
ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine
RXเท่านั้น

คําเตือน
กรดแลคติคและตับที่รุนแรงกับภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งรวมถึงกรณทีี่ร้ายแรง ไดร้ับรายงานเกี่ยวกับการใชน้ิวคลโีอไซดท์ี่คล้ายคลึงกันเพียงอย่างเดียวหรือ
รวมกัน ซึ่งรวมถึง สตาวดูีน ลามิวูดีน และยาต้านไวรัสอื่นๆ (ดูคําเตือน)

กรดแลคติกทีร่้ายแรงได้รับการรายงานในสตรีมีครรภท์ี่ได้รับยาสตาวูดีนและดิดาโนซีนร่วมกับสารต้านไวรัสอื่นๆ ควรใช้การรวมกันของ STAVUDINE และ 
DIDANOSINE ด้วยความระมัดระวังในระหว่างตั้งครรภ์ และแนะนําเฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นไปได้มีมากกว่าความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน (ดูคํา
เตือนและข้อควรระวัง: การตั้งครรภ์)

ตับอ่อนอักเสบที่ร้ายแรงและไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการรักษาเมื่อ STAVUDINE เป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองแบบผสมผสานที่รวม DIDANOSINE ที่มี
หรือไม่มไีฮดรอกซียูเรียในทั้งการรักษาแบบไร้เดียงสาและผู้ป่วยที่ได้รับประสบการณ์การรักษา 1 องศาของผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับอ่อนอักเสบ

การกําเริบของโรคตับอักเสบบีเฉียบพลันรุนแรงได้รับการรายงานในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบบี (HBV) และเอชไอวี และเลิกใช้ลามิวูดีนแล้ว การ
ทํางานของตับควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยปฏิบัติตามทั้งทางคลินิกและห้องปฏิบัติการเป็นเวลาอย่างน้อยหลายเดือนในผู้ป่วยที่เลิกใช้ 
LAMIVUDINE และติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี หากเหมาะสม การบําบัดรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบีอาจได้รับการประกัน (ดูคําเตือน)

คําอธิบาย

ยาเม็ด Stavudine และ lamivudine ใช้สําหรับการบริหารช่องปาก แท็บเล็ตที่ไม่เคลือบแต่ละเม็ดประกอบด้วยส่วนผสมออกฤทธิข์องสตาวูดีน 40 มก. และลามิวูดีน 150 มก. และ
ส่วนผสมที่ไม่ใชง้านไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส ซิลิกาปราศจากคอลลอยด์ โซเดียมครอสคารเ์มลโลส เฟอรร์ิกออกไซด์สีแดง โพวิโดน แมกนเีซียมสเตียเรต และนํ้าบริสุทธิ์

Stavudine (d4T) เป็นอะนาลอกสังเคราะหไ์ทมิดีน nucleoside ซึ่งมีฤทธิ์ต้านไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV)

Lamivudine (3TC) เป็นอะนาลอกสังเคราะหน์ิวคลโีอไซด์ที่มีฤทธิต์้าน HIV-1 และ HBV

สตาวูดีน:ชื่อทางเคมสีําหรับ stavudine คือ 2', 3'-didehydro-3'-deoxythymidine Stavudine มสีูตรโครงสร้างดังนี้

Stavudine เป็นของแข็งผลึกสีขาวหรือสีขาวนวลทีม่ีสูตรโมเลกุล C10ชม12นู2๋อู๋4และมนีํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 224.22 ความสามารถในการละลายของสตาวูดนีที่ 23° C อยู่ที่
ประมาณ 83 มก./มล. ในนํ้า และ 30 มก./มล. ในโพรพิลีนไกลคอล ค่าสัมประสิทธิก์ารแบ่งส่วนของเอ็น-ออกทานอล/นํ้าของสตาวูดีนที่ 23° C คือ 0.144

ลามิวูดีน:ชื่อทางเคมีของลามิวูดีนคือ (2R,cis)-4-amino-1-(2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin-2-one Lamivudine เป็นอีแนนทิโอเมอร์ (-) ของอะ
นาลอกไดดีออกซีของไซติดีน ลามิวูดีนยังถูกเรียกว่า (-) 2′, 3′-dideoxy, 3′-thiacytidine มีสูตรโมเลกุล C8ชม11นู3๋อู๋3S และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 229.3 มีสูตรโครงสร้างดังนี้

ลามิวดูีนเป็นของแข็งผลึกสีขาวหรือสีขาวนวล โดยมีความสามารถในการละลายได้ประมาณ 70 มก./มล. ในนํ้าทีอุ่ณหภูมิ 20°C
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Source : USFDA
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จุลชีววิทยา

กลไกของการกระทํา

สตาวูดีน:Stavudine ซึ่งเป็นอะนาลอกของนิวคลีโอไซด์ของไทมดิีนถูกฟอสโฟรีเลตโดยไคเนสของเซลล์ไปยังสตาวูดีนไตรฟอสเฟตเมตาบอไลต์ทีใ่ช้งานอยู่ Stavudine 
triphosphate ยับยั้งการทํางานของ HIV-1 reverse transcriptase (RT) โดยแข่งขันกับ thymidine triphosphate สารตั้งต้นตามธรรมชาติ (Kผม=0.0083 ถึง 0.032 
ไมโครโมลาร)์ และโดยสาเหตุการสิ้นสุดสายโซ่ของ DNA หลังจากที่รวมเข้ากับ DNA ของไวรัส Stavudine triphosphate ยับยั้ง DNA polymerase ของเซลล์ β และ γ และลด
การสังเคราะห์ของ mitochondrial DNA ลงอย่างเห็นได้ชัด

ลามวิูดีน:Lamivudine เป็นอะนาลอกสังเคราะหน์ิวคลโีอไซด์ ภายในเซลล์ ลามิวูดีนถูกฟอสโฟรเีลตไปยังสารเมตาโบไลต์ 5'-ไตรฟอสเฟต ที่ใชง้านอยู่ ลามิวูดีน ไตรฟอสเฟต (3TC-
TP) รูปแบบการกระทําหลักของ 3TC -TP คือการยับยั้ง HIV-1 reverse transcriptase (RT) ผ่านการยุติสายโซ่ของ DNA หลังจากการรวมตัวของอะนาล็อกของนิวคลโีอไทด์เข้า
กับ DNA ของไวรัส 3TC -TP เป็นตัวยับยั้งที่อ่อนแอของ DNA polymerase ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม α, β และ mitochondrial DNA polymerase γ

ความสามารถในการติดเชื้อ HIV ในหลอดทดลอง

สตาวูดีน:ดใินหลอดทดลองฤทธิ์ต้านไวรัสของสตาวูดีนถูกวัดในเซลลโ์มโนนิวเคลียร์ในเลือดส่วนปลาย เซลล์โมโนไซต์ และสายเซลลล์ิมโฟบลาสทอยด์ ความเข้มข้นของยาทีจ่ําเป็นใน
การยับยั้งการจําลองแบบ HIV-1 50%(IC50) อยู่ในช่วง 0.0009 ถึง 4µM เทียบกับห้องปฏิบัติการและทางคลินิกทีแ่ยกเดี่ยวของ HIV-1 ในหลอดทดลอง สตาวูดีนแสดงสารเติม
แต่งในการออกฤทธิท์ี่เป็นปฏิปักษ์ร่วมกับยาไซโดวูดีน Stavudine ร่วมกับ abacavir, didanosine, tenofovir หรือ zalcitabine มฤีทธิต์้าน HIV-1 ทีเ่สริมฤทธิก์ัน ไรบาวิรินที่
ความเข้มข้น 9-45 ไมโครโมลารท์ี่ทดสอบ ฤทธิ์ต้านเอชไอวี-1 ของสตาวูดีนลดลง 2.5 ถึง 5 เท่า ความสัมพันธ์ระหว่างความไวในหลอดทดลองของ HIV-1 กับ stavudine และการ
ยับยั้งการจําลองแบบ HIV-1 ในเบสมนุษยย์ังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

ลามิวูดีน:ฤทธิ์ต้านไวรัสของ lamivudine ต่อ HIV-1 ได้รับการประเมินในเซลล์หลายสาย (รวมถึง monocytes และ lymphocytes ในเลือดของมนุษย)์ โดยใช้การทดสอบความไว
มาตรฐาน EC50ค่า (ความเข้มข้นทีม่ีประสิทธิผล 50%) อยู่ในช่วง 0.003 ถึง 15 ไมโครโมลาร์ (1 ไมโครโมลาร์ = 0.23 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) เอชไอวีจากผู้เข้ารับการบําบัดที่ไร้เดียงสา
ซึ่งไม่มกีารกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาให้ค่า EC . ค่ามัธยฐาน50ค่า 0.426 μM (ช่วง: 0.200 ถึง 2.07 μM) จาก Virco (n = 93 ตัวอย่างพื้นฐานจาก COLA40263) และ 
2.35 μM (1.44 ถึง 4.08 μM) จาก Monogram Biosciences (n = 135 ตัวอย่างพื้นฐานจาก ESS30009) EC50ค่าลามวิูดีนเทียบกับ HIV-1 clades (AG) ทีแ่ตกต่างกันอยู่ใน
ช่วง 0.001 ถึง 0.120 ไมโครโมลาร์ และเทียบกับ HIV-2 ทีแ่ยกได้ตั้งแต่ 0.003 ถึง 0.120 ไมโครโมลาร์ในเซลลโ์มโนนิวเคลียร์ในเลือดส่วนปลาย Ribavirin (50 μM) ลดฤทธิ์ต้าน 
HIV-1 ของ lamivudine ได้ 3.5 เท่าในเซลล์ MT-4 ในเซลล์ MT-4 ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ลามิวูดีนร่วมกับยาไซโดวูดีนในอัตราส่วนต่างๆ แสดงฤทธิ์ต้านไวรัสที่เสริมฤทธิ์กัน

ความต้านทาน

สตาวูดีน:คัดเลือกเชื้อ HIV-1 ที่มีความไวต่อ stavudine ลดลงในหลอดทดลอง(เฉพาะสายพันธุ์) และยังได้มาจากผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยสตาวูดีน การวิเคราะห์ฟีโนไทป์ของเชื้อ 
HIV-1 ที่แยกไดจ้ากผู้ป่วย 61 รายที่ได้รับยา stavudine เดี่ยวเป็นเวลานาน (6-29 เดือน) พบว่าหลังการรักษาแยกจากผู้ป่วย 4 รายแสดง IC50มีค่ามากกว่า 4 เท่า (ช่วง 7 ถึง 16 
เท่า) ทีสู่งกว่าความไวต่อการปรับสภาพก่อนการบําบัดโดยเฉลี่ยของเบสไลน์ไอโซเลท ในจํานวนนี้ เชื้อ HIV-1 ที่แยกได้จากผู้ป่วยรายหนึ่งมกีารกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ 
zidovudine T215Y และ K219E และที่แยกจากผู้ป่วยรายอื่นมี Q151M ทีเ่กี่ยวข้องกับการต้านนิวคลโีอไซด์ ไมพ่บการกลายพันธุ์ในยีน RT ของ HIV-1 ทีแ่ยกไดจ้ากผู้ป่วยอีก 2 
ราย ยังไม่มีการระบพุื้นฐานทางพันธุกรรมสําหรับการเปลี่ยนแปลงความไวต่อยาสตาวูดีน

ลามิวดูีน:สายพันธุท์ีด่ื้อต่อ Lamivudine ของ HIV-1 ได้รับการคัดเลือกจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ การวิเคราะห์จีโนไทปแ์สดงให้เห็นว่าการดื้อยาเกิดจากการแทนทีก่รดอะมิโนจําเพาะใน 
HIV-1 reverse transcriptase ที่ codon 184 เปลี่ยนเรซิดิวของเมไทโอนีนเป็นไอโซลิวซีนหรือวาลีน (M 184 V/I)

แยกสายพันธุ์ HIV-1 ทีด่ื้อต่อทั้ง lamivudine และ zidovudine ออกจากผู้ป่วย ความอ่อนไหวของการแยกทางคลินิกต่อ lamivudine และ zidovudine ไดร้ับการตรวจสอบใน
การทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุม ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาลามิวูดีนโมโนหรือการรักษาร่วมกับยาลามิวูดีนร่วมกับยาซโิดวดูีน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่แยกไดจ้ากผู้ป่วยส่วน
ใหญ่จะดื้อต่อยาลามิวูดีนทั้งทางฟีโนไทปแ์ละทางจีโนไทป์ภายใน 12 สัปดาห์ ในผู้ป่วยบางรายที่มไีวรัสทีด่ื้อต่อไซโดวูดีนในการตรวจวัดพื้นฐาน ความไวต่อฟีโนไทปต์่อไซโดวูดีนไดร้ับ
การฟื้นฟูโดยการรักษาด้วยลามิวูดีนและไซโดวูดีน 12 สัปดาห์ การรักษาด้วยยาผสมลามิวดูีนร่วมกับยาไซโดวูดีนช่วยชะลอการกลายพันธุ์ทีท่ําให้เกิดการดื้อต่อไซโดวูดีน

การกลายพันธุใ์น HBV polymerase YMDD motif สัมพันธ์กับความไวทีล่ดลงของ HBV ต่อการเพาะเลี้ยงเซลลล์ามิวูดีน ในการศึกษาผู้ป่วยทีไ่มต่ิดเชื้อเอชไอวทีี่เป็นโรคตับอัก
เสบบีเรื้อรัง ตรวจพบ HBV ที่มีการกลายพันธุ์ของ YMDD ในผู้ป่วยบางรายทีไ่ด้รับ lamivudine ทุกวันเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป และสัมพันธ์กับหลักฐานการตอบสนองต่อการรักษาที่
ลดลง มรีายงานผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสที่มี lamivudine กลายพันธุ์ทีค่ล้ายคลึงกันในที่ทีม่ีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบพีร้อมกัน (ดู ข้อควรระวัง )

CROSS-RESISTANCE

สตาวูดีน:มกีารสังเกตการดื้อยาข้ามระหว่าง HIV-1 reverse transcriptase inhibitor การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยยาสตาวูดีนเป็นเวลานานสามารถเลือกและ/
หรือคงสภาพการกลายพันธุท์ี่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาไซโดวดูีนได้ HIV-1 ที่แยกได้ด้วยการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ zidovudine อย่างน้อยหนึ่งครั้ง (M41L, D67N, 
K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) แสดงความไวต่อยาสตาวูดีนในหลอดทดลองลดลง

ลามวิูดีน:การกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อ HIV-1 ทีด่ื้อต่อ Lamivudine สามารถต้านทานข้ามกลุ่มต่อ Didanosine (ddI) และ zalcitabine (ddC) ในผู้ป่วยบางรายที่รักษาด้วย 
zidovudine ร่วมกับ didanosine หรือ zalcitabine พบว่าสามารถแยกตัวดื้อต่อสารยับยั้ง reverse transcriptase หลายตัว รวมทั้ง lamivudine

เภสัชวิทยาคลินิก
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เภสัชจลนศาสตร์ในผู้ใหญ:่
ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine:
อัตราและระดับการดูดซึมของ Stavudine และ Lamivudine จากยาเม็ดผสมมีความคล้ายคลึงกับ Zerit® capsules และ Epivir® tablets ตามลําดับ เมื่อให้แก่อาสา
สมัครที่มีสุขภาพดีในสภาวะที่อดอาหาร ยังไม่มกีารประเมินผลกระทบของอาหารต่อยา Stavudine และ Lamivudine

สตาวูดีน:เภสัชจลนศาสตร์ของ stavudine ได้รับการประเมินในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญท่ี่ติดเชื้อ HIV (ตารางที่ 1-3) ความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมา (Cmax) และพื้นที่ใตก้ราฟความเข้ม
ข้น-เวลาในพลาสมา (AUC) เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของขนาดยาหลังจากให้ยาเดี่ยวและหลายขนาดตั้งแต่ 0.03 ถึง 4 มก./กก. ไม่มกีารสะสมของสตาวูดีนที่มีนัยสําคัญด้วยการบริหารซํ้า
ทุกๆ 6, 8 หรือ 12 ชั่วโมง

การดูดซึมและการดูดซึม
สตาวูดีน:หลังการให้ยาทางปาก stavudine จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ว โดยความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงหลังการให้ยา การได้รับ stavudine อย่างเป็น
ระบบเหมือนกับการให้ยาเม็ดหรือแคปซูลหรือสารละลาย พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในสภาวะคงที่ของ stavudine ในผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ HIV แสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: พารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์ในสภาวะคงทีข่อง Stavudine ในผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ HIV

พารามิเตอร์ Stavudine 40 มก. BID 
ค่าเฉลี่ย± SD (n=8)

AUC (นาโนกรัม•ชั่วโมง/มล.)เอ 2568 ± 454
คmax(นาโนกรัม/มล.) 536 ± 146
คนาที(นาโนกรัม/มล.) 8 ± 9

เอตั้งแต่ 0 ถึง 24 ชั่วโมง
AUC = พื้นที่ใตเ้ส้นโค้งตลอด 24 ชั่วโมง คmax= ความเข้ม
ข้นในพลาสมาสูงสุด คนาที= ความเข้มข้นของรางนํ้าหรือ
พลาสมาขั้นตํ่า

ลามิวดูีน:Lamivudine ถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วหลังการให้ยาทางปากในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV การดูดซึมอย่างสมบูรณใ์นผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ใหญ่ 12 รายคือ 86% ± 16% (ค่าเฉลี่ย± 
SD) สําหรับยาเม็ดขนาด 150 มก. และ 87% ± 13% สําหรับสารละลายปากเปล่า หลังการใหย้า 2 มก./กก. วันละสองครั้งแก่ผู้ใหญท่ี่ติดเชื้อเอชไอวี 9 คน ความเข้มข้นสูงสุดของยา
ลามวิูดีนในซีรัม (Cmax) คือ 1.5 ± 0.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (ค่าเฉลี่ย ± SD) พื้นทีภ่ายใตค้วามเข้มข้นในพลาสมาเทียบกับกราฟเวลา (AUC) และ Cmaxเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของขนาด
ยารับประทานในช่วงจาก 0.25 เป็น 10 มก./กก. รูปแบบของยา lamivudine ขนาด 25 มก. ในการศึกษาวิจัยถูกให้ทางปากแก่ผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ทีไ่ม่มีอาการ 12 คน 2 ครั้ง โดย
ครั้งหนึ่งอยู่ในภาวะอดอาหาร และอีกครั้งหนึ่งพร้อมอาหาร (1,099 กิโลแคลอร;ี ไขมัน 75 กรัม, โปรตีน 34 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 72 กรัม) การดูดซึมของลามิวูดีนช้าลงในสภาวะป้อน 
(Tmax: 3.2 ± 1.3 ชั่วโมง) เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะถือศีลอด (Tmax: 0.9 ± 0.3 ชั่วโมง); คmaxในสถานะทีป่้อนคือ 40% ± 23% (เฉลี่ย SD) ตํ่ากว่าในสถานะที่อดอาหาร ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมนีัยสําคัญในการได้รับสัมผัสทั่วร่างกาย (AUC∞) ในสภาวะทีป่้อนและอดอาหาร ดังนั้น ยาเม็ดลามิวูดีนและยารับประทานอาจรับประทานโดยมหีรือไม่มีอาหารก็ได้ 
อัตราส่วนการสะสมของลามิวูดีนในผู้ใหญท่ี่ไม่แสดงอาการเอชไอวีและการทํางานของไตปกตเิท่ากับ 1.50 หลังจาก 15 วันของการบริหารช่องปาก 2 มก./กก. วันละสองครั้ง

การกระจาย

สตาวูดีน:การจับของสตาวดูีนกับโปรตีนในซีรัมมีน้อยมากในช่วงความเข้มข้น 0.01 ถึง 11.4 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Stavudine กระจายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างเซลล์เม็ดเลือดแดง
และพลาสมา ปริมาณการกระจายแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2: พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ Stavudine ในผู้ใหญท่ี่ติดเชื้อ HIV: การดูดซึม การแพรก่ระจาย และการกวาดล้าง
นพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย± SD

การดูดซึมทางปาก (%) ปริมาณ
การกระจาย (L)เอ

กวาดล้างร่างกายทั้งหมด (มล./นาที)เอ

การกวาดล้างช่องปากที่ชัดเจน (มล./นาที)ข

การกวาดล้างของไต (มล./นาที) ครึ่งชีวิตสําหรับการ
กําจัด, ปริมาณการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (h)เอ

การกําจัดครึ่งชีวิต ปริมาณช่องปาก (h)ข

การฟื้นตัวของ stavudine ทางปัสสาวะ (% ของขนาดยา)a,d

86.4 ± 18.2
46 ± 21
594 ± 164
560 ± 182ค

237 ± 98
1.15 ± 0.35
1.6 ± 0.23
42 ± 14

25
44
44
113
39
44
8
39

เอหลังจากฉีดเข้าเส้นเลือด 1 ชั่วโมง
ขหลังจากรับประทานครั้งเดียว
คสมมตใิห้นํ้าหนักตัว 70 กก.
dกว่า 12-24 ชม.

ลามิวดูีน:ปริมาตรทีช่ัดเจนของการกระจายหลังการให้ lamivudine แก่ผู้ป่วย 20 รายคือ 1.3 ± 0.4 ลิตร/กก. ซึ่งบ่งชี้ว่า lamivudine กระจายไปยังช่องว่างของหลอดเลือดเพิ่ม
เติม ปริมาณการแจกจ่ายไม่ขึ้นอยู่กับขนาดยาและไม่สัมพันธ์กับนํ้าหนักตัว การจับตัวของลามวิูดีนกับโปรตีนในพลาสมาของมนุษย์อยู่ในระดับตํ่า (<36%) การศึกษาในหลอดทดลอง
แสดงใหเ้ห็นว่า ในช่วงความเข้มข้น 0.1 ถึง 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ปริมาณลามิวูดีนที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดแดงอยู่ในช่วง 53% ถึง 57% และไม่ขึ้นกับความเข้มข้น

เมตาบอลิซึม / การกําจัด

สตาวูดีน:ชะตากรรมการเผาผลาญของ stavudine ยังไม่ชัดเจนในมนุษย์ การกําจัดไตคิดเป็นประมาณ 40% ของการกวาดล้างโดยรวมโดยไม่คํานึงถึงเส้นทางของการบริหาร (
ตารางที่ 2) การกวาดล้างไตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองเท่าของการกวาดล้างครีเอตินีนภายในร่างกายโดยเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ว่ามีสารคัดหลั่งในท่อที่ออกฤทธิ์นอกเหนือไปจากการกรองของไต 
ส่วนที่เหลืออีก 60% ของยาจะถูกกําจัดโดยวิถีทางภายนอก
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ลามิวูดีน:การเผาผลาญของ lamivudine เป็นเส้นทางเล็ก ๆ ในการกําจัด ในมนุษย์ เมแทบอไลต์ทีรู่้จักเพียงอย่างเดียวของลามวิูดีนคือเมตาบอไลต์ทรานส์-ซัลฟอกไซด์ ภายใน 12 
ชั่วโมงหลังจากรับประทานลามิวูดีนครั้งเดียวในผู้ใหญท่ี่ติดเชื้อเอชไอวี 6 ราย ยา 5.2% ± 1.4% (ค่าเฉลี่ย± SD) จะถูกขับออกมาในรูปของเมตาบอไลตท์รานส์ซัลฟอกไซดใ์นปัสสาวะ 
ความเข้มข้นของซีรัมของสารเมตาโบไลตน์ี้ยังไม่ได้กําหนด
ลามิวดูีนส่วนใหญจ่ะถูกขับออกโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปัสสาวะโดยการหลั่งประจุบวกอินทรีย์ ในผู้ป่วยที่มีสุขภาพดี 9 รายที่ได้รับ lamivudine ขนาด 300 มก. เพียงครั้งเดียว 
การล้างไตเท่ากับ 199.7 ± 56.9 มล./นาที (ค่าเฉลี่ย± SD) ในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV 20 รายทีไ่ด้รับยา IV ครั้งเดียว การล้างไตเท่ากับ 280.4 ± 75.2 มล./นาที (ค่าเฉลี่ย± SD) คิดเป็น 
71% ± 16% (เฉลี่ย ± SD) ของการกวาดล้างทั้งหมดของลามิวดูีน ในการศึกษาแบบครั้งเดียวส่วนใหญใ่นผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV หรือผู้ที่มีสุขภาพดีด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างในซีรัมเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังการให้ยา ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิตในการกําจัด (t½) ทีส่ังเกตพบอยู่ระหว่าง 5 ถึง 7 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV การกวาดล้างทั้งหมดคือ 398.5 ± 
69.1 มล./นาที (ค่าเฉลี่ย± SD) ระยะการรับประทานและการกําจัดครึ่งชีวิตไม่ขึ้นกับขนาดยาและนํ้าหนักตัวตลอดช่วงการให้ยาทางปากตั้งแต่ 0.25 ถึง 10 มก./กก.

ผลของอาหารต่อการดูดซึมลามิวูดีนและสตาวูดีน.

ผลของอาหารต่ออัตราและระดับการดูดซึมของยาเม็ดผสม Stavudine และ Lamivudine ยังไม่ได้รับการประเมินในการศึกษาทางคลินิก ดังนั้นควรใช้ยาเม็ดผสม Stavudine และ 
Lamivudine ภายใตส้ภาวะการอดอาหาร

เภสัชจลนศาสตร์ในประชากรพิเศษ

การด้อยค่าของไต:

ไม่สามารถปรับขนาดยาสตาวูดีนหรือลามิวูดีนไดโ้ดยใชข้นาดยาคงที่นี้ ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine สําหรับผู้ป่วยที่มี 
creatinine clearance< 50 มล. นาที

การด้อยค่าของตับ
สตาวูดีน:เภสัชจลนศาสตร์ของ Stavudine ไม่เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยทีไ่ม่ติดเชื้อเอชไอวี 5 รายที่มคีวามบกพร่องของตับรองจากโรคตับแข็ง (การจําแนก Child-Pugh B หรือ C) 
หลังจากไดร้ับยา 40 มก. เพียงครั้งเดียว

ลามิวูดีน:คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรข์อง lamivudine ได้รับการพิจารณาในผู้ใหญ่ทีม่ีความบกพร่องในการทํางานของตับ พารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลงโดย
การทํางานของตับลดลง ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับ lamivudine สําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการทํางานของตับ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ 
lamivudine ยังไม่ได้รับการยืนยันเมื่อมีโรคตับที่ไม่ได้รับการชดเชย

การตั้งครรภ์:ดูข้อควรระวัง: การตั้งครรภ์
ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตรข์อง Stavudine และ Lamivudine ในระหว่างตั้งครรภ์

พยาบาลมารดา:ดูข้อควรระวัง: พยาบาลมารดา

สตาวูดีน:ไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตรข์องยาสตาวูดีนในมารดาที่ใหน้มบุตร ไม่ทราบว่าสตาวูดีนถูกขับออกมาในนํ้านมแม่หรือไม่

ลามิวดูีน:ตัวอย่างนมแม่ที่ได้รับจากมารดา 20 คนที่ได้รับ lamivudine monotherapy (300 มก. วันละสองครั้ง) หรือการรักษาแบบผสมผสาน (150 มก. lamivudine วันละ
สองครั้งและ 300 มก. zidovudine วันละสองครั้ง) มีความเข้มข้นของ lamivudine ที่วัดได้

ผู้ป่วยเด็ก:
ยังไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตรข์องยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine ในผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากเป็นการรวมกันในขนาดคงทีซ่ึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้สําหรับประชากรผู้ป่วย
รายนี้ ไม่ควรให้ยา Stavudine และ Lamivudine แกผู่้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 60 กก. หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี

ผู้ป่วยสูงอาย:ุ
ยังไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตรข์องยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine ในผู้ป่วยทีอ่ายุเกิน 65 ปี

เพศ
Stavudine และ Lamivudine: ไม่มีความแตกต่างทางเพศอย่างมีนัยสําคัญในเภสัชจลนศาสตร์ของ lamivudine หรือ stavudine

แข่ง
Stavudine และ Lamivudine: ไม่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติอย่างมีนัยสําคัญในเภสัชจลนศาสตร์ของ lamivudine หรือ stavudine

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ไม่มีการศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างยากับยาเม็ดผสม Stavudine และ Lamivudine

สตาวูดีน:Zidovudine สามารถยับยั้ง phosphorylation ภายในเซลล์ของ stavudine ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ zidovudine ร่วมกับ stavudine

ในหลอดทดลองข้อมูลระบุว่าฟอสโฟรีเลชั่นของสตาวูดีนถูกยับยั้งที่ความเข้มข้นทีเ่กี่ยวข้องโดยด็อกโซรูบิซินและไรโบวิริน

Stavudine ไม่ยับยั้งไอโซฟอร์ม cytochrome P450 ทีส่ําคัญ CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 และ CYP3A4; ดังนั้นจึงไมน่่าเป็นไปได้ที่ปฏิกิริยาระหว่างยาทีม่ีนัยสําคัญ
ทางคลินิกจะเกิดขึ้นกับยาทีเ่ผาผลาญผ่านวิถทีางเหล่านี้

เนื่องจากสตาวูดีนไม่ได้จับกับโปรตีน จึงไม่คาดว่าจะส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาทีจ่ับกับโปรตีน
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ตารางที่ 3 และ 4 สรุปผลกระทบต่อ AUC และ Cmaxโดยมีช่วงความเชื่อมั่น (CI) 95% เมื่อใช้ได้ หลังจากให้ยาสตาวูดีนร่วมกับไดดาโนซีน ลามิวูดีน และเนลฟนิาเวียร์ ไมพ่บปฏิกิริยา
ทางเภสัชจลนศาสตร์ทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิก

ตารางที่ 3: ผลการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยากับสตาวดูีน: ผลของยาที่ใชร้่วมกับยาต่อ
สตาวดูีนพลาสม่าAUC และ Cmaxค่านิยม

ยา ปรมิาณสตาวูดีน นเอ AUC ของสตาวดูีน (95%
ซีไอ)

คmaxของ Stavudine
(95% CI)

ไดดาโนซีน 100มก.
q12h เป็นเวลา 4 วัน

40มก. q12h สําหรับ 4
วัน

10 ↔ ↑17%

ลามิวูดีน 150มก.
ครั้งเดียว

40มก. ครั้งเดียว 18 ↔
(92.7-00.6%)

↑12% (100.3-126.1%)

เนลฟินาเวียร์ 750มก. q8h
เป็นเวลา 56 วัน

30-40มก. q12h สําหรับ
56 วัน

8 ↔ ↔

↑ แสดงถึงการเพิ่มขึ้น

↔ หมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือหมายถึง เพิ่มขึ้นหรือลดลง <10%

เอผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวี

ตารางที่ 4: ผลการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยากับ Stavudine: ผลของ Stavudine ต่อ Co-
ยาพลาสม่าAUC และ Cmaxค่านิยม

ยา ปรมิาณสตาวูดีน นเอ AUC ของ Co-
บริหารงาน

ยา (95% CI)

คmaxของโค-
ให้ยา

(95% CI)

ไดดาโนซีน 100มก. q12h สําหรับ
4 วัน

40มก. q12h เป็นเวลา 4 วัน 10 ↔ ↔

ลามวิูดีน 150มก. เดี่ยว
ปริมาณ

40มก. ครั้งเดียว 18 ↔
(90.5-107.6%)

↔
(87.1-110.6%)

เนลฟนิาเวียร์ 750มก. q8h สําหรับ 56
วัน

30-40มก. 12 ชม. 56 วัน 8 ↔ ↔

↔ หมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือหมายถึง เพิ่มขึ้นหรือลดลง <10%

เอผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวี

ลามิวูดีน:ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกในเภสัชจลนศาสตรข์อง lamivudine หรือ zidovudine ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ HIV ทีไ่ม่มอีาการ 12 รายที่ได้รับ 
zidovudine (200 มก.) เพียงครั้งเดียว ร่วมกับ lamivudine หลายขนาด (300 มก. ต่อ 12 ชม.)

Lamivudine และ trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV 14 รายในการศึกษาแบบครอสโอเวอร์แบบศูนยเ์ดียว แบบ open-label สุ่ม
ตัวอย่าง ผูป้่วยแต่ละรายได้รับการรักษาด้วยยาลามิวูดีนขนาด 300 มก. และ TMP 160 มก./SMX 800 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 5 วัน โดยให้ยาลามวิูดีน 300 มก. ร่วมกันด้วยขนาด
ที่ห้าในรูปแบบครอสโอเวอร์ การบริหารร่วมกันของ TMP/SMX กับลามิวดูีนส่งผลให้เพิ่มขึ้น 43% ± 23% (ค่าเฉลี่ย± SD) ในลามวิูดีน AUC ลดลง 29% ± 13% ในลามิวูดีนทางปาก 
และลดลง 30% ± 36% ในการกวาดล้างไตลามิวูดีน คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์ของ TMP และ SMX ไม่เปลี่ยนแปลงโดยการใช้ยาร่วมกับ lamivudine Lamivudine และ 
zalcitabine อาจยับยั้งฟอสโฟรเีลชั่นภายในเซลล์ของกันและกัน ดังนั้น, ไม่แนะนําให้ใชล้ามิวูดีนร่วมกับซัลซิทาไบน์ ไม่มปีฏิสัมพันธ์ทางเภสัชจลนศาสตรอ์ย่างมีนัยสําคัญระหว่าง 
lamivudine และ interferon alfa ในการศึกษาชาย 19 คนที่มีสุขภาพดี

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน
ยา Stavudine และ Lamivudine ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ มไีว้สําหรับการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV-1 ในผู้ป่วยทีม่ีนํ้าหนักเกิน 60 กก. และมีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ข้อห้าม
ห้ามใช้ยาเม็ดผสม Stavudine และ lamivudine ในผู้ป่วยที่แพง้่ายอย่างมีนัยสําคัญทางคลินิกกับส่วนประกอบใด ๆ ที่มอียู่ในแท็บเล็ต
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คําเตือน
ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudineไม่ควรรับประทานควบคู่กับสูตรทีป่ระกอบด้วยยาตัวใดตัวหนึ่งจากสองชนิด ข้อมูลการสั่งจ่ายยาที่ครบถ้วนสําหรับยาทั้งหมดที่ได้รับการ
พิจารณาสําหรับใชก้ับยา Stavudine และ Lamivudine Tablets ควรได้รับการปรึกษาก่อนทีจ่ะเริ่มการรักษาร่วมกับ Stavudine และ Lamivudine Tablets

สตาวูดีนและลามิวดูีน:

ภาวะกรดแลคติก/ภาวะตับรุนแรงที่มีภาวะไขมันพอก:
มรีายงานรายงานเกี่ยวกับภาวะกรดแลคติกและตับอย่างรุนแรงที่มภีาวะไขมันพอกตับ รวมถึงกรณีทีเ่สียชีวิตด้วยการใชอ้ะนาลอกของนิวคลโีอไซด์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกัน รวม
ทั้งยาสตาวูดีนและยาต้านรโีทรไวรัสอื่นๆ แม้ว่าอัตราสัมพัทธ์ของการเกิดกรดแลกติกจะไมไ่ด้รับการประเมินในการทดลองทีม่ีการควบคุมอย่างดีในอนาคต แต่การศึกษาตามรุ่นตาม
ยาวและการศึกษาย้อนหลังชี้ให้เห็นว่าเหตุการณไ์ม่บ่อยนักนีอ้าจเกี่ยวข้องกับการใชย้าต้านไวรัสทีม่ีสตาวูดีนร่วมกันบ่อยกว่า เพศหญิง โรคอ้วน และการสัมผัสสารนิวคลโีอไซด์เป็น
เวลานานอาจเป็นปัจจัยเสี่ยง มีรายงานการเกิดกรดแลคติกทีร่้ายแรงในหญิงตั้งครรภท์ี่ได้รับยาสตาวูดีนและไดดาโนซีนร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่นๆ

ควรใชค้วามระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อให้ยาสตาวูดีนกับผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทราบสําหรับโรคตับ อย่างไรก็ตาม มรีายงานกรณีของ lactic acidosis ในผู้ป่วยทีไ่ม่มีปัจจัยเสี่ยงทีท่ราบ 
อาการเหนื่อยล้าทั่วไป อาการทางเดินอาหาร (คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และนํ้าหนักลดอย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ) อาการระบบทางเดินหายใจ (หายใจเร็วและหายใจลําบาก); 
หรืออาการทางระบบประสาทอาจบ่งบอกถึงการพัฒนากลุ่มอาการกรดแลคติก

การรักษาด้วย stavudine ควรระงับในผู้ป่วยที่พัฒนาผลทางคลินิกหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่บ่งบอกถึงอาการ hyperlactatemia, lactic acidosis หรือความเป็นพิษต่อ
ตับที่เด่นชัด (ซึ่งอาจรวมถึงตับและ steatosis แม้ในกรณีทีไ่ม่มีระดับเอนไซม์ transaminase ที่ทําเครื่องหมายไว้)

ใชก้ับระบบการปกครองแบบ Interferon และ Ribavirin
การศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นว่าไรโบวิรินสามารถลดฟอสโฟรีเลชันของสารอะนาลอกของไพริมิดีน นิวคลีโอไซด์ เช่น สตาวูดีน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานของปฏิกิริยาทางเภสัช
จลนศาสตร์หรือเภสัชพลศาสตร์ (เช่น การสูญเสียการปราบปรามของไวรัส HIV/HCV) เมื่อให้ ribavirin ร่วมกับ stavudine ในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV/HCV การชดเชยตับ (เสียชีวิต
บางส่วน) เกิดขึ้นใน HIV/HCV ผู้ป่วยที่ติดเชื้อร่วมที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกันสําหรับเอชไอวีและอินเตอร์เฟอรอนและไรโบวิริน ผู้ป่วยทีไ่ด้รับ interferon ที่มีหรือไม่มี 
ribavirin และ stavudine ควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสําหรับความเป็นพิษทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง decompensation ของตับ การเลิกใชย้าสตาวูดีน
ควรพิจารณาตามความเหมาะสมทางการแพทย์ การลดขนาดยาหรือหยุดการให้ยา interferon, ribavirin,

สตาวูดีน
อาการทางระบบประสาท:
พบความอ่อนแอของมอเตอร์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสร่วมกันรวมทั้ง stavudine กรณเีหล่านีส้่วนใหญเ่กิดขึ้นในภาวะกรดแลคติก วิวัฒนาการของความอ่อนแอของมอเตอร์อาจ
เลียนแบบการนําเสนอทางคลินิกของโรค Guillain-Barre (รวมถึงการหายใจล้มเหลว) อาการอาจดําเนินต่อไปหรือแย่ลงหลังจากหยุดการรักษา

มีรายงานผูป้่วยทีร่ับการรักษาด้วยยาสตาวูดีนเกี่ยวกับเส้นประสาทส่วนปลายซึ่งมีอาการชา รู้สึกเสียวซ่า หรือปวดทีม่ือหรือเท้า โรคระบบประสาทส่วนปลายเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่
เป็นโรคเอชไอวขีั้นสูง ประวัตเิกี่ยวกับโรคระบบประสาท หรือการบําบัดด้วยยาที่เป็นพิษต่อระบบประสาทร่วมกัน ซึ่งรวมถึงยาดิดาโนซีน (ดู อาการไม่พึงประสงค์ )

การด้อยค่าของตับและความเป็นพิษ:ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ stavudine ยังไม่ได้รับการยืนยันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่มีโรคตับทีส่ําคัญ ในระหว่างการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสร่วมกัน ผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของตับทีม่ีอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งตับอักเสบจากการทํางานเรื้อรัง มีความถีใ่นการทํางานของตับผิดปกตเิพิ่มขึ้น รวมถึงเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์ากตับที่ร้ายแรงและอาจถึงแกช่ีวิต และควรได้รับการตรวจสอบตามการปฏิบัติตามมาตรฐาน หากมีหลักฐานว่าโรคตับแย่ลงในผู้ป่วยดังกล่าว จะต้องพิจารณาการหยุดชะงัก
หรือหยุดการรักษา

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดพิษต่อตับอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ stavudine ร่วมกับ didanosine และ hydroxyurea เมื่อเทียบกับเมื่อใช้ stavudine เพียงอย่างเดียว การ
เสียชีวิตทีเ่กิดจากความเป็นพิษต่อตับเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับชุดค่าผสมนี้ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยส่วนผสมนี้ควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกลช้ิดเพื่อหาสัญญาณของความเป็นพิษต่อตับ

ตับอ่อนอักเสบ:

ตับอ่อนอักเสบที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการรักษาเมื่อ stavudine เป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองแบบผสมผสานที่รวม didanosine ที่มีหรือไม่มีไฮดรอกซียูเรีย
ในทั้งผู้ป่วยทีไ่ร้เดียงสาและไม่เคยรักษา โดยไม่คํานึงถึงระดับของการกดภูมิคุ้มกัน การใชย้า stavudine และ didanosine (มีหรือไม่มี hydroxyurea) และยาอื่น ๆ ที่เป็นพิษต่อตับ
อ่อนควรระงับในผู้ป่วยทีส่งสัยว่าเป็นตับอ่อนอักเสบ ควรให้ stavudine กลับคืนสภาพเดิมหลังจากได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและ
ติดตามผูป้่วยอย่างใกล้ชิด สูตรใหม่ไม่ควรมีทั้งไดดาโนซีนหรือไฮดรอกซียูเรีย

ลามิวูดีน
หลังการรักษา อาการกําเริบของโรคตับอักเสบ:ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีทีไ่ด้รับ lamivudine สําหรับโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง หลักฐานทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัตกิารของการกําเริบของโรคตับอักเสบเกิดขึ้นหลังจากหยุดยา lamivudine การกําเริบเหล่านี้ได้รับการตรวจพบโดยส่วนใหญโ่ดยระดับเอนไซม์อะลานนีทรานสอะมิเนส 
(ALT) ในซีรัมนอกเหนือจากการเกิดขึ้นใหม่ของ DNA ของไวรัสตับอักเสบบี (HBV) แม้ว่าเหตุการณส์่วนใหญดู่เหมือนจะจํากัดตัวเอง แต่ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตในบางกรณี มีการ
รายงานเหตุการณท์ี่คล้ายคลึงกันจากประสบการณห์ลังการขายหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากสูตรการรักษาเอชไอวีที่มี lamivudine เป็นสูตรทีไ่ม่มี lamivudine ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 
HIV และ HBV ไม่ทราบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการหยุดใช้ยาลามวิูดีน ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกลช้ิดด้วยการติดตามผลทั้งทางคลินิกและทางห้องปฏิบัตกิารเป็นเวลา
อย่างน้อยหลายเดือนหลังจากหยุดการรักษา มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะระบไุด้ว่าการเริ่มต้นใหม่ของ lamivudine ส่งผลต่อการกําเริบของโรคตับอักเสบหลังการรักษาหรือไม่

ตับอ่อนอักเสบ
ในผู้ป่วยเด็กที่มีประวัตเิคยได้รับยาต้านไวรัส ประวัติของตับอ่อนอักเสบ หรือปัจจัยเสี่ยงทีส่ําคัญอื่นๆ ในการพัฒนาตับอ่อนอักเสบ ควรใช้ lamivudine ด้วยความระมัดระวัง ควร
หยุดการรักษาด้วยลามิวูดีนทันที หากมีอาการทางคลินิก อาการ หรือความผิดปกติในห้องปฏิบัติการที่บ่งบอกถึงตับอ่อนอักเสบ (ดู อาการไม่พึงประสงค์ )
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ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มี Lamivudine:
ยาเม็ด Lamivudine และ Stavudine มีปริมาณสารออกฤทธิ์เดียวกัน (ลามิวูดีน) สูงกว่าทีม่ีอยู่ในยาเม็ด EPIVIR-HBV และสารละลายปากเปล่า EPIVIR-HBV ได้รับการพัฒนา
สําหรับผู้ป่วยโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง ยาเม็ด Lamivudine และ Stavudine ไม่ควรรับประทานควบคูก่ับ EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM หรือ TRIZIVIR®

ข้อควรระวัง

สตาวดูีนและลามิวูดีน

ซินโดรมการสร้างภูมิคุ้มกัน:มรีายงานผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัสร่วมกัน เช่น กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immune reconstitution syndrome) ในช่วง
เริ่มต้นของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ผู้ป่วยทีม่ีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันอาจพัฒนาการตอบสนองการอักเสบต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสที่ไม่รุนแรงหรือตกค้าง (เช่น 
การติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียม avium, cytomegalovirus, Pneumocystis jirovecipneumonia (PCP) หรือวัณโรค) ซึ่งอาจจําเป็นต้องประเมินเพิ่มเติมและ การรักษา.

การกระจายไขมัน:การเพิ่มไขมัน (โคกควาย), การสูญเสียอุปกรณ์ต่อพ่วง, การสูญเสียใบหน้า, การขยายเต้านมและ "ลักษณะหมอนอิง" ได้รับการสังเกตในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส กลไกและผลทีต่ามมาในระยะยาวของเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่เป็นทีท่ราบแน่ชัด ยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ผู้ป่วยที่มกีารทํางานของไตบกพร่อง:ไม่แนะนําให้ใชย้าเม็ด Stavudine และ Lamivudine สําหรับผู้ป่วยทีม่ี CrCL ≤ 50 mL / min หรือสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต

หากจําเป็นต้องปรับขนาดยา ไม่ควรให้ยา Stavudine และ Lamivudine เนื่องจากยาเม็ดนีม้ีส่วนผสมของลามิวดูีนและยาสตาวูดีนในปริมาณคงที่

ลามิวูดีน:

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวแีละไวรัสตับอักเสบบีร่วม:
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ lamivudine ยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นสําหรับการรักษาโรคตับอักเสบบเีรื้อรังในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV และ HBV แบบคู่ ในผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ 
HIV ที่ได้รับ lamivudine สําหรับโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง มีการตรวจพบ HBV ที่ดื้อยา lamivudine และสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการรักษาทีล่ดลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน
แพ็คเกจ EPIVIR-HBV ในเอกสารแทรก)

มีรายงานการเกิดของไวรัสตับอักเสบบีชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ lamivudine ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับยาต้านไวรัสที่มีส่วนผสมของ lamivudine เมื่อมีการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานการกําเริบของโรคตับอักเสบหลังการรักษา (ดูคํา เตือน )

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย

เม็ดยา Stavudine และ Lamivudine:
ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine สําหรับการกลืนกินทางปากเท่านั้น
ผู้ป่วยควรทราบถึงความสําคัญของการรับประทาน Stavudine และ Lamivudine Tablets ตามกําหนดเวลาการให้ยาเป็นประจําและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใหไ้ด้รับปริมาณยาทีข่าด
หายไป

ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนํา ควรใช้ Stavudine และ Lamivudine Tablets ภายใต้สภาวะการอดอาหาร

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่ายาเม็ด Stavudine และ Lamivudine ไม่ใชย่ารักษาการติดเชื้อ HIV-1 และพวกเขาอาจยังคงได้รับความเจ็บป่วยทีเ่กี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV-1 รวมถึงการ
ติดเชื้อฉวยโอกาส พวกเขาควรได้รับคําแนะนําว่าการรักษาแบบผสมผสานนีไ้ม่ได้แสดงให้เห็นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพรเ่ชื้อ HIV-1 ไปยังผู้อื่นผ่านการติดต่อทางเพศหรือการปน
เปื้อนในเลือด

ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เมื่อใช้ Stavudine และ Lamivudine Tablets

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าอาจมีการกระจายหรือสะสมไขมันในร่างกายในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และไม่ทราบสาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะ
เหล่านี้

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งให้ทาน Stavudine และ Lamivudine Tablets ทุกวันตามที่กําหนด ผู้ป่วยไม่ควรเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ หากลืมรับประทานยา ผู้ป่วยควรรับ
ประทานยาในครั้งต่อไปโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากข้ามขนาดยา ผู้ป่วยไมค่วรเพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่า ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้รายงานการใช้ยาอื่นๆ กับแพทย์ของ
ตน

สตาวูดีน:ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งถึงความสําคัญของการรับรู้อาการของ hyperlactatemia หรือ lactic acidosis syndrome ในระยะเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงการลดนํ้าหนักโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยล้า หายใจลําบาก และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ทันที อาจจําเป็นต้องยุติการรักษา

ผู้ดูแลเด็กเล็กที่ได้รับยาสตาวูดีนควรได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจหาและการรายงานโรคเส้นประสาทส่วนปลาย

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าความเป็นพิษที่สําคัญของ stavudine คือโรคระบบประสาทส่วนปลาย ผู้ป่วยควรทราบว่าเส้นประสาทส่วนปลายมีอาการชา รู้สึกเสียวซ่า หรือปวดทีม่ือหรือเท้า 
และควรรายงานอาการเหล่านี้ให้แพทย์ทราบ ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าเส้นประสาทส่วนปลายเกิดบ่อยที่สุดในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคเอชไอวีระยะลุกลามหรือมีประวัตเิกี่ยวกับเส้นประสาท
ส่วนปลาย และอาจจําเป็นต้องหยุดยาสตาวดูีนหากเกิดความเป็นพิษ

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าเมื่อใชส้ตาวูดีนร่วมกับสารอื่นๆ ทีม่ีความเป็นพิษคล้ายคลึงกัน อุบัติการณ์ของเหตุการณไ์มพ่ึงประสงคอ์าจสูงกว่าเมื่อใช้สตาวูดีนเพียงอย่างเดียว ความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นของตับอ่อนอักเสบซึ่งอาจถึงแกช่ีวิตได้อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาสตาวูดีนร่วมกับไดดาโนซีน ที่มีหรือไม่มีไฮดรอกซียูเรีย ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยชุดค่า
ผสมนีค้วรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสําหรับ
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อาการของตับอ่อนอักเสบ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดพิษต่อตับ ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิต อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาสตาวดูีนร่วมกับไดดาโนซีนและไฮดรอกซียเูรีย ควรหลีกเลี่ยง
การรวมกันนี้

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าสตาวูดีนไม่ใช่ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี และพวกเขาอาจยังคงได้รับความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อฉวยโอกาส ผู้ป่วย
ควรได้รับการแนะนําให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เมื่อใชส้ตาวูดีน พวกเขาควรได้รับคําแนะนําว่าการรักษาด้วยยาสตาวูดีนไม่ได้แสดงให้เห็นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพรเ่ชื้อเอชไอ
วีไปยังผู้อื่นโดยการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์หรือการปนเปื้อนในเลือด ผูป้่วยควรได้รับแจ้งว่าขณะนี้ไม่ทราบผลระยะยาวของ stavudine

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าอาจมีการกระจายหรือสะสมไขมันในร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และไมท่ราบสาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะเหล่านี้

ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําถึงความสําคัญของการปฏิบัตติามยาต้านไวรัส รวมถึงยาที่มสีตาวูดีน

ลามิวูดีน:
ผู้ป่วยควรทราบว่ายาเม็ด Stavudine และ Lamivudine มีปริมาณสารออกฤทธิ์ทีเ่หมือนกัน (lamivudine) ทีสู่งกว่าเช่นเดียวกับยาเม็ด EPIVIR-HBV และสารละลายปากเปล่า 
หากมกีารตัดสินใจที่จะรวม lamivudine ไว้ในระบบการรักษา HIV ของผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV และ HBV แบบคู่ ควรใชสู้ตรและปริมาณของ lamivudine ใน Stavudine และ 
Lamivudine Tablets (ไม่ใช่ EPIVIR-HBV)

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบีควรได้รับแจ้งว่าโรคตับเสื่อมลงในบางกรณเีมื่อหยุดการรักษาด้วยลามิวูดีน ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองกับแพทย์ของตน ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าขณะนีไ้มท่ราบถึงผลกระทบระยะยาวของ lamivudine

พ่อแมห่รือผู้ปกครองควรได้รับการแนะนําให้ติดตามผู้ป่วยเด็กเพื่อดูอาการและอาการแสดงของตับอ่อนอักเสบ

ปฏิกิริยาระหว่างยา
สตาวูดีน
ฟอสโฟรเีลชั่นของสตาวดูีน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ zidovudine ร่วมกับ stavudine
ข้อมูลในหลอดทดลองระบุว่าฟอสโฟรีเลชั่นของสตาวูดีนยังถูกยับยั้งทีค่วามเข้มข้นที่เกี่ยวข้องโดยด็อกโซรบูิซินและไรโบวิริน ความสําคัญทางคลินิกของปฏิสัมพันธ์ในหลอดทดลอง
เหล่านี้ไม่เป็นทีรู่้จัก ดังนั้นควรใชส้ตาวดูีนร่วมกับยาเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง (ดูคํา เตือน )

ดูเภสัชวิทยาคลินิก: ปฏิกิริยาระหว่างยา)Zidovudine อาจยับยั้งการแข่งขันภายในเซลล์

ลามิวูดีน:Lamivudine ถูกกําจัดออกอย่างเด่นชัดในปัสสาวะโดยการหลั่งประจบุวกอินทรีย์ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของการมีปฏิสัมพันธ์กับยาอื่น ๆ ที่รับประทานพร้อมกัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเส้นทางหลักของการกําจัดคือการหลั่งของไตผ่านทางระบบขนส่งประจุบวกอินทรีย์ (เช่น ทริมเมโทพริม)

TMP 160 มก. / SMX 800 มก. วันละครั้งสามารถเพิ่มการไดร้ับ lamivudine (AUC) ได้ถึง 43% (ดู เภสัชวิทยาทางคลินิก ) ไมแ่นะนําให้เปลี่ยนขนาดยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเภสัชจลนศาสตรข์องยาลามิวูดีนในขนาดที่สูงขึ้นของ TMP/SMX เช่น ยาทีใ่ช้ในการรักษาโรคปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii ไม่มีข้อมูลเกี่ยว
กับปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่มีกลไกการล้างไตคล้ายกับลามิวดูีน

Lamivudine และ zalcitabine อาจยับยั้งฟอสโฟรีเลชั่นภายในเซลล์ของกันและกัน ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้ลามวิูดีนร่วมกับซัลซิทาไบน์

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
สตาวูดีน:ในการศึกษาการก่อมะเร็งในหนูและหนูในหนูทดลอง 2 ปี สตาวูดีนไมเ่ป็นสารก่อมะเร็งในปริมาณทีท่ําให้เกิดการสัมผัส (AUC) 39 และ 168 เท่า ตามลําดับ การไดร้ับยาสตาวู
ดีนในขนาดยาทีแ่นะนํา เนื้องอกในตับทีเ่ป็นพิษเป็นภัยและเป็นมะเร็งในหนูและหนู และเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะที่เป็นมะเร็งในหนูเพศผู้ เกิดขึ้นทีร่ะดับของการสัมผัส 250 (หนู) และ 
732 (หน)ู เท่าของปริมาณที่มนุษยไ์ด้รับในปริมาณทางคลินิกที่แนะนํา

Stavudine ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ใน Ames, E. coli reverse mutation หรือการสอบวิเคราะหก์ารกลายพันธุ์ของยีนส่งต่อเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม CHO/HGPRT ที่มี
และไม่มกีารกระตุ้นการเผาผลาญ Stavudine ให้ผลลัพธ์ทีเ่ป็นบวกในการทดสอบ clastogenesis ลมิโฟไซต์ของมนุษย์ในหลอดทดลองและการตรวจไฟโบรบลาสต์ของหนูเมาส์ และ
ในการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนูเมาส์ ในร่างกาย ในการทดสอบในหลอดทดลอง stavudine เพิ่มความถีข่องความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมในลมิโฟไซต์ของมนุษย์ (ความ
เข้มข้น 25 ถึง 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยไม่มีการกระตุน้การเผาผลาญ) และเพิ่มความถีข่องการเปลี่ยนแปลงจุดโฟกัสในเซลลไ์ฟโบรบลาสต์ของเมาส์ (ความเข้มข้น 25 ถึง 
2500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยมีและไม่มีการกระตุ้นการเผาผลาญ) ในการทดสอบไมโครนิวเคลียสในร่างกาย stavudine เกิดในเซลล์ไขกระดูกหลังจากให้ยา stavudine ทางปาก
แก่หนูทดลองในขนาด 600 ถึง 2,000 มก./กก./วัน เป็นเวลา 3 วัน
ไม่พบหลักฐานการเจริญพันธุ์ทีบ่กพร่องในหนูที่ได้รับสัมผัส (อิงจาก Cmax) มากถึง 216 เท่าทีส่ังเกตหลังจากขนาดยาทางคลินิกที่ 1 มก./กก./วัน

ลามวิูดีน:การศึกษาสารก่อมะเร็งในระยะยาวกับ lamivudine ในหนูและหนูไม่มหีลักฐานของศักยภาพในการก่อมะเร็งเมื่อได้รับสัมผัสถึง 10 เท่า (หนู) และ 58 เท่า (หนู) ที่พบใน
มนุษยใ์นปริมาณการรักษาทีแ่นะนําสําหรับการติดเชื้อเอชไอวี Lamivudine ไมไ่ด้ใช้งานในการตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของจุลินทรียห์รือการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 
ในหลอดทดลอง แต่แสดงให้เห็นกิจกรรมการกลายพันธุ์ในหลอดทดลองทีอ่่อนแอในการทดสอบทางเซลล์สืบพันธุ์โดยใชเ้ซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษยท์ี่เพาะเลี้ยงและในการทดสอบ
มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของหนูเมาส์ อย่างไรก็ตาม ลามิวูดีนไม่พบหลักฐานของการเกิดพิษต่อพันธุกรรมในหนูที่รับประทานในปริมาณสูงถึง 2,000 มก./กก. ทําให้มีระดับพลาสมา 35 
ถึง 45 เท่าในมนุษยใ์นปริมาณที่แนะนําสําหรับการติดเชื้อเอชไอวี ในการศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ลามวิูดีนให้กับหนูในขนาดสูงถึง 4,000 มก./กก./วัน ทําใหม้ีระดับพลาสมา 47 
ถึง 70 เท่าในมนุษย์

การตั้งครรภ์
หมวดหมูก่ารตั้งครรภ์ C

Stavudine และ Lamivudine จัดอยู่ในหมวดหมู่ C ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ ควรใช้ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine ในระหว่างตั้ง
ครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชนท์ีไ่ด้รับมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สตาวูดีน:มกีารศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูและกระต่ายทีม่ีความเสี่ยง (ขึ้นอยู่กับ Cmax) มากถึง 399 และ 183 ครั้งตามลําดับของที่พบในปริมาณการใช้ทางคลินิกที่ 1 มก./กก./วัน และ
ไม่พบหลักฐานการก่อการก่อมะเร็ง อุบัติการณใ์นทารกในครรภท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกทั่วไป การแข็งตัวของกระดูก sternebra ทีไ่ม่มกีระดูกหรือไม่สมบูรณ์ เพิ่มขึ้นใน
หนูที่ 399 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์ ในขณะทีไ่ม่มีผลกระทบใด ๆ ที่ 216 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์ การสูญเสียหลังการปลูกถ่ายเล็กน้อยสังเกตได้จากการสัมผัสของมนุษย์ 
216 เท่า โดยไม่มผีลกระทบทีส่ังเกตได้ประมาณ 135 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์ อัตราการตายของทารกแรกเกิดในหนูแรกเกิดเพิ่มขึ้น (แรกเกิดถึง 4 วัน) เกิดขึ้นที่ 399 เท่าของ
การสัมผัสของมนุษย์ ในขณะที่อัตราการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดไม่ได้รับผลกระทบทีป่ระมาณ 135 เท่าของการสัมผัสของมนุษย์ การศึกษาในหนูทดลองพบว่า stavudine ถูก
ถ่ายโอนไปยังทารกในครรภผ์่านทางรก ความเข้มข้นในเนื้อเยื่อของทารกในครรภม์ีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของความเข้มข้นในพลาสมาของมารดา การศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่ได้
ทํานายการตอบสนองของมนุษยเ์สมอไป
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ไม่มกีารศึกษาเกี่ยวกับยาสตาวูดีนในสตรีมีครรภท์ี่เพียงพอและมีการควบคุมอย่างดี ควรใช้ Stavudine ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น

มีรายงานการเกิดกรดแลคติกที่ร้ายแรงในหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ด้รับยาสตาวดูีนและไดดาโนซีนร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่นๆ ไมช่ัดเจนว่าการตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติ
ก/ภาวะไขมันพอกตับที่รายงานในผู้ทีไ่ม่ได้ตั้งครรภท์ี่ได้รับยาอะนาลอกทีเ่ป็นนิวคลีโอไซด์ (ดูคํา เตือน: ภาวะกรดแลคติก/ภาวะตับแข็งอย่างรุนแรงทีม่ไีขมันพอก ) ควรใช้ stavudine 
และ didanosine ร่วมกันอย่างระมัดระวังในระหว่างตั้งครรภ์ และแนะนําให้ใช้เฉพาะเมื่อผลประโยชน์ทีเ่ป็นไปได้มมีากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่
ดูแลหญิงตั้งครรภท์ี่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับ stavudine ควรเตรียมพร้อมสําหรับการวินิจฉัยโรคกรดแลคติก/ภาวะไขมันพอกตับในระยะเริ่มต้น

ลามวิูดีน:หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C มีการศึกษาการสืบพันธุ์ในหนูและกระต่ายในขนาดยาที่ให้ทางปากสูงถึง 4,000 มก./กก./วัน และ 1,000 มก./กก./วัน ตามลําดับ ทําให้ระดับใน
พลาสมาสูงถึงประมาณ 35 เท่าของขนาดยาเอชไอวีในผู้ใหญ่ ไม่พบหลักฐานการก่อมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากลามิวูดีน กระต่ายมีหลักฐานการตายของตัวอ่อนในระยะแรกพบที่ระดับ
การสัมผัสที่ใกลเ้คียงกับทีพ่บในมนุษย์ แต่ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงผลกระทบนีใ้นหนูที่ระดับการสัมผัสถึง 35 เท่าในมนุษย์ การศึกษาในหนูและกระต่ายที่ตั้งครรภ์พบว่า lamivudine ถูกถ่าย
โอนไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางรก

ในการศึกษาทางคลินิก 2 ครั้งทีด่ําเนินการในแอฟริกาใต้ การวัดเภสัชจลนศาสตร์ได้ดําเนินการกับตัวอย่างจากหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ด้รับ lamivudine โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 38 ของ
การตั้งครรภ์ (สตรี 10 คนทีไ่ด้รับ 150 มก. วันละสองครั้งร่วมกับ zidovudine และ 10 คนทีไ่ด้รับ lamivudine 300 มก. วันละสองครั้งโดยไม่มี ยาต้านไวรัสอื่นๆ) หรือเริ่มใน
สัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ (สตรี 16 รายทีไ่ด้รับ lamivudine 150 มก. วันละสองครั้งร่วมกับ zidovudine) การศึกษาเหล่านีไ้ม่ได้ออกแบบหรือขับเคลื่อนเพื่อให้ข้อมูล
ประสิทธิภาพ เภสัชจลนศาสตรข์อง Lamivudine ในหญิงตั้งครรภม์ีความคล้ายคลึงกับยาทีไ่ด้รับหลังคลอดและในผู้ใหญท่ี่ไมไ่ด้ตั้งครรภ์ ความเข้มข้นของ Lamivudine โดยทั่วไป
มีความคล้ายคลึงกันในตัวอย่างซีรัมของมารดา ทารกแรกเกิด และจากสายสะดือ ในกลุ่มย่อยของอาสาสมัครที่ได้รับตัวอย่างนํ้าครํ่าหลังจากการแตกของเยื่อหุ้มตามธรรมชาติ ความ
เข้มข้นของนํ้าครํ่าของ lamivudine อยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 2.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (150 มก. วันละสองครั้ง) และ 2.1 ถึง 5.2 ไมโครกรัม/มล. (300 มก. วันละสองครั้ง) และโดย
ทั่วไปจะมากกว่าระดับซีรั่มของมารดาถึง 2 เท่า ดูส่วนปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์สําหรับข้อมูลความปลอดภัยการตั้งครรภ์ช่วงปลายที่มีจํากัดจากการศึกษาเหล่านี้ ควรใช้ Lamivudine 
ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชนท์ี่เป็นไปได้มีมากกว่าความเสี่ยง

แม่พยาบาล
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ชไอวแีละมีโอกาสเกิดอาการไมพ่ึงประสงค์ร้ายแรงในทารกที่เข้ารับการเลี้ยงดู มารดาควรไดร้ับคําแนะนําไม่ให้ใหน้มบุตรหากได้รับยา Stavudine และ Lamivudine 
Tablets

สตาวูดีน:การศึกษาในหนูที่ให้นมบุตรแสดงให้เห็นว่าสตาวูดีนถูกขับออกมาในนม แม้ว่าจะไมท่ราบว่าสตาวูดีนถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ แต่ก็มคีวามเป็นไปได้ที่จะเกิดผล
ข้างเคียงจากยาสตาวดูีนในทารกที่เข้ารับการเลี้ยง

ลามิวูดีน:การศึกษาในหนูทีใ่ห้นมบุตรทีไ่ด้รับ lamivudine 45 มก./กก. พบว่าความเข้มข้นของ lamivudine ในนมสูงกว่าในพลาสมาเล็กน้อย ลามิวูดีนยังถูกขับออกมาในนมของ
มนุษยอ์ีกด้วย ตัวอย่างนมแม่ทีไ่ด้รับจากมารดา 20 คนทีไ่ด้รับ lamivudine monotherapy (300 มก. วันละสองครั้ง) หรือการรักษาแบบผสมผสาน (150 มก. lamivudine วัน
ละสองครั้งและ 300 มก. zidovudine วันละสองครั้ง) มีความเข้มข้นของ lamivudine ทีว่ัดได้

การใช้งานในเด็ก
ยังไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตรข์องยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine ในผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากเป็นการรวมกันในขนาดคงทีซ่ึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้สําหรับประชากรผู้ป่วย
รายนี้ ไม่ควรให้ยา Stavudine และ Lamivudine แกผู่้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 60 กก. หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี

การใช้ผู้สูงอายุ:
การศึกษาทางคลินิกของ Stavudine และ Lamivudine ไม่ได้รวมผู้ป่วยทีอ่ายุ 65 ปีขึ้นไปจํานวนมากพอที่จะพิจารณาว่าพวกเขาตอบสนองต่อผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ โดย
ทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนถึงความถีท่ี่มากขึ้นของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจที่ลดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการ
รักษาด้วยยาอื่นๆ เนื่องจากยา Stavudine และ Lamivudine Tablets เป็นยาในขนาดคงที่ จึงไม่ควรกําหนดใหก้ับผู้ป่วยที่ต้องการลดขนาดยาหรือมีความบกพร่องของไตด้วย 
CrCL <50 mL/min

สตาวูดีน
เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุมีแนวโน้มทีจ่ะมีการทํางานของไตลดลง การตรวจสอบการทํางานของไตจึงอาจเป็นประโยชน์

ในผู้ป่วยสูงอายุ 15/40 (38%) ทีไ่ด้รับยา 40 มก. วันละสองครั้ง และผู้ป่วยสูงอายุ 8/51 (16%) ที่ได้รับ 20 มก. สองครั้งในโปรแกรม Expanded Access Program แบบขยาย
เดียวสําหรับผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวีขั้นสูง รายวัน. จากผู้ป่วยประมาณ 12,000 รายทีล่งทะเบียนใน Expanded Access Program พบว่า อาการทางระบบประสาทส่วนปลายหรือ
อาการของเส้นประสาทส่วนปลายเกิดขึ้นในผู้ป่วย 30% ที่ได้รับยา 40 มก. วันละสองครั้ง และ 25% ของผู้ป่วยที่ได้รับยา 20 มก. วันละสองครั้ง ผู้ป่วยสูงอายุควรได้รับการตรวจสอบ
อย่างใกลช้ิดเพื่อดสูัญญาณและอาการของโรคระบบประสาทส่วนปลาย

อาการไม่พึงประสงค์
อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานด้วย Stavudine และ Lamivudine อาจคาดหวังได้ด้วยการใช้ Stavudine และ Lamivudine Tablets อาการไม่พึงประสงค์ทีร่ายงานด้วย 
Stavudine และ Lamivudine แสดงไว้ด้านล่าง

สตาวูดีน:
lactic acidosis ร้ายแรงเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ stavudine ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ ผู้ป่วยทีส่งสัยว่าเป็นโรคกรดแลคติกควรระงับการรักษาด้วยยาสตาวูดีนทันที ควรพิจารณา
หยุดยา stavudien อย่างถาวรสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกรดแลคติกทีไ่ด้รับการยืนยัน

การรักษาด้วยยา Stavudine นั้นไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยส่วนใหญม่ักเกิดขึ้นในช่วงภาวะกรดแลคติก ถ้ามอเตอร์อ่อน
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พัฒนาควรหยุด stavudine

การรักษาด้วยยา Stavudine ยังสัมพันธ์กับเส้นประสาทส่วนปลายประสาทสัมผัส ซึ่งอาจรุนแรง สัมพันธ์กับขนาดยา และเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาพิษต่อระบบ
ประสาท ซึ่งรวมถึงยาไดอะโนซีน ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีระยะลุกลาม หรือในผู้ป่วยทีเ่คยมีประสบการณม์าก่อน ปลายประสาทอักเสบ.

ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบการพัฒนาของเส้นประสาทส่วนปลาย ซึ่งมักมีอาการชา รู้สึกเสียวซ่า หรือปวดทีเ่ท้าหรือมือ โรคระบบประสาทส่วนปลายที่เกี่ยวข้องกับ Stavudine อาจ
หายได้หากการรักษาถูกเพิกถอนทันที ในบางกรณี อาการอาจแย่ลงชั่วคราวหลังจากหยุดการรักษา หากอาการหายไปอย่างสมบูรณ์ ผู้ป่วยอาจยอมให้การรักษาเริ่มต้นใหม่ได้เพียงครึ่ง
หนึ่งของขนาดยา (ดูในการให้สารอาหาร และการบริหาร ) หากเส้นประสาทส่วนปลายเกิดซํ้าหลังจากเริ่มต้นใหม่ ควรพิจารณาหยุดยาสตาวูดีนอย่างถาวร

เมื่อใช้สตาวดูีนร่วมกับสารอื่นๆ ทีม่ีความเป็นพิษคล้ายคลึงกัน อุบัติการณ์ของเหตุการณไ์มพ่ึงประสงคอ์าจสูงกว่าเมื่อใช้สตาวูดีนเพียงอย่างเดียว ตับอ่อนอักเสบ เส้นประสาทส่วน
ปลาย และความผิดปกตขิองการทํางานของตับเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาสตาวดูีนร่วมกับยาไดดาโนซีน ทีม่หีรือไม่มไีฮดรอกซียูเรีย ตับอ่อนอักเสบร้ายแรงและ
ความเป็นพิษต่อตับอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ stavudine ร่วมกับ didanosine และ hydroxyurea (ดูคํา เตือนและความระมัดระวัง )

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ทางคลินิกบางส่วนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่ได้รับ stavudine (stavudine) ในการศึกษาเดี่ยวที่มีการควบคุมแสดงไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 5: เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์างคลินิกที่เลือกในการศึกษาการรักษาด้วยยาเดี่ยว
เปอร์เซ็นต์ (%)
สตาวดูีนข

(40 มก. วันละสองครั้ง) 
(n=412)

ซิโดวูดีน
(200 มก. 3 ครั้งต่อวัน) 
(n=402)

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์

เอความรุนแรงใด ๆ โดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ในการศึกษายา
ขระยะเวลามัธยฐานของการรักษา stavudine = 79 สัปดาห์; ระยะเวลามัธยฐานของการรักษาด้วยไซโดวูดีน = 53 สัปดาห์ ปวด
ศีรษะ
ท้องเสีย

54
50

49
44

ระบบประสาทส่วนปลาย
อาการ/โรคระบบประสาท 52 39

ผื่น
คลื่นไส้และอาเจียน

40
39

35
44

ตับอ่อนอักเสบพบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 3 ใน 412 คนที่ไดร้ับ stavudine ในการศึกษาเดี่ยวที่ควบคุม
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางคลินิกทีเ่ลือกไว้ซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสซึ่งได้รับ stavudine จากการศึกษาแบบผสมผสานที่ควบคุม 2 แบบแสดงไวใ้นตารางที่ 6
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ตารางที่ 6: เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ทางคลินิกที่เลือกไว้ใน START 1 และ START 2ขการศึกษา (การบําบัดแบบผสมผสาน)
เปอร์เซ็นต์ (%)
เริ่ม 1 เริ่มต้น 2b
สตาวูดีน +
ลามิวูดีน +
อินดินาเวียร์
(n=100ค)

ซิโดวูดีน +
ลามิวดูีน +

สตาวูดีน +
ไดดาโนซีน +

ซิโดวูดีน +
ลามิวูดีน +

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อินดินาเวียร์
(n=102)

อินดินาเวียร์
(n= 102ค)

อินดินาเวียร์
(n=103)

เอความรุนแรงใด ๆ โดยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ในการศึกษาระบบการปกครอง

ขSTART 2 เปรียบเทียบสองสูตรการรักษาแบบผสมผสานสามแบบในผูป้่วย 205 รายที่ไมไ่ด้รับการรักษา ผูป้่วยได้รับ stavudine (40 มก. วันละสองครั้ง) ร่วมกับ didanosine 
ร่วมกับ indinavir หรือ zidovudine ร่วมกับ lamivudine ร่วมกับ indinavir
คระยะเวลาในการรักษาด้วยยาสตาวูดีน = 48 สัปดาห์ 
คลื่นไส้
ท้องเสีย
ปวดศีรษะ
ผื่น
อาเจียน

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

ระบบประสาทส่วนปลาย
อาการ/โรคระบบประสาท 8 7 21 10

ตับอ่อนอักเสบทีท่ําให้เสียชีวิตพบได้ในผู้ป่วยที่ได้รับ stavudine ร่วมกับ didanosine โดยมหีรือไม่มี hydroxyurea ในการศึกษาทางคลินิกทีม่กีารควบคุมและในรายงานหลังการ
ขาย
ความผิดปกตใินห้องปฏิบัตกิารที่เลือกทีร่ายงานในการศึกษาการบําบัดแบบควบคุมเดียว (การศึกษา AI455-019) ได้แสดงไว้ในตารางที่ 10

ตารางที่ 7: ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการสําหรับผู้ใหญท่ี่ได้รับการคัดเลือกในการศึกษาเดี่ยวa,b

เปอร์เซ็นต์ (%)
สตาวดูีน
(40 มก. วันละสองครั้ง) 
(n=412)

ซโิดวูดีน
(200 มก. 3 ครั้งต่อวัน) 
(n=402)

พารามิเตอร์

เอข้อมูลที่นําเสนอสําหรับผู้ป่วยที่ไดร้ับการประเมินทางห้องปฏิบัตกิาร
ขระยะเวลามัธยฐานของการรักษา stavudine = 79 สัปดาห์; ระยะเวลามัธยฐานของการรักษาด้วยไซโดวูดีน = 53 สัปดาห์ ULN 
= ขีดจํากัดบนของค่าปกติ
AST (SGOT) (>5.0 x ULN) 
ALT (SGPT) (>5.0 x ULN) 
อะไมเลส (≥1.4 x ULN)

11
13
14

10
11
13

สังเกตระหว่างการปฏิบัติทางคลินิก
มีการระบุเหตุการณต์่อไปนี้ระหว่างการใชส้ตาวูดีนหลังการอนุมัติ เนื่องจากรายงานโดยสมัครใจจากประชากรทีไ่ม่ทราบขนาด จึงไมส่ามารถประมาณความถีไ่ด้ เหตุการณ์เหล่านี้ได้รับ
เลือกใหร้วมเหตุการณเ์หล่านีเ้นื่องจากความจริงจัง ความถี่ในการรายงาน การเชื่อมโยงเชิงสาเหตุกับ stavudine หรือปัจจัยเหล่านีร้่วมกัน

ร่างกายโดยรวม-ปวดท้อง อาการแพ้ หนาวสั่น/มีไข้ และการกระจาย/การสะสมของไขมันในร่างกาย (ดูข้อควรระวัง: การแจกจ่ายไขมัน)

ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร-อาการเบื่ออาหาร
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ–ตับอ่อนอักเสบรวมทั้งกรณีทีเ่สียชีวิต (ดูคํา เตือน )] ความผิดปกตทิาง
โลหิตวิทยา-โรคโลหิตจาง, เม็ดเลือดขาว, thrombocytopenia และ macrocytosis
ตับ-ภาวะกรดแลคติกและภาวะไขมันพอกตับและภาวะไขมันพอกตับ (ดูคํา เตือน ) โรคตับอักเสบและตับวาย กล้ามเนื้อและกระดูก-ปวด
กล้ามเนื้อ
ระบบประสาท-นอนไม่หลับ กล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างรุนแรง (ส่วนใหญ่มักรายงานในภาวะกรดแลคติก ดูคํา เตือน )

Lamivudine: การทดลองทางคลินิกในเอชไอวี:

ผู้ใหญ่:อาการไม่พึงประสงค์ทางคลินิกบางเหตุการณท์ี่มีความถี่≥5% ระหว่างการรักษาด้วยลามิวูดีน 150 มก. วันละสองครั้ง ร่วมกับยาซิโดวูดีน 200 มก. วันละ 3 ครั้ง เมื่อเทียบกับ
ยาไซโดวูดีนแสดงอยู่ในตารางที่ 8

ตารางที่ 8: Seบรรยายเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ทางคลินิก (≥ความถี่ 5%) ในการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุมสี่ครั้ง (A3001, A3002, B3001, B3002)
ลามิวูดีน 150 มก.
วันละสองครั้ง
พลัส ไซโดวูดีน
(n = 251)

ซิโดวดูีน *
(n = 230)เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์

ร่างกายโดยรวม
ปวดศีรษะ
อาการป่วยและเมื่อยล้า
มีไข้หรือหนาวสั่น

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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ย่อยอาหาร
คลื่นไส้
ท้องเสีย
คลื่นไส้อาเจียน
อาการเบื่ออาหารและ/หรือความอยากอาหาร
ลดลง ปวดท้อง
ปวดท้องน้อย
อาการอาหารไม่ย่อย

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

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

ระบบประสาท
โรคระบบประสาท
นอนไมห่ลับและความผิดปกติของการนอนหลับอื่นๆ 
เวียนศีรษะ
โรคซึมเศร้า

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

ระบบทางเดินหายใจ
อาการและอาการแสดงทาง
จมูก ไอ

20%
18%

11%
13%

ผิว
ผื่นทีผ่ิวหนัง 9% 6%

กล้ามเนื้อและกระดูก
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดกล้ามเนื้อ

ปวดข้อ

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* ยาไซโดวูดนีเดี่ยวหรือยาไซโดวูดีนร่วมกับซัลซิทาไบน์

ประเภทและความถีข่องอาการไมพ่ึงประสงค์ทางคลินิกทีร่ายงานในผู้ป่วยที่ได้รับ lamivudine 300 มก. วันละครั้ง หรือ lamivudine 150 มก. วันละสองครั้ง (ในสูตรยา 3 ตัวร่วม
กันใน EPV 20001 และ EPV 40001) มีความคล้ายคลึงกัน อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุดในทั้งสองกลุ่มการรักษา ได้แก่ อาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ เหนื่อยล้าและ/หรือไม่สบาย 
ปวดศีรษะ ฝัน นอนไม่หลับและความผิดปกตขิองการนอนหลับอื่นๆ และผื่นที่ผิวหนัง
ตับอ่อนอักเสบพบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 9 ใน 2,613 คน (0.3%) ทีไ่ด้รับ lamivudine ในการทดลองทางคลินิกที่มกีารควบคุม EPV20001, NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 และ 
B3007

ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิารทีเ่ลือกที่สังเกตได้ในระหว่างการรักษาสรุปไว้ในตารางที่ 9

ตารางที่ 9: ความถี่ของความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการที่เลือกในผู้ใหญ่ในการศึกษาปลายทางตัวแทน 24 สัปดาหส์ีค่รั้ง (A3001, A3002, B3001, B3002) และการศึกษาจุด
สิ้นสุดทางคลินิก (B3007)

การศึกษาจุดยุติตัวแทน 24 สัปดาห*์ จุดสิ้นสุดทางคลินิก
ศึกษา*

ลามิวูดีน
ซิโดวูดีน

บวก ลามิวูดีน
บวกปัจจุบัน
บําบัด

ยาหลอก
การบําบัดในปัจจุบัน‡

บวก
ทดสอบ

(ระดับเกณฑ์) ซโิดวูดีน†

จํานวนนิวโทรฟิลสัมบูรณ์ 
(<750/mm3)
เฮโมโกลบิน (<8.0 g/dL)
เกล็ดเลือด (>5.0 x ULN) 
ALT (>5.0 x ULN) 
AST(>5.0 x ULN)
บิลิรูบิน (2.5 x ULN) 
อะไมเลส (<2.0 x ULN)

7.2% 5.4% 15% 13%

2.9%
0.4%
3.7%
1.7%
0.8%
4.2%

1.8%
1.3%
3.6%
1.8%
0.4%
1.5%

2.2%
2.8%
3.8%
4.0%
ND
2.2%

3.4%
3.8%
1.9%
2.1%
ND
1.1%

*ระยะเวลามัธยฐานในการศึกษาคือ 12 เดือน
†ไม่ว่าจะเป็นยาไซโดวูดนีเดี่ยวหรือยาไซโดวูดีนร่วมกับซัลซิทาไบน์
‡การรักษาในปัจจุบันคือ zidovudine, zidovudine plus didanosine หรือ zidovudine plus

ซัลซิทาไบน์
ULN = ขีดจํากัดบนของ ND ปกติ 
= ยังไมเ่สร็จสิ้น

ในการศึกษาขนาดเล็กที่ไม่มีการควบคุมซึ่งสตรีตั้งครรภไ์ด้รับ lamivudine เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ zidovudine ในช่วงสองสามสัปดาหส์ุดท้ายของการตั้งครรภ์ รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ โรคโลหิตจาง การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และภาวะแทรกซ้อนของการคลอดและการคลอด ในประสบการณห์ลังการทําการตลาด มีรายงานความผิด
ปกติของการทํางานของตับและตับอ่อนอักเสบในสตรีทีไ่ด้รับ lamivudine ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่าความเสี่ยงของเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับ lamivudine นั้นเปลี่ยนแปลงไปในหญิงตั้งครรภ์หรือไม่เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีรายอื่น

ตับอ่อนอักเสบซึ่งอาจทําใหเ้สียชีวิตได้ในบางกรณี พบในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาต้านไวรัส nucleoside ทีไ่ด้รับ lamivudine เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ ในการ
ศึกษาการเพิ่มขนาดยาแบบ open-label (A2002) ผูป้่วย 14 ราย (14%) พัฒนาตับอ่อนอักเสบในขณะที่ได้รับยา lamivudine เพียงอย่างเดียว ผู้ป่วย 3 รายนี้เสียชีวิตจากภาวะ
แทรกซ้อนของตับอ่อนอักเสบ ในการศึกษาแบบ open-label ครั้งทีส่อง (A2005) ผู้ป่วย 12 ราย (18%) ได้พัฒนาตับอ่อนอักเสบ ในการศึกษา ACTG300 ไมพ่บตับอ่อนอักเสบในผู้
ป่วย 236 รายทีไ่ด้รับการสุ่มเลือกเป็น lamivudine ร่วมกับ zidovudine Pancreatitis ในผู้ป่วย 1 รายที่ได้รับ lamivudine open-label ร่วมกับ zidovudine และ ritonavir 
หลังจากหยุดใชย้า didanosine monotherapy

Lamivudine ในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง:การทดลองทางคลินิกในโรคตับอักเสบบีเรื้อรังใชย้าลามิวดูีนในปริมาณที่ตํ่ากว่า (100 มก. ต่อวัน) เมื่อเทียบกับขนาดยาทีใ่ช้รักษาเอ
ชไอวี อาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุดกับ lamivudine เทียบกับยาหลอก ได้แก่ การติดเชื้อที่หู จมูก และลําคอ (25% เทียบกับ 21%); อาการป่วยไขแ้ละเมื่อยล้า (24% เทียบกับ 
28%); และปวดศีรษะ (21% เทียบกับ 21%) ตามลําดับ ความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยที่สุดทีร่ายงานด้วย lamivudine คือ ALT ที่เพิ่มขึ้น, เอนไซม์ไลเปสในเลือดสูง, 
CPK ที่สูงขึ้น และการทดสอบการทํางานของตับภายหลังการรักษา นอกจากนีย้ังมีรายงานการเกิดขึ้นของไวรัสตับอักเสบบีทีก่ลายพันธุ์ระหว่างการรักษาด้วยลามิวูดีน ซึ่งสัมพันธ์กับ
ความไวต่อยาทีล่ดลงและการตอบสนองต่อการรักษาที่ลดลง
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สังเกตระหว่างการปฏิบัตทิางคลินิก:นอกจากเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ทีร่ายงานจากการทดลองทางคลินิกแล้ว ยังมีการระบุเหตุการณ์ต่อไปนีร้ะหว่างการใช้ lamivudine หลังการ
อนุมัติ เนื่องจากรายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่ไม่ทราบขนาด จึงไม่สามารถประมาณความถีไ่ด้ เหตุการณเ์หล่านีไ้ด้รับเลือกใหร้วมไว้เนื่องจากความจริงจัง ความถี่ในการรายงาน 
หรือการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุทีอ่าจเกิดขึ้นกับลามิวดูีน

ร่างกายโดยรวม:การกระจาย/การสะสมของไขมันในร่างกาย. ย่อยอาหาร:
เปื่อย
ต่อมไรท้่อและเมตาบอล:ิภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง ทั่วไป
:ความอ่อนแอ.
Hemic และนํ้าเหลือง:โรคโลหิตจาง (รวมถึง aplasia เซลลเ์ม็ดเลือดแดงบริสุทธิ์และโรคโลหิตจางรุนแรงทีด่ําเนินไปในการรักษา), ต่อมนํ้าเหลือง, ม้ามโต ตับและตับอ่อน:กรดแล
คติกและไขมันพอกตับ, ตับอ่อนอักเสบ, อาการกําเริบของโรคตับอักเสบบหีลังการรักษา ภูมไิวเกิน:ภูมิแพ้ลมพิษ

กล้ามเนื้อและกระดูก:กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ความสูงของ CPK, rhabdomyolysis 
ประหม่า:อาชา, โรคระบบประสาทส่วนปลาย ระบบทางเดินหายใจ:เสียงหายใจผิดปกติ / 
หายใจดังเสียงฮืด ๆ ผิว:ผมร่วง, ผื่น, อาการคัน.

ยาเกินขนาด
สตาวูดีน:ประสบการณ์กับผู้ใหญท่ี่ได้รับยา 12 ถึง 24 เท่าของปริมาณที่แนะนําต่อวัน ไมพ่บความเป็นพิษเฉียบพลัน ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาเกินขนาดเรื้อรังรวมถึง
โรคระบบประสาทส่วนปลายและความเป็นพิษต่อตับ Stavudine สามารถลบออกได้โดยการฟอกไต; ค่าเฉลี่ยการล้างไตเทียม ± SD ของสตาวดูีนคือ 120 ± 18 มล./นาที ไม่ได้มีการ
ศึกษาว่าสามารถกําจัด stavudine โดยการฟอกไตทางช่องท้องหรือไม่

ลามิวูดีน:ไม่มยีาแก้พิษที่เป็นที่รู้จักสําหรับลามิวูดีน มีรายงานกรณีผู้ใหญห่นึ่งรายทีร่ับประทานลามิวูดีน 6 กรัม ไม่มีอาการหรืออาการแสดงทางคลินิกใดๆ และการตรวจทางโลหิต
วิทยายังคงปกติ มีรายงานการใช้ยาเกินขนาดในเด็ก 2 กรณีใน ACTG300 กรณีหนึ่งคือยาลามิวูดีนขนาด 7 มก./กก. ครั้งเดียว; กรณีทีส่องเกี่ยวข้องกับการใช้ lamivudine 5 มก
./กก. วันละสองครั้งเป็นเวลา 30 วัน ไม่มีอาการหรืออาการแสดงทางคลินิกในทั้งสองกรณี เนื่องจากปริมาณ lamivudine เล็กน้อยถูกกําจัดออกผ่านการฟอกไต (4 ชั่วโมง) การ
ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง และการล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ จึงไม่ทราบว่าการฟอกไตแบบต่อเนื่องจะให้ประโยชน์ทางคลินิกในกรณีทีใ่หย้าเกินขนาด lamivudine หาก
ใหย้าเกินขนาด ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบ และใชก้ารรักษาประคับประคองที่เป็นมาตรฐานตามความจําเป็น

ปริมาณและการบริหาร
ผู้ใหญ่:ปริมาณยารับประทานทีแ่นะนําสําหรับผู้ใหญท่ี่มีนํ้าหนัก≥60กก. คือหนึ่งยาเม็ดผสม Stavudine 40 มก. และ Lamivudine 150 มก. วันละสองครั้งภายใตส้ภาวะทีอ่ดอาหาร

กุมารเวชศาสตร:์

หนึ่งเม็ด Stavudine และ Lamivudine (40 มก./ 150 มก.)แท็บเล็ตวันละสองครั้งภายใต้สภาวะที่อดอาหารสําหรับผู้ป่วยที่มีนํ้าหนัก >60 กก. และ > 12 ปี

การปรับขนาดยา:

ไมค่วรกําหนดยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine สําหรับผู้ป่วยที่ต้องการปรับขนาดยา เช่น ผู้ทีม่ีการทํางานของไตลดลง (creatinine clearance ≤50 มล./นาที) และผู้ที่มี
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่จํากัดขนาดยา นอกจากนี้ ไม่ควรกําหนด Stavudine และ Lamivudine Tablets สําหรับผู้ป่วยทีต่้องการขนาดยา mg/kg

วิธกีารจัดหา
Stavudine 40 มก. และลามิวดูีน 150 มก. แท็บเล็ตผสมขนาดคงที่ เป็นแท็บเล็ตสีชมพูอ่อนถึงสีชมพู กลม ขอบเอียงแบนพร้อม LS40 สลักอยู่ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเรียบ 60 
เม็ดบรรจุในภาชนะ HDPE ขนาด 50 มล. ปิดด้วยฝาสแนป็อินพร้อมแถบป้องกันการงัดแงะที่ฉีกขาด

พื้นที่จัดเก็บ:
สตาวูดีนและลามิวดูีน:
ร้านค้าตํ่ากว่า 30°ค. ป้องกันแสง เก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก

STRIDES ARCOLAB LIMITED บังกาลอร์-อินเดีย
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แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย Stavudine และ 
Lamivudine Tablets

ชื่อสามัญ:Stavudine และ Lamivudine ( STA vue deen และ lah MIH vue deen ). แต่ละเม็ด
ประกอบด้วยลามิวูดีน 150 มก. และสตาวูดีน 40 มก

ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine คืออะไร?
Stavudine และ Lamivudine Tablets ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษา Human Immunodeficiency Virus (HIV) ไวรัส
ที่ทําให้เกิดโรคเอดส์ (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

Stavudine และ Lamivudine Tablets เป็นยาต้าน HIV ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Nuceloside Reverse Transcriptase 
Inhibitors (NRTI) พวกเขากระทําโดยลดการเติบโตของเอชไอวใีนร่างกาย การรวมกันของ stavudine และ 
lamivudine ไม่ใชย่าสําหรับ HIV หรือ AIDS ปัจจุบันยังไม่มวีิธีรักษาการติดเชื้อเอชไอวี แม้ในขณะที่ทานยา Stavudine 
และ Lamivudine Tablets คุณอาจยังคงมอีาการป่วยทีเ่กี่ยวข้องกับ HIV รวมถึงการติดเชื้อทีเ่กิดจากสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้
เกิดโรคอื่น ๆ ไปพบแพทย์ของคุณอย่างสมํ่าเสมอ

ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine ไม่ได้ป้องกันบุคคลทีต่ิดเชื้อเอชไอวีจากการแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่น เพื่อปกป้อง
ผู้อื่น คุณต้องใชม้าตรการป้องกันต่อไปเพื่อป้องกันไม่ใหผู้้อื่นสัมผัสกับเลือดและของเหลวในร่างกายของคุณ

ใครไม่ควรทานยา Stavudine และ Lamivudine?
ผู้ที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 60 กก. (132 ปอนด์) ไม่ควรรับประทานยาเม็ดผสม Stavudine และ Lamivudine 
เนื่องจากยาเม็ดเหล่านี้ไม่มีความแรงของยาที่ถูกต้องสําหรับคนเหล่านี้

อย่าใช้ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine หากคุณแพ้ส่วนผสมใด ๆ รวมถึงส่วนผสมที่ออกฤทธิข์อง Stavudine 
และ Lamivudine แพทย์หรือเภสัชกรของคุณสามารถบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งาน

• อย่าเริ่มใชย้าใหม่หลังจากทีคุ่ณฟื้นตัวจากผลข้างเคียงของยานี้ เช่น ปัญหาเลือดร้ายแรง ภาวะกรดแลคติก 
ปฏิกิริยาตับอย่างรุนแรง จนกระทั่งคุณ
แพทย์ให้คําแนะนํา

• อย่าใช้ยาเหล่านี้หากคุณใชย้าอื่นบางชนิด (ดู “ยาอื่นทีค่วรหลีกเลี่ยง” สําหรับรายการยา)

แจ้งแพทย์หากคุณคิดว่าคุณมีอาการแพ้

ฉันควรทานยา Stavudine และ Lamivudine อย่างไร? ควรเก็บอย่างไร?
ยานี้ควรได้รับตามทีแ่พทยข์องคุณกําหนด โดยพิจารณาจากนํ้าหนักตัว การทํางานของไตและตับ และผลข้างเคียงใดๆ ที่
คุณอาจมีกับยาอื่นๆ หากคุณไม่เข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ โปรดขอใหเ้ภสัชกร พยาบาล หรือแพทยอ์ธิบายใหคุ้ณฟัง ควรรับ
ประทานยา Stavudine และ Lamivudine ด้วยนํ้าเต็มแก้วและไม่มอีาหาร หากคุณพลาดการทานยาโดยเร็วที่สุด หากถึง
เวลาสําหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามมื้อทีล่ืมไปและทานมื้อต่อไปตามกําหนดเดิมอย่าทานสองครั้ง

ยา Stavudine และ Lamivudine มักรับประทานวันละ 1 สองครั้ง (ทุกๆ 12 ชั่วโมง) เก็บแท็บเล็ต Stavudine และ 
Lamivudine ไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทที่อุณหภูมหิ้องห่างจากความร้อนและใหพ้้นมือเด็ก ห้ามเก็บยานีใ้นที่ชื้นและป้องกันยา
จากแสง

ควรใชย้านี้เป็นประจํา

ฉันควรทําอย่างไรถ้ามีคนใช้ยาเกินขนาด Stavudine และ Lamivudine Tablets? หากคุณสงสัยว่าคุณหรือ
บุคคลอื่นใชย้า Stavudine และ Lamivudine เกินขนาด ใหไ้ปพบแพทยท์ันที ติดต่อแพทยห์รือศูนย์ควบคุมพิษ
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ฉันสามารถใชย้าอื่นในขณะที่ทานยา Stavudine และ Lamivudine ไดห้รือไม่

ยาอื่นอาจโต้ตอบกับยานีส้่งผลให้ประสิทธิภาพและ/หรือผลข้างเคียงลดลง พูดคุยกับแพทย์และเภสัชกรของคุณก่อนรับ
ประทานยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอรอ์ื่น ๆ รวมถึงวิตามิน เกลือแร่ และผลิตภัณฑส์มุนไพร ระหว่าง
การรักษา

สิ่งทีเ่กี่ยวกับการตั้งครรภ์และการพยาบาล (นมแม่ ง)?

ควรใช้ยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine ในการตั้งครรภห์ลังจากพูดคุยกับแพทย์ของคุณเท่านั้น แจ้งใหแ้พทย์
ประจําตัวของคุณทราบหากคุณตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ขณะทานยา Stavudine และ Lamivudine

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ขอแนะนําว่ามารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีไมค่วรใหน้มลูกเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
เอชไอวีไปยังทารกและมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในทารกที่เข้ารับการเลี้ยง ดังนั้นจึงไม่ควรให้นมลูกขณะรับ
ประทานยา Stavudine และ Lamivudine

ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดข้องยาเม็ด Stavudine และ Lamivudine มีอะไรบ้าง

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงคข์องยาเม็ด stavudine และ lamivudine คือ:

• ภาวะกรดแลคติก การเพิ่มกรดแลคติกในเลือดอย่างรุนแรง การขยายตัวของตับอย่างรุนแรง บางครั้งรวมถึงการ
อักเสบ (ปวดและบวม) ของตับและตับวายซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้ อาการของกรดแลคติกอาจรวมถึง:

• คลื่นไส้ อาเจียน หรือรู้สึกไมส่บายท้องผิดปกติหรือไม่คาดคิด
• รู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยมาก
• หายใจถี่;
• ความอ่อนแอในแขนและขา

หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้หรือหากอาการป่วยของคุณเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน ใหห้ยุดใช้ยา Stavudine และ 
Lamivudine Tablets และโทรหาแพทย์ทันที ผู้หญิง (รวมถึงสตรีมคีรรภ)์ ผู้ป่วยทีม่นีํ้าหนักเกิน และผู้ที่ทานยานิวคลีโอ
ไซด์มาเป็นเวลานาน มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดภาวะกรดแลคติก การรวมกันของ Stavudine และ Lamivudine Tablets, 
didanosine และ hydroxyurea ช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการทําลายตับซึ่งอาจทําใหเ้สียชีวิตได้ แพทย์ของคุณควร
ติดตามการทํางานของตับอย่างใกล้ชิด หากคุณใชย้าผสมกัน เช่น หากคุณทานยาสตาวูดีนและยาเม็ดลามิวดูีน และมี
ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหรือมีภาวะตับ

• Peripheral Neuropathy เป็นความผิดปกติของเส้นประสาททีม่ือและเท้า แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันที หากคุณรู้สึกชา 
รู้สึกเสียวซ่า แสบร้อน หรือปวดทีเ่ท้าและ/หรือมือ

• ตับอ่อนอักเสบเป็นการอักเสบที่อันตรายของตับอ่อน อาจทําใหเ้สียชีวิตได้ แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทหีากคุณมีอาการปวด
ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และ/หรือมไีข้

• หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดใช้ยาสตาวูดีนร่วมกับลามวิูดีนร่วมกัน และไปพบแพทย์ฉุกเฉิน
หรือแจ้งใหแ้พทย์ทราบทันที:

อาการแพ้ (หายใจลําบาก ปิดคอ บวมทีร่ิมฝีปาก ลิ้น หรือใบหน้า หรือลมพิษ);

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง หรือ
โรคระบบประสาทส่วนปลาย (ความเสียหายของเส้นประสาท) ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการชา รู้สึกเสียวซ่า หรือปวด

ผลข้างเคียงอื่นๆ ทีร่้ายแรงน้อยกว่าอาจเกิดขึ้นได้ ใชย้านี้ต่อไปและพูดคุยกับแพทย์หากคุณพบ:
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o
o
o
o
o

คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วงหรือความอยากอาหารลดลงเล็กน้อย; 
ปวดหัว;
อาการวิงเวียนศีรษะ

นอนไม่หลับ;
กระจายไขมันในร่างกาย (การสูญเสียไขมันจากแขน ขา และใบหน้า และเพิ่มไขมันรอบคอ เต้านม และ
ลําตัว)
ผื่น
ไขห้รือหนาว

o
o

การเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่างกายยังพบไดใ้นผู้ป่วยบางรายที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การเปลี่ยนแปลงอาจรวม
ถึงปริมาณไขมันทีบ่ริเวณหลังส่วนบนและคอมากขึ้น (“โคกควาย”) เต้านม และรอบลําตัว การสูญเสียไขมันจากขา แขน 
และใบหน้าก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขณะนี้ยังไมท่ราบสาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะเหล่านี้

หากแพทย์ของคุณขอให้คุณหยุดใชย้าเม็ด stavudine และ lamivudine เพื่อหาผลข้างเคียง อย่ารีสตาร์ท stavudine 
และ lamivudine โดยไม่ไดร้ับคําแนะนําจากแพทย์หลังจากทีคุ่ณหายจากอาการข้างเคียงเหล่านีแ้ล้ว

แจ้งแพทย์
ก่อนใชย้าสตาวูดีนร่วมกับลามวิูดนีร่วมกัน ควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณ

·
·
·

มโีรคไต
มโีรคตับ
มีหรือเป็นโรคตับอักเสบ

·
·
·

นํ้าหนักน้อยกว่า 132 ปอนด์ (60 กก.) ตับ
อ่อนอักเสบ
ประวัตขิองเส้นประสาทส่วนปลาย (ชาและรู้สึกเสียวซ่า)

• ถ้าyคุณกําลังตั้งครรภ์ ยาเม็ดผสม Stavudine และ lamivudine เป็นประเภทการตั้งครรภ์ของ FDA C ซึ่ง
หมายความว่าไม่ทราบว่าการรวมกันของ lamivudine และ stavudine จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่ การ
รักษาเอชไอวี/เอดสใ์นระหว่างตั้งครรภเ์ป็นสิ่งสําคัญมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในทารก พูดคุยกับแพทย์ของ
คุณเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาของคุณ

• หากคุณให้นมบุตร.. ไม่ทราบว่ายา stavudine และ lamivudine ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่หรือไม่ และมีผลกระทบอย่างไร
ต่อทารกในครรภ์ เพื่อป้องกันการแพรก่ระจายของไวรัสไปยังทารกทีไ่มต่ิดเชื้อ ขอแนะนําว่ามารดาที่ติดเชื้อ HIV ไมค่วรให้
นมลูก

• อย่าพลาดยา หากคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกลถ้ึงเวลาสําหรับมื้อ
ต่อไป ให้ข้ามขนาดที่ลืมไปและรับประทานเฉพาะมื้อถัดไปตามกําหนดปกติเท่านั้น

• อย่าใช้ยานีส้องครั้งเว้นแต่แพทยจ์ะสั่งเป็นอย่างอื่น
• หากคุณพลาดโดสมากเกินไป ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ
• หากคุณสงสัยว่าคุณใช้ยานีม้ากเกินไป โปรดติดต่อศูนย์ควบคุมพิษในพื้นที่ของคุณหรือห้องฉุกเฉินทันที

ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยเ์กี่ยวกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันและการใช้
เข็มร่วมกัน ยานี้ไม่สามารถรักษา HIV หรือ AIDS ได้ และคุณยังสามารถแพร่ไวรัสไปยังผูอ้ื่นได้ในระหว่างการรักษาด้วย
ยานี้
หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ แอลกอฮอลอ์าจเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อตับอ่อนและ/หรือตับ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนําให้มารดาทีต่ิดเชื้อเอชไอวไีม่ควรใหน้มลูก เพื่อไมใ่ห้แพร่เชื้อเอชไอวีไปยังทารกผ่านทาง
นํ้านม ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกของคุณ

ข้อมูลทั่วไป
บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในเอกสารข้อมูลผู้ป่วย อย่าใช้ยานีใ้นสภาพที่ไมไ่ด้
กําหนดไว้ อย่าให้
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ยาเหล่านีก้ับคนอื่นแม้ว่าพวกเขาจะมีอาการเดียวกันกับคุณก็ตาม อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา

เอกสารข้อมูลผู้ป่วยนี้สรุปข้อมูลที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับยาเม็ดผสม stavudine และ lamivudine หากคุณต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม พูดคุยกับแพทย์ของคุณ คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับยาเหล่านี้ได้จากเภสัชกรหรือแพทยข์องคุณ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Strides 
Arcolab Ltd
บิเลกะฮัลลี อป. IIMB
ถนนแบนเนอร์คัตตา
บังกาลอร์ – 560076
อินเดีย
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