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• HIV-lääkitys aloitetaan 
– Triumeq (ABC+3TC+DTG) 

• 2 kk myöhemmin kolonoskopiassa sigma-ca, 
operoidaan

• Adjuvanttihoidoksi kapesitabiini (Xeloda)

• Infektiolääkäri: 
”Lamivudiini (Triumeqin osa) voi vaikuttaa 5-fluorourasiilin 
/kapesitabiinin metaboliaan, mikä voi johtaa 
fluorourasiilin toksisuuden lisääntymiseen.”



www.hiv-druginteractions.org

”Liverpool: Clinical relevance unknown, clinical
monitoring is necessary". 

http://www.hiv-druginteractions.org


• 6 vrk kapesitabiinin aloituksen jälkeen 
huimausta, pahoinvointia, näköhäiriötä

• Pyydetään kontrolliin, kollapsi laboratorioon 
mennessä
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• Teholle – toipuu

• Jätettiin adjuvanttihoito antamatta

• Mietitty jatkoa, jos tauti uusii

– 40% riski..

• HIV-lääkkeet tauolle

• Muu lääkitys?
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Potilastapaus -jatkoa

• Tauti metastasoinut

• Onkologit haluavat antaa irinotekaania ja 

Panitumumabia

– Irinotekaanilla ei interaktioita, panitumumabista
ei tietoa, mutta ei odotettavissa



• Tauti etenee, hoidoksi oksaaliplatiini

– Potentiaalinen interaktio tenofoviirin ja 
lamivudiinin kanssa

– Yllättäen proteaasiestäjät ok

– Hoidoksi Prezista, Norvir, Ziagen, Isentress



• Tauti etenee edelleen hoidon läpi

• Uudeksi hoidoksi S1-valmiste

– Tegafur, Gimeracil, Oteracil

Eivät merkittävästi metaboloidu CYP3A4:n kautta

• Tegafur metaboloituu 5-fluorourasiiliksi, CYP2A6

– HIV-lääkitykseksi Isentress, Ziagen ja Fuzeon



Sytostaatit -muista

• Tarkista jokainen HIV-lääke ja sytostaatti 
erikseen!

• Kahden lääkkeen yhdistelmät voivat joskus sopia
– Esim dolutegraviiri + rilpiviriini

• Huom – ei PPI-lääkkeitä rilpiviriinin kanssa

• Muistuta HIV-lääkkeen aiheuttamasta krea-
noususta (esim dolutegraviiri)
– Seurannassa kystatiini-C luotettavampi kuin krea



Tuberkuloosi

• Peruslääkitys

– Rifampisiini

– Isoniatsidi

– Pyratsinamidi

– Etambutoli

(+-Stretomysiini)



Tuberkuloosilääkkeet

• Rifampisiini

– CYP3A4 induktori – PI:t ongelmallisia, käytä:

Dolutegraviiri 50mg x 2

Raltegraviiri 400mg 2x2

Efavirentsi 600mg (-800mg) x 1

• Rifabutiini

– Darunaviiria (+rtv) voi käyttää, 

• jos rifabutiini 150mg x1

• Muista verenkuvan ja silmäoireiden seuranta



www.arvosta.fi



Rifamysiinit ja NRTI-lääkkeet

TAF:n (Descovy, Vemlidy) tilalle TDF (Truvada, 
Viread) 

– Rifampisiini indusoi p-glykoproteiinia – vähentää 
tenofoviirin absorptiota

– Voi vähentää TAF:n pitoisuutta

• Rifabutiinilla sama ilmiö



MDR-tuberkuloosi

• Bedakiliinilla on potentiaalisia interaktioita:
– NNRTI-lääkkeet laskevat bedakiliinin pitoisuutta, PI-lääkkeet nostavat (QT-ajan piteneminen). 

• PAS:lla on mahdollinen interaktio emtrisitabiinin, tenofoviirin ja lamivudiinin
kanssa.



Take home:

Kun arvioit interaktioita,  huomio kaikki lääkkeet

MYÖS NRTI-BACKBONE 
eli Kivexa /Truvada/Descovy-osasto!

Kiitos!: Andreas Jacks


