
IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBONG 
Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets

(Lamivudine 150 mg, Stavudine 30 mg at Nevirapine 200 mg) 
(Lamivudine 150 mg, Stavudine 40 mg at Nevirapine 200 mg)

Rx Lang

MGA BABALA

MATINDI, NAGBABANTA SA BUHAY, AT SA ILANG MGA KASO ANG FATAL HEPATOTOXICITY, 
PARTIKULAR SA UNANG 18 LINGGO, AY NAIULAT SA MGA PASYENTENG GINATRATO NG 
NEVIRAPINE. SA ILANG MGA KASO, ANG MGA PASYENTE NA NAGPRESENTA NA MAY HINDI TIYAK 
NA MGA PRODROMAL NA MGA ALAMAT O SINTOMAS NG HEPATITIS AT UMURO SA HEPATIC 
FAILURE. ANG MGA PANGYAYARI NA ITO AY MADALAS NA KASAMA SA RASH. KASARIAN NG BABAE 
AT MAS MATAAS NA CD4+ CELL COUNTS SA PAGSIMULA NG THERAPY LUGAR NG MGA PASYENTE 
SA TATAAS NA PANGANIB; MGA BABAENG MAY CD4+ CELL COUNTS > 250 CELLS/MM3, KASAMA 
ANG MGA BUNTIS NA BABAING Tumatanggap ng NEVIRAPINE KASAMA NG IBA PANG 
ANTIRETROVIRAL PARA SA PAGGAgamot ng HIV-1 INFECTION, AY NASA PINAKAMAKITANG 
PANANALIG. GAANO MAN, ANG HEPATOTOXICITY NA KAUGNAY SA PAGGAMIT NG NEVIRAPINE AY 
MAAARING MAGKAROON SA KAPWA KASARIAN, LAHAT NG CD4+ CELL COUNT AT ANUMANG ORAS 
SA PAGGAgamot. ANG MGA PASYENTE NA MAY MGA SENYALES O SINTOMAS NG HEPATITIS, O 
MAY TUMAAS NA MGA TRANSAMINAS NA KASAMA NG RASH O IBA PANG SYSTEMIC SYMPTOMS, 
DAPAT NA Ihinto ang NEVIRAPINE AT MAGHINGIN KAAGAD NG MEDICAL EVALUATION (TINGNAN 
ANG MGA BABALA).

MATIBA, NAKAKABABA SA BUHAY NA MGA REAKSIYON SA BALAT, KASAMA ANG MGA FATAL NA 
KASO, AY NANGYARI SA MGA PASYENTENG GINATRATO NG NEVIRAPINE. ANG MGA ITO AY 
KASAMA ANG MGA KASO NG STEVENS-JOHNSON SYNDROME, TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS, AT 
HYPERSENSITIVITY REACTIONS NA KINAKTERIASAN NG RASH, CONSTITUTIONAL FINDINGS AT 
ORGAN DYSFUNCTION. ANG MGA PASYENTE NA NAGKAKAROON NG MGA SINYALES O SINTOMAS 
NG MATINDING REACTIONS SA BALAT O MGA REAKSIYON NG HYPERSENSITIVITY AY DAPAT 
IPATULOY ANG NEVIRAPINE SA lalong madaling panahon AT HUMINGI NG MEDICAL ATTENTION 
(TINGNAN ANG MGA BABALA AT PAG-Iingat).

MAHALAGA NA ANG MGA PASYENTE AY MABUTI NA SUsubaybayan SA UNANG 18 LINGGO NG 
THERAPY NA MAY NEVIRAPINE UPANG MAKITA ANG POTENSYAL NA NAKAKABABA SA BUHAY 
NA HEPATOTOXICITY O MGA REAKSYON SA BALAT. ANG EXTRA VIGILANCE AY WARRANTED 
SA UNANG 6 NA LINGGO NG THERAPY, NA ANG PANAHON NG PINAKAMALAKING RISK NG 
MGA PANGYAYARI NA ITO. HUWAG MULI ANG NEVIRAPINE KASUNOD NG MATINDING 
HEPATIC, SKIN O HYPERSENSITIVITY REACTIONS. SA ILANG MGA KASO, ANG HEPATIC Injury 
ay umuunlad sa kabila ng paghinto ng paggamot. KARAGDAGANG DIN, ANG 14 NA ARAW NA 
LEAD-IN PERIOD NA MAY NEVIRAPINE 200 MG DAILY DOSING AY DAPAT MAHIGPIT NA 
SUNDIN (TINGNAN ANG MGA BABALA AT PAG-Iingat).

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

TITLE - LAMIVUDINE + STAVUDINE + NEVIRAPINE / TRIOMUNE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FILIPINO

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-stavudine-nevirapine-triomune-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/022177PI.pdf


MATINDING PAGLALA NG HEPATITIS B AY NAIULAT SA MGA PASYENTE NA CO-INFECTED 
NG HEPATITIS B VIRUS (HBV) AT HIV-1 AT HINDI NA IPATULOY ang LAMIVUDINE. ANG 
HEPATIC FUNCTION AY DAPAT MASUSUNOD NA MAY CLINICAL AT LABORATORY 
FOLLOW-UP NG KAHIT LAMANG ILANG BUWAN SA MGA PASYENTE NA TUMIGIL SA 
LAMIVUDINE AT CO-INFECTED NG HIV-1 AT HBV. KUNG ANGKOP, ANG PAGSIMULA NG 
ANTI-HEPATITIS B THERAPY ay MAAARING WARRANTED (TINGNAN ANG MGA BABALA).

PAGLALARAWAN

Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet ay naglalaman ng nakapirming kumbinasyon ng dosis ng 
lamivudine, stavudine at nevirapine. Ang parehong stavudine at lamivudine ay kabilang sa sintetikong 
nucleoside analogue na klase ng mga antiretroviral na gamot. Ang parehong mga gamot ay kumikilos sa 
pamamagitan ng pagwawakas sa paglago ng DNA chain at pagpigil sa reverse transcriptase ng HIV. Ang 
Nevirapine ay isang non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor na tiyak para sa HIV-1 reverse 
transcriptase.

Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay para sa oral administration. Ang fixed dose 
tablets ay naglalaman ng mga aktibong sangkap na lamivudine 150 mg, stavudine 30 mg/40 mg, 
at nevirapine 200 mg. Ang mga hindi aktibong sangkap ay microcrystalline cellulose, colloidal 
anhydrous silica, croscarmellose sodium, color iron oxide yellow, povidone, colloidal anhydrous 
silica, lactose, talc at magnesium stearate.

Lamivudine-Ang kemikal na pangalan ng lamivudine ay (2R-cis)-4-amino-1- [2- (hydroxymethyl)-1,3-
oxanthiolan-5-yl]-,pyrimidinone. Ang Lamivudine ay ang (-)enantiomer ng isang dideoxy analogue ng 
cytidine. Ang Lamivudine ay tinukoy din bilang (-)2′,3′dideoxy, 3′-thiacytidine. Ito ay may molecular 
formula ng C8H11N3O3S at isang molekular na timbang na 229.3. 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. Mayroon itong sumusunod na formula sa istruktura:

Stavudine-Ang kemikal na pangalan para sa stavudine ay,2', 3'-didehydro-3'-deoxythymidine. 
Ang molecular formula ng stavudine ay C10H12N2O4at ang molecular weight nito ay 224.2. Ang 
Stavudine ay isang puti hanggang puti na mala-kristal na solid at ang solubility nito sa 23°C ay 
humigit-kumulang 83 mg/mL sa tubig at 30 mg/mL sa propylene glycol. Ang noctanol/water 
partition coefficient ng stavudine sa 23°C ay 0.144. Mayroon itong sumusunod na formula sa 
istruktura:
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Nevirapine-Ang kemikal na pangalan ng nevirapine ay 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4- 
methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2',3-e][1,4]diazepin-6-one. Ang molekular ang pormula ay C15H14N4O at 
ang molekular na timbang ay 266.30. Ang Nevirapine ay isang puti hanggang puti na mala-kristal 
na solid na may solubility na humigit-kumulang 0.05 mg/mL sa tubig sa 25oC. Ang Nevirapine ay 
may sumusunod na pormula sa istruktura:

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 mammalian DNA polymerases α, β 
at γ.

Stavudine-Ang Stavudine, isang nucleoside analogue ng thymidine, ay phosphorylated ng cellular kinases sa 
aktibong metabolite stavudine triphosphate. Pinipigilan ng stavudine triphosphate ang aktibidad ng HIV-1 reverse 
transcriptase (RT) sa pamamagitan ng pakikipagkumpitensya sa natural na substrate na thymidine triphosphate 
(K).i=0.0083 hanggang 0.032μM) at sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagwawakas ng chain ng DNA kasunod ng 
pagsasama nito sa viral DNA. Pinipigilan ng Stavudine triphosphate ang cellular DNA polymerases β at γ at 
kapansin-pansing binabawasan ang synthesis ng mitochondrial DNA.

Nevirapine-Ang Nevirapine ay isang non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) ng HIV-1. Ang 
Nevirapine ay direktang nagbubuklod sa reverse transcriptase (RT) at hinaharangan ang mga aktibidad ng DNA 
polymerase na umaasa sa RNA at umaasa sa DNA sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagkagambala sa
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catalytic site ng enzyme. Ang aktibidad ng nevirapine ay hindi nakikipagkumpitensya sa template o 
nucleoside triphosphate. Ang HIV-2 RT at eukaryotic DNA polymerases (gaya ng human DNA 
polymerases α, ß, γ, o δ) ay hindi hinahadlangan ng nevirapine.

Antiviral 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 (1 μM = 0.23 mcg/mL). Ang EC50

Ang mga halaga ng lamivudine laban sa iba't ibang mga clades ng HIV-1 (AG) ay mula 0.001 hanggang 0.120 
μM, at laban sa mga paghihiwalay ng HIV-2 mula 0.003 hanggang 0.120 μM. Binawasan ng Ribavirin (50 μM) 
ang anti-HIV-1 na aktibidad ng lamivudine ng 3.5 beses. Sa HIV-1–infected MT-4 cells, ang lamivudine 
kasama ng zidovudine sa iba't ibang ratio ay nagpakita ng synergistic na antiretroviral na aktibidad. 
Mangyaring tingnan ang insert na pakete ng EPIVIR-HBV para sa impormasyon tungkol sa aktibidad ng 
pagbabawal ng lamivudine laban sa HBV.

Stavudine-Ang aktibidad ng antiviral ng stavudine ay sinusukat sa peripheral blood mononuclear 
cells, monocytic cells, at lymphoblastoid cell lines. Ang konsentrasyon ng gamot na kinakailangan 
upang pigilan ang pagtitiklop ng HIV-1 ng 50% (EC50) ay mula 0.009 hanggang 4 μM laban sa 
laboratoryo at mga klinikal na paghihiwalay ng HIV-1. Sa cell culture, ang stavudine ay nagpakita ng 
additive sa antagonistic na anti-HIV-1 na aktibidad kasama ang zidovudine. Ang Stavudine sa 
kumbinasyon ng alinman sa abacavir, didanosine, tenofovir, o zalcitabine ay nagpakita ng additive sa 
synergistic na aktibidad. Ang Ribavirin, sa 9-45 μM na konsentrasyon na sinuri, ay binawasan ang anti-
HIV-1 na aktibidad ng stavudine ng 2.5- hanggang 5-tiklop.

Nevirapine-Ang aktibidad ng antiviral ng nevirapine ay sinusukat sa peripheral blood 
mononuclear cells, monocyte derived macrophage, at lymphoblastoid cell lines. EC50

ang mga halaga (50% epektibong konsentrasyon) ay mula 10 hanggang 100 nM laban sa laboratoryo 
at mga klinikal na paghihiwalay ng HIV-1. Sa cell culture, ang nevirapine ay nagpakita ng additive sa 
synergistic na aktibidad laban sa HIV-1 sa mga regimen ng kumbinasyon ng droga na may nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) didanosine (ddI), lamivudine (3TC), stavudine (d4T) at 
zidovudine (ZDV), at ang protease mga inhibitor ng indinavir at saquinavir.

Paglaban:
Lamivudine-Ang mga variant ng HIV-1 na lumalaban sa Lamivudine ay napili sa kultura ng cell. 
Ipinakita ng pagsusuri ng genotypic na ang paglaban ay dahil sa isang tiyak na pagpapalit ng 
amino acid sa HIV-1 reverse transcriptase sa codon 184 na binabago ang residue ng methionine 
sa alinman sa isoleucine o valine.

Ang mga strain ng HIV-1 na lumalaban sa parehong lamivudine at zidovudine ay nahiwalay sa mga 
pasyente. Ang pagkamaramdamin ng mga klinikal na paghihiwalay sa lamivudine at zidovudine ay 
sinusubaybayan sa mga kinokontrol na klinikal na pagsubok. 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.
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Ang kumbinasyon ng therapy na may lamivudine at zidovudine ay naantala ang paglitaw ng mga 
mutasyon na nagbibigay ng pagtutol sa zidovudine.

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 pinaliit na tugon sa paggamot; ang mga katulad na HBV mutants ay naiulat 
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 (tingnan ang PAG-Iingat 
at EPIVIR-HBV package insert).

Stavudine-Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may pinababang pagkamaramdamin sa stavudine ay napili sa cell 
culture (strain-specific) at nakuha rin mula sa mga pasyente na ginagamot ng stavudine. Ang phenotypic analysis 
ng HIV-1 isolates mula sa 61 pasyente na tumatanggap ng matagal (6 hanggang 29 na buwan) stavudine 
monotherapy ay nagpakita na ang post-therapy isolates mula sa apat na pasyente ay nagpakita ng EC50ang mga 
halaga ay higit sa 4 na beses (hanay 7- hanggang 16 na beses) na mas mataas kaysa sa average na pretreatment 
na pagkamaramdamin ng mga baseline isolates. Sa mga ito, ang mga paghihiwalay ng HIV-1 mula sa isang 
pasyente ay naglalaman ng zidovudine-resistance-associated mutations na T215Y at K219E, at ang mga isolates 
mula sa isa pang pasyente ay naglalaman ng multiple-nucleoside-resistance-associated mutation na Q151M. Ang 
mga mutasyon sa RT gene ng HIV-1 na mga paghihiwalay mula sa iba pang dalawang pasyente ay hindi nakita.

Nevirapine-Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may pinababang pagkamaramdamin (100- hanggang 
250-tiklop) sa nevirapine ay napili sa cell culture. Ang pagsusuri ng genotypic ay nagpakita ng mga 
mutasyon sa HIV-1 RT gene Y181C at/o V106A depende sa strain ng virus at cell line na ginamit. Ang 
oras sa paglitaw ng resistensya ng nevirapine sa kultura ng cell ay hindi binago kapag ang pagpili ay 
kasama ang nevirapine kasama ng maraming iba pang mga NNRTI.
Genotypic analysis ng mga isolates mula sa antiretroviral naïve virologic failure na mga pasyente (n=71) na 
tumatanggap ng nevirapine isang beses araw-araw (n=25) o dalawang beses araw-araw (n=46) kasama ng 
lamivudine at stavudine (study 2NN) sa loob ng 48 linggo ay nagpakita na ang mga isolate mula sa 8 /25 at 
23/46 na mga pasyente, ayon sa pagkakabanggit, ay naglalaman ng isa o higit pa sa mga sumusunod na 
NNRTI resistance na nauugnaypagpapalit: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, 
F227L at M230L.

Ang mga pagbabago sa phenotypic at genotypic sa HIV-1 ay naghihiwalay mula sa mga pasyenteng walang 
paggamot na tumatanggap ng alinman sa nevirapine (n=24) o nevirapine at ZDV (n=14) ay sinusubaybayan sa 
Phase I/II na mga pagsubok sa loob ng 1 hanggang ≥12 na linggo. Pagkatapos ng 1 linggo ng nevirapine 
monotherapy, ang mga isolates mula sa 3/3 mga pasyente ay nabawasan ang pagkamaramdamin sa nevirapine sa 
cell culture. Ang isa o higit pa sa mga mutation ng RT na nagreresulta sa mga pagpapalit ng amino acid na K103N, 
V106A, V108I, Y181C, Y188C at G190A ay nakita sa mga HIV-1 isolates mula sa ilang mga pasyente kasing aga ng 2 
linggo pagkatapos ng pagsisimula ng therapy. Sa ikawalong linggo ng nevirapine monotherapy, 100% ng mga 
pasyenteng nasuri (n=24) ay nagkaroon ng HIV-1 isolate na may >100-tiklop na pagbaba sa pagkamaramdamin sa 
nevirapine sa cell culture kumpara sa baseline, at nagkaroon ng isa o higit pa sa nevirapine na nauugnay. Mga 
mutasyon ng paglaban sa RT. Labinsiyam sa mga pasyenteng ito (80%) ay may mga isolates na may Y181C 
mutations anuman ang dosis. Genotypic analysis ng mga isolates mula sa antiretroviral
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Ang mga pasyenteng walang muwang sa virologic failure (n=71) na tumatanggap ng nevirapine isang beses araw-
araw (n=25) o dalawang beses araw-araw (n=46) kasama ng lamivudine at stavudine (pag-aaral 2NN) sa loob ng 48 
linggo ay nagpakita na ang mga paghihiwalay mula sa 8/25 at 23/46 Ang mga pasyente, ayon sa pagkakabanggit, 
ay naglalaman ng isa o higit pa sa mga sumusunod na nauugnay sa paglaban sa NNRTIpagpapalit: Y181C, K101E, 
G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L at M230L.

Cross-Resistance:
Lamivudine-Ang cross-resistance sa mga HIV-1 nucleoside analog reverse transcriptase 
inhibitors (NRTIs) ay naobserbahan. Lamivudine-resistant HIV-1 mutants ay crossresistant sa 
didanosine (ddI) at zalcitabine (ddC). Sa ilang mga pasyente na ginagamot ng zidovudine plus 
didanosine o zalcitabine, ang mga isolates na lumalaban sa maramihang mga reverse 
transcriptase inhibitors, kabilang ang lamivudine, ay lumitaw.

Sa isang klinikal na pag-aaral na naghahambing ng isang antiretroviral regimen na naglalaman ng isang beses araw-araw 

na lamivudine sa isang regimen na naglalaman ng dalawang beses araw-araw na lamivudine, 53/554 (10%) na mga 

pasyente ang nakilala bilang virological failures (plasma HIV-1 RNA level ≥ 400 copies/mL) sa Linggo 48. Sa 53 na 

pagkabigo, 28 ang na-randomize sa lamivudine isang beses araw-araw at 25 sa lamivudine dalawang beses araw-araw. 

Ang genotypic analysis ng on-therapy isolates mula sa 22 pasyente sa lamivudine dalawang beses araw-araw na grupo ng 

paggamot ay nagpakita ng:

• ang mga isolate mula sa 1/22 na pasyente ay naglalaman ng mga pag-iisa sa paggamot-emergent 
zidovudine resistance na nauugnay na mga substitution (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, o 
K219Q/E) na mga isolate mula sa 7/22 na naglalaman ng treatment-emergent na mga substitution, 
efavirenz resistance-associated substitution K103N, V108I, o Y181C)

Isolates mula sa 5/22 na naglalaman ng treatment-emergent na lamivudine resistance na 
nauugnay na mga substitution (M184I o M184V)

•

•

Ang phenotypic analysis ng baseline-matched on-therapy na mga paghihiwalay ng HIV-1 mula sa 13 pasyente na tumatanggap ng 

lamivudine dalawang beses araw-araw ay nagpakita ng:

• Ang mga isolates mula sa lahat ng 13 pasyente ay madaling kapitan sa zidovudine

• Ang mga isolates mula sa 3/13 mga pasyente ay nagpakita ng 21- hanggang 342-tiklop na pagbaba sa pagkamaramdamin sa 

efavirenz

Ang mga isolates mula sa 4/13 na mga pasyente ay nagpakita ng 29- hanggang 159 na beses na pagbaba sa pagkamaramdamin 

sa lamivudine

•

Stavudine-Ilang pag-aaral ang nagpakita na ang matagal na paggamot sa stavudine ay maaaring pumili at/
o mapanatili ang mga mutasyon na nauugnay sa zidovudine resistance. Ang HIV-1 ay naghihiwalay sa isa o 
higit pang zidovudine-resistance-relatedpagpapalit(Ang M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) ay 
nagpakita ng pinababang pagkamaramdamin sa stavudine sa cell culture.

Nevirapine-Ang cross-resistance sa HIV-1 nonnucleoside analog reverse transcriptase 
inhibitors (NNRTIs) ay naobserbahan. Ang mabilis na paglitaw ng mga strain ng HIV-1 
na cross-resistant sa mga NNRTI ay naobserbahan sa cell culture. Nevirapine-resistant 
HIV-1 isolates ay cross-resistant sa NNRTIs delavirdine at efavirenz. gayunpaman,
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Ang mga isolates na lumalaban sa nevirapine ay madaling kapitan sa ddI at ZDV ng NRTI. Katulad nito, ang mga 
isolates na lumalaban sa ZDV ay madaling kapitan sa nevirapine sa kultura ng cell.

CLINICAL PHARMACOLOGY
Pharmacokinetics sa Matanda:
Ang rate at lawak ng pagsipsip ng Lamivudine, Stavudine, at Nevirapine mula sa mga kumbinasyong 
tablet ay katulad ng mula sa Epivir®mga tablet, Zerit®mga kapsula, at Viramune®tableta ayon sa 
pagkakabanggit, kapag ibinibigay sa mga malulusog na boluntaryo sa estadong nag-aayuno.

Lamivudine-Pagsipsip at Bioavailability:Ang Lamivudine ay mabilis na nasisipsip pagkatapos ng oral administration 
sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV. Ang ganap na bioavailability sa 12 pasyenteng nasa hustong gulang ay 86% 
± 16% (mean ± SD) para sa 150-mg na tablet. Pagkatapos ng oral administration ng 2 mg/kg dalawang beses sa 
isang araw sa 9 na may sapat na gulang na may HIV, ang pinakamataas na serum lamivudine concentration (Cmax) 
ay 1.5 ± 0.5 mcg/mL (mean ± SD). Ang lugar sa ilalim ng plasma concentration versus time curve (AUC) at Cmax

nadagdagan sa proporsyon sa oral na dosis sa saklaw mula 0.25 hanggang 10 mg/kg.

Pamamahagi:Ang maliwanag na dami ng pamamahagi pagkatapos ng IV administration ng 
lamivudine sa 20 pasyente ay 1.3 ± 0.4 L/kg, na nagmumungkahi na ang lamivudine ay namamahagi 
sa mga extravascular space. Ang dami ng pamamahagi ay independiyente sa dosis at hindi nauugnay 
sa timbang ng katawan. Ang pagbubuklod ng lamivudine sa mga protina ng plasma ng tao ay mababa 
(<36%).
Metabolismo:Ang metabolismo ng lamivudine ay isang menor de edad na ruta ng pag-aalis. Sa tao, ang 
tanging kilalang metabolite ng lamivudine ay ang trans-sulfoxide metabolite. Sa loob ng 12 oras pagkatapos 
ng isang solong oral na dosis ng lamivudine sa 6 na may sapat na gulang na nahawaan ng HIV, 5.2% ± 1.4% 
(mean ± SD) ng dosis ay nailabas bilang trans-sulfoxide metabolite sa ihi. Ang mga serum na konsentrasyon 
ng metabolite na ito ay hindi pa natutukoy.
Pag-aalis:Ang karamihan ng lamivudine ay inalis nang hindi nagbabago sa ihi. Sa 9 na malulusog na paksa na binigyan ng 

isang solong 300-mg oral na dosis ng lamivudine, ang renal clearance ay 199.7 ± 56.9 mL/min (mean ± SD). Sa karamihan 

ng mga single-dose na pag-aaral sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV, mga pasyenteng nahawaan ng HBV, o mga 

malulusog na paksa na may serum sampling sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng dosing, ang naobserbahang average na 

kalahating buhay ng elimination (t1/2) mula 5 hanggang 7 oras. Sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV, ang kabuuang 

clearance ay 398.5 ± 69.1 mL/min (mean ± SD).

Stavudine –Pagsipsip at Bioavailability:Kasunod ng oral administration, ang stavudine ay mabilis na 
nasisipsip, na may pinakamataas na konsentrasyon sa plasma na nagaganap sa loob ng 1 oras pagkatapos 
ng dosing. Ang oral bioavailability ng stavudine ay 86.4 ± 18.2%. Ang sistematikong pagkakalantad sa 
stavudine ay pareho kasunod ng pangangasiwa sa mga kapsula o solusyon.
Pamamahagi:Ang pagbubuklod ng stavudine sa mga serum na protina ay bale-wala sa hanay ng 
konsentrasyon na 0.01 hanggang 11.4 µg/mL. Ang stavudine ay namamahagi nang pantay sa pagitan ng 
mga pulang selula ng dugo at plasma. Ang maliwanag na oral volume ng pamamahagi ay 66 ± 22 L. 
Metabolismo:Ang metabolic fate ng stavudine ay hindi pa naipaliwanag sa mga tao. Pag-aalis:Ang pag-aalis 
ng bato ay umabot sa halos 40% ng kabuuang clearance anuman ang ruta ng pangangasiwa. Ang ibig 
sabihin ng renal clearance ay humigit-kumulang dalawang beses
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average na endogenous creatinine clearance, na nagpapahiwatig ng aktibong tubular secretion bilang karagdagan 
sa glomerular filtration. Pag-aalis ng kalahating buhay para sa oral na dosis 1.44 ± 0.30 na oras.

Nevirapine -Pagsipsip at Bioavailability:Ang Nevirapine ay madaling hinihigop (>90%) pagkatapos ng oral 
administration sa mga malulusog na boluntaryo at sa mga nasa hustong gulang na may impeksyon sa 
HIV-1. Ang ganap na bioavailability sa 12 malusog na matatanda kasunod ng single-dose administration ay 
93 ± 9% (mean ± SD) para sa 50 mg tablet at 91 ± 8% para sa oral solution. Ang pinakamataas na 
konsentrasyon ng nevirapine sa plasma ng 2 ± 0.4 µg/mL (7.5 µM) ay naabot ng 4 na oras kasunod ng isang 
solong 200 mg na dosis. Kasunod ng maraming dosis, ang pinakamataas na konsentrasyon ng nevirapine ay 
lumilitaw na tumataas nang linear sa hanay ng dosis na 200 hanggang 400 mg/araw. Ang Nevirapine ay 
maaaring ibigay nang may o walang antacid o didanosine.
Pamamahagi: Ang Nevirapine ay lubos na lipophilic at mahalagang nonionized sa
pisyolohikal na pH. Kasunod ng intravenous administration sa malulusog na matatanda, ang maliwanag na dami 
ng pamamahagi (Vdss) ng nevirapine ay 1.21 ± 0.09 L/kg, na nagmumungkahi na ang nevirapine ay malawak na 
ipinamamahagi sa mga tao. Ang Nevirapine ay madaling tumatawid sa inunan at matatagpuan din sa gatas ng ina. 
Ang Nevirapine ay humigit-kumulang 60% na nakagapos sa mga protina ng plasma sa hanay ng konsentrasyon ng 
plasma na 1 hanggang 10 mcg/mL. Ang mga konsentrasyon ng nevirapine sa cerebrospinal fluid ng tao (n=6) ay 
45% (± 5%) ng mga konsentrasyon sa plasma; ang ratio na ito ay humigit-kumulang katumbas ng fraction na hindi 
nakatali sa protina ng plasma.
Metabolismo/Pag-aalis: Sa vivopag-aaral sa tao atsa vitroAng mga pag-aaral na may microsome sa 
atay ng tao ay nagpakita na ang nevirapine ay malawakang na-biotransform sa pamamagitan ng 
cytochrome P450 (oxidative) metabolism sa ilang hydroxylated metabolites.Sa vitroIminumungkahi ng 
mga pag-aaral na may mga microsome sa atay ng tao na ang oxidative metabolism ng nevirapine ay 
pangunahing pinapamagitan ng cytochrome P450 (CYP) isozymes mula sa CYP3A4 at CYP2B6 na 
pamilya, bagaman ang ibang isozymes ay maaaring may pangalawang papel. Cytochrome P450 
metabolismo, glucuronide conjugation, at urinary excretion ng glucuronidated metabolites ay 
kumakatawan sa pangunahing ruta ng nevirapine biotransformation at elimination sa mga tao.
Ang Nevirapine ay isang inducer ng hepatic cytochrome P450 (CYP) metabolic enzymes 3A4 at 2B6. Ang 
autoinduction ng CYP3A4 at CYP2B6 mediated metabolism ay humahantong sa humigit-kumulang 1.5 hanggang 2 
beses na pagtaas sa maliwanag na oral clearance ng nevirapine habang ang paggamot ay nagpapatuloy mula sa 
isang dosis hanggang dalawa hanggang apat na linggo ng dosing na may 200 hanggang 400 mg / araw. Ang 
autoinduction ay nagreresulta din sa isang kaukulang pagbaba sa terminal phase kalahating buhay ng nevirapine 
sa plasma, mula sa humigit-kumulang 45 oras (solong dosis) hanggang humigit-kumulang 25 hanggang 30 oras 
kasunod ng maraming dosis na may 200 hanggang 400 mg/araw.

Epekto ng Pagkain sa Pagsipsip ng Lamivudine/Stavudine/Nevirapine. Ang epekto ng pagkain sa 
rate at lawak ng mga tabletang kumbinasyon ng Lamivudine/Stavudine/Nevirapine ay hindi pa 
nasusuri sa isang klinikal na pag-aaral. Samakatuwid, ang mga tabletang kumbinasyon ng 
Lamivudine/Stavudine/Nevirapine ay dapat inumin sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno.

pagsipsip ng

Mga Espesyal na Populasyon:

May kapansanan sa pag-andar ng bato:

Ang Lamivudine/Stavudine/Nevirapine Tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyenteng may 
kapansanan sa renal function (tingnan ang DOSAGE at ADMINISTRASYON: PAG-Iingat)
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May kapansanan sa hepatic function:

Ang Lamivudine/Stavudine/Nevirapine Tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyenteng may 
kapansanan sa hepatic function.

Pagbubuntis:Tingnan ang MGA PAG-Iingat: Pagbubuntis Lamivudine/
Stavudine/Nevirapine Tablets: Walang available na data.

Mga nanay na nagpapasuso:Tingnan ang MGA PAG-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.

Stavudine:Walang magagamit na data sa mga pharmacokinetics ng stavudine sa mga nanay na 
nagpapasuso. Hindi alam kung ang stavudine ay excreted sa gatas ng suso.

Nevirapine:Walang magagamit na data sa mga pharmacokinetics ng nevirapine sa mga nagpapasusong ina. 
Ang Nevirapine ay excreted sa gatas ng tao.

Mga Pasyente ng Pediatric:

Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay inirerekomenda sa mga pediatric na pasyente
> 12 taong gulang at tumitimbang ng ≥ 50kg.

Mga Pasyenteng Geriatric:

Ang mga pharmacokinetics ng lamivudine at stavudine ay hindi pa napag-aralan sa mga pasyente na higit sa 65 
taong gulang.

Nevirapine:Nevirapine pharmacokinetics sa HIV-1 infected adults ay hindi lumilitaw na nagbabago 
sa edad (saklaw ng 18-68 taon); gayunpaman, ang nevirapine ay hindi pa nasusuri nang husto sa mga 
pasyenteng lampas sa edad na 55 taon.

Kasarian:
Lamivudine:Walang makabuluhang pagkakaiba sa kasarian sa lamivudine 
pharmacokinetics.

Stavudine:Ang pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon ng data na nakolekta sa panahon ng isang kinokontrol na 

klinikal na pag-aaral sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV ay nagpakita ng walang klinikal na mahahalagang pagkakaiba 

sa pagitan ng mga lalaki (n=291) at mga babae (n=27).

Nevirapine:Sa isang Phase I na pag-aaral sa mga malulusog na boluntaryo (15 babae, 15 lalaki), ang 
weight-adjusted na maliwanag na dami ng pamamahagi (Vdss/F) ng nevirapine ay mas mataas sa mga 
babaeng subject (1.54 L/kg) kumpara sa mga lalaki (1.38 L / kg), na nagmumungkahi na ang nevirapine ay 
ipinamahagi nang mas malawak sa mga babaeng paksa. Gayunpaman, ang pagkakaibang ito ay na-offset 
ng bahagyang mas maikling terminal-phase half-life sa mga babae na nagreresulta sa walang 
makabuluhang pagkakaiba sa kasarian sa nevirapine oral clearance (24.6).±7.7 mL/kg/oras sa

babae vs. 19.9±3.9 mL/kg/hr sa mga lalaki pagkatapos ng solong dosis) o mga konsentrasyon sa plasma 
kasunod ng alinman sa (mga) pang-isahan o maramihang dosis.

lahi:
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Lamivudine:Walang makabuluhang pagkakaiba sa lahi sa lamivudine 
pharmacokinetics.

Stavudine:Ang pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon ng data na nakolekta sa panahon ng isang 
kinokontrol na klinikal na pag-aaral sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV ay nagpakita ng walang klinikal na 
mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga lahi (n=233 Caucasian, 39 African-American, 41 Hispanic, 1 Asian, at 
4 na iba pa).

Nevirapine:Ang pagsusuri sa mga konsentrasyon ng nevirapine plasma (pinagsama-samang data 
mula sa ilang mga klinikal na pagsubok) mula sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV-1 (27 Black, 24 
Hispanic, 189 Caucasian) ay nagsiwalat ng walang kapansin-pansing pagkakaiba sa nevirapine steady-
state trough concentrations (median steady-state Cmin= 4.7 mcg/mL Black, 3.8 mcg/mL Hispanic, 4.3 
mcg/mL Caucasian) na may pangmatagalang nevirapine treatment sa 400 mg/araw. Gayunpaman, 
ang mga pharmacokinetics ng nevirapine ay hindi partikular na nasuri para sa mga epekto ng 
etnisidad.

Interaksyon sa droga:
Walang pakikipag-ugnayan sa droga

Lamivudine/Stavudine/Nevirapine Tablets.
pag-aaral mayroon naging isinasagawa kasama ang

Lamivudine:Ang Lamivudine at trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) ay pinagsama-samang 
pinangangasiwaan sa 14 na pasyenteng positibo sa HIV sa isang single-center, open-label, 
randomized, crossover study. Ang bawat pasyente ay tumanggap ng paggamot na may isang solong 
300-mg na dosis ng lamivudine at TMP 160 mg/SMX 800-mg isang beses sa isang araw para sa 5 araw 
na may kasabay na pangangasiwa ng lamivudine 300-mg na may ikalimang dosis sa isang crossover 
na disenyo. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng TMP/SMX na may lamivudine ay nagresulta sa 
pagtaas ng 44% ± 23% (mean ± SD) sa lamivudine AUC∞,isang pagbaba ng 29% ± 13% sa lamivudine 
oral clearance, at isang pagbaba ng 30% ± 36% sa lamivudine renal clearance. Ang mga 
pharmacokinetic na katangian ng TMP at SMX ay hindi binago ng co-administration na may 
lamivudine.
Maaaring pigilan ng Lamivudine at zalcitabine ang intracellular phosphorylation ng isa't isa. Samakatuwid, 
ang paggamit ng lamivudine sa kumbinasyon ng zalcitabine ay hindi inirerekomenda. Walang 
makabuluhang pakikipag-ugnayan sa pharmacokinetic sa pagitan ng lamivudine at interferon alfa sa isang 
pag-aaral ng 19 na malulusog na lalaki na paksa.

Stavudine:Makumpetensyang pinipigilan ng Zidovudine ang intracellular phosphorylation ng 
stavudine. Samakatuwid, ang paggamit ng zidovudine sa kumbinasyon ng stavudine ay dapat na 
iwasan.
Sa vitroIpinapahiwatig ng data na ang phosphorylation ng stavudine ay inhibited sa mga nauugnay na 
konsentrasyon ng doxorubicin at ribavirin.
Hindi pinipigilan ng Stavudine ang mga pangunahing cytochrome P450 isoform na CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, at 

CYP3A; samakatuwid, hindi malamang na ang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ng gamot ay magaganap 

sa mga gamot na na-metabolize sa pamamagitan ng mga pathway na ito.

Dahil ang stavudine ay hindi nakagapos sa protina, hindi ito inaasahang makakaapekto sa mga pharmacokinetics ng mga 

gamot na nakatali sa protina.
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Ang mga talahanayan 1 at 2 ay nagbubuod ng mga epekto sa AUC at Cmax, na may 95% confidence interval 
(CI) kapag available, kasunod ng co-administration ng stavudine na may didanosine, lamivudine, at 
nelfinavir. Walang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan sa pharmacokinetic na naobserbahan.

Talahanayan 1: Mga Resulta ng Mga Pag-aaral sa Interaksyon ng Gamot sa 
Stavudine: Mga Epekto ng Co-administered Drug sa Stavudine Plasma AUC at C
maxMga halaga

Gamot Stavudine
Dosis

na AUC ng
Stavudine
(95% CI)

Cmaxng
Stavudine
(95% CI)

didanosine,
100 mg q12h
para sa 4 na araw

40 mg q12h
para sa 4 na araw

10 ↔ ↑17%

Lamivudine,
150 mg solong
dosis

40 mg
solong dosis

18 ↔ ↑12%
(100.3-

126.1%)(92.7-00.6%)

Nelfinavir,
750 mg q8h
sa loob ng 56 na araw

30-40 mg
q12h para sa 56

mga araw

8 ↔ ↔

↑nagpapahiwatig ng pagtaas.

↔ ay nagpapahiwatig ng walang pagbabago, o ibig sabihin ng pagtaas o pagbaba ng <10%.

aMga pasyenteng nahawaan ng HIV.

Talahanayan 2: Mga Resulta ng Mga Pag-aaral sa Interaksyon ng Gamot sa 
Stavudine: Mga Epekto ng Stavudine sa Co-administered Drug Plasma AUC at C
maxMga halaga

Gamot Stavudine
Dosis

na AUC ng Co-
pinangangasiwaan

Gamot (95%
CI)

Cmaxng Co-
pinangangasiwaan

Gamot (95%
CI)

Didanosine, 100
mg q12h para sa 4
mga araw

40 mg q12h para sa
4 na araw

10 ↔ ↔

Lamivudine, 150
mg solong dosis

40 mg solong
dosis

18 ↔ ↔

(90.5-
107.6%)

(87.1-
110.6%)

Nelfinavir, 750
mg q8h para sa 56
mga araw

30-40 mg q12h
sa loob ng 56 na araw

8 ↔ ↔
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↔ ay nagpapahiwatig ng walang pagbabago, o ibig sabihin ng pagtaas o pagbaba ng <10%.

aMga pasyenteng nahawaan ng HIV.

Nevirapine:Ang Nevirapine ay nagpapahiwatig ng hepatic cytochrome P450 metabolic isoenzymes 3A4 at 2B6. Ang 

sabay-sabay na pangangasiwa ng nevirapine at mga gamot na pangunahing na-metabolize ng CYP3A4 o CYP2B6 ay 

maaaring magresulta sa pagbaba ng mga konsentrasyon ng plasma ng mga gamot na ito at magpapahina sa kanilang 

mga therapeutic effect.

Habang pangunahing isang inducer ng cytochrome P450 3A4 at 2B6 enzymes, ang 
nevirapine ay maaari ding pigilan ang sistemang ito. Sa mga human hepatic 
cytochrome P450s, may kakayahan ang nevirapinesa vitrong pagpigil sa 10-
hydroxylation ng (R)-warfarin (CYP3A4). Ang tinantyang Ki para sa pagsugpo ng CYP3A4 
ay 270 mcmol, isang konsentrasyon na malamang na hindi makamit sa mga pasyente 
dahil ang therapeutic range ay <25 mcmol. Samakatuwid, ang nevirapine ay maaaring 
magkaroon ng kaunting epekto sa pagbabawal sa iba pang mga substrate ng CYP3A4. 
Ang Nevirapine ay hindi lumilitaw na nakakaapekto sa mga konsentrasyon ng plasma 
ng mga gamot na mga substrate ng iba pang mga CYP450 enzyme system, tulad ng 
1A2, 2D6, 2A6, 2E1, 2C9 o 2C19. Ang Talahanayan 3 (tingnan sa ibaba) ay naglalaman ng 
mga resulta ng mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga na isinagawa kasama ng 
nevirapine at iba pang mga gamot na malamang na sabay na ibibigay. Ang mga epekto 
ng nevirapine sa AUC, Cmax, at Cmin ng mga co-administered na gamot ay buod. 
Upang sukatin ang buong potensyal na epekto ng interaksyon ng pharmacokinetic 
kasunod ng induction,

Talahanayan 3: Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Mga Pagbabago sa Mga Parameter ng Pharmacokinetic para sa Co-administered na 

Gamot sa Presensya ng nevirapine (Lahat ng mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ay isinagawa sa mga pasyenteng positibo sa HIV-1)

Pinagsamang pinangangasiwaan

Gamot

Dosis
Pinagsamang pinangangasiwaan

Gamot

ngDosis
Regimen
nevirapine

n % Pagbabago ng Mga Parameter ng Pharmacokinetic 

ng Co-administered na Gamot (90% CI)ng

Mga antiretroviral AUC Cmax Cmin

Didanosine 100-150 mg BID 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

18 ↔ ↔ §

Efavirenza 600 mg QD 200 mg QD
× 14 na araw;
400 mg QD
× 14 na araw

17 ↓28
(↓ 34 - ↓ 14)

↓12
(↓ 23 - ↑ 1)

↓32
(↓35 - ↓19)

Indinavira 800 mg q8H 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

19 ↓31
(↓ 39 - ↓ 22)

↓15
(↓ 24 - ↓ 4)

↓44
(↓53 - ↓33)

Lopinavira , b 300/75 mg/m 27 mg/kg o 4 12, ↓14 ↓22 ↓55
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(lopinavir/ritonavir)b mg/kg QD ×
2
BID
linggo

15c (↓ 36 - ↑16) (↓ 44 - ↑9) (↓75 - ↓ 9)
linggo;
× 1

Lopinavira 400/100 mg BID
(lopinavir/ritonavir)

200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
> 1 taon

22,
19c

↓27
(↓ 47 - ↓ 2)

↓19
(↓ 38 - ↑ 5)

↓51
(↓72 - ↓26)

Nelfinavira 750 mg TID 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

23 ↔ ↔ ↓32
(↓50 - ↑ 5)

Nelfinavir-M8
metabolite

↓62
(↓ 70 - ↓ 53)

↓59
(↓ 68 - ↓ 48)

↓66
(↓74 - ↓55)

Ritonavir 600 mg BID 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

18 ↔ ↔ ↔

Saquinavira 600 mg TID 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 21 araw

23 ↓38
(↓ 47 - ↓ 11)

↓32
(↓ 44 - ↓ 6)

§

Stavudine 30-40 mg BID 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

22 ↔ ↔ §

Zalcitabine 0.125-0.25 mg TID 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

6 ↔ ↔ §

Zidovudine 100-200 mg TID 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

11 ↓28
(↓ 40 - ↓ 4)

↓30
(↓ 51 - ↑ 14)

§

Iba pang mga Gamot AUC Cmax Cmin

Clarithromycina 500 mg BID 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

15 ↓31
(↓ 38 - ↓ 24)

↓23
(↓ 31 - ↓ 14)

↓57
(↓70 - ↓36)

Metabolite
OH-
clarithromycin

14- ↑42
(↑ 16 - ↑ 73)

↑47
(↑ 21 - ↑ 80)

↔

Ethinyl estradiola 0.035 mg (bilang 
Ortho-Novum®1/35)

200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

10 ↓20
(↓ 33 hanggang ↓ 3)

↔ §

at
Norethindronea 1 mg (bilang Ortho-

Novum®1/35)
↓19

(↓ 30 hanggang ↓ 7)

↓16
(↓ 27 hanggang ↓ 3)

§

Fluconazole 200 mg QD 200 mg QD 19 ↔ ↔ ↔
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× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

Ketoconazolea 400 mg QD 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

21 ↓72
(↓ 80 - ↓ 60)

↓44
(↓ 58 - ↓ 27)

§

Rifabutina 150 o 300 mg QD 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

19 ↑17
(↓ 2 - ↑ 40)

↑28
(↑ 9 - ↑ 51)

↔

Metabolite 25-O-
desacetyl-
rifabutin

↑24
(↓ 16 - ↑ 84)

↑29
(↓ 2 - ↑ 68)

↑22
(↓14 - ↑74)

Rifampina 600 mg QD 200 mg QD
× 14 na araw;
200 mg BID
× 14 na araw

14 ↑11
(↓ 4 - ↑ 28)

↔ §

§ = Cminmas mababa sa detectable level ng assay

↑ = Pagtaas, ↓ = Pagbaba, ↔ = Walang Epekto

aPara sa impormasyon tungkol sa mga klinikal na rekomendasyon tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot

bMga asignaturang pediatric na may edad mula 6 na buwan hanggang 12 taon

cParallel group na disenyo; n para sa nevirapine +lopinavir/ritonavir, n para sa lopinavir/ritonavir lamang

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet ay ipinahiwatig para sa paggamot ng impeksyon sa 
HIV-1. Ang mga sumusunod na puntos ay dapat isaalang-alang kapag nagpasimula ng therapy sa 
Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets:

• Batay sa malubha at nagbabanta sa buhay na hepatotoxicity na naobserbahan sa kontrolado at hindi nakokontrol na mga 

pag-aaral, ang nevirapine ay hindi dapat simulan sa mga babaeng nasa hustong gulang na may CD4+ cell count na higit sa 

250 cells/mm3o sa mga lalaking nasa hustong gulang na may bilang ng CD4+ cell na higit sa 400 cell/mm3maliban kung 

ang benepisyo ay mas malaki kaysa sa panganib (tingnan ang MGA BABALA).

• Ang 14 na araw na lead-in period na may nevirapine 200 mg na pang-araw-araw na dosing 
ay ipinakita upang bawasan ang dalas ng pantal (tingnan ang MGA BABALA; DOSAGE AT 
ADMINISTRASYON).

MGA KONTRAINDIKASYON
Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet ay kontraindikado sa mga pasyente na may 
makabuluhang klinikal na hypersensitivity sa alinman sa mga sangkap na nakapaloob sa 
formulation.
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MGA BABALA
Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tabletshindi dapat ibigay kasabay ng mga 
pormulasyon na naglalaman ng alinman sa tatlong gamot. Ang kumpletong impormasyon 
sa pagrereseta para sa lahat ng mga ahente na isinasaalang-alang para sa paggamit sa 
Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay dapat konsultahin bago simulan ang 
therapy sa Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets.

Lamivudine at Stavudine
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 sa kumbinasyon, kabilang ang lamivudine at 
stavudine. 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 lamivudine at stavudine 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 at/o stavudine 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 magsama ng hepatomegaly at steatosis kahit na walang markang pagtaas ng 
transaminase).

Pangkalahatang pagkahapo, mga sintomas ng pagtunaw (pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, at hindi 
maipaliwanag na pagbaba ng timbang); mga sintomas ng paghinga (tachypnea at dyspnea); o mga sintomas ng 
neurologic (kabilang ang panghihina ng motor, tingnan ang Mga Sintomas sa Neurologic) ay maaaring 
nagpapahiwatig ng pag-unlad ng symptomatic hyperlactatemia o lactic acidosis syndrome.

Lamivudine
Sa mga pediatric na pasyente na may kasaysayan ng naunang pagkakalantad sa antiretroviral nucleoside, 
isang kasaysayan ng pancreatitis, o iba pang makabuluhang kadahilanan ng panganib para sa pagbuo ng 
pancreatitis, ang Lamivudine ay dapat gamitin nang may pag-iingat. Ang paggamot na may Lamivudine ay 
dapat na ihinto kaagad kung ang mga klinikal na palatandaan, sintomas, o abnormalidad sa laboratoryo na 
nagpapahiwatig ng pancreatitis ay nangyari (tingnan ang ADVERSE REACTIONS).

Mahahalagang Pagkakaiba sa Mga Produktong May Lamivudine:
Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay naglalaman ng mas mataas na dosis ng 
parehong aktibong sangkap (lamivudine) kaysa sa EPIVIR-HBV na mga tablet at oral Solution. 
Ang EPIVIR-HBV ay binuo para sa mga pasyenteng may talamak na hepatitis B. Ang Lamivudine, 
Stavudine at Nevirapine Tablets ay hindi dapat ibigay nang kasabay ng lamivudine, EPIVIR-HBV, 
RETROVIR, TRIZIVIR®, o EPZICOM.

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 nabuo.
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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 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 Sa Interferon- at Ribavirin-Based Regimens:Ang mga pag-aaral sa vitro ay nagpakita na ang 
ribavirin ay maaaring mabawasan ang phosphorylation ng pyrimidine nucleoside analogues tulad ng 
lamivudine. Bagama't walang nakitang ebidensya ng pharmacokinetic o pharmacodynamic na interaksyon 
(hal., pagkawala ng HIV/HCV virologic suppression) kapag pinagsama-sama ang ribavirin sa lamivudine sa 
mga pasyenteng co-infected ng HIV/HCV (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY: Drug Interactions),Ang 
hepatic decompensation (ilang 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 
EPIVIR ay dapat na masusing subaybayan para sa mga toxicity na nauugnay sa paggamot, lalo na ang 
hepatic decompensation. Ang paghinto ng EPIVIR ay dapat ituring bilang 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).

Stavudine

Mga Sintomas ng Neurological:

Ang kahinaan ng motor ay bihirang naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng kumbinasyon ng 
antiretroviral therapy kabilang ang stavudine. Karamihan sa mga kasong ito ay nangyari sa setting ng lactic 
acidosis. Ang ebolusyon ng kahinaan ng motor ay maaaring gayahin ang klinikal na presentasyon ng 
Guillain-Barré syndrome (kabilang ang respiratory failure). Maaaring magpatuloy o lumala ang mga 
sintomas pagkatapos ng paghinto ng therapy.

Ang peripheral neuropathy, na ipinakita sa pamamanhid, tingling, o sakit sa mga kamay o paa, ay naiulat sa 
mga pasyente na tumatanggap ng stavudine therapy. Ang peripheral neuropathy ay nangyayari nang mas 
madalas sa mga pasyente na may advanced na HIV disease, na may kasaysayan ng neuropathy, o sa mga 
pasyente na tumatanggap ng iba pang mga gamot na nauugnay sa neuropathy, kabilang ang didanosine 
(tingnan ang ADVERSE REACTIONS).

Pancreatitis:
Ang nakamamatay at hindi nakamamatay na pancreatitis ay naganap sa panahon ng therapy kapag ang stavudine ay 

bahagi ng isang kumbinasyong regimen na may kasamang didanosine na mayroon o walang hydroxyurea sa parehong 

mga pasyente na walang kabuluhan sa paggamot at nakaranas ng paggamot, anuman ang antas ng
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immunosuppression. Ang kumbinasyon ng stavudine at didanosine (mayroon o walang hydroxyurea) at 
anumang iba pang mga ahente na nakakalason sa pancreas ay dapat na suspindihin sa mga pasyente na 
may pinaghihinalaang pancreatitis. Ang pagpapanumbalik ng stavudine pagkatapos ng kumpirmadong 
diagnosis ng pancreatitis ay dapat isagawa nang may partikular na pag-iingat at malapit na pagsubaybay sa 
pasyente. Ang bagong regimen ay hindi dapat maglaman ng didanosine o hydroxyurea.

Nevirapine
Heneral:
Ang pinakaseryosong masamang reaksyon na nauugnay sa nevirapine ay hepatitis/hepatic failure, 
Stevens -Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, at hypersensitivity reactions. Ang hepatitis/
hepatic failure ay maaaring nauugnay sa mga palatandaan ng hypersensitivity na maaaring magsama 
ng matinding pantal o pantal na sinamahan ng lagnat, pangkalahatang karamdaman, pagkapagod, 
pananakit ng kalamnan o kasukasuan, paltos, oral lesion, conjunctivitis, facial edema, eosinophilia, 
granulocytopenia, lymphadenopathy, o bato dysfunction.

Ang unang 18 linggo ng therapy na may nevirapine ay isang kritikal na panahon kung saan ang 
masinsinang pagsubaybay sa klinikal at laboratoryo ng mga pasyente ay kinakailangan upang matukoy ang 
potensyal na nagbabanta sa buhay ng mga kaganapan sa atay at mga reaksyon sa balat. Ang pinakamainam 
na dalas ng pagsubaybay sa panahong ito ay hindi naitatag. Inirerekomenda ng ilang eksperto ang pagsubaybay 
sa klinikal at laboratoryo nang mas madalas kaysa isang beses bawat buwan, at lalo na, isasama ang pagsubaybay 
sa mga pagsusuri sa paggana ng atay sa baseline, bago ang pagtaas ng dosis at sa dalawang linggong pagdami 
pagkatapos ng dosis. Pagkatapos ng unang 18-linggo na panahon, ang madalas na pagsubaybay sa klinikal at 
laboratoryo ay dapat magpatuloy sa buong paggamot ng nevirapine. Bilang karagdagan, ang 14-araw na panahon 
ng lead-in na may nevirapine 200 mg araw-araw na dosing ay ipinakita upang mabawasan ang dalas ng pantal.

Mga Reaksyon sa Balat:

Ang malubha at nakamamatay na mga reaksyon sa balat, kabilang ang mga nakamamatay na kaso, ay naiulat, na 
kadalasang nangyayari sa unang 6 na linggo ng therapy. Kabilang dito ang mga kaso ng Stevens-Johnson 
syndrome, nakakalason na epidermal necrolysis, at mga reaksyon ng hypersensitivity na nailalarawan sa 
pamamagitan ng pantal, natuklasan sa konstitusyon, at organ dysfunction kabilang ang hepatic failure. Sa 
kinokontrol na mga klinikal na pagsubok, ang Grade 3 at 4 na mga pantal ay iniulat sa unang 6 na linggo sa 1.5% 
ng mga tumatanggap ng nevirapine kumpara sa 0.1% ng mga paksa ng placebo.

Mga pasyente na nagkakaroon ng mga palatandaan o sintomas ng matinding reaksyon sa balat o 
hypersensitivity reaksyon (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, matinding pantal o pantal na sinamahan 
ng lagnat, pangkalahatang karamdaman, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, paltos, sugat 
sa bibig, conjunctivitis, facial edema, at/ o hepatitis, eosinophilia, granulocytopenia, lymphadenopathy, at 
renal dysfunction) ay dapat na permanenteng ihinto ang nevirapine at humingi kaagad ng medikal na 
pagsusuri (tingnan ang PAG-Iingat). Huwag i-restart ang nevirapine kasunod ng matinding pantal sa balat, 
pantal sa balat na sinamahan ng tumaas na transaminases o iba pang sintomas, o hypersensitivity reaction.

Kung ang mga pasyente ay may pinaghihinalaang pantal na nauugnay sa nevirapine, ang mga pagsusuri sa 
function ng atay ay dapat gawin. Ang mga pasyente na may kaugnayan sa pantal na pagtaas ng AST o ALT ay dapat 
na permanenteng ihinto ang paggamit ng nevirapine.

Strides Arcolab Limited 2007 Pahina 21 ng 56



Ang therapy na may nevirapine ay dapat na simulan sa isang 14 na araw na lead-in na panahon na 200 mg/araw (4 mg/kg/

araw sa mga pediatric na pasyente), na ipinakitang nagpapababa ng dalas ng pantal. Kung ang pantal ay naobserbahan sa 

panahong ito ng lead-in, ang pagtaas ng dosis ay hindi dapat mangyari hanggang sa malutas ang pantal (tingnan ang 

DOSAGE AT ADMINISTRASYON). Ang mga pasyente ay dapat na masubaybayan nang mabuti kung ang ilang mga pantal ng 

anumang kalubhaan ay nangyayari. Ang pagkaantala sa paghinto ng paggamot sa nevirapine pagkatapos ng simula ng 

pantal ay maaaring magresulta sa isang mas malubhang reaksyon.

Ang mga babae ay mukhang nasa mas mataas na panganib kaysa sa mga lalaki na magkaroon ng pantal na may nevirapine.

Sa isang klinikal na pagsubok, ang kasabay na paggamit ng prednisone (40 mg/araw para sa unang 14 na 
araw ng pangangasiwa ng nevirapine) ay nauugnay sa pagtaas ng saklaw at kalubhaan ng pantal sa unang 6 
na linggo ng nevirapine therapy. Samakatuwid, ang paggamit ng prednisone upang maiwasan ang pantal 
na nauugnay sa nevirapine ay hindi inirerekomenda.

Mga Pangyayaring Hepatic:

Malubha, nagbabanta sa buhay, at sa ilang mga kaso nakamamatay na hepatotoxicity, kabilang ang fulminant at 
cholestatic hepatitis, hepatic necrosis at hepatic failure, ay naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa nevirapine. Sa 
kinokontrol na mga klinikal na pagsubok, ang mga sintomas ng hepatic na kaganapan anuman ang kalubhaan ay 
naganap sa 4% (saklaw ng 0% hanggang 11%) ng mga pasyente na tumanggap ng nevirapine at 1.2% ng mga 
pasyente sa mga control group.

Ang panganib ng mga sintomas ng hepatic na kaganapan anuman ang kalubhaan ay pinakamalaki sa unang 6 na 
linggo ng therapy. Ang panganib ay patuloy na mas malaki sa mga grupo ng nevirapine kumpara sa mga kontrol 
sa pamamagitan ng 18 linggo ng paggamot. Gayunpaman, ang mga kaganapan sa atay ay maaaring mangyari 
anumang oras sa panahon ng paggamot. Sa ilang mga kaso, ang mga pasyente ay nagpapakita ng hindi tiyak, 
prodromal na mga senyales o sintomas ng pagkapagod, karamdaman, anorexia, pagduduwal, paninilaw ng balat, 
liver tenderness o hepatomegaly, mayroon o walang abnormal na antas ng serum transaminase sa una. Ang pantal 
ay naobserbahan sa humigit-kumulang kalahati ng mga pasyente na may sintomas ng hepatic adverse na mga 
kaganapan. Ang mga sintomas na tulad ng lagnat at trangkaso ay sinamahan ng ilan sa mga kaganapang ito sa 
atay. Ang ilang mga kaganapan, lalo na ang mga may pantal at iba pang mga sintomas, ay umunlad sa hepatic 
failure na may transaminase elevation, mayroon o walang hyperbilirubinemia, hepatic encephalopathy, matagal na 
partial thromboplastin time, o eosinophilia. Ang mga pasyente na may mga palatandaan o sintomas ng hepatitis ay 
dapat payuhan na ihinto ang nevirapine at agad na humingi ng medikal na pagsusuri, na dapat isama ang mga 
pagsusuri sa function ng atay.

Ang mga pagsusuri sa pag-andar ng atay ay dapat isagawa kaagad kung ang isang pasyente ay 
nakakaranas ng mga palatandaan o sintomas na nagpapahiwatig ng hepatitis at/o reaksyon ng 
hypersensitivity. Ang mga pagsusuri sa function ng atay ay dapat ding makuha kaagad para sa lahat ng 
mga pasyente na nagkakaroon ng pantal sa unang 18 linggo ng paggamot. Ang mga doktor at mga 
pasyente ay dapat maging mapagbantay para sa paglitaw ng mga palatandaan o sintomas ng hepatitis, 
tulad ng pagkapagod, karamdaman, anorexia, pagduduwal, paninilaw ng balat, bilirubinuria, acholic stools, 
lambot ng atay o hepatomegaly. Ang diagnosis ng hepatotoxicity ay dapat isaalang-alang sa setting na ito; 
kahit na ang mga pagsusuri sa pag-andar ng atay sa una ay normal o posible ang mga alternatibong 
pagsusuri (tingnan ang MGA PAG-Iingat; DOSAGE AT ADMINISTRASYON).
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Kung ang clinical hepatitis o transaminase elevation na sinamahan ng pantal o iba pang mga systemic 
na sintomas ay nangyari, ang nevirapine ay dapat na permanenteng ihinto. Huwag i-restart ang 
nevirapine pagkatapos mabawi. Sa ilang mga kaso, ang pinsala sa atay ay umuunlad sa kabila ng 
paghinto ng paggamot.

Ang mga pasyente na may pinakamalaking panganib ng mga kaganapan sa hepatic, kabilang ang mga potensyal na 

nakamamatay na mga kaganapan, ay mga kababaihan na may mataas na bilang ng CD4+ cell. Sa pangkalahatan, sa unang 

6 na linggo ng paggamot, ang mga kababaihan ay may tatlong beses na mas mataas na panganib kaysa sa mga lalaki para 

sa mga sintomas, kadalasang nauugnay sa pantal, hepatic na mga kaganapan (5.8% kumpara sa 2.2%), at mga pasyente na 

may mas mataas na bilang ng CD4+ sa pagsisimula ng nevirapine therapy ay nasa mas mataas na panganib para sa mga 

sintomas ng hepatic na kaganapan na may nevirapine. Sa isang retrospective na pagsusuri, ang mga babaeng may CD4+ 

cell ay nagbibilang ng >250 cell/mm3nagkaroon ng 12 tiklop na mas mataas na panganib ng symptomatic hepatic adverse 

events kumpara sa mga babaeng may CD4+ cell counts <250 cells/mm3(11% kumpara sa 0.9%). Ang mas mataas na 

panganib ay naobserbahan sa mga lalaki na may CD4+ cell counts>400 cells/mm3(6.3% kumpara sa 1.2% para sa mga 

lalaking may CD4+ cell counts na <400 cells/mm3). Gayunpaman, ang lahat ng mga pasyente, anuman ang kasarian, bilang 

ng CD4 + cell, o kasaysayan ng paggamot sa antiretroviral, ay dapat na subaybayan para sa hepatotoxicity dahil naiulat ang 

mga sintomas ng hepatic adverse na kaganapan sa lahat ng bilang ng CD4+ cell. Ang co-infection na may hepatitis B o C 

at/o nadagdagan na mga pagsusuri sa pag-andar ng atay sa simula ng therapy na may nevirapine ay nauugnay sa isang 

mas malaking panganib ng mga susunod na sintomas ng mga kaganapan (6 na linggo o higit pa pagkatapos simulan ang 

nevirapine) at asymptomatic na pagtaas sa AST o ALT.

Bilang karagdagan, ang malubhang hepatotoxicity (kabilang ang pagkabigo sa atay na nangangailangan ng paglipat sa 

isang pagkakataon) ay naiulat sa mga indibidwal na hindi nahawahan ng HIV na tumatanggap ng maraming dosis ng 

nevirapine sa setting ng post-exposure prophylaxis, isang hindi naaprubahang paggamit.

Dahil ang pagtaas ng antas ng nevirapine at akumulasyon ng nevirapine ay maaaring maobserbahan sa 
mga pasyente na may malubhang sakit sa atay, ang nevirapine ay hindi dapat ibigay sa mga pasyente na 
may malubhang hepatic impairment.(tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY, Pharmacokinetics sa 
Special Populations: Hepatic Impairment; MGA PAG-IINGAT; Pangkalahatan).

Paglaban
Ang Nevirapine ay hindi dapat gamitin bilang isang solong ahente upang gamutin ang HIV-1 o idinagdag 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 nevirapine ay pinangangasiwaan bilang 
monotherapy. Ang pagpili ng mga bagong antiretroviral agent na gagamitin kasabay ng nevirapine ay dapat 
isaalang-alang ang potensyal para sa cross resistance. Kapag itinigil ang isang antiretroviral regimen na 
naglalaman ng nevirapine, ang mahabang kalahating buhay ng nevirapine ay dapat isaalang-alang; kung ang mga 
antiretroviral na may mas maikling kalahating buhay kaysa sa nevirapine ay sabay na itinigil, ang mababang 
plasma na konsentrasyon ng nevirapine lamang ay maaaring tumagal ng isang linggo o mas matagal pa at ang 
paglaban sa virus ay maaaring kasunod na umunlad.

St. John's wort:
Ang sabay-sabay na paggamit ng St. John's wort (hypericum perforatum) o St. John's wort na naglalaman ng 
mga produkto at nevirapine ay hindi inirerekomenda. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng non-nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs), kabilang ang nevirapine, na may St. John's wort ay inaasahang 
makabuluhang bawasan ang mga konsentrasyon ng NNRTI at maaaring magresulta sa sub-optimal.
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mga antas ng nevirapine at humantong sa pagkawala ng tugon ng virologic at posibleng pagtutol sa 
nevirapine o sa klase ng mga NNRTI.

MGA PAG-IINGAT
Lamivudine, Stavudine at Nevirapine:
Immune Reconstitution Syndrome: Ang immune reconstitution syndrome ay naiulat sa mga 
pasyente na ginagamot sa kumbinasyon ng antiretroviral therapy, kabilang ang lamivudine, stavudine 
at nevirapine. 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 jirovecii pneumonia[PCP], o tuberculosis), na maaaring mangailangan 
ng karagdagang pagsusuri at paggamot.

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.

Mga Pasyente na may Kapansanan sa Pag-andar ng Bato:Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Combination 
Tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyenteng may CrCL ≤50 mL/min o para sa mga pasyenteng nasa 
hemodialysis.

Kung kinakailangan ang pagsasaayos ng dosis, ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Combination 
Tablet ay hindi dapat ibigay dahil ang tablet ay naglalaman ng fixed-dose na kumbinasyon ng 
lamivudine, stavudine at nevirapine.

Lamivudine
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 pagtugon sa paggamot (tingnan ang EPIVIR-HBV 
package insert para sa karagdagang impormasyon).

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 (tingnan ang MGA BABALA).

Nevirapine
Heneral:
Ang pinakaseryosong masamang reaksyon na nauugnay sa nevirapine ay hepatitis/hepatic failure, 
Stevens -Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, at hypersensitivity reactions. Ang hepatitis/
hepatic failure ay maaaring ihiwalay o nauugnay sa mga palatandaan ng hypersensitivity na maaaring 
kabilang ang matinding pantal o pantal na sinamahan ng lagnat, pangkalahatan
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karamdaman, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, mga paltos, mga sugat sa bibig, conjunctivitis, 
facial edema, eosinophilia, granulocytopenia, lymphadenopathy, o dysfunction ng bato (tingnan ang MGA 
BABALA).

Ang Nevirapine ay malawakang na-metabolize ng atay at ang nevirapine metabolites ay malawak na 
inaalis ng bato. Sa mga pasyenteng sumasailalim sa talamak na hemodialysis, ang karagdagang 200 
mg na dosis pagkatapos ng bawat paggamot sa dialysis ay ipinahiwatig. Ang mga nevirapine 
metabolites ay maaaring maipon sa mga pasyenteng tumatanggap ng dialysis; gayunpaman, ang 
klinikal na kahalagahan ng akumulasyon na ito ay hindi alam(tingnan ang CLINICAL 
PHARMACOLOGY, Pharmacokinetics sa Mga Espesyal na Populasyon: Pinansan ng Bato; DOSAGE 
AT ADMINISTRASYON, Pagsasaayos ng Dosis).

Hindi malinaw kung kailangan ng pagsasaayos ng dosing para sa mga pasyenteng may banayad hanggang 
katamtamang kapansanan sa hepatic, dahil hindi available ang maramihang data ng pharmacokinetic ng 
dosis para sa populasyon na ito. Gayunpaman, ang mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa 
hepatic at ascites ay maaaring nasa panganib na maipon ang nevirapine sa systemic circulation. Ang pag-
iingat ay dapat gawin kapag ang nevirapine ay ibinibigay sa mga pasyente na may katamtamang 
kapansanan sa hepatic. Ang Nevirapine ay hindi dapat ibigay sa mga pasyente na may malubhang 
kapansanan sa hepatic(tingnan ang MGA BABALA; CLINICAL PHARMACOLOGY, Pharmacokinetics sa 
Espesyal na Populasyon: Hepatic Impairment).

Ang tagal ng klinikal na benepisyo mula sa antiretroviral therapy ay maaaring limitado. Ang mga pasyenteng 
tumatanggap ng nevirapine o anumang iba pang antiretroviral therapy ay maaaring patuloy na magkaroon ng 
mga oportunistikong impeksyon at iba pang komplikasyon ng HIV-1 na impeksyon, at samakatuwid ay dapat 
manatili sa ilalim ng malapit na klinikal na pagmamasid ng mga manggagamot na nakaranas sa paggamot ng mga 
pasyente na may kaugnay na mga sakit na HIV-1.

Kapag nagbibigay ng nevirapine bilang bahagi ng isang antiretroviral regimen, ang kumpletong 
impormasyon ng produkto para sa bawat therapeutic component ay dapat konsultahin bago simulan ang 
paggamot.

IMPORMASYON PARA SA MGA PASYENTE 
Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets:
Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay para sa oral ingestion lamang.

Dapat ipaalam sa mga pasyente ang kahalagahan ng pagkuha ng Lamivudine, Stavudine at Nevirapine 
Tablet sa regular na iskedyul ng dosing at upang maiwasan ang mga nawawalang dosis.

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay hindi gamot para sa 
impeksyon sa HIV-1, at maaari silang patuloy na makakuha ng mga sakit na nauugnay sa impeksyon sa 
HIV-1, kabilang ang mga oportunistikong impeksyon. Dapat silang maabisuhan na ang kumbinasyong 
therapy na ito ay hindi naipakitang nakakabawas sa panganib ng paghahatid ng HIV-1 sa iba sa 
pamamagitan ng pakikipagtalik o kontaminasyon sa dugo.

Ang mga pasyente ay dapat payuhan na manatili sa ilalim ng pangangalaga ng isang manggagamot kapag 
gumagamit ng Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets.
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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.

Dapat ipaalam sa mga pasyente na uminom ng Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet araw-araw ayon sa inireseta. Hindi 

dapat baguhin ng mga pasyente ang dosis nang hindi kumukunsulta sa kanilang doktor. Kung ang isang dosis ay napalampas, ang 

mga pasyente ay dapat kumuha ng susunod na dosis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kung ang isang dosis ay 

nilaktawan, ang pasyente ay hindi dapat magdoble sa susunod na dosis. Dapat payuhan ang mga pasyente na iulat sa kanilang 

doktor ang paggamit ng anumang iba pang mga gamot.

Lamivudine
Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay naglalaman 
ng mas mataas na dosis ng parehong aktibong sangkap (lamivudine) bilang EPIVIR-HBV tablet at oral 
solution. Kung ang isang desisyon ay ginawa upang isama ang lamivudine sa HIV treatment regimen 
ng isang pasyente na may dalawangly infected ng HIV at HBV, ang dosis ng lamivudine sa Lamivudine, 
Stavudine at Nevirapine Combination Tablets (hindi EPIVIR-HBV) ay dapat gamitin.

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. Dapat ipaalam sa 
mga pasyente na ang mga pangmatagalang epekto ng lamivudine ay hindi alam sa oras na ito.

Dapat payuhan ang mga magulang o tagapag-alaga na subaybayan ang mga pediatric na pasyente para sa mga 

palatandaan at sintomas ng pancreatitis.

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.

Stavudine:
Dapat ipaalam sa mga pasyente ang kahalagahan ng maagang pagkilala sa mga sintomas ng symptomatic 
hyperlactatemia o lactic acidosis syndrome, na kinabibilangan ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng 
timbang, kakulangan sa ginhawa sa tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagkapagod, dyspnea, at kahinaan ng 
motor. Ang mga pasyente kung saan nagkakaroon ng mga sintomas na ito ay dapat humingi kaagad ng 
medikal na atensyon. Maaaring kailanganin ang paghinto ng stavudine therapy.

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang isang mahalagang toxicity ng stavudine ay peripheral neuropathy. 
Dapat malaman ng mga pasyente na ang peripheral neuropathy ay ipinakikita ng pamamanhid, tingling, o 
pananakit sa mga kamay o paa, at ang mga sintomas na ito ay dapat iulat sa kanilang mga manggagamot. 
Ang mga pasyente ay dapat payuhan na ang peripheral neuropathy ay nangyayari nang may pinakamadalas 
na dalas sa mga pasyente na may advanced na sakit sa HIV o isang kasaysayan ng peripheral neuropathy, at 
na ang paghinto ng stavudine ay maaaring kailanganin kung ang toxicity ay bubuo.
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Ang mga tagapag-alaga ng mga bata na tumatanggap ng stavudine therapy ay dapat na turuan tungkol sa 
pagtuklas at pag-uulat ng peripheral neuropathy.

Nevirapine:
Dapat ipaalam sa mga pasyente ang posibilidad ng malubhang sakit sa atay o mga reaksyon sa balat na nauugnay 
sa nevirapine na maaaring magresulta sa kamatayan. Ang mga pasyente na nagkakaroon ng mga palatandaan o 
sintomas ng sakit sa atay o malubhang reaksyon sa balat ay dapat turuan na ihinto ang nevirapine at agad na 
humingi ng medikal na atensyon, kabilang ang pagganap ng pagsubaybay sa laboratoryo. Kasama sa mga 
sintomas ng sakit sa atay ang pagkapagod, karamdaman, anorexia, pagduduwal, paninilaw ng balat, acholic stools, 
lambot ng atay o hepatomegaly. Kabilang sa mga sintomas ng matinding balat o hypersensitivity na mga reaksyon 
ang pantal na sinamahan ng lagnat, pangkalahatang karamdaman, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o 
kasukasuan, paltos, sugat sa bibig, conjunctivitis, facial edema at/o hepatitis.

Ang masinsinang pagsubaybay sa klinikal at laboratoryo, kabilang ang mga pagsusuri sa paggana ng atay, ay 
mahalaga sa unang 18 linggo ng therapy na may nevirapine upang matukoy ang potensyal na nakamamatay na 
hepatotoxicity at mga reaksyon sa balat. Gayunpaman, ang sakit sa atay ay maaaring mangyari pagkatapos ng 
panahong ito, samakatuwid ang pagsubaybay ay dapat magpatuloy sa madalas na mga pagitan sa buong 
paggamot ng nevirapine. Ang dagdag na pagbabantay ay kinakailangan sa unang 6 na linggo ng therapy, na 
siyang panahon ng pinakamalaking panganib ng mga kaganapan sa hepatic at mga reaksyon sa balat. Ang mga 
pasyente na may mga palatandaan at sintomas ng hepatitis ay dapat na ihinto ang nevirapine at agad na humingi 
ng medikal na pagsusuri. Kung ang nevirapine ay itinigil dahil sa hepatotoxicity, huwag itong i-restart. Ang mga 
pasyente, lalo na ang mga kababaihan, na may tumaas na bilang ng CD4+ cell sa pagsisimula ng nevirapine 
therapy (>250 cells/mm3sa mga kababaihan at> 400 cell/mm3sa mga lalaki) ay nasa mas mataas na panganib para 
sa pagbuo ng mga sintomas ng hepatic na kaganapan, na kadalasang nauugnay sa pantal. Dapat ipaalam sa mga 
pasyente na ang co-infection na may hepatitis B o C at/o nadagdagan na mga pagsusuri sa pag-andar ng atay sa 
simula ng therapy na may nevirapine ay nauugnay sa isang mas malaking panganib ng mga susunod na sintomas 
ng mga kaganapan (6 na linggo o higit pa pagkatapos simulan ang nevirapine) at asymptomatic na pagtaas sa AST 
o ALT (tingnan ang MGA BABALA, Hepatic Events).

Ang karamihan ng mga pantal na nauugnay sa nevirapine ay nangyayari sa loob ng unang 6 na linggo ng pagsisimula ng 

therapy. Ang mga pasyente ay dapat na turuan na kung ang anumang pantal ay naganap sa loob ng dalawang linggong 

lead-in period, ang dosis ng nevirapine ay hindi dapat tumaas hanggang sa ang pantal ay malutas. Ang sinumang 

pasyente na nakakaranas ng pantal ay dapat na masuri kaagad ang kanilang function ng atay. Ang mga pasyente na may 

matinding pantal o hypersensitivity na mga reaksyon ay dapat na ihinto kaagad ang nevirapine at kumunsulta sa isang 

manggagamot. Hindi dapat i-restart ang Nevirapine kasunod ng matinding pantal sa balat o reaksyon ng hypersensitivity. 

Ang mga kababaihan ay may posibilidad na nasa mas mataas na panganib para sa pagbuo ng nevirapine na nauugnay na 

pantal.

Ang mga oral contraceptive at iba pang hormonal na pamamaraan ng birth control ay hindi dapat gamitin bilang 
ang tanging paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis sa mga babaeng umiinom ng nevirapine, dahil maaaring 
mapababa ng nevirapine ang mga antas ng plasma ng mga gamot na ito. Bilang karagdagan, kapag ang mga oral 
contraceptive ay ginagamit para sa hormonal regulation sa panahon ng nevirapine therapy, ang therapeutic effect 
ng hormonal therapy ay dapat na subaybayan (tingnan ang DRUG INTERACTIONS).
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Batay sa kilalang metabolismo ng methadone, maaaring bawasan ng nevirapine ang mga konsentrasyon ng 
plasma ng methadone sa pamamagitan ng pagtaas ng metabolismo nito sa hepatic. Narcotic withdrawal 
syndrome ay naiulat sa mga pasyente na ginagamot ng nevirapine at methadone nang sabay. Ang mga 
pasyente na pinananatili ng methadone na nagsisimula ng nevirapine therapy ay dapat na subaybayan para 
sa katibayan ng pag-withdraw at ang dosis ng methadone ay dapat ayusin nang naaayon.

Maaaring makipag-ugnayan ang Nevirapine 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
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 TMP 160 mg/SMX 800 mg isang beses araw-araw ay ipinakita na nagpapataas ng pagkakalantad ng 
lamivudine (AUC) ng 44% (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY). Walang inirerekumenda na pagbabago 
sa dosis ng alinmang gamot. Walang impormasyon tungkol sa epekto sa lamivudine pharmacokinetics ng 
mas mataas na dosis ng TMP/SMX gaya ng mga ginagamit sa paggamot.Pneumocystis carinii pneumonia.
Walang data na makukuha tungkol sa mga 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 sa kumbinasyon ng zalcitabine ay hindi inirerekomenda.

Stavudine
(Tingnan dinCLINICAL PHARMACOLOGY). Makumpetensyang pinipigilan ng Zidovudine ang 
intracellular phosphorylation ng stavudine. Samakatuwid, ang paggamit ng zidovudine sa 
kumbinasyon ng stavudine ay dapat na iwasan.

Sa vitroIpinapahiwatig ng data na ang phosphorylation ng stavudine ay pinipigilan din sa mga nauugnay na 
konsentrasyon ng doxorubicin at ribavirin. Ang klinikal na kahalagahan ng mga itosa vitro ang mga pakikipag-
ugnayan ay hindi kilala; samakatuwid, ang sabay-sabay na paggamit ng stavudine sa alinman sa mga gamot na ito 
ay dapat isagawa nang may pag-iingat.

Nevirapine
Ang Nevirapine ay pangunahing na-metabolize ng atay sa pamamagitan ng cytochrome P450 isoenzymes, 3A4 at 
2B6. Ang Nevirapine ay kilala bilang isang inducer ng mga enzyme na ito. Bilang resulta, ang mga gamot na na-
metabolize ng mga enzyme system na ito ay maaaring may mas mababa kaysa sa inaasahang antas ng plasma 
kapag pinagsama-samang pangangasiwa sa nevirapine.
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Ang mga partikular na pagbabago sa pharmacokinetic na nagaganap sa sabay-sabay na pangangasiwa ng 
nevirapine at iba pang mga gamot ay nakalista sa CLINICAL PHARMACOLOGY, Talahanayan 3. Ang mga klinikal na 
komento tungkol sa posibleng mga pagbabago sa dosis batay sa mga pagbabagong ito sa pharmacokinetic ay 
nakalista sa Talahanayan 4. Ang data sa Talahanayan 3 at 4 ay nakabatay sa mga resulta ng mga pag-aaral sa 
pakikipag-ugnayan ng droga na isinagawa sa HIV-1 seropositive subject maliban kung iba ang ipinahiwatig.

Bilang karagdagan sa mga naitatag na pakikipag-ugnayan sa gamot, maaaring mayroong potensyal na mga interaksyon ng 

pharmacokinetic sa pagitan ng nevirapine at iba pang mga klase ng gamot na na-metabolize ng cytochrome P450 system. Ang mga 

potensyal na pakikipag-ugnayan ng gamot na ito ay nakalista sa Talahanayan 5. Bagama't ang mga partikular na pag-aaral sa 

pakikipag-ugnayan ng droga sa mga seropositive na paksa ng HIV-1 ay hindi pa isinagawa para sa mga klase ng mga gamot na 

nakalista sa Talahanayan 5, ang karagdagang klinikal na pagsubaybay ay maaaring kailanganin kapag pinagsama-samang 

pangangasiwa ng mga gamot na ito.

Angsa vitroAng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng nevirapine at ng antithrombotic agent na warfarin ay 
kumplikado. Bilang resulta, kapag sabay na binibigyan ang mga gamot na ito, ang mga antas ng warfarin sa 
plasma ay maaaring magbago na may potensyal para sa pagtaas ng oras ng coagulation. Kapag ang warfarin ay 
pinagsama sa nevirapine, ang mga antas ng anticoagulation ay dapat na subaybayan nang madalas.

Talahanayan 4: Itinatag na Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Maaaring Irekomenda ang Pagbabago sa 

Dosis o Regimen Batay sa Mga Pag-aaral sa Pakikipag-ugnayan sa Gamot (Tingnan ang CLINICAL 

PHARMACOLOGY, Talahanayan 1 para sa Magnitude ng Interaksyon)

Pangalan ng Gamot Epekto sa
Konsentrasyon ng

Nevirapine o
Kasabay na Gamot

Klinikal na Komento

Clarithromycin ↓ Clarithromycin Ang pagkakalantad sa Clarithromycin ay 
makabuluhang nabawasan ng nevirapine; 
gayunpaman, 14-OH metabolite
nadagdagan ang mga konsentrasyon. Dahil ang 
aktibong metabolite ng clarithromycin ay 
nabawasan ang aktibidad laban sa Mycobacterium 
avium-intracellulare complex, ang pangkalahatang 
aktibidad laban sa pathogen na ito ay maaaring 
mabago. Ang mga alternatibo sa clarithromycin, 
tulad ng azithromycin, ay dapat
isinasaalang-alang.

↑14-OH
clarithromycin

Efavirenz ↓ Efavirenz Ang mga naaangkop na dosis para sa kumbinasyong 

ito ay hindi itinatag.

Ethinyl estradiol ↓ Ethinyl estradiol Oral contraceptive at iba pang hormonal
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at Norethindrone ↓ Norethindrone mga paraan ng birth control ay hindi dapat gamitin 

bilang ang tanging paraan ng

pagpipigil sa pagbubuntis sa mga babaeng umiinom ng 

nevirapine, dahil maaaring mapababa ng nevirapine ang 

mga antas ng plasma ng mga gamot na ito. 

Inirerekomenda ang alternatibo o karagdagang paraan 

ng pagpipigil sa pagbubuntis.

Fluconazole ↑ Nevirapine Dahil sa panganib ng mas mataas na pagkakalantad sa 

nevirapine, ang pag-iingat ay dapat gamitin sa sabay-

sabay na pangangasiwa, at ang mga pasyente ay dapat 

na masubaybayan nang mabuti para sa nevirapine-

nauugnay salungat na mga kaganapan.

Indinavir ↓ Indinavir Ang mga naaangkop na dosis para sa 
kumbinasyong ito ay hindi itinatag, ngunit 
maaaring tumaas ang dosis ng indinavir
kailangan.

Ketoconazole ↓ Ketoconazole Ang Nevirapine at ketoconazole ay hindi 
dapat ibigay nang sabay-sabay dahil ang 
pagbaba sa mga konsentrasyon ng plasma ng 
ketoconazole ay maaaring mabawasan ang 
bisa ng gamot.

Lopinavir/Ritonavir ↓ Lopinavir Ang pagtaas ng dosis ng lopinavir/ritonavir sa 
533/133 mg dalawang beses araw-araw na may 
pagkain ay inirerekomenda kasabay ng nevirapine.

Methadone ↓ Methadonea Maaaring bumaba ang mga antas ng methadone; 

maaaring kailanganin ang pagtaas ng dosis upang 

maiwasan ang mga sintomas ng opiate

pag-withdraw. Ang mga pasyente na pinananatili ng 

methadone na nagsisimula ng nevirapine therapy ay 

dapat na subaybayan para sa katibayan ng pag-

withdraw at ang dosis ng methadone ay dapat ayusin 

nang naaayon.

Nelfinavir ↓ Nelfinavir M8
Metabolite

Ang naaangkop na dosis para sa nelfinavir 
kasama ang nevirapine, na may paggalang 
sa kaligtasan at pagiging epektibo, ay hindi 
pa naitatag.

↓ Nelfinavir Cmin
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Rifabutin ↑ Rifabutin Ang Rifabutin at ang mga konsentrasyon ng metabolite 

nito ay katamtamang nadagdagan. Dahil sa mataas na 

pagkakaiba-iba ng intersubject, gayunpaman, ang ilang 

mga pasyente ay maaaring makaranas ng malaking 

pagtaas sa pagkakalantad sa rifabutin at maaaring nasa 

mas mataas na panganib para sa rifabutin toxicity. 

Samakatuwid, ang pag-iingat ay dapat gamitin kasabay

pangangasiwa.

Rifampin ↓ Nevirapine Ang Nevirapine at rifampin ay hindi dapat ibigay 

nang sabay-sabay dahil ang pagbaba sa mga 

konsentrasyon ng nevirapine sa plasma ay maaaring 

mabawasan ang bisa ng gamot. Maaaring gumamit 

ng rifabutin ang mga doktor na nangangailangang 

gamutin ang mga pasyenteng co-infected ng 

tuberculosis at gumamit ng regimen na naglalaman 

ng nevirapine.

Saquinavir ↓ Saquinavir Ang mga naaangkop na dosis para sa 
kumbinasyong ito ay hindi itinatag, ngunit ang 
pagtaas sa dosis ng saquinavir ay maaaring 
kailanganin.

aBatay sa mga ulat ng narcotic withdrawal syndrome sa mga pasyente na ginagamot ng nevirapine at 
methadone nang sabay-sabay, at katibayan ng pagbaba ng konsentrasyon ng plasma ng methadone

Talahanayan 5: Mga Potensyal na Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Gumamit nang May Pag-iingat, Maaaring 

Kailanganin ang Pagsasaayos ng Dosis ng Co-administered na Gamot dahil sa Posibleng Pagbaba ng Klinikal na 

Epekto

Mga Halimbawa ng Mga Gamot Kung Saan Maaaring Bawasan ang Mga Konsentrasyon ng Plasma Sa 

Pamamagitan ng Kasabay na Pangangasiwa Sa Nevirapine

Klase ng Droga Mga Halimbawa ng Droga

Antiarrhythmics Amiodarone, disopyramide, lidocaine

Mga anticonvulsant Carbamazepine, clonazepam, ethosuximide

Mga antifungal Itraconazole

Mga blocker ng channel ng calcium Diltiazem, nifedipine, verapamil

Ang chemotherapy ng kanser Cyclophosphamide

Ergot alkaloids Ergotamine

Mga immunosuppressant Cyclosporin, tacrolimus, sirolimus

Mga ahente ng motility Cisapride

Opiate agonists Fentanyl
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Mga Halimbawa ng Mga Gamot kung Saan Maaaring Tumaas ang Mga Konsentrasyon ng Plasma Sa Pamamagitan 

ng Kasabay na Pangangasiwa Sa Nevirapine

Antithrombotics Warfarin
Potensyal na epekto sa anticoagulation. Inirerekomenda ang 
pagsubaybay sa mga antas ng anticoagulation.

CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, PAGPAPASA NG FERTILITY 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. Ang Lamivudine ay hindi aktibo sa isang 
microbial mutagenicity screen o isangsa vitro cell transformation assay, ngunit nagpakita ng mahinasa vitro
mutagenic na aktibidad sa isang cytogenetic assay gamit ang cultured human lymphocytes at sa mouse lymphoma 
assay. Gayunpaman, ang lamivudine ay hindi nagpakita ng katibayan ngsa vivogenotoxic na aktibidad sa daga sa 
mga oral na dosis na hanggang 2,000 mg/kg, na gumagawa ng mga antas ng plasma na 35 hanggang 45 beses 
kaysa sa mga tao sa inirerekomendang dosis para sa impeksyon sa HIV. Sa isang pag-aaral ng reproductive 
performance, ang lamivudine ay ibinibigay sa mga daga sa mga dosis na hanggang 4,000 mg/kg/araw, na 
gumagawa ng mga antas ng plasma ng 47 hanggang 70 beses kaysa sa mga tao, nagsiwalat ng walang katibayan 
ng kapansanan sa pagkamayabong at walang epekto sa kaligtasan ng buhay, paglago, at pag-unlad. sa pag-awat 
ng mga supling.

Stavudine: Sa 2-taong pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga at daga, ang stavudine ay noncarcinogenic 
sa mga dosis na gumawa ng mga exposures (AUC) 39 at 168 beses, ayon sa pagkakabanggit, pagkakalantad 
ng tao sa inirerekomendang klinikal na dosis. Ang mga benign at malignant na tumor sa atay sa mga daga 
at daga at malignant na mga tumor sa urinary bladder sa mga lalaking daga ay naganap sa mga antas ng 
pagkakalantad ng 250 (mga daga) at 732 (mga daga) na beses na pagkakalantad ng tao sa 
inirerekomendang klinikal na dosis.

Ang Stavudine ay hindi mutagenic sa Ames, E. coli reverse mutation, o sa CHO/HGPRT mammalian cell 
forward gene mutation assays, na mayroon at walang metabolic activation. Ang Stavudine ay gumawa 
ng mga positibong resulta sasa vitrohuman lymphocyte clastogenesis at mouse fibroblast assays, at 
sasa vivopagsubok ng micronucleus ng mouse. Nasasa vitro assays, pinataas ng stavudine ang dalas 
ng mga chromosome aberrations sa mga lymphocytes ng tao (konsentrasyon na 25 hanggang 250 
mcg/mL, nang walang metabolic activation) at pinataas ang dalas ng transformed foci sa mouse 
fibroblast cells (konsentrasyon ng 25 hanggang 2500 mcg/mL, na mayroon at walang metabolic 
activation). Nasasa vivomicronucleus assay, ang stavudine ay clastogenic sa bone marrow cells 
kasunod ng oral stavudine administration sa mga daga sa mga dosis na 600 hanggang 2000 mg/kg/
araw sa loob ng 3 araw. Walang nakitang ebidensya ng kapansanan sa pagkamayabong sa mga daga 
na may mga exposure (batay sa Cmax) hanggang 216 beses na naobserbahan kasunod ng klinikal na 
dosis na 1 mg/kg/araw.

Nevirapine:Mahaba-Ang mga term na pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga at daga ay isinagawa gamit ang 
nevirapine. Ang mga daga ay na-dosed na may 0, 50, 375 o 750 mg / kg / araw sa loob ng dalawang taon. Ang mga 
hepatocellular adenoma at carcinoma ay nadagdagan sa lahat ng dosis sa mga lalaki at sa dalawang mataas na 
dosis sa mga babae. Sa mga pag-aaral kung saan ang mga daga ay binibigyan ng nevirapine sa mga dosis na 0, 
3.5, 17.5 o 35 mg/kg/araw sa loob ng dalawang taon, ang pagtaas ng hepatocellular adenomas ay nakita sa mga 
lalaki sa lahat ng dosis at sa mga babae sa mataas na dosis. Ang systemic exposure (batay
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sa mga AUC) sa lahat ng dosis sa dalawang pag-aaral ng hayop ay mas mababa kaysa sa sinusukat sa 
mga tao sa 200 mg na bid na dosis. Ang mekanismo ng potensyal na carcinogenic ay hindi alam. 
Gayunpaman, sa genetic toxicology assays, ang nevirapine ay hindi nagpakita ng katibayan ng 
mutagenic o clastogenic na aktibidad sa isang baterya ngsa vitroatsa vivopag-aaral. Kabilang dito ang 
microbial assays para sa gene mutation (Ames: Salmonella strains atE. coli), mammalian cell gene 
mutation assay (CHO/HGPRT), cytogenetic assays gamit ang Chinese hamster ovary cell line at isang 
mouse bone marrow micronucleus assay kasunod ng oral administration. Dahil sa kakulangan ng 
genotoxic na aktibidad ng nevirapine, ang kaugnayan sa mga tao ng hepatocellular neoplasms sa 
nevirapine treated mice at daga ay hindi alam. Sa mga pag-aaral sa reproductive toxicology, ang 
ebidensya ng kapansanan sa pagkamayabong ay nakita sa mga babaeng daga sa mga dosis na 
nagbibigay ng systemic exposure, batay sa AUC, humigit-kumulang katumbas ng ibinigay na may 
inirerekumendang klinikal na dosis ng nevirapine.

PAGBUNTIS:Kategorya ng Pagbubuntis C
Ang Lamivudine, stavudine at nevirapine ay lahat ay inuri sa ilalim ng kategorya C. Walang sapat at mahusay na 
kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet ay dapat 
gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang mga potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa 
potensyal na panganib.

Lamivudine:Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga at kuneho sa pasalitang ibinibigay na 
dosis hanggang sa 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 pang-adulto na HIV. Walang nakitang 
katibayan ng teratogenicity dahil sa lamivudine. Ang katibayan ng pagkamatay ng maagang embryo 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 kaysa 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 tumanggap ng lamivudine simula sa Linggo 38 ng pagbubuntis (10 
kababaihan na tumanggap ng 150 mg dalawang beses araw-araw na may kumbinasyon sa zidovudine at 10 na 
tumanggap ng lamivudine 300 mg dalawang beses araw-araw nang walang iba pang mga antiretroviral) o simula 
sa Linggo 36 ng pagbubuntis (16 na kababaihan na tumanggap ng lamivudine 150 mg dalawang beses araw-araw 
kasama ang 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 mcg/mL (150 mg 
dalawang beses araw-araw) at 2.1 hanggang 5.2 mcg/mL (300 mg dalawang beses araw-araw) at karaniwang mas 
mataas sa 2 beses ang mga antas ng serum ng ina. Tingnan ang seksyong MGA ADVERSE REACTIONS para sa 
limitadong impormasyon sa kaligtasan ng late-pregnancy na makukuha mula sa mga pag-aaral na ito. Ang 
Lamivudine ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang mga potensyal na benepisyo ay mas 
malaki kaysa sa mga panganib.
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Stavudine:Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga at kuneho na may mga exposure (batay sa Cmax) 

hanggang sa 399 at 183 beses, ayon sa pagkakabanggit, ng nakita sa isang klinikal na dosis na 1 mg/kg/araw at walang 

naipakitang katibayan ng teratogenicity. Ang insidente sa mga fetus ng isang karaniwang pagkakaiba-iba ng skeletal, hindi 

na-ossified o hindi kumpletong ossification ng sternebra, ay nadagdagan sa mga daga sa 399 beses na pagkakalantad ng 

tao, habang walang epekto ang naobserbahan sa 216 beses na pagkakalantad ng tao. Ang isang bahagyang pagkawala ng 

post-implantation ay nabanggit sa 216 beses ang pagkakalantad ng tao na walang epekto na nabanggit sa humigit-

kumulang 135 beses ang pagkakalantad sa tao. Ang pagtaas ng namamatay sa maagang rat neonatal mortality 

(kapanganakan hanggang 4 na araw ng edad) ay naganap sa 399 beses na pagkakalantad sa tao, habang ang kaligtasan 

ng mga bagong panganak ay hindi naapektuhan sa humigit-kumulang 135 na beses kaysa sa pagkakalantad sa tao. Ang 

isang pag-aaral sa mga daga ay nagpakita na ang stavudine ay inililipat sa fetus sa pamamagitan ng inunan. Ang 

konsentrasyon sa fetal tissue ay humigit-kumulang kalahati ng konsentrasyon sa maternal plasma. Ang mga pag-aaral sa 

pagpaparami ng hayop ay hindi palaging hinuhulaan ang tugon ng tao.

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral ng stavudine sa mga buntis na kababaihan. Ang Stavudine ay dapat 

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

panganib.

Ang nakamamatay na lactic acidosis ay naiulat sa mga buntis na kababaihan na nakatanggap ng kumbinasyon ng 

stavudine at didanosine sa iba pang mga antiretroviral agent. Hindi malinaw kung ang pagbubuntis ay nagdaragdag ng 

panganib ng lactic acidosis/hepatic steatosis syndrome na iniulat sa mga hindi buntis na indibidwal na tumatanggap ng 

mga nucleoside analogues. Ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na nangangalaga sa mga buntis 

na nahawaan ng HIV na tumatanggap ng stavudine ay dapat maging alerto para sa maagang pagsusuri ng lactic acidosis/

hepatic steatosis syndrome.

Nevirapine:Walang nakitang teratogenicity sa reproductive studies na isinagawa sa mga buntis na daga at 
kuneho. Sa mga daga, ang isang makabuluhang pagbaba sa bigat ng katawan ng pangsanggol ay naganap sa mga 
dosis na nagbibigay ng sistematikong pagkakalantad ng humigit-kumulang 50% na mas mataas, batay sa AUC, 
kaysa sa nakita sa inirekumendang klinikal na dosis ng tao.

Ang maternal at developmental no-observable-effect na mga dosis sa mga daga at kuneho ay gumawa ng mga systemic 

exposure na humigit-kumulang katumbas ng o humigit-kumulang 50% na mas mataas, ayon sa pagkakabanggit, kaysa sa 

mga nakikita sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng tao, batay sa AUC. Ang mga malubhang kaganapan sa 

hepatic, kabilang ang mga pagkamatay, ay naiulat sa mga buntis na kababaihan na tumatanggap ng talamak na 

nevirapine therapy bilang bahagi ng kumbinasyon ng paggamot ng impeksyon sa HIV-1. Hindi malinaw kung pinalalaki ng 

pagbubuntis ang tumaas nang panganib na nakikita sa mga hindi buntis na kababaihan (tingnan ang BABALA).

MGA NURSING MOTHERS
Inirerekomenda ng Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit 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. Bukod pa rito, dahil sa potensyal para sa malubhang masamang reaksyon sa mga sanggol na 
nagpapasuso, ang mga ina ay dapat turuan na huwag magpasuso kung sila ay tumatanggap ng Lamivudine, 
Stavudine at Nevirapine Tablets.

Lamivudine: 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. Lamivudine
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ay excreted din sa gatas ng tao. 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.

Stavudine: Ang mga pag-aaral sa mga lactating na daga ay nagpakita na ang stavudine ay nailalabas sa 
gatas. Bagama't hindi alam kung ang stavudine ay nailabas sa gatas ng tao, mayroong potensyal para sa 
masamang epekto mula sa stavudine sa mga sanggol na nagpapasuso.

Nevirapine: Ang Nevirapine ay pinalabas sa gatas ng ina.

PAGGAMIT NG PEDIATRIC:

Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay inirerekomenda sa mga pediatric na pasyente
> 12 taong gulang at tumitimbang ng ≥50 kg.

GERIATRIC NA PAGGAMIT:

Ang mga klinikal na pag-aaral ng lamivudine, stavudine, at nevirapine ay hindi nagsama ng sapat na bilang 
ng mga pasyente na may edad 65 pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mga mas 
batang pasyente. 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. Dahil ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine 
Tablets ay isang fixed-dose combination, hindi ito dapat inireseta para sa mga pasyente na nangangailangan 
ng pagbawas ng dosis o may kapansanan sa bato na may CrCL <50 mL/min.

Stavudine
Dahil ang mga matatandang pasyente ay mas malamang na magkaroon ng nabawasan na paggana ng bato, maaaring maging kapaki-

pakinabang na subaybayan ang paggana ng bato.

Sa isang monotherapy na Expanded Access Program para sa mga pasyenteng may advanced HIV infection, ang peripheral 

neuropathy o peripheral neuropathic na sintomas ay naobserbahan sa 15/40 (38%) matatandang pasyente na 

tumatanggap ng 40 mg dalawang beses araw-araw at 8/51 (16%) matatandang pasyente na tumatanggap ng 20 mg 

dalawang beses araw-araw. Sa humigit-kumulang 12,000 pasyente na naka-enroll sa Expanded Access Program, ang 

peripheral neuropathy o peripheral neuropathic na sintomas ay nabuo sa 30% ng mga pasyente na tumatanggap ng 40 

mg dalawang beses araw-araw at 25% ng mga pasyente na tumatanggap ng 20 mg dalawang beses araw-araw. Ang mga 

matatandang pasyente ay dapat na maingat na subaybayan para sa mga palatandaan at sintomas ng peripheral 

neuropathy.

MGA MASAMANG REAKSIYON
Ang mga salungat na kaganapan sa lamivudine, stavudine, at nevirapine ay maaaring inaasahan sa 
paggamit ng Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets. Ang mga masamang kaganapan na iniulat 
sa lamivudine, stavudine, at nevirapine ay ipinakita sa ibaba.

Lamivudine (Matatanda)
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Mga Klinikal na Pagsubok sa HIV:Ang mga napiling klinikal na salungat na mga kaganapan na may ≥5% dalas sa 

panahon ng therapy na may lamivudine 150 mg dalawang beses araw-araw kasama ang RETROVIR 200 mg 3 beses araw-

araw kumpara sa zidovudine ay nakalista sa Talahanayan 6.

Talahanayan 6: Mga Piniling Klinikal na Masamang Pangyayari (> 5% Dalas) sa Apat na Kinokontrol na Mga 

Pagsubok sa Klinikal

Lamivudine 150 mg
Dalawang beses Araw-araw

plus RETROVIR
(n = 251)

RETROVIR *
(n = 230)Masamang Pangyayari

Katawan sa kabuuan

Sakit ng ulo

Pagkahilo at pagkapagod

Lagnat o panginginig

35%
27%
10%

27%
23%
12%

Digestive
Pagduduwal

Pagtatae
Pagduduwal at pagsusuka

Anorexia at/o pagbaba ng gana 
Pananakit ng tiyan
Pananakit ng tiyan
Dyspepsia

33%
18%
13%
10%
9%
6%
5%

29%
22%
12%
7%
11%
3%
5%

Sistema ng nerbiyos

Neuropathy
Insomnia at iba pang karamdaman sa pagtulog 

Pagkahilo

Mga depressive disorder

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

Panghinga
Mga palatandaan at sintomas ng 

ilong Ubo

20%
18%

11%
13%

Balat

Mga pantal sa balat 9% 6%
Musculoskeletal

Sakit ng musculoskeletal

Myalgia
Arthralgia

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* Alinman sa zidovudine monotherapy o zidovudine kasama ng zalcitabine.

Ang mga uri at dalas ng mga klinikal na masamang kaganapan na iniulat sa mga pasyente na tumatanggap ng lamivudine 

300 mg isang beses araw-araw o lamivudine 150 mg dalawang beses araw-araw (sa mga regimen ng kumbinasyon ng 3 

gamot sa EPV20001 at EPV40001) ay magkatulad. Ang pinakakaraniwang masamang kaganapan sa parehong grupo ng 

paggamot ay pagduduwal, pagkahilo, pagkapagod at/o karamdaman, sakit ng ulo, panaginip, hindi pagkakatulog at iba 

pang mga karamdaman sa pagtulog, at pantal sa balat.
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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 na EPV20001, NUCA3001, 
NUCB3001, NUCA3002, NUCB3002, at B3007.

Ang mga napiling abnormalidad sa laboratoryo na naobserbahan sa panahon ng therapy ay ibinubuod sa Talahanayan 7.

Talahanayan 7: Mga Dalas ng Napiling Mga Abnormalidad sa Laboratory sa Mga Matanda sa Apat na 24-Linggo 

na Kapalit na Pag-aaral sa Endpoint at isang Klinikal na Pag-aaral sa Endpoint

24-Linggo na Kahaliling Endpoint
Pag-aaral *

Klinikal na Endpoint
Pag-aaral *

Lamivudine
plus

Kasalukuyan

Therapy

Lamivudine
plus

RETROVIR

Placebo plus
Kasalukuyan

Therapy**/**

Pagsusulit

(Antas ng threshold)
RETROVIR

** /*

Ganap na bilang ng neutrophil 
(<750/mm3)

7.2% 5.4% 15% 13%

Hemoglobin (<8 g/dL) 2.9% 1.8% 2.2% 3.4%
Mga platelet (<50,000/mm3) 0.4% 1.3% 2.8% 3.8%
ALT (>5 × ULN) 3.7% 3.6% 3.8% 1.9%
AST (>5 × ULN) 1.7% 1.8% 4% 2.1%
Bilirubin (>2.5 × ULN) 0.8% 0.4% ND ND
Amylase (>2 × ULN) 4.2% 1.5% 2.2% 1.1%
* Ang median na tagal ng pag-aaral ay 12 buwan.
** /*Alinman sa zidovudine monotherapy o zidovudine sa kumbinasyon ng zalcitabine.
** /**Ang kasalukuyang therapy ay alinman sa zidovudine, zidovudine plus didanosine, o zidovudine plus zalcitabine. ULN = 
Pinakamataas na limitasyon ng normal.
ND = Hindi tapos.

Sa maliit, hindi nakokontrol na mga pag-aaral kung saan ang mga buntis na kababaihan ay binibigyan ng 
lamivudine nang nag-iisa o kasama ng zidovudine simula sa huling ilang linggo ng pagbubuntis (tingnan 
ang PAG-Iingat: Pagbubuntis), naiulat na mga masamang kaganapan kasama ang anemia, impeksyon sa ihi, 
at mga komplikasyon ng panganganak at panganganak. Sa karanasan sa post-marketing, ang mga 
abnormalidad sa pag-andar ng atay at pancreatitis ay naiulat sa mga babaeng tumanggap ng lamivudine 
kasama ng iba pang mga antiretroviral na gamot sa panahon ng pagbubuntis. Hindi alam kung ang mga 
panganib ng masamang kaganapan na nauugnay sa lamivudine ay binago sa mga buntis na kababaihan 
kumpara sa iba pang mga pasyente na nahawaan ng HIV.

Ang mga dalas ng mga napiling abnormalidad sa laboratoryo na iniulat sa mga pasyente na tumatanggap ng 
lamivudine 300 mg isang beses araw-araw o lamivudine 150 mg dalawang beses araw-araw (sa 3-drug combination 
regimens) ay magkatulad.

Lamivudine sa mga Pasyenteng may Talamak na Hepatitis B:Ang mga klinikal na pagsubok sa talamak na hepatitis B ay 

gumamit ng mas mababang dosis ng lamivudine (100 mg araw-araw) kaysa sa dosis na ginagamit sa paggamot sa HIV. 

Ang pinakamadalas na masamang pangyayari sa lamivudine kumpara sa placebo ay mga impeksyon sa tainga, ilong, at 

lalamunan (25% kumpara sa 21%); karamdaman at pagkapagod (24% kumpara sa 28%); at sakit ng ulo (21%
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kumpara sa 21%), ayon sa pagkakabanggit. Ang pinakamadalas na mga abnormalidad sa laboratoryo na 
naiulat na may lamivudine ay ang mataas na ALT, mataas na serum lipase, mataas na CPK, at post-treatment 
elevation ng liver function tests. Ang paglitaw ng mga HBV viral mutants sa panahon ng paggamot sa 
lamivudine, na nauugnay sa nabawasan na pagkamaramdamin sa droga at pinaliit na tugon sa paggamot, 
ay iniulat din (tingnan din ang MGA BABALA at PAG-Iingat). Pakitingnan ang kumpletong impormasyon sa 
pagrereseta para sa EPIVIR-HBV na mga tablet at Oral Solution para sa karagdagang impormasyon.

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 ng lamivudine pagkatapos ng pag-apruba. 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.

Katawan sa Kabuuan: Muling pamamahagi/akumulasyon ng taba sa katawan (tingnan ang MGA PAG-Iingat: Muling 

Pamamahagi ng Taba).

Digestive: Stomatitis.
Endocrine at Metabolic: Hyperglycemia. 
Heneral: 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 at PAG-Iingat).
Hypersensitivity: Anaphylaxis, urticaria.
Musculoskeletal: Panghihina ng kalamnan, pagtaas ng CPK, rhabdomyolysis. 
Kinakabahan: Paresthesia, peripheral neuropathy. Panghinga: Abnormal na mga 
tunog ng paghinga/paghihinga. Balat: Alopecia, pantal, pruritus.

Stavudine(Matatanda)
Ang nakamamatay na lactic acidosis ay naganap sa mga pasyente na ginagamot sa stavudine kasama ng iba pang 
mga antiretroviral agent. Ang mga pasyente na may pinaghihinalaang lactic acidosis ay dapat na agad na 
suspindihin ang therapy na may stavudine. Ang permanenteng paghinto ng stavudine ay dapat isaalang-alang 
para sa mga pasyente na may kumpirmadong lactic acidosis.

Ang Stavudine therapy ay bihirang nauugnay sa kahinaan ng motor, na nangyayari 
pangunahin sa setting ng lactic acidosis. Kung ang kahinaan ng motor ay nabuo, ang 
stavudine ay dapat na ihinto.

Ang stavudine therapy ay nauugnay din sa peripheral sensory neuropathy, na maaaring 
malubha, may kaugnayan sa dosis, at nangyayari nang mas madalas sa mga pasyenteng 
ginagamot sa iba pang mga gamot na nauugnay sa neuropathy (kabilang ang didanosine), sa 
mga pasyente na may advanced HIV infection, o sa mga pasyente na dati ay nakaranas ng 
peripheral neuropathy.

Ang mga pasyente ay dapat na subaybayan para sa pagbuo ng neuropathy, na kadalasang ipinakikita 
ng pamamanhid, tingling, o sakit sa paa o kamay. Ang peripheral neuropathy na nauugnay sa 
stavudine ay maaaring malutas kung ang therapy ay binawi kaagad. Sa ibang Pagkakataon,
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maaaring lumala pansamantala ang mga sintomas pagkatapos ng paghinto ng therapy. Kung ganap na gumaling 
ang mga sintomas, maaaring tiisin ng mga pasyente ang pagpapatuloy ng paggamot sa kalahati ng dosis (tingnan 
ang DOSAGE AT ADMINISTRASYON). Kung ang neuropathy ay umuulit pagkatapos ng pagpapatuloy, dapat 
isaalang-alang ang permanenteng paghinto ng stavudine.

Kapag ang stavudine ay ginagamit kasama ng iba pang mga ahente na may katulad na toxicity, ang saklaw 
ng mga salungat na kaganapan ay maaaring mas mataas kaysa kapag ang stavudine ay ginagamit lamang. 
Ang pancreatitis, peripheral neuropathy, at liver function abnormalities ay nangyayari nang mas madalas sa 
mga pasyenteng ginagamot sa kumbinasyon ng stavudine at didanosine, mayroon man o walang 
hydroxyurea. Ang nakamamatay na pancreatitis at hepatotoxicity ay maaaring mangyari nang mas madalas 
sa mga pasyenteng ginagamot ng stavudine kasabay ng didanosine at hydroxyurea (tingnan ang MGA 
BABALA at PAG-Iingat).

Ang mga piling klinikal na masamang kaganapan na naganap sa mga pasyenteng nasa hustong gulang na tumatanggap ng stavudine sa 

isang kinokontrol na pag-aaral ng monotherapy ay ibinibigay sa Talahanayan 8.

Talahanayan 8: Mga Napiling Klinikal na Masamang Pangyayari sa Pag-aaral ng 

Monotherapya

Porsiyento (%)

Masamang Pangyayari Stavudineb(40 mg
dalawang beses araw-araw)

(n=412)

Zidovudine (200
mg 3 beses araw-araw)

(n=402)

Sakit ng ulo 54 49
Pagtatae 50 44
Peripheral Neurologic
Mga Sintomas/Neuropathy

52 39

Rash 40 35
Pagduduwal at Pagsusuka 39 44

aAnumang kalubhaan, anuman ang kaugnayan sa pag-aaral ng gamot.

bMedian na tagal ng stavudine therapy = 79 na linggo; median na tagal ng zidovudine therapy = 53 linggo.

Ang pancreatitis ay naobserbahan sa 3 sa 412 na mga pasyenteng nasa hustong gulang na nakatanggap ng stavudine sa isang 

kinokontrol na pag-aaral ng monotherapy.

Ang mga piling klinikal na salungat na kaganapan na naganap sa mga pasyenteng may sapat na gulang na antiretroviral-naïve na 

tumatanggap ng stavudine mula sa dalawang kinokontrol na kumbinasyon na pag-aaral ay ibinibigay sa Talahanayan 9.

Talahanayan 9: Mga Piniling Klinikal na Masamang Pangyayariasa Combination Therapy 

Studies

Porsiyento (%)

Mag-aral Pag-aaral 2b
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Stavudine +
lamivudine+

indinavir
(n=100c)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=102)

Stavudine +
didanosine+

indinavir
(n=102c)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=103)Masamang Pangyayari

Pagduduwal 43 63 53 67
Pagtatae 34 16 45 39
Sakit ng ulo 25 26 46 37
Rash 18 13 30 18
Pagsusuka 18 33 30 35
Peripheral Neurologic
Mga Sintomas/Neuropathy

8 7 21 10

aAnumang kalubhaan, anuman ang kaugnayan sa regimen ng pag-aaral

bInihambing ng Pag-aaral 2 ang dalawang triple-combination na regimen sa 205 na pasyenteng walang paggamot. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng alinman sa 

stavudine (40 mg dalawang beses araw-araw) kasama ang didanosine plus indinavir o zidovudine plus lamivudine plus indinavir

cTagal ng stavudine therapy = 48 linggo.

Pancreatitis na nagreresulta sa kamatayan ay naobserbahan sa mga pasyente na ginagamot sa stavudine 
plus didanosine, mayroon o walang hydroxyurea, sa mga kinokontrol na klinikal na pag-aaral at sa mga ulat 
sa postmarketing.

Ang mga piling abnormalidad sa laboratoryo na iniulat sa isang kinokontrol na pag-aaral ng monotherapy ay 
ibinibigay sa Talahanayan 10.

Talahanayan 10: Napiling Mga Abnormalidad sa Laboratory ng Pang-adulto sa 

Pag-aaral ng Monotherapya,b

Porsiyento (%)

Stavudine (40
mg dalawang beses araw-araw)

(n=412)

Zidovudine (200
mg 3 beses araw-araw)

(n=402)Parameter

AST (SGOT) (>5 x ULN) 11 10
ALT (SGPT) (>5 x ULN) 13 11
Amylase (≥1.4 x ULN) 14 13

aAng data na ipinakita para sa mga pasyente kung saan isinagawa ang mga pagsusuri sa laboratoryo

bMedian na tagal ng stavudine therapy = 79 na linggo; median na tagal ng zidovudine therapy = 53 linggo. ULN = itaas 
na limitasyon ng normal.

Ang mga piling abnormalidad sa laboratoryo na iniulat sa dalawang kontroladong kumbinasyon na pag-aaral ay 
ibinibigay sa Talahanayan 11 at 12.

Talahanayan 11: Mga Piling Mga Abnormalidad sa Laboratory sa Dalawang 

Pag-aaral sa Pagsasama-sama ng Therapy (Mga Baitang 3-4)

Porsiyento (%)
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Pag-aaral 1 Pag-aaral 2

Stavudine +
lamivudine+

indinavir
(n=100)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=102)

Stavudine +
didanosine+

indinavir
(n=102)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=103)Parameter

Bilirubin
(>2.6 x ULN)

7 6 16 8

AST (SGOT)
(>5 x ULN)

5 2 7 7

ALT (SGPT)
(>5 x ULN)

6 2 8 5

GGT
(>5 x ULN)

2 2 5 2

Lipase
(>2 x ULN)

6 3 5 5

Amilase
(>2 x ULN)

4 <1 8 2

ULN = itaas na limitasyon ng normal.

Talahanayan 12: Mga Piling Mga Abnormalidad sa Laboratory sa 2 Pag-aaral 
ng Combination Therapy (Lahat ng Baitang)

Porsiyento (%)

Pag-aaral 1 Pag-aaral 2

Stavudine +
lamivudine+

indinavir
(n=100)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=102)

Stavudine +
didanosine+

indinavir
(n=102)

Zidovudine+
lamivudine+

indinavir
(n=103)Parameter

Kabuuan

Bilirubin
65 60 68 55

AST
(SGOT)

42 20 53 20

ALT
(SGPT)

40 20 50 18

GGT 15 8 28 12
Lipase 27 12 26 19
Amilase 21 19 31 17
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Naobserbahan Sa Panahon ng Klinikal na Pagsasanay

Ang mga sumusunod na kaganapan ay natukoy sa panahon ng paggamit ng stavudine pagkatapos ng pag-apruba. 
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 kanilang 
kabigatan, dalas ng pag-uulat, sanhi ng koneksyon sa stavudine, o isang kumbinasyon ng mga salik na ito.

Katawan sa Kabuuan- pananakit ng tiyan, reaksiyong alerhiya, panginginig/lagnat, at muling pamimigay/
pagtitipon ng taba sa katawan (tingnan ang MGA PAG-Iingat: Muling Pamamahagi ng Taba). Mga Digestive 
Disorder- anorexia.
Mga Karamdaman sa Exocrine Gland- pancreatitis [kabilang ang mga nakamamatay na kaso 

(tingnan ang MGA BABALA)].

Mga Karamdaman sa Hematologic- anemia, leukopenia, at thrombocytopenia. Atay-
symptomatic hyperlactatemia/lactic acidosis at hepatic steatosis (tingnan ang MGA 
BABALA), hepatitis at liver failure.
Musculoskeletal- myalgia.
Sistema ng nerbiyos- insomnia, malubhang kahinaan ng motor (pinaka madalas na naiulat sa setting ng lactic 
acidosis, tingnan ang MGA BABALA).

Nevirapine:
Ang pinakaseryosong masamang reaksyon na nauugnay sa nevirapine ay hepatitis/hepatic failure, 
Stevens -Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, at hypersensitivity reactions. Ang hepatitis/
hepatic failure ay maaaring ihiwalay o nauugnay sa mga palatandaan ng hypersensitivity na maaaring 
kabilang ang matinding pantal o pantal na sinamahan ng lagnat, pangkalahatang karamdaman, 
pagkapagod, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, paltos, sugat sa bibig, conjunctivitis, facial edema, 
eosinophilia, granulocytopenia, lymphadenopathy, o disfunction ng bato (tingnan ang MGA BABALA).

Matatanda:

Ang pinakakaraniwang klinikal na toxicity ng nevirapine ay pantal, na maaaring malubha o nagbabanta sa buhay 
(tingnan ang MGA BABALA). Ang pantal ay madalas na nangyayari sa loob ng unang 6 na linggo ng therapy. Ang 
mga pantal ay kadalasang banayad hanggang katamtaman, maculopapular erythematous cutaneous eruptions, 
mayroon o walang pruritus, na matatagpuan sa trunk, mukha at mga paa't kamay. Sa kinokontrol na mga klinikal 
na pagsubok, ang Grade 1 at 2 rashes ay iniulat sa 13.3% ng mga pasyente na tumatanggap ng nevirapine 
kumpara sa 5.8% na tumatanggap ng placebo sa unang 6 na linggo ng therapy. Ang grade 3 at 4 na rashes ay 
naiulat sa 1.5% ng mga tumatanggap ng nevirapine kumpara sa 0.1% ng mga subject na tumatanggap ng placebo. 
Ang mga kababaihan ay may posibilidad na nasa mas mataas na panganib para sa pagbuo ng nevirapine na 
nauugnay na pantal.

Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok, ang mga sintomas ng hepatic na kaganapan anuman ang kalubhaan ay 

naganap sa 4% (saklaw ng 0% hanggang 11%) ng mga pasyente na nakatanggap ng nevirapine at 1.2% ng mga pasyente 

sa mga control group. Kasarian ng babae at mas mataas na bilang ng CD4+ cell (>250 cells/mm3sa mga kababaihan at> 

400 cell/mm3sa mga lalaki) ilagay ang mga pasyente sa mas mataas na panganib ng mga kaganapang ito (tingnan ang 

MGA BABALA).

Strides Arcolab Limited 2007 Pahina 42 ng 56



Ang asymptomatic transaminase elevations (AST o ALT > 5X ULN) ay naobserbahan sa 5.8% (saklaw ng 0% 
hanggang 9.2%) ng mga pasyente na nakatanggap ng nevirapine at 5.5% ng mga pasyente sa control group. Ang 
coinfection na may hepatitis B o C at/o nadagdagan na mga pagsusuri sa pag-andar ng atay sa simula ng therapy 
na may nevirapine ay nauugnay sa isang mas malaking panganib ng mga susunod na sintomas ng mga kaganapan 
(6 na linggo o higit pa pagkatapos simulan ang nevirapine) at asymptomatic na pagtaas sa AST o ALT.

Ang mga nauugnay sa paggamot, masamang karanasan ng katamtaman o matinding intensity na sinusunod sa> 2% ng mga 

pasyente na tumatanggap ng nevirapine sa mga pagsubok na kinokontrol ng placebo ay ipinapakita sa Talahanayan 13.

Talahanayan 13: Porsiyento ng mga Pasyente na may Katamtaman o Malubhang Mga Kaganapang May Kaugnayan sa Gamot sa 

Pang-adulto na Mga Pagsubok na Kinokontrol ng Placebo

Pagsubok 10901 Mga Pagsubok 1037, 1038, 10462

Nevirapine
(n=1121)

Placebo
(n=1128)

Nevirapine
(n=253)

Placebo
(n=203)

Median exposure (linggo) 58 52 28 28
Anumang masamang pangyayari 14.5% 11.1% 31.6% 13.3%

Rash 5.1 1.8 6.7 1.5
Pagduduwal 0.5 1.1 8.7 3.9
Granulocytopenia 1.8 2.8 0.4 0
Sakit ng ulo 0.7 0.4 3.6 0.5
Pagkapagod 0.2 0.3 4.7 3.9
Pagtatae 0.2 0.8 2 0.5
Sakit sa tiyan 0.1 0.4 2 0
Myalgia 0.2 0 1.2 2

1Kasama sa background therapy ang lamivudine para sa lahat ng mga pasyente at mga kumbinasyon ng mga NRTI at PI. Ang mga pasyente ay may bilang ng CD4+ cell <200 cells/

mm3.

2Kasama sa background therapy ang zidovudine at zidovudine plus didanosine; Ang nevirapine monotherapy ay ibinibigay sa ilang mga 
pasyente. Ang mga pasyente ay may CD4+ cell count> 200 cells/mm3

Mga abnormalidad sa laboratoryo:Ang mga abnormalidad sa pagsubok sa pag-andar ng atay (AST, ALT) ay mas madalas 

na sinusunod sa mga pasyente na tumatanggap ng nevirapine kaysa sa mga kontrol (Talahanayan 14). Ang mga 

asymptomatic na elevation sa GGT ay madalas na nangyayari ngunit hindi isang kontraindikasyon upang ipagpatuloy ang 

nevirapine therapy sa kawalan ng mga elevation sa iba pang mga pagsusuri sa function ng atay. Ang iba pang mga 

abnormalidad sa laboratoryo (bilirubin, anemia, neutropenia, thrombocytopenia) ay sinusunod na may katulad na mga 

frequency sa mga klinikal na pagsubok na naghahambing ng nevirapine at control regimens (tingnan ang Talahanayan 14).

Talahanayan 14: Porsiyento ng mga Nasa hustong gulang na Pasyente na may mga Abnormalidad sa Laboratory

Pagsubok 10901 Mga Pagsubok 1037, 1038,
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10462

Nevirapine Placebo Nevirapine Placebo

Abnormalidad sa laboratoryo n=1121 n=1128 n=253 n=203

Chemistry ng Dugo

SGPT (ALT) >250 U/L 5.3% 4.4% 14% 4%
SGOT (AST) >250 U/L 3.7 2.5 7.6 1.5
Bilirubin >2.5 mg/dL 1.7 2.2 1.7 1.5
Hematology

Hemoglobin <8 g/dL 3.2 4.1 0 0
Mga platelet <50,000/mm3 1.3 1 0.4 1.5
Neutrophils <750/mm3 13.3 13.5 3.6 1

1Kasama sa background therapy ang lamivudine para sa lahat ng mga pasyente at mga kumbinasyon ng mga NRTI at PI. Ang mga pasyente ay may bilang ng 

CD4+ cell <200 cells/mm3.

2Kasama sa background therapy ang zidovudine at zidovudine plus didanosine; Ang nevirapine monotherapy ay ibinibigay sa ilang mga 
pasyente. Ang mga pasyente ay may CD4+ cell count> 200 cells/mm3.

Naobserbahan Sa Panahon ng Klinikal na Pagsasanay

Bilang karagdagan sa mga salungat na kaganapan na natukoy sa panahon ng mga klinikal na pagsubok, ang mga 

sumusunod na kaganapan ay naiulat sa paggamit ng nevirapine sa klinikal na kasanayan:

Katawan sa Kabuuan:lagnat, antok, pag-alis ng gamot (tingnan ang MGA PAG-Iingat:Interaksyon sa droga), 
muling pamamahagi/akumulasyon ng taba sa katawan (tingnan ang PAG-Iingat,Muling pamamahagi ng 
taba)
Gastrointestinal:pagsusuka
Atay at Biliary:jaundice, fulminant at cholestatic hepatitis, hepatic necrosis, hepatic 
failure
Hematology:anemia, eosinophilia, neutropenia 
Musculoskeletal: arthralgia Neurological:
paraesthesia
Balat at Mga Appendage:allergic reactions kabilang ang anaphylaxis, angioedema, bullous eruptions, 
ulcerative stomatitis at urticaria lahat ay naiulat. Bilang karagdagan, ang hypersensitivity syndrome at 
hypersensitivity na mga reaksyon na may pantal na nauugnay sa mga natuklasan ng konstitusyon 
tulad ng lagnat, blistering, oral lesions, conjunctivitis, facial edema, pananakit ng kalamnan o 
kasukasuan, pangkalahatang karamdaman, pagkapagod o makabuluhang mga abnormalidad sa 
hepatic (tingnan ang MGA BABALA) at isa o higit pa ang mga sumusunod: hepatitis, eosinophilia, 
granulocytopenia, lymphadenopathy at/o renal dysfunction ay naiulat sa paggamit ng nevirapine.

OVERDOSAGE
Lamivudine:Walang kilalang antidote para sa lamivudine. Isang kaso ng isang may sapat na gulang na 
nakakain ng 6g ng lamivudine ay iniulat; walang mga klinikal na palatandaan o sintomas na nabanggit at 
ang mga pagsusuri sa hematologic ay nanatiling normal. Dalawang kaso ng pediatric overdose ang naiulat 
sa ACTG300. Ang isang kaso ay isang solong dosis ng 7 mg/kg ng lamivudine; ang pangalawang kaso
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kasangkot ang paggamit ng 5 mg/kg ng lamivudine dalawang beses araw-araw sa loob ng 30 araw. Walang mga 
klinikal na palatandaan o sintomas na nabanggit sa alinmang kaso. 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. Kung naganap ang labis na dosis, ang pasyente ay dapat na 
subaybayan, at ilapat ang karaniwang suportang paggamot kung kinakailangan.

Stavudine:Ang karanasan sa mga nasa hustong gulang na ginagamot ng 12 hanggang 24 na beses sa inirerekumendang 

pang-araw-araw na dosis ay nagsiwalat ng walang matinding toxicity. Kasama sa mga komplikasyon ng talamak na 

overdosage ang peripheral neuropathy at hepatic toxicity. Maaaring alisin ang stavudine sa pamamagitan ng 

hemodialysis; ang ibig sabihin ng ± SD hemodialysis clearance ng stavudine ay 120 ± 18 mL/min. Kung ang stavudine ay 

naalis sa pamamagitan ng peritoneal dialysis ay hindi pa pinag-aralan.

Nevirapine:Walang kilalang antidote para sa labis na dosis ng nevirapine. Ang mga kaso ng labis na dosis ng 
nevirapine sa mga dosis mula 800 hanggang 1800 mg bawat araw hanggang 15 araw ay naiulat. Ang mga 
pasyente ay nakaranas ng mga kaganapan kabilang ang edema, erythema nodosum, pagkapagod, lagnat, sakit ng 
ulo, hindi pagkakatulog, pagduduwal, paglusot sa baga, pantal, pagkahilo, pagsusuka at pagbaba ng timbang. Ang 
lahat ng mga kaganapan ay humupa kasunod ng paghinto ng nevirapine.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON 
Matatanda
Panahon ng Lead-in (Paunang 14 na araw ng dosing):

Ang 14 na araw na lead-in period na may isang beses araw-araw na nevirapine ay nauugnay sa mas mababang 
panganib ng pantal. Samakatuwid, ang sumusunod na regimen ay inirerekomenda para sa unang 14 na araw ng 
dosing:

Para sa mga pasyenteng may sapat na gulang ≥ 60 kg:Isang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet, 150 mg/40 

mg/200 mg na iniinom isang beses bawat araw na sinusundan ng pang-araw-araw na oral na dosis ng Lamivudine 150 mg 

at Stavudine 40 mg makalipas ang 12 oras gamit ang isang alternatibong pormulasyon ng mga gamot na ito.

Para sa mga pasyente <60 kg:Isang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet, 150 mg/30 mg/200 mg na 
iniinom isang beses bawat araw na sinusundan ng pang-araw-araw na oral na dosis ng Lamivudine 150 mg at 
Stavudine 30 mg makalipas ang 12 oras.

Pagpapanatili:
Kung ang paunang 14 na araw ng nevirapine ay pinahihintulutan nang walang anumang mga reaksiyong hypersensitivity 

(hal. pantal, mga abnormalidad sa pagsusuri sa function ng atay; tingnan ang MGA BABALA at PAG-Iingat), ang 

inirerekumendang pagpapanatili ng oral na dosis ay ang mga sumusunod:

Para sa mga pasyente ≥ 60 kg:Isang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet, 150mg/40 mg /200 mg na 
kinuha dalawang beses araw-araw (sa pagitan ng 12 oras).

Para sa mga pasyente na <60 kg:Isang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet, 150mg/30 mg/200 mg na 
kinuha dalawang beses araw-araw (sa pagitan ng 12 oras).
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Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay dapat inumin sa pagitan ng 12 oras sa ilalim ng mga 
kondisyon ng pag-aayuno.

Dahil ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay isang fixed dose combination tablet, hindi ito dapat 
inireseta para sa mga pasyente na nangangailangan ng pagsasaayos ng dosis o sa mga nakakaranas ng mga 
adverse na kaganapan na naglilimita sa dosis.

Pediatrics
Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets na 150 mg/30 mg/200mg ay inirerekomenda para sa mga 
pediatric na pasyente na higit sa 12 taong gulang at at tumitimbang ng ≥50 kg. Ang Lamivudine, Stavudine at 
Nevirapine Tablets na 150 mg/40 mg/200 mg ay inirerekomenda para sa mga pediatric na pasyente na higit sa 12 
taong gulang at tumitimbang ng ≥ 60 kg.

Geriatrics
Bagama't walang partikular na pagbabago sa dosis ang inirerekomenda, ang pag-iingat ay dapat 
gawin kapag ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay ibinibigay sa mga geriatric na 
pasyente (> 65 taong gulang).

Pagsubaybay
Ang mga pasyente ay dapat na subaybayan para sa pagbuo ng peripheral neuropathy, na kadalasang 
nailalarawan sa pamamanhid, tingling, o sakit sa paa o kamay. Kung ang mga sintomas na ito ay 
bubuo, ang therapy na may Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet ay dapat na maantala. Ang 
mga sintomas ay maaaring malutas kung ang therapy ay binawi kaagad. Ang ilang mga pasyente ay 
maaaring makaranas ng pansamantalang paglala ng mga sintomas pagkatapos ng paghinto ng 
therapy.

Ang masinsinang pagsubaybay sa klinikal at laboratoryo, kabilang ang mga pagsusuri sa function ng atay, 
ay mahalaga sa baseline at sa unang 18 linggo ng paggamot. Ang pinakamainam na dalas ng pagsubaybay 
sa panahong ito ay hindi naitatag. Inirerekomenda ng ilang eksperto ang pagsubaybay sa klinikal at 
laboratoryo nang mas madalas kaysa isang beses bawat buwan, at lalo na, isasama ang pagsubaybay sa 
mga pagsusuri sa function ng atay sa baseline, bago ang pagtaas ng dosis, at sa dalawang linggo 
pagkatapos ng pagtaas ng dosis. Pagkatapos ng unang 18-linggo na panahon, ang madalas na 
pagsubaybay sa klinikal at laboratoryo ay dapat magpatuloy sa buong paggamot. Sa ilang mga kaso, ang 
pinsala sa atay ay umuunlad sa kabila ng paghinto ng paggamot.

Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay dapat na ihinto kung ang mga pasyente ay nakakaranas ng 
matinding pantal o pantal na sinamahan ng mga natuklasan sa konstitusyon. Ang mga pasyente na nakakaranas 
ng pantal sa loob ng 14 na araw na lead-in na panahon ng 200 mg/araw ay hindi dapat tumaas ang kanilang dosis 
ng nevirapine hanggang sa malutas ang pantal (Tingnan ang MGA BABALA). Ang Lamivudine, Stavudine at 
Nevirapine Combination Tablets ay maaaring magdulot ng hepatitis. Kung ang klinikal na hepatitis ay nangyayari, 
ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet ay dapat na ihinto. Huwag i-restart ang Lamivudine, Stavudine at 
Nevirapine Tablet pagkatapos ng paggaling (tingnan ang MGA BABALA).
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Ang mga pasyente na nakakagambala sa pagdodos ng Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets nang higit sa 7 araw 

ay dapat magsimulang muli sa inirerekomendang 14 na araw na lead-in na dosis ng Lamivudine, Stavudine at Nevirapine 

Tablets isang beses araw-araw na sinusundan ng pang-araw-araw na dosis ng lamivudine at stavudine pagkalipas ng 12 

oras. Pagkatapos ng 14 na araw, ang maintenance dosing na may Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets araw-araw 

ay maaaring ipagpatuloy.

Hepatic impairment:Ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag ang Lamivudine, Stavudine at 
Nevirapine Tablet ay ibinibigay sa mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa hepatic. 
Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay hindi dapat ibigay sa mga pasyente na may 
matinding hepatic impairment.

Pagkasira ng bato:Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga 
pasyente na may creatinine clearance ≤ 50 ml/min.

Tandaan: Ang Zidovudine kasama ang Lamivudine, Nevirapine at Stavudine Tablets ay hindi 
inirerekomenda (tingnan angMGA PAG-IINGAT: Interaksyon sa droga). Hindi 
inirerekomenda ang Didanosine kasama ang Lamivudine, Nevirapine at Stavudine 
Combination Tablets (tingnan angMga Babala at PAG-Iingat).

PAANO ISUPPLIED
Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets 150 mg/30 mg/200 mg ay light pink at ang 
Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets 150 mg/40 mg/200 mg ay light yellow na kulay. Ang 
parehong strength tablet ay pabilog at flat bevel-edged na mga tablet na may nakaukit na SLN sa 
isang gilid na plain sa kabilang panig. Ang mga tablet ay ibinibigay sa HDPE Container na 60.

Imbakan:Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay hindi dapat itabi sa itaas ng 25º C (77º F). 
Protektahan mula sa liwanag. Itago sa isang mahusay na saradong lalagyan. Itabi sa isang ligtas na lugar na hindi 
maabot ng mga bata.

Ginawa ni:
STRIDES ARCOLAB LIMITED, 
BANGALORE,
INDIA.
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PANSIN MGA PHARMACIST: Tanggalin ang "Gabay sa Gamot" at ibigay ang 

produkto.

GABAY SA GAMOT

Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets
(Lamivudine 150 mg, Stavudine 30 mg at Nevirapine 200 mg) 
(Lamivudine 150 mg, Stavudine 40 mg at Nevirapine 200 mg)

Pangkalahatang pangalan:Lamivudine/Stavudine/Nevirapine (lah MIH vue deen/STA vue deen / na VAIR a 
peen) na mga tablet.

Basahin itong Gabay sa Gamot bago ka magsimulang uminomLAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETSat sa tuwing makakakuha ka ng refill dahil maaaring may bagong 
impormasyon. Ang impormasyong ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong doktor. 
Ikaw at ang iyong doktor ay dapat mag-usapLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 
TABLETSkapag sinimulan mong inumin ang iyong gamot at sa mga regular na pagsusuri. Dapat 
kang manatili sa ilalim ng pangangalaga ng doktor habang gumagamitLAMIVUDINE, 
STAVUDINE AT NEVIRAPINE COMBINATION TABLETS. 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 problema sa pantal o atay.

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa 
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS?
Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung ilanLamivudine, Nevirapine at Stavudine Tablets kunin at 
gaano kadalas kunin ang mga ito.Tutukuyin ng iyong doktor ang iyong dosis batay sa timbang ng 
iyong katawan, paggana ng bato at atay.

KuninLamivudine, Nevirapine at Stavudine Tabletseksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng higit pa sa 
sinabi ng doktor. Maingat na suriin ang label para sa kung gaano karami ang dadalhin at kung gaano 
kadalas iinumin.

Irerekomenda ng iyong doktor na uminom kaLamivudine, Nevirapine at Stavudine Tabletsdalawang beses lamang sa isang 

araw kung pinahintulutan mo ang isang dalawang linggong "lead-in" na panahon kung saan nakatanggap ka ng mga 

tabletang naglalaman ng nevirapine 200 mg isang beses araw-araw (kasama ang mga tabletang naglalaman ng lamivudine 

at stavudine na iniinom dalawang beses araw-araw) .

Ang mga pasyenteng umiinom ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS ay maaaring magkaroon ng 

malubhang sakit sa atay o mga reaksyon sa balat na maaaring magdulot ng kamatayan.Ang panganib ng mga reaksyong ito 

ay pinakamalaki sa unang 18 linggo ng paggamot, ngunit ang mga reaksyong ito ay maaari ding mangyari sa ibang pagkakataon.
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Mga Reaksyon sa Atay

Ang sinumang pasyente ay maaaring makaranas ng mga problema sa atay habang umiinom ng 
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS. Gayunpaman, ang mga kababaihan at pasyente 
na may mas mataas na bilang ng CD4 kapag sinimulan nila ang paggamot sa LAMIVUDINE, 
STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS ay may mas malaking pagkakataon na magkaroon ng pinsala sa 
atay. Ang mga babaeng may CD4 ay mas mataas sa 250 cell/mm3ay nasa pinakamalaking panganib ng 
mga kaganapang ito. Kung ikaw ay isang babae na may CD4>250 cells/mm3o isang lalaki na may 
CD4>400   cells/mm3hindi ka dapat magsimulang uminom ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETS maliban kung ikaw at ang iyong doktor ay nagpasya na ang benepisyo ng 
paggawa nito ay mas malaki kaysa sa panganib. Ang mga problema sa atay ay madalas na sinamahan 
ng isang pantal.

Nagsisimula ang mga pasyenteLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSna may mga abnormal 
na pagsusuri sa function ng atay at ang mga pasyente na may hepatitis B o C ay may mas malaking 
pagkakataon na magkaroon ng karagdagang pagtaas sa mga pagsusuri sa paggana ng atay pagkatapos 
magsimulaLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSat sa buong therapy.

Sa mga bihirang kaso, ang mga problema sa atay ay humantong sa pagkabigo sa atay at maaaring humantong sa 

isang transplant ng atay o kamatayan. Samakatuwid, kung magkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas ng mga problema sa atay, itigil ang pag-inom ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS at 

tawagan kaagad ang iyong doktor:

• pangkalahatang masamang pakiramdam o mga sintomas na "tulad ng trangkaso",

• pagod,
• pagduduwal (pakiramdam sa iyong tiyan),
• walang gana
• paninilaw ng iyong balat o puti ng iyong mga mata,
• maitim na ihi (kulay ng tsaa),

• maputlang dumi (dumi),
• pananakit, pananakit, o sensitivity sa paghawak sa iyong kanang bahagi sa ibaba ng iyong tadyang.

Dapat suriin ka ng iyong doktor at madalas na magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang paggana 
ng iyong atay sa unang 18 linggo ng therapy. Ang mga pagsusuri para sa mga problema sa atay ay dapat 
magpatuloy nang regular sa panahon ng paggamot na mayLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS.

Paglala ng impeksyon sa hepatitis B virus. Mga pasyenteng may impeksyon sa HBV, na umiinom ng 
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSat pagkatapos ay itigil ito, maaaring magkaroon ng 
"mga 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 masubaybayan ng iyong doktor ang 
paggana ng iyong atay sa loob ng ilang buwan pagkatapos humintoLAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETS.Maaaring kailanganin mong uminom ng mga gamot na anti-HBV.
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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 nahawaan ng 
parehong HIV 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 kukuha kaLAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETSpati na rin ang interferon na mayroon o walang ribavirin at nakakaranas ka ng 
mga side effect, siguraduhing sabihin sa iyong doktor.

Mga Reaksyon sa Balat

Ang pantal sa balat ay ang pinakakaraniwang side effect ngLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS. 
Karamihan sa mga pantal ay nangyayari sa unang 6 na linggo ng paggamot. Sa isang maliit na bilang ng mga 
pasyente,ang pantal ay maaaring maging malubha at magresulta sa kamatayan.Samakatuwid,kung 
magkakaroon ka ng pantal na may alinman sa mga sumusunod na sintomas itigil ang paggamit ng 
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS at tawagan kaagad ang iyong doktor:

• pangkalahatang masamang pakiramdam o mga sintomas na "tulad ng trangkaso",

• lagnat,

• pananakit ng kalamnan o kasukasuan,

• conjunctivitis (pula o namamaga na mga mata, tulad ng "pink eye",

• paltos,
• mga sugat sa bibig,

• pamamaga ng iyong mukha,

• pagod,
• alinman sa mga sintomas ng mga problema sa atay na tinalakay sa itaas

Kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang paggamot sa LAMIVUDINE, STAVUDINE 
AT NEVIRAPINE TABLETS dahil naranasan mo na ang mga seryosong reaksyon sa atay o 
balat na inilarawan sa itaas, huwag nang uminom muli ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETS.

Lactic Acidosis
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSay maaaring magdulot ng kondisyong tinatawag na lactic 
acidosis, kasama ng isang pinalaki na atay. Ang mga sintomas ng lactic acidosis ay maaaring kabilang ang:

• pakiramdam ng mahina at pagod:

• pagduduwal, pagsusuka, o hindi pangkaraniwan o hindi inaasahang paghihirap sa tiyan;

• kinakapos na paghinga;

• kahinaan sa mga braso at binti.

Kung napansin mo ang mga sintomas na ito o kung biglang nagbago ang iyong kondisyong medikal, itigil 
ang pag-inom LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS at tawagan kaagad ang iyong doktor.
Ang lactic acidosis ay isang medikal na emergency na dapat gamutin sa isang ospital.

Ang bihira, ngunit malubhang side effect na ito ay nangyayari nang mas madalas sa mga kababaihan (kabilang ang mga 

buntis), mga pasyenteng sobra sa timbang, at sa mga umiinom ng nucleoside na gamot para sa isang
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sa mahabang panahon. Kung mayroon kang sakit sa atay maaari ka ring mas nasa panganib na 
magkaroon ng kundisyong ito. Habang ginagamot kaLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS
, susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti para sa anumang mga palatandaan na maaaring 
nagkakaroon ka ng lactic acidosis.

Pancreatitis

Ang LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS ay maaaring magdulot ng pancreatitis,isang mapanganib na 

pamamaga ng pancreas. Maaaring magdulot ito ng kamatayan. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka 

ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, o pagsusuka. Ang mga ito ay maaaring mga palatandaan ng pancreatitis.

Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang pancreatitis, regular na umiinom ng mga inuming nakalalasing, o may mga 

bato sa apdo. Ang pancreatitis ay nangyayari nang mas madalas sa mga pasyente na may ganitong mga kondisyon. Mas 

malamang din ito sa mga taong may advanced na sakit sa HIV, ngunit maaaring mangyari sa anumang yugto ng sakit.

Ito ay hindi lahat ng mga side effect ngLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 
TABLETS. (Tingnan ang seksyong "Ano ang mga posibleng epekto ng LAMIVUDINE, 
STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS?”para sa karagdagang impormasyon.) Sabihin 
sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga side effect mula saLAMIVUDINE, 
STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS.

Ano ang LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS at para saan 
ang mga ito?

LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSay kumbinasyon ng tatlong gamot- 
Lamivudine, Stavudine at Nevirapine, na magagamit din bilang magkahiwalay na gamot at 
karaniwang ginagamit sa paggamot sa impeksyon ng Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Ang bawat tablet ngLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 150 mg/30 mg/200 mg
naglalaman ng 150 mg lamivudine, 30 mg stavudine at 200 mg nevirapine.

Ang bawat tablet ngLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 150 mg/40 mg/200 mg
naglalaman ng 150 mg lamivudine, 40 mg stavudine at 200 mg nevirapine.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSay ginagamit para sa paggamot ng 
impeksyon sa HIV sa mga matatanda.LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 
TABLETSbawasan ang dami ng HIV virus sa katawan at pataasin ang bilang ng CD4 cell. 
Ang mga CD4 cell ay isang uri ng white blood cell, na gumaganap ng mahalagang papel 
sa pagpapanatili ng isang malusog na immune system upang makatulong na labanan 
ang impeksiyon. Tugon sa paggamot na mayLAMIVUDINE, STAVUDINE AT
NEVIRAPINE TABLETSnag-iiba sa pagitan ng mga pasyente. Napakahalaga na manatili ka sa ilalim ng 

pangangalaga ng iyong doktor. Maaaring gusto ng iyong doktor na magkaroon ka ng mga pagsusuri sa dugo o 

iba pang mga medikal na pagsusuri sa panahon ng paggamot sa gamot na ito upang masubaybayan ang 

pagiging epektibo at mga side effect.
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• Ang LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS ay hindi nakakagamot ng HIV 
infection o AIDS.Hindi alam kung ang LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 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. Napakahalaga na regular 
kang magpatingin sa iyong doktor habang umiinom ka ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETS.

• Ang LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS ay hindi nagpapababa ng panganib na 
maipasa ang HIV sa ibang tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagbabahagi ng karayom, o 
pagkakalantad 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 gumamit o magbahagi ng maruruming karayom.

Sino ang hindi dapat uminom ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 
TABLETS?

Huwag uminom ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS kung:
• Ikaw ay allergic sa alinman sa mga sangkap saLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 

TABLETS. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang tungkol sa mga hindi 
aktibong sangkap.

• Huwag i-restartLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS kung 
nakaranas ka at nakabawi mula sa malubhang epekto tulad ng malubhang reaksyon 
sa atay o balat, mga problema sa dugo, o lactic acidosis na nangyari noong uminom 
kaLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS o alinman sa mga 
indibidwal na aktibong sangkap.

• Wag kuninLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSkung umiinom ka ng 
ilang mga gamot. (Tingnan ang "Maaari ba akong uminom ng iba pang mga gamot 
gamit ang LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS?” para sa listahan ng 
mga gamot.)

• Huwag uminom ng mga gamot na ito kung hindi ka nahawaan ng HIV.

Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets, 150 mg/30 mg/200 mg at 150 mg/40 mg/200 mg, ay 
hindi inirerekomenda sa mga batang wala pang 12 taong gulang at tumitimbang ng mas mababa sa 
50 kg.

Ano ang dapat kong sabihin sa aking doktor bago kumuha ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETS?

Bago ka magsimulang kumuhaLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS, sabihin sa iyong 
doktor ang tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal, kabilang ang kung ikaw ay:
• may sakit sa atay o nagkaroon ng hepatitis
• may sakit sa bato o sumasailalim sa dialysis
• may mga kondisyon sa balat, tulad ng pantal
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• ay buntis, nagpaplanong magbuntis, o nagpapasuso

• Maaaring hindi mo makuha ang kumbinasyong ito, o maaaring kailanganin mo o espesyal na pagsubaybay sa panahon 

ng paggamot kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong nakalista sa itaas.

• Hindi natin alam kungLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS ay makapinsala sa 
iyong hindi pa isinisilang na sanggol. Ikaw at ang iyong doktor ay kailangang magpasya kung 
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSay tama para sa iyo.

• Kung ikaw ay nagpapasuso,LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSmaaaring 
maipasa sa iyong sanggol sa iyong gatas ng suso. Hindi alam kung maaari nilang saktan ang 
iyong sanggol.

Paano ako kukuha ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS?
Irerekomenda ng iyong doktor na uminom kaLamivudine, Nevirapine at Stavudine Tablet dalawang beses araw-

araw lamang kung pinahintulutan mo ang 14 na araw ng paggamot na may mga tabletang naglalaman ng 

Nevirapine 200 mg na iniinom isang beses araw-araw (kasama ang mga tabletang naglalaman ng Lamivudine at 

Stavudine na iniinom dalawang beses araw-araw). Ang 14 na araw na panahon ng isang beses araw-araw na 

nevirapine ay binabawasan ang panganib na magkaroon ng matinding pantal.

Matatanda

KuninLamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablet dalawang beses araw-araw kapag walang laman ang tiyan.

Pediatrics
Ang Lamivudine, Stavudine at Nevirapine Tablets ay inirerekomenda sa mga batang mas matanda sa 12 taong 
gulang at tumitimbang ng higit sa o katumbas ng 50 kg. Ang mga tablet ay dapat kunin dalawang beses araw-araw 
sa isang walang laman na tiyan.

Kunin ang lahat ng dosis ngLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS. Ang mga nawawalang dosis ay 
maaaring maging mas mahirap gamutin ang virus. Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis ng 
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo. 
Kung malapit na ang oras para sa iyong susunod na dosis, huwag kunin ang napalampas na dosis. Sa halip, sundin 
ang iyong regular na iskedyul ng dosing sa pamamagitan ng pagkuha ng susunod na dosis sa regular na oras nito. 
Huwag hayaan ang iyongLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS naubusan.

Kung huminto ka sa pagkuhaLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSpara sa higit 
sa 7 araw, huwag simulan ang pag-inom ng lamivudine, stavudine, nevirapine tablets nang hindi 
nagtatanong sa iyong doktor. Kung pinaghihinalaan mo na masyado kang nainomLAMIVUDINE, 
STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS, makipag-ugnayan kaagad sa iyong lokal na poison 
control center o emergency room.

Maaari ba akong uminom ng iba pang mga gamot na may LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 
TABLETS?
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SinceLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSay isang kumbinasyon ng 
lamivudine, stavudine at nevirapine, huwag uminom ng mga gamot, na naglalaman na 
ng tatlong gamot na ito.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSmaaaring baguhin ang epekto ng ibang 
mga gamot, at maaaring baguhin ng ibang mga gamot ang epekto ng LAMIVUDINE, 
STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS. Sabihin sa iyong mga doktor at parmasyutiko ang 
tungkol salahatmga gamot na iniinom mo, kabilang ang mga hindi iniresetang gamot, 
bitamina at mga herbal na suplemento.

• gawinhindiuminom ng ketoconazole o rifampinLAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETS

• Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng clarithromycin, fluconazole, methadone, o rifabutin. 
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSmaaaring hindi tama para sa iyo, o maaaring 
kailangan mo ng maingat na pagsubaybay.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETShindi dapat inumin kasama ng 
zalcitabine, mataas na dosis ng co-trimoxazole, o mga iniksyon ng ganciclovir o 
foscarnet, bilang lamivudine, isa sa mga aktibong sangkap saLAMIVUDINE, 
STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSmaaaring makipag-ugnayan sa mga ito.

• LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETShindi rin dapat inumin kasama 
ng zidovudine at doxorubicin bilang stavudine, isa sa mga aktibong sangkap sa
LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS maaaring mabawasan ang 
pagkilos ng mga produktong panggamot na ito.

• Inirerekomenda na huwag kang kumuha ng mga produktong naglalaman ng St. John's wort, 
na maaaring mabawasan ang dami ngLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS
sa iyong katawan.

• Kung umiinom ka ng birth control pills, hindi ka dapat umasa sa mga ito para maiwasan ang 
pagbubuntis. Maaaring hindi gumana ang mga ito kung kukuha kaLAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETS. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iba pang mga uri ng birth control 
na maaari mong gamitin.

Ano ang dapat kong iwasan habang umiinom ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETS?

Iwasan ang paggawa ng mga bagay na maaaring kumalat sa impeksyon sa HIV, gaya ngLAMIVUDINE, STAVUDINE 
AT NEVIRAPINE TABLETShindi pumipigil sa iyo na maipasa ang impeksyon sa HIV sa iba. Huwag magbahagi ng 
mga karayom, iba pang kagamitan sa pag-iiniksyon o mga personal na bagay na maaaring magkaroon ng dugo o 
mga likido sa katawan, tulad ng mga toothbrush at razor blades. Palaging magsanay ng ligtas na pakikipagtalik sa 
pamamagitan ng paggamit ng latex o polyurethane condom upang mapababa ang pagkakataong makipagtalik sa 
semilya, vaginal secretions, o dugo.

Pinapayuhan ng Centers for Disease Control and Prevention ang mga ina na may HIV na huwag magpasuso upang hindi nila 

maipasa ang HIV sa sanggol sa pamamagitan ng kanilang gatas. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa pinakamahusay na paraan 

ng pagpapakain sa iyong sanggol.

Ano ang mga posibleng epekto?
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LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSmaaaring magdulot ng malubhang pinsala sa atay, 
mga reaksyon sa balat, pancreatitis at lactic acidosis na maaaring magresulta sa kamatayan. Ang sinumang 
pasyente ay maaaring makaranas ng gayong mga side effect, ngunit ang ilang mga pasyente ay mas nasa 
panganib kaysa sa iba. (Tingnan ang "Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman 
tungkol saLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS?" sa simula nitong Gabay sa Gamot.)

Ang LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS ay maaaring magdulot ng peripheral 
neuropathy,isang nerve disorder ng mga kamay at paa. Kung hindi makikilala kaagad, maaaring lumala 
ang karamdamang ito.Sabihin kaagad sa iyong doktorkung mayroon kang patuloy na pamamanhid, 
pangingilig, paso, o pananakit sa paa at/o mga kamay.

Iba pang karaniwang epekto ngLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETSisama ang 
pagduduwal, pagkapagod, lagnat, sakit ng ulo, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan, 
myalgias at mga sakit sa dugo.

Ang kumbinasyon ng antiretroviral therapy na may lamivudine at stavudine ay maaaring magdulot ng 
pagtaas ng lactic acid at asukal sa dugo, hyperlipemia (nadagdagang taba sa dugo) at paglaban sa insulin.

Ang mga pagbabago sa taba ng katawan ay nakita din sa ilang mga pasyente na kumukuha ng antiretroviral 
therapy. Maaaring kabilang sa mga pagbabago ang tumaas na dami ng taba sa itaas na likod at leeg ("buffalo 
hump"), dibdib, 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 kondisyong ito ay hindi alam sa 
ngayon.

Ang listahan ng mga side effect na ito ay hindi kumpleto. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang 

impormasyon

Paano ako mag-iimbak ng LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS?

Mag-imbak sa temperatura ng kuwarto, sa pagitan ng 15°C-25°C (59°F-77°F). Huwag uminom ng gamot 
pagkatapos ng petsa ng pag-expire sa packaging. Iwasang maabot at makita ng mga bata.

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa LAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE 
TABLETS

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang 
Gabay sa Paggamot. Huwag gamitinLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE TABLETS para 
sa isang kondisyon kung saan ito ay hindi inireseta. Huwag ibigayLAMIVUDINE, STAVUDINE AT 
NEVIRAPINE TABLETSsa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong kondisyon na mayroon 
ka. Maaari itong makapinsala sa kanila. Ang Gabay sa Gamot na ito ay nagbubuod ng 
pinakamahalagang impormasyon tungkol saLAMIVUDINE, STAVUDINE AT NEVIRAPINE
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MGA TABLET. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, makipag-usap sa iyong doktor. Maaari mong tanungin ang iyong 

parmasyutiko o doktor para sa impormasyong isinulat para sa mga propesyonal sa kalusugan.

Para sa anumang karagdagang impormasyon makipag-

ugnayan sa Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, Opp. IIMB
Bannerghatta Road,
Bangalore 560 076, India
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