
HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE
Deze hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is om 
ATAZANAVIR EN RITONAVIR TABLETTEN, 300 mg/100 mg veilig en 
effectief te gebruiken. Zie de volledige voorschrijfinformatie voor 
ATAZANAVIR EN RITONAVIR TABLETTEN.

en omvatten anafylaxie, toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson-syndroom, 
bronchospasme en angio-oedeem. Beëindig de behandeling als zich ernstige reacties, 
waaronder huiduitslag, ontwikkelen (5.5)
Hyperbilirubinemie:De meeste patiënten ervaren asymptomatische verhogingen 
van indirect bilirubine, dat reversibel is na stopzetting. Dosering niet verlagen. Als 
een gelijktijdige verhoging van transaminase optreedt, evalueer dan op 
alternatieve etiologieën (5.6)
Totale verhoging van cholesterol en triglyceriden:Controleer voorafgaand aan de 
therapie en periodiek daarna. (5.7)
Nefrolithiase en cholelithiasis hebben:gemeld. Overweeg tijdelijke 
onderbreking of stopzetting (5.8)
Patiënten kunnen nieuwe aanvang of exacerbaties van diabetes mellitus, hyperglykemie 
ontwikkelen (5,9)
Patiënten kunnen het immuunreconstitutiesyndroom ontwikkelen. (5.10) Patiënten 
kunnen herverdeling/ophoping van lichaamsvet ontwikkelen. (5.11) Hemofilie:Spontane 
bloeding kan optreden en aanvullende factor VIII kan nodig zijn (5.12)

ATAZANAVIR en RITONAVIR tabletten, 300 mg/100 mg voor oraal gebruik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK---------------- Atazanavir en ritonavir 
tabletten, 300 mg/100 mg, een combinatie van een proteaseremmer en CYP3A-
remmer, zijn geïndiceerd voor gebruik in combinatie met andere antiretrovirale 
middelen voor de behandeling van HIV-1-infectie (1)

- - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE------------ Neem 
Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg in met voedsel.

• Volwassenen en pediatrische patiënten (minstens 6 jaar en met een gewicht van 
35 kg):Atazanavir en Ritonavir Tablet, 300 mg/100 mg eenmaal daags met voedsel. 
(2.1)

• Zwangerschap:Atazanavir en Ritonavir Tablet, 300 mg/100 mg eenmaal 
daags met voedsel, met dosisaanpassingen voor sommige gelijktijdig 
gebruikte medicijnen. (2.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES-------------------- Atazanavir: De 
meest voorkomende bijwerkingen (groter dan of gelijk aan 2%) zijn misselijkheid, 
geelzucht/sclerale icterus, huiduitslag, hoofdpijn, buikpijn, braken, slapeloosheid, 
perifere neurologische symptomen, duizeligheid, spierpijn, diarree, depressie en 
koorts. (6.1, 6.2)
Ritonavir: De meest voorkomende bijwerkingen waren gastro-intestinaal 
(inclusief diarree, misselijkheid, braken, buikpijn (boven en onder)), 
neurologische stoornissen (inclusief paresthesie en orale paresthesie), 
huiduitslag en vermoeidheid/asthenie (6.1).

- - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN-----------
Tablet: 300 mg atazanavir (overeenkomend met 341,7 mg atazanavirsulfaat) en 100 
mg ritonavir (3)

Om VERMOEDELIJKE ONGEWENSTE REACTIES te melden, neemt u contact op met 
CIPLA op 1-866-604-3268 of FDA op 1-800-FDA-1088 of www.fda.gov/medwatch.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES-------------------

Atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg zijn gecontra-indiceerd bij 
patiënten met bekende overgevoeligheid (bijv. erythema multiforme, toxische 
huiduitslag of Stevens-Johnson-syndroom) voor een van de bestanddelen van dit 
product. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRUG-INTERACTIES------------------ Gelijktijdige toediening van 
Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg kan de concentratie van andere 
geneesmiddelen veranderen en andere geneesmiddelen kunnen de concentratie van 
atazanavir, ritonavir veranderen. De mogelijke geneesmiddelinteracties moeten vóór en 
tijdens de therapie worden overwogen (4, 5.1, 7, 12.3)

Gelijktijdige toediening met alfuzosine, triazolam, oraal toegediend midazolam, 
moederkorenderivaten, rifampicine, irinotecan, lurasidon, lovastatine, simvastatine, 
indinavir, cisapride, pimozide, sint-janskruid en sildenafil indien gedoseerd als 
REVATIO®. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES------------ Zwangerschap:Beschikbare 
gegevens bij mensen en dieren suggereren dat atazanavir het risico op ernstige 
geboorteafwijkingen in het algemeen niet verhoogt in vergelijking met het 
achtergrondpercentage. (8.1)
Borstvoeding:Borstvoeding wordt niet aanbevolen. (8.2) 
Hepatitis B of C co-infectie: Monitor leverenzymen (5.3)
Nierfunctiestoornis:Niet gebruiken bij eerder behandelde patiënten met nierziekte in 
het eindstadium die worden behandeld met hemodialyse (2,3; 8,6)
Leverfunctiestoornis:niet aanbevolen voor patiënten met een verminderde 
leverfunctie (2,4, 8,8)

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

Hartgeleidingsafwijkingen:Bij sommige patiënten kan een verlenging van het PR-interval 
optreden. Wees voorzichtig bij patiënten met een reeds bestaande aandoening van het 
geleidingssysteem of bij toediening met andere geneesmiddelen die het PR-interval kunnen 
verlengen (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3)
Levertoxiciteit:Er zijn doden gevallen. Controleer de leverfunctie voor en tijdens 
de behandeling, vooral bij patiënten met een onderliggende leverziekte, 
waaronder hepatitis B en hepatitis C, of   duidelijke transaminaseverhogingen 
(5,3, 6,3, 6,4, 8,8)
Pancreatitis:Er zijn doden gevallen; therapie opschorten zoals klinisch 
aangewezen (5.4)
Allergische reacties/overgevoeligheid:Allergische reacties zijn gemeld

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

1 INDICATIES EN GEBRUIK

Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg zijn geïndiceerd in combinatie met andere antiretrovirale 
middelen voor de behandeling van HIV-1-infectie.

Gebruiksbeperkingen:

• Het gebruik van atazanavir/ritonavir bij eerder behandelde patiënten moet worden bepaald door het aantal primaire 
substituties van primaire proteaseremmerresistentie bij baseline [zieMicrobiologie (12.4)].

2 DOSERING EN TOEDIENING 

Algemene doseringsaanbevelingen:

• Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg moeten met voedsel worden ingenomen.

• Bij gelijktijdige toediening met H2-receptorantagonisten of protonpompremmers, kan dosisscheiding 
nodig zijn.

• Bij gelijktijdige toediening met didanosine-gebufferde of maagsapresistente formuleringen, Atazanavir en 
Ritonavir Tabletten, dient 300 mg/100 mg (met voedsel) 2 uur vóór of 1 uur na didanosine te worden 
gegeven.

2.1 Aanbevolen dosering

Volwassenen en pediatrische patiënten (minstens 6 jaar en met een gewicht van 35 kg): De aanbevolen dosering is één tablet per 
dag ingenomen met voedsel.

2.2 Zwangerschap

Dosering tijdens de zwangerschap en de periode na de bevalling:

• Het mag alleen worden toegediend aan zwangere vrouwen met hiv-1-stammen die gevoelig zijn voor atazanavir, 
een bestanddeel van atazanavir en ritonavir-tabletten.
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• Niet aanbevolen voor reeds eerder behandelde zwangere vrouwen tijdens het tweede of derde trimester, 
indien gelijktijdig toegediend met ofwel een H2-receptorantagonist of tenofovir omdat hogere doses 
atazanavir nodig zijn. Er zijn onvoldoende gegevens om een   dosis atazanavir aan te bevelen voor gebruik 
met zowel een H2-receptorantagonist en tenofovir bij reeds eerder behandelde zwangere vrouwen.

• Er is geen dosisaanpassing nodig voor postpartumpatiënten. Patiënten moeten echter nauwlettend worden 
gecontroleerd op bijwerkingen omdat de blootstelling aan atazanavir, een bestanddeel van atazanavir en 
ritonavirtabletten, hoger kan zijn gedurende de eerste 2 maanden na de bevalling. [Zie Gebruik bij specifieke 
populaties (8.1) en Klinische farmacologie (12.3).]

2.3 Nierfunctiestoornis

Behandelingsnaïeve patiënten:
Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met nierinsufficiëntie, inclusief behandelingsnaïeve patiënten met nierziekte in het 
eindstadium die worden behandeld met hemodialyse.

Behandeling-ervaren patiënten:
Atazanavir en Ritonavir-tabletten mogen niet worden toegediend aan eerder met hiv behandelde patiënten met nierziekte in 
het eindstadium die worden behandeld met hemodialyse. [Zie Gebruik bij specifieke populaties (8.7)]. Er is geen 
dosisaanpassing nodig voor andere eerder behandelde patiënten met nierfunctiestoornis.

2.4 Leverfunctiestoornis

Atazanavir en ritonavir tabletten worden niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis, 
omdat atazanavir met ritonavir niet is onderzocht bij die populatie. [ZienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
(5.3) en gebruik bij specifieke populaties (8.8)].

3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

Atazanavir en ritonavir tabletten bevatten 300 mg atazanavir (overeenkomend met 341,7 mg atazanavirsulfaat) en 
100 mg ritonavir. De tabletten zijn geelgekleurde capsulevormige, biconvexe, filmomhulde tabletten met de inscriptie 
“SVN” aan de ene kant en glad aan de andere kant.

4 CONTRA-INDICATIES

Atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg zijn gecontra-indiceerd:

• bij patiënten met bekende overgevoeligheid (bijv. erythema multiforme, toxische huiduitslag of Stevens-
Johnson-syndroom) voor een van de bestanddelen van dit product.

• bij gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die voor de klaring in hoge mate afhankelijk zijn van CYP3A of UGT1A1 en 
waarbij verhoogde plasmaconcentraties gepaard gaan met ernstige en/of levensbedreigende voorvallen. Deze en andere 
gecontra-indiceerde geneesmiddelen staan   vermeld in tabel 1.

• bij gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die CYP3A sterk induceren en kunnen leiden tot een lagere blootstelling aan en 

verlies van werkzaamheid van atazanavir (zie tabel 1).
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Tabel 1: Geneesmiddelen die gecontra-indiceerd zijn voor atazanavir en ritonavir-tabletten
Geneesmiddelen binnen de klas die 

gecontra-indiceerd zijn bij:

atazanavirMedicijnklasse Klinische opmerking

Alfa 1-adrenoreceptor
Antagonist

alfuzosine Potentieel voor verhoogde alfuzosineconcentraties, 
wat kan leiden tot hypotensie.

anti-angineuze ranolazine Potentieel voor ernstige en/of levensbedreigende 
reacties.

antiaritmica Amiodaron, dronedaron, 
flecaïnide, propafenon, 
kinidine

Potentieel voor hartritmestoornissen

Anti-jicht Colchicinea Potentieel voor ernstige en/of levensbedreigende 
reacties bij patiënten met nier- en/of 
leverfunctiestoornis

Antimycobacteriële middelen rifampicijn Rifampicine verlaagt de plasmaconcentraties van 
atazanavir aanzienlijk, wat kan leiden tot verlies van 
therapeutisch effect en ontwikkeling van resistentie.

antineoplastische middelen irinotecan Atazanavir remt UGT1A1 en kan interfereren met het 
metabolisme van irinotecan, wat resulteert in 
verhoogde irinotecan-toxiciteiten.

antipsychotica lurasidon Potentieel voor ernstige en/of levensbedreigende 
reacties indien toegediend met atazanavir en 
ritonavir.

Pimozide Potentieel voor ernstige en/of levensbedreigende 
reacties zoals hartritmestoornissen.

Benzodiazepinen Triazolam, oraal toegediend 
midazolam

Triazolam en oraal toegediend midazolam worden 
uitgebreid gemetaboliseerd door CYP3A4.
Gelijktijdige toediening van triazolam of oraal toegediende 
midazolam met atazanavir kan een sterke verhoging van de 
concentratie van deze benzodiazepinen veroorzaken. 
Potentieel voor ernstige en/of levensbedreigende 
gebeurtenissen zoals langdurige of verhoogde sedatie of 
ademhalingsdepressie.

Moederkorenderivaten dihydro-ergotamine,
ergotamine, ergonovine, 
methylergonovine

Potentieel voor ernstige en/of levensbedreigende 
voorvallen zoals acute ergottoxiciteit die wordt gekenmerkt 
door perifeer vasospasme en ischemie van de extremiteiten 
en andere weefsels.

GI Motiliteit Agent Cisapride Potentieel voor ernstige en/of levensbedreigende 
reacties zoals hartritmestoornissen.

Kruidenproducten Sint-janskruid (Hypericum 
perforatum)

Kan leiden tot verlies van virologische respons en mogelijke 
resistentie tegen atazanavir en ritonavir.

HMG-CoA-reductase
remmers

Lovastatine, simvastatine Potentieel voor ernstige reacties zoals myopathie 
inclusief rabdomyolyse.

PDE5-remmer Sildenafilbwanneer gebruikt voor de 
behandeling van pulmonale
arteriële hypertensie

A Potentieel voor met sildenafil gerelateerde 
bijwerkingen (waaronder visuele stoornissen, 
hypotensie, priapisme en syncope).

Proteaseremmers Indinavir Zowel atazanavir als indinavir zijn geassocieerd met:

4

Referentie-ID: 4173147



indirecte (ongeconjugeerde) hyperbilirubinemie.

Kalmerend/hypnotica Oraal midazolam, triazolam Langdurige of verhoogde sedatie of 
ademhalingsdepressie.

aZienGeneesmiddelinteracties, tabel 8 (7)voor doses colchicine bij patiënten met een normale lever- en 
nierfunctie.
bZienGeneesmiddelinteracties, tabel 8 (7)voor gelijktijdige toediening van sildenafil indien gedoseerd voor erectiestoornissen.

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.1 Geneesmiddelinteracties

Atazanavir
Zie Tabel 1 voor een lijst van geneesmiddelen die gecontra-indiceerd zijn voor gebruik met atazanavir vanwege 
mogelijk levensbedreigende bijwerkingen, significante geneesmiddelinteracties of verlies van virologische activiteit 
[Zie Contra-indicaties (4)]. Raadpleeg Tabel 8 voor vastgestelde en andere potentieel significante 
geneesmiddelinteracties [zieGeneesmiddelinteracties (7.3)].

5.2 Hartgeleidingsafwijkingen/verlenging van het PR-interval

Atazanavir
Het is aangetoond dat atazanavir bij sommige patiënten het PR-interval van het elektrocardiogram verlengt. Bij gezonde 
vrijwilligers en bij patiënten waren afwijkingen in atrioventriculaire (AV) geleiding asymptomatisch en over het algemeen 
beperkt tot eerstegraads AV-blok. Er zijn meldingen geweest van tweedegraads AV-blok en andere geleidingsafwijkingen 
[zieBijwerkingen (6.4)enOverdosering (10)]. In klinische onderzoeken met elektrocardiogrammen werd asymptomatisch 
eerstegraads AV-blok waargenomen bij 5,9% van de met atazanavir behandelde patiënten (n=920), 5,2% van de met 
lopinavir/ritonavir behandelde patiënten (n=252), 10,4% van de met nelfinavir behandelde patiënten ( n=48), en 3,0% van de 
met efavirenz behandelde patiënten (n=329). In onderzoek AI424-045 werd asymptomatisch eerstegraads AV-blok 
waargenomen bij 5% (6/118) van de met atazanavir/ritonavir behandelde patiënten en 5% (6/116) van de met lopinavir/
ritonavir behandelde patiënten die tijdens het onderzoek elektrocardiogrammetingen hadden ondergaan. Vanwege 
beperkte klinische ervaring bij patiënten met een reeds bestaande aandoening van het geleidingssysteem (bijv. een 
uitgesproken eerstegraads AV-blok of tweede- of derdegraads AV-blok), dient atazanavir met voorzichtigheid te worden 
gebruikt bij deze patiënten. [ZienKlinische farmacologie (12.2)].

Ritonavir
Ritonavir verlengt het PR-interval bij sommige patiënten. Gevallen van tweede- of derdegraads 
atrioventriculair blok zijn gemeld bij patiënten.

Ritonavir dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een onderliggende structurele hartziekte, reeds bestaande 
afwijkingen van het geleidingssysteem, ischemische hartziekte, cardiomyopathieën, aangezien deze patiënten een verhoogd risico 
kunnen lopen op het ontwikkelen van afwijkingen in de hartgeleiding.

De impact op het PR-interval van gelijktijdige toediening van ritonavir met andere geneesmiddelen die het PR-interval 
verlengen (inclusief calciumkanaalblokkers, bèta-adrenerge blokkers, digoxine en atazanavir) is niet onderzocht. 
Dientengevolge moet gelijktijdige toediening van ritonavir met deze geneesmiddelen met voorzichtigheid gebeuren, vooral 
met die geneesmiddelen die door CYP3A worden gemetaboliseerd. Klinische controle wordt aanbevolen.

5.3 Levertoxiciteit/leverreacties 
Atazanavir
Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van atazanavir aan patiënten met een leverfunctiestoornis, omdat de 
concentraties van atazanavir verhoogd kunnen worden. Patiënten met onderliggende hepatitis B- of C-virusinfecties of 
duidelijke verhogingen van transaminasen vóór de behandeling kunnen een verhoogd risico lopen om verdere
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transaminaseverhogingen of leverdecompensatie. Bij deze patiënten dienen leverlaboratoriumtests te worden 
uitgevoerd voordat de behandeling met atazanavir wordt gestart en tijdens de behandeling [ZieBijwerkingen (6.3) en
Gebruik bij specifieke populaties (8.8)].

Ritonavir
Verhoogde levertransaminasewaarden van meer dan 5 keer de bovengrens van normaal, klinische hepatitis en 
geelzucht zijn opgetreden bij patiënten die ritonavir alleen of in combinatie met andere antiretrovirale 
geneesmiddelen kregen. Er kan een verhoogd risico zijn op transaminaseverhogingen bij patiënten met 
onderliggende hepatitis B of C. Daarom is voorzichtigheid geboden bij toediening van ritonavir aan patiënten met 
reeds bestaande leveraandoeningen, leverenzymafwijkingen of hepatitis. Bij deze patiënten moet een verhoogde 
AST/ALAT-controle worden overwogen, vooral tijdens de eerste drie maanden van de behandeling met ritonavir 
(zieGebruik bij specifieke populaties (8.8)].

Er zijn klinische meldingen geweest van leverfunctiestoornissen, waaronder enkele gevallen met dodelijke afloop. Deze zijn over 
het algemeen opgetreden bij patiënten die gelijktijdig meerdere geneesmiddelen gebruikten en/of bij gevorderde aids.

5.4 Pancreatitis
Pancreatitis is waargenomen bij patiënten die met ritonavir werden behandeld, inclusief degenen die 
hypertriglyceridemie ontwikkelden. In sommige gevallen zijn dodelijke slachtoffers waargenomen. Patiënten met 
gevorderde HIV-ziekte lopen mogelijk een verhoogd risico op verhoogde triglyceriden en pancreatitis [zie:
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)]. Pancreatitis moet worden overwogen als klinische symptomen 
(misselijkheid, braken, buikpijn) of afwijkingen in laboratoriumwaarden (zoals verhoogde serumlipase- of 
amylasewaarden) die wijzen op pancreatitis, optreden. Patiënten die deze tekenen of symptomen vertonen, moeten 
worden geëvalueerd en de behandeling met ritonavir moet worden stopgezet als de diagnose pancreatitis wordt gesteld.

5.5 Allergische reacties/overgevoeligheid/uitslag 
Atazanavir
In gecontroleerde klinische onderzoeken trad huiduitslag (alle graden, ongeacht de causaliteit) op bij ongeveer 20% van de 
patiënten die met atazanavir werden behandeld. De mediane tijd tot het optreden van huiduitslag was in klinische onderzoeken 
7,3 weken en de mediane duur van huiduitslag was 1,4 weken. Huiduitslag was over het algemeen milde tot matige 
maculopapulaire huiduitslag. Tijdens de behandeling optredende bijwerkingen van matige of ernstige huiduitslag (die optreden 
met een frequentie van meer dan of gelijk aan 2%) worden gepresenteerd voor de individuele klinische onderzoeken [zie
Bijwerkingen (6.1)]. De dosering met atazanavir werd vaak zonder onderbreking voortgezet bij patiënten die huiduitslag 
ontwikkelden. Het stopzettingspercentage voor huiduitslag in klinische onderzoeken was minder dan 1%. Atazanavir moet 
worden gestaakt als zich ernstige huiduitslag ontwikkelt. Gevallen van Stevens-Johnson-syndroom, erythema multiforme en 
toxische huiduitslag, waaronder geneesmiddeluitslag, eosinofilie en systemische symptomen (DRESS)-syndroom, zijn gemeld bij 
patiënten die atazanavir kregen [zieContra-indicaties (4)].

Ritonavir
Allergische reacties, waaronder urticaria, milde huiduitslag, bronchospasme en angio-oedeem zijn gemeld 
met ritonavir. Gevallen van anafylaxie, toxische epidermale necrolyse (TEN) en Stevens-Johnson-syndroom 
zijn ook gemeld. Stop de behandeling als zich ernstige reacties ontwikkelen.

5.6 Hyperbilirubinemie
De meeste patiënten die atazanavir gebruiken, ervaren asymptomatische verhogingen van indirect (ongeconjugeerd) bilirubine, 
gerelateerd aan remming van UDP-glucuronosyltransferase (UGT). Deze hyperbilirubinemie is reversibel na stopzetting van 
atazanavir. Verhogingen van levertransaminase die optreden bij hyperbilirubinemie moeten worden beoordeeld op alternatieve 
etiologieën. Er zijn geen veiligheidsgegevens op de lange termijn beschikbaar voor patiënten die aanhoudende verhogingen van het 
totale bilirubine van meer dan 5 keer de ULN ervaren. Alternatieve antiretrovirale therapie voor atazanavir kan worden overwogen 
als geelzucht of sclerale icterus geassocieerd met bilirubineverhogingen cosmetische problemen met zich meebrengt voor 
patiënten. Dosisverlaging van atazanavir wordt niet aanbevolen aangezien langdurige
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werkzaamheid van verlaagde doses is niet vastgesteld [Zie:Bijwerkingen (6.1, 6.2)].

5.7 Lipidestoornissen
Behandeling met ritonavir-therapie alleen of in combinatie met saquinavir heeft geleid tot aanzienlijke verhogingen van de 
concentratie van totaal cholesterol en triglyceriden [zieBijwerkingen (6.1)]. Tests op triglyceriden en cholesterol moeten 
worden uitgevoerd voordat de behandeling met ritonavir wordt gestart en met periodieke tussenpozen tijdens de 
behandeling. Lipidenaandoeningen moeten worden behandeld zoals klinisch aangewezen, rekening houdend met 
mogelijke geneesmiddelinteracties met ritonavir
en HMG CoA-reductaseremmers [zieContra-indicaties (4)enGeneesmiddelinteracties (7)].

5.8 Nefrolithiase en cholelithiasis
Er zijn gevallen van nefrolithiase gemeld bij met hiv geïnfecteerde patiënten die werden behandeld met atazanavir. Sommige 
patiënten moesten worden opgenomen in het ziekenhuis voor aanvullende behandeling en sommige hadden complicaties. Omdat 
deze voorvallen vrijwillig werden gemeld tijdens de klinische praktijk, kunnen schattingen van de frequentie niet worden gemaakt. 
Als tekenen of symptomen van nefrolithiase en/of cholelithiasis optreden, kan tijdelijke onderbreking of stopzetting van de therapie 
worden overwogen [ZieBijwerkingen (6.4)].

5.9 Risico op ernstige bijwerkingen als gevolg van geneesmiddelinteracties
Het starten van atazanavir met ritonavir, een CYP3A-remmer, bij patiënten die medicijnen krijgen die door CYP3A worden 
gemetaboliseerd of het starten van medicijnen die worden gemetaboliseerd door CYP3A bij patiënten die al atazanavir met 
ritonavir krijgen, kan de plasmaconcentraties van medicijnen die door CYP3A worden gemetaboliseerd, verhogen. Het starten van 
geneesmiddelen die CYP3A remmen of induceren, kan respectievelijk de concentraties van atazanavir met ritonavir verhogen of 
verlagen. Deze interacties kunnen leiden tot:

• klinisch significante bijwerkingen, die mogelijk kunnen leiden tot ernstige, levensbedreigende of fatale voorvallen 

door grotere blootstelling aan gelijktijdige medicatie.

• klinisch significante bijwerkingen van grotere blootstellingen aan atazanavir met ritonavir.

• verlies van therapeutisch effect van atazanavir met ritonavir en mogelijke ontwikkeling van resistentie.

Zie Tabel 8 voor stappen om deze mogelijke en bekende significante geneesmiddelinteracties te voorkomen of te beheersen, 
inclusief doseringsaanbevelingen[zie Geneesmiddelinteracties (7.3)]. Overweeg de mogelijkheid van geneesmiddelinteracties 
voorafgaand aan en tijdens de behandeling met atazanavir/ritonavir; gelijktijdige medicatie beoordelen tijdens de 
behandeling met atazanavir/ritonavir; en controleer op de bijwerkingen die verband houden met de gelijktijdige medicatie[zie 
contra-indicaties (4) en geneesmiddelinteracties (7)].

5.10 Diabetes mellitus/hyperglykemie
Nieuw optredende diabetes mellitus, verergering van reeds bestaande diabetes mellitus en hyperglykemie zijn 
gemeld bij met HIV geïnfecteerde patiënten die een behandeling met proteaseremmers kregen, waaronder 
atazanavir en ritonavir. Bij sommige patiënten was het starten of aanpassen van de dosis insuline of orale 
bloedglucoseverlagende middelen nodig voor de behandeling van deze voorvallen. In sommige gevallen is 
diabetische ketoacidose opgetreden. Bij die patiënten die stopten met de behandeling met proteaseremmers, bleef 
hyperglykemie in sommige gevallen bestaan. Omdat deze voorvallen vrijwillig zijn gemeld tijdens de klinische 
praktijk, kan de frequentie niet worden geschat en is er geen causaal verband tussen de behandeling met 
proteaseremmers en deze voorvallen vastgesteld. Overweeg controle op hyperglykemie, nieuwe diabetes mellitus of 
een verergering van diabetes mellitus [Zie Bijwerkingen (6.4)].

5.11 Immuunreconstitutiesyndroom
Immuunreconstitutiesyndroom is gemeld bij met HIV geïnfecteerde patiënten die werden behandeld met 
antiretrovirale combinatietherapie, waaronder atazanavir en ritonavir. Tijdens de beginfase van een antiretrovirale 
combinatiebehandeling kunnen patiënten bij wie het immuunsysteem reageert, een ontstekings
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reactie op indolente of resterende opportunistische infecties (zoalsMycobacterium aviuminfectie, 
cytomegalovirus,Pneumocystis jirovecilongontsteking of tuberculose), die verdere evaluatie en behandeling 
noodzakelijk kan maken.

Van auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves, polymyositis en Guillain-Barré-syndroom) is ook 
gemeld dat ze optreden in de setting van immuunreconstitutie, maar de tijd tot het begin is variabeler en 
kan vele maanden na het begin van de behandeling optreden.

5.12 Herverdeling van vet
Herverdeling/ophoping van lichaamsvet, waaronder centrale obesitas, vergroting van het dorsocervicale vet (buffalo 
hump), perifere aderlating, gezichtsverlies, borstvergroting en "cushingoïde verschijning" zijn waargenomen bij 
patiënten die antiretrovirale therapie kregen. Het mechanisme en de langetermijngevolgen van deze gebeurtenissen 
zijn momenteel niet bekend. Een causaal verband is niet vastgesteld.

5.13 Hemofilie
Er zijn meldingen geweest van toegenomen bloedingen, waaronder spontane huidhematomen en hemartrose, bij 
patiënten met hemofilie type A en B die werden behandeld met proteaseremmers, waaronder atazanavir en 
ritonavir. Bij sommige patiënten werd extra factor VIII gegeven. In meer dan de helft van de gemelde gevallen werd 
de behandeling met proteaseremmers voortgezet of hervat. Een causaal verband tussen behandeling met 
proteaseremmers en deze gebeurtenissen is niet vastgesteld.

5.14 Weerstand/Dwarsweerstand
Verschillende gradaties van kruisresistentie tussen proteaseremmers, waaronder atazanavir en ritonavir, zijn 
waargenomen. Resistentie tegen atazanavir sluit mogelijk het daaropvolgende gebruik van andere proteaseremmers 
niet uit [Zie:Klinische farmacologie (12.4)].

5.15 Laboratoriumtests
Van ritonavir is aangetoond dat het de triglyceriden, cholesterol, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK en urinezuur verhoogt. Er 
moeten geschikte laboratoriumtests worden uitgevoerd voordat de ritonavirtherapie wordt gestart en met periodieke 
tussenpozen, of als er klinische tekenen of symptomen optreden tijdens de therapie.

6
De volgende bijwerkingen worden in meer detail besproken in andere secties van de etikettering.
• Geneesmiddelinteracties [ZieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)]

• Hartgeleidingsafwijkingen/verlenging van het PR-interval [ZieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)]
• Allergische reacties/Overgevoeligheid/Rash [ZieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.5)]
• Hepatotoxiciteit/leverreacties [ZieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.3)]
• Hyperbilirubinemie [ZieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)]

• Nefrolithiasis en cholelithiasis [ZieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.8)]
• Pancreatitis [ZieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.4)]

ONGEWENSTE REACTIES

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel 

zijn waargenomen niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen mogelijk niet overeen met de 

percentages die in de praktijk worden waargenomen.

6.1 Klinische proefervaring bij volwassenen

Bijwerkingen bij behandelingsnaïeve volwassen patiënten
Het veiligheidsprofiel van atazanavir bij nog niet eerder behandelde volwassenen is gebaseerd op 1625 met hiv-1 geïnfecteerde patiënten in 

klinische onderzoeken. 536 patiënten kregen atazanavir 300 mg met ritonavir 100 mg.
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De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, geelzucht/sclera icterus en huiduitslag.

Geselecteerde klinische bijwerkingen van matige of ernstige intensiteit, gemeld bij meer dan of gelijk aan 2% van de 
behandelingsnaïeve patiënten die een combinatietherapie kregen, waaronder Atazanavir 300 mg met ritonavir 100 mg, 
worden weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2: Geselecteerde behandeling-opkomende bijwerkingenavan matige of ernstige intensiteit Gerapporteerd bij 
meer dan of gelijk aan 2% van de niet eerder behandelde volwassen patiënten,bStudie AI424-138

96 wekenc 96 wekenc

Atazanavir 300 mg met ritonavir 100 
mg (eenmaal daags) en tenofovir

met emtricitabined

lopinavir 400 mg met ritonavir
100 mg (tweemaal daags) en 

tenofovir met emtricitabined

(n=441) (n=437)

Spijsverteringsstelsel

Misselijkheid 4% 8%
Geelzucht/sclerale icterus 5% *
Diarree 2% 12%

Huid en aanhangsels

Uitslag 3% 2%
* Geen gerapporteerd in deze behandelarm.
aOmvat gebeurtenissen met een mogelijk, waarschijnlijk, zeker of onbekend verband met het behandelingsregime.
bGebaseerd op het regime dat atazanavir bevat.
cMediane tijd op therapie.
dAls vaste-dosiscombinatie: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine eenmaal daags.

Bijwerkingen bij door behandeling ervaren volwassen patiënten
Het veiligheidsprofiel van atazanavir bij eerder behandelde volwassenen is gebaseerd op 119 met hiv-1 geïnfecteerde patiënten in klinische 

onderzoeken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn geelzucht/sclerale icterus en myalgie.

Geselecteerde klinische bijwerkingen met een matige of ernstige intensiteit die zijn gemeld bij meer dan of gelijk aan 2% 
van de eerder behandelde patiënten die Atazanavir/ritonavir kregen, worden weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3: Geselecteerde behandeling-opkomende bijwerkingenavan matige of ernstige intensiteit
Gerapporteerd bij meer dan of gelijk aan 2% van de door volwassenen behandelde patiënten,b

Studie AI424-045

48 wekenc

atazanavir/ritonavir 300/100 mg
eenmaal daags + tenofovir + NRTI

48 wekenc

lopinavir/ritonavir 400/100 mg
tweemaal daagsd+ tenofovir +

NRTI
(n=19) (n=18)
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Lichaam als geheel

Koorts 2% *
Spijsverteringsstelsel

Geelzucht/sclerale icterus 9% *
Diarree 3% 11%
Misselijkheid 3% 2%

Zenuwstelsel
Depressie 2% <1%

Musculoskeletaal systeem

Spierpijn 4% *
* Geen gerapporteerd in deze behandelarm.
aOmvat gebeurtenissen met een mogelijk, waarschijnlijk, zeker of onbekend verband met het behandelingsregime.
bGebaseerd op het regime dat atazanavir bevat.
cMediane tijd op therapie.

Laboratoriumafwijkingen bij behandelingsnaïeve patiënten
De percentages volwassen, nog niet eerder behandelde patiënten die werden behandeld met combinatietherapie inclusief 
atazanavir 300 mg met ritonavir 100 mg met laboratoriumafwijkingen van graad 3 tot 4 worden weergegeven in tabel 4.

Tabel 4: Graad 3 tot 4 laboratoriumafwijkingen Gerapporteerd bij meer dan of gelijk aan 2% van de volwassenen

Behandeling-naïeve patiënten,aStudie AI424-138

96 wekenbatazanavir 300 mg 
met ritonavir 100 mg (eenmaal

dagelijks) en tenofovir met
emtricitabined

(n=441)

96 wekenb

lopinavir 400 mg
met ritonavir 100 mg 

(tweemaal daags) en tenofovir
met emtricitabined

(n=437)Variabele Begrenzingc

Chemie Hoog

SGOT/AST ≥5.1 x ULN 3% 1%
SGPT/ALT ≥5.1 x ULN 3% 2%
Totaal bilirubine ≥2.6 x ULN 44% <1%
lipase ≥2.1 x ULN 2% 2%
Creatine Kinase ≥5.1 x ULN 8% 7%
Totale cholesterol ≥240 mg/dL 11% 25%

hematologie Laag
Neutrofielen <750 cellen/mm3 5% 2%

aGebaseerd op het regime dat atazanavir bevat.
bMediane tijd op therapie.
cULN = bovengrens van normaal.
dAls vaste-dosiscombinatie: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine eenmaal daags.

Laboratoriumafwijkingen bij eerder behandelde patiënten
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De percentages volwassen eerder behandelde patiënten die werden behandeld met combinatietherapie inclusief 
atazanavir/ritonavir met graad 3 tot 4 laboratoriumafwijkingen worden weergegeven in tabel 5.

Tabel 5: Graad 3 tot 4 laboratoriumafwijkingen Gerapporteerd bij meer dan of gelijk aan 2% van de volwassen met 
behandeling ervaren patiënten, onderzoek AI424-045a

48 wekenb

atazanavir/ritonavir
300/100 mg eenmaal daags

+ tenofovir + NRTI

48 wekenb

lopinavir/ritonavir
400/100 mg tweemaal

dagelijksd+ tenofovir +
NRTI

Variabele Begrenzingc (n=19) (n=18)
Chemie Hoog

SGOT/AST ≥5.1 x ULN 3% 3%
SGPT/ALT ≥5.1 x ULN 4% 3%
Totaal bilirubine ≥2.6 x ULN 49% <1%
lipase ≥2.1 x ULN 5% 6%
Creatine Kinase ≥5.1 x ULN 8% 8%
Totale cholesterol ≥240 mg/dL 25% 26%
triglyceriden ≥751 mg/dL 8% 12%
Glucose ≥251 mg/dL 5% <1%

hematologie Laag
Bloedplaatjes <50.000 cellen/mm3 2% 3%
Neutrofielen <750 cellen/mm3 7% 8%

aGebaseerd op regime(s) die atazanavir bevatten.
bMediane tijd op therapie.
cULN = bovengrens van normaal.

Lipiden, verandering ten opzichte van baseline bij niet eerder behandelde patiënten

Voor onderzoek AI424-138 en onderzoek AI424-034 worden veranderingen ten opzichte van baseline in LDL-cholesterol, HDL-
cholesterol, totaal cholesterol en triglyceriden weergegeven in Tabel 6.
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Tabel 6: Lipidenwaarden, gemiddelde verandering ten opzichte van baseline, onderzoek AI424-138

Atazanavir/ritonavira,b lopinavir/ritonavirb,c

Baseli
nee

Baseli
neeweek 48 Week 96 week 48 Week 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-
cholesterolf 92 105 + 14% 105 + 14% 93 111 + 19% 110 + 17%

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

Totaal
cholesterolf 149 169 + 13% 169 + 13% 150 187 + 25% 186 + 25%

triglyceridenf 126 145 + 15% 140 + 13% 129 194 + 52% 184 + 50%
a Atazanavir 300 mg met ritonavir 100 mg eenmaal daags met de vaste-dosiscombinatie: 300 mg tenofovir, 200 mg 

emtricitabine eenmaal daags.
b Waarden die werden verkregen na het starten van serumlipidenverlagende middelen werden niet in deze analyses opgenomen. Bij 

aanvang werden serumlipidenverlagende middelen gebruikt bij 1% in de lopinavir/ritonavir-behandelarm en bij 1% in de atazanavir/
ritonavir-arm. Tot en met week 48 werden serumlipidenverlagende middelen gebruikt bij 8% in de behandelarm met lopinavir/ritonavir en 
bij 2% in de atazanavir/ritonavir-arm. Tot en met week 96 werden serumlipidenverlagende middelen gebruikt bij 10% in de behandelarm 
met lopinavir/ritonavir en bij 3% in de atazanavir/ritonavir-arm.

c Lopinavir 400 mg met ritonavir 100 mg tweemaal daags met de vaste-dosiscombinatie 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine 
eenmaal daags.

d De verandering ten opzichte van de uitgangswaarde is het gemiddelde van de veranderingen binnen de patiënt ten opzichte van de uitgangswaarde voor patiënten met zowel 

uitgangswaarde als week 48- of week 96-waarden en is geen eenvoudig verschil tussen de uitgangswaarde en respectievelijk week 48- of week 96-gemiddelde waarden.

e

f
Aantal patiënten met LDL-cholesterol gemeten. 
vasten.

Lipiden, verandering ten opzichte van baseline bij door behandeling ervaren patiënten

Voor onderzoek AI424-045: veranderingen ten opzichte van baseline in LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, totaal cholesterol en

triglyceriden worden weergegeven in Tabel 7. De waargenomen omvang van dyslipidemie was minder met 
atazanavir/ritonavir dan met lopinavir/ritonavir. De klinische impact van dergelijke bevindingen is echter niet 
aangetoond.
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Tabel 7: Lipidewaarden, gemiddelde verandering ten opzichte van baseline, onderzoek AI424-045

Atazanavir/ritonavira,b lopinavir/ritonavirb,c

Basislijn
mg/dL

(n=111e)

week 48
mg/dL
(n=75e)

week 48
Wijzigingd

(n=74e)

Basislijn
mg/dL

(n=108e)

week 48
mg/dL
(n=76e)

week 48
Wijzigingd

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

HDL-cholesterol 40 39 − 7% 39 41 + 2%

Totale cholesterol 188 170 − 8% 181 187 + 6%

triglyceridenf 215 161 − 4% 196 224 + 30%

a

b
Atazanavir 300 mg eenmaal daags + ritonavir + tenofovir + 1 NRTI.
Waarden die werden verkregen na het starten van serumlipidenverlagende middelen werden niet in deze analyses opgenomen. Bij 
baseline werden serumlipidenverlagende middelen gebruikt bij 4% in de behandelingsarm met lopinavir/ritonavir en bij 4% in de 
atazanavir/ritonavir-arm. Tot en met week 48 werden serumlipidenverlagende middelen gebruikt bij 19% in de behandelarm met 
lopinavir/ritonavir en bij 8% in de atazanavir/ritonavir-arm.

c

d
Lopinavir/ritonavir (400/100 mg) BID + tenofovir + 1 NRTI.
De verandering ten opzichte van de uitgangswaarde is het gemiddelde van de veranderingen binnen de patiënt ten opzichte van de uitgangswaarde voor patiënten met zowel de 

uitgangswaarde als de week 48-waarden en is geen eenvoudig verschil tussen de uitgangswaarde en de gemiddelde week 48-waarden.

e

f
Aantal patiënten met LDL-cholesterol gemeten. 
vasten.

6.2 Klinische proefervaring bij pediatrische patiënten
De veiligheid en verdraagbaarheid van atazanavir-capsules met en zonder ritonavir zijn vastgesteld bij pediatrische 
patiënten van ten minste 6 jaar in het open-label, multicenter klinische onderzoek. Het gebruik van atazanavir bij 
pediatrische patiënten jonger dan 6 jaar wordt onderzocht.

Het veiligheidsprofiel van atazanavir bij pediatrische patiënten (6 tot jonger dan 18 jaar) was over het 
algemeen vergelijkbaar met dat waargenomen in klinische onderzoeken met atazanavir bij volwassenen. De 
meest voorkomende bijwerkingen van graad 2 tot 4 (groter dan of gelijk aan 5%, ongeacht de causaliteit) die 
bij pediatrische patiënten werden gemeld, waren hoesten (21%), koorts (18%), geelzucht/sclerale icterus (15%), 
huiduitslag ( 14%), braken (12%), diarree (9%), hoofdpijn (8%), perifeer oedeem (7%), pijn in extremiteiten (6%), 
verstopte neus (6%), orofaryngeale pijn (6%), piepende ademhaling (6%) en rinorroe (6%). Asymptomatisch 
tweedegraads atrioventriculair blok werd gemeld bij minder dan 2% van de patiënten. De meest voorkomende 
laboratoriumafwijkingen van graad 3 tot 4 die optraden bij pediatrische patiënten waren verhoging van totaal 
bilirubine (groter dan of gelijk aan 3,2 mg/dl, 58%), neutropenie (9%) en hypoglykemie (4%).

Ritonavir, een bestanddeel van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, is onderzocht bij 265 pediatrische patiënten in de leeftijd van 1 
maand tot 21 jaar. Het bijwerkingenprofiel dat werd waargenomen tijdens klinische onderzoeken bij kinderen was vergelijkbaar met 
dat voor volwassen patiënten.

Braken, diarree en huiduitslag/allergie waren de enige geneesmiddelgerelateerde klinische bijwerkingen van matige tot ernstige intensiteit 

die werden waargenomen bij meer dan of gelijk aan 2% van de pediatrische patiënten die deelnamen aan klinische onderzoeken met ritonavir.

Laboratoriumafwijkingen
De volgende laboratoriumafwijkingen van graad 3 tot 4 kwamen voor bij meer dan 3% van de pediatrische 
patiënten die werden behandeld met ritonavir, alleen of in combinatie met reverse transcriptaseremmers: 
neutropenie (9%), hyperamylasemie (7%), trombocytopenie (5%), bloedarmoede (4%) en verhoogde AST
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(3%).

6.3 Patiënten met gelijktijdige infectie met hepatitis B- en/of hepatitis C-virus
Leverfunctietesten moeten worden gecontroleerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van hepatitis B of C.

In onderzoek AI424-138 waren 60 patiënten behandeld met atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg eenmaal daags en 51 
patiënten behandeld met lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg tweemaal daags, elk met een vaste dosis tenofoviremtricitabine, 
seropositief voor hepatitis B en/of of C bij het binnenkomen van de studie. ALT-spiegels hoger dan 5 maal de ULN 
ontwikkelden zich bij 10% (6/60) van de met atazanavir/ritonavir behandelde patiënten en 8% (4/50) van de met lopinavir/
ritonavir behandelde patiënten. ASAT-spiegels hoger dan 5 maal de ULN ontwikkelden zich bij 10% (6/60) van de met 
atazanavir/ritonavir behandelde patiënten en geen (0/50) van de met lopinavir/ritonavir behandelde patiënten.

In onderzoek AI424-045 waren 20 patiënten behandeld met atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg eenmaal daags en 18 
patiënten behandeld met lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg tweemaal daags seropositief voor hepatitis B en/of C bij 
deelname aan het onderzoek. Bij 25% (5/20) van de met atazanavir/ritonavir behandelde patiënten en bij 6% (1/18) van de 
met lopinavir/ritonavir behandelde patiënten ontwikkelden zich ALAT-spiegels hoger dan 5 maal de ULN. ASAT-spiegels 
hoger dan 5 maal de ULN ontwikkelden zich bij 10% (2/20) van de met atazanavir/ritonavir behandelde patiënten en 6% 
(1/18) van de met lopinavir/ritonavir behandelde patiënten.

6.4 Klinische ervaring

Atazanavir, een bestanddeel van Atazanavir en Ritonavir Tabletten

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

Lichaam als geheel:oedeem

Cardiovasculair systeem:tweedegraads AV-blok, derdegraads AV-blok, linker bundeltakblok, QTc-verlenging [zie
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Maagdarmstelsel:pancreatitis

Leversysteem:leverfunctieafwijkingen

Lever- en galaandoeningen:cholelithiasis, cholecystitis, cholestase.

Metabole systeem- en voedingsstoornissen:diabetes mellitus, hyperglykemie [zieWaarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.10)]

Musculoskeletaal systeem:artralgie

Niersysteem:nefrolithiasis [zieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.8)], interstitiële nefritis

Huid en aanhangsels:alopecia, maculopapulaire uitslag [zieContra-indicaties (4)enWaarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.5)],jeuk, angio-oedeem

Ritonavir, een bestanddeel van Atazanavir en Ritonavir Tabletten
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De volgende bijwerkingen (niet eerder vermeld in de etikettering) zijn gemeld tijdens postmarketinggebruik van 
ritonavir. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld door een populatie van onbekende grootte, is het niet 
mogelijk om op betrouwbare wijze hun frequentie te schatten of een causaal verband met blootstelling aan ritonavir 
vast te stellen.

Lichaam als geheel

Uitdroging, meestal geassocieerd met gastro-intestinale symptomen, en soms resulterend in hypotensie, 
of nierinsufficiëntie, is gemeld. Syncope, orthostatische hypotensie en nierinsufficiëntie zijn ook gemeld 
zonder bekende uitdroging.

Gelijktijdige toediening van ritonavir met ergotamine of dihydro-ergotamine is in verband gebracht met acute ergottoxiciteit 
die wordt gekenmerkt door vasospasme en ischemie van de extremiteiten en andere weefsels, waaronder het centrale 
zenuwstelsel.

Cardiovasculair systeem

Eerstegraads AV-blok, tweedegraads AV-blok, derdegraads AV-blok, rechter bundeltakblok zijn gemeld [zie 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Cardiale en neurologische voorvallen zijn gemeld bij gelijktijdige toediening van ritonavir met disopyramide, 
mexiletine, nefazodon, fluoxetine en bètablokkers. De mogelijkheid van geneesmiddelinteractie kan niet 
worden uitgesloten.

Endocrien systeem

Het syndroom van Cushing en bijniersuppressie zijn gemeld bij gelijktijdige toediening van ritonavir met 
fluticasonpropionaat of budesonide.

Zenuwstelsel
Er zijn postmarketingmeldingen van epileptische aanvallen geweest. Zie ook Cardiovasculair systeem.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Toxische epidermale necrolyse (TEN) is gemeld.

7
Zie ookContra-indicaties (4)enKlinische farmacologie (12.3).

DRUG-INTERACTIES

7.1 Mogelijke invloed op andere 
geneesmiddelen Atazanavir

Atazanavir is een remmer van CYP3A en UGT1A1. Gelijktijdige toediening van atazanavir en geneesmiddelen die voornamelijk worden 

gemetaboliseerd door CYP3A of UGT1A1 kan leiden tot verhoogde plasmaconcentraties van het andere geneesmiddel, waardoor de 

therapeutische effecten en bijwerkingen kunnen toenemen of verlengen.

Wanneer atazanavir met ritonavir gelijktijdig wordt toegediend met substraten van CYP2C8, worden geen klinisch 
significante interacties verwacht. [ZienKlinische farmacologie, tabel 12 (12.3).]

De omvang van CYP3A-gemedieerde geneesmiddelinteracties bij gelijktijdig toegediend geneesmiddel kan veranderen 
wanneer atazanavir gelijktijdig wordt toegediend met ritonavir. Zie de volledige voorschrijfinformatie voor ritonavir voor:
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informatie over geneesmiddelinteracties met ritonavir.

Ritonavir

Ritonavir bleek een remmer van cytochroom P450 3A (CYP3A) te zijn en kan de plasmaconcentraties verhogen van 
middelen die voornamelijk worden gemetaboliseerd door CYP3A. Middelen die uitgebreid worden gemetaboliseerd door 
CYP3A en een hoog first-pass metabolisme hebben, lijken het meest vatbaar voor grote verhogingen van de AUC (meer 
dan 3-voudig) bij gelijktijdige toediening met ritonavir. Daarom is gelijktijdige toediening van ritonavir met 
geneesmiddelen die voor de klaring sterk afhankelijk zijn van CYP3A en waarvoor verhoogde plasmaconcentraties 
gepaard gaan met ernstige en/of levensbedreigende gebeurtenissen, gecontra-indiceerd. Gelijktijdige toediening met 
andere CYP3A-substraten kan een dosisaanpassing of aanvullende monitoring vereisen.

Ritonavir remt ook in mindere mate CYP2D6. Gelijktijdige toediening van substraten van CYP2D6 met ritonavir zou 
kunnen leiden tot een verhoging (tot 2-voudig) van de AUC van het andere middel, waardoor mogelijk een 
evenredige dosisverlaging nodig is. Ritonavir lijkt ook CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 en CYP2B6 te induceren, 
evenals andere enzymen, waaronder glucuronosyltransferase.

7.2 Potentieel voor andere geneesmiddelen om atazanavir te beïnvloeden

Atazanavir is een CYP3A4-substraat; daarom kunnen geneesmiddelen die CYP3A4 induceren de plasmaconcentraties van atazanavir 
verlagen en het therapeutische effect van atazanavir verminderen.

De oplosbaarheid van atazanavir neemt af naarmate de pH stijgt. Verlaagde plasmaconcentraties van atazanavir 
worden verwacht als protonpompremmers, antacida, gebufferde medicatie of H2-receptorantagonisten worden 
toegediend met atazanavir.

7.3 Gevestigde en andere potentieel significante geneesmiddelinteracties
Tabel 8 geeft dosering en klinische aanbevelingen bij volwassenen als gevolg van geneesmiddelinteracties met een of beide 
componenten van Atazanavir en Ritonavir Tabletten. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoeken naar 
geneesmiddelinteracties of voorspelde interacties vanwege de verwachte omvang van de interactie en het potentieel voor 
ernstige gebeurtenissen of verlies van werkzaamheid.

Tabel 8: Vastgestelde en andere potentieel significante geneesmiddelinteracties: wijziging in dosis of 
regime kan worden aanbevolen op basis van geneesmiddelinteractiestudiesaof voorspelde interacties 
(informatie in de tabel is van toepassing op atazanavir met of zonder ritonavir, tenzij anders 
aangegeven)

Effect op
Concentratie van

Atazanavir of
Gelijktijdig geneesmiddel

Gelijktijdige geneesmiddelenklasse: 

Specifieke medicijnen Klinische opmerking

HIV-antivirale middelen

Nucleoside omgekeerd

Transcriptaseremmers 
(NRTI's):
didanosine gebufferde formuleringen 

enterisch gecoate (EC) capsules

atazanavir
didanosine

Gelijktijdige toediening van atazanavir met met 

didanosine gebufferde tabletten resulteerde in een 

duidelijke afname van de blootstelling aan atazanavir. 

Het wordt aanbevolen atazanavir toe te dienen (met 

voedsel)

2 uur voor of 1 uur na met didanosine gebufferde 

formuleringen. Gelijktijdige toediening van 

didanosine EC en atazanavir met voedsel
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resulteert in een afname van de blootstelling aan 

didanosine. Atazanavir en didanosine EC moeten dus 

op verschillende tijdstippen worden toegediend.

Nucleotide omgekeerd

Transcriptase-remmers: 
tenofovirdisoproxilfumaraat

atazanavir
tenofovir

Tenofovir kan de AUC en C . verlagenmin

van atazanavir. Bij gelijktijdige toediening met 

tenofovir aan volwassenen wordt aanbevolen 

atazanavir 300 mg te geven met ritonavir 100 mg en 

tenofovir 300 mg (allemaal als een enkele dagelijkse 

dosis met voedsel). Atazanavir verhoogt de 

tenofovirconcentraties. Het mechanisme van deze 

interactie is onbekend. Hogere 

tenofovirconcentraties kunnen met tenofovir 

geassocieerde bijwerkingen, waaronder 

nieraandoeningen, versterken. Patiënten die 

atazanavir en tenofovir krijgen, moeten worden 

gecontroleerd op met tenofovir gerelateerde 

bijwerkingen. Voor zwangere vrouwen die 

atazanavir met ritonavir gebruikenentenofovir, zie 
Dosering en toediening (2.2).

Niet-nucleoside omgekeerd
Transcriptaseremmers 
(NNRTI's):efavirenz

atazanavir Efavirenz vermindert de blootstelling aan atazanavir.

Dien atazanavir niet gelijktijdig toe met efavirenz 

vanwege de verminderde blootstelling aan 

atazanavir.

Niet-nucleoside omgekeerd
Transcriptase-remmers: 
nevirapine

atazanavir
nevirapine

Dien atazanavir niet gelijktijdig toe met 
nevirapine omdat:
• Nevirapine verlaagt de blootstelling aan 

atazanavir aanzienlijk.
• Potentieel risico op nevirapine-gerelateerde toxiciteit 

als gevolg van verhoogde blootstelling aan 

nevirapine.

Proteaseremmers:saquinavir 
(zachte gelatinecapsules)

saquinavir Passende doseringsaanbevelingen voor deze 

combinatie, met of zonder ritonavir, met betrekking 

tot werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld. 

In een klinisch onderzoek gaven saquinavir 1200 

mg gelijktijdig toegediend met atazanavir 400 mg 

en tenofovir 300 mg (allemaal eenmaal daags) plus 

nucleoside-analoge reverse transcriptaseremmers 

onvoldoende werkzaamheid [zie Klinische 
onderzoeken (14.2)].

Proteaseremmers:ritonavir atazanavir Als atazanavir gelijktijdig met ritonavir wordt 

toegediend, wordt aanbevolen om atazanavir 300 

mg eenmaal daags met ritonavir te geven.
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100 mg eenmaal daags met voedsel. Zie de 

volledige voorschrijfinformatie voor ritonavir 

voor informatie over 

geneesmiddelinteracties met ritonavir.

Proteaseremmers:anderen ↑andere proteaseremmer Atazanavir/ritonavir:Hoewel niet onderzocht, 

wordt verwacht dat gelijktijdige toediening van 

atazanavir/ritonavir en andere 

proteaseremmers de blootstelling aan de 

andere proteaseremmer verhoogt. Een 

dergelijke gelijktijdige toediening is niet

aanbevolen.
HCV-antivirale middelen

Proteaseremmers:
boceprevir

↓ atazanavir
↓ ritonavir

Gelijktijdige toediening van boceprevir en 
atazanavir/ritonavir resulteerde in verminderde 
steady-state blootstelling aan atazanavir en 
ritonavir. medetoediening van
atazanavir/ritonavir en boceprevir worden niet 
aanbevolen.

Proteaseremmers:telaprevir telaprevir
atazanavir

Gelijktijdige toediening van telaprevir en atazanavir/

ritonavir resulteerde in een verminderde blootstelling 

aan telaprevir bij steady-state, terwijl de blootstelling 

aan atazanavir bij steady-state toenam.

Andere agenten

Antacida en gebufferd
medicijnen

atazanavir Verlaagde plasmaconcentraties van 
atazanavir worden verwacht als antacida, 
inclusief gebufferde medicijnen, worden 
toegediend met atazanavir. Atazanavir moet 
2 uur vóór of 1 uur na deze medicijnen 
worden toegediend.

Antiaritmica:amiodaron, 
bepridil, lidocaïne 
(systemisch), kinidine

amiodaron, bepridil,
lidocaïne (systemisch),

kinidine

Gelijktijdige toediening met atazanavir kan 

ernstige en/of levensbedreigende bijwerkingen 

veroorzaken en is niet onderzocht. 

Voorzichtigheid is geboden en controle van de 

therapeutische concentratie van deze 

geneesmiddelen wordt aanbevolen als ze 

gelijktijdig met atazanavir worden gebruikt.

Anticoagulantia:warfarine warfarine Gelijktijdige toediening met atazanavir kan 
ernstige en/of levensbedreigende 
bloedingen veroorzaken en is niet 
onderzocht. Het wordt aanbevolen om de 
INR (International Normalized Ratio) te 
controleren.

Antidepressiva:tricyclisch ↑ tricyclisch Gelijktijdige toediening met atazanavir heeft de
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antidepressiva antidepressiva potentieel om ernstige en/of levensbedreigende 

bijwerkingen te veroorzaken en is niet onderzocht. 

Concentratiecontrole van deze geneesmiddelen 

wordt aanbevolen als ze gelijktijdig met atazanavir 

worden gebruikt.

trazodon ↑trazodon Gelijktijdig gebruik van trazodon en atazanavir 
met of zonder ritonavir kan de 
plasmaconcentraties van trazodon verhogen. 
Bijwerkingen misselijkheid, duizeligheid, 
hypotensie en syncope zijn waargenomen na 
gelijktijdige toediening van trazodon en 
ritonavir. Als trazodon wordt gebruikt met een 
CYP3A4-remmer zoals atazanavir, moet de 
combinatie met voorzichtigheid worden 
gebruikt en moet een lagere dosis trazodon 
worden overwogen.

Anti-epileptica:
carbamazepine

↓ atazanavir
↑ carbamazepine

Ritonavir kan de plasmaspiegels van 

carbamazepine verhogen. Als patiënten die 

beginnen met de behandeling met atazanavir/

ritonavir zijn getitreerd tot een stabiele dosis 

carbamazepine, kan een dosisverlaging voor 

carbamazepine noodzakelijk zijn.

fenytoïne, fenobarbital ↓ atazanavir
↓ fenytoïne

Ritonavir
kan de plasmaspiegels van fenytoïne en 

fenobarbital verlagen. Wanneer atazanavir met 

ritonavir gelijktijdig wordt toegediend met:

hetzij fenytoïne of fenobarbital, kan een 
dosisaanpassing van fenytoïne of 
fenobarbital nodig zijn.

↓ fenobarbital

lamotrigine ↓ lamotrigine Gelijktijdige toediening van lamotrigine en 
atazanavir met ritonavir kan de 
plasmaconcentraties van lamotrigine 
verlagen. Dosisaanpassing van lamotrigine 
kan nodig zijn bij gelijktijdige toediening 
met atazanavir en ritonavir.

antischimmelmiddelen:

ketoconazol, itraconazol

atazanavir/ritonavir:
↑ ketoconazol
itraconazol

Gelijktijdige toediening van ketoconazol is alleen 

onderzocht met atazanavir zonder ritonavir 

(verwaarloosbare toename van de AUC en Cmax 

van atazanavirmax). Vanwege het effect van ritonavir 

op ketoconazol moeten hoge doses ketoconazol en 

itraconazol (>200 mg/dag) voorzichtig worden 

gebruikt met atazanavir/ritonavir.

antischimmelmiddelen:voriconazol Atazanavir/ritonavir Voriconazol mag niet worden toegediend aan:
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bij proefpersonen met 

een functioneel CYP2C19

allel:
↓voriconazol

↓atazanavir

patiënten die atazanavir/ritonavir krijgen, tenzij een 

beoordeling van de voordelen/risico's voor de patiënt 

het gebruik van voriconazol rechtvaardigt. Patiënten 

moeten zorgvuldig worden gecontroleerd op met 

voriconazol samenhangende bijwerkingen en verlies 

van de werkzaamheid van voriconazol of atazanavir 

tijdens gelijktijdige toediening van voriconazol en 

atazanavir/ritonavir.
Atazanavir/ritonavir
bij proefpersonen zonder 

een functioneel CYP2C19

allel:
voriconazol

↓atazanavir

antijicht:colchicine colchicine Atazanavir mag niet gelijktijdig met colchicine 

worden toegediend aan patiënten met nier- of 

leverinsufficiëntie.

Aanbevolen dosering van colchicine bij 
toediening met atazanavir:

Behandeling van jichtaanvallen:

0,6 mg (1 tablet) voor 1 dosis, gevolgd door 
0,3 mg (halve tablet) 1 uur later. Niet 
herhalen voor 3 dagen.

Profylaxe van jichtaanvallen:
Als het oorspronkelijke regime 0,6 mg wastweemaal

per dag moet het regime worden aangepast tot 0,3 

mgeen keer per dag.

Als het oorspronkelijke regime 0,6 mg waseen keerper 

dag moet het regime worden aangepast tot 0,3 mg

eens om de andere dag.

Behandeling van familiaire mediterrane 
koorts (FMF):
Maximale dagelijkse dosis van 0,6 mg (kan tweemaal 

daags worden gegeven als 0,3 mg).

Antimycobacteriële middelen:rifabutine rifabutine Een verlaging van de dosis rifabutine tot 75% 
(bijv. 150 mg om de dag of 3 keer per week) 
wordt aanbevolen. Is gestegen
monitoring op met rifabutine geassocieerde 

bijwerkingen, waaronder neutropenie, is

gegarandeerd.

bedaquilijn bedaquiline Bedaquiline mag alleen met ritonavir worden gebruikt 

als het voordeel van gelijktijdige toediening
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opweegt tegen het risico.

quetiapine Starten van atazanavir met ritonavir bij patiënten 

die quetiapine gebruiken:

Overweeg alternatieve antiretrovirale therapie om een   

verhoging van de blootstelling aan quetiapine te 

voorkomen. Als gelijktijdige toediening noodzakelijk is, 

verlaag dan de dosis quetiapine tot 1/6 van de huidige 

dosis en controleer op bijwerkingen die verband houden 

met quetiapine. Verwijs naar de

quetiapine voorschrijfinformatie voor 
aanbevelingen over het monitoren van 
bijwerkingen.
Starten met quetiapine bij patiënten die atazanavir 

met ritonavir gebruiken:

Raadpleeg de voorschrijfinformatie van 

quetiapine voor de initiële dosering en titratie van 

quetiapine.

Antipsychotica:quetiapine en 
lurasidon

lurasidon Het gebruik van lurasidon is gecontra-indiceerd.

Benzodiazepinen:parenteraal 
toegediend midazolamb

↑ midazolam Gelijktijdig gebruik van parenteraal midazolam 
met atazanavir kan de plasmaconcentraties 
van midazolam verhogen.
Gelijktijdige toediening dient plaats te vinden in 
een omgeving die zorgt voor nauwgezette 
klinische monitoring en passende medische 
behandeling in geval van ademhalingsdepressie 
en/of langdurige sedatie. Dosering van 
midazolam moet worden overwogen, vooral als 
meer dan een enkele dosis midazolam wordt 
toegediend. Gelijktijdige toediening van oraal 
midazolam met atazanavir is GECONTRA-
INDICEERD.

Calciumantagonisten: 
diltiazem

diltiazem en
desacetyl-diltiazem

Voorzichtigheid is geboden. Een dosisverlaging 

van diltiazem met 50% moet worden overwogen. 

ECG-bewaking wordt aanbevolen. Gelijktijdige 

toediening van atazanavir/ritonavir met diltiazem 

is niet onderzocht.

felodipine, nifedipine, 
nicardipine en verapamil

↑ calciumkanaal
blokker

Voorzichtigheid is geboden. Dosistitratie van 
de calciumkanaalblokker moet worden 
overwogen. ECG-bewaking is:
aanbevolen.

Endothelinereceptorantagonisten: 
bosentan

atazanavir
bosentan Gelijktijdige toediening van bosentan bij patiënten die 

atazanavir/ritonavir gebruiken:

Voor patiënten die hebben ontvangen
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atazanavir/ritonavir gedurende ten minste 10 

dagen, start bosentan met 62,5 mg eenmaal daags 

of om de dag op basis van individuele 

verdraagbaarheid.

Gelijktijdige toediening van atazanavir/ritonavir bij 

patiënten die bosentan gebruiken:

Stop met bosentan ten minste 36 uur voordat u 

start met atazanavir/ritonavir. Ten minste 10 dagen 

na het starten met atazanavir/ritonavir, hervat 

bosentan met 62,5 mg eenmaal daags of om de dag 

op basis van individuele verdraagbaarheid.

HMG-CoA-reductaseremmers: 
atorvastatine, rosuvastatine

atorvastatine
rosuvastatine

Titreer de dosis atorvastatine zorgvuldig en gebruik 

de laagst noodzakelijke dosis. De dosis rosuvastatine 

mag niet hoger zijn dan 10 mg/dag. Het risico op 

myopathie, waaronder:

rabdomyolyse, kan toenemen wanneer hiv-

proteaseremmers, waaronder atazanavir, in 

combinatie met deze geneesmiddelen worden 

gebruikt.

H2-Receptorantagonisten atazanavir Bij therapienaïeve patiënten: atazanavir 300 
mg met ritonavir 100 mg eenmaal daags met 
voedsel moet
gelijktijdig toegediend met, en/of ten minste 10 uur 

na, een dosis van de H2- receptorantagonist. een H2

-receptorantagonist dosis vergelijkbaar met 

famotidine 20 mg eenmaal daags tot een dosis 

vergelijkbaar met famotidine 40 mg tweemaal 

daags kan worden gebruikt met atazanavir 300 mg 

met ritonavir 100 mg bij behandelingsnaïeve 

patiënten.

Bij eerder behandelde patiënten: Wanneer een H

2-receptorantagonist wordt toegediend aan een 

patiënt die atazanavir met ritonavir krijgt, de H2- De 

dosis receptorantagonisten mag niet hoger zijn dan 

een dosis die vergelijkbaar is met die van tweemaal 

daags 20 mg famotidine, en de doses atazanavir en 

ritonavir moeten gelijktijdig met en/of ten minste 

10 uur na de dosis van de HH worden toegediend.2- 

receptorantagonist.

• Atazanavir 300 mg met ritonavir 100 mg eenmaal 

daags (allemaal als een enkele dosis met
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voedsel) indien ingenomen met een H2

-receptorantagonist. Voor zwangere vrouwen die 

atazanavir gebruiken met ritonavir en een H2- 

receptorantagonist.

• Atazanavir en ritonavir tabletten mogen niet 
worden ingenomen met zowel tenofovir als 
een H2-receptorantagonist omdat hogere 
doses atazanavir nodig zijn.

• Atazanavir 400 mg met ritonavir 100 mg 

eenmaal daags (allemaal als een enkele dosis 

met voedsel) indien ingenomen met zowel 

tenofovir als een H2-receptorantagonist. Voor 

zwangere vrouwen die atazanavir gebruiken 

met ritonavir en zowel tenofovir als een H2

-receptorantagonist, zieGebruik bij specifieke 
populaties (8.1).

Hormonale anticonceptiva: 
ethinylestradiol en
norgestimaat of norethindron

ethinylestradiol
norgestimatec

Wees voorzichtig bij gelijktijdige toediening 

van atazanavir/ritonavir met orale

anticonceptie wordt overwogen. Als een oraal 

anticonceptivum wordt toegediend met 

atazanavir plus ritonavir, is het:

aanbevolen dat het orale anticonceptiemiddel 
ten minste 35 mcg ethinylestradiol bevat.

Mogelijke veiligheidsrisico's zijn onder meer een 

aanzienlijke toename van de blootstelling aan 

progesteron. De langetermijneffecten van verhogingen 

van de concentratie van het progestationele middel zijn 

niet bekend en kunnen het risico op insulineresistentie, 

dyslipidemie en acne verhogen.

Gelijktijdige toediening van atazanavir/
ritonavir met andere hormonale anticonceptiva 
(bijv. anticonceptiepleister, vaginale 
anticonceptiering of injecteerbare 
anticonceptiva) of orale anticonceptiva die 
andere progestagenen dan norethindron of 
norgestimaat bevatten, of minder dan 25 mcg 
ethinylestradiol, is niet onderzocht; daarom zijn 
alternatieve anticonceptiemethoden:
aanbevolen.

ethinylestradiol

Immunosuppressiva:
ciclosporine, sirolimus, 
tacrolimus

↑immunosuppressiva Therapeutische concentratiecontrole 
wordt aanbevolen voor 
immunosuppressiva bij gelijktijdige 
toediening met atazanavir.

Geïnhaleerde bèta-agonist:salmeterol salmeterol Gelijktijdige toediening van salmeterol met 

atazanavir wordt niet aanbevolen.
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Gelijktijdig gebruik van salmeterol en atazanavir 

kan leiden tot een verhoogd risico op 

cardiovasculaire bijwerkingen geassocieerd met 

salmeterol, waaronder QT

verlenging, hartkloppingen en 
sinustachycardie.

Geïnhaleerde/nasale steroïde:

fluticason
atazanavir/ritonavir

fluticason
Gelijktijdig gebruik van fluticasonpropionaat en 

atazanavir/ritonavir kan de plasmaconcentraties 

van fluticasonpropionaat verhogen, wat resulteert 

in significant verlaagde 

serumcortisolconcentraties. Systemische effecten 

van corticosteroïden, waaronder het syndroom 

van Cushing en bijnier

onderdrukking zijn gemeld tijdens klinisch 
gebruik bij patiënten die ritonavir kregen en 
fluticasonpropionaat per inhalatie of intranasaal 
toegediend kregen. Gelijktijdige toediening van 
fluticasonpropionaat en
atazanavir/ritonavir wordt niet aanbevolen, tenzij 

het mogelijke voordeel voor de patiënt opweegt 

tegen het risico van systemische

bijwerkingen van corticosteroïden [zieWaarschuwingen en 

voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Macrolide antibiotica:
claritromycine

claritromycine
↓ 14-OH

claritromycine
atazanavir

Gelijktijdige toediening van atazanavir/ritonavir 

met claritromycine is niet onderzocht.

opioïden:Buprenorfine buprenorfine
↑norbuprenorfine

Gelijktijdige toediening van buprenorfine en 
atazanavir met of zonder ritonavir verhoogt de 
plasmaconcentratie van buprenorfine en 
norbuprenorfine. Gelijktijdige toediening van 
atazanavir plus ritonavir met buprenorfine 
rechtvaardigt klinische controle op sedatie en 
cognitieve effecten. Een dosisverlaging van 
buprenorfine kan worden overwogen. 
Gelijktijdige toediening van buprenorfine en 
atazanavir met ritonavir zal naar verwachting de 
plasmaconcentraties van atazanavir niet 
verlagen. Gelijktijdige toediening van 
buprenorfine en atazanavir zonder ritonavir kan 
de plasmaconcentraties van atazanavir 
verlagen.
atazanavir zonder ritonavir mag niet gelijktijdig 

met buprenorfine worden toegediend.

PDE5-remmers:sildenafil, sildenafil Gelijktijdige toediening met atazanavir heeft niet:
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tadalafil, vardenafil tadalafil
vardenafil

zijn onderzocht, maar kunnen leiden tot een 

toename van PDE5-remmer-geassocieerde 

bijwerkingen, waaronder hypotensie, syncope, 

visuele stoornissen en priapisme.

Gebruik van PDE5-remmers voor pulmonale 
arteriële hypertensie (PAH):

Het gebruik van sildenafil voor de 

behandeling van pulmonale hypertensie 

(PAH) is gecontra-indiceerd met atazanavir 

[zie Contra-indicaties (4)].
De volgende dosisaanpassingen worden 

aanbevolen voor het gebruik van tadalafil 

met atazanavir:

Gelijktijdige toediening van tadalafil bij patiënten 

die atazanavir gebruiken (met of zonder 

ritonavir):

• Voor patiënten die atazanavir (met of 
zonder ritonavir) gedurende ten minste 
één week krijgen, start tadalafil met 
eenmaal daags 20 mg. Verhogen tot 40 
mg eenmaal daags op basis van:
individuele verdraagbaarheid. 

Gelijktijdige toediening van atazanavir (met

of zonder ritonavir) bij patiënten die tadalafil 

gebruiken:

• Vermijd het gebruik van tadalafil 
wanneer u start met atazanavir (met of
zonder ritonavir). Stop ten minste 24 
uur voordat u met atazanavir begint 
(met of zonder) tadalafil
ritonavir). Ten minste één week na het 
starten met atazanavir (met of zonder 
ritonavir), hervat tadalafil met eenmaal 
daags 20 mg. Verhogen tot 40 mg eenmaal 
daags op basis van individuele 
verdraagbaarheid.

Gebruik van PDE5-remmers voor 
erectiestoornissen:

Gebruik sildenafil met voorzichtigheid in 
verlaagde doses van 25 mg om de 48 uur met 
verhoogde controle op bijwerkingen.

Gebruik tadalafil met voorzichtigheid in 
verlaagde doses van 10 mg om de 72 uur met 
verhoogde controle op bijwerkingen.

atazanavir/ritonavir:Gebruik vardenafil met 

voorzichtigheid bij verlaagde doses van niet meer 

dan 2,5 mg om de 72 uur met verhoogde
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monitoren op bijwerkingen.
atazanavir:Gebruik vardenafil met 

voorzichtigheid in verlaagde doses van niet 
meer dan 2,5 mg om de 24 uur met 
verhoogde controle op bijwerkingen.

Protonpompremmers: 
omeprazol

atazanavir De plasmaconcentraties van atazanavir waren 
aanzienlijk verlaagd wanneer atazanavir 400 mg 
of atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg eenmaal 
daags werd toegediend met eenmaal daags 40 
mg omeprazol, wat kan leiden tot verlies van 
therapeutisch effect en ontwikkeling van 
resistentie.

Bij therapienaïeve patiënten:
De dosis protonpompremmer mag niet hoger zijn 

dan een dosis die vergelijkbaar is met omeprazol 20 

mg en moet ongeveer 12 uur voorafgaand aan de 

dosis atazanavir 300 mg met ritonavir 100 mg 

worden ingenomen.

Bij eerder behandelde patiënten: 
Protonpompremmers mogen niet worden 
gebruikt bij eerder behandelde patiënten die 
atazanavir krijgen.

aZie voor de omvang van de interactiesKlinische farmacologie, tabel 11 en 12 (12.3).
bZienContra-indicaties (4), Tabel 1voor oraal toegediend midazolam.
cIn combinatie met atazanavir 300 mg en ritonavir 100 mg eenmaal daags.

7.4 Geneesmiddelen zonder waargenomen interacties met atazanavir
Er werden geen klinisch significante geneesmiddelinteracties waargenomen wanneer atazanavir gelijktijdig werd 
toegediend met methadon, fluconazol, paracetamol, atenolol of de nucleoside reverse transcriptaseremmers 
lamivudine of zidovudine[zie Klinische Farmacologie, (12.3)].

8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap
Atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg:

Atazanavir:

Risico Samenvatting

Atazanavir is onderzocht bij een beperkt aantal vrouwen tijdens de zwangerschap. Beschikbare gegevens bij mensen en dieren 

suggereren dat atazanavir het risico op ernstige geboorteafwijkingen in het algemeen niet verhoogt in vergelijking met het 

achtergrondpercentage[zie gegevens].In de algemene bevolking van de VS is het geschatte achtergrondrisico van ernstige 

geboorteafwijkingen en miskraam bij klinisch erkende zwangerschappen respectievelijk 2-4% en 15-20%. Er werden geen 

behandelingsgerelateerde misvormingen waargenomen bij ratten en konijnen, waarvoor de blootstelling aan atazanavir
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waren 0,7-1,2 keer hoger dan die bij de klinische dosis voor mensen (300 mg/dag atazanavir geboost met 100 mg/

dag ritonavir). Wanneer atazanavir aan ratten werd toegediend tijdens de dracht en tijdens de lactatieperiode, werd 

reversibele neonatale groeivertraging waargenomen[zie gegevens].

Klinische overwegingen

Dosisaanpassingen tijdens de zwangerschap en de postpartumperiode

•
•
uitzonderingen:

Atazanavir moet samen met ritonavir worden toegediend aan zwangere vrouwen.
Voor zwangere patiënten is er geen dosisaanpassing nodig voor atazanavir met de volgende:

• Voor reeds eerder behandelde zwangere vrouwen tijdens het tweede of derde trimester, wanneer atazanavir 
gelijktijdig wordt toegediend met ofwel een H2-receptorantagonistoftenofovir DF, atazanavir 400 mg met 
ritonavir 100 mg eenmaal daags wordt aanbevolen. Er zijn
onvoldoende gegevens om een   dosis atazanavir aan te bevelen voor gebruik met zowel een H2-
receptorantagonisten tenofovir DF bij eerder behandelde zwangere vrouwen.

• Er is geen dosisaanpassing nodig voor postpartumpatiënten. Patiënten moeten echter nauwlettend worden 
gecontroleerd op bijwerkingen, omdat de blootstelling aan atazanavir gedurende de eerste 2 maanden na de 
bevalling hoger kan zijn[zie Dosering en toediening (2.2) en Klinische Farmacologie (12.3)].

Maternale bijwerkingen

Gevallen van lactaatacidosesyndroom, soms fataal, en symptomatische hyperlactatemie zijn opgetreden bij zwangere 

vrouwen die atazanavir gebruikten in combinatie met nucleoside-analogen, die gepaard gaan met een verhoogd 

risico op het lactaatacidosesyndroom.

Hyperbilirubinemie komt vaak voor bij patiënten die atazanavir gebruiken[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 

(5.6)], inclusief zwangere vrouwen[zie gegevens].

Adviseer zwangere vrouwen over de mogelijke risico's van het lactaatacidosesyndroom en hyperbilirubinemie.

Foetale/neonatale bijwerkingen
Alle zuigelingen, inclusief pasgeborenen die zijn blootgesteld aan atazanavirin de baarmoedermoet worden gecontroleerd op de 

ontwikkeling van ernstige hyperbilirubinemie tijdens de eerste paar dagen van het leven[zie gegevens].

Gegevens

Menselijke gegevens

In klinisch onderzoek AI424-182 werd atazanavir/ritonavir (300/100 mg of 400/100 mg) in combinatie met zidovudine/

lamivudine toegediend aan 41 met hiv geïnfecteerde zwangere vrouwen tijdens het tweede of derde trimester. Van de 39 

vrouwen die het onderzoek voltooiden, bereikten 38 vrouwen een hiv-RNA van minder dan 50 kopieën/ml op het moment 

van bevalling. Zes van de 20 (30%) vrouwen die atazanavir/ritonavir 300/100 mg kregen en 13 van de 21 (62%) vrouwen die 

atazanavir/ritonavir 400/100 mg kregen, ondervonden hyperbilirubinemie (totaal bilirubine hoger
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dan of gelijk aan 2,6 keer ULN). Er zijn geen gevallen van lactaatacidose waargenomen in klinisch onderzoek 

AI424-182.

De geneesmiddelconcentraties van atazanavir in foetaal navelstrengbloed waren ongeveer 12% tot 19% van de 

maternale concentraties. Van de 40 baby's van 40 met hiv geïnfecteerde zwangere vrouwen, hadden alle 

testresultaten negatief voor hiv-1-DNA op het moment van bevalling en/of tijdens de eerste 6 maanden na de 

bevalling. Alle 40 zuigelingen kregen profylactische antiretrovirale behandeling met zidovudine. In dit onderzoek 

werden geen aanwijzingen gevonden voor ernstige hyperbilirubinemie (totale bilirubinespiegels hoger dan 20 mg/dL) 

of acute of chronische bilirubine-encefalopathie bij pasgeborenen. 10/36 (28%) zuigelingen (6 groter dan of gelijk aan 

38 weken zwangerschap en 4 minder dan 38 weken zwangerschap) hadden bilirubinespiegels van 4 mg/dL of hoger 

binnen de eerste levensdag.

Gebrek aan etnische diversiteit was een studiebeperking. In de onderzoekspopulatie waren 33/40 (83%) zuigelingen 

zwart/Afro-Amerikaans, die een lagere incidentie van neonatale hyperbilirubinemie hebben dan blanken en Aziaten. 

Bovendien werden vrouwen met Rh-incompatibiliteit uitgesloten, evenals vrouwen die een eerdere baby hadden 

gehad die hemolytische ziekte ontwikkelde en/of neonatale pathologische geelzucht hadden (waarvoor fototherapie 

nodig was).

Bovendien hadden 3 van de 38 zuigelingen bij wie glucosemonsters waren afgenomen op de eerste levensdag, adequaat 

serumglucosemonsters verzameld met waarden van minder dan 40 mg/dL die niet konden worden toegeschreven aan 

glucose-intolerantie van de moeder, moeilijke bevalling of sepsis.

Gebaseerd op prospectieve rapporten van het APR van ongeveer 1600 levendgeborenen na blootstelling aan atazanavir-bevattende 
regimes (inclusief 1037 levendgeborenen bij zuigelingen blootgesteld in het eerste trimester en 569 blootgesteld in tweede/derde 
trimester), was er geen verschil tussen atazanavir en totale geboorte afwijkingen vergeleken met het aantal geboorteafwijkingen op 
de achtergrond. In de algemene bevolking van de VS is het geschatte achtergrondrisico van ernstige geboorteafwijkingen bij klinisch 
erkende zwangerschappen 2-4%.

Dierlijke gegevens

In reproductiestudies bij dieren was er geen bewijs van mortaliteit of teratogeniteit bij nakomelingen van dieren bij 
systemische blootstellingsniveaus voor geneesmiddelen (AUC) 0,7 (bij konijnen) tot 1,2 (bij ratten) maal die waargenomen bij 
de klinische dosis voor mensen (300 mg/dag atazanavir geboost met 100 mg/dag ritonavir). In pre- en postnatale 
ontwikkelingsstudies bij ratten veroorzaakte atazanavir neonatale groeivertraging tijdens de lactatie die omkeerde na het 
spenen. De blootstelling van de moeder aan het geneesmiddel bij deze dosis was 1,3 maal de blootstelling bij de mens bij de 
aanbevolen klinische blootstelling. Minimale maternale toxiciteit trad op bij dit blootstellingsniveau.

Ritonavir:
Risico Samenvatting

Toekomstige zwangerschapsgegevens uit het Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) zijn niet voldoende om het risico op 

geboorteafwijkingen of miskraam adequaat te beoordelen. Beschikbare gegevens van het APR laten geen verschil zien in het 

percentage algemene geboorteafwijkingen voor ritonavir vergeleken met het achtergrondpercentage voor ernstige 

geboorteafwijkingen van 2,7% in de Amerikaanse referentiepopulatie van het Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program 

(MACDP)[zie gegevens].
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In reproductiestudies bij dieren werden geen aanwijzingen gevonden voor nadelige ontwikkelingsresultaten bij orale 
toediening van ritonavir aan drachtige ratten en konijnen. Tijdens de organogenese bij ratten en konijnen was de 
systemische blootstelling (AUC) ongeveer 1/3 lager dan de blootstelling bij de mens bij de aanbevolen dagelijkse dosis. In 
het pre- en postnatale ontwikkelingsonderzoek bij ratten was de systemische blootstelling van de moeder aan ritonavir 
ongeveer de helft van de blootstelling bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse dosis, gebaseerd op een conversiefactor van 
het lichaamsoppervlak.[zie gegevens].

Het achtergrondrisico van ernstige geboorteafwijkingen en miskraam voor de aangegeven populatie is niet bekend. Alle 

zwangerschappen hebben een achtergrondrisico op geboorteafwijking, verlies of andere nadelige gevolgen. In de algemene 

bevolking van de VS is het geschatte achtergrondrisico van ernstige geboorteafwijkingen en miskraam bij klinisch erkende 

zwangerschappen respectievelijk 2-4% en 15-20%.

Gegevens

Menselijke gegevens

Op basis van prospectieve rapporten aan het APR van ongeveer 6100 levendgeborenen na blootstelling aan ritonavir-
bevattende regimes (inclusief meer dan 2800 levendgeborenen blootgesteld in het eerste trimester en meer dan 3200 
levendgeborenen blootgesteld in het tweede en derde trimester), was er geen verschil in de het percentage totale 
geboorteafwijkingen voor ritonavir vergeleken met het percentage geboorteafwijkingen op de achtergrond van 2,7% in de 
Amerikaanse referentiepopulatie van de MACDP. De prevalentie van geboorteafwijkingen bij levendgeborenen was 2,3% 
(95%-BI: 1,7%-2,9%) na blootstelling in het eerste trimester aan ritonavir-bevattende regimes en 2,9% (95%-BI: 2,3%-3,5%) na 
de tweede en derde trimester blootstelling aan ritonavir-bevattende regimes.

Hoewel de placentaire overdracht van ritonavir en foetale ritonavirconcentraties over het algemeen laag zijn, zijn 

detecteerbare niveaus waargenomen in monsters van navelstrengbloed en haar van pasgeborenen.

Dierlijke gegevens

Ritonavir werd oraal toegediend aan drachtige ratten (op 0, 15, 35 en 75 mg/kg/dag) en konijnen (op 0, 25, 50 en 110 mg/kg/dag) tijdens de organogenese (op drachtdagen 6 tot en met 17). en 6 tot en met 19, 

respectievelijk). Er is geen bewijs van teratogeniteit als gevolg van ritonavir waargenomen bij ratten en konijnen bij doses die een systemische blootstelling (AUC) produceren die equivalent is aan ongeveer 1/3 lager dan de 

blootstelling bij de mens bij de aanbevolen dagelijkse dosis. Bij ratten waargenomen ontwikkelingstoxiciteit (vroegtijdige resorptie, verminderd foetaal lichaamsgewicht en vertragingen in de botvorming en 

ontwikkelingsvariaties) trad op bij een maternale toxische dosis, bij een blootstelling equivalent aan ongeveer 1/3 lager dan de menselijke blootstelling bij de aanbevolen dagelijkse dosis. Een lichte toename van de 

incidentie van cryptorchidie werd ook waargenomen bij ratten (bij een maternale toxische dosis) bij een blootstelling die ongeveer 1/5 lager was dan die bij de mens bij de aanbevolen dagelijkse dosis. 

Ontwikkelingstoxiciteit werd waargenomen bij konijnen (resorptie, verminderde worpgrootte en verminderd foetaal gewicht) bij maternale toxische doses die ongeveer 1,8 keer hoger waren dan de aanbevolen dagelijkse 

dosis, gebaseerd op een conversiefactor voor het lichaamsoppervlak. In een pre- en postnataal ontwikkelingsonderzoek bij ratten werd ritonavir toegediend in doses van 0, 15, 35 en 60 mg/kg/dag vanaf dag 6 van de 

dracht tot dag 20 na de geboorte. Bij doses van 60 mg/kg/dag werden geen ontwikkelingsstoornissen toxiciteit werd waargenomen bij een ritonavir-dosering gelijk aan 1/2 van de aanbevolen dagelijkse dosis, gebaseerd op 

een conversiefactor voor het lichaamsoppervlak. Ontwikkelingstoxiciteit werd waargenomen bij konijnen (resorptie, verminderde worpgrootte en verminderd foetaal gewicht) bij maternale toxische doses die ongeveer 1,8 

keer hoger waren dan de aanbevolen dagelijkse dosis, gebaseerd op een conversiefactor voor het lichaamsoppervlak. In een pre- en postnataal ontwikkelingsonderzoek bij ratten werd ritonavir toegediend in doses van 0, 

15, 35 en 60 mg/kg/dag vanaf dag 6 van de dracht tot dag 20 na de geboorte. Bij doses van 60 mg/kg/dag werden geen ontwikkelingsstoornissen toxiciteit werd waargenomen bij een ritonavir-dosering gelijk aan 1/2 van 

de aanbevolen dagelijkse dosis, gebaseerd op een conversiefactor voor het lichaamsoppervlak. Ontwikkelingstoxiciteit werd waargenomen bij konijnen (resorptie, verminderde worpgrootte en verminderd foetaal gewicht) 

bij maternale toxische doses die ongeveer 1,8 keer hoger waren dan de aanbevolen dagelijkse dosis, gebaseerd op een conversiefactor voor het lichaamsoppervlak. In een pre- en postnataal ontwikkelingsonderzoek bij 

ratten werd ritonavir toegediend in doses van 0, 15, 35 en 60 mg/kg/dag vanaf dag 6 van de dracht tot dag 20 na de geboorte. Bij doses van 60 mg/kg/dag werden geen ontwikkelingsstoornissen toxiciteit werd 

waargenomen bij een ritonavir-dosering gelijk aan 1/2 van de aanbevolen dagelijkse dosis, gebaseerd op een conversiefactor voor het lichaamsoppervlak.

8.2 Borstvoeding

Atazanavir en ritonavir:
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Risico Samenvatting

De Centers for Disease Control and Prevention bevelen aan dat met HIV-1 geïnfecteerde moeders hun baby's geen 

borstvoeding geven om het risico van postnatale overdracht van HIV-1 te vermijden. Atazanavir is aangetroffen in de 

moedermelk en in beperkte gepubliceerde gegevens wordt gemeld dat ritonavir aanwezig is in de moedermelk. Er zijn geen 

gegevens beschikbaar over de effecten van atazanavir en ritonavir op de melkproductie. Atazanavir was aanwezig in de melk 

van zogende ratten en werd in verband gebracht met neonatale groeivertraging die na het spenen omkeerde.

Vanwege zowel de kans op overdracht van hiv-1 als de kans op ernstige bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding krijgen, 
dient u vrouwen te adviseren geen borstvoeding te geven.

8.3 Vrouwen en mannen met reproductief potentieel 

Ritonavir:

anticonceptie

Het gebruik van ritonavir kan de werkzaamheid van gecombineerde hormonale anticonceptiva verminderen. Adviseer patiënten die 

gecombineerde hormonale anticonceptiva gebruiken om een   effectieve alternatieve anticonceptiemethode of een aanvullende 

barrièremethode voor anticonceptie te gebruiken[zie Geneesmiddelinteracties (7.3)].

8.4 Pediatrisch gebruik

Atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg mogen alleen worden toegediend aan pediatrische patiënten van ten 
minste 6 jaar oud en met een gewicht van 35 kg.

Ritonavir:Bij hiv-geïnfecteerde patiënten in de leeftijd van meer dan 1 maand tot 21 jaar waren de antivirale activiteit en het 

bijwerkingenprofiel die werden waargenomen tijdens klinische onderzoeken en door klinische ervaring vergelijkbaar met die bij volwassen 

patiënten.

8.5 Geriatrisch gebruik

Klinische onderzoeken met atazanavir en ritonavir omvatten niet voldoende aantallen patiënten van 65 jaar en 
ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere patiënten.
Gebaseerd op een vergelijking van de gemiddelde farmacokinetische waarden van een enkelvoudige dosis voor Cmaxen AUC 
wordt een dosisaanpassing op basis van leeftijd niet aanbevolen. Over het algemeen dient de nodige voorzichtigheid te 
worden betracht bij de toediening en controle van atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg bij oudere patiënten, 
vanwege de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere 
medicamenteuze behandeling.

8.6 Leeftijd/geslacht

Een onderzoek naar de farmacokinetiek van atazanavir, een bestanddeel van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, werd 
uitgevoerd bij jonge (n=29; 18 tot 40 jaar) en oudere (n=30; ouder dan of gelijk aan 65 jaar) gezonde proefpersonen. Er 
werden geen klinisch belangrijke farmacokinetische verschillen waargenomen vanwege leeftijd of geslacht.

8.7 Verminderde nierfunctie

Atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg mogen niet worden toegediend aan eerder met hiv 
behandelde patiënten met nierziekte in het eindstadium die worden behandeld met hemodialyse. [Zien
Dosering en toediening (2.1)].

8.8 Verminderde leverfunctie
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Atazanavir/ritonavir wordt niet aanbevolen bij patiënten met een leverfunctiestoornis, omdat atazanavir met 
ritonavir niet is onderzocht bij patiënten met een leverfunctiestoornis. [ZienDosering en toediening (2.4) en 
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.3).]

10 OVERDOSERING

Atazanavir
Ervaring bij mensen met acute overdosering met atazanavir is beperkt. Enkelvoudige doses tot 1200 mg zijn ingenomen 
door gezonde vrijwilligers zonder symptomatische ongewenste effecten. Een enkelvoudige zelftoegediende overdosis van 
29,2 g atazanavir bij een met hiv geïnfecteerde patiënt (73 maal de aanbevolen dosis van 400 mg) ging gepaard met 
asymptomatische bifasciculaire blokkade en verlenging van het PR-interval. Deze gebeurtenissen verdwenen spontaan. Bij 
hoge doses die leiden tot hoge blootstelling aan het geneesmiddel, kan geelzucht worden waargenomen als gevolg van 
indirecte (ongeconjugeerde) hyperbilirubinemie (zonder bijbehorende veranderingen in leverfunctietesten) of verlenging van 
het PR-interval.

Behandeling van overdosering met atazanavir dient te bestaan   uit algemene ondersteunende maatregelen, waaronder controle van 
vitale functies en ECG, en observatie van de klinische status van de patiënt. Indien geïndiceerd, dient eliminatie van niet-
geabsorbeerd atazanavir te worden bereikt door braken of maagspoeling. Toediening van actieve kool kan ook worden gebruikt om 
de verwijdering van niet-geabsorbeerd geneesmiddel te vergemakkelijken. Er is geen specifiek antidotum voor overdosering met 
atazanavir. Aangezien atazanavir uitgebreid wordt gemetaboliseerd door de lever en sterk eiwitgebonden is, is het onwaarschijnlijk 
dat dialyse gunstig is voor een significante verwijdering van dit geneesmiddel.

Ritonavir
Acute overdosering - Ervaring met overdosering bij mensen
Ervaring bij mensen met acute overdosering met ritonavir, een bestanddeel van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, is 
beperkt. Eén patiënt in klinische onderzoeken nam ritonavir 1500 mg/dag gedurende twee dagen. De patiënt meldde 
paresthesieën die verdwenen nadat de dosis was verlaagd. Een post-marketing geval van nierfalen met eosinofilie is 
gemeld bij een overdosis ritonavir.

De geschatte dodelijke dosis ritonavir bleek hoger te zijn dan 20 keer de gerelateerde dosis voor de mens bij ratten en 10 
keer de gerelateerde dosis voor de mens bij muizen.

Beheer van overdosering
Behandeling van overdosering met ritonavir, een bestanddeel van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, bestaat uit algemene 
ondersteunende maatregelen, waaronder monitoring van vitale functies en ECG, en observatie van de klinische status van de patiënt. 
Er is geen specifiek antidotum voor overdosering met atazanavir en ritonavir. Indien geïndiceerd, moet de eliminatie van niet-
geabsorbeerd geneesmiddel worden bereikt door braken of maagspoeling; de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten in acht 
worden genomen om de luchtweg te behouden. Toediening van actieve kool kan ook worden gebruikt om te helpen bij het 
verwijderen van niet-geabsorbeerd geneesmiddel. Aangezien atazanavir en ritonavir uitgebreid worden gemetaboliseerd door de 
lever en sterk aan eiwit gebonden zijn, is het onwaarschijnlijk dat dialyse gunstig is voor een significante verwijdering van het 
geneesmiddel. Een gecertificeerd antigifcentrum moet worden geraadpleegd voor actuele informatie over de behandeling van een 
overdosis met dit medicijn.

11 BESCHRIJVING:
De actieve ingrediënten in atazanavir en ritonavir tabletten zijn atazanavir en ritonavir, dit zijn HIV-1 
proteaseremmers.

Atazanavir
De chemische naam voor de stof atazanavirsulfaat is (3S,8S,9S,12S)-3,12-Bis(1,1-dimethylethyl)-8-
hydroxy-4,11-dioxo-9-(fenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)fenyl]methyl]-2,5 ,6,10,13- 
pentaazatetradecaandizuur dimethylester, sulfaat (1:1). De molecuulformule is C38H52N6O7•H2DUS4,
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wat overeenkomt met een molecuulgewicht van 802,9 (zwavelzuurzout). Het molecuulgewicht van de vrije base is 
704,9. Atazanavirsulfaat heeft de volgende structuurformule:

Atazanavirsulfaat is een wit tot lichtgeel kristallijn poeder. Het is enigszins oplosbaar in water (4– 5 mg/ml, vrije 
base-equivalent) waarbij de pH van een verzadigde oplossing in water ongeveer 1,9 is bij 24 ± 3°C.

Ritonavir
Ritonavir wordt chemisch aangeduid als 10-Hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1- [2-(1-methylethyl)-4-- 
thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis( fenylmethyl)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oliezuur, 5-thiazolylmethylester, 
[5S-(5R*,8R*,10R*,11R*)]. De molecuulformule is C37H48N6O5S2, en het molecuulgewicht is 720,95. 
Ritonavir heeft de volgende structuurformule:

Ritonavir is een wit tot lichtbruin poeder. Ritonavir heeft een bittere metaalachtige smaak. Het is vrij oplosbaar in 
methanol en ethanol, oplosbaar in isopropanol en praktisch onoplosbaar in water.

Atazanavir en ritonavir tabletten zijn beschikbaar voor orale toediening die bestaan   uit 300 mg atazanavir 
(overeenkomend met 341,7 mg atazanavirsulfaat) en 100 mg ritonavir. De tablet bevat ook de volgende 
inactieve ingrediënten: watervrij dibasisch calciumfosfaat, colloïdaal siliciumdioxide, copovidon, crospovidon, 
hypromellose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, natriumstearylfumaraat, sorbitanmonolauraat, talk 
en geel ijzeroxide. De tabletten zijn omhuld met een film (opadry II 85G520033 geel) die is gemaakt van 
lecithine, macrogol (polyethyleenglycol), gedeeltelijk gehydrolyseerd polyvinylalcohol, talk, titaniumdioxide, 
geel ijzeroxide.

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.1 Werkingsmechanisme
Atazanavir en ritonavir zijn antivirale middelen [zieKlinische farmacologie (12.4)].

12.2 Farmacodynamiek
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Effecten op elektrocardiogram 
Atazanavir
Concentratie- en dosisafhankelijke verlenging van het PR-interval op het elektrocardiogram is waargenomen bij 
gezonde vrijwilligers die atazanavir kregen. In een placebogecontroleerd onderzoek (AI424-076) was de gemiddelde 
(±SD) maximale verandering in PR-interval vanaf de predosiswaarde 24 (±15) msec na orale toediening van 400 mg 
atazanavir (n=65) vergeleken met 13 (±11) msec na dosering met placebo (n=67). De verlengingen van het PR-interval 
in deze studie waren asymptomatisch. Er is beperkte informatie over de mogelijkheid van een farmacodynamische 
interactie bij mensen tussen atazanavir en andere geneesmiddelen die het PR-interval van het elektrocardiogram 
verlengen. [ZienWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Elektrocardiografische effecten van atazanavir werden bepaald in een klinisch farmacologisch onderzoek bij 72 gezonde 
proefpersonen. Orale doses van 400 mg en 800 mg werden vergeleken met placebo; er was geen concentratieafhankelijk effect van 
atazanavir op het QTc-interval (met gebruikmaking van Fridericia's correctie). Bij 1793 met hiv geïnfecteerde patiënten die 
antiretrovirale regimes kregen, was de QTc-verlenging vergelijkbaar in de atazanavir- en de vergelijkingsregimes. Geen van de met 
atazanavir behandelde gezonde proefpersonen of met HIV geïnfecteerde patiënten had in klinische onderzoeken een QTc-interval 
van meer dan 500 msec [ZieWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Ritonavir:Het QTcF-interval werd geëvalueerd in een gerandomiseerde, placebo en actieve 
(moxifloxacine 400 mg eenmaal daags) gecontroleerde cross-over studie bij 45 gezonde volwassenen, 
met 10 metingen gedurende 12 uur op dag 3. het verschil in QTcF ten opzichte van placebo na 
baseline-correctie was 5,5 (7,6) milliseconden (msec) voor 400 mg tweemaal daags ritonavir. Ritonavir 
400 mg tweemaal daags resulteerde in dag 3 blootstelling aan ritonavir die ongeveer 1,5 maal hoger 
was dan waargenomen met ritonavir 600 mg tweemaal daags bij steady state.

Verlenging van het PR-interval werd ook opgemerkt bij proefpersonen die ritonavir kregen in dezelfde studie op dag 3. Het 
maximale gemiddelde (95% betrouwbaarheidsinterval) verschil met placebo in het PR-interval na baseline-correctie was 22 
(25) msec voor 400 mg tweemaal daags ritonavir[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

12.3 Farmacokinetiek

Farmacokinetiek bij volwassenen
Atazanavir en Ritonavir-tabletten:Blootstelling aan atazanavir na toediening van atazanavir en 
ritonavir combinatietabletten (300 mg/100 mg) was vergelijkbaar met de blootstelling na toediening van 
Reyataz (atazanavir) capsules en Norvir (ritonavir) tabletten, bij toediening aan gezonde vrijwilligers in 
nuchtere en gevoede toestand.

Atazanavir
De farmacokinetiek van atazanavir werd geëvalueerd bij gezonde volwassen vrijwilligers en bij met hiv geïnfecteerde 
patiënten na toediening van atazanavir 300 mg en ritonavir 100 mg eenmaal daags (zie tabel 9).

Tabel 9: Steady-state farmacokinetiek van atazanavir bij gezonde proefpersonen of met hiv geïnfecteerde patiënten

in de Fed-staat

atazanavir 300 mg en ritonavir 100 mg eenmaal daags

Gezond
Onderwerpen (n=28)

HIV-geïnfecteerde patiënten

(n=10)Parameter

Cmax(ng/ml)
Geometrisch gemiddelde (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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Gemiddelde (SD) 6450 (2031) 5233 (3033)

Tmax(h)
Mediaan 2.7 3.0

AUC (ng•u/ml)
Geometrisch gemiddelde (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

Gemiddelde (SD) 61435 (22911) 53761 (35294)

T-helft (h)

Gemiddelde (SD) 18.1 (6.2)a 8,6 (2,3)

Cmin(ng/ml)
Geometrisch gemiddelde (CV %) 1227 (53) 636 (97)

Gemiddelde (SD) 1441 (757) 862 (838)

an=26.

Figuur 1 toont de gemiddelde plasmaconcentraties van atazanavir bij steady state na 400 mg atazanavir eenmaal daags (als 
twee capsules van 200 mg) bij een lichte maaltijd en na 300 mg atazanavir (als twee capsules van 150 mg) met ritonavir 100 
mg eenmaal daags met een lichte maaltijd bij met HIV geïnfecteerde volwassen patiënten.

Figuur 1:
en 300 mg met ritonavir (n=10) voor met hiv geïnfecteerde volwassen patiënten

Gemiddelde (SD) steady-state plasmaconcentraties van atazanavir 400 mg (n=13)

Absorptie
Atazanavir wordt snel geabsorbeerd met een Tmaxvan ongeveer 2,5 uur. Atazanavir vertoont niet-lineaire 
farmacokinetiek met meer dan dosisproportionele verhogingen van de AUC en Cmaxwaarden binnen het 
dosisbereik van 200-800 mg eenmaal daags. Steady state wordt bereikt tussen dag 4 en 8, met een 
accumulatie van ongeveer 2,3-voudig.

Voedseleffect
Atazanavir: Toediening van atazanavir met voedsel verhoogt de biologische beschikbaarheid en vermindert de farmacokinetische 
variabiliteit.
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Verdeling
Atazanavir is voor 86% gebonden aan humane serumeiwitten en eiwitbinding is onafhankelijk van de concentratie. 
Atazanavir bindt in vergelijkbare mate aan zowel alfa-1-zuurglycoproteïne (AAG) als albumine (respectievelijk 89% en 
86%).

Metabolisme
Atazanavir wordt uitgebreid gemetaboliseerd bij de mens. De belangrijkste biotransformatieroutes van atazanavir bij 
de mens bestonden uit mono- en dioxygenatie. Andere kleine biotransformatieroutes voor atazanavir of zijn 
metabolieten bestonden uit glucuronidering, N-dealkylering, hydrolyse en oxygenatie met dehydrogenering. Twee 
minder belangrijke metabolieten van atazanavir in plasma zijn gekarakteriseerd. Geen van beide metabolieten 
aangetoondin vitroantivirale activiteit.In vitrostudies met humane levermicrosomen suggereerden dat atazanavir 
wordt gemetaboliseerd door CYP3A.

Eliminatie
Na een enkele dosis van 400 mg14C-atazanavir, 79% en 13% van de totale radioactiviteit werd teruggevonden in 
respectievelijk de feces en urine. Onveranderd geneesmiddel vertegenwoordigde respectievelijk ongeveer 20% en 
7% van de toegediende dosis in de feces en urine. De gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd van atazanavir bij 
gezonde vrijwilligers (n=214) en met HIV geïnfecteerde volwassen patiënten (n=13) was ongeveer 7 uur bij steady 
state na een dosis van 400 mg per dag bij een lichte maaltijd.

In een onderzoek onder vijf proefpersonen die een dosis van 600 mg kregen14C-ritonavir drank, 11,3 ± 2,8% van de dosis werd 
uitgescheiden in de urine, waarbij 3,5 ± 1,8% van de dosis werd uitgescheiden als onveranderd moedergeneesmiddel. In dat 
onderzoek werd 86,4 ± 2,9% van de dosis uitgescheiden in de feces, waarbij 33,8 ± 10,8% van de dosis als onveranderd 
moedergeneesmiddel werd uitgescheiden. Bij meervoudige dosering is de accumulatie van ritonavir minder dan voorspeld op 
basis van een enkele dosis, mogelijk als gevolg van een tijd- en dosisgerelateerde toename van de klaring.

Effecten op elektrocardiogram
Ritonavir:Het QTcF-interval werd geëvalueerd in een gerandomiseerde, placebo en actieve 
(moxifloxacine 400 mg eenmaal daags) gecontroleerde cross-over studie bij 45 gezonde volwassenen, 
met 10 metingen gedurende 12 uur op dag 3. het verschil in QTcF ten opzichte van placebo na 
baseline-correctie was 5,5 (7,6) milliseconden (msec) voor 400 mg tweemaal daags ritonavir. Ritonavir 
400 mg tweemaal daags resulteerde in dag 3 blootstelling aan ritonavir die ongeveer 1,5 maal hoger 
was dan waargenomen met ritonavir 600 mg tweemaal daags bij steady state.

Verlenging van het PR-interval werd ook opgemerkt bij proefpersonen die ritonavir kregen in dezelfde studie op dag 3. Het 
maximale gemiddelde (95% betrouwbaarheidsinterval) verschil met placebo in het PR-interval na baseline-correctie was 22 
(25) msec voor 400 mg tweemaal daags ritonavir[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Speciale populaties

Kindergeneeskunde

Atazanavir en Ritonavir-tabletten mogen niet worden toegediend aan met HIV-1 geïnfecteerde pediatrische patiënten 
jonger dan 6 jaar en die minder dan 35 kg wegen.

Zwangerschap

Atazanavir en ritonavir: De farmacokinetische gegevens van met hiv geïnfecteerde zwangere vrouwen die 
atazanavir-capsules met ritonavir kregen, worden weergegeven in tabel 10.
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Tabel 10: Steady-state farmacokinetiek van atazanavir met ritonavir bij met hiv geïnfecteerde zwangere vrouwen

Vrouwen in de Fed-staat

Atazanavir 300 mg met ritonavir 100 mg

Farmacokinetische parameter: 2e trimester
(n=5a)

3e trimester
(n=20)

Postpartumb

(n=34)

Cmaxng/ml 3078.85 3291.46 5721.21

Geometrisch gemiddelde (CV%) (50) (48) (31)
AUC ng∙h/ml 27657.1 34251.5 61990,4

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

Geometrisch gemiddelde (CV%) (46) (50) (45)
aDe beschikbare gegevens tijdens het 2e trimester zijn beperkt.

bAtazanavir piekconcentraties en AUC's bleken ongeveer 28 tot 43% hoger te zijn tijdens de
postpartumperiode (4 tot 12 weken) dan die in het verleden werden waargenomen bij met HIV geïnfecteerde, niet-zwangere patiënten. 

Atazanavir plasmadalconcentraties waren ongeveer 2,2 keer hoger tijdens de postpartumperiode in vergelijking met die in het verleden 

werden waargenomen bij HIV-geïnfecteerde, niet-zwangere patiënten.

cCminis de concentratie 24 uur na de dosis.

Nierfunctiestoornis

Bij gezonde proefpersonen was de renale eliminatie van onveranderd atazanavir ongeveer 7% van de toegediende 
dosis. Atazanavir is onderzocht bij volwassen proefpersonen met ernstige nierinsufficiëntie (n=20), inclusief degenen 
die hemodialyse ondergaan, bij meervoudige doses van 400 mg eenmaal daags. De gemiddelde atazanavir Cmaxwas 
9% lager, AUC was 19% hoger en Cminwas 96% hoger bij proefpersonen met ernstige nierinsufficiëntie die geen 
hemodialyse ondergingen (n=10), dan bij proefpersonen van dezelfde leeftijd, gewicht en geslacht met een normale 
nierfunctie. In een dialysesessie van 4 uur werd 2,1% van de toegediende dosis verwijderd. Wanneer atazanavir vóór 
of na hemodialyse (n=10) werd toegediend, was het geometrische gemiddelde voor Cmax, AUC en Cminwaren ongeveer 
25% tot 43% lager in vergelijking met proefpersonen met een normale nierfunctie. Het mechanisme van deze afname 
is niet bekend. Atazanavir wordt niet aanbevolen voor gebruik bij hiv-behandelde patiënten met nierziekte in het 
eindstadium die worden behandeld met hemodialyse[zie Dosering en toediening (2.3)].

Leverfunctiestoornis

De farmacokinetiek van atazanavir in combinatie met ritonavir is niet onderzocht bij proefpersonen met een 
leverfunctiestoornis; daarom wordt gelijktijdige toediening van atazanavir met ritonavir niet aanbevolen voor 
gebruik bij patiënten met enige mate van leverfunctiestoornis[zie Dosering en toediening (2.4)].

Geneesmiddelinteractiegegevens

Atazanavir
Atazanavir is een metabolisme-afhankelijke CYP3A-remmer, met een Kinactiefwaarde van 0,05 tot 0,06 min-1en Ki

waarde van 0,84 tot 1,0 µM. Atazanavir is ook een directe remmer van UGT1A1 (Ki=1,9 µM) en CYP2C8 (Ki

= 2,1 µM).

Atazanavir is aangetoondin vivoniet om zijn eigen metabolisme te induceren, noch om de biotransformatie van sommige 
geneesmiddelen die door CYP3A worden gemetaboliseerd te verhogen. In een onderzoek met meerdere doses nam atazanavir af
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de urinaire verhouding van endogene 6β-OH-cortisol tot cortisol versus baseline, wat aangeeft dat CYP3A-productie 
niet werd geïnduceerd.

Klinisch significante interacties worden niet verwacht tussen atazanavir en substraten van CYP2C19, CYP2C9, 
CYP2D6, CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2 of CYP2E1. Klinisch significante interacties worden niet verwacht tussen 
atazanavir bij toediening met ritonavir en substraten van CYP2C8. Zie de volledige voorschrijfinformatie voor 
ritonavir voor informatie over andere mogelijke geneesmiddelinteracties met ritonavir.

Op basis van bekende metabole profielen worden geen klinisch significante geneesmiddelinteracties verwacht 
tussen atazanavir en dapson, trimethoprim/sulfamethoxazol, azitromycine of erytromycine. Atazanavir heeft geen 
interactie met substraten van CYP2D6 (bijv. nortriptyline, desipramine, metoprolol).

Er zijn geneesmiddelinteractieonderzoeken uitgevoerd met atazanavir en andere geneesmiddelen die waarschijnlijk gelijktijdig 
worden toegediend en sommige geneesmiddelen die vaak worden gebruikt als sondes voor farmacokinetische interacties. De 
effecten van gelijktijdige toediening van atazanavir op de AUC, Cmax, en Cminzijn samengevat in tabellen 11 en 12. Noch didanosine EC 
noch diltiazem hadden een significant effect op de blootstelling aan atazanavir (zie tabel 12 voor het effect van atazanavir op de 
blootstelling aan didanosine EC of diltiazem). Atazanavir had geen significant effect op de blootstelling aan didanosine (indien 
toegediend als de gebufferde tablet), stavudine of fluconazol. Voor informatie over klinische aanbevelingen, zie:
Geneesmiddelinteracties (7).

Tabel 11: Geneesmiddelinteracties: farmacokinetische parameters voor atazanavir in aanwezigheid van

Gelijktijdig toegediende geneesmiddelena

Verhouding (90% betrouwbaarheidsinterval) van

Atazanavir Farmacokinetiek
Parameters met/zonder

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel;

Geen effect = 1,00
mede toegediend

drugs

Dosis/schema
mede toegediend

drugs

atazanavir
Dosis/schema Cmax AUC Cmin

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

400 mg eenmaal daags, 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 driemaal daags,

d 1-6, 25-31
300 mg QD/ritonavir

100 mg eenmaal daags,

d 10-31

atazanavir:
0,75

(0,64-0,88)

atazanavir:
0,65

(0,55-0,78)

atazanavir:
0,51

(0,44-0,61)
claritromycine 500 mg BID, d 7−10 

(n=29) en d 18−21
400 mg eenmaal daags, d 1−10 (n=29) 1.06

(0,93, 1,20)
1.28

(1.16, 1.43)
1.91

(1.66, 2.21)
didanosine (ddI)
(gebufferde tabletten)

plus stavudine
(d4T)b

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

(n=31)

400 mg x 1 dosis
gelijktijdig met ddI

en 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 dosis, 
d4T: 40 mg x 1 dosis

(n=32)

400 mg x 1 dosis 1 uur na
ddI + d4T (n=32)

1.12
(0,67, 1,18)

1.03
(0.64, 1.67)

1.03
(0,61, 1,73)

ddI (enterisch gecoat)

[EG]-capsules)c

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

(gevoed) (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

37

Referentie-ID: 4173147



(1.01, 1.07) (0,96, 1,03) (0,82, 0,92)
diltiazem 180 mg QD, d 7−11 

(n=30) en d 19−23
400 mg eenmaal daags, 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 eenmaal daags, d 7−20

(n=27)
400 mg eenmaal daags, 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 eenmaal daags, d 7−20

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

mg QD, 2 uur vóór 
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 eenmaal daags, dag 11-24

(pm) (n=14)
300 mg QD/ritonavir

100 mg QD, d 1-10 (pm)
(n=22), daarna 400 mg 

QD/ritonavir 100 mg QD,
d 11–24 (uur),

(gelijktijdig met
efavirenz) (n=14)

1.17
(1.08, 1.27)

1,00
(0,91, 1,10)

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

famotidine 40 mg BID, d 7−12
(n=15)

400 mg eenmaal daags, d 1−6 (n=45),

d 7−12 (gelijktijdig
administratie) (n=15)

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

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

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

40 mg BID, d 7−12
(n=14)

400 mg QD (pm), d 1−6 
(n=14), d 7−12 (10 uur na,

2 uur voor famotidine)
(n=14)

1.08
(0,82, 1,41)

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

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

40 mg BID, d 11−20
(n=14)d

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

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

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

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

20 mg BID, 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 (uur)
(gelijktijdig

administratie met am
famotidine) (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 uur na pm 
famotidine) (n=20)f

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

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

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

40 mg BID, 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 uur na
pm famotidine en 2 uur 
voor am famotidine)

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 BID, d 11−20
(n=15)

300 mg eenmaal daags/ritonavir 100

mg QD, d 1−10 (am) 
(n=46), daarna 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)

fluconazol 200 mg eenmaal daags, 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)

ketoconazol 200 mg eenmaal daags, d 7−13

(n=14)
400 mg eenmaal daags, d 1−13 (n=14) 0,99

(0,77, 1,28)
1.10

(0,89, 1,37)
1.03

(0,53, 2,01)
nevirapineg,h 200 mg BID, d 1-23

(n=23)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, d 4-13, daarna 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 eenmaal daags, d 7−12

(n=16)j

400 mg eenmaal daags, 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 eenmaal daags, d 11-20

(n=15)j

300 mg QD/ritonavir
100 mg eenmaal daags, 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), daarna 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)

pitavastatine 4 mg QD
voor 5 dagen

300 mg QD
voor 5 dagen

1.13
(0,96, 1,32)

1.06
(0,90, 1,26)

NA

rifabutine 150 mg eenmaal daags, d 15−28

(n=7)
400 mg eenmaal daags, d 1−28 (n=7) 1.34

(1,14, 1,59)
1.15

(0,98, 1,34)
1.13

(0,68, 1,87)
rifampicine 600 mg eenmaal daags, 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 eenmaal daags, 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
voor 10 dagen

(n=7)

300 mg QD/ritonavir
100 mg QD gedurende 20 dagen

(n=7)

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

1.17
(0,97, 1,43)

1.85
(1,40, 2,44)

tenofovirp 300 mg eenmaal daags, d 9−16

(n=34)
400 mg eenmaal daags, 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 eenmaal daags, d 15−42 300 mg/ritonavir 100 mg 0,72q 0,75q 0,77q
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(n=10) QD, d 1−42 (n=10) (0,50, 1,05) (0,58, 0,97) (0,54, 1,10)
voriconazol

(Onderwerpen met at

Laatste
functioneel

CYP2C19-allel)

200 mg BOD,
d 2-3, 22-30;

400 mg BID, d 1, 21
(n=20)

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

(n=20)

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

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

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

50 mg BOD,
d 2-3, 22-30;

100 mg BID, d 1, 21
(n=8)

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

(n=8)

0,81
(0.66, 1.00)

0,80
(0.65, 0.97)

0,69
(0,54, 0,87)voriconazol

(Onderwerpen zonder

een functionele

CYP2C19-allel)
aDe verstrekte gegevens zijn onder gevoede omstandigheden, tenzij anders vermeld.

bAlle medicijnen werden gegeven onder nuchtere omstandigheden.

cOp dag 8 en 19 werden 400 mg ddI EC en atazanavir samen met voedsel toegediend.
datazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg eenmaal daags gelijktijdig toegediend met famotidine 40 mg tweemaal daags resulteerde in

atazanavir geometrische gemiddelde Cmaxdat was vergelijkbaar en AUC en Cminwaarden die 1,79- en 4,46-voudig hoger waren in 

vergelijking met atazanavir 400 mg eenmaal daags alleen.

eVergelijkbare resultaten werden waargenomen wanneer famotidine 20 mg tweemaal daags werd toegediend 2 uur erna en 10 uur ervoor

atazanavir 300 mg en ritonavir 100 mg plus tenofovir 300 mg.
fAtazanavir/ritonavir/tenofovir werd toegediend na een lichte maaltijd.
gDe studie werd uitgevoerd bij met HIV geïnfecteerde personen.

hVergeleken met atazanavir 400 mg historische gegevens zonder nevirapine (n=13), is de verhouding van geometrische gemiddelden (90%

betrouwbaarheidsintervallen) voor Cmax, AUC en Cminwaren respectievelijk 1,42 (0,98; 2,05), 1,64 (1,11; 2,42) en 1,25 (0,66; 
2,36), voor atazanavir/ritonavir 300/100 mg; en 2,02 (1,42, 2,87), 2,28 (1,54, 3,38) en 1,80 (0,94, 3,45), respectievelijk voor 
atazanavir/ritonavir 400/100 mg.

iParallel groepsontwerp; n=23 voor atazanavir/ritonavir plus nevirapine, n=22 voor atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg
zonder nevirapine. De proefpersonen werden vóór deelname aan het onderzoek met nevirapine behandeld.

jOmeprazol 40 mg werd 2 uur voor atazanavir op een lege maag toegediend.
kOmeprazol 20 mg werd 30 minuten voor een lichte maaltijd in de ochtend toegediend en atazanavir 300 mg plus

ritonavir 100 mg 's avonds na een lichte maaltijd, gescheiden door 12 uur van omeprazol.
ikatazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg eenmaal daags, gescheiden door 12 uur van omeprazol 20 mg per dag resulteerde

in verhogingen van de geometrisch gemiddelde AUC (10%) en C . van atazanavirmin(2,4-voudig), met een afname van Cmax(29%) vergeleken 

met atazanavir 400 mg eenmaal daags in afwezigheid van omeprazol (studiedagen 1-6).

mOmeprazol 20 mg werd 30 minuten voor een lichte maaltijd in de ochtend gegeven en atazanavir 400 mg plus
ritonavir 100 mg eenmaal daags na een lichte maaltijd, 1 uur na omeprazol. De effecten op de atazanavirconcentraties waren 
vergelijkbaar wanneer atazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg 12 uur werd gescheiden van omeprazol 20 mg.

natazanavir 400 mg plus ritonavir 100 mg eenmaal daags toegediend met omeprazol 20 mg eenmaal daags resulteerde in:
verhogingen van de geometrisch gemiddelde AUC (32%) en C . van atazanavirmin(3,3-voudig), met een afname van Cmax(26%) vergeleken 

met atazanavir 400 mg eenmaal daags in afwezigheid van omeprazol (studiedagen 1-6).

OVergeleken met historische gegevens van atazanavir 400 mg QD, toediening van atazanavir/ritonavir 300/100 mg QD
verhoogde de geometrische gemiddelde waarden van atazanavir van Cmax, AUC en Cminmet respectievelijk 18%, 103% en 671%.

pMerk op dat vergelijkbare resultaten werden waargenomen in onderzoeken waarin de toediening van tenofovir en atazanavir gescheiden was

tegen 12 uur.
qVerhouding van atazanavir plus ritonavir plus tenofovir tot atazanavir plus ritonavir. Atazanavir 300 mg plus ritonavir 100

mg resulteert in een hogere blootstelling aan atazanavir dan atazanavir 400 mg (zie voetnoot o). De geometrische gemiddelde waarden 

van de farmacokinetische parameters van atazanavir bij gelijktijdige toediening met ritonavir en tenofovir waren: Cmax= 3190
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ng/ml, AUC = 34459 ng•u/ml en Cmin= 491 ng/ml. De studie werd uitgevoerd bij met HIV geïnfecteerde personen. NVT = 
niet beschikbaar.

Tabel 12: Geneesmiddelinteracties: farmacokinetische parameters voor gelijktijdig toegediende geneesmiddelen in de

Aanwezigheid van atazanavira

Verhouding (90% betrouwbaarheidsinterval) van gelijktijdig 

toegediende farmacokinetische geneesmiddelen

Parameters met/zonder atazanavir;
Geen effect = 1,00

mede toegediend
drugs

Dosis/schema
mede toegediend

drugs

atazanavir
Dosis/schema Cmax AUC Cmin

paracetamol 1 gram BOD, 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) en d 19−23

400 mg eenmaal daags,

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 driemaal daags,

d 1-6, 25-31
300 mg eenmaal daags/

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)

claritromycine 500 mg BID, d 7−10 
(n=21) en d 18−21

400 mg eenmaal daags,

d 1−10 (n=21)
1.50

(1,32, 1,71)
OH-

claritromycine:
0,28

(0,24, 0,33)

1.94
(1,75, 2,16)

OH-
claritromycine:

0.30
(0,26, 0,34)

2.60
(2,35, 2,88)

OH-
claritromycine

:
0,38

(0,34, 0,42)

didanosine (ddI)
(gebufferde tabletten)

plus stavudine
(d4T)b

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

(n=31)

400 mg x 1 dosis
gelijktijdig met

ddI en 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 (enteric-
gecoat [EG]
capsules)c

400 mg d 1 (nuchter),
d 8 (gevoed) (n=34)

400 mg eenmaal daags,

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 (nuchter),
d 19 (gevoed) (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) en d 19−23

400 mg eenmaal daags,

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)

ethinylestradiol &
norethindrond

Norethindron (0,5 .)
mg + ethinyl

oestradiol 0,035 mg)
QD, d 1−29 (n=19)

400 mg eenmaal daags,

d 16−29 (n=19)
ethinyl

estradiol:
1.15

(0,99, 1,32)
norethindron:

1.67
(1,42, 1,96)

ethinyl
estradiol:

1.48
(1,31, 1,68)

norethindron:
2.10

(1,68, 2,62)

ethinyl
estradiol:

1.91
(1,57, 2,33)

norethindron:
3.62

(2,57, 5,09)

ethinylestradiol &
norgestimatee

Norgestimaat (0,180
mg) + ethinyl

estradiol (0,035 mg)
QD, d 1-28 (n=18),
dan Norgestimate

(0,180 mg) + 

ethinylestradiol (0,025 mg)

QD, d 29-42f(n=14)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg eenmaal daags, d 29-42

(n=14)

ethinyl
estradiol:

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

norgestimaat:g
1.68

(1.51, 1.88)

ethinyl
estradiol:

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

norgestimaat:g
1.85

(1,67, 2,05)

ethinyl
estradiol:

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

norgestimaat:g
2.02

(1,77, 2,31)

fluconazol 200 mg QD, d 1−10 
(n=11) en 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)

methadon Stabiel onderhoud
dosis, d 1−15 (n=16)

400 mg eenmaal daags,

d 2−15 (n=16)
(R)-

methadonh

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

(0,78, 0,93)

(R)-
methadonh

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

(0,87, 1,02)

(R)-
methadonh

1.11
(1.02, 1.20)
totaal: 1.02

(0,93, 1,12)

nevirapineik,j 200 mg BID, d 1-23
(n=23)

300 mg
QD/ritonavir 100
mg eenmaal daags, d 4-13,

dan 400 mg
QD/ritonavir 100
mg eenmaal daags, 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 enkelvoudige 

dosis, d 7 en d 20 (n=16)

400 mg eenmaal daags,

d 1−12 (n=16)
1.24

(1.04, 1.47)
1.45

(1,20, 1,76)
NA

rifabutine 300 mg QD, d 1−10
dan 150 mg QD,

d 11−20 (n=3)

600 mg eenmaal daags,ik

d 11−20 (n=3)
1.18

(0,94, 1,48)
25-O-

desacetyl-
rifabutine: 8.20
(5,90, 11,40)

2.10
(1,57, 2,79)

25-O-
desacetyl-

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

3.43
(1,98, 5,96)

25-O-
desacetyl-

rifabutine: 75.6
(30.1, 190,0)

150 mg tweemaal

wekelijks, 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 eenmaal daags, d 1−17

(n=7)
25-O-

desacetyl-
rifabutine: 7.77

(6,13, 9,83)

25-O-
desacetyl-

rifabutine: 10.90
(8.14, 14.61)

25-O-
desacetyl-
rifabutine:

11.45
(8.15, 16.10)

pitavastatine 4 mg QD
voor 5 dagen

300 mg QD
voor 5 dagen

1.60
(1,39, 1,85)

1.31
(1,23, 1,39)

NA

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

400 mg eenmaal daags, d 2-

7, daarna 300 mg

QD/ritonavir 100
mg eenmaal daags, 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

rosuvastatine 10 mg
enkele dosis

300 mg eenmaal daags/

ritonavir 100 mg
QD voor 7 dagen

↑7-voudigO ↑3-voudigO NA

saquinavirp(zacht
gelatinecapsules)

1200 mg eenmaal daags, d 1−13

(n=7)
400 mg eenmaal daags,

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
voor 10 dagen

(n=14)

300 mg eenmaal daags/

ritonavir 100 mg
QD voor 20 dagen

(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) en d 24−30

(n=33)

400 mg eenmaal daags,

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)

voriconazol
(Onderwerpen met at

Laatste
functioneel

CYP2C19-allel

200 mg BOD,
d 2-3, 22-30;
400 mg BOD,

d 1, 21 (n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg eenmaal daags,

d11-30 (n=20)

0.90
(0,78, 1,04)

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

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

voriconazol
(Onderwerpen zonder

een functionele

CYP2C19-allel)

50 mg BOD,
d 2-3, 22-30;
100 mg BOD,
d 1, 21 (n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg eenmaal daags,

d11-30 (n=8)

4.38
(3,55, 5,39)

5.61
(4.51, 6.99)

7.65
(5,71, 10,2)

lamivudine +
zidovudine

150 mg lamivudine +
300 mg zidovudine
BOD, d 1−12 (n=19)

400 mg eenmaal daags,

d 7−12 (n=19)
lamivudine:

1.04
(0,92, 1,16)

zidovudine: 1.05
(0,88, 1,24)
zidovudine

lamivudine:
1.03

(0,98, 1,08)
zidovudine: 1.05

(0,96, 1,14)
zidovudine

lamivudine:
1.12

(1.04, 1.21)
zidovudine:

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

(0,88, 1,02)

glucuronide:
1,00

(0,97, 1,03)

zidovudine
glucuronide:

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

aDe verstrekte gegevens zijn onder gevoede omstandigheden, tenzij anders vermeld.

bAlle medicijnen werden gegeven onder nuchtere omstandigheden.

cOp dag 8 en 19 werden 400 mg ddI EC en atazanavir samen met voedsel toegediend.
dNa verdere dosisnormalisatie van ethinylestradiol 25 mcg met atazanavir ten opzichte van ethinylestradiol 35 mcg

zonder atazanavir, de verhouding van geometrische gemiddelden (90% betrouwbaarheidsintervallen) voor Cmax, AUC en Cmin

waren respectievelijk 0,82 (0,73, 0,92), 1,06 (0,95, 1,17) en 1,35 (1,11, 1,63).
eNa verdere dosisnormalisatie van ethinylestradiol 35 mcg met atazanavir/ritonavir ten opzichte van ethinylestradiol

25 mcg zonder atazanavir/ritonavir, de verhouding van geometrische gemiddelden (90% betrouwbaarheidsintervallen) voor C
max, AUC en Cminwaren respectievelijk 1,17 (1,03, 1,34), 1,13 (1,05, 1,22) en 0,88 (0,77, 1,00).

fAlle proefpersonen hadden een aanloopperiode van 28 dagen.

g17-deacetylnorgestimaat is het actieve bestanddeel van norgestimaat.
h(R)-methadon is het actieve isomeer van methadon.
iDe studie werd uitgevoerd bij met HIV geïnfecteerde personen.

jDe proefpersonen werden vóór deelname aan het onderzoek met nevirapine behandeld.

kOmeprazol werd gebruikt als een metabole probe voor CYP2C19. Omeprazol werd 2 uur na atazanavir toegediend
Dag 7; en werd alleen gegeven 2 uur na een lichte maaltijd op dag 20.

ikNiet de aanbevolen therapeutische dosis atazanavir.
mIn vergelijking met rifabutine 150 mg QD alleen d1−10 (n=14). Totaal Rifabutine + 25-O-desacetyl-rifabutine:

AUC 2,19 (1,78, 2,69).
nRosiglitazon gebruikt als een probesubstraat voor CYP2C8.
OGemiddelde verhouding (met/zonder gelijktijdig toegediend geneesmiddel). ↑geeft een verhoogde blootstelling aan rosuvastatine aan.

pDe combinatie van atazanavir en saquinavir 1200 mg QD produceerde dagelijkse saquinavirblootstellingen vergelijkbaar met de

waarden geproduceerd door de standaard therapeutische dosering van saquinavir bij 1200 mg driemaal daags. Echter, de Cmaxis ongeveer 79% 

hoger dan die voor de standaarddosering van saquinavir (zachte gelatinecapsules) alleen bij 1200 mg driemaal daags.

qMerk op dat vergelijkbare resultaten werden waargenomen in een onderzoek waarin de toediening van tenofovir en atazanavir gescheiden was

tegen 12 uur.
rToediening van tenofovir en atazanavir was tijdelijk 12 uur van elkaar gescheiden. NVT = 
niet beschikbaar.

12.4 Microbiologie

Werkingsmechanisme
Atazanavir:Atazanavir (ATV) is een azapeptide HIV-1 proteaseremmer (PI). De verbinding remt selectief de 
virusspecifieke verwerking van virale Gag- en Gag-Pol-polyproteïnen in met HIV-1 geïnfecteerde cellen, waardoor de 
vorming van rijpe virionen wordt voorkomen.

Ritonavir:Ritonavir is een peptidomimetische remmer van het HIV-1-protease. Remming van HIV-
protease maakt het enzym niet in staat om degag-polpolyproteïne-precursor die leidt tot de productie 
van niet-infectieuze onrijpe HIV-deeltjes.

Antivirale activiteit in celcultuur
Atazanavir:Atazanavir vertoont anti-HIV-1-activiteit met een gemiddelde effectieve concentratie van 50% (EC50) in 
afwezigheid van humaan serum van 2 tot 5 nM tegen een verscheidenheid aan laboratorium- en klinische HIV-1-isolaten die 
zijn gekweekt in mononucleaire cellen uit perifeer bloed, macrofagen, CEM-SS-cellen en MT-2-cellen. ATV heeft
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activiteit tegen HIV-1 Groep M-subtype virussen A, B, C, D, AE, AG, F, G en J isolaten in celkweek. ATV heeft variabele 
activiteit tegen HIV-2-isolaten (1,9 tot 32 nM), met EC50waarden boven de EC50waarden van faalisolaten. Onderzoeken 
naar de antivirale activiteit van twee geneesmiddelen met ATV lieten geen antagonisme zien in celkweken met 
NNRTI's (delavirdine, efavirenz en nevirapine), PI's (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir en 
saquinavir), NRTI's (abacavir, didanobine, emtricitabine, lamivudine, stavudine, tenofovir, zalcitabine en zidovudine), 
de hiv-1-fusieremmer enfuvirtide, en twee verbindingen die worden gebruikt bij de behandeling van virale hepatitis, 
adefovir en ribavirine, zonder verhoogde cytotoxiciteit.

Ritonavir:De activiteit van ritonavir werd beoordeeld in acuut geïnfecteerde lymfoblastoïde cellijnen en in perifere 
bloedlymfocyten. De concentratie geneesmiddel die 50% (EC50) waarde van virale replicatie remt, varieerde van 3,8 
tot 153 nM, afhankelijk van het HIV-1-isolaat en de gebruikte cellen. De gemiddelde EC50-waarde voor klinische 
isolaten met een lage passage was 22 nM (n = 13). In MT4-cellen vertoonde ritonavir additieve effecten tegen HIV-1 
in combinatie met didanosine (ddI) of zidovudine (ZDV). Onderzoeken waarin de cytotoxiciteit van ritonavir op 
verschillende cellijnen werd gemeten, toonden aan dat meer dan 20 µM nodig was om de celgroei met 50% te 
remmen, wat resulteerde in een therapeutische index van celculturen van ten minste 1000.

Weerstand

In celcultuur:
Atazanavir:Hiv-1 isolaten met een verminderde gevoeligheid voor ATV zijn geselecteerd in celkweek en 
verkregen van patiënten behandeld met ATV of atazanavir/ritonavir (ATV/RTV). Hiv-1 isolaten met een 93 tot 
183-voudig verminderde gevoeligheid voor ATV van drie verschillende virale stammen werden geselecteerd in 
celkweek na 5 maanden. De substituties in deze HIV-1-virussen die hebben bijgedragen aan ATV-resistentie 
zijn onder meer I50L, N88S, I84V, A71V en M46I. Veranderingen werden ook waargenomen op de protease-
splitsingsplaatsen na geneesmiddelselectie. Recombinante virussen die de I50L-substitutie bevatten zonder 
andere belangrijke PI-substituties hadden een groeistoornis en vertoonden een verhoogde gevoeligheid in 
celcultuur voor andere PI's (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir). De I50L- en 
I50V-substituties leverden selectieve resistentie op tegen ATV en amprenavir,

Ritonavir:De activiteit van ritonavir werd beoordeeld in acuut geïnfecteerde lymfoblastoïde cellijnen en in perifere 
bloedlymfocyten. De concentratie geneesmiddel die 50% (EC50) waarde van virale replicatie remt, varieerde van 3,8 
tot 153 nM, afhankelijk van het HIV-1-isolaat en de gebruikte cellen. De gemiddelde EC50-waarde voor klinische 
isolaten met een lage passage was 22 nM (n = 13). In MT4-cellen vertoonde ritonavir additieve effecten tegen HIV-1 
in combinatie met didanosine (ddI) of zidovudine (ZDV). Onderzoeken waarin de cytotoxiciteit van ritonavir op 
verschillende cellijnen werd gemeten, toonden aan dat meer dan 20 µM nodig was om de celgroei met 50% te 
remmen, wat resulteerde in een therapeutische index van celculturen van ten minste 1000.

Klinische onderzoeken van niet eerder behandelde patiënten: vergelijking van met ritonavir versterkt atazanavir versus niet-
versterkt atazanavir:Onderzoek AI424-089 vergeleek atazanavir 300 mg eenmaal daags met ritonavir 100 mg vs. atazanavir 
400 mg eenmaal daags indien toegediend met lamivudine en stavudine met verlengde afgifte bij met hiv geïnfecteerde, nog 
niet eerder behandelde patiënten.Tabel 13 geeft een samenvatting van het aantal virologisch falen en isolaten van 
virologisch falen met ATV-resistentie in elke arm.

Tabel 13: Samenvatting van virologische storingenain week 96 in onderzoek AI424-089: vergelijking van
Ritonavir geboost atazanavir vs. ongebooste atazanavir: gerandomiseerde patiënten

atazanavir 300 mg +
ritonavir 100 mg

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

Virologisch falen (≥50 kopieën/ml) in week 96 15 (16%) 34 (32%)

Virologisch falen met gegevens over genotypen en fenotypes 5 17
Virologisch falen isoleert met ATV-resistentie in week 96 0/5 (0%)b 4/17 (24%)b

Virologisch falen isoleert met opkomst van I50L in week 96c 0/5 (0%)b 2/17 (12%)b

Virologisch falen isoleert met lamivudine-resistentie in 
week 96

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

aVirologisch falen omvat patiënten die nooit onderdrukt werden tot en met week 96 en die tijdens het onderzoek in week 96 een virologische 

rebound hadden of stopten vanwege onvoldoende respons op de virale belasting.

bPercentage virologisch falen Isoleert met genotypische en fenotypische gegevens.
cBij 2 andere met ATV 400 mg behandelde patiënten ontstond een mengsel van I50I/L. Geen van beide isolaat was fenotypisch resistent tegen ATV.

Klinische onderzoeken van niet eerder behandelde patiënten die atazanavir 300 mg kregen met ritonavir 100 mg:In 
fase III-onderzoek AI424-138 werd een genotypische en fenotypische analyse als-behandeld uitgevoerd op monsters 
van patiënten bij wie virologisch falen (hiv-1-RNA groter dan of gelijk aan 400 kopieën/ml) was opgetreden of bij wie 
de behandeling werd stopgezet voordat onderdrukking op ATV/RTV werd bereikt. (n=39; 9%) en LPV/RTV (n=39; 9%) 
gedurende 96 weken behandeling. In de ATV/RTV-arm vertoonde een van de isolaten van virologisch falen een 56-
voudige afname van de ATV-gevoeligheid die naar voren kwam bij therapie met de ontwikkeling van PI-resistentie-
geassocieerde substituties L10F, V32I, K43T, M46I, A71I, G73S, I85I/V, en L90M. De NRTI-resistentie-geassocieerde 
substitutie M184V kwam ook naar voren tijdens behandeling in dit isolaat, wat emtricitabine-resistentie opleverde. 
Twee isolaten van ATV/RTV-virologisch falen hadden bij baseline fenotypische ATV-resistentie en IAS-gedefinieerde 
belangrijke PI-resistentie-geassocieerde substituties bij baseline. De I50L-substitutie kwam naar voren tijdens 
onderzoek in een van deze faalisolaten en was geassocieerd met een 17-voudige afname in ATV-gevoeligheid vanaf 
baseline en het andere faalisolaat met baseline ATV-resistentie en PI-substituties (M46M/I en I84I/V) had extra IAS 
-gedefinieerde belangrijke PI-substituties (V32I, M46I en I84V) treden op bij ATV-behandeling geassocieerd met een 
drievoudige afname van ATV-gevoeligheid vanaf baseline. Vijf van de isolaten die bij behandeling faalden in de ATV/
RTV-arm ontwikkelden fenotypische emtricitabine-resistentie met de opkomst van ofwel de M184I (n=1) of de M184V 
(n=4)-substitutie tijdens de therapie en geen enkele ontwikkelde fenotypische resistentie tegen tenofovirdisoproxil. 
In de LPV/RTV-arm vertoonde een van de isolaten van patiënten met virologisch falen een 69-voudige afname van de 
gevoeligheid voor LPV die optrad tijdens therapie met de ontwikkeling van PI-substituties L10V, V11I, I54V, G73S en 
V82A naast baseline PI-substituties L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, V82V/A, L89V en L90M. Zes isolaten van LPV/
RTV-virologisch falen ontwikkelden de M184V-substitutie en fenotypische emtricitabine-resistentie en twee 
ontwikkelden fenotypische tenofovirdisoproxil-resistentie.

Klinische studies van door behandeling ervaren patiënten:In onderzoeken met eerder behandelde patiënten die 
werden behandeld met ATV of ATV/RTV, ontwikkelden de meeste ATV-resistente isolaten van patiënten met 
virologisch falen substituties die geassocieerd waren met resistentie tegen meerdere PI's en vertoonden een 
verminderde gevoeligheid voor meerdere PI's. De meest voorkomende proteasesubstituties die zich ontwikkelden in 
de virale isolaten van patiënten bij wie de behandeling met ATV 300 mg eenmaal daags en RTV 100 mg eenmaal 
daags (samen met tenofovir en een NRTI) niet hadden gefaald, waren V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I /L, I50L, F53L/V, 
I54V, A71V/T/I, G73S/T/C, V82A/T/L, I85V en L89V/Q/M/T. Andere substituties die zich ontwikkelden tijdens ATV/RTV-
behandeling, waaronder E34K/A/Q, G48V, I84V, N88S/D/T en L90M, kwamen voor bij minder dan 10% van de 
geïsoleerde patiënten. Als er meerdere PI-resistentiesubstituties aanwezig waren in het hiv-1-virus van de patiënt bij 
baseline, ATV-resistentie ontwikkelde zich door substituties geassocieerd met resistentie tegen andere PI's en zou de 
ontwikkeling van de I50L-substitutie kunnen omvatten. De I50L-substitutie is gedetecteerd bij eerder behandelde 
patiënten met virologisch falen na langdurige behandeling. Veranderingen in de proteasesplitsingsplaats kwamen 
ook naar voren bij ATV-behandeling, maar hun aanwezigheid correleerde niet met het niveau
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van ATV-weerstand.

Ritonavir:Hiv-1 isolaten met verminderde gevoeligheid voor ritonavir zijn geselecteerd in celcultuur. 
Genotypische analyse van deze isolaten toonde mutaties in het HIV-1-proteasegen die leidden tot 
aminozuursubstituties I84V, V82F, A71V en M46I. Fenotypische (n = 18) en genotypische (n = 48) 
veranderingen in HIV-1-isolaten van geselecteerde patiënten die met ritonavir werden behandeld, werden 
gevolgd in fase I/II-onderzoeken gedurende een periode van 3 tot 32 weken. Substituties geassocieerd met 
de HIV-1 virale protease in isolaten verkregen van 43 patiënten leken op een stapsgewijze en geordende 
manier op te treden op posities V82A/F/T/S, I54V, A71V/T en I36L, gevolgd door combinaties van substituties 
op een aanvullende 5 specifieke aminozuurposities (M46I/L, K20R, I84V, L33F en L90M). Van 18 patiënten bij 
wie zowel fenotypische als genotypische analyse werd uitgevoerd op vrij virus geïsoleerd uit plasma, 12 
vertoonden verminderde gevoeligheid voor ritonavir in celkweek. Alle 18 patiënten hadden een of meer 
substituties in het virale proteasegen. De V82A/F-substitutie bleek noodzakelijk maar niet voldoende om 
fenotypische resistentie te verlenen. Fenotypische resistentie werd gedefinieerd als een 5-voudige afname 
van de virale gevoeligheid in celkweek vanaf baseline.

Kruisweerstand
Atazanavir: Kruisresistentie tussen PI's is waargenomen. Uit baseline fenotypische en genotypische 
analyses van klinische isolaten uit klinische ATV-onderzoeken van PI-ervaren patiënten bleek dat 
isolaten die kruisresistent waren tegen meerdere PI's kruisresistent waren tegen ATV. Meer dan 
90% van de isolaten met substituties die I84V of G48V bevatten, waren resistent tegen ATV. Meer 
dan 60% van de isolaten die L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L of een verandering op V82 
bevatten, waren resistent tegen ATV, en 38% van de isolaten die een D30N-substitutie bevatten 
naast andere veranderingen waren bestand tegen ATV. Isolaten die resistent zijn tegen ATV waren 
ook kruisresistent tegen andere PI's, waarbij meer dan 90% van de isolaten resistent was tegen 
indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir, en 80% resistent tegen amprenavir. Bij 
eerder behandelde patiënten

Ritonavir:Onder proteaseremmers is variabele kruisresistentie erkend. Seriële HIV-1-isolaten verkregen 
van zes patiënten tijdens ritonavirtherapie vertoonden een afname van de gevoeligheid voor ritonavir in 
celkweek, maar vertoonden geen concordante afname van de gevoeligheid voor saquinavir in celkweken 
in vergelijking met gematchte isolaten bij de uitgangssituatie. Echter, isolaten van twee van deze 
patiënten vertoonden een verminderde gevoeligheid voor indinavir in celkweek (8-voudig). Isolaten van 5 
patiënten werden ook getest op kruisresistentie tegen amprenavir en nelfinavir; isolaten van 3 patiënten 
hadden een afname in gevoeligheid voor nelfinavir (6- tot 14-voudig), en geen enkele voor amprenavir. 
Kruisresistentie tussen ritonavir en reverse-transcriptaseremmers is onwaarschijnlijk vanwege de 
verschillende betrokken enzymtargets.

Baseline genotype/fenotype en virologische resultaatanalyses 
Atazanavir
Genotypische en/of fenotypische analyse van het virus bij baseline kan helpen bij het bepalen van de gevoeligheid voor ATV voordat 
met ATV/RTV-therapie wordt begonnen. Een verband tussen virologische respons na 48 weken en het aantal en het type primaire PI-
resistentie-geassocieerde substituties die zijn gedetecteerd in hiv-1-isolaten bij baseline van eerder met antiretrovirale middelen 
behandelde patiënten die eenmaal daags ATV/RTV of tweemaal daags lopinavir (LPV)/RTV kregen in een onderzoek AI424-045 wordt 
getoond in Tabel 14.

Over het algemeen waren zowel het aantal als het type PI-substituties bij baseline van invloed op de responspercentages bij 
eerder behandelde patiënten. In de ATV/RTV-groep hadden patiënten lagere responspercentages wanneer 3 of meer 
baseline PI-substituties, waaronder een substitutie op positie 36, 71, 77, 82 of 90, aanwezig waren in vergelijking met 
patiënten met 1 tot 2 PI-substituties, waaronder één van deze vervangingen.
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Tabel 14: HIV-RNA-respons per aantal en type baseline PI-substitutie, antiretroviraal-
Ervaren patiënten in onderzoek AI424-045, As-Treated-analyse

Virologische respons = HIV-RNA <400
kopieën/mlb

ATV/RTV
(n=110)

LPV/RTV
(n=13)Aantal en type baseline PI-vervangingena

3 of meer primaire PI-substituties, waaronder: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% (11/25)

Aantal primaire PI-substituties op baselinea

Alle patiënten, zoals behandeld 58% (64/110) 59% (67/113)

0-2 PI-vervangingen 75% (50/67) 75% (50/67)

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

5 of meer PI-vervangingen 0% (0/9) 28% (5/18)

aPrimaire vervangingen omvatten elke wijziging op D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, N88 en 
L90.
bDe resultaten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat de subgroepen klein waren.

cEr waren onvoldoende gegevens (n   minder dan 3) voor PI-substituties V32I, I47V, G48V, I50V en F53L.

De responspercentages van eerder met antiretrovirale middelen behandelde patiënten in onderzoek AI424-045 werden geanalyseerd op basis 

van het baseline-fenotype (verschuiving in gevoeligheid in celcultuur ten opzichte van referentie, tabel 15). De analyses zijn gebaseerd op een 

selecte patiëntenpopulatie, waarbij 62% van de patiënten een op NNRTI gebaseerd regime kreeg voor deelname aan de studie, vergeleken 

met 35% dat een op PI gebaseerd regime kreeg. Er zijn aanvullende gegevens nodig om klinisch relevante breekpunten voor atazanavir te 

bepalen.

Tabel 15: Fenotype bij baseline per uitkomst, patiënten met antiretrovirale ervaring in onderzoek AI424-

045, As-behandelde analyse

Virologische respons = HIV-RNA < 400 kopieën/mlb

Baseline fenotypea 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)

aVouwveranderingsgevoeligheid in celcultuur ten opzichte van de wildtype-referentie.
bDe resultaten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat de subgroepen klein waren.

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

Carcinogenese
Atazanavir:Langetermijn carcinogeniteitsonderzoeken bij muizen en ratten werden uitgevoerd met atazanavir gedurende twee

jaar. In de muisstudie werden geneesmiddelgerelateerde verhogingen van hepatocellulaire adenomen gevonden bij 

vrouwen bij 360 mg/kg/dag. De systemische geneesmiddelblootstelling (AUC) bij de NOAEL (geen waarneembare 

bijwerkingen) bij vrouwen (120 mg/kg/dag) was 2,8 keer en bij mannen (80 mg/kg/dag) 2,9 keer hoger dan die bij mensen bij 

de klinische dosis (300 mg/dag atazanavir geboost met 100 mg/dag ritonavir, niet-zwangere patiënten). In het onderzoek bij 

ratten werden geen geneesmiddelgerelateerde verhogingen van de tumorincidentie waargenomen bij doses tot 1200 mg/

kg/dag, waarvoor de AUC's 1,1 (mannetjes) of 3,9 (vrouwtjes) maal hoger waren dan die gemeten bij mensen bij de klinische 

dosis.

Ritonavir:Er zijn carcinogeniteitsonderzoeken uitgevoerd bij muizen en ratten met ritonavir. Bij mannelijke 
muizen was er bij concentraties van 50, 100 of 200 mg per kg per dag een dosisafhankelijke toename in de 
incidentie van zowel adenomen als gecombineerde adenomen en carcinomen in de lever. Op basis van AUC-
metingen was de blootstelling bij de hoge dosis ongeveer 0,3-voudig voor mannen die van de blootstelling bij 
mensen met de aanbevolen therapeutische dosis (600 mg tweemaal daags). Er werden geen 
kankerverwekkende effecten waargenomen bij vrouwen bij de geteste doseringen. De blootstelling bij de hoge 
dosis was ongeveer 0,6 maal die van de blootstelling bij mensen voor de vrouwtjes. Bij ratten die werden 
gedoseerd met niveaus van 7, 15 of 30 mg per kg per dag waren er geen kankerverwekkende effecten. In deze 
studie was de blootstelling bij de hoge dosis ongeveer 6% van de blootstelling bij mensen met de aanbevolen 
therapeutische dosis.

Mutagenese

Atazanavir:Atazanavir testte positief in eenin vitroclastogeniciteitstest met primaire humane lymfocyten, in de 
aan- en afwezigheid van metabole activering. Atazanavir testte negatief in dein vitroAmes omgekeerde 
mutatie-assay,in vivomicronucleus- en DNA-reparatietesten bij ratten, enin vivoDNA-schadetest in de 
twaalfvingerige darm van de rat (komeettest).

Ritonavir:Ritonavir bleek echter negatief te zijn voor mutagene of clastogene activiteit in een batterij van inin 
vitroenin vivotesten, waaronder de Ames bacteriële reverse-mutatietest met behulp van:S. typhimurium enE 
coli, de muislymfoomtest, de muismicronucleustest en chromosomale aberratietesten in menselijke 
lymfocyten.

Aantasting van de vruchtbaarheid
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Atazanavir:Bij de systemische geneesmiddelblootstellingsniveaus (AUC) 0,9 (bij mannelijke ratten) of 2,3 (bij vrouwelijke ratten) maal 

die van de klinische dosis voor mensen (300 mg/dag atazanavir geboost met 100 mg/dag ritonavir) significante effecten op de 

paring, vruchtbaarheid of vroege embryonale ontwikkeling werden niet waargenomen.

Ritonavir:Ritonavir had geen effect op de vruchtbaarheid bij ratten bij blootstellingen aan het geneesmiddel van ongeveer 40% (mannelijk) 

en 60% (vrouwelijk) van de blootstelling die werd bereikt met de voorgestelde therapeutische dosis. Hogere doseringen waren niet haalbaar 

vanwege levertoxiciteit.

14 KLINISCHE STUDIES

14.1 Volwassen patiënten zonder eerdere antiretrovirale therapie
Onderzoek AI424-138: een 96 weken durende studie waarin de antivirale werkzaamheid en veiligheid van atazanavir/ritonavir werd 
vergeleken met lopinavir/ritonavir, elk in combinatie met een vaste dosis tenofovir-emtricitabine bij met hiv-1 geïnfecteerde, nog 
niet eerder behandelde proefpersonen.Deze studie is een 96 weken durende, open-label, gerandomiseerde, multicenter studie, 
waarin atazanavir (300 mg eenmaal daags) met ritonavir (100 mg eenmaal daags) wordt vergeleken met lopinavir met ritonavir 
(400/100 mg tweemaal daags), elk in combinatie met vaste dosis tenofovir met emtricitabine (300/200 mg eenmaal daags), bij 878 
niet eerder met antiretrovirale middelen behandelde patiënten. De patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 36 jaar (bereik: 19 
tot 72), 49% was blank, 18% zwart, 9% Aziatisch, 23% Spaans/Mestizo/gemengd ras en 68% was man. De mediane baseline plasma 
CD4+ celtelling was 204 cellen/mm3(bereik: 2 tot 810 cellen/mm3) en het gemiddelde baseline plasma hiv-1 RNA-niveau was 4,94 log
10kopieën/ml (bereik: 2,60 tot 5,88 log10

kopieën/ml). De respons op de behandeling en de resultaten tot en met week 96 worden weergegeven in tabel 16.

Tabel 16: Resultaten van de behandeling tot en met week 96 (onderzoek AI424-138)

atazanavir
300 mg + ritonavir 100 mg

(eenmaal daags) met

tenofovir/emtricitabine
(een keer per dag)a

(n=441)

lopinavir
400 mg + ritonavir 100 mg

(tweemaal daags) met

tenofovir/emtricitabine
(een keer per dag)a

(n=437)

Resultaat 96 weken 96 weken

Antwoorderb,c,d 75% 68%
Virologisch falene 17% 19%
Terugkaatsing 8% 10%
Nooit onderdrukt tot en met 

week 96
9% 9%

Dood 1% 1%
Stopgezet wegens 
bijwerking 3% 5%

Stopgezet om andere redenenf 4% 7%
aAls vaste-dosiscombinatie: 300 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine eenmaal daags.
bPatiënten bereikten in week 96 minder dan 50 kopieën/ml hiv-RNA. Roche Amplicor®, v1.5 ultragevoelig

test.
cVooraf gespecificeerde ITT-analyse in week 48 met gebruik van as-randomized cohort: ATV/RTV 78% en LPV/RTV 76%

[schatting van het verschil: 1,7% (95% betrouwbaarheidsinterval: -3,8%, 7,1%)].
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dVooraf gespecificeerde ITT-analyse in week 96 met gebruik van as-randomized cohort: ATV/RTV 74% en LPV/RTV 68%
[schatting van het verschil: 6,1% (95% betrouwbaarheidsinterval: 0,3%, 12,0%)].

eOmvat virale rebound en het niet bereiken van bevestigd hiv-RNA van minder dan 50 kopieën/ml gedurende de week
96.

fOmvat verloren voor follow-up, terugtrekking van de patiënt, niet-naleving, schending van het protocol en andere redenen.

Gedurende 96 weken therapie was het percentage responders onder patiënten met hoge virale lasten (dwz 
baseline HIV-RNA groter dan of gelijk aan 100.000 kopieën/ml) vergelijkbaar voor atazanavir/ritonavir (165 van 
de 223 patiënten, 74%) en lopinavir /ritonavir (148 van de 222 patiënten, 67%) armen. Na 96 weken was de 
mediane toename vanaf baseline in het aantal CD4+-cellen 261 cellen/mm3voor de atazanavir/ritonavir-arm en 
273 cellen/mm3voor de lopinavir/ritonavir-arm.

14.2 Volwassen patiënten met eerdere antiretrovirale therapie
Onderzoek AI424-045: Atazanavir eenmaal daags + ritonavir eenmaal daags vergeleken met atazanavir eenmaal daags + 
saquinavir (zachte gelatinecapsules) eenmaal daags, en vergeleken met lopinavir + ritonavir tweemaal daags, elk in 
combinatie met tenofovir + één NRTI.Onderzoek AI424-045 is een lopend, gerandomiseerd, multicenter onderzoek waarin 
atazanavir (300 mg eenmaal daags) met ritonavir (100 mg eenmaal daags) wordt vergeleken met atazanavir (400 mg 
eenmaal daags) met saquinavir zachte gelatinecapsules (1200 mg eenmaal daags) en met lopinavir + ritonavir (400/100 mg 
tweemaal daags), elk in combinatie met tenofovir en één NRTI, bij 347 (van de 358 gerandomiseerde) patiënten die 
virologisch falen ondervonden bij HAART-regimes die PI's, NRTI's en NNRTI's bevatten. De gemiddelde tijd van eerdere 
blootstelling aan antiretrovirale middelen was 139 weken voor PI's, 283 weken voor NRTI's en 85 weken voor NNRTI's. De 
gemiddelde leeftijd was 41 jaar (bereik: 24 tot 74); 60% was blank en 78% was man. Het gemiddelde aantal CD4+-cellen bij 
baseline was 338 cellen/mm3(bereik: 14 tot 1543 cellen/mm3) en het gemiddelde baseline plasma hiv-1 RNA-niveau was 4,4 
log10kopieën/ml (bereik: 2,6 tot 5,88 log10kopieën/ml).

Behandelingsresultaten tot en met week 48 voor de behandelingsarmen met atazanavir/ritonavir en lopinavir/ritonavir zijn 
weergegeven in tabel 17. Atazanavir/ritonavir en lopinavir/ritonavir waren vergelijkbaar voor de primaire uitkomstmaat 
voor de werkzaamheid van het tijdgemiddelde verschil in verandering ten opzichte van baseline in hiv-RNA-niveau . Deze 
studie was niet groot genoeg om tot een definitieve conclusie te komen dat atazanavir/ritonavir en lopinavir/ritonavir 
equivalent zijn op de secundaire uitkomstmaat voor de werkzaamheid van verhoudingen onder de ondergrens van detectie 
van hiv-RNA.

Tabel 17: Resultaten van de behandeling tot en met week 48 in onderzoek AI424-045 (Patiënten met Prior
antiretrovirale ervaring)

atazanavir 300 mg + 

ritonavir 100 mg eenmaal

dagelijks + tenofovir +

1 NRTI

lopinavir/ritonavir
(400/100 mg) tweemaal

dagelijks + tenofovir +

1 NRTI

Verschila

(atazanavir-
lopinavir/ritonavir)

Resultaat (n=19) (n=18) (CI)
HIV RNA Wijzigen van

Basislijn (log10 kopieën/ml)b

− 1.58 − 1.70 + 0,12c

(−0,17, 0,41)

CD4+ Wijzigen van
Basislijn (cellen/mm3)d

116 123 − 7
(−67, 52)

Percentage patiënten dat reageerte

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

aTijdsgemiddeld verschil tot en met week 48 voor HIV-RNA; Week 48 verschil in hiv-RNA-percentages en
CD4+ gemiddelde veranderingen, atazanavir/ritonavir vs lopinavir/ritonavir; BI = 97,5% betrouwbaarheidsinterval voor verandering in 

HIV-RNA; 95% betrouwbaarheidsinterval anders.

bRoche Amplicor®HIV-1 Monitor™-assay, testversie 1.5.
cDoor protocol gedefinieerde primaire uitkomstmaat voor werkzaamheid.

dGebaseerd op patiënten met baseline en week 48 CD4+-celtellingsmetingen (atazanavir/ritonavir, n=85;
lopinavir/ritonavir, n=93).

ePatiënten bereikten en behielden bevestigd hiv-1-RNA van minder dan 400 kopieën/ml (minder dan 50 kopieën/ml)
tot en met week 48.

Geen van de patiënten in de behandelarm met atazanavir/ritonavir en drie patiënten in de behandelarm met lopinavir/ritonavir 

kregen tijdens het onderzoek een nieuw optreden van CDC Categorie C-voorval.

14.3 Pediatrische patiënten
Beoordeling van de farmacokinetiek, veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van atazanavir is gebaseerd op gegevens van 
het open-label, multicenter klinische onderzoek dat is uitgevoerd bij patiënten van 3 maanden tot 21 jaar. In deze studie kregen 193 
patiënten (86 nog niet eerder met antiretrovirale middelen en 107 met antiretrovirale middelen eerder behandelde patiënten) 
eenmaal daags atazanavir, met of zonder ritonavir, in combinatie met twee NRTI's.

Honderdvijf patiënten (6 tot jonger dan 18 jaar) die werden behandeld met de capsuleformulering van atazanavir, 
met of zonder ritonavir, werden geëvalueerd. Bij gebruik van een ITT-analyse was het totale aandeel van 
antiretrovirale en niet eerder behandelde patiënten met hiv-RNA van minder dan 400 kopieën/ml in week 96 
respectievelijk 51% (22/43) en 34% (21/62). Het totale aandeel van antiretrovirale-naïeve en -ervaren patiënten met 
hiv-RNA van minder dan 50 kopieën/ml in week 96 was respectievelijk 47% (20/43) en 24% (15/62). De mediane 
toename vanaf baseline in absolute CD4-telling na 96 weken therapie was 335 cellen/mm3bij antiretroviraal-naïeve 
patiënten en 220 cellen/mm3bij eerder met antiretrovirale middelen behandelde patiënten.

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING
Atazanavir en ritonavir tabletten bevatten 300 mg atazanavir en 100 mg ritonavir. De tabletten zijn 
geelgekleurde capsulevormige, biconvexe, filmomhulde tabletten met de inscriptie “SVN” aan de ene kant en 
glad aan de andere kant.

Ze zijn als volgt verpakt:

HDPE-flessen van 30 tabletten met droogmiddel, inductieafdichting en niet-kindveilige sluitingen ( NDC 
69097-633-01).

Doosjes voor eenheidsdoses van 100 tabletten met 10 aluminium-aluminium blisterkaarten; elke kaart met 10 
afzonderlijke tabletten ( NDC 69097-633-21).

Bewaren beneden 30°C (86°F).

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING Zie FDA-
goedgekeurde patiëntetikettering (Patiëntinformatie)

Atazanavir en ritonavir-tabletten genezen geen hiv-infectie en patiënten kunnen last blijven houden van
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ziekten die verband houden met HIV-1-infectie, waaronder opportunistische infecties.

Patiënten moeten worden geadviseerd geen dingen te doen die een hiv-1-infectie op anderen kunnen verspreiden.

• Deel geen naalden of andere injectieapparatuur.
• Deel geen persoonlijke spullen waar bloed of lichaamsvloeistoffen op kunnen zitten, zoals tandenborstels 

en scheermesjes.

• Heb geen enkele vorm van seks zonder bescherming.Beoefen altijd veilige seks door een condoom van latex of 
polyurethaan te gebruiken om de kans op seksueel contact met sperma, vaginale afscheidingen of bloed te verkleinen.

• Geef geen borstvoeding.Het is niet bekend of Atazanavir en Ritonavir Accord via de moedermelk aan uw baby kunnen 
worden doorgegeven en of het schadelijk kan zijn voor uw baby. Ook mogen moeders met hiv-1 geen borstvoeding geven, 
omdat hiv-1 via de moedermelk op de baby kan worden overgedragen.

Doseringsinstructies:

Patiënten moeten worden verteld dat aanhoudende dalingen van het hiv-RNA in het plasma in verband zijn gebracht met een 

verminderd risico op progressie naar aids en overlijden. Patiënten dienen tijdens het gebruik van Atazanavir en Ritonavir Tabletten 

onder toezicht van een arts te blijven. Patiënten moeten worden geadviseerd om Atazanavir en Ritonavir Accord elke dag met 

voedsel in te nemen en andere gelijktijdige antiretrovirale therapie te gebruiken zoals voorgeschreven. Atazanavirsulfaat en 

Ritonavir-tabletten moeten altijd worden gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen. Patiënten mogen de 

dosis niet wijzigen of de behandeling stopzetten zonder overleg met hun arts. Als een dosis Atazanavir en Ritonavir tabletten wordt 

gemist, moeten patiënten de dosis zo snel mogelijk innemen en daarna terugkeren naar hun normale schema. Als een dosis echter 

wordt overgeslagen, mag de patiënt de volgende dosis niet verdubbelen.

Geneesmiddelinteracties

Atazanavir en Ritonavir-tabletten kunnen een wisselwerking hebben met sommige geneesmiddelen; daarom moeten patiënten worden 

geadviseerd hun arts te informeren over het gebruik van andere voorgeschreven, niet-voorgeschreven medicijnen of kruidenproducten, met 

name sint-janskruid.

Patiënten die een PDE5-remmer en Atazanavir en Ritonavir-tabletten krijgen, moeten erop worden gewezen dat ze een 

verhoogd risico kunnen lopen op bijwerkingen die verband houden met PDE5-remmer, waaronder hypotensie, syncope, 

visusstoornissen en priapisme, en dienen alle symptomen onmiddellijk aan hun arts te melden.

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat REVATIO®(sildenafil) (gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële 

hypertensie) is gecontra-indiceerd met Atazanavir en Ritonavir Tabletten en dat dosisaanpassingen noodzakelijk zijn 

wanneer Atazanavir en Ritonavir Tabletten wordt gebruikt met CIALIS®(tadalafil), LEVITRA®(vardenafil), of VIAGRA®(sildenafil) 

(gebruikt om erectiestoornissen te behandelen), of ADCIRCA®(tadalafil) (gebruikt voor de behandeling van pulmonale 

arteriële hypertensie).

Als zij hormonale anticonceptiva op oestrogeenbasis krijgen, kan een dosisaanpassing van het orale anticonceptivum nodig 

zijn, of moeten aanvullende of alternatieve anticonceptiemaatregelen worden genomen tijdens de behandeling met 

Atazanavir en Ritonavir Tabletten.

Cardiale geleidingsafwijkingen
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Patiënten moeten worden geïnformeerd dat Atazanavir en Ritonavir tabletten veranderingen in het 
elektrocardiogram kunnen veroorzaken (bijv. PR-verlenging). Patiënten dienen hun arts te raadplegen als ze 
symptomen ervaren zoals duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, een abnormaal hartritme of bewustzijnsverlies.

Uitslag

Patiënten dienen te worden geïnformeerd dat milde huiduitslag zonder andere symptomen is gemeld bij het 
gebruik van Atazanavir en Ritonavir Tabletten. Patiënten moeten worden geadviseerd contact op te nemen 
met hun zorgverlener om te bepalen of de behandeling moet worden voortgezet of dat een alternatief 
antiretroviraal regime moet worden gebruikt. Er zijn enkele meldingen geweest van ernstige huidreacties (bijv. 
Stevens-Johnson-syndroom, erythema multiforme en toxische huiduitslag). Patiënten die tekenen of 
symptomen ontwikkelen van ernstige huidreacties of overgevoeligheidsreacties (inclusief, maar niet beperkt 
tot, ernstige huiduitslag of huiduitslag die gepaard gaat met een of meer van de volgende: koorts, algemene 
malaise, spier- of gewrichtspijn, blaren, orale laesies, conjunctivitis, gezichtsoedeem, hepatitis, eosinofilie, 
granulocytopenie, lymfadenopathie,

Hyperbilirubinemie

Patiënten dienen geïnformeerd te worden dat asymptomatische verhogingen van indirect bilirubine zijn opgetreden bij 

patiënten die Atazanavir en Ritonavir Tabletten kregen. Dit kan gepaard gaan met gele verkleuring van de huid of het wit van 

de ogen en alternatieve antiretrovirale therapie kan worden overwogen als de patiënt cosmetische problemen heeft.

Herverdeling van vet

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat herverdeling of accumulatie van lichaamsvet kan optreden bij patiënten 
die antiretrovirale therapie krijgen, waaronder proteaseremmers, en dat de oorzaak en langetermijneffecten van 
deze aandoeningen op dit moment niet bekend zijn. Het is niet bekend of langdurig gebruik van Atazanavir en 
Ritonavir Tabletten zal resulteren in een lagere incidentie van lipodystrofie dan bij andere proteaseremmers.

Leverreacties

Reeds bestaande leverziekte, waaronder hepatitis B of C, kan verergeren bij gebruik van Atazanavir en Ritonavir-tabletten. 

Dit kan worden gezien als een verergering van transaminaseverhogingen of leverdecompensatie. Patiënten moeten erop 

worden gewezen dat hun leverfunctietesten nauwlettend moeten worden gecontroleerd, vooral tijdens de eerste paar 

maanden van de behandeling, en dat ze hun zorgverlener moeten informeren als ze tekenen en symptomen krijgen van een 

verergering van de leverziekte, waaronder verlies van eetlust, buikpijn, geelzucht en jeukende huid.

Pancreatitis

Pancreatitis, waaronder enkele gevallen met dodelijke afloop, is waargenomen bij patiënten die Atazanavir en ritonavir 

kregen. Uw patiënten moeten u op de hoogte stellen van tekenen en symptomen (misselijkheid, braken en buikpijn) die 

kunnen wijzen op pancreatitis.

Lipideverhogingen

Behandeling met Atazanavir en Ritonavir Tabletten kan leiden tot verhogingen van de concentratie van
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totaal cholesterol en triglyceriden.

Diabetes mellitus/hyperglykemie

Het ontstaan   van diabetes of verergering van reeds bestaande diabetes mellitus en hyperglykemie zijn gemeld. Atazanavir 

en ritonavir tabletten. Patiënten moeten worden geadviseerd om hun zorgverlener op de hoogte te stellen als ze tekenen en 

symptomen van diabetes mellitus ontwikkelen, waaronder vaak urineren, overmatige dorst, extreme honger of ongewoon 

gewichtsverlies en/of een verhoogde bloedsuikerspiegel terwijl ze Atazanavir en Ritonavir tabletten gebruiken, aangezien ze 

mogelijk een verandering in hun diabetesbehandeling of nieuwe behandeling.

Immuunreconstitutiesyndroom

Immuunreconstitutiesyndroom is gemeld bij met HIV geïnfecteerde patiënten die werden behandeld met antiretrovirale 

combinatietherapie, waaronder atazanavir en ritonavir.

Nefrolithiase en choletithiase

Patiënten dienen geïnformeerd te worden dat nierstenen en/of galstenen zijn gemeld bij het gebruik van Atazanavir en 

Ritonavir Tabletten. Sommige patiënten met nierstenen en/of galstenen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen voor 

aanvullende behandeling en sommigen hadden complicaties. Stopzetting van Atazanavir en Ritonavir Tabletten kan nodig 

zijn als onderdeel van de medische behandeling van deze bijwerkingen.

Hemofilie
Patiënten met hemofilie kunnen een verhoogde bloeding ervaren wanneer ze worden behandeld met proteaseremmers.

Vrijwaring:Andere vermelde merken zijn de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en zijn geen 

handelsmerken van Cipla Limited.

Gemaakt door:
Cipla Ltd.
Perceel nr. A – 42 (Eenheid II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Pincode: 410 220. 
India.

Beoordeeld:10/2017
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Patiënt informatie

Atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg

Lees de patiënteninformatie die wordt geleverd met Atazanavir en Ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg voordat u 
het gaat gebruiken en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Mogelijk is er nieuwe informatie. Deze bijsluiter 
geeft een samenvatting van Atazanavir en Ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg en bevat niet alles wat u moet weten 
over uw geneesmiddel. Deze informatie is geen vervanging voor het praten met uw zorgverlener over uw medische 
toestand of behandeling.

Wat is Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg?
Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg is een receptgeneesmiddel dat samen met andere anti-hiv-
geneesmiddelen wordt gebruikt voor de behandeling van mensen van 6 jaar en ouder en met een gewicht van 
ten minste 35 kg die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). HIV is het virus dat het 
verworven immuundeficiëntiesyndroom (AIDS) veroorzaakt. Atazanavir en ritonavir zijn het type anti-hiv-
geneesmiddel dat proteaseremmers wordt genoemd. HIV-infectie vernietigt CD4+ (T)-cellen, die belangrijk zijn 
voor het immuunsysteem. Het immuunsysteem helpt infecties te bestrijden. Nadat een groot aantal (T)-cellen 
is vernietigd, ontstaat aids. Atazanavir en ritonavir helpen hiv-protease te blokkeren, een enzym dat nodig is 
om het hiv-virus te laten vermenigvuldigen. Atazanavir en ritonavir kunnen de hoeveelheid hiv-virus in uw 
bloed verlagen, uw lichaam helpen de toevoer van CD4+ (T)-cellen te behouden,

Genezen Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg HIV of AIDS?
Atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg genezen de hiv-infectie of aids niet en u kunt ziekten blijven 
ervaren die verband houden met een hiv-1-infectie, waaronder opportunistische infecties. U dient onder 
toezicht van een arts te blijven als u Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg, gebruikt.

Vermijd dingen te doen die HIV-1-infectie kunnen verspreiden.

• Deel geen naalden of andere injectieapparatuur.
• Deel geen persoonlijke spullen waar bloed of lichaamsvloeistoffen op kunnen zitten, zoals tandenborstels en 

scheermesjes.

• Heb geen enkele vorm van seks zonder bescherming.Beoefen altijd veilige seks door een condoom van latex of 

polyurethaan te gebruiken om de kans op seksueel contact met sperma, vaginale afscheidingen of bloed te verkleinen.

Wie mag Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg niet gebruiken?

Gebruik Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg niet als u:

• bepaalde medicijnen slikt(Zie "Welke belangrijke informatie moet ik weten over het gebruik van Atazanavir en Ritonavir 

tabletten, 300 mg/100 mg met andere geneesmiddelen?") Er kunnen ernstige levensbedreigende bijwerkingen of 

overlijden optreden. Voordat u Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg, inneemt, moet u uw zorgverlener op de 

hoogte stellen van alle geneesmiddelen die u gebruikt of van plan bent te gebruiken. Deze omvatten andere 

geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines en kruidensupplementen.

• allergisch bent voor atazanavir, ritonavir of voor één van de bestanddelen van de tablet.De actieve ingrediënten zijn 

atazanavir en ritonavir. Zie het einde van deze bijsluiter voor een volledige lijst van ingrediënten in Atazanavir en
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Ritonavir-tabletten, 300 mg/100 mg. Vertel het uw zorgverlener als u denkt dat u een allergische reactie heeft 
gehad op een van deze ingrediënten.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik Atazanavir en Ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg, 
inneem?

Vertel uw zorgverlener:

• Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.Het is niet bekend of Atazanavir en Ritonavir tabletten, 300 

mg/100 mg schadelijk kunnen zijn voor uw ongeboren baby. Zwangere vrouwen hebben ernstige bijwerkingen 

ondervonden bij het gebruik van Atazanavir en Ritonavir Tabletten met andere hiv-geneesmiddelen die nucleoside-

analogen worden genoemd. U en uw zorgverlener moeten beslissen of Atazanavir en Ritonavir Tabletten 300 mg/100 

mg geschikt voor u zijn. Als u Atazanavir en Ritonavir Tabletten 300 mg/100 mg heeft gebruikt tijdens uw zwangerschap, 

kan uw arts of zorgverlener u vragen om regelmatige bezoeken om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Dergelijke 

bezoeken kunnen bloedonderzoek en andere diagnostische tests omvatten.

• Nadat je baby is geboren,vertel het uw zorgverlener als de huid van uw baby of het witte deel van zijn/
haar ogen geel wordt.

• Als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding.Het is niet bekend of atazanavir en ritonavir via de moedermelk aan uw 

baby kunnen worden doorgegeven en of het schadelijk kan zijn voor uw baby. Ook mogen moeders met hiv-1 geen 

borstvoeding geven, omdat hiv-1 via de moedermelk op de baby kan worden overgedragen.

• Als u leverproblemen heeft of besmet bent met het hepatitis B- of C-virus.Zie “Wat zijn de mogelijke 
bijwerkingen van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg?”

• Als u een nierziekte in het eindstadium heeftbehandeld met hemodialyse.

• Als u suikerziekte heeft.Zie “Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 
300 mg/100 mg?”

• Als u hemofilie heeft.Zie “Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 
mg/100 mg?”

• Als u een hartprobleem heeft.

• Over alle medicijnen die u neemtwaaronder geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines en 

kruidensupplementen. Houd een lijst van uw medicijnen bij u om uw zorgverlener te laten zien. Voor meer informatie, 

zie “Welke belangrijke informatie moet ik weten over het gebruik van Atazanavir en Ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg 

met andere geneesmiddelen?” en “Wie mag Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg niet gebruiken?” 

Sommige geneesmiddelen kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken als ze samen met Atazanavir en Ritonavir 

Tabletten, 300 mg/100 mg, worden ingenomen.

Hoe moet ik Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg innemen?

• Neem atazanavir en ritonavir tabletten eenmaal per dag in, precies volgens de instructies van uw 
zorgverlener.

• Neem atazanavir en ritonavir tabletten altijd met voedsel in(een maaltijd of tussendoortje) om het beter te laten werken. 

Neem atazanavir en ritonavir tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in.

• Tabletten moeten heel worden doorgeslikt en mogen niet worden gekauwd, gebroken of fijngemaakt.
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• Als u antacida of didanosine gebruikt?, neem dan Atazanavir en Ritonavir Tabletten 300 mg/100 mg 
tablet 2 uur vóór of 1 uur na deze geneesmiddelen.

• Als u medicijnen gebruikt tegen indigestie,maagzuur,of zweren zoals nizatidine,famotidine, 
cimetidine,ranitidine,rabeprazol,esomeprazol,lansoprazol,omeprazol,of pantoprazol, neem dan 
contact op met uw zorgverlener.

• Verander uw dosis niet en stop niet met het innemen van Atazanavir en Ritonavir tabletten, 300 mg/100 mg 

zonder eerst met uw zorgverlener te overleggen.Het is belangrijk om onder toezicht van een zorgverlener te blijven 

tijdens het gebruik van atazanavir en ritonavir tabletten.

• Wanneer uw voorraad Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg bijna op raakt, haal meer 
bij uw zorgverlener of apotheek. Het is belangrijk dat de atazanavir- en ritonavirtabletten niet opraken. De 
hoeveelheid hiv in uw bloed kan toenemen als het geneesmiddel ook maar voor een korte tijd wordt 
stopgezet.

• Als u een dosis Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg heeft overgeslagen, neem het dan zo snel 

mogelijk in en neem dan uw volgende geplande dosis op het normale tijdstip in. Als het echter binnen 6 uur na uw 

volgende dosis is, neem dan de gemiste dosis niet in. Wacht en neem de volgende dosis op het normale tijdstip. 

Verdubbel de volgende dosis niet.Het is belangrijk dat u geen enkele dosis atazanavir ritonavir tablet of uw andere 

geneesmiddelen tegen hiv overslaat.

• Als u meer dan de voorgeschreven dosis Atazanavir en Ritonavir tabletten heeft ingenomen, 300 mg/100 
mg, bel dan onmiddellijk uw zorgverlener of antigifcentrum of ga meteen naar de dichtstbijzijnde spoedeisende 
hulp van het ziekenhuis.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg?
De volgende lijst met bijwerkingen is:nietcompleet. Meld nieuwe of aanhoudende symptomen aan uw 
zorgverlener. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener. Uw 
zorgverlener kan u mogelijk helpen deze bijwerkingen te beheersen.

Zie “Welke belangrijke informatie moet ik weten over het gebruik van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 
mg met andere geneesmiddelen?”.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
• milde uitslag(roodheid en jeuk) zonder andere symptomen komt soms voor, meestal in de eerste paar weken nadat het 

geneesmiddel is gestart. Huiduitslag verdwijnt meestal binnen 2 weken zonder verandering in de behandeling. Vertel 

het uw zorgverlener als huiduitslag optreedt.

• ernstige uitslag:Huiduitslag kan zich ontwikkelen in combinatie met andere symptomen die ernstig kunnen zijn en mogelijk de dood tot 

gevolg kunnen hebben.

Als u huiduitslag krijgt met een van de volgende symptomen, stop dan met het gebruik van Atazanavir en 
Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg en bel onmiddellijk uw zorgverlener:

• kortademigheid
• algemeen ziek gevoel of "griepachtige" symptomen

• koorts

• spier- of gewrichtspijn

• conjunctivitis (rode of ontstoken ogen, zoals "roze oog")

• blaren
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• zweertjes in de mond

• zwelling van uw gezicht

• geel worden van de huid of ogen.Deze effecten kunnen te wijten zijn aan verhogingen van de bilirubinespiegels in het 

bloed (bilirubine wordt gemaakt door de lever). Hoewel deze effecten mogelijk niet schadelijk zijn voor uw lever, huid of 

ogen, dient u onmiddellijk uw arts te bellen als uw huid of het witte deel van uw ogen geel wordt.

• een verandering in de manier waarop uw hart klopt (hartritmeverandering) of veranderingen in de elektrische 

activiteit van uw hart, PR-verlenging genoemd.Bel onmiddellijk uw zorgverlener als u duizeligheid, een licht gevoel in het 

hoofd, flauwvallen of flauwvallen en een abnormale hartslag krijgt. Dit kunnen symptomen zijn van een hartprobleem.

• diabetes en hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie)sommige patiënten die proteaseremmers gebruiken, zoals atazanavir 

en ritonavir, kunnen een hoge bloedsuikerspiegel krijgen, diabetes ontwikkelen of uw diabetes kan verergeren. Sommige 

patiënten hadden diabetes voordat ze proteaseremmers slikten, terwijl anderen dat niet hadden. Sommige patiënten kunnen 

veranderingen in hun diabetesmedicatie nodig hebben.

• leverziekte.leverziekte waaronder hepatitis B of C, uw leverziekte kan verergeren als u anti-hiv-geneesmiddelen 
zoals atazanavir en ritonavir gebruikt. Sommige mensen die ritonavir in combinatie met andere anti-hiv-
geneesmiddelen gebruiken, hebben leverproblemen ontwikkeld die levensbedreigend kunnen zijn. Uw arts 
dient regelmatig bloedonderzoek te doen tijdens uw combinatiebehandeling met atazanavir en ritonavir.
Als u een chronische hepatitis B- of C-infectie heeft, moet uw arts uw bloedonderzoek vaker controleren omdat u een 

grotere kans heeft op het ontwikkelen van leverproblemen. Vertel het uw arts als u een van de onderstaande tekenen 

en symptomen van leverproblemen heeft:

- verlies van eetlust
- pijn of gevoeligheid aan uw rechterkant onder uw ribben
- geel worden van uw huid of het wit van uw ogen
- Jeukende huid

• nierstenenzijn gemeld bij patiënten die atazanavir gebruiken. Als u tekenen of symptomen krijgt van:
nierstenen (pijn in uw zij, bloed in uw urine, pijn bij het plassen) vertel dit onmiddellijk aan uw 
zorgverlener.

• galblaasaandoeningen(die galstenen en galblaasontsteking kunnen omvatten) zijn gemeld bij patiënten die 
atazanavir en ritonavir-tabletten gebruiken. Als u tekenen of symptomen van galstenen krijgt (pijn in de rechter 
of middelste bovenbuik, koorts, misselijkheid en braken, of gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen), 
vertel dit dan onmiddellijk aan uw zorgverlener.

• zwelling van uw alvleesklier (pancreatitis).atazanavir en ritonavir tabletten kunnen ernstige pancreasproblemen 
veroorzaken, die tot de dood kunnen leiden. Vertel het uw arts meteen als u tekenen of symptomen van pancreatitis 
heeft, zoals:

• Misselijkheid

• braken
• maag (buik) pijn

• sommige patiënten met hemofilieverhoogde bloedingsproblemen heeft met proteaseremmers zoals 
atazanavir en ritonavir.

• veranderingen in lichaamsvet.Deze veranderingen kunnen een verhoogde hoeveelheid vet in de bovenrug en nek 
("buffalo hump"), borst en rond de romp omvatten. Verlies van vet van de benen, armen en gezicht kan ook voorkomen. 
De oorzaak en gezondheidseffecten op lange termijn van deze aandoeningen zijn op dit moment niet bekend.

• immuunreconstitutiesyndroom.Veranderingen in uw immuunsysteem kunnen optreden als u hiv-
geneesmiddelen gaat gebruiken. Uw immuunsysteem kan sterker worden en infecties gaan bestrijden die:
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lange tijd in uw lichaam verborgen is geweest. Bel direct uw arts als u nieuwe symptomen krijgt nadat u met uw 
hiv-medicijn bent begonnen. Bij sommige patiënten met gevorderde hiv-infectie (aids) en een voorgeschiedenis 
van opportunistische infectie kunnen tekenen en symptomen van ontsteking door eerdere infecties optreden 
kort nadat de anti-hiv-behandeling is gestart.

• Verhoging van het cholesterol- en triglyceridengehalte.Behandeling met atazanvir en ritonavir tabletten kan uw 
bloedspiegels van cholesterol en triglyceriden verhogen. Uw arts moet bloedonderzoek doen voordat u begint met uw 
behandeling met atazanvir en ritonavir tabletten en regelmatig controleren op een verhoging van uw cholesterol- en 
triglyceridenspiegels.

• allergische reacties.Soms kunnen deze allergische reacties ernstig worden en behandeling in een ziekenhuis 
vereisen. U moet onmiddellijk uw arts bellen als u huiduitslag krijgt. Stop met innemenAtazanavir en ritonavir 
tabletten, 300 mg/100 mgen zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende symptomen van een 
ernstige allergische reactie heeft:

• moeite met ademhalen

• piepende ademhaling

• duizeligheid of flauwvallen

• keelstrakheid of heesheid
• snelle hartslag of bonzen in uw borst (tachycardie)
• zweten
• zwelling van uw gezicht, lippen of tong
• spier- of gewrichtspijn
• blaren of huidlaesies
• zweertjes in de mond of zweren

Andere vaak voorkomende bijwerkingen van atazanavir en ritonavir-tabletten die samen met andere anti-hiv-

geneesmiddelen worden ingenomen, zijn misselijkheid; hoofdpijn; buikpijn; braken; diarree; depressie; koorts; duizeligheid; 

Moeite met slapen; gevoelloosheid, tintelingen of verbranding van handen of voeten of rond de lippen; spierpijn; zich zwak 

of moe voelen; uitslag; en pijn in de boven- en onderbuik (buik).

Welke belangrijke informatie moet ik weten over het gebruik van Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg 

met andere geneesmiddelen?

Gebruik Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg niet als u de volgende geneesmiddelen gebruikt 

(informeer uw zorgverlener over alle geneesmiddelen die u gebruikt). Atazanavir en ritonavir tabletten, 300 mg/100 

mg kunnen bij gebruik met deze geneesmiddelen ernstige, levensbedreigende bijwerkingen of de dood veroorzaken.

• Geneesmiddelen van moederkoren: dihydro-ergotamine, ergonovine, ergotamine en methylergonovine zoals 
ergotraatmaleaat en andere (gebruikt bij migraine).

• Pimozide (gebruikt bij de stoornis van Gilles de la Tourette).

• Cisapride (gebruikt bij bepaalde maagproblemen).

• Triazolam (gebruikt bij slapeloosheid).

• Midazolam (gebruikt voor sedatie), bij orale inname.
• lurasidon
• Amiodaron, dronedaron, flecaïnde, propafenon of kinidine
• Colchicine, als u nier- en/of leverproblemen heeft
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Gebruik de volgende geneesmiddelen niet samen met Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg vanwege:

mogelijke ernstige bijwerkingen:

• Irinotecan, gebruikt voor kanker.

• Indinavir, gebruikt voor HIV-infectie. Zowel atazanavir als indinavir veroorzaken soms verhoogde niveaus van 
bilirubine in het bloed.

• Cholesterolverlagende geneesmiddelen lovastatine of simvastatine.

• Alfuzosine, gebruikt voor de behandeling van goedaardige vergroting van de prostaat.

• Sildenafil, gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie.

Gebruik de volgende geneesmiddelen niet samen met Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg, 
omdat ze de hoeveelheid atazanavir in uw bloed kunnen verlagen.Dit kan leiden tot een verhoogde HIV-viral 
load. Resistentie tegen atazanavir of kruisresistentie tegen andere hiv-geneesmiddelen kan optreden:

• Rifampicine (gebruikt bij tuberculose).

• Sint-janskruid (Hypericum perforatum), een kruidenproduct dat als voedingssupplement wordt 
verkocht, of producten die sint-janskruid bevatten.

• Nevirapine, gebruikt voor HIV-infectie.

De volgende geneesmiddelen worden niet aanbevolen voor Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg:

• Salmeterol en salmeterol met fluticason, gebruikt voor de behandeling van astma, emfyseem/chronische 
obstructieve longziekte, ook bekend als COPD.

• Voriconazol, gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties.

• Boceprevir, gebruikt voor de behandeling van chronische hepatitis C-infectie bij volwassenen.

Voor de volgende geneesmiddelen kan het nodig zijn dat uw zorgverlener uw therapie nauwkeuriger controleert (voor 

sommige geneesmiddelen kan een wijziging in de dosis of het doseringsschema nodig zijn):

• Tadalafil, vardenafil of sildenafil, gebruikt om erectiestoornissen te behandelen. Atazanavir 
kan de kans op ernstige bijwerkingen die kunnen optreden met tadalafil, vardenafil of 
sildenafil vergroten. Gebruik tadalafil, vardenafil of sildenafil niet terwijl u atazanavir gebruikt, 
tenzij uw arts u vertelt dat dit in orde is.

• Tadalafil of bosentan, gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie.

• Atorvastatine of rosuvastatine. Er is een verhoogde kans op ernstige bijwerkingen als u atazanavir gebruikt met dit 
cholesterolverlagende geneesmiddel.

• Geneesmiddelen voor abnormaal hartritme: amiodaron, lidocaïne, kinidine

• Rifabutine, een antibioticum dat wordt gebruikt om tuberculose te behandelen.

• Bedaquiline

• Buprenorfine of buprenorfine/naloxon, gebruikt voor de behandeling van pijn en verslaving aan verdovende pijnstillers.

• Bepridil, gebruikt voor pijn op de borst.

• Warfarine.

• Tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline, desipramine, doxepin, trimipramine, imipramine of 
protriptyline.
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• Geneesmiddelen om afstoting van orgaantransplantaten te voorkomen: ciclosporine, sirolimus of tacrolimus.

• Het antidepressivum trazodon.

• Het antipsychoticum quetiapine.

• Fluticasonpropionaat, toegediend via de neus of ingeademd om allergische symptomen of astma te behandelen. Uw arts kan ervoor kiezen om 

u fluticason niet te blijven gebruiken.

• Colchicine, gebruikt om jicht te voorkomen of te behandelen of om familiaire mediterrane koorts te behandelen.

Voor de volgende geneesmiddelen kan een wijziging van de dosis of het doseringsschema van ofwel Atazanavir en Ritonavir 

Tabletten, 300 mg/100 mg of het andere geneesmiddel nodig zijn:

• saquinavir.
• Ritonavir.
• Efavirenz.
• Antacida of gebufferde medicijnen.

• Didanosine.

• Tenofovirdisoproxilfumaraat.
• Rifabutine.

• Calciumantagonisten zoals of diltiazem, verapamil en anderen.
• Claritromycine.
• Geneesmiddelen voor indigestie, brandend maagzuur of zweren zoals nizatidine, famotidine, cimetidine of 

ranitidine.

• Anti-epileptica zoals carbamazepine, fenytoïne of fenobarbital of lamotrigine.

Praat met uw zorgverlener over het kiezen van een effectieve anticonceptiemethode.Atazanavir en ritonavir 
tabletten, 300 mg/100 mg kunnen de veiligheid en werkzaamheid van hormonale anticonceptiva zoals 
anticonceptiepillen of de anticonceptiepleister beïnvloeden. Hormonale anticonceptiva voorkomen de verspreiding 
van hiv naar anderen niet.

Herinneren:
1. Ken alle medicijnen die u gebruikt.
2. Vertel uw zorgverlener over alle medicijnen die u gebruikt.
3. Start geen nieuw geneesmiddel zonder overleg met uw zorgverlener.

Hoe moet ik Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg bewaren?

• Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg dienen te worden bewaard bij kamertemperatuur beneden 30 C (86 ºF). 

Doennietbewaar dit geneesmiddel op een vochtige plaats, zoals een medicijnkastje in de badkamer of in de buurt van de 

gootsteen.

• Bewaar uw geneesmiddel in een goed gesloten container.

• Blootstelling van dit product aan hoge vochtigheid buiten de originele of USP-equivalente strakke container (150 ml 

of minder) gedurende langer dan 2 weken wordt niet aanbevolen.

• Bewaar alle medicijnen te allen tijde buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Bewaar geen medicijnen dat is

62

Referentie-ID: 4173147



verouderd of die u niet meer nodig heeft. Gooi ongebruikte geneesmiddelen weg via communautaire 
programma's voor terugname, indien beschikbaar, of plaats Atazanavir en Ritonavir tabletten, 300 mg/100 
mg in een onherkenbare, gesloten container bij het huisvuil.

Algemene informatie over Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg

Niet accepteren als de verzegeling over de flesopening verbroken is of ontbreekt. Dit geneesmiddel is voorgeschreven voor 

uw specifieke aandoening. Gebruik Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg niet voor een andere aandoening. 

Geef Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde symptomen 

hebben als u. Het kan hen schaden.Houd Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg en alle geneesmiddelen 

buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Deze samenvatting bevat niet alles wat er te weten valt over Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 
mg/100 mg. Soms worden medicijnen voorgeschreven voor aandoeningen die niet in de bijsluiters 
staan. Onthoud dat geen enkele schriftelijke samenvatting een zorgvuldig gesprek met uw 
zorgverlener kan vervangen. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw zorgverlener of 
ga naar www.cipla.com of bel 1-866-604-3268.

Wat zijn de ingrediënten in Atazanavir en Ritonavir Tabletten, 300 mg/100 mg?

Actief ingrediënt:atazanavir, ritonavir

Inactieve ingredienten:watervrij dibasisch calciumfosfaat, colloïdaal siliciumdioxide, copovidon, 
crospovidon, hypromellose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, natriumstearylfumaraat, 
sorbitanmonolauraat, talk, geel ijzeroxide. De tabletten zijn omhuld met een film (opadry II 85G520033 
geel) die is gemaakt van lecithine, macrogol (polyethyleenglycol), gedeeltelijk gehydrolyseerd 
polyvinylalcohol, talk, titaniumdioxide, geel ijzeroxide.

Gemaakt door:
Cipla Ltd.
Perceel nr. A – 42 (Eenheid II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
Pincode: 410 220. 
India.

Beoordeeld:10/2017
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