
THÔNG TIN MÔ TẢ TRƯỚC
Lamivudine 150 mg / Zidovudine 300 mg Viên nén đóng gói

với Viên nén Efavirenz 600 mg

RXchỉ còn

CẢNH BÁO:
ZIDOVUDINE ĐÃ ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI ĐỘC TÍNH HÓA HỌC BAO GỒM 

NEUTROPENIA VÀ SEVERE ANEMIA, CỤ THỂ Ở NHỮNG BỆNH NHÂN BỊ BỆNH HIV 
TIẾN BỘ (XEM HÌNH ẢNH). ĐƯỢC CẤP PHÉP SỬ DỤNG ZIDOVUDINE ĐÃ ĐƯỢC LIÊN 
KẾT VỚI BỆNH HỌC TRIỆU CHỨNG.

VIÊM XOANG LACTIC VÀ VIÊM XOANG BẰNG BỆNH, BAO GỒM CÁC TRƯỜNG HỢP 
BỆNH, ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC PHÂN TÍCH NUCLEOSIDE CŨNG 
HOẶC TRONG SỰ KẾT HỢP, BAO GỒM LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE VÀ CÁC LOẠI 
ANTIRETROVIRALS KHÁC (XEM CẢNH BÁO).

CÁC BỆNH NHÂN BỊ VIÊM GAN B (HBV) VÀ HIV VÀ ĐÃ NGỪNG LAMIVUDINE, LÀ 
MỘT THÀNH PHẦN CỦA BẢNG TÍNH LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE. CHỨC NĂNG VIÊM 
GAN NÊN ĐƯỢC THEO DÕI BẰNG LÂM SÀNG VÀ BỆNH VIỆN SAU ĐÂY CHO BỆNH 
NHÂN BỊ NHIỄM HIV VÀ HBV. NẾU ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, BAN ĐẦU CHỐNG VIÊM GAN B 
CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HÀNH (XEM CẢNH BÁO).

SỰ MIÊU TẢ
Viên nén Lamivudine / Zidovudine:

Lamivudine / zidovudine Tablets là viên nén kết hợp có chứa lamivudine và zidovudine. Lamivudine 

và zidovudine là các chất tương tự nucleoside tổng hợp có hoạt tính chống lại HIV.

Viên nén lamivudine / zidovudine dùng để uống. Mỗi lamivudine / zidovudine Tablet 
chứa các thành phần hoạt tính 150 mg lamivudine, 300 mg zidovudine, và
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thành phần không hoạt động cellulose vi tinh thể, natri tinh bột glycolat, povidone, silicon 

dioxide dạng keo, talc, magie stearat, màu Opadry trắng (Y-1-7000), nước tinh khiết và rượu 

isopropyl. Màu trắng đục chứa Hydroxy Propyl Methylcellulose 2910 / Hypromellose 5cP, 

Titanium dioxide, Polyethylene glycol 400 (Macrogol).

Lamivudine:Tên hóa học của lamivudine là (-) - 1 - [(2R, 5S) -2- (Hydroxymethyl) -1,3- 

oxathiolan-5-yl] cytosine Lamivudine là đồng phân đối hình (-) của một chất tương tự dideoxy 

của cytidine. Lamivudine còn được gọi là (-) 2 ′, 3′-dideoxy, 3′-thiacytidine. Nó có công thức 

phân tử là Csố 8H11N3O3S và khối lượng phân tử là 229,26. Nó có công thức cấu tạo sau:

Lamivudine là chất rắn kết tinh màu trắng đến trắng nhạt với độ hòa tan khoảng 70 mg / mL trong 

nước ở 20 ° C.

Zidovudine:Tên hóa học của zidovudine là 3'-azido-3'-deoxythymidine. Nó có công thức phân 

tử là C10H13N5O4và trọng lượng phân tử là 267,24. Nó có công thức cấu tạo sau:

Zidovudine là chất rắn kết tinh màu trắng đến màu be, không mùi, có độ hòa tan 20,1 mg / mL trong nước ở 25 ° C.

Viên nén Efavirenz:

Efavirenz là một chất ức chế men sao chép ngược (NNRTI) đặc hiệu với virus gây suy giảm miễn 

dịch ở người loại 1 (HIV-1).
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Efavirenz có sẵn dưới dạng viên nén bao phim để uống chứa 600 mg efavirenz và các 
thành phần không hoạt động sau: natri croscarmellose, hydroxypropyl cellulose, 
monohydrat lactose, magnesi stearat, xenluloza vi tinh thể và natri lauryl sulfat. Lớp phủ 
phim có chứa Opadry®Màu nâu. Opadry®Màu nâu chứa HPMC 2910 / Hypromellose, 
titanium dioxide, macrogol / PEG 400, màu vàng oxit sắt, màu đỏ oxit sắt và màu đen 
oxit sắt.
Efavirenz được mô tả về mặt hóa học là (S) -6-chloro-4- (xyclopropylethynyl) -1,4-dihydro-4- 

(trifluoromethyl) -2H-3,1-benzoxazin-2-one.

Công thức thực nghiệm của nó là C14H9ClF3KHÔNG2và công thức cấu tạo của nó là:

Efavirenz là chất bột kết tinh màu trắng đến hơi hồng với khối lượng phân tử là 315,68. Thực tế nó 

không hòa tan trong nước (<10 µg / mL).

VI TRÙNG HỌC:
Cơ chế hoạt động:
Lamivudine:Lamivudine là một chất tương tự nucleoside tổng hợp. Trong nội bào, lamivudine được 

phosphoryl hóa thành chất chuyển hóa 5-triphosphate hoạt động của nó, lamivudine triphosphate (3TC-TP). 

Phương thức hoạt động chính của 3TC-TP là ức chế men sao chép ngược HIV-1 (RT) thông qua sự kết thúc 

chuỗi DNA sau khi kết hợp chất tương tự nucleoside vào DNA của virus. 3TC-TP là một chất ức chế yếu các 

DNA polymerase α, β và γ của tế bào.

Zidovudine:Zidovudine là một chất tương tự nucleoside tổng hợp. Trong nội bào, zidovudine được 

phosphoryl hóa thành chất chuyển hóa 5'-triphosphate hoạt động của nó, zidovudine triphosphate (ZDV-TP). 

Phương thức hoạt động riêng của ZDV-TP là ức chế RT thông qua sự kết thúc chuỗi DNA sau khi kết hợp chất 

tương tự nucleotide. ZDV-TP là một chất ức chế yếu của DNA polymerase α và γ của tế bào và đã được báo 

cáo là có thể kết hợp vào DNA của tế bào trong quá trình nuôi cấy. Efavirenz:Efavirenz (EFV) là một chất ức 

chế men sao chép ngược không nucleoside (NNRTI) của vi rút suy giảm miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1). Hoạt 

động EFV chủ yếu được dàn xếp bởi tính không cạnh tranh
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ức chế men sao chép ngược HIV-1 (RT). HIV-2 RT và các polymerase DNA của tế bào người α, β, γ, 

và δ không bị EFV ức chế.

Hoạt động chống vi rút:

Lamivudine / Zidovudine:Trong các tế bào MT-4 bị nhiễm HIV-1, lamivudine kết hợp với zidovudine ở nhiều tỷ lệ 

khác nhau có hoạt tính kháng retrovirus hiệp đồng.

Lamivudine:Hoạt tính kháng vi rút của lamivudine chống lại HIV-1 được đánh giá trong một số dòng 

tế bào (bao gồm bạch cầu đơn nhân và tế bào lympho máu ngoại vi người tươi) bằng các xét nghiệm 

tính nhạy cảm tiêu chuẩn. EC50giá trị (nồng độ hiệu dụng 50%) nằm trong khoảng 0,003 đến 15 μM 

(1μM = 0,23 mcg / mL). HIV từ các đối tượng không sử dụng liệu pháp không có đột biến liên quan đến 

kháng thuốc cho EC trung bình50giá trị 0,426 µM (phạm vi: 0,200 đến 2,007 µM) từ Virco (n = 93 mẫu cơ 

bản từ COLA40263) và 2,35 µM (1,44 đến 4,08 µM) từ Monogram Biosciences (n = 135 mẫu cơ bản từ 

ESS30009). EC50giá trị của lamivudine chống lại các nhóm HIV-1 (AG) khác nhau dao động từ 0,001 đến 

0,120 µM, và chống lại các phân lập HIV-2 từ 0,003 đến 0,120 µM trong tế bào đơn nhân máu ngoại vi. 

Ribavirin (50μM) làm giảm hoạt tính chống HIV-1 của lamivudine trong tế bào MT-4 xuống 3,5 lần.

Zidovudine:Hoạt tính kháng vi rút của zidovudine đối với HIV-1 đã được đánh giá trong một số dòng tế 

bào (bao gồm bạch cầu đơn nhân và tế bào lympho máu ngoại vi của người tươi). EC50và EC90

giá trị của zidovudine lần lượt là 0,01 đến 0,49 µM (1 µM = 0,27 mcg / mL) và 0,1 đến 9 µM. HIV từ 

các đối tượng không sử dụng liệu pháp không có đột biến liên quan đến kháng thuốc cho EC trung 

bình50giá trị 0,011 µM (phạm vi: 0,005 đến 0,110 µM) từ Virco (n = 93 mẫu cơ bản từ COLA40263) và 

0,02 µM (0,01 đến 0,03 µM) từ Monogram Biosciences (n = 135 mẫu cơ bản từ ESS30009). EC50giá trị 

của zidovudine chống lại các nhóm HIV-1 (AG) khác nhau dao động từ 0,00018 đến 0,02 µM, và 

chống lại các phân lập HIV-2 từ 0,00049 đến 0,004 µM. Trong các nghiên cứu kết hợp thuốc nuôi 

cấy tế bào, zidovudine thể hiện hoạt động hiệp đồng với các chất ức chế men sao chép ngược 

nucleoside (NRTIs) abacavir, didanosine, lamivudine và zalcitabine; các chất ức chế men sao chép 

ngược không nucleoside (NNRTI) delavirdine và nevirapine; và các chất ức chế protease (PI) 

indinavir, nelfinavir, ritonavir và saquinavir; và hoạt tính phụ gia với interferon alfa. Ribavirin đã 

được tìm thấy để ức chế sự phosphoryl hóa của zidovudine trong nuôi cấy tế bào.

Efavirenz:Nồng độ của EFV ức chếtrong ống nghiệmnhân rộng các chủng hoang dã thích nghi trong phòng 

thí nghiệm và phân lập lâm sàng 90-95% (IC90-95) dao động từ 1,7 đến 25 nM trong các dòng tế bào nguyên 

bào lympho, tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC) và nuôi cấy đại thực bào / bạch cầu đơn nhân. EFV
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đã chứng minh hoạt tính kháng vi-rút đối với hầu hết các chủng phân lập không phân nhánh B (phân nhóm 

A, AE, AG, C, D, F, G, J, N), nhưng đã làm giảm hoạt tính kháng vi-rút đối với vi-rút nhóm O. EFV đã chứng 

minh hoạt tính kháng virus bổ sung mà không gây độc tế bào chống lại HIV-1 trong nuôi cấy tế bào khi kết 

hợp với NNRTIs delavirdine (DLV) và nevirapine (NVP), NRTIs (abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine 

[LAM], stavudine, tenofudabine, zalcitudine ZDV]), PI (amprenavir, indinavir [IDV], lopinavir, nelfinavir, 

ritonavir, saquinavir) và chất ức chế dung hợp enfuvirtide. EFV được chứng minh là chất phụ gia cho hoạt 

động kháng vi rút đối khángtrong ống nghiệmvới atazanavir. EFV không đối kháng với adefovir, được sử 

dụng để điều trị nhiễm vi rút viêm gan B, hoặc ribavirin, được sử dụng kết hợp với interferon để điều trị 

nhiễm vi rút viêm gan C.

Chống lại:
Lamivudine / Zidovudine được quản lý theo công thức riêng biệt:Ở những bệnh nhân được điều 

trị bằng lamivudine đơn trị liệu hoặc kết hợp với lamivudine cộng với zidovudine, các chủng HIV-1 

phân lập từ hầu hết các bệnh nhân trở nên kháng lamivudine về mặt kiểu hình và kiểu gen trong 

vòng 12 tuần. Ở một số bệnh nhân có vi rút kháng zidovudine lúc ban đầu, độ nhạy kiểu hình với 

zidovudine được phục hồi sau 12 tuần điều trị bằng lamivudine và zidovudine. Điều trị kết hợp 

lamivudine với zidovudine làm chậm sự xuất hiện của các đột biến dẫn đến kháng zidovudine.

Các chủng HIV-1 kháng cả lamivudine và zidovudine đã được phân lập từ bệnh nhân sau khi 
điều trị bằng lamivudine / zidovudine kéo dài. Kháng kép đòi hỏi sự hiện diện của nhiều đột 
biến, đột biến cơ bản nhất có thể là G333E. Tỷ lệ kháng kép và thời gian điều trị phối hợp 
cần thiết trước khi xảy ra kháng kép vẫn chưa được biết.
Lamivudine:Các phân lập HIV-1 kháng lamivudine đã được chọn lọc trong nuôi cấy tế bào và cũng đã 

được phục hồi từ những bệnh nhân được điều trị bằng lamivudine hoặc lamivudine kết hợp với 

zidovudine. Phân tích kiểu gen của các chủng kháng thuốc được chọn trong nuôi cấy tế bào và phục hồi 

từ các bệnh nhân được điều trị bằng lamivudine cho thấy sự kháng thuốc là do sự thay thế axit amin cụ 

thể trong men sao chép ngược HIV-1 tại codon 184 thay đổi methionine thành isoleucine hoặc valine 

(M184V / TÔI).

Các đột biến trong mô típ HBV polymerase YMDD có liên quan đến việc giảm tính nhạy cảm của 

HBV với lamivudine trong nuôi cấy tế bào. Trong các nghiên cứu về bệnh nhân không nhiễm HIV bị 

viêm gan B mãn tính, các chủng HBV phân lập có đột biến YMDD được phát hiện ở một số bệnh 

nhân dùng lamivudine hàng ngày trong 6 tháng trở lên, và có liên quan đến bằng chứng về
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giảm đáp ứng điều trị; Các đột biến HBV tương tự đã được báo cáo ở những bệnh nhân nhiễm HIV 

được điều trị bằng phác đồ kháng retrovirus có lamivudine trong trường hợp đồng thời nhiễm 

virus viêm gan B (xemCÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA).

Zidovudine:Các chủng HIV phân lập giảm tính nhạy cảm với zidovudine đã được chọn trong nuôi cấy tế 

bào và cũng được phục hồi từ những bệnh nhân được điều trị bằng zidovudine. Phân tích kiểu gen của 

các dòng phân lập được chọn trong nuôi cấy tế bào và phục hồi từ những bệnh nhân được điều trị bằng 

zidovudine cho thấy đột biến trên gen HIV-1 RT dẫn đến 6 axit amin thay thế (M41L, D67N, K70R, L210W, 

T215Y hoặc F, và K219Q) tạo ra zidovudine Sức cản. Nói chung, mức độ đề kháng cao hơn có liên quan 

đến số lượng đột biến nhiều hơn.

Efavirenz:Các chủng HIV-1 bị giảm tính nhạy cảm với EFV (tăng> 380 lần IC90giá trị) nổi lên nhanh 

chóng dướitrong ống nghiệmsự lựa chọn. Đặc điểm kiểu gen của những virus này đã xác định 

được các đột biến dẫn đến sự thay thế axit amin đơn L100I hoặc V179D, sự thay thế kép L100I / 

V108I và sự thay thế bộ ba L100I / V179D / Y181C trong RT.

Các chủng phân lập lâm sàng với tính nhạy cảm giảmtrong ống nghiệmsang EFV đã được lấy. Một hoặc 

nhiều thay thế RT ở các vị trí axit amin 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 và 227 đã được quan sát 

thấy ở những bệnh nhân không điều trị bằng EFV kết hợp với IDV, hoặc với ZDV kết hợp với LAM. Đột 

biến K103N được quan sát thấy thường xuyên nhất. Giám sát kháng thuốc dài hạn (trung bình 52 tuần, 

phạm vi 4-106 tuần) đã phân tích 28 chủng virus thất bại cơ bản và virus phù hợp. Sáu mươi mốt phần 

trăm (17/28) trong số các chủng phân lập thất bại này đã giảm tính nhạy cảm với EFVtrong ống nghiệm

với sự thay đổi trung bình 88 lần về độ nhạy cảm với EFV (IC50giá trị) từ tài liệu tham khảo. Đột biến 

NNRTI thường xuyên nhất phát triển ở những bệnh nhân phân lập này là K103N (54%). Các đột biến 

NNRTI khác đã phát triển bao gồm L100I (7%), K101E / Q / R (14%), V108I (11%), G190S / T / A (7%), P225H 

(18%) và M230I / L (11 %).

CHỐNG CHÉO: Sự đề kháng chéo đã được quan sát thấy giữa các NRTI. Lamivudine / Zidovudine:Đề 

kháng chéo giữa lamivudine và zidovudine chưa được báo cáo. Ở một số bệnh nhân được điều trị bằng 

lamivudine một mình hoặc kết hợp với zidovudine, các chủng phân lập đã xuất hiện với một đột biến ở 

codon 184, gây ra sự đề kháng với lamivudine. Đề kháng chéo với abacavir, didanosine, tenofovir và 

zalcitabine đã được quan sát thấy ở một số bệnh nhân chứa các chủng HIV-1 kháng lamivudine. Ở một 

số bệnh nhân được điều trị bằng zidovudine cộng với didanosine hoặc zalcitabine, các chủng phân lập 

kháng nhiều loại thuốc, bao gồm lamivudine, đã xuất hiện (xem phần Zidovudine bên dưới).
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Lamivudine:Xem Lamivudine Plus Zidovudine (ở trên).

Zidovudine:Trong một nghiên cứu trên 167 bệnh nhân nhiễm HIV, các chủng phân lập (n = 2) 

đa kháng với didanosine, lamivudine, stavudine, zalcitabine và zidovudine đã được phục hồi 

từ những bệnh nhân được điều trị ≥ 1 năm bằng zidovudine cộng với didanosine hoặc 

zidovudine cộng với zalcitabine. Dạng đột biến liên quan đến kháng thuốc với các liệu pháp 

kết hợp như vậy là khác nhau (A62V, V75I, F77L, F116Y, Q151M) với dạng của đơn trị liệu 

zidovudine, với dạng đột biến Q151M thường được kết hợp với đa kháng thuốc. Đột biến ở 

codon 151 kết hợp với đột biến ở 62, 75, 77 và 116 dẫn đến việc vi rút giảm tính nhạy cảm với 

didanosine, lamivudine, stavudine, zalcitabine và zidovudine. Các đột biến tương tự 

thymidine (TAM) được chọn lọc bởi zidovudine và tạo ra đề kháng chéo với abacavir, 

didanosine, stavudine, tenofovir,

Efavirenz:Đã quan sát thấy sự đề kháng chéo giữa các NNRTI. Các chủng phân lập lâm sàng trước 

đây được đặc trưng là kháng EFV cũng kháng về mặt kiểu hìnhtrong ống nghiệmso với DLV và NVP 

so với đường cơ sở. Các phân lập vi rút lâm sàng kháng DLV và / hoặc NVP có sự thay thế liên kết 

với NNRTI (A98G, L100I, K101E / P, K103N / S, V106A, Y181X, Y188X, G190X, P225H, F227L hoặc 

M230L) cho thấy giảm nhạy cảm với EFVtrong ống nghiệm. Hơn 90% các chủng lâm sàng kháng 

NRTI được thử nghiệmtrong ống nghiệmvẫn còn nhạy cảm với EFV. DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

DƯỢC LỰC HỌC Ở NGƯỜI LỚN:
Lamivudine / Zidovudine Tablet:Các bước Lamivudine 150 mg / Zidovudine 300 mg Viên nén 

chứa lamivudine 150 mg và zidovudine 300 mg tương đương sinh học với Combivir®viên nén 

chứa lamivudine 150 mg / zidovudine 300 mg (do GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC 

27709. USA sản xuất) khi dùng ở trạng thái nhịn ăn.

Viên nén Efavirenz:Viên nén efavirenz đồng đóng gói Strides chứa 600 mg efavirenz tương 

đương sinh học với Sustiva®Viên nén chứa 600 mg Efavirenz (do Công ty Bristol-Myers Squibb, 

Princeton, NJ 08543 Hoa Kỳ sản xuất), trong tình trạng lúc đói.

Lamivudine:Các đặc tính dược động học của lamivudine ở bệnh nhân đói được tóm tắt trong 

Bảng 1. Sau khi uống, lamivudine được hấp thu nhanh chóng và phân bố rộng rãi. Liên kết với 

protein huyết tương thấp. Khoảng 70% liều lamivudine tiêm tĩnh mạch được phục hồi dưới dạng 

thuốc không thay đổi trong nước tiểu. Chuyển hóa lamivudine là một con đường thải trừ nhỏ. Ở 

người, chất chuyển hóa duy nhất được biết đến là chất chuyển hóa trans-sulfoxide
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(khoảng 5% liều uống sau 12 giờ). Nồng độ huyết thanh của chất chuyển hóa này chưa 
được xác định.

Zidovudine:Các đặc tính dược động học của zidovudine ở bệnh nhân đói được tóm tắt 
trong Bảng 1. Sau khi uống, zidovudine được hấp thu nhanh chóng và phân bố rộng rãi. 
Liên kết với protein huyết tương thấp. Zidovudine được thải trừ chủ yếu qua chuyển hóa 
ở gan. Chất chuyển hóa chính của zidovudine là 3′-azido-3′-deoxy-5′-O-β-
Dglucopyranuronosylthymidine (GZDV). Diện tích GZDV dưới đường cong (AUC) lớn hơn 
khoảng 3 lần so với AUC của zidovudine. Sự phục hồi nước tiểu của zidovudine và GZDV 
lần lượt chiếm 14% và 74% liều sau khi uống. Chất chuyển hóa thứ hai, 3′-amino-3′-
deoxythymidine (AMT), đã được xác định trong huyết tương. AMT AUC bằng 1/5 AUC của 
zidovudine.
Bảng 1: Các thông số dược động học * đối với Lamivudine và Zidovudine ở người lớn

Tham số Lamivudine Zidovudine

Sinh khả dụng qua đường uống 

(%) Thể tích biểu kiến   của

phân phối (L / kg)
Liên kết protein huyết tương (%) 
CSF: tỷ lệ huyết tương†

Thanh thải toàn thân
(L / giờ / kg)
Độ thanh thải ở thận (L / giờ / 
kg) Thời gian bán thải (giờ) ||

86 ± 16 n = 12 64 ± 10 n = 5

1,3 ± 0,4
<36
0,12 [0,04 đến 0,47] 
0,33 ± 0,06

n = 20 1,6 ± 0,6
<38
0,60 [0,04 đến 2,62] 
1,6 ± 0,6

n = 8

n = 38‡

n = 20
n = 39§

n = 6

0,22 ± 0,06
5 đến 7

n = 20 0,34 ± 0,05
0,5 đến 3

n = 9

* Dữ liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn ngoại trừ những trường hợp được ghi chú. † 

Trung vị [phạm vi].

‡ Bọn trẻ.
§ Người lớn.

|| Khoảng gần đúng.

Efavirenz:

Hấp thụ và sinh khả dụng:
Nồng độ đỉnh của efavirenz trong huyết tương là 1,6-9,1 µM đạt được sau 5 giờ sau khi dùng các 

liều uống duy nhất từ   100 mg đến 1600 mg cho những người tình nguyện không bị nhiễm bệnh. 

Tăng C liên quan đến liềutối đavà AUC được thấy ở liều lên đến 1600 mg; sự gia tăng ít hơn tỷ lệ cho 

thấy sự hấp thu giảm ở liều cao hơn.
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Ở bệnh nhân nhiễm HIV ở trạng thái ổn định, trung bình Ctối đa, nghĩa là Cmin, và AUC trung bình tỷ 

lệ với liều theo liều 200 mg, 400 mg và 600 mg hàng ngày. Thời gian để đạt được nồng độ đỉnh 

trong huyết tương khoảng 3-5 giờ và nồng độ trong huyết tương ở trạng thái ổn định đạt được 

trong 6-10 ngày. Ở 35 bệnh nhân dùng efavirenz 600 mg x 1 lần / ngày, trạng thái ổn định Ctối đalà 

12,9 ± 3,7 µM (trung bình ± SD), trạng thái ổn định Cminlà 5,6 ± 3,2 µM, và AUC là 184 ± 73 µM • h. 

Phân bổ:Efavirenz liên kết cao (khoảng 99,5-99,75%) với protein huyết tương người, chủ yếu là 

albumin. Ở bệnh nhân nhiễm HIV-1 (n = 9) được dùng efavirenz 200 đến 600 mg x 1 lần / ngày 

trong ít nhất một tháng, nồng độ dịch não tủy dao động từ 0,26-1,19% (trung bình 0,69%) của 

nồng độ tương ứng trong huyết tương. Tỷ lệ này cao hơn khoảng 3 lần so với phần efavirenz 

không liên kết với protein (tự do) trong huyết tương.

Sự trao đổi chất:Các nghiên cứu ở người vàtrong ống nghiệmcác nghiên cứu sử dụng microsome gan người đã 

chứng minh rằng efavirenz chủ yếu được chuyển hóa bởi hệ thống cytochrom P450 thành các chất chuyển hóa 

hydroxyl hóa với quá trình glucuronid hóa tiếp theo của các chất chuyển hóa hydroxyl hóa này. Các chất chuyển 

hóa này về cơ bản không có hoạt tính chống lại HIV-1. Cáctrong ống nghiệmcác nghiên cứu cho thấy CYP3A4 và 

CYP2B6 là các isozyme chính chịu trách nhiệm chuyển hóa efavirenz.

Efavirenz đã được chứng minh là có thể tạo ra các enzym P450, dẫn đến việc cảm ứng quá trình trao đổi 

chất của chính nó. Nhiều liều 200-400 mg mỗi ngày trong 10 ngày dẫn đến mức độ tích lũy thấp hơn dự 

đoán (thấp hơn 22-42%) và thời gian bán thải cuối ngắn hơn 40-55 giờ (thời gian bán thải của liều duy 

nhất 52-76 giờ ).

Loại bỏ:Efavirenz có thời gian bán thải cuối là 52-76 giờ sau khi dùng liều đơn và 40-55 giờ sau khi dùng nhiều 

liều. Một nghiên cứu về cân bằng khối lượng / bài tiết kéo dài một tháng đã được thực hiện bằng cách sử dụng 

400 mg mỗi ngày với14Liều đánh dấu C được dùng vào Ngày 8. Khoảng 14-34% nhãn phóng xạ được phục hồi 

trong nước tiểu và 16-61% được phục hồi trong phân. Gần như tất cả sự bài tiết qua nước tiểu của thuốc được 

dán nhãn phóng xạ là ở dạng chất chuyển hóa.

Efavirenz chiếm phần lớn tổng hoạt độ phóng xạ đo được trong phân.
Ảnh hưởng của thực phẩm đến sự hấp thu của Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với viên nén 

Efavirenz:Tác dụng của thực phẩm không được đánh giá đối với viên nén lamivudine / zidovudine được đóng 

gói cùng với viên nén efavirenz. Do đó, viên nén lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với viên nén 

efavirenz nên được dùng trong điều kiện nhịn ăn.

Ảnh hưởng của thức ăn đến sự hấp thụ của Efavirenz:Sử dụng efavirenz (Sustiva) 600 mg duy nhất 

với một bữa ăn giàu chất béo / calo cao (khoảng 1000 kcal, 500-600 kcal từ chất béo) có liên quan đến 

việc tăng 28% AUC trung bình∞của efavirenz và mức C trung bình tăng 79%tối đacủa efavirenz
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so với mức phơi sáng đạt được trong điều kiện nhịn ăn. (XemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
vàTHẬN TRỌNG: Thông tin cho bệnh nhân.)

Dược động học trong bệnh suy thận 

dân số đặc biệt:

Viên nén lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với viên nén efavirenz không được 
khuyến cáo cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận (độ thanh thải creatinine <50 mL / 
phút) vì viên nén lamivudine / zidovudine yêu cầu điều chỉnh liều khi có suy thận. (xem 
THẬN TRỌNG và LIỀU LƯỢNG và CÁCH DÙNG).
Suy gan:
Có thể cần giảm liều zidovudine hàng ngày ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan từ 

nhẹ đến trung bình hoặc xơ gan. Viên nén lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với viên 

nén efavirenz không được khuyến cáo cho bệnh nhân suy chức năng gan vì không thể điều 

chỉnh liều

Efavirenz:: Dược động học của efavirenz chưa được nghiên cứu đầy đủ ở bệnh nhân suy gan (xem

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA). Giới tính

Lamivudine và zidovudine: Một nghiên cứu dược động học ở đối tượng nam khỏe mạnh (n = 12) và nữ (n = 12) 

cho thấy không có sự khác biệt về giới tính khi tiếp xúc với zidovudine (AUC∞) hoặc lamivudine AUC∞

bình thường hóa cho trọng lượng cơ thể

Efavirenz:Dược động học của efavirenz ở bệnh nhân có vẻ giống nhau giữa nam và nữ.

Cuộc đua

Lamivudine:Không có sự khác biệt đáng kể về chủng tộc trong dược động học của lamivudine. 

Zidovudine:Dược động học của zidovudine liên quan đến chủng tộc vẫn chưa được xác định. Efavirenz:

Dược động học của efavirenz có vẻ giống nhau giữa các nhóm chủng tộc được nghiên cứu.

Bệnh nhân nhi
Lamivudine 150 mg / Zidovudine 300 mg Viên nén đóng gói cùng với Efavirenz 600 mg Viên nén kết hợp 

không nên được sử dụng cho đối tượng <12 tuổi và những người có cân nặng <40kg. Bệnh nhân lão khoa
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Lamivudine 150 mg / Zidovudine 300 mg Viên nén đóng gói cùng với Efavirenz 600 mg Viên nén kết hợp 

chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân> 65 tuổi (xemCÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA). Thai kỳ:XemCÁC 

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Lamivudine và efavirenz:Không có dữ liệu.

Zidovudine:Dược động học của Zidovudine đã được nghiên cứu trong một nghiên cứu Giai đoạn 1 

trên 8 phụ nữ trong ba tháng cuối của thai kỳ. Khi quá trình mang thai tiến triển, không có bằng 

chứng về sự tích tụ thuốc. Dược động học của zidovudine tương tự như ở người lớn không mang 

thai. Phù hợp với việc truyền thụ động thuốc qua nhau thai, nồng độ zidovudine trong huyết tương 

trẻ sơ sinh khi sinh về cơ bản bằng với nồng độ trong huyết tương mẹ lúc sinh. Mặc dù dữ liệu còn 

hạn chế, điều trị duy trì bằng methadone ở 5 phụ nữ mang thai dường như không làm thay đổi 

dược động học của zidovudine. Ở dân số trưởng thành không mang thai, một khả năng tương tác 

đã được xác định (xem DƯỢC LÂM SÀNG: Tương tác thuốc). Efavirenz:XemCẢNH BÁO: Các bà mẹ 

cho con bú có nguy cơ sinh sản:XemTHẬN TRỌNG: Bà mẹ cho con bú

Lamivudine:Các mẫu sữa mẹ thu được từ 20 bà mẹ dùng Lamivudine đơn trị liệu (300 mg 
x 2 lần / ngày) hoặc liệu pháp phối hợp (150 mg lamivudin x 2 lần / ngày và 300 mg 
zidovudin x 2 lần / ngày) có nồng độ lamivudin đo được.
Zidovudine:Sau khi dùng một liều duy nhất 200 mg zidovudine cho 13 phụ nữ nhiễm HIV, 

nồng độ trung bình của zidovudine trong sữa mẹ và huyết thanh tương tự nhau.

Efavirenz:XemTHẬN TRỌNG: Bà mẹ cho con bú

Tương tác thuốc: (Xem thêmTHẬN TRỌNG: Tương tác thuốc) Lamivudine / zidovudine:Không có thay 

đổi đáng kể nào về mặt lâm sàng về dược động học của lamivudine hoặc zidovudine được ghi nhận ở 12 

bệnh nhân người lớn nhiễm HIV không có triệu chứng được dùng một liều zidovudine (200 mg) kết hợp 

với nhiều liều lamivudine (300 mg mỗi 12 giờ).
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Bảng 2. Ảnh hưởng của thuốc dùng đồng thời đối với Lamivudine và Zidovudine 

AUC * Lưu ý: VIỆC SỬA ĐỔI Liều lượng ĐƯỜNG DÂY CỦA LAMIVUDINE VÀ 

ZIDOVUDINE KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH BẰNG CÁCH SỬ DỤNG THUỐC SAU ĐÂY.

Thuốc có thể làm thay đổi nồng độ Lamivudine trong máu
Sự tập trung

của
Hợp tác

Thuốc

Lamivudine
Nồng độThuốc phối hợp

và Liều lượng
Lamivudine

Liều lượng

N

AUC Sự thay đổi

Nelfinavir
750 mg mỗi 8 giờ x 7 đến 10 
ngày

KTC 95%:
1% đến 20%

đơn 150 mg 11 ↑AUC
10% ↔

Trimethoprim 160 mg /
Sulfamethoxazole 800
mg mỗi ngày x 5 ngày

300 mg duy nhất 14 ↑AUC
43%

90% CI
32% đến
55%

: ↔

Thuốc có thể làm thay đổi nồng độ trong máu của Zidovudine
Sự tập trung

của
Hợp tác

Thuốc

Thuốc phối hợp
và Liều lượng

Zidovudine
Nồng độZidovudine

Liều lượng

N

Atovaquone
750 mg mỗi 12 giờ
với thức ăn

Phạm vi
23% đến
78% †

200 mg mỗi 8 giờ 14 ↑AUC
31% ↔
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Fluconazole
400 mg mỗi ngày

KTC 95%:
54% đến 98%

200 mg mỗi 8 giờ 12 ↑AUC
74%

Không được báo cáo

Phạm vi
16% đến
64% †

Methadone
30 đến 90 mg mỗi ngày

200 mg mỗi 4 giờ 9 ↑AUC
43% ↔

Nelfinavir
750 mg mỗi 8 giờ x 7 đến 10 
ngày

↓ AUC
35%

Phạm vi
28% đến 41%

200 mg duy nhất 11 ↔

Phạm vi
100% đến
170% †

Probenecid
500 mg mỗi 6 giờ x 2 ngày

2 mg / kg mỗi 8 giờ

x 3 ngày
3 ↑AUC

106%
Không được đánh giá

Ritonavir
300 mg mỗi 6 giờ x 4 ngày

200 mg mỗi 8 giờ
x 4 ngày

9 ↓ AUC
25%

KTC 95%:
15% đến 34%

↔

Axit valproic
250 mg hoặc 500 mg mỗi 8 giờ 
x 4 ngày

Phạm vi
64% đến
130% †

100 mg mỗi 8 giờ
x 4 ngày

6 ↑AUC
80% Không được đánh giá

↑ =Tăng lên;↓ =Giảm bớt;↔ =không có thay đổi đáng kể;

AUC = diện tích dưới đường cong nồng độ so với thời gian; CI = khoảng tin cậy.

* Bảng này không bao gồm tất cả. † 

Khoảng chênh lệch phần trăm ước tính.

Ribavirin:Dữ liệu in vitro cho thấy ribavirin làm giảm quá trình phosphoryl hóa lamivudine, stavudine và 

zidovudine. Tuy nhiên, không quan sát thấy tương tác về dược động học (ví dụ: nồng độ trong huyết tương 

hoặc nồng độ chất chuyển hóa có hoạt tính đã được khử ba lần trong tế bào) hoặc dược lực học (ví dụ, mất 

tác dụng ức chế virus HIV / HCV) khi ribavirin và lamivudine (n = 18), stavudine (n = 10), hoặc zidovudine (n 

= 6) được dùng chung như một phần của phác đồ đa thuốc cho bệnh nhân đồng nhiễm HIV / HCV (xem 

CẢNH BÁO).

Efavirenz:

Tương tác thuốc (xem thêm CHỐNG CHỈ ĐỊNH và THẬN TRỌNG: Tương tác thuốc)

Efavirenz đã được hiển thịin vivođể gây cảm ứng enzym gan, do đó làm tăng chuyển hóa sinh học 

của một số thuốc được chuyển hóa bởi CYP3A4.Trong ống nghiệmcác nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

efavirenz ức chế P450 isozyme 2C9, 2C19 và 3A4 với Ktôigiá trị (8,5-17 µM) trong khoảng nồng độ 

efavirenz trong huyết tương quan sát được. Trongtrong ống nghiệmnghiên cứu, efavirenz không 

ức chế CYP2E1 và ức chế CYP2D6 và CYP1A2 (Ktôigiá trị 82-160 µM) chỉ ở nồng độ cao hơn nhiều so 

với nồng độ đạt được trên lâm sàng. Tác động lên hoạt động của CYP3A4 dự kiến   là tương tự giữa 

các liều efavirenz 200 mg, 400 mg và 600 mg. Dùng chung efavirenz với các thuốc được chuyển 

hóa chủ yếu bởi isozyme 2C9, 2C19 và 3A4 có thể làm thay đổi huyết tương

Strides Arcolab Limited, tháng 5 năm 2007 Trang13 của 50



nồng độ của thuốc dùng chung. Thuốc gây ra hoạt động của CYP3A4 sẽ làm tăng độ 
thanh thải của efavirenz, dẫn đến giảm nồng độ thuốc trong huyết tương.
Các nghiên cứu về tương tác thuốc được thực hiện với efavirenz và các thuốc khác có khả năng dùng 

chung hoặc các thuốc thường được sử dụng làm đầu dò cho tương tác dược động học. Ảnh hưởng của 

việc dùng chung efavirenz trên AUC và Ctối đađược tóm tắt trong Bảng 2 (tác dụng của efavirenz đối với 

các thuốc khác) và Bảng 3 (tác dụng của các thuốc khác đối với efavirenz). Để biết thông tin liên quan đến 

các khuyến nghị lâm sàng, hãy xemTHẬN TRỌNG: Tương tác thuốc.

Bàn số 3: Ảnh hưởng của Efavirenz đối với thuốc dùng chung trong huyết tương Ctối đa, AUC và Cmin

Tê
er của

Subjec
ts

Thuốc phối hợp
(có nghĩa là% thay đổi)

AUC
(KTC 90%)

Hợp tác
Thuốc

Efavirenz
Liều lượng

Ctối đa Cmin
Liều lượng (KTC 90%) (KTC 90%)

Atazanavir 400 mg qd với
một bữa ăn nhẹ

d 1-20

600 mg qd
với ánh sáng
bữa ăn ngày 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 mg qd
d 1-6, sau đó
300 mg qd
d 7-20 với
ritonavir
100 mg qd và
một bữa ăn nhẹ

600 mg qd 2
h sau
atazanavir
và
ritonavir
d 7-20

13 ↑ 14%một ↑ 39%một

(2-88%)
↑ 48%một

(24-76%)(↓ 17- ↑
58%)

Indinavir 1000 mg q8 giờ x
10 ngày

600 mg x
10 ngày

20

Sau buổi sáng
liều lượng

↔b ↓ 33%b

(26-39%)
↓ 37%b

(26-46%)
↓ 46%b

(37-54%)
↓ 19%d

(↓ 36- ↑ 3%)
↑ 20%

(8-34%)

↓ 39%b

(24-51%)
↓ 52%b

(47-57%)
↓ 57%b

(50-63%)
↓ 39%d

(3-62%)
↔

Sau buổi chiều
liều lượng

↔b

Sau buổi tối
liều lượng

↓ 29%b

(11-43%)
↔dLopinavir / ritonavir 400/100 mg

q12h x 9 ngày
600 mg x
9 ngày

11,7c

Nelfinavir 750 mg q8 giờ x
7 ngày

600 mg x
7 ngày

10 ↑ 21%
(10-33%)
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Bàn số 3: Ảnh hưởng của Efavirenz đối với thuốc dùng chung trong huyết tương Ctối đa, AUC và Cmin

Tê
er của

Subjec
ts

Thuốc phối hợp
(có nghĩa là% thay đổi)

AUC
(KTC 90%)

Hợp tác
Thuốc

Efavirenz
Liều lượng

Ctối đa Cmin
Liều lượng (KTC 90%) (KTC 90%)

Chất chuyển hóa

AG-1402
Ritonavir

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 mg q12 giờ x
8 ngày

600 mg x
10 ngày

11

Sau liều AM ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86%) e

Sau liều PM ↑ 24%
(3-50%)e

Saquinavir
SGCf

1200 mg q8 giờ x
10 ngày

600 mg x
10 ngày

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)e

↑ 265%
(37-873%)

↔

Lamivudine 150 mg q12 giờ x
14 ngày

600 mg x
14 ngày

9

Tenofovirg 300 mg qd 600 mg x
14 ngày

29

9

↔ ↔

Zidovudine 300 mg q12 giờ x
14 ngày

600 mg x
14 ngày

↔ ↔ ↑ 225%
(43-640%)

NAAzithromycin 600 mg đơn
liều lượng

400 mg x
7 ngày

14 ↑ 22%
(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69%)
↔

↔

Clarithromycin 500 mg q12 giờ x
7 ngày

400 mg x
7 ngày

11 ↓ 39%
(30-46%)

↑ 34%
(18-53%)

↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

Chất chuyển hóa 14-OH

Fluconazole 200 mg x
7 ngày

400 mg x
7 ngày

10

18Itraconazole 200 mg q12 giờ x
28 ngày

600 mg x
14 ngày

↓ 37%
(20-51%)

↓ 35%
(12-52%)

↓ 32%
(15-46%)
↓ 61%h

↓ 39%
(21-53%)

↓ 37%
(14-55%)

↓ 38%
(28-47%)
↓ 77%h

↓ 44%
(27-58%)

↓ 43%
(18-60%)

↓ 45%
(31-56%)

NA

Hydroxyitraconazol
e

Rifabutin 300 mg mỗi ngày x

14 ngày
600 mg x
14 ngày

9

Voriconazole 400 mg po q12 giờ
x 1 ngày sau đó
200 mg po
q12h x 8 ngày

400 mg x
9 ngày

NA

300 mg po q
12h ngày 2-7

300 mg x 7
ngày

↓36%tôi

(21 - 49%)
↓55%tôi

(45-62%) NA
400 mg po q12 giờ

ngày 2-7
300 mg x 7
ngày ↑23%

(↓1-↑53%)
↓ 14%

(1-26%)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13%)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

NA

Atorvastatin 10 mg mỗi ngày x

4 ngày
600 mg x
15 ngày

14 ↓ 69%
(49-81%)

↓ 48%Tổng số hoạt động
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Bàn số 3: Ảnh hưởng của Efavirenz đối với thuốc dùng chung trong huyết tương Ctối đa, AUC và Cmin

Tê
er của

Subjec
ts

Thuốc phối hợp
(có nghĩa là% thay đổi)

AUC
(KTC 90%)

Hợp tác
Thuốc

Efavirenz
Liều lượng

Ctối đa Cmin
Liều lượng (KTC 90%)

(2-26%)
(KTC 90%)

(23-64%)(kể cả
chất chuyển hóa)

(21-41%)

Pravastatin 40 mg mỗi ngày x

4 ngày
600 mg x
15 ngày

13 ↓ 32% ↓ 44%
(26-57%)

↓ 19%
(0-35%)(↓ 59- ↑

12%)
Simvastatin 40 mg mỗi ngày x

4 ngày
600 mg x
15 ngày

14 ↓ 72%
(63-79%)

↓ 68%
(55-78%)

↓ 68%
(62-73%)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

NAjTổng số hoạt động

(kể cả
chất chuyển hóa)

Carbamazepine 200 mg mỗi ngày x

3 ngày, 200 mg
giá thầu x 3 ngày,

sau đó 400 mg
qd x 29 ngày

600 mg x
14 ngày

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

Chất chuyển hóa epoxit ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30- ↑ 7%)

NACetirizine 10 mg đơn
liều lượng

600 mg x
10 ngày

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

Diltiazem 240 mg x
21 ngày

600 mg x
14 ngày

13 ↓ 69%
(55-79%)

↓ 75%
(59-84%)

↓ 37%
(17-52%)

↑ 37%
(25-51%)

↔

↓ 63%
(44-75%)

↓ 62%
(44-75%)

↓ 37%
(17-52%)

NA

Desacetyl
diltiazem

N-monodesmetyl
diltiazem

Ethinyl estradiol 50 µg đơn
liều lượng

400 mg x
10 ngày

13

Lorazepam 2 mg đơn
liều lượng

600 mg x
10 ngày

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

NA

Methadone Ổn định
Sự bảo trì
35-100 mg
hằng ngày

600 mg x
14-21 ngày

11 ↓ 52%
(33-66%)

NA

Paroxetine 20 mg mỗi ngày x

14 ngày
600 mg x
14 ngày

16 ↔ ↔ ↔

Sertraline 50 mg mỗi ngày x

14 ngày
600 mg x
14 ngày

13 ↓ 29%
(15-40%)

↓ 39%
(27-50%)

↓ 46%
(31-58%)

↑ Cho biết tăng ↓ Cho biết giảm ↔ Cho biết không thay đổi hoặc tăng hoặc giảm trung bình <10%.
một
b
c
d

So với atazanavir 400 mg mỗi ngày. Liều so sánh của 
indinavir là 800 mg mỗi 8 giờ x 10 ngày.
Thiết kế nhóm song song; n cho efavirenz + lopinavir / ritonavir, n cho riêng lopinavir / ritonavir. Giá trị dành 
cho lopinavir; dược động học của ritonavir 100 mg mỗi 12 giờ không bị ảnh hưởng bởi efavirenz đồng thời.

KTC 95%.
Viên nang Gelatin mềm.
Tenofovir disoproxil fumarate. 
90% CI không có sẵn.

e
f
g
h
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Bàn số 3: Ảnh hưởng của Efavirenz đối với thuốc dùng chung trong huyết tương Ctối đa, AUC và Cmin

Tê
er của

Subjec
ts

Thuốc phối hợp
(có nghĩa là% thay đổi)

AUC
(KTC 90%)

Hợp tác
Thuốc

Efavirenz
Liều lượng

Ctối đa Cmin
Liều lượng (KTC 90%) (KTC 90%)

tôiliên quan đến việc sử dụng voriconazole ở trạng thái ổn định (400 mg trong 1 ngày, sau đó 200 mg mỗi ngày 12 giờ trong 2 ngày).
jKhông có sẵn vì không đủ dữ liệu. NA = 
không có sẵn.

Bảng 4: Ảnh hưởng của Thuốc dùng chung đối với Efavirenz Plasma Ctối đa, AUC và Cmin

Numbe
r trong số

Môn học
S

Efavirenz
(có nghĩa là% thay đổi)

Coadministere
d Thuốc

Efavirenz
Liều lượng

Ctối đa AUC
(KTC 90%)

Cmin
Liều lượng (KTC 90%)

↔
(KTC 90%)

↔Indinavir 800 mg mỗi 8 giờ

x 14 ngày
400/100 mg

q12h x
9 ngày

200 mg x
14 ngày

600 mg x
9 ngày

11

11,12một

↔

Lopinavir /
ritonavir

↔ ↓ 16%
(↓ 38- ↑
15%)

↓ 16%
(↓ 42- ↑
20%)

Nelfinavir 750 mg mỗi 8 giờ

x 7 ngày
600 mg x
7 ngày

10 ↓ 12%
(↓ 32- ↑ 13%)b

↓ 12%
(↓ 35- ↑
18%)b

↓ 21%
(↓ 53- ↑
33%)

Ritonavir 500 mg
q12h x
8 ngày

1200 mg
q8h x
10 ngày

300 mg qd

600 mg x
10 ngày

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)b

Saquinavir
SGCc

600 mg x
10 ngày

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)b

Tenofovird

Azithromycin

Clarithromycin

600 mg x
14 ngày

400 mg x
7 ngày

400 mg x
7 ngày

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 mg
liều duy nhất

500 mg
q12h x
7 ngày

200 mg x
7 ngày

200 mg
q12h x 14
ngày

300 mg mỗi ngày x

14 ngày
600 mg x

7 ngày

↔ ↔

↑ 11%
(3-19%)

↔ ↔

Fluconazole

Itraconazole

400 mg x
7 ngày

600 mg x
28 ngày

10

16

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

Rifabutin

Rifampin

600 mg x
14 ngày

600 mg x
7 ngày

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24- ↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36%)
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Bảng 4: Ảnh hưởng của Thuốc dùng chung đối với Efavirenz Plasma Ctối đa, AUC và Cmin

Numbe
r trong số

Môn học
S

Efavirenz
(có nghĩa là% thay đổi)

AUC
(KTC 90%)

Coadministere
d Thuốc

Efavirenz
Liều lượng

Ctối đa Cmin
Liều lượng (KTC 90%)

↑ 38%e

(KTC 90%)
NAVoriconazole 400 mg po

q12h x 1
ngày sau đó

200 mg po
q12h x
8 ngày

400 mg x
9 ngày

NA ↑ 44%e

↓14%f

(7-21%)
↔ f

300 mg po
q12h ngày
2-7

300 mg x 7
ngày

NA

↔ f
↑17%f

(6-29%)
400 mg po

q12h ngày
2-7

10 mg mỗi ngày x

4 ngày
40 mg mỗi ngày x

4 ngày
40 mg mỗi ngày x

4 ngày

300 mg x 7
ngày

NA

Atorvastatin 600 mg x
15 ngày

600 mg x
15 ngày

600 mg x
15 ngày

14

11

14

↔ ↔ ↔

Pravastatin ↔ ↔ ↔

Simvastatin ↓ 12%
(↓ 28- ↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25- ↑ 3%)

Nhôm
hydroxit
400 mg
magiê
hydroxit
400 mg, cộng
simethicone
40 mg

Carbamazepine

30 mL
liều duy nhất

400 mg
Độc thân

liều lượng

17 ↔ ↔ NA

200 mg mỗi ngày x

3 ngày,
Giá thầu 200 mg

x 3 ngày,
sau đó

400 mg qd
x 15 ngày

10 mg đơn
liều lượng

240 mg x
14 ngày

50 µg đơn
liều lượng

40 mg đơn
liều lượng

600 mg x
35 ngày

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

Cetirizine 600 mg x
10 ngày

600 mg x
28 ngày

400 mg x
10 ngày

400 mg
Độc thân

liều lượng

600 mg x
14 ngày

600 mg x
14 ngày

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Diltiazem ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26%)

↔Ethinyl estradiol

Famotidine ↔ ↔ NA

Paroxetine 20 mg mỗi ngày x

14 ngày
50 mg mỗi ngày x

14 ngày

12

13

↔ ↔ ↔

Sertraline ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ Cho biết tăng
<10%.
Thiết kế nhóm song song; n cho efavirenz + lopinavir / ritonavir, n cho riêng efavirenz.

↓ Cho biết giảm ↔ Cho biết không thay đổi hoặc tăng hoặc giảm trung bình

một
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Bảng 4: Ảnh hưởng của Thuốc dùng chung đối với Efavirenz Plasma Ctối đa, AUC và Cmin

Numbe
r trong số

Môn học
S

Efavirenz
(có nghĩa là% thay đổi)

AUC
(KTC 90%)

Coadministere
d Thuốc

Efavirenz
Liều lượng

Ctối đa Cmin
Liều lượng (KTC 90%) (KTC 90%)

b
c
d
e

KTC 95%.
Viên nang Gelatin mềm.
Tenofovir disoproxil fumarate. 
90% CI không có sẵn.

fTương đối với việc dùng efavirenz ở trạng thái ổn định (600 mg x 1 lần / ngày trong 9 ngày). 
NA = không có sẵn.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG
Lamivudine / zidovudine Tablet được đóng gói cùng với Efavirenz Tablet được chỉ định cho 

bệnh nhân> 12 tuổi và những người nặng ≥40kg để điều trị nhiễm HIV. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Lamivudine / zidovudineViên nén đóng gói cùng với efavirenz được chống chỉ định ở những 

bệnh nhân mẫn cảm có ý nghĩa lâm sàng trước đây với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Efavirenzkhông nên dùng đồng thời với astemizole, bepridil, cisapride, midazolam, pimozide, 

triazolam, hoặc các dẫn xuất ergot vì sự cạnh tranh CYP3A4 của efavirenz có thể dẫn đến ức 

chế chuyển hóa của các thuốc này và tạo ra khả năng xảy ra các tác dụng phụ nghiêm trọng 

và / hoặc đe dọa tính mạng (ví dụ, rối loạn nhịp tim, dùng thuốc an thần kéo dài, hoặc ức chế 

hô hấp). Efavirenz không nên dùng đồng thời với liều chuẩn của voriconazole vì efavirenz làm 

giảm đáng kể nồng độ voriconazole trong huyết tương (xem TƯƠNG TÁC THUỐC, Bảng 2 và 

3; THẬN TRỌNG: Tương tác thuốc, Bảng 5).

CẢNH BÁO
Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenzkhông nên dùng 

đồng thời với các công thức khác có chứa bất kỳ loại thuốc nào trong số ba loại thuốc này. Thông 

tin kê đơn đầy đủ cho tất cả các thuốc đang được xem xét sử dụng với sự kết hợp của Viên nén 

Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz nên được tham khảo trước khi 

bắt đầu điều trị kết hợp với viên nén lamivudine / zidovudine và efavirenz. Viên nén Lamivudine / 

Zidovudine:

Đã xóa:.

Đã xóa:Liều điều chỉnh của 
voriconazole và efavirenz có thể 
được dùng đồng thời.

Đã xóa:;và LIỀU LƯỢNG VÀ 
CÁCH DÙNG: Liều lượng
Điều chỉnh

Ức chế tủy xương:Lamivudine / zidovudine nên được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân bị ức chế 

tủy xương được chứng minh bằng số lượng bạch cầu hạt <1.000 tế bào / mm3hoặc hemoglobin <9,5 g / 

dL (xem TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN). Công thức máu thường xuyên được khuyến cáo đặc biệt ở 

những bệnh nhân mắc bệnh HIV giai đoạn nặng đang điều trị bằng lamivudine / zidovudine
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Máy tính bảng. Đối với những người nhiễm HIV và những bệnh nhân mắc bệnh HIV giai đoạn đầu hoặc không có triệu 

chứng, nên xét nghiệm công thức máu định kỳ.

Nhiễm toan lactic / Gan to nặng kèm theo nhiễm mỡ:Nhiễm toan lactic và gan to nặng kèm 

theo nhiễm mỡ, bao gồm cả các trường hợp tử vong, đã được báo cáo khi sử dụng các chất tương 

tự nucleoside một mình hoặc kết hợp, bao gồm lamivudine, zidovudine, và các thuốc kháng 

retrovirus khác. Phần lớn những trường hợp này là ở phụ nữ. Béo phì và phơi nhiễm nucleoside 

kéo dài có thể là các yếu tố nguy cơ. Cần đặc biệt thận trọng khi dùng kết hợp lamivudine và 

zidovudine cho bất kỳ bệnh nhân nào có các yếu tố nguy cơ đã biết đối với bệnh gan; tuy nhiên các 

trường hợp cũng đã được báo cáo ở những bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ nào. Việc điều trị 

bằng lamivudine / zidovudine Tablets nên được đình chỉ ở bất kỳ bệnh nhân nào phát hiện các phát 

hiện lâm sàng hoặc xét nghiệm gợi ý nhiễm axit lactic hoặc nhiễm độc gan rõ rệt (có thể bao gồm 

gan to và nhiễm mỡ ngay cả khi không tăng rõ rệt transaminase).

Bệnh cơ:Bệnh cơ và viêm cơ với những thay đổi bệnh lý, tương tự như do bệnh HIV, có 
liên quan đến việc sử dụng zidovudine kéo dài, và do đó có thể xảy ra khi điều trị bằng 
viên nén lamivudine / zidovudine.
Các đợt cấp sau điều trị của bệnh viêm gan:Trong các thử nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân không 

nhiễm HIV được điều trị bằng lamivudine cho bệnh viêm gan B mãn tính, bằng chứng lâm sàng và 

xét nghiệm về các đợt cấp của viêm gan đã xuất hiện sau khi ngừng lamivudine. Những đợt cấp này 

được phát hiện chủ yếu do tăng ALT huyết thanh cùng với sự tái xuất hiện của DNA của virus viêm 

gan B (HBV DNA). Mặc dù hầu hết các sự kiện dường như là tự giới hạn, nhưng tử vong đã được báo 

cáo trong một số trường hợp. Các sự kiện tương tự đã được báo cáo từ kinh nghiệm sau khi tiếp thị 

sau khi thay đổi từ phác đồ điều trị HIV chứa lamivudine sang chế độ điều trị không chứa lamivudine 

ở bệnh nhân nhiễm cả HIV và HBV. Mối quan hệ nhân quả của việc ngừng điều trị bằng lamivudine 

vẫn chưa được biết rõ. Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ cả về lâm sàng và xét nghiệm trong ít 

nhất vài tháng sau khi ngừng điều trị. Không có đủ bằng chứng để xác định liệu việc bắt đầu lại 

lamivudine có làm thay đổi quá trình đợt cấp của bệnh viêm gan sau điều trị hay không.

Sử dụng với Interferon - và Phác đồ dựa trên Ribavirin:Trong ống nghiệmcác nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng ribavirin có thể làm giảm sự phosphoryl hóa của các chất tương tự nucleoside pyrimidine như 

lamivudine và zidovudine. Mặc dù không có bằng chứng về tương tác dược động học hoặc dược lực học 

(ví dụ, mất khả năng ức chế virus HIV / HCV) khi ribavirin được sử dụng đồng thời với lamivudine /zviên 

nén idovudine ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV / HCV (xem THẬN TRỌNG: Thuốc
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Tương tác), mất bù ở gan (một số trường hợp tử vong) đã xảy ra ở bệnh nhân đồng nhiễm 

HIV / HCV đang điều trị phối hợp thuốc kháng vi rút HIV và interferon alfa có hoặc không có 

ribavirin. Bệnh nhân dùng interferon alfa có hoặc không có ribavirin và Lamivudine // 

Zidovudine nên được theo dõi chặt chẽ về các độc tính liên quan đến điều trị, đặc biệt là mất 

bù ở gan, giảm bạch cầu và thiếu máu. Việc ngừng sử dụng viên nén lamivudine / zidovudine 

nên được coi là thích hợp về mặt y tế. Việc giảm liều hoặc ngừng sử dụng interferon alfa, 

ribavirin, hoặc cả hai cũng nên được xem xét nếu quan sát thấy các độc tính lâm sàng xấu đi, 

bao gồm mất bù ở gan (ví dụ: Childs Pugh> 6) (xem thông tin kê đơn đầy đủ cho interferon và 

ribavirin).

Efavirenz:

CẢNH BÁO: Tìm hiểu về các loại thuốc KHÔNG ĐƯỢC dùng với efavirenz. Tuyên bố 
này cũng được ghi trên nhãn chai của sản phẩm. (XemCHỐNG CHỈ ĐỊNHvà THẬN 
TRỌNG: Tương tác thuốc.)
Efavirenz không được sử dụng như một tác nhân duy nhất để điều trị nhiễm HIV-1 hoặc được thêm vào như một 

tác nhân duy nhất cho một phác đồ thất bại. Như với tất cả các chất ức chế men sao chép ngược không 

nucleoside khác, vi rút kháng thuốc xuất hiện nhanh chóng khi efavirenz được sử dụng dưới dạng đơn trị liệu. 

Việc lựa chọn các thuốc kháng retrovirus mới để sử dụng kết hợp với efavirenz nên cân nhắc đến khả năng 

kháng chéo của virus.

Các triệu chứng tâm thần:Các tác dụng phụ nghiêm trọng về tâm thần đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz. 

Trong các thử nghiệm có đối chứng với 1008 bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ có efavirenz trong thời gian trung bình là 2,1 năm và 

635 bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ kiểm soát trong thời gian trung bình là 1,5 năm, tần suất các biến cố tâm thần nghiêm trọng cụ 

thể ở những bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz hoặc phác đồ kiểm soát, tương ứng là : trầm cảm nặng (2,4%, 0,9%), ý định tự tử (0,7%, 

0,3%), cố gắng tự tử không chết (0,5%, 0), hành vi hung hăng (0,4%, 0,5%), phản ứng hoang tưởng (0,4%, 0,3%) , và phản ứng hưng cảm 

(0,2%, 0,3%). Khi các triệu chứng tâm thần tương tự như những biểu hiện nêu trên được kết hợp và đánh giá thành một nhóm trong phân 

tích đa yếu tố dữ liệu từ Nghiên cứu 006, điều trị bằng efavirenz có liên quan đến sự gia tăng sự xuất hiện của các triệu chứng tâm thần 

được lựa chọn này. Các yếu tố khác liên quan đến sự gia tăng sự xuất hiện của các triệu chứng tâm thần này là tiền sử tiêm chích ma túy, 

tiền sử tâm thần và nhận thuốc tâm thần khi nhập học; các mối liên quan tương tự đã được quan sát thấy ở cả nhóm điều trị efavirenz và 

nhóm chứng. Trong Nghiên cứu 006, sự khởi đầu của các triệu chứng tâm thần nghiêm trọng mới xảy ra trong suốt quá trình nghiên cứu 

cho cả bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz và được điều trị bằng chứng. Một phần trăm của Trong Nghiên cứu 006, sự khởi đầu của các 

triệu chứng tâm thần nghiêm trọng mới xảy ra trong suốt quá trình nghiên cứu cho cả bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz và được điều 

trị bằng chứng. Một phần trăm của Trong Nghiên cứu 006, sự khởi đầu của các triệu chứng tâm thần nghiêm trọng mới xảy ra trong suốt 

quá trình nghiên cứu cho cả bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz và được điều trị bằng chứng. Một phần trăm của
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Bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz đã ngừng hoặc gián đoạn điều trị vì một hoặc nhiều trong số các 

triệu chứng tâm thần được lựa chọn này. Cũng có những báo cáo không thường xuyên về trường hợp tử 

vong do tự tử, ảo tưởng và hành vi giống như rối loạn tâm thần, mặc dù không thể xác định mối quan hệ 

nhân quả với việc sử dụng efavirenz từ những báo cáo này. Bệnh nhân có các trải nghiệm bất lợi về tâm 

thần nghiêm trọng nên đi khám ngay để đánh giá khả năng các triệu chứng có thể liên quan đến việc sử 

dụng efavirenz và nếu có, để xác định xem liệu rủi ro của việc tiếp tục điều trị có lớn hơn lợi ích hay 

không (xemPHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC).

Các triệu chứng hệ thần kinh:Năm mươi ba phần trăm bệnh nhân dùng efavirenz 
trong các thử nghiệm có đối chứng đã báo cáo các triệu chứng của hệ thần kinh trung 
ương so với 25% bệnh nhân dùng phác đồ kiểm soát. Các triệu chứng này bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở, chóng mặt (28,1%), mất ngủ (16,3%), suy giảm khả năng tập 
trung (8,3%), buồn ngủ (7,0%), mơ bất thường (6,2%) và ảo giác (1,2%). Các triệu chứng 
này nghiêm trọng ở 2,0% bệnh nhân, và kết quả là 2,1% bệnh nhân ngừng điều trị. Các 
triệu chứng này thường bắt đầu trong ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai của liệu pháp và 
thường hết sau 2-4 tuần điều trị đầu tiên. Sau 4 tuần điều trị, tỷ lệ xuất hiện các triệu 
chứng hệ thần kinh ở mức độ nhẹ vừa phải dao động từ 5% đến 9% ở bệnh nhân được 
điều trị bằng phác đồ có efavirenz và từ 3% đến 5% ở bệnh nhân được điều trị bằng phác 
đồ kiểm soát.CẢNH BÁO: Các triệu chứng tâm thần). Dùng thuốc trước khi đi ngủ có 
thể cải thiện khả năng dung nạp các triệu chứng của hệ thần kinh này (xemPHẢN ỨNG 
TRÁI NGƯỢCvà LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG).

Phân tích dữ liệu dài hạn từ Nghiên cứu 006 (theo dõi trung bình 180 tuần, 102 tuần và 76 tuần đối 

với bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz + zidovudine + lamivudine, efavirenz + indinavir, và 

indinavir + zidovudine + lamivudine, tương ứng) cho thấy, ngoài 24 tuần điều trị, tỷ lệ các triệu 

chứng hệ thần kinh mới khởi phát ở những bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz nhìn chung 

tương tự như ở nhóm kiểm soát có chứa indinavir.

Bệnh nhân dùng efavirenz nên được cảnh báo về khả năng gây tác dụng phụ lên hệ thần kinh trung 

ương khi efavirenz được sử dụng đồng thời với rượu hoặc thuốc kích thích thần kinh.

Những bệnh nhân gặp các triệu chứng của hệ thần kinh trung ương như chóng mặt, suy giảm khả 

năng tập trung và / hoặc buồn ngủ nên tránh các công việc có thể nguy hiểm như lái xe hoặc vận 

hành máy móc.
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Tương tác thuốc:Sử dụng đồng thời efavirenz và St. John's wort (Hypericum perforatum) hoặc các 

sản phẩm chứa wort của St. John không được khuyến khích. Dùng chung các thuốc ức chế men 

chuyển ngược không nucleoside (NNRTI), bao gồm efavirenz, với St. John's wort được cho là sẽ làm 

giảm đáng kể nồng độ NNRTI và có thể dẫn đến mức độ efavirenz dưới mức tối ưu và dẫn đến mất 

phản ứng virus học và có thể đề kháng với efavirenz hoặc với lớp NNRTI.

Tiềm năng rủi ro sinh sản: Mang thai loại D.Efavirenz có thể gây hại cho thai nhi khi dùng 

cho phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu. Nên tránh mang thai ở phụ nữ dùng efavirenz. 

Luôn luôn sử dụng biện pháp tránh thai rào cản kết hợp với các phương pháp tránh thai khác 

(ví dụ: uống hoặc các biện pháp tránh thai nội tiết tố khác). Phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên 

thử thai trước khi bắt đầu dùng efavirenz. Nếu thuốc này được sử dụng trong ba tháng đầu 

của thai kỳ, hoặc nếu bệnh nhân có thai trong khi dùng thuốc này, bệnh nhân cần được cảnh 

báo về khả năng gây hại cho thai nhi.

Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ có thai. Efavirenz chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ 

mang thai nếu lợi ích mang lại tương đồng với nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi, chẳng hạn như ở phụ nữ 

mang thai mà không có các lựa chọn điều trị khác. Tính đến tháng 7 năm 2005, Cơ quan đăng ký thuốc kháng 

retrovirus đã nhận được báo cáo tương lai về 282 trường hợp mang thai tiếp xúc với phác đồ có efavirenz, gần 

như tất cả đều là phơi nhiễm trong ba tháng đầu (277 trường hợp mang thai). Dị tật bẩm sinh xảy ra ở 5 trong 

số 288 ca sinh sống (phơi nhiễm trong tam cá nguyệt đầu tiên) và 1 trong số 14 ca sinh sống (phơi nhiễm trong 

tam cá nguyệt thứ hai / thứ ba). Không có khuyết tật nào được báo cáo tiền cứu này là khuyết tật ống thần kinh. 

Tuy nhiên, đã có bốn báo cáo hồi cứu về những phát hiện phù hợp với dị tật ống thần kinh, bao gồm cả u màng 

não. Tất cả các bà mẹ được tiếp xúc với chế độ có efavirenz trong tam cá nguyệt đầu tiên. Mặc dù mối quan hệ 

nhân quả của những sự kiện này với việc sử dụng efavirenz chưa được thiết lập, nhưng các khiếm khuyết tương 

tự đã được quan sát thấy trong các nghiên cứu tiền lâm sàng về efavirenz.

Dị tật đã được quan sát thấy ở 3 trong số 20 bào thai / trẻ sơ sinh từ khỉ cynomolgus được điều trị bằng 

efavirenz (so với 0 trong số 20 đối chứng đồng thời) trong một nghiên cứu về độc tính trên sự phát triển. 

Khỉ mang thai được định lượng trong suốt thời kỳ mang thai (những ngày sau sinh 20-150) với efavirenz 

60 mg / kg mỗi ngày, một liều dẫn đến nồng độ thuốc trong huyết tương tương tự như ở người được 

dùng efavirenz 600 mg / ngày. Chứng thiếu não và thiếu mắt một bên đã được quan sát thấy ở một thai 

nhi, vi nhãn cầu được quan sát thấy ở một thai nhi khác và sứt môi ở thai nhi thứ ba. Efavirenz đi qua 

nhau thai ở khỉ cynomolgus và tạo ra nồng độ trong máu của thai nhi
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tương tự như nồng độ trong máu của mẹ. Efavirenz đã được chứng minh là đi qua nhau 
thai ở chuột và thỏ và tạo ra nồng độ efavirenz trong máu thai nhi tương tự như nồng 
độ ở mẹ. Quan sát thấy sự gia tăng các biến dạng bào thai ở chuột ở liều efavirenz tạo ra 
nồng độ đỉnh trong huyết tương và giá trị AUC ở chuột cái tương đương hoặc thấp hơn 
so với ở người được dùng efavirenz 600 mg x 1 lần / ngày. Efavirenz không tạo ra độc 
tính sinh sản khi cho thỏ mang thai với liều tạo ra nồng độ đỉnh trong huyết tương 
tương tự và giá trị AUC xấp xỉ một nửa so với giá trị đạt được ở người khi dùng efavirenz 
600 mg x 1 lần / ngày.
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Chung
Thời gian có lợi về mặt lâm sàng từ điều trị ARV có thể bị giới hạn. Bệnh nhân đang điều 
trị ARV có thể tiếp tục bị nhiễm trùng cơ hội và các biến chứng khác của nhiễm HIV, do 
đó cần được các bác sĩ có kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân mắc các bệnh HIV 
liên quan theo dõi lâm sàng chặt chẽ.
Lamivudine / Zidovudine Tablet:

Bệnh nhân đồng nhiễm HIV và vi rút viêm gan B:Tính an toàn và hiệu quả của lamivudine 

chưa được thiết lập để điều trị viêm gan B mãn tính ở bệnh nhân nhiễm đồng thời HIV và 

HBV. Ở những bệnh nhân không nhiễm HIV được điều trị bằng lamivudine đối với bệnh viêm 

gan B mãn tính, HBV kháng lamivudine đã được phát hiện và có liên quan đến việc giảm đáp 

ứng điều trị. Sự xuất hiện của các biến thể vi rút viêm gan B liên quan đến kháng lamivudine 

cũng đã được báo cáo ở những bệnh nhân nhiễm HIV đã điều trị bằng phác đồ kháng vi rút 

có chứa lamivudine trong trường hợp đồng thời nhiễm vi rút viêm gan B. Các đợt cấp của 

bệnh viêm gan sau điều trị cũng đã được báo cáo (xemCẢNH BÁO).

Lamivudine / Zidovudine Tablet được đóng gói cùng với Efavirenz:

Phân phối lại chất béo:Sự phân bố lại / tích tụ mỡ trong cơ thể bao gồm béo phì trung tâm, 

phì đại mỡ cổ tử cung (bướu cổ trâu), gầy mòn ngoại vi, gầy còm trên khuôn mặt, phì đại vú 

và “xuất hiện cushing” đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân đang điều trị ARV. Cơ chế 

và hậu quả lâu dài của những sự kiện này hiện vẫn chưa được biết rõ. Mối quan hệ nhân quả 

chưa được thiết lập.
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Hội chứng phục hồi miễn dịch: Hội chứng phục hồi miễn dịch đã được báo cáo ở những bệnh 

nhân được điều trị bằng liệu pháp kháng retrovirus kết hợp, bao gồm lamivudine, zidovudine và 

efavirenz. Trong giai đoạn đầu của điều trị ARV phối hợp, những bệnh nhân có đáp ứng hệ thống 

miễn dịch có thể phát triển phản ứng viêm đối với các bệnh nhiễm trùng cơ hội chưa được kiểm 

soát hoặc còn sót lại (chẳng hạn nhưMycobacterium aviumnhiễm trùng, cytomegalovirus,

Pneumocystis jiroveciiviêm phổi (PCP), hoặc bệnh lao), có thể cần đánh giá và điều trị thêm.

Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với viên nén Efavirenz 
không được khuyến cáo cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận hoặc cho bệnh 
nhân suy chức năng gan (xem CẢNH BÁO; DƯỢC LÂM SÀNG,Dược động học trong 
các quần thể đặc biệt:Suy thận; LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG, Điều chỉnh liều 
lượng).
Viên nén Efavirenz:

Chung
Phát ban da:Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, 26% (266/1008) bệnh nhân 
được điều trị với 600 mg efavirenz bị phát ban da mới khởi phát so với 17% (111/635) 
bệnh nhân được điều trị ở nhóm chứng. Phát ban liên quan đến phồng rộp, bong vảy 
ẩm hoặc loét xảy ra ở 0,9% (9/1008) bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz. Tỷ lệ phát 
ban độ 4 (ví dụ ban đỏ đa dạng, hội chứng Stevens-Johnson) ở bệnh nhân được điều trị 
bằng efavirenz trong tất cả các nghiên cứu và tiếp cận mở rộng là 0,1%. Thời gian trung 
bình để bắt đầu phát ban ở người lớn là 11 ngày và thời gian trung bình là 16 ngày. Tỷ lệ 
ngừng điều trị phát ban trong các thử nghiệm lâm sàng là 1,7% (17/1008). Nên ngừng 
dùng efavirenz ở những bệnh nhân phát ban nặng kèm theo phồng rộp, bong vảy, dính 
niêm mạc hoặc sốt.
Phát ban được báo cáo ở 26 trong số 57 bệnh nhi (46%) được điều trị bằng viên nang efavirenz. 

Một bệnh nhi bị phát ban cấp độ 3 (phát ban đồng thời với sốt), và hai bệnh nhân bị phát ban cấp 

độ 4 (hồng ban đa dạng). Thời gian trung bình để bắt đầu phát ban ở bệnh nhi là 8 ngày. Dự phòng 

bằng thuốc kháng histamine thích hợp trước khi bắt đầu điều trị bằng efavirenz ở bệnh nhi nên 

được xem xét (xemPHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC).

Men gan:Ở những bệnh nhân có tiền sử đã biết hoặc nghi ngờ nhiễm viêm gan B hoặc C và ở 

những bệnh nhân được điều trị bằng các thuốc khác có liên quan đến nhiễm độc gan, nên theo dõi 

men gan. Ở những bệnh nhân có sự gia tăng liên tục của transaminase huyết thanh trên năm
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nhân với giới hạn trên của giới hạn bình thường, lợi ích của việc tiếp tục điều trị với efavirenz cần 

phải được cân nhắc với những nguy cơ chưa biết về ngộ độc gan đáng kể (xemPHẢN ỨNG TRÁI 

NGƯỢC: Phòng thí nghiệm Bất thường).

Do sự chuyển hóa rộng rãi qua trung gian cytochrom P450 của efavirenz và kinh nghiệm 
lâm sàng hạn chế ở bệnh nhân suy gan, nên thận trọng khi dùng efavirenz cho những 
bệnh nhân này.
Co giật:Không thường xuyên quan sát thấy co giật ở những bệnh nhân dùng efavirenz, nói 

chung khi có bệnh sử về co giật đã biết. Những bệnh nhân đang dùng đồng thời thuốc chống 

co giật được chuyển hóa chủ yếu qua gan, chẳng hạn như phenytoin và phenobarbital, có thể 

cần theo dõi định kỳ nồng độ thuốc trong huyết tương (xemTHẬN TRỌNG: Tương tác thuốc

). Thận trọng đối với bất kỳ bệnh nhân nào có tiền sử động kinh.

Độc học động vật:Co giật không liên tục được quan sát thấy ở 6 trong số 20 con khỉ dùng 

efavirenz ở liều mang lại giá trị AUC trong huyết tương cao hơn 4 đến 13 lần so với ở người 

với liều khuyến cáo.

Cholesterol:Việc theo dõi cholesterol và triglycerid nên được xem xét ở những bệnh nhân được điều trị bằng 

efavirenz (xem TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN).

Thông tin cho bệnh nhân

Viên nén lamivudine / zidovudine và được đóng gói cùng với viên nén efavirenz không phải là 

phương pháp điều trị nhiễm HIV và bệnh nhân có thể tiếp tục gặp các bệnh liên quan đến nhiễm 

HIV, bao gồm cả các bệnh nhiễm trùng cơ hội và do đó cần được theo dõi lâm sàng chặt chẽ bởi 

các bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân Các bệnh liên quan đến HIV.

Bệnh nhân nên được thông báo về tầm quan trọng của việc dùng Viên nén lamivudine / zidovudine được 

đóng gói cùng với viên nén efavirenz theo lịch trình dùng thuốc thường xuyên và tránh bỏ sót liều. Bệnh 

nhân nên được khuyến cáo rằng việc sử dụng kết hợp lamivudine, zidovudine và efavirenz không được 

chứng minh là làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác qua quan hệ tình dục hoặc nhiễm bẩn 

máu.

Bệnh nhân nên được thông báo rằng sự phân bố lại hoặc tích tụ mỡ trong cơ thể có thể xảy ra ở những bệnh nhân đang 

điều trị bằng thuốc kháng vi-rút và nguyên nhân cũng như những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của những tình trạng này 

hiện chưa được biết rõ.

Lamivudine:Những bệnh nhân đồng nhiễm HIV và HBV nên được thông báo rằng tình trạng xấu 

đi của bệnh gan đã xảy ra trong một số trường hợp khi ngừng điều trị bằng lamivudine. Bệnh nhân 

nên thảo luận với bác sĩ về bất kỳ thay đổi nào trong chế độ điều trị.
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Zidovudine:Bệnh nhân nên được thông báo rằng các độc tính chính liên quan đến zidovudine là giảm bạch cầu 

trung tính và / hoặc thiếu máu. Họ phải được thông báo về tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ công thức 

máu của họ trong khi điều trị, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mắc bệnh HIV giai đoạn cuối. Efavirenz:Trên 

nhãn chai của sản phẩm có một lời tuyên bố cho bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe:CẢNH 

BÁO: Tìm hiểu về các loại thuốc KHÔNG ĐƯỢC dùng với efavirenz.Có sẵn Tờ hướng dẫn gói bệnh nhân (PPI) 

cho efavirenz để cung cấp thông tin về bệnh nhân.

Bệnh nhân nên được khuyên dùng efavirenz mỗi ngày theo quy định. Efavirenz luôn phải được sử 

dụng kết hợp với các loại thuốc kháng retrovirus khác. Bệnh nhân nên dùng efavirenz lúc đói, tốt 

nhất là trước khi đi ngủ. Dùng efavirenz cùng với thức ăn làm tăng nồng độ efavirenz và có thể làm 

tăng tần suất các tác dụng ngoại ý. Dùng thuốc trước khi đi ngủ có thể cải thiện khả năng dung 

nạp các triệu chứng của hệ thần kinh (xemPHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢCvà LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH 

DÙNG). Bệnh nhân nên được duy trì dưới sự chăm sóc của bác sĩ khi dùng efavirenz.

Bệnh nhân nên được thông báo rằng các triệu chứng của hệ thần kinh trung ương bao gồm chóng mặt, mất 

ngủ, suy giảm khả năng tập trung, buồn ngủ và những giấc mơ bất thường thường được báo cáo trong những 

tuần đầu điều trị với efavirenz. Dùng thuốc trước khi đi ngủ có thể cải thiện khả năng dung nạp của các triệu 

chứng này và các triệu chứng này có khả năng cải thiện khi tiếp tục điều trị. Bệnh nhân nên được cảnh báo về 

khả năng gây tác dụng phụ lên hệ thần kinh trung ương khi efavirenz được sử dụng đồng thời với rượu hoặc 

thuốc kích thích thần kinh. Bệnh nhân nên được hướng dẫn rằng nếu họ gặp các triệu chứng này, họ nên tránh 

các công việc có thể nguy hiểm như lái xe hoặc vận hành máy móc (xemCẢNH BÁO: Các triệu chứng hệ thần 

kinh). Trong các thử nghiệm lâm sàng, những bệnh nhân phát triển các triệu chứng của hệ thần kinh trung 

ương không có nhiều khả năng phát triển các triệu chứng tâm thần sau đó (xemCẢNH BÁO: Các triệu chứng 

tâm thần).

Bệnh nhân cũng nên được thông báo rằng các triệu chứng tâm thần nghiêm trọng bao gồm trầm cảm 

nặng, cố gắng tự sát, hành vi hung hăng, hoang tưởng, hoang tưởng và các triệu chứng giống như rối 

loạn tâm thần cũng đã được báo cáo ít khi ở những bệnh nhân dùng efavirenz. Bệnh nhân nên được 

thông báo rằng nếu họ gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng về tâm thần, họ nên đi khám ngay lập tức để 

đánh giá khả năng các triệu chứng có thể liên quan đến việc sử dụng efavirenz và nếu có, để xác định 

xem liệu có thể cần ngừng sử dụng efavirenz hay không. Bệnh nhân cũng nên thông báo cho bác sĩ của 

họ về bất kỳ tiền sử bệnh tâm thần hoặc lạm dụng chất kích thích nào (xemCẢNH BÁO: Các triệu chứng 

tâm thần).
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Bệnh nhân nên được thông báo rằng một tác dụng phụ thường gặp khác là phát ban. Các phát ban 

này thường biến mất mà không có bất kỳ thay đổi nào trong điều trị. Ở một số ít bệnh nhân, phát 

ban có thể nghiêm trọng. Bệnh nhân nên liên hệ với bác sĩ ngay lập tức nếu họ phát ban.

Phụ nữ dùng efavirenz nên được hướng dẫn để tránh mang thai (xemCẢNH BÁO: Tiềm năng rủi 

ro sinh sản). Một hình thức tránh thai hàng rào đáng tin cậy phải luôn được sử dụng kết hợp với 

các phương pháp tránh thai khác, bao gồm cả đường uống hoặc biện pháp tránh thai bằng nội tiết 

tố khác, vì tác dụng của efavirenz đối với các biện pháp tránh thai nội tiết tố không được đặc trưng 

đầy đủ. Phụ nữ nên thông báo cho bác sĩ của họ nếu họ có thai trong khi dùng efavirenz. Nếu 

thuốc này được sử dụng trong ba tháng đầu của thai kỳ, hoặc nếu bệnh nhân có thai trong khi 

dùng thuốc này, cô ấy nên lưu ý về khả năng gây hại cho thai nhi.

Efavirenz có thể tương tác với một số loại thuốc; do đó, bệnh nhân nên báo cáo với bác sĩ của họ về 

việc sử dụng bất kỳ loại thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn hoặc các sản phẩm thảo dược khác, đặc 

biệt là St. John's wort.

Tương tác thuốc

Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenzkhông nên kê 

đơn cho những bệnh nhân cần điều chỉnh liều:

Lamivudine:

Lamivudine được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu bằng cách bài tiết cation hữu cơ tích 
cực. Cần xem xét khả năng tương tác với các thuốc khác dùng đồng thời, đặc biệt khi 
đường thải trừ chính của chúng là bài tiết tích cực ở thận qua hệ thống vận chuyển 
cation hữu cơ (ví dụ, trimethoprim).

Trimethoprim (TMP) 160 mg / sulfamethoxazole (SMX) 800 mg ngày một lần đã được chứng 

minh là làm tăng tiếp xúc với lamivudine (AUC). Ảnh hưởng của liều cao hơn của TMP / SMX 

trên dược động học của lamivudine chưa được nghiên cứu (xem DƯỢC LÂM SÀNG Bảng 2). 

Không có dữ liệu nào về khả năng tương tác với các thuốc khác có cơ chế thanh thải qua thận 

tương tự như của lamivudine.

Lamivudine và zalcitabine có thể ức chế sự phosphoryl hóa nội bào của nhau. Do đó, 
không khuyến cáo sử dụng viên nén lamivudine / zidovudine kết hợp với zalcitabine.

Zidovudine:
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Xem DƯỢC LÂM SÀNG để biết thông tin về nồng độ zidovudine khi dùng chung với 
thuốc khác.

Tác nhân Antiretroviral:Nên tránh sử dụng đồng thời stavudine với lamivudine / zidovudine Viên nén vì mối 

quan hệ đối kháng giữa zidovudine và stavudine đã được chứng minhtrong ống nghiệm. Một số chất tương tự 

nucleoside ảnh hưởng đến quá trình sao chép DNA, chẳng hạn như ribavirin, đối kháng vớitrong ống nghiệm

hoạt tính kháng vi rút của zidovudine chống lại HIV; Nên tránh sử dụng đồng thời các loại thuốc này.

Doxorubicin:Nên tránh sử dụng đồng thời lamivudine / zidovudine Viên nén với doxorubicin vì 

mối quan hệ đối kháng giữa zidovudine và doxorubicin đã được chứng minhtrong ống 

nghiệm.

Phenytoin:Nồng độ phenytoin trong huyết tương đã được báo cáo là thấp ở một số bệnh nhân dùng zidovudine trong 

khi ở một số trường hợp, mức độ cao đã được ghi nhận. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu về tương tác dược động học, 

trong đó 12 tình nguyện viên dương tính với HIV nhận một liều 300 mg phenytoin đơn lẻ và trong điều kiện zidovudine ở 

trạng thái ổn định (200 mg cứ 4 giờ một lần), không quan sát thấy sự thay đổi về động học của phenytoin. Mặc dù không 

được thiết kế để đánh giá tối ưu ảnh hưởng của phenytoin trên động học của zidovudine, sự thanh thải zidovudine qua 

đường uống đã được quan sát thấy khi dùng phenytoin.

Sử dụng với các chế độ dựa trên Interferon và Ribavirin:Không có bằng chứng về tương tác dược động 

học hoặc dược lực học (ví dụ, mất khả năng ức chế virus HIV / HCV) khi ribavirin được dùng đồng thời với 

lamivudine hoặc zidovudine. Tuy nhiên, những bệnh nhân đồng nhiễm HIV / HCV được sử dụng 

zidovudine, kết hợp với pegylated interferon và ribavirin bị giảm bạch cầu trung tính nặng (ANC <500) và 

thiếu máu nặng (hemoglobin <8 g / dL) thường xuyên hơn những bệnh nhân tương tự không dùng 

zidovudine (giảm bạch cầu 15% so với 9%, thiếu máu 5% so với 1%).

Độc tính chồng chéo:Dùng đồng thời ganciclovir, interferon-α và các tác nhân ức chế hoặc 

gây độc tế bào khác có thể làm tăng độc tính huyết học của zidovudine.

Efavirenz:

Efavirenz đã được hiển thịin vivođể tạo ra CYP3A4. Các hợp chất khác là cơ chất của CYP3A4 có thể 

làm giảm nồng độ trong huyết tương khi dùng đồng thời với efavirenz.Trong ống nghiệmcác 

nghiên cứu đã chứng minh rằng efavirenz ức chế các isozyme 2C9, 2C19 và 3A4 trong khoảng 

nồng độ efavirenz trong huyết tương quan sát được. Chủ yếu dùng chung efavirenz với thuốc
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được chuyển hóa bởi các isozyme này có thể làm thay đổi nồng độ trong huyết tương của thuốc dùng chung. Do 

đó, việc điều chỉnh liều lượng thích hợp có thể cần thiết đối với những loại thuốc này.

Các thuốc gây ra hoạt động CYP3A4 (ví dụ, phenobarbital, rifampin, rifabutin) sẽ làm 
tăng độ thanh thải của efavirenz dẫn đến giảm nồng độ trong huyết tương. Tương tác 
thuốc với efavirenz được tóm tắt trong Bảng 5 và 6.

Bảng 5: Thuốc chống chỉ định hoặc không được khuyến nghị sử dụng với Efavirenz

Nhóm thuốc: Tên thuốc
Chống nấm: voriconazole

Nhận xét lâm sàng
CHỐNG CHỈ ĐỊNH vì efavirenz đáng kể
làm giảm nồng độ voriconazole trong huyết tương và 
dùng chung có thể làm giảm hiệu quả điều trị của 
voriconazole. Ngoài ra, voriconazole làm tăng đáng kể 
nồng độ efavirenz trong huyết tương, có thể làm tăng 
nguy cơ mắc các tác dụng phụ liên quan đến efavirenz. 
Viên nén efavirenz 600 mg không cho phép điều chỉnh 
liều cần thiết. Xem Bảng 3 và 4.

Đã định dạng:Phông chữ: Times 
New Roman, 10 pt, Not Bold

Đã định dạng:Văn bản Bảng BMS, Bên trái, 
Điều chỉnh khoảng cách giữa văn bản Latinh 
và Châu Á, Điều chỉnh khoảng cách giữa văn 
bản và số Châu Á

Đã xóa:CHỐNG CHỈ ĐỊNH ở liều tiêu 
chuẩn. Efavirenz làm giảm đáng kể 
voriconazole trong huyết tương
nồng độ và việc dùng chung có thể làm 
giảm hiệu quả điều trị của voriconazole. 
Ngoài ra, voriconazole
làm tăng đáng kể nồng độ efavirenz 
trong huyết tương, có thể làm tăng 
nguy cơ mắc các tác dụng phụ liên quan 
đến Efavirenz. Khi dùng chung 
voriconazole với efavirenz, nên tăng liều 
duy trì voriconazole lên 400 mg mỗi 12 
giờ và giảm liều efavirenz xuống 300 
mg một lần mỗi ngày khi sử dụng công 
thức viên nang. Viên nén Efavirenz 
không được bẻ gãy. (XemDƯỢC LÝ LÂM 
SÀNG, Bảng 3 và 4; CHỐNG CHỈ ĐỊNH; 
và LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều 
dùng¶

Điều chỉnh.) ¶
¶
Thay thế ở trên bằng dòng chữ màu 
vàng: ¶ CHỐNG CHỈ ĐỊNH vì efavirenz 
làm giảm đáng kể nồng độ 
voriconazole trong huyết tương và 
việc dùng chung có thể làm giảm 
hiệu quả điều trị của
voriconazole. Ngoài ra, voriconazole làm 
tăng đáng kể nồng độ efavirenz trong huyết 
tương, có thể làm tăng nguy cơ mắc các tác 
dụng phụ liên quan đến efavirenz. Viên nén 
efavirenz 600 mg không cho phép điều chỉnh 
liều cần thiết.
Xem Bảng 3 và 4.¶ 
¶

Thuốc kháng histamine: astemizole CHỐNG CHỈ ĐỊNH do có khả năng xảy ra các phản ứng nghiêm 
trọng và / hoặc đe dọa tính mạng như rối loạn nhịp tim.

Antimigraine: dẫn xuất ergot
(dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, 
methylergonovine)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH do có khả năng xảy ra các phản ứng nghiêm 
trọng và / hoặc đe dọa tính mạng như nhiễm độc ergot cấp tính, 
đặc trưng bởi co thắt mạch ngoại vi và thiếu máu cục bộ ở các 
chi và các mô khác.

Benzodiazepines: midazolam, triazolam ĐƯỢC CHỐNG CHỈ ĐỊNH do có khả năng xảy ra các phản ứng nghiêm 
trọng và / hoặc đe dọa tính mạng như dùng thuốc an thần kéo dài 
hoặc gia tăng hoặc ức chế hô hấp.

Thuốc chẹn kênh canxi: bepridil CHỐNG CHỈ ĐỊNH do có khả năng xảy ra các phản ứng nghiêm 
trọng và / hoặc đe dọa tính mạng như rối loạn nhịp tim.

Tác nhân vận động GI: cisapride CHỐNG CHỈ ĐỊNH do có khả năng xảy ra các phản ứng nghiêm 
trọng và / hoặc đe dọa tính mạng như rối loạn nhịp tim.

Thuốc an thần kinh: pimozide CHỐNG CHỈ ĐỊNH do có khả năng xảy ra các phản ứng nghiêm 
trọng và / hoặc đe dọa tính mạng như rối loạn nhịp tim.

St. John's wort (Hypericum perforatum) Dự kiến   sẽ làm giảm đáng kể nồng độ efavirenz trong 
huyết tương; chưa được nghiên cứu kết hợp với 
efavirenz.
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Bảng 6: Thành lậpmộtvà Các tiềm năng đáng kể khácbTương tác thuốc: Thay đổi liều lượng hoặc phác đồ 
có thể được khuyến nghị dựa trên nghiên cứu tương tác thuốc hoặc tương tác dự đoán

Tác dụng lên

Nồng độ của
Efavirenz hoặc

Thuốc dùng đồng thời
Thuốc dùng đồng thời
Lớp: Tên thuốc Nhận xét lâm sàng

Thuốc kháng retrovirus

Chất ức chế protease:
Amprenavir

Efavirenz có khả năng làm giảm nồng độ 
amprenavir trong huyết thanh.↓ amprenavir

Chất ức chế protease:
Fosamprenavir

canxi

↓ amprenavir Fosamprenavir (unboosted): Chưa xác định được liều 
lượng thích hợp của các phối hợp về độ an toàn và 
hiệu quả.
Fosamprenavir / ritonavir: Khuyến cáo bổ sung 100 
mg / ngày (tổng 300 mg) ritonavir khi dùng efavirenz 
với fosamprenavir / ritonavir một lần mỗi ngày. Không 
cần thay đổi liều ritonavir khi dùng efavirenz với 
fosamprenavir cộng với ritonavir hai lần mỗi ngày.

Khi dùng chung với efavirenz ở bệnh nhân chưa điều trị, 
liều khuyến cáo của atazanavir là 300 mg với ritonavir 
100 mg và efavirenz 600 mg (tất cả một lần mỗi ngày). 
Khuyến cáo về liều dùng cho efavirenz và atazanavir ở 
những bệnh nhân đã từng điều trị chưa được thiết lập.

Chất ức chế protease:
Atazanavir ↓ atazanavirmột

Chất ức chế protease:
Indinavir

Liều tối ưu của indinavir, khi dùng kết hợp với 
efavirenz, vẫn chưa được biết. Tăng liều indinavir 
lên 1000 mg cứ 8 giờ một lần không bù đắp cho việc 
tăng chuyển hóa indinavir do efavirenz. Khi dùng 
indinavir với liều tăng lên (1000 mg mỗi 8 giờ) cùng 
với efavirenz (600 mg một lần mỗi ngày), indinavir 
AUC và Cminđã giảm trung bình lần lượt là 33-46% và 
39-57% so với khi chỉ dùng indinavir (800 mg mỗi 8 
giờ).

↓ indinavirmột

Chất ức chế protease:
Lopinavir / ritonavir

Khuyến cáo tăng liều lopinavir / ritonavir lên 533/133 
mg (4 viên nang hoặc 6,5 mL) hai lần mỗi ngày với 
thức ăn khi dùng kết hợp với efavirenz.

↓ lopinavirmột

Chất ức chế protease:
Ritonavir

Khi ritonavir 500 mg q12h được dùng đồng thời với 
efavirenz 600 mg một lần mỗi ngày, sự kết hợp có 
liên quan đến tần suất cao hơn các trải nghiệm lâm 
sàng bất lợi (ví dụ, chóng mặt, buồn nôn, dị cảm) và 
các bất thường xét nghiệm (tăng men gan). Theo 
dõi men gan được khuyến cáo khi efavirenz được sử 
dụng kết hợp với ritonavir.

↑ ritonavirmột

↑ efavirenzmột

Chất ức chế protease:
Saquinavir

Không nên dùng làm chất ức chế protease duy 
nhất kết hợp với efavirenz.↓ saquinavirmột

Các đại lý khác

Thuốc kháng đông:

Warfarin
Nồng độ và tác dụng trong huyết tương có thể tăng hoặc 
giảm bởi efavirenz.↑ hoặc ↓ warfarin
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Bảng 6: Thành lậpmộtvà Các tiềm năng đáng kể khácbTương tác thuốc: Thay đổi liều lượng hoặc phác đồ 
có thể được khuyến nghị dựa trên nghiên cứu tương tác thuốc hoặc tương tác dự đoán

Tác dụng lên

Nồng độ của
Efavirenz hoặc

Thuốc dùng đồng thời
Thuốc dùng đồng thời
Lớp: Tên thuốc Nhận xét lâm sàng

Thuốc chống co giật:
Carbamazepine ↓ carbamazepinemột

↓ efavirenzmột

Không có đủ dữ liệu để đưa ra khuyến cáo liều dùng 
cho efavirenz. Điều trị chống co giật thay thế nên được 
sử dụng.

Phenytoin
Phenobarbital

↓ chống co giật
↓ efavirenz

Có khả năng làm giảm nồng độ thuốc chống co giật và / hoặc efavirenz 
trong huyết tương; Theo dõi định kỳ nồng độ thuốc chống co giật trong 
huyết tương nên được tiến hành.

Thuốc chống trầm cảm:

Sertraline
Việc tăng liều sertraline nên được hướng dẫn bởi đáp ứng 
lâm sàng.↓ sertralinemột

Thuốc chống nấm:

Itraconazole ↓ itraconazolemột

↓ hydroxyitraconazolemột

Vì không có khuyến cáo về liều lượng cho 
itraconazole, nên điều trị kháng nấm thay thế nên 
được xem xét.

Ketoconazole ↓ ketoconazole Các nghiên cứu tương tác thuốc với efavirenz và 
ketoconazole chưa được thực hiện. Efavirenz có khả năng 
làm giảm nồng độ ketoconazole trong huyết tương.

Chống nhiễm trùng:

Clarithromycin
Nồng độ trong huyết tương giảm bởi efavirenz; ý nghĩa lâm 
sàng chưa rõ. Ở những người tình nguyện không bị nhiễm 
bệnh, 46% bị phát ban khi dùng efavirenz và clarithromycin. 
Không điều chỉnh liều efavirenz được khuyến cáo khi dùng 
cùng với clarithromycin. Các lựa chọn thay thế cho 
clarithromycin, chẳng hạn như azithromycin, nên được xem xét 
(xemCác loại thuốc khác, bảng sau). Các kháng sinh macrolide 
khác, chẳng hạn như erythromycin, chưa được nghiên cứu kết 
hợp với efavirenz.

↓ clarithromycinmột

↑ chất chuyển hóa 14-OHmột

Kháng khuẩn:
Rifabutin

Tăng liều rifabutin hàng ngày lên 50%. Cân nhắc tăng gấp 
đôi liều rifabutin trong các chế độ dùng rifabutin 2 hoặc 3 
lần một tuần.

↓ rifabutinmột

Kháng khuẩn:
Rifampin

Ý nghĩa lâm sàng của việc giảm nồng độ efavirenz chưa 
được biết rõ. Khuyến cáo về liều lượng cho việc sử dụng 
đồng thời efavirenz và rifampin chưa được thiết lập.

↓ efavirenzmột

Kênh canxi
thuốc chặn:
Diltiazem

Việc điều chỉnh liều Diltiazem nên được hướng dẫn 
bởi đáp ứng lâm sàng (tham khảo thông tin kê đơn 
đầy đủ cho diltiazem). Không cần điều chỉnh liều 
efavirenz khi dùng chung với diltiazem.

↓ diltiazemmột

↓ desacetyl diltiazemmột

↓ N-monodesmetyl
diltiazemmột

Những người khác (ví dụ:

felodipine,
nicardipine,
nifedipine,
verapamil)

Kênh canxi
người chặn

Không có dữ liệu nào về khả năng tương tác của 
efavirenz với các thuốc chẹn kênh canxi khác là cơ 
chất của enzym CYP3A4. Có khả năng làm giảm nồng 
độ thuốc chẹn kênh canxi trong huyết tương. Việc 
điều chỉnh liều nên được hướng dẫn bởi phản ứng 
lâm sàng (tham khảo thông tin kê đơn đầy đủ cho 
thuốc chẹn kênh canxi).
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Bảng 6: Thành lậpmộtvà Các tiềm năng đáng kể khácbTương tác thuốc: Thay đổi liều lượng hoặc phác đồ 
có thể được khuyến nghị dựa trên nghiên cứu tương tác thuốc hoặc tương tác dự đoán

Tác dụng lên

Nồng độ của
Efavirenz hoặc

Thuốc dùng đồng thời
Thuốc dùng đồng thời
Lớp: Tên thuốc Nhận xét lâm sàng

HMG-CoA reductase
chất ức chế:

Nồng độ atorvastatin, pravastatin và simvastatin trong 
huyết tương giảm. Tham khảo thông tin kê đơn đầy đủ 
cho chất ức chế HMG-CoA reductase để được hướng dẫn 
về cách cá nhân hóa liều.Atorvastatin

Pravastatin

↓ atorvastatinmột

↓ pravastatinmột

↓ simvastatinmộtSimvastatin
Thuôc giảm đau:

Methadone
Sử dụng chung ở những người nhiễm HIV có tiền sử tiêm 
chích ma túy làm giảm nồng độ methadone trong huyết 
tương và có dấu hiệu cai nghiện ma túy. Liều methadone 
đã được tăng lên trung bình 22% để giảm bớt các triệu 
chứng cai nghiện. Bệnh nhân cần được theo dõi các dấu 
hiệu cai nghiện và tăng liều methadone theo yêu cầu để 
giảm bớt các triệu chứng cai nghiện.

↓ methadonemột

Thuốc ngừa thai:
Ethinyl estradiol

Nồng độ trong huyết tương tăng bởi efavirenz; ý nghĩa 
lâm sàng chưa rõ. Tương tác tiềm ẩn của efavirenz với 
thuốc tránh thai chưa được mô tả đầy đủ. Nên sử dụng 
một phương pháp tránh thai bằng màng chắn đáng tin 
cậy cùng với thuốc tránh thai.

↑ ethinyl estradiolmột

một
b

XemDƯỢC LÝ LÂM SÀNG, Bảng 3 và 4 cho độ lớn của các tương tác đã thiết lập. Bảng này 
không bao gồm tất cả.

Các loại thuốc khác:Dựa trên kết quả của các nghiên cứu về tương tác thuốc (xem Bảng 3 và 4), 

không khuyến cáo điều chỉnh liều lượng khi dùng efavirenz cùng với các thuốc sau: thuốc kháng axit 

nhôm / magie hydroxit, azithromycin, cetirizine, famotidine, fluconazole, lamivudine, lorazepam, 

nelfinavir, paroxetine , tenofovir disoproxil fumarate, và zidovudine.

Các nghiên cứu tương tác thuốc cụ thể chưa được thực hiện với efavirenz và NRTI ngoài lamivudine 

và zidovudine. Các tương tác có ý nghĩa lâm sàng sẽ không được mong đợi vì các NRTI được 

chuyển hóa qua một con đường khác với efavirenz và sẽ không có khả năng cạnh tranh với các 

enzym chuyển hóa và con đường thải trừ tương tự.

Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản 

Gây ung thư:

Lamivudine:Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư dài hạn với lamivudine trên chuột nhắt và chuột cống cho thấy 

không có bằng chứng về khả năng gây ung thư khi phơi nhiễm lên đến 10 lần (chuột nhắt) và 58 lần (chuột cống) so với 

những gì quan sát thấy ở người ở liều điều trị khuyến cáo đối với nhiễm HIV.
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Zidovudine:Zidovudine được dùng bằng đường uống với 3 mức liều lượng cho các nhóm chuột nhắt và chuột 

cống riêng biệt (60 con cái và 60 con đực trong mỗi nhóm). Liều đơn ban đầu hàng ngày là 30, 60 và 120 mg / 

kg / ngày ở chuột nhắt và 80, 220 và 600 mg / kg / ngày ở chuột cống. Liều ở chuột được giảm xuống 20, 30 và 

40 mg / kg / ngày sau ngày thứ 90 vì thiếu máu liên quan đến điều trị, trong khi ở chuột chỉ giảm liều cao xuống 

450 mg / kg / ngày vào ngày 91 và sau đó 300 mg / kg / ngày vào ngày 279.

Ở chuột, 7 khối u âm đạo xuất hiện muộn (sau 19 tháng) (5 khối u tế bào vảy không di 
căn, 1 khối u nhú tế bào vảy và 1 khối u dạng vảy) xảy ra ở động vật được dùng liều cao 
nhất. Một u nhú tế bào vảy xuất hiện muộn đã xảy ra trong âm đạo của động vật da non. 
Không tìm thấy khối u âm đạo ở liều thấp nhất.
Ở chuột, 2 lần xuất hiện muộn (sau 20 tháng), ung thư biểu mô tế bào vảy âm đạo không di căn xảy ra ở những con vật 

được dùng liều cao nhất. Không có khối u âm đạo nào xảy ra ở liều thấp hoặc trung bình ở chuột. Không có khối u liên 

quan đến thuốc khác được quan sát thấy ở cả hai giới tính của một trong hai loài.

Ở liều lượng gây ra khối u ở chuột nhắt và chuột cống, mức phơi nhiễm thuốc ước tính (được đo 

bằng AUC) xấp xỉ 3 lần (chuột) và 24 lần (chuột) so với mức phơi nhiễm ước tính của con người ở 

liều điều trị được đề nghị là 100 mg mỗi 4 giờ.

Hai nghiên cứu về khả năng gây ung thư qua nhau thai được thực hiện trên chuột. Một nghiên cứu sử 

dụng zidovudine với liều 20 mg / kg / ngày hoặc 40 mg / kg / ngày từ ngày 10 của thai kỳ cho đến khi sinh 

con và cho con bú với liều lượng tiếp tục ở con cái trong 24 tháng sau sinh. Liều zidovudine được sử dụng 

trong nghiên cứu này tạo ra sự phơi nhiễm zidovudine gần gấp 3 lần mức phơi nhiễm ước tính của con 

người ở liều khuyến cáo. Sau 24 tháng ở liều cao nhất, tỷ lệ khối u âm đạo tăng lên được ghi nhận mà 

không có sự gia tăng khối u ở gan, phổi hoặc bất kỳ cơ quan nào khác ở cả hai giới. Những phát hiện này 

phù hợp với kết quả của nghiên cứu tiêu chuẩn về khả năng gây ung thư miệng ở chuột, như đã mô tả 

trước đó. Một nghiên cứu thứ hai sử dụng zidovudine ở liều dung nạp tối đa là 12,5 mg / ngày hoặc 25 

mg / ngày (∼1.000 mg / kg trọng lượng cơ thể không mang thai

hoặc∼450 mg / kg trọng lượng cơ thể đủ tháng) cho chuột mang thai từ ngày thứ 12 đến 

ngày 18 của thai kỳ. Số lượng các khối u ở phổi, gan và vùng sinh sản cái đã tăng lên ở con 

của những con chuột nhận được liều zidovudine liều cao hơn.

Người ta không biết dự đoán kết quả của các nghiên cứu về khả năng gây ung thư của loài gặm nhấm có 

thể ở người như thế nào. Efavirenz:Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư dài hạn ở chuột nhắt và 

chuột cống được thực hiện với efavirenz. Chuột được cho liều 0, 25, 75, 150, hoặc 300 mg / kg / ngày 

trong 2 năm. Tỷ lệ mắc u tuyến tế bào gan và ung thư biểu mô và u tuyến phế nang / tiểu phế quản phổi 

tăng lên trên nền ở nữ giới. Không có sự gia tăng tỷ lệ khối u trên nền tảng được thấy ở nam giới.
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Trong các nghiên cứu trong đó chuột được sử dụng efavirenz với liều 0, 25, 50, hoặc 100 mg / kg / 

ngày trong 2 năm, không quan sát thấy sự gia tăng tỷ lệ khối u trên nền. Mức độ phơi nhiễm toàn 

thân (dựa trên AUC) ở chuột cao gấp khoảng 1,7 lần ở người dùng liều 600 mg / ngày. Mức độ phơi 

nhiễm ở chuột thấp hơn ở người. Cơ chế của khả năng gây ung thư vẫn chưa được biết rõ.

Tính gây đột biến:

Lamivudine:Lamivudine gây đột biến trong xét nghiệm ung thư hạch chuột L5178Y / TK +/- và gây bệnh trong xét 

nghiệm di truyền tế bào bằng cách sử dụng tế bào lympho người được nuôi cấy. Lamivudine âm tính trong một thử 

nghiệm gây đột biến vi sinh vật, trong một thử nghiệm biến nạp tế bào in vitro, trong một thử nghiệm vi nhân chuột, 

trong một thử nghiệm di truyền tế bào tủy xương chuột và trong một thử nghiệm tổng hợp DNA không theo lịch trình ở 

gan chuột.

Zidovudine:Zidovudine gây đột biến trong một thử nghiệm ung thư hạch ở chuột L5178Y / TK +/-, dương tính trong mộttrong 

ống nghiệmxét nghiệm biến đổi tế bào, tạo clastogenic trong xét nghiệm di truyền tế bào sử dụng tế bào lympho người được 

nuôi cấy, và dương tính trong xét nghiệm vi nhân chuột và chuột sau khi dùng liều lặp lại. Nó âm tính trong một nghiên cứu di 

truyền tế bào ở chuột được dùng một liều duy nhất.

Efavirenz:Trong các thử nghiệm độc chất học di truyền, efavirenz không cho thấy bằng chứng về hoạt tính gây đột biến 

hoặc sinh clastogenic trong pin củatrong ống nghiệmvàin vivohọc. Chúng bao gồm các xét nghiệm đột biến vi khuẩn 

trongS. typhimuriumvàE coli, xét nghiệm đột biến ở động vật có vú trong tế bào buồng trứng chuột đồng Trung Quốc, 

xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể trong tế bào lympho máu ngoại vi của người hoặc tế bào buồng trứng chuột đồng 

Trung Quốc, và mộtin vivoxét nghiệm vi nhân tủy xương chuột. Do thiếu hoạt tính gây độc gen của efavirenz, người ta 

chưa biết được sự liên quan đối với người của khối u ở những con chuột được điều trị bằng efavirenz.

Suy giảm khả năng sinh sản:

Lamivudine:Trong một nghiên cứu về năng suất sinh sản, lamivudine, được sử dụng cho chuột đực và chuột cái 

với liều lượng gấp 130 lần liều thông thường của người lớn dựa trên các cân nhắc về diện tích bề mặt cơ thể, 

không cho thấy bằng chứng về khả năng sinh sản bị suy giảm (được đánh giá bởi tỷ lệ thụ thai) và không ảnh 

hưởng đến sự sống sót , tăng trưởng và phát triển đến cai sữa của con cái.

Zidovudine:Zidovudine, dùng cho chuột đực và chuột cái với liều gấp 7 lần liều thông thường của người lớn dựa 

trên những cân nhắc về diện tích bề mặt cơ thể, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản được đánh giá bằng 

tỷ lệ thụ thai.

Efavirenz:Efavirenz không làm suy giảm khả năng giao phối hoặc khả năng sinh sản của chuột đực hoặc chuột cái, và 

không ảnh hưởng đến tinh trùng của chuột đực được điều trị. Năng suất sinh sản của con cái sinh ra từ chuột cái được 

tiêm efavirenz không bị ảnh hưởng. Do sự thanh thải nhanh chóng của efavirenz ở chuột, thuốc dùng toàn thân
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mức phơi nhiễm đạt được trong các nghiên cứu này tương đương hoặc thấp hơn mức phơi nhiễm đạt được ở 

người dùng efavirenz liều điều trị.

Thai kỳ:
Lamivudine / Zidovudine 

Tablet: Mang thai loại C

Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát về sản phẩm kết hợp ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu 

về sinh sản với lamivudine và zidovudine đã được thực hiện trên động vật (xem phần lamivudine và 

zidovudine bên dưới). Lamivudine / zidovudine Tablets chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai 

nếu lợi ích tiềm năng lớn hơn nguy cơ.

Lamivudine:

Các nghiên cứu về khả năng sinh sản với lamivudine dùng đường uống đã được thực hiện ở chuột 

và thỏ với liều lên đến 4.000 mg / kg / ngày và 1.000 mg / kg / ngày, tương ứng tạo ra nồng độ trong 

huyết tương lên đến xấp xỉ 35 lần so với liều HIV ở người lớn. Không quan sát thấy bằng chứng gây 

quái thai do lamivudine. Bằng chứng về khả năng gây chết phôi sớm đã được thấy ở thỏ ở mức phơi 

nhiễm tương tự như ở người, nhưng không có dấu hiệu nào về tác động này ở chuột ở mức phơi 

nhiễm lên đến 35 lần ở người. Các nghiên cứu trên chuột và thỏ mang thai cho thấy lamivudine được 

truyền sang thai nhi qua nhau thai.

Trong 2 nghiên cứu lâm sàng được thực hiện ở Nam Phi, các phép đo dược động học được thực hiện 

trên các mẫu từ những phụ nữ mang thai nhận lamivudine bắt đầu từ tuần 38 của thai kỳ (10 phụ nữ 

nhận 150 mg hai lần mỗi ngày kết hợp với zidovudine và 10 phụ nữ nhận lamivudine 300 mg hai lần 

mỗi ngày không thuốc kháng retrovirus khác) hoặc bắt đầu từ tuần 36 của thai kỳ (16 phụ nữ được 

dùng lamivudine 150 mg x 2 lần / ngày kết hợp với zidovudine). Những nghiên cứu này không được 

thiết kế hoặc cung cấp để cung cấp thông tin về hiệu quả.

Dược động học của lamivudine ở phụ nữ có thai tương tự như dược động học thu được sau khi 

sinh và ở người lớn không mang thai. Nồng độ lamivudine nhìn chung tương tự nhau trong các 

mẫu huyết thanh của mẹ, trẻ sơ sinh và dây rốn. Ở một nhóm nhỏ các đối tượng lấy mẫu nước 

ối sau khi vỡ ối tự nhiên, nồng độ lamivudine trong nước ối dao động từ 1,2 đến 2,5 μg / mL 

(150 mg hai lần mỗi ngày) và 2,1 đến 5,2 μg / mL (300 mg hai lần mỗi ngày) và thường lớn hơn 

2 lần nồng độ huyết thanh của mẹ (xemPHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC).
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Zidovudine:Các nghiên cứu về sinh sản với zidovudine dùng đường uống ở chuột và thỏ với liều lên đến 500 mg / 

kg / ngày cho thấy không có bằng chứng về khả năng gây quái thai với zidovudine. Điều trị bằng Zidovudine dẫn 

đến nhiễm độc phôi / thai bằng chứng là tăng tỷ lệ biến dạng bào thai ở chuột được cho dùng 150 hoặc 450 mg / 

kg / ngày và thỏ được cho uống 500 mg / kg / ngày. Các liều được sử dụng trong nghiên cứu quái thai dẫn đến 

nồng độ đỉnh zidovudine trong huyết tương (sau một nửa liều hàng ngày) ở chuột từ 66 đến 226 lần, và ở thỏ từ 

12 đến 87 lần, có nghĩa là nồng độ đỉnh trong huyết tương ở người ở trạng thái ổn định (sau một phần sáu của 

liều hàng ngày) đạt được với liều khuyến cáo hàng ngày (100 mg mỗi 4 giờ). Trong một nghiên cứu bổ sung về 

quái thai ở chuột, liều 3.000 mg / kg / ngày (rất gần với liều gây chết trung bình bằng đường uống ở chuột 3 con, 

683 mg / kg) gây độc cho mẹ rõ rệt và làm tăng tỷ lệ dị tật thai nhi. Liều này dẫn đến nồng độ đỉnh zidovudine 

trong huyết tương gấp 350 lần nồng độ đỉnh trong huyết tương của con người. Không thấy bằng chứng về khả 

năng gây quái thai trong thí nghiệm này ở liều 600 mg / kg / ngày hoặc ít hơn. Hai nghiên cứu về khả năng gây 

ung thư của loài gặm nhấm đã được thực hiện (xem Sự phát sinh ung thư, Sự đột biến và Suy giảm khả năng sinh 

sản).

Một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược đã được thực hiện ở phụ nữ mang thai 

nhiễm HIV để xác định công dụng của zidovudine trong việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang thai 

nhi. Các bất thường bẩm sinh xảy ra với tần suất tương tự giữa trẻ sơ sinh được sinh ra từ các bà mẹ 

dùng zidovudine và trẻ sinh ra từ các bà mẹ được dùng giả dược. Các bất thường hoặc là các vấn đề 

trong quá trình tạo phôi (trước 14 tuần) hoặc được nhận biết trên siêu âm trước hoặc ngay sau khi bắt 

đầu dùng thuốc nghiên cứu.

Efavirenz:Mang thai Loại D: Xem CẢNH BÁO: Tiềm năng Rủi ro Sinh sản.

Các bà mẹ cho con bú

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo các bà mẹ nhiễm HIV 
không cho trẻ bú sữa mẹ để tránh nguy cơ lây nhiễm HIV sau sinh.
Do cả khả năng lây truyền HIV và khả năng gây ra các phản ứng có hại nghiêm trọng ở trẻ bú 

mẹ,các bà mẹ nên được hướng dẫn không cho con bú nếu họ đang nhận viên nén 

lamivudine / zidovudine đóng gói cùng với efavirenz.

Không có nghiên cứu cụ thể nào về sự bài tiết lamivudine và zidovudine trong sữa mẹ 
sau khi dùng lamivudine và viên nén zidovudine đã được thực hiện. Lamivudine và 
zidovudine được bài tiết qua sữa mẹ (xemDƯỢC LÂM SÀNG: Dược động học: Bà mẹ 
cho con bú).
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Một nghiên cứu trên chuột đang cho con bú được sử dụng 45 mg / kg lamivudine cho thấy nồng độ 

lamivudine trong sữa lớn hơn một chút so với nồng độ lamivudine trong huyết tương. Do cả khả năng lây 

truyền HIV và khả năng xảy ra các phản ứng có hại nghiêm trọng ở trẻ bú mẹ, nên hướng dẫn các bà mẹ 

không cho con bú nếu họ đang dùng viên nén lamivudine / zidovudine. Sử dụng cho trẻ em

Không thể điều chỉnh liều của viên nén lamivudine / zidovudine đóng gói cùng với viên nén 

efavirenz khi kết hợp này. Do đó, viên nén lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với viên 

nén efavirenz không được khuyến cáo cho bệnh nhân <12 tuổi hoặc những người nặng <40 kg. Sử 

dụng lão khoa

Lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với viên nén efavirenz:Các nghiên cứu lâm sàng 

về sự kết hợp này không bao gồm đủ số lượng đối tượng từ 65 tuổi trở lên để xác định xem liệu họ 

có phản ứng khác với các đối tượng trẻ hơn hay không. Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh 

nhân cao tuổi nên thận trọng, phản ánh tần suất suy giảm chức năng gan, thận hoặc tim, và bệnh 

đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác. Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với 

Viên nén efavirenz không được khuyến cáo cho bệnh nhân suy chức năng thận hoặc suy chức năng 

gan. .

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Các tác dụng ngoại ý được báo cáo với lamivudine, zidovudine và efavirenz được trình bày dưới đây. Lamivudine / 

Zidovudine được quản lý theo công thức riêng biệt:Trong 4 thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng với lamivudine 300 

mg mỗi ngày cộng với zidovudine 600 mg mỗi ngày, các tác dụng ngoại ý được lựa chọn trong phòng thí nghiệm và lâm 

sàng sau đây đã được quan sát (xem Bảng 7 và Bảng 8).

Bảng 7: Các sự kiện có hại lâm sàng được chọn (tần suất ≥5%) trong 4 thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát

Với lamivudine 300 mg / ngày và zidovudine 600 mg / ngày

Lamivudine 150 mg
hai lần mỗi ngày cộng với

zidovudine (n = 251)
Sự kiện bất lợi

Toàn bộ cơ thể
Đau đầu
Khó chịu & mệt mỏi
Sốt hoặc ớn lạnh

35%
27%
10%

Tiêu hóa
Buồn nôn

Bệnh tiêu chảy

Buồn nôn ói mửa
Chán ăn và / hoặc giảm cảm giác thèm ăn

33%
18%
13%
10%
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Đau bụng
Chuột rút ở bụng
Rối loạn tiêu hóa

9%
6%
5%

Hệ thần kinh
Bệnh thần kinh
Mất ngủ & các rối loạn giấc ngủ khác 
Chóng mặt
Rối loạn trầm cảm

12%
11%
10%
9%

Hô hấp
Các dấu hiệu và triệu chứng ở 
mũi Ho

20%
18%

Làn da

Viêm da 9%
Cơ xương khớp
Đau cơ xương khớp
Đau cơ
Đau khớp

12%
số 8%

5%

Viêm tụy đã được quan sát thấy ở 9 trong số 2.613 bệnh nhân người lớn (<0,3%) được dùng lamivudine trong các thử 

nghiệm lâm sàng có đối chứng.

Các bất thường trong phòng thí nghiệm chọn lọc được quan sát thấy trong quá trình điều trị được liệt kê trong Bảng 8.

Bảng 8: Tần suất các bất thường trong phòng thí nghiệm được lựa chọn ở người lớn trong 4 đối tượng được kiểm soát

Thử nghiệm lâm sàng Lamivudine 300 mg / ngày cộng với Zidovudine 600 mg / ngày *

Thử nghiệm

(Mức độ bất thường)
Lamivudine cộng với Zidovudine

% (N)
Giảm bạch cầu trung tính (ANC <750 / mm3) 

Thiếu máu (Hgb <8,0 g / dL)

Giảm tiểu cầu (tiểu cầu <50.000 / mm3) 
ALT (> 5,0 x ULN)
AST (> 5,0 x ULN) 
Bilirubin (> 2,5 x ULN) 
Amylase (> 2,0 x ULN)

7,2% (237)
2,9% (241)
0,4% (240)
3,7% (241)
1,7% (241)
0,8% (241)
4,2% (72)

ULN = Giới hạn trên của bình thường
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ANC = Số lượng bạch cầu trung tính tuyệt 

đối n = Số bệnh nhân được đánh giá

* Tần suất của những bất thường xét nghiệm này cao hơn ở những bệnh nhân có những bất thường nhẹ về xét 

nghiệm lúc ban đầu.

Quan sát trong quá trình thực hành lâm sàng:Ngoài các tác dụng ngoại ý được báo cáo từ các thử 

nghiệm lâm sàng, các tác dụng sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng lamivudine, zidovudine 

sau khi được phê duyệt và / hoặc kết hợp lamivudine và zidovudine. Vì chúng được báo cáo một cách tự 

nguyện từ một quần thể không xác định, nên không thể ước tính tần suất. Những sự kiện này đã được 

chọn để đưa vào do sự kết hợp của mức độ nghiêm trọng, tần suất báo cáo hoặc mối liên hệ nhân quả tiềm 

ẩn với lamivudine, zidovudine và / hoặc kết hợp lamivudine và zidovudine. Toàn bộ cơ thể:Phân bổ lại / 

tích tụ mỡ trong cơ thể (xemCÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA:Phân phối lại chất béo).

Tim mạch:Bệnh cơ tim
Nội tiết và trao đổi chất: Nữ hóa tuyến vú, tăng đường huyết. 

Tiêu hóa:Nhiễm sắc tố niêm mạc miệng, viêm miệng. Chung: 

Viêm mạch, suy nhược.

Hemic và bạch huyết: Thiếu máu (bao gồm bất sản tế bào hồng cầu đơn thuần và chứng thiếu máu nặng 

đang tiến triển khi điều trị), nổi hạch, lách to.

Gan và tuyến tụy:Nhiễm toan lactic và nhiễm mỡ gan, viêm tụy, đợt cấp sau điều trị của 
bệnh viêm gan B. (xem CẢNH BÁO).
Quá mẫn cảm:Phản ứng mẫn cảm (bao gồm cả phản vệ), nổi mày đay. 

Cơ xương khớp: Yếu cơ, tăng CPK, tiêu cơ vân. Thần kinh:Dị cảm, bệnh 

lý thần kinh ngoại vi, động kinh. Hô hấp:Tiếng thở / thở khò khè bất 

thường.

Làn da:Rụng tóc, ban đỏ đa dạng, hội chứng Stevens-Johnson. 

Efavirenz:

Các tác dụng ngoại ý quan trọng nhất được quan sát thấy ở những bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz là các triệu 

chứng hệ thần kinh, các triệu chứng tâm thần và phát ban. Trừ khi được chỉ định khác, các phân tích được mô tả dưới 

đây bao gồm 1008 bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ chứa efavirenz và 635 bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ 

kiểm soát trong các thử nghiệm có đối chứng.
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Các triệu chứng hệ thần kinh:Năm mươi ba phần trăm bệnh nhân dùng efavirenz đã báo cáo các triệu 

chứng của hệ thần kinh trung ương (xemCẢNH BÁO: Các triệu chứng hệ thần kinh). Bảng 9 liệt kê tần 

suất xuất hiện các triệu chứng ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau và đưa ra tỷ lệ ngừng thuốc trong 

các thử nghiệm lâm sàng đối với một hoặc nhiều triệu chứng hệ thần kinh sau: chóng mặt, mất ngủ, suy 

giảm khả năng tập trung, buồn ngủ, mơ bất thường, hưng phấn, lú lẫn, kích động, mất trí nhớ, ảo giác, 

sững sờ, suy nghĩ bất thường và suy giảm tính cách. Các tần số của các triệu chứng hệ thần kinh trung 

ương và ngoại vi cụ thể được cung cấp trong Bảng 11.

Bảng 9: Phần trăm bệnh nhân có một hoặc nhiều triệu chứng hệ thần kinh được lựa chọna, b

Efavirenz 600 mg một lần Nhóm điều khiển
(n = 635)

%
Phần trăm bệnh nhân có: Hàng ngày (n = 1008)

%
Các triệu chứng của mọi mức độ nghiêm 

trọng Các triệu chứng nhẹc

Các triệu chứng vừa phảid
Các triệu chứng nghiêm trọnge

Ngừng điều trị do các 
triệu chứng

52,7
33.3
17.4
2.0

24,6
15,6
7.7
1,3

2.1 1.1
mộtBao gồm các sự kiện được báo cáo bất kể quan hệ nhân quả.

bDữ liệu từ Nghiên cứu 006 và ba nghiên cứu Giai đoạn 2/3.

c“Nhẹ” = Các triệu chứng không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của bệnh nhân.

d“Trung bình” = Các triệu chứng có thể cản trở các hoạt động hàng ngày.

e“Nghiêm trọng” = Các sự kiện làm gián đoạn các hoạt động thường ngày của bệnh nhân.

Các triệu chứng tâm thần:Các tác dụng phụ nghiêm trọng về tâm thần đã được báo cáo ở những bệnh 

nhân được điều trị bằng efavirenz. Trong các thử nghiệm có đối chứng, tần suất xuất hiện các triệu 

chứng tâm thần nghiêm trọng cụ thể ở những bệnh nhân nhận efavirenz hoặc phác đồ kiểm soát, tương 

ứng là trầm cảm nặng (2,4%, 0,9%), ý định tự tử (0,7%, 0,3%), cố gắng tự sát không tử vong (0,5%, 0), 

hành vi hung hăng (0,4%, 0,5%), phản ứng hoang tưởng (0,4%, 0,3%) và phản ứng hưng cảm (0,2%, 0,3%) 

(xem CẢNH BÁO: Các triệu chứng tâm thần). Các triệu chứng tâm thần khác được quan sát với tần 

suất> 2% ở những bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz hoặc phác đồ kiểm soát, tương ứng, trong các 

thử nghiệm lâm sàng có đối chứng là trầm cảm (19%, 16%), lo lắng (13%, 9%) và căng thẳng (7%) (2%).

Phát ban da: Phát ban thường là ban dát sẩn trên da ở mức độ nhẹ đến trung bình xảy ra trong vòng 2 

tuần đầu tiên sau khi bắt đầu điều trị bằng efavirenz. Ở hầu hết bệnh nhân, phát ban sẽ biến mất khi tiếp 

tục điều trị bằng efavirenz trong vòng một tháng. Efavirenz có thể được bắt đầu lại ở những bệnh nhân 

gián đoạn điều trị vì phát ban. Có thể cân nhắc sử dụng thuốc kháng histamine và / hoặc corticosteroid 

thích hợp khi bắt đầu lại efavirenz. Efavirenz nên được ngưng ở bệnh nhân
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phát ban nặng kèm theo phồng rộp, bong vảy, dính niêm mạc hoặc sốt. Tần suất phát 
ban theo cấp độ NCI và tỷ lệ ngừng thuốc do phát ban được cung cấp trong Bảng 10.

Bảng 10: Phần trăm bệnh nhân có phát ban cấp cứu được điều trịa, b

Mô tả của Rash
Lớpc

Efavirenz 600
mg một lần mỗi ngày

Người lớn

(n = 1008)
%

Efavirenz
Nhi khoa
Người bệnh

(n = 57)
%

Điều khiển

Các nhóm

Người lớn

(n = 635)
%

Phần trăm của

Bệnh nhân với:

Phát ban của bất kỳ

lớp
Phát ban cấp 1

-

Ban đỏ, ngứa

26.3 45,6 17,5

10,7 8.8 9,8

Phát ban cấp 2 Dát sần khuếch tán
phát ban, bong vảy khô

14,7 31,6 7.4
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Phát ban cấp 3 Nổi mụn nước, ẩm ướt
bong tróc,
vết loét
Hồng ban đa dạng,
Stevens-Johnson
hội chứng, độc hại
hoại tử biểu bì,
hoại tử đòi hỏi
phẫu thuật, tẩy da chết
viêm da

0,8 1,8 0,3

Phát ban lớp 4 0,1 3.5 0,0

Sự đối xử
sự ngừng lại
la kêt quả của
phát ban

- 1,7 8.8 0,3

mộtBao gồm các sự kiện được báo cáo bất kể quan hệ nhân quả.

bDữ liệu từ Nghiên cứu 006 và ba nghiên cứu Giai đoạn 2/3.

cHệ thống chấm điểm NCI.

Như đã thấy trong Bảng 10, phát ban phổ biến hơn ở bệnh nhi và thường ở cấp cao hơn (tức là nặng 

hơn) (xemCÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA).

Kinh nghiệm với efavirenz ở những bệnh nhân đã ngừng sử dụng các thuốc kháng retrovirus khác thuộc nhóm 

NNRTI còn hạn chế. Mười chín bệnh nhân ngừng nevirapine vì phát ban đã được điều trị bằng efavirenz. Chín 

trong số những bệnh nhân này bị phát ban nhẹ đến trung bình trong khi điều trị bằng efavirenz, và hai trong số 

những bệnh nhân này đã ngừng thuốc vì phát ban.

Viêm tụy đã được báo cáo, mặc dù mối quan hệ nhân quả với efavirenz chưa được thiết lập. Tăng nồng 

độ amylase huyết thanh không có triệu chứng được quan sát thấy ở một số bệnh nhân được điều trị với 

efavirenz 600 mg cao hơn đáng kể so với bệnh nhân đối chứng (xemPHẢN ỨNG CÓ LỢI: Các bất 

thường trong phòng thí nghiệm).

Các trải nghiệm bất lợi về mặt lâm sàng được chọn lọc có cường độ trung bình hoặc nghiêm trọng được quan sát thấy trong≥ 2% bệnh nhân 

được điều trị bằng Efavirenz trong hai thử nghiệm lâm sàng có đối chứng được trình bày trong Bảng 11.

Bảng 11: Điều trị được Chọn-Cấp cứumộtCác sự kiện bất lợi có cường độ vừa phải hoặc nghiêm trọng được báo 

cáo trong≥2% bệnh nhân được điều trị bằng Efavirenz trong các nghiên cứu 006 và ACTG 364

Các biến cố bất lợi Học 006
LAM-, NNRTI- và Protease

Bệnh nhân ức chế
Efavirenzb

+
ZDV / LAM

(n = 412)

Nghiên cứu ACTG 364
Bệnh nhân ngây thơ có kinh nghiệm 

NRTI, NNRTI và Protease ức chế
Efavirenzb

+ Nelfinavir
Efavirenzb

+
Indinavir

+
Efavirenzb

+
NRTI
(n = 65)

Nelfinavir
+

NRTI
(n = 66)

Indinavir
(n = 415)

ZDV / LAM
(n = 401)

+ NRTI
(n = 64)

180 tuầnc 102 tuầnc 76 tuầnc 71,1 tuầnc 70,9 tuầnc 62,7 tuầnc

Toàn bộ cơ thể
Mệt mỏi số 8% 5% 9% 0 2% 3%
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Đau đớn

Hệ thần kinh trung ương và ngoại vi 
Chóng mặt
Đau đầu
Mất ngủ
Sự tập trung
suy nhược
Khác thường
những giấc mơ

Sự im lặng
Chán ăn
Tiêu hóa
Buồn nôn

Nôn mửa
Bệnh tiêu chảy

Rối loạn tiêu hóa

Đau bụng
Tâm thần
Sự lo lắng
Sự chán nản
Lo lắng
Da & phần phụ
Phát ban

Ngứa

1% 2% số 8% 13% 6% 17%

9%
số 8%

7%
5%

9%
5%

2%
3%

2%
5%

6%
2%

6%
3%

7%
3%

2%
<1%

0
0

0
0

2%
0

3% 1% 0 - - -

2%
1%

2%
<1%

<1%
<1%

0
0

0
2%

0
2%

10%
6%
3%
4%
2%

6% 24% 3% 2%
-
3%
0

2%
-
9%
2%

3%
5%
4%

14%
6%
6%

-
14%

0
2% 5% 3% 3% 3%

2%
5%

4%
4%
2%

<1%
<1%

-
3%

-
0

-
5%

2% 0 2% 0 2%

11%
<1%

16%
1%

5%
1%

9%
9%

5%
5%

9%
9%

mộtBao gồm các tác dụng ngoại ý ít nhất có thể liên quan đến thuốc nghiên cứu hoặc mối quan hệ không xác định đối với Nghiên cứu 006. Bao 

gồm tất cả các tác dụng ngoại ý bất kể mối quan hệ với thuốc nghiên cứu ACTG 364.

bEfavirenz cung cấp dưới dạng 600 mg x 1 lần / ngày.

cThời gian điều trị trung bình.

- = Không được chỉ định.

ZDV = zidovudine, LAM = lamivudine.

Các trải nghiệm bất lợi về mặt lâm sàng được quan sát thấy trong≥ 10% trong số 57 bệnh nhi từ 3 

đến 16 tuổi được dùng viên nang efavirenz, nelfinavir, và một hoặc nhiều NRTI là: phát ban (46%), 

tiêu chảy / phân lỏng (39%), sốt (21%), ho (16%) ), chóng mặt / choáng váng / ngất xỉu (16%), nhức 

mỏi / đau / khó chịu (14%), buồn nôn / nôn (12%) và nhức đầu (11%). Tỷ lệ mắc các triệu chứng hệ 

thần kinh là 18% (10/57). Một bệnh nhân bị phát ban cấp độ 3, hai bệnh nhân bị phát ban cấp độ 4, 

và năm bệnh nhân (9%) ngừng thuốc vì phát ban (xem thêm THẬN TRỌNG: Phát ban davàSử 

dụng cho trẻ em). Trải nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Toàn bộ cơ thể:phản ứng dị ứng, suy nhược, tái phân phối / tích tụ mỡ trong cơ thể (xem THẬN 

TRỌNG: Phân phối lại chất béo)

Hệ thống thần kinh trung ương và ngoại vi:phối hợp bất thường, mất điều hòa, co giật, 
giảm mê, dị cảm, bệnh thần kinh và run
Nội tiết:nữ hóa tuyến vú
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Tiêu hóa:táo bón, kém hấp thu Tim 
mạch:đỏ bừng, đánh trống ngực
Hệ thống gan và mật:tăng men gan, suy gan, viêm gan Trao đổi chất 
và dinh dưỡng:tăng cholesterol máu, tăng triglycerid máu Cơ xương:
đau khớp, đau cơ, bệnh cơ
Tâm thần:phản ứng hung hăng, kích động, ảo tưởng, không nhạy cảm, hưng cảm, loạn thần kinh, hoang tưởng, 

rối loạn tâm thần, tự sát

Hô hấp:khó thở
Da và các phần phụ:ban đỏ đa dạng, rối loạn móng tay, viêm da dị ứng, đổi màu da, hội 
chứng Stevens-Johnson
Các giác quan đặc biệt:thị lực bất thường, ù tai Các 

bất thường trong phòng thí nghiệm

Các bất thường trong phòng thí nghiệm Lớp 3-4 đã chọn được báo cáo trong≥ 2% bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz trong hai thử 

nghiệm lâm sàng được trình bày trong Bảng 12.

Bảng 12: Các bất thường trong Phòng thí nghiệm Hạng 3-4 được lựa chọn được báo cáo trong≥2% bệnh nhân được điều 

trị bằng Efavirenz trong các nghiên cứu 006 và ACTG 364

Học 006
LAM-, NNRTI-, và

Protease
Bệnh nhân ức chế

Nghiên cứu ACTG 364
NRTI có kinh nghiệm,

NNRTI- và Protease
Bệnh nhân ức chế

Efavirenzmột

+
Nelfinavir

Efavirenzmột

+
ZDV / LAM

(n = 412)

Efavirenzmột

+
Indinavir
(n = 415)

Indinavir +
ZDV / LAM

Efavirenzmột

+ NRTI
Nelfinavir
+ NRTI

(n = 66)Biến đổi (n = 401) + NRTI (n = 65)
Giới hạn (n = 64)

76 tuầnb 70,9
tuầnb

62,7
tuầnb180

tuầnb

102
tuầnb

71.1
tuầnb
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Hóa học
ALT
AST
GGTc

Amylase
Đường glucoza

> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 5 x ULN
> 2 x ULN

> 250
mg / dL
≥751

mg / dL

5%
5%
số 8%

4%
3%

số 8%

6%
7%
4%
3%

5%
5%
3%
1%
3%

2%
6%
5%
0

5%

6%
số 8%

3%
số 8%

0
6%

5%
2%

2% 3%

Chất béo trung tínhd 9% 6% 6% 11% số 8% 17%

Huyết học
Bạch cầu trung tính <750 / mm3 10% 3% 5% 2% 3% 2%

mộtEfavirenz cung cấp dưới dạng 600 mg x 1 lần / ngày.

bThời gian điều trị trung bình.

cMức tăng GGT biệt lập ở bệnh nhân dùng efavirenz có thể phản ánh cảm ứng enzym không liên quan đến nhiễm độc 

gan.

dKhông nhấp nháy.

ZDV = zidovudine, LAM = lamivudine. ULN = Giới hạn trên của bình thường. ALT = alanin aminotransferase. AST = 

aspartate aminotransferase. GGT = gamma-glutamyltransferase.

Các xét nghiệm chức năng gan nên được theo dõi ở những bệnh nhân có tiền sử viêm 
gan B và / hoặc C. Trong bộ dữ liệu dài hạn từ Nghiên cứu 006, 137 bệnh nhân được 
điều trị bằng phác đồ có chứa efavirenz (thời gian điều trị trung bình, 68 tuần) và 84 
bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ kiểm soát (thời gian trung bình, 56 tuần) có huyết 
thanh dương tính khi sàng lọc viêm gan B (dương tính với kháng nguyên bề mặt) và / 
hoặc C (dương tính với kháng thể viêm gan C). Trong số những bệnh nhân đồng nhiễm 
này, tăng AST đến hơn năm lần ULN phát triển ở 13% bệnh nhân ở nhóm efavirenz và 
7% ở nhóm đối chứng, và tăng ALT đến hơn năm lần ULN phát triển ở 20%. bệnh nhân ở 
nhóm efavirenz và 7% bệnh nhân ở nhóm đối chứng. Trong số những bệnh nhân đồng 
nhiễm,CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA).

Lipid:Tăng cholesterol toàn phần từ 10 - 20% so với ban đầu đã được quan sát thấy ở một số 

tình nguyện viên không bị nhiễm bệnh khi dùng efavirenz. Ở những bệnh nhân được điều trị 

bằng efavirenz + zidovudine + lamivudine, sự gia tăng cholesterol toàn phần và HDL so với 

ban đầu tương ứng là khoảng 20%   và 25%. Ở những bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz 

+ indinavir, sự gia tăng cholesterol và HDL so với ban đầu tương ứng là khoảng 40% và 35%. 

Mức cholesterol toàn phần khi không đói ≥240 mg / dL và ≥300 mg / dL được báo cáo lần lượt 

ở 34% và 9% ở bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz + zidovudine + lamivudine, tương ứng 

là 54% và 20% ở bệnh nhân điều trị bằng efavirenz + indinavir và 28%
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và 4% tương ứng ở bệnh nhân được điều trị bằng indinavir + zidovudine + lamivudine. Tác dụng của 

efavirenz đối với triglycerid và LDL không được đặc trưng rõ ràng vì các mẫu được lấy từ những bệnh 

nhân không nhịn ăn. Ý nghĩa lâm sàng của những phát hiện này vẫn chưa được biết (xem CÁC BIỆN 

PHÁP PHÒNG NGỪA).

Tương tác thử nghiệm cannabinoid: Efavirenz không liên kết với các thụ thể cannabinoid. Kết quả xét 

nghiệm cannabinoid trong nước tiểu dương tính giả đã được quan sát thấy ở những người tình nguyện 

không nhiễm HIV nhận Efavirenz khi Microgenics CEDIA®Xét nghiệm THC Đa cấp DAU đã được sử dụng 

để sàng lọc. Kết quả âm tính thu được khi thực hiện thử nghiệm khẳng định cụ thể hơn bằng phương 

pháp sắc ký khí / khối phổ.

Trong số ba xét nghiệm được phân tích (Xét nghiệm THC đa cấp Microgenics CEDIA DAU, Xét 

nghiệm miễn dịch Enzyme Cannabinoid [Thuốc thử chẩn đoán, Inc] và AxSYM®Xét nghiệm 

Cannabinoid), chỉ có xét nghiệm THC đa cấp Microgenics CEDIA DAU cho kết quả dương tính giả. 

Hai thử nghiệm khác cho kết quả âm tính thực sự. Chưa rõ tác dụng của efavirenz đối với các xét 

nghiệm sàng lọc cannabinoid ngoài ba loại này. Nên liên hệ với các nhà sản xuất xét nghiệm 

cannabinoid để biết thêm thông tin về việc sử dụng xét nghiệm của họ với bệnh nhân đang dùng 

efavirenz.

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Lamivudine 150 mg / Viên nén Zidovudine 300 mg được đóng gói cùng với Viên nén efavirenz:Không có thuốc giải 

độc được biết đến cho lamivudine, zidovudine hoặc efavirenz.

Lamivudine:Một trường hợp người lớn ăn 6 gam lamivudine đã được báo cáo; không có dấu hiệu hoặc 

triệu chứng lâm sàng nào được ghi nhận và các xét nghiệm huyết học vẫn bình thường. Vì một lượng 

không đáng kể lamivudine được loại bỏ qua thẩm tách máu (4 giờ), thẩm phân phúc mạc liên tục và thẩm 

phân phúc mạc tự động, nên không biết liệu thẩm phân máu liên tục có mang lại lợi ích lâm sàng trong 

trường hợp quá liều lamivudine hay không.

Zidovudine:Quá liều cấp tính của zidovudine đã được báo cáo ở bệnh nhân trẻ em và người lớn. Chúng 

liên quan đến việc phơi sáng lên đến 50 gam. Các phát hiện nhất quán duy nhất là buồn nôn và nôn. Các 

trường hợp khác được báo cáo bao gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn ngủ, hôn mê, lú lẫn và 1 báo cáo về 

cơn động kinh nặng. Thay đổi huyết học chỉ thoáng qua. Tất cả các bệnh nhân đều hồi phục. Thẩm phân 

máu và thẩm phân phúc mạc dường như không ảnh hưởng đáng kể đến việc loại bỏ zidovudine, trong 

khi việc loại bỏ chất chuyển hóa chính của nó, GZDV, được tăng cường.

Efavirenz:Một số bệnh nhân vô tình uống 600 mg hai lần mỗi ngày đã báo cáo các triệu 
chứng hệ thần kinh tăng lên. Một bệnh nhân bị co rút cơ không tự chủ.
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Điều trị quá liều efavirenz nên bao gồm các biện pháp hỗ trợ chung, bao gồm theo dõi các 

dấu hiệu sinh tồn và theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Sử dụng than hoạt tính để 

hỗ trợ loại bỏ thuốc chưa được hấp thu. Không có thuốc giải độc cụ thể cho quá liều với 

efavirenz. Vì efavirenz có liên kết cao với protein, nên lọc máu không có khả năng loại bỏ 

đáng kể thuốc khỏi máu.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Ảnh hưởng của thức ăn lên sự hấp thu của viên lamivudine / zidovudine và efavirenz chưa 

được đánh giá. Do đó, viên nén lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với efavirenz nên 

được dùng trong điều kiện lúc đói.

Người lớn và Thanh thiếu niên:

Liều uống khuyến cáo cho người lớn và thanh thiếu niên (≥ 12 tuổi) nặng ≥40kg là một viên 

Lamivudine / Zidovudine (150mg / 300 mg), uống hai lần mỗi ngày.

Liều lượng khuyến cáo của efavirenz là một viên (600 mg) uống một lần mỗi ngày khi bụng 

đói, tốt nhất là trước khi đi ngủ.Nồng độ efavirenz tăng lên được quan sát thấy sau khi dùng 

efavirenz cùng với thức ăn có thể dẫn đến sự gia tăng tần suất các tác dụng ngoại ý (xemDƯỢC 

LÂM SÀNG: Ảnh hưởng của thức ăn đến sự hấp thu qua đường miệng).Dùng thuốc trước khi đi 

ngủ có thể cải thiện khả năng dung nạp các triệu chứng của hệ thần kinh (xemCẢNH BÁO: Các 

triệu chứng hệ thần kinh, THẬN TRỌNG: Thông tin cho bệnh nhân,vàPHẢN ỨNG TRÁI 

NGƯỢC).

Khoa nhi

Viên nén lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với viên nén efavirenz không được 

khuyến cáo cho bệnh nhân nhi< 12 tuổi hoặc ở bệnh nhi nặng <40 kg.

Lão khoa

Mặc dù không có khuyến cáo thay đổi liều lượng cụ thể, nên thận trọng khi dùng 
lamivudine / zidovudine Tablets đóng gói chung với efavirenz Tablets cho bệnh nhân lão 
khoa (> 65 tuổi).

Suy thận và suy gan

Viên nén lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với viên nén efavirenzlàkhông dùng cho 

bệnh nhân suy thận (độ thanh thải creatinin <50mL / phút) hoặc bệnh nhân đang chạy thận nhân 

tạo hoặc suy chức năng gan.

Giám sát:
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Zidovudine:Độc tính huyết học dường như liên quan đến dự trữ tủy xương trước điều trị và liều 

lượng và thời gian điều trị. Ở những bệnh nhân có dự trữ tủy xương kém, đặc biệt ở những bệnh 

nhân mắc bệnh HIV có triệu chứng tiến triển, nên theo dõi thường xuyên các chỉ số huyết học để 

phát hiện tình trạng thiếu máu trầm trọng hoặc giảm bạch cầu. Có thể cần phải gián đoạn liều, 

ngừng liều và / hoặc truyền máu ở những bệnh nhân bị thiếu máu nặng. Ở những bệnh nhân bị 

nhiễm độc huyết học, giảm hemoglobin có thể xảy ra sớm nhất là từ 2 đến 4 tuần, và giảm bạch 

cầu thường xảy ra sau 6 đến 8 tuần.

Nếu sự phục hồi tủy xảy ra sau khi gián đoạn liều, việc tiếp tục điều trị có thể thích hợp bằng cách sử 

dụng các biện pháp bổ trợ như epoetin alfa ở liều khuyến cáo, tùy thuộc vào các chỉ số huyết học như 

mức erythropoietin huyết thanh và sự dung nạp của bệnh nhân.

Đối với những bệnh nhân bị thiếu máu rõ rệt khi đang dùng đồng thời Viên nén Lamivudine / 

Zidovudine mãn tính và một số loại thuốc khác (ví dụ: fluconazole, axit valproic), có thể xem 

xét ngắt liều Lamivudine / Viên nén Zidovudine.

Đối với những bệnh nhân cần ngừng điều trị bằng zidovudine do (các) độc tính 
huyết học, nên ngừng điều trị bằng viên nén lamivudine / zidovudine.
CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

Viên nén Lamivudine / Zidovudine.Mỗi viên chứa 150 mg lamivudine và 300 mg zidovudine,

là viên nén bao phim hình bầu dục màu trắng từ trắng đến trắng nhạt với LZ được in nổi ở 

một mặt và trơn ở mặt còn lại. 60 viên được đóng gói trong hộp HDPE 85ml có nắp xé Viên 

nén Efavirenz. Mỗi viên nén, chứa 600 mg efavirenz, có màu trắng, hình viên nang, viên nén 

bao phim, hai mặt đều. 30 viên nén được đóng gói trong hộp nhựa HDPE 50ml có nắp xé với 

chất độn xốp EPE (Expanded Polyethylene).

Một thùng của mỗi thùng được đóng gói chung trong một thùng giấy bìa đã in sẵn. 

Kho:

Viên nén lamivudine / zidovudine:

Bảo quản ở 20 ° đến 25 ° C (68 ° đến 77 ° F) [Xem Nhiệt độ phòng được kiểm soát của USP]. Tránh ánh sáng. Giữ 

tất cả các loại thuốc tránh xa trẻ em.

Efavirenz:

Viên nén Efavirenz nên được bảo quản ở 20 ° đến 25 ° C (68 ° đến 77 ° F) [Xem Nhiệt độ phòng được kiểm 

soát của USP]. Tránh ánh sáng. Giữ tất cả các loại thuốc tránh xa trẻ em.

Sản xuất bởi:
STRIDES ARCOLAB LIMITED,
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THÔNG TIN GÓI BỆNH NHÂN

Lamivudine (150 mg) / Zidovudine (300 mg) Viên nén đóng gói cùng với Efavirenz (600 

mg) Viên nén

BÁO ĐỘNG:

Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz. Vui lòng đọc 

phần “Những ai không nên dùng Viên nén Lamivudine / Zidovudine Đóng gói cùng với Viên 

nén Efavirenz”.

Tìm hiểu về các loại thuốc KHÔNG nên dùng với

Đọc kỹ Gói bệnh nhân này trước khi bạn bắt đầu dùng kết hợp Viên nén Lamivudine / 

Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz và mỗi lần bạn nạp lại thuốc, vì có thể 

có thông tin mới được cung cấp. Thông tin này không thay thế nhu cầu nói chuyện với bác sĩ 

của bạn. Bạn và bác sĩ của bạn nên thảo luận về Viên nén Lamivudine / Zidovudine được 

đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz về những loại thuốc này khi bạn bắt đầu dùng thuốc 

và khi đi khám sức khỏe định kỳ. Bạn nên ở dưới sự chăm sóc của bác sĩ khi sử dụng các loại 

thuốc này. Bạn nên tham khảo ý kiến   bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với 

thuốc của mình, ngoại trừ bất kỳ trường hợp đặc biệt nào được mô tả dưới đây liên quan 

đến phát ban hoặc các vấn đề về gan.

Thông tin quan trọng và các tác dụng phụ khác mà tôi nên biết về viên nén 

lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với viên nén efavirenz là gì?

Viên nén lamivudine / zidovudine có thể gây ra 

Nhiễm axit lactic và các vấn đề về gan

Một số loại thuốc điều trị HIV, bao gồm viên nén lamivudine / zidovudine có thể gây ra một tình trạng 

hiếm gặp nhưng nghiêm trọng được gọi là nhiễm axit lactic với gan to (gan to).

Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn gặp các triệu chứng sau:

• buồn nôn, nôn hoặc khó chịu ở dạ dày bất thường hoặc bất ngờ;

• suy nhược và mệt mỏi;

• hụt hơi;

• yếu ở tay và chân;

• vàng da hoặc mắt;

• hoặc đau ở vùng trên dạ dày.
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Đây có thể là các triệu chứng ban đầu của nhiễm axit lactic hoặc các vấn đề về gan. Phụ nữ 

(kể cả phụ nữ mang thai), người thừa cân và những người đã dùng thuốc điều trị HIV như 

lamivudine và zidovudine trong thời gian dài có nguy cơ cao bị nhiễm axit lactic và phì đại 

gan. Nhiễm toan lactic là một trường hợp cấp cứu y tế và phải được điều trị tại bệnh viện. 

Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể gây tử vong

Tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B (HBV) trở nên tồi tệ hơn

Bệnh nhân bị nhiễm HBV, dùng viên nén lamivudine / zidovudine và sau đó ngừng thuốc, có 

thể bị “bùng phát” bệnh viêm gan của họ. “Bùng phát” là khi bệnh đột ngột quay trở lại theo 

chiều hướng xấu hơn trước. Nếu bạn bị nhiễm HBV, bác sĩ nên theo dõi chặt chẽ chức năng 

gan của bạn trong vài tháng sau khi ngừng thuốc viên lamivudine / zidovudine. Bạn có thể 

cần dùng thuốc chống HBV.

Độc tính huyết học
Viên nén lamivudine / zidovudine có liên quan đến độc tính huyết học bao gồm giảm 

bạch cầu (số lượng tế bào bạch cầu thấp) và thiếu máu trầm trọng, đặc biệt ở những 

bệnh nhân mắc bệnh HIV tiến triển. Sử dụng viên nén lamivudine / zidovudine kéo dài 

có liên quan đến bệnh cơ có triệu chứng (các vấn đề về cơ).

Sử dụng với phác đồ dựa trên interferon và ribavirin

Bệnh gan tồi tệ hơn (đôi khi dẫn đến tử vong) đã xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm cả 

HIV và nhiễm viêm gan C đang dùng thuốc chống HIV và cũng đang được điều trị nhiễm 

viêm gan C bằng interferon có hoặc không có ribavirin. Nếu bạn đang dùng 

Lamivudine / Zidovudine Tablets cũng như interferon có hoặc không có ribavirin mà 

gặp phải các tác dụng phụ, hãy thông báo cho bác sĩ.

Thay đổi chất béo trong cơ thể

Những thay đổi về chất béo trong cơ thể phát triển ở một số bệnh nhân đang dùng thuốc chống 

HIV. Những thay đổi này có thể bao gồm lượng mỡ tăng lên ở lưng trên và cổ (“bướu trâu”), ở vú 

và xung quanh thân. Giảm mỡ ở chân, tay và mặt cũng có thể xảy ra. Nguyên nhân và những ảnh 

hưởng sức khỏe lâu dài của những thay đổi chất béo này vẫn chưa được biết rõ.
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Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau đây, hãy ngừng dùng thuốc kết hợp này

của lamivudine và zidovudine và tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp hoặc thông báo cho bác sĩ của 

bạn ngay lập tức:

phản ứng dị ứng (khó thở; đóng cổ họng; sưng môi, lưỡi, hoặc mặt; hoặc phát 

ban);

đau hoặc yếu cơ; hoặc

bệnh thần kinh ngoại biên (tổn thương dây thần kinh), có thể gây tê, ngứa ran hoặc 

đau.

Các tác dụng phụ khác, ít nghiêm trọng hơn có thể dễ xảy ra hơn.

o
o
o
o
o
o
o

buồn nôn nhẹ, nôn mửa, tiêu chảy, hoặc giảm cảm giác thèm 

ăn; đau đầu;

chóng mặt;

trầm cảm / lo lắng

đau cơ

sốt
mất ngủ

Các tác dụng phụ khác với những tác dụng được liệt kê ở đây cũng có thể xảy ra. Nói chuyện với bác sĩ của 

bạn về bất kỳ tác dụng phụ nào có vẻ bất thường hoặc đặc biệt khó chịu.

Efavirenz có thể gây ra

Các tác dụng ngoại ý quan trọng nhất được quan sát thấy ở những bệnh nhân được điều trị bằng efavirenz là các 

triệu chứng về hệ thần kinh, các triệu chứng tâm thần nghiêm trọng và phát ban trên da.

Các triệu chứng hệ thần kinh: Chóng mặt, mất ngủ, suy giảm khả năng tập trung, buồn 

ngủ, mơ bất thường, hưng phấn, lú lẫn, kích động, mất trí nhớ, ảo giác, sững sờ, suy 

nghĩ bất thường và cá nhân hóa.

Các vấn đề tâm thần nghiêm trọng:Một số ít bệnh nhân bị trầm cảm nặng, suy nghĩ kỳ lạ 

hoặc hành vi tức giận khi dùng efavirenz. Một số bệnh nhân có ý nghĩ tự tử và một số ít đã 

thực sự tự tử. Những vấn đề này có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân 

đã từng mắc bệnh tâm thần. Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn nghĩ rằng bạn 

đang có những triệu chứng tâm thần này, để bác sĩ có thể quyết định xem bạn có nên tiếp 

tục dùng efavirenz hay không.
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Thay đổi chất béo trong cơ thể

Những thay đổi về chất béo trong cơ thể phát triển ở một số bệnh nhân đang dùng thuốc chống 

HIV. Những thay đổi này có thể bao gồm lượng mỡ tăng lên ở lưng trên và cổ (“bướu trâu”), ở vú 

và xung quanh thân. Giảm mỡ ở chân, tay và mặt cũng có thể xảy ra. Nguyên nhân và những ảnh 

hưởng sức khỏe lâu dài của những thay đổi chất béo này vẫn chưa được biết rõ.

Các tác dụng phụ thường gặp:Nhiều bệnh nhân bị chóng mặt, khó ngủ, buồn ngủ, khó tập 

trung và / hoặc những giấc mơ bất thường trong khi điều trị bằng efavirenz. Những tác dụng 

phụ này có thể giảm bớt nếu bạn dùng efavirenz trước khi đi ngủ khi bụng đói. Chúng cũng có xu 

hướng biến mất sau khi bạn dùng thuốc vài tuần. Nếu bạn có những tác dụng phụ phổ biến này, 

chẳng hạn như chóng mặt, điều đó không có nghĩa là bạn cũng sẽ có các vấn đề tâm thần 

nghiêm trọng, chẳng hạn như trầm cảm nặng, suy nghĩ kỳ lạ hoặc hành vi tức giận. Thông báo 

cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bất kỳ tác dụng phụ nào tiếp tục hoặc nếu chúng làm phiền 

bạn. Có thể các triệu chứng này có thể trầm trọng hơn

nếu efavirenz được sử dụng với rượu hoặc thuốc thay đổi tâm trạng (đường phố).

Nếu bạn bị chóng mặt, khó tập trung hoặc buồn ngủ, hãy tránh các hoạt động có thể nguy hiểm, 

chẳng hạn như lái xe hoặc vận hành máy móc.

Phát ban trên da là phổ biến. Phát ban thường biến mất mà không có bất kỳ thay đổi nào trong điều trị. Ở 

một số ít bệnh nhân, phát ban có thể nghiêm trọng. Nếu bạn phát ban, hãy gọi cho bác sĩ ngay lập tức. Phát 

ban có thể là một vấn đề nghiêm trọng ở một số trẻ em. Hãy cho bác sĩ của con bạn ngay lập tức nếu bạn 

nhận thấy phát ban hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào khác trong khi con bạn đang điều trị bằng efavirenz.

Các tác dụng phụ thường gặp khác bao gồm mệt mỏi, đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Hãy cho bác sĩ hoặc nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào khi dùng efavirenz.

Liên hệ với bác sĩ của bạn trước khi ngừng efavirenz vì tác dụng phụ hoặc vì bất kỳ lý do nào 

khác.

Đây không phải là những tác dụng phụ duy nhất có thể xảy ra khi sử dụng efavirenz. Hãy hỏi bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn để có danh sách đầy đủ hơn về các tác dụng phụ của efavirenz và tất cả các loại thuốc bạn sẽ 

dùng.
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Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz là gì?

Lamivudine / Viên nén Zidovudine là sự kết hợp của hai loại thuốc, lamivudine và 

zidovudine. Cả Lamivudine và zidovudine đều là một loại thuốc chống HIV được gọi là “chất 

ức chế men sao chép ngược nucleoside (NRTI). Efavirenz Tablets là một loại thuốc chống HIV 

được gọi là “chất ức chế men sao chép ngược không nucleoside (NNRTI). Đây là những loại 

thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị Vi rút suy giảm miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1), vi rút 

gây ra bệnh AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). NNRTI không được sử dụng 

trong điều trị nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV-2).

Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz hoạt động như thế nào?

Khi được sử dụng cùng nhau, sự kết hợp của Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói 

cùng với Viên nén Efavirenz có thể giúp giảm lượng HIV trong máu của bạn (được gọi là “tải 

lượng vi rút”) và tăng số lượng tế bào CD4 (T) của bạn. Nhiễm HIV phá hủy các tế bào CD4 (T), rất 

quan trọng đối với hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch giúp chống lại nhiễm trùng. Giảm số 

lượng HIV và tăng số lượng tế bào CD4 (T) có thể cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn và có thể 

giảm nguy cơ tử vong hoặc các bệnh nhiễm trùng có thể xảy ra khi hệ thống miễn dịch của bạn 

yếu.

Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz có chữa được HIV hoặc 

AIDS không?

Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz không chữa được 

bệnh nhiễm HIV hoặc AIDS.Chúng tôi không biết liệu Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng 

gói cùng với Viên nén Efavirenz sẽ giúp bạn sống lâu hơn hoặc ít mắc phải các vấn đề y tế mà những 

người bị nhiễm HIV hoặc AIDS, chẳng hạn như các bệnh nhiễm trùng khác. Tiếp tục đến gặp bác sĩ 

thường xuyên và báo cáo bất kỳ vấn đề y tế nào xảy ra.

Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz có làm giảm nguy cơ lây 

truyền HIV cho người khác không?

Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz không làm giảm 

nguy cơ lây truyền HIV cho người khác qua quan hệ tình dục, dùng chung kim tiêm,
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hoặc tiếp xúc với máu của bạn.Vì sức khỏe của bạn và người khác, điều quan trọng là phải luôn quan hệ 

tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su latex hoặc polyurethane hoặc các phương pháp rào cản khác 

để giảm nguy cơ quan hệ tình dục với tinh dịch, dịch tiết âm đạo hoặc máu. Không bao giờ sử dụng lại hoặc 

dùng chung kim tiêm bẩn.

Hãy hỏi bác sĩ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách ngăn ngừa lây truyền HIV sang người 

khác.

Ai không nên dùng Lamivudine / Viên nén Zidovudine Đóng gói cùng Viên nén 

Efavirenz?

Cùng với bác sĩ, bạn cần quyết định xem liệu dùng Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói 

cùng với Viên nén Efavirenz có phù hợp với bạn hay không.

Không dùng Lamivudine / Viên nén Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz nếu bạn:

• bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào, bao gồm các thành phần hoạt tính lamivudine, 

ziodovudine và efavirenz, và các thành phần không hoạt động (xem Thành phần 

không hoạt độngở cuối tờ rơi này). Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn nghĩ 

rằng bạn đã có phản ứng dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong số này.

• dùng một số loại thuốc nhất định (xemTôi có thể dùng các loại thuốc khác không?để biết 

danh sách các loại thuốc.) vì bạn có thể gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng.

• dưới 12 tuổi hoặc nặng dưới 88 pound (40kg).

Cũng không nên bắt đầu lại các loại thuốc này sau khi bạn đã khỏi các tác dụng phụ của 

thuốc như các vấn đề tâm thần nghiêm trọng, nhiễm axit lactic hoặc các vấn đề về gan, hoặc 

các phản ứng da xảy ra khi bạn dùng các loại thuốc này mà không có lời khuyên của bác sĩ.
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Tôi nên nói gì với bác sĩ trước khi dùng những loại thuốc này?

Trước khi dùng viên nén lamivudine / zidovudine được đóng gói cùng với efavirenz, hãy cho bác sĩ biết 

nếu bạn:

o
o
o
o
o

bị bệnh thận hoặc đang lọc máu;

bị bệnh gan hoặc đã bị viêm gan (viêm gan); đã từng mắc bệnh 

tâm thần hoặc đang sử dụng ma túy hoặc rượu; có tình trạng da, 

chẳng hạn như phát ban;

đã từng bị co giật hoặc đang dùng thuốc trị co giật (ví dụ: phenytoin, 

carbamazepine hoặc Phenobarbital). Bác sĩ có thể muốn kiểm tra nồng 

độ thuốc trong máu của bạn theo thời gian;

đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú.o

Tôi nên dùng Lamivudine / Viên nén Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz như thế 

nào? Tôi nên lưu trữ chúng như thế nào?

• Bạn nên dùng Lamivudine / Zidovudine Tablets được đóng gói cùng với Efavirenz 

Tablets khi bụng đói, tốt nhất là trước khi đi ngủ.

• Dùng Viên nén Efavirenz với thức ăn làm tăng lượng thuốc trong cơ thể của 

bạn, có thể làm tăng tần suất các tác dụng phụ.

• Dùng Efavirenz Tablets trước khi đi ngủ của tôi làm cho một số tác dụng phụ bớt khó 

chịu hơn.

Người lớn và Thanh thiếu niên

Liều uống được khuyến nghị cho người lớn và thanh thiếu niên trên 12 tuổi nặng hơn 

hoặc bằng 40 kg (88 pound) là:

• Một viên Lamivudine / Zidovudine (150 mg / 300 mg), uống hai lần mỗi 

ngày. Viên nén Lamivudine / Zidovudine nên được uống 12 giờ một lần 

khi bụng đói VÀ

• một viên nén Efavirenz (600 mg) uống một lần mỗi ngày khi đói, trước khi đi 

ngủ.
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Khoa nhi
Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz không 

được khuyến cáo cho bệnh nhi dưới 12 tuổi hoặc những người nặng dưới 40 kg (88 

pound).

Bảo quản Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz ở 

nhiệt độ phòng, từ 20 ° đến 25 ° C (68 ° đến 77 ° F). Vứt bỏ những loại thuốc không còn cần 

thiết hoặc quá hạn sử dụng. Để thuốc xa tầm tay trẻ em và vật nuôi. KHÔNG bảo quản các 

loại thuốc này ở nơi ẩm ướt như tủ thuốc trong phòng tắm hoặc gần bồn rửa trong bếp.

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều?

Đừng bỏ lỡ bất kỳ liều nào của Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén 

Efavirenz. Nếu bạn quên uống những loại thuốc này, hãy dùng chúng càng sớm càng tốt. Nếu gần đến 

thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc thông thường của 

bạn. Không tăng gấp đôi liều tiếp theo.

Tôi nên làm gì nếu ai đó đã dùng quá liều Lamivudine / Viên nén Zidovudine được 

đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz?

Nếu bạn nghi vấn rằng bạn hoặc ai khác đã dùng quá liều Lamivudine / Zidovudine 

Tablets được đóng gói cùng với Efavirenz Tablets, hãy nhận trợ giúp y tế ngay lập tức. 

Liên hệ với bác sĩ hoặc trung tâm kiểm soát chất độc.

Tôi có thể dùng các loại thuốc khác với Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén 

Efavirenz không?

Các loại thuốc khác có thể tương tác với những loại thuốc này dẫn đến giảm hiệu quả và / hoặc 

tác dụng phụ. Nói chuyện với bác sĩ và dược sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc kê đơn 

hoặc thuốc không kê đơn nào khác, bao gồm vitamin, khoáng chất và các sản phẩm thảo dược 

bao gồm St. John's wort (hypericum perforatum), trong quá trình điều trị. Đôi khi các tác dụng 

phụ nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu bạn dùng Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói 

cùng với Viên nén Efavirenz với một số loại thuốc.
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Không dùng Epivir®(Lamivudine, 3TC), Retrovir®(Zidovudine, AZT, ZDV, 

azidothymidine), Combivir®(lamivudine và zidovudine), Epzicom®(abacavir sulfate và 

lamivudine), Trizivir®(abacavir sulfate, lamivudine và zidovudine) hoặc Sustiva®

(efavirenz) khi dùng Lamivudine / Viên nén Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén 

Efavirenz. Một số loại thuốc này đã có trong Lamivudine / Zidovudine Tablet được đóng gói 

cùng với viên nén Efavirenz.

Những loại thuốc sau đây nên tránh khi bạn đang dùng kết hợp Lamivudine / Viên nén 

Zidovudine:

Trimethoprim (TMP) 160 mg / sulfamethoxazole (SMX) 800 mg có thể làm tăng nồng 

độ lamivudine trong máu

Zalcitabine- có thể cản trở hoạt động của lamivudine.

Sử dụng đồng thời ganciclovir, interferon-alpha và các chất ức chế hoặc chống 

ung thư tủy xương khác có thể làm tăng độc tính huyết học của zidovudine.

Nên tránh sử dụng Viên nén Lamivudine / Zidovudine cùng với stavudine, vì 

stavudine có thể cản trở hoạt động của zidovudine. Tương tự như vậy, nên 

tránh dùng doxorubicin hoặc ribavirin vì những thuốc này cũng có thể cản trở 

hoạt động của zidovudine.

Sử dụng với phác đồ dựa trên interferon và ribavirin.Bệnh gan tồi tệ hơn (đôi khi 

dẫn đến tử vong) đã xảy ra ở những bệnh nhân bị nhiễm cả HIV-1 và nhiễm viêm gan C 

đang dùng thuốc chống HIV và cũng đang được điều trị viêm gan C bằng interferon có 

hoặc không có ribavirin. Nếu bạn đang dùng Lamivudine / Zidovudine Tablets cũng 

như interferon có hoặc không có ribavirin và bạn gặp phải các tác dụng phụ, hãy thông 

báo cho bác sĩ của bạn

Viên nén Efavirenz:

Các loại thuốc sau đây có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng và đe dọa tính mạng khi dùng chung với 

efavirenz. Bạn nênkhông phảidùng bất kỳ loại thuốc nào trong số những loại thuốc này khi dùng efavirenz:

• Hismanal®(astemizole)
• Vascor®(bepridil)
• Propulsid®(cisapride)
• Có câu®(midazolam)
• Orap®(pimozide)
• Halcion®(triazolam)
• Thuốc điều trị lỗi (ví dụ: Wigraine®và Cafergot®)
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Thuốc sau đây nênkhông phảiđược dùng với efavirenz vì nó có thể mất tác dụng hoặc có 

thể làm tăng khả năng bị các tác dụng phụ do efavirenz:

• Vfend®(voriconazole). Có thể dùng một số liều voriconazole cùng lúc với một liều 

efavirenz thấp hơn, nhưng bạn phải kiểm tra với bác sĩ trước.

• St. John's wort (Hypericum perforatum)

Các loại thuốc sau có thể cần được thay thế bằng một loại thuốc khác khi dùng chung với 

efavirenz:

• Fortovase®, Invirase®(saquinavir)
• Biaxin®(clarithromycin)
• Carbatrol®, Tegretol®(carbamazepine)

• Sporanox®(itraconazole)

Các loại thuốc sau có thể yêu cầu thay đổi liều lượng của Efavirenz hoặc loại thuốc khác:

• Thuốc chẹn kênh canxi như Cardizem®hoặc Tiazac®(diltiazem), Covera HS®hoặc Isoptin SR®(
verapamil), và những loại khác.

• Thuốc giảm cholesterol Lipitor®(atorvastatin), PRAVACHOL®

(pravastatin) và Zocor®(simvastatin).
• Crixivan®(indinavir)
• Kaletra®(lopinavir / ritonavir)
• Methadone
• Mycobutin®(rifabutin)
• REYATAZ®(atazanavir sulfat). Nếu bạn đang dùng Efavirenz và REYATAZ, bạn cũng 

nên dùng Norvir®(ritonavir).
• Rifadin®(rifampin) hoặc thuốc chứa rifampin Rifamate®và Rifater®.
• Zoloft®(sertraline)

Đây không phải là tất cả các loại thuốc có thể gây ra vấn đề nếu bạn dùng efavirenz. Hãy chắc chắn 

nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc, vitamin, chất bổ sung hoặc chế phẩm thảo 

dược nào khác mà bạn đang sử dụng.
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Điều gì về mang thai và cho con bú (cho con bú)?

Phụ nữ dùng Lamivudine / Viên nén Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz không 

nên mang thai. Dị tật bẩm sinh nghiêm trọng đã được thấy ở con của động vật và phụ nữ được 

điều trị bằng efavirenz trong thời kỳ mang thai. Người ta không biết liệu efavirenz có gây ra 

những khuyết tật này hay không.Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn đang mang thai.

Cũng nên nói chuyện với bác sĩ nếu bạn muốn mang thai.

Phụ nữ không nên chỉ dựa vào biện pháp tránh thai dựa trên hormone, chẳng hạn như thuốc viên, thuốc tiêm, 

miếng dán hoặc que cấy, vì Viên nén Efavirenz có thể làm cho những biện pháp tránh thai này mất tác dụng. 

Phụ nữ phải sử dụng một hình thức co hàng rào đáng tin cậy, chẳng hạn như bao cao su hoặc màng ngăn, 

ngay cả khi họ cũng sử dụng các phương pháp ngừa thai khác.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo các bà mẹ nhiễm 

HIVkhông phảicho con bú vì họ có thể truyền HIV qua sữa của họ sang con. Do đó, 

không cho trẻ bú khi đang dùng Lamivudine / Zidovudine Tablets được đóng gói 

cùng với Efavirenz Tablets. Ngoài ra, efavirenz có thể đi qua sữa mẹ và gây hại 

nghiêm trọng cho em bé. Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn đang cho con bú. Bạn có 

thể phải ngừng cho con bú hoặc sử dụng một loại thuốc khác.

Thông tin chung

Không sử dụng những loại thuốc này cho tình trạng bệnh không được kê đơn. Không cho người 

khác dùng những loại thuốc này, ngay cả khi họ có cùng tình trạng với bạn. Nó có thể gây hại cho 

họ.

Thông tin Gói bệnh nhân này tóm tắt những thông tin quan trọng nhất về Viên nén 

Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên nén Efavirenz. Nếu bạn có câu hỏi 

hoặc thắc mắc, hoặc muốn biết thêm thông tin về Viên nén Lamivudine / Zidovudine được 

đóng gói cùng với Efavirenz, bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có thông tin kê đơn đầy đủ làm cơ 

sở cho tờ rơi này. Bạn có thể muốn đọc nó và thảo luận với bác sĩ của bạn hoặc chuyên gia 

chăm sóc sức khỏe khác. Hãy nhớ rằng không có bản tóm tắt bằng văn bản nào có thể thay 

thế việc thảo luận cẩn thận với bác sĩ của bạn.
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Những thành phần trong Viên nén Lamivudine / Zidovudine được đóng gói cùng với Viên 

nén Efavirenz là gì?

Thành phần hoạt tính:lamivudine, zidovudine và efavirenz.

Thành phần không hoạt động:

Viên nén lamivudine / zidovudine:Các thành phần không hoạt động trong viên nén 

lamivudine / zidovudine bao gồm cellulose vi tinh thể, natri tinh bột glycolat, povidon, silicon 

dioxide dạng keo, bột talc, magnesi stearat, màu trắng đục (Y-1-7000), nước tinh khiết và 

rượu isopropyl. Màu trắng đục chứa Hydroxy Propyl methylcellulose 2910 / Hypromellose 

5cP, Titanium dioxide, Polyethylene glycol 400 (Macrogol).

Viên nén Efavirenz:Các thành phần không hoạt động trong viên efavirenz bao gồm 

natri croscarmellose, hydroxypropyl cellulose, monohydrat lactose, magnesi stearat, 

xenluloza vi tinh thể và natri lauryl sulfat. Lớp phủ phim có chứa Opadry®Màu nâu. 

Opadry®Màu nâu chứa HPMC 2910 / Hypromellose, titanium dioxide, macrogol / PEG 

400, màu vàng oxit sắt, màu đỏ oxit sắt và màu đen oxit sắt.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với 

Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, Opp. IIMB

Đường Bannerghatta,

Bangalore-560076, Ấn Độ

Biaxin là thương hiệu của Abbott Laboratories. Diflucan là nhãn hiệu của Pfizer, Inc. 
Mycobutin là nhãn hiệu của Pharmacia & Upjohn Company. REYATAZ®là nhãn hiệu đã 
đăng ký của Công ty Bristol-Myers Squibb.
Các nhãn hiệu khác được liệt kê là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.
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