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REAKCJE NADWRAŻLIWOŚCI NA LEK 

ABACAVIR + LAMIVUDINE SANDOZ® 
 

 

 

Najważniejsze informacje dla fachowego personelu medycznego dotyczące 

minimalizacji ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości.  
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Wstęp 

 
• Abakawir jest składnikiem leku Abacavir + Lamivudine Sandoz®. 

• W przypadku tego leku skojarzonego, reakcje nadwrażliwości wywoływane są przez abakawir. Zatem na kolejnych   

slajdach często występuje sformułowanie „Abakawir – reakcje nadwrażliwości”. 

• Informacje zawarte w tym materiale edukacyjnym zgodne są z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego 

(ChPL) Abacavir + Lamivudine Sandoz®, leku referencyjnego (Kivexa) oraz ChPL abakawiru. 

• Niniejszy materiał edukacyjny jest częścią Planów Zarządzania Ryzykiem dla leków zawierających abakawir i nie 

jest materiałem promocyjnym. 

• Przed przepisaniem leku Abacavir + Lamivudine Sandoz®należy zapoznać się z treścią ChPL. 
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Cele materiałów informacyjnych dotyczących 

minimalizacji istotnego ryzyka 

 

 
• Poinformowanie personelu medycznego o ryzyku reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• Identyfikacja pacjentów obarczonych większym ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• Wczesne rozpoznanie i postępowanie w przypadku zaobserwowania reakcji nadwrażliwości u pacjentów   

przyjmujących abakawir. 

• Zapobieganie i minimalizowanie reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• Wskazanie na znaczenie uświadomienia pacjentom istnienia reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• Opisanie zawartości Karty ostrzeżeń dla pacjenta, która znajduje się we wszystkich opakowaniach leku Abacavir +  

Lamivudine Sandoz® . 
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Spis treści (1 z 2) 
Rozdziały              Nr slajdu 

Główne sposoby minimalizacji ryzyka reakcji nadwrażliwości na abakawir      6-8 

 Kluczowe punkty do zapamiętania           9-18 

 Czas do wystąpienia objawów nadwrażliwości na abakawir      11-12 

 Czynniki ryzyka związane z reakcjami nadwrażliwości na abakawir     13-15 

 Zalecenie wykonywania badań przesiewowych w celu wykrycia reakcji nadwrażliwości  16-18 

 Rozpoznanie i postępowanie w przypadku reakcji nadwrażliwości na abakawir   19-27 

 Zrozumienie objawów przedmiotowych i podmiotowych reakcji nadwrażliwości   21-23 

 Zrozumienie rozpoznania reakcji nadwrażliwości       24-25 

 Postępowanie kliniczne w przypadku reakcji nadwrażliwości      26-27 

 Kiedy NIGDY nie włączać ponownie abakawiru        28-31 

 Doradzanie pacjentom            32-40 

Abacavir + Lamivudine Sandoz® - „Karta ostrzeżeń”         36-40 
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Spis treści (2 z 2) 
Rozdziały Nr slajdu 

Badanie HLA-B*5701            41-46 

Badania kliniczne na reakcje nadwrażliwości na abakawir      47-61 

 Badanie PREDICT-1            49-52 

 Badanie SHAPE            53-57 

 Ograniczenia związane testami skórnymi        58 

 Badanie ARIES            59-60 

 Podsumowanie badań klinicznych         61 

Badania przypadków nadwrażliwości          62-71 

 Przypadek nr 1            64-66 

 Przypadek nr 2            67-69 

 Przypadek nr 3            70-71 
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Rozdział 1 
Główne sposoby minimalizacji ryzyka reakcji nadwrażliwości na abakawir  
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Główne sposoby minimalizacji ryzyka reakcji nadwrażliwości na abakawir (1 z 2) 

 

• Reakcje nadwrażliwości na abakawir charakteryzują się występowaniem gorączki i/lub wysypki wraz z innymi objawami wskazującym i na 

zmiany wielonarządowe  

• Objawy zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 6 tygodni (mediana czasu do ich wystąpienia to 11 dni), chociaż reakcje nadwrażliwości 

mogą wystąpić w dowolnym momencie podczas leczenia. 

• Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości jest większe u pacjentów, u których wykazano obecność allelu HLA-B*5701. Jednak reakcje 

nadwrażliwości na abakawir zgłaszano również (rzadziej) u pacjentów nieposiadających tego allelu. 

• Status HLA-B*5701 pacjenta musi być zawsze udokumentowany przed rozpoczęciem leczenia abakawirem. 

• Leczenia abakawirem nie należy nigdy rozpoczynać: 

• u wszystkich pacjentów, u których wykazano obecność allelu HLA-B*5701 

• u pacjentów o negatywnym statusie HLA-B*5701, u których wystąpiło podejrzenie reakcji nadwrażliwości na abakawir podczas 

poprzedniego leczenia z zastosowaniem abakawiru. 

 

 



 

Materiały informacyjne dotyczące minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego Abacavir + Lamivudine Sandoz® 11/2016 Page 8 

Główne sposoby minimalizacji ryzyka reakcji nadwrażliwości na abakawir (2 z 2) 

 

 

• Jeśli podejrzewa się wystąpienie reakcji nadwrażliwości, należy niezwłocznie zaprzestać podawania abakawiru, nawet przy braku allelu 

HLA-B*5701. Jest to konieczne, ponieważ opóźnienie przerwania leczenia abakawirem po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może 

skutkować natychmiastową zagrażającą życiu reakcją. 

• Jeśli leczenie zostało przerwane z powodu podejrzenia reakcji nadwrażliwości na abakawir, nigdy nie należy ponownie rozpoczynać 

leczenia jakimkolwiek produktem leczniczym zawierającym abakawir. 

• Ponowne podawanie abakawiru po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może skutkować nawrotem objawów w ciągu kilku godzin. Objawy 

te są zwykle bardziej nasilone niż przy pierwszym wystąpieniu i mogą obejmować zagrażające życiu niedociśnienie tętnicze lub, w 

rzadkich przypadkach, mogą być śmiertelne. 

• Pacjentów , u których wystąpiły lub podejrzewa się wystąpienie reakcji nadwrażliwości, należy poinformować o konieczności zwrócenia do 

apteki pozostałych tabletek zawierających abakawir, aby uniknąć przypadkowego lub celowego przyjęcia abakawiru  
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Rozdział 2 
Kluczowe punkty do zapamiętania  
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Kluczowe punkty do zapamiętania 

 

Celem niniejszego rozdziału jest zapoznanie personelu medycznego z następującymi istotnymi kwestiami: 

 

• częstość reakcji nadwrażliwości na abakawir; 

• czas do wystąpienia objawów reakcji nadwrażliwości od rozpoczęcia leczenia abakawirem; 

• czynniki ryzyka związane z reakcjami nadwrażliwości na abakawir; 

• zalecenie wykonywania badań przesiewowych w celu wykrycia reakcji nadwrażliwości: 

• kiedy przeprowadzić badanie 

• kto powinien zostać poddany badaniom 
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Kluczowe punkty do zapamiętania – 

 

Czas do wystąpienia objawów reakcji nadwrażliwości na abakawir 
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Czas do wystąpienia objawów reakcji nadwrażliwości na abakawir 

 

• Przed prospektywną oceną badań przesiewowych w kierunku nadwrażliwości na abakawir, czas do wystąpienia 

reakcji nadwrażliwości został oceniony w kilku badaniach. 

• Mediany czasu do wystąpienia objawów w różnych badaniach wynosiły od 5 do 11 dni.1,3 

• 90% zgłoszonych przypadków wystąpiło w ciągu pierwszych 6 tygodni od rozpoczęcia podawania abakawiru.1 

1. Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614. 

2. Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579. 

3. Saag et al. Clin Infect Dis.2008;46:1111-1118. 
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Czas do wystąpienia objawów reakcji nadwrażliwości na abakawir 

 

 

 

 

Kluczowe punkty do zapamiętania – 

 

Czynniki ryzyka związane z reakcjami nadwrażliwości na abakawir 
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Farmakogenetyczne czynniki ryzyka nadwrażliwości na abakawir 

 

• Pacjenci, u których wykryto obecność allelu HLA-B*5701, są w grupie dużego ryzyka wystąpienia reakcji 

nadwrażliwości na abakawir.1-2 

• Prospektywna ocena farmakogenetycznego badania przesiewowego na obecność HLA-B*5701 wykorzystywana 

jest przed rozpoczęciem leczenia abakawirem do identyfikacji pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia reakcji 

nadwrażliwości na abakawir. 

• W żadnej z grup etnicznych nie wykryto innych markerów farmakogenetycznych, które miałyby wpływ na 

zwiększenie podatności pacjentów na reakcje nadwrażliwości na abakawir. 

1. Mallal et al. Lancet. 2002;359:727-732. 

2. Hetherington et al. Lancet. 2002;359:1121-1122. 

3. Martin et al. Proc Natl Acad Sci USA 2004:101;4180-4185. 
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Znaczenie wczesnego rozpoznania reakcji nadwrażliwości na abakawir na podstawie danych klinicznych. 

 

 

• Allel HLA-B*5701 nie zawsze jest obecny u pacjentów z podejrzeniem reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• Zatem na podstawie badań przesiewowych na obecność HLA-B*5701 nie zawsze można określić, u którego 

pacjenta wystąpią reakcje nadwrażliwości na abakawir. 

• W związku z tym, kliniczne rozpoznanie podejrzenia reakcji nadwrażliwości na abakawir jest kluczowe w 

podejmowaniu decyzji klinicznych o zaprzestaniu leczenia abakawirem. 

• Badanie przesiewowe na obecność HLA-B*5701 pod kątem ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na abakawir nigdy 

nie powinno zastępować odpowiedniego nadzoru klinicznego i właściwego postępowania z pacjentami 

przyjmującymi abakawir. 
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Kluczowe punkty do zapamiętania – 

 

Zalecenia dotyczące badań przesiewowych u pacjentów pod kątem reakcji nadwrażliwości 
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Zalecenia do przeprowadzania badań przesiewowych na obecność HLA-B*5701 

 

• Przed rozpoczęciem leczenia abakawirem należy u WSZYSTKICH pacjentów przeprowadzić badanie przesiewowe 

na obecność HLA-B*5701. 

• Badania przesiewowe zalecane są również przed ponownym zastosowaniem abakawiru u pacjentów o nieznanym 

statusie HLA-B*5701, którzy poprzednio dobrze tolerowali abakawir. 

• Status HLA-B*5701 pacjenta musi być zawsze udokumentowany przed rozpoczęciem/wznowieniem leczenia 

abakawirem. 

• Abakawiru nie należy stosować u pacjentów z: 

• allelem HLA-B*5701 

• negatywnym statusem HLA-B*5701, u których wystąpiło podejrzenie reakcji nadwrażliwości na abakawir podczas 

poprzedniego leczenia z zastosowaniem abakawiru. 
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Badania przesiewowe na obecność HLA-B*5701: znaczenie nadzoru klinicznego i odpowiednie zastosowanie 

testu przesiewowego na obecność HLA-B*5701 

 

• U pacjentów bez allelu HLA-B*5701 nadzór kliniczny ma kluczowe znaczenie dla wykrycia reakcji nadwrażliwości 

na abakawir. 

• Jeśli reakcji nadwrażliwości nie można wykluczyć na podstawie danych klinicznych, ważne jest, aby na stałe 

odstawić abakawir i nie podawać go ponownie nawet przy braku allelu HLA-B*5701. 

• Jest to istotne ze względu na możliwość wystąpienia u tych pacjentów ciężkiej lub nawet śmiertelnej reakcji  

• W razie podejrzenia wystąpienia reakcji nadwrażliwości, nie należy interpretować ujemnych wyników badań 

nosicielstwa allelu HLA- B 5701 (brak nosicielstwa), jako argumentu uzasadniającego ponowne zastosowanie 

abakawiru.  

• Badanie na obecność HLA-B*5701 nie może być wykorzystywane, jako badanie diagnostyczne po rozpoczęciu 

leczenia pacjenta abakawirem. 
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Rozdział 3 
 

 

Rozpoznanie i postępowanie w przypadku reakcji nadwrażliwości na abakawir  
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Rozpoznanie i postępowanie w przypadku reakcji nadwrażliwości na abakawir 

 

 

Celem niniejszego rozdziału jest: 

 

• zrozumienie objawów reakcji nadwrażliwości na abakawir; 

• zrozumienie, jak rozpoznać reakcje nadwrażliwości w oparciu o: 

 badanie przedmiotowe 

 badania laboratoryjne 

• postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir. 
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Objawy reakcji nadwrażliwości na abakawir 

• Występują u około 5 do 8% pacjentów z nieustalonym statusem HLA-B*57011. 

• Objawy mogą wystąpić w dowolnym momencie leczenia abakawirem, jednak najczęściej obserwuje się je w 

pierwszych 6 tygodniach terapii1. 

• Objawy nasilają się podczas trwania leczenia abakawirem. 

• Reakcje nadwrażliwości na abakawir wskazują na zmiany wielonarządowe z takimi objawami, jak gorączka, 

wysypka skórna, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka), złe samopoczucie, bóle mięśni, 

bóle stawów oraz objawy oddechowe (kaszel, ból gardła) 2, chociaż nie ma zasady, zgodnie z którą dany objaw 

będzie zawsze obecny. 

• Nasilenie objawów zwykle zmniejsza się po odstawieniu abakawiru.2 

1 Mallal S, Phillips E, Carosi G, Molina JM, Workman C, Tomazic J, et al.; PREDICT-1 Study Team. HLA-B*5701 screening for 

hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med. 2008 Lut 7;358(6):568-79. 

2 ChPL Kivexa, tabletki powlekane. ViiV Healthcare UK Ltd. Ostatnia aktualizacja z 9 lutego 2016 r. 

https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/15707 

 

  

https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/15707
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Objawy przedmiotowe i podmiotowe reakcji nadwrażliwości (1 z 2) 

• Niemal u wszystkich pacjentów, u których występują reakcje nadwrażliwości, wystąpi gorączka i/lub wysypka 

(zazwyczaj o charakterze plamisto-grudkowym lub pokrzywkowym), jako część objawów, jednak reakcje te 

występowały również bez wysypki czy gorączki. 

• Inne kluczowe objawy obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, oddechowe, a także objawy ogólnoustrojowe, takie 

jak ospałość czy złe samopoczucie. 

• Niżej wymieniono przedmiotowe i podmiotowe objawy reakcji nadwrażliwości. Zostały one wyodrębnione na 

podstawie badań klinicznych lub w okresie po wprowadzeniu abakawiru do obrotu. 

Zaburzenia układów/narządów Objawy przedmiotowe I podmiotowe 

  

Skóra Wysypka (zazwyczaj o plamisto-grudkowa lub pokrzywkowa) 

Przewód pokarmowy Nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, owrzodzenie jamy ustnej 

Drogi oddechowe 
Duszność, kaszel, ból gardła, ostra niewydolność oddechowa dorosłych, 

niewydolność oddechowa 

Różne 
Gorączka, ospałość, złe samopoczucie, obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, 

niedociśnienie tętnicze, zapalenie spojówek, wstrząs anafilaktyczny 
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Objawy przedmiotowe i podmiotowe reakcji nadwrażliwości (2 z 2) 

Zaburzenia układów/narządów Objawy 

Neurologiczne/psychiatryczne Bóle głowy, parestezje 

Hematologiczne Limfopenia 

Wątroba/trzustka Podwyższone wyniki badań czynności wątroby, zapalenie 

wątroby, niewydolność wątroby 

Układ mięśniowo-szkieletowy Bóle mięśni, rzadko rozpad mięśni, bóle stawów, zwiększona 

aktywność kinazy kreatynowej 

Urologia Zwiększone stężenie kreatyniny, niewydolność nerek 

 

• Objawy obserwowane u co najmniej 10% pacjentów z reakcjami nadwrażliwości wyróżniono pogrubioną czcionką. 

• Prawie wszystkie przypadki reakcji nadwrażliwości na abakawir obejmowały gorączkę i/lub wysypkę. Ważne, aby 

pamiętać, że na reakcje nadwrażliwości na abakawir mogą składać się inne przedmiotowe i podmiotowe objawy, w 

tym dotyczące układu oddechowego i pokarmowego. 

ChPL Kivexa, tabletki powlekane. ViiV Healthcare UK Ltd. Ostatnia aktualizacja z 9 lutego 2016 r. 

https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/15707 
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Nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym w przypadku reakcji nadwrażliwości na abakawir 

Reakcje nadwrażliwości można zdiagnozować w oparciu o nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym, jak wyjaśniono w poniższej 

tabeli: 

Układ Nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym 

Skóra Wysypka (zazwyczaj o plamisto-grudkowa lub pokrzywkowa) 

Układ pokarmowy Tkliwość brzucha, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie gardła 

Układ oddechowy Duszność, niewydolność oddechowa 

Różne Gorączka, obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, niedociśnienie tętnicze, zapalenie 

spojówek 

Neurologiczne/psychiatryczne Bóle głowy, parestezje 

 

Sankatsing SU, Prins JM. Agranulocytosis and fever seven weeks after starting abacavir. AIDS. 2001 Gru 7;15(18):2464-5. 
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Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych w przypadku reakcji nadwrażliwości na abakawir 

• Rzeczywista częstość nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych u pacjentów z reakcjami 

nadwrażliwości na abakawir jest nieznana; prawdopodobnie badania laboratoryjne wykonywano w przypadku 

wystąpienia cięższych reakcji nadwrażliwości. 

• Nieprawidłowości takie wymieniono niżej: 

 

Możliwe nieprawidłowości w badaniach dodatkowych 

Hematologia: limfopenia i małopłytkowość 

Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych 

(Aminotransferaza asparaginianowa / aminotransferaza alaninowa) 

Podwyższone stężenie kreatyniny i aktywność kinazy kreatynowej w surowicy  

Rozlane obustronne lub płatowe nacieki w płucach 

Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614. 
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Postępowanie kliniczne w przypadku reakcji nadwrażliwości na abakawir (1 z 2) 

• Niezależnie od statusu HLA-B*5701, pacjenci, u których podczas leczenia wystąpiły reakcje nadwrażliwości, 

MUSZĄ niezwłocznie odstawić abakawir.1 

• Opóźnienie w przerwaniu leczenia abakawirem po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może skutkować nasileniem 

objawów i może doprowadzić do stanu nagłego i zagrażającego życiu.1 

• Postępowanie kliniczne w przypadku reakcji nadwrażliwości na abakawir należy dostosować do objawów i ich 

nasilenia. 

• Abakawiru lub jakiegokolwiek produktu leczniczego zawierającego abakawir NIGDY NIE WOLNO ponownie 

podawać pacjentom, którzy przerwali terapię z powodu reakcji nadwrażliwości.1 

Jeśli choroby o dużym nasileniu nie można odróżnić od reakcji 
nadwrażliwości, należy ODSTAWIĆ abakawir 

 

1ChPL Kivexa, tabletki powlekane. ViiV Healthcare UK Ltd. Ostatnia aktualizacja z 9 lutego 2016 r. 

https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/15707 
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Postępowanie kliniczne w przypadku reakcji nadwrażliwości na abakawir (2 z 2) 

• Ponowne podanie abakawiru po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może skutkować szybkim nawrotem objawów 

(w ciągu kilku godzin). Objawy te są zwykle bardziej nasilone niż przy pierwszym wystąpieniu i mogą obejmować 

zagrażające życiu niedociśnienie tętnicze oraz zgon. 

• Jeśli nie można wykluczyć nadwrażliwości, NALEŻY NA STAŁE odstawić abakawir. 

• Pacjentom, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości, należy zalecić zwrócenie pozostałości leku do apteki, aby 

uniknąć omyłkowego lub celowego ponownego jego przyjęcia. 

Ponowne przyjęcie może skutkować szybszą i bardziej nasiloną 

reakcją, która może okazać się śmiertelna. 

Nie wolno ponownie przyjmować abakawiru 
 

ChPL Kivexa, tabletki powlekane. ViiV Healthcare UK Ltd. Ostatnia aktualizacja z 9 lutego 2016 r. 

https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/15707 
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Rozdział 4 
 

 

NIGDY nie włączać ponownie abakawiru  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiały informacyjne dotyczące minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego Abacavir + Lamivudine Sandoz® 11/2016 Page 29 

NIGDY nie włączać ponownie abakawiru  

 

 

Celem niniejszego rozdziału jest: 

 

• zrozumienie, że abakawiru NIGDY nie należy ponownie stosować ani przypadkowo podawać pacjentowi, u którego 

w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości, niezależnie od statusu HLA-B*5701; 

• uzyskanie informacji na temat tego, co należy zrobić w przypadku pacjentów o nieznanym statusie HLA-B*5701, z 

reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie.  
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NIGDY nie włączać ponownie abakawiru 

• Jeśli leczenie abakawirem przerwano z powodu podejrzenia lub potwierdzenia reakcji nadwrażliwości 

• NIE należy go ponownie stosować, niezależnie od statusu HLA-B*5701 pacjenta. 

• Jeśli leczenie abakawirem przerwano z powodów innych niż podejrzenie reakcji nadwrażliwości: 

 przed ponownym włączeniem abakawiru należy wykonać badania przesiewowe u pacjentów o nieznanym statusie 

HLA-B*5701, którzy poprzednio dobrze tolerowali abakawir. Nigdy nie należy ponownie stosować abakawiru u 

pacjentów, u których wykazano obecność allelu HLA-B*5701. 

• W rzadkich przypadkach u pacjentów, u których przerwano podawanie abakawiru z powodów innych niż objawy 

reakcji nadwrażliwości, obserwowano reakcje zagrażające życiu, występujące w ciągu kilku godzin od ponownego 

rozpoczęcia leczenia abakawirem. Ponowne podanie abakawiru u takich pacjentów trzeba przeprowadzić w 

warunkach umożliwiających natychmiastową pomoc medyczną.1 

 

1ChPL Kivexa, tabletki powlekane. ViiV Healthcare UK Ltd. Ostatnia aktualizacja z 9 lutego 2016 r. 

https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/15707 
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Unikanie ciężkich reakcji nadwrażliwości i śmiertelności – NIGDY nie włączać ponownie abakawiru 

 

• Kontynuacja podawania abakawiru w przypadku reakcji nadwrażliwości -> nasilenie objawów. 

• Ponowne rozpoczęcie leczenia obejmującego abakawir po wystąpieniu u pacjenta reakcji nadwrażliwości może 

doprowadzić do poważniejszych, potencjalnie zagrażających życiu zdarzeń, w tym niedociśnienia tętniczego i 

zgonu.1 

 

 

NIE wolno PONOWNIE STOSOWAĆ abakawiru 
 

 

 

 

 

 

1ChPL Kivexa, tabletki powlekane. ViiV Healthcare UK Ltd. Ostatnia aktualizacja z 9 lutego 2016 r. 

https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/15707 
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 Rozdział 5 

 

Doradztwo dla pacjentów 
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Doradztwo dla pacjentów (1 z 3)  

Celem niniejszego rozdziału jest: 

• podkreślenie znaczenia, jakie doradzanie pacjentom ma dla zmniejszenia częstości reakcji nadwrażliwości i 

ułatwienia ich wczesnego wykrywania  

• uszczegółowienie elementów doradztwa, tj.: 

• uświadomienie pacjentom objawów reakcji nadwrażliwości na abakawir oraz ich nasilenia; 

• wyjaśnienie pacjentom znaczenia pilnego skontaktowania się z lekarzem prowadzącym w razie wystąpienia 

jakichkolwiek objawów reakcji nadwrażliwości na leczenie lekiem Abacavir + Lamivudine Sandoz®. 

• wyjaśnienie pacjentom, że jeśli lekarz przepisujący odstawił abakawir z powodu reakcji nadwrażliwości, należy 

zwrócić pozostałe tabletki leku Abacavir + Lamivudine Sandoz® do apteki i NIGDY ich już nie przyjmować ani 

przypadkowo nie przyjąć abakawiru. 

• Informowanie pacjentów, że w opakowaniu leku Abacavir + Lamivudine Sandoz® znajduje się „Karta ostrzeżeń”, 

którą należy wyjąć z opakowania i mieć zawsze przy sobie. 
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Doradztwo dla pacjentów (2 z 3)  

 

• Wszystkich pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir, która 

może zagrażać życiu oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia reakcji nadwrażliwości u nosicieli allelu HLA-B*5701. 

• Wszystkich pacjentów należy poinformować o konieczności NIEZWŁOCZNEGO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z 

LEKARZEM w przypadku wystąpienia objawów odpowiadających możliwym reakcjom nadwrażliwości na abakawir, 

gdyż reakcje nadwrażliwości na abakawir mogą wystąpić też u pacjentów bez allelu HLA-B*5701. 

• Objawy wymieniono na slajdach 21, 22 i 23. 

• Pacjentom z nadwrażliwością na abakawir należy przypomnieć, że nigdy nie wolno im ponownie przyjmować leku 

Abacavir + Lamivudine Sandoz® ani żadnego innego leku zawierającego abakawir (np. Kivexa, Trizvir, Triumeq), 

niezależnie od statusu HLA-B*5701. 
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Doradztwo dla pacjentów (3 z 3) 

 

• Pacjenci powinni mieć plan komunikacji z lekarzem na wypadek wystąpienia reakcji nadwrażliwości. 

• Pacjentom, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości, należy zalecić zwrócenie pozostałych tabletek (lub 

roztworu doustnego) z abakawirem do apteki, aby uniknąć przypadkowego lub ponownego przyjęcia leku. 

• Pacjentom należy zalecić skontaktowanie się z lekarzem przed ponownym rozpoczęciem przyjmowania abakawiru, 

jeśli jego stosowanie przerwano z dowolnego powodu, szczególnie z powodu możliwych reakcji niepożądanych lub 

z innej przyczyny. 

• Wszystkim pacjentom należy przypomnieć o znaczeniu wyjęcia Karty ostrzeżeń z opakowania leku i noszenia jej 

zawsze ze sobą . Należy im przypomnieć również o konieczności zapoznania się z ulotką załączoną do 

opakowania leku. 
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Doradztwo dla pacjentów – 

Abacavir + Lamivudine Sandoz® - „Karta ostrzeżeń” 
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Abacavir + Lamivudine Sandoz® - „Karta ostrzeżeń”  

(w opakowaniu z blistrami i butelką) (1 z 2) 

Pacjenci otrzymują Kartę ostrzeżeń, która zawiera następujące informacje: 

 

 Pacjenci powinni NIEZWŁOCZNIE skontaktować się ze swoim lekarzem, jeśli wystąpią u nich reakcje 

nadwrażliwości na abakawir, gdyż mogą one zagrażać życiu. 

 Wystąpienie reakcji nadwrażliwości można podejrzewać, jeśli u pacjenta wystąpi: 

• wysypka skórna LUB 

• jeden albo więcej objawów z co najmniej dwóch następujących grup: 

• gorączka, 

• duszność, ból gardła lub kaszel, 

• nudności, wymioty, biegunka lub bóle brzucha, 

• silne zmęczenie lub wyczerpanie, obolałość lub złe samopoczucie ogólne. 
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Abacavir + Lamivudine Sandoz® - „Karta ostrzeżeń”  

(w opakowaniu z blistrami i butelką) (2 z 2) 

• Jeśli stosowanie abakawiru zostało przerwane z powodu wystąpienia w przeszłości reakcji nadwrażliwości, NIE 

WOLNO ponownie przyjmować abakawiru ani innego leku zawierającego abakawir, gdyż w ciągu kilku godzin 

mogą wystąpić u pacjenta zagrażające życiu obniżenie ciśnienia krwi lub zgon. 

• Na odwrocie Karty znajduje się miejsce na aktualizację informacji dotyczących lekarza prowadzącego, aby możliwe 

było NIEZWŁOCZNE skontaktowanie się z nim w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości. 

• Na wypadek, gdyby lekarz prowadzący nie był dostępny, podano instrukcje dotyczące zwrócenia się o niezwłoczną 

pomoc medyczną w oddziale pomocy doraźnej (SOR) najbliższego szpitala. 

• Szczegółowe dane dotyczące podmiotu odpowiedzialnego zostały podane na wypadek jakichkolwiek zapytań lub w 

celu umożliwienia uzyskania informacji na temat abakawiru. Jednak w przypadku nagłego wypadku pacjenci 

muszą skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z najbliższym szpitalem. 
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Abacavir + Lamivudine Sandoz® - „Karta ostrzeżeń” (Wzór) 
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Rozdział 6 

 

 

 

BADANIE HLA-B*5701 
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BADANIE HLA-B*5701 
 

 

• Czym jest test na obecność HLA-B*5701? 

• HLA-B*5701 – kto powinien zostać poddany badaniom? 

• Metody badań przesiewowych na obecność HLA-B*5701 

• Co oznaczają wyniki badania na obecność HLA-B*5701? 

• Znaczenie badania przesiewowego na obecność HLA-B*5701 dla ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości na 

abakawir 

• Prospektywna ocena badań przesiewowych w kierunku nadwrażliwości na abakawir 
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Czym jest test na obecność HLA-B*5701? 
 

HLA-B*5701 to szczególna odmiana genu, związana z podatnością na wystąpienie reakcji nadwrażliwość na 

abakawir. 

 

Badanie przesiewowe na obecność HLA-B*5701 jest metodą stosowaną w celu „przewidzenia” wystąpienia reakcji 

nadwrażliwości na abakawir. 

• Allel HLA-B*5701 występuje z częstością około 5% w populacjach europejskich, 1% w azjatyckich i poniżej 1% w 

afrykańskich.1 

• Badanie HLA-B*5701 identyfikuje osoby z dużym ryzykiem wystąpienia tej poważnej reakcji alergicznej; jednak 

reakcje nadwrażliwości mogą również wystąpić u osób o negatywnym statusie HLA-B*5701 . 

 

 

1 Torkamani, A. Abacavir and HLA-B*5701. Dostęp na stronie http://emedicine.medscape.com/article/ 1969668-overview. Dostęp dnia 31 marca 

2016 r. 
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HLA-B*5701 – kto powinien zostać poddany badaniom?  

• Jedynie pacjenci, u których nie występuje allel HLA-B*5701, powinni rozpoczynać leczenie abakawirem. 

Do osób, które powinny zostać poddane badaniom, należą: 

• wszyscy pacjenci, którzy jeszcze nie rozpoczęli leczenia HIV, a którzy mają rozpocząć leczenie z zastosowaniem 

abakawiru; 

• wszyscy pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie HIV i nigdy nie otrzymywali leczenia obejmującego abakawir, ale teraz 

mają rozpocząć takie leczenie; 

• wszyscy pacjenci o nieznanym statusie HLA-B*5701, którzy przerwali leczenie obejmujące abakawir, ale mają 

ponownie rozpocząć jego stosowanie. 

Osoby, u których wcześniej rozpoznano reakcje nadwrażliwości na abakawir, nie 
powinny przyjmować abakawiru. Badanie na obecność HLA-B*5701 nie jest u nich 

konieczne. 
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Co oznaczają wyniki badania na obecność HLA-B*5701? 

Wynik Znaczenie Uwaga 

Negatywny • Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na abakawir 
jest mniejsze niż u nosiciela allelu HLA-B*5701. 

• Można rozważyć leczenie z zastosowaniem 
abakawiru. 

Reakcje nadwrażliwości mogą 
mimo wszystko wystąpić u 
pacjenta. W razie podejrzenia ich 
wystąpienia należy skonsultować 
się z lekarzem. 

Pozytywny • Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na abakawir 
jest większe niż u osoby z negatywnym wynikiem badania 
HLA-B*5701. 

• Nie wolno przyjmować abakawiru. 

 

  

Wskaźnik przerwania leczenia z powodu wystąpienia nadwrażliwości na abakawir zmniejszył się z 8% do 3% dzięki genetycznym badaniom 
przesiewowym (P=0,01)x 

1Rauch et al. Clin Infect Dis. 2006;43:99-102. 
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Badanie przesiewowe na obecność HLA-B*5701 w celu oceny ryzyka wystąpienia reakcji 

nadwrażliwości na abakawir 

• Głównym celem badań przesiewowych na obecność HLA-B*5701 jest zmniejszenie częstości reakcji 

nadwrażliwości na abakawir. 

• Badanie przesiewowe na obecność HLA-B*5701 to skuteczny i wykonalny sposób na zmniejszenie częstości 

reakcji nadwrażliwości na abakawir, co udowadniają dane z Western Australian Cohort [badania kohortowe z 

zachodniej Australii]1. 

• Przeprowadzane rutynowo badania farmakogenetyczne skutkowały znacznym zmniejszeniem liczby przypadków 

nadwrażliwości na abakawir2. 

•  Istnieją doniesienia o zmniejszeniu liczby przypadków wczesnego odstawienia abakawiru po wprowadzeniu 

prospektywnej oceny genetycznych badań przesiewowych2. 

1. Mallal et al. Lancet. 2002;359:727-732. 

2. Rauch et al. Clin Infect Dis. 2006;43:99-102. 
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Rozdział 7 

 

 

 

Badania kliniczne w kierunku nadwrażliwości na abakawir 
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Badania kliniczne w kierunku nadwrażliwości na abakawir  

 

• Po zapoznaniu się z danymi z badania kohortowego1 z zachodniej Australii, niektóre ośrodki lecznicze włączyły 

badania przesiewowe na obecność HLA-B*5701 w celu określenia ryzyka nadwrażliwości na abakawir. 

• Aby zweryfikować związek między wynikami badań przesiewowych wykrywających HLA-B*5701 a ryzykiem 

wystąpienia reakcji nadwrażliwości, przeprowadzono następujące badania kliniczne: 

• Badanie PREDICT-1: prospektywne badanie określające rolę allelu HLA-B*5701, jako markera predyktywnego 

nadwrażliwości na abakawir. 

• Badanie SHAPE: retrospektywne badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, które potwierdziło związek 

allelu HLA-B*5701 ze zwiększonym ryzykiem reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• Badanie ARIES: prospektywne badanie z wykorzystaniem badań przesiewowych HLA-B*5701, które wykazało 

mniejszy wskaźnik występowania reakcji nadwrażliwości na abakawir po wprowadzeniu tych badań w porównaniu 

z poprzednimi badaniami, w których nie stosowano genetycznych metod przesiewowych. 

1Rauch et al. Clin Infect Dis. 2006;43:99-102. 
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Badania kliniczne w kierunku nadwrażliwości na abakawir – 

badanie PREDICT-1 
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Cele:  

Określenie, czy prospektywna ocena badania przesiewowego na obecność HLA-B*5701 przed rozpoczęciem leczenia 

abakawirem skutkuje 

• znacząco mniejszą częstością występowania klinicznie podejrzewanej nadwrażliwości na abakawir, 

• znacząco mniejszą częstością występowania immunologicznie potwierdzonej nadwrażliwości na abakawir, 

określonej na podstawie skórnego testu z użyciem plastrów. 

Metody: 

Liczność próby: 1956 pacjentów zakażonych HIV-1, nieleczonych wcześniej abakawirem. 

Grupy: Pacjentów przydzielono losowo do 2 grup. Grupa 1, w której przeprowadzono badanie przesiewowe w kierunku 

HLA-B*5701. Abakawir podawano jedynie pacjentom bez allelu HLA-B*5701. Grupa 2 (kontrolna), tj. otrzymujący 

abakawir pacjenci, którzy nie zostali wcześniej poddani badaniom przesiewowym na obecność HLA-B*5701 (status 

HLA-B*5701 określono retrospektywnie). 

Czas obserwacji: 6 tygodni 

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579. 
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Badanie Predict–1 (2 z 3) 

Metody (cd.):  

Punkty końcowe: w celu immunologicznego potwierdzenia rozpoznania klinicznego reakcji nadwrażliwości na abakawir i 

zwiększenia jego dokładności, przeprowadzono skórne testy z użyciem plastrów z abakawirem. 

Wyniki: 

Rozpowszechnienie nosicielstwa HLA-B*5701 wyniosło 5,6% (większe u osób rasy kaukaskiej [6%] niż u rasy czarnej 

[<1%]). Reakcje nadwrażliwości były rozpoznawane klinicznie znacznie rzadziej w grupie, w której przeprowadzono 

badania przesiewowe (3,4%) niż w grupie kontrolnej (7,8%) (P<0,001). 

Związek między statusem HLA-B*5701 a wynikami testu skórnego z użyciem plastrów: W grupie kontrolnej z 30 

pacjentów, u których istniało kliniczne podejrzenie nadwrażliwości na abakawir, u 23 pacjentów test skórny dał wynik 

dodatni w, a 6 negatywny. 

 

Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579. 
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Wniosek:   

 

Prospektywna ocena badania przesiewowego na obecność HLA-B*5701 oraz odstąpienie od leczenia abakawirem u 

osób, u których uzyskano dodatni wynik badania, wskazuje na: 

 

• istotnie zmniejszoną częstość klinicznie podejrzewanych reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• całkowite wyeliminowanie przypadków reakcji nadwrażliwości na abakawir potwierdzonych testem skórnym. 

 

Dane te podkreślają, że testów skórnych nie należy stosować jako 
narzędzia klinicznego do ustalenia diagnozy ani jako uzasadnienia 

ponownego zastosowania abakawiru 
Mallal et al.. N Engl J Med. 2008:358;568-579. 
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Badania kliniczne w kierunku nadwrażliwości na abakawir - 

badanie SHAPE 
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Badanie SHAPE (1 z 4) 
(Badanie nadwrażliwości na abakawir i ocena farmakogenetyczna, ang. Study of Hypersensitivity to Abacavir and 

Pharmacogenetic Evaluation) 

Uzasadnienie przeprowadzenia badania 

• Poprzednie badania sugerowały, że obecność allelu HLA-B*5701 jest silnie związana z nadwrażliwością na 

abakawir u osób rasy kaukaskiej. Jednak mała czułość badania tego markera w populacji rasy czarnej może mieć 

związek z wykorzystaniem wyłącznie danych klinicznych do zdefiniowania nadwrażliwości na abakawir1. 

• SHAPE to retrospektywne badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzone u osób rasy kaukaskiej i czarnej w celu 

określenia czułości wyniku badania na HLA-B*5701 w odniesieniu do rozpoznania klinicznego nadwrażliwości na 

abakawir przy dodatkowym wykorzystaniu testów skórnych 2. 

1. Hughes et al. Pharmacogenomics. 2004;5:203-211. 

2. Saag et al. Clin Infect Dis. 2008; 46:1111-1118. 
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Badanie SHAPE (2 z 4) 
Metody: 

Do retrospektywnej oceny włączono pacjentów rasy kaukaskiej i rasy czarnej z rozpoznaniem reakcji nadwrażliwości na 

abakawir wyłącznie w oparciu o wyniki kliniczne (kliniczne podejrzenie nadwrażliwości na abakawir) lub w oparciu 

o wyniki kliniczne i dodatni wynik testu skórnego (immunologicznie potwierdzona nadwrażliwość na abakawir). 

Grupy: u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości na abakawir (wystąpienie reakcji nadwrażliwości w ciągu 6 tygodni 

stosowania abakawiru, 2 lub więcej kategorii objawów) oraz pacjenci grupy kontrolnej (u których nie wystąpiły 

reakcje nadwrażliwości na abakawir w ciągu 12 tygodni) zostano obecność HLA-B*5701. 

Metodologia statystyczna: Obliczono czułość, swoistość metody oraz iloraz szans określenia HLA-B*5701 jako markera 

reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118. 
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Badanie SHAPE (3 z 4) 

Wyniki 

• Zidentyfikowano łącznie 130 pacjentów rasy kaukaskiej oraz 69 rasy czarnej. 

• Immunologicznie potwierdzone reakcje nadwrażliwości zaobserwowano u 32,3% pacjentów rasy kaukaskiej i 7,2% 

pacjentów rasy czarnej, spełniających kryteria klinicznego podejrzenia reakcji nadwrażliwości. 

• 100% pacjentów rasy kaukaskiej (n=42) oraz rasy czarnej (n=5) z immunologicznie potwierdzonymi reakcjami 

nadwrażliwości miało pozytywny status HLA-B*5701 (czułość 100%). 

• Spośród wszystkich pacjentów rasy kaukaskiej z klinicznym podejrzeniem reakcji nadwrażliwości czułość badania 

wyniosła 44% (57 ze 130 pacjentów miało pozytywny status HLA-B*5701); swoistość wśród osób rasy kaukaskiej z 

grupy kontrolnej wyniosła 96%. 

• Spośród wszystkich pacjentów rasy czarnej z klinicznym podejrzeniem reakcji nadwrażliwości czułość badania 

wyniosła 14% (10 z 69 pacjentów miało pozytywny status HLA-B*5701); swoistość wśród osób rasy czarnej z 

grupy kontrolnej wyniosła 99%. 

Saag et al Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118. 
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Badanie SHAPE (4 z 4) 
 

Wnioski 

 

• Czułość testu na HLA-B*5701 u pacjentów rasy kaukaskiej i czarnej z potwierdzoną testem skórnym 

nadwrażliwością na abakawir wyniosła 100%. 

• Niższą czułość badań przesiewowych na HLA-B*5701 zaobserwowano, gdy nadwrażliwość na abakawir 

definiowana była wyłącznie na podstawie rozpoznania klinicznego. 

• Nie u wszystkich osób z pozytywnym statusem HLA-B*5701 wynik testu skórnego był dodatni. 

• Prospektywna ocena badań przesiewowych na obecność HLA-B*5701 może zredukować wskaźnik występowania 

reakcji nadwrażliwości na abakawir u osób rasy kaukaskiej i czarnej. 

• Obecność allelu HLA-B*5701 związana jest ze zwiększonym ryzykiem reakcji nadwrażliwości na abakawir, 

niezależnie od rasy. 

Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118. 
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• Testów skórnych nie należy stosować jako skriningu pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali abakawiru. 

• Niezależnie od wyniku testu skórnego, pacjenci muszą przerwać leczenie abakawirem, jeśli istnieje u nich 

podejrzenie kliniczne nadwrażliwości. 

• Wyników testu skórnego NIGDY nie można stosować w celu poparcia decyzji o ponownym włączeniu abakawiru w 

rutynowej praktyce klinicznej. 

• Badania skórne NIGDY nie powinny wpływać na zmianę rozpoznania klinicznego nadwrażliwości na abakawir. 

 

TEST SKÓRNY NIE ZASTĘPUJE BADANIA PRZESIEWOWEGO NA OBECNOŚĆ HLA-B*5701! 
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Badania kliniczne w kierunku nadwrażliwości na abakawir – 

badanie ARIES 
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Badanie ARIES 
 

Duże, otwarte badanie prospektywne z wykorzystaniem badań przesiewowych na obecność HLA-B*5701 

 

• Z badania pacjentów rozpoczynających leczenie abakawirem wykluczono osoby posiadające allel HLA-B*5701. 

• Oceniono wskaźnik występowania reakcji nadwrażliwości na abakawir wśród osób z negatywnym statusem HLA-

B*5701 (N=157). 

• Po 30 tygodniach u 4 osób (0,8%) zaistniało kliniczne podejrzenie reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• W tym badaniu oceniono, że częstość reakcji nadwrażliwości na abakawir była znacząco mniejsza po 

wprowadzeniu badań przesiewowych na obecność HLA-B*5701 w porównaniu z poprzednimi badaniami, w 

których nie zastosowano badań przesiewowych w tej zróżnicowanej populacji pacjentów. 

Young et al. AIDS. 2008;22:1673-1675. 
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Podsumowanie badań klinicznych 
• Zwiększone ryzyko nadwrażliwości na abakawir związane jest z obecnością allelu HLA-B*5701, niezależnie od 

rasy. 

• Przed rozpoczęciem leczenia prospektywna ocena badania przesiewowego na obecność HLA-B*5701 pomaga 

zidentyfikować pacjentów obarczonych zwiększonym ryzykiem (przypadki z dodatnim wynikiem badania HLA-

B*5701) wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir. 

• Jeśli nieznany jest status HLA-B*5701, pacjent powinien zostać poddany badaniom przesiewowym. 

• Unikanie leczenia abakawirem u pacjentów z allelem HLA-B*5701 znacząco zmniejsza częstość klinicznie 

rozpoznanych przypadków nadwrażliwości: 

- u osób z negatywnym statusem HLA-B*5701 raczej nie wystąpią reakcje nadwrażliwości na abakawir. 

- u osób o pozytywnym statusie HLA-B*5701 prawdopodobnie wystąpią reakcje nadwrażliwości na abakawir. 

• Badanie przesiewowe na obecność HLA-B*5701 w celu określenia ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na abakawir 

nigdy nie powinno zastępować odpowiedniej czujności klinicznej i postępowania klinicznego u pacjentów 

przyjmujących abakawir. Rozpoznanie kliniczne podejrzenia wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir jest 

kluczowe dla podejmowania decyzji klinicznych. 
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Rozdział 8 

 

Opis przypadków nadwrażliwości 
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Opis przypadków nadwrażliwości 
 

Zaprezentowano trzy przypadki w celu zilustrowania reakcji nadwrażliwości na abakawir: 

• Przypadek 1 przedstawia typowe cechy nadwrażliwości na abakawir 

• Przypadek 2 przedstawia sytuację uzasadniającą zalecenie, aby NIGDY ponownie nie włączać abakawiru u 

pacjentów, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości na abakawir 

• Przypadek 3 przedstawia sytuację, gdy reakcja nadwrażliwości może wystąpić u pacjentów z negatywnym 

statusem HLA-B*5701 
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Opis przypadków nadwrażliwości – 

Przypadek nr 1 – różny obraz kliniczny reakcji nadwrażliwości na 

abakawir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiały informacyjne dotyczące minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego Abacavir + Lamivudine Sandoz® 11/2016 Page 65 

 

Przypadek nr 1 (1 z 2) 
• U 33-letniego pacjenta przyjmującego dydanozynę 400 mg/dobę, lamiwudynę 150 mg dwa razy na dobę, abakawir 

300 mg dwa razy na dobę, indynawir 800 mg dwa razy na dobę, rytonawir 100 mg dwa razy na dobę i newirapinę 

200 mg dwa razy na dobę (po 2-tygodniowym okresie wprowadzającym 200 mg/dobę) wystąpiła po 1,5 tygodnia 

nieznaczna wysypka na ramionach. 

• Wystąpienie wysypki przypisano działaniu newirapiny; ale mimo że lek nadal podawano, wysypka zniknęła po kilku 

dniach. W kolejnych tygodniach pacjent zgłaszał lekkie nudności. 

• Po 7,5 tygodnia nagle wystąpiły następujące objawy: 

• gorączka (40°C)   • biegunka 

• ból gardła    • ból brzucha 

• owrzodzenia górnej i dolnej wargi  

Sankatsing, Sanjay UC, Prins, Jan M. Agranulocytosis and fever seven weeks after starting abacavir. AIDS Dec 2011; 15(18): 2464-65 
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Przypadek nr 1 (2 z 2) 
Badanie przedmiotowe wykazało: 

• powiększenie węzłów chłonnych szyi  • dwa owrzodzenia warg 

• brak zmian w obrębie jamy ustna i gardła • powiększenie i bolesność śledziony 

• brak wysypki skórnej  

• Liczba białych krwinek (WBC) 1,1 X 109/l z <10% granulocytów. 

 Postępowanie: 

• Ze względu na podejrzenie reakcji alergicznej zaprzestano podawania abakawiru. 

• Po 2 dniach gorączka ustąpiła, ustąpił ból brzucha i inne objawy, ale u pacjenta wystąpił uogólniony rumień, który 

również ustąpił po 2 dniach bez specjalnego leczenia. 

• Liczba granulocytów obojętnochłonnych zaczęła wzrastać po 2 dniach od odstawienia abakawiru i powróciła do 

normy po 9 dniach. 

• Przypadek ten podkreśla znaczenie czujności klinicznej w rozpoznaniu reakcji nadwrażliwości na abakawir, gdyż 

pacjent zgłosił się bez wysypki, która występuje u 3% pacjentów leczonych abakawirem, a objawy pojawiły się 

późno (po 7,5 tygodnia od rozpoczęcia leczenia). Zwykle objawy pojawiają się w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia 

leczenia abakawirem. 

Sankatsing, Sanjay UC, Prins, Jan M. Agranulocytosis and fever seven weeks after starting abacavir. AIDS Dec 2011; 15(18): 2464-65 
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Opis przypadków nadwrażliwości – 

Przypadek nr 2: NIGDY nie stosować ponownie abakawiru  
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Przypadek nr 2 (1 z 2) 
Po tygodniu od rozpoczęcia leczenia abakawirem w dawce 300 mg dwa razy na dobę z nelfinawirem, u 46-letniego 

pacjenta wystąpiły: 

• gwałtowna gorączka   • nudności 

• dreszcze     • zaburzenia żołądka i jelit 

• ból mięśni     • płytki oddech 

• Po 24 godzinach od wystąpienia objawów pacjenta przyjęto do szpitala. 

• Stwierdzono: 

• gorączkę 40°C    • SpO2 – 90% 

• ciśnienie tętnicze 100/60 mm Hg  • TK klatki piersiowej – w normie 

• brak wysypki skórnej   • badanie krwi, moczu, plwociny – w normie 

• Abakawir odstawiono przy przyjęciu do szpitala. Gorączka ustąpiła po 24 godzinach. 

• Pacjentowi zalecono nieprzyjmowanie ponowne abakawiru. 

Leila E, Lioter, Yves J et al. Abacavir rechallenge has to be avoided in case of hypersensitivity reaction. AIDS Jul 1999; 13(11): 1419 
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Przypadek nr 2 (2 z 2) 
• Po 12 dniach od odstawienia abakawiru pacjent rozpoczął jego przyjmowanie na własną rękę. 

• Znaleziono go nieprzytomnego w domu kilka godzin później. 

• Przy przyjęciu do szpitala pacjent był we wstrząsie i wystąpiły u niego: 

• niewydolność oddechowa    • ośrodkowe ciśnienie żylne 10 cmH2O 

• gorączka 40°C     • dezorientacja 

• uogólniona wysypka    • ból mięśni 

• Badania nie wskazały na istnienie zakażenia. 

• Rozpoznano wstrząs anafilaktyczny i pacjentowi podano dożylnie sól fizjologiczną, dobutaminę, adrenalinę, 

furosemid i steroidy. 

• RR powróciło do normy, wysypka ustąpiła, wystąpiło łuszczenie skóry na kończynach. 

• Pogłębiła się ostra niewydolność oddechowa i niewydolność nerek, doprowadzając do zgonu 22 dni później. 

Leila E, Lioter, Yves J et al. Abacavir rechallenge has to be avoided in case of hypersensitivity reaction. AIDS Jul 1999; 13(11): 1419 
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Opis przypadków nadwrażliwości – 

Przypadek nr 3: reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić u 

pacjentów z negatywnym statusem HLA-B*5701 
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Przypadek nr 3 
• 31-letni pacjent z Tajwanu rozpoczął leczenie HAART z efawirenzem, lopinawirem/rytonawirem, stawudyną i 

abakawirem. 

• Po tygodniu leczenia nagle wystąpiły: 

• gorączka 38°C       • dreszcze 

• uogólniona wysypka o charakterze grudkowo-plamistym • bóle głowy 

• Badania krwi wykazały liczbę krwinek białych 0,7 X 109/l oraz całkowitą liczbę neutrofilów (ANC) 0,2 X 109/l. 

• Nie znaleziono przyczyn gorączki. 

• Podejrzewano reakcje nadwrażliwości na abakawir i przerwano jego podawanie. 

• Wszystkie objawy ustąpiły w ciągu 2 dni, a wartość ANC zwiększyła się w ciągu kolejnych dni. 

• Genotypowanie wykazało negatywny status HLA-B*5701. 

Truchis P, Mathez D, Abe E, et al. Abacavir induced agranulocytosis in two Taiwanese patients tested HLA‐B*5701 negative.. AIDS 2011; 24(8) 

 


