
totala orala dosen utsöndrades i urinen, representerad av en eterglukuronid av dolutegravir (18,9 % av 
den totala dosen), en metabolit som bildas genom oxidation av bensylkolet (3,0 % av den totala dosen) 
och dess hydrolytiska N -dealkyleringsprodukt (3,6 % av den totala dosen). Renal eliminering av 
oförändrat läkemedel var låg (mindre än 1 % av dosen).

I en metaanalys av studier med friska försökspersoner hade försökspersoner med UGT1A1 (n = 7) genotyper 
som ger dålig dolutegravirmetabolism en 32% lägre clearance av dolutegravir och 46% högre AUC jämfört 
med försökspersoner med genotyper associerade med normal metabolism via UGT1A1 (n = 41).

De farmakokinetiska egenskaperna hos dolutegravir har utvärderats hos friska vuxna försökspersoner och HIV-1-
infekterade vuxna försökspersoner. Exponeringen för dolutegravir var i allmänhet likartad mellan friska 
försökspersoner och HIV-1-infekterade försökspersoner. Den icke-linjära exponeringen av dolutegravir efter 50 mg 
två gånger dagligen jämfört med 50 mg en gång dagligen hos HIV-1-infekterade försökspersoner (tabell 4) tillskrevs 
användningen av metabola inducerare i antiretrovirala bakgrundsregimer hos försökspersoner som fick dolutegravir 
50 mg två gånger dagligen i kliniska prövningar. Dolutegravir administrerades utan hänsyn till mat i dessa studier.

Tabell 4. Dolutegravir steady-state farmakokinetiska parameteruppskattningar hos HIV-1-
infekterade vuxna
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50 mg en gång dagligen 

geometriskt medelvärdea(%CV)

50 mg två gånger dagligen 

geometriskt medelvärdeb(%CV)Parameter
AUC(0-24)(mcg•h/mL) 53,6 (27) 75,1 (35)
Cmax(mcg/ml) 3,67 (20) 4,15 (29)
Cmin(mcg/ml) 1,11 (46) 2,12 (47)
a
b

Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser med data från SPRING-1 och SPRING-2. 
Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser med data från VIKING (ING112961) och 
VIKING-3.

Cerebrospinalvätska (CSF): Hos 12 behandlingsnaiva försökspersoner på dolutegravir 50 mg dagligen 
plus abakavir/lamivudin var mediankoncentrationen av dolutegravir i CSF 13,2 ng per ml (intervall: 3,74 
ng per ml till 18,3 ng per ml) 2 till 6 timmar efter dosering efter 16 veckors behandling . Den kliniska 
relevansen av detta fynd har inte fastställts.

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:De farmakokinetiska (PK) egenskaperna hos 
komponenterna i emtricitabin och tenofoviralafenamid anges i tabell 5. Flerdos PK-
parametrarna för FTC och TAF och dess metabolit tenofovir ges i tabell 6.

Tabell 5. Farmakokinetiska egenskaper hos komponenterna i emtricitabin och 
tenofoviralafenamid

Emtricitabin Tenofovir alafenamid
Absorption
Tmax(h) 3 1
Effekt av fettrik måltid (i 
förhållande till fasta)a

AUC-förhållande = 0,91 (0,89, 0,93) C
maxFörhållande = 0,74 (0,69, 0,78)

AUC-förhållande = 1,75 (1,64, 1,88) C
maxFörhållande= 0,85 (0,75, 0,95)

Distribution
% Bundet till humana 
plasmaproteiner

< 4 ~ 80

Källa till proteinbindningsdata In vitro Ex vivo
Blod-till-plasma-förhållande 0,6 1.0
Ämnesomsättning

Ämnesomsättning Cathepsin Ab(PBMC)
CES1 (hepatocyter)
CYP3A (minimal)

Ej nämnvärt metaboliserad

Eliminering
Huvudväg för eliminering Glomerulär filtrering och 

aktiv tubulär sekretion
Metabolism (> 80 % av oralt

dos)
t1/2(h)c 10 0,51
% av dosen som utsöndras i urinend 70 < 1,0
% av dosen utsöndras i avföringd 13.7 31.7
PBMCs = perifera mononukleära blodceller; CES1 = karboxyesteras 1
a Värdena hänvisar till geometriskt medelförhållande [Mål med hög fetthalt/fasta] i farmakokinetiska 

parametrar och (90 % konfidensintervall). Kalori-/fettrik måltid = ~ 800 kcal, 50 % fett.
In vivo, hydrolyseras TAF i celler för att bilda tenofovir (huvudmetabolit), som 
fosforyleras till den aktiva metaboliten tenofovirdifosfat.In vitrostudier har visat

b
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att TAF metaboliseras till tenofovir av katepsin A i PBMC och makrofager; och av CES1 i 
hepatocyter. Vid samtidig administrering med den måttliga CYP3A-inducerproben efavirenz 
påverkades TAF-exponeringen opåverkad.
t1/2värdena avser median terminal halveringstid i plasma. Observera att den farmakologiskt 
aktiva metaboliten, tenofovirdifosfat, har en halveringstid på 150 till 180 timmar inom PBMC. 
Dosering i massbalansstudier: FTC (engångsdosadministrering av [14C] emtricitabin efter flera 
doser av emtricitabin i tio dagar); TAF (engångsdosadministrering av [14C] 
tenofoviralafenamid).

c

d

Tabell 6. Flerdos PK parametrar av Emtricitabin, Tenofovir Alafenamide och dess 
metabolit Tenofovir efter oral administrering med mat till HIV-infekterade 
vuxna

Parametermedelvärde (CV%) Emtricitabina Tenofovir alafenamidb Tenofovirc

Cmax 2,1 (20,2) 0,16 (51,1) 0,02 (26,1)(mikrogram per ml)
AUCtau

(mikrogram•timme per ml)
11,7 (16,6) 0,21 (71,8) 0,29 (27,4)

Ctråg 0,10 (46,7) NA 0,01 (28,5)(mikrogram per ml)
CV = Variationskoefficient; NA = Ej tillämpligt
a Från Intensiv PK-analys i en fas 2-studie på HIV-infekterade vuxna behandlade med FTC + 

TAF och EVG + COBI.
Från populations-PK-analys i två studier av behandlingsnaiva vuxna med HIV-1-infektion 
behandlade med FTC + TAF med EVG + COBI (N = 539).
Från populations-PK-analys i två studier av behandlingsnaiva vuxna med HIV-1-infektion 
behandlade med FTC + TAF med EVG + COBI (N = 841).

b

c

Effekter av mat på oral absorption av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid: 
Farmakokinetiken för dolutegravir, emtricitabin och tenofovir påverkas inte av mat, varför 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter kan administreras med eller utan 
mat.

Specifika populationer:Patienter med nedsatt leverfunktion:Dolutegravir: I en studie som jämförde 8 
försökspersoner med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B) med 8 matchade friska kontroller, 
var exponeringen av dolutegravir från en engångsdos på 50 mg likartad mellan de två grupperna. Effekten 
av gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) på farmakokinetiken för dolutegravir har inte studerats.

Emtricitabin: Farmakokinetiken för FTC har inte studerats hos patienter med nedsatt 
leverfunktion; FTC metaboliseras dock inte signifikant av leverenzymer, så inverkan av 
nedsatt leverfunktion bör begränsas.

Tenofovir alafenamid: Kliniskt relevanta förändringar i tenofovirs farmakokinetik hos patienter med 
nedsatt leverfunktion observerades inte hos patienter med mild till måttlig (Child-Pugh klass A och B) 
nedsatt leverfunktion.
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Patienter med nedsatt njurfunktion:Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
rekommenderas inte till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (uppskattat kreatininclearance 
under 30 ml per min) eftersom dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är en 
fast doskombination och dosen av de enskilda komponenterna inte kan justeras.[se Dosering och 
administrering (2.3)].

Samtidig infektion med hepatit B (HBV) och/eller hepatit C-virus (HCV):Emtricitabin och tenofoviralafenamid: 
Farmakokinetiken för FTC och TAF har inte utvärderats fullständigt hos patienter som samtidigt infekterats 
med hepatit B- och/eller C-virus.

Dolutegravir: Populationsanalyser som använder poolade farmakokinetiska data från vuxenstudier indikerade 
ingen kliniskt relevant effekt av samtidig HCV-infektion på farmakokinetiken för dolutegravir. Det fanns 
begränsade data om HBV-saminfektion.

Kön och ras:Dolutegravir: Populationsanalyser som använde poolade farmakokinetiska data från 
vuxenstudier visade att kön eller ras inte hade någon kliniskt relevant effekt på exponeringen av 
dolutegravir.

Emtricitabin och tenofoviralafenamid: Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser 
rekommenderas ingen dosjustering baserat på kön eller ras.

Geriatriska patienter:Dolutegravir: Populationsanalyser med hjälp av poolade farmakokinetiska data från 
vuxenstudier indikerade att ålder inte hade någon kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken för dolutegravir.

Emtricitabin och tenofoviralafenamid: Farmakokinetiken för FTC och TAF har inte utvärderats 
fullt ut hos äldre (65 år och äldre). Populationsfarmakokinetikanalys av HIV-infekterade 
försökspersoner i fas 2- och fas 3-studier av FTC + TAF och EVG + COBI visade att ålder inte 
hade en kliniskt relevant effekt på exponeringar av TAF upp till 75 års ålder[se Användning i 
specifika populationer (8.5)].

Pediatriska patienter:Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter ska inte 
administreras till pediatriska patienter som väger mindre än 40 kg (88 lbs).

Dolutegravir: Farmakokinetiken för dolutegravir hos HIV-1-infekterade barn (n = 14) som väger 
minst 40 kg liknade den som observerades hos HIV-1-infekterade vuxna som fick dolutegravir 
50 mg en gång dagligen (tabell 7).[se kliniska studier (14.2)].

Tabell 7. Dolutegravir Farmakokinetiska parametrar vid steady-state hos pediatriska försökspersoner
Dolutegravir Farmakokinetiska parameteruppskattningar

Geometriskt medelvärde (%CV)

Dos av
Dolutegravir

Cmax AUC(0-24) C24
Vikt (n) (mcg/ml) (mcg•h/ml) (mcg/ml)

≥ 40 kg
(n = 14)

50 mg
en gång om dagen

3,89 (43) 50,1 (53) 0,99 (66)
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Emtricitabin och tenofoviralafenamid: Exponeringar av FTC och TAF hos 24 pediatriska försökspersoner i 
åldern 12 till mindre än 18 år som fick FTC + TAF och EVG + COBI minskade (23 % för AUC) jämfört med 
exponeringar som uppnåddes hos behandlingsnaiva vuxna efter administrering av denna dosregim[se 
Användning i specifika populationer (8.4)]. Dessa exponeringsskillnader anses inte vara kliniskt 
signifikanta baserat på exponering-responssamband.

Läkemedelsinteraktionsförsök:De beskrivna läkemedelsinteraktionsprövningarna utfördes med 
dolutegravir, emtricitabin och/eller tenofoviralafenamid som enskilda enheter; inga 
läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med kombinationen av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamid med fast dos.

Dolutegravir:Läkemedelsinteraktionsförsök utfördes med dolutegravir och andra läkemedel som sannolikt kommer 
att administreras samtidigt eller vanligtvis används som sonder för farmakokinetiska interaktioner. Effekterna av 
dolutegravir på exponeringen av samtidigt administrerade läkemedel sammanfattas i tabell 8 och effekterna av 
samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen av dolutegravir sammanfattas i tabell 9.

Doserings- eller regimrekommendationer som ett resultat av etablerade och andra potentiellt signifikanta 
läkemedelsinteraktioner med dolutegravir ges i Tabell 3[se Läkemedelsinteraktioner (7.3)].

Tabell 8. Sammanfattning av effekten av dolutegravir på farmakokinetiken för samtidigt administrerade 
läkemedel

Geometriskt medelförhållande (90 % KI) av
Farmakokinetiska parametrar för 

samtidigt administrerat läkemedel med/utan
Dolutegravir

Ingen effekt = 1,00Samtidigt administrerade läkemedel

och dos(er)
Dos av

Dolutegravir n Cmax AUC Cτeller C24

Daclatasvir
60 mg en gång dagligen

50 mg
en gång om dagen

12 1.03
(0,84 till 1,25)

0,98
(0,83 till 1,15)

1,06
(0,88 till 1,29)

Etinylestradiol
0,035 mg

50 mg
två gånger dagligen

15 0,99
(0,91 till 1,08)

1.03
(0,96 till 1,11)

1.02
(0,93 till 1,11)

Metformin
500 mg två gånger dagligen

50 mg
en gång om dagen

15a 1,66
(1,53 till 1,81)

1,79
(1,65 till 1,93)

_

Metformin
500 mg två gånger dagligen

50 mg
två gånger dagligen

15a 2.11
(1,91 till 2,33)

2,45
(2,25 till 2,66)

_

Metadon
16 till 150 mg

50 mg
två gånger dagligen

11 1.00
(0,94 till 1,06)

0,98
(0,91 till 1,06)

0,99
(0,91 till 1,07)

Midazolam
3 mg

25 mg
en gång om dagen

10 _ 0,95
(0,79 till 1,15)

_

Norelgestromin
0,25 mg

50 mg
två gånger dagligen

15 0,89
(0,82 till 0,97)

0,98
(0,91 till 1,04)

0,93
(0,85 till 1,03)

Rilpivirin
25 mg en gång dagligen

50 mg
en gång om dagen

16 1.10
(0,99 till 1,22)

1,06
(0,98 till 1,16)

1.21
(1,07 till 1,38)

Tenofovirdisoproxil
fumarat

300 mg en gång dagligen

50 mg
en gång om dagen

15 1,09
(0,97 till 1,23)

1.12
(1,01 till 1,24)

1.19
(1,04 till 1,35)
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aAntalet ämnen representerar det maximala antalet ämnen som utvärderades. Tabell 
9. Sammanfattning av effekten av samtidigt administrerade läkemedel på farmakokinetiken 

för dolutegravir

Geometriskt medelförhållande (90 % KI) för 
Dolutegravirs farmakokinetiska parametrar

med/utan samtidigt administrerade läkemedel

Ingen effekt = 1,00Samtidigt administrerade läkemedel

och dos(er)
Dos av

Dolutegravir n Cmax AUC Cτeller C24

Atazanavir
400 mg en gång dagligen

30 mg
en gång om dagen

12 1,50
(1,40 till 1,59)

1,91
(1,80 till 2,03)

2,80
(2,52 till 3,11)

Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg en gång dagligen

30 mg
en gång om dagen

12 1,34
(1,25 till 1,42)

1,62
(1,50 till 1,74)

2.21
(1,97 till 2,47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg två gånger 

dagligen

30 mg
en gång om dagen

15 0,89
(0,83 till 0,97)

0,78
(0,72 till 0,85)

0,62
(0,56 till 0,69)

Efavirenz
600 mg en gång dagligen

50 mg
en gång om dagen

12 0,61
(0,51 till 0,73)

0,43
(0,35 till 0,54)

0,25
(0,18 till 0,34)

Etravirin
200 mg två gånger dagligen

50 mg
en gång om dagen

16 0,48
(0,43 till 0,54)

0,29
(0,26 till 0,34)

0,12
(0,09 till 0,16)

Etravirin +
darunavir/ritonavir

200 mg + 600 mg/100 mg två 
gånger dagligen

50 mg
en gång om dagen

9 0,88
(0,78 till 1,00)

0,75
(0,69 till 0,81)

0,63
(0,52 till 0,76)

Etravirin +
lopinavir/ritonavir

200 mg + 400 mg/100 mg två 
gånger dagligen

50 mg
en gång om dagen

8 1.07
(1,02 till 1,13)

1.11
(1,02 till 1,20)

1,28
(1,13 till 1,45)

Fosamprenavir/ritonavir
700 mg/100 mg två gånger 

dagligen

50 mg
en gång om dagen

12 0,76
(0,63 till 0,92)

0,65
(0,54 till 0,78)

0,51
(0,41 till 0,63)

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg två gånger 

dagligen

30 mg
en gång om dagen

15 1.00
(0,94 till 1,07)

0,97
(0,91 till 1,04)

0,94
(0,85 till 1,05)

Rilpivirin
25 mg en gång dagligen

50 mg
en gång om dagen

16 1.13
(1,06 till 1,21)

1.12
(1,05 till 1,19)

1.22
(1.15 till 1.30)

Tenofovir
300 mg en gång dagligen

50 mg
en gång om dagen

15 0,97
(0,87 till 1,08)

1.01
(0,91 till 1,11)

0,92
(0,82 till 1,04)

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg två gånger 

dagligen

50 mg
en gång om dagen

14 0,54
(0,50 till 0,57)

0,41
(0,38 till 0,44)

0,24
(0,21 till 0,27)

Antacida (MAALOX®)
samtidig
administrering

50 mg
en dos

16 0,28
(0,23 till 0,33)

0,26
(0,22 till 0,32)

0,26
(0,21 till 0,31)

Antacida (MAALOX)
2 timmar efter dolutegravir

50 mg
en dos

16 0,82
(0,69 till 0,98)

0,74
(0,62 till 0,90)

0,70
(0,58 till 0,85)
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Boceprevir
800 mg var 8:e timme

50 mg
en gång om dagen

13 1,05
(0,96 till 1,15)

1.07
(0,95 till 1,20)

1.08
(0,91 till 1,28)

Kalciumkarbonat 1200 mg
samtidig
administration (fastande)

50 mg
en dos

12 0,63
(0,50 till 0,81)

0,61
(0,47 till 0,80)

0,61
(0,47 till 0,80)

Kalciumkarbonat 1200 mg
samtidig
administration (matad)

50 mg
en dos

11 1.07
(0,83 till 1,38)

1,09
(0,84 till 1,43)

1.08
(0,81 till 1,42)

Kalciumkarbonat 1200 mg
2 timmar efter dolutegravir

50 mg
en dos

11 1.00
(0,78 till 1,29)

0,94
(0,72 till 1,23)

0,90
(0,68 till 1,19)

Karbamazepin
300 mg två gånger dagligen

50 mg
en gång om dagen

16c 0,67
(0,61 till 0,73)

0,51
(0,48 till 0,55)

0,27
(0,24 till 0,31)

Daclatasvir
60 mg en gång dagligen

50 mg
en gång om dagen

12 1,29
(1,07 till 1,57)

1,33
(1,11 till 1,59)

1,45
(1,25 till 1,68)

Järnfumarat 324 mg
samtidig
administration (fastande)

50 mg
en dos

11 0,43
(0,35 till 0,52)

0,46
(0,38 till 0,56)

0,44
(0,36 till 0,54)

Järnfumarat 324 mg
samtidig
administration (matad)

50 mg
en dos

11 1.03
(0,84 till 1,26)

0,98
(0,81 till 1,20)

1.00
(0,81 till 1,23)

Järnfumarat 324 mg
2 timmar efter dolutegravir

50 mg
en dos

10 0,99
(0,81 till 1,21)

0,95
(0,77 till 1,15)

0,92
(0,74 till 1,13)

Multivitamin (en om dagen®)
samtidig
administrering

50 mg
en dos

16 0,65
(0,54 till 0,77)

0,67
(0,55 till 0,81)

0,68
(0,56 till 0,82)

Omeprazol
40 mg en gång dagligen

50 mg
en dos

12 0,92
(0,75 till 1,11)

0,97
(0,78 till 1,20)

0,95
(0,75 till 1,21)

Prednison
60 mg en gång dagligen med 

nedtrappning

50 mg
en gång om dagen

12 1,06
(0,99 till 1,14)

1.11
(1,03 till 1,20)

1.17
(1,06 till 1,28)

Rifampina

600 mg en gång dagligen

50 mg
två gånger dagligen

11 0,57
(0,49 till 0,65)

0,46
(0,38 till 0,55)

0,28
(0,23 till 0,34)

Rifampinb

600 mg en gång dagligen

50 mg
två gånger dagligen

11 1.18
(1,03 till 1,37)

1,33
(1,15 till 1,53)

1.22
(1,01 till 1,48)

Rifabutin
300 mg en gång dagligen

50 mg
en gång om dagen

9 1.16
(0,98 till 1,37)

0,95
(0,82 till 1,10)

0,70
(0,57 till 0,87)

a Jämförelse är rifampin taget med dolutegravir 50 mg två gånger dagligen jämfört med dolutegravir 50 mg två gånger 
dagligen.
Jämförelse är rifampin taget med dolutegravir 50 mg två gånger dagligen jämfört med dolutegravir 50 mg en gång 
dagligen.
Antalet ämnen representerar det maximala antalet ämnen som utvärderades.

b

c

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:Effekterna av samtidigt administrerade läkemedel på 
exponeringen av TAF visas i Tabell 10 och effekterna av emtricitabin och tenofoviralafenamid eller dess 
komponenter på exponeringen av samtidigt administrerade läkemedel visas i Tabell 11 [dessa studier 
utfördes med fasta doser av emtricitabin och tenofoviralafenamid eller komponenterna i fast-
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dos emtricitabin och tenofoviralafenamid (FTC eller TAF) administrerade ensamma]. För 
information om kliniska rekommendationer,se Läkemedelsinteraktioner (7).

Tabell 10. Läkemedelsinteraktioner: förändringar i TAF farmakokinetiska parametrar i närvaro av
Samtidigt administrerade läkemedela

Tenofovir
Alafenamid

Dosering

(en gång om dagen)

(mg)

Medelkvot för TAF PK-
parametrar (90 % KI);

Ingen effekt = 1.00
Samtidigt administrerade läkemedel

Dosering (en gång dagligen)

(mg)
Samadministrerad

Läkemedel
N

Cmax AUC Cmin

1,77
(1,28, 2,44)

1,91
(1,55, 2,35)Atazanavir 300 (+ 100 ritonavir) 10 10 NC

2,83
(2,20, 3,65)

2,65
(2,29, 3,07)Cobicistat 150 8 12 NC

0,93
(0,72, 1,21)

0. 98
(0,80, 1,19)Darunavir 800 (+ 150 cobicistat) 25b 11 NC

1,42
(0,96, 2,09)

1,06
(0,84, 1,35)Darunavir 800 (+ 100 ritonavir) 10 10 NC

0,78
(0,58,1,05)

0,86
(0,72, 1,02)Efavirenz 600 40b 11 NC

2.19
(1,72, 2,79)

1,47
(1,17, 1,85)Lopinavir 800 (+ 200 ritonavir) 10 10 NC

1.01
(0,84, 1,22)

1.01
(0,94, 1,09)Rilpivirin 25 25 17 NC

1.00
(0,86, 1,16)

0,96 (0,89,
1,03)Sertralin 50 (doseras som en engångsdos) 10c 19 NC

NC = Ej beräknad
a

b

c

Alla interaktionsstudier utförda på friska frivilliga.
Studie utförd med emtricitabin och tenofoviralafenamid (FTC/TAF). 
Studie utförd med FTC + TAF med EVG + COBI.

Tabell 11. Läkemedelsinteraktioner: förändringar i farmakokinetiska parametrar för samtidigt administrerat 
läkemedel i närvaro av emtricitabin och tenofoviralafenamid eller de enskilda komponenternaa

Tenofovir
Alafenamid

Dosering

(en gång om dagen)

(mg)

Medelkvot för samtidigt administrerat läkemedel

PK-parametrar (90 % KI);
Ingen effekt = 1.00

Samadministrerad
Läkemedel Dosering

(en gång dagligen) (mg)

Samadministrerad
Läkemedel

N

Cmax AUC Cmin

300 + 100
ritonavir

0,98
(0,89, 1,07)

0,99
(0,96, 1,01)

1.00
(0,96, 1,04)Atazanavir 10 10

800 + 150
kobicistat

1.02
(0,96, 1,09)

0,99
(0,92, 1,07)

0,97
(0,82, 1,15)Darunavir 25b 11

Darunavir 800 + 100 10 10 0,99 1.01 1.13
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ritonavir (0,91, 1,08) (0,96, 1,06) (0,95, 1,34)
1.15

(1,04, 1,27)
1.02

(0,97, 1,08)
1,05

(0,97, 1,13)Dolutegravir 50 mg 10 10
800 + 200
ritonavir

1.00
(0,95, 1,06)

1.00
(0,92, 1,09)

0,98
(0,85, 1,12)Lopinavir 10 10

2,5 (enkeldos,
oralt)

1.02
(0,92, 1,13)

1.13
(1,04, 1,23) NC

Midazolamc 25 18
1 (enkeldos,
intravenös)

0,99
(0,89, 1,11)

1.08
(1,04, 1,14) NC

0,93
(0,87, 0,99)

1.01
(0,96, 1,06)

1.13
(1,04, 1,23)Rilpivirin 25 25 16

50 (doserad som en

en dos)
1.14

(0,94, 1,38)
0,93

(0,77, 1,13)Sertralin 10d 19 NC
NC = Ej beräknad
a
b
c
d

Alla interaktionsstudier utförda på friska frivilliga.
Studie utförd med emtricitabin och tenofoviralafenamid (FTC/TAF). Ett 
känsligt CYP3A4-substrat.
Studie utförd med FTC + TAF med EVG + COBI.

12.4 Mikrobiologi
Handlingsmekanism:Dolutegravir:Dolutegravir hämmar HIV-integras genom att binda till integrasets 
aktiva ställe och blockera strängöverföringssteget för retroviral deoxiribonukleinsyra (DNA)-
integrering som är väsentlig för HIV-replikationscykeln. Biokemiska analyser för strängöverföring med 
renat HIV-1-integras och förbehandlat substrat-DNA resulterade i IC50värden på 2,7 nM och 12,6 nM.

Emtricitabin:FTC, en syntetisk nukleosidanalog av cytidin, fosforyleras av cellulära enzymer för att 
bilda emtricitabin 5'-trifosfat. Emtricitabin 5'-trifosfat hämmar aktiviteten av HIV-1 omvänt 
transkriptas genom att konkurrera med det naturliga substratet deoxycytidin 5'-trifosfat och 
genom att inkorporeras i viralt DNA som börjar växa fram, vilket resulterar i kedjeavbrott. 
Emtricitabin 5'-trifosfat är en svag hämmare av DNA-polymeraser α, β, Ɛ och mitokondriellt DNA-
polymeras γ från däggdjur.

Tenofovir alafenamid: TAF är en fosfonoamidatprodrug av tenofovir (2'-
deoxiadenosinmonofosfatanalog). Plasmaexponering för TAF möjliggör genomträngning av 
celler och sedan omvandlas TAF intracellulärt till tenofovir genom hydrolys av cathepsin A. 
Tenofovir fosforyleras därefter av cellulära kinaser till den aktiva metaboliten tenofovirdifosfat. 
Tenofovirdifosfat hämmar HIV-1-replikationen genom inkorporering i viralt DNA av HIV-
omvänt transkriptas, vilket resulterar i DNA-kedjeterminering.

Tenofovir har aktivitet mot HIV-1. Cellodlingsstudier har visat att både tenofovir och FTC kan 
fosforyleras helt när de kombineras i celler. Tenofovirdifosfat är en svag hämmare av DNA-
polymeraser från däggdjur som inkluderar mitokondrie-DNA-polymeras γ och det finns inga 
tecken på toxicitet för mitokondrier i cellkultur.
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Antiviral aktivitet i cellkultur:Dolutegravir:Dolutegravir uppvisade antiviral aktivitet mot 
laboratoriestammar av vildtyp HIV-1 med genomsnittlig EC50värden på 0,5 nM (0,21 ng per ml) till 
2,1 nM (0,85 ng per ml) i perifera mononukleära blodceller (PBMC) och MT-4-celler. Dolutegravir 
uppvisade antiviral aktivitet mot 13 kliniskt olika clade B-isolat med en genomsnittlig EC50värde på 
0,52 nM i en viral integraskänslighetsanalys med användning av den integraskodande regionen 
från kliniska isolat. Dolutegravir visade antiviral aktivitet i cellkultur mot en panel av HIV-1 kliniska 
isolat (3 i varje grupp av M-kladerna A, B, C, D, E, F och G och 3 i grupp O) med EC50värden som 
sträcker sig från 0,02 nM till 2,14 nM för HIV-1. Dolutegravir EC50

värden mot 3 HIV-2 kliniska isolat i PBMC-analyser varierade från 0,09 nM till 0,61 nM.

Emtricitabin:Den antivirala aktiviteten hos FTC mot laboratorie- och kliniska isolat av HIV-1 
bedömdes i T-lymfoblastoidcellinjer, MAGI-CCR5-cellinjen och primära perifera mononukleära 
blodceller. EG50värden för FTC låg i intervallet 0,0013 till 0,64 mikromolar. FTC uppvisade 
antiviral aktivitet i cellkultur mot HIV-1 kladd A, B, C, D, E, F och G (EC50värden varierade från 
0,007 till 0,075 mikromolar) och visade stamspecifik aktivitet mot HIV-2 (EC50värden varierade 
från 0,007 till 1,5 mikromolar).

I en studie av FTC med en bred panel av representanter från huvudklasserna av godkända anti-HIV-
medel (NRTI, icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare [NNRTI], integrassträngöverföringshämmare 
[INSTI] och PIs) observerades ingen antagonism för dessa kombinationer.

Tenofovir alafenamid:Den antivirala aktiviteten av TAF mot laboratorie- och kliniska isolat av 
HIV-1 subtyp B bedömdes i lymfoblastoidcellinjer, PBMC, primära monocyt-/makrofagerceller 
och CD4-T-lymfocyter. EG50värden för TAF varierade från 2,0 till 14,7 nM.

TAF uppvisade antiviral aktivitet i cellkultur mot alla HIV-1-grupper (M, N, O), inklusive 
subtyper A, B, C, D, E, F och G (EC50värden varierade från 0,10 till 12,0 nM) och stamspecifik 
aktivitet mot HIV-2 (EC50värden varierade från 0,91 till 2,63 nM).

I en studie av TAF med en bred panel av representanter från huvudklasserna av godkända anti-
HIV-medel (NRTI, NNRTI, INSTI och PI) observerades ingen antagonism för dessa kombinationer.

Antiviral aktivitet i kombination med andra antivirala medel:Dolutegravir:Den antivirala 
aktiviteten av dolutegravir var inte antagonistisk när den kombinerades med INSTI, raltegravir; icke-
nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTIs), efavirenz eller nevirapin; nukleosid omvänt 
transkriptashämmare (NRTI), abakavir eller stavudin; proteashämmarna (PI), amprenavir eller 
lopinavir; CCR5 co-receptorantagonisten, maraviroc; eller fusionshämmaren, enfuvirtid. Dolutegravirs 
antivirala aktivitet var inte antagonistisk när den kombinerades med HBV omvänd 
transkriptashämmare, adefovir, eller hämmades av det antivirala medlet ribavirin.

Motstånd:I cellkultur:Dolutegravir: Dolutegravir-resistenta virus selekterades i cellodling med 
utgångspunkt från olika vildtyp HIV-1-stammar och clades. Aminosyrasubstitutioner E92Q, G118R, 
S153F eller Y, G193E eller R263K uppträdde i olika passager och gav upp till 4-faldig minskad 
känslighet för dolutegravir. Passage av muterade virus som innehåller
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Q148R- eller Q148H-substitutioner valda för ytterligare substitutioner i integras som gav minskad 
känslighet för dolutegravir (ökning med 13 till 46 gångers förändring). De ytterligare 
integrassubstitutionerna inkluderade T97A, E138K, G140S och M154I. Passage av mutanta virus 
innehållande både G140S och Q148H selekterade för L74M, E92Q och N155H.
Emtricitabin: HIV-1-isolat med minskad känslighet för FTC selekterades i cellodling och i 
försökspersoner behandlade med FTC. Minskad känslighet för FTC var associerad med M184V- eller 
I-substitutioner i HIV-1 RT.

Tenofovir alafenamid: HIV-1-isolat med minskad känslighet för TAF selekterades i cellkultur. 
HIV-1-isolat selekterade av TAF uttryckte en K65R-substitution i HIV-1 RT, ibland i närvaro av 
S68N- eller L429I-substitutioner; dessutom observerades en K70E-substitution i HIV-1 RT.

I kliniska prövningar:Emtricitabin och tenofoviralafenamid: Resistensprofilen för emtricitabin och 
tenofoviralafenamid i kombination med andra antiretrovirala medel för behandling av HIV-1-infektion 
är baserad på studier av FTC + TAF med EVG + COBI vid behandling av HIV-1-infektion. I en poolad 
analys av antiretroviralt naiva försökspersoner utfördes genotypning på plasma HIV-1 isolat från alla 
försökspersoner med HIV-1 RNA mer än 400 kopior per ml vid bekräftad virologisk svikt, vid vecka 48, 
eller vid tidpunkten för tidigt avbrytande av studieläkemedlet . Genotypisk resistens utvecklades i 7 av 
14 utvärderbara försökspersoner. De resistensassocierade substitutionerna som uppstod var M184V/I 
(N = 7) och K65R (N = 1). Tre försökspersoner hade virus med emergent R, H eller E vid den polymorfa 
Q207-resten i omvänt transkriptas.

En patient identifierades med emergent resistens mot FTC eller TAF (M184M/I) av 4 patienter med 
virologisk misslyckande i en klinisk studie av virologiskt undertryckta försökspersoner som bytte från 
en regim innehållande FTC + TDF till FTC + TAF med EVG + COBI (N = 799).

Korsmotstånd:Dolutegravir:Resistenssubstitutionerna T66K, I151L och S153Y med enkel 
integrassträngöverföring av hämmare gav en mer än 2-faldig minskning av dolutegravir-känsligheten 
(intervall: 2,3-faldigt till 3,6-faldigt från referensen). Kombinationer av flera substitutioner T66K/L74M, 
E92Q/N155H, G140C/Q148R, G140S/Q148H, R eller K, Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148, och 
substitutioner vid E138/Q140 gånger mindre än 140 gånger än 140 gånger i dolutegravirkänslighet 
(intervall: 2,5-faldigt till 21-faldigt från referens). I HIV-2-mutanter gav kombinationer av substitutionerna 
A153G/N155H/S163G och E92Q/T97A/N155H/S163D en 4-faldig minskning av 
dolutegravirmottagligheten, och E92Q/N155H och G140S/Q148R visade 17,7-faldig och 8,7-faldig 
minskning av dolutegravir-mottagligheten. mottaglighet, respektive.

Emtricitabin:FTC-resistenta virus med M184V- eller I-substitutionen var korsresistenta mot 
lamivudin, men bibehöll känsligheten för didanosin, stavudin, tenofovir och zidovudin.

Virus som hyser substitutioner som ger minskad känslighet för stavudin och 
zidovudinethymidinanalogsubstitutioner (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) eller 
didanosin (L74V) förblev känsliga för FTC. HIV-1 innehållande K103N-substitutionen eller andra 
substitutioner associerade med resistens mot NNRTI var mottaglig för FTC.
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Tenofovir alafenamid:Tenofovirresistenssubstitutioner K65R och K70E resulterar i minskad 
känslighet för abakavir, didanosin, emtricitabin, lamivudin och tenofovir.

HIV-1 med multipla tymidinanalogsubstitutioner (M41L, D67N, K70R, L210W, T215F/Y, K219Q/E/
N/R), eller multinukleosidresistent HIV-1 med en T69S dubbelinsättningsmutation eller med ett 
Q151M substitutionskomplex inklusive K65R visade minskad känslighet för TAF i cellodling.

13
13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet
Dolutegravir:Tvååriga karcinogenicitetsstudier på möss och råttor utfördes med dolutegravir. Möss 
administrerades doser på upp till 500 mg per kg, och råttor administrerades doser på upp till 50 mg per kg. 
Hos möss observerades inga signifikanta ökningar av incidensen av läkemedelsrelaterade neoplasmer vid de 
högsta testade doserna, vilket resulterade i exponeringar för dolutegravir AUC cirka 14 gånger högre än hos 
människor vid den rekommenderade dosen på 50 mg två gånger dagligen. Hos råttor observerades inga 
ökningar av incidensen av läkemedelsrelaterade neoplasmer vid den högsta testade dosen, vilket resulterade 
i dolutegravir AUC-exponeringar 10 gånger respektive 15 gånger högre hos hanar respektive honor än hos 
människor vid den rekommenderade dosen på 50 mg två gånger dagligen.

ICKLINISK TOXIKOLOGI

Emtricitabin:I långtidsstudier av karcinogenicitet av FTC fann man inga läkemedelsrelaterade ökningar av 
tumörincidensen hos möss vid doser upp till 750 mg per kg per dag (23 gånger den mänskliga systemiska 
exponeringen vid den rekommenderade dosen på 200 mg per dag i emtricitabin och tenofoviralafenamid) eller 
hos råttor i doser upp till 600 mg per kg per dag (28 gånger den humana systemiska exponeringen vid den 
rekommenderade dosen av emtricitabin och tenofoviralafenamid).

FTC var inte genotoxiskt i bakterietestet med omvänd mutation (Ames-testet), muslymfom eller 
musmikronukleusanalyser.

FTC påverkade inte fertiliteten hos hanråttor vid cirka 140 gånger eller hos möss av hankön och honor vid cirka 
60 gånger högre exponeringar (AUC) än hos människor som gavs den rekommenderade dagliga dosen på 200 
mg av emtricitabin och tenofoviralafenamid. Fertiliteten var normal hos avkommor till möss som exponerades 
dagligen från före födseln (i livmodern) genom sexuell mognad vid daglig exponering (AUC) som är cirka 60 
gånger högre än human exponering vid den rekommenderade dagliga dosen på 200 mg av emtricitabin och 
tenofoviralafenamid.

Tenofovir alafenamid:Eftersom TAF snabbt omvandlas till tenofovir och en lägre exponering för 
tenofovir hos råttor och möss observerades efter TAF-administrering jämfört med TDF-administrering, 
utfördes karcinogenicitetsstudier endast med TDF. Långtidsstudier av oral karcinogenicitet av TDF på 
möss och råttor utfördes vid exponeringar upp till cirka 10 gånger (möss) och 4 gånger (råttor) de som 
observerades hos människor vid den rekommenderade dosen av TDF (300 mg) för HIV-1-infektion . 
Exponeringen för tenofovir i dessa studier var cirka 167 gånger (möss) och 55 gånger (råtta) den som 
observerades hos människor efter administrering av den dagliga rekommenderade dosen av 
emtricitabin och tenofoviralafenamid. Vid den höga dosen hos honmöss ökade leveradenomen vid 
exponering av tenofovir cirka 10 gånger (300
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mg TDF) och 167 gånger (emtricitabin och tenofoviralafenamid) den exponering som observerats hos 
människor. På råttor var studien negativ för cancerframkallande fynd.

TAF var inte genotoxiskt i bakterietestet med omvänd mutation (Ames-testet), muslymfom eller 
mikronukleusanalyser från råtta.

Det fanns inga effekter på fertilitet, parningsprestanda eller tidig embryonal utveckling när TAF 
administrerades till hanråttor i en dos motsvarande 62 gånger (25 mg TAF) den mänskliga dosen baserat 
på kroppsytans jämförelser under 28 dagar före parning och till honor. råttor under 14 dagar före 
parning till och med dag 7 av dräktigheten.

13.2 Djurtoxikologi och/eller farmakologi
Tenofovir alafenamid:Minimal till lätt infiltration av mononukleära celler i bakre uvea observerades hos 
hundar med liknande svårighetsgrad efter 3 och 9 månaders administrering av TAF; reversibilitet sågs efter en 
3 månaders återhämtningsperiod. Ingen ögontoxicitet observerades hos hundar vid systemexponeringar på 5 
(TAF) och 15 (tenofovir) gånger den exponering som ses hos människor med den rekommenderade dagliga 
TAF-dosen i emtricitabin och tenofoviralafenamid.

14
14.1 Vuxna ämnen
Dolutegravir:Behandlingsnaiva patienter:I SPRING-2 randomiserades 822 försökspersoner och fick 
minst 1 dos av antingen dolutegravir 50 mg en gång dagligen eller raltegravir 400 mg två gånger 
dagligen, båda i kombination med dubbel NRTI-behandling med fast dos (antingen abakavirsulfat och 
lamivudin [EPZICOM] eller emtricitabin /tenofovir DF [TRUVADA]). Det ingick 808 försökspersoner i effekt- 
och säkerhetsanalyserna. Vid baslinjen var försökspersonernas medianålder 36 år, 13 % kvinnor, 15 % 
icke-vita, 11 % hade samtidig hepatit B- och/eller C-virusinfektion, 2 % var CDC klass C (AIDS), 28 % hade 
HIV -1 RNA större än 100 000 kopior per ml, 48 % hade CD4+-cellantal mindre än 350 celler per mm3, och 
39 % fick fasta doser av abakavirsulfat och lamivudin (EPZICOM); dessa egenskaper var likartade mellan 
behandlingsgrupperna.

KLINISKA STUDIER

Utfall för SPRING-2 (analys vecka 96) finns i Tabell 12.

Tabell 12. Virologiska resultat av randomiserad behandling i SPRING-2 vid vecka 96
VÅR-2

Vecka 96
Raltegravir

400 mg två gånger

Dagligen + 2

NRTI
(n = 405)

Dolutegravir
50 mg en gång dagligen + 2

NRTI
(n = 403)

HIV-1 RNA < 50 kopior/ml 82 % 78 %
Behandlingsskillnada 4,9 % (95 % KI: -0,6 %, 10,3 %)d

Virologiskt bortfall 5 % 10 %
Data i fönster inte < 50 kopior/ml 1 % 3 %
Utsatt på grund av bristande effekt 2 % 3 %
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Avbröts av andra skäl medan den 
inte undertrycktes

< 1 % 3 %
Förändring i ART-regimen < 1 % < 1 %

Inga virologiska data
Skäl

12 % 12 %

Avbruten studie/studieläkemedel på 
grund av biverkning eller dödsfallb

2 % 2 %

Avbruten studie/studieläkemedel 
av andra skälc

8 % 9 %

Saknade data under fönstret men under 
studien

2 % < 1 %

Andel (%) av försökspersoner med HIV-1 RNA < 50 kopior/ml efter baslinjekategori
Plasma viral belastning (kopior/ml)

≤ 100 000 84 % 83 %
> 100 000 79 % 63 %

Kön
Manlig 84 % 79 %
Kvinna 70 % 68 %

Lopp
Vit 83 % 78 %
Afroamerikanskt/
afrikanskt arv/Övrigt

77 % 75 %

a
b

Justerad för fördefinierade stratifieringsfaktorer.
Inkluderar försökspersoner som avbröt behandlingen på grund av en biverkning eller död vid någon tidpunkt om 
detta inte resulterade i några virologiska data om behandling under analysfönstret.
Övrigt inkluderar orsaker som återkallat samtycke, förlust av uppföljning, flyttad och 
protokollavvikelse.
Det primära effektmåttet utvärderades vid vecka 48 och den virologiska framgångsfrekvensen var 88 
% i gruppen som fick dolutegravir och 86 % i raltegravirgruppen, med en behandlingsskillnad på 2,6 % 
och 95 % KI på (-1,9 %, 7,2 %).

c

d

VÅR-2: Virologiska utfall var också jämförbara över baslinjeegenskaper inklusive CD4+-cellantal, 
ålder och användning av EPZICOM eller TRUVADA som NRTI-bakgrundsbehandling. 
Medianförändringen i CD4+-cellantal från baslinjen var 276 celler per mm3i gruppen som får 
dolutegravir och 264 celler per mm3för raltegravirgruppen vid 96 veckor.

Det fanns ingen resistens mot dolutegravir eller mot NRTI-bakgrunden.

Emtricitabin och tenofoviralafenamid:I försök med FTC + TAF med EVG + COBI i HIV-1-
infekterade vuxna som initial terapi hos dem utan antiretroviral behandlingshistoria (N = 866) och 
för att ersätta en stabil antiretroviral regim hos dem som var virologiskt undertryckta i minst 6 
månader utan kända resistenssubstitutioner (N = 799), hade 92 % respektive 96 % av patienterna i 
de två populationerna HIV-1 RNA mindre än 50 kopior per ml vid vecka 48.
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I en studie med 248 HIV-1-infekterade vuxna patienter med uppskattat kreatininclearance större än 30 
ml per minut men mindre än 70 ml per minut, 95 % (235/248) av den kombinerade populationen av 
behandlingsnaiva försökspersoner (N = 6 ) började på FTC + TAF med EVG + COBI och de som tidigare 
var virologiskt undertryckta på andra kurer (N = 242) och bytte till FTC + TAF med EVG + COBI hade HIV-1 
RNA mindre än 50 kopior per ml vid vecka 24.

14.2 Pediatriska ämnen
Dolutegravir:Dolutegravir i kombination med andra antiretrovirala läkemedel utvärderades hos 
behandlingserfarna, INSTI-naiva, HIV-1-infekterade försökspersoner i åldern 6 till mindre än 18 år i en 48-
veckors öppen, multicenter, dosfinnande klinisk prövning, IMPAACT P1093 . Försökspersoner i åldern 12 till 
mindre än 18 år var inskrivna i kohort I och försökspersoner i åldern 6 till mindre än 12 år inkluderades i 
kohort IIA. Vid 48 veckor uppnådde 61 % (14/23) av försökspersoner i åldern 12 till mindre än 18 år som 
behandlats med dolutegravir en gång dagligen plus optimerad bakgrundsbehandling ett virologiskt svar 
definierat som HIV-1 RNA mindre än 50 kopior per ml. I båda kohorterna uppnåddes virologisk suppression vid 
vecka 48 hos 67 % (16/24) av försökspersoner som vägde minst 40 kg.

16
50 mg/200 mg/25 mg tabletterna är vita till benvita, filmdragerade, ovala tabletter utan skåra 
präglade medMpå ena sidan av tabletten ochTD1på andra sidan. De finns tillgängliga enligt 
följande:

HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING

NDC 65015-293-14
flaskor med 30 tabletter med torkmedel, induktionsförslutning och icke-barnsäkert lock

NDC 65015-293-18
flaskor med 90 tabletter med torkmedel, induktionsförslutning och icke-barnsäkert lock

Förvaras under 30°C (86°F).

Skydda mot fukt.

Dispensera endast i originalbehållare.

17
Rekommendera patienten att läsa den FDA-godkända patientmärkningen (patientinformation).

INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING

Akut exacerbation av hepatit B efter behandling hos patienter med HBV-saminfektion: Allvarliga akuta 
exacerbationer av hepatit B har rapporterats hos patienter som samtidigt är infekterade med HBV och HIV-1 
och som har slutat använda produkter som innehåller TDF, och kan likaså inträffa vid utsättande av 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.4)]. 
Rekommendera patienten att inte avbryta behandlingen med dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter utan att först informera sin vårdgivare.

Läkemedelsinteraktioner:Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter kan interagera med 
andra läkemedel; råd därför patienter att rapportera till sin vårdgivare användning av någon
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andra receptbelagda eller receptfria läkemedel eller växtbaserade produkter, inklusive johannesört [se 
Kontraindikationer (4), Läkemedelsinteraktioner (7)].

Överkänslighetsreaktioner:Rekommendera patienter att omedelbart kontakta sin vårdgivare om 
de utvecklar utslag. Instruera patienterna att omedelbart sluta ta dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter och andra misstänkta ämnen, och söka läkarvård om de utvecklar 
utslag i samband med något av följande symtom, eftersom det kan vara ett tecken på en 
allvarligare reaktion såsom svår överkänslighet : feber; allmänt dålig känsla; extrem trötthet; 
muskel- eller ledvärk; blåsor eller skalning av huden; orala blåsor eller lesioner; ögoninflammation; 
ansiktssvullnad; svullnad av ögon, läppar, tunga eller mun; andningssvårigheter; och/eller tecken 
och symtom på leverproblem (t.ex. gulfärgning av huden eller ögonvitorna, mörk eller tefärgad 
urin, blekfärgad avföring eller tarmrörelser, illamående, kräkningar, aptitlöshet eller smärta, värk,[
se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Hepatotoxicitet:Informera patienterna om att levertoxicitet har rapporterats med dolutegravir, en 
komponent av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter[se varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.1)]. Informera patienter om att laboratorieövervakning för levertoxicitet under 
behandling med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter rekommenderas, särskilt för 
patienter med leversjukdom, såsom hepatit B eller C.

Immunrekonstitutionssyndrom:Rekommendera patienter att omedelbart informera sin vårdgivare 
om alla tecken eller symtom på infektion, som hos vissa patienter med avancerad HIV-infektion 
(AIDS), eftersom inflammation från tidigare infektioner kan uppstå strax efter antiretroviral 
kombinationsbehandling, inklusive när dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
startas[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.5)].

Nyuppkommen eller förvärrad njurfunktionsnedsättning:Rekommendera patienter att undvika att ta 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter med samtidig eller nyligen använda nefrotoxiska 
medel. Nedsatt njurfunktion, inklusive fall av akut njursvikt, har rapporterats i samband med användning av 
tenofovirprodrugs[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.6)].

Mjölkacidos och svår hepatomegali:Informera patienterna om att vissa HIV-läkemedel, inklusive 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter, kan orsaka ett sällsynt men allvarligt 
tillstånd som kallas laktacidos med leverförstoring (hepatomegali)[se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.7)].

Laktation:Instruera kvinnor med HIV-1-infektion att inte amma eftersom HIV-1 kan överföras till 
barnet i bröstmjölken[se Användning i specifika populationer (8.2)].

Missad dosering:Instruera patienterna att om de missar en dos av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter, att ta den så snart de kommer ihåg det. Rekommendera patienter att inte 
dubbla sin nästa dos eller ta mer än den ordinerade dosen.

Informera patienterna om att det är viktigt att ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
enligt ett regelbundet doseringsschema med eller utan mat och att undvika att missa doser eftersom det kan 
leda till resistensutveckling[se Dosering och administrering (2.2)].
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Lagring: Instruera patienterna att förvara dolutegravir-, emtricitabin- och tenofoviralafenamidtabletter i 
originalförpackningen, skydda mot fukt och förvara flaskan väl tillsluten. Ta inte bort torkmedel.

Patientinformation

Dolutegravir, Emtricitabin och Tenofovir Alafenamid tabletter

(doe″ loo teg′ ra vir eḿ trye syé ta been ten of oh vir alʹ a fen a mide)
Viktigt: Fråga din vårdgivare eller apotekspersonal om läkemedel som inte bör tas 
med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. För mer information, 
se avsnittet"Vad ska jag berätta för min vårdgivare innan jag tar dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter?"
Vilken är den viktigaste informationen jag bör veta om dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter?
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter kan orsaka allvarliga biverkningar, 
bl.a.:
• Förvärring av hepatit B-virusinfektion. Dolutegravir, emtricitabin och 

tenofoviralafenamidtabletter är inte avsedda för behandling av kronisk hepatit B-
virusinfektion (HBV). Om du har infektion med hepatit B-virus (HBV) och tar dolutegravir-, 
emtricitabin- och tenofoviralafenamidtabletter, kan ditt HBV förvärras (blossa upp) om du 
slutar ta dolutegravir-, emtricitabin- och tenofoviralafenamidtabletter. En "flare-up" är när 
din HBV-infektion plötsligt kommer tillbaka på ett värre sätt än tidigare.
• Det är inte känt om dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är säkra och 

effektiva hos personer som har både HIV-1- och HBV-infektion.
• Få inte slut på dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. Fyll på 

ditt recept eller prata med din vårdgivare innan alla dolutegravir-, emtricitabin- och 
tenofoviralafenamidtabletter är borta.

• Sluta inte ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter utan 
att först prata med din läkare.

• Om du slutar ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter, kommer din 
läkare att behöva kontrollera din hälsa ofta och ta blodprover regelbundet i flera månader 
för att kontrollera din HBV-infektion. Berätta för din vårdgivare om eventuella nya eller 
ovanliga symtom du kan ha efter att du slutat ta dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter.

• Allergiska reaktioner. Ring din vårdgivare omedelbart om du får utslag med 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter.Sluta ta dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter och få medicinsk hjälp omedelbart 
om du får utslag med något av följande tecken eller symtom:
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ofeber
oallmänt dålig känsla 
otrötthet
omuskel- eller ledvärk o
blåsor eller sår i munnen

oblåsor eller skalning av huden o
rodnad eller svullnad i ögonen o
svullnad i mun, ansikte, läppar eller

tunga
oproblem med andningen

• Leverproblem.Personer med hepatit B- eller C-virus i anamnesen kan ha en ökad risk att 
utveckla nya eller förvärrade förändringar i vissa leverprover under behandling med 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. Leverproblem, inklusive leversvikt, 
har också förekommit hos personer utan en historia av leversjukdom eller andra riskfaktorer. 
Din vårdgivare kan göra blodprover för att kontrollera din lever. Även allvarliga leverproblem 
kan inträffa hos personer som tar dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. I 
vissa fall kan dessa allvarliga leverproblem leda till döden. Din lever kan bli stor (hepatomegali) 
och du kan utveckla fett i levern (steatos).Ring din vårdgivare omedelbart om du utvecklar 
något av följande tecken eller symtom på leverproblem:

odin hud eller den vita delen av dina ögon
blir gul (gulsot) omörk 

eller "te-färgad" urin
oljusfärgad avföring (tarmrörelser)

För mer information om biverkningar, se avsnittet ”Vilka är de möjliga biverkningarna av 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralefenamidtabletter?

oillamående eller 
kräkningar oaptitlöshet
osmärta, värk eller ömhet till höger

sidan av ditt magområde

Vad är dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter?
Dolutegravir-, emtricitabin- och tenofoviralafenamidtabletter är ett receptbelagt läkemedel som 
används ensamt som en komplett regim för att behandla infektion med humant immunbristvirus 
(HIV-1) hos vuxna och barn som väger minst 40 kg (88 pund).

HIV-1 är viruset som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).

Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter ärinteför användning för att hjälpa till att minska 
risken för att få HIV-1-infektion genom sexuell kontakt hos vuxna med hög risk.

Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter innehåller 3 receptbelagda läkemedel, 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid.

Det är inte känt om dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter är säkra och 
effektiva hos barn som väger mindre än 40 kg (88 pund) eller hos barn som har fått vissa typer 
av läkemedel mot HIV-1-infektion.
Vem ska inte ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter? Ta 
inte dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter om du:
• är allergiska mot dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter, eller något av 

innehållsämnena i dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. Se slutet av denna 
patientinformation för en komplett lista över ingredienser i dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter.

• ta dofetilid (TIKOSYN®). Att ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter och 
dofetilid (TIKOSYN) kan orsaka biverkningar som kan vara allvarliga eller livstid-
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hotfull.
Vad ska jag berätta för min vårdgivare innan jag tar dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter?
Innan du tar dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter, berätta för 
din läkare om alla dina medicinska tillstånd, inklusive om du:
• någonsin haft en allergisk reaktion mot dolutegravir, emtricitabin och 

tenofoviralafenamidtabletter.
• har eller har haft leverproblem, inklusive hepatit B- eller C-virusinfektion.
• har njurproblem
• är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om dolutegravir, emtricitabin och 

tenofoviralafenamidtabletter kommer att skada ditt ofödda barn. Berätta för din vårdgivare 
om du blir gravid under behandling med dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter.

• ammar eller planerar att amma.Amma inte om du tar dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter.
• Du bör inte amma om du har HIV-1 på grund av risken att överföra HIV-1 till 

ditt barn.
• Minst ett av läkemedlen i dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter kan 

passera till ditt barn i din bröstmjölk. Det är inte känt om de andra läkemedlen i 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter kan passera över i din 
bröstmjölk.

Prata med din vårdgivare om det bästa sättet att mata ditt barn under behandling med 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter.

Berätta för din vårdgivare om de mediciner du tar,inklusive receptbelagda och receptfria 
läkemedel, vitaminer och växtbaserade kosttillskott.

Vissa läkemedel interagerar med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. Håll en 
lista över dina läkemedel och visa den för din vårdgivare och apotekspersonal när du får ett nytt 
läkemedel.
• Du kan fråga din vårdgivare eller apotekspersonal om en lista över läkemedel som interagerar med 

dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter.
• Börja inte ta ett nytt läkemedel utan att berätta för din läkare.Din vårdgivare kan berätta för 

dig om det är säkert att ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid tabletter 
tillsammans med andra läkemedel.

Hur ska jag ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter?
• Ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter precis som 

din läkare säger åt dig att ta dem.
• Missa inte en dos dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter.
• Om du missar en dos av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter, ta 

den så snart du kommer ihåg det. Ta inte 2 doser samtidigt eller ta mer än din ordinerade 
dos.

• Ändra inte din dos eller sluta ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
utan att först prata med din läkare. Stanna under en vårdgivares vård under behandling 
med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter.
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• Ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid tabletter 1 gång varje dag med eller 
utan mat.

• Om du tar antacida, laxermedel eller andra läkemedel som innehåller aluminium, magnesium eller 
buffrade läkemedel, bör dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter tas minst 2 
timmar före eller 6 timmar efter att du tagit dessa läkemedel.

• Om du behöver ta järn- eller kalciumtillskott genom munnen under behandling med dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter:
o Om du tar dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter med mat kan du 

ta dessa kosttillskott samtidigt som du tar dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter.
Om du inte tar dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter med mat, ta 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter minst 2 timmar före eller 6 
timmar efter att du tagit dessa tillskott.

• Få inte slut på dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. Viruset 
i ditt blod kan öka och viruset kan bli svårare att behandla. När ditt utbud börjar 
ta slut, få mer från din vårdgivare eller apotek.

• Om du tar för många dolutegravir-, emtricitabin- och tenofoviralafenamidtabletter, 
ring din vårdgivare eller gå till närmaste akutmottagning direkt.

o

Vilka är de möjliga biverkningarna av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter?
Dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter kan orsaka allvarliga biverkningar 
inklusive:
• Se "Vilken är den viktigaste informationen jag bör veta om dolutegravir, 

emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter?"
• Förändringar i ditt immunförsvar (immunrekonstitutionssyndrom)kan hända när du 

börjar ta HIV-1-läkemedel. Ditt immunförsvar kan bli starkare och börja bekämpa 
infektioner som har varit gömda i din kropp under lång tid. Berätta omedelbart för din 
vårdgivare om du börjar få några nya symtom efter att du börjat ta dolutegravir, 
emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter.

• Nya eller värre njurproblem, inklusive njursvikt.Din vårdgivare bör göra blod- och 
urintester för att kontrollera dina njurar innan du börjar och under behandlingen med 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter. Din vårdgivare kan säga till dig 
att sluta ta dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter om du utvecklar nya 
eller värre njurproblem.

• För mycket mjölksyra i blodet (mjölksyraacidos).För mycket mjölksyra är en allvarlig men 
sällsynt medicinsk nödsituation som kan leda till döden. Berätta omedelbart för din vårdgivare om 
du får dessa symtom: svaghet eller tröttare än vanligt, ovanlig muskelsmärta, andfåddhet eller 
snabb andning, magsmärtor med illamående och kräkningar, kalla eller blåa händer och fötter, 
yrsel eller yrsel i huvudet eller ett snabbt eller onormalt hjärtslag.

• De vanligaste biverkningarna av dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter 
inkluderar:
o
o

Dessa är inte alla möjliga biverkningar av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter. För mer information, fråga din vårdgivare eller apotekspersonal.

sömnproblem
illamående

otrötthet • huvudvärk
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Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 
1-800-FDA-1088.
Hur ska jag förvara dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter?
• Förvara dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter under 30°C (86°F).
• Förvara dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter i originalförpackningen.
• Förvara behållaren väl tillsluten.
• Flaskan med dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter innehåller en 

torkmedelsförpackning som hjälper till att hålla din medicin torr (skydda den från fukt). Ta inte ut 
torkmedelsförpackningen från flaskan.

Förvara dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter och alla läkemedel utom 
räckhåll för barn.
Allmän information om säker och effektiv användning av dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter.
Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i en 
patientinformationsbroschyr. Använd inte dolutegravir, emtricitabin och 
tenofoviralafenamidtabletter för ett tillstånd som de inte har ordinerats för. Ge inte 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter till andra personer, även om de 
har samma symtom som du har. De kan skada dem. Om du vill ha mer information prata med 
din vårdgivare. Du kan fråga din vårdgivare eller apotekspersonal om information om 
dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter som är skrivna för vårdpersonal. 
För mer information, ring Mylan Pharmaceuticals Inc. på 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX).
Vilka är ingredienserna i dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamidtabletter? Aktiv 
beståndsdel:dolutegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid.
Inaktiva Ingredienser:kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, 
mannitol, mikrokristallin cellulosa, polyetylenglykol, polyvinylalkohol, povidon, 
natriumstärkelseglykolat (potatis), talk och titandioxid.
Tillverkad av:Mylan Laboratories Limited, Hyderabad – 500 096, Indien
De listade varumärkena är varumärken som tillhör sina respektive ägare.
Denna patientinformation har godkänts av US Food and Drug Administration.

Tillverkad av:
Mylan Laboratories Limited

Hyderabad—500 096, Indien
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Varje filmdragerad tablett innehåller: Dolutegravir 

Natrium 52,6 mg (motsvarande Dolutegravir)

Emtricitabin
Tenofovir Alafenamid Fumarate 28,04 mg 
(motsvarar Tenofovir Alafenamide) 25 mg

NDC 65015-293-14

50 mg
200 mg

Dolutegravir, Emtricitabin 
och Tenofovir Alafenamide

Tabletter
Dispensera endast i originalbehållare. 

Förvara behållaren väl tillsluten.

Kodnummer: MP/DRUGS/25/1/2014

Vanlig dosering:Se medföljande 
förskrivningsinformation. 50mg/200mg/25mg
Förvara detta och all medicin utom 
räckhåll för barn.

Anmärkning till apotekaren: Täck inte ALERT-lådan med apoteksetikett.

VARNING: Ta reda på om läkemedel som INTE bör tas tillsammans med 

Dolutegravir, Emtricitabine och Tenofovir Alafenamide tabletter LACKFRI OMRÅDE
Förvaras under 30°C (86°F).

30 tabletter Endast RxTillverkad av:
MylaRn LaebofreatorriesnLict

Hyderabad — 500 096, Indien

Prompten "LOT" och "EXP" kommer 

att skrivas ut tillsammans med 

variabel datakodning.

mieedID: 4219844
Mylan.com
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Varje filmdragerad tablett innehåller: Dolutegravir 

Natrium 52,6 mg (motsvarande Dolutegravir)

Emtricitabin
Tenofovir Alafenamid Fumarate 28,04 mg 
(motsvarar Tenofovir Alafenamide) 25 mg

NDC 65015-293-18

50 mg
200 mg

Dolutegravir, Emtricitabin 
och Tenofovir Alafenamide

Tabletter
Dispensera endast i originalbehållare. 

Förvara behållaren väl tillsluten.

Kodnummer: MP/DRUGS/25/1/2014

Vanlig dosering:Se medföljande 
förskrivningsinformation. 50mg/200mg/25mg
Förvara detta och all medicin utom 
räckhåll för barn.

Anmärkning till apotekaren: Täck inte ALERT-lådan med apoteksetikett.

VARNING: Ta reda på om läkemedel som INTE bör tas tillsammans med 

Dolutegravir, Emtricitabine och Tenofovir Alafenamide tabletter LACKFRI OMRÅDE
Förvaras under 30°C (86°F).
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