
PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE au fost raportate, uneori, disfuncții de organ, inclusiv leziuni hepatice. 
Întrerupeți imediat tratamentul cu dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil și alți agenți suspectați dacă apar semne sau simptome de 
reacții de hipersensibilitate, deoarece întârzierea întreruperii tratamentului 
poate duce la o reacție care pune viața în pericol. (5,2)
A fost raportată hepatotoxicitate la pacienţii cărora li s-a administrat regimuri care 
conţin dolutegravir. Pacienții cu hepatită B sau C subiacente pot prezenta un risc 
crescut de agravare sau de dezvoltare a creșterilor transaminazelor. Se recomandă 
monitorizarea hepatotoxicității. (5,3)
Toxicitatea embrio-fetală poate apărea atunci când este utilizat în momentul concepției 
și la începutul sarcinii. Evitați utilizarea comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil în momentul concepției și în primul trimestru de 
sarcină, din cauza riscului de defecte ale tubului neural. Sfatuiți adolescenții și adulții cu 
potențial fertil să utilizeze metode contraceptive eficiente. (2.1, 5.4, 8.1, 8.3)

Insuficiență renală cu debut nou sau agravare: poate include insuficiență renală acută 
și sindromul Fanconi. Evaluați clearance-ul creatininei estimat înainte de a începe 
tratamentul cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil. La pacienții cu risc de disfuncție renală, se evaluează clearance-ul 
creatininei, fosforul seric, glucoza din urină și proteinele din urină înainte de a începe 
tratamentul cu dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate 
și periodic în timpul tratamentului. Evitați administrarea comprimatelor de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu utilizarea concomitentă 
sau recentă de medicamente nefrotoxice. (5,6)
Scăderi ale densității minerale osoase (DMO): Luați în considerare evaluarea DMO la 
pacienții cu antecedente de fractură patologică sau alți factori de risc pentru 
osteoporoză sau pierderea osoasă. (5,7)
Sindrom de reconstituire imună: observat la pacienții infectați cu HIV. Poate 
necesita o evaluare și un tratament suplimentar (5.8)
Acidoză lactică și hepatomegalie severă cu steatoză: întrerupeți tratamentul la pacienții 
care dezvoltă simptome sau constatări de laborator care sugerează acidoză lactică sau 
hepatotoxicitate pronunțată. (5,9)
Decompensarea hepatică, unele fatale, a apărut la pacienții infectați concomitent cu 
HIV-1/VHC cărora li s-a administrat regimuri pe bază de interferon și ribavirină. 
Monitorizați toxicitățile asociate tratamentului. Întrerupeți administrarea 
comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil după caz   
medical și luați în considerare reducerea dozei sau întreruperea tratamentului cu 
interferon alfa, ribavirină sau ambele. (5.10) Pancreatită: A se utiliza cu prudență la copii 
și adolescenți cu antecedente de pancreatită sau alți factori de risc semnificativi pentru 
pancreatită. Întrerupeți tratamentul după caz   clinic. (5,11)

Aceste evidențieri nu includ toate informațiile necesare pentru utilizare
DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINĂ și TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARAT 

TABLETE în siguranță și eficient. Consultați informațiile complete de 
prescriere pentru DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINĂ și FUMARAT DE 
TENOFOVIR DISOPROXIL COMPRIMATE.

-

DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINĂ și TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARAT 
comprimate, 50 mg/300 mg/300 mg pentru uz oral -

AVERTISMENT: EXACERBĂRI POSTTRATAMENTUL DE
HEPATITA B

Vedeainformații complete de prescriere pentru avertisment complet în casetă.

Au fost raportate exacerbări acute severe ale virusului hepatitei B (VHB) la 
pacienții infectați cu VHB care au întrerupt tratamentul anti-VHB, inclusiv 
lamivudină sau fumarat de tenofovir disoproxil, două componente ale 
comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. 
Monitorizați îndeaproape funcția hepatică la pacienții infectați cu VHB care 
întrerup administrarea comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil. Dacă este cazul, inițierea terapiei anti-HBV poate fi 
justificată. (5,1)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE-------------------- -------- 
Dolutegravir, comprimate de lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, o 
combinație de dolutegravir (inhibitor de transfer al catenei de integrază [INSTI]), 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil (ambele inhibitori nucleozidici ai 
revers transcriptazei), este indicat ca regim complet pentru tratamentul HIV-1. 
infecție la adulți și copii și adolescenți cu o greutate de cel puțin 40 kg. (1)

-

-

-

Limitări de utilizare:
- Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate în 

monoterapie nu sunt recomandate la pacienții cu substituții ale integrazei 
asociate rezistenței sau cu suspiciune clinică de rezistență la inhibitorul de 
transfer al integrazei, deoarece doza de dolutegravir în comprimate de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil este insuficientă la 
aceste subpopulații. Consultați informațiile de prescriere a dolutegravir. (1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE-----------------------
- Teste de sarcină: Efectuați teste de sarcină înainte de inițierea administrării 

comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil la adolescente și adulți cu potențial fertil. (2.1, 5.4)
Testare: Înainte sau la inițierea comprimatelor cu dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil, testați infecția cu VHB. Înainte de inițierea și în 
timpul utilizării comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și 
tenofovir disoproxil, pe un program adecvat din punct de vedere clinic, se 
evaluează creatinina serică, clearance-ul estimat al creatininei, glicemia și 
proteinele urinare la toți pacienții. La pacienții cu boală cronică de rinichi, se 
evaluează și fosforul seric. (2.1)
Doza recomandată la adulți și copii și adolescenți cu o greutate de cel puțin 40 
kg: Un comprimat pe zi. Poate fi luat cu sau fără alimente. (2,3)
Dacă se administrează anumiți inductori UGT1A sau CYP3A, regimul de 
dozare recomandat de dolutegravir este de 50 mg de două ori pe zi. 
Trebuie luată o doză suplimentară de 50 mg de dolutegravir, separată la 
12 ore de comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil. (2,3)
Deoarece comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil este un produs cu doză fixă   și nu poate fi ajustată doza, 
comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil nu 
sunt recomandate la pacienții care necesită ajustarea dozei, la pacienții cu 
clearance-ul creatininei mai mic de 50 ml pe minut sau pacienți cu boală renală în 
stadiu terminal care necesită hemodializă. (2,4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE---------------- --------------------
- La subiecții adulți: Cele mai frecvente reacții adverse (la cei cărora li se administrează 

dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil) sunt insomnia, oboseala, 
cefaleea, diareea, erupția cutanată, durerea și depresia. (6,1)
La copii și adolescenți: Cele mai frecvente reacții adverse (la cei care primesc 
lamivudină) sunt febra și tusea. (6,1)

-

-

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Macleods 
Pharma USA, Inc., la 1-888-943-3210 sau FDA la 1-800-FDA-1088 sau 
www.fda.gov/medwatch .-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE------------- -------------------- 
Administrarea concomitentă de comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil cu alte medicamente poate modifica concentrația altor medicamente, iar alte medicamente 
pot modifica concentrațiile comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir 
disoproxil. Potențialele interacțiuni medicament-medicament trebuie luate în considerare înainte și în 
timpul terapiei. (4, 7, 12,3)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE------------------- -------
- Sarcina: Evitați utilizarea comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 

tenofovir disoproxil în momentul concepției și în primul trimestru din cauza riscului de 
defecte ale tubului neural. (2.1, 5.4, 8.1)
Alăptarea: Alăptarea nu este recomandată din cauza potențialului de transmitere 
a HIV-1. (8,2)
Femei și bărbați cu potențial fertil: Testele de sarcină și contracepția 
sunt recomandate la adolescenți și adulți cu potențial fertil. (8,3)

Pediatrie: Nu se recomandă pacienţilor cu greutatea mai mică de 40 kg. (8.4) 
Comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil nu sunt 
recomandate la pacienții cu clearance-ul creatininei mai mic de 50 ml pe minut sau la 
pacienții cu boală renală în stadiu terminal care necesită hemodializă. (8,6)

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI---------------------- 
Tableta: 50 mg dolutegravir, 300 mg lamivudină și 300 mg fumarat de 
tenofovir disoproxil (3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII------------------- ------------
-

-
-Reacție anterioară de hipersensibilitate la dolutegravir, lamivudină sau 

fumarat de tenofovir disoproxil. (4)
Administrare concomitentă cu dofetilidă. (4)-

Consultați 17 pentru INFORMAȚII DE CONSILIERE PENTRU PACIENȚI și etichetarea pacientului 
aprobată de FDA.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISMENTĂRI ȘI PRECAUȚII-----------------------
- Reacții de hipersensibilitate caracterizate prin erupții cutanate, constituționale
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE: CUPRINS*

AVERTISMENT: EXACERBĂRI POSTTRATAMENT ALE 
HEPATITEI B

7.1 Efectul Dolutegravir, 3TC sau TDF asupra farmacocineticii 
altor agenți

7.2 Efectul altor agenți asupra farmacocineticii Dolutegravir, 3TC 
sau TDF

7.3 Interacțiuni medicamentoase semnificative pentru Dolutegravir, 3TC sau TDF

7.4 Medicamente fără interacțiune semnificativă clinic cu Dolutegravir

1

2

INDICAȚII ȘI UTILIZARE

DOZAJ SI ADMINISTRARE
2.1 Testarea înainte de inițierea și în timpul tratamentului cu Dolutegravir, 

Lamivudină și Tenofovir Disoproxil Fumarat Tablete
2.2 Dozajul recomandat
2.3 Recomandare de dozare cu anumite medicamente 
concomitente
2.4 Nerecomandat din cauza lipsei de ajustare a dozei

8 UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE
8.1 Sarcina
8.2 Alăptarea
8.3 Femele și bărbați cu potențial de reproducere
8.4 Utilizare pediatrică
8.5 Utilizare geriatrică
8.6 Insuficiență renală
8.7 Insuficiență hepatică

3

4

5

FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

CONTRAINDICAȚII
10

11

12

Supradozaj
AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII
5.1 Exacerbarea acută severă a hepatitei B la pacienții cu infecție 

cu VHB
5.2 Reacții de hipersensibilitate
5.3 Hepatotoxicitate
5.4 Toxicitate embrio-fetală
5.5 Risc de reacții adverse sau de pierdere a răspunsului virologic din cauza interacțiunilor 

medicamentoase

5.6 Insuficiență renală cu debut nou sau agravare
5.7 Pierderea osoasă și defecte de mineralizare
5.8 Sindromul de reconstituire imună
5.9 Acidoză lactică și hepatomegalie severă cu steatoză
5.10 Riscul de decompensare hepatică atunci când este utilizat cu regimuri pe bază de 

interferon și ribavirină
5.11 Pancreatită

DESCRIERE

FARMACOLOGIE CLINICĂ
12.1 Mecanismul de acțiune
12.2 Farmacodinamică
12.3 Farmacocinetica
12.4 Microbiologie

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ
13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
13.2 Toxicologie animală și/sau farmacologie

14 STUDII CLINICE
14.1 Subiecți adulți
14.2 Subiecți pediatrici

6 REACTII ADVERSE
6.1 Experiență în studiile clinice
6.2 Experiență post-marketing

16

17

CUM SE Aprovizionează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR
7 INTERACȚII MEDICAMENTE

* Secțiunile sau subsecțiunile omise din informațiile complete de 
prescriere nu sunt enumerate.
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

AVERTISMENT: EXACERBĂRI POSTTRATAMENT ALE HEPATITEI B

Au fost raportate exacerbări acute severe ale virusului hepatitei B (VHB) la pacienții infectați cu 
VHB care au întrerupt tratamentul anti-VHB, inclusiv lamivudină sau fumarat de tenofovir 
disoproxil, două componente ale comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil. Funcția hepatică trebuie monitorizată îndeaproape, atât clinic, cât și de 
laborator, timp de cel puțin câteva luni la pacienții infectați cu VHB care întrerup tratamentul 
cu dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. Dacă este cazul, inițierea terapiei 
anti-hepatitei B poate fi justificată[vezi Avertismente și precauții (5.1)].

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate este indicat pentru utilizare în 
monoterapie ca regim complet pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane de tip I (HIV-1) la 
adulți și copii și adolescenți cu o greutate de cel puțin 40 kg.

Limitare de utilizare:

- Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate în monoterapie nu sunt 
recomandate la pacienții cu substituții ale integrazei asociate rezistenței sau cu suspiciune clinică de 
rezistență la inhibitorul de transfer al integrazei, deoarece doza de dolutegravir în comprimate de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil este insuficientă la aceste subpopulații. 
Consultați informațiile complete de prescriere pentru dolutegravir.

2 DOZAJ SI ADMINISTRARE

2.1 Testarea înainte de inițierea și în timpul tratamentului cu Dolutegravir, Lamivudină și 
Tenofovir Disoproxil Fumarat Tablete

Efectuați teste de sarcină înainte de inițierea administrării comprimatelor de dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil la adolescente și adulți cu potențial fertil[vezi Avertismente și 
precauții (5.4), Utilizare în anumite populații (8.1, 8.3)].

Înainte sau la inițierea comprimatelor cu dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, testați 
pacienții pentru infecția cu virusul hepatitei B (VHB).[vezi Avertismente și precauții (5.1)].

Înainte de inițierea și în timpul tratamentului cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil, se evaluează creatinina serică, clearance-ul estimat al creatininei, glucoza din urină și 
proteinele din urină la toți pacienții. La pacienții cu boală cronică de rinichi, se evaluează și fosforul seric. 
[vezi Avertismente și precauții (5.6)].

2.2 Dozajul recomandat

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate este o combinație cu doză fixă
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produs care conține 50 mg dolutegravir, 300 mg lamivudină (3TC) și 300 mg fumarat de tenofovir disoproxil 
(TDF). Regimul de dozare recomandat de comprimate de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir 
disoproxil la adulți și copii și adolescenți cu greutatea de cel puțin 40 kg (88 lbs) este de un comprimat o 
dată pe zi, pe cale orală, cu sau fără alimente.

2.3 Recomandare de dozare cu anumite medicamente concomitente

Doza de dolutegravir (50 mg) în comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil este 
insuficientă atunci când este administrată concomitent cu medicamentele enumerate în Tabelul 1 care pot scădea 
concentrațiile de dolutegravir; se recomandă următorul regim de dozare a dolutegravir.

Tabelul 1. Recomandări de dozare pentru comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil cu medicamente administrate concomitent

Medicament administrat concomitent Recomandare de dozare

Trebuie luată un comprimat suplimentar de dolutegravir 50 
mg, separat la 12 ore de comprimatele de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.

Efavirenz, fosamprenavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir, 
carbamazepină sau rifampină

2.4 Nerecomandat din cauza lipsei de ajustare a dozei

Deoarece comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil sunt o 
combinație de doză fixă   și nu poate fi ajustată doza, nu este recomandat la pacienții care 
necesită ajustare a dozei, la pacienții cu clearance-ul creatininei mai mic de 50 ml pe minut sau la 
pacienții cu stadiu terminal renal. boală (IRST) care necesită hemodializă[vezi Utilizare în populații 
specifice (8.6)].

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil Comprimatele conțin dolutegravir 50 mg, 
lamivudină 300 mg și fumarat de tenofovir disoproxil 300 mg. Comprimatele sunt de culoare albă 
până la aproape albă, în formă de capsulă, filmate, inscripționate cu „F67” pe o parte și simple pe 
cealaltă față.

4 CONTRAINDICAȚII

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate este contraindicat la pacienții:
- cu reacție anterioară de hipersensibilitate la dolutegravir[vezi Avertismente și precauții (5.2)], 

lamivudină sau fumarat de tenofovir disoproxil.
primiți dofetilidă din cauza potențialului de creștere a concentrațiilor plasmatice de dofetilidă și a riscului de 
evenimente grave și/sau care pun viața în pericol cu   utilizarea concomitentă de dolutegravir[vezi Interacțiuni 
medicamentoase (7)].

-

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII
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5.1 Exacerbarea acută severă a hepatitei B la pacienții cu infecție cu VHB

Toți pacienții trebuie testați pentru prezența virusului hepatitei cronice B (VHB) înainte sau la inițierea 
comprimatelor cu dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.

Întreruperea terapiei anti-VHB, inclusiv 3TC și TDF, două componente ale comprimatelor de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, poate fi asociată cu exacerbări acute 
severe ale hepatitei B. Pacienții infectați cu VHB care întrerup tratamentul cu dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil. comprimatele trebuie monitorizate îndeaproape cu urmărire atât 
clinică, cât și de laborator timp de cel puțin câteva luni după întreruperea tratamentului. Dacă este 
cazul, poate fi justificată reluarea terapiei anti-hepatitei B.

5.2 Reacții de hipersensibilitate

Au fost raportate reacții de hipersensibilitate și s-au caracterizat prin erupții cutanate, 
constatări constituționale și uneori disfuncție de organ, inclusiv leziuni hepatice. 
Evenimentele au fost raportate la mai puțin de 1% dintre subiecții cărora li sa 
administrat dolutegravir în studiile clinice de fază 3. Întrerupeți imediat dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate și alți agenți suspectați dacă 
apar semne sau simptome de reacții de hipersensibilitate (inclusiv, dar fără a se limita la, 
erupții cutanate severe sau erupții cutanate însoțite de febră, stare generală de rău, 
oboseală, dureri musculare sau articulare, vezicule). sau descuamarea pielii, vezicule sau 
leziuni orale, conjunctivită, edem facial, hepatită, eozinofilie, angioedem, dificultăți de 
respirație). Starea clinică, inclusiv aminotransferazele hepatice, trebuie monitorizată și 
inițiată terapia adecvată.

5.3 Hepatotoxicitate

Au fost raportate reacții adverse hepatice la pacienții cărora li s-a administrat un regim care conține 
dolutegravir. Pacienții cu hepatită B sau C subiacente pot prezenta un risc crescut de agravare sau de 
dezvoltare a creșterilor transaminazelor în cazul utilizării comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil[vezi Reacții adverse (6.1)]. În unele cazuri, creșterile transaminazelor 
au fost în concordanță cu sindromul de reconstituire imună sau cu reactivarea hepatitei B, în special în 
situația în care terapia anti-hepatită a fost întreruptă. Cazuri de toxicitate hepatică, inclusiv biochimie 
hepatică crescută, hepatită și insuficiență hepatică acută au fost raportate la pacienții cărora li s-a 
administrat un regim care conține dolutegravir fără boală hepatică preexistentă sau alți factori de risc 
identificabili. Leziuni hepatice induse de medicamente care au condus la transplant hepatic au fost 
raportate în cazul asocierii abacavir, dolutegravir și lamivudină. Se recomandă monitorizarea 
hepatotoxicității.

5.4 Toxicitate embrio-fetală

Datele preliminare dintr-un studiu observațional au arătat că dolutegravir, o componentă a comprimatelor 
de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, a fost asociat cu un risc crescut de defecte ale 
tubului neural atunci când a fost administrat în momentul concepției și la începutul sarcinii.
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Deoarece există o înțelegere limitată a tipurilor raportate de defecte ale tubului neural asociate cu 
utilizarea dolutegravirului și deoarece data concepției poate să nu fie determinată cu precizie, evitați 
utilizarea comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil în momentul 
concepției și în primul trimestru de sarcină. sarcina[vezi Utilizare în populații specifice (8.1)].

Dacă intenționați să rămâneți gravidă sau dacă sarcina este confirmată în primul trimestru în timpul 
tratamentului cu dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, dacă este posibil, treceți la un 
regim alternativ.

Efectuați teste de sarcină înainte de inițierea administrării comprimatelor de fumarat de dolutegravir, 
lamivudină și tenofovir disoproxil la adolescente și adulți cu potențial fertil, pentru a exclude utilizarea 
comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil în timpul primului trimestru 
de sarcină.[vezi Dozare și administrare (2.1)].

Sfătuiți adolescenții și adulții cu potențial fertil să utilizeze în mod consecvent contracepție 
eficientă[vezi Utilizare în populații specifice (8.1, 8.3)].

5.5 Risc de reacții adverse sau de pierdere a răspunsului virologic din cauza interacțiunilor medicamentoase

Utilizarea concomitentă a comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil și a altor 
medicamente poate duce la interacțiuni medicamentoase cunoscute sau potențial semnificative, dintre care unele pot 
duce la[vezi Contraindicații (4), Interacțiuni medicamentoase (7.3)]:

- Pierderea efectului terapeutic al comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil și posibilă dezvoltare a rezistenței.
Posibile reacții adverse semnificative clinic de la expuneri mai mari la medicamente 
concomitente.

-

Consultați Tabelul 5 pentru pașii pentru prevenirea sau gestionarea acestor interacțiuni medicamentoase 
semnificative posibile și cunoscute, inclusiv recomandări de dozare. Luați în considerare potențialul de interacțiuni 
medicamentoase înainte și în timpul terapiei cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil; revizuiți medicamentele concomitente în timpul terapiei cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil; și monitorizează reacțiile adverse asociate cu medicamentele concomitente.

5.6 Insuficiență renală cu debut nou sau agravare

TDF, o componentă a comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil, este eliminat în principal pe cale renală. Insuficiența renală, inclusiv cazuri de 
insuficiență renală acută și sindrom Fanconi (leziune tubulară renală cu hipofosfatemie severă), a 
fost raportată cu utilizarea TDF.[vezi Reacții adverse (6.2)].

Înainte de inițierea și în timpul utilizării comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil, pe un program adecvat din punct de vedere clinic, se evaluează creatina serică, clearance-ul estimat al 
creatinei, glicemia și proteinele urinare la toți pacienții. La pacienții cu boală cronică de rinichi, se evaluează și 
fosforul seric.
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Evitați comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu utilizarea concomitentă sau 
recentă a unui agent nefrotoxic (de exemplu, medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) în doze mari sau 
multiple.[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.3)]. Au fost raportate cazuri de insuficiență renală acută după 
inițierea tratamentului cu doze mari sau multiple AINS la pacienții infectați cu HIV cu factori de risc pentru 
disfuncție renală care păreau stabili pe TDF. Unii pacienți au necesitat spitalizare și terapie de substituție renală. 
Alternativele la AINS ar trebui luate în considerare, dacă este necesar, la pacienții cu risc de disfuncție renală.

Durerea osoasă persistentă sau agravată, durerea la nivelul extremităților, fracturile și/sau durerea sau 
slăbiciunea musculară pot fi manifestări ale tubulopatiei renale proximale și ar trebui să determine o 
evaluare a funcției renale la pacienții cu risc de disfuncție renală.

5.7 Pierderea osoasă și defecte de mineralizare

Densitatea minerală osoasă: În studiile clinice efectuate la adulți infectați cu HIV-1, TDF, o componentă a 
comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, a fost asociat cu scăderi ușor mai 
mari ale densității minerale osoase (DMO) și creșteri ale markerilor biochimici ai metabolismului osos, ceea ce 
sugerează creșterea turnover-ul osos față de comparatori. Nivelurile serice ale hormonului paratiroidian și 
nivelurile de vitamina D 1,25 au fost, de asemenea, mai mari la subiecții cărora li sa administrat TDF.

Au fost efectuate studii clinice de evaluare a TDF la copii și adolescenți. În circumstanțe normale, DMO 
crește rapid la copii și adolescenți. La subiecții infectați cu HIV-1 cu vârsta cuprinsă între 2 ani și mai puțin de 
18 ani, efectele osoase au fost similare cu cele observate la subiecții adulți și sugerează o creștere a 
turnover-ului osos. Creșterea totală a DMO a fost mai mică la subiecții pediatrici infectați cu HIV-1 tratați cu 
TDF în comparație cu grupurile de control. Tendințe similare au fost observate la subiecții infectați cu VHB 
cu vârsta cuprinsă între 12 și mai puțin de 18 ani. În toate studiile pediatrice, creșterea normală a scheletului 
(înălțimea) nu a fost afectată pe durata studiilor clinice.

Efectele modificărilor asociate cu TDF ale DMO și ale markerilor biochimici asupra sănătății osoase pe termen lung și 
asupra riscului viitor de fractură la adulți și la copii și adolescenți cu vârsta de 2 ani și mai mult sunt necunoscute. Efectul 
pe termen lung al coloanei vertebrale inferioare și al DMO corporală totală asupra creșterii scheletului la copii și 
adolescenți și, în special, efectele expunerii de lungă durată la copiii mai mici este necunoscut.

Deși efectul suplimentării cu calciu și vitamina D nu a fost studiat, o astfel de suplimentare poate 
fi benefică pentru toți pacienții. Dacă se suspectează anomalii osoase, trebuie să se obțină o 
consultație adecvată. Evaluarea DMO trebuie luată în considerare pentru pacienții adulți și copii 
care au antecedente de fractură osoasă patologică sau alți factori de risc pentru osteoporoză sau 
pierderea osoasă. Dacă se suspectează anomalii osoase, trebuie să se obțină o consultație 
adecvată.

Defecte de mineralizare: Au fost raportate cazuri de osteomalacie asociată cu tubulopatie renală 
proximală, manifestată sub formă de durere osoasă sau durere la nivelul extremităților și care pot 
contribui la fracturi, în asociere cu utilizarea TDF.[vezi Reacții adverse (6.2)]. Artralgii și dureri sau 
slăbiciune musculară au fost, de asemenea, raportate în cazuri de tubulopatie renală proximală. 
Hipofosfatemia și osteomalacia secundară tubulopatiei renale proximale ar trebui să fie
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luate în considerare la pacienții cu risc de disfuncție renală care prezintă simptome osoase sau musculare 
persistente sau agravate în timp ce primesc produse care conțin TDF[vezi Avertismente și precauții (5.6)].

5.8 Sindromul de reconstituire imună

Sindromul de reconstituire imună a fost raportat la pacienții tratați cu terapie antiretrovială 
combinată, inclusiv comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. 
În timpul fazei inițiale a tratamentului antiretroviral combinat, pacienții al căror sistem imunitar 
răspund pot dezvolta un răspuns inflamator la infecții oportuniste indolente sau reziduale (cum 
ar fiMycobacterium aviuminfecție, citomegalovirus,Pneumocystis jirovecii pneumonie [PCP] sau 
tuberculoză), care poate necesita o evaluare și un tratament suplimentar.

Tulburările autoimune (cum ar fi boala Graves, polimiozita și sindromul Guillain-Barré) au fost, de 
asemenea, raportate că apar în contextul reconstituirii imune; cu toate acestea, timpul până la debut 
este mai variabil și poate apărea la multe luni după inițierea tratamentului.

5.9 Acidoză lactică și hepatomegalie severă cu steatoză

Acidoză lactică și hepatomegalie severă cu steatoză, inclusiv cazuri letale, au fost raportate la utilizarea 
analogilor nucleozidici, inclusiv 3TC și TDF, două componente ale comprimatelor de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, singure sau în asociere cu alte antiretrovirale. 
Tratamentul cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil trebuie 
suspendat la orice pacient care prezintă manifestări clinice sau de laborator care sugerează acidoză 
lactică sau hepatotoxicitate pronunțată (care poate include hepatomegalie și steatoză chiar și în 
absența creșterilor marcate ale transaminazelor).

5.10 Riscul de decompensare hepatică atunci când este utilizat cu regimuri pe bază de interferon și 
ribavirină

Pacienții cărora li se administrează interferon alfa cu sau fără ribavirină și 3TC, o componentă a comprimatelor de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, trebuie monitorizați îndeaproape pentru toxicitățile 
asociate tratamentului, în special decompensarea hepatică. Consultați informațiile complete de prescriere pentru 
3TC. Întreruperea administrării comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil 
trebuie considerată adecvată din punct de vedere medical. Reducerea dozei sau întreruperea tratamentului cu 
interferon alfa, ribavirină sau ambele trebuie, de asemenea, luate în considerare dacă se observă agravarea 
toxicității clinice, inclusiv decompensarea hepatică (de exemplu, Child Pugh mai mare de 6). Consultați informațiile 
complete de prescriere pentru interferon și ribavirină.

5.11 Pancreatită

La copii și adolescenți cu antecedente de expunere anterioară la nucleozide antiretrovirale, 
antecedente de pancreatită sau alți factori de risc semnificativi pentru dezvoltarea pancreatitei, 3TC, o 
componentă a comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, trebuie 
utilizat cu prudență. Tratamentul cu dolutegravir, lamivudină și comprimate de fumarat de tenofovir 
disoproxil trebuie întrerupt imediat dacă apar semne clinice, simptome sau anomalii de laborator care 
sugerează pancreatită.[vezi Reacții adverse (6.1)].
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6 REACTII ADVERSE

Următoarele reacții adverse grave sunt discutate în alte secțiuni ale etichetei:

-
-
-
-
-
-

Exacerbarea hepatitei B[vezi Avertisment, avertismente și precauții în casete (5.1)]. 
Reacții de hipersensibilitate[vezi Avertismente și precauții (5.2)].
Insuficiență renală cu debut nou sau agravare[vezi Avertismente și precauții (5.6)]. 
Pierderea osoasă și defecte de mineralizare[vezi Avertismente și precauții (5.7)]. 
Sindromul de reconstituire imunitară[vezi Avertismente și precauții (5.8)].
Acidoză lactică și hepatomegalie severă cu steatoză[vezi Avertisment, avertismente și 
precauții în casete (5.9)].
Decompensarea hepatică la pacienții co-infectați cu HIV-1 și hepatită C[vezi Avertismente 
și precauții (5.10)].
Pancreatită[vezi Avertismente și precauții (5.11)].

-

-

6.1 Experiență în studiile clinice

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate în 
studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui 
medicament și pot să nu reflecte ratele observate în practica clinică.

Dolutegravir, Lamivudină, Tenofovir Disoproxil Fumarat

Subiecți naivi la tratament: În SINGUR, 833 de subiecți adulți au fost randomizați și au primit cel puțin o doză fie de 
dolutegravir 50 mg cu doză fixă   de sulfat de abacavir și lamivudină o dată pe zi, fie de efavirenz/emtricitabină/
tenofovir disoproxil fumarat o doză fixă   o dată pe zi (tratamentul studiului a fost orb pe parcursul săptămânii 96 
și deschis din Săptămâna 96 până în Săptămâna 144). Pe parcursul a 144 de săptămâni, rata evenimentelor 
adverse care au dus la întreruperea tratamentului a fost de 4% la subiecții cărora li sa administrat dolutegravir 50 
mg o dată pe zi + sulfat de abacavir în doză fixă   și lamivudină și de 14% la subiecții cărora li sa administrat 
efavirenz/emtricitabină/tenofovir disoproxil fumat în doză fixă   o dată pe zi.

Reacțiile adverse apărute la tratament (RA) de intensitate moderată până la severă observate la cel puțin 2% dintre 
subiecții din oricare dintre brațele de tratament ale SINGUL sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabel 2. Reacții adverse apărute la tratament de intensitate cel puțin moderată (grade 2 până la 4) și 
frecvență de cel puțin 2% la subiecții naivi la tratament într-un singur studiu (analiza săptămâna 144)

Clasă de organe/sisteme/de preferință
Termen

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
Sulfat și Lamivudină

Odata pe zi
(n=414)

Efavirenz/Emtricitabină/Tenofovir
Fumarat de disoproxil

Odata pe zi
(n = 419)

Psihiatric
Insomnie
Depresie
Vise anormale

3%
1%

<1%

3%
2%
2%

Sistem nervos
Ameţeală <1% 5%
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Durere de cap 2% 2%
Gastrointestinal
Greaţă
Diaree

<1%
<1%

3%
2%

Tulburări generale
Oboseală 2% 2%
Pielea și țesutul subcutanat 
EczemăA <1% 6%
Ureche și Labirint
Vertij 0 2%
AInclude termeni cumulați: erupție cutanată, erupție generalizată, erupție maculară, erupție maculo-papulară, erupție cutanată pruriginoasă și erupție medicamentoasă.

În plus, insomnia de gradul 1 a fost raportată de 7% și 4% dintre subiecții cărora li sa administrat dolutegravir și 
efavirenz în doză fixă, emtricitabină și, respectiv, fumarat de tenofovir disoproxil. Aceste evenimente nu au fost 
limitarea tratamentului.

Subiecți cu experiență în tratament, inhibitori de transfer al catenei de integrază:Într-un studiu 
internațional, multicentric, dublu-orb (ING111762, SAILING), 719 adulți cu experiență în tratament 
antiretroviral infectați cu HIV-1 au fost randomizați și au primit fie dolutegravir 50 mg o dată pe zi, fie 
raltegravir 400 mg de două ori pe zi, cu un regim de bază selectat de investigator. constând din până la 2 
agenți, inclusiv cel puțin un agent complet activ. La 48 de săptămâni, ratele evenimentelor adverse care au 
dus la întreruperea tratamentului au fost de 3% la subiecții cărora li sa administrat dolutegravir 50 mg o 
dată pe zi + regim de bază și de 4% la subiecții cărora li sa administrat raltegravir 400 mg de două ori pe zi + 
regim de bază.

Singura RA apărută în urma tratamentului de intensitate moderată până la severă, cu o frecvență de cel puțin 2% în 
oricare dintre grupurile de tratament a fost diareea, 2% (6 din 354) la subiecții cărora li s-a administrat dolutegravir 50 mg 
o dată pe zi + regimul de bază și 1% (5 din 361) la subiecții cărora li se administrează raltegravir 400 mg de două ori pe zi 
+ regim de bază.

Reacții adverse mai puțin frecvente observate în studiile naive și cu experiență la tratament: 
Următoarele reacții adverse au apărut la mai puțin de 2% dintre subiecții naivi sau experimentați la 
tratament care au primit dolutegravir într-o schemă combinată în cadrul oricărui studiu. Aceste 
evenimente au fost incluse din cauza gravității lor și a evaluării potențialei relații cauzale.

Tulburări gastrointestinale : Dureri abdominale, disconfort abdominal, flatulență, dureri abdominale 
superioare, vărsături.

Tulburări hepatobiliare : Hepatită.

Tulburări musculo-scheletale : Miozita.

Tulburari psihiatrice : Ideeție, încercare, comportament sau finalizare suicidară. Aceste evenimente au 
fost observate în principal la subiecții cu antecedente preexistente de depresie sau alte boli psihiatrice.

Tulburări renale și urinare : Insuficiență renală.
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Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat : Prurit.

Anomalii de laborator:Subiecți naivi la tratament: Anomaliile de laborator selectate (grade 2 până la 4) cu un grad 
de înrăutățire față de valoarea inițială și care reprezintă cel mai rău grad de toxicitate la cel puțin 2% dintre 
subiecții din SINGUR sunt prezentate în Tabelul 3. Este prezentată modificarea medie față de valoarea inițială 
observată pentru valorile lipidelor selectate. în tabelul 4.

Tabelul 3. Anomalii de laborator selectate (clasele 2 până la 4) la subiecții naivi la tratament într-un singur 
studiu (analiza săptămâna 144)

Parametru de laborator
Termenul preferat

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
Sulfat și Lamivudină

Odata pe zi
(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabină/ 
Tenofovir Disoproxil Fumarat

Odata pe zi
(n = 419)

ALT
Gradul 2 (>2,5 până la 5,0 x LSN) 
Grad 3 până la 4 (>5,0 x LSN)

3%
1%

5%
<1%

AST
Gradul 2 (>2,5 până la 5,0 x LSN) 
Grad 3 până la 4 (>5,0 x LSN)

3%
1%

4%
3%

Bilirubina totală
Gradul 2 (1,6 până la 2,5 x LSN) 
Gradul 3 până la 4 (>2,5 x LSN)

<1%
<1%

<1%
<1%

Creatin kinaza
Gradul 2 (6,0 până la 9,9 x LSN) 
Grad 3 până la 4 (≥10,0 x LSN)

5%
7%

3%
8%

Hiperglicemie
Gradul 2 (126 până la 250 mg/dL) 
Gradul 3 (>250 mg/dL)

9%
2%

6%
<1%

lipaza
Gradul 2 (>1,5 până la 3,0 x LSN) 
Grad 3 până la 4 (>3,0 x LSN)

11%
5%

11%
4%

Neutrofile totale
Gradul 2 (0,75 până la 0,99 x 109) 
Gradul 3 până la 4 (<0,75 x 109)

4%
3%

5%
3%

ULN = Limita superioară a normalului

Tabelul 4. Modificarea medie față de valoarea inițială a valorilor lipidelor a jeun la subiecții naivi tratați într-un 
singur studiu (analiza săptămâna 144A)

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
și Lamivudină

Odata pe zi
(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabină/Tenofovir
Fumarat de disoproxil

Odata pe zi
(n = 419)

Parametru de laborator
Termenul preferat

Colesterol (mg/dL) 24.0 26.7
Colesterol HDL (mg/dL) 5.4 7.2
Colesterol LDL (mg/dL) 16.0 14.6
Trigliceride (mg/dL) 13.6 31.9
ASubiecții tratați cu medicamente hipolipemiante la momentul inițial au fost excluși din aceste analize (19 subiecți în fiecare braț 
în SINGUR: dolutegravir + sulfat de abacavir în doză fixă   și lamivudină n = 30 și efavirenz/emtricitabină/fumarat de tenofovir 
disoproxil în doză fixă   n = 27). Nouăzeci și patru de subiecți au inițiat un agent de scădere a lipidelor după momentul inițial; 
ultimele lor valori în timpul tratamentului (înainte de începerea tratamentului) au fost utilizate indiferent dacă au întrerupt 
medicamentul (dolutegravir + sulfat de abacavir în doză fixă   și lamivudină n = 36 și efavirenz/emtricitabină/fumarat de tenofovir 
disoproxil în doză fixă   n = 36) .
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Subiecți cu experiență în tratament, inhibitor de transfer al catenei de integrază: Anomaliile de 
laborator observate la SAILING au fost în general similare în comparație cu observațiile observate în 
studiile naive de tratament.

Coinfecție cu virusul hepatitei B și/sau hepatitei C: În studiile de fază 3, subiecții cu 
virusul hepatitic B și/sau C co-infecție au fost autorizați să se înscrie cu condiția ca 
testele chimice hepatice de bază să nu depășească de 5 ori limita superioară a 
normalului. În general, profilul de siguranță la subiecții cu co-infecție cu virusul hepatitic 
B și/sau C a fost similar cu cel observat la subiecții fără co-infecție cu hepatită B sau C, 
deși ratele anomaliilor AST și ALT au fost mai mari în subgrupul cu hepatită B. și/sau co-
infecție cu virus C pentru toate grupurile de tratament. Anomalii ALT de gradele 2 până 
la 4 la hepatita B și/sau C infectați concomitent, comparativ cu subiecții monoinfectați cu 
HIV care au primit dolutegravir, au fost observate la 18% față de 3% cu doza de 50 mg o 
dată pe zi.[vezi Avertismente și precauții (5.2)].

Modificări ale creatininei serice: S-a demonstrat că dolutegravirul crește creatinina serică datorită 
inhibării secreției tubulare a creatininei fără a afecta funcția glomerulară renală.[vezi Farmacologie 
clinică (12.2)]. Creșterile creatininei serice au apărut în primele 4 săptămâni de tratament și au rămas 
stabile până la 96 de săptămâni. La subiecții netratați anterior, s-a observat o modificare medie față de 
valoarea inițială de 0,15 mg per dL (interval: -0,32 mg per dL până la 0,65 mg per dL) după 96 de 
săptămâni de tratament. Creșterile creatininei au fost comparabile cu NRTI de fond și au fost similare 
la subiecții cu experiență în tratament.

Experiență în studii clinice pe subiecți pediatrici:IMPAACT Pl093 este un studiu multicentric, deschis, 
necomparativ, în curs de desfășurare, pe aproximativ 160 de subiecți copii și adolescenți infectați cu HIV-1, cu 
vârsta cuprinsă între 4 săptămâni și mai puțin de 18 ani, dintre care 46 subiecți tratați cu experiență, naivi INSTI, 
cu vârsta cuprinsă între 6 și mai puțin de Au fost înscriși 18 ani[vezi Utilizare în populații specifice (8.4), Studii 
clinice (14.2)].

Profilul reacțiilor adverse a fost similar cu cel al adulților. RA de gradul 2 raportate de mai mult de un subiect au 
fost scăderea numărului de neutrofile (n = 3) și diareea (n = 2). Nu au fost raportate RA de gradul 3 sau 4 legate de 
medicamente. Niciun AR nu a dus la întreruperea administrării.

Anomaliile de laborator de gradul 3 sau 4 raportate la mai mult de un subiect au fost bilirubina totală 
crescută (n = 3) și scăderea numărului de neutrofile (n = 2). Modificările valorii medii ale creatininei serice au 
fost similare cu cele observate la adulți.

3TC

Pancreatită: Pancreatita, care a fost fatală în unele cazuri, a fost observată la copii și adolescenți 
experimentați cu nucleozide antiretrovirale cărora li s-a administrat 3TC singur sau în asociere cu alți 
agenți antiretrovirali. Într-un studiu deschis de creștere a dozei (NUCA2002), 14 subiecți (14%) au 
dezvoltat pancreatită în timp ce primeau monoterapie cu 3TC. Trei dintre acești subiecți au murit din 
cauza complicațiilor pancreatitei. Într-un al doilea studiu deschis (NUCA2005), 12 subiecți (18%)
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pancreatită dezvoltată. În Trial ACTG300, pancreatita nu a fost observată la 236 de subiecți 
randomizați la 3TC plus zidovudină. Pancreatita a fost observată la 1 subiect din acest studiu 
care a primit 3TC deschis în asociere cu zidovudină și ritonavir după întreruperea 
monoterapiei cu didanozină.[vezi Avertismente și precauții (5.8)].

TDF

Reacții adverse din experiența din studiile clinice la adulții infectați cu HIV-1: Peste 12.000 de 
subiecți au fost tratați cu TDF singur sau în combinație cu alte medicamente antiretrovirale 
pentru perioade de la 28 de zile până la 215 săptămâni în studii clinice și programe de acces 
extins. Peste 1500 de subiecți au primit TDF 300 mg o dată pe zi în studiile clinice; peste 11.000 de 
subiecți au primit TDF în programe de acces extins.

Cele mai frecvente reacții adverse (incidență mai mare sau egală cu 10%, gradele 2 până la 4) 
identificate din oricare dintre cele 3 studii clinice controlate mari includ erupții cutanate, diaree, 
cefalee, durere, depresie, astenie și greață.

Modificări ale densității minerale osoase:La subiecții adulți infectați cu HIV-1 din Studiul 903, a existat o scădere procentuală medie 

semnificativ mai mare față de valoarea inițială a DMO la nivelul coloanei lombare la subiecții care au primit TDF + 3TC + efavirenz (-2,2% ± 

3,9) comparativ cu subiecții cărora li sa administrat stavudină + 3TC + efavirenz (-1,0% ± 4,6) până la 144 săptămâni. Modificările DMO la 

nivelul șoldului au fost similare între cele două grupuri de tratament (-2,8% ± 3,5 în TDF vs. -2,4% ± 4,5 în grupul cu stavudină). În ambele 

grupuri, cea mai mare parte a reducerii DMO a avut loc în primele 24 până la 48 de săptămâni ale studiului și această reducere a fost 

susținută până în săptămâna 144. Douăzeci și opt de procente dintre subiecții tratați cu TDF față de 21% dintre subiecții tratați cu stavudină 

a pierdut cel puțin 5% din DMO la nivelul coloanei vertebrale sau 7% din DMO la nivelul șoldului. Fracturile relevante din punct de vedere 

clinic (excluzând degetele de la mâini și de la picioare) au fost raportate la 4 subiecți din grupul TDF și 6 subiecți din grupul cu stavudină. În 

plus, au existat creșteri semnificative ale markerilor biochimici ai metabolismului osos (fosfatază alcalină serică specifică osului, 

osteocalcină serică, telopeptidă C serică și telopeptidă N urinară) și niveluri mai ridicate ale hormonului paratiroidian seric și niveluri de 

vitamina D de 1,25 în grupul TDF. raportat la grupul stavudinei; cu toate acestea, cu excepția fosfatazei alcaline specifice osului, aceste 

modificări au dus la valori care au rămas în intervalul normal. 25 Nivelurile de vitamina D în grupul TDF în raport cu grupul stavudinei; cu 

toate acestea, cu excepția fosfatazei alcaline specifice osului, aceste modificări au dus la valori care au rămas în intervalul normal. 25 

Nivelurile de vitamina D în grupul TDF în raport cu grupul stavudinei; cu toate acestea, cu excepția fosfatazei alcaline specifice osului, 

aceste modificări au dus la valori care au rămas în intervalul normal.[vezi Avertismente și precauții (5.7)].

6.2 Experiență post-marketing

În plus față de reacțiile adverse raportate din studiile clinice, următoarele reacții adverse au fost identificate în 
timpul utilizării după punerea pe piață pentru fiecare dintre componentele individuale ale comprimatelor de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o 
populație de mărime necunoscută, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se 
stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicament.

Dolutegravir

Tulburări hepatobiliare:insuficiență hepatică acută, hepatotoxicitate

Investigatii:greutatea crescută
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Musculo-scheletice: artralgie, mialgie

Psihiatric:anxietate

3TC

Corpul ca întreg: redistribuirea/acumularea grăsimii corporale

Endocrin și metabolic: hiperglicemie

General: slăbiciune

Hemic și limfatic: anemie (inclusiv aplazia pură a celulelor roșii și anemiile severe care progresează după 
terapie)

Hepatic și pancreatic: acidoza lactica si steatoza hepatica[vezi Avertismente și precauții (5.6)], 
exacerbări post-tratament ale hepatitei B[vezi Avertismente și precauții (5.1)]

Hipersensibilitate: anafilaxie, urticarie

Musculo-scheletice: slăbiciune musculară, creștere a CPK, rabdomioliză

Piele: alopecie, prurit

TDF

Tulburări ale sistemului imunitar: reacție alergică, inclusiv angioedem

Tulburări de metabolism și nutriție: acidoză lactică, hipokaliemie, hipofosfatemie

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale: dispnee

Tulburări gastrointestinale: pancreatită, amilază crescută, dureri abdominale

Tulburări hepatobiliare: steatoză hepatică, hepatită, creșterea enzimelor hepatice (cel mai frecvent 
AST, ALT gamma GT)

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat: eczemă

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv: rabdomioliză, osteomalacie (manifestată 
ca durere osoasă și care poate contribui la fracturi), slăbiciune musculară, miopatie

Tulburări renale și urinare: insuficiență renală acută, insuficiență renală, necroză tubulară acută, 
sindrom Fanconi, tubulopatie renală proximală, nefrită interstițială (inclusiv cazuri acute), diabet 
insipid nefrogen, insuficiență renală, creatinine crescute, proteinurie, poliurie

Tulburări generale și afecțiuni ale locului de administrare: astenie
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Următoarele reacții adverse, enumerate la titlurile sistemului corpului de mai sus, pot apărea ca 
o consecință a tubulopatiei renale proximale: rabdomioliză, osteomalacie, hipokaliemie, 
slăbiciune musculară, miopatie, hipofosfatemie

7 INTERACȚII MEDICAMENTE

7.1 Efectul Dolutegravir, 3TC sau TDF asupra farmacocineticii altor agenți

Dolutegravir:

In vitro, dolutegravir a inhibat transportatorii renali de cationi organici, OCT2 (IC50= 1,93 microM) și 
transportor de extrudare multimedicamente și toxină (MATE)l (IC50= 6,34 microM). In vivo, dolutegravir 
inhibă secreția tubulară a creatininei prin inhibarea OCT2 și potențial MATEl. Dolutegravir poate crește 
concentrațiile plasmatice ale medicamentelor eliminate prin OCT2 sau MATE1 (dofetilidă și 
metformină, Tabelul 5)[vezi Contraindicații (4), Interacțiuni medicamentoase (7.3)].

In vitro, dolutegravir a inhibat transportatorii renali bazolaterali, transportorul de anioni organici 
(OAT)1 (IC50= 2,12 microM) și OAT3 (IC50= 1,97 microM). Cu toate acestea, in vivo, dolutegravir nu a 
modificat concentrațiile plasmatice de tenofovir sau para-amino hipurat, substraturi ale OAT1 și OAT3.

In vitro, dolutegravir nu a inhibat (IC50mai mare de 50 microM) următoarele: citocrom P450 (CYP)1A2, 
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2Cl9, CYP2D6, CYP3A, uridin difosfat (UDP)-glucuronozil transferază, 
(UGTB7A1), (UGTB1A1), (UGTBP1A1) gp), proteină de rezistență la cancerul de sân (BCRP), pompă de export 
de sare biliară (BSEP), polipeptidă transportoare de anioni organici (OATP) 1B1, OATP1B3, OCT1, proteină de 
rezistență la mai multe medicamente (MRP)2 sau MRP4. In vitro, dolutegravir nu a indus CYP1A2, CYP2B6 
sau CYP3A4. Pe baza acestor date și a rezultatelor studiilor privind interacțiunile medicamentoase, nu este 
de așteptat ca dolutegravir să afecteze farmacocinetica medicamentelor care sunt substraturi ale acestor 
enzime sau transportatori.

7.2 Efectul altor agenți asupra farmacocineticii Dolutegravir, 3TC sau TDF

Dolutegravir:

Dolutegravir este metabolizat de UGT1A1 cu o anumită contribuție din partea CYP3A. Dolutegravir este, de 
asemenea, un substrat al UGT1A3, UGT1A9, BCRP și P-gp in vitro. Medicamentele care induc acele enzime și 
transportatori pot scădea concentrația plasmatică a dolutegravirului și pot reduce efectul terapeutic al 
dolutegravirului.

Administrarea concomitentă de dolutegravir și alte medicamente care inhibă aceste enzime poate crește 
concentrația plasmatică a dolutegravirului.

Etravirina a redus semnificativ concentrațiile plasmatice de dolutegravir, dar efectul etravirinei a fost 
atenuat prin administrarea concomitentă de lopinavir/ritonavir sau darunavir/ritonavir și este de așteptat să 
fie atenuat de atazanavir/ritonavir (Tabelul 5)[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.3), Farmacologie clinică 
(12.3)].
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In vitro, dolutegravir nu a fost un substrat pentru OATP1B1 sau OATP1B3.

7.3 Interacțiuni medicamentoase semnificative pentru Dolutegravir, 3TC sau TDF

Nu au existat studii de interacțiune medicament-medicament efectuate cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil în doză fixă.

Dolutegravir:

Tabelul 5 oferă recomandări clinice ca rezultat al interacțiunilor medicamentoase cu dolutegravir. Aceste 
recomandări se bazează fie pe studii de interacțiune medicamentoasă, fie pe interacțiuni prezise din cauza 
amplorii așteptate a interacțiunii și a potențialului de evenimente adverse grave sau de pierdere a 
eficacității.[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

Tabel 5. Interacțiuni medicamentoase stabilite și alte potențial semnificative pentru dolutegravir: 
modificări ale dozei sau regimului pot fi recomandate pe baza studiilor de interacțiuni medicamentoase 
sau a interacțiunilor prezise

Medicamentul concomitent

Clasă:
Numele medicamentului

Efectul asupra concentrației de
Dolutegravir și/sau
Medicamentul concomitent

Comentariu clinic

Agenți antivirali HIV-1
Revers non-nucleozidic
inhibitor de transcriptază: 
EtravirinaA

↓Dolutegravir Nu este recomandată utilizarea comprimatelor de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil cu etravirină fără administrarea 
concomitentă de atazanavir/ritonavir, darunavir/
ritonavir sau lopinavir/ritonavir.

Revers non-nucleozidic
inhibitor de transcriptază: 
EfavirenzA

↓Dolutegravir Trebuie luată o doză suplimentară de 50 
mg de dolutegravir, separate la 12 ore de 
comprimatele de dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil.[vezi 
Dozare și administrare (2.3)].

Revers non-nucleozidic
inhibitor de transcriptază: 
Nevirapină

↓Dolutegravir Evitați administrarea concomitentă cu 
comprimate de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil deoarece 
nu există date suficiente pentru a face 
recomandări de dozare.

Inhibitor de protează:
Fosamprenavir/ritonavirA

Tipranavir/ritonavirA

↓Dolutegravir Trebuie luată o doză suplimentară de 50 
mg de dolutegravir, separate la 12 ore de 
comprimatele de dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil.[vezi 
Dozare și administrare (2.3)].

Alți agenți
Dofetilidă - Dofetilidă Administrarea concomitentă este contraindicată 

cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil[vedea
Contraindicații (4).]

CarbamazepinăA ↓Dolutegravir Trebuie luată o doză suplimentară de 50 
mg de dolutegravir, separate la 12 ore de 
comprimatele de dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil.[vezi 
Dozare și administrare (2.3)].

Oxcarbazepină ↓Dolutegravir Evitați administrarea concomitentă cu dolutegravir,
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Fenitoină
Fenobarbital
Sunătoare(Hypericum 
perforatum)

lamivudină,
fumarat
insuficient
recomandări.

și tenofovir
tablete deoarece

date de realizat

disoproxil
Sunt

dozare

Medicamente care conțin cationi polivalenți 
(de exemplu, Mg sau Al):
Antiacide care conțin cationiAsau 
laxative
Sucralfat
Medicamente tamponate

↓Dolutegravir Administrați comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu 2 
ore înainte sau la 6 ore după administrarea 
medicamentelor care conțin cationi polivalenți.

Suplimente orale de calciu sau fier, 
inclusiv multivitamine
care conțin calciu sau fierA

↓Dolutegravir Administrați comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil 
cu 2 ore înainte sau la 6 ore după 
administrarea de suplimente care conțin 
calciu sau fier. Alternativ, dolutegravir și 
suplimentele care conțin calciu sau fier pot fi 
luate împreună cu alimente.

Metformină ↑Metformină Consultați informațiile de prescriere ale 
metforminei pentru a evalua beneficiul și 
riscul utilizării concomitente a DOVATO și 
metformină.

RifampinA ↓Dolutegravir Trebuie luată o doză suplimentară de 50 
mg de dolutegravir, separate la 12 ore de 
comprimatele de dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil.[vezi 
Dozare și administrare (2.3)].

AConsultați Farmacologia clinică (12.3) Tabelul 8 sau Tabelul 9 pentru magnitudinea interacțiunii.

TDF:

Tabelul 6 oferă o listă a interacțiunilor medicamentoase stabilite sau semnificative clinic. Interacțiunile 
medicamentoase descrise se bazează pe studii efectuate cu TDF[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

Tabelul 6. Stabilit și semnificativAInteracțiuni medicamentoase pentru TDF: modificarea dozei sau a regimului 
poate fi recomandată pe baza studiilor privind interacțiunile medicamentoase

Medicamentul concomitent

Clasa: Numele medicamentului

Efectul asupra

Concentraţieb
Comentariu clinic

NRTI:
didanozina

↑ didanozină Pacienții cărora li se administrează TDF, un component al 
dolutegravir, lamivudină și comprimate de fumarat de tenofovir 
disoproxil și didanozină trebuie monitorizați îndeaproape 
pentru reacțiile adverse asociate didanozinei. Întrerupeți 
administrarea didanozinei la pacienții care dezvoltă reacții 
adverse asociate didanozinei. Concentrații mai mari de 
didanozină ar putea potența reacțiile adverse asociate 
didanozinei, inclusiv pancreatita și neuropatia. Suprimarea 
numărului de celule CD4+ a fost observată la pacienții cărora li 
s-a administrat TDF cu didanozină 400 mg pe zi.

La pacienții cu o greutate mai mare de 60 kg, reduceți doza de 
didanozină la 250 mg atunci când este administrată concomitent
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cu TDF. La pacienții cu greutatea mai mică de 60 kg, se reduce doza 
de didanozină la 200 mg atunci când este administrată concomitent 
cu TDF. Când sunt administrate concomitent, fumarat de tenofovir 
disoproxil și Videx®- EC poate fi luată în condiții de post sau cu o 
masă ușoară (mai puțin de 400 kcal, 20% grăsime).

Proteaza HIV-1
Inhibitori:

↓ atazanavir Când este administrat concomitent cu comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, atazanavir 300 mg trebuie 
administrat împreună cu ritonavir 100 mg.atazanavir

lopinavir/ritonavir
atazanavir/ritonavir

darunavir/ritonavir

↑ tenofovir Monitorizați pacienții care primesc comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil concomitent cu 
lopinavir/ritonavir, atazanavir potențat cu ritonavir sau darunavir 
potențat cu ritonavir pentru reacțiile adverse asociate cu TDF. 
Întrerupeți administrarea comprimatelor de dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil la pacienții care dezvoltă reacții 
adverse asociate cu TDF.

Antiviral pentru hepatita C
Agenți:
sofosbuvir/velpatasvir
sofosbuvir/velpatasvir/
voxilaprevir

↑ tenofovir Monitorizați pacienții care primesc comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil concomitent cu 
EPCLUSA®(sofosbuvir/velpatasvir) sau VOSEVI®

(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) pentru 
reacțiile adverse asociate cu TDF.

ledipasvir/sofosbuvir Monitorizați pacienții cărora li se administrează comprimate de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil 
concomitent cu HARVONI®(ledipasvir/sofosbuvir) fără un 
inhibitor de protează HIV-1/ritonavir sau o combinație inhibitor 
de protează HIV-1/cobicistat pentru reacțiile adverse asociate cu 
TDF. La pacienții cărora li se administrează comprimate de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil 
concomitent cu HARVONI®şi un inhibitor de protează HIV-1/
ritonavir sau o protează HIV-1
combinație inhibitor/cobicistat, luați în considerare o terapie 
alternativă pentru VHC sau antiretroviral, deoarece siguranța 
concentrațiilor crescute de tenofovir în acest context nu a fost 
stabilită. Dacă este necesară administrarea concomitentă, 
monitorizați reacțiile adverse asociate cu TDF.

A. Acest tabel nu este all inclusive.
b. ↑=Creștere, ↓=Scădere

Medicamente care afectează funcția renală:

Tenofovirul este eliminat în principal prin rinichi[vezi Farmacologie clinică (12.3)]. Administrarea 
concomitentă de comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu 
medicamente care sunt eliminate prin secreție tubulară activă poate crește concentrațiile serice de 
tenofovir și/sau medicamentul administrat concomitent. Unele exemple includ, dar nu se limitează la, 
aciclovir, cidofovir, ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir, aminoglicozide (de exemplu, gentamicina) și 
AINS cu doze mari sau multiple.[vezi Avertismente și precauții (5.6)]. Medicamente care scad rinichi
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funcția poate crește concentrația de tenofovir.

Nu administrați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil împreună cu 
HEPSERA (adefovir dipivoxil).

Medicamente care inhibă transportatorii de cationi organici:

3TC, o componentă a comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, este 
eliminată predominant prin urină prin secreție cationică organică activă. Trebuie luată în considerare 
posibilitatea interacțiunilor cu alte medicamente administrate concomitent, în special atunci când calea lor 
principală de eliminare este secreția renală activă prin sistemul de transport cationic organic (de exemplu, 
trimetoprim)[vezi Farmacologie clinică (12.3)]. Nu sunt disponibile date privind interacțiunile cu alte 
medicamente care au mecanisme de clearance renal similare cu cele ale 3TC.

Sorbitol:

Administrarea concomitentă de doze unice de lamivudină și sorbitol a dus la o reducere dependentă de 
doză de sorbitol a 3TC. Când este posibil, evitați utilizarea medicamentelor care conțin sorbitol cu   3TC[vezi 
Farmacologie clinică (12.3)].

7.4 Medicamente fără interacțiuni semnificative clinic cu Dolutegravir

În studiile de interacțiune medicamentoasă, dolutegravir nu a avut un efect clinic relevant asupra 
farmacocineticii următoarelor medicamente: daclatasvir, tenofovir, metadonă, midazolam, rilpivirină și 
contraceptive orale care conțin norgestimat și etinilestradiol. Folosind comparații încrucișate cu datele 
farmacocinetice istorice pentru fiecare medicament care interacționează, dolutegravir nu pare să 
afecteze farmacocinetica următoarelor medicamente: atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirina, 
fosamprenavir, lopinavir, ritonavir și boceprevir.

Darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, rilpivirina, tenofovir, boceprevir, daclatasvir, 
prednison, rifabutină și omeprazol nu au avut un efect semnificativ clinic asupra 
farmacocineticii dolutegravirului.

8 UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina

Rezumatul riscurilor

Datele preliminare dintr-un studiu observațional au identificat un posibil risc crescut de defecte 
ale tubului neural atunci când dolutegravir, o componentă a comprimatelor de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, este administrat în momentul concepției, 
comparativ cu regimurile antiretrovirale care nu conțin dolutegravir. Deoarece defecte legate de 
închiderea tubului neural apar de la concepție până în primele 6 săptămâni de gestație, embrionii 
expuși la dolutegravir din momentul concepției până în primele 6 săptămâni de gestație sunt 
expuși unui risc potențial. În plus, 2 din cele 4 defecte congenitale (encefalocel și iniencefalie), 
care au fost observate cu utilizarea dolutegravir, deși adesea denumite defecte ale tubului 
neural, pot apărea după închiderea tubului neural, a căror perioadă de timp poate fi mai târziu 
de 6 săptămâni de gestație, dar în primul trimestru.
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cu utilizarea dolutegravirului și deoarece data concepției poate să nu fie determinată cu precizie, 
evitați utilizarea dolutegravirului în momentul concepției și în primul trimestru de sarcină. Nu au fost 
raportate defecte ale tubului neural la sugari născuți din mame care au început dolutegravir după 
primul trimestru de sarcină.(vezi Date).

Dacă există intenții de a rămâne însărcinată sau dacă sarcina este confirmată în timpul tratamentului cu 
dolutegravir în primul trimestru, dacă este posibil, treceți la un regim alternativ. Informați adolescentele și 
adulții gravide cu privire la riscul potențial pentru embrionul expus la dolutegravir din momentul concepției 
până în primul trimestru de sarcină.

Nu există date suficiente la om privind utilizarea comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil în timpul sarcinii pentru a evalua definitiv riscul asociat medicamentului pentru 
malformații congenitale și avort spontan. Datele disponibile din Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) nu 
arată nicio diferență în rata defectelor congenitale generale pentru lamivudină sau fumarat de tenofovir 
disoproxil în comparație cu rata de fond pentru malformații congenitale majore de 2,7% într-o populație de 
referință din SUA a Programului Metropolitan Atlanta de defecte congenitale ( MACDP) (vedeaDate ). Riscul 
de fond pentru malformații congenitale majore și avort spontan pentru populația indicată este necunoscut. 
În populația generală din SUA, rata de fond estimată pentru defecte congenitale majore și avort spontan în 
sarcinile recunoscute clinic este de 2% până la 4% și, respectiv, 15% până la 20%.

În studiile de reproducere la animale, nu a fost observată nicio dovadă de rezultate adverse 
asupra dezvoltării cu dolutegravir la expuneri sistemice (ASC) mai mici decât (iepuri) și de 
aproximativ 27 de ori (șobolani) expunerea la om la doza maximă recomandată pentru om 
(MRHD) de dolutegravir.(vezi Date). Administrarea orală de lamivudină la iepuri gestante în 
timpul organogenezei a dus la o embrioletalitate la expunerea sistemică (ASC) similară cu doza 
clinică recomandată; cu toate acestea, nu au fost observate efecte adverse de dezvoltare la 
administrarea orală de lamivudină la șobolani gestante în timpul organogenezei la concentrații 
plasmatice (Cmax) de 35 de ori doza clinică recomandată.(vezi Date). Nu s-au observat efecte 
adverse asupra dezvoltării când TDF a fost administrat la doze/expuneri ≥14 (TDF) și de 2,7 
(tenofovir) ori mai mari decât doza zilnică recomandată de TDF.(vezi Date).

Date

Date umane

Dolutegravir:Începând cu mai 2018, într-un studiu de supraveghere a rezultatului nașterii în curs de 
desfășurare în Botswana, au fost raportate 4 cazuri de defecte ale tubului neural din 426 de nașteri (0,94%) 
la mame care au fost expuse la regimuri care conțineau dolutegravir în momentul concepției. În 
comparație, ratele de prevalență a defectelor de tub neural au fost de 0,12% (14/11.300) în brațul non-
dolutegravir și 0,09% (61/66.057) în brațul neinfectat cu HIV. Patru cazuri raportate cu dolutegravir au inclus 
câte un caz de encefalocel, anencefalie, mielomeningocel și iniencefalie. Niciun copil născut dintr-o femeie 
care a început dolutegravir în timpul sarcinii nu a avut un defect de tub neural (n = 2812).

Datele analizate până în prezent din alte surse, inclusiv APR, studiile clinice și datele post-marketing sunt 
insuficiente pentru a aborda riscul de defecte ale tubului neural cu dolutegravir.
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3TC:Pe baza rapoartelor prospective din APR de peste 11.000 de expuneri la 3TC în timpul sarcinii, care 
au dus la nașteri vii (inclusiv peste 4.500 expuse în primul trimestru), nu a existat nicio diferență între 
riscul general de malformații congenitale pentru 3TC în comparație cu rata defectelor congenitale de 
fond. de 2,7% în populația de referință din SUA a MACDP. Prevalența defectelor la născuții vii a fost de 
3,1% (IC 95%: 2,6% până la 3,6%) după expunerea în primul trimestru la regimuri care conțin 3TC și de 
2,8% (IC 95%: 2,5%, 3,3%) după expunerea în trimestrul al doilea/al treilea. la regimuri care conțin 3TC.

Farmacocinetica 3TC a fost studiată la femeile însărcinate în timpul a 2 studii clinice efectuate în Africa 
de Sud. Studiile au evaluat farmacocinetica la 16 femei la 36 de săptămâni de gestație utilizând 150 mg 
3TC de două ori pe zi cu zidovudină, la 10 femei la 38 de săptămâni de gestație utilizând 150 mg 
lamivudină de două ori pe zi cu zidovudină și la 10 femei la 38 de săptămâni de gestație folosind alte 
3TC 300 mg de două ori pe zi. antiretrovirale. Aceste studii nu au fost concepute sau alimentate pentru 
a oferi informații despre eficacitate. Concentrațiile de 3TC au fost în general similare în probele de ser 
materne, neonatale și din cordonul ombilical. La un subset de subiecți, au fost colectate probe de 
lichid amniotic în urma rupturii naturale a membranelor și au confirmat că 3TC traversează placenta la 
om. Pe baza datelor limitate la livrare, concentrațiile mediane (interval) de lichid amniotic de 3TC au 
fost 3,9 (1,2 până la 12.

TDF:Pe baza rapoartelor prospective din expunerea APR la regimurile care conțin TDF în timpul sarcinii 
care au dus la născuți vii (inclusiv 3.342 expuși în primul trimestru și 1.475 expuși în al doilea/al treilea 
trimestru), nu a existat o creștere a malformațiilor congenitale majore generale cu TDF în comparație. 
cu o rată a malformațiilor congenitale de fond de 2,7% într-o populație de referință din SUA a MACDP. 
Prevalența defectelor congenitale majore la născuții vii a fost de 2,3% (IC 95%: 1,8% până la 2,8%) cu 
expunerea în primul trimestru la regimuri care conțin TDF și 2,1% (IC 95%: 1,4% până la
3,0%) cu expunerea în al doilea/al treilea trimestru la regimuri care conțin TDF.

Rapoartele prospective din APR cu privire la defectele congenitale majore în sarcinile expuse 
la TDF sunt comparate cu o rată a defectelor congenitale majore din SUA. Limitările 
metodologice ale APR includ utilizarea MACDP ca grup de comparație extern. Limitările 
utilizării unui comparator extern includ diferențe în metodologie și populații, precum și 
confuzie din cauza bolii de bază.

Date despre animale

Dolutegravir: Dolutegravir a fost administrat pe cale orală în doze de până la 1.000 mg per kg pe zi la 
șobolani și iepuri gestante în zilele 6 până la 17 și, respectiv, 6 până la 18, și la șobolani în ziua 6 de gestație 
până la lactație/ziua 20 postpartum. Fără efecte adverse la dezvoltarea embrio-fetală (șobolani și iepuri) sau 
pre/post-natală (șobolani) au fost observate până la cea mai mare doză testată. În timpul organogenezei, 
expunerea sistemică (ASC) la dolutegravir la iepuri a fost mai mică decât expunerea la om la MRHD și la 
șobolani a fost de aproximativ 27 de ori mai mare decât expunerea la om la MRHD. În studiul de dezvoltare 
pre/post-natală la șobolan, s-a observat o scădere a greutății corporale a puilor în curs de dezvoltare în 
timpul alăptării la o doză toxică pentru mamă (de aproximativ 27 de ori expunerea umană la MRHD).

3TC: 3TC a fost administrat oral la șobolani gestante (la 90, 600 și 4.000 mg pe kg pe zi) și
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iepuri (la 90, 300 și 1.000 mg pe kg pe zi și la 15, 40 și 90 mg pe kg pe zi) în timpul organogenezei 
(în zilele de gestație 7 până la 16 [șobolan] și 8 până la 20 [iepure]). Nu s-au observat dovezi de 
malformații fetale datorate lamivudinei la șobolani și iepuri la doze care produc concentrații 
plasmatice (Cmax) de aproximativ 35 de ori mai mari decât expunerea la om la doza zilnică 
recomandată. Dovezi ale embrioletității timpurii au fost observate la iepure la expuneri de sistem 
(ASC) similare cu cele observate la om, dar nu a existat nicio indicație a acestui efect la șobolan la 
concentrații plasmatice (Cmax) de 35 de ori mai mari decât expunerea la om la doza zilnică 
recomandată. . Studiile la șobolani gestante au arătat că 3TC este transferat la făt prin placentă. 
În studiul privind fertilitatea/dezvoltarea pre și postnatală la șobolani, 3TC a fost administrat pe 
cale orală în doze de 180, 900 și 4.000 mg per kg pe zi (de la înainte de împerechere până în ziua 
20 postnatală). În studiu, dezvoltarea puilor, inclusiv fertilitatea și performanța reproductivă, nu a 
fost afectată de administrarea maternă a 3TC.

TDF:TDF a fost administrat oral la șobolani gestante (la 0, 50, 150 sau 450 mg/kg/zi) și la iepuri (la 0, 
30, 100 sau 300 mg/kg/zi) prin organogeneză (în zilele de gestație 7 până la 17). , și, respectiv, de la 6 
la 18). Nu s-au observat efecte toxicologice semnificative în studiile de toxicitate embrio-fetală 
efectuate cu TDF la șobolani la doze de până la 14 ori mai mari decât doza umană pe baza 
comparațiilor cu suprafața corporală și la iepuri la doze de până la 19 ori mai mare decât doza umană 
pe baza comparațiilor cu suprafața corporală. . Într-un studiu de dezvoltare pre/postnatală la șobolani, 
TDF a fost administrat oral prin alăptare în doze de până la 600 mg/kg/zi; nu au fost observate efecte 
adverse la descendenți la expuneri la tenofovir de aproximativ 2,7 ori mai mari decât expunerile 
umane la doza zilnică recomandată de TDF.

8.2 Alăptarea

Rezumatul riscurilor

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă ca mamele infectate cu HIV-1 să nu-și 
alăpteze copiii pentru a evita riscul transmiterii postnatale a infecției cu HIV-1.

Nu se știe dacă dolutegravir este prezent în laptele matern uman, afectează producția de lapte uman 
sau are efecte asupra sugarului alăptat. Când a fost administrat la șobolani care alăptează, 
dolutegravir a fost prezent în lapte(vezi Date). S-a demonstrat că 3TC și TDF sunt prezente în laptele 
matern uman. Nu se știe dacă 3TC sau TDF afectează producția de lapte sau au efecte asupra 
sugarului alăptat.

Din cauza potențialului de (1) transmitere HIV-1 (la sugarii HIV negativi), (2) dezvoltarea 
rezistenței virale (la sugarii HIV pozitivi) și (3) reacții adverse la un sugar alăptat, similare celor 
observate la adulți , instruiți mamele să nu alăpteze dacă primesc comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.

Date

Date umane
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TDF:Într-un studiu efectuat pe 50 de femei care alăptează cu un regim care conține tenofovir între 1 și 24 de 
săptămâni postpartum (mediana 13 săptămâni), după 7 zile de tratament, tenofovirul a fost nedetectabil în plasma 
majorității sugarilor. Nu au existat evenimente adverse grave.

Date despre animale

Dolutegravir:Dolutegravir a fost componenta principală asociată medicamentului excretată în laptele 
șobolanilor care alăptează după o doză orală unică de 50 mg per kg în ziua 10 de alăptare, cu concentrații în 
lapte de până la aproximativ 1,3 ori mai mari decât concentrațiile plasmatice materne observate la 8 ore 
după administrare.

8.3 Femele și bărbați cu potențial de reproducere

Testare de sarcină

Efectuați teste de sarcină la adolescente și adulți cu potențial fertil înainte de inițierea administrării 
comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil.

Contracepția

Adolescentele și adulții cu potențial fertil trebuie să evite utilizarea comprimatelor de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil în momentul concepției și în primul trimestru de sarcină, 
din cauza riscului potențial de defecte ale tubului neural.[vezi Utilizare în populații specifice (8.1)].

Sfatuiți adolescenții și adulții cu potențial fertilă care iau comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat 
de tenofovir disoproxil să utilizeze în mod constant metode contraceptive eficiente.

8.4 Utilizare pediatrică

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate este o formulare cu doză fixă   care nu 
poate fi ajustată pentru pacienții cu greutatea mai mică de 40 kg.

8.5 Utilizare geriatrică

Studiile clinice ale componentelor individuale ale comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil nu au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste pentru a 
determina dacă aceștia răspund diferit față de subiecții mai tineri. În general, se recomandă prudență la 
administrarea comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil la pacienții 
vârstnici, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii 
concomitente sau a altor terapii medicamentoase.[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

8.6 Insuficiență renală

Comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil nu sunt recomandate la 
pacienții cu clearance al creatininei mai mic de 50 ml pe minut sau la pacienții cu stadiu terminal.
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(IRST) care necesită hemodializă, deoarece comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat 
de tenofovir disoproxil sunt o combinație cu doză fixă, iar doza componentelor individuale nu 
poate fi ajustată. Dacă este necesară o reducere a dozei de 3TC sau TDF, două componente ale 
dolutegravir, lamivudină și comprimate de fumarat de tenofovir disoproxil, pentru pacienții cu 
clearance-ul creatininei mai mic de 50 ml pe minut, atunci componentele individuale trebuie 
utilizate. [vezi Dozare și administrare (2.4) și Farmacologie clinică (12.3)].

8.7 Insuficiență hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienții cu insuficiență hepatică ușoară până la moderată 
(Scor Child-Pugh A sau B). Efectul insuficienței hepatice severe (Scor Child-Pugh C) asupra 
farmacocineticii dolutegravirului, o componentă a dolutegravirului, lamivudinei și fumarat de 
tenofovir disoproxil, nu a fost studiat. Prin urmare, comprimatele de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil nu sunt recomandate pentru utilizare la pacienții cu insuficiență 
hepatică severă.[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

10 Supradozaj

Nu există un tratament specific cunoscut pentru supradozajul cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil. Dacă apare supradozajul, pacientul trebuie monitorizat și trebuie aplicat un tratament standard de 
susținere, după cum este necesar.

Dolutegravir

Deoarece dolutegravirul se leagă foarte mult de proteinele plasmatice, este puțin probabil ca acesta să fie eliminat 
semnificativ prin dializă.

3TC

Deoarece o cantitate neglijabilă de 3TC a fost eliminată prin hemodializă (4 ore), dializă 
peritoneală ambulatorie continuă și dializă peritoneală automată, nu se știe dacă hemodializa 
continuă ar oferi beneficii clinice într-un eveniment de supradozaj cu 3TC.

TDF

Tenofovirul este îndepărtat eficient prin hemodializă cu un coeficient de extracție de aproximativ 
54%. După o doză unică de 300 mg de TDF, o ședință de hemodializă de 4 ore a eliminat 
aproximativ 10% din doza de tenofovir administrată.

11 DESCRIERE

DOLUTEGRAVIR, ca sare de sodiu a dolutegravirului este un medicament HIV INSTI. Denumirea 
chimică a dolutegravirului de sodiu este sodiu (4R,12aS)-9-{[(2,4-difluorfenil) metil] carbamoil}-4-
metil-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2H-pirido [1',2':4,5] pirazino[2,1-b] [1,3] oxazin-
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7-olat. Formula empirică este C20H18F2N3NaO5iar greutatea moleculară este de 441,36 g per mol. Are 
următoarea formulă structurală:

Dolutegravir de sodiu este o pulbere albă până la galben deschis și este ușor solubilă în apă.

LAMIVUDINE (cunoscută și ca 3TC) este un nume de marcă pentru lamivudină, un analog nucleozidic 
sintetic cu
activitate împotriva HIV-1 și HBV. Denumirea chimică a lamivudinei este (2R,cis)-4-amino-1-(2-
hidroximetil-1,3-oxatiolan-5-il)-(1H)-pirimidin-2-onă. Lamivudina este (-)enantiomerul unui analog 
dideoxi al citidinei. Lamivudina a mai fost denumită (-)2′,3′-dideoxi, 3′tiacitidină. Are formula 
moleculară C8H11N3O3S și   o greutate moleculară de 229,3 g per mol. Are următoarea formulă 
structurală:

Lamivudina este un solid cristalin de culoare albă până la aproape albă, cu o solubilitate de aproximativ 70 
mg per ml în apă la 20°C. Fumaratul de tenofovir disoproxil (tenofovir DF, un promedicament al 
tenofovirului) este o sare a acidului fumaric a esterului bis-izopropoxi carbonil oximetilic. derivat al 
tenofovirului. Tenofovir DF este transformat în tenofovir, un analog fosfonat (nucleotidic) nucleozidic aciclic 
al adenozinei 5'-monofosfat.
Tenofovirul prezintă activitate împotriva transcriptazei inverse HIV-1. Denumirea chimică a 
tenofovirului DF este 9-[(RFumarat de )-2-
[[bis[[(izopropoxicarbonil)oxi]metoxi]fosfinil]metoxi]propil]adenină (1:1). Are formula moleculară C19

H30N5O10P·C4H4O4și o greutate moleculară de 635,52. Are următoarea formulă structurală:
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Tenofovir DF este o pulbere cristalină albă până la aproape albă, cu o solubilitate de 13,4 mg/mL în 
apă distilată la 25 °C. Are un coeficient de partiție tampon octanol/fosfat (pH 6,5) (log p) de 1,25 la 
25 °C.

Fiecare comprimat filmat conține 50 mg dolutegravir (echivalent cu 52,6 mg dolutegravir 
sodic), 300 mg lamivudină și 245 mg tenofovir disoproxil.
fumarat de tenofovir disoproxil) și următoarele ingrediente inactive:
celuloză microcristalină, oxid feric galben, stearat de magneziu, manitol, povidonă, amidon 
pregelatinizat, amidon glicolat de sodiu și stearil fumarat de sodiu. Tabletele sunt acoperite 
cu hidroxipropil metilceluloză, dioxid de titan și triacetină.

(echivalent cu 300 mg 
croscarmeloză sodică,

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune

Dolutegravir, 3TC și TDF sunt agenți antivirali HIV-1[vezi Microbiologie (12.4)].

12.2 Farmacodinamică

Efecte asupra electrocardiogramei: A fost efectuat un studiu complet QT pentru dolutegravir. Nu au 
fost evaluate efectele 3TC sau TDF ca entități unice sau comprimatele de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil în doză fixă   asupra intervalului QT.

Într-un studiu randomizat, controlat cu placebo, încrucișat, 42 de subiecți sănătoși au primit administrări 
orale în doză unică de placebo, suspensie de dolutegravir 250 mg (expuneri de aproximativ 3 ori față de 
doza de 50 mg o dată pe zi la starea de echilibru), și moxifloxacină 400 mg (martor activ) în secvență 
aleatorie. După ajustarea valorii inițiale și a placebo, modificarea medie maximă a intervalului QTc bazată pe 
metoda de corecție Fridericia (QTcF) pentru dolutegravir a fost de 2,4 msec (IC superior 95% unilateral: 4,9 
msec). Dolutegravir nu a prelungit intervalul QTc peste 24 de ore după administrare.

Efecte asupra funcției renale: Efectul dolutegravirului asupra funcției renale a fost evaluat într-un studiu 
deschis, randomizat, cu 3 brațe, paralel, controlat cu placebo la subiecți sănătoși (n = 37) care au primit 
dolutegravir 50 mg o dată pe zi (n = 12), dolutegravir 50 mg de două ori pe zi (n = 13) sau placebo o dată pe 
zi (n = 12) timp de 14 zile. O scădere a clearance-ului creatininei, determinată de colectarea urinei pe 24 de 
ore, a fost observată cu ambele doze de dolutegravir după 14 zile de tratament la subiecții care au primit 50 
mg o dată pe zi (scădere de 9%) și 50 mg de două ori pe zi (scădere de 13%) . Nici o doză de dolutegravir nu 
a avut un efect semnificativ asupra ratei reale de filtrare glomerulară (determinată de clearance-ul 
medicamentului sondă, iohexol) sau a fluxului plasmatic renal eficient (determinat de clearance-ul 
medicamentului sondă, para-aminohipurat) în comparație cu placebo.

12.3 Farmacocinetica
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Farmacocinetica la adulți

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil

Expunerile sistemice medii la dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil din 
comprimatele combinate (50 mg/300 mg/300 mg) au fost comparabile cu cele de la comprimatele 
TIVICAY de ViiV USA (conținând dolutegravir 50 mg), EPIVIR comprimate de ViiV USA (conținând 
lamivudină 300 mg) și, respectiv, comprimate VIREAD de la Gilead Sciences, Inc. SUA (conținând 
fumarat de tenofovir disoproxil 300 mg), respectiv, atunci când dozele unice au fost administrate 
subiecților sănătoși în condiții de post și hrănire.

Dolutegravir: După administrarea orală de dolutegravir, concentraţiile plasmatice maxime au fost 
observate la 2 până la 3 ore după administrare. Cu o doză o dată pe zi, starea de echilibru 
farmacocinetică este atinsă în aproximativ 5 zile, cu rate medii de acumulare pentru ASC, Cmax, și C24h

variind de la 1,2 la 1,5. Dolutegravir este un substrat al glicoproteinei P in vitro. 
Biodisponibilitatea absolută a dolutegravirului nu a fost stabilită. Dolutegravir se leagă puternic 
(mai mare sau egal cu 98,9%) de proteinele plasmatice umane pe baza datelor in vivo și legarea 
este independentă de concentrația plasmatică a dolutegravirului. Volumul aparent de distribuție 
(Vd/F) după administrarea a 50 mg o dată pe zi este estimat la 17,4 L pe baza unei analize 
farmacocinetice populaționale.

Dolutegravir este metabolizat în principal prin intermediul UGT1A1, cu o anumită contribuție din partea 
CYP3A. După o singură doză orală de [14C] dolutegravir, 53% din doza orală totală este excretată 
nemodificat în fecale. Treizeci și unu la sută din doza totală orală este excretată în urină, reprezentată de un 
eter glucuronid de dolutegravir (18,9% din doza totală), un metabolit format prin oxidare la carbonul 
benzilic (3,0% din doza totală) și hidrolitul acestuia. Produs de N-dealchilare (3,6% din doza totală). 
Eliminarea renală a medicamentului nemodificat a fost mai mică de 1% din doză. Dolutegravir are un timp 
de înjumătățire terminal de aproximativ 14 ore și un clearance aparent (CL/F) de 1,0 l pe oră, pe baza 
analizelor farmacocinetice populaționale.

Proprietățile farmacocinetice ale dolutegravirului au fost evaluate la subiecți adulți sănătoși și la 
subiecți adulți infectați cu HIV-1. Expunerea la dolutegravir a fost în general similară între subiecții 
sănătoși și subiecții infectați cu HIV-1.

Tabelul 7. Estimări ale parametrilor farmacocinetici de dolutegravir la starea de echilibru la adulții infectați 
cu HIV-1

Parametru 50 mg, o dată pe zi, medie geometrică (% CV)
AUC(0-24)(mcg•h/mL) 53,6 (27)

Cmax(mcg/ml) 3,67 (20)
Cmin(mcg/ml) 1,11 (46)

Lichidul cefalorahidian (LCR):La 12 subiecți naivi tratați cu dolutegravir 50 mg pe zi plus abacavir/
lamivudină, concentrația mediană de dolutegravir în LCR a fost de 13,2 ng per ml (interval: 3,74 ng per 
ml până la 18,3 ng per ml) la 2 până la 6 ore după doză după 16 săptămâni de tratament . Relevanța 
clinică a acestei constatări nu a fost stabilită.

Pagină27de51



Polimorfisme în enzimele de metabolizare a medicamentelor: Într-o meta-analiză a studiilor subiecți 
sănătoși, subiecții cu genotipuri UGT1A1 (n = 7) care conferă un metabolism slab al dolutegravirului au avut 
un clearance al dolutegravirului cu 32% mai mic și ASC cu 46% mai mare în comparație cu subiecții cu 
genotipuri asociate cu metabolism normal prin UGT1A1 (n = 41).

3TC: După administrarea orală, 3TC este absorbit rapid și distribuit pe scară largă. După administrarea orală 
de doze multiple de 3TC 300 mg o dată pe zi timp de 7 zile la 60 de subiecți sănătoși, starea de echilibru C
max(Cmax,ss) a fost de 2,04 ± 0,54 mcg per ml (medie ± SD) și ASC la starea de echilibru la 24 de ore (ASC24, art) 
a fost de 8,87 ± 1,83 mcg•oră per ml. Legarea de proteinele plasmatice este scăzută. Aproximativ 70% dintr-
o doză intravenoasă de 3TC este recuperată ca medicament nemodificat în urină. Metabolizarea 3TC este o 
cale minoră de eliminare. La om, singurul metabolit cunoscut este metabolitul trans sulfoxid (aproximativ 
5% dintr-o doză orală după 12 ore). În majoritatea studiilor cu doză unică la subiecți infectați cu HIV-1, 
subiecți infectați cu VHB sau subiecți sănătoși cu prelevare de ser timp de 24 de ore după administrare, 
timpul de înjumătățire mediu de eliminare observat (t½) a variat de la 5 la 7 ore. La subiecții infectați cu 
HIV-1, clearance-ul total a fost de 398,5 ± 69,1 ml pe minut (media ± SD).

TDF: Proprietățile farmacocinetice ale TDF sunt rezumate în Tabelul 8. După administrarea orală de 
TDF, concentrațiile maxime serice de tenofovir sunt atinse în 1,0 ± 0,4 ore. Mai puțin de 0,7% din 
tenofovir se leagă de proteinele plasmatice umane in vitro și legarea este independentă de 
concentrație în intervalul de la 0,01 la 25 -g/ml. Aproximativ 70 până la 80% din doza intravenoasă de 
tenofovir este recuperată ca medicament nemodificat în urină. Tenofovirul este eliminat printr-o 
combinație de filtrare glomerulară și secreție tubulară activă. După o doză orală unică de TDF, timpul 
de înjumătățire plasmatică prin eliminare al tenofovirului este de aproximativ 17 ore.

Tabelul 8. Parametrii farmacocinetici în doză unică pentru tenofovir la adulțiA

tenofovir
Biodisponibilitate orală de postb(%) 25 (NC până la 45,0)

Timp de înjumătățire prin eliminarea terminalului plasmaticb(HR) 17 (12,0 până la 25,7)

Cmaxc(mcg/ml) 0,30±0,09
AUCc(mcg·hr/mL) 2,29±0,69

CL/Fc(ml/min) 1043±115
CLrenalc(ml/min) 243±33

A. NC=Necalculat
b. Mediană (interval)
c. Medie (± SD)

Efectele alimentelor asupra absorbției orale a dolutegravirului, lamivudinei și fumaratului de 
tenofovir disoproxil:Efectul alimentelor asupra comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil nu a fost evaluat. Pe baza comparațiilor încrucișate, nu se anticipează că 
farmacocinetica dolutegravirului, lamivudinei și tenofovirului nu va fi afectată semnificativ de alimente, prin 
urmare comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil pot fi administrate cu 
sau fără alimente.
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Populații specifice

Insuficiență hepatică
Dolutegravir : Dolutegravir este metabolizat și eliminat în primul rând de ficat. Într-un studiu care 
a comparat 8 subiecți cu insuficiență hepatică moderată (Scor Child-Pugh B) cu 8 martori 
sănătoși, expunerea la dolutegravir dintr-o doză unică de 50 mg a fost similară între cele 2 
grupuri. Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienții cu insuficiență hepatică ușoară până la 
moderată (Scor Child-Pugh A sau B). Nu a fost studiat efectul insuficienței hepatice severe (Scor 
Child-Pugh C) asupra farmacocineticii dolutegravirului. Prin urmare, dolutegravir nu este 
recomandat pentru utilizare la pacienții cu insuficiență hepatică severă.

3TC : Proprietățile farmacocinetice ale 3TC au fost determinate la adulții cu insuficiență 
hepatică. Parametrii farmacocinetici nu au fost modificați prin diminuarea funcției hepatice. 
Siguranța și eficacitatea 3TC nu au fost stabilite în prezența bolii hepatice decompensate.

TDF : Farmacocinetica tenofovirului după o doză unică de 300 mg de fumarat de tenofovir disoproxil a 
fost studiată la subiecţi non-infectaţi cu HIV cu insuficienţă hepatică moderată până la severă. Nu au 
existat modificări substanțiale ale farmacocineticii tenofovirului la subiecții cu insuficiență hepatică 
comparativ cu subiecții nedeteriorați. Nu este necesară modificarea dozei de fumarat de tenofovir 
disoproxil la pacienții cu insuficiență hepatică.

Insuficiență renală:Deoarece comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil sunt o formulare cu doză fixă   și nu pot fi ajustate, comprimatele de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil nu sunt recomandate la pacienții cu clearance-ul 
creatininei mai mic de 50 ml pe min sau la pacienții cu stadiu terminal. boală (IRST) care necesită 
hemodializă[vezi Dozare și administrare (2.4)].

Gen:Nu există diferențe de gen semnificative sau relevante clinic în farmacocinetica 
componentelor individuale (dolutegravir, lamivudină sau fumarat de tenofovir disoproxil) pe 
baza informațiilor disponibile care au fost analizate pentru fiecare dintre componentele 
individuale.

Rasă:Dolutegravir și 3TC : Nu există diferențe rasiale semnificative sau relevante clinic în 
farmacocinetica dolutegravirului sau 3TC pe baza informațiilor disponibile care au fost analizate 
pentru fiecare dintre componentele individuale.

TDF : Au existat un număr insuficient de grupuri rasiale și etnice, altele decât cele caucaziene, pentru a 
determina în mod adecvat potențialele diferențe farmacocinetice între aceste populații.

Pacienți geriatrici:Dolutegravir : Analizele populației folosind date farmacocinetice cumulate din studiile la adulți 
au indicat că vârsta nu a avut niciun efect relevant din punct de vedere clinic asupra farmacocineticii 
dolutegravirului.
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3TC și TDF : Farmacocinetica 3TC sau TDF nu a fost studiată la subiecții cu vârsta peste 
65 de ani.

Pacienți pediatrici:Comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil nu trebuie 
administrate la copii și adolescenți cu o greutate mai mică de 40 kg (88 lbs).

Dolutegravir și 3TC : Farmacocinetica asocierii dolutegravir și 3TC la copii și adolescenți 
nu a fost stabilită.

TDF : Farmacocinetica tenofovirului la starea de echilibru a fost evaluată la 8 copii și adolescenți infectați cu 
HIV-1 (12 până la mai puțin de 18 ani). Media ± SD Cmaxși AUCtausunt 0,38 ± 0,13 mcg/mL și, respectiv, 3,39 ± 
1,22 mcg•hr/mL. Expunerea la tenofovir obţinută la aceşti subiecţi copii cărora li s-au administrat doze orale 
zilnice de TDF 300 mg a fost similară cu expunerile obţinute la adulţii cărora li s-a administrat doze zilnice de 
TDF 300 mg.

Studii privind interacțiunile medicamentoase:

Studiile de interacțiune medicamentoasă descrise au fost efectuate cu dolutegravir, 3TC și/sau TDF ca 
entități unice; nu s-au efectuat studii privind interacțiunile medicamentoase cu dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil comprimate în doză fixă. Nu sunt de așteptat interacțiuni medicamentoase 
semnificative clinic între dolutegravir și 3TC.

Dolutegravir

Recomandările privind dozele sau regimurile ca urmare a interacțiunilor medicamentoase cu dolutegravir stabilite 
și potențial semnificative sunt prezentate în Tabelul 5.[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.3)).

Efectele dolutegravirului asupra expunerii la medicamente administrate concomitent sunt rezumate în Tabelul 9, iar 
efectele medicamentelor administrate concomitent asupra expunerii la dolutegravir sunt rezumate în Tabelul 10.

Pagină30de51



Tabelul 9. Rezumatul efectului dolutegravirului asupra farmacocineticii medicamentului administrat concomitent s

Raportul mediu geometric (IC 90%) al farmacocineticii
Parametrii medicamentului administrat concomitent cu/fără

Dolutegravir
Niciun efect = 1,00Medicament(e) administrat(e) concomitent

și doza(e)
Doza de

Dolutegravir n Cmax AUC C-sau C24

Daclatasvir
60 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

12 1.03
(0,84 până la 1,25)

0,98
(0,83 până la 1,15)

1.06
(0,88 până la 1,29)

Elbasvir
50 mg o dată pe zi

50 mg
o singura doza

12 0,97
(0,89, 1,05)

0,98
(0,93, 1,04)

0,98
(0,93, 1,03)

Etinilestradiol
0,035 mg

50 mg
de doua ori pe zi

15 0,99
(0,91 până la 1,08)

1.03
(0,96 până la 1,11)

1.02
(0,93 până la 1,11)

Grazoprevir
200 mg o dată pe zi

50 mg
o singura doza

12 0,64
(0,44, 0,93)

0,81
(0,67, 0,97)

0,86
(0,79, 0,93)

Metformină

500 mg de două ori pe zi

50 mg
odata pe zi

15A 1,66
(1,53 până la 1,81)

1,79
(1,65 până la 1,93)

_

Metformină

500 mg de două ori pe zi

50 mg
de doua ori pe zi

15A 2.11
(1,91 până la 2,33)

2.45
(2,25 până la 2,66)

_

Metadonă
16 până la 150 mg

50 mg
de doua ori pe zi

11 1.00
(de la 0,94 la 1,06)

0,98
(0,91 până la 1,06)

0,99
(0,91 până la 1,07)

Midazolam
3 mg

25 mg
odata pe zi

10 _ 0,95
(0,79 până la 1,15)

_

Norelgestromin
0,25 mg

50 mg
de doua ori pe zi

15 0,89
(0,82 până la 0,97)

0,98
(0,91 până la 1,04)

0,93
(0,85 până la 1,03)

Rilpivirina
25 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

16 1.10
(0,99 până la 1,22)

1.06
(0,98 până la 1,16)

1.21
(1,07 până la 1,38)

Sofosbuvir
400 mg o dată pe zi 
metabolit (GS-331007)

50 mg
odata pe zi

24 0,88
(0,80, 0,98)

1.01
(0,93, 1,10)

0,92
(0,85, 0,99)

0,99
(0,97, 1,01)

N / A

0,99
(0,97, 1,01)

fumarat de tenofovir disoproxil

300 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

15 1.09
(0,97 până la 1,23)

1.12
(1,01 până la 1,24)

1.19
(1,04 până la 1,35)

Velpatasvir
100 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

24 0,94
(0,86, 1,02)

0,91
(0,84, 0,98)

0,88
(0,82, 0,94)

ANumărul de subiecți reprezintă numărul maxim de subiecți care au fost evaluați.

Tabelul 10. Rezumatul efectului medicamentelor administrate concomitent asupra farmacocineticii 
dolutegravirului

Raportul mediu geometric (IC 90%) al parametrilor 
farmacocinetici al dolutegravirului cu/fără administrare concomitentă

Droguri

Niciun efect = 1,00
Medicament(e) administrat(e) concomitent și

Doze
Doza de

Dolutegravir n Cmax AUC Cτsau C24

Atazanavir
400 mg o dată pe zi

30 mg
odata pe zi

12 1,50
( 1,40 până la 1,59)

1,91
(1,80 până la 2,03)

2,80
(2,52 până la 3,11)
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Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg o dată pe zi

30 mg
odata pe zi

12 1.34
(1,25 până la 1,42)

1,62
(1,50 până la 1,74)

2.21
(1,97 până la 2,47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg de două ori pe zi

30 mg
odata pe zi

15 0,89
(0,83 până la 0,97)

0,78
(0,72 până la 0,85)

0,62
(0,56 până la 0,69)

Efavirenz
600 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

12 0,61
(0,51 până la 0,73)

0,43
(0,35 până la 0,54)

0,25
(0,18 până la 0,34)

Elbasvir/grazoprevir
50/200 mg o dată pe zi

50 mg
o singura doza

12 1.22
(1,05, 1,40)

1.16
(1,00, 1,34)

1.14
(0,95, 1,36)

Etravirina
200 mg de două ori pe zi

50 mg
odata pe zi

16 0,48
(0,43 până la 0,54)

0,29
(0,26 până la 0,34)

0,12
(0,09 până la 0,16)

Etravirina +
darunavir/ritonavir
200 mg + 600 mg/100 mg de 
două ori pe zi

50 mg
odata pe zi

9 0,88
(0,78 până la 1,00)

0,75
(0,69 până la 0,81)

0,63
(0,52 până la 0,76)

Etravirina + lopinavir/ritonavir 200 
mg + 400 mg/100 mg de două ori 
pe zi

50 mg
odata pe zi

8 1.07
(1,02 până la 1,13)

1.11
(1,02 până la 1,20)

1.28
(1,13 până la 1,45)

Fosamprenavir/ritonavir 700 
mg/100 mg de două ori pe zi

50 mg
odata pe zi

12 0,76
(0,63 până la 0,92)

0,65
(0,54 până la 0,78)

0,51
(0,41 până la 0,63)

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg de două ori pe zi

30 mg
odata pe zi

15 1.00
(0,94 până la 1,07)

0,97
(0,91 până la 1,04)

0,94
(0,85 până la 1,05)

Rilpivirina
25 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

16 1.13
(de la 1,06 la 1,21)

1.12
(1,05 până la 1,19)

1.22
(1.15 până la 1.30)

tenofovir
300 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

15 0,97
(0,87 până la 1,08)

1.01
(0,91 la l,11)

0,92
(0,82 până la 1,04)

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg de două ori pe zi

50 mg
odata pe zi

14 0,54
(0,50 până la 0,57)

0,41
(0,38 până la 0,44)

0,24
(0,21 până la 0,27)

Antiacid (Maalox®) 
administrare simultană

50 mg
o singura doza

16 0,28
(0,23 până la 0,33)

0,26
(0,22 până la 0,32)

0,26
(0,21 până la 0,31)

Antiacid (Maalox®) 2 
ore după dolutegravir

50 mg
o singura doza

16 0,82
(0,69 până la 0,98)

0,74
(0,62 până la 0,90)

0,70
(0,58 până la 0,85)

Carbonat de calciu 1.200 mg 
administrare simultană (a 
jeun)

50 mg
o singura doza

12 0,63
(0,50 până la 0,81)

0,61
(0,47 până la 0,80)

0,61
(0,47 până la 0,80)

Carbonat de calciu 1.200 mg 
administrare simultană 
(hrănit)

50 mg
o singura doza

11 1.07
(0,83 până la 1,38)

1.09
(0,84 până la 1,43)

1.08
(0,81 până la 1,42)

Carbonat de calciu 1.200 mg la 2 
ore după dolutegravir

50 mg
o singura doza

11 1.00
(0,78 până la 1,29)

0,94
(0,72 până la 1,23)

0,90
(0,68 până la 1,19)

Carbamazepină
300 mg de două ori pe zi

50 mg
odata pe zi

16c 0,67
(0,61 până la 0,73)

0,51
(0,48 până la 0,55)

0,27
(0,24 până la 0,31)

Daclatasvir
60 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

12 1.29
(1,07 până la 1,57)

1.33
(1,11 până la 1,59)

1.45
(1,25 până la 1,68)

Fumarat feros 324 mg 
administrare simultană (a 
jeun)

50 mg
o singura doza

11 0,43
(0,35 până la 0,52)

0,46
(0,38 până la 0,56)

0,44
(0,36 până la 0,54)
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Fumarat feros 324 mg 
administrare simultană 
(hrănit)

50 mg
o singura doza

11 1.03
(0,84 până la 1,26)

0,98
(0,81 până la 1,20)

1.00
(0,81 până la 1,23)

Fumarat feros 324 mg la 2 
ore după dolutegravir

50 mg
o singura doza

10 0,99
(0,81 până la 1,21)

0,95
(0,77 până la 1,15)

0,92
(0,74 până la 1,13)

Administrare simultană de 
multivitamine (One-A-Day).

50 mg
o singura doza

16 0,65
(0,54 până la 0,77)

0,67
(0,55 până la 0,81)

0,68
(0,56 până la 0,82)

Omeprazol
40 mg o dată pe zi

50 mg
o singura doza

12 0,92
(0,75 până la 1,11)

0,97
(0,78 până la 1,20)

0,95
(0,75 până la 1,21)

Prednison
60 mg o dată pe zi cu reducere

50 mg
odata pe zi

12 1.06
(0,99 până la 1,14)

1.11
( 1.03 - 1.20)

1.17
(1,06 până la 1,28)

RifampinA

600 mg o dată pe zi
50 mg

de doua ori pe zi

11 0,57
(0,49 până la 0,65)

0,46
(0,38 până la 0,55)

0,28
(0,23 până la 0,34)

Rifampinb

600 mg o dată pe zi
50 mg

de doua ori pe zi

11 1.18
(de la 1,03 la 1,37)

1.33
(1,15 până la 1,53)

1.22
(1,01 până la 1,48)

Rifabutină
300 mg o dată pe zi

50 mg
odata pe zi

9 1.16
(0,98 până la 1,37)

0,95
(0,82 până la 1,10)

0,70
(0,57 până la 0,87)

AComparația este rifampină administrată cu dolutegravir 50 mg de două ori pe zi, comparativ cu dolutegravir 50 mg de două ori pe zi.
bComparația este rifampină administrată cu dolutegravir 50 mg de două ori pe zi, comparativ cu dolutegravir 50 mg o dată pe zi.
cNumărul de subiecți reprezintă numărul maxim de subiecți care au fost evaluați.

3TC

Efectul 3TC asupra farmacocineticii altor agenți:Pe baza rezultatelor studiului in vitro, nu este de așteptat ca 
3TC la expunerile terapeutice la medicamente să afecteze farmacocinetica medicamentelor care sunt 
substraturi ale următorilor transportatori: polipeptida transportor de anioni organici 1B1/3 (OATP1B1/3), 
proteina rezistentă la cancerul de sân (BCRP), P-glicoproteină (P-gp), proteină 1 de extrudare a toxinelor și 
medicamentelor multiple (MATE1), MATE2-K, transportor de cationi organici 1 (OCT1), OCT2 sau OCT3.

Efectul altor agenți asupra farmacocineticii 3TC:3TC este un substrat al MATE1, MATE2-K și OCT2 in vitro. S-a 
demonstrat că trimetoprim (un inhibitor al acestor transportatori de medicamente) crește concentrațiile 
plasmatice de 3TC. Această interacțiune nu este considerată semnificativă clinic, deoarece nu este necesară 
ajustarea dozei de 3TC.

3TC este un substrat al P-gp și BCRP; totuși, având în vedere biodisponibilitatea sa absolută (87%), este puțin 
probabil ca acești transportatori să joace un rol semnificativ în absorbția 3TC. Prin urmare, administrarea 
concomitentă a medicamentelor care sunt inhibitori ai acestor transportatori de eflux este puțin probabil să 
afecteze dispunerea și eliminarea 3TC.

interferon alfa:Nu a existat o interacțiune farmacocinetică semnificativă între 3TC și interferon alfa 
într-un studiu pe 19 subiecți de sex masculin sănătoși[vezi Avertismente și precauții (5.7)].

Ribavirina: Datele in vitro indică ribavirina reduce fosforilarea 3TC, stavudinei și zidovudinei. Cu 
toate acestea, nicio farmacocinetică (de exemplu, concentrații plasmatice sau concentrații 
intracelulare de metaboliți activi trifosforilați) sau farmacodinamică (de exemplu, pierderea HIV-
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Interacțiunea 1/supresie virologică VHC) a fost observată atunci când ribavirină și 3TC (n = 18), stavudină (n 
= 10) sau zidovudină (n = 6) au fost administrate concomitent ca parte a unui regim cu mai multe 
medicamente la HIV-1/HCV co -subiecţi infectaţi[vezi Avertismente și precauții (5.7)].

Sorbitol (excipient):Soluțiile de 3TC și sorbitol au fost administrate concomitent la 16 subiecți adulți 
sănătoși într-un studiu deschis, cu secvență randomizată, cu 4 perioade, încrucișat. Fiecare subiect a 
primit o singură doză de 300 mg de soluție orală 3TC singur sau coadministrată cu o singură doză de 
3,2 grame, 10,2 grame sau 13,4 grame de sorbitol în soluție. Administrarea concomitentă de 3TC cu 
sorbitol a dus la scăderi dependente de doză de 20%, 39% și 44% ale ASC(0-24), 14%, 32% și 36% în AUC(

∞)și 28%, 52% și 55% în Cmaxde 3TC, respectiv.

Trimetoprim/Sulfametoxazol: 3TC și TMP/SMX au fost administrate concomitent la 14 subiecți HIV-1-
pozitivi într-un studiu unic, deschis, randomizat, încrucișat. Fiecare subiect a primit tratament cu o 
doză unică de 300 mg lamivudină și TMP 160 mg/SMX 800 mg o dată pe zi timp de 5 zile, cu 
administrarea concomitentă de 3TC 300 mg cu a cincea doză într-un proiect încrucișat. Administrarea 
concomitentă de TMP/SMX cu 3TC a dus la o creștere de 43% ± 23% (medie ± SD) a ASC lamivudinei∞, o 
scădere cu 29% ± 13% a clearance-ului oral al lamivudinei și o scădere cu 30% ± 36% a clearance-ului 
renal 3TC. Proprietățile farmacocinetice ale TMP și SMX nu au fost modificate prin administrarea 
concomitentă cu lamivudină. Nu există informații cu privire la efectul asupra farmacocineticii 3TC al 
dozelor mai mari de TMP/SMX, cum ar fi cele utilizate în tratamentul PCP.

TDF:La concentrații substanțial mai mari (~300 de ori) decât cele observate in vivo,tenofovirul nu a 
inhibat metabolismul medicamentului in vitro mediat de oricare dintre următoarele izoforme ale CYP 
uman: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 sau CYP2E1. Cu toate acestea, a fost observată o reducere mică (6%), 
dar semnificativă statistic, a metabolismului substratului CYP1A. Pe baza rezultatelor experimentelor 
in vitro și a căii cunoscute de eliminare a tenofovirului, potențialul de interacțiuni mediate de CYP care 
implică tenofovir cu alte medicamente este scăzut.

TDF a fost evaluat la voluntari sănătoși în combinație cu alte medicamente antiretrovirale și potențiale 
concomitente. Tabelele 11 și 12 rezumă efectele farmacocinetice ale medicamentului administrat 
concomitent asupra farmacocineticii tenofovirului și efectele TDF asupra farmacocineticii medicamentului 
administrat concomitent.

TDF este un substrat al transportorilor P-glicoproteinei (P-gp) și proteinei rezistente la cancerul de sân 
(BCRP). Când TDF este administrat concomitent cu un inhibitor al acestor transportatori, se poate observa o 
creștere a absorbției.

Nu au fost observate interacțiuni medicamentoase semnificative clinic între TDF și efavirenz, 
metadonă, nelfinavir, contraceptive orale, ribavirină sau sofosbuvir.

Tabelul 11. Interacțiuni medicamentoase: modificări ale parametrilor farmacocinetici pentru tenofovirAîn 
Prezenţa Medicamentului Coadministrat

Modificarea % a farmacocineticii tenofovirului
Parametriib(90% CI)Coadministrat

Medicament

Doza de medicament coadministrat
(mg) N

Cmax AUC Cmin

Atazanavirc 400 o dată pe zi × 14 zile 33 ↑14 ↑24 ↑22
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Modificarea % a farmacocineticii tenofovirului
Parametriib(90% CI)Coadministrat

Medicament

Doza de medicament coadministrat
(mg) N

Cmax AUC Cmin

(↑8 până la ↑20) (↑21 până la ↑28) (↑15 până la ↑30)

Atazanavir/
Ritonavirc

↑34
(↑20 până la ↑51)

↑37
(↑30 până la ↑45)

↑29
(↑21 până la ↑36)

300/100 o dată pe zi 12

darunavir/
Ritonavird

↑24
(↑8 până la ↑42)

↑22
(↑10 până la ↑35)

↑37
(↑19 până la ↑57)

300/100 de două ori pe zi 12

↑14
(↓3 până la ↑33)

Indinavir 800 de trei ori pe zi × 7 zile 13 - -

Ledipasvir/
Sofosbuvire,f

↑47
(↑37 până la ↑58)

↑35
(↑29 până la ↑42 )

↑47
(↑38 până la ↑57)

24

90/400 o dată pe zi × 10 zile
Ledipasvir/
Sofosbuvirde exemplu

↑64
(↑54 până la ↑74)

↑50
(↑42 până la ↑59)

↑59
(↑49 până la ↑70)

23

Ledipasvir/
Sofosbuvirh

↑79
(↑56 până la ↑104)

↑98
(↑77 până la ↑123)

↑163
(↑132 până la ↑197)

90/400 o dată pe zi × 14 zile 15

Lopinavir/
Ritonavir

↑32
(↑25 până la ↑38)

↑51
(↑37 până la ↑66)

400/100 de două ori pe zi × 14 zile 24 -

Saquinavir/
Ritonavir

↑23
(↑16 până la ↑30)

1000/100 de două ori pe zi × 14 zile 35 - -

↑25
(↑8 până la ↑45)

Sofosbuviri 400 doză unică 16 - -

Sofosbuvir/
Velpatasvirj

↑44
(↑33 până la ↑55)

↑ 40
(↑34 până la ↑ 46)

↑84
(↑76 până la ↑92)

400/100 o dată pe zi 24

Sofosbuvir/
Velpatasvirk

↑46
(↑39 până la ↑54)

↑40
(↑34 până la ↑45)

↑70
(↑61 până la ↑79)

400/100 o dată pe zi 30

Sofosbuvir/
Velpatasvir/ 400/100/100 +

Voxilaprevirm100 o dată pe zi
↑48

(↑36 până la ↑61)

↑39
(↑32 până la ↑46)

↑47
(↑38 până la ↑56)

29
Voxilaprevirl

↑13
(↑1 până la ↑27)

Tacrolimus 0,05 mg/kg de două ori pe zi × 7 zile 21 - -

↓23
(↓32 până la ↓13)

↓2
(↓9 până la ↑5)

↑7
(↓2 până la ↑17)

500/100 de două ori pe zi 22
Tipranavir/
Ritonavirn ↓38

(↓46 până la ↓29)

↑2
(↓6 până la ↑10)

↑14
(↑1 până la ↑27)

750/200 de două ori pe zi (23 doze) 20

A
b
c
d

Subiecții au primit 300 mg TDF o dată pe zi. 
Creștere = ↑; Scădere = ↓; Niciun efect = -- Reyataz
®(atazanavir) Informații de prescriere. Prezista®

(darunavir) Informații de prescriere.
eDate generate din dozarea simultană cu HARVONI®(ledipasvir/sofosbuvir). Administrare eșalonată (12

ore distanță) au oferit rezultate similare.
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f
g

Comparație bazată pe expuneri atunci când sunt administrate ca atazanavir/ritonavir + emtricitabină/tenofovir DF. 
Comparație bazată pe expuneri atunci când sunt administrate ca darunavir/ritonavir + emtricitabină/tenofovir DF.

hStudiu realizat cu ATRIPLA®(efavirenz/emtricitabină/tenofovir DF) administrat concomitent cu HARVONI®

(ledipasvir/sofosbuvir); coadministrare cu HARVONI®duce, de asemenea, la creșteri comparabile ale expunerii la 
tenofovir atunci când tenofovir DF este administrat ca COMPLERA®(emtricitabină/rilpivirine/tenofovir DF) sau TRUVADA
®(emtricitabină/tenofovir DF) + dolutegravir.
Studiu realizat cu ATRIPLA®coadministrat cu SOVALDI®(sofosbuvir).
Studiu realizat cu COMPLERA®(emtricitabină/rilpivirină/tenofovir DF) administrat concomitent cu EPCLUSA®

(sofosbuvir/velpatasvir); coadministrare cu EPCLUSA®duce, de asemenea, la creșteri comparabile ale expunerilor la 
tenofovir atunci când TDF este administrat ca ATRIPLA®, STRIBILD®(cobicistat/elvitegravir/emtricitabină/tenofovir DF), 
TRUVADA®+ atazanavir/ritonavir sau TRUVADA®+ darunavir/ritonavir. Se administrează sub formă de raltegravir + 
emtricitabină/tenofovir DF.
Comparație bazată pe expunerile atunci când sunt administrate ca darunavir/ritonavir + emtricitabină/tenofovir DF.

i
j

k
l

mStudiu efectuat cu voxilaprevir suplimentar 100 mg pentru a obține expunerile la voxilaprevir așteptate la cei infectați cu VHC
pacientii.

nAptivus®(tipranavir) Informații de prescriere.

Nu a fost observat niciun efect asupra parametrilor farmacocinetici ai următoarelor medicamente administrate 
concomitent cu TDF: abacavir, didanozină (comprimate tamponate), emtricitabină, entecavir și 3TC.

Tabelul 12. Interacțiuni medicamentoase: modificări ale parametrilor farmacocinetici pentru medicamentul administrat 
concomitent în prezența TDF

Doza de
Medicament administrat concomitent

(mg)

%Modificarea farmacocineticii medicamentului administrat concomitent

ParametriiA(90% CI)Coadministrat
Medicament N Cmax AUC Cmin

300 o dată 8 ↑12
(↓1 până la ↑26)

↔ N / AAbacavir

Atazanavirb 400 o dată pe zi x 14 zile 34 ↓21
(↓27 până la ↓14)

↓25
(↓30 până la ↓19)

↓40
(↓48 până la ↓32)

Atazanavirb Atazanavir/Ritonavir
300/100 o dată pe zi x 42

zile

10 ↓28
(↓50 până la ↑5)

↓25c

(↓42 până la ↓3)

↓23c

(↓46 până la ↑10)

Darunavird Darunavir/Ritonavir
300/100 o dată pe zi

12 ↑16
(↑6 până la ↑42)

↑21
(↓5 până la ↑54)

↑24
(↓10 până la ↑69)

Didanozinăe 250 o dată, simultan cu 
tenofovir Disoproxil

fumarat și o lumină
masăf

33 ↓20g

(↓32 până la ↓7)

↔ g
N / A

Emtricitabină 200 o dată pe zi x 7 zile 17 ↔ ↔ ↑20
(↑12 până la ↑29)

Entecavir 1 mg o dată pe zi x 10
zile

28 ↔ ↑13
(↑11 până la ↑15)

↔

Indinavir 800 de trei ori pe zi x 7
zile

12 ↓11
(↓30 până la ↑12)

↔ ↔

Lamivudină 150 de două ori pe zi x 7 zile 15 ↓24
(↓34 până la ↓12)

↔ ↔
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Lopinavir Lopinavir/Ritonavir
400/100 de două ori pe zi X 14

zile

24 ↔ ↔ ↔

Ritonavir ↔ ↔ ↔
Saquinavir Saquinavir/Ritonavir

1000/100 de două ori pe zi x

14 zile

32 ↑22
(↑6 până la ↑41)

↑29h

(↑12 până la ↑48)

↑47h

(↑23 până la ↑76)

Ritonavir ↔ ↔ ↑23
(↑3 până la ↑46)

Tacrolimus 0,05 mg/kg de două ori pe zi x

7 zile
21 ↔ ↔ ↔

Tipranaviri Tipranavir/Ritonavir
500/100 de două ori pe zi

22 ↓7
(↓26 până la ↓6)

↓18
(↓25 până la ↓9)

↓21
(↓30 până la ↓10)

Tipranavir/Ritonavir
750/200 de două ori pe zi (23

doze)

20 ↓11
(↓16 până la ↓4)

↓9
(↓15 până la ↓3)

↓ 12
(↓ 22 la 0)

ACreștere = ↑; Scădere = ↓; Niciun efect = ↔; NA = Nu se aplică
bReyataz (atazanavir) Informații de prescriere
cLa subiecții infectați cu HIV, adăugarea de tenofovir DF la atazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg a dus la ASC și Cminvalori ale 
atazanavirului care au fost de 2,3 și 4 ori mai mari decât valorile respective observate pentru atazanavir 400 mg atunci când este 
administrat singur.
dPrezista (darunavir) Informații de prescriere
eInformații de prescripție Videx (didanosine) EC. Subiecții au primit capsule acoperite enteric de didanozină.
f373 kcal, 8,2 g grăsime
gComparativ cu didanozina (acoperită enterică) 400 mg administrată singură în condiţii de repaus alimentar.
hCreșterea ASC și a Cmaxminnu sunt de așteptat să fie relevante din punct de vedere clinic; prin urmare, nu sunt necesare ajustări ale dozei atunci 

când tenofovir DF și saquinavir potențat cu ritonavir sunt administrate concomitent.

iInformații de prescriere Aptivus (tipranavir).

12.4 Microbiologie

Mecanism de acțiune:Dolutegravir:Dolutegravir inhibă integraza HIV prin legarea la locul activ 
al integrazei și blocând etapa de transfer al catenei a integrării acidului dezoxiribonucleic (ADN) 
retroviral, care este esențială pentru ciclul de replicare a HIV. Testele biochimice de transfer de 
catene folosind integraza HIV-1 purificată și ADN-ul substrat preprocesat au dus la IC50valori de 
2,7 nM și 12,6 nM.

3TC:3TC este un analog nucleozidic sintetic. Intracelular, lamivudina este fosforilată la 
metabolitul său activ 5’-trifosfat, lamivudină trifosfat (3TC-TP). Principalul mod de acțiune al 
3TC-TP este inhibarea transcriptazei inverse (RT) HIV-1 prin terminarea lanțului ADN după 
încorporarea analogului nucleotid.

TDF:TDF este un analog diester fosfonat nucleozidic aciclic al adenozinei monofosfat. TDF 
necesită hidroliza inițială a diesterului pentru conversia în tenofovir și fosforilările ulterioare 
de către enzimele celulare pentru a forma tenofovir difosfat, un terminator de lanț 
obligatoriu. Tenofovir difosfat inhibă activitatea revers transcriptazei HIV-1 prin concurență 
cu substratul natural deoxiadenozină 5’-trifosfat și, după încorporarea în ADN, prin 
terminarea lanțului ADN. Tenofovir difosfat este un inhibitor slab al ADN polimerazelor α, β 
și ADN polimerazei mitocondriale γ la mamifere.
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Activitatea antivirală în cultura celulară:Dolutegravir:Dolutegravir a prezentat activitate antivirală 
împotriva tulpinilor de laborator ale HIV-1 de tip sălbatic cu EC medie50valori de 0,5 nM (0,21 ng per 
ml) până la 2,1 nM (0,85 ng per ml) în celulele mononucleare din sângele periferic (PBMC) și celulele 
MT-4. Dolutegravir a prezentat activitate antivirală împotriva a 13 izolate clade B diverse clinic, cu o EC 
medie50valoare de 0,52 nM într-un test de susceptibilitate la integrază virală folosind regiunea de 
codificare a integrazei din izolate clinice. Dolutegravir a demonstrat activitate antivirală în cultura 
celulară împotriva unui grup de izolate clinice HIV-1 (3 în fiecare grup de clade M A, B, C, D, E, F și G și 3 
în grupul O) cu EC50valori variind de la 0,02 nM la 2,14 nM pentru HIV-1. Dolutegravir EC50

valorile împotriva a 3 izolate clinice HIV-2 în testele PBMC au variat de la 0,09 nM la 0,61 nM.

3TC:Activitatea antivirală a 3TC împotriva HIV-1 a fost evaluată într-un număr de linii celulare incluzând 
monocite și PBMC utilizând teste de susceptibilitate standard. EC50valorile au fost în intervalul de la 
0,003 la 15 microM (1 microM = 0,23 mcg per ml). EC mediană50valorile lamivudinei au fost 60 nM 
(interval: 20 la 70 nM), 35 nM (interval: 30 la 40 nM), 30 nM (interval: 20 la 90 nM), 20 nM (interval: 3 la 
40 nM), 30 nM (interval: 1 până la 60 nM), 30 nM (interval: 20 până la 70 nM), 30 nM (interval: 3 până la 
70 nM) și 30 nM (interval: 20 până la 90 nM) împotriva cladelor AG și grupului HIV-1 O virusuri (n = 3, 
cu excepția n = 2 pentru clada B), respectiv. CE50valorile împotriva izolatelor HIV-2 (n = 4) au variat între 
0,003 și 0,120 microM în PBMC. 3TC nu a fost antagonist față de toți agenții anti-HIV testați. Ribavirina 
(50 microM) utilizată în tratamentul infecției cronice cu VHC a scăzut activitatea anti-HIV-1 a 
lamivudinei de 3,5 ori în celulele MT-4.

TDF:Activitatea antivirală a tenofovirului împotriva izolatelor de laborator și clinice ale HIV-1 a fost 
evaluată în linii de celule limfoblastoide, celule primare monocite/macrofage și limfocite din sângele 
periferic. CE50(50% concentrație eficientă) pentru tenofovir au fost în intervalul de la 0,04 microM până 
la 8,5 microM. Tenofovirul a prezentat activitate antivirală în cultura celulară împotriva cladelor HIV-1 
A, B, C, D, E, F, G și O (EC50valorile variate între 0,5 μM și 2,2 μM) și activitatea specifică tulpinii 
împotriva HIV-2 (EC50valorile variază de la 1,6 μM la 5,5 μM). Vă rugăm să consultați informațiile 
complete de prescriere pentru TDF pentru informații privind activitatea inhibitoare a TDF împotriva 
VHB.

Activitate antivirală în combinație cu alți agenți antivirali:Nici dolutegravir, nici 3TC nu au fost 
antagoniste tuturor agenților anti-HIV testați. Consultați informațiile complete de prescriere pentru 
dolutegravir și 3TC.

Rezistența în cultura celulară:Dolutegravir:Virușii rezistenți la dolutegravir au fost selectați în 
cultură celulară pornind de la diferite tulpini și clade HIV-1 de tip sălbatic. Substituții de 
aminoacizi E92Q, G118R, S153F sau Y,G193E sau R263K au apărut în pasaje diferite și au conferit 
o susceptibilitate scăzută la dolutegravir de până la 4 ori.

3TC:Variante rezistente la 3TC ale HIV-1 au fost selectate în cultura celulară. Analiza 
genotipică a arătat că rezistența s-a datorat în principal unei metionine la valină sau 
izoleucină (M184V/I).

TDF:Izolatele HIV-1 cu sensibilitate redusă la tenofovir au fost selectate în cultura celulară. Acești virusuri au 
exprimat o substituție K65R în transcriptază inversă și au prezentat o schimbare de 2 până la 4 ori.
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reducerea sensibilității la tenofovir. În plus, o substituție K70E în transcriptaza inversă HIV-1 
a fost selectată de tenofovir și are ca rezultat o susceptibilitate redusă la tenofovir. 
Substituțiile K65R s-au dezvoltat la unii subiecți care au eșuat un regim TDF.

Rezistența la subiecții clinici

Dolutegravir:Niciun subiect din brațul de tratament care a primit dolutegravir + sulfat de abacavir în doză 
fixă   și lamivudină într-un SINGUR (studiu naiv la tratament) nu a avut o scădere detectabilă a 
susceptibilității la dolutegravir sau la NRTI de fond în subgrupul de analiză a rezistenței (n = 11 cu ARN HIV-1 
mai mare). peste 400 de copii per ml la eșec sau ultima vizită și având date de rezistență). Doi subiecți cu 
insuficiență virusologică din SINGUL au avut substituții de integrază G/D/E193D și G193G/E emergente în 
săptămâna 84 și, respectiv, în săptămâna 108, iar 1 subiect cu 275 de copii per ml de ARN HIV-1 a avut un 
Q157Q/P apărut la tratament substituția integrazei a fost detectată în săptămâna 24. Niciunul dintre acești 
subiecți nu a avut o scădere corespunzătoare a sensibilității la dolutegravir.

Rezistență încrucișată:Dolutegravir:Substituțiile unice de rezistență INSTI T66K, I151L și S153Y au 
conferit o scădere mai mare de 2 ori a susceptibilității la dolutegravir (interval: de 2,3 ori până la 3,6 ori 
față de referință). Combinațiile de substituții multiple T66K/L74M, E92Q/N155H, G140C/Q148R, G140S/
Q148H, R sau K, Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148 și substituțiile la E138/G148R au o scădere mai 
mare decât de 420 ori mai mare de 420/Q1. în sensibilitatea la dolutegravir (interval: de 2,5 ori până la 
21 de ori de la referință). La mutanții HIV-2, combinațiile de substituții A153G/N155H/S163G și E92Q/
T97A/N155H/S163D au conferit scăderi de 4 ori ale sensibilității la dolutegravir, iar E92Q/N155H și 
G140S/Q148R au prezentat o scădere de 4 ori a dolutegravirului și o scădere de 8175 ori. 
susceptibilitate, respectiv.

3TC:A fost observată rezistență încrucișată între anumiți inhibitori de revers transcriptază. Izolatul HIV-1 rezistent 
3TC a fost rezistent încrucișat în cultura celulară la didanozină (ddI). De asemenea, este de așteptat rezistență 
încrucișată cu abacavir și emtricitabină, deoarece acestea selectează substituții M184V.

TDF:A fost recunoscută rezistența încrucișată între anumiți inhibitori ai transcriptazei inverse. 
Substituțiile K65R și K70E selectate de tenofovir sunt de asemenea selectate la unii subiecți infectați cu 
HIV-1 tratați cu abacavir sau didanozină. Izolatele HIV-1 cu K65R prezintă, de asemenea, o 
susceptibilitate redusă la emtricitabină și 3TC. Izolatele HIV-1 de la subiecți (N=20) al căror HIV-1 a 
exprimat o medie a 3 substituții de revers transcriptază asociate cu zidovudină (M41L, D67N, K70R, 
L210W, T215Y/F sau K219Q/E/N), au prezentat un 3,1 -scăderea de ori a susceptibilității la tenofovir.

Subiecții al căror virus a exprimat o substituție L74V fără substituții asociate cu rezistența la 
zidovudină (N=8) au avut un răspuns redus la TDF. Sunt disponibile date limitate pentru pacienții 
al căror virus a exprimat o substituție Y115F (N=3), substituție Q151M (N=2) sau inserție T69 
(N=4), toți având un răspuns redus.

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Carcinogeneza: Dolutegravir: Studiile de carcinogenitate de doi ani la șoareci și șobolani au fost 
efectuate cu dolutegravir. Şoarecilor li s-au administrat doze de până la 500 mg per kg, iar şobolanilor
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li s-au administrat doze de până la 50 mg pe kg. La șoareci, nu s-au observat creșteri semnificative ale 
incidenței neoplasmelor asociate medicamentelor la cele mai mari doze testate, ceea ce a dus la expuneri la 
dolutegravir ASC de aproximativ 14 ori mai mari decât cele la om, la doza recomandată de 50 mg de două 
ori pe zi. La șobolani, nu s-au observat creșteri ale incidenței neoplasmelor asociate medicamentelor la cea 
mai mare doză testată, ducând la expuneri la ASC la dolutegravir de 10 ori și, respectiv, de 15 ori mai mari la 
masculi și, respectiv, la femele, decât cele la oameni la doza recomandată de 50 mg. de doua ori pe zi.

3TC: Studiile de carcinogenitate pe termen lung cu 3TC la șoareci și șobolani nu au arătat nicio dovadă 
de potențial carcinogen la expuneri de până la 10 ori (șoareci) și de 58 de ori (șobolani) expunerilor 
umane la doza recomandată de 300 mg.

TDF: Studiile de carcinogenitate orală pe termen lung ale TDF la șoareci și șobolani au fost efectuate la expuneri de 
până la aproximativ 16 ori (șoareci) și de 5 ori (șobolani) față de cele observate la oameni la doza terapeutică 
pentru infecția cu HIV-1. La doza mare la șoareci femele, adenoamele hepatice au fost crescute la expuneri de 16 
ori mai mari decât la om. La șobolani, studiul a fost negativ pentru rezultatele carcinogene la expuneri de până la 
5 ori mai mari decât cele observate la oameni la doza terapeutică.

Mutageneză:Dolutegravir: Dolutegravir nu a fost genotoxic în testul de mutație inversă bacteriană, testul 
limfomului la șoarece sau în testul in vivo al micronucleului la rozătoare.

3TC: 3TC a fost mutagen într-un test de limfom L5178Y la șoarece și clastogen într-un test citogenetic folosind 
limfocite umane cultivate. 3TC nu a fost mutagen într-un test de mutagenitate microbiană, într-un test de 
transformare celulară in vitro, într-un test de micronucleu la șobolan, într-un test citogenetic al măduvei osoase la 
șobolan și într-un test pentru sinteza neprogramată a ADN-ului în ficatul de șobolan. 3TC nu a arătat nicio dovadă 
de activitate genotoxică in vivo la șobolan la doze orale de până la 2000 mg per kg, producând niveluri plasmatice 
de 35 până la 45 de ori mai mari decât la om la doza recomandată pentru infecția cu HIV-1.

TDF: TDF a fost mutagen în testul de limfom la șoarece in vitro și negativ într-un test de mutagenitate 
bacteriană in vitro (testul Ames). Într-un test de micronucleu la șoarece in vivo, TDF a fost negativ atunci 
când a fost administrat la șoareci masculi.

Deteriorarea fertilităţii:Dolutegravir și 3TC: Dolutegravir sau 3TC nu au afectat 
fertilitatea masculilor sau femelelor la șobolani la doze asociate cu expuneri de 
aproximativ 44 sau 112 ori (respectiv) mai mari decât expunerile la om la doze de 50 mg 
și 300 mg (respectiv).

TDF: Nu au existat efecte asupra fertilității, performanței de împerechere sau dezvoltării embrionare timpurii atunci când 
TDF a fost administrat la șobolani masculi într-o doză echivalentă cu de 10 ori doza umană, pe baza comparațiilor cu 
suprafața corporală, timp de 28 de zile înainte de împerechere și la șobolani femele timp de 15 zile. înainte de 
împerechere până în ziua a șaptea de gestație. A existat, totuși, o modificare a ciclului estral la femelele de șobolan.
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13.2 Toxicologie animală și/sau farmacologie

TDF: Tenofovirul și TDF administrate în studiile de toxicologie la șobolani, câini și maimuțe la expuneri (pe 
baza ASC) mai mari sau egale cu de 6 ori mai mari decât cele observate la om au cauzat toxicitate osoasă. La 
maimuțe, toxicitatea osoasă a fost diagnosticată ca osteomalacie. Osteomalacia observată la maimuţe pare 
a fi reversibilă la reducerea dozei sau întreruperea tratamentului cu tenofovir. La șobolani și câini, 
toxicitatea osoasă s-a manifestat ca densitate minerală osoasă redusă. Mecanismul (mecanismul) care stau 
la baza toxicității osoase este necunoscut.

Dovezi de toxicitate renală au fost observate la 4 specii de animale. Creșteri ale creatininei serice, 
BUN, glicozurie, proteinurie, fosfaturie și/sau calciurie și scăderi ale fosfatului seric au fost 
observate în diferite grade la aceste animale. Aceste toxicități au fost observate la expuneri (pe 
baza ASC) de 2 până la 20 de ori mai mari decât cele observate la om. Relația dintre anomaliile 
renale, în special fosfaturia, cu toxicitatea osoasă nu este cunoscută.

14 STUDII CLINICE

14.1 Subiecți adulți

Subiecți naivi la tratament

În SINGUR, 833 de subiecți au fost randomizați și au primit cel puțin 1 doză de dolutegravir 50 mg o 
dată pe zi cu doză fixă   de sulfat de abacavir și lamivudină sau efavirenz/emtricitabină/fumarat de 
tenofovir disoproxil în doză fixă. La momentul inițial, vârsta medie a subiecților a fost de 35 de ani, 
16% femei, 32% non-albi, 7% au avut co-infecție cu hepatita C (a fost exclusă coinfecția cu virusul 
hepatitic B), 4% au fost CDC clasa C (SIDA), 32 % aveau ARN HIV-1 mai mare de 100.000 de copii pe ml, 
iar 53% aveau un număr de celule CD4+ mai mic de 350 de celule per mm3; aceste caracteristici au fost 
similare între grupurile de tratament.

Rezultatele săptămânii 144 (analiza de fază deschisă care a urmat fazei dublu-orb din Săptămâna 96) 
pentru SINGUL sunt prezentate în Tabelul 13.

Tabelul 13. Rezultate virologice ale tratamentului randomizat în SINGUR la 144 de săptămâni 
(algoritmul instantaneu)

Dolutegravir 50 mg + 
Abacavir Sulfat și

Lamivudină o dată pe zi
(n = 414)

Efavirenz, Emtricitabină,
și Tenofovir DF

Odata pe zi
(n = 419)

ARN HIV-1 <50 copii/ml 71% 63%
Diferența de tratamentA 8,3% (95% CI: 2,0% 14,6%)d

Non-răspuns virusologic
Datele din fereastră nu sunt <50 de copii/ml 
Întrerupt din cauza lipsei de eficacitate
Întrerupt din alte motive, în timp ce nu a fost suprimat 
Modificări ale regimului ART

10%
4%
3%
3%
0

7%
<1%
3%
4%
0

Fără date virologice
Motive

Studiu/medicament de studiu întrerupt din cauza unui eveniment advers

18% 30%

4% 14%
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sau moarteab

Studiu/medicament de studiu întrerupt din alte motivec

Date lipsă în timpul ferestrei, dar în studiu
12%
2%

13%
3%

Proporția (%) de subiecți cu ARN HIV-1 <50 de copii/ml pe categorie de referință
Încărcătura virală plasmatică (copii/
ml) ≤100.000
> 100.000

73%
69%

64%
61%

Gen
Masculin

Femeie
72%
69%

66%
48%

Rasă
alb
Afro-american/Moștenire africană/Altele

72%
71%

71%
47%

AAjustat pentru factorii de stratificare prespecificați.
bInclude subiecții care au întrerupt tratamentul din cauza unui eveniment advers sau a decesului în orice moment, dacă acest lucru nu a dus la date 
virologice privind tratamentul în timpul ferestrei de analiză.
cAltele includ motive precum retragerea consimțământului, pierderea urmăririi, mutarea și abaterea protocolului.
dObiectivul principal a fost evaluat în săptămâna 48, iar rata de succes virusologic a fost de 88% în grupul care a primit 
dolutegravir și 81% în grupul cu doză fixă   de efavirenz/emtricitabină/tenofovir disoproxil fumarat, cu o diferență de 
tratament de 7,4% și 95% IC de (2,5%, 12,3%).

Diferențele de tratament au fost menținute în funcție de caracteristicile inițiale, inclusiv încărcarea 
virală inițială, numărul de celule CD4+, vârsta, sexul și rasa. Modificările medii ajustate ale numărului 
de celule CD4+ față de valoarea inițială au fost de 378 celule per mm3în grupul care a primit 
dolutegravir + sulfat de abacavir în doză fixă   și lamivudină și 332 celule per mm3pentru grupul cu 
doză fixă   de efavirenz/emtricitabină/tenofovir disoproxil fumarat la 144 săptămâni. Diferența ajustată 
între brațele de tratament și IC 95% a fost de 46,9 celule per mm3(15,6 celule pe mm3, 78,2 celule per 
mm3) (ajustat pentru factorii de stratificare prespecificați: ARN HIV-1 inițial și numărul inițial de celule 
CD4+).

Subiecți cu experiență în tratament, inhibitor de transfer al catenei de integrază

În SAILING, au fost incluși 715 subiecți în analizele de eficacitate și siguranță (a se vedea informațiile 
complete de prescriere pentru dolutegravir). În săptămâna 48, 71% dintre subiecții randomizați la 
dolutegravir plus regimul de bază față de 64% dintre subiecții randomizați la raltegravir plus regimul 
de bază au avut ARN HIV-1 mai puțin de 50 de copii per ml (diferență de tratament și IC 95%: 7,4% 
[0,7%, 14,2%]).

14.2 Subiecți pediatrici

Eficacitatea componentelor individuale ale comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și 
tenofovir disoproxil pentru tratamentul infecției cu HIV-1 a fost evaluată la copii și adolescenți înscriși 
în studiul IMPAACT P1093 (NCT01302847) sau în studiul ARROW (NCT02028676), după cum este 
rezumat mai jos.

-Dolutegravir, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, a fost evaluat la subiecți infectați cu HIV-1, cu experiență 
în tratament, naivi la INSTI, cu vârsta cuprinsă între 6 și mai puțin de 18 ani, într-un studiu clinic deschis, multicentric, 
de determinare a dozei, de 48 de săptămâni, IMPAACT P1093. Subiecții cu vârsta cuprinsă între 12 și mai puțin de 18 
ani au fost înscriși în Cohorta I, iar subiecții cu vârsta cuprinsă între 6 și mai puțin de 12 ani au fost înscriși în Cohorta 
IIA. La 48 de săptămâni, 61% (14/23) dintre subiecții cu vârsta cuprinsă între 12 și mai puțin de 18 ani
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tratat cu dolutegravir o dată pe zi plus terapia de fond optimizată a obținut un răspuns virologic 
definit ca ARN HIV-1 mai mic de 50 de copii per ml. În ambele cohorte, suprimarea virologică în 
săptămâna 48 a fost atinsă la 67% (16/24) dintre subiecții care cântăreau cel puțin 40 kg.

- Lamivudina o dată pe zi, împreună cu abacavir și un al treilea medicament antiretroviral, a fost evaluată 
într-un studiu randomizat, multicentric (ARROW) la subiecți infectați cu HIV-1, care nu au primit 
tratament. Subiecții randomizați la o doză zilnică (n = 336) și care cântăreau cel puțin 25 kg au primit 
lamivudină 300 mg și abacavir 600 mg, fie ca entități unice, fie ca doză fixă   de sulfat de abacavir și 
lamivudină. În săptămâna 96, 67% dintre subiecții cărora li s-a administrat abacavir și lamivudină o dată 
pe zi în combinație cu un al treilea medicament antiretroviral, aveau ARN HIV-1 mai puțin de 80 de copii 
pe ml.

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

Comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil sunt comprimate filmate, în formă de 
capsulă, de culoare albă până la aproape albă, marcate cu „F67” pe o parte și simple pe cealaltă față și sunt furnizate 
după cum urmează:

Flacon cu 30 de tablete cu desicant, sigilii prin inducție și capace non-rezistente pentru copii NDC 
33342-387-07
Flacon cu 90 de tablete cu desicant, sigilii prin inducție și capace non-rezistente pentru copii NDC 
33342-387-10
Flacon cu 100 de tablete cu desicant, sigilii prin inducție și capace non-rezistente pentru copii NDC 
33342-387-11
Flacon cu 180 de tablete cu desicant, sigilii prin inducție și capace non-rezistente pentru copii NDC 
33342-387-57

A se păstra la temperaturi sub 30°C (86°F).

A se păstra în flaconul original, se ferește de umiditate și se ține flaconul bine închis. Nu îndepărtați 
desicantul.

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Sfătuiți pacientul să citească etichetarea pacientului aprobată de FDA (Informații despre pacient).

Interacțiuni medicamentoase: Dolutegravir, lamivudină și comprimate de fumarat de tenofovir disoproxil pot 
interacționa cu multe medicamente; prin urmare, sfătuiți pacienții să raporteze furnizorului lor de asistență medicală 
utilizarea oricăror alte medicamente eliberate pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală sau produse din plante, 
inclusiv sunătoare.[vezi Contraindicații (4), Interacțiuni medicamentoase (7)].

Nu administrați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu 
HEPSERA (adefovir dipivoxil)[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.3)].

Reacții de hipersensibilitate: sfătuiți pacienții să contacteze imediat furnizorul de asistență medicală dacă 
dezvoltă erupții cutanate. Instruiți pacienții să înceteze imediat să ia dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil comprimate și alți agenți suspecti și să solicite asistență medicală dacă
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dezvolta o erupție cutanată asociată cu oricare dintre următoarele simptome, deoarece poate fi un semn al 
unei reacții mai grave, cum ar fi hipersensibilitate severă: febră; senzație generală de rău; oboseală 
extremă; dureri musculare sau articulare; vezicule sau descuamarea pielii; vezicule sau leziuni orale; 
inflamația ochilor; umflarea feței; umflarea ochilor, buzelor, limbii sau gurii; dificultăți de respirație; și/sau 
semne și simptome ale problemelor hepatice (de exemplu, îngălbenirea pielii sau a albului ochilor, urină 
închisă sau de culoarea ceaiului, scaune palide sau mișcări ale intestinului, greață, vărsături, pierderea 
poftei de mâncare sau durere, durere sau sensibilitate). pe partea dreaptă sub coaste)[vezi Avertismente și 
precauții (5.2)].

hepatotoxicitate: Informați pacienții că a fost raportată hepatotoxicitate cu dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate[vezi Avertismente și precauții (5.3)]. Avertizați pacienții 
că se recomandă monitorizarea de laborator pentru hepatoxicitatea în timpul tratamentului cu 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, în special pentru pacienții cu boli hepatice, 
cum ar fi hepatita B sau C.

Acidoză lactică/Hepatomegalie: Informați pacienții că au fost raportate acidoză lactică și 
hepatomegalie severă cu steatoză, inclusiv cazuri letale. Comprimatele de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil trebuie suspendate la orice pacienți care dezvoltă simptome clinice 
care sugerează acidoză lactică sau hepatotoxicitate pronunțată (inclusiv greață, vărsături, disconfort 
stomacal neobișnuit sau neașteptat și slăbiciune)[vezi Avertismente și precauții (5.9)].

Pacienți cu co-infecție cu hepatită B sau C: Informați pacienții că au fost raportate exacerbări acute 
severe ale hepatitei B la pacienții infectați cu virusul hepatitei B (VHB) care au întrerupt tratamentul cu TDF 
și 3TC, două componente ale comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. 
Sfatuiți pacienții să nu întrerupă administrarea comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil fără a-și informa mai întâi furnizorul de asistență medicală. Toți pacienții trebuie testați 
pentru infecția cu VHB înainte sau la începerea comprimatelor cu dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil, iar cei infectați cu VHB au nevoie de o monitorizare medicală atentă timp de câteva luni 
după întreruperea comprimatelor cu dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil pentru a 
monitoriza exacerbările. de hepatită[vezi Avertismente și precauții (5.1)].

Informați pacienții cu co-infecție HIV-1/VHC că a avut loc decompensare hepatică (unele 
fatale) la pacienții co-infectați HIV-1/VHC care primesc terapie antiretrovială combinată 
pentru HIV-1 și interferon alfa cu sau fără ribavirină[vezi Avertismente și precauții (5.10)].

Risc de pancreatită: sfătuiți părinții sau tutorii să monitorizeze pacienții pediatrici pentru semne și 
simptome de pancreatită[vezi Avertismente și precauții (5.11)].

Insuficiență renală cu debut nou sau agravare: Informați pacienții că a fost raportată insuficiență renală, 
inclusiv cazuri de insuficiență renală acută și sindrom Fanconi. Avertizați pacienții cu clearance-ul creatininei 
mai mic de 50 ml/min sau pacienții cu boală renală în stadiu terminal (BRST) care necesită hemodializă să 
evite comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu utilizarea concomitentă 
sau recentă a unui agent nefrotoxic (de exemplu, doze mari sau multiple AINS) pentru pacienți[vezi Dozare 
și administrare (2.4), Avertismente și precauții (5.6)].

Efecte osoase: Informați pacienții că au fost observate scăderi ale densității minerale osoase
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utilizarea comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil. Monitorizarea 
densității minerale osoase trebuie luată în considerare la pacienții cu antecedente de fractură osoasă 
patologică sau cu risc de osteopenie[vezi Avertismente și precauții (5.7)].

Toxicitate embrio-fetală: sfătuiți adolescenții și adulții cu potențial fertil să evite utilizarea 
comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil în momentul concepției 
și în primul trimestru de sarcină. Sfatuiți adolescenții și adulții cu potențial fertilă să își contacteze 
furnizorul de asistență medicală dacă intenționează să rămână gravide, să rămână gravide sau dacă se 
suspectează sarcina în timpul tratamentului cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil[vezi Avertismente și precauții (5.4)].

Sfătuiți adolescenții și adulții cu potențial fertilă care iau dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil comprimate să utilizeze în mod constant o contracepție eficientă[vezi Utilizare în 
populații specifice (8.1, 8.3)].

Sindromul de reconstituire imunitară: sfătuiți pacienții să-și informeze imediat furnizorul de 
asistență medicală cu privire la orice semne și simptome de infecție, deoarece inflamația de la infecția 
anterioară poate apărea la scurt timp după terapia antiretrovială combinată, inclusiv atunci când se 
începe dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.[vezi Avertismente și precauții (5.8)].

Alăptarea: Instruiți mamele infectate cu HIV-1 să nu alăpteze, deoarece HIV-1 poate fi transmis 
copilului în laptele matern[vezi Utilizare în populații specifice (8.2)].

Doză ratată: Instruiți pacienții că, dacă omite o doză de comprimate de dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil, să o ia de îndată ce își amintesc. Sfătuiți pacienții să nu dubleze 
următoarea doză sau să ia mai mult decât doza prescrisă[vezi Dozare și administrare (2)].

Depozitare: Instruiți pacienții să păstreze comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil în ambalajul original, să fie protejate de umiditate și să țină flaconul bine închis. Nu îndepărtați 
desicantul.

Alte mărci enumerate sunt mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi și nu sunt 
mărci comerciale ale Macleods Pharmaceuticals Limited.
Doar Rx
Eliberat în martie 2019
Fabricat pentru:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ 08536
Produs de:
Macleods Pharmaceuticals Ltd. 
Daman (UT), INDIA
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Informații despre pacient

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil
(doe-loo-TEG-ra-vir, la-MIV-ue-deen și ten-OF-oh-vir DYE-soe-PROX-il FUE-ma-rate)

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre comprimatele de fumarat de dolutegravir, 
lamivudină și tenofovir disoproxil?

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate pot provoca reacții adverse 
grave, inclusiv:
- Înrăutățirea infecției cu virusul hepatitei B (VHB). Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va testa 

pentru VHB înainte de a începe tratamentul cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil. Dacă aveți infecție cu VHB și luați comprimate de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir 
disoproxil, VHB se poate agrava (aprindere) dacă încetați să luați comprimate de fumarat de dolutegravir, 
lamivudină și tenofovir disoproxil. O „aprindere” este atunci când infecția cu VHB revine brusc într-un mod mai 
rău decât înainte.
- Nu facerămâne fără comprimate de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil. Completați 

rețeta sau discutați cu furnizorul de asistență medicală înainte ca comprimatele de dolutegravir, lamivudină 
și fumarat de tenofovir disoproxil să dispară.
Nu faceîncetați să luați comprimate de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil fără 
a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră.
Dacă încetați să luați comprimate de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil, medicul 
dumneavoastră va trebui să vă verifice starea de sănătate des și să vă facă teste de sânge în mod regulat 
pentru a vă verifica infecția cu VHB. Spuneți medicului dumneavoastră despre orice simptome noi sau 
neobișnuite pe care le puteți avea după ce încetați să luați comprimate de fumarat de dolutegravir, 
lamivudină și tenofovir disoproxil.

-

-

- Reactii alergice. Apelați imediat furnizorul de asistență medicală dacă aveți o erupție cutanată cu 
dolutegravir, lamivudină și comprimate de fumarat de tenofovir disoproxil.Nu mai luați comprimate de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil și obțineți imediat asistență medicală 
dacă:
o dezvolta o erupție cutanată cu oricare dintre următoarele semne sau simptome:

-
-
-
-
-

febră
senzație generală de rău

oboseală
dureri musculare sau articulare 

vezicule sau răni în gură

-
-
-

vezicule sau descuamarea pielii 
roșeață sau umflare a ochilor umflare 
a gurii, feței, buzelor sau limbii

probleme de respirație-

- Probleme grave ale ficatului.Persoanele cu antecedente de virus hepatitic B sau C pot avea un risc crescut de a 
dezvolta modificări noi sau agravate ale anumitor teste ale funcției hepatice în timpul tratamentului cu 
comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. În unele cazuri, problemele hepatice 
severe pot duce la deces. Ficatul dumneavoastră poate deveni mare (hepatomegalie) și puteți dezvolta grăsime în 
ficat (steatoză).
Adresați-vă imediat furnizorului de asistență medicală dacă aveți oricare dintre următoarele semne sau simptome de 

probleme hepatice:
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- pielea sau partea albă a ochilor devin 
galbene (icter)
urina închisă la culoare sau „de culoarea ceaiului” scaune 

deschise la culoare (mișcări intestinale)

- pierderea poftei de mâncare pentru câteva zile sau 

mai mult

greață sau vărsături
durere, durere sau sensibilitate în partea 
dreaptă a zonei stomacului

-
-

-
-

Pentru mai multe informații despre efectele secundare, consultați „Care sunt posibilele efecte secundare ale 
comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil?”

Ce este comprimatele de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil?

Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate este un medicament pe bază de prescripție medicală 
care este utilizat pentru a trata infecția cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) la adulți și copii care cântăresc cel 
puțin 88 de lire sterline (40 kg).
HIV-1 este virusul care provoacă sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA).
Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate conține 3 medicamente eliberate pe bază de 
prescripție medicală, dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.
Nu luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil dacă:
- luați dofetilidă (TIKOSYN). Utilizarea comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil și 

dofetilidă (TIKOSYN) poate provoca reacții adverse care pot fi grave sau pun viața în pericol. sunteți alergic la 
dolutegravir sau la oricare dintre ingredientele din comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil. Consultați sfârșitul acestui prospect cu informații pentru pacient pentru o listă completă a ingredientelor din 
comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.

-

Înainte de a lua comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, spuneți medicului 
dumneavoastră dacă:
-
-
-

ați avut probleme cu ficatul, inclusiv infecție cu hepatită B sau C.
aveți probleme cu rinichii, inclusiv boală renală în stadiu terminal (IRST) care necesită dializă.. 
aveți probleme osoase, inclusiv antecedente de fracturi osoase.
sunteți însărcinată sau intenționați să rămâneți gravidă. Unul dintre medicamentele din dolutegravir, lamivudină și 
fumarat de tenofovir disoproxil, numit dolutegravir, poate dăuna copilului dumneavoastră nenăscut.

-

-

Nu trebuie să luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil în 
momentul rămânerii gravide sau în primele 12 săptămâni de sarcină. Furnizorul dumneavoastră 
de asistență medicală vă poate schimba medicamentul în această perioadă a sarcinii. Dacă puteți 
rămâne gravidă, medicul dumneavoastră va efectua un test de sarcină înainte de a începe tratamentul 
cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. Dacă puteți rămâne 
gravidă, trebuie să utilizați în mod constant un control al nașterii (contracepție) eficient în timpul 
tratamentului cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă intenționați să rămâneți gravidă, dacă rămâneți 
gravidă sau credeți că ați putea fi gravidă în timpul tratamentului cu comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.

alăptează sau intenționează să alăpteze.Nu alăptați dacă luați comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.
-

-

-

-

-

Nu trebuie să alăptați dacă aveți HIV-1 din cauza riscului de a transmite HIV-1 copilului dumneavoastră. Discutați cu 
furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre cel mai bun mod de a vă hrăni copilul.

Spuneți medicului dumneavoastră despre medicamentele pe care le luați,inclusiv pe bază de rețetă și peste-

Pagină47de51



contra-medicamente, vitamine sau suplimente pe bază de plante.
Unele medicamente interacționează cu dolutegravir, lamivudină și comprimate de fumarat de tenofovir disoproxil. 
Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate pot afecta modul în care acționează alte 
medicamente, iar alte medicamente pot afecta modul în care acționează dolutegravir, lamivudină și comprimate de fumarat 
de tenofovir disoproxil. Păstrați o listă cu medicamentele dumneavoastră și prezentați-o furnizorului de servicii medicale și 
farmacistului atunci când primiți un medicament nou.

- Puteți cere furnizorului de servicii medicale sau farmacistului o listă de medicamente care interacționează cu 
comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.

- Nu începeți să luați un medicament nou fără să spuneți medicului dumneavoastră.Furnizorul dumneavoastră de 
asistență medicală vă poate spune dacă este sigur să luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil împreună cu alte medicamente.

Nu trebuie să luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil dacă luați 
și:

-adefovir (HEPSERA®)

Cum ar trebui să iau comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil?
- Luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil exact așa cum vă 

spune medicul dumneavoastră să le luați.
Luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil la aceeași oră în fiecare zi.

Luați dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil în fiecare zi, cu sau fără alimente. Dacă 
luați antiacide, laxative sau alte medicamente care conțin aluminiu, magneziu sau medicamente tampon, 
comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil trebuie luate cu cel puțin 2 ore 
înainte sau cu 6 ore după ce luați aceste medicamente.
Dacă trebuie să luați suplimente de fier sau calciu pe cale orală în timpul tratamentului cu comprimate de 
dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil:
-

-

-
-

-

Dacă luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu alimente, 
puteți lua aceste suplimente în același timp cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat 
de tenofovir disoproxil.
Dacă nu luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu alimente, 
luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil cu cel puțin 2 ore 
înainte sau 6 ore după ce luați aceste suplimente.

Pentru adulți și copii care cântăresc cel puțin 40 kg (88 lbs), doza uzuală de comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil este de un comprimat pe zi. O doză suplimentară de dolutegravir 
poate fi necesară numai pentru anumite populații. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va informa 
dacă trebuie să luați doza suplimentară de dolutegravir.
Nu ratați o doză de comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. Dacă 
omiteți o doză de comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, luați-le 
imediat ce vă amintiți. Dacă este aproape timpul pentru următoarea doză de comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, nu luați doza uitată. Luați următoarea doză de comprimate 
de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil la ora dumneavoastră obișnuită.
Nu luați 2 doze în același timp și nu luați mai multe comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil decât este prescris.
Rămâneți sub îngrijirea unui furnizor de asistență medicală în timpul tratamentului cu comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.

-

-

-

-

-
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- Nu rămâneți fără comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil. Virusul din sângele 
dumneavoastră poate crește și virusul poate deveni mai greu de tratat. Când aprovizionarea dvs. începe să se epuizeze, 
obțineți mai mult de la furnizorul de asistență medicală sau de la farmacie.

Dacă luați prea multe comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil, mergeți imediat 
la cea mai apropiată cameră de urgență a spitalului.

-

Ce ar trebui să evit în timp ce iau comprimate de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir 
disoproxil?
Trebuie să evitați să luați medicamente care conțin sorbitol în timpul tratamentului cu dolutegravir, lamivudină 
și comprimat de fumarat de tenofovir disoproxils.

Care sunt posibilele efecte secundare ale comprimatelor de fumarat de dolutegravir, lamivudină și 
tenofovir disoproxil?
Dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil comprimate pot provoca reacții adverse 
grave, inclusiv:
- Consultați „Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre comprimatele de 

dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil?”
Utilizați cu regimuri pe bază de interferon și ribavirină.Înrăutățirea bolii hepatice care a 
cauzat decesul a avut loc la persoanele infectate atât cu virusul HIV-1, cât și cu virusul hepatitei 
C, care luau medicamente antiretrovirale pentru HIV-1 și erau tratate pentru hepatita C cu 
interferon alfa cu sau fără ribavirină. Dacă luați comprimate de dolutegravir, lamivudină și 
tenofovir disoproxil fumarat și interferon cu sau fără ribavirină, spuneți medicului 
dumneavoastră dacă aveți simptome noi.
Risc de inflamație a pancreasului (pancreatită).Copiii pot fi expuși riscului de a dezvolta 
pancreatită în timpul tratamentului cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil dacă:
-

-

-

au luat în trecut medicamente analoge de 
nucleozide

Adresați-vă imediat furnizorului de asistență medicală dacă copilul dumneavoastră dezvoltă semne și simptome de 

pancreatită, inclusiv durere severă în zona superioară a stomacului, cu sau fără greață și vărsături.Furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală vă poate spune să nu mai administrați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat 

de tenofovir disoproxil copilului dumneavoastră dacă simptomele și rezultatele testelor de sânge arată că copilul dumneavoastră 

poate avea pancreatită.

Probleme renale noi sau mai grave, inclusiv insuficiență renală. Furnizorul dumneavoastră de asistență 
medicală poate efectua analize de sânge și urină pentru a vă verifica rinichii înainte și în timpul tratamentului cu 
comprimate de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil fumarat. Spuneți medicului dumneavoastră dacă 
aveți semne și simptome de probleme renale, inclusiv dureri osoase care nu dispar sau agravarea durerii osoase, 
dureri în brațe, mâini, picioare sau picioare, oase rupte (fracturate), dureri musculare sau slăbiciune.

Probleme osoasepoate apărea la unele persoane care iau comprimate de fumarat de dolutegravir, lamivudină și 
tenofovir disoproxil. Problemele osoase includ dureri osoase, înmuiere sau subțiere (care pot duce la fracturi). Este 
posibil ca furnizorul dumneavoastră de asistență medicală să fie nevoie să facă teste suplimentare pentru a vă verifica 
oasele. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți dureri osoase, dureri la mâini sau picioare, sau dureri sau 
slăbiciune musculară în timpul tratamentului cu comprimate de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil fumarat.

Modificări ale sistemului imunitar (sindrom de reconstituire imunitară)se poate întâmpla când tu

-
-

au antecedente de pancreatită au alți 
factori de risc pentru pancreatită

-

-

-
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începeți să luați medicamente pentru HIV-1. Sistemul tău imunitar poate deveni mai puternic și poate începe să 
lupte împotriva infecțiilor care au fost ascunse în corpul tău de mult timp. Spuneți imediat medicului 
dumneavoastră dacă începeți să aveți simptome noi după ce începeți să luați comprimate de dolutegravir, 
lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil.
Prea mult acid lactic în sânge (acidoză lactică).Acidoza lactică este o urgență medicală gravă 
care poate duce la deces.
Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome care ar 
putea fi semne de acidoză lactică:
-
-
-
-

-

te simți foarte slăbit sau obosit; dureri 

musculare neobișnuite (nu normale) probleme 

de respirație

dureri de stomac cu greață și 
vărsături

-
-
-

simțiți frig, mai ales în brațe și picioare vă 
simțiți amețit sau amețit
au bătăi rapide sau neregulate ale inimii

Cele mai frecvente efecte secundare ale tabelelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil includ:

-
-
-
-

Cele mai frecvente efecte secundare ale dolutegravirului, lamivudinei și fumarat de tenofovir 
disoproxil la copii includ febră și tuse.
Spuneți medicului dumneavoastră despre orice efect secundar care vă deranjează sau care nu dispare. Acestea nu 
sunt toate efectele secundare posibile ale comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil.
Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-

FDA-1088.

probleme cu somnul

greaţă
diaree
durere

-
-
-
-

oboseală
durere de cap

eczemă

depresie

Cum ar trebui să păstrez comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil?
-
-

Păstrați comprimatele de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil la temperaturi sub 30°C 
(86°F). Păstrați comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil în ambalajul original.

Păstrați sticla bine închisă. Flaconul conține un desicant care ajută la păstrarea tabletelor. Nu 
îndepărtați desicantul.
Nu utilizați comprimate de fumarat de dolutegravir, lamivudină și tenofovir disoproxil dacă sigiliul de peste deschiderea 
flaconului este rupt sau lipsește.

Nu lăsați comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil și toate medicamentele 
la îndemâna copiilor.

-

-

Informații generale despre utilizarea sigură și eficientă a comprimatelor de fumarat de dolutegravir, 
lamivudină și tenofovir disoproxil.

Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate într-un prospect cu informații pentru 
pacient. Nu utilizați comprimate de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil pentru o 
afecțiune pentru care nu au fost prescrise. Nu dați dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir disoproxil 
comprimate altor persoane, chiar dacă au aceleași simptome pe care le aveți. Ele pot dăuna lor. Dacă doriți mai 
multe informații, discutați cu furnizorul dvs. de asistență medicală. Puteți să vă întrebați
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farmacistului sau furnizorului de servicii medicale pentru informații despre comprimatele de dolutegravir, lamivudină și fumarat de 
tenofovir disoproxil, care sunt scrise pentru profesioniștii din domeniul sănătății.

Care sunt ingredientele comprimatelor de dolutegravir, lamivudină și fumarat de tenofovir 
disoproxil?

Ingrediente active: dolutegravir sodic, lamivudină, fumarat de tenofovir disoproxil.

Ingrediente inactive: croscarmeloză sodică, celuloză microcristalină, oxid feric galben, stearat 
de magneziu, manitol, povidonă, amidon pregelatinizat, amidon glicolat de sodiu și stearil 
fumarat de sodiu. Tabletele sunt acoperite cu hidroxipropil metilceluloză, dioxid de titan și 
triacetină.

Produs de:
Macleods Pharmaceuticals Limited 
Daman (UT), INDIA

Fabricat pentru:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ08536

Mărcile enumerate sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Aceste informații despre pacient au fost aprobate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente. Eliberat: 03/2019
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