
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES ------------------- ----------
• Eerdere overgevoeligheidsreactie op dolutegravir. (4)
• Gelijktijdige toediening met dofetilide. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN -----------------------

• Levertoxiciteit is gemeld bij patiënten die een dolutegravir-
regime bevatten. Controle op hepatotoxiciteit wordt aanbevolen. 
(5.1)

• Overgevoeligheidsreacties die worden gekenmerkt door huiduitslag, constitutionele 
bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder leverbeschadiging, zijn gemeld. Stop 
onmiddellijk met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten en andere 
verdachte middelen als zich tekenen of symptomen van overgevoeligheidsreacties 
voordoen, aangezien uitstel van het stoppen van de behandeling kan leiden tot een 
levensbedreigende reactie. (5.2)

• Immuunreconstitutiesyndroom is gemeld bij patiënten die werden behandeld 
met antiretrovirale combinatietherapie. (5.5)

• Nieuw optredende of verergerende nierfunctiestoornis: Beoordeel de 
creatinineklaring, urineglucose en urine-eiwit bij alle patiënten voordat de therapie 
met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide wordt gestart en 
controleer tijdens de behandeling. Monitor serumfosfor bij patiënten met 
chronische nierziekte. (5.6)

• Lactaatacidose/ernstige hepatomegalie met steatose: stop de behandeling 
bij patiënten die symptomen of laboratoriumbevindingen ontwikkelen die 
wijzen op lactaatacidose of uitgesproken hepatotoxiciteit. (5.7)

DOLUTEGRAVIR, EMTRICITABINE en TENOFOVIR 
ALAFENAMIDE tabletten, voor oraal gebruik

WAARSCHUWING: ACUTE EXACERBATIE VAN NA DE BEHANDELING
HEPATITIS B

Zie volledige voorschrijfinformatie voor een volledige waarschuwing in een kader.

• Tenofoviralafenamide, een bestanddeel van dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten, is goedgekeurd voor de behandeling van 
chronische hepatitis B-virus (HBV)-infectie. Ernstige acute exacerbaties van 
hepatitis B zijn gemeld bij patiënten die gelijktijdig zijn geïnfecteerd met hiv-1 
en HBV en die producten hebben stopgezet die tenofovirdisoproxilfumaraat 
(TDF) bevatten, en kunnen optreden bij stopzetting van tabletten 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide. Bij deze patiënten moet 
de leverfunctie nauwlettend worden gecontroleerd. Indien van toepassing 
kan het starten van anti-hepatitis B-therapie gerechtvaardigd zijn. (5.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK -------------------- ------- 
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide is een combinatie van drie 
geneesmiddelen van dolutegravir (integrase strand transfer inhibitor [INSTI]), 
emtricitabine (FTC) en tenofoviralafenamide (TAF), beide hiv-nucleoside-analoge reverse 
transcriptase-remmers (NRTI's), en is geïndiceerd voor alleen gebruiken als een compleet 
regime voor de behandeling van HIV-1-infectie bij volwassenen en pediatrische patiënten 
die ten minste 40 kg wegen. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES ------------------ ------------ Dolutegravir: 
De meest voorkomende bijwerkingen met een matige tot ernstige intensiteit en een incidentie 
van ten minste 2% (bij degenen die dolutegravir kregen in een onderzoek bij volwassenen) zijn 
slapeloosheid, vermoeidheid en hoofdpijn. (6.1)

Emtricitabine en tenofovir alafenamide: De meest voorkomende bijwerking 
(incidentie groter dan of gelijk aan 10%, alle graden) is misselijkheid. (6.1)

Gebruiksbeperkingen:

• Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten alleen worden 
niet aanbevolen bij patiënten met resistentie-geassocieerde 
integrasesubstituties of klinisch vermoede resistentie tegen 
integrasestrengtransferremmer, omdat de dosis dolutegravir in tabletten 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide bij deze subpopulaties 
onvoldoende is. Zie de voorschrijfinformatie van dolutegravir. (1)

• Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten zijn niet geïndiceerd voor 
gebruik als pre-expositie profylaxe (PrEP) om het risico op seksueel verworven hiv-1 te 
verminderen bij volwassenen met een hoog risico.

Neem contact op met Mylan Pharmaceuticals Inc. op 1-877-446-3679 (1-877-4-
INFO-RX) of FDA op 1-800-FDA-1088 of www.fda.gov/medwatch om 
VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN te melden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRUG-INTERACTIES ------------------ ------------ Gelijktijdige 
toediening van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten met andere 
geneesmiddelen kan de concentratie van andere geneesmiddelen veranderen en andere 
geneesmiddelen kunnen de concentraties van dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide tabletten veranderen. Voorafgaand aan en tijdens de behandeling moet 
rekening worden gehouden met mogelijke geneesmiddelinteracties. (4, 7, 12,3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE -----------------------
• Testen: Voordat met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-

tabletten wordt gestart, moeten patiënten worden getest op hepatitis B-
virusinfectie en moeten de geschatte creatinineklaring, urineglucose en urine-
eiwit worden verkregen. (2.1)

• Volwassenen en pediatrische patiënten die ten minste 40 kg wegen: één tablet per dag. Kan met 

of zonder voedsel worden ingenomen. (2.2)

• Nierfunctiestoornis: tabletten dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide worden niet aanbevolen bij patiënten met een 
geschatte creatinineklaring van minder dan 30 ml per minuut. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES -----------------------
• Zwangerschap: Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten mogen 

alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het mogelijke voordeel opweegt tegen 
het mogelijke risico. (8.1)

• Borstvoeding: Borstvoeding wordt niet aanbevolen vanwege de kans op 
overdracht van hiv. (8.2)

• Pediatrie: Niet aanbevolen voor patiënten die minder dan 40 kg wegen. (8.4)

Zie 17 voor INFORMATIE VOOR PATINTENCOUNSELING en door de FDA 
goedgekeurde etikettering van patiënten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN 
---------------------- Tabletten: 50 mg dolutegravir, 200 mg FTC en 25 mg TAF (3)
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VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE

WAARSCHUWING: NA DE BEHANDELING ACUTE EXACERBATIE VAN HEPATITIS B

• Tenofovir alafenamide, one component of dolutegravir, emtricitabine and tenofovir 
alafenamide tablets, is approved for the treatment of chronic hepatitis B virus (HBV) infection. 
Severe acute exacerbations of hepatitis B have been reported in patients who are coinfected 
with HIV-1 and HBV and have discontinued products containing tenofovir disoproxil fumarate 
(TDF), and may occur with discontinuation of dolutegravir, emtricitabine and tenofovir 
alafenamide tablets. Hepatic function should be monitored closely with both clinical and 
laboratory follow-up for at least several months in patients who are coinfected with HIV-1 and 
HBV and discontinue dolutegravir, emtricitabine and tenofovir alafenamide tablets. If 
appropriate, initiation of anti-hepatitis B therapy may be warranted [see Warnings and 
Precautions (5.4)].

1
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten zijn geïndiceerd voor alleen gebruik als een 
compleet regime voor de behandeling van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) bij 
volwassenen en pediatrische patiënten die ten minste 40 kg wegen.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

Gebruiksbeperkingen:
• Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten alleen worden niet aanbevolen bij 

patiënten met resistentie-geassocieerde integrasesubstituties of klinisch vermoede resistentie 
tegen integrasestrengtransferremmer, omdat de dosis dolutegravir in tabletten dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide bij deze subpopulaties onvoldoende is. Zie de 
voorschrijfinformatie van dolutegravir.

• Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten zijn niet geïndiceerd voor gebruik als pre-expositie 
profylaxe (PrEP) om het risico op seksueel verworven hiv-1 te verminderen bij volwassenen met een hoog risico.

2
2.1 Testen voorafgaand aan de start van dolutegravir, emtricitabine en tenofovir 
alafenamide tabletten
Voordat met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten wordt gestart, moeten patiënten 
worden getest op hepatitis B-virusinfectie.[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.4)].

DOSERING EN ADMINISTRATIE

De geschatte creatinineklaring, urineglucose en urine-eiwit moeten worden beoordeeld voordat de behandeling met 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide wordt gestart en moeten tijdens de behandeling bij alle patiënten 
worden gecontroleerd.[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)].

2.2 Volwassenen en pediatrische patiënten met een gewicht van ten minste 40 kg (88 lbs) Dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten zijn een combinatieproduct van drie geneesmiddelen met een 
vaste dosis van 50 mg dolutegravir, 200 mg emtricitabine (FTC) en 25 mg tenofoviralafenamide (TAF). De 
aanbevolen dosering van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide is één tablet, eenmaal daags 
oraal ingenomen met of zonder voedsel bij volwassenen en
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pediatrische patiënten met een gewicht van ten minste 40 kg (88 lbs) en een creatinineklaring groter dan of 
gelijk aan 30 ml per minuut[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.7) en klinische farmacologie (12.3)].

2.3 Niet aanbevolen bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten worden niet aanbevolen bij patiënten met een 
geschatte creatinineklaring van minder dan 30 ml per minuut[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6) 
en Gebruik bij specifieke populaties (8.7)].

3
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten zijn verkrijgbaar met 52,6 mg 
dolutegravir-natrium (DTG), overeenkomend met 50 mg dolutegravir, 200 mg emtricitabine (FTC) 
en 28,04 mg tenofoviralafenamidefumaraat (TAF), overeenkomend met 25 mg tenofovir 
alafenamide.

DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

• De 50 mg/200 mg/25 mg tabletten zijn witte tot gebroken witte, filmomhulde, ovale tabletten zonder 
breukstreep met de inscriptieMaan één kant van de tablet enTD1aan de andere kant.

4
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten:

CONTRA-INDICATIES

• met eerdere overgevoeligheidsreactie op dolutegravir[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].
• dofetilide krijgen vanwege de mogelijkheid van verhoogde plasmaconcentraties van dofetilide en het risico 

op ernstige en/of levensbedreigende gebeurtenissen[zie Geneesmiddelinteracties (7)].

5
5.1 Hepatotoxiciteit
Leverbijwerkingen zijn gemeld bij patiënten die een dolutegravir-bevattend regime kregen. Patiënten met 
onderliggende hepatitis B of C kunnen een verhoogd risico lopen op verergering of ontwikkeling van 
transaminaseverhogingen bij gebruik van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamidetabletten[zie 
Bijwerkingen (6.1)]. In sommige gevallen waren de verhogingen van de transaminasen consistent met het 
immuunreconstitutiesyndroom of hepatitis B-reactivatie, met name in de setting waar antihepatitistherapie 
werd stopgezet. Gevallen van levertoxiciteit, waaronder verhoogde biochemie van de lever in het serum, 
hepatitis en acuut leverfalen zijn gemeld bij patiënten die een dolutegravir-bevattend regime kregen zonder 
vooraf bestaande leverziekte of andere identificeerbare risicofactoren. Door geneesmiddelen geïnduceerde 
leverbeschadiging die leidde tot levertransplantatie is gemeld met abacavir, dolutegravir en lamivudine in een 
vaste dosis. Controle op hepatotoxiciteit wordt aanbevolen.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.2 Overgevoeligheidsreacties
Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld en werden gekenmerkt door huiduitslag, constitutionele bevindingen en soms 
orgaandisfunctie, waaronder leverbeschadiging. De voorvallen werden gemeld bij minder dan 1% van de proefpersonen 
die dolutegravir kregen in klinische fase 3-onderzoeken. Stop onmiddellijk met dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten en andere verdachte middelen als zich tekenen of symptomen van 
overgevoeligheidsreacties ontwikkelen (inclusief, maar niet beperkt tot, ernstige huiduitslag of huiduitslag die gepaard 
gaat met koorts, algemene malaise, vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn, blaren of vervelling van de huid, blaren of 
laesies in de mond, conjunctivitis, gezichtsoedeem, hepatitis, eosinofilie, angio-oedeem, ademhalingsmoeilijkheden). De 
klinische status, inclusief leveraminotransferasen, moet worden gecontroleerd en een passende therapie moet worden 
gestart. Vertraging bij het stoppen
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behandeling met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten of andere verdachte 
middelen na het begin van overgevoeligheid kan resulteren in een levensbedreigende reactie. Dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten die eerder een 
overgevoeligheidsreactie op dolutegravir hebben gehad.

5.3 Risico op bijwerkingen of verlies van virologische respons als gevolg van geneesmiddelinteracties 
Gelijktijdig gebruik van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten en andere geneesmiddelen 
kan leiden tot bekende of mogelijk significante geneesmiddelinteracties, waarvan sommige kunnen leiden tot[zie 
Contra-indicaties (4), Geneesmiddelinteracties (7.3)]:
• Verlies van therapeutisch effect van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten en 

mogelijke ontwikkeling van resistentie.
• Mogelijke klinisch significante bijwerkingen door grotere blootstelling aan gelijktijdig toegediende 

geneesmiddelen.

Voor gelijktijdige geneesmiddelen waarvan de interactie kan worden verzacht, zie tabel 3 voor stappen om deze 
mogelijke en bekende significante geneesmiddelinteracties te voorkomen of te beheersen, inclusief 
doseringsaanbevelingen. Overweeg de mogelijkheid van geneesmiddelinteracties voorafgaand aan en tijdens de 
behandeling met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten; gelijktijdige medicatie beoordelen 
tijdens behandeling met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten; en controleer op de 
bijwerkingen die verband houden met de gelijktijdige geneesmiddelen.

5.4 Ernstige acute exacerbatie van hepatitis B bij patiënten met gelijktijdige infectie met hiv-1 en 
HBV
Patiënten met hiv-1 moeten worden getest op de aanwezigheid van chronisch hepatitis B-virus (HBV) voordat 
antiretrovirale therapie wordt gestart[zie Dosering en toediening (2.1)].

Ernstige acute exacerbaties van hepatitis B (bijv. leverdecompensatie en leverfalen) zijn gemeld bij patiënten 
die gelijktijdig zijn geïnfecteerd met HIV-1 en HBV en die producten hebben stopgezet die 
tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF) bevatten, en kunnen optreden bij stopzetting van dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten. Patiënten met gelijktijdige infectie met hiv-1 en HBV die 
stoppen met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten, moeten gedurende ten minste 
enkele maanden na het stoppen van de behandeling nauwlettend worden gevolgd met zowel klinische als 
laboratoriumfollow-up. Indien van toepassing kan het starten van anti-hepatitis B-therapie gerechtvaardigd 
zijn, vooral bij patiënten met gevorderde leverziekte of cirrose, aangezien exacerbatie van hepatitis na de 
behandeling kan leiden tot leverdecompensatie en leverfalen.

5.5 Immuunreconstitutiesyndroom
Immuunreconstitutiesyndroom is gemeld bij patiënten die werden behandeld met antiretrovirale 
combinatietherapie, waaronder dolutegravir en FTC, twee componenten van dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten. Tijdens de beginfase van antiretrovirale combinatiebehandeling kunnen 
patiënten bij wie het immuunsysteem reageert, een ontstekingsreactie ontwikkelen op indolente of 
resterende opportunistische infecties (zoalsMycobacterium avium infectie, cytomegalovirus,Pneumocystis 
jiroveciilongontsteking [PCP] of tuberculose), die verdere evaluatie en behandeling noodzakelijk kan maken.
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Er is ook gemeld dat auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves, polymyositis en het syndroom 
van Guillain-Barré) optreden in de setting van immuunreconstitutie; de tijd tot aanvang is echter 
variabeler en kan vele maanden na aanvang van de behandeling optreden.

5.6 Nieuwe of verergerende nierfunctiestoornis
Nierfunctiestoornis, waaronder gevallen van acuut nierfalen en Fanconi-syndroom 
(verwonding van de niertubuli met ernstige hypofosfatemie), is gemeld bij het gebruik 
van tenofovir-prodrugs in zowel toxicologische onderzoeken bij dieren als in 
onderzoeken bij mensen. In klinische onderzoeken met FTC + TAF met cobicistat (COBI) 
plus elvitegravir (EVG) zijn er geen gevallen van Fanconi-syndroom of proximale 
niertubulopathie (PRT) geweest. In klinische onderzoeken met FTC + TAF met EVG + 
COBI bij therapienaïeve proefpersonen en bij proefpersonen met virale onderdrukking 
die waren overgeschakeld op FTC + TAF met EVG + COBI met eGFR's van meer dan 50 
ml per minuut, ernstige nierbijwerkingen of stopzettingen als gevolg van 
nierbijwerkingen werden aangetroffen bij minder dan 1% van de deelnemers die 
werden behandeld met FTC + TAF met EVG + COBI.[zie Bijwerkingen (6.1)]. 
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten worden niet aanbevolen 
bij patiënten met een geschatte creatinineklaring van minder dan 30 ml per minuut, 
omdat de gegevens in deze populatie onvoldoende zijn.

Patiënten die tenofovir-prodrugs gebruiken met een verminderde nierfunctie en patiënten die nefrotoxische 
middelen gebruiken, waaronder niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, lopen een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van niergerelateerde bijwerkingen.

De geschatte creatinineklaring, urineglucose en urine-eiwit moeten worden beoordeeld voordat de behandeling met 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide wordt gestart en moeten tijdens de behandeling bij alle 
patiënten worden gecontroleerd. Serumfosfor moet worden gecontroleerd bij patiënten met chronische nierziekte, 
omdat deze patiënten een groter risico lopen op het ontwikkelen van Fanconi-syndroom op tenofovir-prodrugs. Stop 
de tabletten met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide bij patiënten bij wie klinisch significante 
afname van de nierfunctie optreedt of bij wie tekenen van Fanconi-syndroom optreden.

5.7 Melkzuuracidose en ernstige hepatomegalie met steatose
Lactaatacidose en ernstige hepatomegalie met steatose, waaronder gevallen met fatale afloop, zijn gemeld bij het 
gebruik van nucleoside-analogen, waaronder emtricitabine, een bestanddeel van dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten, en tenofovir DF, een andere prodrug van tenofovir, alleen of in combinatie met 
andere antiretrovirale middelen. De behandeling met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten 
moet worden onderbroken bij elke patiënt die klinische of laboratoriumbevindingen ontwikkelt die wijzen op 
lactaatacidose of uitgesproken hepatotoxiciteit (waaronder mogelijk hepatomegalie en steatose, zelfs bij afwezigheid 
van duidelijke transaminaseverhogingen).

6
De volgende ernstige bijwerkingen worden besproken in andere rubrieken van de etikettering:

ONGEWENSTE REACTIES

• Hepatotoxiciteit[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

• Overgevoeligheidsreacties[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].
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• Ernstige acute exacerbatie van hepatitis B[zie Boxed Warning en waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.4)].

• Immuunreconstitutiesyndroom[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.5)].
• Nieuw begin of verergering van nierinsufficiëntie[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)].
• Melkzuuracidose en ernstige hepatomegalie met steatose[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

(5.7)].

6.1 Ervaring met klinische proeven
Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die zijn 

waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel (of een geneesmiddel gegeven in verschillende combinaties met andere 

gelijktijdige therapie) niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel (of een 

geneesmiddel gegeven in dezelfde of een andere combinatietherapie) en komen mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen 

percentages.

dolutegravir:Ervaring met klinische proeven bij volwassen proefpersonen:Behandeling-naïeve onderwerpen: De 
veiligheidsbeoordeling van dolutegravir bij met hiv-1 geïnfecteerde, nog niet eerder behandelde proefpersonen is 
gebaseerd op de analyse van gegevens uit 2 internationale, multicenter, dubbelblinde onderzoeken, SPRING-2 
(ING113086) en SINGLE (ING114467).

In SPRING-2 werden 822 proefpersonen gerandomiseerd en kregen ze ten minste 1 dosis dolutegravir 
50 mg eenmaal daags of raltegravir 400 mg tweemaal daags, beide in combinatie met een dubbele 
nucleoside-reverse-transcriptaseremmer (NRTI)-behandeling met een vaste dosis abacavirsulfaat en 
lamivudine [EPZICOM®] of vaste dosis emtricitabine/tenofovir DF [TRUVADA®]). Er waren 808 
proefpersonen opgenomen in de werkzaamheids- en veiligheidsanalyses. Na 96 weken was het aantal 
bijwerkingen dat leidde tot stopzetting 2% in beide behandelarmen.

In SINGLE werden 833 proefpersonen gerandomiseerd en kregen ze ten minste 1 dosis dolutegravir 50 mg 
met vaste dosis abacavirsulfaat en lamivudine (EPZICOM) eenmaal daags of vaste dosis efavirenz/
emtricitabine/tenofovir DF (ATRIPLA®) eenmaal daags (onderzoeksbehandeling was geblindeerd tot en met 
week 96 en open-label van week 96 tot en met week 144). Gedurende 144 weken waren de percentages 
bijwerkingen die leidden tot stopzetting 4% bij proefpersonen die dolutegravir 50 mg eenmaal daags + vaste 
dosis abacavir en lamivudine (EPZICOM) kregen en 14% bij proefpersonen die een vaste dosis efavirenz/
emtricitabine/tenofovir DF kregen (ATRIPLA). ) een keer per dag.

Tijdens de behandeling optredende bijwerkingen (AR's) van matige tot ernstige (graad 2 tot 4) intensiteit die werden 
waargenomen bij ten minste 2% van de proefpersonen in de behandelarmen met dolutegravir in SPRING-2 of 
SINGLE waren slapeloosheid (3%), hoofdpijn (2%) en vermoeidheid (2%).

Daarnaast werd in SPRING-2 graad 1 slapeloosheid gemeld door 1% en minder dan 1% van de proefpersonen die 
respectievelijk dolutegravir en raltegravir kregen; terwijl in SINGLE de percentages respectievelijk 7% en 4% waren 
voor dolutegravir en vaste dosis efavirenz/emtricitabine/tenofovir DF (ATRIPLA). Deze gebeurtenissen waren niet 
beperkend voor de behandeling.

Minder vaak voorkomende bijwerkingen waargenomen in niet eerder behandelde en door behandeling ervaren onderzoeken: De 

volgende AR's kwamen voor bij minder dan 2% van de niet eerder behandelde of eerder behandelde patiënten
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proefpersonen die dolutegravir in een combinatiebehandeling kregen in één studie. Deze 
gebeurtenissen zijn opgenomen vanwege hun ernst en beoordeling van een mogelijk causaal verband.

Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, abdominaal ongemak, winderigheid, pijn in de 
bovenbuik, braken.

Lever- en galaandoeningen: hepatitis.

Aandoeningen van het bewegingsapparaat: myositis.

Psychische stoornissen: zelfmoordgedachten, poging, gedrag of voltooiing. Deze voorvallen werden voornamelijk 

waargenomen bij proefpersonen met een reeds bestaande voorgeschiedenis van depressie of andere psychiatrische 

aandoeningen.

Nier- en urinewegaandoeningen: nierfunctiestoornis.

Huid- en onderhuidaandoeningen: pruritus.

Laboratoriumafwijkingen: Niet eerder behandelde proefpersonen: geselecteerde laboratoriumafwijkingen (graad 2 tot 4) met een verslechterende graad 

ten opzichte van de uitgangswaarde en die de toxiciteit van de slechtste graad vertegenwoordigen bij ten minste 2% van de proefpersonen worden 

weergegeven in tabel 1. De gemiddelde verandering ten opzichte van de uitgangswaarde waargenomen voor geselecteerde lipidewaarden wordt 

weergegeven in tabel 2.

Tafel 1. Geselecteerde laboratoriumafwijkingen (graad 2 tot 4) bij niet eerder behandelde 
proefpersonen in SPRING-2 (analyse van week 96)

LENTE-2
dolutegravir

50 mg
Een keer per dag

+ 2 NRTI's
(n = 403)

Raltegravir
400 mg tweemaal daags

+ 2 NRTI's
(n = 405)

Laboratoriumparameter:
Voorkeurstermijn

ALT
Graad 2 (> 2,5 tot 5,0 x ULN) 4% 4%
Graad 3 tot 4 (> 5,0 x ULN) 2% 2%

AST
Graad 2 (> 2,5 tot 5,0 x ULN) 5% 3%
Graad 3 tot 4 (> 5,0 x ULN) 3% 2%

Totaal bilirubine
Graad 2 (1,6 tot 2,5 x ULN) 3% 2%
Graad 3 tot 4 (> 2,5 x ULN) < 1% < 1%

Creatine kinase
Graad 2 (6,0 tot 9,9 x ULN) 2% 5%
Graad 3 tot 4 (≥ 10,0 x ULN) 7% 4%

hyperglykemie
Graad 2 (126 tot 250 mg/dL) 6% 6%
Graad 3 (> 250 mg/dL) < 1% 2%
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lipase
Graad 2 (> 1,5 tot 3,0 x ULN) 7% 7%
Graad 3 tot 4 (> 3,0 x ULN) 2% 5%

Totaal neutrofielen
Graad 2 (0,75 tot 0,99 x 109) 4% 3%
Graad 3 tot 4 (< 0,75 x 109) 2% 2%

Tafel 2. Gemiddelde verandering ten opzichte van baseline in nuchtere lipidenwaarden bij niet eerder 

behandelde proefpersonen in SPRING-2 (analyse van week 96a)

LENTE-2
dolutegravir

50 mg
Een keer per dag

+ 2 NRTI's
(n = 403)

Raltegravir
400 mg

Tweemaal daags

+ 2 NRTI's
(n = 405)

Laboratoriumparameter:
Voorkeurstermijn

Cholesterol (mg/dL) 8.1 10.1
HDL-cholesterol
(mg/dL)

2.0 2.3

LDL cholesterol
(mg/dL)

5.1 6.1

Triglyceriden (mg/dL) 6.7 6.6
a Proefpersonen die bij aanvang lipidenverlagende middelen kregen, werden uitgesloten van deze analyses (19 

proefpersonen in elke arm in SPRING-2. Vierennegentig proefpersonen startten met een lipidenverlagend middel 

na de uitgangswaarde; hun laatste nuchtere waarden tijdens de behandeling (vóór aanvang van de behandeling) 

middel) werden gebruikt, ongeacht of ze met het middel stopten (SPRING-2: dolutegravir n = 9, raltegravir n = 13).

Gelijktijdige infectie met hepatitis B- en/of hepatitis C-virus: In fase 3-onderzoeken mochten 
proefpersonen met gelijktijdige infectie met het hepatitis B- en/of C-virus zich inschrijven, op 
voorwaarde dat de leverchemietests bij aanvang niet hoger waren dan 5 keer de bovengrens 
van normaal. Over het algemeen was het veiligheidsprofiel bij proefpersonen met gelijktijdige 
infectie met hepatitis B- en/of C-virus vergelijkbaar met dat waargenomen bij proefpersonen 
zonder gelijktijdige infectie met hepatitis B of C, hoewel de percentages ASAT- en ALAT-
afwijkingen hoger waren in de subgroep met hepatitis B. en/of C-virus co-infectie voor alle 
behandelingsgroepen. Graad 2 tot 4 ALAT-afwijkingen bij gelijktijdige infectie met hepatitis B 
en/of C vergeleken met personen met mono-infectie met HIV die dolutegravir kregen, werden 
waargenomen bij 18% vs. 3% bij de eenmaal daagse dosis van 50 mg en bij 13% vs. 8% bij de 
tweemaal daagse dosis van 50 mg. [zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

Veranderingen in serumcreatinine: Van dolutegravir is aangetoond dat het het serumcreatinine verhoogt door 
remming van de tubulaire secretie van creatinine zonder de nierglomerulaire functie te beïnvloeden[zie Klinische 
Farmacologie (12.2)]. Verhogingen van serumcreatinine traden op binnen de eerste 4 weken van de behandeling en 
bleven stabiel gedurende 96 weken. Bij behandelingsnaïeve proefpersonen werd een gemiddelde verandering 
vanaf baseline van 0,15 mg per dL (bereik: -0,32 mg per dL tot 0,65 mg per dL) waargenomen na
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96 weken behandeling. Verhogingen van creatinine waren vergelijkbaar met achtergrond-NRTI's en waren 
vergelijkbaar bij eerder behandelde proefpersonen.

Ervaring met klinische onderzoeken bij pediatrische proefpersonen:IMPAACT P1093 is een lopend multicenter, open-label, 
niet-vergelijkend onderzoek bij ongeveer 160 met hiv-1 geïnfecteerde pediatrische proefpersonen in de leeftijd van 4 weken 
tot jonger dan 18 jaar, van wie 46 eerder behandelde, INSTI-naïeve proefpersonen in de leeftijd van 6 tot jonger dan 18 jaar. 
18 jaar zijn ingeschreven[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.4) en klinische onderzoeken (14.2)].

Het bijwerkingenprofiel was vergelijkbaar met dat voor volwassenen. Graad 2 AR's gerapporteerd door meer dan één 
proefpersoon waren verlaagd aantal neutrofielen (n = 3) en diarree (n = 2). Er werden geen geneesmiddelgerelateerde AR's 
van graad 3 of 4 gerapporteerd. Geen enkele AR leidde tot stopzetting.

De laboratoriumafwijkingen van graad 3 of 4 die bij meer dan één proefpersoon werden gemeld, waren verhoogd totaal bilirubine 

(n = 3) en verlaagd aantal neutrofielen (n = 2). De veranderingen in het gemiddelde serumcreatinine waren vergelijkbaar met die 

waargenomen bij volwassenen.

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:Bijwerkingen in klinische onderzoeken van FTC + TAF met EVG + COBI bij 
niet eerder behandelde volwassenen met hiv-1-infectie:In gepoolde onderzoeken van 48 weken met antiretrovirale 
therapie-naïeve met hiv-1 geïnfecteerde volwassen proefpersonen, was de meest voorkomende bijwerking bij 
proefpersonen die werden behandeld met FTC + TAF met EVG + COBI (N = 866) (incidentie groter dan of gelijk aan 
10%, alle graden) was misselijkheid (10%). In deze behandelgroep stopte 0,9% van de proefpersonen FTC + TAF met 
EVG + COBI vanwege bijwerkingen tijdens de 48 weken durende behandelingsperiode[zie klinische studies (14)]. Het 
veiligheidsprofiel was vergelijkbaar bij virologisch onderdrukte volwassenen met hiv-1-infectie die waren overgestapt 
op FTC + TAF met EVG + COBI (N = 799). Antiretrovirale therapie-naïeve volwassen proefpersonen die werden 
behandeld met FTC + TAF met EVG + COBI ondervonden gemiddelde verhogingen van 30 mg/dL totaal cholesterol, 
15 mg/dL LDL-cholesterol, 7 mg/dL HDL-cholesterol en 29 mg/dL triglyceriden na 48 weken gebruik.

Nier laboratoriumtests: In twee onderzoeken van 48 weken bij antiretrovirale therapie-naïeve met hiv-1 geïnfecteerde 
volwassenen die werden behandeld met FTC + TAF met EVG + COBI (N = 866) met een mediane baseline-eGFR van 115 ml per 
minuut, nam het gemiddelde serumcreatinine toe met 0,1 mg per dL vanaf baseline tot week 48. De mediane eiwit-tot-
creatinineverhouding (UPCR) in de urine was 44 mg per gram bij baseline en in week 48. In een 48 weken durende studie bij 
met virologisch onderdrukte TDF behandelde volwassenen die overstapten op FTC
+ TAF met EVG + COBI (N = 959) met een gemiddelde baseline-eGFR van 112 ml per minuut, het gemiddelde 
serumcreatinine was vergelijkbaar met de baseline en de mediane UPCR was 61 mg per gram bij baseline en 
46 mg per gram in week 48. In een 24 weken durende studie bij volwassenen met nierfunctiestoornis 
(baseline eGFR 30 tot 69 ml per minuut) die FTC + TAF met EVG + COBI (N = 248) kregen, gemiddeld 
serumcreatinine was 1,5 mg per dL bij zowel baseline als week 24. Mediaan UPCR was 161 mg per gram bij 
aanvang en 93 mg per gram in week 24.

Botmineraaldichtheidseffecten: In de gepoolde analyse van twee 48 weken durende onderzoeken met antiretrovirale 
therapie-naïeve met hiv-1 geïnfecteerde volwassen proefpersonen, werd de botmineraaldichtheid (BMD) vanaf baseline tot 
week 48 beoordeeld door middel van dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). De gemiddelde BMD daalde vanaf baseline 
tot week 48 met -1,30% met FTC + TAF met EVG + COBI bij de lumbale wervelkolom en -0,66% bij de totale heup. BMD-
afnames van 5% of meer ter hoogte van de lumbale wervelkolom werden ervaren door 10% van de
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FTC + TAF met EVG + COBI-onderwerpen. BMD-afnames van 7% of meer bij de femurhals werden ervaren 
door 7% van de FTC + TAF met EVG + COBI-proefpersonen. De klinische significantie van deze BMD-
veranderingen op de lange termijn is niet bekend. Fracturen (exclusief vingers en tenen) werden gemeld 
bij 7 (0,8%) proefpersonen in de FTC + TAF met EVG + COBI-groep.

Bij 799 met virologisch onderdrukte TDF behandelde volwassen proefpersonen die overstapten op FTC + TAF met EVG + 
COBI, nam in week 48 de gemiddelde BMD toe (1,86% lumbale wervelkolom, 1,95% totale heup). BMD-afnames van 5% of 
meer ter hoogte van de lumbale wervelkolom werden ervaren door 1% van de FTC + TAF met EVG
+ COBI-onderwerpen. BMD-afnames van 7% of meer bij de femurhals werden ervaren door 1% van de 
FTC + TAF met EVG + COBI-proefpersonen.

Bijwerkingen in klinische onderzoeken bij pediatrische proefpersonen met hiv-1-infectie:In een 24 weken durende, open-
label studie van 23 antiretrovirale behandelingsnaïeve hiv-1-geïnfecteerde pediatrische proefpersonen in de leeftijd van 12 
tot jonger dan 18 jaar (met een gewicht van ten minste 35 kg) die FTC + TAF met EVG + COBI kregen, van deze combinatie 
was vergelijkbaar met die van volwassenen. Van deze pediatrische proefpersonen nam de gemiddelde BMD toe vanaf 
baseline tot week 24, +1,7% bij de lumbale wervelkolom en +0,8% voor het totale lichaam zonder hoofd. De gemiddelde 
veranderingen ten opzichte van baseline BMD Z-scores waren -0,10 voor lumbale wervelkolom en
- 0,11 voor het totale lichaam zonder hoofd in week 24. Twee proefpersonen hadden een significant (meer dan 4%) BMD-verlies van 

de lumbale wervelkolom in week 24.

6.2 Postmarketingervaring
Naast de bijwerkingen die zijn gemeld tijdens klinische onderzoeken, zijn de volgende bijwerkingen vastgesteld tijdens 
postmarketinggebruik. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld door een populatie van onbekende grootte, is het niet 
altijd mogelijk om een   betrouwbare schatting van de frequentie ervan of een oorzakelijk verband met blootstelling aan 
geneesmiddelen vast te stellen.

dolutegravir:Lever- en galaandoeningen:Acuut leverfalen, hepatotoxiciteit.

Musculoskeletaal:Artralgie, spierpijn.

Psychiatrisch:Ongerustheid.

7
7.1 Effect van dolutegravir op de farmacokinetiek van andere middelen
In vitro, dolutegravir remde de renale organische kationtransporters, OCT2 (IC50= 1,93 microM) en 
multidrug en toxine-extrusietransporter (MATE) 1 (IC50= 6,34 microM).In vivo, remt dolutegravir de 
tubulaire secretie van creatinine door OCT2 en mogelijk MATE1 te remmen. Dolutegravir kan de 
plasmaconcentraties verhogen van geneesmiddelen die via OCT2 of MATE1 worden geëlimineerd 
(dofetilide en metformine, tabel 3)[zie contra-indicaties (4) en geneesmiddelinteracties (7.3)].

DRUG-INTERACTIES

In vitro, dolutegravir remde de basolaterale niertransporters, organische aniontransporteiwitten 
(OAT) 1 (IC50= 2,12 microM) en OAT3 (IC50= 1,97 microM). Echter,in vivo, veranderde dolutegravir de 
plasmaconcentraties van tenofovir of para-aminohippuraat, substraten van OAT1 en OAT3, niet.
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In vitro, dolutegravir remde niet (IC50groter dan 50 microM) het volgende: cytochroom P450 
(CYP)1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A, uridinedifosfaat (UDP)-
glucuronosyltransferase 1A1 (UGT2Bglyco) gp), borstkankerresistentie-eiwit (BCRP), 
galzoutexportpomp (BSEP), organisch aniontransporter-polypeptide (OATP)1B1, OATP1B3, OCT1, 
multidrugresistentie-eiwit (MRP)2 of MRP4.In vitroinduceerde dolutegravir geen CYP1A2, CYP2B6 of 
CYP3A4. Op basis van deze gegevens en de resultaten van onderzoeken naar 
geneesmiddeleninteracties wordt niet verwacht dat dolutegravir de farmacokinetiek beïnvloedt van 
geneesmiddelen die substraten zijn van deze enzymen of transporteiwitten.

In onderzoeken naar geneesmiddeleninteracties had dolutegravir geen klinisch relevant effect op de 
farmacokinetiek van de volgende geneesmiddelen: daclatasvir, tenofovir, methadon, midazolam, rilpivirine en orale 
anticonceptiva die norgestimaat en ethinylestradiol bevatten. Door middel van cross-study vergelijkingen met 
historische farmacokinetische gegevens voor elk interactief geneesmiddel, bleek dolutegravir geen invloed te 
hebben op de farmacokinetiek van de volgende geneesmiddelen: atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, 
fosamprenavir, lopinavir, ritonavir en boceprevir.

7.2 Effect van andere middelen op de farmacokinetiek van dolutegravir of emtricitabine en 
tenofovir alafenamide
dolutegravir:Dolutegravir, een bestanddeel van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-
tabletten, wordt gemetaboliseerd door UGT1A1 met enige bijdrage van CYP3A. Dolutegravir is ook een 
substraat van UGT1A3, UGT1A9, BCRP en P-gpin vitro. Geneesmiddelen die deze enzymen en 
transporteiwitten induceren, kunnen de plasmaconcentratie van dolutegravir verlagen en het 
therapeutische effect van dolutegravir verminderen.

Gelijktijdige toediening van dolutegravir en andere geneesmiddelen die deze enzymen remmen, kan de 
plasmaconcentratie van dolutegravir verhogen.

Etravirine verlaagde de plasmaconcentraties van dolutegravir significant, maar het effect van etravirine werd 
verzacht door gelijktijdige toediening van lopinavir/ritonavir of darunavir/ritonavir, en zal naar verwachting 
worden verzacht door atazanavir/ritonavir (tabel 3)[zie Geneesmiddelinteracties (7.3) en Klinische Farmacologie 
(12.3)].

In vitrowas dolutegravir geen substraat van OATP1B1 of OATP1B3.

Op basis van de resultaten van geneesmiddeleninteractieonderzoeken kunnen de volgende geneesmiddelen 
gelijktijdig met dolutegravir worden toegediend zonder dosisaanpassing: atazanavir/ritonavir, lopinavir/
ritonavir, darunavir/ritonavir, daclatasvir, boceprevir, elbasvir/grazoprevir, methadon, midazolam, 
omeprazol, orale anticonceptiva die norgestimaat bevatten en ethinylestradiol, prednison, rifabutine, 
rilpivirine en sofosbuvir/velpatasvir[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:TAF, een bestanddeel van dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten, is een substraat van P-gp, BCRP, OATP1B1 en OATP1B3. Geneesmiddelen die de P-
gp- en BCRP-activiteit sterk beïnvloeden, kunnen leiden tot veranderingen in de TAF-absorptie (zie tabel 3). 
Geneesmiddelen die P-gp-activiteit induceren, zullen naar verwachting de absorptie van TAF verminderen, wat 
resulteert in een verlaagde plasmaconcentratie van TAF, wat kan leiden tot verlies van therapeutisch effect van 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten en tot ontwikkeling van resistentie.
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Gelijktijdige toediening van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten met andere 
geneesmiddelen die P-gp en BCRP remmen, kan de absorptie en plasmaconcentratie van TAF verhogen. 
TAF is geen remmer van CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 of UGT1A1. TAF is een 
zwakke remmer van CYP3Ain vitro. TAF is geen remmer of inductor van CYP3Ain vivo.

Op basis van onderzoeken naar geneesmiddelinteracties die zijn uitgevoerd met de componenten van 
emtricitabine en tenofoviralafenamide, zijn er geen klinisch significante geneesmiddelinteracties 
waargenomen of verwacht wanneer emtricitabine en tenofoviralafenamide worden gecombineerd met de 
volgende antiretrovirale middelen: atazanavir met ritonavir of cobicistat, darunavir met ritonavir of cobicistat, 
dolutegravir, efavirenz, ledipasvir, lopinavir/ritonavir, maraviroc, nevirapine, raltegravir, rilpivirine en 
sofosbuvir. Er zijn geen klinisch significante geneesmiddelinteracties waargenomen of worden verwacht 
wanneer emtricitabine en tenofoviralafenamide worden gecombineerd met de volgende geneesmiddelen: 
buprenorfine, itraconazol, ketoconazol, lorazepam, methadon, midazolam, naloxon, norbuprenorfine, 
norgestimaat/ethinylestradiol en sertraline.

7.3 Gevestigde en andere potentieel significante geneesmiddelinteracties
Er zijn geen onderzoeken naar geneesmiddelinteracties uitgevoerd met dolutegravir en een vaste dosis 
emtricitabine en tenofoviralefenamide of met de vaste dosiscombinatie van alle drie de componenten.

Informatie over mogelijke geneesmiddelinteracties met dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide (tabel 3) wordt hieronder gegeven.

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoeken naar geneesmiddelinteracties of voorspelde interacties 
vanwege de verwachte omvang van de interactie en het potentieel voor ernstige bijwerkingen of verlies van 
werkzaamheid[zie Contra-indicaties (4) en Klinische Farmacologie (12.3)].

Tafel 3. Bewezen en andere potentieel significante geneesmiddelinteracties voor dolutegravir, 
emtricitabine en tenofovir alafenamide: dosisaanpassingen kunnen worden aanbevolen op 
basis van onderzoeken naar geneesmiddelinteractie of voorspelde interacties

Effect op
Concentratie van

dolutegravir, TAF
en/of

Gelijktijdig geneesmiddel

Gelijktijdig geneesmiddel

Klas:
Naam geneesmiddel Klinische opmerking

Antiaritmisch:
Dofetilide

Dofetilide Gelijktijdige toediening is gecontra-indiceerd 
met tabletten dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide[zie Contra-indicaties (4)].

Antimycobacteriële middelen:

Rifabutine
rifampicijn
rifapentine

TAF Gelijktijdige toediening van dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide 
tabletten met rifabutine, rifampicine of 
rifapentine wordt niet aanbevolen.

Niet-nucleoside omgekeerd ↓ dolutegravir Gebruik van dolutegravir, emtricitabine en
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transcriptaseremmer:
Etravirinea

tenofoviralafenamide-tabletten met etravirine 
zonder gelijktijdige toediening van atazanavir/
ritonavir, darunavir/ritonavir of lopinavir/
ritonavir is niet
aanbevolen.

Niet-nucleoside omgekeerd
transcriptaseremmer:

Efavirenza

↓ dolutegravir Pas de dosis dolutegravir aan tot tweemaal daags 
50 mg. Er moet een extra dosis dolutegravir van 50 
mg worden ingenomen, met een tussenpoos van 12 
uur tussen de tabletten dolutegravir, emtricitabine 
en tenofoviralafenamide.

Niet-nucleoside omgekeerd
transcriptaseremmer:

Nevirapine

↓ dolutegravir Vermijd gelijktijdige toediening met dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten 
omdat er onvoldoende gegevens zijn om de 
dosering te bepalen.
aanbevelingen.

Proteaseremmer:
Fosamprenavir/ritonavira

↓ dolutegravir Pas de dosis dolutegravir aan tot tweemaal daags 
50 mg. Er moet een extra dosis dolutegravir van 50 
mg worden ingenomen, met een tussenpoos van 
12 uur vanaf dolutegravir,
emtricitabine en tenofoviralafenamide 
tabletten.

Andere agenten
Carbamazepinea ↓ dolutegravir Er moet een extra dosis dolutegravir van 50 mg 

worden ingenomen, met een tussenpoos van 12 
uur vanaf dolutegravir,
emtricitabine en tenofoviralafenamide 
tabletten; het gebruik met dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide-
tabletten wordt echter niet aanbevolen 
vanwege de TAF-component.

Carbamazepine
Oxcarbazepine
fenytoïne
fenobarbital

↓ dolutegravir
TAF

Overweeg alternatieve anticonvulsiva.

Sint-janskruid (Hypericum 
perforatum)

↓ dolutegravir
TAF

Gelijktijdige toediening van dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide 
tabletten met sint-janskruid wordt niet 
aanbevolen.

Medicijnen die
meerwaardige kationen 
(bijv. Mg of Al):
Kation-bevattende antacidaa

of laxeermiddelen

Sucralfaat
gebufferde medicijnen

↓ dolutegravir Dien dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten 2 uur 
vóór of 6 uur na inname van medicijnen 
die polyvalente kationen bevatten, toe.
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Orale calcium- of 
ijzersupplementen, inclusief:
multivitaminen die calcium 
of ijzer bevattena

↓ dolutegravir Dien dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide tabletten 2 uur vóór 
of 6 uur na inname van calcium- of 
ijzerhoudende supplementen toe. Als 
alternatief kan dolutegravir,
emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten en 
supplementen die calcium of ijzer bevatten, 
kunnen samen met voedsel worden ingenomen.

Metforminea ↑ Metformine Bij gelijktijdig gebruik, beperk de totale 
dagelijkse dosis metformine tot 1000 mg bij 
het starten van metformine of dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide 
tabletten. Bij het stoppen van tabletten 
dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide kan de dosis 
metformine worden aangepast. Controle 
van de bloedglucose bij het starten
gelijktijdig gebruik en na het staken van de 
tabletten dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide wordt aanbevolen.

a Zie Klinische Farmacologie (12.3) Tabel 8 of Tabel 9 voor de mate van interactie.

7.4 Geneesmiddelen die de nierfunctie beïnvloeden

Omdat FTC en tenofovir voornamelijk door de nieren worden uitgescheiden door een combinatie van glomerulaire 
filtratie en actieve tubulaire secretie, kan gelijktijdige toediening van dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamidetabletten met geneesmiddelen die de nierfunctie verminderen of concurreren om actieve 
tubulaire secretie, de concentraties van FTC, tenofovir, en andere door de nieren geëlimineerde geneesmiddelen en 
dit kan het risico op bijwerkingen verhogen. Enkele voorbeelden van geneesmiddelen die worden geëlimineerd door 
actieve tubulaire secretie omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aciclovir, cidofovir, ganciclovir, valaciclovir, 
valganciclovir, aminoglycosiden (bijv. gentamicine) en hoge doses of meerdere NSAID's.[zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.6)].

8
8.1 Zwangerschap
Risico samenvatting:Er zijn onvoldoende gegevens bij de mens over het gebruik van dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten tijdens de zwangerschap om een   geneesmiddelgerelateerd risico op geboorteafwijkingen 
en miskraam te melden. Het gebruik van tenofoviralafenamide (TAF) bij vrouwen tijdens de zwangerschap is niet 
geëvalueerd; het gebruik van emtricitabine (FTC) tijdens de zwangerschap is echter geëvalueerd bij een beperkt aantal 
vrouwen, zoals gerapporteerd aan de Antiretroviral Pregnancy Registry (APR). Gezien het beperkte aantal zwangerschappen 
dat is blootgesteld aan op dolutegravir gebaseerde regimes dat aan het APR is gemeld, kunnen er geen definitieve 
conclusies worden getrokken over de veiligheid van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten tijdens 
de zwangerschap, en de monitoring wordt voortgezet tijdens het APR. Het achtergrondcijfer voor ernstige 
geboorteafwijkingen in een VS referentiepopulatie van het Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program (MACDP) is 
2,7%. Het geschatte achtergrondpercentage van miskramen bij klinisch erkende zwangerschappen in de algemene 
bevolking van de VS is 15% tot 20%.

GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES
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dolutegravir: In reproductieonderzoeken bij dieren werden geen aanwijzingen voor nadelige 
ontwikkelingsresultaten waargenomen met dolutegravir[zie gegevens]. Tijdens de organogenese bij ratten en 
konijnen was de systemische blootstelling (AUC) aan dolutegravir minder dan (konijnen) en ongeveer 27 keer 
(ratten) de blootstelling bij mensen bij de maximaal aanbevolen dosis voor de mens (MRHD). In het pre-/postnatale 
ontwikkelingsonderzoek bij ratten was de systemische blootstelling (AUC) van de moeder aan dolutegravir ongeveer 
27 keer de blootstelling bij mensen bij de MRHD.

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:In dierstudies werden geen nadelige ontwikkelingseffecten 
waargenomen wanneer de componenten van emtricitabine en tenofoviralafenamide afzonderlijk werden 
toegediend tijdens de periode van organogenese bij blootstellingen van 60 en 108 keer (respectievelijk muizen 
en konijnen) de FTC-blootstelling en bij blootstelling gelijk aan of 53 keer (respectievelijk ratten en konijnen) de 
TAF-blootstelling bij de aanbevolen dagelijkse dosis emtricitabine en tenofoviralafenamide[zie Gegevens (8.1)]. 
Evenzo werden er geen nadelige ontwikkelingseffecten waargenomen wanneer FTC aan muizen werd 
toegediend via borstvoeding bij blootstellingen tot ongeveer 60 keer de blootstelling bij de aanbevolen 
dagelijkse dosis emtricitabine en tenofoviralafenamide. Er werden geen bijwerkingen waargenomen bij de 
nakomelingen wanneer TDF werd toegediend via borstvoeding bij blootstellingen aan tenofovir van ongeveer 
14 keer de blootstelling bij de aanbevolen dagelijkse dosering van emtricitabine en tenofoviralafenamide.

Gegevens:Menselijke gegevens:Emtricitabine: Op basis van prospectieve rapporten aan de APR tot en met juli 2015 
van 2933 blootstellingen aan FTC-bevattende regimes tijdens de zwangerschap (inclusief 1984 blootgesteld in het 
eerste trimester en 949 blootgesteld in het tweede/derde trimester), was er geen verschil tussen FTC en totale 
geboorteafwijkingen vergeleken met een achtergrond geboorteafwijkingspercentage van 2,7% in de Amerikaanse 
referentiepopulatie van de MACDP. De prevalentie van geboorteafwijkingen bij levendgeborenen was 2,4% (95% BI: 
1,7% tot 3,1%) bij blootstelling in het eerste trimester aan FTC-bevattende regimes en 2,1% (95% BI: 1,3% tot 3,2%) bij 
de tweede/derde trimester blootstelling aan FTC-bevattende regimes.

Dierlijke gegevens:dolutegravir: Dolutegravir werd oraal toegediend tot 1000 mg per kg per dag aan drachtige 
ratten en konijnen op respectievelijk dag 6 tot 17 en 6 tot 18 van de dracht, en ook aan ratten op dag 6 van de dracht 
tot lactatie/postpartum dag 20. Geen bijwerkingen op embryo-foetale (ratten en konijnen) of pre/postnatale (ratten) 
ontwikkeling werden waargenomen tot aan de hoogste geteste dosis. Tijdens de organogenese waren de 
systemische blootstellingen (AUC) aan dolutegravir bij konijnen lager dan de blootstelling bij mensen bij de MRHD en 
bij ratten ongeveer 27 keer de blootstelling bij mensen bij de MRHD. In het pre-/postnatale ontwikkelingsonderzoek 
bij ratten werd een verminderd lichaamsgewicht van de zich ontwikkelende nakomelingen waargenomen tijdens 
borstvoeding bij een maternale toxische dosis (ongeveer 27 maal de menselijke blootstelling bij de MRHD).

Emtricitabine: FTC werd oraal toegediend aan drachtige muizen (250 mg/kg/dag, 500 mg/kg/dag of 1000 mg/
kg/dag) en konijnen (100 mg/kg/dag, 300 mg/kg/dag of 1000 mg /kg/dag) via organogenese (respectievelijk 
op drachtdagen 6 tot 15 en 7 tot 19). Er werden geen significante toxicologische effecten waargenomen in 
embryo-foetale toxiciteitsstudies uitgevoerd met FTC bij muizen bij blootstellingen (area under the curve 
[AUC]) die ongeveer 60 keer hoger waren en bij konijnen ongeveer 108 keer hoger dan de blootstelling bij 
mensen bij de aanbevolen dagelijkse dosis. In een pre/postnataal ontwikkelingsonderzoek met FTC kregen 
muizen doses tot 1000 mg/kg/dag toegediend; er werden geen significante bijwerkingen waargenomen die 
direct verband hielden met het geneesmiddel bij de nakomelingen
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dagelijks blootgesteld vanaf voor de geboorte (in de baarmoeder) door seksuele rijpheid bij dagelijkse 
blootstellingen (AUC) die ongeveer 60 maal hoger zijn dan die bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse dosis.

Tenofovir-alafenamide: TAF werd oraal toegediend aan drachtige ratten (25 mg/kg/dag, 100 mg/kg/dag of 250 
mg/kg/dag) en konijnen (10 mg/kg/dag, 30 mg/kg/dag of 100 mg/dag). kg/dag) via organogenese 
(respectievelijk op drachtdagen 6 tot en met 17 en 7 tot 20). Er werden geen nadelige embryo-foetale effecten 
waargenomen bij ratten en konijnen bij blootstellingen aan TAF die ongeveer gelijk waren aan (ratten) en 53 
(konijnen) keer hoger dan de blootstelling bij mensen aan de aanbevolen dagelijkse dosis emtricitabine en 
tenofoviralafenamide. TAF wordt snel omgezet in tenofovir; de waargenomen blootstellingen aan tenofovir bij 
ratten en konijnen waren 59 (ratten) en 93 (konijnen) keer hoger dan de menselijke blootstelling aan tenofovir 
bij de aanbevolen dagelijkse dosis. Aangezien TAF snel wordt omgezet in tenofovir en een lagere blootstelling 
aan tenofovir bij ratten en muizen werd waargenomen na toediening van TAF in vergelijking met toediening 
van tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF, een andere prodrug voor tenofovir), werd een pre-/postnataal 
ontwikkelingsonderzoek bij ratten alleen uitgevoerd met TDF. Doses tot 600 mg/kg/dag werden toegediend 
via lactatie; bij de nakomelingen werden op dag 7 [en lactatiedag 20] geen bijwerkingen waargenomen bij 
blootstellingen aan tenofovir die ongeveer 14 [21] keer hoger waren dan de blootstellingen bij mensen bij de 
aanbevolen dagelijkse dosis emtricitabine en tenofoviralafenamide.

8.2 Borstvoeding
Risico samenvatting:De Centers for Disease Control and Prevention bevelen aan dat met hiv-1 geïnfecteerde moeders 
hun baby's geen borstvoeding geven om het risico van postnatale overdracht van hiv-1-infectie te vermijden.

Het is niet bekend of dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten de melkproductie beïnvloeden of 
effecten hebben op het kind dat borstvoeding krijgt. Vanwege het potentieel voor (1) HIV-1-overdracht (bij HIV-negatieve 
zuigelingen), (2) het ontwikkelen van virale resistentie (bij HIV-positieve zuigelingen) en (3) bijwerkingen bij een zuigeling die 
borstvoeding krijgt, vergelijkbaar met die waargenomen bij volwassenen, moeders instrueren geen borstvoeding te geven 
als ze tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide krijgen.

dolutegravir: Het is niet bekend of dolutegravir aanwezig is in de moedermelk, de productie van moedermelk 
beïnvloedt of effecten heeft op de zuigeling die borstvoeding krijgt. Bij toediening aan zogende ratten was 
dolutegravir aanwezig in melk[zie gegevens].

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:Van FTC is aangetoond dat het aanwezig is in moedermelk; het is 
niet bekend of TAF aanwezig is in moedermelk[zie gegevens (8.2)]. Er is aangetoond dat tenofovir 
aanwezig is in de melk van zogende ratten en resusapen na toediening van TDF[zie gegevens (8.2)]. Het 
is niet bekend of TAF aanwezig kan zijn in dierlijke melk. Hoewel het niet bekend is of TAF aanwezig is in 
menselijke moedermelk, is aangetoond dat FTC aanwezig is in menselijke moedermelk[zie Gegevens 
(8.2)].

Gegevens:Menselijke gegevens:Emtricitabine : Monsters van moedermelk verkregen van vijf met HIV-1 geïnfecteerde moeders 

tonen aan dat emtricitabine aanwezig is in moedermelk. Baby's die borstvoeding geven van wie de moeder wordt behandeld met 

emtricitabine, kunnen een risico lopen op het ontwikkelen van virale resistentie tegen emtricitabine. Andere met emtricitabine 

gerelateerde risico's bij zuigelingen die borstvoeding krijgen van moeders die met emtricitabine worden behandeld, zijn niet 

bekend.
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Dierlijke gegevens:dolutegravir: Dolutegravir was de primaire geneesmiddelgerelateerde component die werd 
uitgescheiden in de melk van zogende ratten na een enkelvoudige orale dosis van 50 mg per kg op lactatiedag 10, 
met melkconcentraties tot ongeveer 1,3 maal de maternale plasmaconcentraties die 8 uur na de dosis werden 
waargenomen.

Tenofovir-alafenamide: Studies bij ratten en apen hebben aangetoond dat tenofovir wordt 
uitgescheiden in melk. Tenofovir werd uitgescheiden in de melk van zogende ratten na orale toediening 
van TDF (tot 600 mg/kg/dag) tot ongeveer 24% van de mediane plasmaconcentratie bij de dieren met 
de hoogste dosis op lactatiedag 11[zie Gegevens (8.1)]. Tenofovir werd uitgescheiden in de melk van 
zogende apen na een enkelvoudige subcutane (30 mg/kg) dosis tenofovir in concentraties tot ongeveer 
4% van de plasmaconcentratie, resulterend in een blootstelling (AUC) van ongeveer 20% van de 
plasmablootstelling.

8.4 Pediatrisch gebruik
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten mogen alleen worden toegediend aan pediatrische 
patiënten met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kg, omdat het een vaste-dosiscombinatie is die niet kan 
worden aangepast. De veiligheid en werkzaamheid zijn vastgesteld voor de afzonderlijke componenten in deze 
gewichtsgroep.

8.5 Geriatrisch gebruik
dolutegravir:Klinische onderzoeken met dolutegravir omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 
65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere proefpersonen. Over het algemeen moet 
voorzichtigheid worden betracht bij de toediening van dolutegravir aan oudere patiënten vanwege de grotere 
frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze 
behandeling.[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:In klinische onderzoeken kregen 80 van de 97 proefpersonen 
van 65 jaar en ouder FTC + TAF en EVG + COBI. Er zijn geen verschillen in veiligheid of werkzaamheid 
waargenomen tussen oudere proefpersonen en volwassenen tussen 18 en jonger dan 65 jaar.

8.6 Leverfunctiestoornis
Bij patiënten met een lichte (Child-Pugh-klasse A) of matige (Child-Pugh-klasse B) leverfunctiestoornis 
wordt geen dosisaanpassing van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten 
aanbevolen. Het effect van een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C) op de 
farmacokinetiek van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide is niet onderzocht. Daarom 
worden dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralefenamide tabletten niet aanbevolen voor gebruik bij 
patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

8.7 Nierfunctiestoornis
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten worden niet aanbevolen voor patiënten met 
een ernstige nierfunctiestoornis (geschatte creatinineklaring lager dan 30 ml per minuut) omdat 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten een vaste dosiscombinatie zijn en de dosering 
van de afzonderlijke componenten niet kan worden aangepast . Er wordt geen dosisaanpassing van 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten aanbevolen bij patiënten met
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lichte of matige nierfunctiestoornis (geschatte creatinineklaring groter dan of gelijk aan 30 
ml per minuut)[zie Dosering en toediening (2.3) en Klinische Farmacologie (12.3)].

10
Er is een specifieke behandeling voor overdosering bekend met tabletten dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide. Als een overdosis optreedt, moet de patiënt worden gecontroleerd en zo nodig een ondersteunende 
standaardbehandeling worden toegepast.

OVERDOSERING

dolutegravir:Aangezien dolutegravir in hoge mate aan plasma-eiwitten wordt gebonden, is het onwaarschijnlijk dat het 

significant zal worden verwijderd door dialyse.

Emtricitabine (FTC):Er is beperkte klinische ervaring beschikbaar met doses die hoger zijn dan de aanbevolen 
dosis FTC. In één klinisch farmacologisch onderzoek werden enkelvoudige doses FTC 1200 mg (6 maal de 
aanbevolen dosis FTC) toegediend aan 11 proefpersonen. Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld. De 
effecten van hogere doses zijn niet bekend.

Bij hemodialysebehandeling wordt ongeveer 30% van de FTC-dosis verwijderd gedurende een dialyseperiode 
van 3 uur die begint binnen 1,5 uur na de FTC-dosering (bloedstroomsnelheid van 400 ml per minuut en een 
dialysaatstroomsnelheid van 600 ml per minuut). Het is niet bekend of FTC kan worden verwijderd door 
peritoneale dialyse.

Tenofovir-alafenamide (TAF):Er is beperkte klinische ervaring beschikbaar met doses die hoger zijn dan de 
aanbevolen dosis TAF. Een enkelvoudige dosis van 125 mg TAF (5 maal de TAF-dosis in een vaste-
dosiscombinatie van 200 mg/25 mg emtricitabine en tenofoviralafenamide) werd toegediend aan 48 gezonde 
proefpersonen; er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld. De effecten van hogere doses zijn niet 
bekend. Tenofovir wordt efficiënt verwijderd door hemodialyse met een extractiecoëfficiënt van ongeveer 
54%.

11
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten zijn een combinatieproduct met een 
vaste dosis dat dolutegravir (DTG), emtricitabine (FTC) en tenofoviralafenamide (TAF) voor orale 
toediening bevat.

OMSCHRIJVING

• DTG, een HIV-INST.

• FTC, een synthetisch nucleoside-analogon van cytidine, is een HIV-nucleoside-analogon reverse-
transcriptaseremmer (HIV NRTI).

• TAF, een HIV-NRTI, wordt omgezetin vivoaan tenofovir, een acyclisch nucleosidefosfonaat 
(nucleotide) analoog van adenosine 5′-monofosfaat.

Elke filmomhulde tablet bevat 52,6 mg dolutegravir-natrium, overeenkomend met 50 mg 
dolutegravir vrij zuur, 200 mg FTC en 28,04 mg TAF, overeenkomend met 25 mg 
tenofoviralafenamide, en de volgende inactieve ingrediënten: croscarmellosenatrium, lactose 
monohydraat, magnesiumstearaat, mannitol, microkristallijne cellulose, polyethyleenglycol, 
polyvinylalcohol, povidon, natriumzetmeelglycolaat (aardappel), talk en titaniumdioxide.
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dolutegravir:De chemische naam van dolutegravir-natrium is natrium (4R,12aS)-N-[(2,4-
Difluorbenzyl)carbamoyl]-4-methyl-6, 8-dioxo- 3,4,6,8,12,12a- hexahydro-2H-pyrido 
[l',2':4,5]pyrazino[2, 1-b] [1,3] oxazine-7-olaat. De molecuulformule is C20H18F2N3NaO5en het 
molecuulgewicht is 441,37 g per mol (als zout). Het heeft de volgende structuurformule:

Dolutegravir-natrium is een wit tot lichtgeel poeder en is slecht oplosbaar in water.

Emtricitabine:De chemische naam van FTC is 4-Amino-5-fluor-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-
oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinon. FTC is de (-)enantiomeer van een thio-analoog van cytidine, die 
verschilt van andere cytidine-analogen doordat het een fluor op de 5-positie heeft.

FTC heeft een molecuulformule van C8H10FN3O3S en een molecuulgewicht van 247,25 en heeft de 
volgende structuurformule:

FTC is een wit tot gebroken wit poeder met een oplosbaarheid van ongeveer 112 mg per ml in water bij 25°C.

Tenofovir-alafenamide:De chemische naam van de geneesmiddelstof 
tenofoviralafenamidefumaraat is 9-{(R)-2-[[(S)-{[(S)-1-(isopropoxycarbonyl)ethyl]amino}
fenoxyfosfinyl]methoxy]propyl}adeninehemi fumaraat.

Tenofoviralafenamidefumaraat heeft de molecuulformule C21H29O5N6P•1/2(C4H4O4) en een 
molecuulgewicht van 534,5 en heeft de volgende structuurformule:
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Tenofoviralafenamidefumaraat is een wit tot gebroken wit poeder of lichtbruin poeder met een 
oplosbaarheid van 4,7 mg per ml in water bij 20°C.

12
12.1 Werkingsmechanisme
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten zijn een vaste-dosiscombinatie van 
antiretrovirale geneesmiddelen dolutegravir (DTG), emtricitabine (FTC) en tenofoviralafenamide (TAF) 
[zie Microbiologie (12.4)].

KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.2 Farmacodynamiek
dolutegravir:Effecten op elektrocardiogram:In een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, cross-over studie 
kregen 42 gezonde proefpersonen een orale toediening van een enkelvoudige dosis placebo, dolutegravir 250 mg 
suspensie (blootstellingen ongeveer het 3-voudige van de eenmaal daagse dosis van 50 mg bij steady-state), en 
moxifloxacine 400 mg (actieve controle) in willekeurige volgorde. Na correctie op baseline en placebo was de 
maximale gemiddelde QTc-verandering op basis van de Fridericia-correctiemethode (QTcF) voor dolutegravir 2,4 
msec (1-zijdig 95% bovenste BI: 4,9 msec). Dolutegravir verlengde het QTc-interval niet meer dan 24 uur na 
toediening.

Effecten op de nierfunctie:Het effect van dolutegravir op de nierfunctie werd geëvalueerd in een open-label, 
gerandomiseerde, 3-armige, parallelle, placebogecontroleerde studie bij gezonde proefpersonen (n = 37) die 
dolutegravir 50 mg eenmaal daags (n = 12), dolutegravir 50 kregen. mg tweemaal daags (n = 13), of placebo eenmaal 
daags (n = 12) gedurende 14 dagen. Een afname van de creatinineklaring, zoals bepaald door 24-uurs 
urineverzameling, werd waargenomen met beide doses dolutegravir na 14 dagen behandeling bij proefpersonen die 
50 mg eenmaal daags (9% afname) en 50 mg tweemaal daags (13% afname) kregen. . Geen van beide doses 
dolutegravir had een significant effect op de werkelijke glomerulaire filtratiesnelheid (bepaald door de klaring van 
het probegeneesmiddel, iohexol) of effectieve renale plasmastroom (bepaald door de klaring van het 
probegeneesmiddel, para-aminohippuraat) in vergelijking met de placebo.

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:Cardiale elektrofysiologie:In een grondig QT/QTc-onderzoek 
bij 48 gezonde proefpersonen had TAF bij de aanbevolen dosis of bij een dosis van ongeveer 5 maal de 
aanbevolen dosis geen invloed op het QT/QTc-interval en verlengde het het PR-interval niet. Het effect 
van de andere component van emtricitabine en tenofoviralafenamide, FTC of de combinatie van FTC en 
TAF op het QT-interval is niet bekend.

12.3 Farmacokinetiek
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Dolutegravir, Emtricitabine en Tenofovir Alafenamide:Dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide uit de combinatietabletten (50 mg/200 mg/25 mg) waren vergelijkbaar met 
die van TIVICAY®tabletten van ViiV USA (bevat dolutegravir 50 mg) en DESCOVY®

tabletten van Gilead Sciences, Inc. USA (die respectievelijk emtricitabine 200 mg en tenofoviralafenamide 25 mg 
bevatten), wanneer enkelvoudige doses werden toegediend aan gezonde proefpersonen in nuchtere en gevoede 
toestand.

Absorptie, distributie, metabolisme en uitscheiding:dolutegravir:Na orale toediening van dolutegravir 
werden 2 tot 3 uur na de dosis piekplasmaconcentraties waargenomen. Bij eenmaaldaagse dosering 
wordt farmacokinetische steady-state bereikt binnen ongeveer 5 dagen met gemiddelde 
accumulatieratio's voor AUC, Cmax, en C24uvariërend van 1,2 tot 1,5. Dolutegravir is een P-gp-substraatin 
vitro. De absolute biologische beschikbaarheid van dolutegravir is niet vastgesteld. Dolutegravir kan met 
of zonder voedsel worden ingenomen. Voedsel verhoogde de mate van absorptie en vertraagde de 
absorptiesnelheid van dolutegravir. Maaltijden met laag, matig en hoog vetgehalte verhoogden 
dolutegravir AUC(0-∞)met 33%, 41% en 66%; verhoogde Cmaxmet 46%, 52% en 67%; en verlengde Tmaxtot 
respectievelijk 3, 4 en 5 uur vanaf 2 uur in nuchtere toestand. Dolutegravir is sterk gebonden (groter dan 
of gelijk aan 98,9%) aan humane plasma-eiwitten op basis van: in vivogegevens en binding is 
onafhankelijk van de plasmaconcentratie van dolutegravir. Het schijnbare distributievolume (Vd/F) na 
eenmaaldaagse toediening van 50 mg wordt geschat op 17,4 l op basis van een farmacokinetische 
populatieanalyse.

Dolutegravir heeft een terminale halfwaardetijd van ongeveer 14 uur en een schijnbare klaring (CL/F) van 
1,0 l per uur op basis van farmacokinetische populatieanalyses.

Dolutegravir wordt voornamelijk gemetaboliseerd via UGT1A1 met enige bijdrage van CYP3A. Na een enkele orale dosis 
van [14C] dolutegravir, werd 53% van de totale orale dosis onveranderd uitgescheiden in de feces. Eenendertig procent van 
de totale orale dosis werd uitgescheiden in de urine, vertegenwoordigd door een etherglucuronide van dolutegravir 
(18,9% van de totale dosis), een metaboliet gevormd door oxidatie van de benzylische koolstof (3,0% van de totale dosis), 
en de hydrolytische N -dealkyleringsproduct (3,6% van de totale dosis). De renale eliminatie van onveranderd 
geneesmiddel was laag (minder dan 1% van de dosis).

In een meta-analyse van onderzoeken met gezonde proefpersonen hadden proefpersonen met UGT1A1 (n = 7) genotypen 
die een slecht dolutegravirmetabolisme veroorzaken een 32% lagere klaring van dolutegravir en 46% hogere AUC 
vergeleken met proefpersonen met genotypen die geassocieerd zijn met normaal metabolisme via UGT1A1 (n = 41).

De farmacokinetische eigenschappen van dolutegravir zijn geëvalueerd bij gezonde volwassen proefpersonen en bij met hiv-1 

geïnfecteerde volwassen proefpersonen. Blootstelling aan dolutegravir was over het algemeen vergelijkbaar tussen gezonde 

proefpersonen en met hiv-1 geïnfecteerde proefpersonen. De niet-lineaire blootstelling aan dolutegravir na 50 mg tweemaal daags 

vergeleken met 50 mg eenmaal daags bij met hiv-1 geïnfecteerde proefpersonen (tabel 4) werd toegeschreven aan het gebruik van 

metabole inductoren in de antiretrovirale achtergrondregimes van proefpersonen die dolutegravir 50 mg tweemaal daags kregen. in 

klinische proeven. In deze onderzoeken werd dolutegravir toegediend zonder rekening te houden met voedsel.

Tabel 4. Dolutegravir Steady-state farmacokinetische parameterschattingen bij met hiv-1 geïnfecteerde 
volwassenen
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50 mg eenmaal daags 
Geometrisch gemiddeldea(%CV)

50 mg tweemaal daags 
geometrisch gemiddeldeb(%CV)Parameter

AUC(0-24)(mcg•u/ml) 53,6 (27) 75,1 (35)
Cmax(mcg/ml) 3,67 (20) 4,15 (29)
Cmin(mcg/ml) 1.11 (46) 2.12 (47)
a
b

Gebaseerd op farmacokinetische populatieanalyses met behulp van gegevens van SPRING-1 en SPRING-2. 
Gebaseerd op farmacokinetische populatieanalyses met behulp van gegevens van VIKING (ING112961) en 
VIKING-3.

Cerebrospinale vloeistof (CSF): Bij 12 niet eerder behandelde proefpersonen die dolutegravir 50 mg per dag 
plus abacavir/lamivudine kregen, was de mediane dolutegravirconcentratie in CSF 13,2 ng per ml (bereik: 
3,74 ng per ml tot 18,3 ng per ml) 2 tot 6 uur na de dosis na 16 weken behandeling . De klinische relevantie 
van deze bevinding is niet vastgesteld.

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:De farmacokinetische (PK) eigenschappen van de componenten 
van emtricitabine en tenofoviralafenamide zijn weergegeven in tabel 5. De farmacokinetische parameters 
van FTC en TAF en de metaboliet ervan tenofovir zijn weergegeven in tabel 6.

Tabel 5. Farmacokinetische eigenschappen van de componenten van emtricitabine en tenofovir 
alafenamide

Emtricitabine Tenofovir Alafenamide
Absorptie
Tmax(h) 3 1
Effect van vetrijke maaltijd 
(ten opzichte van vasten)a

AUC-ratio = 0,91 (0,89; 0,93) Cmax

Verhouding = 0,74 (0,69, 0,78)
AUC-ratio = 1,75 (1,64, 1,88) Cmax

Verhouding = 0,85 (0,75, 0,95)
Verdeling
% gebonden aan menselijke plasma-

eiwitten
< 4 ~ 80

Bron van eiwitbindingsgegevens In vitro Ex vivo
Bloed-plasmaverhouding 0,6 1.0
Metabolisme
Metabolisme Cathepsine Ab(PBMC's)

CES1 (hepatocyten)
CYP3A (minimaal)

Niet significant gemetaboliseerd

Eliminatie
Belangrijkste eliminatieroute Glomerulaire filtratie en 

actieve tubulaire secretie
Metabolisme (> 80% van oraal

dosis)
t1/2(h)c 10 0,51
% van de dosis uitgescheiden in de urined 70 < 1.0
% van de dosis uitgescheiden in de fecesd 13.7 31,7
PBMC's = mononucleaire cellen uit perifeer bloed; CES1 = carboxylesterase 1
a Waarden verwijzen naar de geometrische gemiddelde verhouding [vetrijke maaltijd/vasten] in PK-parameters en 

(90% betrouwbaarheidsinterval). Calorierijke/vetrijke maaltijd = ~ 800 kcal, 50% vet.
In vivo, wordt TAF in cellen gehydrolyseerd om tenofovir (belangrijkste metaboliet) te vormen, die wordt 
gefosforyleerd tot de actieve metaboliet, tenofovirdifosfaat.In vitrostudies hebben aangetoond

b
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dat TAF wordt gemetaboliseerd tot tenofovir door cathepsine A in PBMC's en macrofagen; en door 
CES1 in hepatocyten. Bij gelijktijdige toediening met de matige CYP3A-inductor-probe efavirenz werd 
de blootstelling aan TAF niet beïnvloed.
t1/2waarden verwijzen naar de mediane terminale plasmahalfwaardetijd. Merk op dat de farmacologisch 
actieve metaboliet, tenofovirdifosfaat, een halfwaardetijd heeft van 150 tot 180 uur binnen PBMC's. Dosering in 
massabalansonderzoeken: FTC (eenmalige toediening van [14C] emtricitabine na meervoudige dosering van 
emtricitabine gedurende tien dagen); TAF (eenmalige toediening van [14C] tenofoviralafenamide).

c

d

Tabel 6. PK-parameters voor meerdere doses van emtricitabine, tenofovir alafenamide en zijn 
metaboliet tenofovir na orale toediening met voedsel bij met hiv geïnfecteerde 
volwassenen

Parameter Gemiddelde (CV%) Emtricitabinea Tenofovir Alafenamideb Tenofovic

Cmax 2.1 (20.2) 0,16 (51,1) 0,02 (26,1)(microgram per ml)
AUCtau

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

Cdoor 0,10 (46,7) NA 0,01 (28,5)(microgram per ml)
CV = Variatiecoëfficiënt; NVT = Niet van toepassing
a

Uit intensieve PK-analyse in een fase 2-onderzoek bij met hiv geïnfecteerde volwassenen die werden behandeld met FTC 

+ TAF en EVG + COBI.

Uit farmacokinetische populatieanalyse in twee onderzoeken met nog niet eerder behandelde volwassenen met hiv-1-

infectie die werden behandeld met FTC + TAF met EVG + COBI (N = 539).

Uit populatie-PK-analyse in twee onderzoeken met nog niet eerder behandelde volwassenen met een hiv-1-
infectie die werden behandeld met FTC + TAF met EVG + COBI (N = 841).

b

c

Effecten van voedsel op de orale absorptie van dolutegravir, emtricitabine en tenofovir alafenamide: De 
farmacokinetiek van dolutegravir, emtricitabine en tenofovir wordt niet beïnvloed door voedsel, daarom 
kunnen dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamidetabletten met of zonder voedsel worden 
toegediend.

Specifieke populaties:Patiënten met leverinsufficiëntie:dolutegravir: In een onderzoek waarin 8 proefpersonen met een 
matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B) werden vergeleken met 8 gematchte gezonde controlepersonen, was 
de blootstelling aan dolutegravir van een enkelvoudige dosis van 50 mg vergelijkbaar tussen de 2 groepen. Het effect 
van een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C) op de farmacokinetiek van dolutegravir is niet onderzocht.

Emtricitabine: De farmacokinetiek van FTC is niet onderzocht bij proefpersonen met een 
leverfunctiestoornis; FTC wordt echter niet significant gemetaboliseerd door leverenzymen, dus de impact 
van leverinsufficiëntie moet worden beperkt.

Tenofovir-alafenamide: Leverfunctiestoornis Klinisch relevante veranderingen in de farmacokinetiek van tenofovir bij 

proefpersonen met een leverfunctiestoornis werden niet waargenomen bij proefpersonen met een lichte tot matige (Child-Pugh-

klasse A en B) leverfunctiestoornis.
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Patiënten met nierinsufficiëntie:Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten worden niet 
aanbevolen voor patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (geschatte creatinineklaring lager dan 30 ml 
per minuut) omdat dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten een vaste dosiscombinatie 
zijn en de dosering van de afzonderlijke componenten niet kan worden aangepast[zie Dosering en 
toediening (2.3)].

Hepatitis B (HBV) en/of Hepatitis C Virus (HCV) Co-infectie:Emtricitabine en tenofovir alafenamide: De 
farmacokinetiek van FTC en TAF is niet volledig onderzocht bij personen die gelijktijdig met het 
hepatitis B- en/of C-virus zijn geïnfecteerd.

dolutegravir: Populatieanalyses waarbij gebruik werd gemaakt van gepoolde farmacokinetische gegevens uit onderzoeken bij 

volwassenen gaven geen klinisch relevant effect van gelijktijdige HCV-infectie op de farmacokinetiek van dolutegravir aan. Er waren 

beperkte gegevens over co-infectie met HBV.

Geslacht en ras:dolutegravir: Populatieanalyses waarbij gebruik werd gemaakt van gepoolde farmacokinetische gegevens uit 

onderzoeken bij volwassenen gaven aan dat geslacht of ras geen klinisch relevant effect had op de blootstelling aan 

dolutegravir.

Emtricitabine en tenofovir alafenamide: Op basis van farmacokinetische populatieanalyses wordt 
geen dosisaanpassing aanbevolen op basis van geslacht of ras.

Geriatrische patiënten:dolutegravir: Populatieanalyses waarbij gebruik werd gemaakt van gepoolde farmacokinetische gegevens uit 

onderzoeken bij volwassenen gaven aan dat leeftijd geen klinisch relevant effect had op de farmacokinetiek van dolutegravir.

Emtricitabine en tenofovir alafenamide: De farmacokinetiek van FTC en TAF is niet volledig 
geëvalueerd bij ouderen (65 jaar en ouder). Populatiefarmacokinetische analyse van met hiv 
geïnfecteerde proefpersonen in fase 2- en fase 3-onderzoeken van FTC + TAF en EVG + COBI 
toonde aan dat leeftijd geen klinisch relevant effect had op blootstelling aan TAF tot 75 jaar[zie 
Gebruik bij specifieke populaties (8.5)].

Pediatrische patiënten:Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten mogen niet worden 
toegediend aan pediatrische patiënten die minder dan 40 kg wegen.

dolutegravir: De farmacokinetiek van dolutegravir bij met hiv-1 geïnfecteerde kinderen (n = 14) die ten minste 40 
kg wogen, was vergelijkbaar met die waargenomen bij met hiv-1 geïnfecteerde volwassenen die dolutegravir 50 
mg eenmaal daags kregen (tabel 7).[zie klinische studies (14.2)].

Tabel 7. Dolutegravir steady-state farmacokinetische parameters bij pediatrische proefpersonen
Dolutegravir Farmacokinetische parameter Schattingen

Geometrisch gemiddelde (%CV)

Dosis van

dolutegravir
Cmax AUC(0-24) C24

Gewicht (n) (mcg/ml) (mcg•u/ml) (mcg/ml)
≥ 40 kg
(n = 14)

50 mg
een keer per dag

3,89 (43) 50.1 (53) 0,99 (66)
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Emtricitabine en tenofovir alafenamide: Blootstelling aan FTC en TAF bij 24 pediatrische proefpersonen in de 
leeftijd van 12 tot jonger dan 18 jaar die FTC + TAF en EVG + COBI kregen, was verlaagd (23% voor AUC) 
vergeleken met de blootstelling die werd bereikt bij niet eerder behandelde volwassenen na toediening van 
dit doseringsschema[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.4)]. Deze blootstellingsverschillen worden op 
basis van blootstelling-responsrelaties niet als klinisch significant beschouwd.

Geneesmiddelinteractieproeven:De beschreven onderzoeken naar geneesmiddelinteracties zijn uitgevoerd met 
dolutegravir, emtricitabine en/of tenofoviralafenamide als afzonderlijke entiteiten; er zijn geen onderzoeken naar 
geneesmiddelinteracties uitgevoerd met de vaste-dosiscombinatie van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide.

dolutegravir:Er zijn onderzoeken naar geneesmiddelinteracties uitgevoerd met dolutegravir en andere geneesmiddelen die 

waarschijnlijk gelijktijdig worden toegediend of vaak worden gebruikt als probes voor farmacokinetische interacties. De effecten 

van dolutegravir op de blootstelling van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen zijn samengevat in tabel 8 en de effecten van 

gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op de blootstelling van dolutegravir zijn samengevat in tabel 9.

Doserings- of regime-aanbevelingen als gevolg van vastgestelde en andere potentieel significante 
geneesmiddelinteracties met dolutegravir worden gegeven in tabel 3.[zie Geneesmiddelinteracties (7.3)].

Tabel 8. Samenvatting van het effect van dolutegravir op de farmacokinetiek van gelijktijdig toegediende 

geneesmiddelen

Geometrisch gemiddelde ratio (90% BI) van
Farmacokinetische parameters van gelijktijdig 

toegediend geneesmiddel met/zonder

dolutegravir
Geen effect = 1,00Gelijktijdig toegediende geneesmiddel(en)

en Dosis(en)
Dosis van

dolutegravir n Cmax AUC Cτ of C24

Daclatasvir
60 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

12 1.03
(0,84 tot 1,25)

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

1.06
(0,88 tot 1,29)

ethinylestradiol
0,035 mg

50 mg
tweemaal daags

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

1.03
(0,96 tot 1,11)

1.02
(0,93 tot 1,11)

Metformine
500 mg tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

15a 1.66
(1,53 tot 1,81)

1.79
(1,65 tot 1,93)

_

Metformine
500 mg tweemaal daags

50 mg
tweemaal daags

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

2.45
(2,25 tot 2,66)

_

methadon
16 tot 150 mg

50 mg
tweemaal daags

11 1,00
(0,94 tot 1,06)

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

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

midazolam
3 mg

25 mg
een keer per dag

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

_

norelgestromin
0,25 mg

50 mg
tweemaal daags

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

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

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

rilpivirine
25 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

16 1.10
(0,99 tot 1,22)

1.06
(0,98 tot 1,16)

1.21
(1,07 tot 1,38)

Tenofovirdisoproxil
fumaraat

300 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

15 1.09
(0,97 tot 1,23)

1.12
(1,01 tot 1,24)

1.19
(1,04 tot 1,35)
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aHet aantal proefpersonen vertegenwoordigt het maximale aantal proefpersonen dat is beoordeeld. 
Tabel 9. Samenvatting van het effect van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op de farmacokinetiek 

van dolutegravir

Geometrisch gemiddelde ratio (90% BI) van de 
farmacokinetische parameters van dolutegravir

met/zonder gelijktijdig toegediende geneesmiddelen

Geen effect = 1,00Gelijktijdig toegediende geneesmiddel(en)

en Dosis(en)
Dosis van

dolutegravir n Cmax AUC Cτ of C24

Atazanavir
400 mg eenmaal daags

30 mg
een keer per dag

12 1.50
(1,40 tot 1,59)

1.91
(1,80 tot 2,03)

2.80
(2,52 tot 3,11)

Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg eenmaal daags

30 mg
een keer per dag

12 1.34
(1,25 tot 1,42)

1,62
(1,50 tot 1,74)

2.21
(1,97 tot 2,47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg tweemaal 
daags

30 mg
een keer per dag

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

0,78
(0,72 tot 0,85)

0,62
(0,56 tot 0,69)

Efavirenz
600 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

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

0,43
(0,35 tot 0,54)

0.25
(0,18 tot 0,34)

Etravirine
200 mg tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

16 0.48
(0,43 tot 0,54)

0,29
(0,26 tot 0,34)

0,12
(0,09 tot 0,16)

Etravirine +
darunavir/ritonavir

200 mg + 600 mg/100 mg 
tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

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

0,75
(0,69 tot 0,81)

0,63
(0,52 tot 0,76)

Etravirine +
lopinavir/ritonavir

200 mg + 400 mg/100 mg 
tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

8 1.07
(1.02 tot 1.13)

1.11
(1.02 tot 1.20)

1.28
(1,13 tot 1,45)

Fosamprenavir/ritonavir
700 mg/100 mg tweemaal 
daags

50 mg
een keer per dag

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

0,65
(0,54 tot 0,78)

0,51
(0,41 tot 0,63)

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg tweemaal 
daags

30 mg
een keer per dag

15 1,00
(0,94 tot 1,07)

0.97
(0,91 tot 1,04)

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

rilpivirine
25 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

16 1.13
(1.06 tot 1.21)

1.12
(1.05 tot 1.19)

1.22
(1.15 tot 1.30)

Tenofovi
300 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

15 0.97
(0,87 tot 1,08)

1.01
(0,91 tot 1,11)

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

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg tweemaal 
daags

50 mg
een keer per dag

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

0,41
(0,38 tot 0,44)

0.24
(0,21 tot 0,27)

Antacida (MAALOX®)
gelijktijdig
administratie

50 mg
enkele dosis

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

0,26
(0,22 tot 0,32)

0,26
(0,21 tot 0,31)

Antacida (MAALOX)
2 uur na dolutegravir

50 mg
enkele dosis

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

0,74
(0,62 tot 0,90)

0,70
(0,58 tot 0,85)
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Boceprevir
800 mg om de 8 uur

50 mg
een keer per dag

13 1.05
(0,96 tot 1,15)

1.07
(0,95 tot 1,20)

1.08
(0,91 tot 1,28)

Calciumcarbonaat 1200 mg
gelijktijdig
administratie (vasten)

50 mg
enkele dosis

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

0,61
(0,47 tot 0,80)

0,61
(0,47 tot 0,80)

Calciumcarbonaat 1200 mg
gelijktijdig
administratie (gevoed)

50 mg
enkele dosis

11 1.07
(0,83 tot 1,38)

1.09
(0,84 tot 1,43)

1.08
(0,81 tot 1,42)

Calciumcarbonaat 1200 mg
2 uur na dolutegravir

50 mg
enkele dosis

11 1,00
(0,78 tot 1,29)

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

0.90
(0,68 tot 1,19)

Carbamazepine
300 mg tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

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

0,51
(0,48 tot 0,55)

0,27
(0,24 tot 0,31)

Daclatasvir
60 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

12 1.29
(1,07 tot 1,57)

1.33
(1.11 tot 1.59)

1.45
(1,25 tot 1,68)

IJzerfumaraat 324 mg
gelijktijdig
administratie (vasten)

50 mg
enkele dosis

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

0.46
(0,38 tot 0,56)

0,44
(0,36 tot 0,54)

IJzerfumaraat 324 mg
gelijktijdig
administratie (gevoed)

50 mg
enkele dosis

11 1.03
(0,84 tot 1,26)

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

1,00
(0,81 tot 1,23)

IJzerfumaraat 324 mg
2 uur na dolutegravir

50 mg
enkele dosis

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

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

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

Multivitamine (één per dag)®)
gelijktijdig
administratie

50 mg
enkele dosis

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

0,67
(0,55 tot 0,81)

0,68
(0,56 tot 0,82)

Omeprazol
40 mg eenmaal daags

50 mg
enkele dosis

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

0.97
(0,78 tot 1,20)

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

prednison
60 mg eenmaal daags met 

afbouw

50 mg
een keer per dag

12 1.06
(0,99 tot 1,14)

1.11
(1.03 tot 1.20)

1.17
(1.06 tot 1.28)

rifampicijna

600 mg eenmaal daags

50 mg
tweemaal daags

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

0.46
(0,38 tot 0,55)

0,28
(0,23 tot 0,34)

rifampicijnb

600 mg eenmaal daags

50 mg
tweemaal daags

11 1.18
(1,03 tot 1,37)

1.33
(1,15 tot 1,53)

1.22
(1.01 tot 1.48)

Rifabutine
300 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

9 1.16
(0,98 tot 1,37)

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

0,70
(0,57 tot 0,87)

a Ter vergelijking: rifampicine ingenomen met dolutegravir 50 mg tweemaal daags vergeleken met dolutegravir 50 mg 
tweemaal daags.
Ter vergelijking: rifampicine ingenomen met dolutegravir 50 mg tweemaal daags vergeleken met dolutegravir 50 mg 
eenmaal daags.
Het aantal proefpersonen vertegenwoordigt het maximale aantal proefpersonen dat is beoordeeld.

b

c

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:De effecten van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op de blootstelling aan 
TAF zijn weergegeven in tabel 10 en de effecten van emtricitabine en tenofoviralafenamide of de componenten ervan op 
de blootstelling van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen zijn weergegeven in tabel 11 [deze onderzoeken zijn 
uitgevoerd met een vaste dosis emtricitabine en tenofoviralafenamide of de componenten van vaste-
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dosis emtricitabine en tenofoviralafenamide (FTC of TAF) alleen toegediend]. Voor 
informatie over klinische aanbevelingen,zie Geneesmiddelinteracties (7).

Tabel 10. Geneesmiddelinteracties: veranderingen in de farmacokinetische parameters van TAF in aanwezigheid van
Gelijktijdig toegediende geneesmiddel(en)a

Tenofovi
Alafenamide

Dosering

(een keer per dag)

(mg)

Gemiddelde verhouding van 
TAF PK-parameters (90% BI);

Geen effect = 1,00
Gelijktijdig toegediende geneesmiddel(en)

Dosering (eenmaal daags)

(mg)
mede toegediend

drugs
N

Cmax AUC Cmin

1.77
(1,28, 2,44)

1.91
(1,55, 2,35)Atazanavir 300 (+ 100 ritonavir) 10 10 NC

2.83
(2,20, 3,65)

2.65
(2,29, 3,07)Cobicistat 150 8 12 NC

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

0. 98
(0.80, 1.19)Darunavir 800 (+ 150 cobicistat) 25b 11 NC

1.42
(0,96, 2,09)

1.06
(0,84, 1,35)Darunavir 800 (+ 100 ritonavir) 10 10 NC

0,78
(0.58,1.05)

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

2.19
(1,72, 2,79)

1.47
(1,17, 1,85)Lopinavir 800 (+ 200 ritonavir) 10 10 NC

1.01
(0,84, 1,22)

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

1,00
(0,86, 1,16)

0,96 (0,89,
1.03)Sertraline 50 (gedoseerd als een enkele dosis) 10c 19 NC

NC = Niet berekend
a

b

c

Alle interactiestudies uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers.
Onderzoek uitgevoerd met emtricitabine en tenofoviralafenamide (FTC/TAF). 
Onderzoek uitgevoerd met FTC + TAF met EVG + COBI.

Tabel 11. Geneesmiddelinteracties: veranderingen in PK-parameters voor gelijktijdig toegediend 
geneesmiddel in aanwezigheid van emtricitabine en tenofoviralafenamide of de afzonderlijke 
componentena

Tenofovi
Alafenamide

Dosering

(een keer per dag)

(mg)

Gemiddelde verhouding van gelijktijdig toegediend geneesmiddel

PK-parameters (90% BI);
Geen effect = 1,00

mede toegediend
Geneesmiddel(en) Dosering

(eenmaal daags) (mg)

mede toegediend
drugs

N

Cmax AUC Cmin

300 + 100
ritonavir

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

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

1,00
(0,96, 1,04)Atazanavir 10 10

800 + 150
cobicistat

1.02
(0,96, 1,09)

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

0.97
(0,82, 1,15)Darunavir 25b 11

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

(1.04, 1.27)
1.02

(0,97, 1,08)
1.05

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

1,00
(0,95, 1,06)

1,00
(0,92, 1,09)

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

2,5 (enkele dosis,
mondeling)

1.02
(0,92, 1,13)

1.13
(1,04, 1,23) NC

midazolamc 25 18
1 (enkele dosis,
intraveneus)

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)rilpivirine 25 25 16

50 (gedoseerd als a

enkele dosis)
1.14

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

(0,77, 1,13)Sertraline 10d 19 NC
NC = Niet berekend
a
b
c
d

Alle interactiestudies uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers.
Onderzoek uitgevoerd met emtricitabine en tenofoviralafenamide (FTC/TAF). Een 
gevoelig CYP3A4-substraat.
Onderzoek uitgevoerd met FTC + TAF met EVG + COBI.

12.4 Microbiologie
Werkingsmechanisme:dolutegravir:Dolutegravir remt hiv-integrase door te binden aan de actieve plaats 
van integrase en door de strengoverdrachtsstap van retrovirale desoxyribonucleïnezuur (DNA)-integratie te 
blokkeren, die essentieel is voor de hiv-replicatiecyclus. Biochemische tests voor strengoverdracht met 
behulp van gezuiverd HIV-1-integrase en voorbewerkt substraat-DNA resulteerden in IC50waarden van 2,7 
nM en 12,6 nM.

Emtricitabine:FTC, een synthetisch nucleoside-analoog van cytidine, wordt gefosforyleerd door cellulaire 
enzymen om emtricitabine 5'-trifosfaat te vormen. Emtricitabine 5'-trifosfaat remt de activiteit van de 
hiv-1 reverse transcriptase door te concurreren met het natuurlijke substraat deoxycytidine 5'-trifosfaat 
en door te worden opgenomen in viraal DNA in wording, wat resulteert in ketenbeëindiging. 
Emtricitabine 5′-trifosfaat is een zwakke remmer van zoogdier-DNA-polymerasen α, β, Ɛ en 
mitochondriaal DNA-polymerase .

Tenofovir Alafenamide: TAF is een fosfonoamidaat prodrug van tenofovir (2'-deoxyadenosine 
monofosfaat analoog). Plasmablootstelling aan TAF zorgt voor permeatie in cellen en vervolgens 
wordt TAF intracellulair omgezet in tenofovir door hydrolyse door cathepsine A. Tenofovir wordt 
vervolgens gefosforyleerd door cellulaire kinasen tot de actieve metaboliet tenofovirdifosfaat. 
Tenofovirdifosfaat remt hiv-1-replicatie door opname in viraal DNA door de hiv-reverse 
transcriptase, wat resulteert in DNA-ketenbeëindiging.

Tenofovir is werkzaam tegen HIV-1. Celcultuuronderzoeken hebben aangetoond dat zowel tenofovir als FTC 
volledig kunnen worden gefosforyleerd wanneer ze in cellen worden gecombineerd. Tenofovirdifosfaat is een 
zwakke remmer van DNA-polymerasen van zoogdieren, waaronder mitochondriaal DNA-polymerase γ, en er is 
geen bewijs van toxiciteit voor mitochondriën in celkweken.
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Antivirale activiteit in celcultuur:dolutegravir:Dolutegravir vertoonde antivirale activiteit tegen 
laboratoriumstammen van wildtype hiv-1 met gemiddelde EC50waarden van 0,5 nM (0,21 ng per ml) tot 2,1 nM 
(0,85 ng per ml) in perifere mononucleaire bloedcellen (PBMC's) en MT-4-cellen. Dolutegravir vertoonde 
antivirale activiteit tegen 13 klinisch diverse clade B-isolaten met een gemiddelde EC50waarde van 0,52 nM in 
een gevoeligheidstest voor virale integrase met behulp van het voor integrase coderende gebied van klinische 
isolaten. Dolutegravir vertoonde antivirale activiteit in celcultuur tegen een panel van klinische hiv-1-isolaten (3 
in elke groep van M-clades A, B, C, D, E, F en G, en 3 in groep O) met EC50waarden variërend van 0,02 nM tot 
2,14 nM voor HIV-1. dolutegravir EC50

waarden tegen 3 HIV-2 klinische isolaten in PBMC-assays varieerden van 0,09 nM tot 0,61 nM.

Emtricitabine:De antivirale activiteit van FTC tegen laboratorium- en klinische isolaten van HIV-1 werd 
beoordeeld in T-lymfoblastoïde cellijnen, de MAGI-CCR5-cellijn en primaire mononucleaire cellen uit 
perifeer bloed. de EC50waarden voor FTC lagen in het bereik van 0,0013 tot 0,64 micromolair. FTC 
vertoonde antivirale activiteit in celcultuur tegen HIV-1-clades A, B, C, D, E, F en G (EC50waarden 
varieerden van 0,007 tot 0,075 micromolair) en vertoonden stamspecifieke activiteit tegen HIV-2 (EC50

waarden varieerden van 0,007 tot 1,5 micromolair).

In een studie van FTC met een breed panel van vertegenwoordigers van de belangrijkste klassen van goedgekeurde 
anti-HIV-middelen (NRTI's, non-nucleoside reverse transcriptase-remmers [NNRTI's], integrase streng transfer-
remmers [INSTI's] en PI's) werd geen antagonisme waargenomen voor deze combinaties.

Tenofovir-alafenamide:De antivirale activiteit van TAF tegen laboratorium- en klinische isolaten van 
HIV-1-subtype B werd beoordeeld in lymfoblastoïde cellijnen, PBMC's, primaire monocyt-/
macrofaagcellen en CD4-T-lymfocyten. de EC50waarden voor TAF varieerden van 2,0 tot 14,7 nM.

TAF vertoonde antivirale activiteit in celcultuur tegen alle HIV-1-groepen (M, N, O), inclusief 
subtypes A, B, C, D, E, F en G (EC50waarden varieerden van 0,10 tot 12,0 nM) en stamspecifieke 
activiteit tegen HIV-2 (EC50waarden varieerden van 0,91 tot 2,63 nM).

In een studie van TAF met een breed panel van vertegenwoordigers van de belangrijkste klassen van goedgekeurde 
anti-hiv-middelen (NRTI's, NNRTI's, INSTI's en PI's) werd geen antagonisme waargenomen voor deze combinaties.

Antivirale activiteit in combinatie met andere antivirale middelen:dolutegravir:De antivirale 
activiteit van dolutegravir was niet antagonistisch in combinatie met het INSTI, raltegravir; non-
nucleoside reverse transcriptase-remmers (NNRTI's), efavirenz of nevirapine; de nucleoside reverse 
transcriptase-remmers (NRTI's), abacavir of stavudine; de proteaseremmers (PI's), amprenavir of 
lopinavir; de CCR5-coreceptorantagonist, maraviroc; of de fusieremmer, enfuvirtide. De antivirale 
activiteit van dolutegravir was niet antagonistisch in combinatie met de HBV-reverse-
transcriptaseremmer, adefovir, of geremd door het antivirale middel ribavirine.

Weerstand:In celcultuur:dolutegravir: Dolutegravir-resistente virussen werden geselecteerd in celkweken 
uitgaande van verschillende wildtype hiv-1-stammen en clades. Aminozuursubstituties E92Q, G118R, S153F of 
Y, G193E of R263K kwamen naar voren in verschillende passages en zorgden voor een tot 4-voudige 
verminderde gevoeligheid voor dolutegravir. Passage van mutante virussen die de bevatten
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Q148R- of Q148H-substituties geselecteerd voor aanvullende substituties in integrase die 
verminderde gevoeligheid voor dolutegravir gaven (fold-change toename van 13 tot 46). De 
aanvullende integrasesubstituties omvatten T97A, E138K, G140S en M154I. Passage van mutante 
virussen die zowel G140S als Q148H bevatten, geselecteerd op L74M, E92Q en N155H.
Emtricitabine: Hiv-1-isolaten met verminderde gevoeligheid voor FTC werden geselecteerd in celkweek en bij met FTC 
behandelde proefpersonen. Een verminderde gevoeligheid voor FTC was geassocieerd met M184V- of I-substituties 
in hiv-1 RT.

Tenofovir-alafenamide: HIV-1 isolaten met verminderde gevoeligheid voor TAF werden geselecteerd in 
celkweek. HIV-1 isolaten geselecteerd door TAF brachten een K65R-substitutie tot expressie in HIV-1 RT, soms 
in aanwezigheid van S68N- of L429I-substituties; daarnaast werd een K70E-substitutie in HIV-1 RT 
waargenomen.

In klinische onderzoeken:Emtricitabine en tenofovir alafenamide: Het resistentieprofiel van emtricitabine en 
tenofoviralafenamide in combinatie met andere antiretrovirale middelen voor de behandeling van hiv-1-infectie is 
gebaseerd op onderzoeken naar FTC + TAF met EVG + COBI bij de behandeling van hiv-1-infectie. In een gepoolde analyse 
van nog niet eerder met antiretrovirale middelen behandelde proefpersonen werd genotypering uitgevoerd op plasma-
hiv-1-isolaten van alle proefpersonen met hiv-1-RNA van meer dan 400 kopieën per ml bij bevestigd virologisch falen, in 
week 48 of op het moment van vroegtijdige stopzetting van het onderzoeksgeneesmiddel . Genotypische resistentie 
ontwikkelde zich bij 7 van de 14 evalueerbare proefpersonen. De resistentiegeassocieerde substituties die naar voren 
kwamen waren M184V/I (N = 7) en K65R (N = 1). Drie proefpersonen hadden virus met opkomende R, H of E op het 
polymorfe Q207-residu in reverse transcriptase.

Eén proefpersoon werd geïdentificeerd met opkomende resistentie tegen FTC of TAF (M184M/I) van de 4 
proefpersonen met virologisch falen in een klinische studie van proefpersonen met virologisch onderdrukte die 
overstapten van een regime met FTC + TDF naar FTC + TAF met EVG + COBI (N = 799).

Kruisweerstand:dolutegravir:De enkelvoudige integrase streng transferremmer-resistentie-substituties T66K, 
I151L en S153Y zorgden voor een meer dan 2-voudige afname van de gevoeligheid voor dolutegravir (bereik: 
2,3-voudig tot 3,6-voudig t.o.v. referentie). Combinaties van meerdere substituties T66K/L74M, E92Q/N155H, 
G140C/Q148R, G140S/Q148H, R of K, Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148 en substituties op E138/G140/Q148 
vertoonden een meer dan 2-voudige afname in gevoeligheid voor dolutegravir (bereik: 2,5-voudig tot 21-
voudig vanaf referentie). Bij hiv-2-mutanten gaven combinaties van substituties A153G/N155H/S163G en E92Q/
T97A/N155H/S163D een 4-voudige afname van de gevoeligheid voor dolutegravir, en E92Q/N155H en G140S/
Q148R lieten een 8,5-voudige en 17-voudige afname van dolutegravir zien. gevoeligheid, respectievelijk.

Emtricitabine:FTC-resistente virussen met de M184V- of I-substitutie waren kruisresistent tegen 
lamivudine, maar behielden hun gevoeligheid voor didanosine, stavudine, tenofovir en zidovudine.

Virussen die substituties herbergen die verminderde gevoeligheid voor stavudine- en 
zidovudinethymidine-analoogsubstituties (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) of didanosine 
(L74V) verlenen, bleven gevoelig voor FTC. HIV-1 met de K103N-substitutie of andere substituties die 
verband houden met resistentie tegen NNRTI's was gevoelig voor FTC.
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Tenofovir-alafenamide:Tenofovir-resistentiesubstituties K65R en K70E resulteren in verminderde 
gevoeligheid voor abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine en tenofovir.

HIV-1 met meerdere thymidine-analoogsubstituties (M41L, D67N, K70R, L210W, T215F/Y, K219Q/E/N/
R), of multinucleosideresistente HIV-1 met een dubbele T69S-insertiemutatie of met een Q151M-
substitutiecomplex inclusief K65R , vertoonden verminderde gevoeligheid voor TAF in celkweek.

13
13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid
dolutegravir:Twee jaar durende carcinogeniteitsonderzoeken bij muizen en ratten zijn uitgevoerd met 
dolutegravir. Muizen kregen doses tot 500 mg per kg toegediend en ratten kregen doses tot 50 mg per kg 
toegediend. Bij muizen werden geen significante verhogingen van de incidentie van geneesmiddelgerelateerde 
neoplasmata waargenomen bij de hoogste geteste doses, wat resulteerde in blootstellingen aan dolutegravir AUC 
die ongeveer 14 keer hoger waren dan die bij mensen bij de aanbevolen dosis van 50 mg tweemaal daags. Bij 
ratten werd geen toename van de incidentie van geneesmiddelgerelateerde neoplasmata waargenomen bij de 
hoogste geteste dosis, resulterend in blootstellingen aan dolutegravir AUC die respectievelijk 10 keer en 15 keer 
hoger waren bij mannen en vrouwen dan die bij mensen bij de aanbevolen dosis van 50 mg tweemaal daags.

NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

Emtricitabine:In carcinogeniteitsonderzoeken op lange termijn van FTC werden geen geneesmiddelgerelateerde 
verhogingen van de incidentie van tumoren gevonden bij muizen bij doses tot 750 mg per kg per dag (23 maal de 
systemische blootstelling bij de mens bij de aanbevolen dosis van 200 mg per dag in emtricitabine en 
tenofoviralafenamide) of bij ratten in doses tot 600 mg per kg per dag (28 maal de humane systemische 
blootstelling bij de aanbevolen dosis in emtricitabine en tenofoviralafenamide).

FTC was niet genotoxisch in de bacterietest met omgekeerde mutatie (Ames-test), muislymfoom of 
micronucleustests bij muizen.

FTC had geen invloed op de vruchtbaarheid bij mannelijke ratten bij ongeveer 140 keer of bij mannelijke en vrouwelijke 
muizen bij ongeveer 60 keer hogere blootstellingen (AUC) dan bij mensen, gegeven de aanbevolen dagelijkse dosering van 
200 mg emtricitabine en tenofoviralafenamide. De vruchtbaarheid was normaal bij de nakomelingen van muizen die 
dagelijks werden blootgesteld vanaf voor de geboorte (in de baarmoeder) door seksuele rijpheid bij dagelijkse 
blootstellingen (AUC) van ongeveer 60 keer hoger dan blootstellingen bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse dosering van 
200 mg in emtricitabine en tenofoviralafenamide.

Tenofovir-alafenamide:Aangezien TAF snel wordt omgezet in tenofovir en een lagere blootstelling aan 
tenofovir bij ratten en muizen werd waargenomen na toediening van TAF in vergelijking met toediening van 
TDF, werden carcinogeniteitsonderzoeken alleen uitgevoerd met TDF. Langdurige orale 
carcinogeniteitsstudies van TDF bij muizen en ratten werden uitgevoerd bij blootstellingen tot ongeveer 10 
keer (muizen) en 4 keer (ratten) die waargenomen bij mensen bij de aanbevolen dosis TDF (300 mg) voor 
HIV-1-infectie . De blootstelling aan tenofovir in deze onderzoeken was ongeveer 167 keer (muizen) en 55 keer 
(rat) die waargenomen bij mensen na toediening van de dagelijks aanbevolen dosis emtricitabine en 
tenofoviralafenamide. Bij de hoge dosis bij vrouwelijke muizen namen leveradenomen toe bij blootstellingen 
aan tenofovir ongeveer 10 keer (300
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mg TDF) en 167 maal (emtricitabine en tenofoviralafenamide) de bij mensen waargenomen blootstelling. 
Bij ratten was de studie negatief voor carcinogene bevindingen.

TAF was niet genotoxisch in de bacterietest met omgekeerde mutatie (Ames-test), muislymfoom of 
micronucleustests bij ratten.

Er waren geen effecten op de vruchtbaarheid, paringsprestaties of vroege embryonale ontwikkeling wanneer TAF werd toegediend aan 

mannelijke ratten in een dosis die gelijk was aan 62 keer (25 mg TAF) de dosis voor de mens op basis van vergelijkingen van het 

lichaamsoppervlak gedurende 28 dagen voorafgaand aan de paring en aan vrouwelijke ratten. ratten gedurende 14 dagen voorafgaand aan 

de paring tot en met dag 7 van de dracht.

13.2 Diertoxicologie en/of farmacologie
Tenofovir Alafenamide:Minimale tot lichte infiltratie van mononucleaire cellen in de uvea posterieure werd 
waargenomen bij honden met vergelijkbare ernst na toediening van TAF 3 en 9 maanden; reversibiliteit werd gezien 
na een herstelperiode van 3 maanden. Bij de hond werd geen oogtoxiciteit waargenomen bij systemische 
blootstellingen van 5 (TAF) en 15 (tenofovir) maal de blootstelling die werd waargenomen bij mensen met de 
aanbevolen dagelijkse TAF-dosis in emtricitabine en tenofoviralafenamide.

14
14.1 Volwassen onderwerpen

dolutegravir:Behandeling-naïeve onderwerpen:In SPRING-2 werden 822 proefpersonen gerandomiseerd en 
kregen ze ten minste 1 dosis dolutegravir 50 mg eenmaal daags of raltegravir 400 mg tweemaal daags, beide 
in combinatie met een dubbele NRTI-behandeling met vaste dosis (abacavirsulfaat en lamivudine [EPZICOM] of 
emtricitabine /tenofovir DF [TRUVADA]). Er waren 808 proefpersonen opgenomen in de werkzaamheids- en 
veiligheidsanalyses. Bij baseline was de mediane leeftijd van de proefpersonen 36 jaar, 13% vrouw, 15% niet-
blanke, 11% had een co-infectie met het hepatitis B- en/of C-virus, 2% was CDC-klasse C (AIDS), 28% had hiv -1 
RNA meer dan 100.000 kopieën per ml, 48% had een CD4+-celtelling van minder dan 350 cellen per mm3en 
39% kreeg een vaste dosis abacavirsulfaat en lamivudine (EPZICOM); deze kenmerken waren vergelijkbaar 
tussen de behandelingsgroepen.

KLINISCHE STUDIES

Resultaten voor SPRING-2 (analyse van week 96) zijn te vinden in tabel 12.

Tabel 12. Virologische uitkomsten van gerandomiseerde behandeling in SPRING-2 in week 96
LENTE-2

Week 96
Raltegravir

400 mg tweemaal

Dagelijks + 2

NRTI's
(n = 405)

dolutegravir
50 mg eenmaal daags + 2

NRTI's
(n = 403)

HIV-1-RNA < 50 kopieën/ml 82% 78%
Behandelingsverschila 4,9% (95%-BI: -0,6%, 10,3%)d

Virologische non-respons 5% 10%
Gegevens in venster niet < 50 kopieën/ml 1% 3%
Stopgezet wegens gebrek aan werkzaamheid 2% 3%
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Stopgezet om andere redenen, 
maar niet onderdrukt

< 1% 3%
Verandering in ART-regime < 1% < 1%

Geen virologische gegevens

redenen:
12% 12%

Stopzetting van studie/studiegeneesmiddel 

vanwege bijwerking of overlijdenb

2% 2%

Studie/studiemedicatie om andere 
redenen stopgezetc

8% 9%

Ontbrekende gegevens tijdens venster maar op 

studie

2% < 1%

Aandeel (%) proefpersonen met hiv-1-RNA < 50 kopieën/ml volgens baselinecategorie
Plasma virale belasting (kopieën/ml)

≤ 100.000 84% 83%
> 100.000 79% 63%

Geslacht
Mannelijk 84% 79%
Vrouw 70% 68%

Ras
Wit 83% 78%
Afro-Amerikaans/Afrikaans 
erfgoed/Overig

77% 75%

a
b

Gecorrigeerd voor vooraf gespecificeerde stratificatiefactoren.

Omvat proefpersonen die op enig moment stopten vanwege een bijwerking of overlijden als dit resulteerde in 
geen virologische gegevens over de behandeling tijdens het analysevenster.
Andere omvatten redenen zoals intrekking van toestemming, verlies voor follow-up, verplaatst en 
protocolafwijking.
Het primaire eindpunt werd beoordeeld in week 48 en het virologische succespercentage was 88% in 
de groep die dolutegravir kreeg en 86% in de raltegravirgroep, met een behandelingsverschil van 
2,6% en een 95%-BI van (-1,9%, 7,2%).

c

d

LENTE-2: Virologische uitkomsten waren ook vergelijkbaar voor alle baselinekenmerken, waaronder het 
aantal CD4+-cellen, leeftijd en gebruik van EPZICOM of TRUVADA als NRTI-achtergrondregime. De mediane 
verandering in CD4+-celtellingen vanaf baseline was 276 cellen per mm3in de groep die dolutegravir en 264 
cellen per mm kreeg3voor de raltegravir-groep na 96 weken.

Er was geen door de behandeling optredende resistentie tegen dolutegravir of de NRTI-achtergrond.

Emtricitabine en tenofovir alafenamide:In onderzoeken naar FTC + TAF met EVG + COBI bij met hiv-1 geïnfecteerde 
volwassenen als initiële therapie bij degenen zonder voorgeschiedenis van antiretrovirale behandeling (N = 866) en ter 
vervanging van een stabiel antiretroviraal regime bij degenen die virologisch onderdrukt waren gedurende ten minste 6 
maanden zonder bekende resistentiesubstituties (N = 799), had respectievelijk 92% en 96% van de patiënten in de twee 
populaties hiv-1-RNA minder dan 50 kopieën per ml in week 48.
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In een onderzoek bij 248 met hiv-1 geïnfecteerde volwassen patiënten met een geschatte creatinineklaring van meer 
dan 30 ml per minuut maar minder dan 70 ml per minuut, nam 95% (235/248) van de gecombineerde populatie van 
niet eerder behandelde proefpersonen (N = 6 ) begon met FTC + TAF met EVG + COBI en degenen die eerder 
virologisch onderdrukt waren met andere regimes (N = 242) en overgestapt op FTC + TAF met EVG + COBI hadden 
hiv-1-RNA van minder dan 50 kopieën per ml in week 24.

14.2 Pediatrische onderwerpen
dolutegravir:Dolutegravir, in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen, werd geëvalueerd bij eerder 
behandelde, INSTI-naïeve, met hiv-1 geïnfecteerde proefpersonen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar in een open-label, 
multicenter, klinisch dosisbepalingsonderzoek van 48 weken, IMPAACT P1093 . Proefpersonen in de leeftijd van 12 tot jonger 
dan 18 jaar werden ingeschreven in Cohort I en proefpersonen van 6 tot jonger dan 12 jaar werden ingeschreven in Cohort 
IIA. Na 48 weken bereikte 61% (14/23) van de proefpersonen in de leeftijd van 12 tot jonger dan 18 jaar die eenmaal daags 
werden behandeld met dolutegravir plus geoptimaliseerde achtergrondtherapie een virologische respons, gedefinieerd als 
hiv-1-RNA van minder dan 50 kopieën per ml. In beide cohorten werd virologische suppressie in week 48 bereikt bij 67% 
(16/24) van de proefpersonen die ten minste 40 kg wogen.

16
De 50 mg/200 mg/25 mg tabletten zijn witte tot gebroken witte, filmomhulde, ovale tabletten zonder 
breukstreep met de inscriptieMaan één kant van de tablet enTD1aan de andere kant. Ze zijn als volgt 
verkrijgbaar:

HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING

NDC 65015-293-14
flesjes van 30 tabletten met droogmiddel, inductiesluiting en niet-kindveilige dop

NDC 65015-293-18
flesjes van 90 tabletten met droogmiddel, inductiesluiting en niet-kindveilige dop

Bewaren beneden 30°C (86°F).

Beschermen tegen vocht.

Doseer alleen in originele verpakking.

17
Adviseer de patiënt om de door de FDA goedgekeurde patiëntetikettering (Patiëntinformatie) te lezen.

INFORMATIE VOOR PATINT-COUNSELING

Acute exacerbatie van hepatitis B na de behandeling bij patiënten met gelijktijdige HBV-infectie: 
Ernstige acute exacerbaties van hepatitis B zijn gemeld bij patiënten die gelijktijdig zijn geïnfecteerd met HBV 
en HIV-1 en die producten met TDF hebben stopgezet, en kunnen eveneens optreden bij stopzetting van 
tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide.[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
(5.4)]. Adviseer de patiënt om de tabletten met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide niet stop 
te zetten zonder eerst hun zorgverlener te informeren.

Geneesmiddelinteracties:Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten kunnen een wisselwerking 
hebben met andere geneesmiddelen; adviseer patiënten daarom om het gebruik van om het even welke
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andere voorgeschreven of niet-voorgeschreven medicijnen of kruidenproducten, waaronder sint-janskruid [zie 
Contra-indicaties (4), Geneesmiddelinteracties (7)].

Overgevoeligheidsreacties:Adviseer patiënten om onmiddellijk contact op te nemen met hun zorgverlener 
als ze huiduitslag krijgen. Instrueer patiënten om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten en andere verdachte middelen, en medische hulp in te 
roepen als ze huiduitslag krijgen die gepaard gaat met een van de volgende symptomen, aangezien dit een 
teken kan zijn van een ernstiger reactie zoals ernstige overgevoeligheid : koorts; algemeen ziek gevoel; 
extreme vermoeidheid; spier- of gewrichtspijn; blaren of vervellen van de huid; orale blaren of laesies; 
oogontsteking; gezichtszwelling; zwelling van de ogen, lippen, tong of mond; ademhalingsmoeilijkheden; en/
of tekenen en symptomen van leverproblemen (bijv. gele verkleuring van de huid of het wit van de ogen, 
donkere of theekleurige urine, lichtgekleurde ontlasting of stoelgang, misselijkheid, braken, verlies van 
eetlust of pijn, pijn,[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Levertoxiciteit:Informeer patiënten dat hepatotoxiciteit is gemeld met dolutegravir, een bestanddeel 
van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten[zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.1)]. Adviseer patiënten dat laboratoriumcontrole op levertoxiciteit tijdens 
therapie met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten wordt aanbevolen, vooral 
voor patiënten met een leverziekte, zoals hepatitis B of C.

Immuunreconstitutiesyndroom:Adviseer patiënten om hun zorgverlener onmiddellijk op de hoogte te 
stellen van tekenen of symptomen van infectie, zoals bij sommige patiënten met gevorderde hiv-infectie 
(aids), aangezien ontsteking door eerdere infecties kort na antiretrovirale combinatietherapie kan 
optreden, ook wanneer dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamidetabletten zijn gestart[zie 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.5)].

Nieuw begin of verergering van nierinsufficiëntie:Adviseer patiënten het gebruik van tabletten dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide bij gelijktijdig of recent gebruik van nefrotoxische middelen te vermijden. 
Nierfunctiestoornis, waaronder gevallen van acuut nierfalen, is gemeld in verband met het gebruik van tenofovir-
prodrugs[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)].

Melkzuuracidose en ernstige hepatomegalie:Informeer patiënten dat sommige hiv-geneesmiddelen, waaronder 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten, een zeldzame, maar ernstige aandoening kunnen 
veroorzaken, lactaatacidose genaamd, met leververgroting (hepatomegalie).[zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.7)].

Borstvoeding:Instrueer vrouwen met een hiv-1-infectie om geen borstvoeding te geven, omdat hiv-1 via de moedermelk 
op de baby kan worden overgedragen[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.2)].

Gemiste dosering:Instrueer patiënten dat als ze een dosis dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide hebben 
gemist, ze deze moeten innemen zodra ze eraan denken. Adviseer patiënten om hun volgende dosis niet te verdubbelen of 
meer dan de voorgeschreven dosis in te nemen.

Informeer patiënten dat het belangrijk is om dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten volgens een 
regelmatig doseringsschema met of zonder voedsel in te nemen en om te voorkomen dat doses worden gemist, 
aangezien dit kan leiden tot de ontwikkeling van resistentie[zie Dosering en toediening (2.2)].
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Opslag: Instrueer patiënten om dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten in de oorspronkelijke 
verpakking te bewaren, tegen vocht te beschermen en de fles goed gesloten te houden. Verwijder het droogmiddel 
niet.

Patiënt informatie

dolutegravir, emtricitabine en tenofovir alafenamide tabletten

(doe″ loo teg′ ra vir eḿ trye syé ta been tien of oh vir alʹ a fen a mide)
Belangrijk: vraag uw zorgverlener of apotheker naar geneesmiddelen die niet samen met 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten mogen worden ingenomen.. Voor 
meer informatie, zie de sectie“Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten inneem?”
Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over tabletten dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide?
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken, 
waaronder::
• Verergering van hepatitis B-virusinfectie. Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten 

zijn niet bedoeld voor de behandeling van chronische hepatitis B-virus (HBV)-infectie. Als u een infectie 
met het hepatitis B-virus (HBV) heeft en tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide 
gebruikt, kan uw HBV verergeren (opflakkering) als u stopt met het innemen van dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten. Een "flare-up" is wanneer uw HBV-infectie plotseling, 
erger dan voorheen, terugkeert.
• Het is niet bekend of tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide veilig en 

effectief zijn bij mensen met zowel een hiv-1- als een HBV-infectie.
• Zorg dat de tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide niet opraken. Vul uw 

recept bij of neem contact op met uw zorgverlener voordat uw dolutegravir-, emtricitabine- en 
tenofoviralafenamide-tabletten allemaal op zijn.

• Stop niet met het innemen van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten zonder eerst 
met uw zorgverlener te overleggen.

• Als u stopt met het innemen van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten, zal uw zorgverlener 
uw gezondheid vaak moeten controleren en gedurende enkele maanden regelmatig bloedonderzoek moeten doen 
om uw HBV-infectie te controleren. Vertel uw zorgverlener over nieuwe of ongebruikelijke symptomen die u kunt 
krijgen nadat u bent gestopt met het innemen van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten.

• Allergische reacties. Bel onmiddellijk uw zorgverlener als u huiduitslag krijgt met tabletten dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide.Stop met het innemen van dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten en roep onmiddellijk medische hulp in als u huiduitslag krijgt met 
een van de volgende tekenen of symptomen:
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Okoorts
Oalgemeen ziek gevoel O
vermoeidheid
Ospier- of gewrichtspijn O
blaren of zweren in de mond

Oblaren of vervellen van de huid Oroodheid of 
zwelling van de ogen Ozwelling van de mond, 
het gezicht, de lippen of

tong
Oproblemen met ademhalen

• Lever problemen.Mensen met een voorgeschiedenis van het hepatitis B- of C-virus kunnen een verhoogd risico 
hebben op het ontwikkelen van nieuwe of verergerende veranderingen in bepaalde levertesten tijdens 
behandeling met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten. Leverproblemen, waaronder 
leverfalen, zijn ook voorgekomen bij mensen zonder een voorgeschiedenis van leverziekte of andere 
risicofactoren. Uw zorgverlener kan bloedonderzoek doen om uw lever te controleren. Er kunnen ook ernstige 
leverproblemen optreden bij mensen die dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten 
gebruiken. In sommige gevallen kunnen deze ernstige leverproblemen tot de dood leiden. Uw lever kan groot 
worden (hepatomegalie) en u kunt vet in uw lever ontwikkelen (steatose).Bel onmiddellijk uw zorgverlener als 
u een van de volgende tekenen of symptomen van leverproblemen krijgt::

Ouw huid of het witte deel van uw ogen
wordt geel (geelzucht) O

donkere of "theekleurige" urine
Olichtgekleurde ontlasting (stoelgang)

Zie voor meer informatie over bijwerkingen de rubriek “Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van 
tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralefenamide?

Omisselijkheid of braken 
Overlies van eetlust
Opijn, pijn of gevoeligheid aan de rechterkant

kant van je maagstreek

Wat zijn dolutegravir-, emtricitabine- en tenofoviralafenamide-tabletten?
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten zijn een receptgeneesmiddel dat alleen wordt 
gebruikt als een complete behandeling voor de behandeling van een infectie met het humaan 
immunodeficiëntievirus (hiv-1) bij volwassenen en kinderen die ten minste 40 kg wegen.

HIV-1 is het virus dat Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) veroorzaakt.

Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten zijn:nietvoor gebruik om het risico op het krijgen van een hiv-1-

infectie door seksueel contact te helpen verminderen bij volwassenen met een hoog risico.

Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten bevatten 3 receptgeneesmiddelen, 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide.

Het is niet bekend of dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten veilig en effectief 
zijn bij kinderen die minder dan 40 kg wegen of bij kinderen die bepaalde soorten geneesmiddelen 
tegen hiv-1-infectie hebben gekregen.
Wie mag geen tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide gebruiken? 
Gebruik geen dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten als u:
• zijn allergisch voor dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten, of voor één van de 

bestanddelen van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten. Zie het einde van deze 
patiënteninformatie voor een volledige lijst van ingrediënten in tabletten dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide.

• neem dofetilide (TIKOSYN .)®). Het gebruik van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten en 
dofetilide (TIKOSYN) kan bijwerkingen veroorzaken die ernstig of levensbedreigend kunnen zijn.
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bedreigend.
Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten inneem?
Voordat u dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten inneemt, moet u uw 
zorgverlener op de hoogte stellen van al uw medische aandoeningen, ook als u:
• ooit een allergische reactie heeft gehad op tabletten dolutegravir, emtricitabine en 

tenofoviralafenamide.
• leverproblemen heeft of heeft gehad, waaronder een infectie met het hepatitis B- of C-virus.

• nierproblemen hebben
• zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Het is niet bekend of tabletten dolutegravir, 

emtricitabine en tenofoviralafenamide schadelijk zijn voor uw ongeboren baby. Vertel het uw 
zorgverlener als u zwanger wordt tijdens de behandeling met dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten.

• borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven.Geef geen borstvoeding als u tabletten 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide gebruikt.

• U mag geen borstvoeding geven als u hiv-1 heeft vanwege het risico dat u hiv-1 op uw baby 
overdraagt.

• Minstens één van de geneesmiddelen in de tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide 
kan via de moedermelk op uw baby terechtkomen. Het is niet bekend of de andere geneesmiddelen van 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide in uw moedermelk terecht kunnen komen.

Praat met uw zorgverlener over de beste manier om uw baby te voeden tijdens de behandeling 
met tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide.

Vertel uw zorgverlener over de medicijnen die u gebruikt,inclusief recept- en vrij 
verkrijgbare medicijnen, vitamines en kruidensupplementen.

Sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten. 
Houd een lijst bij van uw geneesmiddelen en toon deze aan uw zorgverlener en apotheker als u een nieuw geneesmiddel 
krijgt.

• U kunt uw zorgverlener of apotheker om een   lijst vragen van geneesmiddelen die een wisselwerking hebben 
met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten.

• Begin niet met het innemen van een nieuw geneesmiddel zonder uw zorgverlener hiervan op de hoogte te stellen.Uw 

zorgverlener kan u vertellen of het veilig is om dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten samen met 

andere geneesmiddelen in te nemen..

Hoe moet ik dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten gebruiken?
• Gebruik dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten precies zoals 

uw arts u zegt dat u ze moet innemen.
• Sla geen dosis dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten over.
• Als u een dosis dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten bent vergeten, neem deze 

dan in zodra u eraan denkt. Neem geen 2 doses tegelijk of neem niet meer dan de voorgeschreven dosis.

• Verander uw dosis niet en stop niet met het gebruik van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-
tabletten zonder eerst met uw zorgverlener te overleggen. Blijf onder toezicht van een zorgverlener tijdens de 
behandeling met dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten.
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• Neem tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide 1 keer per dag in met of 
zonder voedsel.

• Als u antacida, laxeermiddelen of andere geneesmiddelen gebruikt die aluminium, magnesium of gebufferde 
geneesmiddelen bevatten, dienen dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten ten minste 2 uur 
vóór of 6 uur na inname van deze geneesmiddelen te worden ingenomen.

• Als u ijzer- of calciumsupplementen via de mond moet innemen tijdens de behandeling met tabletten 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide:
O Als u dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten met voedsel inneemt, mag u 

deze supplementen tegelijkertijd innemen met dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten.
Als u dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten niet met voedsel inneemt, neem 
dan dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten ten minste 2 uur vóór of 6 uur 
nadat u deze supplementen heeft ingenomen.

• Zorg dat de tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide niet opraken. Het virus in uw 
bloed kan toenemen en het virus kan moeilijker te behandelen worden. Wanneer uw voorraad begint op 
te raken, haalt u meer bij uw zorgverlener of apotheek.

• Als u te veel dolutegravir-, emtricitabine- en tenofoviralafenamide-tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact 

op met uw zorgverlener of ga naar de eerste hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

O

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van tabletten dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide?
Dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken, 
waaronder:

• Zie "Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over tabletten 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide?"

• Veranderingen in uw immuunsysteem (immuunreconstitutiesyndroom)kan gebeuren als u 
hiv-1-geneesmiddelen gaat gebruiken. Uw immuunsysteem kan sterker worden en infecties gaan 
bestrijden die al lang in uw lichaam verborgen zijn. Vertel het uw zorgverlener meteen als u nieuwe 
symptomen krijgt nadat u bent begonnen met het innemen van tabletten dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide.

• Nieuwe of ergere nierproblemen, waaronder nierfalen.Uw zorgverlener moet bloed- en 
urinetests doen om uw nieren te controleren voordat u begint en tijdens de behandeling met 
dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten. Uw zorgverlener kan u vertellen om te 
stoppen met het gebruik van dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten als u 
nieuwe of ergere nierproblemen krijgt.

• Te veel melkzuur in uw bloed (melkzuuracidose).Te veel melkzuur is een ernstige maar zeldzame 
medische noodsituatie die tot de dood kan leiden. Vertel het uw zorgverlener meteen als u deze 
symptomen krijgt: zwakte of vermoeider zijn dan normaal, ongebruikelijke spierpijn, kortademigheid of 
snelle ademhaling, maagpijn met misselijkheid en braken, koude of blauwe handen en voeten, duizelig 
of licht gevoel in het hoofd of een snelle of abnormale hartslag.

• De meest voorkomende bijwerkingen van tabletten dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide zijn:
O
O

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van tabletten dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide. Vraag uw zorgverlener of apotheker om meer informatie.

Moeite met slapen
misselijkheid

Overmoeidheid • hoofdpijn
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Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 
1-800-FDA-1088.
Hoe moet ik dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten bewaren?
• Bewaar dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten beneden 30°C (86°F).
• Bewaar dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide tabletten in hun originele verpakking.
• Houd de container goed gesloten.
• De fles dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten bevat een zakje met 

droogmiddel om uw geneesmiddel droog te houden (bescherm het tegen vocht). Haal het 
droogmiddelpakket niet uit de fles.

Houd dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten en alle geneesmiddelen buiten het 
bereik van kinderen.
Algemene informatie over het veilige en effectieve gebruik van tabletten dolutegravir, 
emtricitabine en tenofoviralafenamide.
Geneesmiddelen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan vermeld in een 
patiëntenbijsluiter. Gebruik dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide-tabletten niet voor een 
aandoening waarvoor ze niet zijn voorgeschreven. Geef dolutegravir, emtricitabine en 
tenofoviralafenamide-tabletten niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde symptomen hebben 
als u. Ze kunnen hen schaden. Neem contact op met uw zorgverlener als u meer informatie wilt. U kunt 
uw zorgverlener of apotheker om informatie vragen over dolutegravir-, emtricitabine- en 
tenofoviralafenamide-tabletten die zijn geschreven voor gezondheidswerkers. Bel voor meer informatie 
Mylan Pharmaceuticals Inc. op 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX).
Wat zijn de ingrediënten in tabletten dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide? 
Actief ingrediënt:dolutegravir, emtricitabine en tenofoviralafenamide.
Inactieve ingredienten:croscarmellosenatrium, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, mannitol, 
microkristallijne cellulose, polyethyleenglycol, polyvinylalcohol, povidon, natriumzetmeelglycolaat 
(aardappel), talk en titaniumdioxide.
Gemaakt door:Mylan Laboratories Limited, Hyderabad – 500 096, India
De vermelde merken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Deze patiëntinformatie is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Gemaakt door:
Mylan Laboratories Limited

Hyderabad—500 096, India
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Elke filmomhulde tablet bevat: dolutegravir 

natrium 52,6 mg (overeenkomend met 

dolutegravir)

Emtricitabine
Tenofovir Alafenamide Fumaraat 28,04 mg 

(overeenkomend met Tenofovir Alafenamide) 25 mg

NDC 65015-293-14

50 mg
200 mg

dolutegravir, emtricitabine 
en tenofovir alafenamide

Tabletten
Doseer alleen in originele verpakking. Houd 

de container goed gesloten.

Codenr.: MP/DRUGS/25/1/2014

Gebruikelijke dosering:Zie 

bijbehorende voorschrijfinformatie. 50mg/200mg/25mg
Bewaar dit en alle medicijnen buiten het 

bereik van kinderen.

Opmerking voor apotheker: Bedek de ALERT-doos niet met het apotheeketiket.

WAARSCHUWING: Lees meer over geneesmiddelen die NIET mogen worden 

ingenomen met dolutegravir, emtricitabine en tenofovir alafenamidetabletten VERNIS VRIJ GEBIED
Bewaren beneden 30°C (86°F).

30 tabletten Alleen RxGemaakt door:
MylaRn LaebofreatorriesnLict

Hyderabad — 500 096, India

Prompt "LOT" & "EXP" 
worden samen met variabele 

gegevenscodering afgedrukt.
mieedID: 4219844

Mylan.com
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Elke filmomhulde tablet bevat: dolutegravir 

natrium 52,6 mg (overeenkomend met 

dolutegravir)

Emtricitabine
Tenofovir Alafenamide Fumaraat 28,04 mg 

(overeenkomend met Tenofovir Alafenamide) 25 mg

NDC 65015-293-18

50 mg
200 mg

dolutegravir, emtricitabine 
en tenofovir alafenamide

Tabletten
Doseer alleen in originele verpakking. Houd 

de container goed gesloten.

Codenr.: MP/DRUGS/25/1/2014

Gebruikelijke dosering:Zie 

bijbehorende voorschrijfinformatie. 50mg/200mg/25mg
Bewaar dit en alle medicijnen buiten het 

bereik van kinderen.

Opmerking voor apotheker: Bedek de ALERT-doos niet met het apotheeketiket.

WAARSCHUWING: Lees meer over geneesmiddelen die NIET mogen worden 

ingenomen met dolutegravir, emtricitabine en tenofovir alafenamidetabletten VERNIS VRIJ GEBIED
Bewaren beneden 30°C (86°F).

90 tabletten Alleen RxManuRgemaakt door:

a
Prompt "LOT" & "EXP" 
worden samen met variabele 

gegevenscodering afgedrukt.
Mylan LaebofretotrriesnLict 

Hyderabad — 500 096, India

mieedID: 4219844
Mylan.com
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