
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLARI ------------------- ----------
• Dolutegravire karşı önceki aşırı duyarlılık reaksiyonu. (4)
• Dofetilid ile birlikte uygulama. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER -----------------------
• Dolutegravir alan hastalarda hepatotoksisite bildirilmiştir.

içeren rejim. Hepatotoksisite için izleme önerilir. (5.1)

• Döküntü, yapısal bulgular ve bazen karaciğer hasarı da dahil olmak üzere 
organ disfonksiyonu ile karakterize aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. 
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının belirtileri veya semptomları gelişirse, 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ve diğer şüpheli 
ajanları derhal durdurun, çünkü tedaviyi durdurmada gecikme yaşamı tehdit 
eden bir reaksiyona neden olabilir. (5.2)

• Kombine antiretroviral tedavi ile tedavi edilen hastalarda immün 
rekonstitüsyon sendromu bildirilmiştir. (5.5)

• Yeni başlayan veya kötüleşen böbrek yetmezliği: Dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletleri tedavisine başlamadan önce tüm hastalarda 
kreatinin klirensini, idrar glukozunu ve idrar proteinini değerlendirin ve tedavi 
sırasında izleyin. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda serum fosforunu izleyin. 
(5.6)

• Laktik asidoz/steatozlu şiddetli hepatomegali: Laktik asidoz veya 
belirgin hepatotoksisiteyi düşündüren semptom veya laboratuvar 
bulguları gelişen hastalarda tedaviyi bırakın. (5.7)

DOLUTEGRAVIR, EMTRICITABINE ve TENOFOVIR ALAFENAMİDE 
tabletler, ağızdan kullanım için

UYARI: TEDAVİ SONRASI AKUT ALEVLENMESİ
HEPATİT B

Tam kutulu uyarı için tam reçete bilgilerine bakın.

• Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerinin 
bir bileşeni olan tenofovir alafenamid, kronik hepatit B virüsü 
(HBV) enfeksiyonunun tedavisi için onaylanmıştır. HIV-1 ve HBV ile 
koenfekte olan ve tenofovir disoproksil fumarat (TDF) içeren 
ürünleri bırakan hastalarda şiddetli akut hepatit B alevlenmeleri 
bildirilmiştir ve dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletlerinin kesilmesiyle ortaya çıkabilir. Bu hastalarda karaciğer 
fonksiyonu yakından izlenmelidir. Uygunsa, anti-hepatit B 
tedavisinin başlatılması garanti edilebilir. (5.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI -------------------- ------- 
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid, her ikisi de HIV nükleozid analog 
revers transkriptaz inhibitörleri (NRTI'ler) olan dolutegravir (integraz zincir transfer 
inhibitörü [INSTI]), emtrisitabin (FTC) ve tenofovir alafenamidin (TAF) üç ilaçlı bir 
kombinasyonudur ve aşağıdakiler için endikedir: yetişkinlerde ve en az 40 kg ağırlığındaki 
pediyatrik hastalarda HIV-1 enfeksiyonunun tedavisi için tam bir rejim olarak tek başına 
kullanın. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER ------------------ ------------ 
Dolutegravir: Orta ila şiddetli yoğunlukta ve en az %2 insidansta (herhangi bir 
yetişkin çalışmasında dolutegravir alanlarda) en yaygın advers reaksiyonlar 
uykusuzluk, yorgunluk ve baş ağrısıdır. (6.1)

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid: En yaygın advers reaksiyon 
(insidans %10 veya daha fazla, tüm dereceler) bulantıdır. (6.1)

Kullanım Sınırlamaları:

• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, dirençle 
ilişkili integraz ikamesi olan veya klinik olarak şüphelenilen integraz 
zincir transfer inhibitörü direnci olan hastalarda önerilmez çünkü 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerindeki 
dolutegravir dozu bu alt popülasyonlarda yetersizdir. Dolutegravir 
reçeteleme bilgilerine bakın. (1)

• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, yüksek risk altındaki 
yetişkinlerde cinsel yolla bulaşan HIV-1 riskini azaltmak için temas öncesi 
profilaksi (PrEP) olarak kullanım için endike değildir.

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX) numaralı 

telefondan Mylan Pharmaceuticals Inc. veya 1-800-FDA-1088 veya www.fda.gov/medwatch numaralı 

telefondan FDA ile iletişime geçin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ------------------ ------------ 
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin diğer ilaçlarla 
birlikte uygulanması, diğer ilaçların konsantrasyonunu değiştirebilir ve diğer 
ilaçlar, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin 
konsantrasyonlarını değiştirebilir. Potansiyel ilaç-ilaç etkileşimleri, tedaviden önce 
ve tedavi sırasında dikkate alınmalıdır. (4, 7, 12.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE -----------------------
• Test: Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerine 

başlanmadan önce, hastalar hepatit B virüsü enfeksiyonu açısından 
test edilmeli ve tahmini kreatinin klerensi, idrar glukozu ve idrar 
proteini alınmalıdır. (2.1)

• En az 40 kg ağırlığındaki yetişkinler ve pediyatrik hastalar: Günde bir tablet. 
Yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir. (2.2)

• Böbrek Yetmezliği: Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri, tahmini kreatinin klerensi dakikada 30 
mL'nin altında olan hastalarda önerilmez. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM -----------------------
• Hamilelik: Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri hamilelik 

sırasında ancak potansiyel yararın potansiyel riski haklı çıkarması durumunda 
kullanılmalıdır. (8.1)

• Emzirme: HIV bulaşma potansiyeli nedeniyle emzirme 
önerilmez. (8.2)

• Pediatri: 40 kg'ın altındaki hastalar için önerilmez. (8.4)

HASTA DANIŞMANLIĞI BİLGİLERİ ve FDA onaylı hasta 
etiketlemesi için bkz. 17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE KUVVETLERİ ---------------------- 
Tabletler: 50 mg dolutegravir, 200 mg FTC ve 25 mg TAF (3)
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TAM REÇETE BİLGİLERİ

UYARI: HEPATIT B'NİN TEDAVİ SONRASI AKUT ALEVLENMESİ

• Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerinin bir bileşeni olan 
tenofovir alafenamid, kronik hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisi için 
onaylanmıştır. HIV-1 ve HBV ile koenfekte olan ve tenofovir disoproksil fumarat 
(TDF) içeren ürünleri bırakan hastalarda şiddetli akut hepatit B alevlenmeleri 
bildirilmiştir ve dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin 
kesilmesiyle ortaya çıkabilir. HIV-1 ve HBV ile koenfekte olan ve dolutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini kesen hastalarda en az birkaç 
ay süreyle hem klinik hem de laboratuvar takibi ile karaciğer fonksiyonu 
yakından izlenmelidir. Uygunsa, hepatit B tedavisinin başlatılması garanti 
edilebilir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.4)].

1
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, yetişkinlerde ve en az 40 kg ağırlığındaki 
pediyatrik hastalarda insan immün yetmezlik virüsü tip 1 (HIV-1) enfeksiyonunun tedavisi için tam bir 
rejim olarak tek başına kullanım için endikedir.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

Kullanım Sınırlamaları:

• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, dirençle ilişkili integraz 
ikamesi olan veya klinik olarak şüphelenilen integraz zincir transfer inhibitörü direnci olan 
hastalarda önerilmez çünkü dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletlerindeki dolutegravir dozu bu alt popülasyonlarda yetersizdir. Dolutegravir 
reçeteleme bilgilerine bakın.

• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, yüksek risk altındaki yetişkinlerde cinsel yolla 
bulaşan HIV-1 riskini azaltmak için temas öncesi profilaksi (PrEP) olarak kullanım için endike değildir.

2
2.1 Dolutegravir, Emtricitabine ve Tenofovir Alafenamide Tabletlerinin Başlamadan 
Önce Test Edilmesi
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerine başlanmadan önce, hastalar 
hepatit B virüsü enfeksiyonu açısından test edilmelidir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.4)].

DOZAJ VE YÖNETİM

Tahmini kreatinin klerensi, idrar glukozu ve idrar proteini, dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tablet tedavisine başlamadan önce değerlendirilmeli ve tüm 
hastalarda tedavi sırasında izlenmelidir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.6)].

2.2 En Az 40 kg (88 lbs) Ağırlığı Olan Yetişkinler ve Pediatrik Hastalar Dolutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, 50 mg dolutegravir, 200 mg emtrisitabin (FTC) 
ve 25 mg tenofovir alafenamid (TAF) içeren üç ilaçlı sabit dozlu bir kombinasyon ürünüdür. 
Önerilen dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid dozu, yetişkinlerde günde bir kez 
aç veya tok karnına alınan bir tablettir ve
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en az 40 kg (88 lbs) ağırlığında ve kreatinin klerensi dakikada 30 mL'ye eşit veya daha büyük olan 
pediyatrik hastalar[bkz. Spesifik Popülasyonlarda Kullanım (8.7) ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

2.3 Şiddetli Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Önerilmez
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, tahmini kreatinin klerensi 
dakikada 30 mL'nin altında olan hastalarda önerilmez.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.6) ve 
Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.7)].

3
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, 25 mg tenofovire eşdeğer 
50 mg dolutegravir, 200 mg emtrisitabin (FTC) ve 28.04 mg tenofovir alafenamid 
fumarat (TAF) içeren 52.6 mg dolutegravir sodyum (DTG) içerir. alafenamid.

DOZAJ ŞEKİLLERİ VE GÜÇLERİ

• 50 mg/200 mg/25 mg tabletler beyaz ila kirli beyaz renkte, film kaplı, oval, 
çentiksiz tabletlerdir.Mtabletin bir tarafında veTD1diğer tarafta.

4
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:

KONTRENDİKASYONLARI

• daha önce dolutegravire aşırı duyarlılık reaksiyonu olan[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2)].
• Dofetilid plazma konsantrasyonlarında artış potansiyeli ve ciddi ve/veya yaşamı tehdit 

eden olaylar riski nedeniyle dofetilid almak[bkz. İlaç Etkileşimleri (7)].

5
5.1 Hepatotoksisite
Dolutegravir içeren bir rejim alan hastalarda hepatik advers olaylar bildirilmiştir. Altta yatan hepatit 
B veya C'ye sahip hastalar, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin 
kullanımıyla kötüleşme veya transaminaz yükselmelerinin gelişmesi açısından yüksek risk altında 
olabilir.[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)]. Bazı durumlarda, transaminazlardaki yükselmeler, özellikle 
anti-hepatit tedavisinin kesildiği ortamlarda, immün yeniden yapılandırma sendromu veya hepatit B 
reaktivasyonu ile tutarlıydı. Önceden var olan karaciğer hastalığı veya diğer tanımlanabilir risk 
faktörleri olmaksızın dolutegravir içeren bir rejim alan hastalarda yüksek serum karaciğer 
biyokimyası, hepatit ve akut karaciğer yetmezliği dahil karaciğer toksisitesi vakaları bildirilmiştir. 
Sabit doz abakavir, dolutegravir ve lamivudin ile karaciğer nakline yol açan ilaca bağlı karaciğer 
hasarı bildirilmiştir. Hepatotoksisite için izleme önerilir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

5.2 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
Aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir ve bunlar döküntü, yapısal bulgular ve bazen karaciğer 
hasarı da dahil olmak üzere organ disfonksiyonu ile karakterize edilmiştir. Olaylar, Faz 3 klinik 
çalışmalarında dolutegravir alan deneklerin %1'inden azında rapor edilmiştir. Aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarının belirti veya semptomları gelişirse (ateş, genel halsizlik, yorgunluk, kas veya 
eklem ağrıları, kabarcıklar veya soyulma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ve diğer şüpheli ajanları derhal 
durdurun. cilt, ağızda kabarcıklar veya lezyonlar, konjonktivit, yüzde ödem, hepatit, eozinofili, 
anjiyoödem, nefes almada zorluk). Karaciğer aminotransferazları dahil klinik durum izlenmeli ve 
uygun tedavi başlatılmalıdır. Durma gecikmesi
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Aşırı duyarlılığın başlamasından sonra dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletleri veya diğer şüpheli ajanlarla tedavi, yaşamı tehdit eden bir reaksiyona neden olabilir. 
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, daha önce dolutegravire aşırı 
duyarlılık reaksiyonu yaşayan hastalarda kontrendikedir.

5.3 İlaç Etkileşimlerine Bağlı Advers Reaksiyon Riski veya Virolojik Yanıt Kaybı Dolutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin ve diğer ilaçların birlikte kullanımı, bilinen veya 
potansiyel olarak önemli ilaç etkileşimlerine neden olabilir; bunların bazıları şunlara yol açabilir:[bkz. 
Kontrendikasyonlar (4), İlaç Etkileşimleri (7.3)]:
• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin terapötik 

etkisinin kaybı ve olası direnç gelişimi.
• Eşzamanlı ilaçların daha fazla maruz kalmasından kaynaklanan olası klinik olarak anlamlı advers 

reaksiyonlar.

Etkileşimin azaltılabileceği eşzamanlı ilaçlar için, doz önerileri de dahil olmak üzere bu olası ve 
bilinen önemli ilaç etkileşimlerini önlemeye veya yönetmeye yönelik adımlar için lütfen Tablo 3'e 
bakın. Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ile tedavi öncesinde ve sırasında 
ilaç etkileşimleri potansiyelini göz önünde bulundurun; dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri ile tedavi sırasında eşlik eden ilaçları gözden geçirin; ve eşlik eden ilaçlarla 
ilişkili advers reaksiyonları izleyin.

5.4 HIV-1 ve HBV ile Koenfekte Hastalarda Hepatit B'nin Şiddetli Akut Alevlenmesi

HIV-1'li hastalar, antiretroviral tedaviye başlamadan önce kronik hepatit B virüsünün (HBV) 
varlığı açısından test edilmelidir.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.1)].

HIV-1 ve HBV ile koenfekte olan ve tenofovir disoproksil fumarat (TDF) içeren ürünleri bırakan 
hastalarda hepatit B'nin şiddetli akut alevlenmeleri (örn., karaciğer dekompansasyonu ve karaciğer 
yetmezliği) bildirilmiştir ve dolutegravir, emtrisitabin tedavisinin kesilmesiyle ortaya çıkabilir ve 
tenofovir alafenamid tabletleri. HIV-1 ve HBV ile koenfekte olan ve dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletlerini kesen hastalar, tedavi durdurulduktan sonra en az birkaç ay 
boyunca hem klinik hem de laboratuvar takibi ile yakından izlenmelidir. Uygunsa, özellikle ilerlemiş 
karaciğer hastalığı veya sirozu olan hastalarda, hepatitin tedavi sonrası alevlenmesi hepatik 
dekompansasyona ve karaciğer yetmezliğine yol açabileceğinden, anti-hepatit B tedavisinin 
başlatılması garanti edilebilir.

5.5 Bağışıklık Yeniden Yapılandırma Sendromu
Dolutegravir ve FTC, dolutegravirin iki bileşeni, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletleri dahil olmak üzere kombinasyon antiretroviral tedavisi ile tedavi edilen 
hastalarda immün rekonstitüsyon sendromu bildirilmiştir. Kombinasyon antiretroviral 
tedavinin ilk aşamasında, bağışıklık sistemleri yanıt veren hastalar, yavaş ya da artık 
fırsatçı enfeksiyonlara (örn.mikobakteriyum avium enfeksiyon, sitomegalovirüs,
Pneumocystis jiroveciipnömoni [PCP] veya tüberküloz), daha fazla değerlendirme ve 
tedavi gerektirebilir.
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Otoimmün bozuklukların da (Graves hastalığı, polimiyozit ve Guillain-Barré sendromu gibi) immün 
yeniden yapılanma ortamında meydana geldiği bildirilmiştir; bununla birlikte, başlama zamanı daha 
değişkendir ve tedavinin başlamasından aylar sonra ortaya çıkabilir.

5.6 Yeni Başlangıçlı veya Kötüleşen Böbrek Yetmezliği
Akut böbrek yetmezliği ve Fanconi sendromu (şiddetli hipofosfatemili böbrek tübüler 
hasarı) vakaları dahil olmak üzere böbrek yetmezliği, hem hayvan toksikolojisi 
çalışmalarında hem de insan denemelerinde tenofovir ön ilaçlarının kullanımıyla 
bildirilmiştir. Kobisistat (COBI) artı elvitegravir (EVG) ile FTC + TAF'ın klinik 
çalışmalarında, Fanconi sendromu veya Proksimal Renal Tubulopati (PRT) vakası 
olmamıştır. FTC + TAF'nin EVG + COBI ile birlikte kullanıldığı klinik çalışmalarda, daha 
önce tedavi görmemiş ve viral olarak baskılanmış deneklerde, eGFR'leri dakikada 50 
mL'den yüksek olan FTC + TAF'ye geçen EVG + COBI, renal advers reaksiyonlar 
nedeniyle renal ciddi advers olaylar veya tedavinin kesilmesi FTC + TAF ile EVG + COBI 
ile tedavi edilen katılımcıların %1'inden azında görülmüştür.[bkz. Advers Reaksiyonlar 
(6.1)]. Bu popülasyondaki veriler yetersiz olduğundan, tahmini kreatinin klerensi 
dakikada 30 mL'nin altında olan hastalarda Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri önerilmez.

Renal fonksiyon bozukluğu olan tenofovir ön ilaçları alan hastalar ve nonsteroid 
antiinflamatuar ilaçlar dahil nefrotoksik ajanlar alan hastalar, renal ile ilgili advers 
reaksiyonların gelişme riski altındadır.

Tahmini kreatinin klerensi, idrar glukozu ve idrar proteini, dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tablet tedavisine başlamadan önce değerlendirilmeli ve tüm hastalarda 
tedavi sırasında izlenmelidir. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda serum fosfor izlenmelidir 
çünkü bu hastalarda tenofovir ön ilaçları üzerinde Fanconi sendromu geliştirme riski daha 
fazladır. Renal fonksiyonda klinik olarak anlamlı düşüşler veya Fanconi sendromu kanıtı gelişen 
hastalarda dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini bırakın.

5.7 Laktik Asidoz ve Steatozlu Şiddetli Hepatomegali
Dolutegravirin bir bileşeni olan emtrisitabin, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ve 
tenofovirin başka bir ön ilacı olan tenofovir DF'nin tek başına veya tenofovir ile kombinasyon 
halinde kullanımıyla, ölümcül vakalar dahil, laktik asidoz ve steatozlu şiddetli hepatomegali 
bildirilmiştir. diğer antiretroviraller. Laktik asidoz veya belirgin hepatotoksisiteyi düşündüren 
klinik veya laboratuvar bulguları (belirgin transaminaz yükselmeleri olmasa bile hepatomegali 
ve steatoz içerebilir) gelişen herhangi bir hastada dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri ile tedavi durdurulmalıdır.

6
Aşağıdaki ciddi advers ilaç reaksiyonları, etiketlemenin diğer bölümlerinde tartışılmıştır:

TERS TEPKİLER

• hepatotoksisite[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1)].
• Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2)].
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• Hepatit B'nin Şiddetli Akut Alevlenmesi[bkz. Kutulu Uyarı ve Uyarılar ve 
Önlemler (5.4)].

• Bağışıklık Yeniden Yapılandırma Sendromu[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.5)].
• Yeni Başlangıçlı veya Kötüleşen Böbrek Yetmezliği[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.6)].
• Steatozlu Laktik Asidoz ve Şiddetli Hepatomegali[bkz. Uyarılar ve Önlemler

(5.7)].

6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi
Klinik denemeler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın (veya diğer eşzamanlı tedavilerle 
çeşitli kombinasyonlarda verilen bir ilacın) klinik denemelerinde gözlenen advers reaksiyon oranları, 
başka bir ilacın (veya bir ilacın klinik denemelerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz. aynı veya 
farklı kombinasyon terapisinde verilen ilaç) ve pratikte gözlenen oranları yansıtmayabilir.

Dolutegravir:Yetişkin Deneklerde Klinik Araştırmalar Deneyimi:Tedavi-Naif Konular: HIV-1 ile enfekte, 
daha önce tedavi görmemiş kişilerde dolutegravirin güvenlik değerlendirmesi, 2 uluslararası, çok 
merkezli, çift kör çalışma, SPRING-2 (ING113086) ve SINGLE (ING114467) verilerinin analizlerine 
dayanmaktadır.

SPRING-2'de, 822 denek randomize edilmiş ve her ikisi de sabit dozlu çift nükleozid revers 
transkriptaz inhibitörü (NRTI) tedavisi (ya sabit dozlu) ile kombinasyon halinde günde bir kez 50 
mg dolutegravir veya günde iki kez 400 mg raltegravirden en az 1 doz almıştır. abakavir sülfat ve 
lamivudin [EPZICOM®] veya sabit doz emtrisitabin/tenofovir DF [TRUVADA®]). Etkinlik ve güvenlik 
analizlerine dahil edilen 808 denek vardı. 96 hafta boyunca, tedavinin kesilmesine neden olan 
advers olayların oranı her iki tedavi kolunda %2 olmuştur.

SINGLE'da 833 denek randomize edilmiş ve günde bir kez 50 mg dolutegravir ve sabit doz 
abakavir sülfat ve lamivudin (EPZICOM) ya da sabit doz efavirenz/emtrisitabin/tenofovir DF 
(ATRIPLA) almıştır.®) günde bir kez (çalışma tedavisi 96. Hafta boyunca kör ve 96. Haftadan 
144. Haftaya kadar açık etiketli). 144 hafta boyunca, günde bir kez 50 mg dolutegravir + sabit 
doz abakavir ve lamivudin (EPZICOM) alan hastalarda tedavinin kesilmesine neden olan advers 
olay oranları %4 ve sabit doz efavirenz/emtrisitabin/tenofovir DF (ATRIPLA) alan hastalarda 
%14 olmuştur. ) günde bir kez.

SPRING-2 veya SINGLE'da dolutegravir tedavi kollarında deneklerin en az %2'sinde gözlenen orta 
ila şiddetli (Derece 2 ila 4) yoğunluğa sahip tedaviyle ortaya çıkan advers reaksiyonlar (AR'ler) 
uykusuzluk (%3), baş ağrısı (%2) idi. ve yorgunluk (%2).

Ek olarak, SPRING-2'de sırasıyla dolutegravir ve raltegravir alan deneklerin %1'inde ve 
%1'den azında Derece 1 uykusuzluk bildirilmiştir; TEK'te oranlar dolutegravir ve sabit doz 
efavirenz/emtricitabine/tenofovir DF (ATRIPLA) için sırasıyla %7 ve %4 idi. Bu olaylar 
tedaviyi sınırlayıcı değildir.

Daha Önce Tedavi Görmemiş ve Tedavi Deneyimli Denemelerde Gözlenen Daha Az Yaygın Olumsuz Reaksiyonlar: 
Aşağıdaki AR'ler, daha önce tedavi görmemiş veya tedavi görmüş kişilerin %2'sinden azında meydana geldi
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herhangi bir denemede bir kombinasyon rejiminde dolutegravir alan denekler. Bu olaylar, 
ciddiyetleri ve potansiyel nedensel ilişkinin değerlendirilmesi nedeniyle dahil edilmiştir.

Gastrointestinal Bozukluklar: Karın ağrısı, karın rahatsızlığı, gaz, üst karın ağrısı, 
kusma.

Hepatobilier Bozukluklar: Hepatit.

Kas-İskelet Bozuklukları: Miyozit.

Psikiyatrik Bozukluklar: İntihar düşüncesi, girişimi, davranışı veya tamamlama. Bu olaylar 
öncelikle önceden depresyon veya başka bir psikiyatrik hastalık öyküsü olan deneklerde 
gözlenmiştir.

Böbrek ve İdrar Bozuklukları: Böbrek yetmezliği.

Deri ve Deri Altı Doku Bozuklukları: Kaşıntı.

Laboratuvar Anormallikleri: Daha Önce Tedavi Görmemiş Hastalar: Başlangıçtan itibaren kötüleşen dereceli ve 
deneklerin en az %2'sinde en kötü dereceli toksisiteyi temsil eden seçilmiş laboratuvar anormallikleri (Derece 2 
ila 4) Tablo 1'de sunulmaktadır. Seçilmiş lipid değerleri için gözlemlenen başlangıca göre ortalama değişiklik 
Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 1. BAHAR-2'de Tedavi Görmemiş Deneklerde Seçilmiş Laboratuvar 
Anormallikleri (Sınıf 2 ila 4) (96. Hafta Analizi)

BAHAR-2
Dolutegravir

50 mg
Günde bir kez
+ 2 NRTI
(n = 403)

raltegravir
400 mg Günde İki Kez

+ 2 NRTI
(n = 405)

Laboratuvar Parametresi
Tercih Edilen Terim

ALT
Derece 2 (> 2.5 ila 5.0 x ULN) %4 %4
Derece 3 ila 4 (> 5.0 x ULN) %2 %2

AST
Derece 2 (> 2.5 ila 5.0 x ULN) %5 %3
Derece 3 ila 4 (> 5.0 x ULN) %3 %2

Toplam Bilirubin
Derece 2 (1,6 ila 2,5 x ULN) %3 %2
Derece 3 ila 4 (> 2,5 x ULN) < %1 < %1

Kreatin kinaz
Derece 2 (6,0 ila 9,9 x ULN) %2 %5
Derece 3 ila 4 (≥ 10.0 x ULN) %7 %4

hiperglisemi
Derece 2 (126 ila 250 mg/dL) %6 %6
Derece 3 (> 250 mg/dL) < %1 %2
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lipaz
Derece 2 (> 1.5 ila 3.0 x ULN) %7 %7
Derece 3 ila 4 (> 3.0 x ULN) %2 %5

Toplam nötrofiller
2. Derece (0.75 - 0.99 x 10)9) %4 %3
Derece 3 ila 4 (< 0,75 x 109) %2 %2

Tablo 2. BAHAR-2'de Tedavi Görmemiş Deneklerde Açlık Lipid Değerlerinde Başlangıca 
Göre Ortalama Değişim (96. Hafta Analizi)a)

BAHAR-2
Dolutegravir

50 mg
Günde bir kez
+ 2 NRTI
(n = 403)

raltegravir
400 mg

Günde iki kez
+ 2 NRTI
(n = 405)

Laboratuvar Parametresi
Tercih Edilen Terim

Kolesterol (mg/dL) 8.1 10.1
iyi huylu kolestrol
(mg/dL)

2.0 2.3

LDL kolesterol
(mg/dL)

5.1 6.1

Trigliseritler (mg/dL) 6.7 6.6
a Başlangıçta lipid düşürücü ajan kullanan denekler bu analizlerin dışında tutulmuştur 

(SPRING-2'de her kolda 19 denek. Doksan dört denek, başlangıçtan sonra bir lipid 
düşürücü madde başlatmıştır; tedavi sırasındaki son açlık değerleri (tedaviye başlamadan 
önce). ajan), ajanı bırakmış olmalarına bakılmaksızın kullanıldı (SPRING-2: dolutegravir n = 
9, raltegravir n = 13).

Hepatit B ve/veya Hepatit C Virüsü Eş-enfeksiyonu: Faz 3 denemelerinde, hepatit B ve/
veya C virüsü eş-enfeksiyonu olan deneklerin, temel karaciğer kimyası testlerinin 
normalin üst sınırının 5 katını aşmaması şartıyla kayıt olmalarına izin verildi. Genel 
olarak, hepatit B ve/veya C virüsü koenfeksiyonu olan deneklerdeki güvenlik profili, 
hepatit B veya C koenfeksiyonu olmayan deneklerde gözlenene benzerdi, ancak hepatit 
B'li alt grupta AST ve ALT anormallikleri oranları daha yüksekti. ve/veya tüm tedavi 
grupları için C virüsü ortak enfeksiyonu. Dolutegravir alan HIV mono-enfekte deneklere 
kıyasla hepatit B ve/veya C ko-enfekteli hastalarda derece 2 ila 4 ALT anormallikleri 
günde bir kez 50 mg doz ile %18'e karşı %3 ve günde iki kez 50 mg doz. [bkz. Uyarılar 
ve Önlemler (5.1)].

Serum Kreatininindeki Değişiklikler: Dolutegravirin renal glomerüler fonksiyonu etkilemeden kreatinin 
tübüler sekresyonunun inhibisyonu nedeniyle serum kreatininini arttırdığı gösterilmiştir.[bkz. Klinik 
Farmakoloji (12.2)]. Serum kreatininde artışlar tedavinin ilk 4 haftasında meydana geldi ve 96 hafta 
boyunca stabil kaldı. Daha önce tedavi görmemiş kişilerde, tedaviden sonra başlangıçtan itibaren 0.15 
mg/dL (aralık: -0.32 mg/dL ila 0.65 mg/dL) arasında bir ortalama değişiklik gözlenmiştir.
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96 haftalık tedavi. Kreatinin artışları, arka plan NRTI'leri ile karşılaştırılabilirdi ve tedavi 
deneyimli deneklerde benzerdi.

Pediatrik Konularda Klinik Araştırmalar Deneyimi:IMPAACT P1093, 4 hafta ila 18 yaş arası yaklaşık 
160 HIV-1 ile enfekte pediatrik gönüllünün devam eden çok merkezli, açık etiketli, karşılaştırmalı 
olmayan bir denemesidir ve bunlardan 46'sı tedavi deneyimine sahip, 6 yaşından küçük 46 INSTI 
hastasıdır. 18 yıl kayıt oldu[bkz. Spesifik Popülasyonlarda Kullanım (8.4) ve Klinik Çalışmalar (14.2)].

Olumsuz reaksiyon profili, yetişkinler için olana benzerdi. Birden fazla denek tarafından bildirilen 2. 
Derece AR'ler, azalmış nötrofil sayısı (n = 3) ve diyare (n = 2) idi. Derece 3 veya 4 uyuşturucuyla ilgili AR 
rapor edilmedi. AR'lerin hiçbiri devam etmemeye yol açmadı.

Birden fazla denekte rapor edilen 3. veya 4. Derece laboratuvar anormallikleri, yüksek toplam 
bilirubin (n = 3) ve düşük nötrofil sayısı (n = 2) idi. Ortalama serum kreatininindeki değişiklikler 
yetişkinlerde gözlenenlere benzerdi.

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:HIV-1 Enfeksiyonlu Daha Önce Tedavi Görmemiş 
Yetişkinlerde EVG + COBI ile FTC + TAF'nin Klinik Araştırmalarında Olumsuz Reaksiyonlar:Daha önce 
antiretroviral tedavi görmemiş HIV-1 ile enfekte yetişkin deneklerin birleştirilmiş 48 haftalık 
denemelerinde, FTC + TAF ile EVG + COBI (N = 866) ile tedavi edilen deneklerde en yaygın advers 
reaksiyon (insidans %10 veya daha fazla, tüm derecelerde) bulantı (%10) idi. Bu tedavi grubunda, 
deneklerin %0.9'u 48 haftalık tedavi dönemindeki advers olaylar nedeniyle FTC + TAF ile EVG + 
COBI'yi bırakmıştır.[bkz. Klinik Çalışmalar (14)]. Güvenlik profili, EVG + COBI (N = 799) ile FTC + TAF'a 
geçirilen HIV-1 enfeksiyonlu virolojik olarak baskılanmış yetişkinlerde benzerdi. FTC + TAF ile EVG + 
COBI ile tedavi edilen antiretroviral tedavi görmemiş yetişkin denekler ortalama 30 mg/dL toplam 
kolesterol, 15 mg/dL LDL kolesterol, 7 mg/dL HDL kolesterol ve 29 mg/dL trigliserit artışı yaşadı 48 
haftalık kullanımdan sonra.

Böbrek Laboratuvar Testleri: FTC + TAF ile EVG + COBI (N = 866) ile tedavi edilen, antiretroviral tedavi görmemiş HIV-1 
ile enfekte yetişkinlerde yapılan 48 haftalık iki çalışmada, ortalama başlangıç   eGFR'si dakikada 115 mL'dir, ortalama 
serum kreatinin oranı her dakika için 0.1 mg artmıştır. Başlangıçtan 48. Haftaya kadar dL. Medyan idrar protein-
kreatinin oranı (UPCR) başlangıçta ve 48. Haftada gram başına 44 mg idi. Virolojik olarak baskılanmış TDF ile tedavi 
edilen ve FTC'ye geçen yetişkinlerde yapılan 48 haftalık bir denemede
+ EVG ile TAF + Dakikada ortalama eGFR 112 mL olan COBI (N = 959), ortalama serum kreatinin 
başlangıç   değerine benzerdi ve medyan UPCR başlangıçta 61 mg/gram ve 48. Haftada gram 
başına 46 mg idi. EVG + COBI (N = 248) ile FTC + TAF alan böbrek yetmezliği olan yetişkinlerde 
(başlangıç   eGFR 30 ila 69 mL/dakika) 24 haftalık deneme, hem başlangıçta hem de 24. Haftada 
ortalama serum kreatinin dL başına 1.5 mg idi. Medyan UPCR başlangıçta 161 mg/gram ve 24. 
Haftada gram başına 93 mg idi.

Kemik Mineral Yoğunluğu Etkileri: Antiretroviral tedavi görmemiş HIV-1 ile enfekte yetişkin deneklerin 48 
haftalık iki çalışmasının birleştirilmiş analizinde, başlangıçtan 48. Haftaya kadar olan kemik mineral yoğunluğu 
(BMD), çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi (DXA) ile değerlendirildi. Ortalama BMD başlangıçtan 48. Haftaya 
kadar FTC + TAF ile lomber omurgada EVG + COBI ile %-1.30 ve toplam kalçada -%0.66 azaldı. Lomber 
omurgada %5 veya daha fazla BMD düşüşleri, hastaların %10'unda görülmüştür.
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EVG + COBI konuları ile FTC + TSK. Femur boynunda %7 veya daha fazla BMD düşüşleri, 
EVG + COBI denekleriyle FTC + TAF'nin %7'sinde görülmüştür. Bu BMD değişikliklerinin 
uzun vadeli klinik önemi bilinmemektedir. FTC + TAF ile EVG + COBI grubunda 7 (%0.8) 
denekte kırıklar (el ve ayak parmakları hariç) rapor edildi.

EVG + COBI ile FTC + TAF'a geçen 799 virolojik olarak baskılanmış TDF ile tedavi edilen yetişkin 
denekte, 48. Haftada ortalama BMD arttı (%1.86 lomber omurga, %1.95 toplam kalça). Lomber 
omurgada %5 veya daha fazla BMD düşüşleri, EVG ile FTC + TAF'nin %1'inde yaşandı
+ COBI konuları. EVG + COBI deneklerinde FTC + TAF'nin %1'inde femur boynunda %7 veya 
daha fazla BMD düşüşü yaşandı.

HIV-1 Enfeksiyonlu Pediatrik Hastalarda Klinik Araştırmalarda Olumsuz Reaksiyonlar:EVG + COBI ile 
FTC + TAF alan 12 ila 18 yaş arası (en az 35 kg ağırlığında) 23 antiretroviral tedavi görmemiş HIV-1 ile 
enfekte pediatrik gönüllünün 24 haftalık, açık etiketli bir çalışmasında, güvenlilik Bu kombinasyon 
yetişkinlerinkine benzerdi. Bu pediyatrik denekler arasında, ortalama BMD başlangıçtan 24. Haftaya, 
lomber omurgada +%1.7 ve kafa hariç tüm vücut için +%0.8 arttı. Başlangıç   BMD Z-skorlarından 
ortalama değişiklikler lomber omurga için -0.10 idi ve
- 24. Haftada toplam vücut daha az kafa için 0.11. İki denekte 24. Haftada önemli (%4'ten fazla) lomber 
omurga BMD kaybı vardı.

6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim
Klinik çalışmalarda bildirilen advers reaksiyonlara ek olarak, pazarlama sonrası kullanım sırasında aşağıdaki 
advers reaksiyonlar tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak 
rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki 
kurmak her zaman mümkün değildir.

Dolutegravir:Hepatobilier Bozukluklar:Akut karaciğer yetmezliği, hepatotoksisite.

kas-iskelet sistemi:Artralji, miyalji.

Psikiyatrik:Endişe.

7
7.1 Dolutegravirin Diğer Ajanların Farmakokinetiği Üzerindeki Etkisi
Laboratuvar ortamında, dolutegravir renal organik katyon taşıyıcıları, OCT2'yi (IC50= 1.93 mikroM) ve 
çoklu ilaç ve toksin ekstrüzyon taşıyıcısı (MATE) 1 (IC50= 6.34 mikroM).canlılarda, dolutegravir, OCT2'yi ve 
potansiyel olarak MATE1'i inhibe ederek kreatinin tübüler sekresyonunu inhibe eder. Dolutegravir, OCT2 
veya MATE1 yoluyla elimine edilen ilaçların plazma konsantrasyonlarını artırabilir (dofetilid ve metformin, 
Tablo 3)[bkz. Kontrendikasyonlar (4) ve İlaç Etkileşimleri (7.3)].

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Laboratuvar ortamında, dolutegravir, bazolateral renal taşıyıcıları, organik anyon taşıyıcısını (OAT) 1 (IC) 
inhibe etti.50= 2.12 mikroM) ve OAT3 (IC50= 1.97 mikroM). Yine de,canlıda, dolutegravir, OAT1 ve OAT3 
substratları olan tenofovir veya para-amino hippuratın plazma konsantrasyonlarını değiştirmedi.
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Laboratuvar ortamında, dolutegravir inhibe etmedi (IC5050 mikroM'den büyük) aşağıdakiler: 
sitokrom P450 (CYP)1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A, üridin 
difosfat (UDP)-glukuronozil transferaz 1A1 (UGT1A1), gp), meme kanseri direnç proteini (BCRP), 
safra tuzu ihraç pompası (BSEP), organik anyon taşıyıcı polipeptit (OATP)1B1, OATP1B3, OCT1, 
çoklu ilaç direnç proteini (MRP)2 veya MRP4.Laboratuvar ortamında, dolutegravir CYP1A2, 
CYP2B6 veya CYP3A4'ü indüklemedi. Bu verilere ve ilaç etkileşimi çalışmalarının sonuçlarına 
dayanarak, dolutegravirin bu enzimlerin veya taşıyıcıların substratları olan ilaçların 
farmakokinetiğini etkilemesi beklenmemektedir.

İlaç etkileşimi denemelerinde, dolutegravirin aşağıdaki ilaçların farmakokinetiği üzerinde klinik 
olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır: daklatasvir, tenofovir, metadon, midazolam, rilpivirin ve 
norgestimat ve etinil estradiol içeren oral kontraseptifler. Etkileşen her ilaç için geçmiş 
farmakokinetik verilerle çapraz çalışma karşılaştırmaları kullanıldığında, dolutegravirin şu ilaçların 
farmakokinetiğini etkilemediği görülmüştür: atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirin, 
fosamprenavir, lopinavir, ritonavir ve boceprevir.

7.2 Diğer Ajanların Dolutegravir veya Emtricitabine ve Tenofovir Alafenamidin 
Farmakokinetiği Üzerindeki Etkisi
Dolutegravir:Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin bir bileşeni olan 
Dolutegravir, CYP3A'nın bir miktar katkısıyla UGT1A1 tarafından metabolize edilir. Dolutegravir 
ayrıca UGT1A3, UGT1A9, BCRP ve P-gp'nin bir substratıdır.laboratuvar ortamında. Bu enzimleri ve 
taşıyıcıları indükleyen ilaçlar, dolutegravir plazma konsantrasyonunu azaltabilir ve dolutegravirin 
terapötik etkisini azaltabilir.

Dolutegravir ve bu enzimleri inhibe eden diğer ilaçların birlikte uygulanması, dolutegravir 
plazma konsantrasyonunu artırabilir.

Etravirin, dolutegravirin plazma konsantrasyonlarını önemli ölçüde azaltmıştır, ancak etravirinin etkisi, 
lopinavir/ritonavir veya darunavir/ritonavirin birlikte uygulanmasıyla hafifletilmiştir ve atazanavir/
ritonavir tarafından hafifletilmesi beklenmektedir (Tablo 3)[bkz. İlaç Etkileşimleri (7.3) ve Klinik 
Farmakoloji (12.3)].

Laboratuvar ortamında, dolutegravir, OATP1B1 veya OATP1B3'ün bir substratı değildi.

İlaç etkileşimi deneme sonuçlarına göre, aşağıdaki ilaçlar dolutegravir ile doz ayarlaması 
yapılmadan birlikte uygulanabilir: atazanavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, darunavir/
ritonavir, daklatasvir, boceprevir, elbasvir/grazoprevir, metadon, midazolam, omeprazol, 
norgesti içeren oral kontraseptifler ve etinil estradiol, prednizon, rifabutin, rilpivirin ve 
sofosbuvir/velpatasvir[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin 
bir bileşeni olan TAF, P-gp, BCRP, OATP1B1 ve OATP1B3'ün bir substratıdır. P-gp ve BCRP aktivitesini 
güçlü bir şekilde etkileyen ilaçlar, TAF absorpsiyonunda değişikliklere yol açabilir (bkz. Tablo 3). P-gp 
aktivitesini indükleyen ilaçların TAF absorpsiyonunu azaltması ve bunun da dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletlerinin terapötik etkisinin kaybolmasına ve direnç gelişmesine yol açabilecek 
plazma TAF konsantrasyonunun azalmasına yol açması beklenir.
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Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin P-gp ve BCRP'yi inhibe eden diğer ilaçlarla 
birlikte uygulanması, TAF'ın absorpsiyonunu ve plazma konsantrasyonunu artırabilir. TAF, CYP1A2, CYP2B6, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 veya UGT1A1'in bir inhibitörü değildir. TAF, CYP3A'nın zayıf bir 
inhibitörüdürlaboratuvar ortamında. TAF, CYP3A'nın bir inhibitörü veya indükleyicisi değildircanlıda.

Emtrisitabin ve tenofovir alafenamid bileşenleri ile yürütülen ilaç etkileşimi çalışmalarına 
dayanarak, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid aşağıdaki antiretroviral ajanlarla kombine 
edildiğinde klinik olarak anlamlı hiçbir ilaç etkileşimi gözlemlenmemiştir veya 
beklenmemektedir: atazanavir ile ritonavir veya kobisistat, darunavir ile ritonavir veya 
cobicistat, dolutegravir, efavirenz, ledipasvir, lopinavir/ritonavir, maravirok, nevirapin, 
raltegravir, rilpivirin ve sofosbuvir. Emtrisitabin ve tenofovir alafenamid aşağıdaki ilaçlarla 
kombine edildiğinde klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri gözlenmemiştir veya 
beklenmemektedir: buprenorfin, itrakonazol, ketokonazol, lorazepam, metadon, midazolam, 
nalokson, norbuprenorfin, norgestimat/etinil estradiol ve sertralin.

7.3 Yerleşik ve Diğer Potansiyel Olarak Önemli İlaç Etkileşimleri
Dolutegravir ve sabit dozlu emtrisitabin ve tenofovir alefenamid ile veya üç bileşenin hepsinin sabit 
doz kombinasyonu ile yürütülen herhangi bir ilaç etkileşimi çalışması yapılmamıştır.

Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid ile potansiyel ilaç etkileşimlerine ilişkin 
bilgiler (Tablo 3) aşağıda verilmiştir.

Bu öneriler, beklenen etkileşim büyüklüğü ve ciddi advers olaylar veya etkinlik kaybı 
potansiyeli nedeniyle ilaç etkileşimi denemelerine veya öngörülen etkileşimlere 
dayanmaktadır.[bkz. Kontrendikasyonlar (4) ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

Tablo 3. Dolutegravir, Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid için Yerleşik ve Diğer 
Potansiyel Olarak Önemli İlaç Etkileşimleri: İlaç Etkileşimi Denemelerine veya 
Öngörülen Etkileşimlere Dayanılarak Dozda Değişiklikler Önerilebilir

Üzerinde etkisi

konsantrasyonu
Dolutegravir, TSK

ve/veya
Eşzamanlı İlaç

Eşzamanlı İlaç
Sınıf:

İlaç Adı Klinik Yorum

Antiaritmik:
dofetilid

↑ Dofetilid Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri ile birlikte uygulama 
kontrendikedir.[bkz. Kontrendikasyonlar 
(4)].

Antimikobakteriyeller:
rifabutin
rifampin
rifapentin

↓ TSK Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletlerinin rifabutin, 
rifampin veya rifapentin ile birlikte 
uygulanması önerilmez.

Nükleozid olmayan ters ↓ Dolutegravir Dolutegravir, emtricitabine ve
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transkriptaz inhibitörü:
etravirina

Atazanavir/ritonavir, darunavir/
ritonavir veya lopinavir/ritonavirin 
birlikte uygulanmadığı etravirin ile 
tenofovir alafenamid tabletleri
önerilen.

Nükleozid olmayan ters
transkriptaz inhibitörü:

Efavirenza

↓Dolutegravir Dolutegravir dozunu günde iki kez 50 
mg'a ayarlayın. Dolutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletlerinden 12 saat arayla ek bir 50 
mg dolutegravir dozu alınmalıdır.

Nükleozid olmayan ters
transkriptaz inhibitörü:

nevirapin

↓ Dolutegravir Dozaj yapmak için yeterli veri 
olmadığından dolutegravir, emtrisitabin 
ve tenofovir alafenamid tabletleri ile 
birlikte uygulamadan kaçının.
tavsiyeler.

Proteaz inhibitörü:
Fosamprenavir/ritonavira

↓ Dolutegravir Dolutegravir dozunu günde iki kez 50 
mg'a ayarlayın. Dolutegravirden 12 
saat arayla ek bir 50 mg dolutegravir 
dozu alınmalıdır,
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletleri.

Diğer Temsilciler

karbamazepina ↓ Dolutegravir Dolutegravirden 12 saat arayla ek 
bir 50 mg dolutegravir dozu 
alınmalıdır,
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletleri; ancak TAF bileşeni nedeniyle 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletlerle birlikte 
kullanılması önerilmez.

karbamazepin
okskarbazepin
fenitoin
fenobarbital

↓ Dolutegravir
↓ TSK

Alternatif antikonvülsan düşünün.

Sarı Kantaron (hipericum 
perforatum)

↓ Dolutegravir
↓ TSK

Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletlerinin St. John's wort 
ile birlikte uygulanması önerilmez.

içeren ilaçlar
polivalent katyonlar (örneğin, 
Mg veya Al):
Katyon içeren antasitlera

veya müshil
sukralfat
tamponlu ilaçlar

↓ Dolutegravir Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletlerini polivalan 
katyonlar içeren ilaçları aldıktan 2 saat 
önce veya 6 saat sonra uygulayın.
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Dahil olmak üzere oral 

kalsiyum veya demir takviyeleri

kalsiyum veya demir içeren 
multivitaminlera

↓ Dolutegravir Kalsiyum veya demir içeren takviyeleri 
aldıktan 2 saat önce veya 6 saat sonra 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri uygulayın. Alternatif 
olarak, dolutegravir,
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletleri ve kalsiyum veya demir içeren 
takviyeler yiyeceklerle birlikte alınabilir.

metformina ↑ Metformin Eş zamanlı kullanımda, metformin veya 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletlerine başlarken toplam 
günlük metformin dozunu 1000 mg ile 
sınırlayın. Dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletleri 
durdurulurken metformin dozunun 
ayarlanması gerekebilir. Başlatma 
sırasında kan şekerinin izlenmesi
eşzamanlı kullanım ve dolutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletlerinin kesilmesinden sonra önerilir.

a Etkileşimin büyüklüğü için bkz. Klinik Farmakoloji (12.3) Tablo 8 veya Tablo 9.

7.4 Böbrek Fonksiyonunu Etkileyen İlaçlar
FTC ve tenofovir esas olarak böbrekler tarafından glomerüler filtrasyon ve aktif tübüler sekresyon 
kombinasyonu ile atıldığından, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin 
böbrek fonksiyonunu azaltan veya aktif tübüler sekresyon için rekabet eden ilaçlarla birlikte 
uygulanması FTC, tenofovir, ve böbrek yoluyla elimine edilen diğer ilaçlar ve bu, advers reaksiyon 
riskini artırabilir. Aktif tübüler sekresyonla elimine edilen bazı ilaç örnekleri arasında, bunlarla sınırlı 
olmamak üzere, asiklovir, sidofovir, gansiklovir, valasiklovir, valgansiklovir, aminoglikozitler (örn., 
gentamisin) ve yüksek doz veya çoklu NSAID'ler bulunur.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.6)].

8
8.1 Hamilelik
Risk Özeti:Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin hamilelik sırasında 
uyuşturucuya bağlı doğum kusurları ve düşük yapma riskini bildirmek için kullanımına ilişkin insan 
verileri yetersizdir. Hamilelik sırasında kadınlarda tenofovir alafenamid (TAF) kullanımı 
değerlendirilmemiştir; bununla birlikte, hamilelik sırasında emtrisitabin (FTC) kullanımı, 
Antiretroviral Gebelik Kayıt Defterine (APR) bildirildiği üzere sınırlı sayıda kadında 
değerlendirilmiştir. APR'ye bildirilen dolutegravir bazlı rejimlere maruz kalan sınırlı sayıda gebelik 
göz önüne alındığında, gebelikte dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin 
güvenliği konusunda kesin bir sonuca varılamaz ve APR yoluyla sürekli izleme devam etmektedir. 
ABD'de büyük doğum kusurları için arka plan oranı Metropolitan Atlanta Konjenital Kusurlar 
Programının (MACDP) referans popülasyonu %2,7'dir. ABD genel popülasyonunda klinik olarak 
tanınan gebeliklerde tahmini düşük arka plan oranı %15 ila %20'dir.

BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM
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Dolutegravir: Hayvan üreme çalışmalarında, dolutegravir ile olumsuz gelişimsel sonuçlara dair 
hiçbir kanıt gözlenmemiştir.[bkz. Veri]. Sıçan ve tavşanlarda organogenez sırasında, 
dolutegravire sistemik maruziyetler (EAA), insanlarda önerilen maksimum insan dozundaki 
(MRHD) maruziyetin (tavşanlar) ve yaklaşık 27 katı (sıçan) olmuştur. Sıçanların doğum öncesi/
sonrası gelişim çalışmasında, dolutegravire maternal sistemik maruziyet (EAA), insanlarda 
MRHD'deki maruziyetin yaklaşık 27 katıydı.

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:Hayvan çalışmalarında, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid bileşenleri, organogenez periyodu sırasında FTC maruziyetinin 60 ve 108 katı 
(sırasıyla fareler ve tavşanlar) ve buna eşit veya 53 katı maruziyette ayrı ayrı 
uygulandığında hiçbir olumsuz gelişimsel etki gözlenmemiştir. (sırasıyla sıçanlar ve 
tavşanlar) önerilen günlük emtrisitabin ve tenofovir alafenamid dozunda TAF maruziyeti[
bkz. Veri (8.1)]. Benzer şekilde, önerilen günlük emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
dozundaki maruziyetin yaklaşık 60 katına kadar maruziyetlerde laktasyon yoluyla farelere 
FTC uygulandığında hiçbir olumsuz gelişimsel etki görülmedi. TDF, önerilen günlük 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid dozundaki maruziyetin yaklaşık 14 katı olan tenofovir 
maruziyetlerinde laktasyon yoluyla uygulandığında, yavrularda hiçbir yan etki gözlenmedi.

Veri:İnsan Verileri:Emtrisitabin: Hamilelik sırasında FTC içeren rejimlere maruz kalınan 2933 (ilk 
trimesterde maruz kalan 1984 ve ikinci/üçüncü trimesterde maruz kalan 949 dahil olmak üzere) hakkında 
Temmuz 2015'e kadar APR'ye yönelik ileriye dönük raporlara dayanarak, FTC ile karşılaştırıldığında genel 
doğum kusurları arasında hiçbir fark yoktu. MACDP'nin ABD referans popülasyonunda arka plandaki 
doğum kusur oranı %2.7'dir. Canlı doğumlarda doğum kusurlarının prevalansı, ilk trimesterde FTC içeren 
rejimlere maruz kalındığında %2.4 (%95 GA: %1,7 ila %3,1) ve ikinci/üçüncü trimesterde %2,1 (%95 GA: 
%1,3 ila %3,2) olmuştur. FTC içeren rejimlere trimester maruziyeti.

Hayvan Verileri:Dolutegravir: Dolutegravir, sırasıyla 6 ila 17 ve 6 ila 18. Günlerdeki gebe sıçanlara ve 
tavşanlara ve ayrıca gebeliğin 6. gününden emzirmeye/doğum sonrası 20. Güne kadar olan sıçanlara 
günde kg başına 1.000 mg'a kadar oral yoldan uygulandı. embriyo-fetal (sıçan ve tavşan) veya doğum 
öncesi/sonrası (sıçan) gelişimi üzerinde test edilen en yüksek doza kadar gözlemlenmiştir. Organogenez 
sırasında tavşanlarda dolutegravire sistemik maruziyetler (EAA), insanlarda MRHD'deki maruziyetten 
daha azdı ve sıçanlarda, MRHD'de insanlarda maruziyetin yaklaşık 27 katıydı. Sıçan doğum öncesi/
sonrası gelişim çalışmasında, anne için toksik bir dozda (MRHD'de insan maruziyetinin yaklaşık 27 katı) 
emzirme sırasında gelişmekte olan yavruların vücut ağırlığında azalma gözlemlenmiştir.

Emtrisitabin: FTC, hamile farelere (250 mg/kg/gün, 500 mg/kg/gün veya 1000 mg/kg/gün) ve 
tavşanlara (100 mg/kg/gün, 300 mg/kg/gün veya 1000 mg) oral yoldan uygulandı. /kg/gün) 
organogenez yoluyla (sırasıyla 6 ila 15 ve 7 ila 19 gebelik günlerinde). FTC ile önerilen günlük 
dozda insan maruziyetinden yaklaşık 60 kat daha yüksek maruziyetlerde (eğri altındaki alan 
[EAA]) ve tavşanlarda yaklaşık 108 kat daha yüksek FTC ile gerçekleştirilen embriyo-fetal 
toksisite çalışmalarında önemli toksikolojik etkiler gözlenmemiştir. FTC ile yapılan bir doğum 
öncesi/sonrası gelişim çalışmasında, farelere 1000 mg/kg/gün'e kadar dozlar uygulandı; 
yavrularda doğrudan ilaca bağlı hiçbir önemli yan etki gözlenmedi

16

Referans Kimliği: 4219844



doğumdan önce günlük maruziyet (rahimde) önerilen günlük dozda insan maruziyetinden 
yaklaşık 60 kat daha yüksek günlük maruziyetlerde (EAA) cinsel olgunluk yoluyla.

Tenofovir Alafenamid: TAF, hamile sıçanlara (25 mg/kg/gün, 100 mg/kg/gün veya 250 mg/kg/gün) 
ve tavşanlara (10 mg/kg/gün, 30 mg/kg/gün veya 100 mg/gün) oral yoldan uygulandı. kg/gün) 
organogenez yoluyla (sırasıyla 6 ila 17 ve 7 ila 20. gebelik günlerinde). Emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamidin önerilen günlük dozunda insanlarda maruz kalmaya yaklaşık olarak benzer (sıçanlar) 
ve 53 (tavşanlar) kat daha yüksek TAF maruziyetlerinde sıçanlarda ve tavşanlarda hiçbir olumsuz 
embriyo-fetal etki gözlenmemiştir. TAF hızla tenofovire dönüştürülür; sıçanlarda ve tavşanlarda 
gözlemlenen tenofovir maruziyetleri, önerilen günlük dozda insan tenofovir maruziyetlerinden 59 
(sıçan) ve 93 (tavşanlar) kat daha yüksekti. TAF hızla tenofovire dönüştürüldüğünden ve tenofovir 
disoproksil fumarat (TDF, tenofovir için başka bir ön ilaç) uygulamasına kıyasla TAF uygulamasından 
sonra sıçanlarda ve farelerde daha düşük bir tenofovir maruziyeti gözlemlendiğinden, sıçanlarda 
doğum öncesi/sonrası geliştirme çalışması yalnızca TDF. 600 mg/kg/gün'e kadar olan dozlar 
emzirme yoluyla uygulandı; Emtrisitabin ve tenofovir alafenamidin önerilen günlük dozunda 
insanlarda maruziyetten yaklaşık 14 [21] kat daha yüksek tenofovir maruziyetlerinde, gebeliğin 7. 
gününde [ve laktasyonun 20. gününde] yavrularda hiçbir yan etki gözlenmemiştir.

8.2 emzirme
Risk Özeti:Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, HIV-1 enfeksiyonunun doğum sonrası bulaşma 
riskini önlemek için HIV-1 ile enfekte olmuş annelerin bebeklerini emzirmemelerini tavsiye 
etmektedir.

Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin süt üretimini etkileyip etkilemediği veya 
emzirilen çocuk üzerinde etkileri olup olmadığı bilinmemektedir. (1) HIV-1 bulaşma (HIV negatif 
bebeklerde), (2) viral direnç geliştirme (HIV pozitif bebeklerde) ve (3) anne sütüyle beslenen bir bebekte 
yetişkinlerde görülenlere benzer advers reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle, annelere dolutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri alıyorlarsa emzirmemeleri talimatını verin.

Dolutegravir: Dolutegravirin insan anne sütünde bulunup bulunmadığı, insan sütü üretimini etkileyip 
etkilemediği veya anne sütüyle beslenen bebek üzerinde etkileri olup olmadığı bilinmemektedir. Emziren 
sıçanlara uygulandığında, sütte dolutegravir mevcuttu[bkz. Veri].

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:FTC'nin insan anne sütünde mevcut olduğu gösterilmiştir; 
insan sütünde TAF olup olmadığı bilinmiyor[bkz. Veri (8.2)]. TDF uygulamasından sonra emziren 
sıçanların ve rhesus maymunlarının sütünde tenofovirin mevcut olduğu gösterilmiştir.[bkz. Veri 
(8.2)]. TAF'ın hayvan sütünde bulunup bulunamayacağı bilinmiyor. İnsan anne sütünde TAF olup 
olmadığı bilinmemekle birlikte, FTC'nin insan anne sütünde mevcut olduğu gösterilmiştir.[bkz. Veri 
(8.2)].

Veri:İnsan Verileri:emtrisitabin : HIV-1 ile enfekte beş anneden alınan anne sütü örnekleri, 
emtrisitabinin insan sütünde bulunduğunu göstermektedir. Anneleri emtrisitabin ile tedavi edilen 
emziren bebekler, emtrisitabine viral direnç geliştirme riski altında olabilir. Emtrisitabin ile tedavi 
edilen anneler tarafından emzirilen bebeklerde emtrisitabin ile ilişkili diğer riskler 
bilinmemektedir.
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Hayvan Verileri:Dolutegravir: Dolutegravir, 10. laktasyon gününde kg başına 50 mg'lık tek bir oral 
dozun ardından emziren sıçanların sütüne atılan birincil ilaçla ilgili bileşendi ve dozdan 8 saat 
sonra gözlemlenen maternal plazma konsantrasyonlarının yaklaşık 1.3 katına kadar süt 
konsantrasyonları vardı.

Tenofovir Alafenamid: Sıçanlarda ve maymunlarda yapılan çalışmalar, tenofovirin sütte salgılandığını 
göstermiştir. Tenofovir, laktasyonun 11. gününde en yüksek doz hayvanlarda medyan plazma 
konsantrasyonunun yaklaşık %24'üne kadar TDF'nin (600 mg/kg/gün'e kadar) oral yoldan verilmesini 
takiben emziren sıçanların sütüne atılmıştır.[bkz. Veri (8.1)]. Tenofovir, plazma konsantrasyonunun 
yaklaşık %4'üne kadar olan konsantrasyonlarda tek bir subkutan (30 mg/kg) tenofovir dozunun 
ardından emziren maymunların sütüne geçmiş ve plazma maruziyetinin yaklaşık %20'sine maruz kalma 
(EAA) ile sonuçlanmıştır.

8.4 Pediatrik Kullanım
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, ayarlanamayan sabit dozlu 
bir kombinasyon olduklarından, yalnızca vücut ağırlığı en az 40 kg olan pediyatrik 
hastalara uygulanmalıdır. Bu ağırlık grubundaki ayrı bileşenler için güvenlik ve etkinlik 
belirlenmiştir.

8.5 Geriatrik Kullanım
Dolutegravir:Dolutegravirin klinik denemeleri, genç deneklerden farklı yanıt verip 
vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üzerindeki yeterli sayıda denek içermemiştir. 
Genel olarak, karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonlarında azalma ve eşlik eden hastalık 
veya diğer ilaç tedavisi sıklığını yansıtan yaşlı hastalarda dolutegravir uygulamasında 
dikkatli olunmalıdır.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:Klinik çalışmalarda 65 yaş ve üzeri kayıtlı 97 denekten 
80'i FTC + TSK ve EVG + COBI almıştır. Yaşlı denekler ve 18 ila 65 yaş arasındaki yetişkinler 
arasında güvenlik veya etkililik açısından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

8.6 Karaciğer Bozukluğu
Hafif (Child-Pugh Sınıf A) veya orta (Child-Pugh Sınıf B) karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin doz ayarlaması önerilmez. 
Şiddetli karaciğer yetmezliğinin (Child-Pugh Sınıf C) dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamidin farmakokinetiği üzerindeki etkisi çalışılmamıştır. Bu nedenle dolutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alefenamid tabletlerinin şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
kullanılması önerilmez.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

8.7 Böbrek Yetmezliği
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri sabit dozlu bir kombinasyon 
olduğundan ve ayrı ayrı bileşenlerin dozajı ayarlanamadığından, şiddetli böbrek yetmezliği 
olan hastalarda (tahmini kreatinin klerensi dakikada 30 mL'nin altında) doutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri önerilmemektedir. . olan hastalarda 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin doz ayarlaması önerilmez.
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hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği (tahmini kreatinin klerensi dakikada 30 mL'ye 
eşit veya daha fazla)[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.3) ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

10
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ile doz aşımının bilinen spesifik 
tedavisi vardır. Doz aşımı meydana gelirse, hasta izlenmeli ve gerektiğinde standart destekleyici 
tedavi uygulanmalıdır.

DOZ AŞIMI

Dolutegravir:Dolutegravir plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından, diyaliz ile önemli ölçüde 
uzaklaştırılması olası değildir.

Emtrisitabin (FTC):Önerilen FTC dozundan daha yüksek dozlarda sınırlı klinik deneyim 
mevcuttur. Bir klinik farmakoloji çalışmasında, 11 deneğe tek doz 1200 mg FTC 
(önerilen FTC dozunun 6 katı) uygulandı. Ciddi advers reaksiyon bildirilmemiştir. Daha 
yüksek dozların etkileri bilinmemektedir.

Hemodiyaliz tedavisi, FTC dozlamasından sonraki 1.5 saat içinde başlayan 3 saatlik bir diyaliz süresi 
boyunca FTC dozunun yaklaşık %30'unu ortadan kaldırır (dakikada 400 mL kan akış hızı ve dakikada 
600 mL diyalizat akış hızı). FTC'nin periton diyalizi ile uzaklaştırılıp uzaklaştırılamayacağı 
bilinmemektedir.

Tenofovir Alafenamid (TAF):Önerilen TAF dozundan daha yüksek dozlarda sınırlı klinik 
deneyim mevcuttur. 48 sağlıklı deneğe tek doz 125 mg TAF (200 mg/25 mg sabit dozlu 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid kombinasyonundaki TAF dozunun 5 katı) uygulandı; ciddi 
advers reaksiyon bildirilmemiştir. Daha yüksek dozların etkileri bilinmemektedir. Tenofovir, 
yaklaşık %54'lük bir ekstraksiyon katsayısı ile hemodiyaliz ile verimli bir şekilde uzaklaştırılır.

11
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, oral uygulama için dolutegravir 
(DTG), emtrisitabin (FTC) ve tenofovir alafenamid (TAF) içeren sabit dozlu bir kombinasyon 
ürünüdür.

TANIM

• DTG, bir HIV INST.

• Sitidinin sentetik bir nükleosit analoğu olan FTC, bir HIV nükleosid analog ters 
transkriptaz inhibitörüdür (HIV NRTI).

• Bir HIV NRTI olan TAF, dönüştürülürcanlıdaadenosin 5'-monofosfatın bir asiklik nükleozid 
fosfonat (nükleotit) analoğu olan tenofovir'e.

Her film kaplı tablet, 50 mg dolutegravir serbest aside eşdeğer 52.6 mg dolutegravir 
sodyum, 200 mg FTC ve 25 mg tenofovir alafenamide eşdeğer 28.04 mg TAF ve 
aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: kroskarmeloz sodyum, laktoz monohidrat, 
magnezyum stearat, mannitol, mikrokristal selüloz, polietilen glikol, polivinil alkol, 
povidon, sodyum nişasta glikolat (patates), talk ve titanyum dioksit.
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Dolutegravir:Dolutegravir sodyumun kimyasal adı sodyum (4R,12aS)-N-[(2,4-Difloro 
benzil)karbamoil] -4-metil-6, 8-diokso- 3,4,6,8,12,12a-'dir. heksahidro-2H-pirido 
[l',2':4,5]pirazino[2, 1-b] [1,3] oksazin-7-olat. Moleküler formül C'dir20H18F2N3NaO5ve moleküler 
ağırlık, mol başına (tuz olarak) 441,37 g'dır. Aşağıdaki yapısal formüle sahiptir:

Dolutegravir sodyum, beyaz ila açık sarı bir tozdur ve suda az çözünür.

Emtrisitabin:FTC'nin kimyasal adı 4-Amino-5-floro-1-[(2R,5S)-2-(hidroksimetil)-1,3-
oksatiyolan-5-il]-2(1H)-pirimidinondur. FTC, sitidinin bir tio analoğunun (-)enantiyomeridir ve 
diğer sitidin analoglarından 5 konumunda bir florin içermesi bakımından farklıdır.

FTC'nin moleküler formülü C'dir.8H10FN3Ö3S ve 247,25 moleküler ağırlığa sahiptir ve aşağıdaki 
yapısal formüle sahiptir:

FTC, 25°C'de su içinde mL başına yaklaşık 112 mg çözünürlüğe sahip beyaz ila kirli beyaz bir tozdur.

Tenofovir Alafenamid:Tenofovir alafenamid fumarat etkin maddesinin kimyasal adı 9-
{(R)-2-[[(S)-{[(S)-1-(izopropoksikarbonil)etil]amino}fenoksi-fosfinil] metoksi] propil}adenin 
hemi'dir. fumarat.

Tenofovir alafenamid fumarat, C moleküler formülüne sahiptir.21H29Ö5N6P•1/2(C4H4Ö4) ve 534.5'lik bir 
moleküler ağırlığa sahiptir ve aşağıdaki yapısal formüle sahiptir:
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Tenofovir alafenamid fumarat, 20°C'de suda mL başına 4.7 mg çözünürlüğe sahip beyaz ila kirli 
beyaz bir toz veya açık ten rengi bir tozdur.

12
12.1 Eylem Mekanizması
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, dolutegravir (DTG), emtrisitabin 
(FTC) ve tenofovir alafenamidin (TAF) sabit dozlu bir antiretroviral ilaç kombinasyonudur. [bakınız 
Mikrobiyoloji (12.4)].

KLİNİK FARMAKOLOJİ

12.2 Farmakodinamik
Dolutegravir:Elektrokardiyogram üzerindeki etkileri:Randomize, plasebo kontrollü, çapraz 
geçişli bir çalışmada, 42 sağlıklı gönüllü, tek doz oral plasebo, dolutegravir 250 mg 
süspansiyon (kararlı durumda günde bir kez 50 mg dozun yaklaşık 3 katı maruziyet) ve 
rastgele sırayla 400 mg (aktif kontrol) moksifloksasin. Başlangıç   ve plasebo ayarlamasından 
sonra, dolutegravir için Fridericia düzeltme yöntemine (QTcF) dayalı maksimum ortalama QTc 
değişikliği 2,4 ms idi (1 taraflı %95 üst GA: 4,9 msn). Dolutegravir, dozdan 24 saat sonra QTc 
aralığını uzatmadı.

Böbrek Fonksiyonu Üzerindeki Etkiler:Dolutegravirin böbrek fonksiyonu üzerindeki etkisi, günde bir kez 
dolutegravir 50 mg (n = 12) ve dolutegravir 50 alan sağlıklı deneklerde (n = 37) açık etiketli, randomize, 3 
kollu, paralel, plasebo kontrollü bir çalışmada değerlendirildi. mg günde iki kez (n = 13) veya 14 gün 
boyunca günde bir kez plasebo (n = 12). Günde bir kez 50 mg (%9 azalma) ve günde iki kez 50 mg (%13 
azalma) alan deneklerde 14 günlük tedaviden sonra her iki dolutegravir dozu ile 24 saatlik idrar 
toplanmasıyla belirlendiği üzere kreatinin klirensinde bir azalma gözlenmiştir. . Plasebo ile 
karşılaştırıldığında, dolutegravir dozlarından hiçbiri gerçek glomerüler filtrasyon hızı (prob ilacının 
klerensi ile belirlenir) veya etkili renal plazma akışı (prob ilacının, para-amino hippuratın klerensi ile 
belirlenir) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:Kardiyak Elektrofizyoloji:48 sağlıklı gönüllüde 
yapılan kapsamlı bir QT/QTc çalışmasında, önerilen dozda veya önerilen dozun yaklaşık 5 
katı dozda TAF, QT/QTc aralığını etkilemedi ve PR aralığını uzatmadı. Emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamidin diğer bileşeninin, FTC'nin veya FTC ve TAF kombinasyonunun QT 
aralığı üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

12.3 Farmakokinetik
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Dolutegravir, Emtricitabine ve Tenofovir Alafenamid:Kombinasyon tabletlerinden (50 mg/200 
mg/25 mg) alınan Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid, TİVİCAY ile karşılaştırılabilir 
olmuştur.®ViiV USA (50 mg dolutegravir içeren) ve DESCOVY tabletleri®
Gilead Sciences, Inc. USA tabletleri (sırasıyla 200 mg emtrisitabin ve 25 mg tenofovir 
alafenamid içerir), sağlıklı deneklere aç ve tokluk koşulları altında tek dozlar 
uygulandığında.

Emilim, Dağılım, Metabolizma ve Boşaltım:Dolutegravir:Dolutegravirin oral uygulamasını takiben, 
dozdan 2 ila 3 saat sonra doruk plazma konsantrasyonları gözlenmiştir. Günde bir kez dozlama ile 
farmakokinetik kararlı duruma yaklaşık 5 gün içinde ulaşılır ve EAA, C için ortalama birikim oranları
maksimum, ve C24 saat1.2 ile 1.5 arasında değişir. Dolutegravir bir P-gp substratıdırlaboratuvar 
ortamında. Dolutegravirin mutlak biyoyararlanımı belirlenmemiştir. Dolutegravir aç veya tok 
karnına alınabilir. Yiyecekler, dolutegravirin emilim derecesini artırmış ve emilim hızını 
yavaşlatmıştır. Düşük, orta ve yüksek yağlı yemekler dolutegravir AUC'yi artırdı(0-∞)%33, %41 ve %66; 
artan Cmaksimum%46, %52 ve %67; ve uzun Tmaksimumaç koşullarda 2 saatten sırasıyla 3, 4 ve 5 saate 
çıkarılmıştır. Dolutegravir, aşağıdakilere dayalı olarak insan plazma proteinlerine yüksek oranda 
bağlanır (%98.9'a eşit veya daha fazla) canlıdaveriler ve bağlanma, dolutegravirin plazma 
konsantrasyonundan bağımsızdır. Günde bir kez 50 mg uygulamayı takiben görünen dağılım hacmi 
(Vd/F), bir popülasyon farmakokinetik analizine dayalı olarak 17,4 L olarak tahmin edilmektedir.

Dolutegravir, popülasyon farmakokinetik analizlerine göre yaklaşık 14 saatlik bir terminal yarı 
ömre ve saatte 1.0 L'lik bir görünür klirense (CL/F) sahiptir.

Dolutegravir, CYP3A'nın bir miktar katkısıyla öncelikle UGT1A1 yoluyla metabolize edilir. Tek bir 
oral dozdan sonra [14C] dolutegravir, toplam oral dozun %53'ü değişmeden feçesle atılmıştır. 
Toplam oral dozun yüzde otuz biri, benzilik karbonda oksidasyonla (toplam dozun %3.0'ü) oluşan 
bir metabolit olan dolutegravirin bir eter glukuronid (toplam dozun %18.9'u) ve bunun hidrolitik N 
ile temsil edilen idrarla atılmıştır. -dealkilasyon ürünü (toplam dozun %3.6'sı). Değişmemiş ilacın 
renal eliminasyonu düşüktü (dozun %1'inden az).

Sağlıklı gönüllü denemelerinin bir meta-analizinde, UGT1A1 yoluyla normal metabolizma ile ilişkili 
genotiplere sahip gönüllülere kıyasla, zayıf dolutegravir metabolizmasına sahip UGT1A1 (n = 7) 
genotipli deneklerde dolutegravir klerensi %32 daha düşük ve EAA'sı %46 daha yüksek (n = 41).

Dolutegravirin farmakokinetik özellikleri, sağlıklı yetişkin deneklerde ve HIV-1 ile enfekte olmuş 
yetişkin deneklerde değerlendirilmiştir. Dolutegravire maruziyet, sağlıklı denekler ile HIV-1 ile 
enfekte olmuş denekler arasında genel olarak benzerdi. HIV-1 ile enfekte kişilerde günde bir kez 50 
mg ile karşılaştırıldığında günde iki kez 50 mg'ın lineer olmayan maruziyeti (Tablo 4), günde iki kez 
50 mg dolutegravir alan gönüllülerin arka plan antiretroviral rejimlerinde metabolik indükleyicilerin 
kullanımına bağlanmıştır. klinik deneylerde. Dolutegravir, bu çalışmalarda gıdaya bakılmaksızın 
uygulandı.

Tablo 4. HIV-1 Enfekte Yetişkinlerde Dolutegravir Kararlı Durum Farmakokinetik 
Parametre Tahminleri
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50 mg Günde Bir Kez 

Geometrik Ortalamaa(%ÖZGEÇMİŞ)

50 mg Günde İki Kez 

Geometrik Ortalamab(%ÖZGEÇMİŞ)Parametre
AUC(0-24)(mcg•sa/mL) 53.6 (27) 75.1 (35)
Cmaksimum(mcg/mL) 3.67 (20) 4.15 (29)
Cdk(mcg/mL) 1.11 (46) 2.12 (47)
a
b

SPRING-1 ve SPRING-2'den alınan verileri kullanan popülasyon farmakokinetik analizlerine dayanmaktadır. 
VIKING (ING112961) ve VIKING-3'ten alınan verileri kullanan popülasyon farmakokinetik analizlerine 
dayanmaktadır.

Beyin Omurilik Sıvısı (BOS): Günde 50 mg dolutegravir artı abakavir/lamivudin ile tedavi görmemiş 
12 gönüllüde, BOS içindeki medyan dolutegravir konsantrasyonu 13.2 ng/ml (aralık: mL başına 
3.74 ng ila mL başına 18.3 ng) dozdan 2 ila 6 saat sonra 16 haftalık tedaviden sonra olmuştur. . Bu 
bulgunun klinik önemi belirlenmemiştir.

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:Emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
bileşenlerinin farmakokinetik (PK) özellikleri Tablo 5'te verilmiştir. FTC ve TAF'ın 
çoklu doz PK parametreleri ve bunun metaboliti tenofovir Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 5. Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid Bileşenlerinin Farmakokinetik 
Özellikleri

emtrisitabin Tenofovir Alafenamid
absorpsiyon
Tmaksimum(h) 3 1
Yüksek yağlı yemeğin 
etkisi (açlığa göre)a

AUC Oranı = 0,91 (0,89, 0,93) C
maksimumOran = 0,74 (0,69, 0,78)

AUC Oranı = 1,75 (1,64, 1,88) C
maksimumOran= 0,85 (0,75, 0,95)

Dağıtım
% İnsan plazma 
proteinlerine bağlı < 4 ~ 80

Protein bağlama verilerinin kaynağı Laboratuvar ortamında Ex vivo
Kan-plazma oranı 0,6 1.0
Metabolizma
Metabolizma katepsin Ab(PBMC'ler)

CES1 (hepatositler)
CYP3A (en az)

Önemli ölçüde metabolize edilmemiş

Eliminasyon
Başlıca eliminasyon yolu Glomerüler filtrasyon ve 

aktif tübüler sekresyon
Metabolizma (ağızın > %80'i

doz)
t1/2(h)c 10 0,51
İdrarla atılan dozun %'sid 70 < 1.0
Dışkı ile atılan dozun %'sid 13.7 31.7
PBMC'ler = periferal kan mononükleer hücreleri; CES1 = karboksilesteraz 1
a Değerler, PK parametrelerindeki geometrik ortalama oranı [Yüksek yağlı yemek/açlık] ve (%90 güven 

aralığı) ifade eder. Yüksek kalorili/yüksek yağlı yemek = ~ 800 kcal, %50 yağ.
canlılarda, TAF, aktif metabolit olan tenofovir difosfata fosforile edilen tenofovir (ana metabolit) 
oluşturmak üzere hücreler içinde hidrolize edilir.Laboratuvar ortamındaçalışmalar göstermiştir

b
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TAF'ın PBMC'lerde ve makrofajlarda katepsin A tarafından tenofovire metabolize olduğu; ve 
hepatositlerde CES1 tarafından. Orta düzeyde CYP3A indükleyici probu efavirenz ile birlikte uygulama 
sonrasında, TAF maruziyeti etkilenmedi.
t1/2değerler medyan terminal plazma yarı ömrüne atıfta bulunur. Farmakolojik olarak aktif 
metabolit olan tenofovir difosfatın PBMC'ler içinde 150 ila 180 saatlik bir yarı ömre sahip 
olduğuna dikkat edin. Kütle dengesi çalışmalarında dozlama: FTC ([14C] on gün boyunca çoklu 
emtrisitabin dozlamasından sonra emtrisitabin); TAF (tek doz uygulaması [14C] tenofovir 
alafenamid).

c

d

Tablo 6. HIV ile Enfekte Erişkinlerde Gıdalarla Oral Uygulamanın Ardından 
Emtrisitabin, Tenofovir Alafenamid ve Metaboliti Tenofovirin Çoklu Doz PK 
Parametreleri

Parametre Ortalama (%CV) emtrisitabina Tenofovir Alafenamidb Tenofovirc

Cmaksimum 2.1 (20.2) 0.16 (51,1) 0,02 (26,1)
(mL başına mikrogram)
AUCtau

(mL başına mikrogram•saat)
11.7 (16.6) 0,21 (71,8) 0,29 (27,4)

Cçukur 0.10 (46.7) NA 0,01 (28,5)
(mL başına mikrogram)
CV = Varyasyon Katsayısı; NA = Uygulanamaz
a FTC + TAF ve EVG + COBI ile tedavi edilen HIV ile enfekte yetişkinlerde yapılan bir faz 2 denemesinde 

Yoğun PK analizinden.
FTC + TAF ve EVG + COBI (N = 539) ile tedavi edilen HIV-1 enfeksiyonlu daha önce tedavi görmemiş 
yetişkinlerin iki çalışmasındaki Popülasyon PK analizinden.
FTC + TAF ve EVG + COBI (N = 841) ile tedavi edilen HIV-1 enfeksiyonlu daha önce tedavi görmemiş 
yetişkinlerin iki çalışmasındaki Popülasyon PK analizinden.

b

c

Yiyeceklerin Dolutegravir, Emtricitabine ve Tenofovir Alafenamidin Oral Emilimi Üzerindeki Etkileri: 
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovirin farmakokinetiği yiyeceklerden etkilenmez, bu nedenle 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri yemekle birlikte veya ayrı olarak 
uygulanabilir.

Spesifik Popülasyonlar:Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalar:Dolutegravir: Orta derecede 
karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf B) olan 8 denek ile 8 eşleştirilmiş sağlıklı kontrolün 
karşılaştırıldığı bir çalışmada, 50 mg'lık tek bir dozda dolutegravir maruziyeti 2 grup arasında 
benzerdi. Şiddetli karaciğer yetmezliğinin (Child-Pugh Sınıf C) dolutegravirin farmakokinetiği 
üzerindeki etkisi çalışılmamıştır.

Emtrisitabin: FTC'nin farmakokinetiği, karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır; ancak FTC, 
karaciğer enzimleri tarafından önemli ölçüde metabolize edilmez, bu nedenle karaciğer yetmezliğinin 
etkisi sınırlı olmalıdır.

Tenofovir Alafenamid: Hafif ila orta şiddette (Child-Pugh Sınıf A ve B) karaciğer 
yetmezliği olan hastalarda tenofovir farmakokinetiğinde klinik olarak anlamlı 
değişiklikler gözlenmemiştir.
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Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar:Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri 
sabit dozlu bir kombinasyon olduğundan ve ayrı ayrı bileşenlerin dozajı ayarlanamadığından, 
şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (tahmini kreatinin klerensi dakikada 30 mL'nin 
altında) doutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri önerilmemektedir.[bkz. 
Dozaj ve Uygulama (2.3)].

Hepatit B (HBV) ve/veya Hepatit C Virüsü (HCV) Koenfeksiyonu:Emtrisitabin ve Tenofovir 
Alafenamid: FTC ve TAF'ın farmakokinetiği, hepatit B ve/veya C virüsü ile koenfekte 
hastalarda tam olarak değerlendirilmemiştir.

Dolutegravir: Yetişkin çalışmalarından elde edilen havuzlanmış farmakokinetik verileri kullanan popülasyon analizleri, HCV 
ko-enfeksiyonunun dolutegravirin farmakokinetiği üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir. HBV 
koenfeksiyonuna ilişkin sınırlı veri mevcuttu.

Cinsiyet ve Irk:Dolutegravir: Yetişkin çalışmalarından elde edilen havuzlanmış farmakokinetik verileri kullanan 
popülasyon analizleri, cinsiyet veya ırkın dolutegravir maruziyeti üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını 
göstermiştir.

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid: Popülasyon farmakokinetik analizlerine göre cinsiyete veya ırka 
dayalı olarak herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.

Geriatrik Hastalar:Dolutegravir: Yetişkin çalışmalarından elde edilen havuzlanmış farmakokinetik verileri kullanan 
popülasyon analizleri, yaşın, dolutegravirin farmakokinetiği üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını 
göstermiştir.

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid: FTC ve TAF'ın farmakokinetiği yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) tam 
olarak değerlendirilmemiştir. FTC + TAF ve EVG + COBI'nin Faz 2 ve Faz 3 denemelerinde HIV ile 
enfekte deneklerin popülasyon farmakokinetik analizi, yaşın 75 yaşına kadar TAF maruziyetleri 
üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir.[bkz. Belirli Popülasyonlarda 
Kullanım (8.5)].

Pediyatrik hastalar:Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, 40 kg'ın 
(88 lbs) altındaki pediyatrik hastalara uygulanmamalıdır.

Dolutegravir: En az 40 kg ağırlığındaki HIV-1 ile enfekte çocuklarda (n = 14) dolutegravirin 
farmakokinetiği, günde bir kez 50 mg dolutegravir alan HIV-1 ile enfekte yetişkinlerde 
gözlenenlere benzerdi (Tablo 7)[bkz. Klinik Çalışmalar (14.2)].

Tablo 7. Pediatrik Deneklerde Dolutegravir Kararlı Durum Farmakokinetik Parametreleri
Dolutegravir Farmakokinetik Parametre Tahminleri

Geometrik Ortalama (%CV)
dozu

Dolutegravir
Cmaksimum AUC(0-24) C24

Ağırlık (n) (mcg/mL) (mcg•h/mL) (mcg/mL)
≥ 40 kg
(n = 14)

50 mg
günde bir kez

3,89 (43) 50.1 (53) 0,99 (66)
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Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid: FTC + TAF ve EVG + COBI alan 12 ila 18 yaş altı 24 pediyatrik 
gönüllüde FTC ve TAF maruziyetleri, bu dozaj rejiminin uygulanmasının ardından daha önce tedavi 
görmemiş yetişkinlerde elde edilen maruziyetlere kıyasla azalmıştır (EAA için %23).[bkz. Belirli 
Popülasyonlarda Kullanım (8.4)]. Bu maruz kalma farklılıklarının, maruz kalma-tepki ilişkilerine 
dayalı olarak klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmemektedir.

İlaç Etkileşimi Denemeleri:Tarif edilen ilaç etkileşimi denemeleri, dolutegravir, emtrisitabin ve/veya 
tenofovir alafenamid ile tek varlıklar olarak yürütülmüştür; dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamidin sabit doz kombinasyonu kullanılarak herhangi bir ilaç etkileşimi denemesi yapılmamıştır.

Dolutegravir:İlaç etkileşimi denemeleri, dolutegravir ve farmakokinetik etkileşimler için problar olarak 
birlikte uygulanması veya yaygın olarak kullanılması muhtemel diğer ilaçlarla gerçekleştirilmiştir. 
Dolutegravirin birlikte uygulanan ilaçların maruziyeti üzerindeki etkileri Tablo 8'de ve birlikte uygulanan 
ilaçların dolutegravir maruziyeti üzerindeki etkileri Tablo 9'da özetlenmiştir.

Dolutegravir ile belirlenmiş ve diğer potansiyel olarak önemli ilaç-ilaç etkileşimlerinin bir sonucu 
olarak dozlama veya rejim önerileri Tablo 3'te verilmiştir.[bkz. İlaç Etkileşimleri (7.3)].

Tablo 8. Dolutegravir'in Birlikte Uygulanan İlaçların Farmakokinetiği Üzerindeki Etkisinin 
Özeti

Geometrik Ortalama Oranı (%90 GA)
Birlikte Uygulanan İlacın 

Farmakokinetik Parametreleri
Dolutegravir

Etkisiz = 1.00Birlikte Uygulanan İlaç(lar)
ve Doz(lar)

dozu
Dolutegravir n Cmaksimum AUC Cτveya C24

Daklatasvir
günde bir kez 60 mg

50 mg
günde bir kez

12 1.03
(0,84 - 1,25)

0.98
(0,83 ila 1,15)

1.06
(0.88 - 1.29)

etinil estradiol
0.035 mg

50 mg
günde iki kez

15 0.99
(0.91 - 1.08)

1.03
(0.96 - 1.11)

1.02
(0.93 - 1.11)

metformin
günde iki kez 500 mg

50 mg
günde bir kez

15a 1.66
(1.53 - 1.81)

1.79
(1,65 ila 1,93)

_

metformin
günde iki kez 500 mg

50 mg
günde iki kez

15a 2.11
(1.91 - 2.33)

2.45
(2,25 ila 2,66)

_

metadon
16 ila 150 mg

50 mg
günde iki kez

11 1.00
(0.94 - 1.06)

0.98
(0.91 - 1.06)

0.99
(0.91 - 1.07)

Midazolam
3 mg

25 mg
günde bir kez

10 _ 0.95
(0.79 - 1.15)

_

norelgestromin
0.25 mg

50 mg
günde iki kez

15 0.89
(0,82 - 0,97)

0.98
(0.91 - 1.04)

0.93
(0.85 - 1.03)

rilpivirin
günde bir kez 25 mg

50 mg
günde bir kez

16 1.10
(0,99 - 1,22)

1.06
(0.98 - 1.16)

1.21
(1.07 - 1.38)

Tenofovir disoproksil
fumarat

günde bir kez 300 mg

50 mg
günde bir kez

15 1.09
(0,97 - 1,23)

1.12
(1.01 - 1.24)

1.19
(1.04 - 1.35)
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aDenek sayısı, değerlendirilen maksimum denek sayısını temsil eder. Tablo 9.
Birlikte Uygulanan İlaçların Dolutegravir Farmakokinetiği Üzerindeki 
Etkisinin Özeti

Dolutegravir Farmakokinetik Parametrelerinin 
Geometrik Ortalama Oranı (%90 GA)

Birlikte Uygulanan İlaçlar ile/olmadan
Etkisiz = 1.00Birlikte Uygulanan İlaç(lar)

ve Doz(lar)
dozu

Dolutegravir n Cmaksimum AUC Cτveya C24

Atazanavir
günde bir kez 400 mg

30 mg
günde bir kez

12 1.50
(1.40 - 1.59)

1.91
(1.80 - 2.03)

2.80
(2.52 - 3.11)

Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg günde bir kez

30 mg
günde bir kez

12 1.34
(1.25 - 1.42)

1,62
(1,50 ila 1,74)

2.21
(1.97 - 2.47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg günde 
iki kez

30 mg
günde bir kez

15 0.89
(0,83 ila 0,97)

0.78
(0.72 - 0.85)

0.62
(0,56 ila 0,69)

Efavirenz
günde bir kez 600 mg

50 mg
günde bir kez

12 0.61
(0.51 - 0.73)

0,43
(0,35 ila 0,54)

0.25
(0.18 - 0.34)

etravirin
günde iki kez 200 mg

50 mg
günde bir kez

16 0.48
(0.43 - 0.54)

0.29
(0.26 - 0.34)

0.12
(0.09 - 0.16)

etravirin +
darunavir/ritonavir

200 mg + 600 mg/100 mg 
günde iki kez

50 mg
günde bir kez

9 0.88
(0.78 - 1.00)

0.75
(0.69 - 0.81)

0.63
(0,52 ila 0,76)

etravirin +
lopinavir/ritonavir

200 mg + 400 mg/100 mg 
günde iki kez

50 mg
günde bir kez

8 1.07
(1.02 - 1.13)

1.11
(1.02 - 1.20)

1.28
(1.13 ila 1.45)

Fosamprenavir/ritonavir
700 mg/100 mg günde 
iki kez

50 mg
günde bir kez

12 0.76
(0.63 - 0.92)

0.65
(0,54 ila 0,78)

0,51
(0,41 ila 0,63)

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg günde 
iki kez

30 mg
günde bir kez

15 1.00
(0.94 - 1.07)

0.97
(0.91 - 1.04)

0.94
(0.85 - 1.05)

rilpivirin
günde bir kez 25 mg

50 mg
günde bir kez

16 1.13
(1.06 - 1.21)

1.12
(1.05 - 1.19)

1.22
(1.15 - 1.30)

Tenofovir
günde bir kez 300 mg

50 mg
günde bir kez

15 0.97
(0.87 - 1.08)

1.01
(0.91 - 1.11)

0.92
(0.82 - 1.04)

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg günde 
iki kez

50 mg
günde bir kez

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

0,41
(0.38 - 0.44)

0.24
(0.21 - 0.27)

antasit (MAALOX®)
eşzamanlı
yönetim

50 mg
tek doz

16 0.28
(0.23 - 0.33)

0.26
(0.22 - 0.32)

0.26
(0.21 - 0.31)

antasit (MAALOX)
dolutegravirden 2 saat sonra

50 mg
tek doz

16 0,82
(0.69 - 0.98)

0.74
(0,62 - 0,90 arası)

0.70
(0.58 - 0.85)
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Boceprevir
8 saatte bir 800 mg

50 mg
günde bir kez

13 1.05
(0,96 - 1,15)

1.07
(0,95 - 1,20)

1.08
(0,91 - 1,28)

Kalsiyum karbonat 1200 mg
eşzamanlı
idare (oruçlu)

50 mg
tek doz

12 0.63
(0,50 ila 0,81)

0.61
(0.47 - 0.80)

0.61
(0.47 - 0.80)

Kalsiyum karbonat 1200 mg
eşzamanlı
yönetim (beslenen)

50 mg
tek doz

11 1.07
(0,83 ila 1,38)

1.09
(0.84 - 1.43)

1.08
(0.81 - 1.42)

Kalsiyum karbonat 1200 mg
dolutegravirden 2 saat sonra

50 mg
tek doz

11 1.00
(0,78 - 1,29)

0.94
(0,72 - 1,23)

0.90
(0.68 - 1.19)

karbamazepin
günde iki kez 300 mg

50 mg
günde bir kez

16c 0.67
(0.61 - 0.73)

0,51
(0.48 - 0.55)

0.27
(0.24 - 0.31)

Daklatasvir
günde bir kez 60 mg

50 mg
günde bir kez

12 1.29
(1.07 - 1.57)

1.33
(1.11 - 1.59)

1.45
(1,25 ila 1,68)

Demirli fumarat 324 mg
eşzamanlı
idare (oruçlu)

50 mg
tek doz

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

0.46
(0,38 ila 0,56)

0.44
(0,36 ila 0,54)

Demirli fumarat 324 mg
eşzamanlı
yönetim (beslenen)

50 mg
tek doz

11 1.03
(0.84 - 1.26)

0.98
(0.81 - 1.20)

1.00
(0,81 - 1,23)

Demirli fumarat 324 mg
dolutegravirden 2 saat sonra

50 mg
tek doz

10 0.99
(0.81 - 1.21)

0.95
(0.77 - 1.15)

0.92
(0.74 - 1.13)

Multivitamin (Günde Bir®)
eşzamanlı
yönetim

50 mg
tek doz

16 0.65
(0,54 ila 0,77)

0.67
(0,55 ila 0,81)

0.68
(0.56 - 0.82)

omeprazol
günde bir kez 40 mg

50 mg
tek doz

12 0.92
(0,75 - 1,11 arası)

0.97
(0,78 - 1,20)

0.95
(0,75 ila 1,21)

prednizon
günde bir kez 60 mg 
konik ile

50 mg
günde bir kez

12 1.06
(0.99 - 1.14)

1.11
(1.03 - 1.20)

1.17
(1.06 - 1.28)

rifampina

günde bir kez 600 mg
50 mg

günde iki kez
11 0,57

(0.49 - 0.65)
0.46

(0,38 ila 0,55)
0.28

(0.23 - 0.34)
rifampinb

günde bir kez 600 mg
50 mg

günde iki kez
11 1.18

(1.03 - 1.37)
1.33

(1.15 - 1.53)
1.22

(1.01 - 1.48)
rifabutin

günde bir kez 300 mg
50 mg

günde bir kez

9 1.16
(0.98 - 1.37)

0.95
(0.82 - 1.10)

0.70
(0.57 - 0.87)

a Karşılaştırma, günde iki kez 50 mg dolutegravir ile alınan rifampinin, günde iki kez 50 mg dolutegravir ile 
karşılaştırılmasıdır.
Karşılaştırma, günde iki kez 50 mg dolutegravir ile alınan rifampinin, günde bir kez 50 mg dolutegravir ile 
karşılaştırılmasıdır.
Denek sayısı, değerlendirilen maksimum denek sayısını temsil eder.

b

c

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:Birlikte uygulanan ilaçların TAF maruziyeti üzerindeki etkileri 
Tablo 10'da gösterilmektedir ve emtrisitabin ve tenofovir alafenamid veya bileşenlerinin birlikte 
uygulanan ilaçlara maruz kalma üzerindeki etkileri Tablo 11'de gösterilmektedir [bu çalışmalar 
sabit doz emtrisitabin ve tenofovir alafenamid ile yürütülmüştür. veya sabit bileşenlerin
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doz emtrisitabin ve tenofovir alafenamid (FTC veya TAF) tek başına 
uygulanır]. Klinik önerilerle ilgili bilgi için,bkz. İlaç Etkileşimleri (7).

Tablo 10. İlaç Etkileşimleri: Varlığında TSK Farmakokinetik Parametrelerindeki Değişiklikler
Birlikte Uygulanan İlaç(lar)a

Tenofovir
alafenamid

Dozaj
(günde bir kez)

(mg)

TSK PK Parametrelerinin 
Ortalama Oranı (%90 GA);

Etki yok = 1.00
Birlikte Uygulanan İlaç(lar)

Dozaj (günde bir kez)
(mg)

birlikte yönetilen
Uyuşturucu

N

Cmaksimum AUC Cdk

1.77
(1.28, 2.44)

1.91
(1.55, 2.35)Atazanavir 300 (+ 100 ritonavir) 10 10 Kuzey Kore

2.83
(2.20, 3.65)

2.65
(2.29, 3.07)kobisistat 150 8 12 Kuzey Kore

0.93
(0,72, 1,21)

0. 98
(0.80, 1.19)Darunavir 800 (+ 150 kobisistat) 25b 11 Kuzey Kore

1.42
(0.96, 2.09)

1.06
(0.84, 1.35)Darunavir 800 (+ 100 ritonavir) 10 10 Kuzey Kore

0.78
(0.58,1.05)

0.86
(0.72, 1.02)Efavirenz 600 40b 11 Kuzey Kore

2.19
(1.72, 2.79)

1.47
(1.17, 1.85)lopinavir 800 (+ 200 ritonavir) 10 10 Kuzey Kore

1.01
(0.84, 1.22)

1.01
(0.94, 1.09)rilpivirin 25 25 17 Kuzey Kore

1.00
(0.86, 1.16)

0.96 (0.89,
1.03)sertralin 50 (tek doz olarak dozlanır) 10c 19 Kuzey Kore

NC = Hesaplanmadı
a

b

c

Sağlıklı gönüllülerde yürütülen tüm etkileşim çalışmaları.
Emtrisitabin ve tenofovir alafenamid (FTC/TAF) ile yürütülen çalışma. 
EVG + COBI ile FTC + TSK ile yürütülen çalışma.

Tablo 11. İlaç Etkileşimleri: Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid veya Bireysel 
Bileşenlerin Varlığında Birlikte Uygulanan İlaç için PK Parametrelerindeki 
Değişikliklera

Tenofovir
alafenamid

Dozaj
(günde bir kez)

(mg)

Birlikte Uygulanan İlacın Ortalama Oranı
PK Parametreleri (%90 GA);

Etki yok = 1.00
birlikte yönetilen
İlaç(lar) Dozu

(günde bir kez) (mg)

birlikte yönetilen
Uyuşturucu

N

Cmaksimum AUC Cdk

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
kobisistat

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 (tek doz,
ağızdan)

1.02
(0.92, 1.13)

1.13
(1.04, 1.23) Kuzey Kore

Midazolamc 25 18
1 (tek doz,
intravenöz)

0.99
(0.89, 1.11)

1.08
(1.04, 1.14) Kuzey Kore

0.93
(0.87, 0.99)

1.01
(0.96, 1.06)

1.13
(1.04, 1.23)rilpivirin 25 25 16

50 (doz olarak
tek doz)

1.14
(0.94, 1.38)

0.93
(0.77, 1.13)sertralin 10d 19 Kuzey Kore

NC = Hesaplanmadı
a
b
c
d

Sağlıklı gönüllülerde yürütülen tüm etkileşim çalışmaları.
Emtrisitabin ve tenofovir alafenamid (FTC/TAF) ile yürütülen çalışma. 
Hassas bir CYP3A4 substratı.
EVG + COBI ile FTC + TSK ile yürütülen çalışma.

12.4 Mikrobiyoloji
Hareket mekanizması:Dolutegravir:Dolutegravir, integraz aktif bölgesine bağlanarak ve HIV 
replikasyon döngüsü için gerekli olan retroviral deoksiribonükleik asit (DNA) entegrasyonunun zincir 
transfer adımını bloke ederek HIV integrazını inhibe eder. Saflaştırılmış HIV-1 integraz ve önceden 
işlenmiş substrat DNA'sını kullanan iplik transferi biyokimyasal tahlilleri IC ile sonuçlandı502,7 nM ve 
12.6 nM değerleri.

Emtrisitabin:Sitidinin sentetik bir nükleozid analoğu olan FTC, emtrisitabin 5'-trifosfat 
oluşturmak için hücresel enzimler tarafından fosforile edilir. Emtrisitabin 5'-trifosfat, doğal 
substrat deoksisitidin 5'-trifosfat ile rekabet ederek ve zincir sonlandırması ile sonuçlanan yeni 
oluşan viral DNA'ya dahil edilerek HIV-1 ters transkriptazın aktivitesini inhibe eder. 
Emtrisitabin 5′-trifosfat, memeli DNA polimerazları α, β, Ɛ ve mitokondriyal DNA polimeraz 
y'nin zayıf bir inhibitörüdür.

Tenofovir Alafenamid: TAF, tenofovirin (2'-deoksiadenozin monofosfat analoğu) bir fosfonoamidat 
ön ilacıdır. TAF'a plazma maruziyeti hücrelere nüfuz etmeye izin verir ve daha sonra TAF, katepsin A 
tarafından hidroliz yoluyla hücre içi olarak tenofovire dönüştürülür. Tenofovir daha sonra hücresel 
kinazlar tarafından aktif metabolit tenofovir difosfata fosforile edilir. Tenofovir difosfat, HIV ters 
transkriptaz tarafından viral DNA'ya dahil edilerek HIV-1 replikasyonunu inhibe eder ve bu da DNA 
zincirinin sonlanmasına neden olur.

Tenofovir HIV-1'e karşı aktiviteye sahiptir. Hücre kültürü çalışmaları, hem tenofovir hem de FTC'nin 
hücrelerde birleştirildiğinde tamamen fosforile edilebileceğini göstermiştir. Tenofovir difosfat, 
mitokondriyal DNA polimeraz y içeren memeli DNA polimerazlarının zayıf bir inhibitörüdür ve hücre 
kültüründe mitokondriye karşı toksisite kanıtı yoktur.
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Hücre Kültüründe Antiviral Aktivite:Dolutegravir:Dolutegravir, ortalama EC ile vahşi tip HIV-1'in 
laboratuvar suşlarına karşı antiviral aktivite sergilemiştir.50periferik kan mononükleer hücrelerinde 
(PBMC'ler) ve MT-4 hücrelerinde 0,5 nM (mL başına 0,21 ng) ila 2,1 nM (mL başına 0,85 ng) değerleri. 
Dolutegravir, ortalama bir EC ile 13 klinik olarak çeşitli klad B izolatına karşı antiviral aktivite sergiledi50

klinik izolatlardan elde edilen integral kodlama bölgesini kullanan bir viral integral duyarlılık analizinde 
0,52 nM değeri. Dolutegravir, hücre kültüründe EC ile HIV-1 klinik izolatlarından oluşan bir panele (A, B, 
C, D, E, F ve G gruplarının her birinde 3 ve grup O'da 3) karşı antiviral aktivite göstermiştir.50HIV-1 için 
0,02 nM ila 2,14 nM arasında değişen değerler. Dolutegravir EC50

PBMC tahlillerinde 3 HIV-2 klinik izolatına karşı değerler 0.09 nM ila 0.61 nM arasında değişmiştir.

Emtrisitabin:FTC'nin HIV-1'in laboratuvar ve klinik izolatlarına karşı antiviral aktivitesi, T lenfoblastoid 
hücre dizilerinde, MAGI-CCR5 hücre dizisinde ve birincil periferik kan mononükleer hücrelerinde 
değerlendirildi. AT50FTC değerleri 0,0013 ila 0,64 mikromolar aralığındaydı. FTC, hücre kültüründe HIV-1 
kordları A, B, C, D, E, F ve G'ye karşı antiviral aktivite gösterdi (EC50değerler 0,007 ila 0,075 mikromolar 
arasında değişmiştir) ve HIV-2'ye (EC) karşı suşa spesifik aktivite göstermiştir.50değerler 0,007 ile 1,5 
mikromolar arasında değişmektedir).

Onaylanmış anti-HIV ajanlarının ana sınıflarından (NRTI'ler, nükleozid olmayan ters 
transkriptaz inhibitörleri [NNRTI'ler], entegre zincir transfer inhibitörleri [INSTI'ler] ve 
PI'ler) geniş bir temsilci paneliyle yapılan bir FTC çalışmasında, bu kombinasyonlar.

Tenofovir Alafenamid:TAF'nin HIV-1 alt tip B'nin laboratuvar ve klinik izolatlarına karşı antiviral aktivitesi, 
lenfoblastoid hücre hatlarında, PBMC'lerde, birincil monosit/makrofaj hücrelerinde ve CD4-T 
lenfositlerinde değerlendirildi. AT50TAF değerleri 2.0 ile 14,7 nM arasında değişmektedir.

TAF, hücre kültüründe A, B, C, D, E, F ve G (EC) alt tipleri dahil tüm HIV-1 gruplarına (M, N, O) karşı 
antiviral aktivite gösterdi.50değerler 0.10 ila 12.0 nM arasındaydı) ve HIV-2'ye karşı suşa spesifik aktivite 
(EC50değerler 0.91 ila 2.63 nM arasında değişmektedir).

Onaylanmış anti-HIV ajanlarının ana sınıflarından (NRTI'ler, NNRTI'ler, INSTI'ler ve PI'ler) geniş bir temsilci 
paneli ile TSK'nın yaptığı bir çalışmada, bu kombinasyonlar için hiçbir antagonizma gözlemlenmemiştir.

Diğer Antiviral Ajanlarla Kombinasyonda Antiviral Aktivite:Dolutegravir:Dolutegravirin 
antiviral aktivitesi, INSTI, raltegravir ile kombine edildiğinde antagonistik değildi; nükleosit 
olmayan ters transkriptaz inhibitörleri (NNRTI'ler), efavirenz veya nevirapin; nükleosid ters 
transkriptaz inhibitörleri (NRTI'ler), abakavir veya stavudin; proteaz inhibitörleri (PI'ler), 
amprenavir veya lopinavir; CCR5 ko-reseptör antagonisti, maraviroc; veya füzyon inhibitörü, 
enfuvirtid. Dolutegravir antiviral aktivitesi, HBV revers transkriptaz inhibitörü adefovir ile 
kombine edildiğinde veya antiviral ribavirin tarafından inhibe edildiğinde antagonistik değildi.

Direnç:Hücre Kültüründe:Dolutegravir: Dolutegravire dirençli virüsler, farklı vahşi tip HIV-1 
suşlarından ve kladlarından başlayarak hücre kültüründe seçildi. Amino asit ikameleri E92Q, 
G118R, S153F veya Y, G193E veya R263K farklı pasajlarda ortaya çıkmış ve dolutegravire karşı 4 
kata kadar azalmış duyarlılık sağlamıştır. içeren mutant virüslerin geçişi
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Dolutegravire duyarlılığı azaltan integrazdaki ilave ikameler için seçilen Q148R veya 
Q148H ikameleri (13'ten 46'ya kat değişim artışı). Ek integral ikameleri T97A, E138K, 
G140S ve M154I'yi içeriyordu. L74M, E92Q ve N155H için seçilen hem G140S hem de 
Q148H içeren mutant virüslerin geçişi.
Emtrisitabin: FTC'ye duyarlılığı azaltılmış HIV-1 izolatları, hücre kültüründe ve FTC ile tedavi 
edilen deneklerde seçildi. FTC'ye karşı azaltılmış duyarlılık, HIV-1 RT'de M184V veya I ikameleri 
ile ilişkilendirilmiştir.

Tenofovir Alafenamid: Hücre kültüründe TAF'a duyarlılığı azaltılmış HIV-1 izolatları seçildi. 
TAF tarafından seçilen HIV-1 izolatları, bazen S68N veya L429I ikamelerinin varlığında 
HIV-1 RT'de bir K65R ikamesi ifade etti; ayrıca HIV-1 RT'de bir K70E ikamesi gözlendi.

Klinik Araştırmalarda:Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid: HIV-1 enfeksiyonunun tedavisi için diğer 
antiretroviral ajanlarla kombinasyon halinde emtrisitabin ve tenofovir alafenamidin direnç profili, 
HIV-1 enfeksiyonunun tedavisinde EVG + COBI ile FTC + TAF çalışmalarına dayanmaktadır. Daha önce 
antiretroviral tedavi görmemiş deneklerin havuzlanmış bir analizinde, doğrulanmış virolojik 
başarısızlıkta, 48. Haftada veya çalışma ilacının erken kesilmesi sırasında, HIV-1 RNA'sı mL başına 400 
kopyadan fazla olan tüm deneklerden alınan plazma HIV-1 izolatları üzerinde genotiplendirme 
yapılmıştır. . 14 değerlendirilebilir denekten 7'sinde genotipik direnç gelişti. Ortaya çıkan dirençle ilişkili 
ikameler M184V/I (N = 7) ve K65R (N = 1) idi. Üç denekte, revers transkriptazda polimorfik Q207 
tortusunda ortaya çıkan R, H veya E ile virüs vardı.

FTC + TDF içeren bir rejimden EVG + COBI (N) ile FTC + TAF'a geçen virolojik olarak 
baskılanmış deneklerin klinik çalışmasında 4 virolojik başarısız denekten bir denek 
FTC veya TAF'ye (M184M/I) acil direnç ile tanımlandı. = 799).

Çapraz Direnç:Dolutegravir:T66K, I151L ve S153Y'nin tek entegre zincir transfer 
inhibitörü-direnç ikameleri, dolutegravir duyarlılığında 2 kattan fazla azalma sağladı 
(aralık: referanstan 2.3 kat ila 3.6 kat). Çoklu ikame kombinasyonları T66K/L74M, E92Q/
N155H, G140C/Q148R, G140S/Q148H, R veya K, Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148 ve 
E138/G140/Q148'deki ikameler 2 kattan fazla düşüş gösterdi dolutegravir 
duyarlılığında (aralık: referanstan 2.5 kat ila 21 kat). HIV-2 mutantlarında, A153G/
N155H/S163G ve E92Q/T97A/N155H/S163D ikame kombinasyonları dolutegravir 
duyarlılığında 4 kat azalma sağladı ve E92Q/N155H ve G140S/Q148R dolutegravirde 8.5 
kat ve 17 kat düşüş gösterdi duyarlılık sırasıyla.

Emtrisitabin:M184V veya I ikameli FTC'ye dirençli virüsler, lamivudine çapraz 
dirençliydi, ancak didanosin, stavudin, tenofovir ve zidovudine karşı duyarlılığı korudu.

Stavudin ve zidovudintimidin analog ikamelerine (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, 
K219Q/E) veya didanosine (L74V) karşı azaltılmış duyarlılık veren ikameleri barındıran 
virüsler FTC'ye duyarlı kalmıştır. K103N ikamesini veya NNRTI'lere dirençle bağlantılı 
diğer ikameleri içeren HIV-1, FTC'ye duyarlıydı.
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Tenofovir Alafenamid:Tenofovir direnci ikameleri K65R ve K70E, abakavir, didanosin, 
emtrisitabin, lamivudin ve tenofovire duyarlılığın azalmasına neden olur.

Çoklu timidin analog ikamesi olan HIV-1 (M41L, D67N, K70R, L210W, T215F/Y, K219Q/E/N/R) 
veya T69S çift ekleme mutasyonu olan veya K65R dahil Q151M ikame kompleksi olan 
multinükleozid dirençli HIV-1 , hücre kültüründe TAF'a karşı duyarlılığın azaldığını gösterdi.

13
13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması
Dolutegravir:Dolutegravir ile farelerde ve sıçanlarda iki yıllık karsinojenisite çalışmaları yapılmıştır. 
Farelere kg başına 500 mg'a kadar dozlar uygulandı ve sıçanlara kg başına 50 mg'a kadar dozlar 
uygulandı. Farelerde, test edilen en yüksek dozlarda ilaca bağlı neoplazmaların insidansında önemli bir 
artış gözlenmedi, bu da günde iki kez önerilen 50 mg dozda insanlarda olduğundan yaklaşık 14 kat 
daha yüksek dolutegravir EAA maruziyetine neden oldu. Sıçanlarda, test edilen en yüksek dozda ilaca 
bağlı neoplazmaların insidansında hiçbir artış gözlenmemiştir, bu da önerilen 50 mg dozunda 
insanlarda olduğundan sırasıyla erkeklerde ve dişilerde 10 kat daha fazla dolutegravir EAA maruziyeti ve 
15 kat daha yüksek dolutegravir EAA maruziyeti ile sonuçlanmıştır. günde iki kez.

KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

Emtrisitabin:FTC'nin uzun süreli karsinojenisite çalışmalarında, farelerde günde kg 
başına 750 mg'a kadar dozlarda tümör insidansında ilaca bağlı artışlar bulunmadı 
(emtrisitabin ve tenofovir alafenamid) veya sıçanlarda günde kg başına 600 mg'a 
kadar dozlarda (emtrisitabin ve tenofovir alafenamidde önerilen dozda insan 
sistemik maruziyetinin 28 katı).

FTC, ters mutasyon bakteri testi (Ames testi), fare lenfoması veya fare mikronükleus 
tahlillerinde genotoksik değildi.

FTC, emtrisitabin ve tenofovir alafenamidde önerilen günlük 200 mg dozu verilen insanlara 
göre yaklaşık 140 kat daha yüksek maruziyetlerde (EAA) erkek sıçanlarda veya erkek ve dişi 
farelerde fertiliteyi etkilemedi. Doğumdan önce her gün maruz kalan farelerin yavrularında 
doğurganlık normaldi (rahimde) emtrisitabin ve tenofovir alafenamidde önerilen günlük 
200 mg dozda insan maruziyetinden yaklaşık 60 kat daha yüksek günlük maruziyetlerde 
(EAA) cinsel olgunluk yoluyla.

Tenofovir Alafenamid:TAF uygulaması sonrasında TDF uygulamasına kıyasla TAF hızla tenofovire 
dönüştürüldüğünden ve sıçanlarda ve farelerde daha düşük bir tenofovir maruziyeti 
gözlemlendiğinden, karsinojenisite çalışmaları sadece TDF ile yürütülmüştür. Farelerde ve 
sıçanlarda TDF'nin uzun süreli oral karsinojenisite çalışmaları, HIV-1 enfeksiyonu için önerilen TDF 
dozunda (300 mg) insanlarda gözlenenin yaklaşık 10 katına (fareler) ve 4 katına (sıçanlar) kadar 
maruziyetlerde gerçekleştirilmiştir. . Bu çalışmalarda tenofovir maruziyeti, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamidin günlük önerilen dozunun uygulanmasından sonra insanlarda gözlenenin yaklaşık 167 
katı (fareler) ve 55 katı (sıçan) olmuştur. Dişi farelerde yüksek dozda, tenofovir maruziyetlerinde 
karaciğer adenomları yaklaşık 10 kat arttı (300
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mg TDF) ve insanlarda gözlenen maruziyetin 167 katı (emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid). Sıçanlarda, çalışma kanserojen bulgular için negatifti.

TAF, ters mutasyon bakteri testi (Ames testi), fare lenfoması veya sıçan mikronükleus tahlillerinde 
genotoksik değildi.

Çiftleşmeden 28 gün önce vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayalı olarak insan dozunun 62 
katına (25 mg TAF) eşdeğer bir dozda erkek sıçanlara TAF uygulandığında doğurganlık, çiftleşme 
performansı veya erken embriyonik gelişim üzerinde hiçbir etki olmamıştır. sıçanlar, gebeliğin 7. 
Günü boyunca çiftleşmeden 14 gün önce.

13.2 Hayvan Toksikolojisi ve/veya Farmakolojisi
Tenofovir Alafenamid:3 ve 9 aylık TAF uygulamasından sonra benzer şiddetteki köpeklerde arka 
uveada mononükleer hücrelerin minimal ila hafif infiltrasyonu gözlendi; 3 aylık bir iyileşme 
döneminden sonra tersine çevrilebilirlik görüldü. Emtrisitabin ve tenofovir alafenamidde önerilen 
günlük TAF dozu ile insanlarda görülen maruziyetin 5 (TAF) ve 15 (tenofovir) katı sistemik 
maruziyetlerde köpeklerde göz toksisitesi gözlenmemiştir.

14
14.1 Yetişkin Denekler
Dolutegravir:Tedavi-Naif Konular:SPRING-2'de 822 denek randomize edilmiş ve her ikisi de 
sabit dozlu ikili NRTI tedavisi (abacavir sülfat ve lamivudin [EPZICOM] veya emtrisitabin ile 
kombinasyon halinde olmak üzere günde bir kez 50 mg dolutegravir veya günde iki kez 400 mg 
raltegravirden en az 1 doz almıştır. /tenofovir DF [TRUVADA]). Etkinlik ve güvenlik analizlerine 
dahil edilen 808 denek vardı. Başlangıçta, deneklerin medyan yaşı 36, %13 kadın, %15 beyaz 
olmayan, %11 hepatit B ve/veya C virüsü koenfeksiyonu, %2 CDC Sınıf C (AIDS), %28'i HIV idi. -1 
RNA, mL başına 100.000 kopyadan fazla, %48'inde CD4+ hücre sayısı mm başına 350 hücreden 
az3ve %39'u sabit doz abakavir sülfat ve lamivudin (EPZICOM) aldı; bu özellikler tedavi grupları 
arasında benzerdi.

KLİNİK ÇALIŞMALAR

BAHAR-2 için sonuçlar (96. Hafta analizi) Tablo 12'de bulunmaktadır.

Tablo 12. 96. Haftada BAHAR-2'de Randomize Tedavinin Virolojik Sonuçları
BAHAR-2

96. Hafta
raltegravir

400 mg İki kez
Günlük + 2

NRTI'ler
(n = 405)

Dolutegravir
50 mg Günde Bir + 2

NRTI'ler
(n = 403)

HIV-1 RNA < 50 kopya/mL %82 %78
Tedavi farkıa %4.9 (%95 GA: -%0.6, %10.3)d

Virolojik yanıtsızlık %5 %10
Penceredeki veriler < 50 kopya/mL değil %1 %3
Etkili olmadığı için durduruldu %2 %3

34

Referans Kimliği: 4219844



Bastırılmadığı halde başka 
nedenlerle durduruldu < %1 %3
ART rejiminde değişiklik < %1 < %1

Virolojik veri yok
Sebepler

%12 %12

Olumsuz olay veya ölüm nedeniyle 
durdurulan çalışma/çalışma ilacıb

%2 %2

Diğer nedenlerle durdurulan 
çalışma/çalışma ilacıc

%8 %9

Pencere sırasında ancak çalışma sırasında eksik 

veriler

%2 < %1

Başlangıç   Kategorisine göre HIV-1 RNA'sı < 50 kopya/mL olan Deneklerin Oranı (%)
Plazma viral yükü (kopya/mL)

≤ 100.000 %84 %83
> 100.000 %79 %63

Cinsiyet
Erkek %84 %79
Dişi %70 %68

Yarış
Beyaz %83 %78
Afrikalı-Amerikalı/Afrikalı 
Miras/Diğer

%77 %75

a
b

Önceden belirlenmiş tabakalaşma faktörleri için ayarlanmıştır.

Analiz penceresi sırasında tedaviye ilişkin hiçbir virolojik veri ile sonuçlanmadıysa, herhangi bir zaman 
noktasında bir advers olay veya ölüm nedeniyle bırakılan denekleri içerir.
Diğeri, onayın geri çekilmesi, takibin kaybedilmesi, taşınma ve protokol sapması gibi nedenleri 
içerir.
Birincil sonlanım noktası 48. Haftada değerlendirilmiştir ve virolojik başarı oranı, 
dolutegravir alan grupta %88 ve raltegravir grubunda %86 olup, tedavi farkı %2.6 ve 
%95 GA (%-1.9, %7.2) olmuştur.

c

d

BAHAR-2: Virolojik sonuçlar ayrıca CD4+ hücre sayısı, yaş ve EPZICOM veya TRUVADA'nın NRTI arka plan 
rejimi olarak kullanımı dahil olmak üzere temel özellikler açısından da karşılaştırılabilirdi. Başlangıçtan 
CD4+ hücre sayımlarındaki medyan değişiklik mm başına 276 hücreydi3dolutegravir ve mm başına 264 
hücre alan grupta3raltegravir grubu için 96 haftada.

Dolutegravire veya NRTI arka planına karşı tedaviyle ortaya çıkan direnç yoktu.

Emtrisitabin ve Tenofovir Alafenamid:FTC + TAF ile EVG + COBI ile HIV-1 ile enfekte yetişkinlerde 
başlangıç   tedavisi olarak antiretroviral tedavi öyküsü olmayanlarda (N = 866) ve virolojik olarak en 
az 6 süreyle baskılanmış olanlarda stabil bir antiretroviral rejimi değiştirmek için Bilinen direnç 
ikamesi olmayan aylarda (N = 799), iki popülasyondaki hastaların sırasıyla %92'si ve %96'sı, 48. 
Haftada mL başına 50 kopyadan az HIV-1 RNA'sına sahipti.
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Tahmini kreatinin klirensi dakikada 30 mL'den fazla ancak dakikada 70 mL'den az olan HIV-1 ile 
enfekte 248 yetişkin hastada yapılan bir çalışmada, tedavi görmemiş deneklerin birleşik 
popülasyonunun (N = 6) %95'i (235/248) ) , EVG + COBI ile FTC + TAF ile başladı ve daha önce diğer 
rejimlerde virolojik olarak baskılanmış olanlar (N = 242) ve EVG + COBI ile FTC + TAF'a geçti, 24. 
Haftada HIV-1 RNA'sı mL başına 50 kopyadan azdı.

14.2 Pediatrik Konular
Dolutegravir:Dolutegravir, diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde, 48 haftalık açık 
etiketli, çok merkezli, doz bulma klinik bir çalışmada, IMPAACT P1093, tedavi deneyimli, INSTI 
almamış, HIV-1 ile enfekte 6 ila 18 yaş arasındaki gönüllülerde değerlendirilmiştir. . 12 ila 18 yaş 
arasındaki denekler Kohort I'e ve 6 ila 12 yaş arasındaki denekler Kohort IIA'ya kaydedildi. 48 
haftada, günde bir kez dolutegravir artı optimize edilmiş arka plan tedavisi ile tedavi edilen 12 ila 18 
yaşından küçük deneklerin %61'i (14/23), mL başına 50 kopyadan az HIV-1 RNA olarak tanımlanan 
virolojik yanıt elde etti. Her iki kohortta, 48. Haftada virolojik baskılama, en az 40 kg ağırlığındaki 
deneklerin %67'sinde (16/24) elde edilmiştir.

16
50 mg/200 mg/25 mg tabletler beyaz ila kirli beyaz renkte, film kaplı, oval, çentiksiz 
tabletlerdir.Mtabletin bir tarafında veTD1diğer tarafta. Aşağıdaki gibi mevcutturlar:

SAĞLANMA ŞEKLİ/DEPOLAMA VE TAŞIMA

NDC 65015-293-14
kurutucu, indüksiyon contalı ve çocuklara dayanıklı olmayan kapaklı 30 tabletlik şişeler

NDC 65015-293-18
90 tabletlik kurutucu, indüksiyon contalı ve çocuklara dayanıklı olmayan kapaklı şişeler

30°C'nin (86°F) altında saklayın.

Nemden koruyun.

Yalnızca orijinal kabında dağıtın.

17
Hastaya FDA onaylı hasta etiketini (Hasta Bilgileri) okumasını tavsiye edin.

HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ

HBV Koenfeksiyonu Olan Hastalarda Tedavi Sonrası Hepatit B Akut Alevlenmesi: HBV 
ve HIV-1 ile koenfekte olan ve TDF içeren ürünleri bırakan hastalarda ciddi akut hepatit B 
alevlenmeleri bildirilmiştir ve aynı şekilde dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletlerinin kesilmesiyle de ortaya çıkabilir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.4)]. 
Hastaya, önce sağlık hizmeti sağlayıcısını bilgilendirmeden dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletlerini kesmemesini tavsiye edin.

İlaç etkileşimleri:Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri diğer ilaçlarla etkileşime girebilir; 
bu nedenle, hastalara herhangi bir ilacın kullanımını sağlık hizmeti sağlayıcısına bildirmelerini tavsiye edin.
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John's wort dahil diğer reçeteli veya reçetesiz ilaçlar veya bitkisel ürünler [bkz. 
Kontrendikasyonlar (4), İlaç Etkileşimleri (7)].

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları:Hastalara, döküntü gelişirse derhal sağlık uzmanlarıyla iletişime 
geçmelerini tavsiye edin. Hastalara, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ve 
diğer şüpheli ajanları almayı derhal bırakmalarını ve aşağıdaki semptomlardan herhangi biriyle 
ilişkili bir döküntü gelişirse, şiddetli aşırı duyarlılık gibi daha ciddi bir reaksiyonun işareti 
olabileceğinden tıbbi yardım almalarını söyleyin. : ateş; genel olarak hasta hissi; Aşırı yorgunluk; 
kas veya eklem ağrıları; ciltte kabarcıklar veya soyulma; oral kabarcıklar veya lezyonlar; göz iltihabı; 
Yüzün şişmesi; gözlerin, dudakların, dilin veya ağzın şişmesi; nefes alma zorluğu; ve/veya karaciğer 
problemlerinin belirti ve semptomları (örneğin, cildin veya gözlerin beyazlarının sararması, koyu 
veya çay renginde idrar, soluk renkli dışkı veya bağırsak hareketleri, mide bulantısı, kusma, 
iştahsızlık veya ağrı, sızı,[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2)].

Hepatotoksisite:Hastaları, dolutegravirin bir bileşeni olan dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri ile hepatotoksisitenin rapor edildiği konusunda bilgilendirin.[bkz. Uyarılar ve 
Önlemler (5.1)]. Hastalara, özellikle hepatit B veya C gibi karaciğer hastalığı olan hastalar için 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ile tedavi sırasında hepatoksisite için 
laboratuvar izlemesinin önerilmesini tavsiye edin.

Bağışıklık Yeniden Yapılandırma Sendromu:Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri dahil olmak 
üzere kombinasyon antiretroviral tedavisinden hemen sonra önceki enfeksiyonlardan kaynaklanan iltihaplanma 
meydana gelebileceğinden, ilerlemiş HIV enfeksiyonu (AIDS) olan bazı hastalarda olduğu gibi, hastaları herhangi bir 
enfeksiyon belirtisi veya semptomu konusunda sağlık uzmanlarına derhal bilgilendirmeleri konusunda tavsiyelerde 
bulunun. başlatıldı[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.5)].

Yeni Başlangıçlı veya Kötüleşen Böbrek Yetmezliği:Hastalara, nefrotoksik ajanların eşzamanlı veya yakın 
zamanda kullanımı ile dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri almaktan kaçınmaları 
konusunda tavsiyelerde bulunun. Tenofovir ön ilaçlarının kullanımı ile ilişkili olarak akut böbrek yetmezliği 
vakaları dahil böbrek yetmezliği bildirilmiştir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.6)].

Laktik Asidoz ve Şiddetli Hepatomegali:Hastaları, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletleri dahil olmak üzere bazı HIV ilaçlarının, karaciğer büyümesi ile birlikte laktik asidoz (hepatomegali) 
adı verilen nadir fakat ciddi bir duruma neden olabileceği konusunda bilgilendirin.[bkz. Uyarılar ve 
Önlemler (5.7)].

emzirme:HIV-1 anne sütüyle bebeğe geçebileceği için HIV-1 enfeksiyonu olan kadınlara 
emzirmemeleri talimatını verin.[bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.2)].

Kaçırılan Dozaj:Hastalara, bir doz dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini unuturlarsa 
hatırladıkları anda almalarını söyleyin. Hastalara bir sonraki dozlarını iki katına çıkarmamalarını veya reçete 
edilen dozdan fazlasını almamalarını tavsiye edin.

Hastaları, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini düzenli bir doz programında yemekle 
birlikte veya yemeksiz almanın ve direnç gelişimine neden olabileceğinden doz atlamaktan kaçınmanın 
önemli olduğu konusunda bilgilendirin.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.2)].
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Depolamak: Hastalara dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini orijinal ambalajında   
saklamalarını, nemden korumalarını ve şişeyi sıkıca kapalı tutmalarını söyleyin. Kurutucuyu çıkarmayın.

Hasta bilgisi

Dolutegravir, Emtricitabine ve Tenofovir Alafenamid Tabletler

(doe″ loo teg′ ra vir eḿ trye syé ta on oh vir alʹ a fen an mide)
Önemli: Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ile birlikte 
alınmaması gereken ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışınız.. Daha 
fazla bilgi için, bölüme bakın“Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerini 
almadan önce sağlık uzmanıma ne söylemeliyim?
Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleri hakkında bilmem 
gereken en önemli bilgi nedir?
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ciddi yan etkilere neden 
olabilir.:
• Hepatit B virüsü enfeksiyonunun kötüleşmesi. Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 

tabletleri, kronik hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılmaz. Hepatit B 
virüsü (HBV) enfeksiyonunuz varsa ve dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri 
alıyorsanız, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri almayı bırakırsanız 
HBV'niz kötüleşebilir (alevlenme) olabilir. Bir "alevlenme", HBV enfeksiyonunuzun aniden 
eskisinden daha kötü bir şekilde geri dönmesidir.
• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin hem HIV-1 hem de HBV 

enfeksiyonu olan kişilerde güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.
• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleriniz bitmeyin. 

Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleriniz bitmeden 
reçetenizi tekrar doldurun veya sağlık uzmanınızla görüşün.

• Önce sağlık uzmanınızla konuşmadan dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri almayı bırakmayın.

• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri almayı bırakırsanız, sağlık uzmanınızın HBV 
enfeksiyonunuzu kontrol etmek için sağlığınızı sık sık kontrol etmesi ve birkaç ay boyunca düzenli 
olarak kan testleri yapması gerekecektir. Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri 
kullanmayı bıraktıktan sonra olabilecek yeni veya olağandışı semptomları sağlık uzmanınıza bildirin.

• Alerjik reaksiyonlar. Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleri ile döküntü 
geliştirirseniz hemen sağlık uzmanınızı arayın.Aşağıdaki belirti veya semptomlardan herhangi 
biriyle birlikte bir döküntü geliştirirseniz, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletleri almayı bırakın ve hemen tıbbi yardım alın:
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Öateş
Ögenel olarak kötü duygu 
Öyorgunluk
Ökas veya eklem ağrıları Ö
ağızda kabarcıklar veya yaralar

Öciltte kabarcıklar veya soyulma Ö
gözlerin kızarıklığı veya şişmesi Ö
ağız, yüz, dudak şişmesi veya

dil
Önefes alma sorunları

• Karaciğer sorunları.Hepatit B veya C virüsü öyküsü olan kişilerde, dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletleri ile tedavi sırasında bazı karaciğer testlerinde yeni veya kötüleşen 
değişiklikler geliştirme riski artabilir. Karaciğer yetmezliği de dahil olmak üzere karaciğer sorunları, 
karaciğer hastalığı veya diğer risk faktörleri öyküsü olmayan kişilerde de görülmüştür. Sağlık 
uzmanınız karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapabilir. Ayrıca dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletleri alan kişilerde ciddi karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Bazı 
durumlarda, bu ciddi karaciğer sorunları ölüme yol açabilir. Karaciğeriniz büyüyebilir (hepatomegali) 
ve karaciğerinizde yağ gelişebilir (steatoz).Aşağıdaki karaciğer sorunları belirtilerinden veya 
semptomlarından herhangi birini geliştirirseniz hemen sağlık uzmanınızı arayın.:

Öteniniz veya gözlerinizin beyaz kısmı
sarıya döner (sarılık) Ökoyu 

veya “çay renginde” idrar
Öaçık renkli dışkı (bağırsak hareketleri)

Yan etkiler hakkında daha fazla bilgi için “dolutegravir, emtricitabine ve 
tenofovir alefenamid tabletlerinin olası yan etkileri nelerdir?

Ömide bulantısı ya da 
kusma Öiştah kaybı
Ösağda ağrı, ağrı veya hassasiyet

mide bölgenizin yan tarafı

Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri nelerdir?
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, yetişkinlerde ve en az 40 kg (88 
pound) olan çocuklarda İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV-1) enfeksiyonunu tedavi etmek için 
tam bir rejim olarak tek başına kullanılan reçeteli bir ilaçtır.

HIV-1, Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromuna (AIDS) neden olan virüstür.

Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleriolumsuzlukYüksek risk altındaki yetişkinlerde cinsel temas yoluyla 

HIV-1 enfeksiyonuna yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olmak için kullanım içindir.

Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri 3 reçeteli ilaç, dolutegravir, 
emtricitabine ve tenofovir alafenamid içerir.

Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin ağırlığı 40 kg'dan (88 
pound) az olan veya HIV-1 enfeksiyonu için belirli ilaç türlerini alan çocuklarda güvenli ve 
etkili olup olmadığı bilinmemektedir.
Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerini kimler almamalıdır? Aşağıdaki 
durumlarda dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri almayın:
• dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerine veya dolutegravir, emtrisitabin ve 

tenofovir alafenamid tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjisi vardır. Dolutegravir, 
emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerindeki bileşenlerin tam listesi için bu Hasta 
Bilgilerinin sonuna bakın.

• dofetilid almak (TİKOSYN®). Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ve 
dofetilid (TIKOSYN) kullanmak ciddi veya hayati olabilecek yan etkilere neden olabilir.
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tehdit ediyor.
Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerini almadan önce sağlık 
uzmanıma ne söylemeliyim?
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini almadan önce, aşağıdakiler de dahil 
olmak üzere sağlık uzmanınıza tüm tıbbi durumlarınız hakkında bilgi verin:
• Daha önce dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerine karşı alerjik reaksiyon 

göstermişseniz.
• Hepatit B veya C virüsü enfeksiyonu da dahil olmak üzere karaciğer sorunları yaşadınız veya yaşadınız.

• böbrek sorunları var
• hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir 

alafenamid tabletlerinin doğmamış bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmiyor. Dolutegravir, 
emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleri ile tedavi sırasında hamile kalırsanız, sağlık 
uzmanınıza söyleyin.

• emziriyor veya emzirmeyi planlıyor.Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri alıyorsanız emzirmeyin.
• HIV-1'iniz varsa, bebeğinize HIV-1 bulaşma riski nedeniyle emzirmemelisiniz.

• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerindeki ilaçlardan en az biri 
anne sütüyle bebeğinize geçebilir. Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid 
tabletlerindeki diğer ilaçların anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleri ile tedavi sırasında bebeğinizi 
beslemenin en iyi yolu hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

Aldığınız ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin,reçeteli ve reçetesiz satılan 
ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler dahil.

Bazı ilaçlar dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ile etkileşime girer. 
İlaçlarınızın bir listesini tutun ve yeni bir ilaç aldığınızda bunu sağlık uzmanınıza ve eczacınıza 
gösterin.
• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ile etkileşime giren ilaçların bir 

listesini sağlık uzmanınıza veya eczacınıza sorabilirsiniz.
• Sağlık uzmanınıza söylemeden yeni bir ilaç almaya başlamayın.Sağlık uzmanınız, 

dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerini diğer ilaçlarla birlikte almanın 
güvenli olup olmadığını size söyleyebilir..

Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerini nasıl almalıyım?
• Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerini tam olarak sağlık 

uzmanınızın almanızı söylediği şekilde alın.
• Bir doz dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini kaçırmayın.
• Bir doz dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletini unuttuysanız, 

hatırladığınız anda onu alınız. Aynı anda 2 doz almayın veya reçete edilen dozdan fazlasını 
almayın.

• İlk önce sağlık uzmanınızla konuşmadan dozunuzu değiştirmeyin veya dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletleri almayı bırakmayın. Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir 
alafenamid tabletleri ile tedavi sırasında bir sağlık hizmeti sağlayıcısının bakımı altında kalın.
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• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini her gün 1 kez aç veya tok 
karnına alın.

• Alüminyum, magnezyum veya tamponlu ilaçlar içeren antasitler, laksatifler veya diğer 
ilaçları alıyorsanız, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri bu ilaçları 
almadan en az 2 saat önce veya 6 saat sonra alınmalıdır.

• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ile tedavi sırasında ağızdan demir 
veya kalsiyum takviyesi almanız gerekiyorsa:
Ö Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini yemekle birlikte alıyorsanız, 

bu takviyeleri dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri alırken aynı 
zamanda alabilirsiniz.
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini yemekle birlikte almıyorsanız, 
dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini bu takviyeleri almadan en az 2 
saat önce veya 6 saat sonra alınız.

• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleriniz bitmeyin. Kanınızdaki virüs 
artabilir ve virüsün tedavisi zorlaşabilir. Tedarikiniz azalmaya başladığında, sağlık hizmeti 
sağlayıcınızdan veya eczanenizden daha fazlasını alın.

• Çok fazla dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tableti alırsanız, sağlık 
uzmanınızı arayın veya hemen en yakın hastanenin acil servisine gidin.

Ö

Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerinin olası yan etkileri 
nelerdir?
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri, aşağıdakileri içeren ciddi yan etkilere neden 
olabilir:
• "Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleri hakkında bilmem 

gereken en önemli bilgi nedir?" bölümüne bakın.
• Bağışıklık sisteminizdeki değişiklikler (Immune Reconstitution Syndrome)HIV-1 ilaçları 

almaya başladığınızda olabilir. Bağışıklık sisteminiz güçlenebilir ve uzun süredir vücudunuzda 
saklı olan enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabilir. Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir 
alafenamid tabletleri kullanmaya başladıktan sonra yeni semptomlar yaşamaya başlarsanız 
hemen sağlık uzmanınıza bildirin.

• Böbrek yetmezliği dahil yeni veya daha kötü böbrek sorunları.Sağlık uzmanınız, dolutegravir, 
emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında 
böbreklerinizi kontrol etmek için kan ve idrar testleri yapmalıdır. Sağlık uzmanınız, yeni veya daha 
kötü böbrek sorunları geliştirirseniz dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletleri 
almayı bırakmanızı söyleyebilir.

• Kanınızda çok fazla laktik asit (laktik asidoz).Çok fazla laktik asit, ölüme yol açabilecek ciddi 
ancak nadir bir tıbbi acil durumdur. Şu semptomları yaşarsanız hemen sağlık uzmanınıza bildirin: 
halsizlik veya normalden daha fazla yorgunluk, olağandışı kas ağrısı, nefes darlığı veya hızlı nefes 
alma, mide bulantısı ve kusma ile karın ağrısı, soğuk veya mavi eller ve ayaklar, baş dönmesi veya 
sersemlik hissi veya hızlı veya anormal kalp atışı.

• Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerinin en yaygın yan etkileri 
şunlardır:
Ö
Ö

Bunlar, dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerinin olası tüm yan 
etkileri değildir. Daha fazla bilgi için doktorunuza ya da eczacınıza danışın.

uyku problemi
mide bulantısı

Öyorgunluk • baş ağrısı

41

Referans Kimliği: 4219844



Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'de FDA'ya 
bildirebilirsiniz.
Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleri nasıl saklamalıyım?
• Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini 30°C'nin (86°F) altında saklayın.
• Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerini orijinal kaplarında saklayın.
• Kabı sıkıca kapalı tutun.
• Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tablet şişesi, ilacınızın kuru 

kalmasına (nemden korunmasına) yardımcı olmak için bir kurutucu paket içerir. 
Kurutucu paketi şişeden çıkarmayın.

Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleri ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği 
bir yerde saklayın.
Dolutegravir, emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletlerinin güvenli ve etkin 
kullanımı hakkında genel bilgiler.
İlaçlar bazen Hasta Bilgilendirme broşüründe belirtilen amaçlar dışında reçete edilir. 
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerini reçete edilmedikleri bir 
durumda kullanmayın. Sizinle aynı semptomlara sahip olsalar bile dolutegravir, emtrisitabin ve 
tenofovir alafenamid tabletlerini başkalarına vermeyin. Onlara zarar verebilirler. Daha fazla 
bilgi istiyorsanız, sağlık uzmanınızla görüşün. Sağlık profesyonelleri için yazılan dolutegravir, 
emtricitabine ve tenofovir alafenamid tabletleri hakkında bilgi almak için doktorunuza veya 
eczacınıza danışabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX) numaralı 
telefondan Mylan Pharmaceuticals Inc.'i arayın.
Dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid tabletlerindeki bileşenler nelerdir? 
Aktif madde:dolutegravir, emtrisitabin ve tenofovir alafenamid.
Aktif olmayan bileşenler:kroskarmeloz sodyum, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, 
mannitol, mikrokristal selüloz, polietilen glikol, polivinil alkol, povidon, sodyum nişasta 
glikolat (patates), talk ve titanyum dioksit.
Tarafından üretildi:Mylan Laboratories Limited, Haydarabad – 500 096, Hindistan
Listelenen markalar, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.
Bu Hasta Bilgileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır.

Tarafından üretildi:
Mylan Laboratuvarları Sınırlı

Haydarabad—500 096, Hindistan
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Her film kaplı tablet şunları içerir: 
Dolutegravir Sodyum 52.6 mg 
(Dolutegravir'e eşdeğer)
emtrisitabin
Tenofovir Alafenamid Fumarat 28.04 mg 
(Tenofovir Alafenamide eşdeğer) 25 mg

NDC 65015-293-14

50 mg
200 mg

Dolutegravir, Emtricitabine 
ve Tenofovir Alafenamid

tabletler
Yalnızca orijinal kabında dağıtın. 
Konteynırı sıkıca kapalı tutun.
Kod No: MP/İLAÇ/25/1/2014

Normal Dozaj:Ekteki 
reçeteleme bilgilerine bakın. 50mg/200mg/25mg
Bunu ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği 

bir yerde saklayın.

Eczacıya not: ALARM kutusunu eczane etiketiyle kapatmayın.

UYARI: Dolutegravir, Emtricitabine ve Tenofovir Alafenamide Tabletler ile birlikte 

ALINMAMASI gereken ilaçlar hakkında bilgi edinin. VERNİK SERBEST ALAN
30°C'nin (86°F) altında saklayın.

30 Tablet sadece Rx
Tarafından üretildi:

MylaRn LaeBöfreatorriesnLict

Haydarabad — 500 096, Hindistan

"LOT" & "EXP" istemi 
Değişken Veri Kodlama ile 

birlikte yazdırılacaktır.
mieedKimlik: 4219844

mylan.com
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Her film kaplı tablet şunları içerir: 
Dolutegravir Sodyum 52.6 mg 
(Dolutegravir'e eşdeğer)
emtrisitabin
Tenofovir Alafenamid Fumarat 28.04 mg 
(Tenofovir Alafenamide eşdeğer) 25 mg

NDC 65015-293-18

50 mg
200 mg

Dolutegravir, Emtricitabine 
ve Tenofovir Alafenamid

tabletler
Yalnızca orijinal kabında dağıtın. 
Konteynırı sıkıca kapalı tutun.
Kod No: MP/İLAÇ/25/1/2014

Normal Dozaj:Ekteki 
reçeteleme bilgilerine bakın. 50mg/200mg/25mg
Bunu ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği 

bir yerde saklayın.

Eczacıya not: ALARM kutusunu eczane etiketiyle kapatmayın.

UYARI: Dolutegravir, Emtricitabine ve Tenofovir Alafenamide Tabletler ile birlikte 

ALINMAMASI gereken ilaçlar hakkında bilgi edinin. VERNİK SERBEST ALAN
30°C'nin (86°F) altında saklayın.

90 Tablet sadece RxManuRtarafından oluşturuldu:

a
"LOT" & "EXP" istemi 
Değişken Veri Kodlama ile 

birlikte yazdırılacaktır.
Mylan LaeBöfreilerriesnLict 

Haydarabad — 500 096, Hindistan

mieedKimlik: 4219844
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