
HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION
Dessa höjdpunkter inkluderar inte all information som behövs för att 
använda ATAZANAVIR OCH RITONAVIR TABLETTER, 300 mg/100 mg säkert 
och effektivt. Se fullständig förskrivningsinformation för ATAZANAVIR OCH 
RITONAVIR TABLETTER.

och inkluderar anafylaxi, toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, 
bronkospasm och angioödem. Avbryt behandlingen om allvarliga reaktioner, 
inklusive utslag, utvecklas (5,5)
Hyperbilirubinemi:De flesta patienter upplever asymtomatiska 
ökningar av indirekt bilirubin, vilket är reversibelt vid utsättning. Sänk 
inte dosen. Om en samtidig transaminasökning inträffar, utvärdera för 
alternativa etiologier (5.6)
Totalt kolesterol och triglycerider förhöjningar:Övervaka före behandling och 
regelbundet därefter. (5,7)
Nefrolitiasis och kolelitiasis harrapporterats. Överväg tillfälligt avbrott 
eller avbrott (5.8)
Patienter kan utveckla nystart eller exacerbationer av diabetes mellitus, 
hyperglykemi (5,9)
Patienter kan utveckla immunrekonstitutionssyndrom. (5.10) Patienter kan 
utveckla omfördelning/ansamling av kroppsfett. (5.11) Hemofili:Spontan 
blödning kan uppstå och ytterligare faktor VIII kan behövas (5.12)

ATAZANAVIR och RITONAVIR tabletter, 300 mg/100 mg för oral användning

- - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING---------------- Atazanavir 
och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg, en kombination av en 
proteashämmare och CYP3A-hämmare, är indicerade för användning i 
kombination med andra antiretrovirala medel för behandling av HIV-1-
infektion (1)

- - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING------------ Ta 
Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg med mat.

• Vuxna och pediatriska patienter (minst 6 år och väger 35 kg):Atazanavir och 
Ritonavir tablett, 300 mg/100 mg en gång dagligen tillsammans med mat. 
(2.1)

• Graviditet:Atazanavir och Ritonavir tablett, 300 mg/100 mg en 
gång dagligen med mat, med dosjusteringar för vissa samtidiga 
mediciner. (2.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER-------------------- Atazanavir: 
De vanligaste biverkningarna (större än eller lika med 2%) är illamående, 
gulsot/skleral ikterus, utslag, huvudvärk, buksmärtor, kräkningar, 
sömnlöshet, perifera neurologiska symtom, yrsel, myalgi, diarré, 
depression och feber. (6.1, 6.2)
Ritonavir: De vanligaste biverkningarna var gastrointestinala (inklusive 
diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor (övre och nedre)), 
neurologiska störningar (inklusive parestesi och oral parestesi), utslag 
och trötthet/asteni (6,1)

- - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR------
Tablett: 300 mg atazanavir (motsvarande 341,7 mg atazanavirsulfat) och 100 
mg ritonavir (3)

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta CIPLA på 
1-866-604-3268 eller FDA på 1-800-FDA-1088 eller www.fda.gov/medwatch.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER-------------------------

Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg är kontraindicerade hos 
patienter med känd överkänslighet (t.ex. erythema multiforme, toxiska 
hudutslag eller Stevens-Johnsons syndrom) mot någon av komponenterna i 
denna produkt. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER------------------ Samtidig 
administrering av Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg kan förändra 
koncentrationen av andra läkemedel och andra läkemedel kan förändra 
koncentrationen av atazanavir, ritonavir. De potentiella läkemedelsinteraktionerna 
måste övervägas före och under behandlingen (4, 5.1, 7, 12.3)

Samtidig administrering med alfuzosin, triazolam, oralt administrerat 
midazolam, ergotderivat, rifampin, irinotekan, lurasidon, lovastatin, simvastatin, 
indinavir, cisaprid, pimozid, johannesört och sildenafil när de doseras som 
REVATIO®. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER------- Graviditet:
Tillgängliga human- och djurdata tyder på att atazanavir inte ökar risken för 
allvarliga fosterskador totalt sett jämfört med bakgrundsfrekvensen. (8.1)

Laktation:Amning rekommenderas inte. (8.2) Samtidig infektion 
med hepatit B eller C: Övervaka leverenzymer (5.3)
Nedsatt njurfunktion:Använd inte till behandlingserfarna patienter med 
njursjukdom i slutstadiet som hanteras med hemodialys (2.3, 8.6)
Nedsatt leverfunktion:rekommenderas inte för patienter med nedsatt 
leverfunktion (2,4, 8,8)

- - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER----------
Hjärtledningsstörningar:PR-intervallförlängning kan förekomma hos vissa patienter. 
Använd med försiktighet till patienter med redan existerande sjukdom i 
ledningssystemet eller när det administreras tillsammans med andra läkemedel som 
kan förlänga PR-intervallet (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3)
Hepatotoxicitet:Dödsfall har inträffat. Övervaka leverfunktionen före och under 
behandlingen, särskilt hos patienter med underliggande leversjukdom, inklusive 
hepatit B och hepatit C, eller markanta transaminashöjningar (5,3, 6,3, 6,4, 8,8)

Pankreatit:Dödsfall har inträffat; avbryta behandlingen om det är kliniskt 
lämpligt (5.4)
Allergiska reaktioner/överkänslighet:Allergiska reaktioner har rapporterats
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

Atazanavir and Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg are indicated in combination with other antiretroviral agents 
for the treatment of HIV-1 infection.

Limitations of Use:

• Use of atazanavir/ritonavir in treatment-experienced patients should be guided by the number of 
baseline primary protease inhibitor resistance substitutions [see Microbiology (12.4)].

2 DOSAGE AND ADMINISTRATION 

General Dosing Recommendations:

• Atazanavir and Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg must be taken with food..

• When coadministered with H2-receptor antagonists or proton-pump inhibitors, dose separation may 
be required.

• When co-administered with didanosine buffered or enteric-coated formulations, Atazanavir and 
Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg should be given (with food) 2 hours before or 1 hour after 
didanosine.

2.1 Recommended Dosage

Vuxna och pediatriska patienter (minst 6 år och väger 35 kg): Den rekommenderade dosen är en tablett som tas 
dagligen tillsammans med mat.

2.2 Graviditet

Dosering under graviditet och postpartum:

• Det ska endast ges till gravida kvinnor med HIV-1-stammar som är mottagliga för atazanavir, en 
komponent i Atazanavir och Ritonavir tabletter.
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• Rekommenderas inte för behandlingserfarna gravida kvinnor under andra eller tredje trimestern, när de 
administreras samtidigt med antingen en H2-receptorantagonist eller tenofovir eftersom högre doser av 
atazanavir krävs. Det finns otillräckliga data för att rekommendera en atazanavirdos för användning med 
både en H2-receptorantagonist och tenofovir hos behandlingserfarna gravida kvinnor.

• Ingen dosjustering krävs för patienter efter förlossningen. Patienter bör dock övervakas noggrant för 
biverkningar eftersom exponeringen för atazanavir, en komponent i Atazanavir och Ritonavir tabletter, 
kan vara högre under de första 2 månaderna efter förlossningen. [Se Användning i specifika 
populationer (8.1) och Klinisk farmakologi (12.3).]

2.3 Nedsatt njurfunktion

Behandlingsnaiva patienter:
Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion, inklusive behandlingsnaiva patienter med 
njursjukdom i slutstadiet som hanteras med hemodialys.

Behandlingserfarna patienter:
Atazanavir och Ritonavir tabletter ska inte administreras till HIV-behandlade patienter med njursjukdom i 
slutstadiet som hanteras med hemodialys. [Se Användning i specifika populationer (8.7)]. Ingen 
dosjustering krävs för andra behandlingserfarna patienter med nedsatt njurfunktion.

2.4 Nedsatt leverfunktion

Atazanavir och Ritonavir tabletter rekommenderas inte för användning till patienter med nedsatt leverfunktion, 
eftersom atazanavir med ritonavir inte har studerats i den populationen. [SerVarningar och försiktighetsåtgärder (5.3) 
och användning i specifika populationer (8.8)].

3 DOSFORMER OCH STYRKOR

Atazanavir och ritonavir tabletter innehåller 300 mg atazanavir (motsvarande 341,7 mg atazanavirsulfat) och 
100 mg ritonavir. Tabletterna är gulfärgade kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med 
”SVN” på ena sidan och släta på andra sidan.

4 KONTRAINDIKATIONER

Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg är kontraindicerade:

• hos patienter med känd överkänslighet (t.ex. erythema multiforme, giftiga hudutslag eller Stevens-
Johnsons syndrom) mot någon av komponenterna i denna produkt.

• vid samtidig administrering med läkemedel som är starkt beroende av CYP3A eller UGT1A1 för clearance, och 
för vilka förhöjda plasmakoncentrationer är associerade med allvarliga och/eller livshotande händelser. Dessa 
och andra kontraindicerade läkemedel är listade i tabell 1.

• vid samtidig administrering med läkemedel som starkt inducerar CYP3A och kan leda till lägre exponering 
och förlust av effekt av atazanavir (se tabell 1).
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Tabell 1: Läkemedel som är kontraindicerade med Atazanavir och Ritonavir tabletter
Läkemedel inom klass som är 
kontraindicerade med
atazanavirLäkemedelsklass Klinisk kommentar

Alfa 1-adrenoreceptor
Antagonist

Alfuzosin Potentiell för ökade alfuzosinkoncentrationer, 
vilket kan resultera i hypotoni.

Antianginal Ranolazin Potentiell för allvarliga och/eller livshotande 
reaktioner.

Antiarytmik Amiodaron, dronedaron, 
flekainid, propafenon, 
kinidin

Potentiell för hjärtarytmier

Anti-gikt Kolchicina Potentiell för allvarliga och/eller livshotande 
reaktioner hos patienter med nedsatt njur- och/eller 
leverfunktion

Antimykobakterier Rifampin Rifampin minskar plasmakoncentrationerna av 
atazanavir avsevärt, vilket kan resultera i förlust av 
terapeutisk effekt och utveckling av resistens.

Antineoplastik Irinotekan Atazanavir hämmar UGT1A1 och kan störa 
metabolismen av irinotekan, vilket resulterar 
i ökad irinotekantoxicitet.

Antipsykotika Lurasidon Potentiell för allvarliga och/eller livshotande reaktioner 
om det administreras tillsammans med atazanavir och 
ritonavir.

Pimozide Potentiell för allvarliga och/eller livshotande 
reaktioner såsom hjärtarytmier.

Bensodiazepiner Triazolam, oralt administrerat 
midazolam

Triazolam och oralt administrerat midazolam 
metaboliseras i stor utsträckning av CYP3A4.
Samtidig administrering av triazolam eller oralt 
administrerat midazolam med atazanavir kan orsaka 
stora ökningar av koncentrationen av dessa 
bensodiazepiner. Potentiell för allvarliga och/eller 
livshotande händelser såsom långvarig eller ökad 
sedering eller andningsdepression.

Ergotderivat Dihydroergotamin,
ergotamin, ergonovin, 
metylergonovin

Potentiellt för allvarliga och/eller livshotande 
händelser såsom akut ergottoxicitet kännetecknad 
av perifer vasospasm och ischemi i extremiteterna 
och andra vävnader.

GI Motility Agent Cisaprid Potentiell för allvarliga och/eller livshotande 
reaktioner såsom hjärtarytmier.

Växtbaserade produkter johannesört (Hypericum 
perforatum)

Kan leda till förlust av virologiskt svar och möjlig 
resistens mot atazanavir och ritonavir.

HMG-CoA-reduktas
Inhibitorer

Lovastatin, simvastatin Potentiell för allvarliga reaktioner såsom 
myopati inklusive rabdomyolys.

PDE5-hämmare Sildenafilbnär det används 
för behandling av lung
arteriell hypertoni

APotential för sildenafilrelaterade biverkningar 
(som inkluderar synstörningar, hypotoni, 
priapism och synkope).

Proteashämmare Indinavir Både atazanavir och indinavir är associerade med
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indirekt (okonjugerad) hyperbilirubinemi.
Lugnande medel/sömnmedel Oral midazolam, triazolam Förlängd eller ökad sedering eller 

andningsdepression.
aSerLäkemedelsinteraktioner, Tabell 8 (7)för kolchicindoser hos patienter med normal lever- och 
njurfunktion.
bSerLäkemedelsinteraktioner, Tabell 8 (7)för samtidig administrering av sildenafil vid dosering mot erektil dysfunktion.

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.1 Läkemedelsinteraktioner

Atazanavir
Se Tabell 1 för en lista över läkemedel som är kontraindicerade för användning med atazanavir på grund av 
potentiellt livshotande biverkningar, betydande läkemedelsinteraktioner eller förlust av virologisk aktivitet [Se 
Kontraindikationer (4)]. Se tabell 8 för etablerade och andra potentiellt signifikanta läkemedelsinteraktioner [se
Läkemedelsinteraktioner (7.3)].

5.2 Hjärtledningsavvikelser/ PR-intervallförlängning

Atazanavir
Atazanavir har visat sig förlänga PR-intervallet för elektrokardiogrammet hos vissa patienter. Hos friska 
frivilliga och hos patienter var abnormiteter i atrioventrikulär (AV) överledning asymtomatiska och generellt 
begränsade till första gradens AV-block. Det har förekommit rapporter om andra gradens AV-block och andra 
överledningsavvikelser [seBiverkningar (6.4)ochÖverdosering (10)]. I kliniska prövningar som inkluderade 
elektrokardiogram observerades asymtomatiskt första gradens AV-block hos 5,9 % av atazanavirbehandlade 
patienter (n=920), 5,2 % av lopinavir/ritonavirbehandlade patienter (n=252), 10,4 % av nelfinavirbehandlade 
patienter ( n=48) och 3,0 % av efavirenzbehandlade patienter (n=329). I studie AI424-045 observerades 
asymptomatiskt förstagrads AV-block hos 5 % (6/118) av atazanavir/ritonavirbehandlade patienter och 5 % 
(6/116) av lopinavir/ritonavirbehandlade patienter som hade elektrokardiogrammätningar i studien. På grund 
av begränsad klinisk erfarenhet av patienter med redan existerande sjukdom i ledningssystemet (t.ex. 
markerat förstagrads AV-block eller andra eller tredjegrads AV-block), bör atazanavir användas med 
försiktighet till dessa patienter. [SerKlinisk farmakologi (12.2)].

Ritonavir
Ritonavir förlänger PR-intervallet hos vissa patienter. Fall av andra eller tredje gradens atrioventrikulära blockering 
har rapporterats hos patienter.

Ritonavir ska användas med försiktighet till patienter med underliggande strukturell hjärtsjukdom, befintliga 
avvikelser i ledningssystemet, ischemisk hjärtsjukdom, kardiomyopatier, eftersom dessa patienter kan löpa 
ökad risk att utveckla hjärtöverledningsstörningar.

Effekten på PR-intervallet av samtidig administrering av ritonavir med andra läkemedel som förlänger PR-intervallet 
(inklusive kalciumkanalblockerare, beta-adrenerga blockerare, digoxin och atazanavir) har inte utvärderats. Som ett 
resultat av detta bör samtidig administrering av ritonavir och dessa läkemedel ske med försiktighet, särskilt med de 
läkemedel som metaboliseras av CYP3A. Klinisk övervakning rekommenderas.

5.3 Hepatotoxicitet/leverreaktioner 
Atazanavir
Försiktighet bör iakttas vid administrering av atazanavir till patienter med nedsatt leverfunktion eftersom 
atazanavirkoncentrationerna kan öka. Patienter med underliggande hepatit B- eller C-virusinfektioner eller 
markanta förhöjda transaminaser före behandling kan löpa ökad risk att utveckla ytterligare
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transaminashöjningar eller leverdekompensation. Hos dessa patienter bör leverlaboratorietester utföras 
innan behandling med atazanavir påbörjas och under behandlingen [SeBiverkningar (6.3) ochAnvändning i 
specifika populationer (8.8)].

Ritonavir
Hepatic transaminase elevations exceeding 5 times the upper limit of normal, clinical hepatitis, and jaundice 
have occurred in patients receiving ritonavir alone or in combination with other antiretroviral drugs. There 
may be an increased risk for transaminase elevations in patients with underlying hepatitis B or C. Therefore, 
caution should be exercised when administering ritonavir to patients with preexisting liver diseases, liver 
enzyme abnormalities, or hepatitis. Increased AST/ALT monitoring should be considered in these patients, 
especially during the first three months of ritonavir treatment [see Use in Specific Populations (8.8)].

There have been clinical reports of hepatic dysfunction, including some fatalities. These have 
generally occurred in patients taking multiple concomitant medications and/or with advanced AIDS.

5.4 Pancreatitis
Pankreatit har observerats hos patienter som får ritonavirbehandling, inklusive de som utvecklat 
hypertriglyceridemi. I vissa fall har dödsfall observerats. Patienter med avancerad HIV-sjukdom kan 
löpa ökad risk för förhöjda triglycerider och pankreatit [seVarningar och försiktighetsåtgärder (5.7)]. 
Pankreatit bör övervägas om kliniska symtom (illamående, kräkningar, buksmärtor) eller abnormiteter 
i laboratorievärden (såsom ökade serumlipas- eller amylasvärden) som tyder på pankreatit skulle 
uppstå. Patienter som uppvisar dessa tecken eller symtom bör utvärderas och behandling med 
ritonavir bör avbrytas om diagnosen pankreatit ställs.

5.5 Allergiska reaktioner/överkänslighet/utslag 
Atazanavir
I kontrollerade kliniska prövningar förekom utslag (alla grader, oavsett orsakssamband) hos cirka 20 % av 
patienterna som behandlades med atazanavir. Mediantiden för utslagsstart i kliniska studier var 7,3 veckor 
och mediandurationen för utslagen var 1,4 veckor. Utslag var i allmänhet milda till måttliga makulopapulära 
hudutslag. Behandlingsuppkomna biverkningar av måttliga eller svåra hudutslag (uppträder i en frekvens 
av mer än eller lika med 2%) presenteras för de individuella kliniska studierna [seBiverkningar (6.1)]. 
Doseringen med atazanavir fortsatte ofta utan avbrott hos patienter som utvecklade hudutslag. Frekvensen 
för avbrott för hudutslag i kliniska prövningar var mindre än 1 %. Atazanavir ska avbrytas om allvarliga 
hudutslag utvecklas. Fall av Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme och toxiska hudutslag, 
inklusive läkemedelsutslag, eosinofili och systemiska symptom (DRESS) syndrom, har rapporterats hos 
patienter som får atazanavir [SeKontraindikationer (4)].

Ritonavir
Allergiska reaktioner inklusive urtikaria, milda hudutslag, bronkospasm och angioödem har 
rapporterats med ritonavir. Fall av anafylaxi, toxisk epidermal nekrolys (TEN) och Stevens-Johnsons 
syndrom har också rapporterats. Avbryt behandlingen om allvarliga reaktioner utvecklas.

5.6 Hyperbilirubinemi
De flesta patienter som tar atazanavir upplever asymtomatiska förhöjningar av indirekt (okonjugerat) bilirubin 
relaterat till hämning av UDP-glukuronosyltransferas (UGT). Denna hyperbilirubinemi är reversibel vid 
utsättande av atazanavir. Förhöjda levertransaminaser som inträffar med hyperbilirubinemi bör utvärderas 
för alternativa etiologier. Inga långsiktiga säkerhetsdata finns tillgängliga för patienter som upplever ihållande 
förhöjningar av totalt bilirubin över 5 gånger ULN. Alternativ antiretroviral behandling till atazanavir kan 
övervägas om gulsot eller skleral ikterus i samband med förhöjd bilirubin utgör kosmetiska problem för 
patienterna. Dosreduktion av atazanavir rekommenderas inte på lång sikt
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effekten av reducerade doser har inte fastställts [SeBiverkningar (6.1, 6.2)].

5.7 Lipidstörningar
Behandling med ritonavirterapi enbart eller i kombination med saquinavir har resulterat i avsevärda 
ökningar av koncentrationen av totalt kolesterol och triglycerider [seBiverkningar (6.1)]. Triglycerid- och 
kolesteroltest bör utföras innan ritonavirbehandling påbörjas och med periodiska intervall under 
behandlingen. Lipidrubbningar bör hanteras som kliniskt lämpligt, med hänsyn tagen till eventuella 
läkemedelsinteraktioner med ritonavir
och HMG CoA-reduktashämmare [seKontraindikationer (4)ochLäkemedelsinteraktioner (7)].

5.8 Nefrolitiasis och kolelithiasis
Fall av nefrolitiasis rapporterades hos HIV-infekterade patienter som fick atazanavirbehandling. Vissa 
patienter behövde sjukhusvård för ytterligare behandling och vissa hade komplikationer. Eftersom dessa 
händelser rapporterades frivilligt under klinisk praxis, kan uppskattningar av frekvensen inte göras. Om 
tecken eller symtom på nefrolithiasis och/eller kolelitiasis uppträder, kan ett tillfälligt avbrott eller avbrytande 
av behandlingen övervägas [SeBiverkningar (6.4)].

5.9 Risk för allvarliga biverkningar på grund av läkemedelsinteraktioner
Initiering av atazanavir med ritonavir, en CYP3A-hämmare, hos patienter som får läkemedel som 
metaboliseras av CYP3A eller initiering av läkemedel som metaboliseras av CYP3A hos patienter som redan 
får atazanavir med ritonavir, kan öka plasmakoncentrationerna av läkemedel som metaboliseras av CYP3A. 
Initiering av mediciner som hämmar eller inducerar CYP3A kan öka eller minska koncentrationerna av 
atazanavir med ritonavir. Dessa interaktioner kan leda till:

• kliniskt signifikanta biverkningar som potentiellt kan leda till allvarliga, livshotande eller dödliga händelser 
från större exponeringar av samtidig medicinering.

• kliniskt signifikanta biverkningar från större exponeringar av atazanavir med ritonavir.

• förlust av terapeutisk effekt av atazanavir med ritonavir och möjlig utveckling av resistens.

Se tabell 8 för steg för att förhindra eller hantera dessa möjliga och kända signifikanta läkemedelsinteraktioner, 
inklusive doseringsrekommendationer[se Läkemedelsinteraktioner (7.3)]. Överväg potentialen för 
läkemedelsinteraktioner före och under behandling med atazanavir/ritonavir; granska samtidig medicinering under 
behandling med atazanavir/ritonavir; och övervaka för de biverkningar som är förknippade med de samtidiga 
medicinerna[se kontraindikationer (4) och läkemedelsinteraktioner (7)].

5.10 Diabetes mellitus/hyperglykemi
Nyuppkommen diabetes mellitus, exacerbation av redan existerande diabetes mellitus och hyperglykemi har 
rapporterats hos HIV-infekterade patienter som får behandling med proteashämmare, inklusive atazanavir och 
ritonavir. Vissa patienter krävde antingen initiering eller dosjustering av insulin eller orala hypoglykemiska 
medel för behandling av dessa händelser. I vissa fall har diabetisk ketoacidos inträffat. Hos de patienter som 
avbröt behandlingen med proteashämmare kvarstod hyperglykemi i vissa fall. Eftersom dessa händelser har 
rapporterats frivilligt under klinisk praxis, kan uppskattningar av frekvensen inte göras och ett orsakssamband 
mellan behandling med proteashämmare och dessa händelser har inte fastställts. Överväg att övervaka 
hyperglykemi, nystartad diabetes mellitus eller en exacerbation av diabetes mellitus [Se Biverkningar (6.4)].

5.11 Immunrekonstitutionssyndrom
Immunrekonstitutionssyndrom har rapporterats hos HIV-infekterade patienter som behandlats med 
antiretroviral kombinationsterapi, inklusive atazanavir och ritonavir. Under den inledande fasen av 
antiretroviral kombinationsbehandling kan patienter vars immunsystem svarar utveckla en inflammatorisk
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svar på indolenta eller kvarvarande opportunistiska infektioner (somMycobacterium aviuminfektion, 
cytomegalovirus,Pneumocystis jirovecilunginflammation eller tuberkulos), vilket kan kräva ytterligare 
utvärdering och behandling.

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

5.12 Fettomfördelning
Omfördelning/ackumulering av kroppsfett inklusive central fetma, dorsocervikal fettförstoring (buffalo hump), 
perifer slöseri, ansiktsförtvining, bröstförstoring och "cushingoid utseende" har observerats hos patienter som 
får antiretroviral behandling. Mekanismen och de långsiktiga konsekvenserna av dessa händelser är för 
närvarande okända. Något orsakssamband har inte fastställts.

5.13 Blödarsjuka
Det har rapporterats om ökad blödning, inklusive spontana hudhematom och hemartros, hos patienter 
med hemofili typ A och B som behandlats med proteashämmare, inklusive atazanavir och ritonavir. Hos 
vissa patienter gavs ytterligare faktor VIII. I mer än hälften av de rapporterade fallen fortsatte 
behandlingen med proteashämmare eller återinfördes. Ett orsakssamband mellan behandling med 
proteashämmare och dessa händelser har inte fastställts.

5.14 Motstånd/korsmotstånd
Olika grader av korsresistens bland proteashämmare, inklusive atazanavir och ritonavir, har observerats. 
Resistens mot atazanavir utesluter eventuellt inte efterföljande användning av andra proteashämmare 
[seKlinisk farmakologi (12.4)].

5.15 Laboratorietester
Ritonavir har visat sig öka triglycerider, kolesterol, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK och urinsyra. 
Lämpliga laboratorietester bör utföras innan ritonavirbehandlingen påbörjas och med periodiska 
intervall eller om några kliniska tecken eller symtom uppstår under behandlingen.

6
Följande biverkningar diskuteras mer i detalj i andra avsnitt av märkningen.
• Läkemedelsinteraktioner [SeVarningar och försiktighetsåtgärder (5.1)]

• Hjärtledningsstörningar/PR-intervallförlängning [SeVarningar och försiktighetsåtgärder (5.2)]
• Allergiska reaktioner/Överkänslighet/Utslag [SeVarningar och försiktighetsåtgärder (5.5)]
• Hepatotoxicitet/leverreaktioner [SeVarningar och försiktighetsåtgärder (5.3)]
• Hyperbilirubinemi [SeVarningar och försiktighetsåtgärder (5.6)]
• Nefrolitiasis och kolelitiasis [SeVarningar och försiktighetsåtgärder (5.8)]
• Pankreatit [SeVarningar och försiktighetsåtgärder (5.4)]

NEGATIVA REAKTIONER

Eftersom kliniska prövningar utförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvensen som observerats i de kliniska 
prövningarna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvensen i de kliniska prövningarna av ett annat läkemedel och 
återspeglar kanske inte frekvensen som observerats i praktiken.

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar hos vuxna

Biverkningar hos behandlingsnaiva vuxna patienter
Säkerhetsprofilen för atazanavir hos behandlingsnaiva vuxna baseras på 1625 HIV-1-infekterade patienter i kliniska 
prövningar. 536 patienter fick atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg.
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De vanligaste biverkningarna är illamående, gulsot/sklera icterus och hudutslag.

Utvalda kliniska biverkningar av måttlig eller svår intensitet rapporterade hos mer än eller lika med 2 % av 
behandlingsnaiva patienter som får kombinationsbehandling inklusive Atazanavir 300 mg med ritonavir 100 
mg presenteras i Tabell 2.

Tabell 2: Utvalda behandlingsuppkommande biverkningaraav måttlig eller svår intensitet rapporterad 
hos mer än eller lika med 2 % av vuxna behandlingsnaiva patienter,bStudera AI424-138

96 veckorc 96 veckorc

Atazanavir 300 mg med ritonavir 100 
mg (en gång dagligen) och tenofovir

med emtricitabind

lopinavir 400 mg med ritonavir
100 mg (två gånger dagligen) 

och tenofovir med emtricitabind

(n=441) (n=437)

Matsmältningssystemet

Illamående 4 % 8 %
Gulsot/skleral ikterus 5 % *
Diarre 2 % 12 %

Hud och bihang
Utslag 3 % 2 %

* Inga rapporterade i denna behandlingsarm.
aInkluderar händelser av möjligt, troligt, säkert eller okänt samband med behandlingsregimen.
bBaserat på behandlingen som innehåller atazanavir.
cMediantid på terapi.
dSom en fast doskombination: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabin en gång dagligen.

Biverkningar hos behandlingserfarna vuxna patienter
Säkerhetsprofilen för atazanavir hos behandlingserfarna vuxna baseras på 119 HIV-1-infekterade patienter i 
kliniska prövningar.

De vanligaste biverkningarna är gulsot/skleral ikterus och myalgi.

Utvalda kliniska biverkningar av måttlig eller svår intensitet rapporterade hos mer än eller lika med 2 % 
av behandlingserfarna patienter som får Atazanavir/ritonavir presenteras i Tabell 3.

Tabell 3: Utvalda behandlingsuppkommande biverkningaraav måttlig eller svår intensitet
Rapporterad hos mer än eller lika med 2 % av vuxna behandlingserfarna patienter,b

Studera AI424-045

48 veckorc

atazanavir/ritonavir 300/100 mg
en gång dagligen + tenofovir + NRTI

48 veckorc

lopinavir/ritonavir 400/100 mg
två gånger dagligend+ tenofovir +

NRTI
(n=119) (n=118)
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Kroppen som helhet

Feber 2 % *
Matsmältningssystemet

Gulsot/skleral ikterus 9 % *
Diarre 3 % 11 %
Illamående 3 % 2 %

Nervsystem
Depression 2 % <1 %

Muskuloskeletala systemet

Muskelvärk 4 % *
* Inga rapporterade i denna behandlingsarm.
aInkluderar händelser av möjligt, troligt, säkert eller okänt samband med behandlingsregimen.
bBaserat på behandlingen som innehåller atazanavir.
cMediantid på terapi.

Laboratorieavvikelser hos behandlingsnaiva patienter
Procentandelen av vuxna behandlingsnaiva patienter som behandlats med kombinationsterapi inklusive 
atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg med laboratorieavvikelser av grad 3 till 4 visas i tabell 4.

Tabell 4: Laboratorieavvikelser av grad 3 till 4 rapporterade hos mer än eller lika med 2 % av vuxna
Behandlingsnaiva patienter,aStudera AI424-138

96 veckorbatazanavir 300 mg 
med ritonavir 100 mg (en gång

dagligen) och tenofovir med

emtricitabind

(n=441)

96 veckorb

lopinavir 400 mg
med ritonavir 100 mg (två 

gånger dagligen) och tenofovir
med emtricitabind

(n=437)Variabel Begränsac

Kemi Hög

SGOT/AST ≥5,1 x ULN 3 % 1 %
SGPT/ALT ≥5,1 x ULN 3 % 2 %
Totalt bilirubin ≥2,6 x ULN 44 % <1 %
Lipas ≥2,1 x ULN 2 % 2 %
Kreatinkinas ≥5,1 x ULN 8 % 7 %
Totalt kolesterol ≥240 mg/dL 11 % 25 %

Hematologi Låg
Neutrofiler <750 celler/mm3 5 % 2 %

aBaserat på behandlingen som innehåller atazanavir.
bMediantid på terapi.
cULN = övre normalgräns.
dSom en fast doskombination: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabin en gång dagligen.

Laboratorieavvikelser hos behandlingserfarna patienter
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Procentandelen av vuxna behandlingserfarna patienter som behandlats med kombinationsterapi 
inklusive atazanavir/ritonavir med laboratorieavvikelser av grad 3 till 4 visas i tabell 5.

Tabell 5: Laboratorieavvikelser av grad 3 till 4 rapporterade hos mer än eller lika med 2 % av vuxna 
behandlingserfarna patienter, studie AI424-045a

48 veckorb

atazanavir/ritonavir
300/100 mg en gång dagligen

+ tenofovir + NRTI

48 veckorb

lopinavir/ritonavir
400/100 mg två gånger

dagligend+ tenofovir +
NRTI

Variabel Begränsac (n=119) (n=118)

Kemi Hög
SGOT/AST ≥5,1 x ULN 3 % 3 %
SGPT/ALT ≥5,1 x ULN 4 % 3 %
Totalt bilirubin ≥2,6 x ULN 49 % <1 %
Lipas ≥2,1 x ULN 5 % 6 %
Kreatinkinas ≥5,1 x ULN 8 % 8 %
Totalt kolesterol ≥240 mg/dL 25 % 26 %
Triglycerider ≥751 mg/dL 8 % 12 %
Glukos ≥251 mg/dL 5 % <1 %

Hematologi Låg
Blodplättar <50 000 celler/mm3 2 % 3 %
Neutrofiler <750 celler/mm3 7 % 8 %

aBaserat på regim(er) som innehåller atazanavir.
bMediantid på terapi.
cULN = övre normalgräns.

Lipider, förändring från baslinjen hos behandlingsnaiva patienter

För studie AI424-138 och studie AI424-034 visas förändringar från baslinjen i LDL-kolesterol, HDL-
kolesterol, totalt kolesterol och triglycerider i tabell 6.
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Tabell 6: Lipidvärden, medelförändring från baslinjen, studie AI424-138

Atazanavir/ritonavira,b lopinavir/ritonavirföre Kristus

Baseli
ne

Baseli
neVecka 48 Vecka 96 Vecka 48 Vecka 96

mg/d
L

mg/d
L

Chan
ged

mg/d
L

Chan
ged

mg/d
L

mg/d
L

Chan
ged

mg/d
L

Chan
ged

(n=42
8e)

(n=37
2e)

(n=37
2e)

(n=34
2e)

(n=34
2e)

(n=42
4e)

(n=33
5e)

(n=33
5e)

(n=29
1e)

(n=29
1e)

LDL-
Kolesterolf 92 105 + 14 % 105 + 14 % 93 111 + 19 % 110 + 17 %

HDL-
Kolesterolf 37 46 + 29 % 44 + 21 % 36 48 + 37 % 46 + 29 %

Total
Kolesterolf 149 169 + 13 % 169 + 13 % 150 187 + 25 % 186 + 25 %

Triglyceriderf 126 145 + 15 % 140 + 13 % 129 194 + 52 % 184 + 50 %
a Atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg en gång dagligen med kombinationen med fast dos: 300 mg tenofovir, 200 mg 

emtricitabin en gång dagligen.
b Värden erhållna efter initiering av serumlipidreducerande medel inkluderades inte i dessa analyser. Vid baslinjen 

användes serumlipidreducerande medel i 1 % i lopinavir/ritonavir-behandlingsarmen och 1 % i atazanavir/ritonavir-
armen. Till och med vecka 48 användes serumlipid-reducerande medel i 8 % i lopinavir/ritonavir-behandlingsarmen och 2 
% i atazanavir/ritonavir-armen. Till och med vecka 96 användes serumlipid-reducerande medel i 10 % i lopinavir/ritonavir-
behandlingsarmen och 3 % i atazanavir/ritonavir-armen.

c Lopinavir 400 mg med ritonavir 100 mg två gånger dagligen med kombinationen med fast dos 300 mg tenofovir, 200 mg 
emtricitabin en gång dagligen.

d Förändringen från baslinjen är medelvärdet av förändringar inom patienten från baslinjen för patienter med både baslinje- och 
vecka 48- eller vecka 96-värden och är inte en enkel skillnad mellan baslinjen och vecka 48- respektive vecka 96-medelvärden.

e

f
Antal patienter med LDL-kolesterol uppmätt. 
Fasta.

Lipider, förändring från baslinjen hos behandlingserfarna patienter
För studie AI424-045, förändringar från baslinjen i LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, totalt kolesterol och
triglycerider visas i tabell 7. Den observerade omfattningen av dyslipidemi var mindre med 
atazanavir/ritonavir än med lopinavir/ritonavir. Den kliniska effekten av sådana fynd har dock 
inte visats.
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Tabell 7: Lipidvärden, medelförändring från baslinjen, studie AI424-045

Atazanavir/ritonavira,b lopinavir/ritonavirföre Kristus

Baslinje
mg/dL

(n=111e)

Vecka 48
mg/dL
(n=75e)

Vecka 48
Förändrad

(n=74e)

Baslinje
mg/dL

(n=108e)

Vecka 48
mg/dL
(n=76e)

Vecka 48
Förändrad

(n=73e)
LDL-kolesterolf 108 98 − 10 % 104 103 + 1 %

HDL-kolesterol 40 39 − 7 % 39 41 + 2 %

Totalt kolesterol 188 170 − 8 % 181 187 + 6 %

Triglyceriderf 215 161 − 4 % 196 224 + 30 %

a

b
Atazanavir 300 mg en gång dagligen + ritonavir + tenofovir + 1 NRTI.

Värden erhållna efter initiering av serumlipidreducerande medel inkluderades inte i dessa analyser. Vid baslinjen 
användes serumlipid-reducerande medel i 4 % i lopinavir/ritonavir-behandlingsarmen och 4 % i atazanavir/ritonavir-
armen. Till och med vecka 48 användes serumlipidreducerande medel i 19 % i lopinavir/ritonavir-behandlingsarmen 
och 8 % i atazanavir/ritonavir-armen.

c

d
Lopinavir/ritonavir (400/100 mg) BID + tenofovir + 1 NRTI.
Förändringen från baslinjen är medelvärdet av förändringar inom patienten från baslinjen för patienter med både baslinje- 
och vecka 48-värden och är inte en enkel skillnad mellan baslinjen och vecka 48-medelvärdena.

e

f
Antal patienter med LDL-kolesterol uppmätt. 
Fasta.

6.2 Erfarenhet av kliniska prövningar hos pediatriska patienter

Säkerheten och toleransen för atazanavirkapslar med och utan ritonavir har fastställts hos pediatriska 
patienter som är minst 6 år gamla från den öppna kliniska multicenterprövningen. Användning av atazanavir 
hos pediatriska patienter under 6 år är under utredning.

Säkerhetsprofilen för atazanavir hos pediatriska patienter (6 till yngre än 18 år) liknade generellt 
den som observerats i kliniska studier av atazanavir hos vuxna. De vanligaste biverkningarna av 
grad 2 till 4 (större än eller lika med 5 %, oavsett orsakssamband) rapporterade hos pediatriska 
patienter var hosta (21 %), feber (18 %), gulsot/skleral ikterus (15 %), utslag ( 14 %), kräkningar (12 
%), diarré (9 %), huvudvärk (8 %), perifert ödem (7 %), extremitetssmärta (6 %), nästäppa (6 %), 
orofaryngeal smärta (6 %), väsande andning (6 %) och rhinorré (6 %). Asymtomatisk andra gradens 
atrioventrikulär blockering rapporterades hos mindre än 2 % av patienterna. De vanligaste 
laboratorieavvikelserna av grad 3 till 4 som inträffade hos pediatriska patienter var förhöjd total 
bilirubin (större än eller lika med 3,2 mg/dL, 58 %), neutropeni (9 %) och hypoglykemi (4 %).

Ritonavir, en komponent i Atazanavir och Ritonavir tabletter, har studerats hos 265 pediatriska patienter äldre 
än 1 månad till 21 år. Biverkningsprofilen som observerades under pediatriska kliniska prövningar liknade den 
för vuxna patienter.

Kräkningar, diarré och hudutslag/allergi var de enda läkemedelsrelaterade kliniska biverkningarna av måttlig till svår 
intensitet som observerades hos mer än eller lika med 2 % av pediatriska patienter som inkluderades i ritonavir kliniska 
prövningar.

Laboratorieavvikelser
Följande laboratorieavvikelser av grad 3 till 4 inträffade hos mer än 3 % av pediatriska patienter som fick 
behandling med ritonavir antingen ensamt eller i kombination med omvända transkriptashämmare: 
neutropeni (9 %), hyperamylasemi (7 %), trombocytopeni (5 %), anemi (4%) och förhöjd ASAT
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(3%).

6.3 Patienter som samtidigt är infekterade med hepatit B och/eller hepatit C-virus
Leverfunktionstester bör övervakas hos patienter med hepatit B eller C i anamnesen.

I studie AI424-138 var 60 patienter behandlade med atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg en gång dagligen, och 51 
patienter behandlade med lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg två gånger dagligen, var och en med fast dos 
tenofoviremtricitabin, seropositiva för hepatit B och/ eller C vid studiestart. ALAT-nivåer högre än 5 gånger ULN 
utvecklades hos 10 % (6/60) av de atazanavir/ritonavirbehandlade patienterna och 8 % (4/50) av de lopinavir/
ritonavirbehandlade patienterna. ASAT-nivåer högre än 5 gånger ULN utvecklades hos 10 % (6/60) av de atazanavir/
ritonavirbehandlade patienterna och ingen (0/50) av de lopinavir/ritonavirbehandlade patienterna.

I studie AI424-045 var 20 patienter behandlade med atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg en gång dagligen, och 18 
patienter behandlade med lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg två gånger dagligen, seropositiva för hepatit B och/
eller C vid studiestart. ALAT-nivåer högre än 5 gånger ULN utvecklades hos 25 % (5/20) av de atazanavir/
ritonavirbehandlade patienterna och 6 % (1/18) av de lopinavir/ritonavirbehandlade patienterna. ASAT-nivåer högre 
än 5 gånger ULN utvecklades hos 10 % (2/20) av de atazanavir/ritonavirbehandlade patienterna och 6 % (1/18) av de 
lopinavir/ritonavirbehandlade patienterna.

6.4 Klinisk erfarenhet

Atazanavir, en komponent i Atazanavir och Ritonavir tabletter

Följande händelser har identifierats under användning av atazanavir efter marknadsföring. Eftersom dessa 
reaktioner rapporteras frivilligt från en population av okänd storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt 
uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Kroppen som helhet:ödem

Kardiovaskulära systemet:andra gradens AV-block, tredje gradens AV-block, vänster grenblock, QTc-
förlängning [seVarningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Mag-tarmsystemet:pankreatit

Leversystem:avvikelser i leverfunktionen

Lever och gallvägar:kolelitiasis, kolecystit, kolestas.

Metaboliska systemet och näringsstörningar:diabetes mellitus, hyperglykemi [seVarningar och 
försiktighetsåtgärder (5.10)]

Muskuloskeletala systemet:artralgi

Njursystem:nefrolitiasis [seVarningar och försiktighetsåtgärder (5.8)], interstitiell nefrit

Hud och bihang:alopeci, makulopapulära utslag [seKontraindikationer (4)ochVarningar och 
försiktighetsåtgärder (5.5)],klåda, angioödem

Ritonavir, en komponent i Atazanavir och Ritonavir tabletter
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Följande biverkningar (som inte tidigare nämnts i märkningen) har rapporterats under användning av ritonavir efter 
marknadsföring. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population av okänd storlek är det inte 
möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till exponering för 
ritonavir.

Kroppen som helhet

Uttorkning, vanligtvis förknippad med gastrointestinala symtom, och ibland resulterande i hypotoni 
eller njurinsufficiens har rapporterats. Synkope, ortostatisk hypotoni och njurinsufficiens har också 
rapporterats utan känd uttorkning.

Samtidig administrering av ritonavir och ergotamin eller dihydroergotamin har associerats med akut 
ergottoxicitet som kännetecknas av vasospasm och ischemi i extremiteterna och andra vävnader inklusive 
centrala nervsystemet.

Kardiovaskulära systemet

Första gradens AV-block, andra gradens AV-block, tredje gradens AV-block, höger grenblock har rapporterats [
se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Hjärt- och neurologiska händelser har rapporterats när ritonavir har administrerats samtidigt med 
disopyramid, mexiletin, nefazodon, fluoxetin och betablockerare. Möjligheten för läkemedelsinteraktion 
kan inte uteslutas.

Endokrina systemet

Cushings syndrom och binjurebarksuppression har rapporterats när ritonavir har administrerats samtidigt 
med flutikasonpropionat eller budesonid.

Nervsystem
Det har förekommit rapporter om anfall efter marknadsföringen. Se även Kardiovaskulära systemet.

Hud och subkutan vävnad

Toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats.

7
Se ävenKontraindikationer (4)ochKlinisk farmakologi (12.3).

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

7.1 Möjlighet att påverka andra läkemedel 
Atazanavir

Atazanavir är en hämmare av CYP3A och UGT1A1. Samtidig administrering av atazanavir och läkemedel som primärt 
metaboliseras av CYP3A eller UGT1A1 kan resultera i ökade plasmakoncentrationer av det andra läkemedlet som kan öka 
eller förlänga dess terapeutiska effekter och biverkningar.

När atazanavir och ritonavir administreras samtidigt med substrat av CYP2C8 förväntas inga kliniskt 
signifikanta interaktioner. [SerKlinisk farmakologi, Tabell 12 (12.3).]

Omfattningen av CYP3A-medierade läkemedelsinteraktioner på samtidigt administrerat läkemedel kan ändras när 
atazanavir administreras samtidigt med ritonavir. Se den fullständiga förskrivningsinformationen för ritonavir för
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information om läkemedelsinteraktioner med ritonavir.

Ritonavir

Ritonavir har visat sig vara en hämmare av cytokrom P450 3A (CYP3A) och kan öka plasmakoncentrationerna 
av medel som huvudsakligen metaboliseras av CYP3A. Medel som i stor utsträckning metaboliseras av 
CYP3A och som har hög första passage-metabolism verkar vara mest mottagliga för stora ökningar av AUC 
(större än 3-faldigt) när de administreras samtidigt med ritonavir. Därför är samtidig administrering av 
ritonavir med läkemedel som är starkt beroende av CYP3A för clearance och för vilka förhöjda 
plasmakoncentrationer är förknippade med allvarliga och/eller livshotande händelser kontraindicerat. 
Samtidig administrering med andra CYP3A-substrat kan kräva en dosjustering eller ytterligare övervakning.

Ritonavir hämmar också CYP2D6 i mindre utsträckning. Samtidig administrering av substrat för CYP2D6 
och ritonavir kan resultera i ökningar (upp till 2-faldigt) av AUC för det andra medlet, vilket kan kräva en 
proportionell dosreduktion. Ritonavir verkar också inducera CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 och 
CYP2B6 såväl som andra enzymer, inklusive glukuronosyltransferas.

7.2 Potentiell för andra läkemedel att påverka Atazanavir
Atazanavir är ett CYP3A4-substrat; därför kan läkemedel som inducerar CYP3A4 minska plasmakoncentrationerna av 
atazanavir och minska atazanavirs terapeutiska effekt.

Atazanavirs löslighet minskar när pH ökar. Minskade plasmakoncentrationer av atazanavir förväntas om 
protonpumpshämmare, antacida, buffrade mediciner eller H2-receptorantagonister administreras 
tillsammans med atazanavir.

7.3 Etablerade och andra potentiellt signifikanta läkemedelsinteraktioner
Tabell 8 ger dosering och kliniska rekommendationer för vuxna som ett resultat av läkemedelsinteraktioner med en eller 
båda komponenterna i Atazanavir och Ritonavir tabletter. Dessa rekommendationer är baserade på antingen 
läkemedelsinteraktionsstudier eller förutspådda interaktioner på grund av den förväntade omfattningen av interaktion och 
potential för allvarliga händelser eller förlust av effekt.

Tabell 8: Etablerade och andra potentiellt signifikanta läkemedelsinteraktioner: Ändring i dos 
eller regim kan rekommenderas baserat på läkemedelsinteraktionsstudieraeller förväntade 
interaktioner (informationen i tabellen gäller atazanavir med eller utan ritonavir, om inte annat 
anges)

Effekt på
Koncentration av

Atazanavir eller

Samtidigt läkemedel

Samtidig läkemedelsklass: 
Specifika droger Klinisk kommentar

HIV antivirala medel

Nukleosid omvänd
Transkriptashämmare 
(NRTI):
didanosinbuffrade formuleringar 
enterodragerade (EC) kapslar

↓ atazanavir
↓ didanosin

Samtidig administrering av atazanavir med 

didanosinbuffrade tabletter resulterade i en 

markant minskning av exponeringen för 

atazanavir. Det rekommenderas att atazanavir ges 

(med mat)

2 timmar före eller 1 timme efter didanosinbuffrade 

formuleringar. Samtidig administrering av didanosin 

EC och atazanavir med mat

16

Referens-ID: 4173147



resulterar i en minskning av 
didanosinexponeringen. Således bör atazanavir 
och didanosin EC administreras vid olika 
tidpunkter.

Nukleotid omvänd
Transkriptashämmare: 
tenofovirdisoproxilfumarat

↓ atazanavir
↑ tenofovir

Tenofovir kan minska AUC och Cmin

av atazanavir. När det administreras samtidigt 
med tenofovir till vuxna, rekommenderas att 
atazanavir 300 mg ges med ritonavir 100 mg 
och tenofovir 300 mg (alla som en daglig dos 
med mat). Atazanavir ökar 
tenofovirkoncentrationerna. Mekanismen för 
denna interaktion är okänd. Högre 
tenofovirkoncentrationer kan potentiera 
tenofovirrelaterade biverkningar, inklusive 
njursjukdomar. Patienter som får atazanavir 
och tenofovir bör övervakas för 
tenofovirrelaterade biverkningar. För gravida 
kvinnor som tar atazanavir med ritonaviroch
tenofovir, se Dosering och administrering 
(2.2).

Icke-nukleosid Reverse
Transkriptashämmare 
(NNRTIs):efavirenz

↓ atazanavir Efavirenz minskar exponeringen för atazanavir.

Administrera inte atazanavir samtidigt med 

efavirenz på grund av minskad exponering för 

atazanavir.

Icke-nukleosid Reverse
Transkriptashämmare: 
nevirapin

↓ atazanavir
↑ nevirapin

Administrera inte atazanavir samtidigt med 

nevirapin eftersom:

• Nevirapin minskar avsevärt 
exponeringen för atazanavir.

• Potentiell risk för nevirapinassocierad 
toxicitet på grund av ökad 
nevirapinexponering.

Proteashämmare:saquinavir 
(mjuka gelatinkapslar)

↑ saquinavir Lämpliga doseringsrekommendationer för 
denna kombination, med eller utan 
ritonavir, med avseende på effekt och 
säkerhet har inte fastställts. I en klinisk 
studie gav saquinavir 1200 mg tillsammans 
med atazanavir 400 mg och tenofovir 300 
mg (alla ges en gång dagligen) plus 
nukleosidanalog omvänt 
transkriptashämmare inte tillräcklig effekt 
[se Kliniska studier (14.2)].

Proteashämmare:ritonavir ↑ atazanavir Om atazanavir administreras samtidigt med 

ritonavir, rekommenderas att atazanavir 300 mg en 

gång dagligen ges tillsammans med ritonavir
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100 mg en gång dagligen med mat. Se den 

fullständiga förskrivningsinformationen för 

ritonavir för information om 

läkemedelsinteraktioner med ritonavir.

Proteashämmare:andra ↑ annan proteashämmare Atazanavir/ritonavir:Även om den inte har 
studerats, förväntas samtidig administrering 
av atazanavir/ritonavir och andra 
proteashämmare öka exponeringen för den 
andra proteashämmaren. Sådan 
samadministration är det inte
rekommenderad.

HCV antivirala medel

Proteashämmare:
boceprevir

↓atazanavir
↓ritonavir

Samtidig administrering av boceprevir och 
atazanavir/ritonavir resulterade i minskad 
steady-state exponering för atazanavir och 
ritonavir. Samadministration av
atazanavir/ritonavir och boceprevir 
rekommenderas inte.

Proteashämmare:telaprevir ↓ telaprevir
↑ atazanavir

Samtidig administrering av telaprevir och 
atazanavir/ritonavir resulterade i minskad 
steady-state exponering för telaprevir, medan 
steady-state exponeringen för atazanavir ökade.

Andra ombud

Antacida och buffrad
mediciner

↓ atazanavir Minskade plasmakoncentrationer av 
atazanavir förväntas om antacida, inklusive 
buffrade läkemedel, administreras med 
atazanavir. Atazanavir ska administreras 2 
timmar före eller 1 timme efter dessa 
läkemedel.

Antiarytmika:amiodaron, 
bepridil, lidokain 
(systemiskt), kinidin

↑ amiodaron, bepridil,
lidokain (systemiskt),

kinidin

Samtidig administrering med atazanavir har 
potential att orsaka allvarliga och/eller 
livshotande biverkningar och har inte 
studerats. Försiktighet är motiverad och 
terapeutisk koncentrationsövervakning av 
dessa läkemedel rekommenderas om de 
används samtidigt med atazanavir.

Antikoagulantia:warfarin ↑ warfarin Samtidig administrering med atazanavir 
har potential att ge allvarliga och/eller 
livshotande blödningar och har inte 
studerats. Det rekommenderas att INR 
(International Normalized Ratio) övervakas.

Antidepressiva medel:tricyklisk ↑ tricyklisk Samtidig administrering med atazanavir har
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antidepressiva medel antidepressiva medel risk för allvarliga och/eller livshotande 
biverkningar och har inte studerats. 
Koncentrationsövervakning av dessa 
läkemedel rekommenderas om de 
används samtidigt med atazanavir.

trazodon ↑ trazodon Samtidig användning av trazodon och 
atazanavir med eller utan ritonavir kan öka 
plasmakoncentrationerna av trazodon. 
Biverkningar av illamående, yrsel, hypotoni 
och synkope har observerats efter samtidig 
administrering av trazodon och ritonavir. Om 
trazodon används tillsammans med en 
CYP3A4-hämmare såsom atazanavir, ska 
kombinationen användas med försiktighet 
och en lägre dos av trazodon bör övervägas.

Antiepileptika:
karbamazepin

↓atazanavir
↑karbamazepin

Ritonavir kan öka plasmanivåerna av 
karbamazepin. Om patienter som 
påbörjar behandling med atazanavir/
ritonavir har titrerats till en stabil dos av 
karbamazepin, kan en dosreduktion för 
karbamazepin vara nödvändig.

fenytoin, fenobarbital ↓atazanavir
↓fenytoin

Ritonavir
kan minska plasmanivåerna av fenytoin 
och fenobarbital. När atazanavir med 
ritonavir ges samtidigt med
either phenytoin or phenobarbital, a dose 
adjustment of phenytoin or phenobarbital 
may be required.

↓ phenobarbital

lamotrigine ↓ lamotrigine Coadministration of lamotrigine and 
atazanavir with ritonavir may decrease 
lamotrigine plasma concentrations. Dose 
adjustment of lamotrigine may be 
required when coadministered with 
atazanavir and ritonavir.

Antifungals: ketoconazole, 
itraconazole

atazanavir/ritonavir:
↑ ketoconazole
↑ itraconazole

Coadministration of ketoconazole has only 
been studied with atazanavir without 
ritonavir (negligible increase in atazanavir 
AUC and Cmax). Due to the effect of ritonavir 
on ketoconazole, high doses of ketoconazole 
and itraconazole (>200 mg/day) should be 
used cautiously with atazanavir/ritonavir.

Antifungals: voriconazole Atazanavir/ ritonavir Voriconazole should not be administered to
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in subjects with a 
functional CYP2C19

allel:
↓vorikonazol

↓atazanavir

patienter som får atazanavir/ritonavir, om inte 
en bedömning av nytta/risk för patienten 
motiverar användningen av vorikonazol. 
Patienter bör övervakas noggrant med avseende 
på vorikonazolrelaterade biverkningar och 
förlust av antingen vorikonazol- eller 
atazanavireffekt under samtidig administrering 
av voriconazol och atazanavir/ritonavir.

Atazanavir/ritonavir
i försökspersoner utan 

en funktionell CYP2C19

allel:
↑vorikonazol

↓atazanavir

Antigikt:kolchicin ↑ kolchicin Atazanavir ska inte administreras samtidigt 
med kolchicin till patienter med nedsatt njur- 
eller leverfunktion.
Rekommenderad dos av colchicin när det 
administreras med atazanavir:

Behandling av giktbloss:
0,6 mg (1 tablett) för 1 dos, följt av 0,3 mg 
(halv tablett) 1 timme senare. Får inte 
upprepas innan 3 dagar.

Profylax mot giktutbrott:
Om den ursprungliga regimen var 0,6 mg
dubbelten dag bör regimen justeras till 0,3 mg
en gång om dagen.

Om den ursprungliga regimen var 0,6 mgen 
gången dag bör regimen justeras till 0,3 mg
en gång varannan dag.

Behandling av familjär 
medelhavsfeber (FMF):
Maximal dygnsdos på 0,6 mg (kan ges som 
0,3 mg två gånger om dagen).

Antimykobakterier:rifabutin ↑ rifabutin En minskning av rifabutindosen med upp till 75 
% (t.ex. 150 mg varannan dag eller 3 gånger i 
veckan) rekommenderas. Ökade
övervakning av rifabutin-associerade 
biverkningar inklusive neutropeni är
motiverat.

bedaquilin ↑ bedaquilin Bedaquilin ska endast användas tillsammans med ritonavir om 

det är fördelaktigt med samtidig administrering

20

Referens-ID: 4173147



uppväger risken.

↑ quetiapin Initiering av atazanavir med ritonavir hos 
patienter som tar quetiapin:
Överväg alternativ antiretroviral behandling för 
att undvika ökad exponering för quetiapin. Om 
samtidig administrering är nödvändig, minska 
quetiapindosen till 1/6 av den nuvarande dosen 
och övervaka för quetiapinassocierade 
biverkningar. Referera till
quetiapin förskrivningsinformation för 
rekommendationer om övervakning av 
biverkningar.
Initiering av quetiapin hos patienter som tar 
atazanavir med ritonavir:
Se förskrivningsinformationen för quetiapin 
för initial dosering och titrering av 
quetiapin.

Antipsykotika:quetiapin och 
lurasidon

↑ lurasidon Användning av lurasidon är kontraindicerat.

Bensodiazepiner:parenteralt 
administrerat midazolamb

↑ midazolam Samtidig användning av parenteralt 
midazolam och atazanavir kan öka 
plasmakoncentrationerna av midazolam.
Samtidig administrering bör ske i en miljö 
som säkerställer noggrann klinisk 
övervakning och lämplig medicinsk 
behandling vid andningsdepression och/
eller långvarig sedering. Dosminskning för 
midazolam bör övervägas, särskilt om mer 
än en engångsdos av midazolam ges. 
Samtidig administrering av oral midazolam 
med atazanavir är KONTRAINDIKERAD.

Kalciumkanalblockerare: 
diltiazem

↑ diltiazem och
desacetyl-diltiazem

Försiktighet är motiverad. En dosminskning 
av diltiazem med 50 % bör övervägas. EKG-
övervakning rekommenderas. Samtidig 
administrering av atazanavir/ritonavir och 
diltiazem har inte studerats.

felodipin, nifedipin, 
nikardipin och verapamil

↑ kalciumkanal
blockerare

Försiktighet är motiverad. Dostitrering av 
kalciumkanalblockeraren bör övervägas. 
EKG-övervakning är
rekommenderad.

Endotelinreceptorantagonister: 
bosentan

↓ atazanavir
↑ bosentan Samtidig administrering av bosentan till patienter 

på atazanavir/ritonavir:

För patienter som har fått
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atazanavir/ritonavir i minst 10 dagar, starta 

bosentan med 62,5 mg en gång dagligen eller 

varannan dag baserat på individuell 

tolerabilitet.

Samtidig administrering av atazanavir/ritonavir 

till patienter på bosentan:

Avbryt bosentan minst 36 timmar innan du börjar 

med atazanavir/ritonavir. Åtminstone 10 dagar efter 

start av atazanavir/ritonavir, återuppta bosentan 

med 62,5 mg en gång dagligen eller varannan dag 

baserat på individuell tolerabilitet.

HMG-CoA-reduktashämmare: 
atorvastatin, rosuvastatin

↑ atorvastatin
↑ rosuvastatin

Titrera atorvastatindosen noggrant och 
använd den lägsta nödvändiga dosen. 
Rosuvastatindosen bör inte överstiga 10 mg/
dag. Risken för myopati, inklusive
rabdomyolys, kan öka när hiv-
proteashämmare, inklusive atazanavir, 
används i kombination med dessa 
läkemedel.

H2-Receptorantagonister ↓ atazanavir Hos behandlingsnaiva patienter: atazanavir 

300 mg med ritonavir 100 mg en gång dagligen 

med mat bör vara

administreras samtidigt med och/eller minst 10 
timmar efter en dos av H2- receptorantagonist. 
Ett H2-receptorantagonistdos jämförbar med 
famotidin 20 mg en gång dagligen upp till en 
dos jämförbar med famotidin 40 mg två gånger 
dagligen kan användas med atazanavir 300 mg 
med ritonavir 100 mg till behandlingsnaiva 
patienter.

Hos behandlingserfarna patienter: Närhelst 
ett H2-receptorantagonist ges till en patient 
som får atazanavir med ritonavir, H2

-receptorantagonistdosen bör inte överstiga 
en dos som är jämförbar med famotidin 20 
mg två gånger dagligen, och doserna av 
atazanavir och ritonavir ska administreras 
samtidigt med, och/eller minst 10 timmar 
efter, dosen av H2- receptorantagonist.

• Atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg en 

gång dagligen (allt som engångsdos med
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mat) om det tas med en H2

-receptorantagonist. För gravida kvinnor 
som tar atazanavir med ritonavir och en 
H2- receptorantagonist.

• Atazanavir och ritonavir tabletter ska 
inte tas med både tenofovir och en H2

-receptorantagonist eftersom högre 
doser av atazanavir krävs.

• Atazanavir 400 mg med ritonavir 100 mg en 
gång dagligen (allt som engångsdos med 
mat) om det tas med både tenofovir och en 
H2-receptorantagonist. För gravida kvinnor 
som tar atazanavir med ritonavir och både 
tenofovir och en H2-receptorantagonist, se
Användning i specifika populationer (8.1).

Hormonella preventivmedel: 
etinylestradiol och
norgestimat eller noretindron

↓ etinylestradiol
↑ norgestimatec

Använd med försiktighet vid samtidig administrering 

av atazanavir/ritonavir med oralt

preventivmedel övervägs. Om ett oralt 
preventivmedel administreras med 
atazanavir plus ritonavir är det det
rekommenderas att det orala preventivmedlet 

innehåller minst 35 mikrogram etinylestradiol.

Potentiella säkerhetsrisker inkluderar 
avsevärda ökningar av progesteronexponering. 
De långsiktiga effekterna av ökningar i 
koncentrationen av progestationsmedlet är 
okända och kan öka risken för insulinresistens, 
dyslipidemi och akne.

Samtidig administrering av atazanavir/
ritonavir med andra hormonella preventivmedel 
(t.ex. preventivplåster, preventivmedel i slidan 
eller injicerbara preventivmedel) eller orala 
preventivmedel som innehåller andra 
gestagener än noretindron eller norgestimat, 
eller mindre än 25 mikrogram etinylöstradiol, 
har inte studerats; därför är alternativa 
preventivmetoder
rekommenderad.

↑ etinylestradiol

Immunsuppressiva medel:

ciklosporin, sirolimus, 
takrolimus

↑ immunsuppressiva medel Terapeutisk koncentrationsövervakning 

rekommenderas för immunsuppressiva medel 

när de administreras samtidigt med atazanavir.

Inhalerad beta-agonist:salmeterol ↑ salmeterol Samtidig administrering av salmeterol och 

atazanavir rekommenderas inte.
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Samtidig användning av salmeterol och 
atazanavir kan resultera i ökad risk för 
kardiovaskulära biverkningar associerade 
med salmeterol, inklusive QT
förlängning, hjärtklappning och 
sinustakykardi.

Inhalerad/nasal steroid:
flutikason

atazanavir/ritonavir
↑ flutikason

Samtidig användning av flutikasonpropionat och 

atazanavir/ritonavir kan öka 

plasmakoncentrationerna av flutikasonpropionat, 

vilket resulterar i signifikant minskade 

serumkortisolkoncentrationer. Systemiska 

kortikosteroideffekter, inklusive Cushings syndrom 

och binjure

suppression, har rapporterats under klinisk 
användning hos patienter som får ritonavir och 
inhalerat eller intranasalt administrerat 
flutikasonpropionat. Samtidig administrering av 
flutikasonpropionat och
atazanavir/ritonavir rekommenderas inte om 
inte den potentiella nyttan för patienten 
överväger risken för systemisk
kortikosteroidbiverkningar [seVarningar och 
försiktighetsåtgärder (5.2)].

Makrolide antibiotika:
klaritromycin

↑ klaritromycin
↓ 14-OH

klaritromycin
↑ atazanavir

Samtidig administrering av atazanavir/
ritonavir och klaritromycin har inte studerats.

Opioider:Buprenorfin ↑ buprenorfin
↑ norbuprenorfin

Samtidig administrering av buprenorfin och 
atazanavir med eller utan ritonavir ökar 
plasmakoncentrationen av buprenorfin och 
norbuprenorfin. Samtidig administrering av 
atazanavir plus ritonavir och buprenorfin 
kräver klinisk övervakning av sedering och 
kognitiva effekter. En dosreduktion av 
buprenorfin kan övervägas. Samtidig 
administrering av buprenorfin och atazanavir 
med ritonavir förväntas inte minska 
plasmakoncentrationerna av atazanavir. 
Samtidig administrering av buprenorfin och 
atazanavir utan ritonavir kan minska 
plasmakoncentrationerna av atazanavir.

atazanavir utan ritonavir ska inte 
administreras samtidigt med buprenorfin.

PDE5-hämmare:sildenafil, ↑ sildenafil Samtidig administrering med atazanavir har inte gjort det
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tadalafil, vardenafil ↑ tadalafil
↑ vardenafil

har studerats men kan resultera i en 
ökning av PDE5-hämmare associerade 
biverkningar, inklusive hypotoni, synkope, 
synrubbningar och priapism.

Användning av PDE5-hämmare för 
pulmonell arteriell hypertension (PAH):

Användning av sildenafil för behandling 
av pulmonell hypertension (PAH) är 
kontraindicerat med atazanavir [se 
Kontraindikationer (4)].
Följande dosjusteringar 
rekommenderas för användning av 
tadalafil med atazanavir:
Samtidig administrering av tadalafil till 

patienter på atazanavir (med eller utan 

ritonavir):

• För patienter som får atazanavir (med 
eller utan ritonavir) i minst en vecka, 
börja tadalafil med 20 mg en gång 
dagligen. Öka till 40 mg en gång 
dagligen baserat på
individuell tolerabilitet. Samtidig 

administrering av atazanavir (med

eller utan ritonavir) hos patienter på 
tadalafil:
• Undvik användningen av tadalafil när du 

börjar med atazanavir (med eller

utan ritonavir). Sluta tadalafil minst 24 
timmar innan du börjar med atazanavir 
(med eller utan
ritonavir). Åtminstone en vecka efter att 
ha påbörjat atazanavir (med eller utan 
ritonavir), återuppta tadalafil med 20 mg 
en gång dagligen. Öka till 40 mg en gång 
dagligen baserat på individuell 
tolerabilitet.

Användning av PDE5-hämmare för erektil 

dysfunktion:

Använd sildenafil med försiktighet vid 
reducerade doser på 25 mg var 48:e timme med 
ökad övervakning av biverkningar.

Använd tadalafil med försiktighet vid 
reducerade doser på 10 mg var 72:e timme 
med ökad övervakning av biverkningar.

atazanavir/ritonavir:Använd vardenafil 
med försiktighet vid reducerade doser på högst 
2,5 mg var 72:e timme med ökad
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övervakning av biverkningar.
atazanavir:Använd vardenafil med 

försiktighet vid reducerade doser på högst 
2,5 mg var 24:e timme med ökad 
övervakning av biverkningar.

Protonpumpshämmare: 
omeprazol

↓ atazanavir Plasmakoncentrationerna av atazanavir 
minskade avsevärt när atazanavir 400 mg eller 
atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg en gång 
dagligen administrerades med omeprazol 40 
mg en gång dagligen, vilket kan resultera i 
förlust av terapeutisk effekt och utveckling av 
resistens.

Hos behandlingsnaiva patienter:

Dosen av protonpumpshämmare bör inte 
överstiga en dos som är jämförbar med 
omeprazol 20 mg och måste tas cirka 12 
timmar före dosen atazanavir 300 mg med 
ritonavir 100 mg.

Hos behandlingserfarna patienter: 
Protonpumpshämmare ska inte användas till 
behandlingserfarna patienter som får 
atazanavir.

aFör storleken på interaktioner seKlinisk farmakologi, tabell 11 och 12 (12.3).
bSerKontraindikationer (4), Tabell 1för oralt administrerat midazolam.
cI kombination med atazanavir 300 mg och ritonavir 100 mg en gång dagligen.

7.4 Läkemedel utan observerade interaktioner med Atazanavir
Inga kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner observerades när atazanavir administrerades 
samtidigt med metadon, flukonazol, acetaminofen, atenolol eller nukleosid omvänt 
transkriptashämmare lamivudin eller zidovudin[se Clinical Pharmacology, (12.3)].

8 ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER

8.1 Graviditet
Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg:

Atazanavir:

Risksammanfattning

Atazanavir har utvärderats hos ett begränsat antal kvinnor under graviditeten. Tillgängliga data från människor och 

djur tyder på att atazanavir inte ökar risken för allvarliga fosterskador totalt sett jämfört med bakgrundsfrekvensen[

se Data].I den allmänna befolkningen i USA är den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador och 

missfall i kliniskt erkända graviditeter 2-4% respektive 15-20%. Inga behandlingsrelaterade missbildningar 

observerades hos råttor och kaniner, för vilka exponeringen för atazanavir
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var 0,7-1,2 gånger de vid den humana kliniska dosen (300 mg/dag atazanavir förstärkt med 100 mg/dag 

ritonavir). När atazanavir administrerades till råttor under dräktighet och under hela amningen 

observerades reversibel neonatal tillväxthämning[se data].

Kliniska överväganden

Dosjusteringar under graviditeten och postpartumperioden

•
•
undantag:

Atazanavir måste administreras tillsammans med ritonavir till gravida kvinnor.
För gravida patienter krävs ingen dosjustering för atazanavir med följande

• För behandlingserfarna gravida kvinnor under andra eller tredje trimestern, när atazanavir administreras 
samtidigt med antingen en H2-receptorantagonistellertenofovir DF, atazanavir 400 mg med ritonavir 100 
mg en gång dagligen rekommenderas. Det finns
otillräckliga data för att rekommendera en atazanavirdos för användning med både en H2-receptorantagonistoch 
tenofovir DF hos behandlingserfarna gravida kvinnor.

• Ingen dosjustering krävs för patienter efter förlossningen. Patienter bör dock övervakas noggrant för 
biverkningar eftersom exponeringen av atazanavir kan vara högre under de första 2 månaderna efter 
förlossningen[se Dosering och administrering (2.2) och Klinisk farmakologi (12.3)].

Maternalla biverkningar

Fall av laktacidossyndrom, ibland dödlig, och symtomatisk hyperlaktatemi har förekommit hos gravida 

kvinnor som använder atazanavir i kombination med nukleosidanaloger, vilket är associerat med en ökad 

risk för laktacidossyndrom.

Hyperbilirubinemi förekommer ofta hos patienter som tar atazanavir[se Varningar och försiktighetsåtgärder 

(5.6)]inklusive gravida kvinnor[se data].

Informera gravida kvinnor om de potentiella riskerna för laktacidossyndrom och hyperbilirubinemi.

Fetala/neonatala biverkningar
Alla spädbarn, inklusive nyfödda som exponerats för atazanaviri livmodern, bör övervakas för utveckling av 
svår hyperbilirubinemi under de första dagarna av livet[se Data].

Data

Mänskliga data

I den kliniska prövningen AI424-182 administrerades atazanavir/ritonavir (300/100 mg eller 400/100 mg) i 

kombination med zidovudin/lamivudin till 41 HIV-infekterade gravida kvinnor under andra eller tredje trimestern. 

Bland de 39 kvinnor som genomförde studien uppnådde 38 kvinnor ett HIV-RNA på mindre än 50 kopior/ml vid 

tidpunkten för förlossningen. Sex av 20 (30 %) kvinnor som fick atazanavir/ritonavir 300/100 mg och 13 av 21 (62 %) 

kvinnor som fick atazanavir/ritonavir 400/100 mg upplevde hyperbilirubinemi (total bilirubin högre
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än eller lika med 2,6 gånger ULN). Inga fall av laktacidos observerades i den kliniska studien AI424-182.

Atazanavir-läkemedelskoncentrationerna i fostrets navelsträngsblod var cirka 12 % till 19 % av moderns 

koncentrationer. Bland de 40 spädbarn som föddes till 40 HIV-infekterade gravida kvinnor hade alla testresultat som 

var negativa för HIV-1 DNA vid tidpunkten för förlossningen och/eller under de första 6 månaderna efter 

förlossningen. Alla 40 spädbarn fick antiretroviral profylaktisk behandling innehållande zidovudin. Inga tecken på 

allvarlig hyperbilirubinemi (totala bilirubinnivåer högre än 20 mg/dL) eller akut eller kronisk bilirubinencefalopati 

observerades bland nyfödda i denna studie. Emellertid hade 10/36 (28%) spädbarn (6 större än eller lika med 38 

veckors graviditet och 4 mindre än 38 veckors graviditet) bilirubinnivåer på 4 mg/dL eller högre under den första 

levnadsdagen.

Brist på etnisk mångfald var en studiebegränsning. I studiepopulationen var 33/40 (83%) spädbarn 

svarta/afroamerikaner, som har en lägre förekomst av neonatal hyperbilirubinemi än kaukasier och 

asiater. Dessutom uteslöts kvinnor med Rh-inkompatibilitet, liksom kvinnor som hade ett tidigare 

spädbarn som utvecklat hemolytisk sjukdom och/eller hade neonatal patologisk gulsot (som krävde 

fototerapi).

Dessutom, av de 38 spädbarn som fick glukosprover insamlade under den första levnadsdagen, hade 3 

tillräckligt insamlade serumglukosprover med värden på mindre än 40 mg/dL som inte kunde tillskrivas 

moderns glukosintolerans, svår förlossning eller sepsis.

Baserat på prospektiva rapporter från APR för cirka 1600 levande födda efter exponering för regimer innehållande 
atazanavir (inklusive 1037 levande födda barn hos spädbarn exponerade under första trimestern och 569 exponerade under 
andra/tredje trimestern), fanns det ingen skillnad mellan atazanavir och den totala födseln. defekter jämfört med 
bakgrundsfrekvensen av fosterskador. I den allmänna befolkningen i USA är den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga 
fosterskador i kliniskt erkända graviditeter 2-4 %.

Djurdata

I reproduktionsstudier på djur fanns det inga tecken på mortalitet eller teratogenicitet hos avkommor födda till djur 
vid systemiska läkemedelsexponeringsnivåer (AUC) 0,7 (i kanin) till 1,2 (på råttor) gånger de som observerades vid 
human klinisk dos (300 mg/dag) atazanavir förstärkt med 100 mg/dag ritonavir). I pre- och postnatala 
utvecklingsstudier på råtta orsakade atazanavir neonatal tillväxthämning under amning som vände efter avvänjning. 
Moderns läkemedelsexponering vid denna dos var 1,3 gånger den mänskliga exponeringen vid den 
rekommenderade kliniska exponeringen. Minimal maternell toxicitet inträffade vid denna exponeringsnivå.

Ritonavir:
Risksammanfattning

Prospektiva graviditetsdata från Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) är inte tillräckliga för att adekvat 
bedöma risken för fosterskador eller missfall. Tillgängliga data från APR visar ingen skillnad i frekvensen 
av totala fosterskador för ritonavir jämfört med bakgrundsfrekvensen för större fosterskador på 2,7 % i 
den amerikanska referenspopulationen i Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program (MACDP)[se 
Data].
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I reproduktionsstudier på djur observerades inga tecken på negativa utvecklingsresultat vid oral 
administrering av ritonavir till gravida råttor och kaniner. Under organogenesen hos råtta och kanin var den 
systemiska exponeringen (AUC) cirka 1/3 lägre än exponeringen hos människa vid den rekommenderade 
dagliga dosen. I den pre- och postnatala utvecklingsstudien på råtta var moderns systemisk exponering för 
ritonavir ungefär 1/2 av exponeringen hos människor vid den rekommenderade dagliga dosen, baserat på en 
kroppsytaomvandlingsfaktor[se Data].

Bakgrundsrisken för stora fosterskador och missfall för den indikerade populationen är okänd. Alla 
graviditeter har en bakgrundsrisk för fosterskador, förlust eller andra negativa utfall. I den allmänna 
befolkningen i USA är den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador och missfall i kliniskt 
erkända graviditeter 2-4% respektive 15-20%.

Data

Mänskliga data

Baserat på prospektiva rapporter till APR av cirka 6100 levande födda efter exponering för ritonavir-innehållande 
regimer (inklusive över 2800 levande födda som exponerades under första trimestern och över 3200 levande födda 
som exponerades under andra och tredje trimestern), fanns det ingen skillnad i andelen totala fosterskador för 
ritonavir jämfört med bakgrundsfrekvensen av fosterskador på 2,7 % i den amerikanska referenspopulationen av 
MACDP. Prevalensen av fosterskador hos levande födda födda var 2,3 % (95 % KI: 1,7 %-2,9 %) efter exponering för 
ritonavir-innehållande behandlingar under första trimestern och 2,9 % (95 % KI: 2,3 %-3,5 %) efter andra och tredje 
trimester exponering för ritonavir-innehållande regimer.

Medan placentaöverföring av ritonavir och fetalt ritonavir i allmänhet är låga, har 
detekterbara nivåer observerats i navelsträngsblodprover och nyfödda hår.

Djurdata

Ritonavir administrerades oralt till dräktiga råttor (vid 0, 15, 35 och 75 mg/kg/dag) och kaniner (med 0, 25, 50 och 110 mg/kg/dag) under organogenes (på dräktighetsdagarna 6 till 17) och 6 till 19, 

respektive). Inga tecken på teratogenicitet på grund av ritonavir observerades hos råttor och kaniner vid doser som ger systemisk exponering (AUC) motsvarande cirka 1/3 lägre än human exponering 

vid den rekommenderade dagliga dosen. Utvecklingstoxicitet observerad hos råttor (tidiga resorptioner, minskad fostrets kroppsvikt och försening av förbening och utvecklingsvariationer) inträffade 

vid en maternellt toxisk dos, vid en exponering motsvarande ungefär 1/3 lägre än mänsklig exponering vid den rekommenderade dagliga dosen. En lätt ökning av incidensen av kryptorkism noterades 

också hos råttor (vid en dos som är toxisk för modern) vid en exponering som är ungefär 1/5 lägre än exponeringen hos människa vid den rekommenderade dagliga dosen. Utvecklingstoxicitet 

observerades hos kaniner (resorptioner, minskad kullstorlek och minskad fostervikt) vid maternellt toxiska doser som var cirka 1,8 gånger högre än den rekommenderade dagliga dosen, baserat på en 

omvandlingsfaktor för kroppsyta. I pre- och postnatal utvecklingsstudie på råttor administrerades ritonavir i doser på 0, 15, 35 och 60 mg/kg/dag från dräktighetsdag 6 till postnatal dag 20. Vid doser 

på 60 mg/kg/dag, ingen utveckling toxicitet noterades med ritonavirdos motsvarande 1/2 av den rekommenderade dagliga dosen, baserat på en omvandlingsfaktor för kroppsyta. Utvecklingstoxicitet 

observerades hos kaniner (resorptioner, minskad kullstorlek och minskad fostervikt) vid maternellt toxiska doser som var cirka 1,8 gånger högre än den rekommenderade dagliga dosen, baserat på en 

omvandlingsfaktor för kroppsyta. I pre- och postnatal utvecklingsstudie på råttor administrerades ritonavir i doser på 0, 15, 35 och 60 mg/kg/dag från dräktighetsdag 6 till postnatal dag 20. Vid doser 

på 60 mg/kg/dag, ingen utveckling toxicitet noterades med ritonavirdos motsvarande 1/2 av den rekommenderade dagliga dosen, baserat på en omvandlingsfaktor för kroppsyta. Utvecklingstoxicitet 

observerades hos kaniner (resorptioner, minskad kullstorlek och minskad fostervikt) vid maternellt toxiska doser som var cirka 1,8 gånger högre än den rekommenderade dagliga dosen, baserat på en 

omvandlingsfaktor för kroppsyta. I pre- och postnatal utvecklingsstudie på råttor administrerades ritonavir i doser på 0, 15, 35 och 60 mg/kg/dag från dräktighetsdag 6 till postnatal dag 20. Vid doser 

på 60 mg/kg/dag, ingen utveckling toxicitet noterades med ritonavirdos motsvarande 1/2 av den rekommenderade dagliga dosen, baserat på en omvandlingsfaktor för kroppsyta.

8.2 Amning

Atazanavir och ritonavir:
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Risksammanfattning

Centers for Disease Control and Prevention rekommenderar att HIV-1-infekterade mödrar inte ammar sina 

spädbarn för att undvika att riskera postnatal överföring av HIV-1. Atazanavir har upptäckts i modersmjölk och 

begränsade publicerade data rapporterar att ritonavir finns i modersmjölk. Det finns inga tillgängliga data om 

effekterna av atazanavir och ritonavir på mjölkproduktionen. Atazanavir fanns i mjölken hos digivande råttor 

och var associerat med neonatal tillväxthämning som vände efter avvänjning.

På grund av både risken för HIV-1-överföring och risken för allvarliga biverkningar hos 
spädbarn som ammas, råd kvinnor att inte amma.

8.3 Honor och män med reproduktionspotential 

Ritonavir:

Preventivmedel

Användning av ritonavir kan minska effekten av kombinerade hormonella preventivmedel. Råda patienter som 
använder kombinerade hormonella preventivmedel att använda en effektiv alternativ preventivmetod eller en 
ytterligare barriärpreventivmetod[se Läkemedelsinteraktioner (7.3)].

8.4 Pediatrisk användning

Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg ska endast administreras till pediatriska patienter som är 
minst 6 år gamla och som väger 35 kg.

Ritonavir:Hos HIV-infekterade patienter i åldern över 1 månad till 21 år var den antivirala aktiviteten och 
biverkningsprofilen som sågs under kliniska prövningar och genom klinisk erfarenhet liknande den för vuxna 
patienter.

8.5 Geriatrisk användning

Kliniska studier av atazanavir och ritonavir inkluderade inte tillräckligt många patienter i åldern 65 år och 
äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än yngre patienter.
Baserat på en jämförelse av genomsnittliga endosfarmakokinetiska värden för Cmaxoch AUC, en 
dosjustering baserad på ålder rekommenderas inte. I allmänhet bör lämplig försiktighet iakttas vid 
administrering och övervakning av Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg hos äldre 
patienter, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion och av 
samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling.

8.6 Ålder/Kön
En studie av farmakokinetiken för atazanavir, en komponent i Atazanavir och Ritonavir tabletter, 
utfördes på unga (n=29; 18 till 40 år) och äldre (n=30; över eller lika med 65 år) friska försökspersoner. 
Det observerades inga kliniskt viktiga farmakokinetiska skillnader på grund av ålder eller kön.

8.7 Nedsatt njurfunktion

Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg ska inte ges till hiv-behandlingserfarna 
patienter med njursjukdom i slutstadiet som hanteras med hemodialys. [SerDosering och 
administrering (2.1)].

8.8 Nedsatt leverfunktion
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Atazanavir/ritonavir rekommenderas inte till patienter med någon grad av nedsatt leverfunktion eftersom 
atazanavir med ritonavir inte har studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. [SerDosering och 
administrering (2.4) och varningar och försiktighetsåtgärder (5.3).]

10 ÖVERDOSERING

Atazanavir
Human erfarenhet av akut överdosering med atazanavir är begränsad. Enstaka doser upp till 1200 mg har 
tagits av friska frivilliga utan symtomatiska biverkningar. En enstaka självadministrerad överdos av 29,2 g 
atazanavir hos en HIV-infekterad patient (73 gånger den rekommenderade dosen på 400 mg) var associerad 
med asymtomatisk bifascikulär blockering och PR-intervallförlängning. Dessa händelser löste sig spontant. Vid 
höga doser som leder till hög läkemedelsexponering kan gulsot på grund av indirekt (okonjugerad) 
hyperbilirubinemi (utan associerade förändringar i leverfunktionstest) eller förlängning av PR-intervall 
observeras.

Behandling av överdosering med atazanavir bör bestå av allmänna stödåtgärder, inklusive övervakning av vitala 
tecken och EKG, och observationer av patientens kliniska status. Om indicerat bör eliminering av oabsorberat 
atazanavir uppnås genom kräkning eller magsköljning. Administrering av aktivt kol kan också användas för att hjälpa 
till att avlägsna oabsorberat läkemedel. Det finns ingen specifik motgift mot överdosering med atazanavir. Eftersom 
atazanavir i stor utsträckning metaboliseras av levern och är starkt proteinbundet, är det osannolikt att dialys 
kommer att vara fördelaktigt vid betydande avlägsnande av detta läkemedel.

Ritonavir
Akut överdosering - Människans överdoserfarenhet
Human erfarenhet av akut överdosering av ritonavir, en komponent i Atazanavir och Ritonavir tabletter, är 
begränsad. En patient i kliniska prövningar tog ritonavir 1500 mg/dag under två dagar. Patienten rapporterade 
parestesier som försvann efter att dosen minskats. Ett fall av njursvikt efter marknadsföring med eosinofili har 
rapporterats vid överdosering av ritonavir.

Den ungefärliga dödliga dosen av ritonavir visade sig vara större än 20 gånger den relaterade humandosen hos råttor och 
10 gånger den relaterade humandosen hos möss.

Hantering av överdosering
Behandling av överdosering med ritonavir, en komponent i Atazanavir och Ritonavir tabletter, består av allmänna 
stödåtgärder inklusive övervakning av vitala tecken och EKG och observation av patientens kliniska status. Det finns 
ingen specifik motgift mot överdosering med atazanavir och ritonavir. Om indikerat, bör eliminering av oabsorberat 
läkemedel uppnås genom kräkning eller magsköljning; vanliga försiktighetsåtgärder bör iakttas för att bibehålla 
luftvägarna. Administrering av aktivt kol kan också användas för att hjälpa till att avlägsna oabsorberat läkemedel. 
Eftersom atazanavir och ritonavir i stor utsträckning metaboliseras av levern och är starkt proteinbundet, är det 
osannolikt att dialys kommer att vara fördelaktigt vid betydande avlägsnande av läkemedlet. Ett certifierat 
giftkontrollcenter bör konsulteras för uppdaterad information om hanteringen av överdosering av detta läkemedel.

11 BESKRIVNING
De aktiva ingredienserna i atazanavir och ritonavir tabletter är atazanavir och ritonavir, som är hiv-1-
proteashämmare.

Atazanavir
Det kemiska namnet för läkemedelssubstansen atazanavirsulfat är (3S,8S,9S,12S)-3,12-bis(1,1-
dimetyletyl)-8-hydroxi-4,11-dioxo-9-(fenylmetyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)fenyl]metyl]-2,5 ,6,10,13-
pentaazatetradekandisyradimetylester, sulfat (1:1). Dess molekylformel är C38H52N6O7•H2SÅ4,
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vilket motsvarar en molekylvikt på 802,9 (svavelsyrasalt). Den fria basmolekylvikten är 704,9. 
Atazanavirsulfat har följande strukturformel:

Atazanavirsulfat är ett vitt till blekgult kristallint pulver. Det är lätt lösligt i vatten (4–5 mg/ml, fri 
basekvivalent) med pH för en mättad lösning i vatten cirka 1,9 vid 24 ± 3°C.

Ritonavir
Ritonavir betecknas kemiskt som 10-hydroxi-2-metyl-5-(1-metyletyl)-1-[2-(1-metyletyl)-4-
tiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis( fenylmetyl)-2,4,7,12-tetraazatridekan-13-syra, 5-tiazolylmetylester, 
[5S-(5R*,8R*,10R*,11R*)]. Dess molekylformel är C37H48N6O5S2och dess molekylvikt är 720,95. 
Ritonavir har följande strukturformel:

Ritonavir är ett vitt till ljusbrunt pulver. Ritonavir har en bitter metallisk smak. Det är fritt lösligt i metanol 
och etanol, lösligt i isopropanol och praktiskt taget olösligt i vatten.

Atazanavir och ritonavir tabletter finns tillgängliga för oral administrering som består av 300 mg 
atazanavir (motsvarande 341,7 mg atazanavirsulfat) och 100 mg ritonavir. Tabletten innehåller även 
följande inaktiva ingredienser: vattenfritt dibasiskt kalciumfosfat, kolloidal kiseldioxid, copovidon, 
krospovidon, hypromellos, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, natriumstearylfumarat, 
sorbitanmonolaurat, talk och gul järnoxid. Tabletterna är belagda med en film (opadry II 85G520033 
gul) som är gjord av lecitin, makrogol (polyetylenglykol), hydrolyserad polyvinylalkoholdel, talk, 
titandioxid, gul järnoxid.

12 KLINISK FARMAKOLOGI

12.1 Verkningsmekanism
Atazanavir och ritonavir är antivirala läkemedel [seKlinisk farmakologi (12.4)].

12.2 Farmakodynamik
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Effekter på elektrokardiogram 
Atazanavir
Koncentrations- och dosberoende förlängning av PR-intervallet i elektrokardiogrammet har observerats hos 
friska frivilliga som fått atazanavir. I en placebokontrollerad studie (AI424-076) var den genomsnittliga (±SD) 
maximala förändringen i PR-intervall från värdet före dosering 24 (±15) msek efter oral dosering med 400 mg 
atazanavir (n=65) jämfört med 13 (±11) msek efter dosering med placebo (n=67). PR-intervallförlängningarna i 
denna studie var asymtomatiska. Det finns begränsad information om risken för en farmakodynamisk 
interaktion hos människor mellan atazanavir och andra läkemedel som förlänger PR-intervallet för 
elektrokardiogrammet. [SerVarningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Elektrokardiografiska effekter av atazanavir fastställdes i en klinisk farmakologisk studie av 72 friska försökspersoner. 
Orala doser på 400 mg och 800 mg jämfördes med placebo; det fanns ingen koncentrationsberoende effekt av 
atazanavir på QTc-intervallet (med hjälp av Fridericias korrigering). Hos 1793 HIV-infekterade patienter som fick 
antiretrovirala regimer var QTc-förlängningen jämförbar i atazanavir- och jämförelseregimerna. Ingen 
atazanavirbehandlad frisk försöksperson eller HIV-infekterad patient i kliniska prövningar hade ett QTc-intervall på 
mer än 500 msek [SeVarningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Ritonavir:QTcF-intervallet utvärderades i en randomiserad, placebo och aktiv (moxifloxacin 400 mg en gång 
dagligen) kontrollerad överkorsningsstudie på 45 friska vuxna, med 10 mätningar under 12 timmar på dag 3. Det 
maximala medelvärdet (95 % övre konfidensgräns) matchade tiden. skillnaden i QTcF från placebo efter 
baslinjekorrigering var 5,5 (7,6) millisekunder (ms) för 400 mg ritonavir två gånger dagligen. Ritonavir 400 mg två 
gånger dagligen resulterade i ritonavirexponering dag 3 som var cirka 1,5 gånger högre än vad som observerats 
med ritonavir 600 mg två gånger dagligen vid steady state.

PR-intervallförlängning noterades också hos försökspersoner som fick ritonavir i samma studie dag 3. Den 
maximala medelskillnaden (95 % konfidensintervall) från placebo i PR-intervallet efter baslinjekorrigering var 22 
(25) msek för 400 mg ritonavir två gånger dagligen[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

12.3 Farmakokinetik

Farmakokinetik hos vuxna
Atazanavir och Ritonavir tabletter:Atazanavirexponering efter administrering av atazanavir och ritonavir 
kombinationstabletter (300 mg/100 mg) var jämförbar med exponeringen efter administrering av Reyataz 
(atazanavir) kapslar och Norvir (ritonavir) tabletter, när de administrerades till friska frivilliga under fastande 
och matade förhållanden.

Atazanavir
Farmakokinetiken för atazanavir utvärderades hos friska vuxna frivilliga och hos HIV-infekterade patienter efter 
administrering av atazanavir 300 mg och ritonavir 100 mg en gång dagligen (se tabell 9).

Tabell 9: Steady-state farmakokinetik för Atazanavir hos friska försökspersoner eller HIV-infekterade patienter

i Fed State
atazanavir 300 mg och ritonavir 100 mg en gång dagligen

Friska
Ämnen (n=28)

HIV-infekterade patienter

(n=10)Parameter

Cmax(ng/ml)
Geometriskt medelvärde (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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Medelvärde (SD) 6450 (2031) 5233 (3033)

Tmax(h)
Median 2.7 3.0

AUC (ng•h/mL)

Geometriskt medelvärde (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

Medelvärde (SD) 61435 (22911) 53761 (35294)

T-halva (h)

Medelvärde (SD) 18,1 (6,2)a 8,6 (2,3)

Cmin(ng/ml)
Geometriskt medelvärde (CV %) 1227 (53) 636 (97)

Medelvärde (SD) 1441 (757) 862 (838)

an=26.

Figur 1 visar medelplasmakoncentrationerna av atazanavir vid steady state efter atazanavir 400 mg en gång 
dagligen (som två 200 mg kapslar) med en lätt måltid och efter atazanavir 300 mg (som två 150 mg kapslar) 
med ritonavir 100 mg en gång dagligen med en lätt måltid hos HIV-smittade vuxna patienter.

Figur 1:
och 300 mg med Ritonavir (n=10) för HIV-infekterade vuxna patienter

Genomsnittlig (SD) steady-state plasmakoncentration av Atazanavir 400 mg (n=13)

Absorption
Atazanavir absorberas snabbt med ett Tmaxca 2,5 timmar. Atazanavir uppvisar icke-linjär 
farmakokinetik med högre än dosproportionella ökningar av AUC och Cmaxvärden inom 
dosintervallet 200–800 mg en gång dagligen. Steady state uppnås mellan dag 4 och 8, med en 
ackumulering på cirka 2,3 gånger.

Mat effekt
Atazanavir: Administrering av atazanavir tillsammans med mat ökar biotillgängligheten och minskar den farmakokinetiska 
variationen.

34

Referens-ID: 4173147



Distribution
Atazanavir är till 86 % bundet till humana serumproteiner och proteinbindningen är oberoende av 
koncentrationen. Atazanavir binder till både alfa-1-syraglykoprotein (AAG) och albumin i liknande utsträckning 
(89 % respektive 86 %).

Ämnesomsättning

Atazanavir metaboliseras i stor utsträckning hos människor. De huvudsakliga biotransformationsvägarna för 
atazanavir hos människor bestod av monooxygenering och dioxygenering. Andra mindre 
biotransformationsvägar för atazanavir eller dess metaboliter bestod av glukuronidering, N-dealkylering, 
hydrolys och syresättning med dehydrering. Två mindre metaboliter av atazanavir i plasma har 
karakteriserats. Ingendera metaboliten visadesin vitroantiviral aktivitet.In vitrostudier med humana 
levermikrosomer antydde att atazanavir metaboliseras av CYP3A.

Eliminering
Efter en engångsdos på 400 mg14C-atazanavir, 79 % och 13 % av den totala radioaktiviteten återfanns i 
avföring respektive urin. Oförändrat läkemedel stod för cirka 20 % och 7 % av den administrerade dosen 
i avföring respektive urin. Den genomsnittliga eliminationshalveringstiden för atazanavir hos friska 
frivilliga (n=214) och HIV-infekterade vuxna patienter (n=13) var cirka 7 timmar vid steady state efter en 
dos på 400 mg dagligen med en lätt måltid.

I en studie av fem försökspersoner som fick en 600 mg dos av14C-ritonavir oral lösning, 11,3 ± 2,8 % av dosen 
utsöndrades i urinen, varvid 3,5 ± 1,8 % av dosen utsöndrades som oförändrat moderläkemedel. I den studien 
utsöndrades 86,4 ± 2,9 % av dosen i feces och 33,8 ± 10,8 % av dosen utsöndrades som oförändrat 
moderläkemedel. Vid upprepad dosering är ackumuleringen av ritonavir mindre än förutspått från en enstaka dos, 
möjligen på grund av en tids- och dosrelaterad ökning av clearance.

Effekter på elektrokardiogram
Ritonavir:QTcF-intervallet utvärderades i en randomiserad, placebo och aktiv (moxifloxacin 400 mg en gång 
dagligen) kontrollerad överkorsningsstudie på 45 friska vuxna, med 10 mätningar under 12 timmar på dag 3. Det 
maximala medelvärdet (95 % övre konfidensgräns) matchade tiden. skillnaden i QTcF från placebo efter 
baslinjekorrigering var 5,5 (7,6) millisekunder (ms) för 400 mg ritonavir två gånger dagligen. Ritonavir 400 mg två 
gånger dagligen resulterade i ritonavirexponering dag 3 som var cirka 1,5 gånger högre än vad som observerats 
med ritonavir 600 mg två gånger dagligen vid steady state.

PR-intervallförlängning noterades också hos försökspersoner som fick ritonavir i samma studie dag 3. Den 
maximala medelskillnaden (95 % konfidensintervall) från placebo i PR-intervallet efter baslinjekorrigering var 22 
(25) msek för 400 mg ritonavir två gånger dagligen[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Särskilda populationer

Pediatrik
Atazanavir och Ritonavir tabletter ska inte administreras till HIV-1-infekterade pediatriska patienter 
yngre än 6 år och som väger mindre än 35 kg.

Graviditet
Atazanavir och Ritonavir: Farmakokinetiska data från HIV-infekterade gravida kvinnor som 
får atazanavirkapslar med ritonavir presenteras i Tabell 10.
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Tabell 10: Steady-state farmakokinetik för Atazanavir med ritonavir hos HIV-infekterade gravida
Kvinnor i Fed State

Atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg

Farmakokinetisk parameter 2:a trimestern
(n=5a)

3:e trimestern
(n=20)

Postpartumb

(n=34)

Cmaxng/ml 3078,85 3291,46 5721,21

Geometriskt medelvärde (CV%) (50) (48) (31)
AUC ng∙h/ml 27657.1 34251,5 61990.4

Geometriskt medelvärde (CV%) (43) (43) (32)
Cminng/mlc 538,70 668,48 1462,59

Geometriskt medelvärde (CV%) (46) (50) (45)
aTillgängliga data under andra trimestern är begränsade.
bAtazanavirs toppkoncentrationer och AUC visade sig vara cirka 28 till 43 % högre under

postpartumperioden (4 till 12 veckor) än de som observerats historiskt hos HIV-infekterade, icke-gravida patienter. 
Atazanavirs dalkoncentrationer i plasma var cirka 2,2 gånger högre under postpartumperioden jämfört med de som 
historiskt observerats hos HIV-infekterade, icke-gravida patienter.

cCminär koncentrationen 24 timmar efter dosering.

Nedsatt njurfunktion

Hos friska försökspersoner var den renala elimineringen av oförändrat atazanavir cirka 7 % av den 
administrerade dosen. Atazanavir har studerats på vuxna försökspersoner med gravt nedsatt njurfunktion 
(n=20), inklusive de som behandlas med hemodialys, vid multipla doser om 400 mg en gång dagligen. 
Medelvärdet för atazanavir Cmaxvar 9 % lägre, AUC var 19 % högre och Cminvar 96 % högre hos patienter med 
gravt nedsatt njurfunktion som inte genomgick hemodialys (n=10), än hos ålders-, vikt- och könsmatchade 
försökspersoner med normal njurfunktion. I en 4-timmars dialyssession avlägsnades 2,1 % av den 
administrerade dosen. När atazanavir administrerades antingen före eller efter hemodialys (n=10), det 
geometriska medelvärdet för Cmax, AUC och Cminvar cirka 25 % till 43 % lägre jämfört med patienter med normal 
njurfunktion. Mekanismen för denna minskning är okänd. Atazanavir rekommenderas inte för användning till 
hiv-behandlingserfarna patienter med njursjukdom i slutstadiet som hanteras med hemodialys[se Dosering 
och administrering (2.3)].

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för atazanavir i kombination med ritonavir har inte studerats hos patienter med nedsatt 
leverfunktion; därför rekommenderas inte samtidig administrering av atazanavir med ritonavir för användning till 
patienter med någon grad av nedsatt leverfunktion[se Dosering och administrering (2.4)].

Läkemedelsinteraktionsdata

Atazanavir
Atazanavir är en metabolismberoende CYP3A-hämmare, med en Kintaktvärde på 0,05 till 0,06 min-1och Ki

värde av 0,84 till 1,0 µM. Atazanavir är också en direkt hämmare av UGT1A1 (Ki=1,9 µM) och CYP2C8 (Ki

=2,1 µM).

Atazanavir har visatsin vivointe för att inducera sin egen metabolism, inte heller för att öka 
biotransformationen av vissa läkemedel som metaboliseras av CYP3A. I en flerdosstudie minskade atazanavir
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urinkvoten av endogen 6β-OH-kortisol till kortisol kontra baslinje, vilket indikerar att CYP3A-
produktion inte inducerades.

Kliniskt signifikanta interaktioner förväntas inte mellan atazanavir och substrat av CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, 
CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2 eller CYP2E1. Kliniskt signifikanta interaktioner förväntas inte mellan atazanavir när 
det administreras med ritonavir och substrat av CYP2C8. Se den fullständiga förskrivningsinformationen för 
ritonavir för information om andra potentiella läkemedelsinteraktioner med ritonavir.

Baserat på kända metaboliska profiler förväntas inte kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner mellan 
atazanavir och dapson, trimetoprim/sulfametoxazol, azitromycin eller erytromycin. Atazanavir interagerar inte 
med substrat av CYP2D6 (t.ex. nortriptylin, desipramin, metoprolol).

Läkemedelsinteraktionsstudier utfördes med atazanavir och andra läkemedel som sannolikt kommer att 
administreras samtidigt och vissa läkemedel som vanligtvis används som sonder för farmakokinetiska interaktioner. 
Effekterna av samtidig administrering av atazanavir på AUC, Cmax, och Cminsammanfattas i tabellerna 11 och 12. 
Varken didanosin EC eller diltiazem hade någon signifikant effekt på exponeringen för atazanavir (se Tabell 12 för 
effekten av atazanavir på didanosin EC eller diltiazem). Atazanavir hade ingen signifikant effekt på exponeringen av 
didanosin (när det administrerades som buffrad tablett), stavudin eller flukonazol. För information om kliniska 
rekommendationer, seLäkemedelsinteraktioner (7).

Tabell 11: Läkemedelsinteraktioner: Farmakokinetiska parametrar för Atazanavir i närvaro av
Samtidigt administrerade läkemedela

Förhållande (90 % konfidensintervall) av

Atazanavir Farmakokinetik
Parametrar med/utan

Samtidigt administrerat läkemedel;

Ingen effekt = 1,00
Samadministrerad

Läkemedel

Dos/schema
Samadministrerad

Läkemedel

atazanavir
Dos/schema Cmax AUC Cmin

Atenolol 50 mg QD, d 7−11 
(n=19) och d 19−23

400 mg QD, d 1−11 (n=19) 1.00
(0,89, 1,12)

0,93
(0,85, 1,01)

0,74
(0,65, 0,86)

boceprevir 800 mg TID,
d 1-6, 25-31

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD,

d 10-31

atazanavir:
0,75

(0,64-0,88)

atazanavir:
0,65

(0,55-0,78)

atazanavir:
0,51

(0,44-0,61)
klaritromycin 500 mg två gånger dagligen, d 

7−10 (n=29) och d 18−21

400 mg QD, d 1−10 (n=29) 1,06
(0,93, 1,20)

1,28
(1,16, 1,43)

1,91
(1,66, 2,21)

didanosin (ddI)
(buffrade tabletter)

plus stavudin
(d4T)b

ddI: 200 mg x 1 dos, 
d4T: 40 mg x 1 dos

(n=31)

400 mg x 1 dos
samtidigt med ddI

och d4T (n=31)

0,11
(0,06, 0,18)

0,13
(0,08, 0,21)

0,16
(0,10, 0,27)

ddI: 200 mg x 1 dos, 
d4T: 40 mg x 1 dos

(n=32)

400 mg x 1 dos 1 timme efter

ddI + d4T (n=32)
1.12

(0,67, 1,18)
1.03

(0,64, 1,67)
1.03

(0,61, 1,73)

ddI (enterisk belagd
[EC] kapslar)c

400 mg d 8 (matad) 
(n=34) 400 mg d 19

(matad) (n=31)

400 mg QD, d 2−8 (n=34) 
300 mg/ritonavir 100 mg

QD, d 9−19 (n=31)

1.03
(0,93, 1,14)

1.04

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

1.00

0,98
(0,89, 1,08)

0,87
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(1,01, 1,07) (0,96, 1,03) (0,82, 0,92)
diltiazem 180 mg QD, d 7−11 

(n=30) och d 19−23
400 mg QD, d 1−11 (n=30) 1.04

(0,96, 1,11)
1.00

(0,95, 1,05)
0,98

(0,90, 1,07)
efavirenz 600 mg QD, d 7−20

(n=27)
400 mg QD, d 1−20 (n=27) 0,41

(0,33, 0,51)
0,26

(0,22, 0,32)
0,07

(0,05, 0,10)
600 mg QD, d 7−20

(n=13)
400 mg QD, d 1−6 (n=23) 
sedan 300 mg/ritonavir 100

mg QD, 2 timmar före 
efavirenz, d 7−20 (n=13)

1.14
(0,83, 1,58)

1,39
(1,02, 1,88)

1,48
(1,24, 1,76)

600 mg QD, d 11–24
(pm) (n=14)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 1–10 (pm)

(n=22), sedan 400 mg 
QD/ritonavir 100 mg QD,

d 11–24 (pm),
(samtidigt med
efavirenz) (n=14)

1.17
(1,08, 1,27)

1.00
(0,91, 1,10)

0,58
(0,49, 0,69)

famotidin 40 mg två gånger dagligen, d 7−12

(n=15)
400 mg QD, d 1−6 (n=45),

d 7−12 (samtidigt
administration) (n=15)

0,53
(0,34, 0,82)

0,59
(0,40, 0,87)

0,58
(0,37, 0,89)

40 mg två gånger dagligen, d 7−12

(n=14)
400 mg QD (pm), d 1−6 (n=14), 

d 7−12 (10 timmar efter,

2 timmar före famotidin)

(n=14)

1.08
(0,82, 1,41)

0,95
(0,74, 1,21)

0,79
(0,60, 1,04)

40 mg två gånger dagligen, d 11−20

(n=14)d

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, d 1−10 (n=46), d 
11−20d(samtidig 
administrering) (n=14)

0,86
(0,79, 0,94)

0,82
(0,75, 0,89)

0,72
(0,64, 0,81)

20 mg två gånger dagligen, d 11−17

(n=18)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/tenofovir 300 mg 
QD, d 1−10 (am) (n=39),

d 11–17 (am)
(samtidig

administration med am
famotidin) (n=18)e,f

0,91
(0,84, 0,99)

0,90
(0,82, 0,98)

0,81
(0,69, 0,94)

40 mg QD (pm),
d 18–24 (n=20)

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/tenofovir 300 mg 
QD, d 1−10 (am) (n=39), d 
18−24 (am) (12 h efter 
pm famotidin) (n=20)f

0,89
(0,81, 0,97)

0,88
(0,80, 0,96)

0,77
(0,63, 0,93)

40 mg två gånger dagligen, d 18−24

(n=18)
300 mg QD/ritonavir 100 mg 
QD/tenofovir 300 mg QD, d 
1−10 (am) (n=39), d 18−24 
(am) (10 timmar efter

pm famotidin och 2 timmar 

före am famotidin)

0,74
(0,66, 0,84)

0,79
(0,70, 0,88)

0,72
(0,63, 0,83)
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(n=18)f

40 mg två gånger dagligen, d 11−20

(n=15)
300 mg QD/ritonavir 100

mg QD, d 1−10 (am) 
(n=46), sedan 400 mg 

QD/ritonavir 100 mg QD,
d 11–20 (am) (n=15)

1.02
(0,87, 1,18)

1.03
(0,86, 1,22)

0,86
(0,68, 1,08)

flukonazol 200 mg QD, d 11−20
(n=29)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 1−10 

(n=19), d 11−20 (n=29)

1.03
(0,95, 1,11)

1.04
(0,95, 1,13)

0,98
(0,85, 1,13)

ketokonazol 200 mg QD, d 7−13
(n=14)

400 mg QD, d 1−13 (n=14) 0,99
(0,77, 1,28)

1.10
(0,89, 1,37)

1.03
(0,53, 2,01)

neviraping,h 200 mg två gånger dagligen, d 1–23

(n=23)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, d 4–13, sedan 400 
mg QD/ritonavir 100 mg

QD, d 14–23 (n=23)i

0,72
(0,60, 0,86)

1.02
(0,85, 1,24)

0,58
(0,48, 0,71)

0,81
(0,65, 1,02)

0,28
(0,20, 0,40)

0,41
(0,27, 0,60)

omeprazol 40 mg QD, d 7−12
(n=16)j

400 mg QD, d 1−6 (n=48),
d 7–12 (n=16)

0,04
(0,04, 0,05)

0,06
(0,05, 0,07)

0,05
(0,03, 0,07)

40 mg QD, d 11−20
(n=15)j

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 1−20 (n=15)

0,28
(0,24, 0,32)

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

0,22
(0,19, 0,26)

20 mg QD, d 17−23
(am) (n=13)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 7–16 (pm)

(n=27), d 17–23 (pm)
(n=13)k,l

0,61
(0,46, 0,81)

0,58
(0,44, 0,75)

0,54
(0,41, 0,71)

20 mg QD, d 17−23
(am) (n=14)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 7–16 (am)

(n=27), sedan 400 mg 
QD/ritonavir 100 mg QD,

d 17–23 (am) (n=14)m,n

0,69
(0,58, 0,83)

0,70
(0,57, 0,86)

0,69
(0,54, 0,88)

pitavastatin 4 mg QD
i 5 dagar

300 mg QD
i 5 dagar

1.13
(0,96, 1,32)

1,06
(0,90, 1,26)

NA

rifabutin 150 mg QD, d 15−28
(n=7)

400 mg QD, d 1−28 (n=7) 1,34
(1,14, 1,59)

1.15
(0,98, 1,34)

1.13
(0,68, 1,87)

rifampin 600 mg QD, d 17−26
(n=16)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD, d 7−16 

(n=48), d 17−26 (n=16)

0,47
(0,41, 0,53)

0,28
(0,25, 0,32)

0,02
(0,02, 0,03)

ritonaviro 100 mg QD, d 11−20
(n=28)

300 mg QD, d 1−20 (n=28) 1,86
(1,69, 2,05)

3,38
(3,13, 3,63)

11,89
(10.23,
13,82)

telaprevir 750 mg q8h
i 10 dagar

(n=7)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD i 20 dagar

(n=7)

0,85
(0,73, 0,98)

1.17
(0,97, 1,43)

1,85
(1,40, 2,44)

tenofovirsid 300 mg QD, d 9−16
(n=34)

400 mg QD, d 2−16 (n=34) 0,79
(0,73, 0,86)

0,75
(0,70, 0,81)

0,60
(0,52, 0,68)

300 mg QD, d 15−42 300 mg/ritonavir 100 mg 0,72q 0,75q 0,77q

39

Referens-ID: 4173147



(n=10) QD, d 1−42 (n=10) (0,50, 1,05) (0,58, 0,97) (0,54, 1,10)
vorikonazol

(Ämnen med kl
minst en
funktionell
CYP2C19 allel)

200 mg två gånger dagligen,

d 2-3, 22-30;
400 mg två gånger dagligen, d 1, 21

(n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg QD, d 11-30

(n=20)

0,87
(0,80, 0,96)

0,88
(0,82, 0,95)

0,80
(0,72, 0,90)

50 mg två gånger dagligen,

d 2-3, 22-30;
100 mg två gånger dagligen, d 1, 21

(n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg QD, d 11-30

(n=8)

0,81
(0,66, 1,00)

0,80
(0,65, 0,97)

0,69
(0,54, 0,87)vorikonazol

(Ämnen utan
en funktionell

CYP2C19 allel)
aData som tillhandahålls är under matade förhållanden om inte annat anges.

bAlla droger gavs under fasta.
c400 mg ddI EC och atazanavir administrerades tillsammans med mat på dag 8 och 19.
datazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg en gång dagligen tillsammans med famotidin 40 mg två gånger dagligen resulterade i

atazanavir geometriskt medelvärde Cmaxdet var liknande och AUC och Cminvärden som var 1,79 och 4,46 gånger högre jämfört 
med atazanavir 400 mg en gång dagligen enbart.

eLiknande resultat noterades när famotidin 20 mg två gånger dagligen administrerades 2 timmar efter och 10 timmar före
atazanavir 300 mg och ritonavir 100 mg plus tenofovir 300 mg.

fAtazanavir/ritonavir/tenofovir administrerades efter en lätt måltid.
gStudien utfördes på HIV-infekterade individer.
hJämfört med atazanavir 400 mg historiska data utan nevirapin (n=13), förhållandet mellan geometriska medelvärden (90 %

konfidensintervall) för Cmax, AUC och Cminvar 1,42 (0,98, 2,05), 1,64 (1,11, 2,42) respektive 1,25 (0,66, 2,36) för 
atazanavir/ritonavir 300/100 mg; och 2,02 (1,42, 2,87), 2,28 (1,54, 3,38) respektive 1,80 (0,94, 3,45) för 
atazanavir/ritonavir 400/100 mg.

iParallell gruppdesign; n=23 för atazanavir/ritonavir plus nevirapin, n=22 för atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg
utan nevirapin. Försökspersonerna behandlades med nevirapin innan studiestarten.

jOmeprazol 40 mg administrerades på fastande mage 2 timmar före atazanavir.
kOmeprazol 20 mg administrerades 30 minuter före en lätt måltid på morgonen och atazanavir 300 mg plus

ritonavir 100 mg på kvällen efter en lätt måltid, separerad med 12 timmar från omeprazol.
latazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg en gång dagligen separerade med 12 timmar från omeprazol 20 mg dagligen

i ökningar av atazanavirs geometriska medelvärde för AUC (10%) och Cmin(2,4 gånger), med en minskning av Cmax(29 %) 
jämfört med atazanavir 400 mg en gång dagligen i frånvaro av omeprazol (studiedag 1−6).

mOmeprazol 20 mg gavs 30 minuter före en lätt måltid på morgonen och atazanavir 400 mg plus
ritonavir 100 mg en gång dagligen efter en lätt måltid, 1 timme efter omeprazol. Effekterna på atazanavirkoncentrationerna var 
liknande när atazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg separerades från omeprazol 20 mg med 12 timmar.

natazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg en gång dagligen administrerat med omeprazol 20 mg en gång dagligen resulterade i
ökningar av atazanavirs geometriska medelvärde för AUC (32%) och Cmin(3,3 gånger), med en minskning av Cmax(26 %) jämfört 
med atazanavir 400 mg en gång dagligen i frånvaro av omeprazol (studiedag 1−6).

oJämfört med atazanavir 400 mg QD historiska data, administrering av atazanavir/ritonavir 300/100 mg QD
ökade de geometriska medelvärdena för atazanavir för Cmax, AUC och Cminmed 18 %, 103 % respektive 671 %.

sidObservera att liknande resultat observerades i studier där administrering av tenofovir och atazanavir separerades
med 12 timmar.

qFörhållandet mellan atazanavir plus ritonavir plus tenofovir och atazanavir plus ritonavir. Atazanavir 300 mg plus ritonavir 100
mg resulterar i högre exponering för atazanavir än atazanavir 400 mg (se fotnot o). De geometriska medelvärdena för 
atazanavirs farmakokinetiska parametrar vid samtidig administrering med ritonavir och tenofovir var: Cmax= 3190
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ng/ml, AUC = 34459 ng•h/ml och Cmin= 491 ng/ml. Studien utfördes på HIV-infekterade individer. NA 
= ej tillgänglig.

Tabell 12: Läkemedelsinteraktioner: Farmakokinetiska parametrar för samtidigt administrerade läkemedel i

Förekomst av atazanavira

Förhållande (90 % konfidensintervall) för samtidigt 

administrerat läkemedels farmakokinetik

Parametrar med/utan atazanavir;
Ingen effekt = 1,00

Samadministrerad

Läkemedel

Dos/schema
Samadministrerad

Läkemedel

atazanavir
Dos/schema Cmax AUC Cmin

paracetamol 1 g BID, d 1−20
(n=10)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 11−20

(n=10)

0,87
(0,77, 0,99)

0,97
(0,91, 1,03)

1,26
(1,08, 1,46)

atenolol 50 mg QD, d 7−11 
(n=19) och d 19−23

400 mg QD,
d 1–11 (n=19)

1,34
(1,26, 1,42)

1,25
(1,16, 1,34)

1.02
(0,88, 1,19)

boceprevir 800 mg TID,
d 1-6, 25-31

300 mg QD/
ritonavir 100 mg

QD, d 10-31

0,93
(0,80, 1,08)

0,95
(0,87, 1,05)

0,82
(0,68, 0,98)

klaritromycin 500 mg två gånger dagligen, d 

7−10 (n=21) och d 18−21

400 mg QD,
d 1–10 (n=21)

1,50
(1,32, 1,71)

ÅH-
klaritromycin:

0,28
(0,24, 0,33)

1,94
(1,75, 2,16)

ÅH-
klaritromycin:

0,30
(0,26, 0,34)

2,60
(2,35, 2,88)

ÅH-
klaritromycin

:
0,38

(0,34, 0,42)

didanosin (ddI)
(buffrade tabletter)

plus stavudin
(d4T)b

ddI: 200 mg x 1 dos, 
d4T: 40 mg x 1 dos

(n=31)

400 mg x 1 dos
samtidigt med

ddI och d4T
(n=31)

ddI: 0,92
(0,84, 1,02)
d4T: 1,08

(0,96, 1,22)

ddI: 0,98
(0,92, 1,05)
d4T: 1,00

(0,97, 1,03)

NA

d4T: 1,04
(0,94, 1,16)

ddI (enterisk-
belagd [EC]
kapslar)c

400 mg d 1 (fastande),

d 8 (matad) (n=34)

400 mg QD,
d 2−8 (n=34)

0,64
(0,55, 0,74)

0,66
(0,60, 0,74)

1.13
(0,91, 1,41)

400 mg d 1 (fastande),

d 19 (matad) (n=31)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 9−19

(n=31)

0,62
(0,52, 0,74)

0,66
(0,59, 0,73)

1,25
(0,92, 1,69)

diltiazem 180 mg QD, d 7−11 
(n=28) och d 19−23

400 mg QD,
d 1–11 (n=28)

1,98
(1,78, 2,19)
desacetyl-
diltiazem:

2,25
(2,09, 2,16)
desacetyl-
diltiazem:

2,42
(2,14, 2,73)
desacetyl-
diltiazem:
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2,72
(2,44, 3,03)

2,65
(2,45, 2,87)

2.21
(2,02, 2,42)

etinylestradiol &
noretindrond

Noretindron (0,5
mg + etinyl

östradiol 0,035 mg)
QD, d 1–29 (n=19)

400 mg QD,
d 16–29 (n=19)

etinyl
östradiol:

1.15
(0,99, 1,32)

noretindron:
1,67

(1,42, 1,96)

etinyl
östradiol:

1,48
(1,31, 1,68)

noretindron:
2.10

(1,68, 2,62)

etinyl
östradiol:

1,91
(1,57, 2,33)

noretindron:
3,62

(2,57, 5,09)

etinylestradiol &
norgestimatee

Norgestimate (0,180
mg) + etinyl

östradiol (0,035 mg)
QD, d 1–28 (n=18),
sedan Norgestimate

(0,180 mg) + 

etinylestradiol (0,025 mg)

QD, d 29–42f(n=14)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 29–42

(n=14)

etinyl
östradiol:

0,84
(0,74, 0,95)
17-deacetyl

norgestimate:g
1,68

(1,51, 1,88)

etinyl
östradiol:

0,81
(0,75, 0,87)
17-deacetyl

norgestimate:g
1,85

(1,67, 2,05)

etinyl
östradiol:

0,63
(0,55, 0,71)
17-deacetyl

norgestimate:g
2.02

(1,77, 2,31)

flukonazol 200 mg QD, d 1−10 
(n=11) och 200 mg 

QD, d 11−20 (n=29)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 11−20

(n=29)

1,05
(0,99, 1,10)

1.08
(1,02, 1,15)

1.07
(1,00, 1,15)

metadon Stabilt underhåll
dos, d 1−15 (n=16)

400 mg QD,
d 2–15 (n=16)

(R)-
metadonh

0,91
(0,84, 1,0)
totalt: 0,85

(0,78, 0,93)

(R)-
metadonh

1.03
(0,95, 1,10)
totalt: 0,94

(0,87, 1,02)

(R)-
metadonh

1.11
(1,02, 1,20)
totalt: 1,02

(0,93, 1,12)

nevirapinI j 200 mg två gånger dagligen, d 1–23

(n=23)
300 mg

QD/ritonavir 100
mg QD, d 4–13,

sedan 400 mg

QD/ritonavir 100
mg QD, d 14–23

(n=23)

1.17
(1,09, 1,25)

1.21
(1,11, 1,32)

1,25
(1,17, 1,34)

1,26
(1,17, 1,36)

1,32
(1,22, 1,43)

1,35
(1,25, 1,47)

omeprazolk 40 mg enkeldos, d 
7 och d 20 (n=16)

400 mg QD,
d 1–12 (n=16)

1,24
(1,04, 1,47)

1,45
(1,20, 1,76)

NA

rifabutin 300 mg QD, d 1−10
sedan 150 mg QD,

d 11–20 (n=3)

600 mg QD,l
d 11–20 (n=3)

1.18
(0,94, 1,48)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 8,20
(5,90, 11,40)

2.10
(1,57, 2,79)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 22.01
(15,97, 30,34)

3,43
(1,98, 5,96)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 75,6
(30,1, 190,0)

150 mg två gånger

varje vecka, d 1–15 (n=7)

300 mg
QD/ritonavir 100

2,49m

(2,03, 3,06)
1,48m

(1,19, 1,84)
1,40m

(1,05, 1,87)
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mg QD, d 1−17
(n=7)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 7,77
(6,13, 9,83)

25-O-
desacetyl-

rifabutin: 10,90
(8,14, 14,61)

25-O-
desacetyl-
rifabutin:

11.45
(8.15, 16.10)

pitavastatin 4 mg QD
i 5 dagar

300 mg QD
i 5 dagar

1,60
(1,39, 1,85)

1,31
(1,23, 1,39)

NA

rosiglitazonn 4 mg enkeldos, d
1, 7, 17 (n=14)

400 mg QD, d 2–
7, sedan 300 mg

QD/ritonavir 100
mg QD, d 8–17

(n=14)

1.08
(1,03, 1,13)

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

1,35
(1,26, 1,44)

0,83
(0,77, 0,89)

NA

NA

rosuvastatin 10 mg
en dos

300 mg QD/
ritonavir 100 mg

QD i 7 dagar

↑7-faldigto ↑3-faldigto NA

saquinavirsid(mjuk
gelatinkapslar)

1200 mg QD, d 1−13
(n=7)

400 mg QD,
d 7–13 (n=7)

4,39
(3,24, 5,95)

5,49
(4,04, 7,47)

6,86
(5,29, 8,91)

telaprevir 750 mg q8h
i 10 dagar

(n=14)

300 mg QD/
ritonavir 100 mg
QD i 20 dagar

(n=14)

0,79
(0,74, 0,84)

0,80
(0,76, 0,85)

0,85
(0,75, 0,98)

tenofovirq 300 mg QD, d 9−16 
(n=33) och d 24−30

(n=33)

400 mg QD,
d 2–16 (n=33)

1.14
(1,08, 1,20)

1,24
(1,21, 1,28)

1.22
(1,15, 1,30)

300 mg QD, d 1−7 
(pm) (n=14) d 25−34

(pm) (n=12)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 25−34

(am) (n=12)r

1,34
(1,20, 1,51)

1,37
(1,30, 1,45)

1,29
(1,21, 1,36)

vorikonazol
(Ämnen med kl
minst en
funktionell
CYP2C19 allel

200 mg två gånger dagligen,

d 2-3, 22-30;
400 mg två gånger dagligen,

d 1, 21 (n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg QD,

d 11-30 (n=20)

0,90
(0,78, 1,04)

0,67
(0,58, 0,78)

0,61
(0,51, 0,72)

vorikonazol
(Ämnen utan
en funktionell

CYP2C19 allel)

50 mg två gånger dagligen,

d 2-3, 22-30;
100 mg två gånger dagligen,

d 1, 21 (n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg QD,

d 11-30 (n=8)

4,38
(3,55, 5,39)

5,61
(4,51, 6,99)

7,65
(5,71, 10,2)

lamivudin +
zidovudin

150 mg lamivudin +
300 mg zidovudin
BID, d 1–12 (n=19)

400 mg QD,
d 7–12 (n=19)

lamivudin:
1.04

(0,92, 1,16)
zidovudin: 1,05

(0,88, 1,24)
zidovudin

lamivudin:
1.03

(0,98, 1,08)
zidovudin: 1,05

(0,96, 1,14)
zidovudin

lamivudin:
1.12

(1,04, 1,21)
zidovudin:

0,69
(0,57, 0,84)
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glukuronid:
0,95

(0,88, 1,02)

glukuronid:
1.00

(0,97, 1,03)

zidovudin
glukuronid:

0,82
(0,62, 1,08)

aData som tillhandahålls är under matade förhållanden om inte annat anges.

bAlla droger gavs under fasta.
c400 mg ddI EC och atazanavir administrerades tillsammans med mat på dag 8 och 19.
dVid ytterligare dosnormalisering av etinylöstradiol 25 mcg med atazanavir i förhållande till etinylöstradiol 35 mcg

utan atazanavir, förhållandet mellan geometriska medelvärden (90 % konfidensintervall) för Cmax, AUC och Cmin

var 0,82 (0,73, 0,92), 1,06 (0,95, 1,17) respektive 1,35 (1,11, 1,63).
eVid ytterligare dosnormalisering av etinylöstradiol 35 mcg med atazanavir/ritonavir i förhållande till etinylöstradiol

25 mcg utan atazanavir/ritonavir, förhållandet mellan geometriska medelvärden (90 % konfidensintervall) för C
max, AUC och Cminvar 1,17 (1,03, 1,34), 1,13 (1,05, 1,22) respektive 0,88 (0,77, 1,00).

fAlla försökspersoner hade en 28 dagars inledningsperiod.

g17-deacetyl norgestimat är den aktiva komponenten i norgestimat.
h(R)-metadon är den aktiva isomeren av metadon.
iStudien utfördes på HIV-infekterade individer.
jFörsökspersonerna behandlades med nevirapin innan studiestarten.

kOmeprazol användes som en metabolisk sond för CYP2C19. Omeprazol gavs 2 timmar efter atazanavir
Dag 7; och gavs ensamt 2 timmar efter en lätt måltid på dag 20.

lInte den rekommenderade terapeutiska dosen av atazanavir.

mJämfört med rifabutin 150 mg en gång dagligen d1−10 (n=14). Totalt Rifabutin + 25-O-desacetyl-rifabutin:
AUC 2,19 (1,78, 2,69).

nRosiglitazon används som sondsubstrat för CYP2C8.
oMedelkvot (med/utan samtidigt administrerat läkemedel). ↑ indikerar en ökning av exponeringen för rosuvastatin.

sidKombinationen av atazanavir och saquinavir 1200 mg QD gav dagliga saquinavirexponeringar liknande
värden som produceras av den terapeutiska standarddoseringen av saquinavir vid 1200 mg tre gånger dagligen. Men Cmaxär cirka 79 % 

högre än för standarddoseringen av saquinavir (mjuka gelatinkapslar) enbart vid 1200 mg tre gånger dagligen.

qObservera att liknande resultat observerades i en studie där administrering av tenofovir och atazanavir separerades
med 12 timmar.

rAdministrering av tenofovir och atazanavir separerades temporärt med 12 timmar. NA = 
ej tillgänglig.

12.4 Mikrobiologi

Handlingsmekanism
Atazanavir:Atazanavir (ATV) är en azapeptid HIV-1 proteashämmare (PI). Föreningen hämmar selektivt 
den virusspecifika bearbetningen av virala Gag- och Gag-Pol-polyproteiner i HIV-1-infekterade celler, 
vilket förhindrar bildning av mogna virioner.

Ritonavir:Ritonavir är en peptidomimetisk hämmare av HIV-1-proteaset. Hämning av HIV-proteas 
gör enzymet oförmöget att bearbetagag-polpolyproteinprekursor som leder till produktion av icke-
infektiösa omogna HIV-partiklar.

Antiviral aktivitet i cellkultur
Atazanavir:Atazanavir uppvisar anti-HIV-1-aktivitet med en genomsnittlig effektiv koncentration på 50 % 
(EC50) i frånvaro av humant serum på 2 till 5 nM mot en mängd olika laboratorie- och kliniska HIV-1-isolat 
odlade i perifera mononukleära blodceller, makrofager, CEM-SS-celler och MT-2-celler. ATV har
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aktivitet mot HIV-1 grupp M subtypvirus A, B, C, D, AE, AG, F, G och J isolat i cellkultur. ATV har varierande 
aktivitet mot HIV-2-isolat (1,9 till 32 nM), med EC50värden över EG50värden för felisolat. Studier av 
antiviral aktivitet med två läkemedelskombinationer med ATV visade ingen antagonism i cellkultur med 
NNRTI (delavirdin, efavirenz och nevirapin), PI:er (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir 
och saquinavir), NRTIs (abacavir, didricitabin, emtricitasin, lamivudin, stavudin, tenofovir, zalcitabin och 
zidovudin), HIV-1-fusionshämmaren enfuvirtid och två föreningar som används vid behandling av viral 
hepatit, adefovir och ribavirin, utan ökad cytotoxicitet.

Ritonavir:Aktiviteten av ritonavir utvärderades i akut infekterade lymfoblastoidcellinjer och i perifera 
blodlymfocyter. Koncentrationen av läkemedel som hämmar 50% (EC50)-värdet av viral replikation 
varierade från 3,8 till 153 nM beroende på HIV-1-isolatet och de använda cellerna. Det genomsnittliga 
EC50-värdet för kliniska isolat med låg passage var 22 nM (n = 13). I MT4-celler visade ritonavir additiva 
effekter mot HIV-1 i kombination med antingen didanosin (ddI) eller zidovudin (ZDV). Studier som mätte 
ritonavirs cytotoxicitet på flera cellinjer visade att mer än 20 µM krävdes för att hämma celltillväxt med 
50 %, vilket resulterade i ett terapeutiskt cellodlingsindex på minst 1000.

Motstånd

I cellkultur:
Atazanavir:HIV-1-isolat med minskad känslighet för ATV har selekterats i cellkultur och 
erhållits från patienter som behandlats med ATV eller atazanavir/ritonavir (ATV/RTV). HIV-1-
isolat med 93- till 183-faldigt minskad känslighet för ATV från tre olika virala stammar 
selekterades i cellkultur efter 5 månader. Substitutionerna i dessa HIV-1-virus som bidrog till 
ATV-resistens inkluderar I50L, N88S, I84V, A71V och M46I. Förändringar observerades också 
vid proteasklyvningsställena efter läkemedelsval. Rekombinanta virus som innehöll I50L-
substitutionen utan andra större PI-substitutioner var tillväxtförsämrade och visade ökad 
känslighet i cellodlingar för andra PI (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir och 
saquinavir). I50L- och I50V-substitutionerna gav selektiv resistens mot ATV och amprenavir,

Ritonavir:Aktiviteten av ritonavir utvärderades i akut infekterade lymfoblastoidcellinjer och i perifera 
blodlymfocyter. Koncentrationen av läkemedel som hämmar 50% (EC50)-värdet av viral replikation 
varierade från 3,8 till 153 nM beroende på HIV-1-isolatet och de använda cellerna. Det genomsnittliga 
EC50-värdet för kliniska isolat med låg passage var 22 nM (n = 13). I MT4-celler visade ritonavir additiva 
effekter mot HIV-1 i kombination med antingen didanosin (ddI) eller zidovudin (ZDV). Studier som mätte 
ritonavirs cytotoxicitet på flera cellinjer visade att mer än 20 µM krävdes för att hämma celltillväxt med 
50 %, vilket resulterade i ett terapeutiskt cellodlingsindex på minst 1000.

Kliniska studier av behandlingsnaiva patienter: Jämförelse av ritonavirförstärkt atazanavir vs. oförstärkt atazanavir:
Studie AI424-089 jämförde atazanavir 300 mg en gång dagligen med ritonavir 100 mg jämfört med atazanavir 400 
mg en gång dagligen när det administrerades med lamivudin och stavudin med förlängd frisättning till HIV-
infekterade behandlingsnaiva patienter.En sammanfattning av antalet virologiska misslyckanden och virologiska 
sviktisolat med ATV-resistens i varje arm visas i tabell 13.

Tabell 13: Sammanfattning av virologiska misslyckandenavid vecka 96 i studie AI424-089: Jämförelse av
Ritonavir-förstärkt atazanavir vs. oförstärkt atazanavir: randomiserade patienter

atazanavir 300 mg +
ritonavir 100 mg

atazanavir 400 mg
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(n=95) (n=105)

Virologiskt misslyckande (≥50 kopior/ml) vid vecka 96 15 (16 %) 34 (32 %)

Virologiskt misslyckande med genotyp- och fenotypdata 5 17
Virologiskt misslyckande isoleras med ATV-resistens vid vecka 96 0/5 (0 %)b 4/17 (24 %)b

Virologiskt misslyckande isoleras med I50L uppkomst vid vecka 96c 0/5 (0 %)b 2/17 (12 %)b

Virologiskt misslyckande isoleras med lamivudinresistens vid 
vecka 96

2/5 (40 %)b 17/11 (65 %)b

aVirologisk misslyckande inkluderar patienter som aldrig undertrycktes under vecka 96 och som studerades vid vecka 96, hade virologisk 

återhämtning eller avbröts på grund av otillräcklig virusbelastningsrespons.

bProcentandel av virologiskt misslyckande isolerar med genotypiska och fenotypiska data.

cBlandning av I50I/L uppstod i 2 andra ATV 400 mg-behandlade patienter. Inget av isolaten var fenotypiskt resistent mot 
ATV.

Kliniska studier av behandlingsnaiva patienter som får atazanavir 300 mg med Ritonavir 100 mg:I fas III-
studie AI424-138 genomfördes en genotypisk och fenotypisk analys som behandlats på prover från 
patienter som upplevde virologisk svikt (HIV-1 RNA större än eller lika med 400 kopior/ml) eller avbröts 
innan suppression på ATV/RTV uppnåddes (n=39; 9 %) och LPV/RTV (n=39; 9 %) under 96 veckors 
behandling. I ATV/RTV-armen hade ett av isolaten med virologisk misslyckande en 56-faldig minskning 
av ATV-känslighet vid behandling med utvecklingen av PI-resistensassocierade substitutioner L10F, V32I, 
K43T, M46I, A71I, G73S, I85I/V, och L90M. Den NRTI-resistensassocierade substitutionen M184V uppstod 
också vid behandling i detta isolat och gav emtricitabinresistens. Två ATV/RTVvirologiska misslyckande 
isolat hade baseline fenotypisk ATV-resistens och IAS-definierade major PI-resistensassocierade 
substitutioner vid baslinjen. I50L-substitutionen uppstod vid studie i ett av dessa misslyckande isolat och 
var associerad med en 17-faldig minskning av ATV-känslighet från baslinjen och det andra misslyckande 
isolatet med baslinje-ATV-resistens och PI-substitutioner (M46M/I och I84I/V) hade ytterligare IAS 
-definierade större PI-substitutioner (V32I, M46I och I84V) uppstår vid ATV-behandling associerad med 
en 3-faldig minskning av ATV-känslighet från baslinjen. Fem av isolaten med misslyckande behandling i 
ATV/RTV-armen utvecklade fenotypisk emtricitabinresistens med uppkomsten av antingen M184I (n=1) 
eller M184V (n=4) substitution under terapi och ingen utvecklade fenotypisk tenofovirdisoproxilresistens. 
I LPV/RTV-armen hade ett av patientisolaten med virologiskt misslyckande en 69-faldig minskning av 
LPV-känslighet som uppträdde vid terapi med utveckling av PI-substitutioner L10V, V11I, I54V, G73S och 
V82A förutom baslinje-PI-substitutionerna L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, V82V/A, L89V och L90M. 
Sex isolat med virologiskt LPV/RTV-fel utvecklade M184V-substitutionen och fenotypisk 
emtricitabinresistens och två utvecklade fenotypisk tenofovirdisoproxilresistens.

Kliniska studier av behandlingserfarna patienter:I studier av behandlingserfarna patienter som behandlats 
med ATV eller ATV/RTV, utvecklade de flesta ATV-resistenta isolat från patienter som upplevde virologisk svikt 
substitutioner som var associerade med resistens mot flera PI:er och visade minskad känslighet för flera PI:er. 
De vanligaste proteassubstitutionerna som utvecklades i virala isolat från patienter som misslyckades med 
behandling med ATV 300 mg en gång dagligen och RTV 100 mg en gång dagligen (tillsammans med tenofovir 
och en NRTI) inkluderade V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I /L, I50L, F53L/V, I54V, A71V/T/I, G73S/T/C, V82A/T/L, 
I85V och L89V/Q/M/T. Andra substitutioner som utvecklades på ATV/RTV-behandling inklusive E34K/A/Q, G48V, 
I84V, N88S/D/T och L90M förekom i mindre än 10 % av patientisolaten. I allmänhet, om flera PI-
resistenssubstitutioner fanns i HIV-1-viruset hos patienten vid baslinjen, ATV-resistens utvecklas genom 
substitutioner associerade med resistens mot andra PI:er och kan innefatta utvecklingen av I50L-
substitutionen. I50L-substitutionen har upptäckts hos behandlingserfarna patienter som upplever virologisk 
svikt efter långtidsbehandling. Förändringar av proteasklyvningsställen uppstod också vid ATV-behandling 
men deras närvaro korrelerade inte med nivån
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av ATV-motstånd.

Ritonavir:HIV-1-isolat med minskad känslighet för ritonavir har valts ut i cellodling. Genotypisk 
analys av dessa isolat visade mutationer i HIV-1-proteasgenen som ledde till 
aminosyrasubstitutioner I84V, V82F, A71V och M46I. Fenotypiska (n = 18) och genotypiska (n = 48) 
förändringar i HIV-1-isolat från utvalda patienter som behandlats med ritonavir övervakades i fas 
I/II-studier under en period på 3 till 32 veckor. Substitutioner associerade med HIV-1 viral proteas 
i isolat erhållna från 43 patienter verkade ske på ett stegvis och ordnat sätt vid positionerna V82A/
F/T/S, I54V, A71V/T och I36L, följt av kombinationer av substitutioner vid en ytterligare 5 specifika 
aminosyrapositioner (M46I/L, K20R, I84V, L33F och L90M). Av 18 patienter för vilka både 
fenotypisk och genotypisk analys utfördes på fritt virus isolerat från plasma, 12 visade minskad 
känslighet för ritonavir i cellodling. Alla 18 patienter hade en eller flera substitutioner i den virala 
proteasgenen. V82A/F-substitutionen verkade vara nödvändig men inte tillräcklig för att ge 
fenotypisk resistens. Fenotypisk resistens definierades som en mer än eller lika med 5-faldig 
minskning av viral känslighet i cellkultur från baslinjen.

Korsmotstånd
Atazanavir: Korsresistens bland proteashämmare har observerats. Baslinje fenotypiska och 
genotypiska analyser av kliniska isolat från ATV kliniska prövningar av PI-erfarna patienter 
visade att isolat korsresistenta mot flera PI var korsresistenta mot ATV. Mer än 90 % av isolaten 
med substitutioner som inkluderade I84V eller G48V var resistenta mot ATV. Mer än 60 % av 
isolaten som innehöll L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L eller en förändring vid V82 var 
resistenta mot ATV, och 38 % av isolaten som innehöll en D30N-substitution utöver andra 
förändringar var resistent mot ATV. Isolat som var resistenta mot ATV var också korsresistenta 
mot andra PI:er med mer än 90 % av isolaten resistenta mot indinavir, lopinavir, nelfinavir, 
ritonavir och saquinavir, och 80 % resistenta mot amprenavir. Hos behandlingserfarna 
patienter,

Ritonavir:Bland proteashämmare har variabel korsresistens erkänts. Seriella HIV-1-isolat 
erhållna från sex patienter under ritonavirbehandling visade en minskning av 
ritonavirkänsligheten i cellodling men visade inte en överensstämmande minskning av 
känsligheten för saquinavir i cellkultur jämfört med matchade baslinjeisolat. Isolat från två av 
dessa patienter visade dock minskad känslighet för indinavir i cellkultur (8-faldigt). Isolat från 5 
patienter testades också för korsresistens mot amprenavir och nelfinavir; Isolat från 3 patienter 
hade en minskning av känsligheten för nelfinavir (6- till 14-faldigt) och ingen för amprenavir. 
Korsresistens mellan ritonavir och omvänt transkriptashämmare är osannolik på grund av de 
olika enzymmålen som är involverade.

Baslinjeanalyser av genotyp/fenotyp och virologiskt resultat 
Atazanavir
Genotypisk och/eller fenotypisk analys av baslinjevirus kan hjälpa till att bestämma ATV-känslighet innan 
ATV/RTV-behandling påbörjas. Ett samband mellan virologiskt svar vid 48 veckor och antalet och typen 
av primära PI-resistensassocierade substitutioner som upptäckts i HIV-1-isolat från antiretroviralt 
erfarna patienter som fick ATV/RTV en gång dagligen eller lopinavir (LPV)/RTV två gånger dagligen i en 
studie AI424-045 visas i Tabell 14.

Sammantaget påverkade både antalet och typen av baslinje-PI-substitutioner svarsfrekvensen hos 
behandlingserfarna patienter. I ATV/RTV-gruppen hade patienterna lägre svarsfrekvens när 3 eller fler PI-
substitutioner vid baslinjen, inklusive en substitution vid position 36, 71, 77, 82 eller 90, var närvarande 
jämfört med patienter med 1 till 2 PI-substitutioner, inklusive en av dessa ersättningar.
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Tabell 14: HIV RNA-svar efter antal och typ av baslinje-PI-substitution, antiretroviral-
Erfarna patienter i studie AI424-045, As-Treated Analysis

Virologisk respons = HIV RNA <400
kopior/mlb

ATV/RTV
(n=110)

LPV/RTV
(n=113)Antal och typ av baslinje-PI-ersättningara

3 eller fler primära PI-substitutioner inklusive:c

D30N 75 % (6/8) 50 % (3/6)

M36I/V 19 % (3/16) 33 % (6/18)

M46I/L/T 24 % (4/17) 23 % (5/22)

I54V/L/T/M/A 31 % (5/16) 31 % (5/16)

A71V/T/I/G 34 % (10/29) 39 % (12/31)

G73S/A/C/T 14 % (1/7) 38 % (3/8)

V77I 47 % (7/15) 44 % (7/16)

V82A/F/T/S/I 29 % (6/21) 27 % (7/26)

I84V/A 11 % (1/9) 33 % (2/6)

N88D 63 % (5/8) 67 % (4/6)

L90M 10 % (2/21) 44 % (25/11)

Antal primära PI-substitutioner vid baslinjena

Alla patienter, som behandlas 58 % (64/110) 59 % (67/113)

0–2 PI-byten 75 % (50/67) 75 % (50/67)

3–4 PI-byten 41 % (14/34) 43 % (28/12)

5 eller fler PI-substitutioner 0 % (0/9) 28 % (5/18)

aPrimära substitutioner inkluderar alla förändringar vid D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, 
N88 och L90.
bResultaten bör tolkas med försiktighet eftersom undergrupperna var små.
cDet fanns otillräckliga data (n mindre än 3) för PI-substitutioner V32I, I47V, G48V, I50V och F53L.

Svarsfrekvensen för antiretroviralt erfarna patienter i studie AI424-045 analyserades efter baslinjefenotyp 
(förskjutning i känslighet i cellkultur i förhållande till referens, tabell 15). Analyserna är baserade på en 
utvald patientpopulation där 62 % av patienterna fick en NNRTI-baserad regim innan studiestart jämfört 
med 35 % som fick en PI-baserad regim. Ytterligare data behövs för att fastställa kliniskt relevanta 
brytpunkter för atazanavir.

Tabell 15: Baslinjefenotyp efter resultat, antiretroviralt erfarna patienter i studie AI424-
045, As-Treated Analysis

Virologiskt svar = HIV RNA <400 kopior/mlb

Baslinjefenotypa ATV/RTV
(n=111)

LPV/RTV
(n=111)

0–2 71 % (55/78) 70 % (56/80)
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> 2–5 53 % (8/15) 44 % (4/9)

> 5–10 13 % (1/8) 33 % (3/9)

> 10 10 % (1/10) 23 % (3/13)

aVikförändringskänslighet i cellkultur i förhållande till vildtypsreferensen.
bResultaten bör tolkas med försiktighet eftersom undergrupperna var små.

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet

Carcinogenes
Atazanavir:Långtidsstudier av karcinogenicitet på möss och råttor utfördes med atazanavir för två
år. I musstudien fann man läkemedelsrelaterade ökningar av hepatocellulära adenom hos honor vid 360 mg/
kg/dag. Den systemiska läkemedelsexponeringen (AUC) vid NOAEL (ingen observerbar biverkningsnivå) hos 
kvinnor (120 mg/kg/dag) var 2,8 gånger och hos män (80 mg/kg/dag) var 2,9 gånger högre än hos människor 
vid den kliniska dosen (300 mg/dag atazanavir boostat med 100 mg/dag ritonavir, icke-gravida patienter). I 
råttstudien observerades inga läkemedelsrelaterade ökningar av tumörincidensen vid doser upp till 1200 mg/
kg/dag, för vilka AUC var 1,1 (hanar) eller 3,9 (honor) gånger de som uppmättes hos människor vid den kliniska 
dosen.

Ritonavir:Karcinogenicitetsstudier på möss och råttor har utförts på ritonavir. Hos hanmöss, vid 
nivåer av 50, 100 eller 200 mg per kg per dag, fanns en dosberoende ökning av förekomsten av 
både adenom och kombinerade adenom och karcinom i levern. Baserat på AUC-mätningar var 
exponeringen vid den höga dosen ungefär 0,3 gånger för män än exponeringen hos människor 
med den rekommenderade terapeutiska dosen (600 mg två gånger dagligen). Det sågs inga 
cancerogena effekter hos kvinnor vid de testade doserna. Exponeringen vid den höga dosen var 
ungefär 0,6-faldig för kvinnor som exponeringen hos människor. Hos råttor doserade i nivåer av 7, 
15 eller 30 mg per kg per dag fanns inga cancerogena effekter. I denna studie var exponeringen vid 
den höga dosen cirka 6 % av exponeringen hos människor med den rekommenderade terapeutiska 
dosen.

Mutagenes

Atazanavir:Atazanavir testade positivt i enin vitroklastogenicitetstest med användning av primära 
humana lymfocyter, i frånvaro och närvaro av metabolisk aktivering. Atazanavir testade negativt iin vitro
Ames omvänd mutationsanalys,in vivomikrokärn- och DNA-reparationstest på råttor, ochin vivoDNA-
skadatest i råttduodenum (kometanalys).

Ritonavir:Ritonavir visade sig dock vara negativt för mutagen eller klastogen aktivitet i ett batteri av inin 
vitroochin vivoanalyser inklusive Ames bakteriell omvänd mutationsanalys med användning avS. 
typhimurium ochE coli, muslymfomanalysen, musmikrokärntestet och kromosomavvikelseanalyser i 
humana lymfocyter.

Nedsatt fertilitet
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Atazanavir:Vid systemiska läkemedelsexponeringsnivåer (AUC) 0,9 (hos hanråttor) eller 2,3 (hos honråttor) gånger 
den humana kliniska dosen, (300 mg/dag atazanavir förstärkt med 100 mg/dag ritonavir) signifikanta effekter på 
parning, fertilitet , eller tidig embryonal utveckling observerades inte.

Ritonavir:Ritonavir gav inga effekter på fertiliteten hos råttor vid läkemedelsexponeringar på cirka 40 % (hanar) 
och 60 % (honor) av den som uppnåddes med den föreslagna terapeutiska dosen. Högre doser var inte möjliga på 
grund av levertoxicitet.

14 KLINISKA STUDIER

14.1 Vuxna patienter utan föregående antiretroviral terapi
Studie AI424-138: En 96-veckors studie som jämför den antivirala effekten och säkerheten av atazanavir/ritonavir 
med lopinavir/ritonavir, var och en i kombination med fast dos av tenofovir-emtricitabin hos HIV-1-infekterade 
behandlingsnaiva försökspersoner.Denna studie är en 96-veckors, öppen, randomiserad, multicenterstudie, som 
jämför atazanavir (300 mg en gång dagligen) med ritonavir (100 mg en gång dagligen) med lopinavir med ritonavir 
(400/100 mg två gånger dagligen), var och en i kombination med fast dos av tenofovir med emtricitabin (300/200 mg 
en gång dagligen), hos 878 antiretrovirala behandlingsnaiva patienter. Patienterna hade en medelålder på 36 år 
(intervall: 19 till 72), 49 % var kaukasiska, 18 % svarta, 9 % asiatiska, 23 % latinamerikaner/mestizo/blandras och 68 % 
var män. Medianvärdet för baslinjens plasma-CD4+-cellantal var 204 celler/mm3(intervall: 2 till 810 celler/mm3) och 
medelvärdet av HIV-1 RNA i plasma vid baslinjen var 4,94 log10kopior/ml (intervall: 2,60 till 5,88 log10

kopior/ml). Behandlingssvar och resultat till och med vecka 96 presenteras i Tabell 16.

Tabell 16: Resultat av behandling till och med vecka 96 (Studie AI424-138)

atazanavir
300 mg + ritonavir 100 mg

(en gång dagligen) med

tenofovir/emtricitabin
(en gång om dagen)a

(n=441)

lopinavir
400 mg + ritonavir 100 mg

(två gånger dagligen) med

tenofovir/emtricitabin
(en gång om dagen)a

(n=437)

Resultat 96 veckor 96 veckor

Svarab,c,d 75 % 68 %
Virologiskt misslyckandee 17 % 19 %
Studs 8 % 10 %
Aldrig undertryckt genom 

vecka 96
9 % 9 %

Död 1 % 1 %
Avbröts på grund av 
biverkning

3 % 5 %

Avbröts av andra skälf 4 % 7 %
aSom en fast doskombination: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabin en gång dagligen.
bPatienterna uppnådde mindre än 50 kopior/ml hiv-RNA vid vecka 96. Roche Amplicor®, v1.5 ultrakänslig

analysera.

cFörspecificerad ITT-analys vid vecka 48 med användning av en randomiserad kohort: ATV/RTV 78 % och LPV/RTV 76 %
[skillnadsuppskattning: 1,7 % (95 % konfidensintervall: -3,8 %, 7,1 %)].
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dFörspecificerad ITT-analys vid vecka 96 med användning av en randomiserad kohort: ATV/RTV 74 % och LPV/RTV 68 %
[skillnadsuppskattning: 6,1 % (95 % konfidensintervall: 0,3 %, 12,0 %)].

eInkluderar viral rebound och misslyckande med att uppnå bekräftat HIV-RNA mindre än 50 kopior/ml under veckan
96.

fInkluderar förlorad till uppföljning, patientens tillbakadragande, bristande efterlevnad, protokollöverträdelse och andra orsaker.

Under 96 veckors behandling var andelen responders bland patienter med hög virusmängd (dvs. 
HIV-RNA vid utgångsläget större än eller lika med 100 000 kopior/ml) jämförbar för atazanavir/
ritonavir (165 av 223 patienter, 74 %) och lopinavir /ritonavir (148 av 222 patienter, 67%) armar. Vid 
96 veckor var medianökningen från baslinjen i antalet CD4+-celler 261 celler/mm3för atazanavir/
ritonavir-armen och 273 celler/mm3för lopinavir/ritonavir-armen.

14.2 Vuxna patienter med tidigare antiretroviral terapi
Studie AI424-045: Atazanavir en gång dagligen + ritonavir en gång dagligen jämfört med atazanavir en gång dagligen + 
saquinavir (mjuka gelatinkapslar) en gång dagligen, och jämfört med lopinavir + ritonavir två gånger dagligen, var och en i 
kombination med tenofovir + en NRTI.Studie AI424-045 är en pågående, randomiserad multicenterstudie som jämför 
atazanavir (300 mg en gång dagligen) med ritonavir (100 mg en gång dagligen) med atazanavir (400 mg en gång dagligen) 
med saquinavir mjuka gelatinkapslar (1200 mg en gång dagligen), och till lopinavir + ritonavir (400/100 mg två gånger 
dagligen), var och en i kombination med tenofovir och en NRTI, hos 347 (av 358 randomiserade) patienter som upplevde 
virologisk svikt på HAART-regimer innehållande PI, NRTI och NNRTI. Den genomsnittliga tiden för tidigare exponering för 
antiretrovirala läkemedel var 139 veckor för PI, 283 veckor för NRTI och 85 veckor för NNRTI. Medelåldern var 41 år 
(intervall: 24 till 74); 60 % var kaukasiska och 78 % var män. Det genomsnittliga antalet CD4+-celler vid baslinjen var 338 
celler/mm3(intervall: 14 till 1543 celler/mm3) och medelvärdet av HIV-1 RNA i plasma vid baslinjen var 4,4 log10kopior/ml 
(intervall: 2,6 till 5,88 log10kopior/ml).

Behandlingsresultat till och med vecka 48 för behandlingsarmarna atazanavir/ritonavir och lopinavir/
ritonavir presenteras i tabell 17. Atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir var likartade för det primära 
effektutfallsmåttet på tidsgenomsnittlig skillnad i förändring från baslinjen i HIV RNA-nivån . Denna 
studie var inte tillräckligt stor för att nå en definitiv slutsats att atazanavir/ritonavir och lopinavir/
ritonavir är likvärdiga på det sekundära effektmåttet på proportioner under den nedre 
detektionsgränsen för HIV RNA.

Tabell 17: Resultat av behandling till och med vecka 48 i studie AI424-045 (patienter med tidigare
Antiretroviral upplevelse)

atazanavir 300 mg + 
ritonavir 100 mg en gång

dagligen + tenofovir +

1 NRTI

lopinavir/ritonavir
(400/100 mg) två gånger

dagligen + tenofovir +

1 NRTI

Skillnada

(atazanavir-
lopinavir/ritonavir)

Resultat (n=119) (n=118) (CI)
HIV RNA Byte från

Baslinje (log10 kopior/ml)b

− 1,58 − 1,70 + 0,12c

(−0,17, 0,41)

CD4+ Byt från
Baslinje (celler/mm3)d

116 123 − 7
(−67, 52)

Procent av patienter som svarare

HIV RNA <400 kopior/mlb 55 % 57 % - 2,2 %
(−14,8 %, 10,5 %)
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HIV-RNA <50 kopior/mlb 38 % 45 % − 7,1 %
(−19,6 %, 5,4 %)

aTidsgenomsnittlig skillnad till och med vecka 48 för HIV-RNA; Vecka 48 skillnad i HIV RNA procentsatser och
CD4+ genomsnittliga förändringar, atazanavir/ritonavir vs lopinavir/ritonavir; CI = 97,5 % konfidensintervall för förändring av 
HIV-RNA; 95% konfidensintervall annars.

bRoche Amplicor®HIV-1 Monitor™ Assay, testversion 1.5.
cProtokolldefinierat primärt effektmått.
dBaserat på patienter med baslinje och vecka 48 CD4+ cellantal mätningar (atazanavir/ritonavir, n=85;

lopinavir/ritonavir, n=93).
ePatienterna uppnådde och bibehöll bekräftat HIV-1 RNA mindre än 400 kopior/ml (mindre än 50 kopior/ml)

till och med vecka 48.

Inga patienter i atazanavir/ritonavir-behandlingsarmen och tre patienter i lopinavir/ritonavir-
behandlingsarmen upplevde en nystartad CDC kategori C-händelse under studien.

14.3 Pediatriska patienter
Bedömning av farmakokinetiken, säkerheten, tolerabiliteten och effekten av atazanavir baseras på data 
från den öppna, multicenter kliniska prövningen utförd på patienter från 3 månader till 21 år. I denna 
studie fick 193 patienter (86 antiretroviralt naiva och 107 antiretrovirala erfarna) atazanavir en gång 
dagligen, med eller utan ritonavir, i kombination med två NRTI.

Etthundrafem patienter (6 till yngre än 18 år) som behandlats med atazanavirkapselformuleringen, 
med eller utan ritonavir, utvärderades. Med hjälp av en ITT-analys var den totala andelen 
antiretroviralnaiva och erfarna patienter med HIV RNA mindre än 400 kopior/ml vid vecka 96 51 % 
(22/43) respektive 34 % (21/62). Den totala andelen antiretroviralt naiva och erfarna patienter med 
HIV RNA mindre än 50 kopior/ml vid vecka 96 var 47 % (20/43) respektive 24 % (15/62). 
Medianökningen från baslinjen i absolut CD4-antal vid 96 veckors behandling var 335 celler/mm3

hos antiretroviralt naiva patienter och 220 celler/mm3hos antiretroviralt erfarna patienter.

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING
Atazanavir och ritonavir tabletter innehåller 300 mg atazanavir och 100 mg ritonavir. Tabletterna är 
gulfärgade kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ”SVN” på ena sidan och 
släta på andra sidan.

De är förpackade enligt följande:

HDPE-flaskor med 30 tabletter med torkmedel, induktionsförsegling och icke-barnsäkra förslutningar ( NDC 69097- 
633-01 ).

Endosaskar med 100 tabletter innehållande 10 aluminium-aluminiumblisterkort; varje kort rymmer 10 
individuella tabletter ( NDC 69097-633-21 ).

Förvaras under 30°C (86°F).

17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING Se FDA-
godkänd patientmärkning (patientinformation)

Atazanavir och Ritonavir tabletter är inte ett botemedel mot HIV-infektion och patienter kan fortsätta att uppleva det
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sjukdomar associerade med HIV-1-infektion, inklusive opportunistiska infektioner.

Patienter bör rådas att undvika att göra saker som kan sprida HIV-1-infektion till andra.

• Dela inte nålar eller annan injektionsutrustning.
• Dela inte personliga föremål som kan ha blod eller kroppsvätskor på sig, som tandborstar 

och rakblad.
• Ha inte någon form av sex utan skydd.Utöva alltid säker sex genom att använda en latex- eller 

polyuretankondom för att minska risken för sexuell kontakt med sperma, vaginalt sekret eller blod.

• Amma inte.Det är inte känt om Atazanavir och Ritonavir tabletter kan överföras till ditt barn 
i din bröstmjölk och om det kan skada ditt barn. Mammor med HIV-1 bör inte heller amma 
eftersom HIV-1 kan överföras till barnet i bröstmjölk.

Doseringsinstruktioner

Patienterna bör informeras om att ihållande minskningar av plasma HIV RNA har associerats med en minskad 
risk för progression till AIDS och död. Patienter bör förbli under vård av en läkare medan de använder 
Atazanavir och Ritonavir tabletter. Patienter bör rådas att ta Atazanavir och Ritonavir tabletter med mat varje 
dag och ta annan samtidig antiretroviral behandling enligt ordination. Atazanavirsulfat och Ritonavir tabletter 
måste alltid användas i kombination med andra antiretrovirala läkemedel. Patienter ska inte ändra dosen eller 
avbryta behandlingen utan att ha rådfrågat sin läkare. Om en dos av Atazanavir och Ritonavir Tabletter missas, 
ska patienterna ta dosen så snart som möjligt och sedan återgå till sitt normala schema. Men om en dos 
hoppas över bör patienten inte dubbla nästa dos.

Läkemedelsinteraktioner

Atazanavir och Ritonavir tabletter kan interagera med vissa läkemedel; därför bör patienter rådas att 
rapportera till sin läkare användning av andra receptbelagda, receptfria läkemedel eller växtbaserade 
produkter, särskilt johannesört.

Patienter som får en PDE5-hämmare och Atazanavir- och Ritonavir-tabletter bör informeras om att de 
kan löpa en ökad risk för PDE5-hämmarerelaterade biverkningar inklusive hypotoni, synkope, 
synrubbningar och priapism, och bör omedelbart rapportera eventuella symtom till sin läkare.

Patienterna ska informeras om att REVATIO®(sildenafil) (används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni) 
är kontraindicerat med Atazanavir och Ritonavir tabletter och att dosjusteringar är nödvändiga när Atazanavir 
och Ritonavir tabletter används tillsammans med CIALIS®(tadalafil), LEVITRA®(vardenafil), eller VIAGRA®

(sildenafil) (används för att behandla erektil dysfunktion), eller ADCIRCA®(tadalafil) (används för att behandla 
pulmonell arteriell hypertoni).

Om de får östrogenbaserade hormonella preventivmedel kan en dosjustering av det orala 
preventivmedlet behövas, eller ytterligare eller alternativa preventivmedel bör användas under 
behandling med Atazanavir och Ritonavir tabletter.

Hjärtledningsavvikelser

53

Referens-ID: 4173147



Patienterna bör informeras om att Atazanavir och Ritonavir tabletter kan ge förändringar i 
elektrokardiogrammet (t.ex. PR-förlängning). Patienter bör rådfråga sin läkare om de upplever 
symtom som yrsel, yrsel, onormal hjärtrytm eller medvetslöshet.

Utslag

Patienter bör informeras om att milda utslag utan andra symtom har rapporterats vid användning 
av Atazanavir och Ritonavir tabletter. Patienter bör rådas att kontakta sin vårdgivare för att avgöra 
om behandlingen ska fortsätta eller om en alternativ antiretroviral regim ska användas. Det har 
förekommit några rapporter om allvarliga hudreaktioner (t.ex. Stevens-Johnsons syndrom, 
erythema multiforme och giftiga hudutslag). Patienter som utvecklar tecken eller symtom på 
allvarliga hudreaktioner eller överkänslighetsreaktioner (inklusive, men inte begränsat till, svåra 
utslag eller hudutslag som åtföljs av ett eller flera av följande: feber, allmän sjukdomskänsla, 
muskel- eller ledvärk, blåsor, orala lesioner, konjunktivit, ansiktsödem, hepatit, eosinofili, 
granulocytopeni, lymfadenopati,

Hyperbilirubinemi

Patienter bör informeras om att asymtomatiska förhöjningar av indirekt bilirubin har inträffat hos patienter 
som får Atazanavir och Ritonavir tabletter. Detta kan åtföljas av gulfärgning av huden eller ögonvitorna och 
alternativ antiretroviral behandling kan övervägas om patienten har kosmetiska bekymmer.

Fettomfördelning

Patienter bör informeras om att omfördelning eller ackumulering av kroppsfett kan förekomma hos patienter 
som får antiretroviral behandling inklusive proteashämmare och att orsaken till och långsiktiga hälsoeffekter 
av dessa tillstånd inte är kända för närvarande. Det är okänt om långvarig användning av Atazanavir och 
Ritonavir tabletter kommer att resultera i en lägre incidens av lipodystrofi än med andra proteashämmare.

Leverreaktioner

Redan existerande leversjukdom inklusive hepatit B eller C kan förvärras vid användning av Atazanavir och 
Ritonavir tabletter. Detta kan ses som försämring av transaminashöjningar eller leverdekompensation. 
Patienter bör informeras om att deras leverfunktionstester kommer att behöva övervakas noggrant, särskilt 
under de första månaderna av behandlingen och att de bör meddela sin vårdgivare om de utvecklar tecken 
och symtom på förvärrad leversjukdom inklusive aptitlöshet, buksmärtor, gulsot och kliande hud.

Pankreatit

Pankreatit, inklusive några dödsfall, har observerats hos patienter som fått Atazanavir och ritonavir. Dina 
patienter bör informera dig om tecken och symtom (illamående, kräkningar och buksmärtor) som kan 
tyda på pankreatit.

Lipidförhöjningar

Behandling med Atazanavir och Ritonavir tabletter kan resultera i ökningar av koncentrationen av
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totalkolesterol och triglycerider.

Diabetes mellitus/hyperglykemi

Nystart av diabetes eller exacerbation av redan existerande diabetes mellitus och hyperglykemi har 
rapporterats Atazanavir och Ritonavir tabletter. Patienter bör rådas att meddela sin vårdgivare om de utvecklar 
tecken och symtom på diabetes mellitus inklusive frekvent urinering, överdriven törst, extrem hunger eller 
ovanlig viktminskning och/eller förhöjt blodsocker när de tar Atazanavir och Ritonavir tabletter eftersom de 
kan behöva en förändring i sin diabetesbehandling eller ny behandling.

Immunrekonstitutionssyndrom

Immunrekonstitutionssyndrom har rapporterats hos HIV-infekterade patienter som behandlats med antiretroviral 
kombinationsterapi, inklusive atazanavir och ritonavir.

Nephrolithiasis och Choletithiasis

Patienter bör informeras om att njursten och/eller gallsten har rapporterats vid användning av Atazanavir och 
Ritonavir tabletter. Vissa patienter med njursten och/eller gallsten krävde sjukhusvård för ytterligare 
behandling och vissa hade komplikationer. Utsättning av Atazanavir och Ritonavir tabletter kan vara 
nödvändigt som en del av den medicinska behandlingen av dessa biverkningar.

Hemofili
Patienter med hemofili kan uppleva ökad blödning när de behandlas med proteashämmare.

Varning:Andra märken som anges är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare och är inte 
varumärken som tillhör Cipla Limited.

Tillverkad av:
Cipla Ltd.
Tomt nr A – 42 (enhet II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Pinkod: 410 220. 
Indien.

Reviderad:10/2017
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Patientinformation

Atazanavir och Ritonavir Tabletter, 300 mg/100 mg

Läs patientinformationen som medföljer Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg innan du 
börjar använda den och varje gång du får påfyllning. Det kan komma ny information. Denna 
bipacksedel ger en sammanfattning om Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg och 
innehåller inte allt som finns att veta om din medicin. Denna information ersätter inte att prata med din 
vårdgivare om ditt medicinska tillstånd eller din behandling.

Vad är Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg?
Atazanavir och Ritonavir Tabletter, 300 mg/100 mg är ett receptbelagt läkemedel som används 
tillsammans med andra anti-HIV-läkemedel för att behandla personer som är 6 år och äldre och 
som väger minst 35 kg som är infekterade med humant immunbristvirus (HIV). HIV är det virus 
som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Atazanavir och ritonavir är den typ av anti-HIV-
läkemedel som kallas proteashämmare. HIV-infektion förstör CD4+ (T)-celler, som är viktiga för 
immunsystemet. Immunförsvaret hjälper till att bekämpa infektioner. Efter att ett stort antal (T)-
celler förstörts utvecklas AIDS. Atazanavir och ritonavir hjälper till att blockera HIV-proteas, ett 
enzym som behövs för att HIV-viruset ska föröka sig. Atazanavir och ritonavir kan sänka mängden 
HIV-virus i ditt blod, hjälpa din kropp att behålla sin tillgång på CD4+ (T)-celler,

Botar Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg HIV eller AIDS?
Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg botar inte HIV-infektion eller AIDS och du kan fortsätta att 
uppleva sjukdomar associerade med HIV-1-infektion, inklusive opportunistiska infektioner. Du bör vara under 
vård av en läkare när du använder Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg.

Undvik att göra saker som kan sprida HIV-1-infektion.

• Dela inte nålar eller annan injektionsutrustning.
• Dela inte personliga föremål som kan ha blod eller kroppsvätskor på sig, som tandborstar och 

rakblad.
• Ha inte någon form av sex utan skydd.Utöva alltid säker sex genom att använda en latex- eller 

polyuretankondom för att minska risken för sexuell kontakt med sperma, vaginalt sekret eller blod.

Vem ska inte ta Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg?

Ta inte Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg om du:

• tar vissa mediciner(Se "Vilken viktig information bör jag veta om att ta Atazanavir och Ritonavir 
tabletter, 300 mg/100 mg tillsammans med andra läkemedel?") Allvarliga livshotande biverkningar eller 
dödsfall kan inträffa. Innan du tar Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg, berätta för din 
läkare om alla läkemedel du tar eller planerar att ta. Dessa inkluderar andra receptbelagda och 
receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade kosttillskott.

• är allergiska mot atazanavir, ritonavir eller någon av tablettingredienserna.De aktiva ingredienserna är 
atazanavir och ritonavir. Se slutet av denna bipacksedel för en komplett lista över ingredienser i Atazanavir och
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Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg. Berätta för din vårdgivare om du tror att du har haft en allergisk reaktion mot 
någon av dessa ingredienser.

Vad ska jag berätta för min vårdgivare innan jag tar Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 
mg?

Berätta för din vårdgivare:

• Om du är gravid eller planerar att bli gravid.Det är inte känt om Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 
mg/100 mg kan skada ditt ofödda barn. Gravida kvinnor har upplevt allvarliga biverkningar när de tar 
Atazanavir och Ritonavir tabletter tillsammans med andra HIV-läkemedel som kallas nukleosidanaloger. Du 
och din vårdgivare måste bestämma om Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg är rätt för dig. 
Om du har tagit Atazanavir och Ritonavir Tabletter, 300 mg/100 mg under din graviditet, kan din läkare 
eller vårdgivare begära regelbundna besök för att övervaka ditt barns utveckling. Sådana besök kan 
innefatta blodprover och andra diagnostiska tester.

• Efter att ditt barn har fötts,berätta för din vårdgivare om ditt barns hud eller den vita delen av hans/
hennes ögon blir gul.

• Om du ammar. Amma inte.Det är inte känt om atazanavir och ritonavir kan överföras till 
ditt barn i din bröstmjölk och om det kan skada ditt barn. Mammor med HIV-1 bör inte 
heller amma eftersom HIV-1 kan överföras till barnet i bröstmjölk.

• Om du har leverproblem eller är infekterad med hepatit B- eller C-virus.Se "Vilka är de möjliga 
biverkningarna av Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg?"

• Om du har en njursjukdom i slutstadiethanteras med hemodialys.
• Om du har diabetes.Se "Vilka är de möjliga biverkningarna av Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 

mg/100 mg?"
• Om du har hemofili.Se "Vilka är de möjliga biverkningarna av Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 

mg/100 mg?"
• Om du har hjärtproblem.
• Om alla mediciner du tarinklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade 

kosttillskott. Håll en lista över dina mediciner med dig för att visa din vårdgivare. För mer information, se 
"Vilken viktig information bör jag veta om att ta Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg 
tillsammans med andra läkemedel?" och "Vem ska inte ta Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 
mg?" Vissa läkemedel kan orsaka allvarliga biverkningar om de tas tillsammans med Atazanavir och 
Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg.

Hur ska jag ta Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg?

• Ta atazanavir och ritonavir tabletter en gång om dagen exakt enligt din läkares 
anvisningar.

• Ta alltid atazanavir och ritonavir tabletter med mat(en måltid eller mellanmål) för att hjälpa det att fungera bättre. 

Ta atazanavir och ritonavir tabletter vid samma tidpunkt varje dag.

• Tabletterna ska sväljas hela och inte tuggas, krossas eller krossas.
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• Om du tar antacida eller didanosin, ta Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg tablett 2 
timmar före eller 1 timme efter dessa läkemedel.

• Om du tar mediciner mot matsmältningsbesvär,halsbränna,eller sår såsom nizatidin,famotidin
, cimetidin,ranitidin,rabeprazol,esomeprazol,lansoprazol,omeprazol,eller pantoprazol, prata 
med din vårdgivare.

• Ändra inte din dos eller sluta ta Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg 
utan att först prata med din läkare.Det är viktigt att hålla sig under en vårdgivares vård 
medan du tar atazanavir och ritonavir tabletter.

• När din tillgång på Atazanavir och Ritonavir tabletter börjar ta slut på 300 mg/100 mg, 
få mer från din vårdgivare eller apotek. Det är viktigt att inte få slut på atazanavir och 
ritonavir tabletter. Mängden hiv i ditt blod kan öka om läkemedlet stoppas ens en kort tid.

• Om du missar en dos av Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg, ta den så snart som 
möjligt och ta sedan din nästa schemalagda dos vid sin ordinarie tid. Om det däremot är inom 6 timmar 
efter din nästa dos, ta inte den missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid ordinarie tidpunkt. Fördubbla 
inte nästa dos.Det är viktigt att du inte missar några doser av atazanavir ritonavir tablett eller dina 
andra läkemedel mot hiv.

• Om du tar mer än den ordinerade dosen av Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 
mg/100 mg, ring din vårdgivare eller giftcentral direkt eller gå till närmaste 
akutmottagning direkt.

Vilka är de möjliga biverkningarna av Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg?
Följande lista över biverkningar ärintekomplett. Rapportera eventuella nya eller fortsatta 
symtom till din vårdgivare. Om du har frågor om biverkningar, fråga din vårdgivare. Din 
vårdgivare kanske kan hjälpa dig att hantera dessa biverkningar.

Se "Vilken viktig information bör jag veta om att ta Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg 
tillsammans med andra läkemedel?".

Följande biverkningar har rapporterats:
• milda utslag(rodnad och klåda) utan andra symtom förekommer ibland, oftast under de första veckorna efter 

att läkemedlet påbörjats. Utslagen försvinner vanligtvis inom 2 veckor utan någon förändring i behandlingen. 
Berätta för din vårdgivare om utslag uppstår.

• allvarliga utslag:Utslag kan utvecklas i samband med andra symtom som kan vara allvarliga och 
potentiellt orsaka dödsfall.

Om du får utslag med något av följande symtom, sluta använda Atazanavir och Ritonavir 
tabletter, 300 mg/100 mg och ring din vårdgivare omedelbart:

• andnöd
• allmän illamående eller "influensaliknande" symtom

• feber

• muskel- eller ledvärk
• konjunktivit (röda eller inflammerade ögon, som "rosa öga")

• blåsor
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• munsår
• svullnad i ditt ansikte

• gulfärgning av huden eller ögonen.Dessa effekter kan bero på förhöjda bilirubinnivåer i blodet 
(bilirubin tillverkas av levern). Även om dessa effekter kanske inte är skadliga för din lever, hud eller 
ögon, ring din vårdgivare omedelbart om din hud eller den vita delen av dina ögon blir gula.

• en förändring i hur ditt hjärta slår (förändring av hjärtats rytm) eller förändringar i ditt 
hjärtas elektriska aktivitet som kallas PR-förlängning.Ring din vårdgivare omedelbart om du blir 
yr, yr, känner dig svimfärdig eller svimmar och onormal hjärtslag. Dessa kan vara symtom på 
hjärtproblem.

• diabetes och högt blodsocker (hyperglykemi)vissa patienter som tar proteashämmare som atazanavir 
och ritonavir kan få högt blodsocker, utveckla diabetes eller din diabetes kan bli värre. Vissa patienter 
hade diabetes innan de tog proteashämmare medan andra inte gjorde det. Vissa patienter kan behöva 
förändringar i sin diabetesmedicin.

• leversjukdom.leversjukdom inklusive hepatit B eller C, kan din leversjukdom bli värre när du tar 
anti-HIV-läkemedel som atazanavir och ritonavir. Vissa personer som tar ritonavir i kombination med 
andra läkemedel mot hiv har utvecklat leverproblem som kan vara livshotande. Din läkare bör ta 
regelbundna blodprover under din kombinationsbehandling med atazanavir och ritonavir.
Om du har kronisk hepatit B- eller C-infektion bör din läkare kontrollera dina blodprov oftare 
eftersom du har en ökad risk att utveckla leverproblem. Tala om för din läkare om du har något av 
nedanstående tecken och symtom på leverproblem:

- aptitlöshet
- smärta eller ömhet på höger sida under revbenen
- gulfärgning av huden eller ögonvitorna
- kliande hud

• njurstenhar rapporterats hos patienter som tar atazanavir. Om du utvecklar tecken eller symtom på
njursten (smärta i sidan, blod i urinen, smärta när du kissar) berätta omedelbart för din 
vårdgivare.

• gallblåsan störningar(som kan innefatta gallsten och gallblåsinflammation) har rapporterats hos 
patienter som tar atazanavir och ritonavir tabletter. Om du utvecklar tecken eller symtom på gallsten 
(smärta i höger eller mellersta övre delen av magen, feber, illamående och kräkningar, eller 
gulfärgning av hud och ögonvitor), berätta omedelbart för din läkare.

• svullnad av din bukspottkörtel (pankreatit).atazanavir och ritonavir tabletter kan orsaka allvarliga problem 
med bukspottkörteln, vilket kan leda till döden. Tala genast om för din läkare om du har tecken eller symtom på 
pankreatit som:

• Illamående

• Kräkningar

• magsmärtor (buksmärtor).
• vissa patienter med hemofilihar ökade blödningsproblem med proteashämmare som 

atazanavir och ritonavir.
• förändringar i kroppsfett.Dessa förändringar kan innefatta en ökad mängd fett i övre delen av ryggen och 

nacken ("buffelpuckel"), bröstet och runt bålen. Förlust av fett från ben, armar och ansikte kan också inträffa. 
Orsaken och de långsiktiga hälsoeffekterna av dessa tillstånd är inte kända för närvarande.

• immunrekonstitutionssyndrom.Förändringar i ditt immunförsvar kan inträffa när du börjar ta 
HIV-läkemedel. Ditt immunförsvar kan bli starkare och börja bekämpa infektioner som har
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varit gömd i din kropp under lång tid. Ring din läkare omedelbart om du börjar få nya symtom efter 
att du påbörjat din HIV-medicin. Hos vissa patienter med avancerad HIV-infektion (AIDS) och en 
historia av opportunistisk infektion, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner 
uppträda kort efter att anti-HIV-behandling påbörjats.

• Ökning av kolesterol och triglyceridnivåer.Behandling med atazanvir och ritonavir tabletter kan 
öka dina blodnivåer av kolesterol och triglycerider. Din läkare bör ta blodprov innan du påbörjar din 
behandling med atazanvir och ritonavir tabletter och regelbundet för att kontrollera om dina 
kolesterol- och triglycerider har ökat.

• allergiska reaktioner.Ibland kan dessa allergiska reaktioner bli allvarliga och kräver behandling på 
sjukhus. Du bör genast kontakta din läkare om du får utslag. Sluta taAtazanavir och Ritonavir 
Tabletter, 300 mg/100 mgoch få medicinsk hjälp omedelbart om du har något av följande symtom 
på en allvarlig allergisk reaktion:

• problem att andas
• väsande andning

• yrsel eller svimning
• trånghet i halsen eller heshet
• snabba hjärtslag eller bult i bröstet (takykardi)
• svettas
• svullnad av ansikte, läppar eller tunga
• muskel- eller ledvärk
• blåsor eller hudskador
• munsår eller sår

Andra vanliga biverkningar av atazanavir och ritonavir tabletter som tas tillsammans med andra läkemedel mot hiv 
inkluderar illamående; huvudvärk; magont; kräkningar; diarre; depression; feber; yrsel; sömnproblem; domningar, 
stickningar eller sveda i händer eller fötter eller runt läpparna; träningsvärk; känner sig svag eller trött; utslag; och 
smärta i övre och nedre magen (buken).

Vilken viktig information bör jag veta om att ta Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg 
tillsammans med andra läkemedel?

Ta inte Atazanavir och Ritonavir Tabletter, 300 mg/100 mg om du tar följande läkemedel (berätta för 
din vårdgivare om alla läkemedel du tar). Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg kan orsaka 
allvarliga, livshotande biverkningar eller dödsfall när de används tillsammans med dessa läkemedel.

• Ergotläkemedel: dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin och metylergonovin såsom ergotratmaleat och 
andra (används mot migränhuvudvärk).

• Pimozide (används mot Tourettes sjukdom).

• Cisaprid (används för vissa magproblem).
• Triazolam (används mot sömnlöshet).

• Midazolam (används för sedering), när det tas genom munnen.

• Lurasidon
• Amiodaron, dronedaron, flecainde, propafenon eller kinidin
• Colchicin, om du har njur- och/eller leverproblem
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Ta inte följande läkemedel tillsammans med Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg p.g.a.
möjliga allvarliga biverkningar:

• Irinotekan, används mot cancer.

• Indinavir, används för HIV-infektion. Både atazanavir och indinavir orsakar ibland ökade nivåer av 
bilirubin i blodet.

• Kolesterolsänkande läkemedel lovastatin eller simvastatin.

• Alfuzosin, används för att behandla godartad prostataförstoring.

• Sildenafil, används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni.

Ta inte följande läkemedel tillsammans med Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg 
eftersom de kan sänka mängden atazanavir i ditt blod.Detta kan leda till en ökad HIV-viral 
belastning. Resistens mot atazanavir eller korsresistens mot andra HIV-läkemedel kan utvecklas:

• Rifampin (används mot tuberkulos).

• johannesört (Hypericum perforatum), en örtprodukt som säljs som ett kosttillskott, 
eller produkter som innehåller johannesört.

• Nevirapin, används för HIV-infektion.

Följande läkemedel rekommenderas inte tillsammans med Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg:

• Salmeterol och salmeterol med flutikason, används för att behandla astma, emfysem/kronisk obstruktiv 
lungsjukdom även känd som KOL.

• Vorikonazol, används för att behandla svampinfektion.

• Boceprevir, används för att behandla kronisk hepatit C-infektion hos vuxna.

Följande läkemedel kan kräva att din vårdgivare övervakar din behandling noggrannare (för 
vissa läkemedel kan en förändring av dosen eller dosschemat behövas):

• Tadalafil, vardenafil eller sildenafil, används för att behandla erektil dysfunktion. Atazanavir 
kan öka risken för allvarliga biverkningar som kan hända med Tadalafil, vardenafil eller 
sildenafil. Använd inte Tadalafil, vardenafil eller sildenafil medan du tar atazanavir om inte din 
läkare säger till dig att det är okej.

• Tadalafil eller bosentan, används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni.

• Atorvastatin eller rosuvastatin. Det finns en ökad risk för allvarliga biverkningar om du tar atazanavir tillsammans 
med detta kolesterolsänkande läkemedel.

• Läkemedel för onormal hjärtrytm: amiodaron, lidokain, kinidin
• Rifabutin, ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos.

• Bedaquilin
• Buprenorfin eller buprenorfin/naloxon, används för att behandla smärta och beroende av narkotiska smärtstillande medel.

• Bepridil, används mot bröstsmärtor.

• Warfarin.

• Tricykliska antidepressiva medel såsom amitriptylin, desipramin, doxepin, trimipramin, imipramin eller 
protriptylin.
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• Läkemedel för att förhindra avstötning av organtransplantat: ciklosporin, sirolimus eller takrolimus.

• Det antidepressiva medlet trazodon.

• Det antipsykotiska quetiapin.

• Flutikasonpropionat, ges genom näsan eller inhaleras för att behandla allergiska symtom eller astma. Din läkare kan 
välja att inte behålla dig på flutikason.

• Kolkicin, används för att förebygga eller behandla gikt eller för att behandla familjär medelhavsfeber.

Följande läkemedel kan kräva en förändring av dosen eller dosschemat för antingen Atazanavir och Ritonavir 
tabletter, 300 mg/100 mg eller det andra läkemedlet:

• Saquinavir.

• Ritonavir.
• Efavirenz.
• Antacida eller buffrade läkemedel.

• Didanosin.
• Tenofovirdisoproxilfumarat.
• Rifabutin.
• Kalciumkanalblockerare såsom diltiazem, verapamil och andra.
• Klaritromycin.
• Läkemedel mot matsmältningsbesvär, halsbränna eller sår som nizatidin, famotidin, cimetidin eller 

ranitidin.
• Antiepileptiska läkemedel som karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital eller lamotrigin.

Prata med din vårdgivare om att välja en effektiv preventivmetod.Atazanavir och Ritonavir 
tabletter, 300 mg/100 mg kan påverka säkerheten och effektiviteten av hormonella preventivmedel 
som p-piller eller p-plåster. Hormonella preventivmedel förhindrar inte spridningen av hiv till andra.

Kom ihåg:
1. Känn till alla mediciner du tar.
2. Berätta för din vårdgivare om alla läkemedel du tar.
3. Börja inte med ett nytt läkemedel utan att prata med din vårdgivare.

Hur ska jag förvara Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg?
• Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg ska förvaras i rumstemperatur under 30 ºC (86 ºF). Do

inteförvara detta läkemedel på en fuktig plats, såsom ett medicinskåp i badrummet eller nära diskbänken.

• Förvara din medicin i en väl tillsluten behållare.
• Exponering av denna produkt för hög luftfuktighet utanför original- eller USP-liknande täta behållare 

(150 ml eller mindre) i mer än 2 veckor rekommenderas inte.
• Förvara alla mediciner utom räckhåll för barn och husdjur hela tiden. Behåll inte medicin alltså
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inaktuell eller som du inte längre behöver. Kassera oanvända läkemedel genom lokala 
återvinningsprogram när sådana finns eller placera Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 
mg i en oigenkännlig, stängd behållare i hushållssoporna.

Allmän information om Atazanavir och Ritonavir Tabletter, 300 mg/100 mg

Acceptera inte om förseglingen över flasköppningen är bruten eller saknas. Detta läkemedel ordinerades för 
ditt specifika tillstånd. Använd inte Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg för ett annat tillstånd. 
Ge inte Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg till andra personer, även om de har samma 
symtom som du har. Det kan skada dem.Förvara Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg och 
alla läkemedel utom räckhåll för barn och husdjur.

Denna sammanfattning innehåller inte allt som finns att veta om Atazanavir och Ritonavir 
tabletter, 300 mg/100 mg. Läkemedel skrivs ibland ut för tillstånd som inte nämns i 
patientinformationsblad. Kom ihåg att ingen skriftlig sammanfattning kan ersätta noggrann 
diskussion med din vårdgivare. Om du vill ha mer information, prata med din vårdgivare eller gå 
till www.cipla.com eller så kan du ringa 1-866-604-3268.

Vilka är ingredienserna i Atazanavir och Ritonavir tabletter, 300 mg/100 mg?

Aktiv beståndsdel:atazanavir, ritonavir

Inaktiva Ingredienser:vattenfritt dibasiskt kalciumfosfat, kolloidal kiseldioxid, copovidon, 
krospovidon, hypromellos, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, natriumstearylfumarat, 
sorbitanmonolaurat, talk, gul järnoxid. Tabletterna är belagda med en film (opadry II 
85G520033 gul) som är gjord av lecitin, makrogol (polyetylenglykol), hydrolyserad 
polyvinylalkoholdel, talk, titandioxid, gul järnoxid.

Tillverkad av:
Cipla Ltd.
Tomt nr A – 42 (enhet II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Pinkod: 410 220. 
Indien.

Reviderad:10/2017
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