
IMPORMASYON NA NAGTATALAGA

Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg Mga Tablet na Co-Package

may Efavirenz 600 mg Tablets

RXlamang

MGA BABALA:

Ang ZIDOVUDINE AY INABANG SA HEMATOLOGIC TOXICITY KASAMA ANG 
NEUTROPENIA AT MATINDING ANEMIA, PARTIKULAR SA MGA PASYENTE NA MAY 
ADVANCED HIV DISEASE (Tingnan ang WARINIGS). ANG MATAGAL NA PAGGAMIT NG 
ZIDOVUDINE AY AY NAKAUGNAY SA SYMPTOMATIC MYOPATHY.

LACTIC ACIDOSIS AT MATINDING HEPATOMEGALY NA MAY STEATOSIS, KASAMA 
ANG MGA FATAL NA KASO, AY NAIULAT SA PAGGAMIT NG NUCLEOSIDE ANALOGUE 
LAMANG O KASAMA, KASAMA ANG LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE AT IBA PANG 
ANTIRETROVIRALS (SEE).

MATINDING PAGLALA NG HEPATITIS B AY NAIULAT SA MGA PASYENTE NA CO-
INFECTED NG HEPATITIS B VIRUS (HBV) AT HIV AT HINGPIT NA ANG LAMIVUDINE, 
NA ISANG COMPONENT NG LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE TABLETS. ANG HEPATIC 
FUNCTION AY DAPAT MASUSUNOD NA MAY CLINICAL AT LABORATORY FOLLOW-UP 
NG KAHIT ILANG BUWAN SA MGA PASYENTE NA NAGTITIWALA NG LAMIVUDINE/
ZIDOVUDINE TABLETS AT CO-INFECTED NG HIV AT HBV. KUNG ANGKOP, ANG 
PAGSIMULA NG ANTI-HEPATITIS B THERAPY ay MAAARING WARRANTED (TINGNAN 
ANG MGA BABALA).

PAGLALARAWAN

Lamivudine/Zidovudine Tablets:

Ang Lamivudine/zidovudine Tablets ay mga kumbinasyong tableta na naglalaman ng lamivudine at zidovudine. Ang 

Lamivudine at zidovudine ay mga sintetikong nucleoside analogue na may aktibidad laban sa HIV.

Ang lamivudine/zidovudine Tablets ay para sa oral administration. Ang bawat lamivudine/zidovudine Tablet ay 

naglalaman ng mga aktibong sangkap na 150 mg ng lamivudine, 300 mg ng zidovudine, at ang
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hindi aktibong sangkap microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, povidone, colloidal silicon 

dioxide, talc, magnesium stearate, kulay Opadry white (Y-1-7000), purified water at isopropyl alcohol. Ang 

Opadry white ay naglalaman ng Hydroxy Propyl Methylcellulose 2910/ Hypromellose 5cP, Titanium 

dioxide, Polyethylene glycol 400 (Macrogol).

Lamivudine:Ang kemikal na pangalan ng lamivudine ay (-)-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3- 

oxathiolan-5-yl]cytosine Ang Lamivudine ay ang (-)enantiomer ng isang dideoxy analogue ng cytidine. 

Ang Lamivudine ay tinukoy din bilang (-)2′,3′-dideoxy, 3′-thiacytidine. Mayroon itong molecular formula 

ng C8H11N3O3S at isang molekular na timbang na 229.26. Mayroon itong sumusunod na formula sa 

istruktura:

Ang Lamivudine ay isang puti hanggang puti na mala-kristal na solid na may solubility na humigit-kumulang 70 mg/mL sa 

tubig sa 20°C.

Zidovudine:Ang kemikal na pangalan ng zidovudine ay 3'-azido-3'-deoxythymidine. Ito ay may molecular formula ng C10

H13N5O4at isang molekular na timbang na 267.24. Mayroon itong sumusunod na formula sa istruktura:

Ang Zidovudine ay isang puti hanggang beige, walang amoy, mala-kristal na solid na may solubility na 20.1 mg/mL sa tubig sa 25°C.

Mga Tablet ng Efavirenz:

Ang Efavirenz ay isang human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) na partikular, non-nucleoside, reverse 

transcriptase inhibitor (NNRTI).
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Available ang Efavirenz bilang mga tablet na may film-coated para sa oral administration na naglalaman ng 600 

mg ng efavirenz at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: croscarmellose sodium, hydroxypropyl 

cellulose, lactose monohydrate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, at sodium lauryl sulfate. Ang 

film coating ay naglalaman ng Opadry®kayumanggi. Opadry®Ang kayumanggi ay naglalaman ng HPMC 2910/

Hypromellose, titanium dioxide, macrogol/PEG 400, iron oxide yellow, iron oxide red at iron oxide black.

Ang Efavirenz ay inilarawan sa kemikal bilang (S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4- 

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

Ang empirical formula nito ay C14H9ClF3HINDI2at ang structural formula nito ay:

Ang Efavirenz ay isang puti hanggang bahagyang pink na mala-kristal na pulbos na may molecular mass na 315.68. Ito 

ay halos hindi matutunaw sa tubig (<10 µg/mL).

MICROBIOLOGY:
Mekanismo ng Pagkilos:

Lamivudine:Ang Lamivudine ay isang sintetikong nucleoside analogue. Sa intracellularly, ang lamivudine ay 

phosphorylated sa aktibong 5-triphosphate metabolite nito, lamivudine triphosphate (3TC-TP). Ang pangunahing 

paraan ng pagkilos ng 3TC-TP ay ang pagsugpo sa HIV-1 reverse transcriptase (RT) sa pamamagitan ng DNA chain 

termination pagkatapos isama ang nucleoside analogue sa viral DNA. Ang 3TC-TP ay isang mahinang inhibitor ng 

cellular DNA polymerases α, β at γ.

Zidovudine:Ang Zidovudine ay isang sintetikong nucleoside analogue. Sa intracellularly, ang zidovudine ay 

phosphorylated sa aktibong 5′-triphosphate metabolite nito, zidovudine triphosphate (ZDV-TP). Ang 

pangunahing mode ng pagkilos ng ZDV-TP ay ang pagsugpo sa RT sa pamamagitan ng pagwawakas ng 

chain ng DNA pagkatapos ng pagsasama ng nucleotide analogue. Ang ZDV-TP ay isang mahinang inhibitor 

ng cellular DNA polymerase α at γ at naiulat na isinama sa DNA ng mga cell sa kultura. Efavirenz:Ang 

Efavirenz (EFV) ay isang non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) ng human immunodeficiency 

virus type 1 (HIV-1). Ang aktibidad ng EFV ay nakararami sa pamamagitan ng hindi mapagkumpitensya
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pagsugpo ng HIV-1 reverse transcriptase (RT). Ang HIV-2 RT at human cellular DNA polymerases α, β, γ, at δ 

ay hindi hinahadlangan ng EFV.

Antiviral na Aktibidad:

Lamivudine/Zidovudine:Sa HIV-1–infected MT-4 cells, ang lamivudine kasama ng zidovudine sa iba't ibang 

ratio ay may synergistic na antiretroviral na aktibidad.

Lamivudine:Ang antiviral na aktibidad ng lamivudine laban sa HIV-1 ay nasuri sa isang bilang ng mga linya ng cell 

(kabilang ang mga monocytes at sariwang human peripheral blood lymphocytes) gamit ang standard susceptibility 

assays. EC50ang mga halaga (50% epektibong konsentrasyon) ay nasa hanay na 0.003 hanggang 15 μM (1μM = 0.23 

mcg/mL). Ang HIV mula sa therapy-naive na mga paksa na walang mutasyon na nauugnay sa paglaban ay nagbigay 

ng median na EC50mga halaga ng 0.426 µM (saklaw: 0.200 hanggang 2.007 µM) mula sa Virco (n = 93 baseline 

sample mula sa COLA40263) at 2.35 µM (1.44 hanggang 4.08 µM) mula sa Monogram Biosciences (n = 1000 baseline 

sample mula sa ESS35). Ang EC50ang mga halaga ng lamivudine laban sa iba't ibang HIV-1 clades (AG) ay mula 0.001 

hanggang 0.120 µM, at laban sa HIV-2 isolates mula 0.003 hanggang 0.120 µM sa peripheral blood mononuclear 

cells. Binawasan ng Ribavirin (50μM) ang anti-HIV-1 na aktibidad ng lamivudine ng 3.5 tiklop sa mga selulang MT-4.

Zidovudine:Ang aktibidad ng antiviral ng zidovudine laban sa HIV-1 ay nasuri sa isang bilang ng mga linya ng 

cell (kabilang ang mga monocytes at sariwang mga lymphocyte ng dugo sa paligid ng tao). Ang EC50at EC90

Ang mga halaga para sa zidovudine ay 0.01 hanggang 0.49 µM (1 µM = 0.27 mcg/mL) at 0.1 hanggang 9 µM, 

ayon sa pagkakabanggit. Ang HIV mula sa therapy-naive na mga paksa na walang mutasyon na nauugnay sa 

paglaban ay nagbigay ng median na EC50mga halaga ng 0.011 µM (saklaw: 0.005 hanggang 0.110 µM) mula sa 

Virco (n = 93 baseline sample mula sa COLA40263) at 0.02 µM (0.01 hanggang 0.03 µM) mula sa Monogram 

Biosciences (n = 135 baseline na sample mula sa ESS35). Ang EC50ang mga halaga ng zidovudine laban sa iba't 

ibang HIV-1 clades (AG) ay mula 0.00018 hanggang 0.02 µM, at laban sa HIV-2 isolates mula 0.00049 hanggang 

0.004 µM. Sa mga pag-aaral ng kumbinasyon ng gamot sa cell culture, ang zidovudine ay nagpapakita ng 

synergistic na aktibidad kasama ang nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) na abacavir, didanosine, 

lamivudine, at zalcitabine; ang non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) delavirdine at 

nevirapine; at ang protease inhibitors (PIs) indinavir, nelfinavir, ritonavir, at saquinavir; at additive na aktibidad 

na may interferon alfa. Ang Ribavirin ay natagpuan na pumipigil sa phosphorylation ng zidovudine sa cell 

culture.

Efavirenz:Ang konsentrasyon ng EFV inhibitingsa vitropagtitiklop ng wild-type na laboratoryo na inangkop na mga 

strain at mga klinikal na paghihiwalay ng 90-95% (IC90-95) mula 1.7 hanggang 25 nM sa mga linya ng lymphoblast 

cell, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), at mga kultura ng macrophage/monocyte. EFV
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nagpakita ng aktibidad na antiviral laban sa karamihan ng mga non-clade B na isolate (mga subtype A, AE, 

AG, C, D, F, G, J, N), ngunit nabawasan ang aktibidad na antiviral laban sa mga virus ng pangkat O. Nagpakita 

ang EFV ng additive antiviral activity na walang cytotoxicity laban sa HIV-1 sa cell culture kapag pinagsama sa 

NNRTIs delavirdine (DLV) at nevirapine (NVP), NRTIs (abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine [LAM], 

stavudine, tenofovir, zalcitabine, zidovudine ZDV]), PIs (amprenavir, indinavir [IDV], lopinavir, nelfinavir, 

ritonavir, saquinavir), at ang fusion inhibitor na enfuvirtide. Nagpakita ang EFV ng additive sa antagonistic na 

antiviral na aktibidadsa vitrona may atazanavir. Ang EFV ay hindi antagonistic sa adefovir, na ginagamit para 

sa paggamot ng impeksyon sa hepatitis B virus, o ribavirin, na ginagamit kasama ng interferon para sa 

paggamot ng impeksyon sa hepatitis C virus.

Paglaban:
Ang Lamivudine/Zidovudine ay Pinangangasiwaan Bilang Mga Hiwalay na Pormulasyon:Sa mga pasyente na 

tumatanggap ng lamivudine monotherapy o kumbinasyon na therapy na may lamivudine plus zidovudine, ang mga HIV-1 

na isolate mula sa karamihan ng mga pasyente ay naging phenotypically at genotypically na lumalaban sa lamivudine sa 

loob ng 12 linggo. Sa ilang mga pasyente na may zidovudine-resistant virus sa baseline, ang phenotypic sensitivity sa 

zidovudine ay naibalik sa 12 linggo ng paggamot na may lamivudine at zidovudine. Ang kumbinasyon ng therapy na may 

lamivudine at zidovudine ay naantala ang paglitaw ng mga mutasyon na nagbibigay ng pagtutol sa zidovudine.

Ang mga strain ng HIV-1 na lumalaban sa parehong lamivudine at zidovudine ay nahiwalay sa mga pasyente 

pagkatapos ng matagal na lamivudine/zidovudine therapy. Ang dual resistance ay nangangailangan ng 

pagkakaroon ng maraming mutasyon, ang pinakamahalaga ay maaaring G333E. Ang saklaw ng dual resistance at 

ang tagal ng kumbinasyong therapy na kinakailangan bago mangyari ang dual resistance ay hindi alam.

Lamivudine:Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na lumalaban sa Lamivudine ay napili sa cell culture at nakuhang 

muli mula sa mga pasyente na ginagamot ng lamivudine o lamivudine plus zidovudine. Ang pagsusuri ng 

genotypic ng mga lumalaban na isolates na pinili sa mga kultura ng cell at nakuhang muli mula sa mga 

pasyente na ginagamot ng lamivudine ay nagpakita na ang paglaban ay dahil sa isang tiyak na pagpapalit ng 

amino acid sa HIV-1 reverse transcriptase sa codon 184 na binabago ang methionine sa alinman sa isoleucine o 

valine (M184V/ ako).

Ang mga mutasyon sa HBV polymerase YMDD motif ay nauugnay sa pinababang pagkamaramdamin ng HBV 

sa lamivudine sa cell culture. Sa mga pag-aaral ng mga pasyenteng hindi nahawaan ng HIV na may talamak na 

hepatitis B, ang mga HBV isolates na may mga mutasyon ng YMDD ay nakita sa ilang mga pasyente na 

tumatanggap ng lamivudine araw-araw sa loob ng 6 na buwan o higit pa, at nauugnay sa ebidensya ng
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nabawasan ang tugon sa paggamot; ang mga katulad na HBV mutants ay naiulat sa mga pasyente na 

nahawaan ng HIV na nakatanggap ng mga antiretroviral regimen na naglalaman ng lamivudine sa 

pagkakaroon ng kasabay na impeksyon sa hepatitis B virus (tingnan angMGA PAG-IINGAT).

Zidovudine:Ang mga paghihiwalay ng HIV na may pinababang pagkamaramdamin sa zidovudine ay napili sa cell 

culture at nakuhang muli mula sa mga pasyente na ginagamot ng zidovudine. Ang mga pagsusuri sa genotypic ng mga 

isolates na pinili sa mga kultura ng cell at nakuhang muli mula sa mga pasyente na ginagamot sa zidovudine ay 

nagpakita ng mga mutasyon sa HIV-1 RT gene na nagreresulta sa 6 na pagpapalit ng amino acid (M41L, D67N, K70R, 

L210W, T215Y o F, at K219Q) na nagbibigay ng zidovudine paglaban. Sa pangkalahatan, ang mas mataas na antas ng 

paglaban ay nauugnay sa mas malaking bilang ng mga mutasyon.

Efavirenz:Nahihiwalay ang HIV-1 na may pinababang pagkamaramdamin sa EFV (>380-tiklop na pagtaas sa IC90

halaga) mabilis na lumitaw sa ilalimsa vitropagpili. Ang genotypic na katangian ng mga virus na ito ay natukoy 

ang mga mutasyon na nagreresulta sa mga solong amino acid na pagpapalit L100I o V179D, dobleng 

pagpapalit ng L100I/V108I, at triple na pagpapalit L100I/V179D/ Y181C sa RT.

Mga klinikal na paghihiwalay na may pinababang pagkamaramdaminsa vitrosa EFV ay nakuha. Ang isa o higit 

pang mga pagpapalit ng RT sa mga posisyon ng amino acid 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225, at 227 ay 

naobserbahan sa mga pasyente na nabigo sa paggamot sa EFV kasama ng IDV, o kasama ang ZDV plus LAM. 

Ang mutation K103N ay ang pinakamadalas na naobserbahan. Ang pangmatagalang pagsubaybay sa paglaban 

(average na 52 linggo, saklaw na 4-106 na linggo) ay nagsuri ng 28 na tumutugmang baseline at virologic failure 

isolates. Animnapu't isang porsyento (17/28) ng mga failure isolate na ito ay nagpababa ng EFV susceptibilitysa 

vitrona may median na 88-tiklop na pagbabago sa EFV susceptibility (IC50halaga) mula sa sanggunian. Ang 

pinakamadalas na mutation ng NNRTI na nabubuo sa mga pasyenteng ito ay K103N (54%). Kasama sa iba pang 

mga mutasyon ng NNRTI na nabuo ang L100I (7%), K101E/Q/R (14%), V108I (11%), G190S/T/A (7%), P225H (18%), 

at M230I/L (11). %).

CROSS-RESISTANCE: Ang cross-resistance ay naobserbahan sa mga NRTI. Lamivudine/Zidovudine:Ang cross-

resistance sa pagitan ng lamivudine at zidovudine ay hindi naiulat. Sa ilang mga pasyente na ginagamot sa 

lamivudine lamang o sa kumbinasyon ng zidovudine, ang mga isolates ay lumitaw na may mutation sa codon 

184, na nagbibigay ng pagtutol sa lamivudine. Ang cross-resistance sa abacavir, didanosine, tenofovir, at 

zalcitabine ay naobserbahan sa ilang mga pasyente na nag-iingat ng lamivudine-resistant HIV-1 na mga isolate. 

Sa ilang mga pasyente na ginagamot ng zidovudine plus didanosine o zalcitabine, ang mga isolates na 

lumalaban sa maraming gamot, kabilang ang lamivudine, ay lumitaw (tingnan sa ilalim ng Zidovudine sa ibaba).
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Lamivudine:Tingnan ang Lamivudine Plus Zidovudine (sa itaas).

Zidovudine:Sa isang pag-aaral ng 167 na mga pasyenteng nahawaan ng HIV, ang mga isolates (n = 2) na may 

multi-drug resistance sa didanosine, lamivudine, stavudine, zalcitabine, at zidovudine ay nakuhang muli mula sa 

mga pasyenteng ginagamot sa loob ng ≥1 taon na may zidovudine plus didanosine o zidovudine plus 

zalcitabine. Ang pattern ng mga mutation na nauugnay sa paglaban na may mga naturang kumbinasyon na 

mga therapy ay naiiba (A62V, V75I, F77L, F116Y, Q151M) mula sa pattern na may zidovudine monotherapy, na 

ang Q151M mutation ay pinakakaraniwang nauugnay sa multi-drug resistance. Ang mutation sa codon 151 

kasabay ng mga mutasyon sa 62, 75, 77, at 116 ay nagreresulta sa isang virus na may pinababang 

pagkamaramdamin sa didanosine, lamivudine, stavudine, zalcitabine, at zidovudine. Ang thymidine analogue 

mutations (TAMs) ay pinipili ng zidovudine at nagbibigay ng cross-resistance sa abacavir, didanosine, stavudine, 

tenofovir,

Efavirenz:Ang cross-resistance sa mga NNRTI ay naobserbahan. Ang mga klinikal na paghihiwalay na 

dating nailalarawan bilang lumalaban sa EFV ay lumalaban din sa phenotypicallysa vitrosa DLV at NVP 

kumpara sa baseline. DLV-at/o NVP-resistant clinical viral isolates na may NNRTI resistanceassociated 

substitutions (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, G190X, P225H, F227L, o M230L) ay 

nagpakita ng nabawasan na susceptibility.sa vitro. Higit sa 90% ng NRTI-resistant clinical isolate na 

nasuboksa vitronapanatili ang pagkamaramdamin sa EFV. CLINICAL PHARMACOLOGY

PHARMACOKINETICS SA MGA MATANDA:

Lamivudine/Zidovudine Tablet:Strides Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg Ang mga tablet na 

naglalaman ng lamivudine 150 mg at zidovudine 300 mg ay bioequivalent sa Combivir®mga tablet na 

naglalaman ng lamivudine 150 mg / zidovudine 300 mg (ginawa ng GlaxoSmithKline, Research Triangle 

Park, NC 27709. USA) kapag pinangangasiwaan sa isang fasted state.

Efavirenz Tablet:Strides co-packaged efavirenz tablet na naglalaman ng 600 mg ng efavirenz ay 

bioequivalent sa Sustiva®Tablet na naglalaman ng 600 mg ng Efavirenz (ginawa ng Bristol-Myers Squibb 

Company, Princeton, NJ 08543 USA), sa ilalim ng kondisyon ng pag-aayuno.

Lamivudine:Ang mga pharmacokinetic na katangian ng lamivudine sa mga pasyenteng nag-aayuno ay buod sa Talahanayan 1. 

Kasunod ng oral administration, ang lamivudine ay mabilis na nasisipsip at malawak na ipinamamahagi. Ang pagbubuklod sa 

protina ng plasma ay mababa. Humigit-kumulang 70% ng isang intravenous na dosis ng lamivudine ay nakuhang muli bilang 

hindi nagbabagong gamot sa ihi. Ang metabolismo ng lamivudine ay isang menor de edad na ruta ng pag-aalis. Sa mga tao, ang 

tanging kilalang metabolite ay ang trans-sulfoxide metabolite
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(humigit-kumulang 5% ng isang oral na dosis pagkatapos ng 12 oras). Ang mga serum na konsentrasyon ng metabolite na ito ay 

hindi pa natutukoy.

Zidovudine:Ang mga pharmacokinetic na katangian ng zidovudine sa mga pasyenteng nag-aayuno ay buod sa 

Talahanayan 1. Kasunod ng oral administration, ang zidovudine ay mabilis na nasisipsip at malawak na 

ipinamamahagi. Ang pagbubuklod sa protina ng plasma ay mababa. Ang Zidovudine ay inalis lalo na sa 

pamamagitan ng hepatic metabolism. Ang pangunahing metabolite ng zidovudine ay 3′-azido-3′-deoxy-5′-O-β-

Dglucopyranuronosylthymidine (GZDV). Ang GZDV area under the curve (AUC) ay humigit-kumulang 3-tiklop na 

mas malaki kaysa sa zidovudine AUC. Ang pagbawi ng ihi ng zidovudine at GZDV ay nagkakahalaga ng 14% at 

74% ng dosis kasunod ng oral administration, ayon sa pagkakabanggit. Ang pangalawang metabolite, 3′-

amino-3′-deoxythymidine (AMT), ay nakilala sa plasma. Ang AMT AUC ay isang ikalimang bahagi ng zidovudine 

AUC.

Talahanayan 1: Mga Parameter ng Pharmacokinetic* para sa Lamivudine at Zidovudine sa Mga Matanda

Parameter Lamivudine Zidovudine

Oral bioavailability (%) 
Maliwanag na dami ng
pamamahagi (L/kg)
Plasma protein binding (%) 
CSF: plasma ratio†

Systemic clearance
(L/hr/kg)
Renal clearance (L/hr/kg) 
Elimination half-life (hr) ||

86 ± 16 n = 12 64 ± 10 n = 5

1.3 ± 0.4
<36
0.12 [0.04 hanggang 
0.47] 0.33 ± 0.06

n = 20 1.6 ± 0.6
<38
0.60 [0.04 hanggang 
2.62] 1.6 ± 0.6

n = 8

n= 38‡

n = 20
n = 39§

n = 6

0.22 ± 0.06
5 hanggang 7

n = 20 0.34 ± 0.05
0.5 hanggang 3

n = 9

* Ang data ay ipinakita bilang mean ± standard deviation maliban kung nabanggit. 
†Median [saklaw].
‡ Mga bata.
§ Matatanda.

|| Tinatayang saklaw.

Efavirenz:

Pagsipsip at bioavailability:
Ang pinakamataas na konsentrasyon ng efavirenz sa plasma na 1.6-9.1 µM ay nakamit sa loob ng 5 oras kasunod ng mga solong oral na 

dosis na 100 mg hanggang 1600 mg na ibinibigay sa mga hindi nahawaang boluntaryo. Mga pagtaas na nauugnay sa dosis sa Cmaxat AUC 

ay nakita para sa mga dosis hanggang sa 1600 mg; ang mga pagtaas ay mas mababa kaysa sa proporsyonal na nagmumungkahi ng pinaliit 

na pagsipsip sa mas mataas na dosis.
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Sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV sa steady state, ang ibig sabihin ay Cmax, ibig sabihin Cmin, at ang ibig sabihin ng 

AUC ay proporsyonal sa dosis kasunod ng 200-mg, 400-mg, at 600-mg araw-araw na dosis. Ang time-to-peak na 

konsentrasyon ng plasma ay humigit-kumulang 3-5 na oras at ang steady-state na konsentrasyon ng plasma ay naabot 

sa 6-10 araw. Sa 35 mga pasyente na tumatanggap ng efavirenz 600 mg isang beses araw-araw, steady-state Cmaxay 

12.9 ± 3.7 µM (mean ± SD), steady-state Cminay 5.6 ± 3.2 µM, at ang AUC ay 184 ± 73 µM•h. Pamamahagi:Ang Efavirenz 

ay lubos na nakagapos (humigit-kumulang 99.5-99.75%) sa mga protina ng plasma ng tao, higit sa lahat ang albumin. Sa 

mga pasyenteng nahawaan ng HIV-1 (n=9) na tumanggap ng efavirenz 200 hanggang 600 mg isang beses araw-araw 

nang hindi bababa sa isang buwan, ang mga konsentrasyon ng cerebrospinal fluid ay mula 0.26 hanggang 1.19% (mean 

0.69%) ng katumbas na konsentrasyon sa plasma. Ang proporsyon na ito ay humigit-kumulang 3-tiklop na mas mataas 

kaysa sa non-protein-bound (libre) na bahagi ng efavirenz sa plasma.

Metabolismo:Pag-aaral sa mga tao atsa vitroAng mga pag-aaral na gumagamit ng microsome sa atay ng tao ay 

nagpakita na ang efavirenz ay pangunahing na-metabolize ng cytochrome P450 system sa hydroxylated metabolites na 

may kasunod na glucuronidation ng mga hydroxylated metabolites na ito. Ang mga metabolite na ito ay mahalagang 

hindi aktibo laban sa HIV-1. Angsa vitroIminumungkahi ng mga pag-aaral na ang CYP3A4 at CYP2B6 ay ang mga 

pangunahing isozymes na responsable para sa metabolismo ng efavirenz.

Ang Efavirenz ay ipinakita upang mag-udyok ng P450 enzymes, na nagreresulta sa induction ng sarili nitong 

metabolismo. Maramihang mga dosis ng 200-400 mg bawat araw sa loob ng 10 araw ay nagresulta sa mas mababa 

kaysa sa hinulaang lawak ng akumulasyon (22-42% na mas mababa) at isang mas maikling terminal half-life na 40-55 na 

oras (single dose half-life 52-76 na oras ).

Pag-aalis:Ang Efavirenz ay may terminal na kalahating buhay na 52-76 na oras pagkatapos ng mga solong dosis at 

40-55 na oras pagkatapos ng maraming dosis. Ang isang isang buwang pag-aaral ng mass balance/excretion ay 

isinagawa gamit ang 400 mg bawat araw na may a14C-label na dosis na ibinibigay sa Araw 8. Humigit-kumulang 14-34% 

ng radiolabel ang nakuhang muli sa ihi at 16-61% ang nakuha sa dumi. Halos lahat ng paglabas sa ihi ng radiolabeled 

na gamot ay nasa anyo ng mga metabolite.

Ang Efavirenz ang nagbilang para sa karamihan ng kabuuang radyaktibidad na sinusukat sa mga dumi.

Epekto ng Pagkain sa Pagsipsip ng Lamivudine/Zidovudine Co-Packaged na may Efavirenz Tablets:Ang 

epekto ng pagkain ay hindi nasuri para sa lamivudine/zidovudine tablets na kasama ng efavirenz tablets. 

Samakatuwid, ang mga lamivudine/zidovudine na tablet na kasama ng efavirenz na mga tablet ay dapat inumin 

sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno.

Epekto ng Pagkain sa Pagsipsip ng Efavirenz:Ang pangangasiwa ng isang solong 600-mg efavirenz (Sustiva) na may mataas 

na taba/mataas na caloric na pagkain (humigit-kumulang 1000 kcal, 500-600 kcal mula sa taba) ay nauugnay sa isang 28% na 

pagtaas sa average na AUC∞ng efavirenz at isang 79% na pagtaas sa mean Cmaxng efavirenz
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kaugnay sa mga pagkakalantad na nakamit sa ilalim ng mga kundisyon ng pag-aayuno. (TingnanDOSAGE AT 

ADMINISTRASYONatPAG-Iingat: Impormasyon para sa mga Pasyente.)

Mga Pharmacokinetics sa Espesyal na 

Populasyon na Paghina ng Bato:

Ang Lamivudine/zidovudine tablets na kasama ng efavirenz tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga 

pasyenteng may kapansanan sa renal function (creatinine clearance <50 mL/min) dahil ang lamivudine/

zidovudine Tablets ay nangangailangan ng pagsasaayos ng dosis sa pagkakaroon ng renal insufficiency. 

(tingnan ang MGA PAG-Iingat at DOSAGE at ADMINISTRASYON).

Hepatic Impairment:

Maaaring kailanganin ang pagbawas sa pang-araw-araw na dosis ng zidovudine sa mga pasyente na may banayad hanggang 

katamtamang kapansanan sa hepatic function o liver cirrhosis. Ang mga Lamivudine/zidovudine na tablet na kasama ng efavirenz 

ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyente na may kapansanan sa paggana ng hepatic dahil hindi posible ang mga 

pagsasaayos ng dosis.

Efavirenz:: Ang mga pharmacokinetics ng efavirenz ay hindi sapat na pinag-aralan sa mga pasyente na may 

kapansanan sa hepatic (tingnan angMGA PAG-IINGAT). Kasarian

Lamivudine at zidovudine: Ang isang pharmacokinetic na pag-aaral sa malusog na lalaki (n = 12) at babae (n = 12) na 

mga paksa ay nagpakita ng walang pagkakaiba sa kasarian sa zidovudine exposure (AUC∞) o lamivudine AUC∞

normalize para sa timbang ng katawan

Efavirenz:Ang mga pharmacokinetics ng efavirenz sa mga pasyente ay mukhang magkapareho sa pagitan ng mga lalaki at 

babae.

Lahi
Lamivudine:Walang makabuluhang pagkakaiba sa lahi sa lamivudine pharmacokinetics. Zidovudine:Ang mga 

pharmacokinetics ng zidovudine na may paggalang sa lahi ay hindi pa natutukoy. Efavirenz:Ang mga 

pharmacokinetics ng efavirenz ay lumilitaw na magkapareho sa mga pangkat ng lahi na pinag-aralan.

Mga Pasyenteng Pediatric

Ang Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg Tablet na kasama ng Efavirenz 600 mg na kumbinasyon ng mga 

tablet ay hindi dapat gamitin sa mga paksang <12 taong gulang at sa mga tumitimbang ng <40kg. Mga 

Pasyenteng Geriatric
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Ang Lamivudine 150 mg/Zidovudine 300 mg Mga tablet na kasama ng Efavirenz 600 mg na kumbinasyon ng mga tablet 

ay hindi pa pinag-aralan sa mga pasyenteng higit sa 65 taong gulang (tingnan angMGA PAG-IINGAT). Pagbubuntis:

Tingnan moMGA PAG-IINGAT

Lamivudine at efavirenz:Walang available na data.

Zidovudine:Ang mga pharmacokinetics ng Zidovudine ay pinag-aralan sa isang Phase 1 na pag-aaral ng 8 kababaihan 

sa huling trimester ng pagbubuntis. Sa pag-unlad ng pagbubuntis, walang ebidensya ng akumulasyon ng droga. Ang 

mga pharmacokinetics ng zidovudine ay katulad ng sa hindi buntis na matatanda. Alinsunod sa passive transmission ng 

gamot sa buong inunan, ang mga konsentrasyon ng zidovudine sa neonatal plasma sa kapanganakan ay mahalagang 

katumbas ng nasa maternal plasma sa paghahatid. Bagama't limitado ang data, ang methadone maintenance therapy 

sa 5 buntis na kababaihan ay hindi lumilitaw na nagbabago sa zidovudine pharmacokinetics. Sa isang hindi buntis na 

populasyon ng may sapat na gulang, ang isang potensyal para sa pakikipag-ugnayan ay natukoy (tingnan ang CLINICAL 

PHARMACOLOGY: Drug Interactions). Efavirenz:Tingnan moMGA BABALA: Reproductive Risk Potensyal na mga 

nanay na nagpapasuso:Tingnan moPAG-Iingat: Mga Inang Nag-aalaga

Lamivudine:Ang mga sample ng gatas ng ina na nakuha mula sa 20 ina na tumatanggap ng Lamivudine monotherapy (300 mg 

dalawang beses araw-araw) o kumbinasyon ng therapy (150 mg lamivudine dalawang beses araw-araw at 300 mg zidovudine 

dalawang beses araw-araw) ay may nasusukat na konsentrasyon ng lamivudine.

Zidovudine:Pagkatapos ng pangangasiwa ng isang solong dosis ng 200 mg zidovudine sa 13 kababaihang nahawaan ng 

HIV, ang ibig sabihin ng konsentrasyon ng zidovudine ay katulad sa gatas ng tao at serum.

Efavirenz:Tingnan moPAG-Iingat: Mga Inang Nag-aalaga

Interaksyon sa droga: (Tingnan dinMGA PAG-Iingat: Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga) Lamivudine/zidovudine:

Walang mga klinikal na makabuluhang pagbabago sa lamivudine o zidovudine pharmacokinetics na naobserbahan sa 

12 asymptomatic HIV-infected na mga pasyenteng nasa hustong gulang na binigyan ng isang solong dosis ng 

zidovudine (200 mg) kasama ng maraming dosis ng lamivudine (300 mg q 12 oras).
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Talahanayan 2. Epekto ng Mga Coadministered na Gamot sa Lamivudine at Zidovudine 

AUC* Tandaan: ANG ROUTINE DOSE MODIFICATION NG LAMIVUDINE AT ZIDOVUDINE AY 

HINDI WARRANTED WITH COADMINISTRATION NG MGA SUMUSUNOD NA DROGA.

Mga Gamot na Maaaring Magpabago sa Konsentrasyon ng Dugo ng Lamivudine

Konsentrasyon
ng

Coadministrated
Gamot

Lamivudine
Mga konsentrasyonPinagsamang Gamot

at Dosis Lamivudine
Dosis

n

AUC
Pagkakaiba-iba

Nelfinavir
750 mg q 8 oras x 7 hanggang 10 

araw

95% CI:
1% hanggang 20%

solong 150 mg 11 ↑AUC
10% ↔

Trimethoprim 160 mg/
Sulfamethoxazole 800
mg araw-araw x 5 araw

solong 300 mg 14 ↑AUC
43%

90% CI
32% hanggang

55%

: ↔

Mga Gamot na Maaaring Magpabago ng Zidovudine sa mga Konsentrasyon ng Dugo

Konsentrasyon
ng

Coadministrated
Gamot

Pinagsamang Gamot
at Dosis

Zidovudine
Mga konsentrasyon

Zidovudine
Dosis

n

Atovaquone
750 mg q 12 oras
kasama ang pagkain

Saklaw
23% hanggang

78%†
200 mg q 8 oras 14 ↑AUC

31% ↔
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Fluconazole
400 mg araw-araw

95% CI:
54% hanggang 98%

200 mg q 8 oras 12 ↑AUC
74%

Hindi Iniulat

Saklaw
16% hanggang

64%†
Methadone
30 hanggang 90 mg araw-araw

200 mg q 4 na oras 9 ↑AUC
43% ↔

Nelfinavir
750 mg q 8 oras x 7 hanggang 10 

araw

↓AUC
35%

Saklaw
28% hanggang 41%

solong 200 mg 11 ↔

Saklaw
100% sa
170%†

Probenecid
500 mg q 6 oras x 2 araw

2 mg/kg q 8 oras
x 3 araw

3 ↑AUC
106%

Hindi nasuri

Ritonavir
300 mg q 6 na oras x 4 na araw

200 mg q 8 oras
x 4 na araw

9 ↓AUC
25%

95% CI:
15% hanggang 34%

↔

Valproic acid
250 mg o 500 mg q 8 oras x 4 
na araw

Saklaw
64% sa
130%†

100 mg q 8 oras
x 4 na araw

6 ↑AUC
80% Hindi nasuri

↑=Taasan;↓=Bumaba;↔=walang makabuluhang pagbabago;

AUC = lugar sa ilalim ng konsentrasyon kumpara sa curve ng oras; CI = agwat ng kumpiyansa.

* Ang talahanayang ito ay hindi lahat kasama. 

†Tinantyang saklaw ng porsyentong pagkakaiba.

Ribavirin:Ang in vitro data ay nagpapahiwatig na ang ribavirin ay binabawasan ang phosphorylation ng lamivudine, 

stavudine, at zidovudine. Gayunpaman, walang pharmacokinetic (hal., plasma concentrations o intracellular 

triphosphorylated active metabolite concentrations) o pharmacodynamic (hal. pagkawala ng HIV/HCV virologic 

suppression) na naobserbahan kapag ang ribavirin at lamivudine (n = 18), stavudine (n = 10), o Ang zidovudine (n = 6) ay 

pinagsama-samang pinangangasiwaan bilang bahagi ng isang multi-drug regimen sa HIV/HCV co-infected na pasyente 

(tingnan ang MGA BABALA).

Efavirenz:

Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (tingnan din ang MGA KONTRAINDIKASYON at PAG-Iingat: Mga Pakikipag-ugnayan sa 

Droga)

Ipinakita na ang Efavirenzsa vivoupang maging sanhi ng hepatic enzyme induction, kaya tumataas ang 

biotransformation ng ilang mga gamot na na-metabolize ng CYP3A4.Sa vitroIpinakita ng mga pag-aaral na pinipigilan 

ng efavirenz ang P450 isozymes 2C9, 2C19, at 3A4 na may Kimga halaga (8.5-17 µM) sa hanay ng mga naobserbahang 

konsentrasyon ng efavirenz sa plasma. Sasa vitropag-aaral, ang efavirenz ay hindi humadlang sa CYP2E1 at humadlang 

sa CYP2D6 at CYP1A2 (Kimga halagang 82-160 µM) lamang sa mga konsentrasyon na mas mataas sa mga nakamit sa 

klinikal. Ang mga epekto sa aktibidad ng CYP3A4 ay inaasahang magkapareho sa pagitan ng 200-mg, 400-mg, at 600-

mg na dosis ng efavirenz. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng efavirenz sa mga gamot na pangunahing na-

metabolize ng 2C9, 2C19, at 3A4 isozymes ay maaaring magresulta sa pagbabago ng plasma.
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mga konsentrasyon ng co-administered na gamot. Ang mga gamot na nag-uudyok sa aktibidad ng CYP3A4 ay 

inaasahang tataas ang clearance ng efavirenz na nagreresulta sa pagbaba ng mga konsentrasyon sa plasma.

Ang mga pag-aaral sa interaksyon ng droga ay isinagawa kasama ng efavirenz at iba pang mga gamot na malamang na 

magkakasamang pangangasiwa o mga gamot na karaniwang ginagamit bilang probes para sa interaksyon ng pharmacokinetic. 

Ang mga epekto ng coadministration ng efavirenz sa AUC at Cmaxay buod sa Talahanayan 2 (epekto ng efavirenz sa ibang mga 

gamot) at Talahanayan 3 (epekto ng ibang mga gamot sa efavirenz). Para sa impormasyon tungkol sa mga klinikal na 

rekomendasyon tingnanMGA PAG-Iingat: Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga.

Talahanayan 3: Epekto ng Efavirenz sa Coadministered Drug Plasma Cmax, AUC, at Cmin

Manhid
eh ng

Ang paksa

ts

Pinagsamang Gamot
(ibig sabihin % pagbabago)

AUC
(90% CI)

Coadministrated
Gamot

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90% CI) (90%CI)

Atazanavir 400 mg qd na may
isang magaan na pagkain

d 1-20

600 mg qd
na may ilaw
pagkain d 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 mg qd
d 1-6, pagkatapos

300 mg qd
d 7-20 kasama ang

ritonavir
100 mg qd at
isang magaan na pagkain

600 mg qd 2
h pagkatapos

atazanavir
at
ritonavir
d 7-20

13 ↑ 14%a ↑ 39%a

(2-88%)
↑ 48%a

(24-76%)(↓ 17-↑
58%)

Indinavir 1000 mg q8h x
10 araw

600 mg x
10 araw

20

Pagkatapos ng umaga

dosis
↔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%)
↔

Pagkatapos ng hapon

dosis
↔b

Pagkatapos ng gabi

dosis
↓ 29%b

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

q12h x 9 na araw
600 mg x

9 na araw

11,7c

Nelfinavir 750 mg q8h x
7 araw

600 mg x
7 araw

10 ↑ 21%
(10-33%)
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Talahanayan 3: Epekto ng Efavirenz sa Coadministered Drug Plasma Cmax, AUC, at Cmin

Manhid
eh ng

Ang paksa

ts

Pinagsamang Gamot
(ibig sabihin % pagbabago)

AUC
(90% CI)

Coadministrated
Gamot

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90% CI) (90%CI)

Metabolite
AG-1402

Ritonavir

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 mg q12h x
8 araw

600 mg x
10 araw

11

Pagkatapos ng dosis ng AM ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86%) e

Pagkatapos ng dosis ng PM ↑ 24%
(3-50%)e

Saquinavir
SGCf

1200 mg q8h x
10 araw

600 mg x
10 araw

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)e

↑ 265%
(37-873%)

↔

Lamivudine 150 mg q12h x
14 na araw

600 mg x
14 na araw

9

Tenofovirg 300 mg qd 600 mg x
14 na araw

29

9

↔ ↔

Zidovudine 300 mg q12h x
14 na araw

600 mg x
14 na araw

↔ ↔ ↑ 225%
(43-640%)

NAAzithromycin 600 mg solong
dosis

400 mg x
7 araw

14 ↑ 22%
(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69%)
↔

↔

Clarithromycin 500 mg q12h x
7 araw

400 mg x
7 araw

11 ↓ 39%
(30-46%)

↑ 34%
(18-53%)

↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

14-OH metabolite

Fluconazole 200 mg x
7 araw

400 mg x
7 araw

10

18Itraconazole 200 mg q12h x
28 araw

600 mg x
14 na araw

↓ 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

Hydroxyitraconazole
e

Rifabutin 300 mg qd x
14 na araw

600 mg x
14 na araw

9

Voriconazole 400 mg po q12h
x 1 araw pagkatapos

200 mg po
q12h x 8 araw

400 mg x
9 na araw

NA

300 mg po q
12h araw 2 -7

300 mg x 7
mga araw

↓36%i

(21 – 49%)
↓55%i

(45-62%) NA
400 mg po q12h

araw 2-7
300 mg x 7

mga araw
↑23%

(↓1-↑53%)
↓ 14%

(1-26%)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13%)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

NA

Atorvastatin 10 mg qd x
4 na araw

600 mg x
15 araw

14 ↓ 69%
(49-81%)

↓ 48%Kabuuang aktibo
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Talahanayan 3: Epekto ng Efavirenz sa Coadministered Drug Plasma Cmax, AUC, at Cmin

Manhid
eh ng

Ang paksa

ts

Pinagsamang Gamot
(ibig sabihin % pagbabago)

AUC
(90% CI)

Coadministrated
Gamot

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90% CI)

(2-26%)
(90%CI)
(23-64%)(kabilang ang

metabolites)
(21-41%)

Pravastatin 40 mg qd x
4 na araw

600 mg x
15 araw

13 ↓ 32% ↓ 44%
(26-57%)

↓ 19%
(0-35%)(↓ 59-↑

12%)
Simvastatin 40 mg qd x

4 na araw

600 mg x
15 araw

14 ↓ 72%
(63-79%)

↓ 68%
(55-78%)

↓ 68%
(62-73%)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

NAjKabuuang aktibo

(kabilang ang

metabolites)

Carbamazepine 200 mg qd x
3 araw, 200 mg
bid x 3 araw,
pagkatapos ay 400 mg

qd x 29 araw

600 mg x
14 na araw

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

Metabolite ng epoxide ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30-↑ 7%)

NACetirizine 10 mg solong
dosis

600 mg x
10 araw

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

Diltiazem 240 mg x
21 araw

600 mg x
14 na araw

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-monodesmethyl
diltiazem

Ethinyl estradiol 50 µg solong
dosis

400 mg x
10 araw

13

Lorazepam 2 mg solong
dosis

600 mg x
10 araw

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

NA

Methadone Matatag

pagpapanatili
35-100 mg
araw-araw

600 mg x
14-21 araw

11 ↓ 52%
(33-66%)

NA

Paroxetine 20 mg qd x
14 na araw

600 mg x
14 na araw

16 ↔ ↔ ↔

Sertraline 50 mg qd x
14 na araw

600 mg x
14 na araw

13 ↓ 29%
(15-40%)

↓ 39%
(27-50%)

↓ 46%
(31-58%)

↑ Nagsasaad ng pagtaas ↓ Nagsasaad ng pagbaba ↔ Nagsasaad ng walang pagbabago o isang average na pagtaas o pagbaba ng <10%.
a
b
c
d

Kumpara sa atazanavir 400 mg qd lamang. Ang dosis ng 
paghahambing ng indinavir ay 800 mg q8h x 10 araw.
Parallel-group na disenyo; n para sa efavirenz + lopinavir/ritonavir, n para sa lopinavir/ritonavir lamang. Ang mga halaga ay para sa 
lopinavir; ang mga pharmacokinetics ng ritonavir 100 mg q12h ay hindi naaapektuhan ng kasabay na efavirenz.

95% CI.
Malambot na Gelatin Capsule.

Tenofovir disoproxil fumarate. Hindi 
available ang 90% CI.

e
f
g
h
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Talahanayan 3: Epekto ng Efavirenz sa Coadministered Drug Plasma Cmax, AUC, at Cmin

Manhid
eh ng

Ang paksa

ts

Pinagsamang Gamot
(ibig sabihin % pagbabago)

AUC
(90% CI)

Coadministrated
Gamot

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90% CI) (90%CI)

ikaugnay sa steady-state na pangangasiwa ng voriconazole (400 mg para sa 1 araw, pagkatapos ay 200 mg po q12h sa loob ng 2 araw).
jHindi available dahil sa hindi sapat na data. NA = 
hindi magagamit.

Talahanayan 4: Epekto ng Coadministered Drug sa Efavirenz Plasma Cmax, AUC, at Cmin

Numbe
r ng

Paksa
s

Efavirenz
(ibig sabihin % pagbabago)

Coadministrate
d Droga

Efavirenz
Dosis

Cmax AUC
(90% CI)

Cmin
Dosis (90% CI)

↔
(90%CI)

↔Indinavir 800 mg q8h
x 14 na araw

400/100 mg
q12h x
9 na araw

200 mg x
14 na araw

600 mg x
9 na araw

11

11,12a

↔

Lopinavir/
ritonavir

↔ ↓ 16%
(↓ 38-↑
15%)

↓ 16%
(↓ 42-↑
20%)

Nelfinavir 750 mg q8h
x 7 araw

600 mg x
7 araw

10 ↓ 12%
(↓ 32-↑ 13%)b

↓ 12%
(↓ 35-↑
18%)b

↓ 21%
(↓ 53-↑
33%)

Ritonavir 500 mg
q12h x
8 araw

1200 mg
q8h x
10 araw

300 mg qd

600 mg x
10 araw

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)b

Saquinavir
SGCc

600 mg x
10 araw

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)b

Tenofovird

Azithromycin

Clarithromycin

600 mg x
14 na araw

400 mg x
7 araw

400 mg x
7 araw

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 mg
solong dosis

500 mg
q12h x
7 araw

200 mg x
7 araw

200 mg
q12h x 14
mga araw

300 mg qd x
14 na araw

600 mg x
7 araw

↔ ↔

↑ 11%
(3-19%)

↔ ↔

Fluconazole

Itraconazole

400 mg x
7 araw

600 mg x
28 araw

10

16

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

Rifabutin

Rifampin

600 mg x
14 na araw

600 mg x
7 araw

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36%)
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Talahanayan 4: Epekto ng Coadministered Drug sa Efavirenz Plasma Cmax, AUC, at Cmin

Numbe
r ng

Paksa
s

Efavirenz
(ibig sabihin % pagbabago)

AUC
(90% CI)

Coadministrate
d Droga

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90% CI)

↑ 38%e

(90%CI)
NAVoriconazole 400 mg po

q12h x 1
araw noon
200 mg po
q12h x
8 araw

400 mg x
9 na araw

NA ↑ 44%e

↓14%f

(7-21%)
↔ f

300 mg po
q12h araw
2-7

300 mg x 7
mga araw

NA

↔ f
↑17%f

(6-29%)
400 mg po

q12h araw
2-7

10 mg qd x
4 na araw

40 mg qd x
4 na araw

40 mg qd x
4 na araw

300 mg x 7
mga araw

NA

Atorvastatin 600 mg x
15 araw

600 mg x
15 araw

600 mg x
15 araw

14

11

14

↔ ↔ ↔

Pravastatin ↔ ↔ ↔

Simvastatin ↓ 12%
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25-↑ 3%)

aluminyo
haydroksayd
400 mg
magnesiyo
haydroksayd
400 mg, dagdag pa

simethicone
40 mg

Carbamazepine

30 ML
solong dosis

400 mg
walang asawa

dosis

17 ↔ ↔ NA

200 mg qd x
3 araw,
200 mg na bid
x 3 araw,
pagkatapos

400 mg qd
x 15 araw

10 mg solong
dosis

240 mg x
14 na araw

50 µg solong
dosis

40 mg solong
dosis

600 mg x
35 araw

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

Cetirizine 600 mg x
10 araw

600 mg x
28 araw

400 mg x
10 araw

400 mg
walang asawa

dosis
600 mg x

14 na araw

600 mg x
14 na araw

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Diltiazem ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26%)

↔Ethinyl estradiol

Famotidine ↔ ↔ NA

Paroxetine 20 mg qd x
14 na araw

50 mg qd x
14 na araw

12

13

↔ ↔ ↔

Sertraline ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ Nagsasaad ng pagtaas
<10%.
Parallel-group na disenyo; n para sa efavirenz + lopinavir/ritonavir, n para sa efavirenz lamang.

↓ Nagsasaad ng pagbaba ↔ Nagsasaad ng walang pagbabago o isang average na pagtaas o pagbaba ng

a
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Talahanayan 4: Epekto ng Coadministered Drug sa Efavirenz Plasma Cmax, AUC, at Cmin

Numbe
r ng

Paksa
s

Efavirenz
(ibig sabihin % pagbabago)

AUC
(90% CI)

Coadministrate
d Droga

Efavirenz
Dosis

Cmax Cmin
Dosis (90% CI) (90%CI)

b
c
d
e

95% CI.
Malambot na Gelatin Capsule.

Tenofovir disoproxil fumarate. Hindi 
available ang 90% CI.

fMay kaugnayan sa steady-state na pangangasiwa ng efavirenz (600 mg isang beses araw-araw sa loob ng 9 na araw). 

NA = hindi magagamit.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang Lamivudine/zidovudine Tablet na kasama ng Efavirenz Tablet ay ipinahiwatig para sa mga pasyente na higit sa 12 

taong gulang at sa mga tumitimbang ng ≥40kg para sa paggamot ng impeksyon sa HIV. MGA KONTRAINDIKASYON

Lamivudine/zidovudineAng mga tablet na kasama ng efavirenz ay kontraindikado sa mga pasyente na 

dati nang nagpakita ng makabuluhang klinikal na hypersensitivity sa alinman sa mga bahagi ng 

produkto.

Efavirenzhindi dapat pangasiwaan kasabay ng astemizole, bepridil, cisapride, midazolam, pimozide, triazolam, o ergot 

derivatives dahil ang kompetisyon para sa CYP3A4 ng efavirenz ay maaaring magresulta sa pagsugpo sa metabolismo 

ng mga gamot na ito at lumikha ng potensyal para sa malubha at/o nagbabanta sa buhay na mga salungat na 

kaganapan. (hal., cardiac arrhythmias, matagal na sedation, o respiratory depression). Ang Efavirenz ay hindi dapat 

ibigay kasabay ng mga karaniwang dosis ng voriconazole dahil ang efavirenz ay makabuluhang binabawasan ang mga 

konsentrasyon ng voriconazole sa plasma (tingnan ang MGA INTERAKSYON SA DROGA, Talahanayan 2 at 3; MGA 

PAG-Iingat: Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga, Talahanayan 5).

MGA BABALA

Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets ay kasama ng Efavirenz Tabletshindi dapat ibigay kasabay ng iba pang 

mga pormulasyon na naglalaman ng alinman sa tatlong gamot na ito. Ang kumpletong impormasyon sa 

pagrereseta para sa lahat ng mga ahente na isinasaalang-alang para sa paggamit sa kumbinasyon ng 

Lamivudine/Zidovudine Tablets co-packaged sa Efavirenz Tablets ay dapat na konsultahin bago ang 

kumbinasyon therapy na may lamivudine/zidovudine at efavirenz tablets ay sinimulan. Lamivudine/Zidovudine 

Tablets:

Tinanggal:.

Tinanggal:Ang mga naayos na dosis ng 
voriconazole at efavirenz ay maaaring 
ibigay nang sabay.

Tinanggal: ;at DOSAGE AT 
ADMINISTRASYON: Dosis
Pagsasaayos

Pagpigil sa utak ng buto:Ang Lamivudine/zidovudine ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente 

na may bone marrow suppression na pinatunayan ng bilang ng granulocyte <1,000 cells/mm3o hemoglobin 

<9.5 g/dL (tingnan ang MASAMANG REAKSIYON). Ang madalas na mga bilang ng dugo ay mahigpit na 

inirerekomenda sa mga pasyente na may advanced na sakit sa HIV na ginagamot sa lamivudine/zidovudine
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Mga tableta. Para sa mga indibidwal na nahawaan ng HIV at mga pasyenteng may asymptomatic o maagang sakit sa HIV, inirerekomenda 

ang mga pana-panahong bilang ng dugo.

Lactic Acidosis/Malubhang Hepatomegaly na may Steatosis:Ang lactic acidosis at malubhang hepatomegaly na may 

steatosis, kabilang ang mga nakamamatay na kaso, ay naiulat sa paggamit ng mga nucleoside analogues nang nag-iisa 

o pinagsama, kabilang ang lamivudine, zidovudine, at iba pang mga antiretroviral. Karamihan sa mga kasong ito ay sa 

mga kababaihan. Ang labis na katabaan at matagal na pagkakalantad sa nucleoside ay maaaring mga kadahilanan ng 

panganib. Ang partikular na pag-iingat ay dapat gawin kapag nagbibigay ng kumbinasyon ng lamivudine at zidovudine 

sa sinumang pasyente na may kilalang mga kadahilanan ng panganib para sa sakit sa atay; gayunpaman, ang mga kaso 

ay naiulat din sa mga pasyente na walang kilalang mga kadahilanan ng panganib. Ang paggamot na may lamivudine/

zidovudine Tablet ay dapat na suspindihin sa sinumang pasyente na bumuo ng mga klinikal o laboratoryo na 

natuklasan na nagmumungkahi ng lactic acidosis o binibigkas na hepatotoxicity (na maaaring kabilang ang 

hepatomegaly at steatosis kahit na walang markang pagtaas ng transaminase).

Myopathy:Ang myopathy at myositis na may mga pathological na pagbabago, katulad ng ginawa ng sakit na 

HIV, ay nauugnay sa matagal na paggamit ng zidovudine, at samakatuwid ay maaaring mangyari sa therapy na 

may lamivudine/zidovudine tablets.

Mga Exacerbations ng Hepatitis pagkatapos ng paggamot:Sa mga klinikal na pagsubok sa mga pasyenteng hindi nahawaan ng 

HIV na ginagamot ng lamivudine para sa talamak na hepatitis B, ang klinikal at laboratoryo na ebidensya ng mga exacerbations ng 

hepatitis ay naganap pagkatapos ng pagtigil ng lamivudine. Ang mga exacerbations na ito ay na-detect lalo na sa pamamagitan ng 

serum ALT elevation bilang karagdagan sa muling paglitaw ng hepatitis B viral DNA (HBV DNA). Bagama't lumilitaw na ang 

karamihan sa mga kaganapan ay self-limited, ang mga pagkamatay ay naiulat sa ilang mga kaso. Ang mga katulad na kaganapan 

ay naiulat mula sa karanasan sa post-marketing pagkatapos ng mga pagbabago mula sa mga regimen ng paggamot sa HIV na 

naglalaman ng lamivudine patungo sa mga regimen na hindi naglalaman ng lamivudine sa mga pasyenteng nahawaan ng 

parehong HIV at HBV. Ang sanhi ng kaugnayan sa paghinto ng paggamot sa lamivudine ay hindi alam. Ang mga pasyente ay dapat 

na maingat na subaybayan sa parehong klinikal at laboratoryo na follow-up nang hindi bababa sa ilang buwan pagkatapos ihinto 

ang paggamot. Walang sapat na katibayan upang matukoy kung binago ng muling pagsisimula ng lamivudine ang kurso ng mga 

paglala ng hepatitis pagkatapos ng paggamot.

Gamitin kasama ng Interferon - at Ribavirin-Based Regimens:Sa vitroAng mga pag-aaral ay nagpakita na ang 

ribavirin ay maaaring mabawasan ang phosphorylation ng pyrimidine nucleoside analogues tulad ng lamivudine at 

zidovudine. Bagama't walang katibayan ng isang pharmacokinetic o pharmacodynamic na pakikipag-ugnayan (hal., 

pagkawala ng HIV/HCV virologic suppression) ang nakita kapag ang ribavirin ay sabay na pinangangasiwaan ng 

lamivudine/zidovudine tablets sa HIV/HCV co-infected na mga pasyente (tingnan ang MGA PAG-Iingat: Gamot
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Mga interaksyon), hepatic decompensation (may nakamamatay) ay naganap sa HIV/HCV co-infected na mga pasyente 

na tumatanggap ng kumbinasyong antiretroviral therapy para sa HIV at interferon alfa na mayroon o walang ribavirin. 

Ang mga pasyente na tumatanggap ng interferon alfa na mayroon o walang ribavirin at Lamivudine//Zidovudine ay 

dapat na masusing subaybayan para sa mga toxicity na nauugnay sa paggamot, lalo na ang hepatic decompensation, 

neutropenia, at anemia. Ang paghinto ng lamivudine/zidovudine tablets ay dapat ituring na medikal na naaangkop. Ang 

pagbabawas o paghinto ng dosis ng interferon alfa, ribavirin, o pareho ay dapat ding isaalang-alang kung ang 

lumalalang mga klinikal na toxicity ay naobserbahan, kabilang ang hepatic decompensation (hal., Childs Pugh >6) 

(tingnan ang kumpletong impormasyon sa pagrereseta para sa interferon at ribavirin).

Efavirenz:

ALERTO: Alamin ang tungkol sa mga gamot na HINDI dapat inumin kasama ng efavirenz. Ang pahayag na 

ito ay kasama rin sa mga label ng bote ng produkto. (TingnanMGA KONTRAINDIKASYONat MGA PAG-Iingat: 

Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga.)

Ang Efavirenz ay hindi dapat gamitin bilang nag-iisang ahente upang gamutin ang impeksyon sa HIV-1 o idagdag bilang 

nag-iisang ahente sa isang bagsak na regimen. Tulad ng lahat ng iba pang non-nucleoside reverse transcriptase 

inhibitors, ang lumalaban na virus ay mabilis na lumalabas kapag ang efavirenz ay pinangangasiwaan bilang 

monotherapy. Ang pagpili ng mga bagong antiretroviral agent na gagamitin kasama ng efavirenz ay dapat isaalang-

alang ang potensyal para sa viral cross-resistance.

Mga Sintomas ng Psychiatric:Ang malubhang psychiatric adverse experience ay naiulat sa mga pasyenteng ginagamot sa efavirenz. Sa kinokontrol na mga pagsubok 

sa 1008 mga pasyente na ginagamot sa mga regimen na naglalaman ng efavirenz para sa isang average na 2.1 taon at 635 mga pasyente na ginagamot sa control 

regimen para sa isang average na 1.5 taon, ang dalas ng mga partikular na seryosong psychiatric na kaganapan sa mga pasyente na nakatanggap ng efavirenz o 

control regimen, ayon sa pagkakabanggit, ay : matinding depresyon (2.4%, 0.9%), ideya ng pagpapakamatay (0.7%, 0.3%), hindi nakamamatay na mga pagtatangka sa 

pagpapakamatay (0.5%, 0), agresibong pag-uugali (0.4%, 0.5%), mga paranoid na reaksyon (0.4%, 0.3%) , at manic reactions (0.2%, 0.3%). Kapag ang mga sintomas ng 

psychiatric na katulad ng nabanggit sa itaas ay pinagsama at nasuri bilang isang grupo sa isang multifactorial analysis ng data mula sa Study 006, Ang paggamot na 

may efavirenz ay nauugnay sa pagtaas ng paglitaw ng mga piling sintomas ng saykayatriko na ito. Ang iba pang mga salik na nauugnay sa pagtaas ng paglitaw ng mga 

sintomas ng psychiatric na ito ay ang kasaysayan ng paggamit ng iniksyon na droga, kasaysayan ng psychiatric, at pagtanggap ng psychiatric na gamot sa pagpasok ng 

pag-aaral; ang mga katulad na asosasyon ay naobserbahan sa parehong efavirenz at control na mga grupo ng paggamot. Sa Pag-aaral 006, ang pagsisimula ng mga 

bagong seryosong sintomas ng psychiatric ay naganap sa buong pag-aaral para sa parehong mga pasyenteng ginagamot sa efavirenz at ginagamot sa kontrol. Isang 

porsyento ng Sa Pag-aaral 006, ang pagsisimula ng mga bagong seryosong sintomas ng psychiatric ay naganap sa buong pag-aaral para sa parehong mga pasyenteng 

ginagamot sa efavirenz at ginagamot sa kontrol. Isang porsyento ng Sa Pag-aaral 006, ang pagsisimula ng mga bagong seryosong sintomas ng psychiatric ay naganap 

sa buong pag-aaral para sa parehong mga pasyenteng ginagamot sa efavirenz at ginagamot sa kontrol. Isang porsyento ng
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Ang mga pasyenteng ginagamot sa efavirenz ay itinigil o naantala ang paggagamot dahil sa isa o higit pa sa mga piling sintomas 

ng psychiatric na ito. Nagkaroon din ng mga paminsan-minsang ulat sa postmarketing ng kamatayan sa pamamagitan ng 

pagpapatiwakal, maling akala, at mala-psychosis na pag-uugali, bagama't ang isang sanhi na kaugnayan sa paggamit ng 

efavirenz ay hindi matukoy mula sa mga ulat na ito. Ang mga pasyente na may malubhang psychiatric adverse na karanasan ay 

dapat humingi ng agarang medikal na pagsusuri upang masuri ang posibilidad na ang mga sintomas ay maaaring nauugnay sa 

paggamit ng efavirenz, at kung gayon, upang matukoy kung ang mga panganib ng patuloy na therapy ay mas malaki kaysa sa 

mga benepisyo (tingnan angMGA MASAMANG REAKSIYON).

Sintomas ng sistema ng nerbiyos:Limampu't tatlong porsyento ng mga pasyente na tumatanggap ng 

efavirenz sa mga kinokontrol na pagsubok ay nag-ulat ng mga sintomas ng central nervous system 

kumpara sa 25% ng mga pasyente na tumatanggap ng mga control regimen. Kasama sa mga sintomas 

na ito, ngunit hindi limitado sa, pagkahilo (28.1%), insomnia (16.3%), may kapansanan sa konsentrasyon 

(8.3%), antok (7.0%), abnormal na panaginip (6.2%), at mga guni-guni (1.2%). Ang mga sintomas na ito ay 

malala sa 2.0% ng mga pasyente, at 2.1% ng mga pasyente ay hindi na nagpatuloy ng therapy bilang 

resulta. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang nagsisimula sa una o ikalawang araw ng therapy at sa 

pangkalahatan ay nalulutas pagkatapos ng unang 2-4 na linggo ng therapy. Pagkatapos ng 4 na linggo 

ng therapy, ang paglaganap ng mga sintomas ng nervous system na hindi bababa sa katamtamang 

kalubhaan ay mula 5% hanggang 9% sa mga pasyente na ginagamot sa mga regimen na naglalaman ng 

efavirenz at mula 3% hanggang 5% sa mga pasyente na ginagamot sa isang control regimen.MGA 

BABALA: Mga Sintomas ng Psychiatric). Ang dosing sa oras ng pagtulog ay maaaring mapabuti ang 

pagpapaubaya ng mga sintomas ng nervous system na ito (tingnanMGA MASAMANG REAKSIYONat 

DOSAGE AT ADMINISTRASYON).

Pagsusuri ng pangmatagalang data mula sa Pag-aaral 006 (median follow-up 180 linggo, 102 linggo, at 76 linggo para 

sa mga pasyenteng ginagamot ng efavirenz + zidovudine + lamivudine, efavirenz + indinavir, at indinavir + zidovudine + 

lamivudine, ayon sa pagkakabanggit) ay nagpakita na, higit pa Sa 24 na linggo ng therapy, ang mga insidente ng 

bagong-simulang mga sintomas ng nervous system sa mga pasyenteng ginagamot ng efavirenz ay karaniwang katulad 

ng mga nasa control arm na naglalaman ng indinavir.

Ang mga pasyente na tumatanggap ng efavirenz ay dapat na alertuhan sa potensyal para sa mga additive na epekto ng central 

nervous system kapag ang efavirenz ay ginagamit kasabay ng alkohol o mga psychoactive na gamot.

Ang mga pasyente na nakakaranas ng mga sintomas ng central nervous system tulad ng pagkahilo, pagkasira ng konsentrasyon, 

at/o pag-aantok ay dapat na umiwas sa mga potensyal na mapanganib na gawain tulad ng pagmamaneho o pagpapatakbo ng 

makinarya.
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Interaksyon sa droga:Kasabay na paggamit ng efavirenz at St. John's wort (Hypericum perforatum) o St. John's wort-

containing na mga produkto ay hindi inirerekomenda. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng mga non-nucleoside 

reverse transciptase inhibitors (NNRTIs), kabilang ang efavirenz, na may St. John's wort ay inaasahan na makabuluhang 

bawasan ang mga konsentrasyon ng NNRTI at maaaring magresulta sa mga suboptimal na antas ng efavirenz at 

humantong sa pagkawala ng virologic response at posibleng pagtutol sa efavirenz o sa efavirenz. klase ng mga NNRTI.

Potensyal na Panganib sa Reproductive: Kategorya ng Pagbubuntis D.Maaaring magdulot ng pinsala sa 

fetus ang Efavirenz kapag ibinibigay sa unang tatlong buwan sa isang buntis. Dapat na iwasan ang pagbubuntis 

sa mga babaeng tumatanggap ng efavirenz. Dapat palaging gamitin ang barrier contraception kasama ng iba 

pang paraan ng contraceptive (hal., oral o iba pang hormonal contraceptive). Ang mga babaeng may potensyal 

na manganak ay dapat sumailalim sa pagsusuri sa pagbubuntis bago simulan ang efavirenz. Kung ang gamot 

na ito ay ginagamit sa unang trimester ng pagbubuntis, o kung ang pasyente ay nabuntis habang umiinom ng 

gamot na ito, dapat ipaalam sa pasyente ang potensyal na pinsala sa fetus.

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Ang Efavirenz ay dapat gamitin sa 

panahon ng pagbubuntis lamang kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib 

sa fetus, tulad ng sa mga buntis na kababaihan na walang iba pang mga opsyon sa paggamot. Noong Hulyo 2005, ang 

Antiretroviral Pregnancy Registry ay nakatanggap ng mga inaasahang ulat ng 282 na pagbubuntis na nalantad sa mga 

regimen na naglalaman ng efavirenz, halos lahat ay mga exposure sa unang tatlong buwan (277 na pagbubuntis). Ang 

mga depekto sa panganganak ay naganap sa 5 sa 288 na live na panganganak (first-trimester exposure) at 1 sa 14 na 

live birth (second/thirdtrimester exposure). Wala sa mga inaasahang iniulat na mga depekto ang mga depekto sa neural 

tube. Gayunpaman, mayroong apat na retrospective na ulat ng mga natuklasan na pare-pareho sa mga depekto sa 

neural tube, kabilang ang meningomyelocele. Ang lahat ng mga ina ay nalantad sa mga regimen na naglalaman ng 

efavirenz sa unang trimester. Bagaman ang isang sanhi ng kaugnayan ng mga kaganapang ito sa paggamit ng 

efavirenz ay hindi naitatag, ang mga katulad na depekto ay naobserbahan sa mga preclinical na pag-aaral ng efavirenz.

Ang mga malformation ay naobserbahan sa 3 sa 20 fetus/sanggol mula sa efavirenz-treated cynomolgus monkeys 

(kumpara sa 0 sa 20 concomitant controls) sa isang developmental toxicity study. Ang mga buntis na unggoy ay iniinom 

sa buong pagbubuntis (postcoital days 20-150) na may efavirenz na 60 mg/kg araw-araw, isang dosis na nagresulta sa 

mga konsentrasyon ng gamot sa plasma na katulad ng sa mga tao na binigyan ng 600 mg/araw ng efavirenz. Ang 

anencephaly at unilateral anophthalmia ay na-obserbahan sa isang fetus, microophthalmia ay na-obserbahan sa isa 

pang fetus, at cleft palate ay na-obserbahan sa isang ikatlong fetus. Ang Efavirenz ay tumatawid sa inunan sa mga 

cynomolgus na unggoy at gumagawa ng mga konsentrasyon sa dugo ng pangsanggol
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katulad ng mga konsentrasyon sa dugo ng ina. Ang Efavirenz ay ipinakita na tumatawid sa inunan sa mga daga at kuneho at 

gumagawa ng mga konsentrasyon ng efavirenz sa dugo ng pangsanggol na katulad ng mga konsentrasyon ng ina. Ang isang 

pagtaas sa mga resorption ng pangsanggol ay naobserbahan sa mga daga sa mga dosis ng efavirenz na nagdulot ng 

pinakamataas na konsentrasyon sa plasma at mga halaga ng AUC sa mga babaeng daga na katumbas o mas mababa kaysa sa 

nakamit sa mga tao na binigyan ng 600 mg isang beses araw-araw ng efavirenz. Ang Efavirenz ay hindi gumawa ng reproductive 

toxicities kapag ibinigay sa mga buntis na kuneho sa mga dosis na nagbunga ng pinakamataas na konsentrasyon sa plasma na 

katulad ng at mga halaga ng AUC na humigit-kumulang kalahati ng mga nakamit sa mga tao na binigyan ng 600 mg isang beses 

araw-araw ng efavirenz.

MGA PAG-IINGAT

Heneral

Ang tagal ng klinikal na benepisyo mula sa antiretroviral therapy ay maaaring limitado. Ang mga pasyenteng tumatanggap ng 

antiretroviral therapy ay maaaring patuloy na magkaroon ng mga oportunistikong impeksiyon at iba pang komplikasyon ng 

impeksyon sa HIV, at samakatuwid ay dapat manatili sa ilalim ng malapit na klinikal na obserbasyon ng mga manggagamot na 

nakaranas sa paggamot ng mga pasyenteng may kaugnay na mga sakit sa HIV.

Lamivudine/Zidovudine Tablet:

Mga pasyenteng may HIV at Hepatitis B Virus Co-infection:Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng 

lamivudine ay hindi naitatag para sa paggamot ng talamak na hepatitis B sa mga pasyente na may dalawang 

beses na nahawaan ng HIV at HBV. Sa mga pasyenteng hindi nahawaan ng HIV na ginagamot ng lamivudine 

para sa talamak na hepatitis B, ang paglitaw ng HBV na lumalaban sa lamivudine ay nakita at naiugnay sa 

pinaliit na tugon sa paggamot. Ang paglitaw ng mga variant ng hepatitis B virus na nauugnay sa paglaban sa 

lamivudine ay naiulat din sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na nakatanggap ng mga antiretroviral regimen 

na naglalaman ng lamivudine sa pagkakaroon ng kasabay na impeksyon sa hepatitis B virus. Ang mga paglala 

ng hepatitis pagkatapos ng paggamot ay naiulat din (tingnanMGA BABALA).

Lamivudine/Zidovudine Tablet Co-packaged na may Efavirenz:

Muling pamamahagi ng taba:Ang muling pamimigay/pag-iipon ng taba sa katawan kabilang ang central 

obesity, dorsocervical fat enlargement (buffalo hump), peripheral wasting, facial wasting, breast enlargement, 

at "cushingoid appearance" ay naobserbahan sa mga pasyenteng tumatanggap ng antiretroviral therapy. Ang 

mekanismo at pangmatagalang kahihinatnan ng mga kaganapang ito ay kasalukuyang hindi alam. Ang isang 

sanhi na relasyon ay hindi naitatag.
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Immune Reconstitution Syndrome: Ang immune reconstitution syndrome ay naiulat sa mga pasyente na 

ginagamot sa kumbinasyon ng antiretroviral therapy, kabilang ang lamivudine, zidovudine at efavirenz. Sa 

paunang yugto ng kumbinasyong antiretroviral na paggamot, ang mga pasyente na ang immune system ay 

tumutugon ay maaaring magkaroon ng nagpapasiklab na tugon sa mga tamad o natitirang oportunistikong 

impeksyon (tulad ngMycobacterium aviumimpeksyon, cytomegalovirus,Pneumocystis jiroveciipneumonia (PCP), 

o tuberculosis), na maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri at paggamot.

Ang Lamivudine/Zidovudine Tablet na may kasamang Efavirenz tablets ay hindi inirerekomenda para sa 

mga pasyente na may kapansanan sa paggana ng bato o para sa mga pasyente na may kapansanan sa 

paggana ng hepatic (tingnan ang MGA BABALA; CLINICAL PHARMACOLOGY,Pharmacokinetics sa Espesyal 

na Populasyon:Pagkasira ng bato; DOSAGE AT ADMINISTRASYON, Pagsasaayos ng dosis).

Efavirenz Tablet:

Heneral

Pantal sa Balat:Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok, 26% (266/1008) ng mga pasyenteng 

ginagamot ng 600 mg efavirenz ang nakaranas ng bagong pantal sa balat kumpara sa 17% (111/635) ng 

mga pasyenteng ginagamot sa mga control group. Ang pantal na nauugnay sa blistering, moist 

desquamation, o ulceration ay naganap sa 0.9% (9/1008) ng mga pasyente na ginagamot sa efavirenz. 

Ang saklaw ng Grade 4 na pantal (hal., erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome) sa mga 

pasyente na ginagamot ng efavirenz sa lahat ng pag-aaral at pinalawak na pag-access ay 0.1%. Ang 

median na oras ng pagsisimula ng pantal sa mga matatanda ay 11 araw at ang median na tagal, 16 na 

araw. Ang rate ng paghinto para sa pantal sa mga klinikal na pagsubok ay 1.7% (17/1008). Dapat na 

ihinto ang Efavirenz sa mga pasyente na nagkakaroon ng matinding pantal na nauugnay sa blistering, 

desquamation, pagkakasangkot sa mucosal, o lagnat.

Ang pantal ay naiulat sa 26 sa 57 pediatric na pasyente (46%) na ginagamot ng efavirenz capsules. Isang pediatric na 

pasyente ang nakaranas ng Grade 3 rash (confluent rash na may lagnat), at dalawang pasyente ang nagkaroon ng 

Grade 4 rash (erythema multiforme). Ang median na oras sa pagsisimula ng pantal sa mga pasyenteng pediatric ay 8 

araw. Ang prophylaxis na may naaangkop na antihistamines bago simulan ang therapy na may efavirenz sa mga 

pediatric na pasyente ay dapat isaalang-alang (tingnan angMGA MASAMANG REAKSIYON).

Mga Enzyme sa Atay:Sa mga pasyente na may kilala o pinaghihinalaang kasaysayan ng impeksyon sa hepatitis B o C at sa mga 

pasyente na ginagamot sa iba pang mga gamot na nauugnay sa toxicity sa atay, inirerekomenda ang pagsubaybay sa mga 

enzyme sa atay. Sa mga pasyente na may patuloy na pagtaas ng serum transaminase sa higit sa lima
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beses sa itaas na limitasyon ng normal na saklaw, ang benepisyo ng patuloy na therapy na may efavirenz ay kailangang 

timbangin laban sa hindi kilalang mga panganib ng makabuluhang toxicity sa atay (tingnan angMGA MASAMANG 

REAKSIYON: Mga Abnormalidad sa Laboratory).

Dahil sa malawak na cytochrome P450-mediated metabolism ng efavirenz at limitadong klinikal na 

karanasan sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic, dapat mag-ingat sa pagbibigay ng efavirenz 

sa mga pasyenteng ito.

Mga kombulsyon:Ang mga kombulsyon ay madalang na naobserbahan sa mga pasyenteng tumatanggap ng efavirenz, sa 

pangkalahatan sa pagkakaroon ng kilalang medikal na kasaysayan ng mga seizure. Ang mga pasyente na tumatanggap ng 

magkakasabay na mga anticonvulsant na gamot na pangunahing na-metabolize ng atay, tulad ng phenytoin at phenobarbital, ay 

maaaring mangailangan ng pana-panahong pagsubaybay sa mga antas ng plasma (tingnan angMGA PAG-Iingat: Mga 

Pakikipag-ugnayan sa Droga). Ang pag-iingat ay dapat gawin sa sinumang pasyente na may kasaysayan ng mga seizure.

Toxicology ng hayop:Ang nonsustained convulsions ay naobserbahan sa 6 sa 20 unggoy na tumatanggap ng efavirenz sa mga 

dosis na nagbubunga ng mga halaga ng plasma AUC na 4- hanggang 13-tiklop na mas mataas kaysa sa mga tao na binigyan ng 

inirekumendang dosis.

Cholesterol:Ang pagsubaybay sa kolesterol at triglyceride ay dapat isaalang-alang sa mga pasyente na ginagamot sa 

efavirenz (tingnan ang MGA MASAMANG REAKSIYON).

Impormasyon para sa mga Pasyente

Ang Lamivudine/zidovudine Tablets at co-packaged na may efavirenz Tablets ay hindi gamot para sa HIV infection at 

ang mga pasyente ay maaaring patuloy na makaranas ng mga sakit na nauugnay sa HIV infection, kabilang ang mga 

oportunistikong impeksyon at samakatuwid ay dapat manatili sa ilalim ng malapit na klinikal na pagmamasid ng mga 

doktor na nakaranas sa paggamot ng mga pasyente na may Mga sakit na nauugnay sa HIV.

Dapat ipaalam sa mga pasyente ang kahalagahan ng pag-inom ng lamivudine/zidovudine Tablets na may kasamang 

efavirenz tablet sa regular na iskedyul ng dosing at upang maiwasan ang mga nawawalang dosis. Ang mga pasyente ay 

dapat na payuhan na ang paggamit ng kumbinasyon ng lamivudine, zidovudine, at efavirenz ay hindi naipakita upang 

mabawasan ang panganib ng paghahatid ng HIV sa iba sa pamamagitan ng pakikipagtalik o kontaminasyon sa dugo.

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang muling pamimigay o akumulasyon ng taba sa katawan ay maaaring mangyari sa mga 

pasyenteng tumatanggap ng antiretroviral therapy at na ang sanhi at pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga kondisyong 

ito ay hindi alam sa ngayon.

Lamivudine:Ang mga pasyenteng co-infected ng HIV at HBV ay dapat ipaalam na ang pagkasira ng sakit sa atay 

ay nangyari sa ilang mga kaso kapag ang paggamot na may lamivudine ay itinigil. Dapat payuhan ang mga 

pasyente na talakayin ang anumang pagbabago sa regimen sa kanilang manggagamot.
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Zidovudine:Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang mga pangunahing nakakalason na nauugnay sa zidovudine ay 

neutropenia at/o anemia. Dapat sabihin sa kanila ang labis na kahalagahan ng pagsunod sa kanilang mga bilang ng 

dugo habang nasa therapy, lalo na para sa mga pasyenteng may advanced na sakit sa HIV. Efavirenz:Ang isang 

pahayag sa mga pasyente at tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay kasama sa mga label ng bote ng 

produkto:ALERTO: Alamin ang tungkol sa mga gamot na HINDI dapat inumin kasama ng efavirenz.Available ang 

Patient Package Insert (PPI) para sa efavirenz para sa impormasyon ng pasyente.

Dapat payuhan ang mga pasyente na uminom ng efavirenz araw-araw ayon sa inireseta. Dapat palaging gamitin ang Efavirenz 

kasama ng iba pang mga antiretroviral na gamot. Ang mga pasyente ay dapat payuhan na uminom ng efavirenz nang walang 

laman ang tiyan, mas mabuti sa oras ng pagtulog. Ang pag-inom ng efavirenz kasama ng pagkain ay nagpapataas ng mga 

konsentrasyon ng efavirenz at maaaring tumaas ang dalas ng mga masamang kaganapan. Ang dosing sa oras ng pagtulog ay 

maaaring mapabuti ang tolerability ng mga sintomas ng nervous system (tingnanMGA MASAMANG REAKSIYONat DOSAGE AT 

ADMINISTRASYON). Ang mga pasyente ay dapat manatili sa ilalim ng pangangalaga ng isang manggagamot habang umiinom 

ng efavirenz.

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang mga sintomas ng central nervous system kabilang ang pagkahilo, hindi pagkakatulog, 

kapansanan sa konsentrasyon, pag-aantok, at abnormal na mga panaginip ay karaniwang naiulat sa mga unang linggo ng 

therapy na may efavirenz. Ang dosing sa oras ng pagtulog ay maaaring mapabuti ang tolerability ng mga sintomas na ito, at ang 

mga sintomas na ito ay malamang na bumuti sa patuloy na therapy. Dapat alertuhan ang mga pasyente sa potensyal para sa 

mga additive na epekto ng central nervous system kapag ang efavirenz ay ginagamit kasabay ng alkohol o mga psychoactive na 

gamot. Dapat turuan ang mga pasyente na kung makaranas sila ng mga sintomas na ito dapat nilang iwasan ang mga potensyal 

na mapanganib na gawain tulad ng pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya (tingnan angMGA BABALA: Mga Sintomas ng 

Nervous System). Sa mga klinikal na pagsubok, ang mga pasyente na nagkakaroon ng mga sintomas ng central nervous system 

ay hindi mas malamang na magkaroon ng mga sintomas ng psychiatric (tingnan angMGA BABALA: Mga Sintomas ng 

Psychiatric).

Dapat ding ipaalam sa mga pasyente na ang mga seryosong sintomas ng psychiatric kabilang ang matinding 

depresyon, pagtatangkang magpakamatay, agresibong pag-uugali, delusyon, paranoya, at mga sintomas na tulad ng 

psychosis ay madalang ding naiulat sa mga pasyenteng tumatanggap ng efavirenz. Dapat ipaalam sa mga pasyente na 

kung nakakaranas sila ng matinding psychiatric adverse na karanasan dapat silang humingi ng agarang medikal na 

pagsusuri upang masuri ang posibilidad na ang mga sintomas ay maaaring nauugnay sa paggamit ng efavirenz, at 

kung gayon, upang matukoy kung maaaring kailanganin ang paghinto ng efavirenz. Dapat ding ipaalam ng mga 

pasyente sa kanilang manggagamot ang anumang kasaysayan ng sakit sa isip o pag-abuso sa sangkap (tingnan ang

MGA BABALA: Mga Sintomas ng Psychiatric).
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Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang isa pang karaniwang side effect ay pantal. Ang mga pantal na ito ay karaniwang nawawala nang 

walang anumang pagbabago sa paggamot. Sa isang maliit na bilang ng mga pasyente, ang pantal ay maaaring malubha. Dapat payuhan 

ang mga pasyente na dapat silang makipag-ugnayan kaagad sa kanilang manggagamot kung magkakaroon sila ng pantal.

Ang mga babaeng tumatanggap ng efavirenz ay dapat turuan na maiwasan ang pagbubuntis (tingnan angMGA BABALA: 

Potensyal na Panganib sa Reproductive). Ang isang maaasahang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay dapat palaging 

gamitin kasama ng iba pang mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis, kabilang ang oral o iba pang hormonal na pagpipigil sa 

pagbubuntis, dahil ang mga epekto ng efavirenz sa mga hormonal na kontraseptibo ay hindi ganap na nailalarawan. Dapat 

payuhan ang mga kababaihan na ipaalam sa kanilang manggagamot kung sila ay buntis habang umiinom ng efavirenz. Kung 

ang gamot na ito ay ginagamit sa unang trimester ng pagbubuntis, o kung ang pasyente ay nabuntis habang umiinom ng gamot 

na ito, dapat siyang ipaalam sa potensyal na pinsala sa fetus.

Maaaring makipag-ugnayan ang Efavirenz sa ilang gamot; samakatuwid, ang mga pasyente ay dapat payuhan na iulat 

sa kanilang doktor ang paggamit ng anumang iba pang reseta, hindi iniresetang gamot o mga produktong herbal, 

partikular ang St. John's wort.

Interaksyon sa droga

Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets ay kasama ng Efavirenz Tabletshindi dapat inireseta para sa mga 

pasyente na nangangailangan ng pagsasaayos ng dosis:

Lamivudine:

Ang Lamivudine ay kadalasang inaalis sa ihi sa pamamagitan ng aktibong organic cationic secretion. Ang posibilidad ng 

pakikipag-ugnayan sa iba pang mga gamot na sabay-sabay na pangangasiwa ay dapat isaalang-alang, lalo na kapag 

ang kanilang pangunahing ruta ng pag-aalis ay ang aktibong pagtatago ng bato sa pamamagitan ng organic cationic 

transport system (hal., trimethoprim).

Ang Trimethoprim (TMP) 160 mg/sulfamethoxazole (SMX) 800 mg isang beses araw-araw ay ipinakita upang 

mapataas ang pagkakalantad ng lamivudine (AUC). Ang epekto ng mas mataas na dosis ng TMP/SMX sa 

lamivudine pharmacokinetics ay hindi pa sinisiyasat (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY Table 2). Walang 

data na makukuha tungkol sa potensyal para sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot na may mga 

mekanismo ng renal clearance na katulad ng sa lamivudine.

Maaaring pigilan ng Lamivudine at zalcitabine ang intracellular phosphorylation ng isa't isa. Samakatuwid, ang 

paggamit ng lamivudine/zidovudine na mga tablet na may kumbinasyon sa zalcitabine ay hindi inirerekomenda.

Zidovudine:
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Tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY para sa impormasyon sa mga konsentrasyon ng zidovudine kapag 

pinagsama sa ibang gamot.

Mga Ahente ng Antiretroviral:Ang sabay-sabay na paggamit ng stavudine na may lamivudine/zidovudine Tablets ay 

dapat na iwasan dahil ang isang antagonistic na relasyon sa pagitan ng zidovudine at stavudine ay ipinakita.sa vitro. Ang 

ilang mga nucleoside analogues na nakakaapekto sa pagtitiklop ng DNA, tulad ng ribavirin, ay sumasalungat sasa vitro

antiviral na aktibidad ng zidovudine laban sa HIV; dapat na iwasan ang sabay-sabay na paggamit ng mga naturang 

gamot.

Doxorubicin:Ang sabay-sabay na paggamit ng lamivudine/zidovudine Tablet na may doxorubicin ay dapat 

na iwasan dahil ang isang antagonistic na relasyon sa pagitan ng zidovudine at doxorubicin ay ipinakita.sa 

vitro.

Phenytoin:Ang mga antas ng phenytoin sa plasma ay naiulat na mababa sa ilang mga pasyente na tumatanggap ng 

zidovudine habang sa isang kaso ay isang mataas na antas ang naitala. Gayunpaman, sa isang pharmacokinetic 

interaction study kung saan 12 HIV-positive volunteers ang nakatanggap ng isang solong 300-mg phenytoin dose na nag-

iisa at sa panahon ng steady-state na kondisyon ng zidovudine (200 mg bawat 4 na oras), walang naobserbahang 

pagbabago sa phenytoin kinetics. Kahit na hindi idinisenyo upang mahusay na masuri ang epekto ng phenytoin sa 

zidovudine kinetics, isang 30% na pagbaba sa oral zidovudine clearance ay naobserbahan sa phenytoin.

Gamitin kasama ng Interferon- at Ribavirin-Based Regimens:Walang nakitang ebidensya ng isang 

pharmacokinetic o pharmacodynamic na interaksyon (hal., pagkawala ng HIV/HCV virologic suppression) kapag 

pinagsama ang ribavirin sa lamivudine o zidovudine. Gayunpaman, ang mga pasyenteng nahawaan ng HIV/HCV 

na binigyan ng zidovudine, kasama ng pegylated interferon at ribavirin ay nagkaroon ng malubhang neutropenia 

(ANC <500) at malubhang anemia (hemoglobin <8 g/dL) nang mas madalas kaysa sa mga katulad na pasyente na 

hindi tumatanggap ng zidovudine (neutropenia). 15% vs. 9%, anemia 5% vs. 1%).

Nagpapatong na Lason:Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng ganciclovir, interferon-α, at iba pang bone marrow 

suppressive o cytotoxic agent ay maaaring magpapataas ng hematologic toxicity ng zidovudine.

Efavirenz:

Ipinakita na ang Efavirenzsa vivoupang himukin ang CYP3A4. Ang iba pang mga compound na mga substrate ng CYP3A4 ay 

maaaring nabawasan ang mga konsentrasyon sa plasma kapag pinagsama-sama ang efavirenz.Sa vitroIpinakita ng mga pag-

aaral na ang efavirenz ay pumipigil sa 2C9, 2C19, at 3A4 isozymes sa hanay ng mga naobserbahang konsentrasyon ng efavirenz 

sa plasma. Pangunahing sabay-sabay na pangangasiwa ng efavirenz kasama ng mga gamot
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na na-metabolize ng mga isozymes na ito ay maaaring magresulta sa mga pagbabago sa plasma concentrations ng co-administered na gamot. 

Samakatuwid, maaaring kailanganin ang naaangkop na mga pagsasaayos ng dosis para sa mga gamot na ito.

Ang mga gamot na nag-uudyok sa aktibidad ng CYP3A4 (hal., phenobarbital, rifampin, rifabutin) ay inaasahang tataas 

ang clearance ng efavirenz na nagreresulta sa pagbaba ng mga konsentrasyon sa plasma. Ang mga pakikipag-ugnayan 

sa droga sa efavirenz ay ibinubuod sa Talahanayan 5 at 6.

Talahanayan 5: Mga Gamot na Kontraindikado o Hindi Inirerekomenda para sa Paggamit Sa Efavirenz

Klase ng Gamot: Pangalan ng Gamot

Antifungal: voriconazole
Klinikal na Komento

KONTRAINDIKASI dahil malaki ang efavirenz
binabawasan ang mga konsentrasyon ng voriconazole sa plasma, at ang sabay-

sabay na pangangasiwa ay maaaring mabawasan ang therapeutic effect ng 

voriconazole. Gayundin, makabuluhang pinapataas ng voriconazole ang mga 

konsentrasyon ng efavirenz sa plasma, na maaaring tumaas ang panganib ng 

mga side effect na nauugnay sa efavirenz. Hindi pinahihintulutan ng efavirenz 

600 mg tablet ang kinakailangang pagsasaayos ng dosis. Tingnan ang 

Talahanayan 3 at 4.

Naka-format:Font: Times New 
Roman, 10 pt, Hindi Bold

Naka-format:BMS Table Text, Kaliwa, Ayusin ang 

espasyo sa pagitan ng Latin at Asian na teksto, 

Ayusin ang espasyo sa pagitan ng Asian na 

teksto at mga numero

Tinanggal:KONTRAINDIKASYON sa mga karaniwang 

dosis. Ang Efavirenz ay makabuluhang binabawasan 

ang voriconazole plasma

konsentrasyon, at sabay-sabay na pangangasiwa ay 
maaaring bawasan ang therapeutic effect ng 
voriconazole. Gayundin, voriconazole
makabuluhang pinapataas ang mga 
konsentrasyon ng efavirenz sa plasma, na 
maaaring tumaas ang panganib ng mga side 
effect na nauugnay sa Efavirenz. Kapag ang 
voriconazole ay pinagsama sa efavirenz, ang 
dosis ng pagpapanatili ng voriconazole ay dapat 
tumaas sa 400 mg bawat 12 oras at ang dosis 
ng efavirenz ay dapat bawasan sa 300 mg isang 
beses araw-araw gamit ang capsule 
formulation. Ang Efavirenz tablets ay hindi 
dapat sirain. (TingnanCLINICAL 
PHARMACOLOGY, Talahanayan 3 at 4; MGA 
KONTRAINDIKASYON; at DOSAGE AT 
ADMINISTRASYON: Dosis¶
Pagsasaayos.)¶
¶
Palitan sa itaas ng dilaw na text:¶ 
KONTRAINDIKASYON dahil ang efavirenz ay 
makabuluhang binabawasan ang mga 
konsentrasyon ng voriconazole sa plasma, at ang 
sabay na pangangasiwa ay maaaring magpababa 
sa therapeutic effect ng
voriconazole. Gayundin, makabuluhang pinapataas ng 

voriconazole ang mga konsentrasyon ng efavirenz sa 

plasma, na maaaring tumaas ang panganib ng mga side 

effect na nauugnay sa efavirenz. Hindi pinahihintulutan 

ng efavirenz 600 mg tablet ang kinakailangang 

pagsasaayos ng dosis.

Tingnan ang Talahanayan 3 at 

4.¶ ¶

Antihistamine: astemizole KONTRAINDIKASYON dahil sa potensyal para sa mga seryoso at/o 
nagbabanta sa buhay na mga reaksyon gaya ng cardiac arrhythmias.

Antimigraine: ergot derivatives
(dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, 
methylergonovine)

KONTRAINDIKASYON dahil sa potensyal para sa mga seryoso at/o 
nagbabanta sa buhay na mga reaksyon gaya ng talamak na ergot toxicity na 
nailalarawan ng peripheral vasospasm at ischemia ng mga paa't kamay at 
iba pang mga tisyu.

Benzodiazepines: midazolam, triazolam KONTRAINDIKASYON dahil sa potensyal para sa mga seryoso at/o 
nagbabanta sa buhay na mga reaksyon gaya ng matagal o tumaas na 
sedation o respiratory depression.

Calcium channel blocker: bepridil KONTRAINDIKASYON dahil sa potensyal para sa mga seryoso at/o 
nagbabanta sa buhay na mga reaksyon gaya ng cardiac arrhythmias.

GI motility agent: cisapride KONTRAINDIKASYON dahil sa potensyal para sa mga seryoso at/o 
nagbabanta sa buhay na mga reaksyon gaya ng cardiac arrhythmias.

Neuroleptic: pimozide KONTRAINDIKASYON dahil sa potensyal para sa mga seryoso at/o 
nagbabanta sa buhay na mga reaksyon gaya ng cardiac arrhythmias.

St. John's wort (Hypericum perforatum) Inaasahang makabuluhang bawasan ang antas ng 
efavirenz sa plasma; ay hindi pinag-aralan kasabay ng 
efavirenz.

Strides Arcolab Limited, Mayo 2007 Pahina30 ng 50



Talahanayan 6: Itinatagaat Iba pang Potensyal na MakabuluhanbMga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Maaaring Irekomenda ang 
Pagbabago sa Dosis o Regimen Batay sa Mga Pag-aaral sa Pakikipag-ugnayan sa Gamot o Hinulaang Pakikipag-
ugnayan

Epekto sa
Konsentrasyon ng

Efavirenz o
Kasabay na Gamot

Kasabay na Gamot
Klase: Pangalan ng Gamot Klinikal na Komento

Mga ahente ng antiretroviral

Protease inhibitor:
Amprenavir

Ang Efavirenz ay may potensyal na bawasan ang serum na 
konsentrasyon ng amprenavir.↓ amprenavir

Protease inhibitor:
Fosamprenavir

kaltsyum

↓ amprenavir Fosamprenavir (unboosted): Ang mga naaangkop na dosis ng mga 
kumbinasyon na may kinalaman sa kaligtasan at bisa ay hindi pa 
naitatag.
Fosamprenavir/ritonavir: Ang karagdagang 100 mg/araw (kabuuan ng 300 
mg) ng ritonavir ay inirerekomenda kapag ang efavirenz ay 
pinangangasiwaan ng fosamprenavir/ritonavir isang beses araw-araw. 
Walang kinakailangang pagbabago sa dosis ng ritonavir kapag ang 
efavirenz ay pinangangasiwaan ng fosamprenavir plus ritonavir dalawang 
beses araw-araw.
Kapag pinagsama-samang may efavirenz sa mga pasyenteng walang 
muwang sa paggamot, ang inirerekumendang dosis ng atazanavir ay 
300 mg na may ritonavir 100 mg at efavirenz 600 mg (lahat ng isang 
beses araw-araw). Ang mga rekomendasyon sa dosis para sa efavirenz at 
atazanavir sa mga pasyenteng may karanasan sa paggamot ay hindi pa 
naitatag.

Protease inhibitor:
Atazanavir ↓ atazanavira

Protease inhibitor:
Indinavir

Ang pinakamainam na dosis ng indinavir, kapag ibinigay kasama ng 
efavirenz, ay hindi alam. Ang pagtaas ng dosis ng indinavir sa 1000 
mg bawat 8 oras ay hindi kabayaran para sa tumaas na metabolismo 
ng indinavir dahil sa efavirenz. Kapag ang indinavir sa isang mas 
mataas na dosis (1000 mg bawat 8 oras) ay ibinigay na may efavirenz 
(600 mg isang beses araw-araw), ang indinavir AUC at Cminay 
nabawasan sa average ng 33-46% at 39-57%, ayon sa 
pagkakabanggit, kumpara noong ang indinavir (800 mg bawat 8 
oras) ay ibinigay nang nag-iisa.

↓ indinavira

Protease inhibitor:
Lopinavir/ritonavir

Ang pagtaas ng dosis ng lopinavir/ritonavir sa 533/133 mg (4 na kapsula 
o 6.5 mL) dalawang beses araw-araw na iniinom kasama ng pagkain ay 
inirerekomenda kapag ginamit kasabay ng efavirenz.

↓ lopinavira

Protease inhibitor:
Ritonavir

Kapag ang ritonavir 500 mg q12h ay pinagsama-samang may 
efavirenz 600 mg isang beses araw-araw, ang kumbinasyon ay 
nauugnay sa isang mas mataas na dalas ng masamang mga klinikal na 
karanasan (hal., pagkahilo, pagduduwal, paresthesia) at mga 
abnormalidad sa laboratoryo (nakataas na mga enzyme sa atay). 
Inirerekomenda ang pagsubaybay sa mga enzyme sa atay kapag 
ginamit ang efavirenz kasama ng ritonavir.

↑ ritonavira

↑ efavirenza

Protease inhibitor:
Saquinavir

Hindi dapat gamitin bilang nag-iisang protease 
inhibitor kasama ng efavirenz.↓ saquinavira

Iba pang mga ahente

Panlaban sa pamumuo:

Warfarin
Ang mga konsentrasyon at epekto sa plasma ay maaaring tumaas o 
bumaba ng efavirenz.↑ o ↓ warfarin
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Talahanayan 6: Itinatagaat Iba pang Potensyal na MakabuluhanbMga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Maaaring Irekomenda ang 
Pagbabago sa Dosis o Regimen Batay sa Mga Pag-aaral sa Pakikipag-ugnayan sa Gamot o Hinulaang Pakikipag-
ugnayan

Epekto sa
Konsentrasyon ng

Efavirenz o
Kasabay na Gamot

Kasabay na Gamot
Klase: Pangalan ng Gamot Klinikal na Komento

Mga anticonvulsant:
Carbamazepine ↓ carbamazepinea

↓ efavirenza
Walang sapat na data upang makagawa ng rekomendasyon sa dosis para 
sa efavirenz. Dapat gamitin ang alternatibong anticonvulsant na 
paggamot.

Phenytoin
Phenobarbital

↓ anticonvulsant
↓ efavirenz

Potensyal para sa pagbawas sa anticonvulsant at/o efavirenz na antas ng 
plasma; ang pana-panahong pagsubaybay sa mga antas ng 
anticonvulsant na plasma ay dapat isagawa.

Antidepressant:
Sertraline

Ang pagtaas sa dosis ng sertraline ay dapat na ginagabayan ng klinikal 
na tugon.↓ sertralinea

Mga antifungal:

Itraconazole ↓ itraconazolea

↓ hydroxyitraconazolea

Dahil walang rekomendasyon sa dosis para sa itraconazole ang 
maaaring gawin, dapat isaalang-alang ang alternatibong paggamot sa 
antifungal.

Ketoconazole ↓ ketoconazole Ang mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga na may efavirenz at 
ketoconazole ay hindi isinagawa. Ang Efavirenz ay may potensyal na 
bawasan ang mga konsentrasyon ng plasma ng ketoconazole.

Anti-infective:
Clarithromycin

Ang mga konsentrasyon ng plasma ay nabawasan ng efavirenz; hindi alam 
ang klinikal na kahalagahan. Sa mga hindi nahawaang boluntaryo, 46% 
ang nagkaroon ng pantal habang tumatanggap ng efavirenz at 
clarithromycin. Walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis ng 
efavirenz kapag ibinigay kasama ng clarithromycin. Ang mga alternatibo sa 
clarithromycin, tulad ng azithromycin, ay dapat isaalang-alang (tingnan 
angIba pang Gamot, sumusunod na talahanayan). Ang iba pang mga 
antibiotic ng macrolide, tulad ng erythromycin, ay hindi pinag-aralan 
kasama ng efavirenz.

↓ clarithromycina

↑ 14-OH metabolitea

Antimycobacterial:
Rifabutin

Dagdagan ang pang-araw-araw na dosis ng rifabutin ng 50%. Isaalang-alang ang pagdoble 

ng dosis ng rifabutin sa mga regimen kung saan ibinibigay ang rifabutin 2 o 3 beses sa 

isang linggo.

↓ rifabutina

Antimycobacterial:
Rifampin

Ang klinikal na kahalagahan ng nabawasan na mga konsentrasyon ng 
efavirenz ay hindi alam. Ang mga rekomendasyon sa dosis para sa sabay-
sabay na paggamit ng efavirenz at rifampin ay hindi pa naitatag.

↓ efavirenza

channel ng calcium
mga blocker:

Diltiazem

Ang mga pagsasaayos ng dosis ng Diltiazem ay dapat na ginagabayan ng klinikal 

na tugon (sumangguni sa kumpletong impormasyon sa pagrereseta para sa 

diltiazem). Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis ng efavirenz kapag 

pinangangasiwaan ng diltiazem.

↓ diltiazema

↓ desacetyl diltiazema

↓ N-monodesmethyl
diltiazema

Iba pa (hal.
felodipine,
nicardipine,
nifedipine,
verapamil)

↓ channel ng calcium
blocker

Walang magagamit na data sa mga potensyal na pakikipag-ugnayan ng 
efavirenz sa iba pang mga blocker ng channel ng calcium na mga 
substrate ng CYP3A4 enzyme. Mayroong potensyal para sa pagbawas sa 
mga konsentrasyon ng plasma ng calcium channel blocker. Ang mga 
pagsasaayos ng dosis ay dapat na ginagabayan ng klinikal na tugon 
(sumangguni sa kumpletong impormasyon sa pagrereseta para sa 
blocker ng channel ng calcium).
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Talahanayan 6: Itinatagaat Iba pang Potensyal na MakabuluhanbMga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Maaaring Irekomenda ang 
Pagbabago sa Dosis o Regimen Batay sa Mga Pag-aaral sa Pakikipag-ugnayan sa Gamot o Hinulaang Pakikipag-
ugnayan

Epekto sa
Konsentrasyon ng

Efavirenz o
Kasabay na Gamot

Kasabay na Gamot
Klase: Pangalan ng Gamot Klinikal na Komento

HMG-CoA reductase
mga inhibitor:

Ang mga konsentrasyon ng plasma ng atorvastatin, pravastatin, at 
simvastatin ay bumaba. Kumonsulta sa kumpletong impormasyon 
sa pagrereseta para sa HMG-CoA reductase inhibitor para sa gabay 
sa pag-indibidwal ng dosis.

Atorvastatin

Pravastatin

↓ atorvastatina

↓ pravastatina

↓ simvastatinaSimvastatin
Narcotic analgesic:

Methadone
Ang sabay-sabay na pangangasiwa sa mga indibidwal na nahawaan ng HIV na may 

kasaysayan ng paggamit ng iniksyon na gamot ay nagresulta sa pagbaba ng mga antas ng 

plasma ng methadone at mga palatandaan ng pag-alis ng opiate. Ang dosis ng methadone 

ay nadagdagan ng isang mean na 22% upang maibsan ang mga sintomas ng withdrawal. 

Ang mga pasyente ay dapat na subaybayan para sa mga palatandaan ng withdrawal at ang 

kanilang dosis ng methadone ay tumaas kung kinakailangan upang maibsan ang mga 

sintomas ng withdrawal.

↓ methadonea

Oral contraceptive:
Ethinyl estradiol

Ang mga konsentrasyon ng plasma ay nadagdagan ng efavirenz; hindi 
alam ang klinikal na kahalagahan. Ang potensyal na pakikipag-ugnayan 
ng efavirenz sa mga oral contraceptive ay hindi pa ganap na nailalarawan. 
Ang isang maaasahang paraan ng barrier contraception ay dapat gamitin 
bilang karagdagan sa mga oral contraceptive.

↑ ethinyl estradiola

a
b

Tingnan moCLINICAL PHARMACOLOGY, Mga Talahanayan 3 at 4 para sa magnitude ng mga naitatag na pakikipag-ugnayan. 
Ang talahanayang ito ay hindi lahat.

Iba pang mga Gamot:Batay sa mga resulta ng mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga (tingnan ang Talahanayan 3 at 

4), walang pagsasaayos ng dosis ang inirerekomenda kapag ang efavirenz ay ibinigay kasama ng mga sumusunod: 

aluminum/magnesium hydroxide antacids, azithromycin, cetirizine, famotidine, fluconazole, lamivudine, lorazepam, 

nelfinavir, paroxetine , tenofovir disoproxil fumarate, at zidovudine.

Ang mga partikular na pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng gamot ay hindi isinagawa sa efavirenz at NRTI maliban sa 

lamivudine at zidovudine. Ang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ay hindi inaasahan dahil ang mga 

NRTI ay na-metabolize sa pamamagitan ng ibang ruta kaysa efavirenz at malamang na hindi makikipagkumpitensya 

para sa parehong mga metabolic enzyme at elimination pathway.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Pagkasira ng Fertility 

Carcinogenicity:

Lamivudine:Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity na may lamivudine sa mga daga at daga ay hindi nagpakita ng 

katibayan ng potensyal na carcinogenic sa pagkakalantad hanggang 10 beses (mga daga) at 58 beses (daga) sa mga naobserbahan 

sa mga tao sa inirerekomendang therapeutic dose para sa impeksyon sa HIV.
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Zidovudine:Ang Zidovudine ay pinangangasiwaan nang pasalita sa 3 antas ng dosis upang paghiwalayin ang mga grupo ng mga 

daga at daga (60 babae at 60 lalaki sa bawat pangkat). Ang paunang solong pang-araw-araw na dosis ay 30, 60, at 120 mg / kg / 

araw sa mga daga at 80, 220, at 600 mg / kg / araw sa mga daga. Ang mga dosis sa mga daga ay nabawasan sa 20, 30, at 40 mg/

kg/araw pagkatapos ng araw 90 dahil sa anemya na nauugnay sa paggamot, samantalang sa mga daga lamang ang mataas na 

dosis ay nabawasan sa 450 mg/kg/araw sa araw na 91 at pagkatapos ay sa 300 mg/kg/araw sa araw 279.

Sa mga daga, 7 late-appeating (pagkatapos ng 19 na buwan) vaginal neoplasms (5 non-metastasizing squamous cell 

carcinomas, 1 squamous cell papilloma, at 1 squamous polyp) ang nangyari sa mga hayop na binigyan ng pinakamataas 

na dosis. Isang late-appearing squamous cell papilloma ang nangyari sa ari ng isang middledose na hayop. Walang 

nakitang mga tumor sa puki sa pinakamababang dosis.

Sa mga daga, 2 huli na lumitaw (pagkatapos ng 20 buwan), hindi metastasizing vaginal squamous cell carcinoma ang nangyari sa mga 

hayop na binigyan ng pinakamataas na dosis. Walang mga tumor sa vaginal na nangyari sa mababa o gitnang dosis sa mga daga. Walang 

ibang mga tumor na nauugnay sa droga ang naobserbahan sa alinmang kasarian ng alinmang species.

Sa mga dosis na nagdulot ng mga tumor sa mga daga at daga, ang tinantyang pagkakalantad sa gamot (tulad ng 

sinusukat ng AUC) ay humigit-kumulang 3 beses (mouse) at 24 na beses (daga) ang tinantyang pagkakalantad ng tao sa 

inirerekomendang therapeutic dose na 100 mg bawat 4 na oras.

Dalawang transplacental carcinogenicity na pag-aaral ang isinagawa sa mga daga. Isang pag-aaral ang nagbigay ng zidovudine 

sa mga dosis na 20 mg/kg/araw o 40 mg/kg/araw mula sa ika-10 araw ng pagbubuntis hanggang sa panganganak at paggagatas 

na may patuloy na dosis sa mga supling sa loob ng 24 na buwan pagkatapos ng panganganak. Ang mga dosis ng zidovudine na 

ginamit sa pag-aaral na ito ay gumawa ng zidovudine exposures ng humigit-kumulang 3 beses ang tinantyang pagkakalantad ng 

tao sa mga inirerekomendang dosis. Pagkatapos ng 24 na buwan sa pinakamataas na dosis, ang pagtaas ng saklaw ng mga 

tumor sa vaginal ay napansin nang walang pagtaas ng mga tumor sa atay o baga o anumang iba pang organ sa alinmang 

kasarian. Ang mga natuklasan na ito ay pare-pareho sa mga resulta ng karaniwang pag-aaral ng oral carcinogenicity sa mga 

daga, tulad ng inilarawan kanina. Ang pangalawang pag-aaral ay nagbigay ng zidovudine sa maximum na pinahihintulutang 

dosis na 12.5 mg/araw o 25 mg/araw (∼1,000 mg/kg hindi buntis na timbang ng katawan

o∼450 mg/kg ng term na timbang ng katawan) sa mga buntis na daga mula ika-12 hanggang ika-18 araw ng 

pagbubuntis. Nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga tumor sa baga, atay, at babaeng reproductive tract sa mga 

supling ng mga daga na tumatanggap ng mas mataas na antas ng dosis ng zidovudine.

Hindi alam kung gaano mahuhulaan ang mga resulta ng pag-aaral ng rodent carcinogenicity para sa mga tao. 

Efavirenz:Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga at daga ay isinagawa kasama ng 

efavirenz. Ang mga daga ay na-dosed na may 0, 25, 75, 150, o 300 mg / kg / araw sa loob ng 2 taon. Ang mga insidente 

ng hepatocellular adenomas at carcinomas at pulmonary alveolar/bronchiolar adenomas ay nadagdagan sa itaas ng 

background sa mga babae. Walang mga pagtaas sa saklaw ng tumor sa itaas ng background na nakita sa mga lalaki.
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Sa mga pag-aaral kung saan ang mga daga ay pinangangasiwaan ng efavirenz sa mga dosis na 0, 25, 50, o 100 mg/kg/

araw sa loob ng 2 taon, walang naobserbahang pagtaas sa saklaw ng tumor sa itaas ng background. Ang systemic 

exposure (batay sa AUCs) sa mga daga ay humigit-kumulang 1.7-tiklop na sa mga tao na tumatanggap ng 600-mg/araw 

na dosis. Ang pagkakalantad sa mga daga ay mas mababa kaysa sa mga tao. Ang mekanismo ng potensyal na 

carcinogenic ay hindi alam.

Mutagenicity:

Lamivudine:Ang Lamivudine ay mutagenic sa isang L5178Y/TK+/- mouse lymphoma assay at clastogenic sa 

isang cytogenetic assay gamit ang cultured human lymphocytes. Ang Lamivudine ay negatibo sa isang 

microbial mutagenicity assay, sa isang in vitro cell transformation assay, sa isang rat micronucleus test, sa isang 

rat bone marrow cytogenetic assay, at sa isang assay para sa hindi naka-iskedyul na synthesis ng DNA sa atay 

ng daga.

Zidovudine:Ang Zidovudine ay mutagenic sa isang L5178Y/TK+/- mouse lymphoma assay, positibo sa isangsa vitrocell 

transformation assay, clastogenic sa isang cytogenetic assay gamit ang cultured human lymphocytes, at positibo sa 

mouse at rat micronucleus test pagkatapos ng paulit-ulit na dosis. Ito ay negatibo sa isang cytogenetic na pag-aaral sa 

mga daga na binigyan ng isang solong dosis.

Efavirenz:Sa genetic toxicology assays, ang efavirenz ay hindi nagpakita ng katibayan ng mutagenic o 

clastogenic na aktibidad sa isang baterya ngsa vitroatsa vivopag-aaral. Kabilang dito ang bacterial mutation 

assays saS. typhimuriumatE. coli, mammalian mutation assays sa Chinese hamster ovary cells, chromosome 

aberration assays sa human peripheral blood lymphocytes o Chinese hamster ovary cells, at isangsa vivomouse 

bone marrow micronucleus assay. Dahil sa kakulangan ng genotoxic na aktibidad ng efavirenz, ang kaugnayan 

sa mga tao ng mga neoplasma sa mga daga na ginagamot ng efavirenz ay hindi alam.

Pagkasira ng fertility:

Lamivudine:Sa isang pag-aaral ng reproductive performance, ang lamivudine, na ibinibigay sa mga lalaking daga at babaeng 

daga sa mga dosis hanggang 130 beses sa karaniwang dosis ng pang-adulto batay sa mga pagsasaalang-alang sa ibabaw ng 

katawan, ay nagsiwalat ng walang katibayan ng kapansanan sa pagkamayabong (na hinuhusgahan ng mga rate ng paglilihi) at 

walang epekto sa kaligtasan ng buhay. , paglaki, at pag-unlad hanggang sa pag-awat ng mga supling.

Zidovudine:Ang Zidovudine, na ibinibigay sa mga daga ng lalaki at babae sa mga dosis na hanggang 7 beses sa karaniwang dosis ng pang-

adulto batay sa mga pagsasaalang-alang sa ibabaw ng katawan, ay walang epekto sa pagkamayabong na hinuhusgahan ng mga rate ng 

paglilihi.

Efavirenz:Ang Efavirenz ay hindi nakapinsala sa pag-aasawa o pagkamayabong ng lalaki o babaeng daga, at hindi nakaapekto sa 

tamud ng ginagamot na lalaking daga. Hindi naapektuhan ang reproductive performance ng mga supling na ipinanganak ng 

babaeng daga na binigyan ng efavirenz. Bilang resulta ng mabilis na clearance ng efavirenz sa mga daga, systemic na gamot
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Ang mga exposure na nakamit sa mga pag-aaral na ito ay katumbas o mas mababa sa mga nakamit sa mga tao na binigyan ng 

mga therapeutic dose ng efavirenz.

Pagbubuntis:

Lamivudine/Zidovudine Tablet: 

Kategorya ng Pagbubuntis C

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral ng kumbinasyong produkto sa mga buntis na kababaihan. Ang mga pag-aaral 

sa pagpaparami na may lamivudine at zidovudine ay isinagawa sa mga hayop (tingnan ang mga seksyon ng lamivudine at 

zidovudine sa ibaba). Ang Lamivudine/zidovudine Tablets ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang mga 

potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga panganib.

Lamivudine:

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami na may oral administration na lamivudine ay isinagawa sa mga daga at kuneho sa mga dosis 

na hanggang 4,000 mg/kg/araw, at 1,000 mg/kg/araw, ayon sa pagkakabanggit, na gumagawa ng mga antas ng plasma hanggang 

sa humigit-kumulang 35 beses kaysa sa dosis ng HIV na nasa hustong gulang. Walang nakitang katibayan ng teratogenicity dahil sa 

lamivudine. Ang katibayan ng maagang embryolethality ay nakita sa kuneho sa mga antas ng pagkakalantad na katulad ng mga 

naobserbahan sa mga tao, ngunit walang indikasyon ng epektong ito sa daga sa mga antas ng pagkakalantad hanggang sa 35 

beses sa mga tao. Ang mga pag-aaral sa mga buntis na daga at kuneho ay nagpakita na ang lamivudine ay inililipat sa fetus sa 

pamamagitan ng inunan.

Sa 2 klinikal na pag-aaral na isinagawa sa South Africa, ang mga pharmacokinetic na pagsukat ay isinagawa sa mga sample mula sa 

mga buntis na kababaihan na nakatanggap ng lamivudine simula sa linggo 38 ng pagbubuntis (10 kababaihan na tumanggap ng 

150 mg dalawang beses araw-araw kasama ang zidovudine at 10 na tumanggap ng lamivudine 300 mg dalawang beses araw-araw 

nang walang iba pang mga antiretroviral) o simula sa ika-36 na linggo ng pagbubuntis (16 na kababaihan na tumanggap ng 

lamivudine 150 mg dalawang beses araw-araw kasama ng zidovudine). Ang mga pag-aaral na ito ay hindi idinisenyo o pinalakas 

upang magbigay ng impormasyon sa pagiging epektibo.

Ang mga pharmacokinetics ng Lamivudine sa mga buntis na kababaihan ay katulad ng nakuha pagkatapos ng kapanganakan at sa 

mga hindi buntis na matatanda. Ang mga konsentrasyon ng Lamivudine ay karaniwang magkapareho sa mga sample ng maternal, 

neonatal, at cord serum. Sa isang subset ng mga paksa kung saan nakuha ang mga specimen ng amniotic fluid kasunod ng natural 

na pagkalagot ng mga lamad, ang mga konsentrasyon ng amniotic fluid ng lamivudine ay mula 1.2 hanggang 2.5 μg/mL (150 mg 

dalawang beses araw-araw) at 2.1 hanggang 5.2 μg /mL (300 mg dalawang beses araw-araw) at karaniwang mas mataas sa 2 beses 

ang mga antas ng serum ng ina (tingnanMGA MASAMANG REAKSIYON).
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Zidovudine:Ang mga pag-aaral sa pagpaparami na may pasalitang zidovudine sa daga at sa kuneho sa mga dosis na hanggang 500 

mg/kg/araw ay nagsiwalat ng walang katibayan ng teratogenicity sa zidovudine. Ang paggamot sa Zidovudine ay nagresulta sa 

pagkalason ng embryo/fetal na pinatunayan ng pagtaas ng saklaw ng fetal resorption sa mga daga na binibigyan ng 150 o 450 mg/

kg/araw at ang mga kuneho na binibigyan ng 500 mg/kg/araw. Ang mga dosis na ginamit sa mga pag-aaral ng teratology ay 

nagresulta sa pinakamataas na konsentrasyon ng zidovudine sa plasma (pagkatapos ng kalahati ng pang-araw-araw na dosis) sa 

mga daga 66 hanggang 226 beses, at sa mga rabbits 12 hanggang 87 beses, ang ibig sabihin ng steady-state na peak na 

konsentrasyon ng plasma ng tao (pagkatapos ng isang ikaanim ng ang pang-araw-araw na dosis) na nakamit sa inirerekomendang 

pang-araw-araw na dosis (100 mg bawat 4 na oras). Sa karagdagang pag-aaral ng teratology sa mga daga, isang dosis na 3,000 mg/

kg/araw (napakalapit sa oral median na nakamamatay na dosis sa mga daga na 3, 683 mg/kg) ay nagdulot ng markadong 

pagkalason sa ina at pagtaas ng saklaw ng mga malformasyon ng pangsanggol. Ang dosis na ito ay nagresulta sa peak zidovudine 

plasma concentrations ng 350 beses na peak plasma concentrations ng tao. Walang nakitang ebidensya ng teratogenicity sa 

eksperimentong ito sa mga dosis na 600 mg/kg/araw o mas kaunti. Dalawang pag-aaral ng rodent carcinogenicity ang isinagawa 

(tingnan ang Carcinogenesis, Mutagenesis, at Impairment of Fertility).

Ang isang randomized, double blind, placebo-controlled na pagsubok ay isinagawa sa HIV-infected na mga buntis na kababaihan 

upang matukoy ang gamit ng zidovudine para sa pag-iwas sa maternal-fetal HIVtransmission. Ang mga congenital abnormalities 

ay naganap na may katulad na dalas sa pagitan ng mga neonate na ipinanganak ng mga ina na nakatanggap ng zidovudine at 

mga neonate na ipinanganak sa mga ina na nakatanggap ng placebo. Ang mga abnormalidad ay alinman sa mga problema sa 

embryogenesis (bago ang 14 na linggo) o nakilala sa ultrasound bago o kaagad pagkatapos ng pagsisimula ng gamot sa pag-

aaral.

Efavirenz:Kategorya ng Pagbubuntis D: Tingnan ang MGA BABALA: Potensyal na Panganib sa Reproductive.

Mga Inang Nag-aalaga

Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention na ang mga ina na nahawaan ng HIV ay hindi magpapasuso 

sa kanilang mga sanggol upang maiwasan ang panganib ng postnatal transmission ng HIV infection.

Dahil sa parehong potensyal para sa paghahatid ng HIV at potensyal para sa malubhang salungat na reaksyon sa 

mga sanggol na nagpapasuso,dapat turuan ang mga ina na huwag magpasuso kung sila ay tumatanggap 

lamivudine/zidovudine tablets na kasama ng efavirenz.

Walang mga partikular na pag-aaral ng lamivudine at zidovudine excretion sa gatas ng suso pagkatapos 

ng dosing na may lamivudine at zidovudine tablets na isinagawa. Ang Lamivudine at zidovudine ay 

pinalabas sa gatas ng suso ng tao (tingnan angCLINICAL PHARMACOLOGY: Pharmacokinetics: Mga 

Nars na Ina).
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Ang isang pag-aaral sa mga lactating na daga na pinangangasiwaan ng 45 mg/kg ng lamivudine ay nagpakita na ang mga 

konsentrasyon ng lamivudine sa gatas ay bahagyang mas mataas kaysa sa plasma. Dahil sa parehong potensyal para sa 

paghahatid ng HIV at potensyal para sa malubhang masamang reaksyon sa mga sanggol na nagpapasuso, ang mga ina ay dapat 

na turuan na huwag magpasuso kung sila ay tumatanggap ng lamivudine/zidovudine tablets. Paggamit ng Pediatric

Ang pagsasaayos ng dosis ng lamivudine/zidovudine tablet na kasama ng efavirenz tablet ay hindi posible sa 

kumbinasyong ito. Samakatuwid, ang mga lamivudine/zidovudine na tablet na kasama ng efavirenz ay hindi 

inirerekomenda para sa mga pasyenteng <12 taong gulang o sa mga may timbang na <40 kg. Paggamit ng 

Geriatric

Lamivudine/zidovudine na pinagsama-sama sa efavirenz tablets:Ang mga klinikal na pag-aaral ng kumbinasyong 

ito ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga paksang may edad 65 pataas upang matukoy kung iba ang kanilang 

pagtugon sa mga mas batang paksa. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay 

dapat maging maingat, na nagpapakita ng mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o paggana ng puso, at 

ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot. Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na may kasamang 

efavirenz Tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyenteng may kapansanan sa renal function o may 

kapansanan sa hepatic function. .

MGA MASAMANG REAKSIYON

Ang mga masamang kaganapan na iniulat sa lamivudine, zidovudine at efavirenz ay ipinakita sa ibaba. Ang Lamivudine/Zidovudine ay 

Pinangangasiwaan Bilang Mga Hiwalay na Pormulasyon:Sa 4 na randomized, kinokontrol na mga pagsubok ng lamivudine 300 mg bawat 

araw kasama ang zidovudine 600 mg bawat araw, ang mga sumusunod na napiling klinikal at laboratoryo salungat na mga kaganapan ay 

naobserbahan (tingnan ang Talahanayan 7 at Talahanayan 8).

Talahanayan 7: Mga Napiling Klinikal na Masamang Pangyayari (≥5% Dalas) sa 4 na Kinokontrol na Mga Pagsubok sa Klinikal

Sa lamivudine 300 mg/araw at zidovudine 600 mg/araw

Lamivudine 150 mg
dalawang beses araw-araw plus

zidovudine (n=251)
Masamang Pangyayari

Katawan sa kabuuan

Sakit ng ulo
Pagkahilo at pagkapagod

Lagnat o panginginig

35%
27%
10%

Digestive
Pagduduwal

Pagtatae
Pagduduwal at pagsusuka

Anorexia at/o pagbaba ng gana

33%
18%
13%
10%
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Sakit sa tiyan
Pananakit ng tiyan
Dyspepsia

9%
6%
5%

Sistema ng nerbiyos
Neuropathy
Insomnia at iba pang karamdaman sa pagtulog 

Pagkahilo

Mga depressive disorder

12%
11%
10%
9%

Panghinga
Mga palatandaan at sintomas ng 

ilong Ubo

20%
18%

Balat
Mga pantal sa balat 9%

Musculoskeletal
Sakit ng musculoskeletal
Myalgia
Arthralgia

12%
8%
5%

Ang pancreatitis ay naobserbahan sa 9 sa 2,613 na pasyenteng nasa hustong gulang (<0.3%) na tumanggap ng lamivudine sa mga kinokontrol 

na klinikal na pagsubok.

Ang mga piling abnormalidad sa laboratoryo na naobserbahan sa panahon ng therapy ay nakalista sa Talahanayan 8.

Talahanayan 8: Mga Dalas ng Napiling Mga Abnormalidad sa Laboratory sa mga Matatanda sa 4 na Kinokontrol

Mga Klinikal na Pagsubok ng Lamivudine 300 mg/araw kasama ang Zidovudine 600 mg/araw*

Pagsusulit

(Abnormal na Antas)
Lamivudine at Zidovudine

% (n)
Neutropenia (ANC<750/mm3) 
Anemia (Hgb<8.0 g/dL)
Thrombocytopenia(mga platelet <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 = Pinakamataas na limitasyon ng normal
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ANC = Absolute neutrophil count n = 

Bilang ng mga pasyenteng nasuri

* Ang mga dalas ng mga abnormalidad sa laboratoryo na ito ay mas mataas sa mga pasyenteng may banayad na mga 

abnormalidad sa laboratoryo sa baseline.

Naobserbahan Sa Panahon ng Klinikal na Pagsasanay:Bilang karagdagan sa mga masamang kaganapan na iniulat 

mula sa mga klinikal na pagsubok, ang mga sumusunod na kaganapan ay natukoy sa panahon ng paggamit pagkatapos 

ng pag-apruba ng lamivudine, zidovudine, at/o kumbinasyon ng lamivudine at zidovudine. Dahil ang mga ito ay 

boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi alam ang laki, ang mga pagtatantya ng dalas ay hindi maaaring 

gawin. Ang mga kaganapang ito ay pinili para sa pagsasama dahil sa isang kumbinasyon ng kanilang kalubhaan, dalas ng 

pag-uulat, o potensyal na sanhi ng koneksyon sa lamivudine, zidovudine, at/o kumbinasyon ng lamivudine at zidovudine. 

Katawan sa Kabuuan:Muling pamamahagi/akumulasyon ng taba ng katawan (tingnanMGA PAG-IINGAT:Muling 

pamamahagi ng taba).

Cardiovascular:Cardiomyopathy

Endocrine at Metabolic: Gynecomastia, hyperglycemia. 

Gastrointestinal:Oral mucosal pigmentation, stomatitis. 

Heneral: Vasculitis, kahinaan.

Hemic at Lymphatic: Anemia (kabilang ang purong red cell aplasia at malubhang anemia na umuunlad sa 

therapy), lymphadenopathy, splenomegaly.

Hepatic at Pancreatic:Lactic acidosis at hepatic steatosis, pancreatitis, posttreatment 

exacerbation ng hepatitis B. (tingnan ang MGA BABALA).

Hypersensitivity:Mga reaksyon ng sensitization (kabilang ang anaphylaxis), urticaria. 

Musculoskeletal: Panghihina ng kalamnan, pagtaas ng CPK, rhabodmyolysis. Kinakabahan:

Paresthesia, peripheral neuropathy, mga seizure. Panghinga:Mga abnormal na tunog ng 

paghinga/paghihinga.

Balat:Alopecia, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome. 

Efavirenz:

Ang pinakamahalagang salungat na kaganapan na naobserbahan sa mga pasyenteng ginagamot sa efavirenz ay mga sintomas 

ng nervous system, sintomas ng psychiatric, at pantal. Maliban kung tinukoy, ang mga pagsusuri na inilarawan sa ibaba ay 

kasama ang 1008 mga pasyente na ginagamot sa mga regimen na naglalaman ng efavirenz at 635 mga pasyente na ginagamot 

sa isang control regimen sa mga kinokontrol na pagsubok.
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Sintomas ng sistema ng nerbiyos:Limampu't tatlong porsyento ng mga pasyenteng tumatanggap ng efavirenz ang 

nag-ulat ng mga sintomas ng central nervous system (tingnan angMGA BABALA: Mga Sintomas ng Nervous System). 

Inililista ng talahanayan 9 ang dalas ng mga sintomas ng iba't ibang antas ng kalubhaan at nagbibigay ng mga rate ng 

paghinto sa mga klinikal na pagsubok para sa isa o higit pa sa mga sumusunod na sintomas ng nervous system: 

pagkahilo, hindi pagkakatulog, kapansanan sa konsentrasyon, antok, abnormal na panaginip, euphoria, pagkalito, 

pagkabalisa, amnesia, guni-guni, stupor, abnormal na pag-iisip, at depersonalization. Ang mga frequency ng mga 

partikular na sintomas ng central at peripheral nervous system ay ibinibigay sa Talahanayan 11.

Talahanayan 9: Porsiyento ng mga Pasyente na may Isa o Higit pang Napiling Sintomas ng Nervous Systema,b

Efavirenz 600 mg Isang beses Control Groups
(n=635)

%
Porsiyento ng mga Pasyente na may: Araw-araw (n=1008)

%
Mga sintomas ng anumang kalubhaan 

Mga banayad na sintomasc

Katamtamang sintomasd

Matinding sintomase

Paghinto ng paggamot bilang 
resulta ng mga sintomas

52.7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
aKasama ang mga kaganapang iniulat anuman ang sanhi.

bData mula sa Pag-aaral 006 at tatlong Phase 2/3 na pag-aaral.

c“Mild” = Mga sintomas na hindi nakakasagabal sa pang-araw-araw na gawain ng pasyente.

d"Katamtaman" = Mga sintomas na maaaring makagambala sa pang-araw-araw na gawain.

e“Malubha” = Mga kaganapang nakakaabala sa karaniwang pang-araw-araw na gawain ng pasyente.

Mga Sintomas ng Psychiatric:Ang malubhang psychiatric adverse experience ay naiulat sa mga pasyenteng 

ginagamot sa efavirenz. Sa mga kinokontrol na pagsubok, ang dalas ng mga partikular na seryosong sintomas ng 

saykayatriko sa mga pasyenteng nakatanggap ng efavirenz o control regimen, ayon sa pagkakabanggit, ay matinding 

depresyon (2.4%, 0.9%), pagpapakamatay na ideya (0.7%, 0.3%), hindi nakamamatay na mga pagtatangkang 

magpakamatay (0.5%, 0), agresibong pag-uugali (0.4%, 0.5%), paranoid na reaksyon (0.4%, 0.3%), at manic na reaksyon 

(0.2%, 0.3%) (tingnan ang MGA BABALA: Mga Sintomas ng Psychiatric). Ang mga karagdagang sintomas ng 

psychiatric na naobserbahan sa dalas ng >2% sa mga pasyenteng ginagamot ng efavirenz o control regimen, ayon sa 

pagkakabanggit, sa mga kinokontrol na klinikal na pagsubok ay depression (19%, 16%), pagkabalisa (13%, 9%), at 

nerbiyos (7% , 2%).

Pantal sa Balat: Ang mga pantal ay kadalasang banayad hanggang sa katamtamang maculopapular na pagputok ng balat na 

nangyayari sa loob ng unang 2 linggo ng pagsisimula ng therapy na may efavirenz. Sa karamihan ng mga pasyente, nalulutas 

ang pantal sa patuloy na therapy ng efavirenz sa loob ng isang buwan. Ang Efavirenz ay maaaring muling simulan sa mga 

pasyenteng nakakaabala sa therapy dahil sa pantal. Ang paggamit ng mga naaangkop na antihistamine at/o corticosteroids ay 

maaaring isaalang-alang kapag ang efavirenz ay na-restart. Dapat itigil ang Efavirenz sa mga pasyente
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pagkakaroon ng matinding pantal na nauugnay sa blistering, desquamation, pagkakasangkot sa mucosal, o lagnat. Ang 

dalas ng pantal ayon sa grado ng NCI at ang mga rate ng paghinto bilang resulta ng pantal ay ibinibigay sa 

Talahanayan 10.

Talahanayan 10: Porsiyento ng mga Pasyente na may Paggamot-Emergent Rasha,b

Paglalarawan ng Rash
Gradec

Efavirenz 600
mg Isang beses Araw-araw

Matatanda

(n=1008)
%

Efavirenz
Pediatric
Mga pasyente

(n=57)
%

Kontrolin
Mga grupo

Matatanda

(n= 635)
%

Porsiyento ng

Mga pasyente na may:

Rash ng kahit ano

grado
Grade 1 na pantal

—

Erythema, pruritus

26.3 45.6 17.5

10.7 8.8 9.8

Grade 2 na pantal Nagkakalat na maculopapular

pantal, tuyong desquamation
14.7 31.6 7.4
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Grade 3 pantal Vesiculation, basa-basa
desquamation,
ulceration
Erythema multiforme,
Stevens-Johnson
sindrom, nakakalason

epidermal necrolysis,
nangangailangan ng nekrosis

operasyon, exfoliative
dermatitis

0.8 1.8 0.3

Grade 4 na pantal 0.1 3.5 0.0

Paggamot
pagpapahinto
bilang resulta ng

pantal

— 1.7 8.8 0.3

aKasama ang mga kaganapang iniulat anuman ang sanhi.

bData mula sa Pag-aaral 006 at tatlong Phase 2/3 na pag-aaral.

cNCI Grading System.

Gaya ng nakikita sa Talahanayan 10, ang pantal ay mas karaniwan sa mga pasyenteng pediatric at mas madalas sa mas mataas na grado 

(ibig sabihin, mas malala) (tingnan angMGA PAG-IINGAT).

Limitado ang karanasan sa efavirenz sa mga pasyenteng huminto sa iba pang mga antiretroviral agent ng klase ng 

NNRTI. Labinsiyam na pasyente na tumigil sa nevirapine dahil sa pantal ay ginagamot ng efavirenz. Siyam sa mga 

pasyenteng ito ay nagkaroon ng banayad hanggang katamtamang pantal habang tumatanggap ng therapy na may 

efavirenz, at dalawa sa mga pasyenteng ito ay hindi na nagpatuloy dahil sa pantal.

Ang pancreatitis ay naiulat, bagaman ang isang sanhi ng kaugnayan sa efavirenz ay hindi naitatag. Ang asymptomatic 

na pagtaas sa mga antas ng serum amylase ay naobserbahan sa isang makabuluhang mas mataas na bilang ng mga 

pasyente na ginagamot sa efavirenz 600 mg kaysa sa mga control na pasyente (tingnan angMASAMANG REAKSYON: 

Mga Abnormalidad sa Laboratory).

Mga napiling klinikal na masamang karanasan ng katamtaman o matinding intensity na naobserbahan sa≥ 2% ng mga 

pasyenteng ginagamot ng Efavirenz sa dalawang kinokontrol na klinikal na pagsubok ay ipinakita sa Talahanayan 11.

Talahanayan 11: Napiling Paggamot-EmergentaMga Masamang Pangyayari ng Katamtaman o Malubhang 

Intensity Iniulat sa≥2% ng Efavirenz-Treated Patient sa Pag-aaral 006 at ACTG 364

Masamang Pangyayari Pag-aaral 006

LAM-, NNRTI-, at Protease
Inhibitor-Naive Patients

Efavirenzb

+
ZDV/LAM

(n=412)

Pag-aralan ang ACTG 364

NRTI-experienced, NNRTI- at 
Protease Inhibitor-Naive Patients

Efavirenzb

+ Nelfinavir
Efavirenzb

+
Indinavir

+
Efavirenzb

+
mga NRTI

(n=65)

Nelfinavir
+

mga NRTI

(n=66)
Indinavir
(n=415)

ZDV/LAM
(n=401)

+ NRTIs
(n=64)

180 linggoc 102 linggoc 76 na linggoc 71.1 na linggoc 70.9 na linggoc 62.7 na linggoc

Katawan sa Kabuuan
Pagkapagod 8% 5% 9% 0 2% 3%
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Sakit
Central at Peripheral Nervous System 
Pagkahilo
Sakit ng ulo
Hindi pagkakatulog

Konsentrasyon
may kapansanan

Abnormal
mga pangarap

Antok
Anorexia
Gastrointestinal
Pagduduwal

Pagsusuka
Pagtatae
Dyspepsia
Sakit sa tiyan
Psychiatric
Pagkabalisa

Depresyon
Kinakabahan
Balat at Mga Appendage
Rash
Pruritus

1% 2% 8% 13% 6% 17%

9%
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%

aKasama ang mga salungat na kaganapan kahit man lang posibleng nauugnay sa pag-aaral ng gamot o ng hindi kilalang relasyon para sa Pag-aaral 006. Kasama ang lahat 

ng masamang kaganapan anuman ang kaugnayan sa pag-aaral ng gamot para sa Pag-aaral ACTG 364.

bAng Efavirenz ay ibinibigay bilang 600 mg isang beses araw-araw.

cMedian na tagal ng paggamot.

— = Hindi Tinukoy.

ZDV = zidovudine, LAM=lamivudine.

Ang mga klinikal na masamang karanasan ay naobserbahan sa≥ 10% ng 57 pediatric na pasyente na may edad 3 

hanggang 16 taong gulang na nakatanggap ng efavirenz capsules, nelfinavir, at isa o higit pang NRTI ay: pantal (46%), 

pagtatae/maluwag na dumi (39%), lagnat (21%), ubo (16% ), pagkahilo/pagsusuka/paghimatay (16%), pananakit/

pananakit/kahirapan (14%), pagduduwal/pagsusuka (12%), at sakit ng ulo (11%). Ang saklaw ng mga sintomas ng 

nervous system ay 18% (10/57). Isang pasyente ang nakaranas ng Grade 3 na pantal, dalawang pasyente ang 

nagkaroon ng Grade 4 na pantal, at limang pasyente (9%) ang hindi na nagpatuloy dahil sa pantal (tingnan din ang PAG-

Iingat: Pantal sa BalatatPaggamit ng Pediatric). Karanasan sa Postmarketing

Katawan sa Kabuuan:mga reaksiyong alerhiya, asthenia, muling pamamahagi/akumulasyon ng taba sa katawan (tingnan ang 

PAG-Iingat: Muling Pamamahagi ng Taba)

Central at Peripheral Nervous System:abnormal na koordinasyon, ataxia, convulsions, 

hypoesthesia, paresthesia, neuropathy, at panginginig

Endocrine:gynecomastia
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Gastrointestinal:paninigas ng dumi, malabsorption 

Cardiovascular:pamumula, palpitations

Sistema ng Atay at Biliary:pagtaas ng hepatic enzyme, hepatic failure, hepatitis 

Metabolic at Nutritional:hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia 

Musculoskeletal:arthralgia, myalgia, myopathy

Psychiatric:agresibong reaksyon, pagkabalisa, delusyon, emosyonal na lability, kahibangan, neurosis, paranoya, 

psychosis, pagpapakamatay

Panghinga:dyspnea

Balat at Mga Appendage:erythema multiforme, mga sakit sa kuko, photoallergic dermatitis, pagkawalan ng 

kulay ng balat, Stevens-Johnson syndrome

Mga Espesyal na Senses:abnormal na paningin, ingay sa tainga 

Mga Abnormalidad sa Laboratory

Ang mga napiling Grade 3-4 na mga abnormalidad sa laboratoryo ay iniulat sa≥ 2% ng mga pasyenteng ginagamot sa efavirenz sa 

dalawang klinikal na pagsubok ay ipinakita sa Talahanayan 12.

Talahanayan 12: Piling Baitang 3-4 na Mga Abnormalidad sa Laboratory na iniulat sa≥2% ng Efavirenz-

Treated Patient sa Pag-aaral 006 at ACTG 364

Pag-aaral 006

LAM-, NNRTI-, at
Protease

Inhibitor-Naive Patients

Pag-aralan ang ACTG 364

Nakaranas ng NRTI,
NNRTI- at Protease

Inhibitor-Naive Patients
Efavirenza

+
Nelfinavir

Efavirenza

+
ZDV/LAM

(n=412)

Efavirenza

+
Indinavir
(n=415)

Indinavir +
ZDV/LAM

Efavirenza

+ NRTIs
Nelfinavir
+ NRTIs
(n=66)Variable (n=401) + NRTIs (n=65)

limitasyon (n=64)
76 na linggob 70.9

linggob

62.7
linggob180

linggob

102
linggob

71.1
linggob
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Chemistry
ALT
AST
GGTc

Amilase
Glucose

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

> 250
mg/dL
≥751

mg/dL

5%
5%
8%
4%
3%

8%
6%
7%
4%
3%

5%
5%
3%
1%
3%

2%
6%
5%
0

5%

6%
8%

3%
8%

0
6%

5%
2%

2% 3%

Triglycerided 9% 6% 6% 11% 8% 17%

Hematology
Neutrophils <750/mm3 10% 3% 5% 2% 3% 2%

aAng Efavirenz ay ibinibigay bilang 600 mg isang beses araw-araw.

bMedian na tagal ng paggamot.

cAng mga nakahiwalay na pagtaas ng GGT sa mga pasyenteng tumatanggap ng efavirenz ay maaaring magpakita ng enzyme induction na hindi nauugnay sa toxicity ng 

atay.

dHindi pag-aayuno.

ZDV = zidovudine, LAM = lamivudine. ULN = Pinakamataas na limitasyon ng normal. ALT = alanine aminotransferase. AST = 

aspartate aminotransferase. GGT = gamma-glutamyltransferase.

Ang mga pagsusuri sa paggana ng atay ay dapat na subaybayan sa mga pasyenteng may 

kasaysayan ng hepatitis B at/o C. Sa pangmatagalang data set mula sa Pag-aaral 006, 137 

mga pasyente na ginagamot sa mga regimen na naglalaman ng efavirenz (median na tagal 

ng therapy, 68 linggo) at 84 na ginagamot ng isang Ang control regimen (median na tagal, 56 

na linggo) ay seropositive sa screening para sa hepatitis B (surface antigen positive) at/o C 

(hepatitis C antibody positive). Kabilang sa mga co-infected na pasyente na ito, ang pagtaas 

sa AST sa mas mataas sa limang beses na ULN ay nabuo sa 13% ng mga pasyente sa 

efavirenz arm at 7% ng mga nasa control arm, at ang pagtaas sa ALT sa higit sa limang beses 

na ULN ay nabuo sa 20% ng mga pasyente sa efavirenz arm at 7% ng mga pasyente sa 

control arm. Sa mga co-infected na pasyente,MGA PAG-IINGAT).

Mga lipid:Ang mga pagtaas mula sa baseline sa kabuuang kolesterol na 10-20% ay naobserbahan sa ilang mga hindi 

nahawaang boluntaryo na tumatanggap ng efavirenz. Sa mga pasyente na ginagamot sa efavirenz + zidovudine + 

lamivudine, ang mga pagtaas mula sa baseline sa hindi pag-aayuno na kabuuang kolesterol at HDL na humigit-

kumulang 20%   at 25%, ayon sa pagkakabanggit, ay naobserbahan. Sa mga pasyente na ginagamot sa efavirenz + 

indinavir, ang mga pagtaas mula sa baseline sa nonfasting cholesterol at HDL na humigit-kumulang 40% at 35%, ayon 

sa pagkakabanggit, ay naobserbahan. Ang kabuuang antas ng kolesterol na hindi nag-aayuno ≥240 mg/dL at ≥300 mg/

dL ay iniulat sa 34% at 9%, ayon sa pagkakabanggit, ng mga pasyenteng ginagamot ng efavirenz + zidovudine + 

lamivudine, 54% at 20%, ayon sa pagkakabanggit, ng mga pasyenteng ginagamot ng efavirenz + indinavir, at 28%
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at 4%, ayon sa pagkakabanggit, ng mga pasyenteng ginagamot ng indinavir + zidovudine + lamivudine. Ang mga 

epekto ng efavirenz sa triglycerides at LDL ay hindi mahusay na nailalarawan dahil ang mga sample ay kinuha mula sa 

hindi nag-aayuno na mga pasyente. Ang klinikal na kahalagahan ng mga natuklasan na ito ay hindi alam (tingnan MGA 

PAG-IINGAT).

Cannabinoid Test Interaction: Ang Efavirenz ay hindi nagbubuklod sa mga cannabinoid receptor. Ang maling positibong 

ihi na cannabinoid na mga resulta ng pagsusuri ay naobserbahan sa mga boluntaryong hindi nahawaan ng HIV na 

tumatanggap ng Efavirenz kapag ang Microgenics CEDIA®Ang DAU Multi-Level THC assay ay ginamit para sa screening. 

Ang mga negatibong resulta ay nakuha kapag ang mas tiyak na confirmatory testing ay isinagawa gamit ang gas 

chromatography/mass spectrometry.

Sa tatlong assay na nasuri (Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC assay, Cannabinoid Enzyme Immunoassay 

[Diagnostic Reagents, Inc], at AxSYM®Cannabinoid Assay), tanging ang Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC assay 

lamang ang nagpakita ng mga false-positive na resulta. Ang iba pang dalawang assay ay nagbigay ng totoong-

negatibong mga resulta. Ang mga epekto ng efavirenz sa mga pagsubok sa pag-screen ng cannabinoid maliban sa 

tatlong ito ay hindi alam. Ang mga tagagawa ng cannabinoid assays ay dapat makipag-ugnayan para sa karagdagang 

impormasyon tungkol sa paggamit ng kanilang mga assay sa mga pasyenteng tumatanggap ng efavirenz.

OVERDOSAGE
Lamivudine150 mg/Zidovudine 300 mg Mga tablet na kasama sa mga efavirenz Tablet:Walang 

kilalang antidote para sa lamivudine, zidovudine o efavirenz.

Lamivudine:Isang kaso ng isang may sapat na gulang na nakakain ng 6 na gramo ng lamivudine ay iniulat; walang mga klinikal 

na palatandaan o sintomas na nabanggit at ang mga pagsusuri sa hematologic ay nanatiling normal. Dahil ang maliit na dami ng 

lamivudine ay inalis sa pamamagitan ng (4 na oras) na hemodialysis, tuluy-tuloy na ambulatory peritoneal dialysis, at automated 

peritoneal dialysis, hindi alam kung ang tuluy-tuloy na hemodialysis ay magbibigay ng klinikal na benepisyo sa isang kaganapan 

sa labis na dosis ng lamivudine.

Zidovudine:Ang mga talamak na labis na dosis ng zidovudine ay naiulat sa mga pasyenteng pediatric at matatanda. 

Ang mga ito ay nagsasangkot ng mga exposure hanggang sa 50 gramo. Ang tanging pare-parehong natuklasan ay 

pagduduwal at pagsusuka. Kasama sa iba pang naiulat na mga pangyayari ang pananakit ng ulo, pagkahilo, antok, 

pagkahilo, pagkalito, at 1 ulat ng isang grand mal seizure. Ang mga pagbabago sa hematologic ay lumilipas. Lahat ng 

pasyente ay gumaling. Ang hemodialysis at peritoneal dialysis ay lumilitaw na may hindi gaanong epekto sa pag-alis ng 

zidovudine, habang ang pag-aalis ng pangunahing metabolite nito, ang GZDV, ay pinahusay.

Efavirenz:Ang ilang mga pasyente na hindi sinasadyang kumuha ng 600 mg dalawang beses araw-araw ay nag-ulat ng pagtaas ng mga 

sintomas ng nervous system. Isang pasyente ang nakaranas ng hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan.
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Ang paggamot sa labis na dosis na may efavirenz ay dapat na binubuo ng mga pangkalahatang pansuportang hakbang, kabilang 

ang pagsubaybay sa mga mahahalagang palatandaan at pagmamasid sa klinikal na kalagayan ng pasyente. Ang pangangasiwa 

ng activated charcoal ay maaaring gamitin upang makatulong sa pag-alis ng hindi nasipsip na gamot. Walang tiyak na antidote 

para sa labis na dosis sa efavirenz. Dahil ang efavirenz ay lubos na nakagapos sa protina, malamang na hindi maalis ng dialysis 

ang gamot mula sa dugo.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Ang epekto ng pagkain sa pagsipsip ng lamivudine/zidovudine tablet at efavirenz ay hindi pa 

nasusuri. Samakatuwid ang lamivudine/zidovudine tablet na kasama ng efavirenz ay dapat inumin 

sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno.

Matanda at Kabataan:

Ang inirerekumendang oral dose para sa mga matatanda at kabataan (≥ 12 taong gulang) na tumitimbang ng ≥40kg ay isang 

Lamivudine/Zidovudine (150mg/300 mg) na tablet na iniinom dalawang beses araw-araw.

Ang inirerekomendang dosis ng efavirenz ay isang tableta (600 mg) na iniinom isang beses araw-araw nang 

walang laman ang tiyan, mas mabuti sa oras ng pagtulog.Ang tumaas na mga konsentrasyon ng efavirenz na 

sinusunod pagkatapos ng pangangasiwa ng efavirenz kasama ng pagkain ay maaaring humantong sa isang pagtaas sa 

dalas ng mga masamang kaganapan (tingnan angCLINICAL PHARMACOLOGY: Epekto ng Pagkain sa Oral 

Absorption).Ang dosing sa oras ng pagtulog ay maaaring mapabuti ang tolerability ng mga sintomas ng nervous 

system (tingnanMGA BABALA: Mga Sintomas ng Nervous System, PAG-Iingat: Impormasyon para sa mga 

Pasyente,atMASAMANG REAKSIYON).

Pediatrics

Ang mga Lamivudine/zidovudine tablet na kasama ng efavirenz tablet ay hindi inirerekomenda para sa mga pediatric na 

pasyente< 12 taong gulang o sa mga pediatric na pasyente na tumitimbang ng <40 kg.

Geriatrics

Bagama't walang partikular na pagbabago sa dosis ang inirerekomenda, ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag 

ang lamivudine/zidovudine Tablets na kasama ng efavirenz Tablet ay ibinibigay sa mga geriatric na pasyente (> 

65 taong gulang).

Pinsala sa bato at kapansanan sa atay

Ang Lamivudine/zidovudine tablets ay pinagsama-samang may mga efavirenz na tabletayhindi inirerekomenda para sa mga 

pasyente na may kapansanan sa bato (creatinine clearance <50mL/min) o para sa mga pasyente sa hemodialysis o may 

kapansanan sa hepatic function.

Pagsubaybay:
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Zidovudine:Ang mga hematologic toxicities ay mukhang nauugnay sa pretreatment na reserba ng bone marrow at sa dosis at 

tagal ng therapy. Sa mga pasyente na may mahinang reserba ng bone marrow, lalo na sa mga pasyente na may advanced 

symptomatic HIV disease, ang madalas na pagsubaybay sa mga indeks ng hematologic ay inirerekomenda upang makita ang 

malubhang anemia o neutropenia. Ang pagkagambala sa dosis, paghinto ng dosis at/o pagsasalin ng dugo ay maaaring 

kailanganin sa mga pasyenteng nagkakaroon ng makabuluhang anemia. Sa mga pasyente na nakakaranas ng hematologic 

toxicity, ang pagbaba sa hemoglobin ay maaaring mangyari kasing aga ng 2 hanggang 4 na linggo, at ang neutropenia ay 

kadalasang nangyayari pagkatapos ng 6 hanggang 8 na linggo.

Kung ang pagbawi ng utak ay nangyayari kasunod ng pagkagambala sa dosis, ang pagpapatuloy sa therapy ay maaaring 

naaangkop gamit ang mga pandagdag na hakbang tulad ng epoetin alfa sa mga inirerekomendang dosis, depende sa mga 

indeks ng hematologic tulad ng antas ng serum erythropoietin at tolerance ng pasyente.

Para sa mga pasyente na nakakaranas ng binibigkas na anemia habang tumatanggap ng talamak na coadministration 

ng Lamivudine/Zidovudine Tablets at ilang iba pang mga gamot (hal., fluconazole, valproic acid), maaaring isaalang-

alang ang dosis interruption ng Lamivudine/Zidovudine Tablets.

Para sa mga pasyenteng nangangailangan ng paghinto ng paggamot sa zidovudine dahil sa 

hematological toxicity (ies), ang paggamot na may lamivudine/zidovudine tablets ay dapat na ihinto.

PAANO ISUPPLIED

Lamivudine/Zidovudine Tablets.Ang bawat tablet ay naglalaman ng 150 mg lamivudine at 300 mg zidovudine,

ay isang puti hanggang puti na hugis oval na film coated na mga tablet na may LZ na naka-emboss sa isang 

gilid at plain sa kabilang panig. Ang 60 tablet ay naka-pack sa 85ml HDPE container na may punit-off na takip 

Mga Tablet na Efavirenz. Ang bawat tablet, naglalaman ng 600 mg ng efavirenz, ay puti, hugis kapsula, film-

coated na tablet, plain sa magkabilang gilid. Ang 30 tablet ay naka-pack sa 50ml HDPE container na may punit-

off na takip na may EPE (Expanded Polyethylene) Foam filler.

Ang isang lalagyan ng bawat isa ay co-packaged sa isang naka-print na karton na paperboard. 

Imbakan:

Lamivudine/zidovudine Tablets:

Mag-imbak sa 20° hanggang 25° C (68° hanggang 77° F) [Tingnan ang USP Controlled Room Temperature]. Protektahan mula sa 

liwanag. Ilayo ang lahat ng gamot sa mga bata.

Efavirenz:

Ang mga Efavirenz tablet ay dapat na nakaimbak sa 20° hanggang 25° C (68° hanggang 77° F) [Tingnan ang USP Controlled 

Room Temperature]. Protektahan mula sa liwanag. Ilayo ang lahat ng gamot sa mga bata.

Ginawa ni:
STRIDES ARCOLAB LIMITED,
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IMPORMASYON NG PACKAGE NG PASYENTE

Lamivudine (150 mg)/Zidovudine (300 mg) Tablet na Co-Packaged na may Efavirenz 

(600 mg) Tablets

ALERTO:

Mga Lamivudine/Zidovudine Tablet na Co-Packaged sa Efavirenz Tablets. Pakibasa din ang 

seksyong "Sino ang hindi dapat uminom ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na Co-Packaged with 

Efavirenz Tablets".

Alamin ang tungkol sa mga gamot na HINDI dapat inumin

Maingat na basahin ang Patient Package na ito bago mo simulan ang pag-inom ng kumbinasyon ng 

Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets, at sa tuwing kukuha ka ng refill, dahil 

maaaring may bagong impormasyon na ibibigay. Hindi pinapalitan ng impormasyong ito ang 

pangangailangang makipag-usap sa iyong doktor. Dapat mong talakayin at ng iyong doktor ang 

Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets tungkol sa mga gamot na ito kapag 

sinimulan mong inumin ang iyong gamot nito at sa mga regular na pagsusuri. Dapat kang manatili sa ilalim 

ng pangangalaga ng doktor habang ginagamit ang mga gamot na ito. Dapat kang kumunsulta sa iyong 

doktor bago gumawa ng anumang mga pagbabago sa iyong mga gamot, maliban sa alinman sa mga 

espesyal na pangyayari na inilarawan sa ibaba tungkol sa mga pantal o mga problema sa atay.

Anong mahalagang impormasyon at iba pang mga side effect ang dapat kong malaman tungkol 

sa lamivudine/zidovudine tablets na kasama ng efavirenz tablets?

Maaaring maging sanhi ng Lamivudine/zidovudine 

tablet Lactic Acidosis at Mga Problema sa Atay

Ang ilang mga gamot sa HIV, kabilang ang lamivudine/zidovudine tablets ay maaaring magdulot ng isang bihirang ngunit 

seryosong kondisyon na tinatawag na lactic acidosis na may paglaki ng atay (hepatomegaly).

Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng mga sumusunod na sintomas:

• pagduduwal, pagsusuka, o hindi pangkaraniwan o hindi inaasahang paghihirap sa tiyan;

• kahinaan at pagkapagod;

• kinakapos na paghinga;

• kahinaan sa mga braso at binti;

• paninilaw ng balat o mata;

• o pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan.
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Ito ay maaaring mga maagang sintomas ng lactic acidosis o mga problema sa atay. Ang mga kababaihan (kabilang 

ang mga buntis na kababaihan), mga taong sobra sa timbang, at mga taong umiinom ng mga gamot sa HIV tulad 

ng lamivudine at zidovudine sa mahabang panahon ay may mas mataas na pagkakataong magkaroon ng lactic 

acidosis at paglaki ng atay. Ang lactic acidosis ay isang medikal na emerhensiya at dapat gamutin sa isang ospital. 

Sa ilang mga kaso ang kundisyong ito ay maaaring magdulot ng kamatayan

Paglala ng impeksyon sa hepatitis B virus (HBV).

Ang mga pasyenteng may impeksyon sa HBV, na umiinom ng lamivudine/zidovudine tablets at pagkatapos ay itinigil ang mga ito, 

ay maaaring magkaroon ng "flare-up" ng kanilang hepatitis. Ang "Flare-up" ay kapag ang sakit ay biglang bumalik sa mas masahol 

na paraan kaysa dati. Kung mayroon kang impeksyon sa HBV, dapat na masusing subaybayan ng iyong doktor ang paggana ng 

iyong atay sa loob ng ilang buwan pagkatapos ihinto ang mga tabletang lamivudine/zidovudine. Maaaring kailanganin mong 

uminom ng mga gamot na anti-HBV.

Hematologic toxicity

Ang Lamivudine/zidovudine tablets ay nauugnay sa hematologic toxicity kabilang ang 

neutropenia (mababa ang bilang ng isa sa mga white cell) at malubhang anemia, lalo na sa mga 

pasyenteng may advanced na HIV disease. Ang matagal na paggamit ng lamivudine/zidovudine 

tablets ay nauugnay sa symptomatic myopathy (muscular problem).

Gamitin kasama ng mga regimen na nakabatay sa interferon at ribavirin

Ang paglala ng sakit sa atay (kung minsan ay nagreresulta sa kamatayan) ay naganap sa mga pasyenteng 

nahawaan ng parehong HIV at hepatitis C na impeksyon na umiinom ng mga gamot na anti-HIV at 

ginagamot din para sa impeksyon sa hepatitis C na may interferon na mayroon o walang ribavirin. Kung 

umiinom ka ng Lamivudine/Zidovudine Tablets pati na rin ang interferon na mayroon o walang ribavirin at 

nakakaranas ka ng mga side effect, siguraduhing ipaalam sa iyong doktor.

Mga pagbabago sa taba ng katawan

Nagkakaroon ng mga pagbabago sa taba ng katawan sa ilang pasyente na umiinom ng gamot na anti-HIV. Maaaring 

kabilang sa mga pagbabagong ito ang tumaas na dami ng taba sa itaas na likod at leeg ("buffalo hump"), sa mga suso, at 

sa paligid ng puno ng kahoy. Ang pagkawala ng taba mula sa mga binti, braso, at mukha ay maaari ding mangyari. Ang 

sanhi at pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga pagbabagong ito sa taba ay hindi alam.
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Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na malubhang epekto, itigil ang pagkuha ng kumbinasyong ito

ng lamivudine at zidovudine at humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon o abisuhan kaagad 

ang iyong doktor:

isang reaksiyong alerdyi (kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, 

dila, o mukha; o mga pantal);

pananakit ng kalamnan o kahinaan; o

peripheral neuropathy (pinsala sa nerbiyos), na maaaring magdulot ng pamamanhid, tingling, o pananakit.

Ang iba, hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring mas malamang na mangyari.

o
o
o
o
o
o
o

banayad na pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o pagbaba ng 

gana; sakit ng ulo;

pagkahilo;

depresyon/pagkabalisa

myalgia

lagnat

insomnia

Ang mga side effect maliban sa mga nakalista dito ay maaari ding mangyari. Makipag-usap sa iyong doktor 

tungkol sa anumang side effect na tila hindi karaniwan o lalo na nakakaabala.

Maaaring maging sanhi ng Efavirenz

Ang pinakamahalagang masamang kaganapan na naobserbahan sa mga pasyenteng ginagamot sa efavirenz ay 

mga sintomas ng nervous system, malubhang sintomas ng psychiatric, at pantal sa balat.

Mga sintomas ng sistema ng nerbiyos: Pagkahilo, hindi pagkakatulog, kapansanan sa konsentrasyon, 

antok, abnormal na panaginip, euphoria, pagkalito, pagkabalisa, amnesia, guni-guni, pagkahilo, 

abnormal na pag-iisip, at depersonalization.

Mga malubhang problema sa psychiatric:Ang isang maliit na bilang ng mga pasyente ay nakakaranas ng 

matinding depresyon, kakaibang pag-iisip, o galit na pag-uugali habang umiinom ng efavirenz. Ang ilang mga 

pasyente ay nag-iisip ng pagpapakamatay at ang ilan ay talagang nagpakamatay. Ang mga problemang ito ay 

madalas na nangyayari sa mga pasyente na may sakit sa isip. Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung sa 

tingin mo ay nagkakaroon ka ng mga sintomas na ito ng saykayatriko, para makapagpasya ang iyong doktor kung 

dapat mong ipagpatuloy ang pag-inom ng efavirenz.
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Mga pagbabago sa taba ng katawan

Nagkakaroon ng mga pagbabago sa taba ng katawan sa ilang pasyente na umiinom ng gamot na anti-HIV. Maaaring 

kabilang sa mga pagbabagong ito ang tumaas na dami ng taba sa itaas na likod at leeg ("buffalo hump"), sa mga suso, at 

sa paligid ng puno ng kahoy. Ang pagkawala ng taba mula sa mga binti, braso, at mukha ay maaari ding mangyari. Ang 

sanhi at pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga pagbabagong ito sa taba ay hindi alam.

Mga karaniwang side effect:Maraming mga pasyente ang may pagkahilo, problema sa pagtulog, pag-aantok, 

problema sa pag-concentrate, at/o hindi pangkaraniwang panaginip sa panahon ng paggamot na may efavirenz. 

Ang mga side effect na ito ay maaaring mabawasan kung umiinom ka ng efavirenz bago matulog nang walang 

laman ang tiyan. May posibilidad din silang umalis pagkatapos mong uminom ng gamot sa loob ng ilang linggo. 

Kung mayroon kang mga karaniwang side effect na ito, tulad ng pagkahilo, hindi ito nangangahulugan na 

magkakaroon ka rin ng malubhang problema sa psychiatric, tulad ng matinding depresyon, kakaibang pag-iisip, o 

galit na pag-uugali. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung magpapatuloy ang alinman sa mga side effect na ito o 

kung nakakaabala sila sa iyo. Posibleng mas malala ang mga sintomas na ito

kung ang efavirenz ay ginagamit kasama ng alkohol o mga gamot na nagpapabago ng mood (kalye).

Kung ikaw ay nahihilo, nahihirapang mag-concentrate, o inaantok, iwasan ang mga aktibidad na maaaring 

mapanganib, tulad ng pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya.

Karaniwan ang pantal sa balat. Karaniwang nawawala ang mga pantal nang walang anumang pagbabago sa paggamot. Sa isang 

maliit na bilang ng mga pasyente, ang pantal ay maaaring malubha. Kung magkakaroon ka ng pantal, tawagan kaagad ang iyong 

doktor. Ang pantal ay maaaring isang malubhang problema sa ilang mga bata. Sabihin kaagad sa doktor ng iyong anak kung may 

napansin kang pantal o anumang iba pang epekto habang ang iyong anak ay nasa paggamot sa efavirenz.

Kasama sa iba pang karaniwang side effect ang pagkapagod, pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae. Sabihin sa iyong doktor o 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mapapansin mo ang anumang mga side effect habang umiinom ng 

efavirenz.

Makipag-ugnayan sa iyong doktor bago ihinto ang efavirenz dahil sa mga side effect o para sa anumang iba pang 

dahilan.

Hindi lamang ito ang mga side effect na posible sa paggamit ng efavirenz. Magtanong sa iyong doktor o 

parmasyutiko para sa isang mas kumpletong listahan ng mga side effect ng efavirenz at lahat ng mga gamot na 

iyong iinumin.
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Ano ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets?

Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets ay kumbinasyon ng dalawang gamot, lamivudine at zidovudine. 

Parehong Lamivudine at zidovudine ay isang uri ng anti-HIV na gamot na tinatawag na "nucleoside 

reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Ang Efavirenz Tablets ay isang uri ng anti-HIV na gamot na 

tinatawag na "non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Ito ay mga de-resetang gamot 

na ginagamit upang gamutin ang Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1), ang virus na 

nagdudulot ng AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Ang mga NNRTI ay hindi ginagamit sa 

paggamot ng Human Immunodeficiency virus type 2 (HIV-2) na impeksiyon.

Paano gumagana ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets?

Kapag ginamit nang magkasama, ang kumbinasyon ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz 

Tablets ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng dami ng HIV sa iyong dugo (tinatawag na “viral load”) at 

pataasin ang iyong CD4 (T) cell count. Ang impeksyon sa HIV ay sumisira sa mga selula ng CD4 (T), na mahalaga sa 

immune system. Ang immune system ay tumutulong sa paglaban sa impeksiyon. Ang pagbabawas ng dami ng HIV 

at pagtaas ng bilang ng CD4 (T) cell ay maaaring mapabuti ang iyong immune system at, maaaring mabawasan 

ang panganib ng kamatayan o mga impeksyon na maaaring mangyari kapag mahina ang iyong immune system.

Nakakagamot ba ng HIV o AIDS ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng 

Efavirenz Tablets?

Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets ay hindi nakakagamot ng HIV infection o AIDS.

Hindi namin alam kung ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets ay makakatulong sa iyo na 

mabuhay nang mas matagal o magkaroon ng mas kaunting mga problemang medikal na nakukuha ng mga taong may 

HIV o AIDS, tulad ng iba pang mga impeksyon. Patuloy na magpatingin sa iyong doktor nang regular at iulat ang anumang 

mga problemang medikal na nangyayari.

Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets ay nakakabawas sa 

panganib na maipasa ang HIV sa iba?

Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets ay hindi nagpapababa sa panganib na 

maipasa ang HIV sa ibang tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagbabahagi ng karayom,
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o pagiging exposed sa iyong dugo.Para sa iyong kalusugan at kalusugan ng iba, mahalagang laging magsanay ng ligtas 

na pakikipagtalik sa pamamagitan ng paggamit ng latex o polyurethane condom o iba pang paraan ng hadlang upang 

mapababa ang pagkakataong makipagtalik sa semilya, vaginal secretions, o dugo. Huwag kailanman muling gamitin o 

ibahagi ang maruruming karayom.

Magtanong sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga katanungan kung paano maiwasan ang pagdaan ng HIV sa ibang 

tao.

Sino ang hindi dapat uminom ng Lamivudine/Zidovudine Tablets Co-Packaged with Efavirenz 

Tablets?

Kasama ng iyong doktor, kailangan mong magpasya kung ang pag-inom ng Lamivudine/Zidovudine 

Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets ay tama para sa iyo.

Huwag uminom ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets kung ikaw 

ay:

• ay allergic sa alinman sa mga sangkap, kabilang ang mga aktibong sangkap na lamivudine, 

ziodovudine at efavirenz, at ang mga hindi aktibong sangkap (tingnan ang Mga Di-aktibong 

Sangkapsa dulo ng leaflet na ito). Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sa tingin mo ay 

nagkaroon ka ng reaksiyong alerdyi sa alinman sa mga sangkap na ito.

• uminom ng ilang mga gamot (tingnanMaaari ba akong uminom ng iba pang mga gamot?para sa isang 

listahan ng mga gamot.) dahil maaari kang makaranas ng malubhang epekto.

• ay mas mababa sa 12 taon o tumitimbang ng mas mababa sa 88 pounds (40kg).

Huwag ding i-restart ang mga gamot na ito pagkatapos mong gumaling mula sa mga side effect ng mga 

gamot na ito tulad ng mga seryosong problema sa psychiatric, lactic acidosis o mga problema sa atay, o 

mga reaksyon sa balat na nangyari noong ininom mo ang mga gamot na ito nang walang payo ng iyong 

doktor.
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Ano ang dapat kong sabihin sa aking doktor bago inumin ang mga gamot na ito?

Bago kunin ang lamivudine/zidovudine tablets na may kasamang efavirenz, sabihin sa iyong doktor 

kung ikaw ay:

o
o
o
o
o

may sakit sa bato o sumasailalim sa dialysis;

may sakit sa atay o nagkaroon ng hepatitis (pamamaga ng atay); nagkaroon 

ng sakit sa pag-iisip o gumagamit ng droga o alkohol; may mga kondisyon 

sa balat, tulad ng pantal;

nagkaroon na ng mga seizure o umiinom ng gamot para sa mga seizure (halimbawa, 

phenytoin, carbamazepine, o Phenobarbital). Maaaring gusto ng iyong doktor na suriin 

ang mga antas ng gamot sa iyong dugo paminsan-minsan;

ay buntis, nagpaplanong magbuntis, o nagpapasuso.o

Paano ako kukuha ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets? 

Paano ko dapat iimbak ang mga ito?

• Dapat kang uminom ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets nang 

walang laman ang tiyan, mas mabuti sa oras ng pagtulog.

• Ang pag-inom ng Efavirenz Tablets na may pagkain ay nagpapataas ng dami ng gamot sa iyong 

katawan, na maaaring tumaas ang dalas ng mga side effect.

• Ang pag-inom ng Efavirenz Tablets sa oras ng pagtulog ay hindi gaanong nakakaabala ang ilang mga 

side effect.

Matanda at Kabataan
Ang inirerekomendang oral dose para sa mga nasa hustong gulang at kabataan na mas matanda sa 12 taong gulang na 

tumitimbang ng higit sa o katumbas ng 40 kg (88 pounds) ay:

• Isang Lamivudine/Zidovudine (150 mg/ 300 mg) Tablet na iniinom dalawang beses araw-

araw. Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets ay dapat inumin tuwing 12 oras nang walang 

laman ang tiyan AT

• isang Efavirenz (600 mg) Tablet na iniinom isang beses araw-araw sa walang laman ang tiyan, sa oras ng 

pagtulog.
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Pediatrics

Ang Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets ay hindi inirerekomenda para sa 

mga pediatric na pasyenteng wala pang 12 taong gulang o sa mga may timbang na mas mababa sa 

40 kg (88 pounds).

Mag-imbak ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets sa temperatura ng kwarto, sa 

pagitan ng 20° hanggang 25° C (68° hanggang 77° F). Itapon ang mga gamot na hindi na kailangan o luma 

na. Ilayo ang lahat ng gamot sa mga bata at alagang hayop. HUWAG iimbak ang mga gamot na ito sa isang 

mamasa-masa na lugar tulad ng cabinet ng gamot sa banyo o malapit sa lababo sa kusina.

Ano ang mangyayari kung makaligtaan ako ng isang dosis?

Huwag palampasin ang anumang dosis ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets. Kung 

nakalimutan mong inumin ang mga gamot na ito, inumin ito sa lalong madaling panahon. Kung malapit na ang 

oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng 

dosing. Huwag doblehin ang susunod na dosis.

Ano ang dapat kong gawin kung ang isang tao ay nasobrahan sa dosis ng Lamivudine/

Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets?

Kung pinaghihinalaan mo na ikaw o may ibang tao ay nasobrahan sa dosis ng Lamivudine/

Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets, humingi kaagad ng medikal na tulong. 

Makipag-ugnayan sa isang doktor o isang poison control center.

Maaari ba akong uminom ng iba pang mga gamot na may Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng 

Efavirenz Tablets?

Maaaring makipag-ugnayan ang ibang mga gamot sa mga gamot na ito na nagreresulta sa pagbaba 

ng bisa at/o mga side effect. Makipag-usap sa iyong doktor at parmasyutiko bago uminom ng 

anumang iba pang reseta o over-the-counter na gamot, kabilang ang mga bitamina, mineral, at mga 

produktong herbal kabilang ang St. John's wort (hypericum perforatum), habang ginagamot. Minsan 

ang mga malubhang epekto ay mangyayari kung ang Lamivudine/Zidovudine Tablets ay kasama ng 

Efavirenz Tablet na may ilang partikular na gamot.
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Huwag uminom ng Epivir®(Lamivudine, 3TC), Retrovir®(Zidovudine, AZT, ZDV, 

azidothymidine), Combivir®(lamivudine at zidovudine), Epzicom®(abacavir sulfate at 

lamivudine), Trizivir®(abacavir sulfate, lamivudine, at zidovudine) o Sustiva®

(efavirenz) habang umiinom ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz 

Tablets. Ang ilan sa mga gamot na ito ay nasa Lamivudine/Zidovudine Tablet na kasama 

ng Efavirenz tablets.

Ang mga sumusunod na gamot ay dapat na iwasan kapag umiinom ka ng kumbinasyon ng 

Lamivudine/Zidovudine Tablets:

Ang Trimethoprim (TMP) 160 mg/sulfamethoxazole (SMX) 800 mg ay maaaring tumaas ang 

mga antas ng lamivudine sa dugo

Zalcitabine- maaaring makagambala sa pagkilos ng lamivudine.

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng ganciclovir, interferon-alpha, at iba pang bone marrow 

suppressive o anti-cancer agent ay maaaring magpapataas ng hematologic toxicity ng 

zidovudine.

Ang paggamit ng Lamivudine/Zidovudine Tablet kasama ng stavudine ay dapat na iwasan, dahil 

ang stavudine ay maaaring makagambala sa pagkilos ng zidovudine. Gayundin ang doxorubicin o 

ribavirin ay dapat na iwasan dahil ang mga gamot na ito ay maaari ring makagambala sa pagkilos 

ng zidovudine.

Gamitin kasama ng mga regimen na nakabatay sa interferon at ribavirin.Ang paglala ng sakit sa atay 

(kung minsan ay nagreresulta sa kamatayan) ay nangyari sa mga pasyenteng nahawahan ng parehong 

HIV-1 na impeksyon at hepatitis C na umiinom ng mga gamot na anti-HIV at ginagamot din para sa hepatitis 

C na may interferon na mayroon o walang ribavirin. Kung umiinom ka ng Lamivudine/Zidovudine Tablets 

pati na rin ang interferon na mayroon o walang ribavirin at nakakaranas ka ng mga side effect, 

siguraduhing sabihin sa iyong doktor

Mga Tablet ng Efavirenz:

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring magdulot ng malubha at nagbabanta sa buhay na mga side effect kapag iniinom 

kasama ng efavirenz. Dapat mohindiuminom ng alinman sa mga gamot na ito habang umiinom ng efavirenz:

• Hismanal®(astemizole)
• Vascor®(bepridil)
• Propulsid®(cisapride)
• Bihasa®(midazolam)
• Orap®(pimozide)
• Halcion®(triazolam)
• Mga ergot na gamot (halimbawa, Wigraine®at Cafergot®)
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Ang sumusunod na gamot ay dapathindiinumin kasama ng efavirenz dahil maaaring mawala ang epekto nito o maaaring 

tumaas ang pagkakataong magkaroon ng mga side effect mula sa efavirenz:

• Vfend®(voriconazole). Ang ilang mga dosis ng voriconazole ay maaaring inumin sa parehong oras na may mas 

mababang dosis ng efavirenz, ngunit kailangan mo munang suriin sa iyong doktor.

• St. John's wort (Hypericum perforatum)

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring kailanganing palitan ng ibang gamot kapag iniinom kasama 

ng efavirenz:

• Fortovase®, Invirase®(saquinavir)
• Biaxin®(clarithromycin)
• Carbatrol®, Tegretol®(carbamazepine)

• Sporanox®(itraconazole)

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring mangailangan ng pagbabago sa dosis ng Efavirenz o ng iba 

pang gamot:

• Mga blocker ng channel ng calcium tulad ng Cardizem®o Tiazac®(diltiazem), Covera HS®o 
Isoptin SR®(verapamil), at iba pa.

• Ang mga gamot na pampababa ng kolesterol Lipitor®(atorvastatin), PRAVACHOL®

(pravastatin), at Zocor®(simvastatin).
• Crixivan®(indinavir)
• Kaletra®(lopinavir/ritonavir)
• Methadone
• Mycobutin®(rifabutin)
• REYATAZ®(atazanavir sulfate). Kung ikaw ay umiinom ng Efavirenz at REYATAZ, dapat ka 

ring umiinom ng Norvir®(ritonavir).
• Rifadin®(rifampin) o ang mga gamot na naglalaman ng rifampin na Rifamate®at Rifater®.

• Zoloft®(sertraline)

Hindi ito lahat ng mga gamot na maaaring magdulot ng mga problema kung umiinom ka ng efavirenz. Siguraduhing 

sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang tungkol sa anumang iba pang mga gamot, bitamina, suplemento, o herbal na 

paghahanda na iyong iniinom.
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Paano naman ang pagbubuntis at pag-aalaga (pagpapasuso)?

Ang mga babaeng umiinom ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets ay hindi 

dapat mabuntis. Ang mga malubhang depekto sa kapanganakan ay nakita sa mga supling ng mga 

hayop at kababaihan na ginagamot ng efavirenz sa panahon ng pagbubuntis. Hindi alam kung ang 

efavirenz ang sanhi ng mga depekto na ito.Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ikaw ay buntis.

Kausapin din ang iyong doktor kung gusto mong mabuntis.

Ang mga babae ay hindi dapat umasa lamang sa hormonal-based na birth control, tulad ng mga tabletas, 

iniksyon, patches o implants, dahil maaaring gawing hindi epektibo ng Efavirenz Tablets ang mga 

contraceptive na ito. Ang mga babae ay dapat gumamit ng maaasahang paraan ng barrier contraction, tulad 

ng condom o diaphragm, kahit na gumamit din sila ng iba pang paraan ng birth control.

Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na ang mga ina na may HIVhindi

magpasuso dahil maaari nilang maipasa ang HIV sa pamamagitan ng kanilang gatas sa sanggol. 

Samakatuwid, huwag mag-alaga ng sanggol habang umiinom ng Lamivudine/Zidovudine Tablets na 

kasama ng Efavirenz Tablets. Gayundin, ang efavirenz ay maaaring dumaan sa gatas ng ina at magdulot 

ng malubhang pinsala sa sanggol. Makipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Maaaring 

kailanganin mong ihinto ang pagpapasuso o gumamit ng ibang gamot.

Pangkalahatang Impormasyon

Huwag gamitin ang mga gamot na ito para sa isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag ibigay ang 

mga gamot na ito sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong kondisyon na mayroon ka. Maaari itong 

makapinsala sa kanila.

Binubuod ng Patient Package Information na ito ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa 

Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz Tablets. Kung mayroon kang mga tanong o 

alalahanin, o gusto ng karagdagang impormasyon tungkol sa Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng 

Efavirenz, ang iyong doktor o ang iyong parmasyutiko ay may kumpletong impormasyon sa pagrereseta 

kung saan nakabatay ang leaflet na ito. Maaaring gusto mong basahin ito at talakayin ito sa iyong doktor o 

iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Tandaan, walang nakasulat na buod ang 

maaaring palitan ang maingat na talakayan sa iyong doktor.
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Ano ang mga sangkap sa Lamivudine/Zidovudine Tablets na kasama ng Efavirenz 

Tablets?

Mga aktibong sangkap:lamivudine, zidovudine at efavirenz.

Mga hindi aktibong sangkap:

Lamivudine/zidovudine tablets:Ang mga hindi aktibong sangkap sa lamivudine/zidovudine 

tablet ay kinabibilangan ng microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, povidone, 

colloidal silicon dioxide, talc, magnesium stearate, color Opadry white(Y-1-7000), purified water 

at isopropyl alcohol. Ang Opadry white ay naglalaman ng Hydroxy Propyl methylcellulose 2910/ 

Hypromellose 5cP, Titanium dioxide, Polyethylene glycol 400 (Macrogol).

Mga Tablet ng Efavirenz:Ang mga hindi aktibong sangkap sa efavirenz tablet ay kinabibilangan ng 

croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, lactose monohydrate, magnesium stearate, 

microcrystalline cellulose, at sodium lauryl sulfate. Ang film coating ay naglalaman ng Opadry®

kayumanggi. Opadry®Ang kayumanggi ay naglalaman ng HPMC 2910/Hypromellose, titanium dioxide, 

macrogol/PEG 400, iron oxide yellow, iron oxide red at iron oxide black.

Para sa anumang karagdagang impormasyon makipag-

ugnayan sa Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, Opp. IIMB

Bannerghatta Road,

Bangalore-560076, India

Ang Biaxin ay isang trademark ng Abbott Laboratories. Ang Diflucan ay isang trademark ng Pfizer, Inc. Ang 

Mycobutin ay isang trademark ng Pharmacia & Upjohn Company. REYATAZ®ay isang rehistradong 

trademark ng Bristol-Myers Squibb Company.

Ang iba pang mga tatak na nakalista ay ang mga trademark ng kani-kanilang mga may-ari.
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