
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ------------------- ----------
• Предишна реакция на свръхчувствителност към долутегравир. (4)

• Едновременно приложение с дофетилид. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ -----------------------
• Съобщава се за хепатотоксичност при пациенти, получаващи долутегравир-

съдържащ режим. Препоръчва се мониториране за хепатотоксичност. 
(5.1)

• Съобщавани са реакции на свръхчувствителност, характеризиращи се с обрив, 

конституционални находки и понякога органна дисфункция, включително увреждане на 

черния дроб. Прекратете незабавно приема на таблетките долутегравир, емтрицитабин и 

тенофовир алафенамид и други подозрителни средства, ако се развият признаци или 

симптоми на реакции на свръхчувствителност, тъй като забавянето на спирането на 

лечението може да доведе до животозастрашаваща реакция. (5.2)

• Съобщава се за синдром на имунна реконституция при пациенти, лекувани с 
комбинирана антиретровирусна терапия. (5.5)

• Новопоявило се или влошаващо се бъбречно увреждане: Оценете креатининовия клирънс, 

глюкозата в урината и протеина в урината при всички пациенти преди започване на терапия 

с таблетки с долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и наблюдавайте по време 

на терапията. Наблюдавайте серумния фосфор при пациенти с хронично бъбречно 

заболяване. (5.6)

• Лактатна ацидоза/тежка хепатомегалия със стеатоза: Преустановете 
лечението при пациенти, които развиват симптоми или лабораторни данни, 
предполагащи лактатна ацидоза или изразена хепатотоксичност. (5.7)

DOLUTEGRAVIR, EMTRICITABINE и TENOFOVIR ALAFENAMIDE 
таблетки, за перорално приложение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО ОСТРО ОБОСТЯВАНЕ НА
ХЕПАТИТ Б

Вижте пълната информация за предписване за пълно предупреждение в кутия.

• Тенофовир алафенамид, един от компонентите на таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид, е одобрен за лечение на хронична 
инфекция с вируса на хепатит В (HBV). Тежки остри екзацербации на хепатит В 
са докладвани при пациенти, които са коинфектирани с HIV-1 и HBV и са спрели 
употребата на продукти, съдържащи тенофовир дизопроксил фумарат (TDF), и 
могат да възникнат при прекратяване на приема на таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Чернодробната функция трябва да се 
следи внимателно при тези пациенти. Ако е подходящо, може да се наложи 
започване на терапия срещу хепатит В. (5.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА -------------------- ------- Долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид е комбинация от три лекарства от долутегравир 
(инхибитор на трансфера на интегразна верига [INSTI]), емтрицитабин (FTC) и тенофовир 
алафенамид (TAF), и двата HIV нуклеозидни аналогови инхибитори на обратната 
транскриптаза (NRTIs), и е показан за употреба самостоятелно като пълен режим за 
лечение на HIV-1 инфекция при възрастни и педиатрични пациенти с тегло най-малко 40 
kg. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ------------------ ------------ 
Долутегравир: Най-честите нежелани реакции с умерена до тежка интензивност и 
честота най-малко 2% (при тези, получаващи долутегравир в което и да е изпитване 
за възрастни) са безсъние, умора и главоболие. (6.1)

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид: Най-честата нежелана реакция 
(честота, по-голяма или равна на 10%, всички степени) е гадене. (6.1)

Ограничения на употреба:

• Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид самостоятелно не се 

препоръчват при пациенти със свързани с резистентност интегразни замествания или 

клинично подозирана резистентност към инхибитор на трансфера на интегразна верига, тъй 

като дозата на долутегравир в таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 

алафенамид е недостатъчна при тези субпопулации. Вижте информацията за предписване на 

долутегравир. (1)

• Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид не са показани за 

употреба като предекспозиционна профилактика (PrEP) за намаляване на риска от 

сексуално придобит HIV-1 при възрастни с висок риск.

За да съобщите за ПОДОЗИРЕНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с Mylan 
Pharmaceuticals Inc. на 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX) или с FDA на 1-800-
FDA-1088 или www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕКАРСТВА ------------------ ------------ 

Едновременното приложение на таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид с 

други лекарства може да промени концентрацията на други лекарства, а други лекарства могат да 

променят концентрациите на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. 

Потенциалните лекарствени взаимодействия трябва да се имат предвид преди и по време на 

терапията. (4, 7, 12.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ -----------------------
• Тестване: Преди започване на приема на таблетки долутегравир, емтрицитабин и 

тенофовир алафенамид, пациентите трябва да бъдат тествани за инфекция с вируса на 

хепатит В и трябва да се получи изчислен креатининов клирънс, глюкоза в урината и 

протеин в урината. (2.1)

• Възрастни и педиатрични пациенти с тегло най-малко 40 kg: Една таблетка 
дневно. Може да се приема със или без храна. (2.2)

• Бъбречно увреждане: Таблетките долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид не се препоръчват при пациенти с изчислен 
креатининов клирънс под 30 mL в минута. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ НАСЕЛЕНИЯ -----------------------
• Бременност: Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид трябва да се 

използват по време на бременност само ако потенциалната полза оправдава потенциалния 

риск. (8.1)

• Кърмене: Кърменето не се препоръчва поради възможността за 
предаване на ХИВ. (8.2)

• Педиатрия: Не се препоръчва за пациенти с тегло под 40 кг. 
(8.4)

Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ и етикетиране на 

пациентите, одобрено от FDA.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛИ ---------------------- 
Таблетки: 50 mg долутегравир, 200 mg FTC и 25 mg TAF (3)

Ревизия: 2/2018

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ: СЪДЪРЖАНИЕ* 
ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИСАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТРО ОБОСТЯВАНЕ НА ХЕПАТИТ В 
СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ
1
2

5.2
5.3

Реакции на свръхчувствителност

Риск от нежелани реакции или загуба на вирусологичен 

отговор поради лекарствени взаимодействия

Тежка остра екзацербация на хепатит В при 
пациенти, коинфектирани с HIV-1 и HBV
Синдром на имунната реконституция
Ново начало или влошаващо се бъбречно увреждане

Лактатна ацидоза и тежка хепатомегалия със 
стеатоза

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
6.1
6.2
ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1

5.4
ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
2.1

5.5
5.6
5.7

Тестване преди започване на долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид таблетки
Възрастни и педиатрични пациенти с тегло най-малко 40 kg (88 
lbs)
Не се препоръчва при пациенти с тежко бъбречно 
увреждане

ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ 
СРЕДСТВА ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
5.1 Хепатотоксичност

2.2
6

2.3 Опит от клинични изпитвания
Постмаркетингов опит

3
4
5

7
Ефект на долутегравир върху фармакокинетиката на други 
средства

TITLE - DOLUTEGRAVIR + EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE /
 KOCITAF MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : accessfda

www.911globalmeds.com/buy-dolutegravir-emtricitabine-tenofovir-alafenamide-kocitaf-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/210237PI.pdf


7.2 Ефект на други агенти върху фармакокинетиката на 
долутегравир или емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид
Установени и други потенциално значими лекарствени 
взаимодействия
Лекарства, засягащи бъбречната функция

12.1
12.2
12.3
12.4
НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ
13.1
13.2
КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
14.1
14.2
КАК СЕ ДОСТАВЯ/СЪХРАНЯВА И РАБОТА С 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Механизъм на действие
Фармакодинамика
Фармакокинетика
микробиология7.3

13
7.4
ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1
8.2
8.4
8.5
8.6
8.7
ПРЕДОЗИРАНЕ
ОПИСАНИЕ
КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта
Токсикология и/или фармакология на животните8

Бременност
Кърмене
Педиатрична употреба

Гериатрична употреба

Чернодробно увреждане

Бъбречна недостатъчност

14
Възрастни субекти

Педиатрични субекти

16
17

10
11
12

* Раздели или подраздели, пропуснати от пълната информация за предписване, не са 
изброени.

2

Референтен номер: 4219844



ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТРО ОБОСТЯВАНЕ НА ХЕПАТИТ В СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ

• Тенофовир алафенамид, един от компонентите на таблетките долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид, е одобрен за лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV). 
Тежки остри екзацербации на хепатит В са докладвани при пациенти, които са коинфектирани с HIV-1 и 
HBV и са спрели употребата на продукти, съдържащи тенофовир дизопроксил фумарат (TDF), и могат да 
възникнат при прекратяване на приема на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид. Чернодробната функция трябва да се следи внимателно с клинично и лабораторно 
проследяване в продължение на най-малко няколко месеца при пациенти, които са коинфектирани с 
HIV-1 и HBV и преустановяват приема на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид. Ако е подходящо, може да се наложи започване на терапия срещу хепатит В[вижте 
Предупреждения и предпазни мерки (5.4)].

1
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са показани за употреба самостоятелно 
като пълен режим за лечение на инфекция с човешки имунодефицитен вирус тип 1 (HIV-1) при възрастни и 
педиатрични пациенти с тегло най-малко 40 kg.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

Ограничения на употреба:

• Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид самостоятелно не се препоръчват при 
пациенти със свързани с резистентност интегразни замествания или клинично подозирана резистентност към 
инхибитор на трансфера на интегразна верига, тъй като дозата на долутегравир в таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид е недостатъчна при тези субпопулации. Вижте информацията за 
предписване на долутегравир.

• Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид не са показани за употреба като 
предекспозиционна профилактика (PrEP) за намаляване на риска от сексуално придобит HIV-1 при възрастни с 
висок риск.

2
2.1 Тестване преди започване на долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид таблетки
Преди започване на лечението с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, пациентите 

трябва да бъдат тествани за инфекция с вируса на хепатит В[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.4)].

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Приблизителният креатининов клирънс, глюкозата в урината и протеинът в урината трябва да бъдат оценени преди започване 

на терапия с долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид таблетки и трябва да бъдат наблюдавани по време на 

терапията при всички пациенти[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.6)].

2.2 Възрастни и педиатрични пациенти с тегло най-малко 40 kg (88 lbs) Таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид са комбиниран продукт с фиксирана доза от три лекарства, 
съдържащ 50 mg долутегравир, 200 mg емтрицитабин (FTC) и 25 mg тенофовир алафенамид (TAF). 
Препоръчителната доза на долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид е една таблетка, приемана 
перорално веднъж дневно със или без храна при възрастни и

3
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педиатрични пациенти с тегло най-малко 40 kg (88 lbs) и креатининов клирънс по-голям или равен на 
30 mL в минута[виж употреба в специфични популации (8.7) и клинична фармакология (12.3)].

2.3 Не се препоръчва при пациенти с тежко бъбречно увреждане
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид не се препоръчват при пациенти с 
изчислен креатининов клирънс под 30 mL в минута[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.6) и 
употреба при специфични популации (8.7)].

3
Предлагат се таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, съдържащи 
52,6 mg долутегравир натрий (DTG), еквивалентен на 50 mg долутегравир, 200 mg 
емтрицитабин (FTC) и 28,04 mg тенофовир алафенавир, тенофовир алафенафен (TA) 
алафенамид.

ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

• Таблетките от 50 mg/200 mg/25 mg са бели до почти бели, филмирани, овални таблетки без делителна черта, с 

вдлъбнато релефно означениеМот едната страна на таблетката иTD1от друга страна.

4
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са противопоказани при пациенти:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• с предшестваща реакция на свръхчувствителност към долутегравир[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

• приемане на дофетилид поради потенциал за повишени плазмени концентрации на дофетилид и риск от 
сериозни и/или животозастрашаващи събития[виж Взаимодействия с лекарства (7)].

5
5.1 Хепатотоксичност
Съобщавани са чернодробни нежелани реакции при пациенти, получаващи схема, съдържаща долутегравир. Пациенти с 

подлежащ хепатит В или С може да са изложени на повишен риск от влошаване или развитие на повишаване на 

трансаминазите при употреба на таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид[вижте Нежелани реакции 
(6.1)]. В някои случаи повишенията на трансаминазите са в съответствие със синдрома на имунната реконституция или 

реактивирането на хепатит В, особено в условията, при които антихепатитната терапия е прекратена. Съобщавани са случаи 

на чернодробна токсичност, включително повишени серумни чернодробни биохимии, хепатит и остра чернодробна 

недостатъчност при пациенти, получаващи схема, съдържаща долутегравир, без предварително съществуващо 

чернодробно заболяване или други идентифицирани рискови фактори. Докладвано е чернодробно увреждане, 

предизвикано от лекарства, водещо до чернодробна трансплантация при фиксирани дози абакавир, долутегравир и 

ламивудин. Препоръчва се мониториране за хепатотоксичност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.2 Реакции на свръхчувствителност
Докладвани са реакции на свръхчувствителност, които се характеризират с обрив, конституционални находки и 
понякога органна дисфункция, включително увреждане на черния дроб. Събитията са докладвани при по-малко 
от 1% от пациентите, получаващи долутегравир във фаза 3 клинични проучвания. Незабавно спрете приема на 
таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и други подозрителни средства, ако се развият 
признаци или симптоми на реакции на свръхчувствителност (включително, но не само, тежък обрив или обрив, 
придружен от треска, общо неразположение, умора, мускулни или ставни болки, мехури или пикаене на кожата, 
орални мехури или лезии, конюнктивит, оток на лицето, хепатит, еозинофилия, ангиоедем, затруднено дишане). 
Клиничното състояние, включително чернодробните аминотрансферази, трябва да се проследява и да се започне 
подходяща терапия. Забавяне при спиране
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лечението с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид или други подозрителни средства 
след появата на свръхчувствителност може да доведе до животозастрашаваща реакция. Таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид са противопоказани при пациенти, които са имали предишна реакция на 
свръхчувствителност към долутегравир.

5.3 Риск от нежелани реакции или загуба на вирусологичен отговор поради лекарствени взаимодействия 

Едновременната употреба на таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и други лекарства може да 

доведе до известни или потенциално значими лекарствени взаимодействия, някои от които могат да доведат до[вижте 
Противопоказания (4), Лекарствени взаимодействия (7.3)]:

• Загуба на терапевтичния ефект на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид 
и възможно развитие на резистентност.

• Възможни клинично значими нежелани реакции от по-големи експозиции на съпътстващи 
лекарства.

За съпътстващи лекарства, при които взаимодействието може да бъде смекчено, моля, вижте Таблица 3 за стъпки 
за предотвратяване или управление на тези възможни и известни значими лекарствени взаимодействия, 
включително препоръки за дозиране. Обмислете възможността за лекарствени взаимодействия преди и по време 
на терапия с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид; прегледайте съпътстващите 
лекарства по време на терапия с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид; и проследяване 
на нежеланите реакции, свързани със съпътстващите лекарства.

5.4 Тежка остра екзацербация на хепатит В при пациенти, коинфектирани с HIV-1 и HBV

Пациенти с HIV-1 трябва да бъдат тествани за наличие на хроничен хепатит B вирус (HBV) преди започване 
на антиретровирусна терапия[вижте Дозировка и приложение (2.1)].

Тежки остри екзацербации на хепатит B (напр. чернодробна декомпенсация и чернодробна недостатъчност) са докладвани 

при пациенти, които са коинфектирани с HIV-1 и HBV и са преустановили употребата на продукти, съдържащи тенофовир 

дизопроксил фумарат (TDF), и могат да се появят при прекратяване на лечението с долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 

алафенамид таблетки. Пациенти, коинфектирани с HIV-1 и HBV, които преустановят приема на таблетките долутегравир, 

емтрицитабин и тенофовир алафенамид, трябва да бъдат внимателно наблюдавани с клинично и лабораторно 

проследяване най-малко няколко месеца след спиране на лечението. Ако е подходящо, може да се наложи започване на 

терапия срещу хепатит В, особено при пациенти с напреднало чернодробно заболяване или цироза, тъй като 

екзацербацията на хепатита след лечението може да доведе до чернодробна декомпенсация и чернодробна 

недостатъчност.

5.5 Синдром на имунна реконституция
Съобщава се за синдром на имунна реконституция при пациенти, лекувани с комбинирана 
антиретровирусна терапия, включително долутегравир и FTC, два компонента на долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид таблетки. По време на началната фаза на комбинирано 
антиретровирусно лечение, пациентите, чиято имунна система реагира, могат да развият възпалителен 
отговор към индолентни или остатъчни опортюнистични инфекции (като напр.Mycobacterium avium 
инфекция, цитомегаловирус,Pneumocystis jiroveciiпневмония [PCP] или туберкулоза), което може да наложи 
допълнителна оценка и лечение.
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Автоимунни нарушения (като болест на Грейвс, полимиозит и синдром на Guillain-Barré) също се 
съобщават в условията на възстановяване на имунната система; обаче времето до началото е по-
променливо и може да настъпи много месеци след започване на лечението.

5.6 Новопоявило се или влошаващо се бъбречно увреждане
Бъбречно увреждане, включително случаи на остра бъбречна недостатъчност и 
синдром на Фанкони (бъбречно тубулно увреждане с тежка хипофосфатемия), се 
съобщава при употребата на пролекарства на тенофовир както при 
токсикологични проучвания при животни, така и при проучвания при хора. В 
клинични проучвания на FTC + TAF с кобицистат (COBI) плюс елвитегравир (EVG), 
няма случаи на синдром на Fanconi или проксимална бъбречна тубулопатия 
(PRT). В клинични изпитвания на FTC + TAF с EVG + COBI при нелекувани пациенти 
и при пациенти с вирусно потискане, преминали към FTC + TAF с EVG + COBI с 
eGFRs по-големи от 50 mL в минута, бъбречни сериозни нежелани реакции или 
прекъсвания поради бъбречни нежелани реакции се срещат при по-малко от 1% 
от участниците, лекувани с FTC + TAF с EVG + COBI.[вижте Нежелани реакции (6.1)]. 
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид не се 
препоръчват при пациенти с изчислен креатининов клирънс под 30 mL в минута, 
тъй като данните за тази популация са недостатъчни.

Пациенти, приемащи пролекарства на тенофовир с увредена бъбречна функция и тези, приемащи нефротоксични 

средства, включително нестероидни противовъзпалителни средства, са изложени на повишен риск от развитие на 

свързани с бъбреците нежелани реакции.

Приблизителният креатининов клирънс, глюкозата в урината и протеинът в урината трябва да бъдат оценени преди 

започване на терапия с таблетки с долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и трябва да бъдат наблюдавани 

по време на лечението при всички пациенти. Серумният фосфор трябва да се проследява при пациенти с хронично 

бъбречно заболяване, тъй като тези пациенти са изложени на по-голям риск от развитие на синдром на Fanconi на 

пролекарства на тенофовир. Прекратете приема на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид при 

пациенти, които развиват клинично значимо намаление на бъбречната функция или данни за синдром на Фанкони.

5.7 Лактатна ацидоза и тежка хепатомегалия със стеатоза
Лактатна ацидоза и тежка хепатомегалия със стеатоза, включително фатални случаи, са докладвани при употребата 
на нуклеозидни аналози, включително емтрицитабин, компонент на таблетките долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид, и тенофовир DF, друго пролекарство на тенофовир, самостоятелно или в комбинация други 
антиретровирусни лекарства. Лечението с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид трябва да 
бъде преустановено при всеки пациент, който развие клинични или лабораторни находки, предполагащи лактатна 
ацидоза или изразена хепатотоксичност (която може да включва хепатомегалия и стеатоза дори при отсъствие на 
значително повишаване на трансаминазите).

6
Следните сериозни нежелани лекарствени реакции се обсъждат в други раздели на етикетирането:

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

• Хепатотоксичност[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.1)].

• Реакции на свръхчувствителност[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].
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• Тежка остра екзацербация на хепатит В[вижте предупреждения в кутия и предупреждения и 
предпазни мерки (5.4)].

• Синдром на имунната реконституция[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.5)].

• Ново начало или влошаващо се бъбречно увреждане[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.6)].

• Лактатна ацидоза и тежка хепатомегалия със стеатоза[вижте Предупреждения и предпазни мерки
(5.7)].

6.1 Опит от клинични изпитвания
Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, 

наблюдавана в клиничните изпитвания на лекарство (или лекарство, прилагано в различни комбинации с друга 

съпътстваща терапия), не може да се сравнява директно с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство (или 

лекарство, прилагано в същата или различна комбинирана терапия) и може да не отразява честотата, наблюдавана на 

практика.

Долутегравир:Опит от клинични изпитвания при възрастни субекти:Нелекувани субекти: Оценката на 
безопасността на долутегравир при пациенти, заразени с HIV-1, които не са лекувани, се основава на 
анализите на данните от 2 международни, многоцентрови, двойно-слепи проучвания, SPRING-2 (ING113086) 
и SINGLE (ING114467).

В SPRING-2 822 субекта бяха рандомизирани и получиха най-малко 1 доза долутегравир 50 mg веднъж 
дневно или ралтегравир 400 mg два пъти дневно, и двете в комбинация с лечение с фиксирана доза двоен 
нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NRTI) (или фиксирана доза абакавир сулфат и 
ламивудин [EPZICOM®] или фиксирана доза емтрицитабин/тенофовир DF [TRUVADA®]). Имаше 808 субекта, 
включени в анализите за ефикасност и безопасност. През 96 седмици процентът на нежеланите събития, 
довели до прекратяване, е 2% и в двете рамена на лечение.

В SINGLE, 833 субекта бяха рандомизирани и получиха поне 1 доза долутегравир 50 mg с фиксирана доза 
абакавир сулфат и ламивудин (EPZICOM) веднъж дневно или фиксирана доза ефавиренц/емтрицитабин/
тенофовир DF (ATRIPLA®) веднъж дневно (проучвателното лечение е заслепено през седмица 96 и отворено 
от седмица 96 до седмица 144). В продължение на 144 седмици честотата на нежеланите събития, водещи до 
прекратяване на лечението, е 4% при пациенти, получаващи долутегравир 50 mg веднъж дневно + 
фиксирана доза абакавир и ламивудин (EPZICOM) и 14% при пациенти, получаващи фиксирана доза 
ефавиренц/емтрицитабин/тенофофовир LAPDF ) веднъж дневно.

Нежеланите реакции, възникнали при лечението (ARs) с умерен до тежък (степен 2 до 4) 
интензитет, наблюдаван при най-малко 2% от пациентите в рамена на лечение с долутегравир в 
SPRING-2 или SINGLE са безсъние (3%), главоболие (2%) и умора (2%).

В допълнение, безсъние от степен 1   е докладвано от 1% и по-малко от 1% от субектите, получаващи 
съответно долутегравир и ралтегравир в SPRING-2; докато при SINGLE процентите са били съответно 
7% и 4% за долутегравир и фиксирана доза ефавиренц/емтрицитабин/тенофовир DF (ATRIPLA). Тези 
събития не са ограничаващи лечението.

По-рядко срещани нежелани реакции, наблюдавани при проучвания, които не са лекувани и са 
изпитвали лечение: Следните AR са се появили при по-малко от 2% от нелекувани или лекувани
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субекти, получаващи долутегравир в комбиниран режим във всяко едно изпитване. Тези събития са 
включени поради тяхната сериозност и оценка на потенциалната причинно-следствена връзка.

Стомашно-чревни нарушения: коремна болка, коремен дискомфорт, метеоризъм, болка в горната част на корема, 
повръщане.

Хепатобилиарни нарушения: Хепатит.

Мускулно-скелетни нарушения: миозит.

Психични разстройства: суицидни мисли, опити, поведение или завършване. Тези събития са 
наблюдавани предимно при лица с предшестваща анамнеза за депресия или друго психиатрично 
заболяване.

Бъбречни и пикочни нарушения: Бъбречно увреждане.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан: Сърбеж.

Лабораторни аномалии: Нелекувани субекти: избрани лабораторни аномалии (степени 2 до 4) с влошаваща се 
степен спрямо изходното ниво и представляващи най-лошата степен на токсичност при поне 2% от субектите са 
представени в Таблица 1. Средната промяна спрямо изходното ниво, наблюдавана за избрани стойности на 
липидите е представена в таблица 2.

Маса 1. Избрани лабораторни аномалии (от 2 до 4 степени) при нелекувани 
пациенти през ПРОЛЕТ-2 (Анализ на седмица 96)

ПРОЛЕТ-2
Долутегравир

50 мг
Веднъж дневно

+ 2 NRTIs
(n = 403)

Ралтегравир
400 mg два пъти дневно

+ 2 NRTIs
(n = 405)

Лабораторен параметър
Предпочитан срок

ALT
Степен 2 (> 2,5 до 5,0 x ULN) 4% 4%
Степен 3 до 4 (> 5,0 x ULN) 2% 2%

AST
Степен 2 (> 2,5 до 5,0 x ULN) 5% 3%
Степен 3 до 4 (> 5,0 x ULN) 3% 2%

Общ билирубин
2 степен (1,6 до 2,5 x ULN) 3% 2%
Степен 3 до 4 (> 2,5 x ULN) < 1% < 1%

Креатин киназа
2 степен (6,0 до 9,9 x ULN) 2% 5%
Степен 3 до 4 (≥ 10,0 x ULN) 7% 4%

Хипергликемия
Степен 2 (126 до 250 mg/dL) 6% 6%
Степен 3 (> 250 mg/dL) < 1% 2%
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липаза
Степен 2 (> 1,5 до 3,0 x ULN) 7% 7%
Степен 3 до 4 (> 3,0 x ULN) 2% 5%

Общо неутрофили
2 степен (0,75 до 0,99 x 109) 4% 3%
Оценка от 3 до 4 (< 0,75 x 109) 2% 2%

Таблица 2. Средна промяна спрямо изходното ниво в липидните стойности на гладно при нелекувани 

пациенти през ПРОЛЕТ-2 (Анализ на седмица 96а)

ПРОЛЕТ-2
Долутегравир

50 мг
Веднъж дневно

+ 2 NRTIs
(n = 403)

Ралтегравир
400 мг

Два пъти на ден

+ 2 NRTIs
(n = 405)

Лабораторен параметър
Предпочитан срок

Холестерол (mg/dL) 8.1 10.1
HDL холестерол
(мг/дл)

2.0 2.3

LDL холестерол
(мг/дл)

5.1 6.1

Триглицериди (mg/dL) 6.7 6.6
а Субектите, приемащи липиди-понижаващи средства на изходното ниво, бяха изключени от тези анализи 

(19 субекта във всяка ръка в SPRING-2. Деветдесет и четири субекта започнаха липидо-понижаващи 

средства след изходното ниво; последните им стойности на гладно по време на лечение (преди започване 

на агент) са използвани независимо дали са спрели лекарството (SPRING-2: долутегравир n = 9, ралтегравир 

n = 13).

Съпътстваща инфекция с вируса на хепатит В и/или хепатит С: Във фаза 3 
изпитвания, субекти с коинфекция на хепатит В и/или С вируса бяха разрешени да се 
включат при условие, че изходните чернодробни химични тестове не надвишават 5 
пъти горната граница на нормата. Като цяло профилът на безопасност при пациенти 
с коинфекция с хепатит B и/или C е подобен на този, наблюдаван при пациенти без 
коинфекция с хепатит B или C, въпреки че честотата на AST и ALT аномалии са по-
високи в подгрупата с хепатит B и/или коинфекция с вирус C за всички групи на 
лечение. Аномалии на ALT от степен 2 до 4 при ко-инфектирани хепатит В и/или С в 
сравнение с моноинфектирани с HIV субекти, получаващи долутегравир, са 
наблюдавани при 18% срещу 3% при доза от 50 mg веднъж дневно и 13% срещу 8% 
при дозата от 50 mg два пъти дневно. [вижте Предупреждения и предпазни мерки 
(5.1)].

Промени в серумния креатинин: Доказано е, че долутегравир повишава серумния креатинин поради 
инхибиране на тубулната секреция на креатинин, без да засяга бъбречната гломерулна функция[виж 
Клинична фармакология (12.2)]. Увеличенията на серумния креатинин се наблюдават през първите 4 
седмици от лечението и остават стабилни през 96 седмици. При нелекувани лица, средна промяна от 
изходното ниво от 0,15 mg/dL (диапазон: -0,32 mg/dL до 0,65 mg/dL) се наблюдава след

9

Референтен номер: 4219844



96 седмици лечение. Повишаването на креатинина е сравнимо с фоновите NRTIs и е 
сходно при пациенти с опит в лечението.

Опит от клинични изпитвания при педиатрични пациенти:IMPAACT P1093 е текущо многоцентрово, открито, 
несравнително проучване на приблизително 160 HIV-1-инфектирани педиатрични субекта на възраст от 4 седмици 
до по-малко от 18 години, от които 46 лекувани, нелекувани от INSTI пациенти на възраст от 6 до по-малко от 
Записани са 18 години[вижте Използване в специфични популации (8.4) и Клинични проучвания (14.2)].

Профилът на нежеланите реакции е подобен на този при възрастни. AR от степен 2, съобщени от повече от един 
субект, са намален брой на неутрофилите (n = 3) и диария (n = 2). Няма съобщени AR от степен 3 или 4, свързани с 
лекарства. Никакви ARs не са довели до прекратяване.

Лабораторните аномалии от степен 3 или 4, съобщени при повече от един субект, са повишен общ 
билирубин (n = 3) и намален брой на неутрофилите (n = 2). Промените в средния серумен креатинин са 
подобни на тези, наблюдавани при възрастни.

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:Нежелани реакции при клинични изпитвания на FTC + TAF 
с EVG + COBI при нелекувани възрастни с HIV-1 инфекция:В обединени 48-седмични проучвания на 
нелекувани с антиретровирусно лечение възрастни пациенти, най-честата нежелана реакция при 
пациенти, лекувани с FTC + TAF с EVG + COBI (N = 866) (честота по-голяма или равна на 10%, всички 
степени) е гадене (10%). В тази терапевтична група 0,9% от субектите са прекратили FTC + TAF с EVG + 
COBI поради нежелани събития по време на 48-седмичния период на лечение[вижте клинични 
проучвания (14)]. Профилът на безопасност е подобен при вирусологично потиснати възрастни с HIV-1 
инфекция, които са преминали на FTC + TAF с EVG + COBI (N = 799). Възрастни субекти, които не са 
лекувани с антиретровирусно лечение с FTC + TAF с EVG + COBI, са имали средни увеличения от 30 mg/
dL на общия холестерол, 15 mg/dL на LDL холестерола, 7 mg/dL на HDL холестерола и 29 mg/dL на 
триглицеридите след 48 седмици употреба.

Бъбречни лабораторни изследвания: В две 48-седмични проучвания при нелекувани с антиретровирусно лечение 
възрастни, заразени с HIV-1, лекувани с FTC + TAF с EVG + COBI (N = 866) със среден изходен eGFR от 115 mL в минута, 
средният серумен креатинин се е увеличил с 0,1 mg на dL от изходното ниво до седмица 48. Средното съотношение 
протеин/креатинин в урината (UPCR) е 44 mg на грам на изходно ниво и на седмица 48. В 48-седмично проучване 
при вирусологично потиснати лекувани с TDF възрастни, които са преминали към FTC
+ TAF с EVG + COBI (N = 959) със среден изходен eGFR от 112 mL в минута, средният серумен креатинин беше 
подобен на изходното ниво и средният UPCR беше 61 mg на грам на изходно ниво и 46 mg на грам на 48-та 
седмица. 24-седмично проучване при възрастни с бъбречно увреждане (изходен eGFR 30 до 69 mL в минута), 
които са получавали FTC + TAF с EVG + COBI (N = 248), средният серумен креатинин е 1,5 mg на dL както на 
изходно ниво, така и на 24-та седмица. UPCR беше 161 mg на грам на изходно ниво и 93 mg на грам на 24-та 
седмица.

Ефекти върху костната минерална плътност: В обединения анализ на две 48-седмични проучвания на възрастни лица, 

нелекувани с антиретровирусно лечение, заразени с HIV-1, костната минерална плътност (BMD) от изходното ниво до 48-та 

седмица беше оценена чрез двуенергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA). Средната КМП намалява от изходно ниво до 

седмица 48 -1,30% с FTC + TAF с EVG + COBI в лумбалния гръбначен стълб и -0,66% в тазобедрената става. Намаляване на КМП 

от 5% или повече в лумбалния гръбначен стълб е наблюдавано при 10% от
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FTC + TAF с EVG + COBI теми. Намаляване на КМП от 7% или повече на шийката на бедрената кост е 
наблюдавано при 7% от FTC + TAF с EVG + COBI субекти. Дългосрочното клинично значение на тези 
промени в КМП не е известно. Счупвания (с изключение на пръстите на ръцете и краката) са 
докладвани при 7 (0,8%) субекта в групата FTC + TAF с EVG + COBI.

При 799 вирусологично потиснати възрастни субекти, лекувани с TDF, които преминаха на FTC + TAF с EVG + COBI, 
на седмица 48 средната КМП се повишава (1,86% лумбален гръбначен стълб, 1,95% общо тазобедрена става). 
Намаляване на КМП от 5% или повече в лумбалния гръбначен стълб се наблюдава при 1% от FTC + TAF с EVG
+ COBI предмети. Намаляване на КМП от 7% или повече на шийката на бедрената кост е наблюдавано 
при 1% от FTC + TAF с EVG + COBI субекти.

Нежелани реакции при клинични изпитвания при педиатрични пациенти с HIV-1 инфекция:В 24-седмично открито 
проучване на 23 нелекувани с антиретровирусно лечение с HIV-1 педиатрични субекти на възраст от 12 до по-малко 
от 18 години (с тегло най-малко 35 kg), които са получавали FTC + TAF с EVG + COBI, безопасността на тази 
комбинация беше подобна на тази при възрастни. Сред тези педиатрични субекти средната КМП се е увеличила от 
изходното ниво до 24-та седмица, +1,7% за лумбалния гръбначен стълб и +0,8% за цялото тяло без главата. Средните 
промени от изходните Z-резултати на КМП са -0,10 за лумбалния гръбначен стълб и
- 0,11 за цялото тяло без глава на 24-та седмица. Двама субекта са имали значителна (повече от 4%) загуба на КМП на лумбалния 

гръбначен стълб на 24-та седмица.

6.2 Постмаркетингов опит
В допълнение към нежеланите реакции, съобщени от клинични изпитвания, по време на постмаркетинговата 
употреба са установени следните нежелани реакции. Тъй като тези реакции се съобщават доброволно от популация 
с несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната честота или да се установи причинно-
следствена връзка с експозицията на лекарството.

Долутегравир:Хепатобилиарни нарушения:Остра чернодробна недостатъчност, хепатотоксичност.

Мускулно-скелетна:Артралгия, миалгия.

психиатрична:тревожност.

7
7.1 Ефект на долутегравир върху фармакокинетиката на други средства
Инвитродолутегравир инхибира бъбречните транспортери на органични катиони OCT2 (IC50= 1,93 микроМ) и 
транспортер за екструдиране на множество лекарства и токсини (MATE) 1 (IC50= 6,34 микроМ).In vivoдолутегравир 
инхибира тубулната секреция на креатинин чрез инхибиране на OCT2 и потенциално MATE1. Долутегравир може да 
повиши плазмените концентрации на лекарства, елиминирани чрез OCT2 или MATE1 (дофетилид и метформин, 
Таблица 3)[вижте Противопоказания (4) и Лекарствени взаимодействия (7.3)].

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Инвитродолутегравир инхибира базолатералните бъбречни транспортери, органичен анионен 
транспортер (OAT) 1 (IC50= 2,12 микроМ) и OAT3 (IC50= 1,97 микроМ). Въпреки това,in vivoдолутегравир не 
променя плазмените концентрации на тенофовир или пара-аминохипурат, субстрати на OAT1 и OAT3.
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Инвитродолутегравир не инхибира (IC50повече от 50 микроМ) следното: цитохром P450 (CYP)1A2, 
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A, уридин дифосфат (UDP)-glucuronosyl P-
T2ACOUG7-T2ACOUG7-T2ACOUG7 gp), протеин за устойчивост на рак на гърдата (BCRP), помпа за износ 
на жлъчна сол (BSEP), органичен анионен транспортен полипептид (OATP)1B1, OATP1B3, OCT1, протеин 
с множествена лекарствена резистентност (MRP)2 или MRP4.Инвитродолутегравир не индуцира CYP1A2, 
CYP2B6 или CYP3A4. Въз основа на тези данни и резултатите от проучванията за лекарствени 
взаимодействия, не се очаква долутегравир да повлияе на фармакокинетиката на лекарства, които са 
субстрати на тези ензими или транспортери.

При проучвания за лекарствени взаимодействия долутегравир не е имал клинично значим ефект върху 
фармакокинетиката на следните лекарства: даклатасвир, тенофовир, метадон, мидазолам, рилпивирин и 
перорални контрацептиви, съдържащи норгестимат и етинил естрадиол. Използвайки сравнения на кръстосани 
проучвания с исторически фармакокинетични данни за всяко взаимодействащо лекарство, изглежда, че 
долутегравир не повлиява фармакокинетиката на следните лекарства: атазанавир, дарунавир, ефавиренц, 
етравирин, фосампренавир, лопинавир, ритонавир и боцепревир.

7.2 Ефект на други агенти върху фармакокинетиката на долутегравир или емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид
Долутегравир:Долутегравир, един от компонентите на таблетките долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид, се метаболизира от UGT1A1 с известен принос от CYP3A. Долутегравир също е 
субстрат на UGT1A3, UGT1A9, BCRP и P-gpинвитро. Лекарствата, които индуцират тези ензими и 
транспортери, могат да намалят плазмената концентрация на долутегравир и да намалят 
терапевтичния ефект на долутегравир.

Едновременното приложение на долутегравир и други лекарства, които инхибират тези ензими, може да повиши 

плазмената концентрация на долутегравир.

Етравирин значително намалява плазмените концентрации на долутегравир, но ефектът на етравирин е смекчен от 
едновременното приложение на лопинавир/ритонавир или дарунавир/ритонавир и се очаква да бъде смекчен от 
атазанавир/ритонавир (Таблица 3)[вижте Лекарствени взаимодействия (7.3) и Клинична фармакология (12.3)].

Инвитродолутегравир не е субстрат на OATP1B1 или OATP1B3.

Въз основа на резултатите от проучванията за лекарствени взаимодействия, следните лекарства могат да се 
прилагат едновременно с долутегравир без коригиране на дозата: атазанавир/ритонавир, лопинавир/
ритонавир, дарунавир/ритонавир, даклатасвир, боцепревир, елбасвир/гразопревир, метадон, мидазолам, 
ометразолам, съдържащ ометразолам и етинил естрадиол, преднизон, рифабутин, рилпивирин и 
софосбувир/велпатасвир[виж Клинична фармакология (12.3)].

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:TAF, един от компонентите на таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид, е субстрат на P-gp, BCRP, OATP1B1 и OATP1B3. Лекарства, които 
силно влияят на активността на P-gp и BCRP, могат да доведат до промени в абсорбцията на TAF (вж. Таблица 
3). Очаква се лекарства, които индуцират P-gp активност, да намалят абсорбцията на TAF, което води до 
намалена плазмена концентрация на TAF, което може да доведе до загуба на терапевтичния ефект на 
таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и развитие на резистентност.
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Едновременното приложение на таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид с 
други лекарства, които инхибират P-gp и BCRP, може да повиши абсорбцията и плазмената 
концентрация на TAF. TAF не е инхибитор на CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 или 
UGT1A1. TAF е слаб инхибитор на CYP3Aинвитро. TAF не е инхибитор или индуктор на CYP3Ain vivo.

Въз основа на проучвания за лекарствени взаимодействия, проведени с компонентите на емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид, не са наблюдавани и не се очакват клинично значими лекарствени взаимодействия, 
когато емтрицитабин и тенофовир алафенамид се комбинират със следните антиретровирусни средства: 
атазанавир с ритонавир или кобицистат, дарунавир или кобицистат, долутегравир, ефавиренц, ледипасвир, 
лопинавир/ритонавир, маравирок, невирапин, ралтегравир, рилпивирин и софосбувир. Не са наблюдавани и 
не се очакват клинично значими лекарствени взаимодействия, когато емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид се комбинират със следните лекарства: бупренорфин, итраконазол, кетоконазол, лоразепам, 
метадон, мидазолам, налоксон, норбупренорфин/тенофовир алафенамид, серебрилетрадилин и 
серебрилетрадилин.

7.3 Установени и други потенциално значими лекарствени взаимодействия
Не са провеждани проучвания за лекарствени взаимодействия с долутегравир и фиксирана доза 
емтрицитабин и тенофовир алефенамид или с комбинацията с фиксирана доза и от трите компонента.

Информация относно потенциалните лекарствени взаимодействия с долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид (Таблица 3) е предоставена по-долу.

Тези препоръки се основават или на изпитвания за лекарствени взаимодействия, или на прогнозирани 
взаимодействия поради очакваната степен на взаимодействие и потенциал за сериозни нежелани събития или 
загуба на ефикасност[вижте Противопоказания (4) и Клинична фармакология (12.3)].

Таблица 3. Установени и други потенциално значими лекарствени взаимодействия за долутегравир, 

емтрицитабин и тенофовир алафенамид: Промени в дозата могат да бъдат препоръчани въз 

основа на проучвания за лекарствени взаимодействия или прогнозирани взаимодействия

Влияе на
Концентрация на

Долутегравир, TAF
и/или

Съпътстващо лекарство

Съпътстващо лекарство

клас:
Име на лекарството Клиничен коментар

Антиаритмично:
Дофетилид

↑ Дофетилид Едновременното приложение е 
противопоказано с таблетки долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид[виж 
Противопоказания (4)].

Антимикобактериални средства:

Рифабутин
Рифампин
Рифапентин

↓ TAF Едновременното приложение на таблетки 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид с рифабутин, рифампин или 
рифапентин не се препоръчва.

Ненуклеозиден обрат ↓ Долутегравир Употреба на долутегравир, емтрицитабин и
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инхибитор на транскриптаза:

Етравирина

тенофовир алафенамид таблетки с етравирин 
без едновременно приложение на атазанавир/
ритонавир, дарунавир/ритонавир или 
лопинавир/ритонавир не е
препоръчва се.

Ненуклеозиден обрат
инхибитор на транскриптаза:

Ефавиренца

↓Долутегравир Коригирайте дозата на долутегравир до 50 mg 
два пъти дневно. Трябва да се вземе 
допълнителна доза от 50 mg долутегравир, 
разделена с 12 часа от таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

Ненуклеозиден обрат
инхибитор на транскриптаза:

невирапин

↓ Долутегравир Избягвайте едновременното приложение с 
таблетки долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид, тъй като няма 
достатъчно данни за дозиране
препоръки.

Протеазен инхибитор:

Фозампренавир/ритонавира

↓ Долутегравир Коригирайте дозата на долутегравир до 50 mg 
два пъти дневно. Трябва да се вземе 
допълнителна доза от 50 mg долутегравир, 
разделена на 12 часа от долутегравир,
емтрицитабин и тенофовир алафенамид 
таблетки.

Други агенти
Карбамазепина ↓ Долутегравир Трябва да се вземе допълнителна доза от 

50 mg долутегравир, разделена на 12 часа 
от долутегравир,
емтрицитабин и тенофовир алафенамид 
таблетки; обаче, употребата с таблетки 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид не се препоръчва поради TAF 
компонента.

Карбамазепин
Окскарбазепин
Фенитоин
Фенобарбитал

↓ Долутегравир
↓ TAF

Помислете за алтернативни антиконвулсанти.

жълт кантарион (Hypericum 
perforatum)

↓ Долутегравир
↓ TAF

Не се препоръчва едновременното приложение 
на таблетки долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид с жълт кантарион.

Лекарства, съдържащи
поливалентни катиони (напр. 

Mg или Al):

Антиациди, съдържащи катиониа

или лаксативи

сукралфат
Буферирани лекарства

↓ Долутегравир Прилагайте таблетки долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид 2 
часа преди или 6 часа след приема на 
лекарства, съдържащи поливалентни 
катиони.
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Орални добавки с калций 

или желязо, включително

мултивитамини, съдържащи 

калций или желязоа

↓ Долутегравир Прилагайте таблетки долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид 2 
часа преди или 6 часа след приема на 
добавки, съдържащи калций или желязо. 
Алтернативно, долутегравир,
емтрицитабин и тенофовир алафенамид 
таблетки и добавки, съдържащи калций или 
желязо, могат да се приемат заедно с храна.

Метформина ↑ Метформин При едновременна употреба ограничете 
общата дневна доза метформин до 1000 mg 
или при започване на метформин или 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид таблетки. При спиране на 
таблетките долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид, дозата на метформин 
може да изисква корекция. Мониторинг на 
кръвната захар при започване
препоръчва се едновременна употреба и след 
спиране на таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

а Вижте Клинична фармакология (12.3) Таблица 8 или Таблица 9 за степента на взаимодействие.

7.4 Лекарства, засягащи бъбречната функция
Тъй като FTC и тенофовир се екскретират предимно от бъбреците чрез комбинация от гломерулна филтрация и 
активна тубулна секреция, едновременното приложение на таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид с лекарства, които намаляват бъбречната функция или се конкурират за активна тубулна секреция, 
може да повиши концентрациите на FTC, тенофовир, и други лекарства, които се елиминират чрез бъбреците и 
това може да увеличи риска от нежелани реакции. Някои примери за лекарства, които се елиминират чрез активна 
тубулна секреция, включват, но не се ограничават до, ацикловир, цидофовир, ганцикловир, валацикловир, 
валганцикловир, аминогликозиди (напр. гентамицин) и високи дози или множество НСПВС[вижте Предупреждения 
и предпазни мерки (5.6)].

8
8.1 Бременност
Резюме на риска:Няма достатъчно данни при хора за употребата на таблетки долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид по време на бременност, за да се информира за свързан с лекарството риск от вродени 
дефекти и спонтанен аборт. Употребата на тенофовир алафенамид (TAF) при жени по време на бременност не е 
оценена; въпреки това, употребата на емтрицитабин (FTC) по време на бременност е оценена при ограничен брой 
жени, както е докладвано в Регистъра за антиретровирусна бременност (APR). Предвид ограничения брой 
бременности, изложени на схеми на базата на долутегравир, съобщени на APR, не могат да се направят 
окончателни заключения относно безопасността на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид по време на бременност и непрекъснатото наблюдение продължава през APR. Основният процент за 
големи вродени дефекти в САЩ референтната популация на програмата за вродени дефекти на Metropolitan Atlanta 
(MACDP) е 2,7%. Изчислената фонова честота на спонтанен аборт при клинично признати бременности в общото 
население на САЩ е 15% до 20%.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ
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Долутегравир: При проучвания за репродукция при животни не са наблюдавани доказателства за неблагоприятни 
резултати от развитието на долутегравир[виж данни]. По време на органогенезата при плъхове и зайци, 
системните експозиции (AUC) на долутегравир са по-малки от (зайци) и приблизително 27 пъти (плъхове) от 
експозицията при хора при максималната препоръчвана доза за хора (MRHD). В проучване за пре/постнатално 
развитие при плъхове системната експозиция (AUC) на майката на долутегравир е приблизително 27 пъти по-
висока от експозицията при хора при MRHD.

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:При проучвания върху животни не са наблюдавани неблагоприятни 
ефекти върху развитието, когато компонентите на емтрицитабин и тенофовир алафенамид се прилагат 
поотделно през периода на органогенезата при експозиции 60 и 108 пъти (съответно при мишки и зайци) 
експозиция на FTC и при експозиция, равна на или 53 пъти (съответно плъхове и зайци) експозицията на TAF 
при препоръчителната дневна доза емтрицитабин и тенофовир алафенамид[виж данни (8.1)]. По същия 
начин не са наблюдавани неблагоприятни ефекти върху развитието, когато FTC е прилаган на мишки по 
време на кърмене при експозиции до приблизително 60 пъти по-високи от експозицията при 
препоръчваната дневна доза емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Не са наблюдавани нежелани реакции 
при потомството, когато TDF е бил прилаган по време на кърмене при експозиции на тенофовир 
приблизително 14 пъти по-високи от експозицията при препоръчителната дневна доза на емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид.

Данни:Човешки данни:емтрицитабин: Въз основа на проспективни доклади до APR до юли 2015 г. за 
2933 експозиции на схеми, съдържащи FTC по време на бременност (включително 1984 експонирани 
през първия триместър и 949 изложени през втория/третия триместър), няма разлика между FTC и 
общите вродени дефекти в сравнение с процент на фонови вродени дефекти от 2,7% в референтната 
популация на САЩ на MACDP. Разпространението на вродените дефекти при живородени е 2,4% (95% CI: 
1,7% до 3,1%) при експозиция в първия триместър на схеми, съдържащи FTC, и 2,1% (95% CI: 1,3% до 
3,2%) при второ/трето триместър излагане на режими, съдържащи FTC.

Данни за животни:Долутегравир: Долутегравир се прилага перорално в доза до 1000 mg на kg дневно на бременни 
плъхове и зайци в дните на бременността от 6 до 17 и от 6 до 18, съответно, както и на плъхове на 6-тия 
гестационен ден до 20-ти ден на кърмене/следродилна бременност. Няма нежелани реакции при ембрио-фетално 
(плъхове и зайци) или пре/постнатално (плъхове) развитие са наблюдавани до най-високата тествана доза. По 
време на органогенезата системните експозиции (AUC) на долутегравир при зайци са били по-ниски от 
експозицията при хора при MRHD, а при плъхове са били приблизително 27 пъти по-високи от експозицията при 
хора при MRHD. В проучването за пре/постнатално развитие при плъхове е наблюдавано намалено телесно тегло 
на развиващото се потомство по време на кърмене при токсична за майката доза (приблизително 27 пъти 
експозицията при хора при MRHD).

емтрицитабин: FTC се прилага перорално на бременни мишки (250 mg/kg/ден, 500 mg/kg/ден или 1000 
mg/kg/ден) и зайци (100 mg/kg/ден, 300 mg/kg/ден или 1000 mg /kg/ден) чрез органогенеза (съответно 
в дните на бременността 6 до 15 и 7 до 19). Не са наблюдавани значими токсикологични ефекти при 
проучвания за ембрио-фетална токсичност, проведени с FTC при мишки при експозиции (площ под 
кривата [AUC]) приблизително 60 пъти по-високи и при зайци при приблизително 108 пъти по-високи 
от тези при хора при препоръчителната дневна доза. В проучване за пре/постнатално развитие с FTC, 
на мишките са прилагани дози до 1000 mg/kg/ден; не са наблюдавани значими нежелани ефекти, 
пряко свързани с лекарството при потомството
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изложени ежедневно от преди раждането (в утробата) чрез сексуална зрялост при дневни експозиции (AUC) 
приблизително 60 пъти по-високи от експозициите при хора при препоръчителната дневна доза.

Тенофовир алафенамид: TAF се прилага перорално на бременни плъхове (25 mg/kg/ден, 100 mg/kg/ден или 
250 mg/kg/ден) и зайци (10 mg/kg/ден, 30 mg/kg/ден или 100 mg/ kg/ден) чрез органогенеза (съответно в 
дните на бременността 6 до 17 и 7 до 20). Не са наблюдавани неблагоприятни ембрио-фетални ефекти при 
плъхове и зайци при експозиции на TAF, приблизително подобни на (плъхове) и 53 (зайци) пъти по-високи от 
експозицията при хора при препоръчваната дневна доза емтрицитабин и тенофовир алафенамид. TAF бързо 
се превръща в тенофовир; Наблюдаваните експозиции на тенофовир при плъхове и зайци са 59 (плъхове) и 
93 (зайци) пъти по-високи от експозициите на тенофовир при хора при препоръчителната дневна доза. Тъй 
като TAF бързо се превръща в тенофовир и се наблюдава по-ниска експозиция на тенофовир при плъхове и 
мишки след прилагане на TAF в сравнение с приложението на тенофовир дизопроксил фумарат (TDF, друго 
пролекарство за тенофовир), проучване за пре/постнатално развитие при плъхове е проведено само с TDF. 
Дози до 600 mg/kg/ден се прилагат по време на кърмене; не са наблюдавани нежелани ефекти при 
потомството на 7-ия ден на бременността [и 20-ия ден на кърмене] при експозиции на тенофовир 
приблизително 14 [21] пъти по-високи от експозициите при хора при препоръчителната дневна доза 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

8.2 Кърмене
Резюме на риска:Центровете за контрол и превенция на заболяванията препоръчват майките, заразени 
с HIV-1, да не кърмят бебетата си, за да избегнат риска след раждането на предаване на HIV-1 инфекция.

Не е известно дали таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид влияят върху производството 
на мляко или имат ефект върху кърменото дете. Поради потенциала за (1) предаване на ХИВ-1 (при ХИВ-
отрицателни бебета), (2) развитие на вирусна резистентност (при ХИВ-позитивни бебета) и (3) нежелани реакции при 
кърмено бебе, подобни на тези, наблюдавани при възрастни, инструктирайте майките да не кърмят, ако приемат 
таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

Долутегравир: Не е известно дали долутегравир присъства в човешката кърма, повлиява производството 
на човешко мляко или има ефект върху кърменото бебе. Когато се прилага на кърмещи плъхове, 
долутегравир присъства в млякото[виж данни].

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:Доказано е, че FTC присъства в човешката кърма; не е 
известно дали TAF присъства в човешката кърма[виж данни (8.2)]. Доказано е, че тенофовир 
присъства в млякото на кърмещи плъхове и маймуни резус след приложение на TDF[виж данни 
(8.2)]. Не е известно дали TAF може да присъства в животинското мляко. Въпреки че не е известно 
дали TAF присъства в човешката кърма, е доказано, че FTC присъства в човешката кърма[виж 
Данни (8.2)].

Данни:Човешки данни:Емтрицитабин : Проби от майчино мляко, получени от пет майки, заразени с HIV-1, 
показват, че емтрицитабин присъства в човешкото мляко. Кърмещите бебета, чиито майки са лекувани с 
емтрицитабин, може да са изложени на риск от развитие на вирусна резистентност към емтрицитабин. 
Други рискове, свързани с емтрицитабин при кърмачета, кърмени от майки, лекувани с емтрицитабин, са 
неизвестни.
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Данни за животни:Долутегравир: Долутегравир е основният свързан с лекарството компонент, екскретиран в 
млякото на кърмещи плъхове след еднократна перорална доза от 50 mg на kg на 10-ия ден на кърменето, с 
концентрации в млякото до приблизително 1,3 пъти по-високи от плазмените концентрации на майката, 
наблюдавани 8 часа след дозата.

Тенофовир алафенамид: Проучвания при плъхове и маймуни показват, че тенофовир се секретира в 
млякото. Тенофовир се екскретира в млякото на кърмещи плъхове след перорално приложение на 
TDF (до 600 mg/kg/ден) при до приблизително 24% от средната плазмена концентрация при животни с 
най-висока доза на 11 ден на лактация[виж данни (8.1)]. Тенофовир се екскретира в млякото на 
кърмещи маймуни след еднократна подкожна (30 mg/kg) доза тенофовир в концентрации до 
приблизително 4% от плазмената концентрация, което води до експозиция (AUC) от приблизително 
20% от плазмената експозиция.

8.4 Педиатрична употреба

Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид трябва да се прилагат само при 
педиатрични пациенти с телесно тегло най-малко 40 kg, тъй като те са комбинация с фиксирана доза, която 
не може да се коригира. Безопасността и ефикасността са установени за отделните компоненти от тази 
тегловна група.

8.5 Гериатрична употреба

Долутегравир:Клиничните проучвания на долутегравир не включват достатъчен брой пациенти на възраст 65 и 
повече години, за да се определи дали те реагират по различен начин от по-младите пациенти. Като цяло, трябва да 
се внимава при прилагането на долутегравир при пациенти в напреднала възраст, което отразява по-голямата 
честота на намалена чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга 
лекарствена терапия[виж Клинична фармакология (12.3)].

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:В клинични проучвания 80 от 97-те участници на възраст 
65 и повече години са получили FTC + TAF и EVG + COBI. Не са наблюдавани разлики в безопасността 
или ефикасността между пациенти в напреднала възраст и възрастни между 18 и под 65 години.

8.6 Чернодробно увреждане
Не се препоръчва коригиране на дозата на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид при пациенти с леко (клас А по Child-Pugh) или умерено (клас B по Child-Pugh) чернодробно 
увреждане. Ефектът на тежкото чернодробно увреждане (клас C по Child-Pugh) върху фармакокинетиката на 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид не е проучван. Поради това таблетките 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алефенамид не се препоръчват за употреба при пациенти с тежко 
чернодробно увреждане[виж Клинична фармакология (12.3)].

8.7 Бъбречно увреждане
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид не се препоръчват при пациенти с 
тежко бъбречно увреждане (приблизителен креатининов клирънс под 30 mL на минута), тъй като 
таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са комбинация с фиксирана доза и 
отделните компоненти не могат да се коригират . Не се препоръчва коригиране на дозата на 
таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид при пациенти с
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леко или умерено бъбречно увреждане (приблизителен креатининов клирънс по-голям или равен 
на 30 mL в минута)[вижте Дозировка и приложение (2.3) и Клинична фармакология (12.3)].

10
Известно е специфично лечение на предозиране с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. 
Ако възникне предозиране, пациентът трябва да бъде наблюдаван и при необходимост да се прилага стандартно 
поддържащо лечение.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Долутегравир:Тъй като долутегравир се свързва силно с плазмените протеини, е малко вероятно той да бъде 
отстранен значително чрез диализа.

Емтрицитабин (FTC):Наличен е ограничен клиничен опит при дози, по-високи от препоръчваната доза 
FTC. В едно клинично фармакологично проучване, единични дози FTC 1200 mg (6 пъти 
препоръчителната доза от FTC) са приложени на 11 субекта. Не са докладвани тежки нежелани реакции. 
Ефектите от по-високи дози не са известни.

Лечението с хемодиализа премахва приблизително 30% от дозата на FTC за 3-часов период на диализа, 
започващ в рамките на 1,5 часа от дозирането на FTC (скорост на кръвния поток от 400 mL в минута и скорост 
на потока на диализата от 600 mL в минута). Не е известно дали FTC може да бъде отстранен чрез 
перитонеална диализа.

Тенофовир алафенамид (TAF):Наличен е ограничен клиничен опит при дози, по-високи от 
препоръчваната доза TAF. Единична доза от 125 mg TAF (5 пъти дозата TAF в комбинация от 200 mg/25 
mg фиксирана доза емтрицитабин и тенофовир алафенамид) е приложена на 48 здрави субекта; не са 
докладвани сериозни нежелани реакции. Ефектите от по-високи дози са неизвестни. Тенофовир се 
отстранява ефективно чрез хемодиализа с екстракционен коефициент приблизително 54%.

11
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са комбиниран продукт с фиксирана 
доза, съдържащ долутегравир (DTG), емтрицитабин (FTC) и тенофовир алафенамид (TAF), за перорално 
приложение.

ОПИСАНИЕ

• DTG, HIV INST.

• FTC, синтетичен нуклеозиден аналог на цитидин, е HIV нуклеозиден аналогов инхибитор на 
обратната транскриптаза (HIV NRTI).

• TAF, HIV NRTI, се преобразуваin vivoкъм тенофовир, ацикличен нуклеозид фосфонатен 
(нуклеотиден) аналог на аденозин 5′-монофосфат.

Всяка филмирана таблетка съдържа 52,6 mg долутегравир натрий, което е еквивалентно на 50 mg 
свободна киселина долутегравир, 200 mg FTC и 28,04 mg TAF, еквивалентно на 25 mg тенофовир 
алафенамид, и следните неактивни съставки: кросдиум, кроскармелозе монохидрат, магнезиев 
стеарат, манитол, микрокристална целулоза, полиетилен гликол, поливинилов алкохол, повидон, 
натриев нишестен гликолат (картофен), талк и титанов диоксид.
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Долутегравир:Химичното наименование на долутегравир натрий е натрий (4R,12aS)-N-[(2,4-
Дифлуоро бензил)карбамоил]-4-метил-6,8-диоксо-3,4,6,8,12,12a- хексахидро-2Н-пиридо 
[1',2':4,5]пиразино[2,1-b][1,3] оксазин-7-олат. Молекулната формула е C20Х18Ф2н3NaO5и 
молекулното тегло е 441,37 g на mol (като сол). Той има следната структурна формула:

Долутегравир натрий е бял до светложълт прах и е слабо разтворим във вода.

емтрицитабин:Химичното име на FTC е 4-Амино-5-флуоро-1-[(2R,5S)-2-(хидроксиметил)-1,3-
оксатиолан-5-ил]-2(1Н)-пиримидинон. FTC е (-)енантиомерът на тио аналог на цитидин, който се 
различава от другите аналози на цитидин по това, че има флуор на 5 позиция.

FTC има молекулна формула C8Х10FN3О3S и молекулно тегло 247,25 и има следната 
структурна формула:

FTC е бял до почти бял прах с разтворимост от приблизително 112 mg на mL във вода при 
25°C.

Тенофовир алафенамид:Химичното наименование на лекарственото вещество тенофовир алафенамид 
фумарат е 9-{(R)-2-[[(S)-{[(S)-1-(изопропоксикарбонил)етил]амино}фенокси-фосфинил]метокси] пропил}
аденин хеми фумарат.

Тенофовир алафенамид фумарат има молекулна формула C21Х29О5н6П•1/2 (C4Х4О4) и 
молекулно тегло 534,5 и има следната структурна формула:
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Тенофовир алафенамид фумарат е бял до почти бял прах или светлокафяв прах с 
разтворимост от 4,7 mg на mL във вода при 20°C.

12
12.1 Механизъм на действие
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са комбинация с фиксирана доза от 
антиретровирусни лекарства долутегравир (DTG), емтрицитабин (FTC) и тенофовир алафенамид (TAF) [виж 
микробиология (12.4)].

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.2 Фармакодинамика
Долутегравир:Ефекти върху електрокардиограмата:В рандомизирано, плацебо-контролирано, кръстосано 
проучване, 42 здрави субекта са получавали еднократна перорална доза плацебо, долутегравир 250 mg суспензия 
(експозиции приблизително 3 пъти от дозата от 50 mg веднъж дневно в стационарно състояние) и 
моксифлоксацин 400 mg (активен контрол) в произволна последователност. След корекция на изходното ниво и 
плацебо, максималната средна промяна на QTc въз основа на метода за корекция на Fridericia (QTcF) за 
долутегравир е 2,4 msec (1-странно 95% горна CI: 4,9 msec). Долутегравир не удължава QTc интервала за повече от 
24 часа след дозата.

Ефекти върху бъбречната функция:Ефектът на долутегравир върху бъбречната функция е оценен в отворено, 
рандомизирано, 3-раменно, паралелно, плацебо-контролирано проучване при здрави индивиди (n = 37), които са 
получавали долутегравир 50 mg веднъж дневно (n = 12), долутегравир 50 mg два пъти дневно (n = 13) или плацебо 
веднъж дневно (n = 12) в продължение на 14 дни. Намаляване на креатининовия клирънс, както е определено чрез 
24-часово събиране на урина, е наблюдавано и при двете дози долутегравир след 14 дни лечение при пациенти, 
които са получавали 50 mg веднъж дневно (9% намаление) и 50 mg два пъти дневно (13% намаление) . Нито една 
доза долутегравир не е имала значителен ефект върху действителната скорост на гломерулна филтрация 
(определена от клирънса на сондата, йохексол) или ефективния бъбречен плазмен поток (определен от клирънса на 
сондата, пара-аминохипурат) в сравнение с плацебо.

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:Сърдечна електрофизиология:При задълбочено QT/QTc 
проучване при 48 здрави субекта, TAF в препоръчителната доза или в доза приблизително 5 пъти по-
висока от препоръчителната доза не повлиява QT/QTc интервала и не удължава PR интервала. 
Ефектът на другия компонент на емтрицитабин и тенофовир алафенамид, FTC, или комбинацията от 
FTC и TAF върху QT интервала не е известен.

12.3 Фармакокинетика
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Долутегравир, Емтрицитабин и Тенофовир Алафенамид:Долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид от комбинираните таблетки (50 mg/200 mg/25 mg) бяха сравними с тези 
от TIVICAY®таблетки ViiV USA (съдържащи долутегравир 50 mg) и DESCOVY®

таблетки на Gilead Sciences, Inc. САЩ (съдържащи емтрицитабин 200 mg и тенофовир алафенамид 25 
mg), съответно, когато единични дози са били прилагани на здрави индивиди на гладно и на хранени 
условия.

Абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция:Долутегравир:След перорално приложение 
на долутегравир, пикови плазмени концентрации се наблюдават 2 до 3 часа след дозата. При дозиране 
веднъж дневно, фармакокинетичното стационарно състояние се постига в рамките на приблизително 5 
дни със средни съотношения на натрупване за AUC, Cмакс, и C24чварира от 1,2 до 1,5. Долутегравир е 
субстрат на P-gpинвитро. Абсолютната бионаличност на долутегравир не е установена. Долутегравир 
може да се приема със или без храна. Храната повишава степента на абсорбция и забавя скоростта на 
абсорбция на долутегравир. Ястия с ниско, умерено и високо съдържание на мазнини повишават AUC 
на долутегравир(0-∞)с 33%, 41% и 66%; повишена Cмаксс 46%, 52% и 67%; и продължително Тмаксдо 3, 4 и 5 
часа от 2 часа на гладно, съответно. Долутегравир е силно свързан (по-голям или равен на 98,9%) с 
човешките плазмени протеини на базата на in vivoданни и свързването не зависи от плазмената 
концентрация на долутегравир. Привидният обем на разпределение (Vd/F) след приложение на 50 mg 
веднъж дневно се оценява на 17,4 L въз основа на популационен фармакокинетичен анализ.

Долутегравир има терминален полуживот от приблизително 14 часа и привиден клирънс (CL/F) от 1,0 L 
на час въз основа на популационни фармакокинетични анализи.

Долутегравир се метаболизира основно чрез UGT1A1 с известен принос от CYP3A. След еднократна перорална доза 
от [14C] долутегравир, 53% от общата перорална доза се екскретира непроменен с изпражненията. Тридесет и един 
процента от общата перорална доза се екскретира в урината, представена от етер глюкуронид на долутегравир 
(18,9% от общата доза), метаболит, образуван чрез окисление при бензиловия въглерод (3,0% от общата доза) и 
неговия хидролитичен N -деалкилиращ продукт (3,6% от общата доза). Бъбречното елиминиране на непроменено 
лекарство е ниско (по-малко от 1% от дозата).

В мета-анализ на проучвания със здрави субекти, субекти с UGT1A1 (n = 7) генотипове, придаващи лош 
метаболизъм на долутегравир, имат 32% по-нисък клирънс на долутегравир и 46% по-висока AUC в 
сравнение с субекти с генотипове, свързани с нормален метаболизъм чрез UGT1A1 (n = 41).

Фармакокинетичните свойства на долутегравир са оценени при здрави възрастни индивиди и възрастни 
хора, заразени с HIV-1. Експозицията на долутегравир като цяло е сходна между здрави индивиди и HIV-1-
инфектирани субекти. Нелинейната експозиция на долутегравир след 50 mg два пъти дневно в сравнение с 50 
mg веднъж дневно при пациенти, заразени с HIV-1 (Таблица 4), се дължи на употребата на метаболитни 
индуктори във фоновите антиретровирусни схеми на субекти, получаващи долутегравир 50 mg два пъти 
дневно в клинични проучвания. В тези проучвания долутегравир е прилаган без оглед на храната.

Таблица 4. Оценки на фармакокинетични параметри в стационарно състояние на долутегравир при възрастни, 

заразени с HIV-1
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50 mg веднъж дневно 
Геометрична среднаа(% CV)

50 mg два пъти дневно 
геометрична среднаб(% CV)Параметър

AUC(0-24)(mcg•h/mL) 53,6 (27) 75,1 (35)
° Смакс(мкг/мл) 3,67 (20) 4,15 (29)
° Смин(мкг/мл) 1,11 (46) 2,12 (47)
а
б

Въз основа на популационни фармакокинетични анализи, използващи данни от SPRING-1 и SPRING-2. 
Въз основа на популационни фармакокинетични анализи, използващи данни от VIKING (ING112961) и 
VIKING-3.

Цереброспинална течност (CSF): При 12 нелекувани пациенти, приемащи долутегравир 50 mg дневно 
плюс абакавир/ламивудин, средната концентрация на долутегравир в CSF е 13,2 ng/mL (диапазон: 3,74 
ng/mL до 18,3 ng/mL) 2 до 6 часа след приемане на дозата след 16 часа . Клиничното значение на това 
откритие не е установено.

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:Фармакокинетичните (PK) свойства на компонентите 
на емтрицитабин и тенофовир алафенамид са дадени в Таблица 5. Многократните дози PK 
параметри на FTC и TAF и неговия метаболит тенофовир са дадени в Таблица 6.

Таблица 5. Фармакокинетични свойства на компонентите на емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид

Емтрицитабин Тенофовир алафенамид
Абсорбция
тмакс(з) 3 1
Ефект на храна с високо съдържание на 

мазнини (в сравнение с гладуването)а

Съотношение на AUC = 0,91 (0,89, 0,93) 

СмаксСъотношение = 0,74 (0,69, 0,78)

AUC съотношение = 1,75 (1,64, 1,88) С
максСъотношение = 0,85 (0,75, 0,95)

Разпределение

% Свързан с човешки плазмени 

протеини
< 4 ~ 80

Източник на данни за свързване на протеини Инвитро Ex vivo
Съотношение кръв към плазма 0.6 1.0
Метаболизъм
Метаболизъм Катепсин Аб(PBMC)

CES1 (хепатоцити)
CYP3A (минимален)

Не се метаболизира значително

Елиминиране
Основен път на елиминиране Гломерулна филтрация и 

активна тубулна секреция
Метаболизъм (> 80% от оралния

доза)
т1/2(з)° С 10 0,51
% от дозата, екскретирана с уринатад 70 < 1.0
% от дозата, екскретирана с изпражнениятад 13.7 31.7
PBMCs = мононуклеарни клетки от периферна кръв; CES1 = карбоксилестераза 1
а

Стойностите се отнасят до средното геометрично съотношение [хранене с високо съдържание на мазнини/гладуване] в PK параметри и (90% 

доверителен интервал). Висококалорична/с високо съдържание на мазнини храна = ~ 800 kcal, 50% мазнини.

In vivo, TAF се хидролизира в клетките, за да образува тенофовир (основен метаболит), който се 
фосфорилира до активния метаболит тенофовир дифосфат.Инвитропроучванията показаха

б
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че TAF се метаболизира до тенофовир от катепсин А в PBMCs и макрофаги; и от CES1 в 
хепатоцитите. При едновременно приложение с умерена индукторна сонда на CYP3A 
ефавиренц, експозицията на TAF не се повлиява.
т1/2стойностите се отнасят за средния терминален плазмен полуживот. Имайте предвид, че фармакологично 

активният метаболит, тенофовир дифосфат, има полуживот от 150 до 180 часа в рамките на PBMCs. Дозиране при 

проучвания на масовия баланс: FTC (прилагане на единична доза на [14C] емтрицитабин след многократно дозиране 

на емтрицитабин в продължение на десет дни); TAF (прилагане на единична доза от [14C] тенофовир алафенамид).

° С

д

Таблица 6. Многократни дози PK параметри на емтрицитабин, тенофовир алафенамид и неговия 
метаболит тенофовир след перорално приложение с храна при HIV-инфектирани 
възрастни

Среден параметър (CV%) Емтрицитабина Тенофовир алафенамидб Тенофовир° С

° Смакс 2,1 (20,2) 0,16 (51,1) 0,02 (26,1)(микрограм на мл)
AUCтау

(микрограм•час на мл) 11,7 (16,6) 0,21 (71,8) 0,29 (27,4)

° Скорито 0,10 (46,7) NA 0,01 (28,5)(микрограм на мл)
CV = коефициент на вариация; NA = Неприложимо
а От интензивен PK анализ във фаза 2 проучване при HIV-инфектирани възрастни, лекувани с 

FTC + TAF и EVG + COBI.
От популационен PK анализ в две проучвания на нелекувани възрастни с HIV-1 
инфекция, лекувани с FTC + TAF с EVG + COBI (N = 539).
От популационен PK анализ в две проучвания на нелекувани възрастни с HIV-1 
инфекция, лекувани с FTC + TAF с EVG + COBI (N = 841).

б

° С

Ефекти на храната върху оралната абсорбция на долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид: 
Фармакокинетиката на долутегравир, емтрицитабин и тенофовир не се повлиява от храната, поради което 
таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид могат да се приемат със или без храна.

Специфични популации:Пациенти с чернодробно увреждане:Долутегравир: В проучване, сравняващо 8 
субекта с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child-Pugh) с 8 съвпадащи здрави контроли, 
експозицията на долутегравир от единична доза от 50 mg е била сходна между двете групи. Ефектът на 
тежкото чернодробно увреждане (клас C по Child-Pugh) върху фармакокинетиката на долутегравир не е 
проучван.

емтрицитабин: Фармакокинетиката на FTC не е проучвана при лица с чернодробно увреждане; обаче, FTC не се 
метаболизира значително от чернодробните ензими, така че въздействието на чернодробното увреждане 
трябва да бъде ограничено.

Тенофовир алафенамид: Клинично значими промени във фармакокинетиката на тенофовир при лица 
с чернодробно увреждане не са наблюдавани при лица с леко до умерено (клас А и В по Child-Pugh) 
чернодробно увреждане.
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Пациенти с бъбречно увреждане:Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид 
не се препоръчват при пациенти с тежко бъбречно увреждане (приблизителен креатининов клирънс 
под 30 mL на минута), тъй като таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са 
комбинация с фиксирана доза и отделните компоненти не могат да се коригират[вижте Дозировка и 
приложение (2.3)].

Коинфекция на хепатит B (HBV) и/или вирус на хепатит C (HCV):Емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид: Фармакокинетиката на FTC и TAF не е напълно оценена при пациенти, 
коинфектирани с вируса на хепатит B и/или C.

Долутегравир: Популационните анализи, използващи обединени фармакокинетични данни от проучвания при 
възрастни, не показват клинично значим ефект на коинфекция с HCV върху фармакокинетиката на долутегравир. 
Има ограничени данни за HBV коинфекция.

Пол и раса:Долутегравир: Анализите на популацията, използващи обединени фармакокинетични данни от проучвания 

при възрастни, показват, че полът или расата нямат клинично значим ефект върху експозицията на долутегравир.

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид: Въз основа на популационните фармакокинетични анализи не се 
препоръчва коригиране на дозата въз основа на пол или раса.

Гериатрични пациенти:Долутегравир: Популационните анализи, използващи обединени фармакокинетични данни от 

проучвания при възрастни, показват, че възрастта няма клинично значим ефект върху фармакокинетиката на долутегравир.

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид: Фармакокинетиката на FTC и TAF не е напълно оценена при 
пациенти в напреднала възраст (65 и повече години). Анализът на популационната фармакокинетика на 
HIV-инфектирани субекти във фаза 2 и фаза 3 проучвания на FTC + TAF и EVG + COBI показа, че възрастта 
няма клинично значим ефект върху експозициите на TAF до 75-годишна възраст[вижте Използване в 
специфични популации (8.5)].

Педиатрични пациенти:Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид не трябва 
да се прилагат на педиатрични пациенти с тегло под 40 kg (88 lbs).

Долутегравир: Фармакокинетиката на долутегравир при деца, заразени с HIV-1 (n = 14) с тегло най-малко 
40 kg, е подобна на тази, наблюдавана при възрастни, заразени с HIV-1, които получават долутегравир 50 
mg веднъж дневно (Таблица 7)[виж Клинични проучвания (14.2)].

Таблица 7. Фармакокинетични параметри в стационарно състояние на долутегравир при педиатрични пациенти

Оценки на фармакокинетични параметри на Dolutegravir
Средно геометрично (%CV)

Доза от
Долутегравир

° Смакс AUC(0-24) ° С24

Тегло (n) (мкг/мл) (mcg•h/mL) (мкг/мл)
≥ 40 кг
(n = 14)

50 мг
веднъж дневно

3,89 (43) 50,1 (53) 0,99 (66)
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Емтрицитабин и тенофовир алафенамид: Експозициите на FTC и TAF при 24 педиатрични субекта на 
възраст от 12 до по-малко от 18 години, които са получавали FTC + TAF и EVG + COBI, са намалени (23% 
за AUC) в сравнение с експозициите, постигнати при нелекувани възрастни след прилагане на този 
режим на дозиране[виж употреба в специфични популации (8.4)]. Тези разлики в експозицията не се 
смятат за клинично значими въз основа на връзките експозиция-отговор.

Изпитвания за лекарствени взаимодействия:Описаните проучвания за лекарствени взаимодействия са проведени с 

долутегравир, емтрицитабин и/или тенофовир алафенамид като единични единици; не са провеждани проучвания за лекарствени 

взаимодействия при използване на комбинацията с фиксирана доза от долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

Долутегравир:Проведени са проучвания за лекарствени взаимодействия с долутегравир и други лекарства, които е 

вероятно да се прилагат едновременно или често използвани като сонди за фармакокинетични взаимодействия. Ефектите 

на долутегравир върху експозицията на едновременно прилаганите лекарства са обобщени в Таблица 8, а ефектите на 

едновременно прилаганите лекарства върху експозицията на долутегравир са обобщени в Таблица 9.

Препоръките за дозиране или режим в резултат на установени и други потенциално значими лекарствени 
взаимодействия с долутегравир са дадени в Таблица 3[виж Взаимодействия с лекарства (7.3)].

Таблица 8. Резюме на ефекта на долутегравир върху фармакокинетиката на едновременно прилаганите 

лекарства

Средно геометрично съотношение (90% CI) на

Фармакокинетични параметри на 
едновременно прилагано лекарство с/без

Долутегравир
Без ефект = 1,00Лекарства, прилагани едновременно

и доза(и)
Доза от

Долутегравир н ° Смакс AUC ° Сτили C24

Даклатасвир
60 mg веднъж дневно

50 мг
веднъж дневно

12 1.03
(0,84 до 1,25)

0,98
(0,83 до 1,15)

1.06
(0,88 до 1,29)

Етинил естрадиол
0,035 mg

50 мг
два пъти на ден

15 0,99
(0,91 до 1,08)

1.03
(0,96 до 1,11)

1.02
(0,93 до 1,11)

Метформин
500 mg два пъти дневно

50 мг
веднъж дневно

15а 1.66
(1,53 до 1,81)

1,79
(1,65 до 1,93)

_

Метформин
500 mg два пъти дневно

50 мг
два пъти на ден

15а 2.11
(1,91 до 2,33)

2.45
(2,25 до 2,66)

_

метадон
16 до 150 mg

50 мг
два пъти на ден

11 1.00
(0,94 до 1,06)

0,98
(0,91 до 1,06)

0,99
(0,91 до 1,07)

мидазолам
3 mg

25 мг
веднъж дневно

10 _ 0,95
(0,79 до 1,15)

_

норелгестромин
0,25 mg

50 мг
два пъти на ден

15 0,89
(0,82 до 0,97)

0,98
(0,91 до 1,04)

0,93
(0,85 до 1,03)

Рилпивирин
25 mg веднъж дневно

50 мг
веднъж дневно

16 1.10
(0,99 до 1,22)

1.06
(0,98 до 1,16)

1.21
(1,07 до 1,38)

Тенофовир дизопроксил
фумарат

300 mg веднъж дневно

50 мг
веднъж дневно

15 1.09
(0,97 до 1,23)

1.12
(1,01 до 1,24)

1.19
(1,04 до 1,35)
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аБроят на субектите представлява максималния брой предмети, които са били оценени. 
Таблица 9. Резюме на ефекта на едновременно прилаганите лекарства върху фармакокинетиката на 

долутегравир

Средно геометрично съотношение (90% CI) на 

фармакокинетични параметри на Dolutegravir

с/без едновременно прилагани лекарства
Без ефект = 1,00Лекарства, прилагани едновременно

и доза(и)
Доза от

Долутегравир н ° Смакс AUC ° Сτили C24

Атазанавир
400 mg веднъж дневно

30 мг
веднъж дневно

12 1,50
(1,40 до 1,59)

1.91
(1,80 до 2,03)

2,80
(2,52 до 3,11)

Атазанавир/ритонавир
300 mg/100 mg веднъж дневно

30 мг
веднъж дневно

12 1.34
(1,25 до 1,42)

1.62
(1,50 до 1,74)

2.21
(1,97 до 2,47)

Дарунавир/ритонавир
600 mg/100 mg два пъти 

дневно

30 мг
веднъж дневно

15 0,89
(0,83 до 0,97)

0,78
(0,72 до 0,85)

0,62
(0,56 до 0,69)

Ефавиренц
600 mg веднъж дневно

50 мг
веднъж дневно

12 0,61
(0,51 до 0,73)

0,43
(0,35 до 0,54)

0,25
(0,18 до 0,34)

Етравирин
200 mg два пъти дневно

50 мг
веднъж дневно

16 0,48
(0,43 до 0,54)

0,29
(0,26 до 0,34)

0,12
(0,09 до 0,16)

Етравирин +
дарунавир/ритонавир

200 mg + 600 mg/100 mg два 
пъти дневно

50 мг
веднъж дневно

9 0,88
(0,78 до 1,00)

0,75
(0,69 до 0,81)

0,63
(0,52 до 0,76)

Етравирин +
лопинавир/ритонавир

200 mg + 400 mg/100 mg два 
пъти дневно

50 мг
веднъж дневно

8 1.07
(1.02 до 1.13)

1.11
(1,02 до 1,20)

1.28
(1,13 до 1,45)

Фозампренавир/ритонавир
700 mg/100 mg два пъти 

дневно

50 мг
веднъж дневно

12 0,76
(0,63 до 0,92)

0,65
(0,54 до 0,78)

0,51
(0,41 до 0,63)

Лопинавир/ритонавир

400 mg/100 mg два пъти 

дневно

30 мг
веднъж дневно

15 1.00
(0,94 до 1,07)

0,97
(0,91 до 1,04)

0,94
(0,85 до 1,05)

Рилпивирин
25 mg веднъж дневно

50 мг
веднъж дневно

16 1.13
(1,06 до 1,21)

1.12
(1,05 до 1,19)

1.22
(1,15 до 1,30)

Тенофовир
300 mg веднъж дневно

50 мг
веднъж дневно

15 0,97
(0,87 до 1,08)

1.01
(0,91 до 1,11)

0,92
(0,82 до 1,04)

Типранавир/ритонавир

500 mg/200 mg два пъти 

дневно

50 мг
веднъж дневно

14 0,54
(0,50 до 0,57)

0,41
(0,38 до 0,44)

0,24
(0,21 до 0,27)

Антиацид (MAALOX®)
едновременно
администрация

50 мг
единична доза

16 0,28
(0,23 до 0,33)

0,26
(0,22 до 0,32)

0,26
(0,21 до 0,31)

Антиацид (MAALOX)
2 часа след долутегравир

50 мг
единична доза

16 0,82
(0,69 до 0,98)

0,74
(0,62 до 0,90)

0,70
(0,58 до 0,85)
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Боцепревир
800 mg на всеки 8 часа

50 мг
веднъж дневно

13 1.05
(0,96 до 1,15)

1.07
(0,95 до 1,20)

1.08
(0,91 до 1,28)

Калциев карбонат 1200 mg
едновременно
администрация (на гладно)

50 мг
единична доза

12 0,63
(0,50 до 0,81)

0,61
(0,47 до 0,80)

0,61
(0,47 до 0,80)

Калциев карбонат 1200 mg
едновременно
администрация (хранена)

50 мг
единична доза

11 1.07
(0,83 до 1,38)

1.09
(0,84 до 1,43)

1.08
(0,81 до 1,42)

Калциев карбонат 1200 mg
2 часа след долутегравир

50 мг
единична доза

11 1.00
(0,78 до 1,29)

0,94
(0,72 до 1,23)

0,90
(0,68 до 1,19)

Карбамазепин
300 mg два пъти дневно

50 мг
веднъж дневно

16° С 0,67
(0,61 до 0,73)

0,51
(0,48 до 0,55)

0,27
(0,24 до 0,31)

Даклатасвир
60 mg веднъж дневно

50 мг
веднъж дневно

12 1.29
(1,07 до 1,57)

1.33
(1,11 до 1,59)

1.45
(1,25 до 1,68)

Железен фумарат 324 mg
едновременно
администрация (на гладно)

50 мг
единична доза

11 0,43
(0,35 до 0,52)

0,46
(0,38 до 0,56)

0,44
(0,36 до 0,54)

Железен фумарат 324 mg
едновременно
администрация (хранена)

50 мг
единична доза

11 1.03
(0,84 до 1,26)

0,98
(0,81 до 1,20)

1.00
(0,81 до 1,23)

Железен фумарат 324 mg
2 часа след долутегравир

50 мг
единична доза

10 0,99
(0,81 до 1,21)

0,95
(0,77 до 1,15)

0,92
(0,74 до 1,13)

Мултивитамини (един на ден®)
едновременно
администрация

50 мг
единична доза

16 0,65
(0,54 до 0,77)

0,67
(0,55 до 0,81)

0,68
(0,56 до 0,82)

Омепразол
40 mg веднъж дневно

50 мг
единична доза

12 0,92
(0,75 до 1,11)

0,97
(0,78 до 1,20)

0,95
(0,75 до 1,21)

Преднизон
60 mg веднъж дневно с 

понижаване

50 мг
веднъж дневно

12 1.06
(0,99 до 1,14)

1.11
(1,03 до 1,20)

1.17
(1,06 до 1,28)

Рифампина

600 mg веднъж дневно

50 мг
два пъти на ден

11 0,57
(0,49 до 0,65)

0,46
(0,38 до 0,55)

0,28
(0,23 до 0,34)

Рифампинб

600 mg веднъж дневно

50 мг
два пъти на ден

11 1.18
(1,03 до 1,37)

1.33
(1,15 до 1,53)

1.22
(1,01 до 1,48)

Рифабутин
300 mg веднъж дневно

50 мг
веднъж дневно

9 1.16
(0,98 до 1,37)

0,95
(0,82 до 1,10)

0,70
(0,57 до 0,87)

а Сравнение е рифампицин, приеман с долутегравир 50 mg два пъти дневно, в сравнение с долутегравир 50 mg два 
пъти дневно.
Сравнение е рифампицин, приеман с долутегравир 50 mg два пъти дневно, в сравнение с долутегравир 50 mg 
веднъж дневно.
Броят на субектите представлява максималния брой предмети, които са били оценени.

б

° С

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:Ефектите на едновременно прилаганите лекарства върху експозицията на 
TAF са показани в Таблица 10, а ефектите на емтрицитабин и тенофовир алафенамид или неговите компоненти 
върху експозицията на едновременно прилаганите лекарства са показани в Таблица 11 [тези проучвания са 
проведени с фиксирани дози емтрицитабин и тенофовир алафенамид или компонентите на фиксирани-
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доза емтрицитабин и тенофовир алафенамид (FTC или TAF), прилагани самостоятелно]. За 
информация относно клиничните препоръки,виж Взаимодействия с лекарства (7).

Таблица 10. Лекарствени взаимодействия: Промени във фармакокинетичните параметри на TAF в присъствието на

Лекарства, прилагани едновременноа

Тенофовир
алафенамид

Дозировка

(веднъж дневно)

(мг)

Средно съотношение на TAF 
PK параметри (90% CI);

Без ефект = 1,00
Лекарства, прилагани едновременно

Дозировка (веднъж дневно)

(мг)
Съвместно администрирано

Лекарство
н

° Смакс AUC ° Смин

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

1.91
(1,55, 2,35)Атазанавир 300 (+ 100 ритонавир) 10 10 NC

2.83
(2,20, 3,65)

2.65
(2.29, 3.07)Кобицистат 150 8 12 NC

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

0. 98
(0,80, 1,19)Дарунавир 800 (+ 150 кобицистат) 25б 11 NC

1.42
(0,96, 2,09)

1.06
(0,84, 1,35)Дарунавир 800 (+ 100 ритонавир) 10 10 NC

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

0,86
(0,72, 1,02)Ефавиренц 600 40б 11 NC

2.19
(1,72, 2,79)

1.47
(1,17, 1,85)Лопинавир 800 (+ 200 ритонавир) 10 10 NC

1.01
(0,84, 1,22)

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

1.00
(0,86, 1,16)

0,96 (0,89,
1.03)сертралин 50 (дозирани като единична доза) 10° С 19 NC

NC = Не е изчислено
а

б

° С

Всички проучвания за взаимодействие, проведени при здрави доброволци.

Проучване, проведено с емтрицитабин и тенофовир алафенамид (FTC/TAF). 
Проучване, проведено с FTC + TAF с EVG + COBI.

Таблица 11. Лекарствени взаимодействия: Промени в PK параметрите за едновременно прилагано 
лекарство в присъствието на емтрицитабин и тенофовир алафенамид или отделни 
компонентиа

Тенофовир
алафенамид

Дозировка

(веднъж дневно)

(мг)

Средно съотношение на едновременно прилагано лекарство

PK параметри (90% CI);
Без ефект = 1,00

Съвместно администрирано

Дозировка на лекарство(а).

(веднъж дневно) (mg)

Съвместно администрирано

Лекарство
н

° Смакс AUC ° Смин

300 + 100
ритонавир

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

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

1.00
(0,96, 1,04)Атазанавир 10 10

800 + 150
кобицистат

1.02
(0,96, 1,09)

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

0,97
(0,82, 1,15)Дарунавир 25б 11

Дарунавир 800 + 100 10 10 0,99 1.01 1.13
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ритонавир (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)Долутегравир 50 мг 10 10
800 + 200
ритонавир

1.00
(0,95, 1,06)

1.00
(0,92, 1,09)

0,98
(0,85, 1,12)Лопинавир 10 10

2,5 (единична доза,
устно)

1.02
(0,92, 1,13)

1.13
(1.04, 1.23) NC

мидазолам° С 25 18
1 (единична доза,

интравенозно)

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

1.08
(1.04, 1.14) NC

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

1.01
(0,96, 1,06)

1.13
(1.04, 1.23)Рилпивирин 25 25 16

50 (дозиран като а

единична доза)

1.14
(0,94, 1,38)

0,93
(0,77, 1,13)сертралин 10д 19 NC

NC = Не е изчислено
а
б
° С
д

Всички проучвания за взаимодействие, проведени при здрави доброволци.

Проучване, проведено с емтрицитабин и тенофовир алафенамид (FTC/TAF). 
Чувствителен субстрат на CYP3A4.
Проучване, проведено с FTC + TAF с EVG + COBI.

12.4 Микробиология
Механизъм на действие:Долутегравир:Долутегравир инхибира ХИВ интегразата, като се свързва с активния сайт на 

интегразата и блокира етапа на трансфер на веригата на интеграцията на ретровирусна дезоксирибонуклеинова 

киселина (ДНК), която е от съществено значение за цикъла на репликация на ХИВ. Биохимични анализи за трансфер на 

верига, използващи пречистена HIV-1 интеграза и предварително обработена субстратна ДНК, доведоха до IC50стойности 

от 2,7 nM и 12,6 nM.

емтрицитабин:FTC, синтетичен нуклеозиден аналог на цитидин, се фосфорилира от клетъчни ензими, 
за да образува емтрицитабин 5'-трифосфат. Емтрицитабин 5'-трифосфат инхибира активността на 
обратната транскриптаза на HIV-1, като се конкурира с естествения субстрат дезоксицитидин 5'-
трифосфат и се включва в зараждащата се вирусна ДНК, което води до прекъсване на веригата. 
Емтрицитабин 5′-трифосфат е слаб инхибитор на ДНК полимераза α, β, Ɛ и митохондриална ДНК 
полимераза γ на бозайници.

Тенофовир алафенамид: TAF е фосфоноамидатно пролекарство на тенофовир (2'-деоксиаденозин 
монофосфат аналог). Плазмената експозиция на TAF позволява проникване в клетките и след това TAF 
се превръща вътреклетъчно в тенофовир чрез хидролиза от катепсин А. Впоследствие тенофовир се 
фосфорилира от клетъчни кинази до активния метаболит тенофовир дифосфат. Тенофовир дифосфат 
инхибира репликацията на HIV-1 чрез включване във вирусната ДНК от обратната транскриптаза на 
HIV, което води до прекъсване на ДНК веригата.

Тенофовир има активност срещу HIV-1. Проучванията на клетъчни култури показват, че както тенофовир, така и 
FTC могат да бъдат напълно фосфорилирани, когато се комбинират в клетки. Тенофовир дифосфатът е слаб 
инхибитор на ДНК полимеразите на бозайници, които включват митохондриална ДНК полимераза γ и няма 
доказателства за токсичност за митохондриите в клетъчната култура.
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Антивирусна активност в клетъчната култура:Долутегравир:Долутегравир проявява антивирусна 
активност срещу лабораторни щамове на див тип HIV-1 със средна EC50стойности от 0,5 nM (0,21 ng на mL) до 
2,1 nM (0,85 ng на mL) в мононуклеарни клетки на периферната кръв (PBMCs) и MT-4 клетки. Долутегравир 
проявява антивирусна активност срещу 13 клинично различни изолата на клад B със средна EC50стойност от 
0,52 nM в анализ за чувствителност към вирусна интеграза, използвайки интегразна кодираща област от 
клинични изолати. Долутегравир демонстрира антивирусна активност в клетъчна култура срещу панел от 
HIV-1 клинични изолати (3 във всяка група от М класове A, B, C, D, E, F и G и 3 в група O) с EC50стойности, 
вариращи от 0,02 nM до 2,14 nM за HIV-1. Долутегравир EC50

стойностите срещу 3 HIV-2 клинични изолата в PBMC анализи варират от 0,09 nM до 0,61 nM.

емтрицитабин:Антивирусната активност на FTC срещу лабораторни и клинични изолати на HIV-1 беше 
оценена в Т-лимфобластоидни клетъчни линии, клетъчна линия MAGI-CCR5 и първични мононуклеарни 
клетки от периферна кръв. ЕК50стойностите за FTC бяха в диапазона от 0,0013 до 0,64 микромола. FTC 
показа антивирусна активност в клетъчна култура срещу HIV-1 класове A, B, C, D, E, F и G (EC50стойности 
варират от 0,007 до 0,075 микромола) и показват специфична активност на щама срещу HIV-2 (EC50

стойности варират от 0,007 до 1,5 микромолар).

В проучване на FTC с широк панел от представители на основните класове одобрени анти-HIV агенти 
(NRTIs, ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза [NNRTIs], инхибитори на трансфера на 
интегразна верига [INSTIs] и PI) не е наблюдаван антагонизъм за тези комбинации.

Тенофовир алафенамид:Антивирусната активност на TAF срещу лабораторни и клинични изолати на 
HIV-1 подтип B беше оценена в лимфобластоидни клетъчни линии, PBMCs, първични моноцитни/
макрофагови клетки и CD4-T лимфоцити. ЕК50стойностите за TAF варират от 2,0 до 14,7 nM.

TAF показва антивирусна активност в клетъчна култура срещу всички групи на HIV-1 (M, N, O), включително 
подтипове A, B, C, D, E, F и G (EC50стойности варират от 0,10 до 12,0 nM) и специфична активност на щама 
срещу HIV-2 (EC50стойностите варират от 0,91 до 2,63 nM).

В проучване на TAF с широк панел от представители на основните класове одобрени анти-
HIV агенти (NRTIs, NNRTIs, INSTIs и PIs) не е наблюдаван антагонизъм за тези комбинации.

Антивирусна активност в комбинация с други антивирусни средства:Долутегравир:Антивирусната 
активност на долутегравир не е антагонистична, когато се комбинира с INSTI, ралтегравир; ненуклеозидни 
инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI), ефавиренц или невирапин; нуклеозидните инхибитори на 
обратната транскриптаза (NRTIs), абакавир или ставудин; протеазните инхибитори (PIs), ампренавир или 
лопинавир; антагонистът на CCR5 ко-рецептор, маравирок; или инхибитора на сливането, енфувиртид. 
Антивирусната активност на долутегравир не е антагонистична, когато се комбинира с инхибитора на обратната 
транскриптаза на HBV, адефовир, или се инхибира от антивирусното средство рибавирин.

съпротивление:В клетъчната култура:Долутегравир: Резистентните на долутегравир вируси бяха избрани в 
клетъчна култура, като се започне от различни диви типове HIV-1 щамове и клади. Аминокиселинните 
замествания E92Q, G118R, S153F или Y, G193E или R263K се появяват в различни пасажи и придават намалена 
чувствителност към долутегравир до 4 пъти. Пасаж на мутантни вируси, съдържащи
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Q148R или Q148H замествания, избрани за допълнителни замествания в интеграза, които придават 
намалена чувствителност към долутегравир (кратно увеличение на промяната от 13 до 46). 
Допълнителните интегразни замествания включват T97A, E138K, G140S и M154I. Пасаж на мутантни 
вируси, съдържащи както G140S, така и Q148H, избрани за L74M, E92Q и N155H.
емтрицитабин: HIV-1 изолати с намалена чувствителност към FTC бяха избрани в клетъчна култура и 
при субекти, лекувани с FTC. Намалената чувствителност към FTC се свързва със замествания на M184V 
или I в HIV-1 RT.

Тенофовир алафенамид: HIV-1 изолати с намалена чувствителност към TAF бяха избрани в клетъчна 
култура. HIV-1 изолати, избрани от TAF, експресират K65R заместване в HIV-1 RT, понякога в 
присъствието на S68N или L429I замествания; в допълнение, се наблюдава заместване на K70E в HIV-1 
RT.

В клинични изпитвания:Емтрицитабин и тенофовир алафенамид: Профилът на резистентност на 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид в комбинация с други антиретровирусни средства за лечение на 
HIV-1 инфекция се основава на проучвания на FTC + TAF с EVG + COBI при лечението на HIV-1 инфекция. В 
обединен анализ на нелекувани антиретровирусни субекти, генотипирането е извършено върху плазмени 
HIV-1 изолати от всички субекти с HIV-1 РНК повече от 400 копия на mL при потвърден вирусологичен 
неуспех, на 48-та седмица или по време на ранно прекратяване на лечението с изследваното лекарство . 
Генотипна резистентност се развива при 7 от 14 оценени субекта. Свързаните с резистентността 
замествания, които се появиха, бяха M184V/I (N = 7) и K65R (N = 1). Трима субекта са имали вирус с появяващ 
се R, H или E при полиморфния остатък Q207 в обратната транскриптаза.

Един субект беше идентифициран с възникваща резистентност към FTC или TAF (M184M/I) от 4 
субекта с вирусологичен неуспех в клинично проучване на вирусологично потиснати субекти, които 
преминаха от режим, съдържащ FTC + TDF към FTC + TAF с EVG + COBI (N = 799).

кръстосано съпротивление:Долутегравир:Заместванията с резистентност към инхибитор на трансфер на 
единична интегразна верига T66K, I151L и S153Y са довели до по-голямо от 2 пъти намаляване на 
чувствителността към долутегравир (диапазон: 2,3 пъти до 3,6 пъти спрямо референтния). Комбинации от 
множество замествания T66K/L74M, E92Q/N155H, G140C/Q148R, G140S/Q148H, R или K, Q148R/N155H, T97A/
G140S/Q148 и замествания при E104/Q148/G1 показват намаление повече от 4 пъти в чувствителност към 
долутегравир (диапазон: 2,5 пъти до 21 пъти спрямо референтната). При HIV-2 мутанти, комбинации от 
замествания A153G/N155H/S163G и E92Q/T97A/N155H/S163D доведоха до 4-кратно намаление на 
чувствителността към долутегравир, а E92Q/N155H и G140S/Q148R показват 4-кратно намаление на 
чувствителността към долутегравир и G140S/Q1815 пъти. податливост, респ.

емтрицитабин:FTC-резистентните вируси със заместване M184V или I са кръстосано резистентни към 
ламивудин, но запазват чувствителност към диданозин, ставудин, тенофовир и зидовудин.

Вирусите, съдържащи замествания, придаващи намалена чувствителност към аналогови замествания 
на ставудин и зидовудинтимидин (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) или диданозин (L74V), 
остават чувствителни към FTC. HIV-1, съдържащ заместването на K103N или други замествания, 
свързани с резистентност към NNRTIs, е чувствителен към FTC.
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Тенофовир алафенамид:Заместванията на резистентност към тенофовир K65R и K70E водят до намалена 
чувствителност към абакавир, диданозин, емтрицитабин, ламивудин и тенофовир.

HIV-1 с множество замествания на тимидин аналог (M41L, D67N, K70R, L210W, T215F/Y, K219Q/E/N/R), 
или мултинуклеозидно резистентен HIV-1 с T69S двойно вмъкваща мутация или с Q151M заместващ 
комплекс, включително K65R , показа намалена чувствителност към TAF в клетъчната култура.

13
13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта
Долутегравир:Проведени са двугодишни проучвания за канцерогенност при мишки и плъхове с 
долутегравир. На мишките са прилагани дози до 500 mg на kg, а на плъховете са прилагани дози до 50 mg на 
kg. При мишки не е наблюдавано значително увеличение на честотата на свързаните с лекарството 
неоплазми при най-високите тествани дози, което води до експозиция на AUC на долутегравир 
приблизително 14 пъти по-висока от тази при хора при препоръчваната доза от 50 mg два пъти дневно. При 
плъхове не е наблюдавано повишение на честотата на неоплазми, свързани с лекарството при най-високата 
тествана доза, което води до експозиции на AUC на долутегравир съответно 10 пъти и 15 пъти по-високи при 
мъже и жени в сравнение с тези при хора при препоръчваната доза от 50 mg два пъти на ден.

НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

емтрицитабин:При дългосрочни проучвания за канцерогенност на FTC не са открити свързани с 
лекарството повишения на туморната честота при мишки при дози до 750 mg на kg на ден (23 пъти 
системната експозиция при хора при препоръчваната доза от 200 mg на ден в емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид) или при плъхове в дози до 600 mg на kg на ден (28 пъти системната експозиция при хора при 
препоръчителната доза в емтрицитабин и тенофовир алафенамид).

FTC не е генотоксичен при бактериален тест с обратна мутация (тест на Ames), миши лимфом или 
микроядрени анализи на мишки.

FTC не повлиява фертилитета при мъжки плъхове приблизително 140 пъти или при мъжки и женски мишки при 
приблизително 60 пъти по-високи експозиции (AUC), отколкото при хора, като се дава препоръчителната дневна 
доза от 200 mg в емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Фертилитетът е нормален при потомството на мишки, 
изложени ежедневно преди раждането (в утробата) чрез полова зрялост при дневни експозиции (AUC) 
приблизително 60 пъти по-високи от експозициите при хора при препоръчителната дневна доза от 200 mg в 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

Тенофовир алафенамид:Тъй като TAF бързо се превръща в тенофовир и е наблюдавана по-ниска 
експозиция на тенофовир при плъхове и мишки след прилагане на TAF в сравнение с приложението на TDF, 
проучванията за канцерогенност са проведени само с TDF. Проведени са дългосрочни перорални проучвания 
за канцерогенност на TDF при мишки и плъхове при експозиции до приблизително 10 пъти (мишки) и 4 пъти 
(плъхове) от тези, наблюдавани при хора при препоръчваната доза TDF (300 mg) за HIV-1 инфекция . 
Експозицията на тенофовир в тези проучвания е била приблизително 167 пъти (мишки) и 55 пъти (плъхове) 
тази, наблюдавана при хора след приложение на дневната препоръчителна доза емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид. При висока доза при женски мишки, чернодробните аденоми се увеличават при експозиция на 
тенофовир приблизително 10 пъти (300
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mg TDF) и 167 пъти (емтрицитабин и тенофовир алафенамид) експозицията, наблюдавана при хора. При 
плъхове проучването е отрицателно за канцерогенни находки.

TAF не е генотоксичен при бактериален тест с обратна мутация (тест на Ames), миши лимфом или микроядрени 
анализи на плъхове.

Няма ефект върху плодовитостта, производителността на чифтосване или ранното ембрионално развитие, когато 
TAF е прилаган на мъжки плъхове в доза, еквивалентна на 62 пъти (25 mg TAF) дозата при хора, базирана на 
сравнения на телесната повърхност за 28 дни преди чифтосването и на женски плъхове за 14 дни преди 
чифтосването до 7-ия ден от бременността.

13.2 Токсикология и/или фармакология при животни
Тенофовир алафенамид:Минимална до лека инфилтрация на мононуклеарни клетки в задната увея е 
наблюдавана при кучета с подобна тежест след 3 и 9-месечно приложение на TAF; обратимостта се 
наблюдава след 3-месечен период на възстановяване. Не е наблюдавана очна токсичност при кучета при 
системни експозиции от 5 (TAF) и 15 (тенофовир) пъти експозицията, наблюдавана при хора с 
препоръчителната дневна доза TAF в емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

14
14.1 Възрастни субекти
Долутегравир:Нелекувани субекти:В SPRING-2, 822 субекта бяха рандомизирани и получиха най-малко 
1 доза или долутегравир 50 mg веднъж дневно, или ралтегравир 400 mg два пъти дневно, и двете в 
комбинация с лечение с фиксирана доза двойно NRTI (или абакавир сулфат и ламивудин [EPZICOM] или 
емтрицитабин /тенофовир DF [TRUVADA]). Имаше 808 субекта, включени в анализите за ефикасност и 
безопасност. На изходно ниво средната възраст на субектите е била 36 години, 13% жени, 15% небели, 
11% са имали коинфекция с вируса на хепатит B и/или C, 2% са били CDC клас C (СПИН), 28% са имали 
HIV -1 РНК повече от 100 000 копия на mL, 48% имат брой CD4+ клетки под 350 клетки на mm3, а 39% са 
получавали фиксирана доза абакавир сулфат и ламивудин (EPZICOM); тези характеристики са сходни 
между групите на лечение.

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Резултатите за SPRING-2 (анализ на седмица 96) се намират в таблица 12.

Таблица 12. Вирусологични резултати от рандомизирано лечение през ПРОЛЕТ-2 на седмица 96
ПРОЛЕТ-2

Седмица 96

Ралтегравир
400 mg два пъти

Ежедневно + 2

NRTIs
(n = 405)

Долутегравир
50 mg веднъж дневно + 2

NRTIs
(n = 403)

HIV-1 РНК < 50 копия/mL 82% 78%
Разлика в лечениетоа 4,9% (95% CI: -0,6%, 10,3%)д

Вирусологична липса на отговор 5% 10%
Данните в прозореца не са < 50 копия/mL 1% 3%
Прекратено поради липса на ефикасност 2% 3%
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Прекратено поради други 
причини, но не е потиснато

< 1% 3%
Промяна в режима на АРТ < 1% < 1%

Няма вирусологични данни

Причини
12% 12%

Прекратено проучване/проучвано лекарство 

поради нежелано събитие или смъртб

2% 2%

Преустановен прием на проучвано/проучвано лекарство по 

други причини° С

8% 9%

Липсват данни по време на прозореца, но при 

проучване

2% < 1%

Пропорция (%) на субектите с HIV-1 РНК < 50 копия/mL по базова категория
Вирусен товар в плазмата (копия/mL)

≤ 100 000 84% 83%
> 100 000 79% 63%

Пол
Мъжки пол 84% 79%
Женски пол 70% 68%

Състезание

Бяла 83% 78%
афро-американско/африканско 

наследство/други

77% 75%

а
б

Коригиран за предварително определени фактори на стратификация.

Включва субекти, които са преустановили лечението поради нежелано събитие или смърт по всяко време, ако това не 

е довело до вирусологични данни за лечението по време на прозореца за анализ.

Други включват причини като оттегляне на съгласието, загуба на последващи действия, преместване и отклонение от 

протокола.

Първичната крайна точка е оценена на 48-та седмица и процентът на вирусологичния успех е 
88% в групата, получаваща долутегравир и 86% в групата на ралтегравир, с разлика в лечението 
от 2,6% и 95% CI от (-1,9%, 7,2%).

° С

д

ПРОЛЕТ-2: Вирусологичните резултати също са сравними в изходните характеристики, включително броя на 
CD4+ клетките, възрастта и използването на EPZICOM или TRUVADA като фонов режим на NRTI. Средната 
промяна в броя на CD4+ клетките спрямо изходното ниво е 276 клетки на mm3в групата, получаваща 
долутегравир и 264 клетки на mm3за групата на ралтегравир на 96 седмици.

Нямаше възникнала резистентност към долутегравир или към фона на NRTI.

Емтрицитабин и тенофовир алафенамид:В проучвания на FTC + TAF с EVG + COBI при възрастни, заразени 
с HIV-1 като начална терапия при тези без анамнеза за антиретровирусно лечение (N = 866) и за замяна на 
стабилен антиретровирусен режим при тези, които са били вирусологично потиснати за поне 6 месеца без 
известни замествания на резистентност (N = 799), съответно 92% и 96% от пациентите в двете популации са 
имали HIV-1 РНК по-малко от 50 копия на mL на 48-та седмица.
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В проучване при 248 възрастни пациенти, заразени с HIV-1 с изчислен креатининов клирънс над 30 mL 
на минута, но по-малко от 70 mL в минута, 95% (235/248) от комбинираната популация на нелекувани 
пациенти (N = 6 ) започна с FTC + TAF с EVG + COBI и тези, които преди това бяха вирусологично 
потиснати при други схеми (N = 242) и преминаха към FTC + TAF с EVG + COBI, имаха HIV-1 РНК по-малко 
от 50 копия на mL на 24-та седмица.

14.2 Педиатрични субекти
Долутегравир:Долутегравир, в комбинация с други антиретровирусни лекарства, е оценен при лекувани, 
нелекувани от INSTI, инфектирани с HIV-1 субекти на възраст от 6 до по-малко от 18 години в 48-седмично отворено, 
многоцентрово, клинично проучване за определяне на дозата, IMPAACT P1093 . Субекти на възраст от 12 до по-малко 
от 18 години бяха записани в кохорта I, а субекти на възраст от 6 до по-малко от 12 години бяха записани в кохорта 
IIA. На 48 седмици 61% (14/23) от субектите на възраст от 12 до по-малко от 18 години, лекувани с долутегравир 
веднъж дневно плюс оптимизирана фонова терапия, постигат вирусологичен отговор, определен като HIV-1 РНК по-
малко от 50 копия на mL. И в двете кохорти вирусологичното потискане на седмица 48 е постигнато при 67% (16/24) 
от пациентите с тегло най-малко 40 kg.

16
Таблетките от 50 mg/200 mg/25 mg са бели до почти бели, филмирани, овални таблетки без делителна черта, с 

вдлъбнато релефно означениеМот едната страна на таблетката иTD1от друга страна. Те се предлагат, както следва:

КАК СЕ ДОСТАВЯ/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

НДЦ 65015-293-14
бутилки от 30 таблетки със десикант, индукционно уплътнение и неустойчива на деца капачка

НДЦ 65015-293-18
бутилки от 90 таблетки с десикант, индукционно уплътнение и неустойчива на деца капачка

Да се   съхранява под 30°C (86°F).

Пазете от влага.

Дозирайте само в оригинален контейнер.

17
Посъветвайте пациента да прочете одобреното от FDA етикетиране на пациента (Информация за пациента).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Остра екзацербация на хепатит В след лечение при пациенти с HBV коинфекция: Тежки остри 
екзацербации на хепатит B са съобщени при пациенти, които са коинфектирани с HBV и HIV-1 и са спрели 
употребата на продукти, съдържащи TDF, и могат да възникнат при прекратяване на приема на таблетките 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.4)]. 
Посъветвайте пациента да не спира приема на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид, без първо да информира своя доставчик на здравни услуги.

Лекарствени взаимодействия:Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид могат да взаимодействат с други 

лекарства; затова посъветвайте пациентите да съобщават на своя доставчик на здравни услуги за употребата на каквито и да било
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други лекарства с рецепта или без рецепта или билкови продукти, включително жълт кантарион [вижте 
Противопоказания (4), Лекарствени взаимодействия (7)].

Реакции на свръхчувствителност:Посъветвайте пациентите незабавно да се свържат със своя доставчик 
на здравни услуги, ако развият обрив. Инструктирайте пациентите незабавно да спрат да приемат таблетки 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и други подозрителни средства и да потърсят 
медицинска помощ, ако развият обрив, свързан с някой от следните симптоми, тъй като това може да е 
признак на по-сериозна реакция, като тежка свръхчувствителност : треска; общо лошо усещане; силна 
умора; мускулни или ставни болки; мехури или лющене на кожата; орални мехури или лезии; възпаление на 
очите; подуване на лицето; подуване на очите, устните, езика или устата; затруднено дишане; и/или 
признаци и симптоми на чернодробни проблеми (напр. пожълтяване на кожата или бялото на очите, тъмна 
или с цвят на чай урина, бледо оцветени изпражнения или движения на червата, гадене, повръщане, загуба 
на апетит или болка, болка,[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

Хепатотоксичност:Информирайте пациентите, че се съобщава за хепатотоксичност при долутегравир, един от 
компонентите на долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид таблетки[вижте Предупреждения и 
предпазни мерки (5.1)]. Посъветвайте пациентите, че се препоръчва лабораторно наблюдение за хепатоксичност 
по време на терапия с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, особено при пациенти с 
чернодробно заболяване, като хепатит В или С.

Синдром на имунна реконституция:Посъветвайте пациентите да информират незабавно своя доставчик на здравни 

услуги за всякакви признаци или симптоми на инфекция, както при някои пациенти с напреднала ХИВ инфекция (СПИН), 

тъй като възпалението от предишни инфекции може да се появи скоро след комбинирана антиретровирусна терапия, 

включително когато таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са стартирани[вижте 
Предупреждения и предпазни мерки (5.5)].

Ново начало или влошаващо се бъбречно увреждане:Посъветвайте пациентите да избягват приема на таблетки 

долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид с едновременна или скорошна употреба на нефротоксични 

средства. Съобщава се за бъбречно увреждане, включително случаи на остра бъбречна недостатъчност във връзка с 

употребата на пролекарства на тенофовир[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.6)].

Лактатна ацидоза и тежка хепатомегалия:Информирайте пациентите, че някои лекарства за ХИВ, включително 

таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, могат да причинят рядко, но сериозно състояние, 

наречено лактатна ацидоза с уголемяване на черния дроб (хепатомегалия)[вижте Предупреждения и предпазни мерки 
(5.7)].

Кърмене:Инструктирайте жените с HIV-1 инфекция да не кърмят, защото HIV-1 може да се предаде на 
бебето в кърмата[вижте Използване в специфични популации (8.2)].

Пропусната доза:Инструктирайте пациентите, че ако пропуснат доза таблетки долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид, да я приемат веднага щом си спомнят. Посъветвайте пациентите да не удвояват 
следващата си доза или да приемат повече от предписаната доза.

Информирайте пациентите, че е важно да приемат таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид по редовна схема на дозиране със или без храна и да избягват пропускане на дози, тъй като това 
може да доведе до развитие на резистентност[вижте Дозировка и приложение (2.2)].
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Съхранение: Инструктирайте пациентите да съхраняват таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид 

в оригиналната опаковка, да пазят от влага и да държат бутилката плътно затворена. Не отстранявайте десиканта.

Информация за пациента

Таблетки Dolutegravir, Emtricitabine и Tenofovir Alafenamide

(doe″ loo teg′ ra vir eḿtrye syé ta was ten of oh viralʹ a fen a mide)
Важно: Посъветвайте се с вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт за лекарства, които не 
трябва да се приемат с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. За повече 
информация вижте раздела“Какво трябва да кажа на моя доставчик на здравни услуги, преди да приема 
таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид?

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид?
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид могат да причинят сериозни нежелани реакции, 

включително:

• Влошаване на инфекцията с вируса на хепатит В. Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид не се използват за лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV). Ако имате 
инфекция с вируса на хепатит B (HBV) и приемате таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид, Вашият HBV може да се влоши (възпламеняване), ако спрете да приемате таблетки 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. „Избухване“ е, когато вашата HBV инфекция 
внезапно се върне по по-лош начин от преди.

• Не е известно дали таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са безопасни и 
ефективни при хора, които имат едновременно HIV-1 и HBV инфекция.

• Не свършвайте таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Допълнете 
рецептата си или говорете с вашия доставчик на здравни услуги, преди всичките ви таблетки 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид да изчезнат.

• Не спирайте да приемате таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, без първо да 

говорите с вашия доставчик на здравни услуги.

• Ако спрете да приемате таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, вашият доставчик на здравни 

услуги ще трябва да проверява здравето ви често и да прави кръвни изследвания редовно в продължение на няколко 

месеца, за да провери вашата HBV инфекция. Кажете на вашия доставчик на здравни услуги за всички нови или 

необичайни симптоми, които може да имате, след като спрете да приемате таблетки долутегравир, емтрицитабин и 

тенофовир алафенамид.

• Алергични реакции. Обадете се незабавно на вашия доставчик на здравни услуги, ако развиете обрив с 
таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.Спрете приема на таблетките 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и незабавно потърсете медицинска помощ, 
ако развиете обрив с някой от следните признаци или симптоми:
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отреска
ообщо лошо 
усещане оумора
омускулни или ставни болки о
мехури или рани в устата

омехури или лющене на кожата о
зачервяване или подуване на очите о
подуване на устата, лицето, устните или

език
опроблеми с дишането

• Проблеми с черния дроб.Хората с анамнеза за вирус на хепатит B или C може да имат повишен риск от развитие на нови или 

влошаване на промени в определени чернодробни тестове по време на лечение с таблетки долутегравир, емтрицитабин и 

тенофовир алафенамид. Проблеми с черния дроб, включително чернодробна недостатъчност, също са се случили при хора без 

анамнеза за чернодробно заболяване или други рискови фактори. Вашият доставчик на здравни услуги може да направи 

кръвни изследвания, за да провери черния Ви дроб. Също така, сериозни чернодробни проблеми могат да възникнат при хора, 

които приемат таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. В някои случаи тези сериозни чернодробни 

проблеми могат да доведат до смърт. Черният ви дроб може да стане голям (хепатомегалия) и да развиете мазнини в черния 

дроб (стеатоза).Обадете се незабавно на вашия доставчик на здравни услуги, ако развиете някой от следните признаци 

или симптоми на чернодробни проблеми:

окожата или бялата част на очите ви
пожълтява (жълтеница) о

тъмна или с цвят на чай урина
осветли изпражнения (изпражнения)

За повече информация относно нежеланите реакции вижте раздела „Какви са възможните нежелани реакции на 

таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алефенамид?

огадене или повръщане 
озагуба на апетит
оболка, болки или чувствителност отдясно

отстрани на областта на стомаха

Какво представляват таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид?

Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са лекарство с рецепта, което се използва 
самостоятелно като пълен режим за лечение на инфекция с вируса на човешкия имунодефицит (HIV-1) при 
възрастни и деца с тегло най-малко 40 kg (88 паунда).

ХИВ-1 е вирусът, който причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

Долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид таблетки санеза използване за намаляване на 
риска от заразяване с HIV-1 чрез сексуален контакт при възрастни с висок риск.

Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид съдържат 3 лекарства, отпускани по лекарско 

предписание, долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

Не е известно дали таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид са безопасни 
и ефективни при деца с тегло под 40 kg (88 паунда) или при деца, които са получавали определени 
видове лекарства за HIV-1 инфекция.
Кой не трябва да приема таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид? Не 
приемайте таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, ако:
• сте алергични към таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид или към някоя 

от съставките на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Вижте края на 
тази информация за пациента за пълен списък на съставките в таблетките долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

• вземете дофетилид (TIKOSYN®). Приемът на таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и дофетилид 

(TIKOSYN) може да причини нежелани реакции, които могат да бъдат сериозни или животозастрашаващи.

39

Референтен номер: 4219844



заплашително.

Какво трябва да кажа на моя доставчик на здравни грижи, преди да приема таблетки долутегравир, 

емтрицитабин и тенофовир алафенамид?

Преди да приемете таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, кажете на вашия 

доставчик на здравни услуги за всичките си медицински състояния, включително ако:

• някога сте имали алергична реакция към таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид.

• имате или сте имали чернодробни проблеми, включително инфекция с вируса на хепатит B или C.

• имат проблеми с бъбреците

• сте бременна или планирате да забременеете. Не е известно дали таблетките долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид ще навредят на вашето неродено бебе. Кажете на вашия доставчик на здравни 
услуги, ако забременеете по време на лечение с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид.

• кърмите или планирате да кърмите.Не кърмете, ако приемате таблетки долутегравир, 
емтрицитабин и тенофовир алафенамид.
• Не трябва да кърмите, ако имате HIV-1, поради риск от предаване на HIV-1 на вашето 

бебе.
• Поне едно от лекарствата в таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид може 

да премине към вашето бебе в кърмата. Не е известно дали другите лекарства в таблетките 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид могат да преминат в кърмата.

Говорете с вашия доставчик на здравни услуги за най-добрия начин да храните бебето си по време на 
лечение с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

Кажете на вашия доставчик на здравни услуги за лекарствата, които приемате,включително лекарства с 
рецепта и лекарства без рецепта, витамини и билкови добавки.

Някои лекарства взаимодействат с таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Съхранявайте списък 

с вашите лекарства и го покажете на вашия доставчик на здравни услуги и фармацевт, когато получите ново лекарство.

• Можете да попитате вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт за списък с лекарства, които взаимодействат 

с таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

• Не започвайте да приемате ново лекарство, без да кажете на вашия доставчик на здравни услуги.Вашият 

доставчик на здравни услуги може да Ви каже дали е безопасно да приемате таблетки долутегравир, емтрицитабин и 

тенофовир алафенамид с други лекарства.

Как трябва да приемам таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид?

• Приемайте таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид точно както Ви е казал Вашият 

доставчик на здравни услуги да ги приемате.

• Не пропускайте доза таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.
• Ако пропуснете доза таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, вземете я веднага 

щом си спомните. Не приемайте 2 дози едновременно и не приемайте повече от предписаната Ви доза.

• Не променяйте дозата си и не спирайте да приемате таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид, без първо да говорите с вашия доставчик на здравни услуги. Останете под грижите на доставчика 
на здравни услуги по време на лечение с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.
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• Приемайте таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид 1 път всеки ден със или 
без храна.

• Ако приемате антиациди, лаксативи или други лекарства, които съдържат алуминий, магнезий или 
буферирани лекарства, таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид трябва да се 
приемат най-малко 2 часа преди или 6 часа след приема на тези лекарства.

• Ако трябва да приемате желязо или калциеви добавки през устата по време на лечение с таблетки 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид:
о Ако приемате таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид с храна, можете 

да приемате тези добавки едновременно с таблетките долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид.
Ако не приемате таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид с храна, 
вземете таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид най-малко 2 часа 
преди или 6 часа след приема на тези добавки.

• Не свършвайте таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Вирусът в кръвта ви може 
да се увеличи и вирусът може да стане по-труден за лечение. Когато доставките ви започнат да се изчерпват, 
вземете повече от вашия доставчик на здравни услуги или аптека.

• Ако приемете твърде много таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, обадете се на вашия доставчик 

на здравни услуги или незабавно отидете до най-близкото спешно отделение на болницата.

о

Какви са възможните нежелани реакции на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид?
Таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид могат да причинят сериозни нежелани реакции, 

включително:

• Вижте „Каква е най-важната информация, която трябва да знам за таблетките 
долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид?“

• Промени във вашата имунна система (синдром на възстановяване на имунната система)може да се случи, 

когато започнете да приемате лекарства за ХИВ-1. Вашата имунна система може да стане по-силна и да започне да се 

бори с инфекции, които са били скрити в тялото ви от дълго време. Уведомете незабавно вашия доставчик на 

здравни услуги, ако започнете да имате нови симптоми, след като започнете да приемате таблетки долутегравир, 

емтрицитабин и тенофовир алафенамид.

• Нови или по-лоши бъбречни проблеми, включително бъбречна недостатъчност.Вашият доставчик на здравни 

услуги трябва да направи изследвания на кръв и урина, за да провери бъбреците Ви, преди да започнете и по време на 

лечението с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Вашият доставчик на здравни услуги 

може да Ви каже да спрете приема на таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид, ако развиете 

нови или по-лоши бъбречни проблеми.

• Твърде много млечна киселина в кръвта (лактатна ацидоза).Твърде много млечна киселина е сериозна, но рядка 

спешна медицинска помощ, която може да доведе до смърт. Уведомете незабавно вашия доставчик на здравни 

услуги, ако получите тези симптоми: слабост или по-уморен от обикновено, необичайна мускулна болка, недостиг на 

въздух или учестено дишане, болка в стомаха с гадене и повръщане, студени или сини ръце и крака, виене на свят 

или замаяност или ускорен или необичаен сърдечен ритъм.

• Най-честите нежелани реакции на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид 
включват:
о
о

Това не са всички възможни странични ефекти на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 

алафенамид. За повече информация попитайте вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт.

проблеми със съня

гадене
оумора • главоболие
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Обадете се на Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции. Можете да съобщите нежелани реакции 

на FDA на 1-800-FDA-1088.

Как трябва да съхранявам таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид?

• Съхранявайте таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид при температура под 30°C (86°F).

• Съхранявайте таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид в оригиналния им контейнер.

• Съхранявайте контейнера плътно затворен.

• Бутилката с таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид съдържа пакет със 
десикант, който помага да поддържате лекарството сухо (предпазва го от влага). Не изваждайте пакета 
със десикант от бутилката.

Съхранявайте таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид и всички лекарства на място, 

недостъпно за деца.

Обща информация за безопасната и ефективна употреба на таблетките долутегравир, емтрицитабин и 
тенофовир алафенамид.
Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от изброените в листовката с информация за 
пациента. Не използвайте таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид за състояние, за 
което не са предписани. Не давайте таблетки долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид на 
други хора, дори ако имат същите симптоми, които имате. Те могат да им навредят. Ако искате повече 
информация, говорете с вашия доставчик на здравни услуги. Можете да попитате вашия доставчик на 
здравни услуги или фармацевт за информация относно таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир 
алафенамид, която е написана за здравни специалисти. За повече информация се обадете на Mylan 
Pharmaceuticals Inc. на 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX).
Какви са съставките на таблетките долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид? 
Активна съставка:долутегравир, емтрицитабин и тенофовир алафенамид.
Неактивни съставки:кроскармелоза натрий, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, манитол, 
микрокристална целулоза, полиетилен гликол, поливинилов алкохол, повидон, натриев нишестен 
гликолат (картофен), талк и титанов диоксид.
Произведен от:Mylan Laboratories Limited, Хайдерабад – 500 096, Индия
Изброените марки са търговски марки на съответните им собственици.

Тази информация за пациента е одобрена от Американската администрация по храните и лекарствата.

Произведен от:
Mylan Laboratories Limited

Хайдерабад—500 096, Индия
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Всяка филмирана таблетка съдържа: 

Dolutegravir Sodium 52,6 mg (еквивалент на 

Dolutegravir)

Емтрицитабин

Tenofovir Alafenamide Fumarate 28,04 mg 
(еквивалент на Tenofovir Alafenamide) 25 mg

NDC 65015-293-14

50 мг
200 мг

Долутегравир, Емтрицитабин и 

Тенофовир Алафенамид

Таблетки
Дозирайте само в оригинален контейнер. 

Съхранявайте контейнера плътно затворен.

Код №: MP/DRUGS/25/1/2014

Обичайна дозировка:Вижте придружаващата 

информация за предписване.
50mg/200mg/25mg

Съхранявайте това и всички лекарства на място, 

недостъпно за деца.

Забележка за фармацевта: Не покривайте кутията ALERT с етикет на аптеката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разберете за лекарства, които НЕ трябва да се приемат с 

таблетки Dolutegravir, Emtricitabine и Tenofovir Alafenamide ЗОНА БЕЗ ЛАК
Да се   съхранява под 30°C (86°F).

30 таблетки Само Rx
Произведен от:
МайлаРn LaдбоеrдatorриснЛи° Ст

Хайдерабад — 500 096, Индия

Подкана „LOT“ и „EXP“ ще 
бъдат отпечатани заедно с 

кодиране на променливи данни.

милидиздID: 4219844
Mylan.com
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Всяка филмирана таблетка съдържа: 

Dolutegravir Sodium 52,6 mg (еквивалент на 

Dolutegravir)

Емтрицитабин

Tenofovir Alafenamide Fumarate 28,04 mg 
(еквивалент на Tenofovir Alafenamide) 25 mg

NDC 65015-293-18

50 мг
200 мг

Долутегравир, Емтрицитабин и 

Тенофовир Алафенамид

Таблетки
Дозирайте само в оригинален контейнер. 

Съхранявайте контейнера плътно затворен.

Код №: MP/DRUGS/25/1/2014

Обичайна дозировка:Вижте придружаващата 

информация за предписване.
50mg/200mg/25mg

Съхранявайте това и всички лекарства на място, 

недостъпно за деца.

Забележка за фармацевта: Не покривайте кутията ALERT с етикет на аптеката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разберете за лекарства, които НЕ трябва да се приемат с 

таблетки Dolutegravir, Emtricitabine и Tenofovir Alafenamide ЗОНА БЕЗ ЛАК
Да се   съхранява под 30°C (86°F).

90 таблетки Само RxМануРпроизведени от:

а
Подкана „LOT“ и „EXP“ ще 
бъдат отпечатани заедно с 

кодиране на променливи данни.
Милан Ладбоеrдда сеrриснЛи° 
Ст Хайдерабад — 500 096, Индия

милидиздID: 4219844
Mylan.com
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