
HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE bevindingen, en soms orgaandisfunctie, waaronder leverbeschadiging, zijn gemeld. 
Stop onmiddellijk met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat en 
andere verdachte middelen als zich tekenen of symptomen van 
overgevoeligheidsreacties voordoen, aangezien uitstel van het stoppen van de 
behandeling kan leiden tot een levensbedreigende reactie. (5.2)
Levertoxiciteit is gemeld bij patiënten die dolutegravir-bevattende regimes kregen. 
Patiënten met onderliggende hepatitis B of C kunnen een verhoogd risico lopen op 
verergering of ontwikkeling van transaminaseverhogingen. Controle op 
hepatotoxiciteit wordt aanbevolen. (5.3)
Embryofetale toxiciteit kan optreden bij gebruik op het moment van conceptie en in het begin 
van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten vanaf de conceptie tot en met het eerste trimester van de 
zwangerschap vanwege het risico op neurale buisdefecten. Adviseer adolescenten en 
volwassenen in de vruchtbare leeftijd om effectieve anticonceptie te gebruiken. (2.1, 5.4, 8.1, 
8.3)
Nieuw optredende of verslechterende nierfunctiestoornis: kan acuut nierfalen en 
Fanconi-syndroom omvatten. Beoordeel de geschatte creatinineklaring voordat de 
behandeling met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten 
wordt gestart. Beoordeel bij patiënten met een risico op nierdisfunctie de geschatte 
creatinineklaring, serumfosfor, urineglucose en urine-eiwit voordat de behandeling 
met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten wordt gestart en 
periodiek tijdens de behandeling. Vermijd toediening van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten bij gelijktijdig of recent gebruik van nefrotoxische 
geneesmiddelen. (5.6)
Verlaging van de botmineraaldichtheid (BMD): Overweeg beoordeling van de BMD bij patiënten 
met een voorgeschiedenis van pathologische fracturen of andere risicofactoren voor 
osteoporose of botverlies. (5.7)
Immuunreconstitutiesyndroom: waargenomen bij met HIV geïnfecteerde patiënten. Kan 
verdere evaluatie en behandeling noodzakelijk maken (5.8)
Lactaatacidose en ernstige hepatomegalie met steatose: stop de behandeling bij 
patiënten die symptomen of laboratoriumbevindingen ontwikkelen die wijzen op 
lactaatacidose of uitgesproken hepatotoxiciteit. (5.9)
Leverdecompensatie, waarvan sommige fataal, is opgetreden bij patiënten met een 
gelijktijdige HIV-1/HCV-infectie die op interferon en ribavirine gebaseerde regimes 
kregen. Monitor op behandelingsgerelateerde toxiciteiten. Stop de tabletten met 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat indien medisch passend en 
overweeg dosisverlaging of stopzetting van interferon alfa, ribavirine of beide. (5.10) 
Pancreatitis: Voorzichtig gebruiken bij pediatrische patiënten met een 
voorgeschiedenis van pancreatitis of andere significante risicofactoren voor 
pancreatitis. Beëindig de behandeling zoals klinisch aangewezen. (5.11)

Deze hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is om te gebruiken
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voorschrijfinformatie voor DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE en 
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DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE en TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 
tabletten, 50 mg/300 mg/300 mg voor oraal gebruik -

WAARSCHUWING: EXACERBATIES NA DE BEHANDELING VAN
HEPATITIS B

Zienvolledige voorschrijfinformatie voor een volledige waarschuwing in een doos.

Ernstige acute exacerbaties van het hepatitis B-virus (HBV) zijn gemeld bij met 
HBV geïnfecteerde patiënten die zijn gestopt met anti-HBV-therapie, waaronder 
lamivudine of tenofovirdisoproxilfumaraat, twee componenten van dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. Houd de leverfunctie 
nauwlettend in de gaten bij met HBV geïnfecteerde patiënten die stoppen met 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. Indien van 
toepassing kan het starten van anti-HBV-therapie gerechtvaardigd zijn. (5.1)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK------------------- -------- 
Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten, een combinatie van 
dolutegravir (integrase strand transfer remmer [INSTI]), lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat (beide nucleoside reverse transcriptase remmers), is 
geïndiceerd als een compleet regime voor de behandeling van hiv-1 infectie bij 
volwassenen en pediatrische patiënten die ten minste 40 kg wegen. (1)

-

-

-

Gebruiksbeperkingen:
- Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten alleen worden 

niet aanbevolen bij patiënten met resistentie-geassocieerde 
integrasesubstituties of klinisch vermoede resistentie tegen 
integrasestrengtransferremmer, omdat de dosis dolutegravir in dolutegravir-, 
lamivudine- en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten onvoldoende is in deze 
subpopulaties. Zie de voorschrijfinformatie van dolutegravir. (1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE-----------------------
- Zwangerschapstesten: Voer zwangerschapstesten uit voordat wordt gestart met 

dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten bij 
adolescenten en volwassenen in de vruchtbare leeftijd. (2.1, 5.4)
Testen: Voorafgaand aan of bij het starten van tabletten met dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat, test op HBV-infectie. Voorafgaand 
aan de start en tijdens het gebruik van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten, volgens een klinisch geschikt schema, 
worden bij alle patiënten serumcreatinine, geschatte creatinineklaring, 
urineglucose en urine-eiwit beoordeeld. Beoordeel bij patiënten met chronische 
nierziekte ook serumfosfor. (2.1)
Aanbevolen dosering bij volwassenen en pediatrische patiënten die ten minste 40 kg wegen: één 

tablet per dag. Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. (2.3)

Bij dosering met bepaalde UGT1A- of CYP3A-inductoren is het aanbevolen 
doseringsschema voor dolutegravir 50 mg tweemaal daags. Er moet een 
extra dosis dolutegravir van 50 mg worden ingenomen, met een 
tussenpoos van 12 uur vanaf de tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat. (2.3)
Omdat dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten een 
product met een vaste dosis zijn en de dosis niet kan worden aangepast, worden 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten niet 
aanbevolen bij patiënten die dosisaanpassing nodig hebben, patiënten met een 
creatinineklaring van minder dan 50 ml per minuut, of patiënten met nierziekte 
in het eindstadium die hemodialyse nodig hebben. (2.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES---------------- --------------------
- Bij volwassen proefpersonen: De meest voorkomende bijwerkingen (bij degenen die 

dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat krijgen) zijn slapeloosheid, 
vermoeidheid, hoofdpijn, diarree, huiduitslag, pijn en depressie. (6.1)
Bij pediatrische patiënten: De meest voorkomende bijwerkingen (bij degenen die lamivudine 
krijgen) zijn koorts en hoesten. (6.1)

-

-

Neem contact op met Macleods Pharma USA, Inc. op 1-888-943-3210 of FDA 
op 1-800-FDA-1088 om VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN te melden 
www.fda.gov/medwatch .-

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES------------------ -------
- Zwangerschap: Vermijd het gebruik van dolutegravir-, lamivudine- en 

tenofovirdisoproxilfumaraattabletten vanaf de conceptie tot en met het eerste trimester 
vanwege het risico op neuralebuisdefecten. (2.1, 5.4, 8.1)
Borstvoeding: Borstvoeding wordt niet aanbevolen vanwege de kans op 
overdracht van HIV-1. (8.2)
Reproductieve vrouwen en mannen: Zwangerschapstesten en anticonceptie 
worden aanbevolen bij adolescenten en volwassenen in de vruchtbare 
leeftijd. (8.3)
Pediatrie: Niet aanbevolen voor patiënten die minder dan 40 kg wegen. (8.4) 
Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten worden niet 
aanbevolen bij patiënten met een creatinineklaring van minder dan 50 ml per minuut of 
patiënten met terminale nierziekte die hemodialyse nodig hebben. (8.6)

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN--------------------- 
Tablet: 50 mg dolutegravir, 300 mg lamivudine en 300 mg 
tenofovirdisoproxilfumaraat (3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES------------------ ------------
-

-
-Eerdere overgevoeligheidsreactie op dolutegravir, lamivudine of 

tenofovirdisoproxilfumaraat. (4)
Gelijktijdige toediening met dofetilide. (4)-

Zie 17 voor INFORMATIE VOOR PATINT-COUNSELING en door de FDA goedgekeurde etikettering 
van patiënten.

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

- Overgevoeligheidsreacties gekenmerkt door huiduitslag, constitutioneel
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VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE

WAARSCHUWING: EXACERBATIES NA DE BEHANDELING VAN HEPATITIS B

Ernstige acute exacerbaties van het hepatitis B-virus (HBV) zijn gemeld bij met HBV geïnfecteerde 
patiënten die zijn gestopt met anti-HBV-therapie, waaronder lamivudine of 
tenofovirdisoproxilfumaraat, twee componenten van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. Bij met HBV geïnfecteerde patiënten die stoppen met 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat, moet de leverfunctie gedurende ten minste 
enkele maanden nauwlettend worden gecontroleerd met zowel klinische als laboratoriumfollow-up. 
Indien van toepassing kan het starten van anti-hepatitis B-therapie gerechtvaardigd zijn[zie 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

1 AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

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

Beperking van gebruik:

- Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten alleen worden niet aanbevolen 
bij patiënten met resistentie-geassocieerde integrasesubstituties of klinisch vermoede resistentie 
tegen integrasestrengtransferremmer, omdat de dosis dolutegravir in dolutegravir-, lamivudine- 
en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten onvoldoende is in deze subpopulaties. Zie de volledige 
voorschrijfinformatie voor dolutegravir.

2 DOSERING EN ADMINISTRATIE

2.1 Testen voorafgaand aan de start en tijdens de behandeling met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten

Voer zwangerschapstests uit voordat wordt gestart met tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat bij adolescenten en volwassenen die zwanger kunnen worden[zie Waarschuwingen 
en voorzorgsmaatregelen (5.4), Gebruik bij specifieke populaties (8.1, 8.3)].

Voorafgaand aan of bij het starten van tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat, testpatiënten 
voor infectie met het hepatitis B-virus (HBV)[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

Beoordeel vóór aanvang en tijdens de behandeling met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten het serumcreatinine, de geschatte creatinineklaring, urineglucose en 
urine-eiwit bij alle patiënten. Beoordeel bij patiënten met chronische nierziekte ook serumfosfor. [zie 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)].

2.2 Aanbevolen dosering

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten is een vaste-dosiscombinatie
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product dat 50 mg dolutegravir, 300 mg lamivudine (3TC) en 300 mg tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF) 
bevat. Het aanbevolen doseringsschema van dolutegravir-, lamivudine- en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten bij volwassenen en pediatrische patiënten met een gewicht van ten 
minste 40 kg (88 lbs) is eenmaal daags één tablet oraal met of zonder voedsel.

2.3 Doseringsaanbeveling met bepaalde gelijktijdige geneesmiddelen

De dosis dolutegravir (50 mg) in dolutegravir-, lamivudine- en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten is 
onvoldoende bij gelijktijdige toediening met de in tabel 1 vermelde geneesmiddelen die de 
dolutegravirconcentraties kunnen verlagen; het volgende doseringsschema voor dolutegravir wordt aanbevolen.

Tabel 1. Doseringsaanbevelingen voor dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten met gelijktijdig toegediende medicatie

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel Doseringsaanbeveling:

Er moet een extra dolutegravir-tablet van 50 mg worden 
ingenomen, met een tussenafstand van 12 uur van de dolutegravir-, 
lamivudine- en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten.

Efavirenz, fosamprenavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir, 
carbamazepine of rifampicine

2.4 Niet aanbevolen vanwege gebrek aan dosisaanpassing

Omdat dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten een vaste-
dosiscombinatieformulering zijn en de dosis niet kan worden aangepast, wordt het niet aanbevolen bij 
patiënten die dosisaanpassing nodig hebben, patiënten met een creatinineklaring van minder dan 50 ml 
per minuut, of patiënten met nierfalen in het eindstadium ziekte (ESRD) die hemodialyse vereist[zie Gebruik 
bij specifieke populaties (8.6)].

3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat Tabletten bevatten 50 mg dolutegravir, 
300 mg lamivudine en 300 mg tenofovirdisoproxilfumaraat. De tabletten zijn wit tot gebroken 
wit, capsulevormig, filmomhuld met de inscriptie “F67” aan de ene kant en glad aan de andere 
kant.

4 CONTRA-INDICATIES

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten:
- met eerdere overgevoeligheidsreactie op dolutegravir[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)], 

lamivudine of tenofovirdisoproxilfumaraat.
dofetilide krijgen vanwege de mogelijkheid van verhoogde plasmaconcentraties van dofetilide en het risico op 
ernstige en/of levensbedreigende voorvallen bij gelijktijdig gebruik van dolutegravir[zie 
Geneesmiddelinteracties (7)].

-

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
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5.1 Ernstige acute exacerbatie van hepatitis B bij patiënten met HBV-infectie

Alle patiënten moeten worden getest op de aanwezigheid van chronisch hepatitis B-virus (HBV) vóór of bij het 
starten van tabletten met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat.

Stopzetting van anti-HBV-therapie, waaronder 3TC en TDF, twee componenten van dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat, kan gepaard gaan met ernstige acute exacerbaties van hepatitis B. Met 
HBV geïnfecteerde patiënten die stoppen met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat 
tabletten moeten gedurende ten minste enkele maanden na het stoppen van de behandeling nauwlettend 
worden gecontroleerd met zowel klinische als laboratoriumopvolging. Indien nodig kan hervatting van de 
anti-hepatitis B-therapie gerechtvaardigd zijn.

5.2 Overgevoeligheidsreacties

Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld en werden gekenmerkt door huiduitslag, 
constitutionele bevindingen en soms orgaandisfunctie, waaronder leverbeschadiging. De 
voorvallen werden gemeld bij minder dan 1% van de proefpersonen die dolutegravir kregen 
in klinische fase 3-onderzoeken. Stop onmiddellijk met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten en andere verdachte middelen als zich tekenen of 
symptomen van overgevoeligheidsreacties ontwikkelen (inclusief, maar niet beperkt tot, 
ernstige huiduitslag of huiduitslag die gepaard gaat met koorts, algemene malaise, 
vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn, blaren of vervelling van de huid, blaren of laesies in de 
mond, conjunctivitis, gezichtsoedeem, hepatitis, eosinofilie, angio-oedeem, 
ademhalingsmoeilijkheden). De klinische status, inclusief leveraminotransferasen, moet 
worden gecontroleerd en een passende therapie moet worden gestart.

5.3 Hepatotoxiciteit

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

5.4 Embryo-foetale toxiciteit

Voorlopige gegevens uit een observationeel onderzoek toonden aan dat dolutegravir, een bestanddeel van 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat, gepaard ging met een verhoogd risico op neurale 
buisdefecten bij toediening op het moment van conceptie en in het begin van de zwangerschap.
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Aangezien er weinig begrip is van de gerapporteerde typen neuralebuisdefecten die verband houden met het gebruik 
van dolutegravir en omdat de datum van conceptie mogelijk niet nauwkeurig kan worden bepaald, moet het gebruik van 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten worden vermeden vanaf het moment van conceptie tot 
en met het eerste trimester van zwangerschap[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.1)].

Als er plannen zijn om zwanger te worden of als zwangerschap wordt bevestigd in het eerste trimester terwijl u 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten gebruikt, schakel dan indien mogelijk over op een 
alternatief regime.

Voer zwangerschapstests uit voordat wordt gestart met dolutegravir-, lamivudine- en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten bij adolescenten en volwassenen in de vruchtbare leeftijd om het 
gebruik van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten tijdens het eerste trimester 
van de zwangerschap uit te sluiten[zie Dosering en toediening (2.1)].

Adviseer adolescenten en volwassenen in de vruchtbare leeftijd om consequent effectieve anticonceptie te 
gebruiken[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.1, 8.3)].

5.5 Risico op bijwerkingen of verlies van virologische respons als gevolg van geneesmiddelinteracties

Het gelijktijdig gebruik van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten en andere 
geneesmiddelen kan leiden tot bekende of mogelijk significante geneesmiddelinteracties, waarvan sommige 
kunnen leiden tot[zie Contra-indicaties (4), Geneesmiddelinteracties (7.3)]:

- Verlies van therapeutisch effect van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten en mogelijke ontwikkeling van resistentie.
Mogelijke klinisch significante bijwerkingen door grotere blootstelling aan gelijktijdig toegediende 
geneesmiddelen.

-

Zie Tabel 5 voor stappen om deze mogelijke en bekende significante geneesmiddelinteracties te voorkomen of te 
beheersen, inclusief doseringsaanbevelingen. Overweeg de mogelijkheid van geneesmiddelinteracties 
voorafgaand aan en tijdens de behandeling met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten; gelijktijdige medicatie beoordelen tijdens behandeling met dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten; en controleer op de bijwerkingen die verband houden met 
de gelijktijdige geneesmiddelen.

5.6 Nieuwe of verergerende nierfunctiestoornis

TDF, een bestanddeel van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, wordt 
voornamelijk door de nieren uitgescheiden. Nierinsufficiëntie, waaronder gevallen van acuut nierfalen 
en Fanconi-syndroom (verwonding van de niertubuli met ernstige hypofosfatemie), is gemeld bij het 
gebruik van TDF.[zie Bijwerkingen (6.2)].

Voorafgaand aan en tijdens het gebruik van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat 
tabletten, volgens een klinisch geschikt schema, moet bij alle patiënten serumcreatine, geschatte 
creatineklaring, urineglucose en urine-eiwit worden beoordeeld. Beoordeel bij patiënten met chronische 
nierziekte ook serumfosfor.
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Vermijd tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat bij gelijktijdig of recent gebruik van een 
nefrotoxisch middel (bijv. een hoge dosis of meerdere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's)[
zie Geneesmiddelinteracties (7.3)]. Gevallen van acuut nierfalen na het starten van een hoge dosis of meerdere 
NSAID's zijn gemeld bij HIV-geïnfecteerde patiënten met risicofactoren voor nierdisfunctie die stabiel leken op 
TDF. Sommige patiënten hadden ziekenhuisopname en nierfunctievervangende therapie nodig. Alternatieven 
voor NSAID's moeten, indien nodig, worden overwogen bij patiënten met een risico op nierdisfunctie.

Aanhoudende of verergerende botpijn, pijn in extremiteiten, fracturen en/of spierpijn of -zwakte kunnen 
manifestaties zijn van proximale niertubulopathie en zouden aanleiding moeten geven tot een evaluatie van de 
nierfunctie bij patiënten met een risico op nierdisfunctie.

5.7 Botverlies en mineralisatiedefecten

Bot mineraal dichtheid: In klinische onderzoeken bij met HIV-1 geïnfecteerde volwassenen werd TDF, een 
bestanddeel van dolutegravir-, lamivudine- en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, in verband gebracht met iets 
grotere verlagingen van de botmineraaldichtheid (BMD) en verhogingen van biochemische markers van 
botmetabolisme, wat wijst op een verhoogde botturnover ten opzichte van comparatoren. De serumspiegels van 
parathyroïdhormoon en 1,25 vitamine D-spiegels waren ook hoger bij proefpersonen die TDF kregen.

Klinische onderzoeken ter evaluatie van TDF bij pediatrische proefpersonen werden uitgevoerd. Onder normale omstandigheden 

neemt de BMD snel toe bij pediatrische patiënten. Bij met HIV-1 geïnfecteerde proefpersonen in de leeftijd van 2 jaar tot jonger 

dan 18 jaar waren de boteffecten vergelijkbaar met die waargenomen bij volwassen proefpersonen en wijzen op een verhoogde 

botturnover. De toename van de totale lichaams-BMD was minder bij de met TDF behandelde met hiv-1 geïnfecteerde 

pediatrische proefpersonen in vergelijking met de controlegroepen. Vergelijkbare trends werden waargenomen bij met HBV 

geïnfecteerde proefpersonen van 12 jaar tot jonger dan 18 jaar. In alle pediatrische onderzoeken werd de normale skeletgroei 

(lengte) niet beïnvloed tijdens de duur van de klinische onderzoeken.

De effecten van TDF-geassocieerde veranderingen in BMD en biochemische markers op de botgezondheid op lange 
termijn en toekomstig fractuurrisico bij volwassenen en pediatrische proefpersonen van 2 jaar en ouder zijn niet bekend. 
Het langetermijneffect van de onderste wervelkolom en de totale lichaams-BMD op de skeletgroei bij pediatrische 
patiënten, en in het bijzonder de effecten van langdurige blootstelling bij jongere kinderen, is niet bekend.

Hoewel het effect van suppletie met calcium en vitamine D niet is onderzocht, kan een dergelijke 
suppletie gunstig zijn voor alle patiënten. Als botafwijkingen worden vermoed, moet passend overleg 
worden ingewonnen. Beoordeling van de BMD moet worden overwogen bij volwassen en pediatrische 
patiënten met een voorgeschiedenis van pathologische botbreuken of andere risicofactoren voor 
osteoporose of botverlies. Als botafwijkingen worden vermoed, moet passend overleg worden 
ingewonnen.

Mineralisatiedefecten: Gevallen van osteomalacie geassocieerd met proximale niertubulopathie, 
gemanifesteerd als botpijn of pijn in extremiteiten en die kunnen bijdragen aan fracturen, zijn 
gemeld in verband met het gebruik van TDF[zie Bijwerkingen (6.2)]. Artralgie en spierpijn of 
spierzwakte zijn ook gemeld in gevallen van proximale niertubulopathie. Hypofosfatemie en 
osteomalacie secundair aan proximale niertubulopathie zouden moeten zijn
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overwogen bij patiënten met een risico op nierdisfunctie die aanhoudende of verergerende bot- of 
spiersymptomen vertonen terwijl ze TDF-bevattende producten krijgen[zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.6)].

5.8 Immuunreconstitutiesyndroom

Immuunreconstitutiesyndroom is gemeld bij patiënten die werden behandeld met antiretrovirale 
combinatietherapie, waaronder tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat. 
Tijdens de beginfase van antiretrovirale combinatiebehandeling kunnen patiënten bij wie het 
immuunsysteem reageert, een ontstekingsreactie ontwikkelen op indolente of resterende 
opportunistische infecties (zoalsMycobacterium aviuminfectie, cytomegalovirus,Pneumocystis jirovecii 
longontsteking [PCP] of tuberculose), die verdere evaluatie en behandeling noodzakelijk kan maken.

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

5.9 Melkzuuracidose en ernstige hepatomegalie met steatose

Lactaatacidose en ernstige hepatomegalie met steatose, waaronder gevallen met fatale afloop, zijn gemeld 
bij het gebruik van nucleoside-analogen, waaronder 3TC en TDF, twee componenten van dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, alleen of in combinatie met andere antiretrovirale 
middelen. De behandeling met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten moet 
worden onderbroken bij elke patiënt die klinische of laboratoriumbevindingen ontwikkelt die wijzen op 
lactaatacidose of uitgesproken hepatotoxiciteit (waaronder mogelijk hepatomegalie en steatose, zelfs bij 
afwezigheid van duidelijke transaminaseverhogingen).

5.10 Risico op leverdecompensatie bij gebruik met op interferon en ribavirine gebaseerde 
regimes

Patiënten die interferon alfa krijgen met of zonder ribavirine en 3TC, een bestanddeel van 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat, moeten nauwlettend worden gecontroleerd 
op met de behandeling samenhangende toxiciteiten, met name leverdecompensatie. Zie volledige 
voorschrijfinformatie voor 3TC. Stopzetting van de tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat moet als medisch passend worden overwogen. Dosisverlaging of 
stopzetting van interferon alfa, ribavirine of beide moet ook worden overwogen als verergering van 
klinische toxiciteiten wordt waargenomen, waaronder leverdecompensatie (bijv. Child Pugh groter 
dan 6). Zie de volledige voorschrijfinformatie voor interferon en ribavirine.

5.11 Pancreatitis

Bij pediatrische patiënten met een voorgeschiedenis van eerdere blootstelling aan antiretrovirale nucleoside, een 
voorgeschiedenis van pancreatitis of andere significante risicofactoren voor de ontwikkeling van pancreatitis, 
dient 3TC, een bestanddeel van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, met 
voorzichtigheid te worden gebruikt. Behandeling met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten moet onmiddellijk worden stopgezet als zich klinische tekenen, symptomen 
of laboratoriumafwijkingen voordoen die wijzen op pancreatitis[zie Bijwerkingen (6.1)].
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6 ONGEWENSTE REACTIES

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

-
-
-
-
-
-

Exacerbatie van hepatitis B[zie Boxed waarschuwing, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)]. 

Overgevoeligheidsreacties[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

Nieuw begin of verergering van nierinsufficiëntie[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)]. 
Botverlies en mineralisatiedefecten[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)]. 
Immuunreconstitutiesyndroom[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.8)].
Melkzuuracidose en ernstige hepatomegalie met steatose[zie Boxed waarschuwing, waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5. 9)].
Leverdecompensatie bij patiënten met gelijktijdige infectie met hiv-1 en hepatitis C[zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.10)].
Pancreatitis[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.11)].

-

-

6.1 Ervaring met klinische proeven

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die worden waargenomen in 

de klinische onderzoeken van een geneesmiddel niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander 

geneesmiddel en komen mogelijk niet overeen met de percentages die in de klinische praktijk worden waargenomen.

dolutegravir, lamivudine, tenofovirdisoproxilfumaraat

Behandelingsnaïeve proefpersonen: In SINGLE werden 833 volwassen proefpersonen gerandomiseerd en kregen 
ze ten minste één dosis van ofwel dolutegravir 50 mg met een vaste dosis abacavirsulfaat en lamivudine eenmaal 
daags of een vaste dosis efavirenz/emtricitabine/tenofovirdisoproxilfumaraat eenmaal daags (studiebehandeling 
was geblindeerd gedurende de week 96 en open-label van week 96 tot en met week 144). Na 144 weken was het 
aantal bijwerkingen dat leidde tot stopzetting 4% bij proefpersonen die eenmaal daags 50 mg dolutegravir + vaste 
dosis abacavirsulfaat en lamivudine kregen en 14% bij proefpersonen die eenmaal daags een vaste dosis 
efavirenz/emtricitabine/tenofovirdisoproxilfumaraat kregen.

Tijdens de behandeling optredende bijwerkingen (AR's) van matige tot ernstige intensiteit, waargenomen bij ten minste 2% van 
de proefpersonen in beide behandelingsarmen van SINGLE, worden weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Tijdens de behandeling optredende bijwerkingen van ten minste matige intensiteit (graad 2 tot 4) en 
frequentie van ten minste 2% bij niet eerder behandelde proefpersonen in SINGLE-onderzoek (analyse van week 
144)

Systeem/orgaanklasse/voorkeur
Termijn

dolutegravir 50 mg+Abacavir
Sulfaat en Lamivudine

Een keer per dag

(n=414)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir
Disoproxilfumaraat

Een keer per dag

(n = 419)
psychiatrisch
Slapeloosheid

Depressie
Abnormale dromen

3%
1%

<1%

3%
2%
2%

Zenuwstelsel
Duizeligheid <1% 5%

Bladzijde9van51



Hoofdpijn 2% 2%
gastro-intestinaal
Misselijkheid

Diarree
<1%
<1%

3%
2%

Algemene aandoeningen

Vermoeidheid 2% 2%
Huid en onderhuids weefsel 
Uitslaga <1% 6%
Oor en labyrint
Hoogtevrees 0 2%
aOmvat gepoolde termen: huiduitslag, gegeneraliseerde huiduitslag, maculaire huiduitslag, maculopapuleuze huiduitslag, jeukende huiduitslag en medicijnuitbarsting.

Daarnaast werd slapeloosheid van graad 1 gemeld door 7% en 4% van de proefpersonen die respectievelijk dolutegravir en 

efavirenz, emtricitabine en tenofovirdisoproxilfumaraat in een vaste dosis kregen. Deze gebeurtenissen waren niet beperkend 

voor de behandeling.

Door behandeling ervaren, Integrase Strand Transfer Inhibitor-naïeve proefpersonen:In een internationale, multicenter, 
dubbelblinde studie (ING111762, SAILING) werden 719 met hiv-1 geïnfecteerde, eerder met antiretrovirale middelen 
behandelde volwassenen gerandomiseerd en kregen ofwel dolutegravir 50 mg eenmaal daags of raltegravir 400 mg 
tweemaal daags met een door de onderzoeker geselecteerd achtergrondregime bestaande uit maximaal 2 middelen, 
waarvan ten minste één volledig actief middel. Na 48 weken waren de frequenties van bijwerkingen die leidden tot 
stopzetting 3% bij proefpersonen die dolutegravir 50 mg eenmaal daags + achtergrondbehandeling kregen en 4% bij 
proefpersonen die raltegravir 400 mg tweemaal daags + achtergrondbehandeling kregen.

De enige tijdens de behandeling optredende AR van matige tot ernstige intensiteit met een frequentie van ten minste 2% 
in beide behandelingsgroepen was diarree, 2% (6 van 354) bij proefpersonen die dolutegravir 50 mg eenmaal daags + 
achtergrondbehandeling kregen en 1% (5 van 361) bij proefpersonen die raltegravir 400 mg tweemaal daags + 
achtergrondbehandeling kregen.

Minder vaak voorkomende bijwerkingen waargenomen in niet eerder behandelde en door behandeling ervaren 
onderzoeken: De volgende AR's kwamen voor bij minder dan 2% van de nog niet eerder behandelde of eerder 
behandelde proefpersonen die dolutegravir in een combinatiebehandeling kregen in één onderzoek. Deze 
gebeurtenissen zijn opgenomen vanwege hun ernst en beoordeling van een mogelijk causaal verband.

Maagdarmstelselaandoeningen : Buikpijn, buikpijn, winderigheid, pijn in de bovenbuik, 
braken.

Lever- en galaandoeningen : Hepatitis.

Musculoskeletale aandoeningen : Myositis.

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

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

Nier- en urinewegaandoeningen : Nierfunctiestoornis.

Bladzijde10van51



Huid- en onderhuidaandoeningen : Jeuk.

Laboratoriumafwijkingen:Behandelingsnaïeve proefpersonen: Geselecteerde laboratoriumafwijkingen (graad 2 tot 4) met een 

verslechterende graad ten opzichte van de uitgangswaarde en die de toxiciteit van de slechtste graad vertegenwoordigen bij ten minste 

2% van de proefpersonen in SINGLE worden weergegeven in Tabel 3. De gemiddelde verandering ten opzichte van de uitgangswaarde 

waargenomen voor geselecteerde lipidewaarden wordt weergegeven in tabel 4.

Tabel 3. Geselecteerde laboratoriumafwijkingen (graad 2 tot 4) bij behandelingsnaïeve proefpersonen in 
SINGLE Trial (analyse van week 144)

Laboratoriumparameter:
Voorkeurstermijn

dolutegravir 50 mg+Abacavir
Sulfaat en Lamivudine

Een keer per dag

(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabine/
Tenofovirdisoproxilfumaraat

Een keer per dag

(n = 419)
ALT
Graad 2 (>2,5 tot 5,0 x ULN) 
Graad 3 tot 4 (>5,0 x ULN)

3%
1%

5%
<1%

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

3%
1%

4%
3%

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

<1%
<1%

<1%
<1%

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

5%
7%

3%
8%

hyperglykemie
Graad 2 (126 tot 250 mg/dL) 
Graad 3 (>250 mg/dL)

9%
2%

6%
<1%

lipase
Graad 2 (>1,5 tot 3,0 x ULN) 
Graad 3 tot 4 (>3,0 x ULN)

11%
5%

11%
4%

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

4%
3%

5%
3%

ULN = Bovengrens van normaal

Tabel 4. Gemiddelde verandering ten opzichte van baseline in nuchtere lipidenwaarden bij niet eerder behandelde 
proefpersonen in SINGLE Trial (analyse van week 144a)

dolutegravir 50 mg+Abacavir
en Lamivudine

Een keer per dag

(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir
Disoproxilfumaraat

Een keer per dag

(n = 419)

Laboratoriumparameter:
Voorkeurstermijn

Cholesterol (mg/dL) 24.0 26,7
HDL-cholesterol (mg/dL) 5.4 7.2
LDL-cholesterol (mg/dL) 16.0 14.6
Triglyceriden (mg/dL) 13.6 31.9
aProefpersonen die bij aanvang lipidenverlagende middelen gebruikten, werden uitgesloten van deze analyses (19 
proefpersonen in elke arm in SINGLE: dolutegravir + vaste dosis abacavirsulfaat en lamivudine n = 30 en vaste dosis efavirenz/
emtricitabine/tenofovirdisoproxilfumaraat n = 27). Vierennegentig proefpersonen begonnen na de baseline met een 
lipidenverlagend middel; hun laatste nuchtere waarden tijdens de behandeling (vóór de start van het middel) werden gebruikt, 
ongeacht of ze met het middel stopten (dolutegravir + vaste dosis abacavirsulfaat en lamivudine n = 36 en vaste dosis efavirenz/
emtricitabine/tenofovirdisoproxilfumaraat n = 36) .
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Door behandeling ervaren, Integrase Strand Transfer-remmer-naïeve proefpersonen: Laboratoriumafwijkingen die werden 

waargenomen bij SAILING waren over het algemeen vergelijkbaar met de waarnemingen die werden waargenomen in de niet 

eerder behandelde onderzoeken.

Hepatitis B en/of Hepatitis C Virus Co-infectie: In fase 3-onderzoeken mochten 
proefpersonen met een gelijktijdige infectie met het hepatitis B- en/of C-virus zich 
inschrijven, op voorwaarde dat de leverchemietests bij aanvang niet hoger waren dan 5 keer 
de bovengrens van normaal. Over het algemeen was het veiligheidsprofiel bij proefpersonen 
met gelijktijdige infectie met hepatitis B- en/of C-virus vergelijkbaar met dat waargenomen 
bij proefpersonen zonder gelijktijdige infectie met hepatitis B of C, hoewel de percentages 
ASAT- en ALAT-afwijkingen hoger waren in de subgroep met hepatitis B. en/of C-virus co-
infectie voor alle behandelingsgroepen. Graad 2 tot 4 ALAT-afwijkingen bij gelijktijdig 
geïnfecteerde hepatitis B en/of C in vergelijking met personen met een mono-infectie met 
HIV die dolutegravir kregen, werden waargenomen bij 18% versus 3% bij de eenmaal daagse 
dosis van 50 mg.[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].

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

Ervaring met klinische onderzoeken bij pediatrische proefpersonen:IMPAACT Pl093 is een lopend multicenter, open-
label, niet-vergelijkend onderzoek bij ongeveer 160 met hiv-1 geïnfecteerde pediatrische proefpersonen in de leeftijd van 
4 weken tot jonger dan 18 jaar, van wie 46 eerder behandelde, INSTI-naïeve proefpersonen in de leeftijd van 6 tot jonger 
dan 18 jaar. 18 jaar zijn ingeschreven[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.4), Klinische studies (14.2)].

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

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

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

vergelijkbaar met die waargenomen bij volwassenen.

3TC

Pancreatitis: Pancreatitis, die in sommige gevallen fataal was, is waargenomen bij pediatrische patiënten die 
eerder met antiretrovirale nucleoside zijn behandeld en die 3TC alleen of in combinatie met andere antiretrovirale 
middelen kregen. In een open-label dosis-escalatie-onderzoek (NUCA2002) ontwikkelden 14 proefpersonen (14%) 
pancreatitis terwijl ze monotherapie met 3TC kregen. Drie van deze proefpersonen stierven aan complicaties van 
pancreatitis. In een tweede open-label studie (NUCA2005), 12 proefpersonen (18%)
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pancreatitis ontwikkeld. In Trial ACTG300 werd pancreatitis niet waargenomen bij 236 proefpersonen die waren 
gerandomiseerd naar 3TC plus zidovudine. Pancreatitis werd waargenomen bij 1 proefpersoon in dit onderzoek 
die open-label 3TC kreeg in combinatie met zidovudine en ritonavir na stopzetting van de monotherapie met 
didanosine[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.8)].

TDF

Bijwerkingen uit klinische onderzoeken Ervaring bij met HIV-1 geïnfecteerde volwassenen: Meer dan 12.000 
proefpersonen zijn behandeld met TDF alleen of in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen gedurende 
een periode van 28 dagen tot 215 weken in klinische onderzoeken en programma's voor uitgebreide toegang. In 
klinische onderzoeken hebben meer dan 1.500 proefpersonen eenmaal daags 300 mg TDF gekregen; meer dan 11.000 
proefpersonen hebben TDF ontvangen in programma's voor uitgebreide toegang.

De meest voorkomende bijwerkingen (incidentie groter dan of gelijk aan 10%, graad 2 tot 4) die zijn 
geïdentificeerd in een van de 3 grote gecontroleerde klinische onderzoeken, zijn huiduitslag, diarree, hoofdpijn, 
pijn, depressie, asthenie en misselijkheid.

Veranderingen in botmineraaldichtheid:Bij met HIV-1 geïnfecteerde volwassen proefpersonen in onderzoek 903 was er een significant grotere 

gemiddelde procentuele afname vanaf baseline in BMD bij de lumbale wervelkolom bij proefpersonen die TDF + 3TC + efavirenz kregen (-2,2% ± 3,9) 

vergeleken met proefpersonen die stavudine + 3TC + kregen efavirenz (-1,0% ± 4,6) tot en met 144 weken. Veranderingen in BMD in de heup waren 

vergelijkbaar tussen de twee behandelingsgroepen (-2,8% ± 3,5 in de TDF versus -2,4% ± 4,5 in de stavudine-groep). In beide groepen trad het 

grootste deel van de afname in BMD op in de eerste 24 tot 48 weken van het onderzoek en deze afname hield aan tot en met week 144. 

Achtentwintig procent van de met TDF behandelde proefpersonen versus 21% van de met stavudine behandelde proefpersonen verloor ten minste 

5% van de BMD in de wervelkolom of 7% van de BMD in de heup. Klinisch relevante fracturen (exclusief vingers en tenen) werden gemeld bij 4 

proefpersonen in de TDF-groep en 6 proefpersonen in de stavudine-groep. Daarnaast waren er significante toenames in biochemische markers van 

botmetabolisme (serumbotspecifieke alkalische fosfatase, serumosteocalcine, serum C-telopeptide en urinaire N-telopeptide) en hogere 

serumspiegels van parathyroïdhormoon en 1,25 vitamine D-spiegels in de TDF-groep ten opzichte van de stavudine-groep; met uitzondering van 

botspecifieke alkalische fosfatase resulteerden deze veranderingen echter in waarden die binnen het normale bereik bleven 25 Vitamine D-spiegels 

in de TDF-groep ten opzichte van de stavudine-groep; met uitzondering van botspecifieke alkalische fosfatase resulteerden deze veranderingen 

echter in waarden die binnen het normale bereik bleven 25 Vitamine D-spiegels in de TDF-groep ten opzichte van de stavudine-groep; met 

uitzondering van botspecifieke alkalische fosfatase resulteerden deze veranderingen echter in waarden die binnen het normale bereik bleven[zie 

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)].

6.2 Postmarketingervaring

Naast bijwerkingen die in klinische onderzoeken zijn gemeld, zijn de volgende bijwerkingen vastgesteld tijdens 
postmarketinggebruik voor elk van de afzonderlijke componenten van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld door een populatie van 
onbekende omvang, is het niet altijd mogelijk om een   betrouwbare schatting van de frequentie ervan of een 
oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

dolutegravir

Lever- en galaandoeningen:acuut leverfalen, hepatotoxiciteit

onderzoeken:gewicht verhoogd
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Musculoskeletaal: artralgie, spierpijn

Psychiatrisch:ongerustheid

3TC

Lichaam als geheel: herverdeling/ophoping van lichaamsvet

Endocrien en metabool: hyperglykemie

Algemeen: zwakheid

Hemic en lymfatisch: bloedarmoede (inclusief aplasie van zuivere rode bloedcellen en ernstige anemieën die voortschrijden tijdens de 

therapie)

Lever en pancreas: lactaatacidose en leversteatose[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)], 
exacerbaties van hepatitis B . na de behandeling[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)]

overgevoeligheid: anafylaxie, urticaria

Musculoskeletaal: spierzwakte, CPK-verhoging, rabdomyolyse

Huid: alopecia, pruritus

TDF

Immuunsysteemaandoeningen: allergische reactie, inclusief angio-oedeem

Metabolisme en voedingsstoornissen: lactaatacidose, hypokaliëmie, hypofosfatemie

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: dyspnoe

Maagdarmstelselaandoeningen: pancreatitis, verhoogd amylase, buikpijn

Lever- en galaandoeningen: leversteatose, hepatitis, verhoogde leverenzymen (meestal 
AST, ALT-gamma GT)

Huid- en onderhuidaandoeningen: uitslag

Musculoskeletale en bindweefselaandoeningen: rabdomyolyse, osteomalacie (gemanifesteerd 
als botpijn en die kan bijdragen aan fracturen), spierzwakte, myopathie

Nier- en urinewegaandoeningen: acuut nierfalen, nierfalen, acute tubulaire necrose, Fanconi-
syndroom, proximale niertubulopathie, interstitiële nefritis (inclusief acute gevallen), nefrogene 
diabetes insipidus, nierinsufficiëntie, verhoogd creatinine, proteïnurie, polyurie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden: asthenie
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De volgende bijwerkingen, vermeld onder de kopjes van het lichaamssysteem hierboven, kunnen 
optreden als gevolg van proximale niertubulopathie: rabdomyolyse, osteomalacie, hypokaliëmie, 
spierzwakte, myopathie, hypofosfatemie

7 DRUG-INTERACTIES

7.1 Effect van dolutegravir, 3TC of TDF op de farmacokinetiek van andere middelen

dolutegravir:

In vitro remde dolutegravir de renale organische kationtransporters, OCT2 (IC50= 1,93 microM) en 
multidrug en toxine extrusietransporter (MATE)l (IC50= 6,34 microM). In vivo remt dolutegravir de 
tubulaire secretie van creatinine door OCT2 en mogelijk MATEl te remmen. Dolutegravir kan de 
plasmaconcentraties verhogen van geneesmiddelen die via OCT2 of MATE1 worden geëlimineerd 
(dofetilide en metformine, tabel 5)[zie Contra-indicaties (4), Geneesmiddelinteracties (7.3)].

In vitro remde dolutegravir de basolaterale renale transporteiwitten, organische 
aniontransporteiwitten (OAT)1 (IC50= 2,12 microM) en OAT3 (IC50= 1,97 microM). In vivo veranderde 
dolutegravir echter niet de plasmaconcentraties van tenofovir of para-aminohippuraat, substraten van 
OAT1 en OAT3.

In vitro remde dolutegravir niet (IC50groter dan 50 microM) het volgende: cytochroom P450 
(CYP)1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2Cl9, CYP2D6, CYP3A, uridinedifosfaat (UDP)-
glucuronosyltransferase 1A1 (UGTlAl), gp), borstkankerresistentie-eiwit (BCRP), 
galzoutexportpomp (BSEP), organisch aniontransporter-polypeptide (OATP)1B1, OATP1B3, OCT1, 
multidrug-resistentie-eiwit (MRP)2 of MRP4. In vitro induceerde dolutegravir geen CYP1A2, 
CYP2B6 of CYP3A4. Op basis van deze gegevens en de resultaten van onderzoeken naar 
geneesmiddeleninteracties wordt niet verwacht dat dolutegravir de farmacokinetiek beïnvloedt 
van geneesmiddelen die substraten zijn van deze enzymen of transporteiwitten.

7.2 Effect van andere middelen op de farmacokinetiek van dolutegravir, 3TC of TDF

dolutegravir:

Dolutegravir wordt gemetaboliseerd door UGT1A1 met enige bijdrage van CYP3A. Dolutegravir is in vitro 
ook een substraat van UGT1A3, UGT1A9, BCRP en P-gp. Geneesmiddelen die deze enzymen en 
transporteiwitten induceren, kunnen de plasmaconcentratie van dolutegravir verlagen en het 
therapeutische effect van dolutegravir verminderen.

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

Etravirine verlaagde de plasmaconcentraties van dolutegravir significant, maar het effect van etravirine 
werd verzacht door gelijktijdige toediening van lopinavir/ritonavir of darunavir/ritonavir en zal naar 
verwachting worden verzacht door atazanavir/ritonavir (tabel 5)[zie Geneesmiddelinteracties (7.3), Klinische 
Farmacologie (12.3)].
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In vitro was dolutegravir geen substraat van OATP1B1 of OATP1B3.

7.3 Significante geneesmiddelinteracties voor dolutegravir, 3TC of TDF

Er zijn geen onderzoeken naar geneesmiddelinteracties uitgevoerd met dolutegravir-, lamivudine- en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten in een vaste dosis.

dolutegravir:

Tabel 5 geeft klinische aanbevelingen als gevolg van geneesmiddelinteracties met dolutegravir. Deze 
aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoeken naar geneesmiddelinteracties of voorspelde interacties 
vanwege de verwachte omvang van de interactie en het potentieel voor ernstige bijwerkingen of verlies van 
werkzaamheid.[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

Tabel 5. Vastgestelde en andere potentieel significante geneesmiddelinteracties voor dolutegravir: wijzigingen in 
de dosis of het regime kunnen worden aanbevolen op basis van onderzoeken naar geneesmiddelinteracties of 
voorspelde interacties

Gelijktijdig geneesmiddel

Klas:
Naam geneesmiddel

Effect op de concentratie van
dolutegravir en/of
Gelijktijdig geneesmiddel

Klinische opmerking

HIV-1 antivirale middelen
Niet-nucleoside omgekeerd
transcriptaseremmer: 
Etravirinea

↓Dolutegravir Het gebruik van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten met 
etravirine zonder gelijktijdige toediening van 
atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir of 
lopinavir/ritonavir wordt niet aanbevolen.

Niet-nucleoside omgekeerd
transcriptaseremmer: 
Efavirenza

↓Dolutegravir Er moet een extra dosis dolutegravir van 50 mg 
worden ingenomen, met een tussenpoos van 12 
uur tussen de tabletten dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat.[zie Dosering en 
toediening (2.3)].

Niet-nucleoside omgekeerd
transcriptaseremmer: 
Nevirapine

↓Dolutegravir Vermijd gelijktijdige toediening met 
dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten 
omdat er onvoldoende gegevens zijn om 
doseringsaanbevelingen te doen.

Proteaseremmer:
Fosamprenavir/ritonavira

Tipranavir/ritonavira

↓Dolutegravir Er moet een extra dosis dolutegravir van 50 mg 
worden ingenomen, met een tussenpoos van 12 
uur tussen de tabletten dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat.[zie Dosering en 
toediening (2.3)].

Andere agenten
Dofetilide -Dofetilide Gelijktijdige toediening is gecontra-indiceerd 

met tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat[zien
Contra-indicaties (4).]

Carbamazepinea ↓Dolutegravir Er moet een extra dosis dolutegravir van 50 mg 
worden ingenomen, met een tussenpoos van 12 
uur tussen de tabletten dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat.[zie Dosering en 
toediening (2.3)].

Oxcarbazepine ↓Dolutegravir Vermijd gelijktijdige toediening met dolutegravir,
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fenytoïne
fenobarbital
Sint-janskruid(Hypericum 
perforatum)

lamivudine,
fumaraat
niet voldoende

aanbevelingen.

en tenofovi
tabletten omdat

gegevens om te maken

disoproxil
er zijn

doseren

Medicijnen die polyvalente kationen 
bevatten (bijv. Mg of Al):
Kation-bevattende antacidaaof 
laxeermiddelen
Sucralfaat
gebufferde medicijnen

↓Dolutegravir Dien dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten 2 uur 
vóór of 6 uur na inname van medicijnen die 
polyvalente kationen bevatten, toe.

Orale calcium- of ijzersupplementen, 
inclusief multivitaminen
met calcium of ijzera

↓Dolutegravir Dien dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten 2 uur 
vóór of 6 uur na inname van calcium- of 
ijzerbevattende supplementen toe. Als 
alternatief kunnen dolutegravir en 
supplementen die calcium of ijzer bevatten, 
samen met voedsel worden ingenomen.

Metformine ↑Metformine Raadpleeg de voorschrijfinformatie van 
metformine voor het beoordelen van de 
voordelen en risico's van gelijktijdig gebruik van 
DOVATO en metformine.

rifampicijna ↓Dolutegravir Er moet een extra dosis dolutegravir van 50 mg 
worden ingenomen, met een tussenpoos van 12 
uur tussen de tabletten dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat.[zie Dosering en 
toediening (2.3)].

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

TDF:

Tabel 6 geeft een lijst van vastgestelde of klinisch significante geneesmiddelinteracties. De beschreven 
geneesmiddelinteracties zijn gebaseerd op onderzoeken die zijn uitgevoerd met TDF[zie Klinische Farmacologie 
(12.3)].

Tabel 6. Vastgesteld en significantaGeneesmiddelinteracties voor TDF: wijziging in dosis of regime kan 
worden aanbevolen op basis van onderzoeken naar geneesmiddelinteractie

Gelijktijdig geneesmiddel

Klasse: Naam geneesmiddel

Effect op
Concentratieb

Klinische opmerking

NRTI:
didanosine

didanosine Patiënten die TDF, een bestanddeel van dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, en 
didanosine krijgen, moeten nauwlettend worden gecontroleerd 
op didanosine-gerelateerde bijwerkingen. Stop met didanosine 
bij patiënten die didanosine-gerelateerde bijwerkingen 
ontwikkelen. Hogere didanosineconcentraties kunnen 
didanosinegerelateerde bijwerkingen versterken, waaronder 
pancreatitis en neuropathie. Onderdrukking van het aantal 
CD4+-cellen is waargenomen bij patiënten die TDF kregen met 
400 mg didanosine per dag.

Bij patiënten die meer dan 60 kg wegen, de dosis didanosine 
verlagen tot 250 mg bij gelijktijdige toediening
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met TDF. Bij patiënten die minder dan 60 kg wegen, de dosis 
didanosine verlagen tot 200 mg bij gelijktijdige toediening met 
TDF. Bij gelijktijdige toediening kunnen 
tenofovirdisoproxilfumaraat en Videx®- EC mag op nuchtere 
maag of bij een lichte maaltijd worden ingenomen (minder dan 
400 kcal, 20% vet).

HIV-1 protease
remmers:

atazanavir Bij gelijktijdige toediening met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, moet atazanavir 300 mg 
worden gegeven met ritonavir 100 mg.atazanavir

lopinavir/ritonavir
atazanavir/ritonavir

darunavir/ritonavir

tenofovir Monitor patiënten die dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten gelijktijdig met 
lopinavir/ritonavir, ritonavir-geboost atazanavir of 
ritonavir-geboost darunavir krijgen op TDF-geassocieerde 
bijwerkingen. Stop de tabletten dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat bij patiënten die TDF-
gerelateerde bijwerkingen ontwikkelen.

Hepatitis C antiviraal
agenten:
sofosbuvir/velpatasvir
sofosbuvir/velpatasvir/
voxilaprevir

tenofovir Monitor patiënten die dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten gelijktijdig met 
EPCLUSA krijgen®(sofosbuvir/velpatasvir) of VOSEVI®

(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) voor 
bijwerkingen geassocieerd met TDF.

ledipasvir/sofosbuvir Monitor patiënten die dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten gelijktijdig met 
HARVONI krijgen®(ledipasvir/sofosbuvir) zonder een 
combinatie van hiv-1-proteaseremmer/ritonavir of een 
combinatie van hiv-1-proteaseremmer/cobicistat voor 
bijwerkingen die verband houden met TDF. Bij patiënten die 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat 
gelijktijdig met HARVONI krijgen®en een hiv-1-
proteaseremmer/ritonavir of een hiv-1-protease
combinatie van remmer/cobicistat, overweeg dan een alternatieve 
HCV- of antiretrovirale therapie, aangezien de veiligheid van 
verhoogde tenofovirconcentraties in deze setting niet is vastgesteld. 
Als gelijktijdige toediening noodzakelijk is, moet u controleren op 
bijwerkingen die verband houden met TDF.

a. Deze tafel is niet all-inclusive.
b. ↑=Verhogen, ↓=Verlagen

Geneesmiddelen die de nierfunctie beïnvloeden:

Tenofovir wordt voornamelijk uitgescheiden door de nieren[zie Klinische Farmacologie (12.3)]. Gelijktijdige 
toediening van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten met geneesmiddelen die worden 
geëlimineerd door actieve tubulaire secretie, kan de serumconcentraties van tenofovir en/of gelijktijdig 
toegediend geneesmiddel verhogen. Enkele voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aciclovir, cidofovir, 
ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir, aminoglycosiden (bijv. gentamicine) en hoge doses of meerdere NSAID's[zie 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)]. Geneesmiddelen die de nierfunctie verminderen
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functie kan de concentratie van tenofovir verhogen.

Dien dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten niet toe met 
HEPSERA (adefovirdipivoxil).

Geneesmiddelen die organische kationtransporters remmen:

3TC, een bestanddeel van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, wordt voornamelijk 
via de urine uitgescheiden door actieve organische kationische secretie. Er moet rekening worden gehouden met 
de mogelijkheid van interacties met andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen, met name wanneer hun 
belangrijkste eliminatieroute actieve renale secretie is via het organische kationische transportsysteem (bijv. 
trimethoprim).[zie Klinische Farmacologie (12.3)]. Er zijn geen gegevens beschikbaar over interacties met andere 
geneesmiddelen die een nierklaringsmechanisme hebben dat vergelijkbaar is met dat van 3TC.

Sorbitol:

Gelijktijdige toediening van enkelvoudige doses lamivudine en sorbitol resulteerde in een dosisafhankelijke 
verlaging van 3TC van sorbitol. Vermijd indien mogelijk het gebruik van sorbitolbevattende geneesmiddelen met 
3TC[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

7.4 Geneesmiddelen zonder klinisch significante interacties met dolutegravir

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

Darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, rilpivirine, tenofovir, boceprevir, daclatasvir, 
prednison, rifabutine en omeprazol hadden geen klinisch significant effect op de 
farmacokinetiek van dolutegravir.

8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap

Risico Samenvatting

Voorlopige gegevens uit een observationeel onderzoek hebben een mogelijk verhoogd risico op 
neuralebuisdefecten aangetoond wanneer dolutegravir, een bestanddeel van dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat, wordt toegediend op het moment van conceptie in vergelijking met 
niet-dolutegravir-bevattende antiretrovirale regimes. Aangezien defecten in verband met sluiting van 
de neurale buis optreden vanaf de conceptie tot de eerste 6 weken van de zwangerschap, lopen 
embryo's die vanaf het moment van conceptie tot en met de eerste 6 weken van de zwangerschap zijn 
blootgesteld aan dolutegravir een potentieel risico. Daarnaast kunnen 2 van de 4 geboorteafwijkingen 
(encefalocele en iniencefalie), die zijn waargenomen bij gebruik van dolutegravir, hoewel vaak neurale 
buisdefecten worden genoemd, optreden na sluiting van de neurale buis, waarvan de periode later 
dan 6 weken kan zijn. zwangerschap, maar binnen het eerste trimester.
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tijdens het gebruik van dolutegravir en omdat de datum van conceptie mogelijk niet nauwkeurig kan worden 
bepaald, moet het gebruik van dolutegravir tijdens het eerste trimester van de zwangerschap worden vermeden. 
Er zijn geen neurale buisdefecten gemeld bij zuigelingen van moeders die na het eerste trimester van de 
zwangerschap met dolutegravir zijn begonnen(zie gegevens).

Als er plannen zijn om zwanger te worden of als zwangerschap wordt bevestigd tijdens het gebruik van dolutegravir tijdens het 

eerste trimester, schakel dan indien mogelijk over op een alternatief regime. Adviseer zwangere adolescenten en volwassenen 

over het mogelijke risico voor het embryo dat wordt blootgesteld aan dolutegravir vanaf het moment van conceptie tot het eerste 

trimester van de zwangerschap.

Er zijn onvoldoende gegevens bij de mens over het gebruik van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten tijdens de zwangerschap om een   geneesmiddelgerelateerd risico op 
geboorteafwijkingen en miskraam definitief te beoordelen. Beschikbare gegevens van de Antiretroviral Pregnancy 
Registry (APR) laten geen verschil zien in het percentage algemene geboorteafwijkingen voor lamivudine of 
tenofovirdisoproxilfumaraat vergeleken met het achtergrondpercentage voor ernstige geboorteafwijkingen van 2,7% in 
een Amerikaanse referentiepopulatie van het Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program ( MACDP) (zienGegevens
). Het achtergrondrisico op ernstige geboorteafwijkingen en miskraam voor de aangegeven populatie is niet bekend. In 
de algemene bevolking van de VS is het geschatte achtergrondpercentage voor ernstige geboorteafwijkingen en 
miskramen bij klinisch erkende zwangerschappen respectievelijk 2% tot 4% en 15% tot 20%.

In reproductieonderzoeken bij dieren werden geen aanwijzingen gevonden voor nadelige 
ontwikkelingsresultaten met dolutegravir bij systemische blootstellingen (AUC) van minder dan (konijnen) 
en ongeveer 27 keer (ratten) de blootstelling bij mensen aan de maximaal aanbevolen dosis voor de mens 
(MRHD) van dolutegravir(zie gegevens). Orale toediening van lamivudine aan drachtige konijnen tijdens de 
organogenese resulteerde in embryoletaliteit bij systemische blootstelling (AUC) vergelijkbaar met de 
aanbevolen klinische dosis; er werden echter geen nadelige ontwikkelingseffecten waargenomen bij orale 
toediening van lamivudine aan zwangere ratten tijdens de organogenese bij plasmaconcentraties (Cmax) 35 
maal de aanbevolen klinische dosis(zie gegevens). Er werden geen nadelige ontwikkelingseffecten 
waargenomen wanneer TDF werd toegediend in doses/blootstellingen 14 (TDF) en 2,7 (tenofovir) maal die 
van de aanbevolen dagelijkse dosis TDF(zie gegevens).

Gegevens

Menselijke gegevens

dolutegravir:Vanaf mei 2018 zijn er in een lopend onderzoek naar de uitkomst van de geboorte in Botswana 
4 gevallen van neurale buisdefecten gemeld van 426 geboorten (0,94%) bij moeders die op het moment van 
conceptie waren blootgesteld aan regimes die dolutegravir bevatten. Ter vergelijking: de 
prevalentiepercentages van neurale buisdefecten waren 0,12% (14/11.300) in de niet-dolutegravir-arm en 
0,09% (61/66.057) in de met hiv niet-geïnfecteerde arm. Vier gevallen die met dolutegravir werden gemeld, 
omvatten elk één geval van encefalocele, anencefalie, myelomeningocele en iniencefalie. Geen enkel kind 
van een vrouw die tijdens de zwangerschap met dolutegravir begon, had een neuraalbuisdefect (n = 2.812).

Tot op heden geanalyseerde gegevens uit andere bronnen, waaronder het APR, klinische onderzoeken en 

postmarketinggegevens, zijn onvoldoende om het risico op neuralebuisdefecten met dolutegravir aan te pakken.
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3TC:Op basis van prospectieve rapporten van het JKP van meer dan 11.000 blootstellingen aan 3TC tijdens de 
zwangerschap resulterend in levendgeborenen (inclusief meer dan 4.500 blootgestelden in het eerste trimester), 
was er geen verschil tussen het algehele risico op geboorteafwijkingen voor 3TC in vergelijking met het 
achtergrondaangeboren aantal afwijkingen. van 2,7% in de Amerikaanse referentiepopulatie van het MACDP. De 
prevalentie van defecten bij levendgeborenen was 3,1% (95% BI: 2,6% tot 3,6%) na blootstelling in het eerste 
trimester aan 3TC-bevattende regimes en 2,8% (95% BI: 2,5%, 3,3%) na blootstelling in het tweede/derde trimester 
aan 3TC-bevattende regimes.

De farmacokinetiek van 3TC is onderzocht bij zwangere vrouwen tijdens 2 klinische onderzoeken in Zuid-Afrika. De 
onderzoeken beoordeelden de farmacokinetiek bij 16 vrouwen bij 36 weken zwangerschap die 150 mg 3TC 
tweemaal daags met zidovudine gebruikten, bij 10 vrouwen bij 38 weken zwangerschap die 150 mg lamivudine 
tweemaal daags gebruikten met zidovudine, en bij 10 vrouwen bij 38 weken zwangerschap die 3TC 300 mg 
tweemaal daags gebruikten zonder andere antiretrovirale middelen. Deze onderzoeken waren niet ontworpen of 
ontwikkeld om informatie over de werkzaamheid te verschaffen. 3TC-concentraties waren over het algemeen 
vergelijkbaar in serummonsters van moeders, pasgeborenen en navelstrengen. Bij een subgroep van 
proefpersonen werden amnionvloeistofmonsters verzameld na natuurlijke breuk van de vliezen en bevestigden 
dat 3TC de placenta passeert bij mensen. Op basis van beperkte gegevens bij de bevalling waren de mediane 
(bereik) vruchtwaterconcentraties van 3TC 3,9 (1,2 tot 12.

TDF:Op basis van prospectieve rapporten van de APR-blootstelling aan TDF-bevattende regimes tijdens de zwangerschap 
resulterend in levendgeborenen (waaronder 3.342 blootgesteld in het eerste trimester en 1.475 blootgesteld in het 
tweede/derde trimester), was er geen toename van de algemene ernstige geboorteafwijkingen met TDF vergeleken met 
met het geboorteafwijkingspercentage op de achtergrond van 2,7% in een Amerikaanse referentiepopulatie van de 
MACDP. De prevalentie van ernstige geboorteafwijkingen bij levendgeborenen was 2,3% (95% BI: 1,8% tot 2,8%) bij 
blootstelling in het eerste trimester aan TDF-bevattende regimes, en 2,1% (95% BI: 1,4% tot 2,8%)
3,0%) bij blootstelling in het tweede/derde trimester aan TDF-bevattende regimes.

Toekomstige rapporten van de APR van algemene ernstige geboorteafwijkingen bij zwangerschappen die zijn 
blootgesteld aan TDF worden vergeleken met een in de VS achtergrond belangrijk geboorteafwijkingspercentage. 
Methodologische beperkingen van de APR omvatten het gebruik van MACDP als de externe vergelijkingsgroep. 
Beperkingen van het gebruik van een externe comparator omvatten verschillen in methodologie en populaties, evenals 
verwarring als gevolg van de onderliggende ziekte.

Dierlijke gegevens

dolutegravir: Dolutegravir werd oraal toegediend tot maximaal 1.000 mg per kg per dag aan drachtige ratten en 
konijnen op respectievelijk dag 6 tot 17 en 6 tot 18 van de dracht, en aan ratten tijdens de dracht van dag 6 tot 
lactatie/postpartum dag 20. Geen bijwerkingen op embryo-foetale (ratten en konijnen) of pre/postnatale (ratten) 
ontwikkeling werden waargenomen tot aan de hoogste geteste dosis. Tijdens de organogenese was de 
systemische blootstelling (AUC) aan dolutegravir bij konijnen lager dan de blootstelling bij mensen bij de MRHD en 
bij ratten ongeveer 27 keer de blootstelling bij mensen bij de MRHD. In het pre-/postnatale 
ontwikkelingsonderzoek bij ratten werd een verminderd lichaamsgewicht van de zich ontwikkelende 
nakomelingen waargenomen tijdens borstvoeding bij een maternale toxische dosis (ongeveer 27 maal de 
menselijke blootstelling bij de MRHD).

3TC: 3TC werd oraal toegediend aan drachtige ratten (met 90, 600 en 4.000 mg per kg per dag) en
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konijnen (bij 90, 300 en 1.000 mg per kg per dag en bij 15, 40 en 90 mg per kg per dag) tijdens de organogenese 
(op drachtdagen 7 tot 16 [rat] en 8 tot 20 [konijn]). Er werden geen aanwijzingen gevonden voor foetale 
misvormingen als gevolg van lamivudine bij ratten en konijnen bij doses die plasmaconcentraties (Cmax) 
produceerden die ongeveer 35 keer hoger waren dan de blootstelling bij de mens bij de aanbevolen dagelijkse 
dosis. Bewijs van vroege embryonale letaliteit werd waargenomen bij konijnen bij systeemblootstellingen (AUC) 
vergelijkbaar met die waargenomen bij mensen, maar er waren geen aanwijzingen voor dit effect bij ratten bij 
plasmaconcentraties (Cmax) die 35 keer hoger waren dan de blootstelling bij de mens bij de aanbevolen dagelijkse 
dosis . Studies bij drachtige ratten hebben aangetoond dat 3TC via de placenta op de foetus wordt overgedragen. 
In het vruchtbaarheids-/pre- en postnatale ontwikkelingsonderzoek bij ratten, 3TC werd oraal toegediend in doses 
van 180, 900 en 4.000 mg per kg per dag (van vóór de paring tot postnatale dag 20). In het onderzoek werd de 
ontwikkeling van het nageslacht, inclusief vruchtbaarheid en reproductieve prestaties, niet beïnvloed door 
toediening van 3TC aan de moeder.

TDF:TDF werd oraal toegediend aan drachtige ratten (op 0, 50, 150 of 450 mg/kg/dag) en konijnen (op 0, 30, 
100 of 300 mg/kg/dag) via organogenese (op drachtdagen 7 tot en met 17 , en 6 tot en met 18, 
respectievelijk). Er werden geen significante toxicologische effecten waargenomen in embryo-foetale 
toxiciteitsstudies uitgevoerd met TDF bij ratten in doses tot 14 maal de dosis voor de mens op basis van 
vergelijkingen van het lichaamsoppervlak en bij konijnen bij doses tot 19 maal de dosis voor de mens op 
basis van vergelijkingen van het lichaamsoppervlak . In een pre/postnataal ontwikkelingsonderzoek bij 
ratten werd TDF oraal toegediend via lactatie in doses tot 600 mg/kg/dag; er werden geen bijwerkingen 
waargenomen bij de nakomelingen bij blootstellingen aan tenofovir die ongeveer 2,7 keer hoger waren dan 
die bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse dosis TDF.

8.2 Borstvoeding

Risico Samenvatting

De Centers for Disease Control and Prevention beveelt aan dat met HIV-1 geïnfecteerde moeders hun baby's geen 
borstvoeding geven om het risico van postnatale overdracht van HIV-1-infectie te vermijden.

Het is niet bekend of dolutegravir aanwezig is in moedermelk, de productie van moedermelk beïnvloedt of 
effecten heeft op de zuigeling die borstvoeding krijgt. Bij toediening aan zogende ratten was dolutegravir 
aanwezig in melk(zie gegevens). Er is aangetoond dat 3TC en TDF aanwezig zijn in moedermelk. Het is niet 
bekend of 3TC of TDF de melkproductie beïnvloeden of effecten hebben op de zuigeling die borstvoeding 
krijgt.

Vanwege het potentieel voor (1) HIV-1-overdracht (bij HIV-negatieve zuigelingen), (2) het ontwikkelen van virale 
resistentie (bij HIV-positieve zuigelingen) en (3) bijwerkingen bij een zuigeling die borstvoeding krijgt, vergelijkbaar met 
die waargenomen bij volwassenen , moeders instrueren geen borstvoeding te geven als ze tabletten dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat krijgen.

Gegevens

Menselijke gegevens
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TDF:In een onderzoek onder 50 vrouwen die borstvoeding gaven en een regime met tenofovir kregen tussen 1 en 
24 weken postpartum (mediaan 13 weken), was tenofovir na 7 dagen behandeling niet aantoonbaar in het plasma 
van de meeste zuigelingen. Er waren geen ernstige bijwerkingen.

Dierlijke gegevens

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

8.3 Vrouwen en mannen met reproductief potentieel

Zwangerschapstesten

Voer zwangerschapstests uit bij adolescenten en volwassenen die zwanger kunnen worden voordat wordt gestart 
met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten.

anticonceptie

Adolescenten en volwassenen in de vruchtbare leeftijd dienen het gebruik van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten te vermijden vanaf het moment van conceptie tot en met het eerste trimester van 
de zwangerschap vanwege het potentiële risico op neurale buisdefecten.[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.1)].

Adviseer adolescenten en volwassenen in de vruchtbare leeftijd die dolutegravir-, lamivudine- en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten gebruiken om consequent effectieve anticonceptie te gebruiken.

8.4 Pediatrisch gebruik

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten zijn een formulering met een vaste dosis die 
niet kan worden aangepast voor patiënten die minder dan 40 kg wegen.

8.5 Geriatrisch gebruik

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

8.6 Nierfunctiestoornis

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten worden niet aanbevolen voor 
patiënten met een creatinineklaring van minder dan 50 ml per minuut of patiënten met

Bladzijde23van51



ziekte (ESRD) die hemodialyse vereist omdat dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat 
tabletten een vaste dosiscombinatie zijn en de dosering van de afzonderlijke componenten niet kan 
worden aangepast. Als een dosisverlaging van 3TC of TDF, twee componenten van dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, nodig is voor patiënten met een creatinineklaring 
van minder dan 50 ml per minuut, dan moeten de afzonderlijke componenten worden gebruikt [zie 
Dosering en toediening (2.4) en Klinische Farmacologie (12.3)].

8.7 Leverfunctiestoornis

Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis (Child-
Pugh-score A of B). Het effect van ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh Score C) op de 
farmacokinetiek van dolutegravir, een bestanddeel van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, is niet onderzocht. Daarom wordt het gebruik van dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met 
een ernstige leverfunctiestoornis.[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

10 OVERDOSERING

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

dolutegravir

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

verwijderd door dialyse.

3TC

Omdat een verwaarloosbare hoeveelheid 3TC werd verwijderd via (4-uurs) hemodialyse, continue 
ambulante peritoneale dialyse en geautomatiseerde peritoneale dialyse, is het niet bekend of 
continue hemodialyse klinisch voordeel zou opleveren bij een overdosis 3TC.

TDF

Tenofovir wordt efficiënt verwijderd door hemodialyse met een extractiecoëfficiënt van ongeveer 54%. 
Na een enkelvoudige dosis van 300 mg TDF, verwijderde een hemodialysesessie van 4 uur ongeveer 
10% van de toegediende dosis tenofovir.

11 BESCHRIJVING:

DOLUTEGRAVIR, aangezien het natriumzout van dolutegravir een hiv-INSTI-medicijn is. De chemische 
naam van dolutegravir-natrium is natrium (4R,12aS)-9-{[(2,4-difluorfenyl)methyl]carbamoyl}-4- methyl-6,8-
dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido [1',2':4,5] pyrazino[2,1-b] [1,3] oxazin-
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7-olaat. De empirische formule is C20H18F2N3NaO5en het molecuulgewicht is 441,36 g per mol. Het 
heeft de volgende structuurformule:

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

LAMIVUDINE (ook bekend als 3TC) is een merknaam voor lamivudine, een synthetisch nucleoside-
analoog met
activiteit tegen HIV-1 en HBV. De chemische naam van lamivudine is (2R,cis)-4-amino-1-(2-
hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidine-2-on. Lamivudine is de (-)enantiomeer van een 
dideoxy-analoog van cytidine. Lamivudine wordt ook wel (-)2′,3′-dideoxy, 3′thiacytidine genoemd. Het 
heeft een molecuulformule van C8H11N3O3S en een molecuulgewicht van 229,3 g per mol. Het heeft 
de volgende structuurformule:

Lamivudine is een witte tot gebroken witte kristallijne vaste stof met een oplosbaarheid van ongeveer 
70 mg per ml in water bij 20°C. Tenofovirdisoproxilfumaraat (tenofovir DF, een prodrug van tenofovir) 
is een fumaarzuurzout van bis-isopropoxycarbonyloxymethylester derivaat van tenofovir. Tenofovir DF 
wordt omgezet in tenofovir, een acyclisch nucleosidefosfonaat (nucleotide) analoog van adenosine 5'-
monofosfaat.
Tenofovir vertoont activiteit tegen HIV-1 reverse transcriptase. De chemische naam van tenofovir DF 
is 9-[(R)-2-[[bis[[(isopropoxycarbonyl)oxy]methoxy]fosfinyl]methoxy]propyl]adeninefumaraat (1:1). 
Het heeft een molecuulformule van C19H30N5O10P·C4H4O4en een molecuulgewicht van 635,52. Het 
heeft de volgende structuurformule:

Bladzijde25van51



Tenofovir DF is een wit tot gebroken wit kristallijn poeder met een oplosbaarheid van 13,4 mg/ml in 
gedestilleerd water van 25 °C. Het heeft een octanol/fosfaatbuffer (pH 6,5) verdelingscoëfficiënt (log p) van 1,25 
bij 25 °C.

Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg dolutegravir (overeenkomend met 52,6 mg 
dolutegravir-natrium), 300 mg lamivudine en 245 mg tenofovirdisoproxil.
tenofovirdisoproxilfumaraat), en de volgende inactieve ingrediënten:
microkristallijne cellulose, geel ijzeroxide, magnesiumstearaat, mannitol, povidon, 
gepregelatiniseerd zetmeel, natriumzetmeelglycolaat en natriumstearylfumaraat. De tabletten 
zijn omhuld met hydroxypropylmethylcellulose, titaniumdioxide en triacetine.

(overeenkomend met 300 
mg Croscarmellosenatrium,

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.1 Werkingsmechanisme

Dolutegravir, 3TC en TDF zijn antivirale middelen voor hiv-1[zie Microbiologie (12.4)].

12.2 Farmacodynamiek

Effecten op elektrocardiogram: Er is een grondige QT-studie uitgevoerd voor dolutegravir. Noch de 
effecten van 3TC noch TDF als afzonderlijke entiteiten of de vaste dosis dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten op het QT-interval zijn beoordeeld.

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

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

12.3 Farmacokinetiek
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Farmacokinetiek bij volwassenen

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten

De gemiddelde systemische blootstelling aan dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat 
uit de combinatietabletten (50 mg/300 mg/300 mg) was vergelijkbaar met die van TIVICAY-tabletten 
van ViiV USA (met dolutegravir 50 mg), EPIVIR-tabletten van ViiV USA (met lamivudine 300 mg) en 
VIREAD-tabletten van Gilead Sciences, Inc. USA (die tenofovirdisoproxilfumaraat 300 mg bevatten), 
respectievelijk, wanneer enkelvoudige doses werden toegediend aan gezonde proefpersonen in 
nuchtere en gevoede toestand.

dolutegravir: Na orale toediening van dolutegravir werden 2 tot 3 uur na de dosis 
piekplasmaconcentraties waargenomen. Bij eenmaaldaagse dosering wordt binnen ongeveer 5 dagen 
een farmacokinetische steady-state bereikt met gemiddelde accumulatieratio's voor AUC, Cmax, en C24u

variërend van 1,2 tot 1,5. Dolutegravir is in vitro een P-glycoproteïnesubstraat. De absolute 
biologische beschikbaarheid van dolutegravir is niet vastgesteld. Dolutegravir bindt zich op basis van 
in-vivogegevens in hoge mate (groter dan of gelijk aan 98,9%) aan humane plasma-eiwitten en de 
binding is onafhankelijk van de plasmaconcentratie van dolutegravir. Het schijnbare distributievolume 
(Vd/F) na eenmaaldaagse toediening van 50 mg wordt geschat op 17,4 l op basis van een 
farmacokinetische populatieanalyse.

Dolutegravir wordt voornamelijk gemetaboliseerd via UGT1A1 met enige bijdrage van CYP3A. Na een enkele orale 
dosis van [14C] dolutegravir, wordt 53% van de totale orale dosis onveranderd uitgescheiden in de feces. 
Eenendertig procent van de totale orale dosis wordt uitgescheiden in de urine, vertegenwoordigd door een 
etherglucuronide van dolutegravir (18,9% van de totale dosis), een metaboliet gevormd door oxidatie aan de 
benzylische koolstof (3,0% van de totale dosis), en zijn hydrolytische N-dealkyleringsproduct (3,6% van de totale 
dosis). De renale eliminatie van onveranderd geneesmiddel was minder dan 1% van de dosis. Dolutegravir heeft 
een terminale halfwaardetijd van ongeveer 14 uur en een schijnbare klaring (CL/F) van 1,0 l per uur op basis van 
farmacokinetische populatieanalyses.

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

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

proefpersonen en met hiv-1 geïnfecteerde proefpersonen.

Tabel 7. Dolutegravir steady-state farmacokinetische parameterschattingen bij met hiv-1 geïnfecteerde 
volwassenen

Parameter 50 mg eenmaal daags Geometrisch gemiddelde (%CV)
AUC(0-24)(mcg•u/ml) 53,6 (27)

Cmax(mcg/ml) 3,67 (20)
Cmin(mcg/ml) 1.11 (46)

Cerebrospinale vloeistof (CSF):Bij 12 niet eerder behandelde proefpersonen die dolutegravir 50 mg per dag 
plus abacavir/lamivudine kregen, was de mediane dolutegravirconcentratie in CSF 13,2 ng per ml (bereik: 
3,74 ng per ml tot 18,3 ng per ml) 2 tot 6 uur na de dosis na 16 weken behandeling . De klinische relevantie 
van deze bevinding is niet vastgesteld.
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Polymorfismen in geneesmiddel-metaboliserende enzymen: In een meta-analyse van onderzoeken met gezonde 
proefpersonen hadden proefpersonen met UGT1A1 (n = 7) genotypen die zorgen voor een slecht metabolisme van 
dolutegravir een 32% lagere klaring van dolutegravir en een 46% hogere AUC vergeleken met proefpersonen met 
genotypen die geassocieerd zijn met een normaal metabolisme via UGT1A1 (n = 41).

3TC: Na orale toediening wordt 3TC snel geabsorbeerd en uitgebreid gedistribueerd. Na orale toediening van 
meerdere doses 3TC 300 mg eenmaal daags gedurende 7 dagen aan 60 gezonde proefpersonen, steady-state C
max(Cmax,ss) was 2,04 ± 0,54 mcg per ml (gemiddelde ± SD) en de 24-uurs steady-state AUC (AUC24,ss) was 8,87 ± 1,83 
mcg·uur per ml. De binding aan plasma-eiwit is laag. Ongeveer 70% van een intraveneuze dosis 3TC wordt als 
onveranderd geneesmiddel in de urine teruggevonden. Het metabolisme van 3TC is een minder belangrijke 
eliminatieroute. Bij mensen is de enige bekende metaboliet de transsulfoxidemetaboliet (ongeveer 5% van een 
orale dosis na 12 uur). In de meeste onderzoeken met een enkelvoudige dosis bij met hiv-1 geïnfecteerde 
proefpersonen, met HBV geïnfecteerde proefpersonen of gezonde proefpersonen met serummonsters gedurende 
24 uur na toediening, was de waargenomen gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd (t½) varieerde van 5 tot 7 uur. Bij 
met HIV-1 geïnfecteerde proefpersonen was de totale klaring 398,5 ± 69,1 ml per minuut (gemiddelde ± SD).

TDF: De farmacokinetische eigenschappen van TDF zijn samengevat in Tabel 8. Na orale toediening 
van TDF worden maximale tenofovir-serumconcentraties bereikt in 1,0 ± 0,4 uur. Minder dan 0,7% van 
tenofovir bindt zich in vitro aan humane plasma-eiwitten en de binding is onafhankelijk van de 
concentratie binnen het bereik van 0,01 tot 25 g/ml. Ongeveer 70 tot 80% van de intraveneuze dosis 
tenofovir wordt als onveranderd geneesmiddel in de urine teruggevonden. Tenofovir wordt 
geëlimineerd door een combinatie van glomerulaire filtratie en actieve tubulaire secretie. Na een 
enkelvoudige orale dosis TDF is de terminale eliminatiehalfwaardetijd van tenofovir ongeveer 17 uur.

Tabel 8. Farmacokinetische parameters voor een enkele dosis voor tenofovir bij volwassenena

Tenofovi
Nuchtere orale biologische beschikbaarheidb(%) 25 (NC tot 45.0)

Eliminatie van plasmaterminale halfwaardetijdb(uur) 17 (12,0 tot 25,7)
Cmaxc(mcg/ml) 0.30±0.09

AUCc(mcg·uur/ml) 2,29 ± 0,69
CL/Fc(ml/min) 1043±115
CLnier c(ml/min) 243±33

a. NC=Niet berekend
b. Mediaan (bereik)
c. Gemiddelde (± SD)

Effecten van voedsel op de orale absorptie van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat:Het effect van voedsel op tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat is niet onderzocht. Op basis van vergelijkingen tussen onderzoeken wordt niet 
verwacht dat de farmacokinetiek van dolutegravir, lamivudine en tenofovir significant wordt beïnvloed door 
voedsel. Daarom kunnen dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten met of zonder 
voedsel worden toegediend.
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Specifieke populaties

Leverfunctiestoornis
dolutegravir : dolutegravir wordt voornamelijk gemetaboliseerd en geëlimineerd door de lever. In een onderzoek 
waarin 8 proefpersonen met een matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-score B) werden vergeleken met 8 
gematchte gezonde controlepersonen, was de blootstelling aan dolutegravir van een enkelvoudige dosis van 50 
mg vergelijkbaar tussen de 2 groepen. Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met een lichte tot matige 
leverfunctiestoornis (Child-Pugh-score A of B). Het effect van een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh Score 
C) op de farmacokinetiek van dolutegravir is niet onderzocht. Daarom wordt dolutegravir niet aanbevolen voor 
gebruik bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.

3TC : De farmacokinetische eigenschappen van 3TC zijn vastgesteld bij volwassenen met een verminderde 
leverfunctie. De farmacokinetische parameters werden niet veranderd door een verminderde leverfunctie. De 
veiligheid en werkzaamheid van 3TC zijn niet vastgesteld in de aanwezigheid van gedecompenseerde leverziekte.

TDF : De farmacokinetiek van tenofovir na een enkelvoudige dosis van 300 mg tenofovirdisoproxilfumaraat is onderzocht 
bij niet-hiv-geïnfecteerde proefpersonen met een matige tot ernstige leverfunctiestoornis. Er waren geen substantiële 
veranderingen in de farmacokinetiek van tenofovir bij proefpersonen met een leverfunctiestoornis in vergelijking met 
niet-aangedane proefpersonen. Leverfunctiestoornis Er is geen verandering in de dosering van 
tenofovirdisoproxilfumaraat vereist bij patiënten met een leverfunctiestoornis.

Nierfunctiestoornis:Omdat dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten een 
formulering met een vaste dosis zijn en de dosis niet kan worden aangepast, worden dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten niet aanbevolen bij patiënten met een 
creatinineklaring van minder dan 50 ml per minuut of patiënten met ziekte (ESRD) die hemodialyse vereist[
zie Dosering en toediening (2.4)].

Geslacht:Er zijn geen significante of klinisch relevante sekseverschillen in de farmacokinetiek van 
de afzonderlijke componenten (dolutegravir, lamivudine of tenofovirdisoproxilfumaraat) op basis 
van de beschikbare informatie die voor elk van de afzonderlijke componenten is geanalyseerd.

Ras:Dolutegravir en 3TC : Er zijn geen significante of klinisch relevante raciale verschillen in de 
farmacokinetiek van dolutegravir of 3TC op basis van de beschikbare informatie die voor elk van de 
afzonderlijke componenten is geanalyseerd.

TDF : Er waren onvoldoende aantallen van andere raciale en etnische groepen dan Kaukasisch om 
mogelijke farmacokinetische verschillen tussen deze populaties adequaat vast te stellen.

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

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

Bladzijde29van51



3TC en TDF : De farmacokinetiek van 3TC of TDF is niet onderzocht bij personen ouder 
dan 65 jaar.

Pediatrische patiënten:Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat mogen niet worden 
toegediend aan pediatrische patiënten die minder dan 40 kg wegen.

Dolutegravir en 3TC : De farmacokinetiek van de combinatie van dolutegravir en 3TC bij 
pediatrische proefpersonen is niet vastgesteld.

TDF : Steady-state farmacokinetiek van tenofovir werd geëvalueerd bij 8 met HIV-1 geïnfecteerde pediatrische 
proefpersonen (12 tot jonger dan 18 jaar). Gemiddelde ± SD Cmaxen AUCtauzijn respectievelijk 0,38 ± 0,13 mcg/ml en 3,39 ± 
1,22 mcg•hr/ml. De blootstelling aan tenofovir die werd bereikt bij deze pediatrische proefpersonen die orale dagelijkse 
doses TDF 300 mg kregen, was vergelijkbaar met de blootstelling die werd bereikt bij volwassenen die eenmaal daagse 
doses TDF 300 mg kregen.

Onderzoek naar geneesmiddelinteracties:

De beschreven onderzoeken naar geneesmiddelinteracties zijn uitgevoerd met dolutegravir, 3TC en/of TDF als 
afzonderlijke entiteiten; er zijn geen onderzoeken naar geneesmiddelinteracties uitgevoerd met de vaste dosis 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. Er worden geen klinisch significante 
geneesmiddelinteracties verwacht tussen dolutegravir en 3TC.

dolutegravir

Aanbevelingen voor dosering of regimes als gevolg van vastgestelde en andere potentieel significante 
geneesmiddelinteracties met dolutegravir worden gegeven in tabel 5.[zie Geneesmiddelinteracties (7.3)).

De effecten van dolutegravir op de blootstelling van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen zijn samengevat in tabel 9 en de 

effecten van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op de blootstelling van dolutegravir zijn samengevat in tabel 10.
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Tabel 9. Samenvatting van het effect van dolutegravir op de farmacokinetiek van gelijktijdig toegediend geneesmiddel s

Geometrisch gemiddelde ratio (90% BI) van farmacokinetiek

Parameters van gelijktijdig toegediend geneesmiddel met/zonder

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

en Dosis(en)

Dosis van

dolutegravir n Cmax AUC C-of C24

Daclatasvir
60 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

12 1.03
(0,84 tot 1,25)

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

1.06
(0,88 tot 1,29)

Elbasvir
50 mg eenmaal daags

50 mg
enkele dosis

12 0.97
(0,89, 1,05)

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

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

ethinylestradiol
0,035 mg

50 mg
tweemaal daags

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

1.03
(0,96 tot 1,11)

1.02
(0,93 tot 1,11)

grazoprevir
200 mg eenmaal daags

50 mg
enkele dosis

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

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

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

Metformine

500 mg tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

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

1.79
(1,65 tot 1,93)

_

Metformine

500 mg tweemaal daags

50 mg
tweemaal daags

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

2.45
(2,25 tot 2,66)

_

methadon
16 tot 150 mg

50 mg
tweemaal daags

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

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

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

midazolam
3 mg

25 mg
een keer per dag

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

_

norelgestromin
0,25 mg

50 mg
tweemaal daags

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

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

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

rilpivirine
25 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

16 1.10
(0,99 tot 1,22)

1.06
(0,98 tot 1,16)

1.21
(1,07 tot 1,38)

Sofosbuvir
400 mg eenmaal daags 

Metaboliet (GS-331007)

50 mg
een keer per dag

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)

NA

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

Tenofovirdisoproxilfumaraat
300 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

15 1.09
(0,97 tot 1,23)

1.12
(1,01 tot 1,24)

1.19
(1,04 tot 1,35)

Velpatasvir
100 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

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

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

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

aHet aantal proefpersonen geeft het maximale aantal proefpersonen weer dat is beoordeeld.

Tabel 10. Samenvatting van het effect van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen op de farmacokinetiek van 
dolutegravir

Geometrisch gemiddelde ratio (90% BI) van de farmacokinetische 
parameters van dolutegravir met/zonder gelijktijdig toegediend

Drugs
Geen effect = 1,00

Gelijktijdig toegediende geneesmiddel(en) en

Dosis(en)
Dosis van

dolutegravir n Cmax AUC Cτ of C24

Atazanavir
400 mg eenmaal daags

30 mg
een keer per dag

12 1.50
(1.40 tot 1.59)

1.91
(1,80 tot 2,03)

2.80
(2,52 tot 3,11)
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Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg eenmaal daags

30 mg
een keer per dag

12 1.34
(1,25 tot 1,42)

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

2.21
(1,97 tot 2,47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg tweemaal daags

30 mg
een keer per dag

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

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

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

Efavirenz
600 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

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

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

0.25
(0,18 tot 0,34)

Elbasvir/grazoprevir
50/200 mg eenmaal daags

50 mg
enkele dosis

12 1.22
(1,05, 1,40)

1.16
(1,00, 1,34)

1.14
(0,95, 1,36)

Etravirine
200 mg tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

16 0.48
(0,43 tot 0,54)

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

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

Etravirine +
darunavir/ritonavir
200 mg + 600 mg/100 mg 
tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

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

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

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

Etravirine + lopinavir/ritonavir 200 
mg + 400 mg/100 mg tweemaal 
daags

50 mg
een keer per dag

8 1.07
(1.02 tot 1.13)

1.11
(1.02 tot 1.20)

1.28
(1,13 tot 1,45)

Fosamprenavir/ritonavir 700 
mg/100 mg tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

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

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

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

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg tweemaal daags

30 mg
een keer per dag

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

0.97
(0,91 tot 1,04)

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

rilpivirine
25 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

16 1.13
(1.06 tot 1.21)

1.12
(1.05 tot 1.19)

1.22
(1.15 tot 1.30)

Tenofovi
300 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

15 0.97
(0,87 tot 1,08)

1.01
(0,91 tot l.11)

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

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

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

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

0.24
(0,21 tot 0,27)

Antacida (Maalox)®) 
gelijktijdige toediening

50 mg
enkele dosis

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

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

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

Antacida (Maalox)®) 2 
uur na dolutegravir

50 mg
enkele dosis

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

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

0,70
(0,58 tot 0,85)

Calciumcarbonaat 1200 mg 
gelijktijdige toediening 
(nuchter)

50 mg
enkele dosis

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

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

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

Calciumcarbonaat 1.200 mg 
gelijktijdige toediening (na 
voeding)

50 mg
enkele dosis

11 1.07
(0,83 tot 1,38)

1.09
(0,84 tot 1,43)

1.08
(0,81 tot 1,42)

Calciumcarbonaat 1200 mg 2 
uur na dolutegravir

50 mg
enkele dosis

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

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

0.90
(0,68 tot 1,19)

Carbamazepine
300 mg tweemaal daags

50 mg
een keer per dag

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

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

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

Daclatasvir
60 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

12 1.29
(1,07 tot 1,57)

1.33
(1.11 tot 1.59)

1.45
(1,25 tot 1,68)

IJzerfumaraat 324 mg 
gelijktijdige toediening 
(nuchter)

50mg
enkele dosis

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

0.46
(0,38 tot 0,56)

0,44
(0,36 tot 0,54)
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IJzerfumaraat 324 mg 
gelijktijdige toediening 
(gevoed)

50 mg
enkele dosis

11 1.03
(0,84 tot 1,26)

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

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

IJzerfumaraat 324 mg 2 
uur na dolutegravir

50 mg
enkele dosis

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

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

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

Multivitamine (één per dag) 
gelijktijdige toediening

50 mg
enkele dosis

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

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

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

Omeprazol
40 mg eenmaal daags

50 mg
enkele dosis

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

0.97
(0,78 tot 1,20)

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

prednison
60 mg eenmaal daags met afbouw

50 mg
een keer per dag

12 1.06
(0,99 tot 1,14)

1.11
(1.03 tot 1.20)

1.17
(1.06 tot 1.28)

rifampicijna

600 mg eenmaal daags
50 mg

tweemaal daags

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

0.46
(0,38 tot 0,55)

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

rifampicijnb

600 mg eenmaal daags
50 mg

tweemaal daags

11 1.18
(1.03 tot 1.37)

1.33
(1,15 tot 1,53)

1.22
(1.01 tot 1.48)

Rifabutine
300 mg eenmaal daags

50 mg
een keer per dag

9 1.16
(0,98 tot 1,37)

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

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

aTer vergelijking: rifampicine ingenomen met dolutegravir 50 mg tweemaal daags vergeleken met dolutegravir 50 mg tweemaal daags.
bTer vergelijking: rifampicine ingenomen met dolutegravir 50 mg tweemaal daags vergeleken met dolutegravir 50 mg eenmaal daags.
cHet aantal proefpersonen geeft het maximale aantal proefpersonen weer dat is beoordeeld.

3TC

Effect van 3TC op de farmacokinetiek van andere middelen:Op basis van in vitro onderzoeksresultaten 
wordt niet verwacht dat 3TC bij blootstelling aan therapeutische geneesmiddelen de farmacokinetiek 
beïnvloedt van geneesmiddelen die substraten zijn van de volgende transporteiwitten: organisch 
aniontransporteiwit 1B1/3 (OATP1B1/3), borstkankerresistentie-eiwit (BCRP), P-glycoproteïne (P-gp), 
multidrug en toxine-extrusie-eiwit 1 (MATE1), MATE2-K, organische kationtransporter 1 (OCT1), OCT2 of 
OCT3.

Effect van andere middelen op de farmacokinetiek van 3TC:3TC is een substraat van MATE1, MATE2-K en OCT2 in 
vitro. Van trimethoprim (een remmer van deze geneesmiddeltransporters) is aangetoond dat het de 3TC-
plasmaconcentraties verhoogt. Deze interactie wordt niet als klinisch significant beschouwd aangezien er geen 
dosisaanpassing van 3TC nodig is.

3TC is een substraat van P-gp en BCRP; gezien de absolute biologische beschikbaarheid (87%) is het echter 
onwaarschijnlijk dat deze transporters een significante rol spelen bij de absorptie van 3TC. Daarom is het 
onwaarschijnlijk dat gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die deze effluxtransporters remmen, de 
dispositie en eliminatie van 3TC beïnvloedt.

Interferon Alfa:Er was geen significante farmacokinetische interactie tussen 3TC en interferon alfa in een 
onderzoek met 19 gezonde mannelijke proefpersonen[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)].

Ribavirine: In vitro-gegevens wijzen erop dat ribavirine de fosforylering van 3TC, stavudine en zidovudine 
vermindert. Er zijn echter geen farmacokinetische (bijv. plasmaconcentraties of intracellulaire concentraties 
van trifosforyleerde actieve metabolieten) of farmacodynamische (bijv. verlies van HIV-
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1/HCV-virologische onderdrukking) interactie werd waargenomen wanneer ribavirine en 3TC (n = 18), stavudine (n = 10) 
of zidovudine (n = 6) gelijktijdig werden toegediend als onderdeel van een multidrug-regime aan HIV-1/HCV co 
-geïnfecteerde personen[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)].

Sorbitol (hulpstof):3TC- en sorbitoloplossingen werden gelijktijdig toegediend aan 16 gezonde volwassen 
proefpersonen in een open-label, gerandomiseerde, 4-periode cross-over studie. Elke proefpersoon kreeg 
een enkele dosis van 300 mg 3TC-drank alleen of gelijktijdig toegediend met een enkele dosis van 3,2 gram, 
10,2 gram of 13,4 gram sorbitol in oplossing. Gelijktijdige toediening van 3TC met sorbitol resulteerde in 
dosisafhankelijke verlagingen van 20%, 39% en 44% van de AUC(0-24), 14%, 32% en 36% in de AUC(∞), en 28%, 
52% en 55% in de Cmaxvan respectievelijk 3TC.

Trimethoprim/Sulfamethoxazol: 3TC en TMP/SMX werden gelijktijdig toegediend aan 14 hiv-1-positieve 
proefpersonen in een single-center, open-label, gerandomiseerde, cross-over studie. Elke proefpersoon kreeg een 
behandeling met een enkele dosis van 300 mg lamivudine en TMP 160 mg/SMX 800 mg eenmaal daags 
gedurende 5 dagen met gelijktijdige toediening van 3TC 300 mg met de vijfde dosis in een cross-over-design. 
Gelijktijdige toediening van TMP/SMX met 3TC resulteerde in een toename van 43% ± 23% (gemiddelde ± SD) in de 
AUC van lamivudine∞, een afname van 29% ± 13% van de orale klaring van lamivudine en een afname van 30% ± 
36% van de nierklaring van 3TC. De farmacokinetische eigenschappen van TMP en SMX werden niet veranderd 
door gelijktijdige toediening met lamivudine. Er is geen informatie over het effect op de farmacokinetiek van 3TC 
van hogere doses TMP/SMX zoals die worden gebruikt bij de behandeling van PCP.

TDF:Bij concentraties die aanzienlijk hoger zijn (~300-voudig) dan die waargenomen in vivo,tenofovir remde 
het in vitro metabolisme van geneesmiddelen niet dat wordt gemedieerd door een van de volgende 
humane CYP-isovormen: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 of CYP2E1. Er werd echter een kleine (6%) maar 
statistisch significante vermindering van het metabolisme van CYP1A-substraat waargenomen. Op basis van 
de resultaten van in-vitro-experimenten en de bekende eliminatieroute van tenofovir is de kans op CYP-
gemedieerde interacties van tenofovir met andere geneesmiddelen laag.

TDF is geëvalueerd bij gezonde vrijwilligers in combinatie met andere antiretrovirale en mogelijk gelijktijdig gebruikte 
geneesmiddelen. Tabellen 11 en 12 geven een overzicht van de farmacokinetische effecten van gelijktijdig toegediend 
geneesmiddel op de farmacokinetiek van tenofovir en effecten van TDF op de farmacokinetiek van gelijktijdig toegediend 
geneesmiddel.

TDF is een substraat van P-glycoproteïne (P-gp) en borstkankerresistentie-eiwit (BCRP) transporters. Wanneer TDF 
gelijktijdig wordt toegediend met een remmer van deze transporteiwitten, kan een toename van de absorptie 
worden waargenomen.

Er zijn geen klinisch significante geneesmiddelinteracties waargenomen tussen TDF en efavirenz, 
methadon, nelfinavir, orale anticonceptiva, ribavirine of sofosbuvir.

Tabel 11. Geneesmiddelinteracties: veranderingen in farmacokinetische parameters voor tenofovirain aanwezigheid van 
het gelijktijdig toegediende geneesmiddel

% verandering van de farmacokinetiek van tenofovir

Parameters:b(90%-BI)mede toegediend
drugs

Dosis van gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(mg) N
Cmax AUC Cmin

Atazanavirc 400 eenmaal daags × 14 dagen 33 ↑14 ↑24 ↑22
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% verandering van de farmacokinetiek van tenofovir

Parameters:b(90%-BI)mede toegediend
drugs

Dosis van gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(mg) N
Cmax AUC Cmin

(↑8 tot ↑20) (↑21 tot ↑28) (↑15 tot ↑30)

Atazanavir/
Ritonavirc

↑34
(↑20 tot ↑51)

↑37
(↑30 tot ↑45)

↑29
(↑21 tot ↑36)

300/100 eenmaal per dag 12

Darunavir/
Ritonavird

↑24
(↑8 tot ↑42)

↑22
(↑10 tot ↑35)

↑37
(↑19 tot ↑57)

300/100 tweemaal daags 12

↑14
(↓3 tot ↑33)

Indinavir 800 driemaal daags × 7 dagen 13 - -

Ledipasvir/
Sofosbuvire,f

↑47
(↑37 tot ↑58)

↑35
(↑29 tot ↑42 )

↑47
(↑38 tot ↑57)

24

90/400 eenmaal daags × 10 dagen
Ledipasvir/
Sofosbuvire,g

↑64
(↑54 tot ↑74)

↑50
(↑42 tot ↑59)

↑59
(↑49 tot ↑70)

23

Ledipasvir/
Sofosbuvirh

↑79
(↑56 tot ↑104)

↑98
(↑77 tot ↑123)

↑163
(↑132 tot ↑197)90/400 eenmaal daags × 14 dagen 15

lopinavir/
Ritonavir

↑32
(↑25 tot ↑38)

↑51
(↑37 tot ↑66)

400/100 tweemaal daags × 14 dagen 24 -

saquinavir/
Ritonavir

↑23
(↑16 tot ↑30)

1000/100 tweemaal daags × 14 dagen 35 - -

↑25
(↑8 tot ↑45)

Sofosbuviri 400 enkele dosis 16 - -

Sofosbuvir/
Velpatasvirj

↑44
(↑33 tot ↑55)

↑ 40
(↑34 tot ↑46)

↑84
(↑76 tot ↑92)

400/100 eenmaal per dag 24

Sofosbuvir/
Velpatasvirk

↑46
(↑39 tot ↑54)

↑40
(↑34 tot ↑45)

↑70
(↑61 tot ↑79)

400/100 eenmaal per dag 30

Sofosbuvir/
Velpatasvir/ 400/100/100 +

voxilaprevirm100 eenmaal per dag

↑48
(↑36 tot ↑61)

↑39
(↑32 tot ↑46)

↑47
(↑38 tot ↑56)

29
voxilaprevirik

↑13
(↑1 tot ↑27)

tacrolimus 0,05 mg/kg tweemaal daags × 7 dagen 21 - -

↓23
(↓32 tot ↓13)

↓2
(↓9 tot ↑5)

↑7
(↓2 tot ↑17)

500/100 tweemaal daags 22
Tipranavir/
Ritonavirn ↓38

(↓46 tot ↓29)

↑2
(↓6 tot ↑10)

↑14
(↑1 tot ↑27)

750/200 tweemaal daags (23 doses) 20

a
b
c
d

De proefpersonen kregen eenmaal daags 300 
mg TDF. Verhogen = ↑; Verlagen = ; Geen effect = 
-- Reyataz®(atazanavir) Voorschrijfinformatie. 
Prezista®(darunavir) Voorschrijfinformatie.

eGegevens gegenereerd door gelijktijdige dosering met HARVONI®(ledipasvir/sofosbuvir). Gespreide toediening (12
uur uit elkaar) leverden vergelijkbare resultaten op.
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g

Vergelijking gebaseerd op blootstelling bij toediening als atazanavir/ritonavir + emtricitabine/tenofovir DF. 
Vergelijking gebaseerd op blootstelling bij toediening als darunavir/ritonavir + emtricitabine/tenofovir DF.

hOnderzoek uitgevoerd met ATRIPLA®(efavirenz/emtricitabine/tenofovir DF) gelijktijdig toegediend met HARVONI®

(ledipasvir/sofosbuvir); gelijktijdige toediening met HARVONI®resulteert ook in vergelijkbare verhogingen van de 
blootstelling aan tenofovir wanneer tenofovir DF wordt toegediend als COMPLERA®(emtricitabine/rilpivirine/tenofovir 
DF), of TRUVADA®(emtricitabine/tenofovir DF) + dolutegravir.

Onderzoek uitgevoerd met ATRIPLA®gelijktijdig toegediend met SOVALDI®(sofosbuvir).
Onderzoek uitgevoerd met COMPLERA®(emtricitabine/rilpivirine/tenofovir DF) gelijktijdig toegediend met EPCLUSA®

(sofosbuvir/velpatasvir); gelijktijdige toediening met EPCLUSA®resulteert ook in vergelijkbare verhogingen van de 
blootstelling aan tenofovir wanneer TDF wordt toegediend als ATRIPLA®, STRIBILD®(cobicistat/elvitegravir/
emtricitabine/tenofovir DF), TRUVADA®+ atazanavir/ritonavir, of TRUVADA®+ darunavir/ritonavir. Toegediend als 
raltegravir + emtricitabine/tenofovir DF.
Vergelijking gebaseerd op blootstelling bij toediening als darunavir/ritonavir + emtricitabine/tenofovir DF.

i
j

k
ik

mOnderzoek uitgevoerd met extra voxilaprevir 100 mg om blootstellingen aan voxilaprevir te bereiken die verwacht worden bij met HCV geïnfecteerde

patiënten.
nAptivus®(tipranavir) Voorschrijfinformatie.

Er werd geen effect waargenomen op de farmacokinetische parameters van de volgende gelijktijdig toegediende 
geneesmiddelen met TDF: abacavir, didanosine (gebufferde tabletten), emtricitabine, entecavir en 3TC.

Tabel 12. Geneesmiddelinteracties: veranderingen in farmacokinetische parameters voor gelijktijdig toegediend 
geneesmiddel in aanwezigheid van TDF

Dosis van

Gelijktijdig toegediend geneesmiddel

(mg)

%Verandering van gelijktijdig toegediend geneesmiddel Farmacokinetiek

Parameters:a(90%-BI)mede toegediend
drugs N Cmax AUC Cmin

300 keer 8 ↑12
(↓1 tot ↑26)

↔ NAAbacavir

Atazanavirb 400 eenmaal daags x 14 dagen 34 ↓21
(↓27 tot ↓14)

↓25
(↓30 tot ↓19)

↓40
(↓48 tot ↓32)

Atazanavirb Atazanavir/Ritonavir
300/100 eenmaal daags x 42

dagen

10 ↓28
(↓50 tot ↑5)

↓25c

(↓42 tot ↓3)
↓23c

(↓46 tot ↑10)

Darunavird Darunavir/Ritonavir
300/100 eenmaal per dag

12 ↑16
(↑6 tot ↑42)

↑21
(↓5 tot ↑54)

↑24
(↓10 tot ↑69)

Didanosinee 250 eenmaal, gelijktijdig 
met tenofovir Disoproxil

fumaraat en een licht
maaltijdf

33 ↓20g

(↓32 tot ↓7)
↔ g NA

Emtricitabine 200 eenmaal daags x 7 dagen 17 ↔ ↔ ↑20
(↑12 tot ↑29)

Entecavir 1 mg eenmaal daags x 10

dagen

28 ↔ ↑13
(↑11 tot ↑15)

↔

Indinavir 800 driemaal daags x 7
dagen

12 ↓11
(↓30 tot ↑12)

↔ ↔

Lamivudine 150 tweemaal daags x 7 dagen 15 ↓24
(↓34 tot ↓12)

↔ ↔
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Lopinavir Lopinavir/Ritonavir
400/100 tweemaal daags X 14

dagen

24 ↔ ↔ ↔

Ritonavir ↔ ↔ ↔
Saquinavir Saquinavir/Ritonavir

1000/100 tweemaal daags x

14 dagen

32 ↑22
(↑6 tot ↑41)

↑29h

(↑12 tot ↑48)
↑47h

(↑23 tot ↑76)

Ritonavir ↔ ↔ ↑23
(↑3 tot ↑46)

tacrolimus 0,05 mg/kg tweemaal daags x

7 dagen

21 ↔ ↔ ↔

Tipranaviri Tipranavir/Ritonavir
500/100 tweemaal daags

22 ↓7
(↓26 tot ↓6)

↓18
(↓25 tot ↓9)

↓21
(↓30 tot ↓10)

Tipranavir/Ritonavir
750/200 tweemaal daags (23

doses)

20 ↓11
(↓16 tot ↓4)

↓9
(↓15 tot ↓3)

↓ 12
(↓ 22 tot 0)

aVerhogen = ↑; Verlagen = ; Geen effect = ↔; NVT = Niet van toepassing
bReyataz (atazanavir) voorschrijfinformatie
cBij met hiv geïnfecteerde proefpersonen resulteerde toevoeging van tenofovir DF aan atazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg in AUC en Cmin

waarden van atazanavir die 2,3- en 4-voudig hoger waren dan de respectieve waarden die werden waargenomen voor atazanavir 400 mg wanneer 
alleen gegeven.
dPrezista (darunavir) voorschrijfinformatie
eVidex (didanosine) EC-voorschrijfinformatie. De proefpersonen kregen enterisch omhulde capsules met didanosine.
f373 kcal, 8,2 g vet
gVergeleken met didanosine (enterisch omhuld) 400 mg alleen toegediend onder nuchtere omstandigheden.
hVerhogingen van de AUC en Cminzullen naar verwachting niet klinisch relevant zijn; daarom zijn er geen dosisaanpassingen nodig 

wanneer tenofovir DF en ritonavir-versterkte saquinavir gelijktijdig worden toegediend.

iAptivus (tipranavir) voorschrijfinformatie

12.4 Microbiologie

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

3TC:3TC is een synthetisch nucleoside-analoog. Intracellulair wordt lamivudine gefosforyleerd tot 
zijn actieve 5'-trifosfaatmetaboliet, lamivudinetrifosfaat (3TC-TP). Het belangrijkste 
werkingsmechanisme van 3TC-TP is remming van HIV-1 reverse transcriptase (RT) via DNA-
ketenbeëindiging na opname van de nucleotide-analoog.

TDF:TDF is een acyclische nucleosidefosfonaatdiester-analoog van adenosinemonofosfaat. 
TDF vereist initiële diësterhydrolyse voor omzetting in tenofovir en daaropvolgende 
fosforyleringen door cellulaire enzymen om tenofovirdifosfaat te vormen, een obligate 
ketenbeëindiger. Tenofovirdifosfaat remt de activiteit van HIV-1 reverse transcriptase door 
te concurreren met het natuurlijke substraat deoxyadenosine 5'-trifosfaat en, na opname in 
DNA, door DNA-ketenterminatie. Tenofovirdifosfaat is een zwakke remmer van zoogdier-
DNA-polymerasen α, en mitochondriaal DNA-polymerase .
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Antivirale activiteit in celcultuur:dolutegravir:Dolutegravir vertoonde antivirale activiteit tegen 
laboratoriumstammen van wildtype hiv-1 met gemiddelde EC50waarden van 0,5 nM (0,21 ng per ml) tot 2,1 
nM (0,85 ng per ml) in perifere mononucleaire bloedcellen (PBMC's) en MT-4-cellen. Dolutegravir vertoonde 
antivirale activiteit tegen 13 klinisch diverse clade B-isolaten met een gemiddelde EC50waarde van 0,52 nM 
in een gevoeligheidstest voor virale integrase met behulp van het voor integrase coderende gebied van 
klinische isolaten. Dolutegravir vertoonde antivirale activiteit in celcultuur tegen een panel van klinische 
hiv-1-isolaten (3 in elke groep van M-clades A, B, C, D, E, F en G, en 3 in groep O) met EC50waarden variërend 
van 0,02 nM tot 2,14 nM voor HIV-1. dolutegravir EC50

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

3TC:De antivirale activiteit van 3TC tegen HIV-1 werd beoordeeld in een aantal cellijnen, waaronder 
monocyten en PBMC's met behulp van standaard gevoeligheidstesten. EC50waarden lagen in het 
bereik van 0,003 tot 15 microM (1 microM = 0,23 mcg per ml). de mediane EC50waarden van 
lamivudine waren 60 nM (bereik: 20 tot 70 nM), 35 nM (bereik: 30 tot 40 nM), 30 nM (bereik: 20 tot 90 
nM), 20 nM (bereik: 3 tot 40 nM), 30 nM (bereik: 1 tot 60 nM), 30 nM (bereik: 20 tot 70 nM), 30 nM 
(bereik: 3 tot 70 nM) en 30 nM (bereik: 20 tot 90 nM) tegen HIV-1-clades AG en groep O-virussen (n = 3 
behalve n = 2 voor clade B) respectievelijk. de EC50waarden tegen HIV-2 isolaten (n = 4) varieerden van 
0,003 tot 0,120 microM in PBMC's. 3TC was niet antagonistisch voor alle geteste anti-hiv-middelen. 
Ribavirine (50 microM), gebruikt bij de behandeling van chronische HCV-infectie, verminderde de anti-
HIV-1-activiteit van lamivudine met een factor 3,5 in MT-4-cellen.

TDF:De antivirale activiteit van tenofovir tegen laboratoriumisolaten en klinische isolaten van 
HIV-1 werd beoordeeld in lymfoblastoïde cellijnen, primaire monocyten/macrofaagcellen en 
perifere bloedlymfocyten. de EC50(50% effectieve concentratie) waarden voor tenofovir lagen in 
het bereik van 0,04 microM tot 8,5 microM. Tenofovir vertoonde antivirale activiteit in celcultuur 
tegen hiv-1-clades A, B, C, D, E, F, G en O (EC50waarden varieerden van 0,5 M tot 2,2 M) en 
stamspecifieke activiteit tegen HIV-2 (EC50waarden varieerden van 1,6 M tot 5,5 M). Zie de 
volledige voorschrijfinformatie voor TDF voor informatie over de remmende activiteit van TDF 
tegen HBV.

Antivirale activiteit in combinatie met andere antivirale middelen:Noch dolutegravir noch 3TC waren 
antagonistisch voor alle geteste anti-hiv-middelen. Zie de volledige voorschrijfinformatie voor dolutegravir 
en 3TC.

Resistentie in celcultuur:dolutegravir:Dolutegravir-resistente virussen werden geselecteerd in celkweken 
uitgaande van verschillende wildtype hiv-1-stammen en clades. Aminozuursubstituties E92Q, G118R, S153F 
of Y,G193E of R263K kwam naar voren in verschillende passages en zorgde voor een tot 4-voudige 
verminderde gevoeligheid voor dolutegravir.

3TC:In celkweek zijn 3TC-resistente varianten van HIV-1 geselecteerd. Genotypische analyse toonde 
aan dat de resistentie voornamelijk te wijten was aan een methionine tegen valine of isoleucine 
(M184V/I).

TDF:In celkweek zijn hiv-1-isolaten met verminderde gevoeligheid voor tenofovir geselecteerd. Deze virussen 
brachten een K65R-substitutie tot expressie in reverse transcriptase en vertoonden een 2- tot 4-voudige
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verminderde gevoeligheid voor tenofovir. Bovendien is door tenofovir een K70E-substitutie in HIV-1 reverse 
transcriptase geselecteerd, wat resulteert in een geringe verminderde gevoeligheid voor tenofovir. K65R-
substituties ontwikkelden zich bij sommige proefpersonen die niet voldeden aan een TDF-regime.

Resistentie bij klinische proefpersonen

dolutegravir:Geen van de proefpersonen in de behandelarm die dolutegravir + vaste dosis abacavirsulfaat en 
lamivudine kregen in SINGLE (behandelingsnaïeve studie) had een waarneembare afname van de gevoeligheid 
voor dolutegravir of achtergrond-NRTI's in de subgroep resistentieanalyse (n = 11 met hiv-1 RNA groter dan 400 
kopieën per ml bij falen of laatste bezoek en met resistentiegegevens). Twee proefpersonen met virologisch falen 
in SINGLE hadden tijdens de behandeling optredende G/D/E193D- en G193G/E-integrasesubstituties in 
respectievelijk week 84 en week 108, en 1 proefpersoon met 275 kopieën per ml hiv-1-RNA had een tijdens de 
behandeling optredende Q157Q/P integrasesubstitutie gedetecteerd in week 24. Geen van deze proefpersonen 
had een overeenkomstige afname van de gevoeligheid voor dolutegravir.

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

3TC:Kruisresistentie tussen bepaalde reverse-transcriptaseremmers is waargenomen. 3TC-resistent 
HIV-1-isolaat was kruisresistent in celkweek tegen didanosine (ddI). Kruisresistentie wordt ook 
verwacht met abacavir en emtricitabine, aangezien deze M184V-substituties selecteren.

TDF:Kruisresistentie tussen bepaalde reverse-transcriptaseremmers is erkend. De K65R- en K70E-substituties die 
door tenofovir zijn geselecteerd, worden ook geselecteerd bij sommige met HIV-1 geïnfecteerde proefpersonen 
die worden behandeld met abacavir of didanosine. Hiv-1-isolaten met de K65R vertonen ook een verminderde 
gevoeligheid voor emtricitabine en 3TC. Hiv-1-isolaten van proefpersonen (N=20) van wie HIV-1 een gemiddelde 
van 3 zidovudine-geassocieerde reverse transcriptase-substituties tot expressie bracht (M41L, D67N, K70R, L210W, 
T215Y/F of K219Q/E/N), vertoonden een 3,1 -voudige afname van de gevoeligheid voor tenofovir.

Proefpersonen van wie het virus een L74V-substitutie tot expressie bracht zonder zidovudine-resistentie-geassocieerde 
substituties (N=8) hadden een verminderde respons op TDF. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar voor patiënten bij wie 
het virus een Y115F-substitutie (N=3), Q151M-substitutie (N=2) of T69-insertie (N=4) tot expressie bracht, die allemaal een 
verminderde respons vertoonden.

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

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

3TC: Langdurige carcinogeniteitsstudies met 3TC bij muizen en ratten toonden geen bewijs van 
carcinogeen potentieel bij blootstellingen tot 10 keer (muizen) en 58 keer (ratten) de menselijke 
blootstelling bij de aanbevolen dosis van 300 mg.

TDF: Langdurige orale carcinogeniteitsstudies van TDF bij muizen en ratten werden uitgevoerd bij blootstellingen 
tot ongeveer 16 keer (muizen) en 5 keer (ratten) die waargenomen bij mensen bij de therapeutische dosis voor 
HIV-1-infectie. Bij de hoge dosis bij vrouwelijke muizen waren leveradenomen toegenomen bij blootstellingen die 
16 keer hoger waren dan bij mensen. Bij ratten was de studie negatief voor carcinogene bevindingen bij 
blootstellingen tot 5 keer die waargenomen bij mensen bij de therapeutische dosis.

Mutagenese:dolutegravir: dolutegravir was niet genotoxisch in de bacteriële reverse-
mutatietest, muislymfoomtest of in de in vivo micronucleustest bij knaagdieren.

3TC: 3TC was mutageen in een L5178Y muislymfoomtest en clastogeen in een cytogenetische test met 
behulp van gekweekte menselijke lymfocyten. 3TC was niet mutageen in een microbiële mutageniteitstest, 
in een in vitro celtransformatietest, in een micronucleustest bij ratten, in een beenmergcytogenetische test 
bij ratten en in een test voor ongeplande DNA-synthese in rattenlever. 3TC vertoonde geen bewijs van in 
vivo genotoxische activiteit bij ratten bij orale doses tot 2000 mg per kg, waarbij plasmaspiegels werden 
geproduceerd van 35 tot 45 keer die bij mensen bij de aanbevolen dosis voor HIV-1-infectie.

TDF: TDF was mutageen in de in vitro muislymfoomtest en negatief in een in vitro bacteriële 
mutageniteitstest (Ames-test). In een in vivo micronucleustest bij muizen was TDF negatief bij 
toediening aan mannelijke muizen.

Aantasting van de vruchtbaarheid:Dolutegravir en 3TC: Dolutegravir of 3TC had geen invloed op de mannelijke 
of vrouwelijke vruchtbaarheid bij ratten bij doses die werden geassocieerd met blootstellingen die ongeveer 44 of 
112 keer (respectievelijk) hoger waren dan de blootstellingen bij mensen bij doses van respectievelijk 50 mg en 
300 mg.

TDF: Er waren geen effecten op de vruchtbaarheid, paringsprestaties of vroege embryonale ontwikkeling wanneer TDF werd 

toegediend aan mannelijke ratten in een dosis die gelijk was aan 10 keer de dosis voor mensen op basis van vergelijkingen van 

het lichaamsoppervlak gedurende 28 dagen voorafgaand aan de paring en aan vrouwelijke ratten gedurende 15 dagen 

voorafgaand aan de paring tot en met dag zeven van de dracht. Er was echter een verandering van de oestrische cyclus bij 

vrouwelijke ratten.
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13.2 Diertoxicologie en/of farmacologie

TDF: Tenofovir en TDF toegediend in toxicologische onderzoeken aan ratten, honden en apen bij 
blootstellingen (gebaseerd op AUC's) groter dan of gelijk aan 6 maal die waargenomen bij mensen, 
veroorzaakten bottoxiciteit. Bij apen werd de bottoxiciteit gediagnosticeerd als osteomalacie. Osteomalacie 
waargenomen bij apen bleek reversibel te zijn na dosisverlaging of stopzetting van tenofovir. Bij ratten en 
honden manifesteerde de bottoxiciteit zich als een verminderde botmineraaldichtheid. Het (de) 
onderliggende mechanisme(n) van bottoxiciteit is niet bekend.

Bewijs van niertoxiciteit werd waargenomen bij 4 diersoorten. Verhogingen van serumcreatinine, BUN, 
glycosurie, proteïnurie, fosfaturie en/of calciurie en verlagingen van serumfosfaat werden bij deze dieren in 
verschillende mate waargenomen. Deze toxiciteiten werden waargenomen bij blootstellingen (gebaseerd 
op AUC's) die 2 tot 20 keer hoger waren dan die waargenomen bij mensen. De relatie tussen de 
nierafwijkingen, met name de fosfaturie, en de bottoxiciteit is niet bekend.

14 KLINISCHE STUDIES

14.1 Volwassen onderwerpen

Behandelingsnaïeve proefpersonen

In SINGLE werden 833 proefpersonen gerandomiseerd en kregen ze ten minste 1 dosis van ofwel 
dolutegravir 50 mg eenmaal daags met een vaste dosis abacavirsulfaat en lamivudine ofwel een vaste dosis 
efavirenz/emtricitabine/tenofovirdisoproxilfumaraat. Bij baseline was de mediane leeftijd van de 
proefpersonen 35 jaar, 16% vrouw, 32% niet-blanke, 7% had een co-infectie met hepatitis C (co-infectie met 
hepatitis B-virus was uitgesloten), 4% was CDC-klasse C (AIDS), 32 % had hiv-1-RNA van meer dan 100.000 
kopieën per ml en 53% had een CD4+-celtelling van minder dan 350 cellen per mm3; deze kenmerken waren 
vergelijkbaar tussen de behandelingsgroepen.

De resultaten van week 144 (open-label-fase-analyse die volgde op de dubbelblinde fase van week 96) 
voor SINGLE worden gegeven in Tabel 13.

Tabel 13. Virologische uitkomsten van gerandomiseerde behandeling bij SINGLE na 144 weken 
(momentopname-algoritme)

dolutegravir 50 mg + 
abacavirsulfaat en

Lamivudine eenmaal daags
(n = 414)

Efavirenz, Emtricitabine,
en Tenofovir DF

Een keer per dag

(n = 419)
HIV-1 RNA <50 kopieën/ml 71% 63%

Behandelingsverschila 8,3% (95%-BI: 2,0% 14,6%)d

Virologische non-respons
Gegevens in venster niet <50 kopieën/ml 

Stopgezet wegens gebrek aan werkzaamheid

Stopgezet om andere redenen terwijl het niet onderdrukt werd 
Veranderingen in ART-regime

10%
4%
3%
3%
0

7%
<1%
3%
4%
0

Geen virologische gegevens

redenen:
Studie/studiemedicijn stopgezet vanwege bijwerking

18% 30%

4% 14%
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of doodb

Studie/studiemedicatie om andere redenen stopgezetc

Ontbrekende gegevens tijdens venster maar op studie

12%
2%

13%
3%

Aandeel (%) proefpersonen met hiv-1-RNA <50 kopieën/ml volgens baselinecategorie
Plasma virale belasting (kopieën/ml) 
≤100.000
> 100.000

73%
69%

64%
61%

Geslacht
Mannelijk

Vrouw
72%
69%

66%
48%

Ras
Wit
Afro-Amerikaans/Afrikaans erfgoed/Overig

72%
71%

71%
47%

aGecorrigeerd voor vooraf gespecificeerde stratificatiefactoren.

bOmvat proefpersonen die op enig moment stopten vanwege een bijwerking of overlijden als dit resulteerde in geen virologische 
gegevens over de behandeling tijdens het analysevenster.
cAndere omvatten redenen zoals intrekking van toestemming, verlies voor follow-up, verplaatst en protocolafwijking.
dHet primaire eindpunt werd beoordeeld in week 48 en het virologische succespercentage was 88% in de groep die dolutegravir 
kreeg en 81% in de groep met vaste dosis efavirenz/emtricitabine/tenofovirdisoproxilfumaraat, met een behandelingsverschil van 
7,4% en 95% BI van (2,5%, 12,3%).

Verschillen in behandeling bleven bestaan   over de kenmerken van de baseline, waaronder de virale 
belasting van de baseline, het aantal CD4+-cellen, leeftijd, geslacht en ras. De gecorrigeerde 
gemiddelde veranderingen in CD4+-celtellingen vanaf baseline waren 378 cellen per mm3in de groep 
die dolutegravir + vaste dosis abacavirsulfaat en lamivudine en 332 cellen per mm2 kreeg3voor de 
groep met vaste dosis efavirenz/emtricitabine/tenofovirdisoproxilfumaraat na 144 weken. Het 
gecorrigeerde verschil tussen behandelarmen en 95% BI was 46,9 cellen per mm3(15,6 cellen per mm3

, 78,2 cellen per mm3) (gecorrigeerd voor vooraf gespecificeerde stratificatiefactoren: baseline HIV-1 
RNA en baseline CD4+-celtelling).

Door behandeling ervaren, Integrase Strand Transfer-remmer-naïeve proefpersonen

In SAILING waren 715 proefpersonen opgenomen in de werkzaamheids- en veiligheidsanalyses (zie de volledige 
voorschrijfinformatie voor dolutegravir). In week 48 had 71% van de proefpersonen die waren gerandomiseerd naar 
dolutegravir plus achtergrondbehandeling versus 64% van de proefpersonen die waren gerandomiseerd naar raltegravir 
plus achtergrondbehandeling, hiv-1-RNA van minder dan 50 kopieën per ml (behandelingsverschil en 95% BI: 7,4% [0,7%, 
14,2%]).

14.2 Pediatrische onderwerpen

De werkzaamheid van de afzonderlijke componenten van dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten voor de behandeling van hiv-1-infectie werd geëvalueerd bij pediatrische 
patiënten die deelnamen aan het IMPAACT P1093-onderzoek (NCT01302847) of het ARROW-onderzoek 
(NCT02028676), zoals hieronder samengevat.

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

- Lamivudine eenmaal daags, met abacavir en een derde antiretroviraal geneesmiddel, werd geëvalueerd in een 
gerandomiseerde, multicenter studie (ARROW) bij met hiv-1 geïnfecteerde, niet eerder behandelde proefpersonen. 
Proefpersonen die waren gerandomiseerd naar een eenmaal daagse dosering (n = 336) en die ten minste 25 kg 
wogen, kregen lamivudine 300 mg en abacavir 600 mg, hetzij als afzonderlijke entiteiten, hetzij als vaste dosis 
abacavirsulfaat en lamivudine. In week 96 had 67% van de proefpersonen die eenmaal daags abacavir en lamivudine 
kregen in combinatie met een derde antiretroviraal geneesmiddel een hiv-1-RNA van minder dan 80 kopieën per ml.

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten zijn witte tot gebroken witte, capsulevormige, 
filmomhulde tabletten met de inscriptie “F67” aan de ene kant en glad aan de andere kant en worden als volgt 
geleverd:

Fles met 30 tabletten met droogmiddel, inductieafdichtingen en niet-kindveilige doppen NDC 
33342-387-07
Fles met 90 tabletten met droogmiddel, inductieafdichtingen en niet-kindveilige doppen NDC 
33342-387-10
Fles met 100 tabletten met droogmiddel, inductieafdichtingen en niet-kindveilige doppen NDC 
33342-387-11
Fles met 180 tabletten met droogmiddel, inductieafdichtingen en niet-kindveilige doppen NDC 
33342-387-57

Bewaren beneden 30°C (86 ºF).
Bewaren in de originele fles, beschermen tegen vocht en de fles goed gesloten houden. Verwijder het 
droogmiddel niet.

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING

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

Geneesmiddelinteracties: Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten kunnen een wisselwerking 
hebben met veel geneesmiddelen; adviseer patiënten daarom om hun zorgverlener te informeren over het gebruik van 
andere voorgeschreven of niet-voorgeschreven medicijnen of kruidenproducten, inclusief sint-janskruid.[zie Contra-
indicaties (4), Geneesmiddelinteracties (7)].

Dien dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten niet toe met 
HEPSERA (adefovirdipivoxil)[zie Geneesmiddelinteracties (7.3)].

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

Hepatotoxiciteit: Patiënten informeren dat hepatotoxiciteit is gemeld met tabletten 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat[zie Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen (5.3)]. Adviseer patiënten dat laboratoriumcontrole op levertoxiciteit 
tijdens therapie met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat wordt aanbevolen, 
vooral voor patiënten met een leverziekte, zoals hepatitis B of C.

Melkzuuracidose/hepatomegalie: Informeer patiënten dat lactaatacidose en ernstige hepatomegalie met 
steatose, waaronder gevallen met fatale afloop, zijn gemeld. Dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten dienen te worden geschorst bij patiënten die klinische symptomen 
ontwikkelen die wijzen op lactaatacidose of uitgesproken hepatotoxiciteit (waaronder misselijkheid, braken, 
ongebruikelijk of onverwacht maagongemak en zwakte)[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.9)].

Patiënten met Hepatitis B of C Co-infectie: Informeer patiënten dat ernstige acute exacerbaties van 
hepatitis B zijn gemeld bij patiënten die geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus (HBV) en die zijn gestopt 
met TDF en 3TC, twee componenten van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. 
Adviseer patiënten om de tabletten met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat niet stop 
te zetten zonder eerst hun zorgverlener te informeren. Alle patiënten moeten worden getest op HBV-
infectie vóór of bij het starten van tabletten met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat en 
degenen die zijn geïnfecteerd met HBV moeten gedurende enkele maanden nauw medisch worden 
gecontroleerd na het stoppen met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten om te 
controleren op exacerbaties van hepatitis[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

Informeer patiënten met gelijktijdige HIV-1/HCV-infectie dat leverdecompensatie (sommige fataal) is opgetreden 
bij patiënten met gelijktijdige HIV-1/HCV-infectie die een antiretrovirale combinatietherapie voor HIV-1 en 
interferon alfa met of zonder ribavirine krijgen[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.10)].

Risico op pancreatitis: adviseer ouders of voogden om pediatrische patiënten te controleren op tekenen en symptomen 
van pancreatitis[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.11)].

Nieuw begin of verergering van nierinsufficiëntie: Informeer patiënten dat nierinsufficiëntie, waaronder 
gevallen van acuut nierfalen en Fanconi-syndroom, is gemeld. Adviseer patiënten met een creatinineklaring 
van minder dan 50 ml/min of patiënten met terminale nierziekte (ESRD) die hemodialyse nodig hebben om 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten te vermijden bij gelijktijdig of recent 
gebruik van een nefrotoxisch middel (bijv. meerdere NSAID's) voor patiënten[zie Dosering en toediening 
(2.4), Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.6)].

Bot effecten: Informeer patiënten dat een afname van de botmineraaldichtheid is waargenomen bij:
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het gebruik van tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat. Monitoring van de 
botmineraaldichtheid moet worden overwogen bij patiënten met een voorgeschiedenis van pathologische botbreuken of 
met een risico op osteopenie[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)].

Embryo-foetale toxiciteit: Adviseer adolescenten en volwassenen in de vruchtbare leeftijd om het gebruik van 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten te vermijden vanaf het moment van conceptie tot en 
met het eerste trimester van de zwangerschap. Adviseer adolescenten en volwassenen in de vruchtbare leeftijd om 
contact op te nemen met hun zorgverlener als ze van plan zijn zwanger te worden, zwanger te worden of als 
zwangerschap wordt vermoed tijdens de behandeling met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.4)].

Adviseer adolescenten en volwassenen die zwanger kunnen worden en tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat gebruiken om consequent effectieve anticonceptie te gebruiken[zie Gebruik bij 
specifieke populaties (8.1, 8.3)].

Immuunreconstitutiesyndroom: Adviseer patiënten om hun zorgverlener onmiddellijk op de hoogte te 
stellen van tekenen en symptomen van infectie, aangezien een ontsteking door een eerdere infectie kan 
optreden kort na antiretrovirale combinatietherapie, ook wanneer wordt gestart met dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.8)].

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

Gemiste dosis: instrueer patiënten dat als ze een dosis dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat hebben 
overgeslagen, ze deze moeten innemen zodra ze het zich herinneren. Adviseer patiënten om hun volgende dosis niet te 
verdubbelen of meer in te nemen dan de voorgeschreven dosis[zie Dosering en toediening (2)].

Opslag: Instrueer patiënten om dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten in de 
oorspronkelijke verpakking te bewaren, tegen vocht te beschermen en de fles goed gesloten te houden. Verwijder 
het droogmiddel niet.

Andere vermelde merken zijn de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en zijn geen 
handelsmerken van Macleods Pharmaceuticals Limited.
Alleen Rx
Uitgegeven maart 2019
Gefabriceerd voor:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ 08536
Gemaakt door:
Macleods Pharmaceuticals Ltd. 
Daman (UT), INDIA

Bladzijde45van51



Patiënt informatie

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten
(doe-loo-TEG-ra-vir, la-MIV-ue-deen en tien-OF-oh-vir DYE-soe-PROX-il FUE-ma-rate)

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over tabletten dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat?

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten kunnen ernstige bijwerkingen 
veroorzaken, waaronder:
- Verergering van hepatitis B-virus (HBV) infectie. Uw zorgverlener zal u testen op HBV voordat de 

behandeling met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten wordt gestart. Als 
u een HBV-infectie heeft en dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten 
gebruikt, kan uw HBV verergeren (opflakkering) als u stopt met het innemen van dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. Een "flare-up" is wanneer uw HBV-infectie 
plotseling erger terugkeert dan voorheen.
- Niet doende tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat zijn op. Vul uw 

recept bij of neem contact op met uw zorgverlener voordat uw dolutegravir-, lamivudine- en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten allemaal op zijn.
Niet doenstop met het innemen van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten 
zonder eerst met uw zorgverlener te overleggen.
Als u stopt met het innemen van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten, zal uw 
zorgverlener uw gezondheid vaak moeten controleren en regelmatig bloedonderzoek moeten doen om uw 
HBV-infectie te controleren. Vertel uw zorgverlener over eventuele nieuwe of ongebruikelijke symptomen die 
u kunt krijgen nadat u bent gestopt met het innemen van tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat.

-

-

- Allergische reacties. Bel onmiddellijk uw zorgverlener als u huiduitslag krijgt met tabletten 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat.Stop met het innemen van 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat en roep onmiddellijk medische 
hulp in als u:
O huiduitslag ontwikkelen met een van de volgende tekenen of symptomen:

-
-
-
-
-

koorts

algemeen ziek gevoel
vermoeidheid

spier- of gewrichtspijn blaren 
of zweren in de mond

-
-
-

blaren of vervelling van de huid roodheid of 
zwelling van de ogen zwelling van de mond, 
het gezicht, de lippen of de tong

problemen met ademhalen-

- Ernstige leverproblemen.Mensen met een voorgeschiedenis van het hepatitis B- of C-virus kunnen een 
verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van nieuwe of verergerende veranderingen in bepaalde 
leverfunctietesten tijdens behandeling met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. In 
sommige gevallen kunnen ernstige leverproblemen tot de dood leiden. Uw lever kan groot worden 
(hepatomegalie) en u kunt vet in uw lever ontwikkelen (steatose).
Bel onmiddellijk uw zorgverlener als u een van de volgende tekenen of symptomen van 
leverproblemen krijgt:
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- uw huid of het witte deel van uw ogen wordt 
geel (geelzucht)
donkere of "theekleurige" urine 
lichtgekleurde ontlasting (stoelgang)

- verlies van eetlust gedurende meerdere dagen 

of langer

misselijkheid of braken

pijn, pijn of gevoeligheid aan de 
rechterkant van uw maagstreek

-
-

-
-

Zie voor meer informatie over bijwerkingen “Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van tabletten 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat?”

Wat zijn dolutegravir-, lamivudine- en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten?

Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten zijn een receptgeneesmiddel dat wordt gebruikt 
voor de behandeling van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) bij volwassenen en kinderen 
die ten minste 40 kg wegen.
HIV-1 is het virus dat Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) veroorzaakt.
Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten bevatten 3 
receptgeneesmiddelen, dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat.
Gebruik geen dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten als u:
- neem dofetilide (TIKOSYN). Het gebruik van dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten en 

dofetilide (TIKOSYN) kan bijwerkingen veroorzaken die ernstig of levensbedreigend kunnen zijn. U bent allergisch 
voor dolutegravir of voor één van de bestanddelen in tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat. Zie het einde van deze bijsluiter voor patiënten voor een volledige lijst van 
ingrediënten in tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat.

-

Vertel uw zorgverlener als u:

-
-
-

leverproblemen heeft gehad, waaronder een hepatitis B- of C-infectie.
nierproblemen heeft, waaronder terminale nierziekte (ESRD) waarvoor dialyse nodig is.. botproblemen 
heeft, waaronder een voorgeschiedenis van botbreuken.
zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Een van de geneesmiddelen in dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten, dolutegravir genaamd, kan schadelijk zijn voor uw ongeboren baby.

-

-

U mag dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten niet gebruiken op 
het moment dat u zwanger wordt of tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap. Uw 
zorgverlener kan tijdens deze periode van uw zwangerschap van geneesmiddel veranderen. Als u 
zwanger kunt worden, zal uw zorgverlener een zwangerschapstest doen voordat u begint met de 
behandeling met tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat. Als u 
zwanger kunt worden, moet u consequent effectieve anticonceptie (anticonceptie) gebruiken 
tijdens de behandeling met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten.

Vertel het uw zorgverlener meteen als u van plan bent zwanger te worden, zwanger 
wordt of denkt zwanger te zijn tijdens de behandeling met dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten.

borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven.Geef geen borstvoeding als u tabletten 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat gebruikt.
-

-

-

-

-

U mag geen borstvoeding geven als u hiv-1 heeft vanwege het risico dat u hiv-1 op uw baby 
overdraagt. Praat met uw zorgverlener over de beste manier om uw baby te voeden.

Vertel uw zorgverlener over de medicijnen die u gebruikt,inclusief recept en over-the-
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tegenmedicijnen, vitamines of kruidensupplementen.
Sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten. Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten kunnen de 
werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, en andere geneesmiddelen kunnen de werking van dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten beïnvloeden. Houd een lijst bij van uw geneesmiddelen en toon 
deze aan uw zorgverlener en apotheker als u een nieuw geneesmiddel krijgt.

- U kunt uw zorgverlener of apotheker om een   lijst vragen van geneesmiddelen die een wisselwerking hebben 
met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten.

- Begin niet met het innemen van een nieuw geneesmiddel zonder uw zorgverlener hiervan op de hoogte te 
stellen.Uw zorgverlener kan u vertellen of het veilig is om dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten samen met andere geneesmiddelen in te nemen.

U mag geen dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten gebruiken als 
u ook:
-adefovir (HEPSERA®)

Hoe moet ik dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten innemen?
- Gebruik dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten precies zoals uw 

arts u zegt dat u ze moet innemen.
Neem tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat elke dag op hetzelfde tijdstip in.

Neem elke dag dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat in met of zonder voedsel. Als u antacida, 
laxeermiddelen of andere geneesmiddelen gebruikt die aluminium, magnesium of gebufferde geneesmiddelen 
bevatten, dienen dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten ten minste 2 uur vóór of 6 
uur na inname van deze geneesmiddelen te worden ingenomen.
Als u ijzer- of calciumsupplementen via de mond moet innemen tijdens de behandeling met tabletten 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat:
-

-

-
-

-

Als u dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten met voedsel inneemt, 
mag u deze supplementen tegelijkertijd innemen met de tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat.
Als u dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten niet met voedsel inneemt, 
neem dan dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten ten minste 2 uur 
vóór of 6 uur na inname van deze supplementen.

Voor volwassenen en kinderen die ten minste 40 kg wegen, is de gebruikelijke dosis 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten één tablet per dag. Alleen 
voor bepaalde populaties kan een extra dosis dolutegravir nodig zijn. Uw zorgverlener zal u 
informeren als u de extra dosis dolutegravir moet innemen.
Sla geen dosis dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat over. Als u een dosis 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten bent vergeten, neem deze dan in 
zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat, neem dan de vergeten dosis niet in. Neem de volgende dosis 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten op uw normale tijdstip in.
Neem geen 2 doses tegelijk en neem niet meer tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat in dan is voorgeschreven.
Blijf onder toezicht van een zorgverlener tijdens de behandeling met dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten.

-

-

-

-

-
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- Zorg dat de tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat niet opraken. Het virus in uw 
bloed kan toenemen en het virus kan moeilijker te behandelen worden. Wanneer uw voorraad begint op te 
raken, haalt u meer bij uw zorgverlener of apotheek.
Als u te veel tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat heeft ingenomen, ga dan onmiddellijk naar de 
eerste hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

-

Wat moet ik vermijden bij het gebruik van tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat?

U dient het gebruik van geneesmiddelen die sorbitol bevatten te vermijden tijdens de behandeling met dolutegravir, 
lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten.s.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat?
Dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten kunnen ernstige bijwerkingen 
veroorzaken, waaronder:
- Zie "Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over tabletten dolutegravir, 

lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat?"
Gebruik met op interferon en ribavirine gebaseerde regimes.Verergering van een leverziekte die de 
dood heeft veroorzaakt, is opgetreden bij mensen die besmet waren met zowel het hiv-1- als het hepatitis 
C-virus die antiretrovirale geneesmiddelen voor hiv-1 gebruikten en die ook werden behandeld voor 
hepatitis C met interferon alfa met of zonder ribavirine. Als u dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten en interferon met of zonder ribavirine gebruikt, vertel het uw 
zorgverlener dan als u nieuwe symptomen heeft.
Risico op ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).Kinderen kunnen tijdens behandeling met 
dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten risico lopen om pancreatitis te 
ontwikkelen als zij:
-

-

-

in het verleden nucleoside-analoge geneesmiddelen heeft 
gebruikt

Bel onmiddellijk uw zorgverlener als uw kind tekenen en symptomen van pancreatitis 
ontwikkelt, waaronder ernstige pijn in de bovenbuik, met of zonder misselijkheid en braken.Uw 
zorgverlener kan u vertellen om te stoppen met het geven van dolutegravir-, lamivudine- en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten aan uw kind als de symptomen en bloedtestresultaten 
aantonen dat uw kind mogelijk pancreatitis heeft.
Nieuwe of ergere nierproblemen, waaronder nierfalen. Uw zorgverlener kan voor en tijdens 
de behandeling met dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten bloed- en 
urinetests doen om uw nieren te controleren. Vertel het uw zorgverlener als u tekenen en 
symptomen krijgt van nierproblemen, waaronder botpijn die niet weggaat of die botpijn 
verergert, pijn in uw armen, handen, benen of voeten, gebroken (gebroken) botten, spierpijn of 
spierzwakte.
Bot problemenkan optreden bij sommige mensen die tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat gebruiken. Botproblemen zijn onder meer botpijn, verweking of dunner 
worden (wat kan leiden tot fracturen). Uw zorgverlener moet mogelijk aanvullende tests doen om uw 
botten te controleren. Vertel het uw zorgverlener als u tijdens de behandeling met dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten botpijn, pijn in uw handen of voeten, of spierpijn of spierzwakte 
heeft.
Veranderingen in uw immuunsysteem (immuunreconstitutiesyndroom)kan gebeuren als je

-
-

een voorgeschiedenis van pancreatitis heeft andere 

risicofactoren voor pancreatitis heeft

-

-

-
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beginnen met het innemen van hiv-1-medicijnen. Uw immuunsysteem kan sterker worden en infecties 
gaan bestrijden die al lang in uw lichaam verborgen zijn. Vertel het uw zorgverlener meteen als u nieuwe 
symptomen krijgt nadat u bent begonnen met het innemen van tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat.
Te veel melkzuur in uw bloed (melkzuuracidose).Lactaatacidose is een ernstig medisch 
noodgeval dat tot de dood kan leiden.
Vertel het uw zorgverlener meteen als u een van de volgende symptomen krijgt die 
kunnen wijzen op lactaatacidose:
-
-
-
-

-

zich erg zwak of moe voelen ongebruikelijke 

(niet normale) spierpijn moeite met 

ademhalen

maagpijn met misselijkheid en 
braken

-
-
-

het koud hebben, vooral in uw armen en benen duizelig 

of licht in het hoofd voelen

een snelle of onregelmatige hartslag hebben

De meest voorkomende bijwerkingen van de tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat zijn:

-
-
-
-

De meest voorkomende bijwerkingen van tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat bij kinderen zijn koorts en hoesten.
Vertel uw zorgverlener over elke bijwerking die u hindert of die niet weggaat. Dit zijn niet alle 
mogelijke bijwerkingen van tabletten dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat.

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 
1-800-FDA-1088.

Moeite met slapen

misselijkheid

diarree
pijn

-
-
-
-

vermoeidheid

hoofdpijn
uitslag

depressie

Hoe moet ik dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten bewaren?
-
-

Bewaar dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten beneden 30°C (86°F). 
Bewaar dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat tabletten in de originele verpakking.

Houd de fles goed gesloten. De fles bevat een droogmiddel dat helpt om de tabletten te bewaren. Verwijder het 
droogmiddel niet.
Gebruik geen dolutegravir-, lamivudine- en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten als de verzegeling over de 
flesopening verbroken is of ontbreekt.

Houd dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten en alle geneesmiddelen buiten het 
bereik van kinderen.

-

-

Algemene informatie over het veilige en effectieve gebruik van tabletten dolutegravir, lamivudine 
en tenofovirdisoproxilfumaraat.

Geneesmiddelen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan vermeld in een patiëntenbijsluiter. 
Gebruik dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraat niet voor een aandoening waarvoor ze niet 
zijn voorgeschreven. Geef geen dolutegravir, lamivudine en tenofovirdisoproxilfumaraattabletten aan andere 
mensen, ook niet als ze dezelfde symptomen hebben als u. Ze kunnen schade berokkenen hen. Als u meer 
informatie wilt, neem dan contact op met uw zorgverlener. U kunt uw

Bladzijde50van51



apotheker of zorgverlener voor informatie over dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraattabletten die is geschreven voor gezondheidswerkers.

Wat zijn de ingrediënten in tabletten dolutegravir, lamivudine en 
tenofovirdisoproxilfumaraat?

Actieve ingrediënten: dolutegravir-natrium, lamivudine, tenofovirdisoproxilfumaraat.

Inactieve ingrediënten: croscarmellosenatrium, microkristallijne cellulose, geel ijzeroxide, 
magnesiumstearaat, mannitol, povidon, gepregelatiniseerd zetmeel, natriumzetmeelglycolaat en 
natriumstearylfumaraat. De tabletten zijn omhuld met hydroxypropylmethylcellulose, titaniumdioxide en 
triacetine.

Gemaakt door:
Macleods Pharmaceuticals Limited 
Daman (UT), INDIA

Gefabriceerd voor:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ08536

De vermelde merken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Deze patiëntinformatie is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Uitgegeven: 03/2019
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