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

VIÊM XOANG BỔ SUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ KẾT HỢP CỦA STAVUDINE VÀ 
DIDANOSINE VỚI CÁC CHẤT CHỐNG THẤM KHÁC. SỰ KẾT HỢP CỦA STAVUDINE VÀ DIDANOSINE NÊN ĐƯỢC DÙNG TRONG 
THỜI KỲ CÓ THAI VÀ CHỈ ĐƯỢC KHUYÊN DÙNG NẾU CÓ LỢI ÍCH TIỀM NĂNG RÕ RÀNG HƠN RỦI RO TIỀM NĂNG (XEM CẢNH 
BÁO VÀ THẬN TRỌNG: CÓ THAI).

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG BAO GỒM VÀ KHÔNG BỆNH NHÂN CÓ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SAU KHI STAVUDINE LÀ MỘT PHẦN CỦA SỰ 
KẾT HỢP BAO GỒM DIDANOSINE, BAO GỒM HOẶC KHÔNG CÓ HYDROXYUREA, TRONG CẢ HAI ĐIỀU TRỊ – NAIVE VÀ XỬ TRÍ 
TRẮC NGHIỆM CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN HIỆU QUẢ (XEM ĐƯỢC 1 SỐ BỆNH NHÂN).

BỆNH NHÂN BỊ NHIỄM VIRUS B (HBV) VÀ HIV VÀ ĐÃ NGỪNG LAMIVUDINE. CHỨC NĂNG CỦA VIÊM GAN NÊN ĐƯỢC THEO DÕI 
CẢ BỆNH NHÂN VÀ LÂM SÀNG SAU ĐÂY ÍT NHẤT HÀNG THÁNG Ở BỆNH NHÂN KHÔNG NGỪNG LAMIVUDINE VÀ BỊ NHIỄM 
HIV VÀ HBV. NẾU ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, BAN ĐẦU CHỐNG VIÊM GAN B CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HÀNH (XEM CẢNH BÁO).

SỰ MIÊU TẢ

Viên nén stavudine và lamivudine dùng để uống. Mỗi viên nén không bao bọc chứa các thành phần hoạt tính 40mg stavudine và 150mg 
lamivudine, và các thành phần không hoạt động cellulose vi tinh thể, silica khan dạng keo, natri croscarmellose, oxit sắt màu đỏ, povidon, 
magnesi stearat và nước tinh khiết.

Stavudine (d4T) là một chất tương tự nucleoside thymidine tổng hợp, hoạt động chống lại vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV).

Lamivudine (3TC) là một chất tương tự nucleoside tổng hợp có hoạt tính chống lại HIV-1 và HBV.

Stavudine:Tên hóa học của stavudine là 2 ', 3'-didehydro-3'-deoxythymidine. Stavudine có công thức cấu tạo sau:

Stavudine là chất rắn kết tinh màu trắng đến trắng nhạt có công thức phân tử C10H12N2O4và khối lượng phân tử là 224,22. Độ hòa tan của 
stavudine ở 23 ° C là khoảng 83 mg / mL trong nước và 30 mg / mL trong propylene glycol. Hệ số phân vùng n-octanol / nước của stavudine ở 
23 ° C là 0,144.

Lamivudine:Tên hóa học của lamivudine là (2R, cis) -4-amino-1- (2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl) - (1H) -pyrimidin-2-one. Lamivudine là đồng 
phân đối quang (-) của một chất tương tự dideoxy của cytidine. Lamivudine còn được gọi là (-) 2 ′, 3′-dideoxy, 3′-thiacytidine. Nó có công thức 
phân tử là Csố 8H11N3O3S và khối lượng phân tử là 229,3. Nó có công thức cấu tạo sau:

Lamivudine là chất rắn kết tinh màu trắng đến trắng nhạt với độ hòa tan khoảng 70 mg / mL trong nước ở 20 ° C.
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VI TRÙNG HỌC

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Stavudine:Stavudine, một chất tương tự nucleoside của thymidine, được phosphoryl hóa bởi các kinase của tế bào thành chất chuyển hóa có hoạt tính 
stavudine triphosphate. Stavudine triphosphate ức chế hoạt động của men sao chép ngược HIV-1 (RT) bằng cách cạnh tranh với cơ chất tự nhiên thymidine 
triphosphate (Ktôi= 0,0083 đến 0,032 µM) và bằng cách gây ra sự kết thúc chuỗi DNA sau khi kết hợp nó vào DNA của virus. Stavudine triphosphate ức chế 
DNA polymerase β và γ của tế bào và làm giảm rõ rệt sự tổng hợp DNA của ty thể.

Lamivudine:Lamivudine là một chất tương tự nucleoside tổng hợp. Trong nội bào, lamivudine được phosphoryl hóa thành chất chuyển hóa 5'-triphosphate 
hoạt động của nó, lamivudine triphosphate (3TC-TP). Phương thức hoạt động chính của 3TC -TP là ức chế men sao chép ngược HIV-1 (RT) thông qua sự kết 
thúc chuỗi DNA sau khi kết hợp chất tương tự nucleotide vào DNA của virus. 3TC -TP là chất ức chế yếu đối với DNA polymerase α, β và DNA polymerase γ 
của động vật có vú.

TRONG KHẢ NĂNG CHỐNG HIV CỦA VITRO

Stavudine:Cáctrong ống nghiệmHoạt tính kháng vi rút của stavudine được đo trong tế bào đơn nhân máu ngoại vi, tế bào monocytic và dòng tế bào 
lymphoblastoid. Nồng độ thuốc cần thiết để ức chế sự nhân lên của HIV-1 đến 50% (IC50) dao động từ 0,0009 đến 4µM đối với các phân lập HIV-1 trong 
phòng thí nghiệm và lâm sàng. Trong ống nghiệm, stavudine thể hiện chất phụ gia vào hoạt tính đối kháng khi kết hợp với zidovudine. Stavudine kết hợp 
với abacavir, didanosine, tenofovir, hoặc zalcitabine thể hiện chất phụ gia vào hoạt tính hiệp đồng chống HIV-1. Ribavirin, ở nồng độ 9-45 µM được thử 
nghiệm, làm giảm hoạt tính kháng HIV-1 của stavudine từ 2,5 đến 5 lần. Mối quan hệ giữa tính nhạy cảm trong ống nghiệm của HIV-1 với stavudine và sự 
ức chế sự nhân lên của HIV-1 ở người chưa được thiết lập

Lamivudine:Hoạt tính kháng vi rút của lamivudine chống lại HIV-1 được đánh giá trong một số dòng tế bào (bao gồm bạch cầu đơn nhân và tế bào lympho 
máu ngoại vi người tươi) bằng các xét nghiệm tính nhạy cảm tiêu chuẩn. EC50giá trị (nồng độ hiệu dụng 50%) nằm trong khoảng 0,003 đến 15 μM (1 μM = 
0,23 mcg / mL). HIV từ các đối tượng không sử dụng liệu pháp không có đột biến liên quan đến kháng thuốc cho EC trung bình50giá trị 0,426 μM (phạm vi: 
0,200 đến 2,007 μM) từ Virco (n = 93 mẫu cơ bản từ COLA40263) và 2,35 μM (1,44 đến 4,08 μM) từ Monogram Biosciences (n = 135 mẫu cơ sở từ ESS30009). 
EC50giá trị của lamivudine chống lại các nhóm HIV-1 (AG) khác nhau dao động từ 0,001 đến 0,120 μM, và chống lại các phân lập HIV-2 từ 0,003 đến 0,120 μM 
trong tế bào đơn nhân máu ngoại vi. Ribavirin (50 μM) làm giảm hoạt tính chống HIV-1 của lamivudine trong tế bào MT-4 xuống 3,5 lần. Trong các tế bào 
MT-4 bị nhiễm HIV-1, lamivudine kết hợp với zidovudine ở các tỷ lệ khác nhau thể hiện hoạt tính hiệp đồng kháng retrovirus.

SỨC CẢN

Stavudine:Các chủng HIV-1 giảm nhạy cảm với stavudine đã được chọntrong ống nghiệm(đặc hiệu) và cũng được thu nhận từ những bệnh nhân được điều 
trị bằng stavudine. Phân tích kiểu hình của các chủng HIV-1 phân lập từ 61 bệnh nhân được điều trị đơn trị liệu stavudine kéo dài (6-29 tháng) cho thấy rằng 
các chủng phân lập sau điều trị từ bốn bệnh nhân có biểu hiện vi mạch.50có giá trị cao hơn 4 lần (phạm vi từ 7 đến 16 lần) so với tính nhạy cảm trước xử lý 
trung bình của các chủng phân lập ban đầu. Trong số này, các phân lập HIV-1 từ một bệnh nhân chứa các đột biến liên kết kháng zidovudine T215Y và 
K219E, và các phân lập từ một bệnh nhân khác chứa đột biến liên quan đến kháng nhiều nucleoside Q151M. Các đột biến trong gen RT của HIV-1 phân lập 
từ hai bệnh nhân còn lại không được phát hiện. Cơ sở di truyền cho những thay đổi nhạy cảm với stavudine vẫn chưa được xác định.

Lamivudine:Các biến thể kháng lamivudine của HIV-1 đã được chọn lọc trong nuôi cấy tế bào. Phân tích kiểu gen cho thấy sự kháng thuốc là do 
sự thay thế axit amin cụ thể trong enzym phiên mã ngược HIV-1 tại codon 184 thay đổi dư lượng methionine thành isoleucine hoặc valine (M 184 
V / I).

Các chủng HIV-1 kháng cả lamivudine và zidovudine đã được phân lập từ bệnh nhân. Tính nhạy cảm của các phân lập lâm sàng với lamivudine và 
zidovudine đã được theo dõi trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng. Ở những bệnh nhân đang điều trị đơn chất lamivudine hoặc liệu pháp phối hợp 
lamivudine với zidovudine, các chủng HIV-1 phân lập từ hầu hết các bệnh nhân trở nên kháng lamivudine về mặt kiểu hình và kiểu gen trong vòng 12 tuần. 
Ở một số bệnh nhân có vi rút kháng zidovudine lúc ban đầu, độ nhạy kiểu hình với zidovudine được phục hồi sau 12 tuần điều trị bằng lamivudine và 
zidovudine. Điều trị kết hợp lamivudine với zidovudine làm chậm sự xuất hiện của các đột biến dẫn đến kháng zidovudine.

Các đột biến trong mô típ HBV polymerase YMDD có liên quan đến việc giảm tính nhạy cảm của HBV với nuôi cấy tế bào lamivudine. Trong các nghiên cứu 
trên bệnh nhân không nhiễm HIV bị viêm gan B mãn tính, các chủng HBV phân lập có đột biến YMDD được phát hiện ở một số bệnh nhân dùng lamivudine 
hàng ngày trong 6 tháng trở lên, và có liên quan đến bằng chứng giảm đáp ứng điều trị; Các đột biến HBV tương tự đã được báo cáo ở những bệnh nhân 
nhiễm HIV được điều trị bằng phác đồ kháng retrovirus có lamivudine trong trường hợp đồng thời nhiễm virus viêm gan B (Xem phần THẬN TRỌNG).

CHỐNG CHÉO

Stavudine:Đã quan sát thấy sự đề kháng chéo giữa các chất ức chế men sao chép ngược HIV-1. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng điều trị 
stavudine kéo dài có thể chọn và / hoặc duy trì các đột biến liên quan đến kháng zidovudine. Các chủng HIV-1 có một hoặc nhiều đột biến liên 
quan đến kháng zidovudine (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y / F, K219Q / E) biểu hiện giảm tính nhạy cảm với stavudine in vitro

Lamivudine:Người đột biến HIV-1 kháng lamivudine kháng chéo với didanosine (ddI) và zalcitabine (ddC). Ở một số bệnh nhân được điều trị bằng 
zidovudine cùng với didanosine hoặc zalcitabine, các chủng phân lập kháng với nhiều chất ức chế men sao chép ngược, bao gồm lamivudine, đã xuất hiện.

DƯỢC LÝ LÂM SÀNG
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Dược động học ở người lớn:
Viên nén Stavudine và Lamivudine:
Tỷ lệ và mức độ hấp thu của Stavudine và Lamivudine từ viên nén kết hợp tương tự như từ viên nang Zerit® và viên nén Epivir®, tương 
ứng khi dùng cho người tình nguyện khỏe mạnh ở trạng thái nhịn ăn. Tác dụng của thực phẩm trên Viên nén Stavudine và Lamivudine 
chưa được đánh giá.

Stavudine:Dược động học của stavudine đã được đánh giá ở bệnh nhân trẻ em và người lớn nhiễm HIV (Bảng 1-3). Nồng độ đỉnh trong huyết 
tương (Cmax) và diện tích dưới đường cong nồng độ-thời gian trong huyết tương (AUC) tăng tương ứng với liều dùng sau khi dùng cả liều đơn và 
nhiều lần, trong khoảng từ 0,03 đến 4mg / kg. Không có sự tích lũy đáng kể của stavudine khi dùng lặp lại sau mỗi 6, 8 hoặc 12 giờ.

SỰ TUYỆT ĐỐI VÀ KHẢ NĂNG LƯU ĐỘNG SINH HỌC
Stavudine:Sau khi uống, stavudine được hấp thu nhanh chóng, với nồng độ đỉnh trong huyết tương xảy ra trong vòng 1 giờ sau khi dùng thuốc. Tiếp xúc 
toàn thân với stavudine là cách sử dụng sau đây như viên nén hoặc viên nang hoặc dung dịch. Các thông số dược động học ở trạng thái ổn định của 
stavudine ở người lớn nhiễm HIV được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1: Các thông số dược động học trạng thái ổn định của Stavudine ở người lớn bị nhiễm HIV

Tham số Stavudine 40 mg Trung 
bình BID ± SD (n = 8)

AUC (ng • h / mL)một 2568 ± 454
Ctối đa(ng / mL) 536 ± 146
Cmin(ng / mL) 8 ± 9

mộttừ 0 đến 24 giờ.
AUC = diện tích dưới đường cong trong 24 giờ. Ctối đa= 
nồng độ tối đa trong huyết tương. Cmin= nồng độ đáy 
hoặc nồng độ huyết tương tối thiểu.

Lamivudine:Lamivudine được hấp thu nhanh chóng sau khi uống ở bệnh nhân nhiễm HIV. Sinh khả dụng tuyệt đối ở 12 bệnh nhân người lớn là 86% ± 16% 
(trung bình ± SD) đối với viên nén 150 mg và 87% ± 13% đối với dung dịch uống. Sau khi uống 2 mg / kg x 2 lần / ngày cho 9 người lớn nhiễm HIV, nồng độ 
lamivudine trong huyết thanh cao nhất (Ctối đa) là 1,5 ± 0,5 mcg / mL (trung bình ± SD). Diện tích dưới nồng độ huyết tương so với đường cong thời gian 
(AUC) và Ctối đatăng tương ứng với liều uống trong khoảng từ 0,25 đến 10 mg / kg. Một dạng bào chế nghiên cứu 25 mg của lamivudine được dùng bằng 
đường uống cho 12 bệnh nhân nhiễm HIV không có triệu chứng, hai lần, một lần ở trạng thái nhịn ăn và một lần với thức ăn (1,099 kcal; 75 gam chất béo, 
34 gam protein, 72 gam carbohydrate). Sự hấp thu lamivudine chậm hơn ở trạng thái được cho ăn (Ttối đa: 3,2 ± 1,3 giờ) so với trạng thái nhịn ăn (Ttối đa: 0,9 ± 
0,3 giờ); Ctối đaở trạng thái cho ăn thấp hơn 40% ± 23% (SD trung bình) so với ở trạng thái nhịn ăn. Không có sự khác biệt đáng kể về mức độ phơi nhiễm toàn 
thân (AUC∞) ở trạng thái được cho ăn và lúc đói; do đó, có thể dùng viên nén lamivudin và dung dịch uống cùng với thức ăn hoặc không. Tỷ lệ tích lũy 
lamivudin ở người lớn không có triệu chứng dương tính với HIV có chức năng thận bình thường là 1,50 sau 15 ngày uống 2 mg / kg x 2 lần / ngày.

PHÂN BỔ

Stavudine:Liên kết của stavudine với protein huyết thanh là không đáng kể trong khoảng nồng độ từ 0,01 đến 11,4 µg / mL. Stavudine phân bổ đều giữa 
các tế bào hồng cầu và huyết tương. Khối lượng phân phối được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2: Các thông số dược động học của Stavudine ở người lớn nhiễm HIV: Khả dụng sinh học, sự phân bố và độ thanh thải
NTham số Trung bình ± SD

Sinh khả dụng qua đường uống 
(%) Thể tích phân phối (L)một

Tổng thanh thải cơ thể (mL / phút)một

Độ thanh thải đường uống rõ ràng (mL / phút)b

Độ thanh thải ở thận (mL / phút) Thời 
gian bán thải thải trừ, liều IV (h)một

Nửa đời thải trừ, liều uống (h)b

Hồi phục tiết niệu của stavudine (% liều dùng)a, d

86,4 ± 18,2
46 ± 21
594 ± 164
560 ± 182c

237 ± 98
1,15 ± 0,35
1,6 ± 0,23
42 ± 14

25
44
44
113
39
44
số 8
39

mộtsau truyền IV 1 giờ.
bsau liều uống duy nhất.
cgiả sử khối lượng của vật là 70 kg.
dtrên 12-24 giờ.

Lamivudine:Thể tích phân bố rõ ràng sau khi tiêm lamivudine qua đường tĩnh mạch cho 20 bệnh nhân là 1,3 ± 0,4 L / kg, cho thấy rằng 
lamivudine phân bố vào các khoang mạch thêm. Khối lượng phân phối không phụ thuộc vào liều lượng và không tương quan với trọng lượng cơ 
thể. Liên kết của lamivudine với protein huyết tương của người thấp (<36%). Các nghiên cứu in vitro cho thấy, trong khoảng nồng độ từ 0,1 đến 
100 mcg / mL, lượng lamivudine liên kết với hồng cầu dao động từ 53% đến 57% và không phụ thuộc vào nồng độ.

METABOLISM / LOẠI BỎ

Stavudine:Số phận chuyển hóa của stavudine chưa được làm sáng tỏ ở người. Sự thải trừ qua thận chiếm khoảng 40% tổng độ thanh thải không 
phụ thuộc vào đường dùng thuốc (Bảng 2). Độ thanh thải trung bình của thận gấp khoảng hai lần độ thanh thải creatinin nội sinh trung bình, cho 
thấy sự bài tiết tích cực ở ống thận ngoài quá trình lọc ở cầu thận. 60% lượng thuốc còn lại được đào thải qua con đường nội sinh.
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Lamivudine:Chuyển hóa lamivudine là một con đường thải trừ nhỏ. Ở người, chất chuyển hóa duy nhất được biết đến của lamivudine là chất chuyển hóa trans-
sulfoxide. Trong vòng 12 giờ sau khi uống một liều lamivudine duy nhất ở 6 người lớn nhiễm HIV, 5,2% ± 1,4% (trung bình ± SD) của liều dùng được bài tiết dưới dạng 
chất chuyển hóa trans-sulfoxide trong nước tiểu. Nồng độ huyết thanh của chất chuyển hóa này chưa được xác định.
Phần lớn lamivudine được thải trừ dưới dạng không đổi qua nước tiểu bằng cách bài tiết cation hữu cơ tích cực. Ở 9 đối tượng khỏe mạnh được dùng một liều 
lamivudine 300 mg uống duy nhất, độ thanh thải qua thận là 199,7 ± 56,9 mL / phút (trung bình ± SD). Ở 20 bệnh nhân nhiễm HIV được dùng một liều IV duy nhất, độ 
thanh thải qua thận là 280,4 ± 75,2 mL / phút (trung bình ± SD), chiếm 71% ± 16% (trung bình ± SD) tổng độ thanh thải của lamivudine. Trong hầu hết các nghiên cứu 
đơn liều ở bệnh nhân nhiễm HIV, bệnh nhân nhiễm HBV hoặc đối tượng khỏe mạnh được lấy mẫu huyết thanh trong 24 giờ sau khi dùng thuốc, thời gian bán thải trung 
bình quan sát được (t½) dao động từ 5 đến 7 giờ. Ở bệnh nhân nhiễm HIV, tổng độ thanh thải là 398,5 ± 69,1 mL / phút (trung bình ± SD). Độ thanh thải qua đường uống 
và thời gian bán thải không phụ thuộc vào liều lượng và trọng lượng cơ thể trong khoảng liều uống từ 0,25 đến 10 mg / kg.

Ảnh hưởng của thức ăn đến sự hấp thụ Lamivudine và Stavudine.

Ảnh hưởng của thức ăn lên tốc độ và mức độ hấp thu của viên kết hợp Stavudine và Lamivudine chưa được đánh giá trong một nghiên cứu lâm 
sàng. Do đó, nên uống viên kết hợp Stavudine và Lamivudine trong điều kiện lúc đói.

DƯỢC LỰC HỌC TRONG CÁC DÂN SỐ ĐẶC BIỆT

THỰC HIỆN GIA HẠN:

Không thể điều chỉnh liều của stavudine hoặc lamivudine với sự kết hợp liều cố định này. Do đó, Viên nén Stavudine và 
Lamivudine không được khuyến cáo cho những bệnh nhân có độ thanh thải creatinine< 50 mL. Phút.

SUY GAN
Stavudine:Dược động học của stavudine không bị thay đổi ở 5 bệnh nhân không nhiễm HIV bị suy gan thứ phát sau xơ gan (phân loại Child-Pugh 
B hoặc C) sau khi dùng một liều duy nhất 40 mg.

Lamivudine:Các đặc tính dược động học của lamivudine đã được xác định ở người lớn bị suy chức năng gan. Các thông số dược động học không 
bị thay đổi do suy giảm chức năng gan; do đó, không cần điều chỉnh liều lamivudin cho bệnh nhân suy chức năng gan. Tính an toàn và hiệu quả 
của lamivudine chưa được xác định khi có bệnh gan mất bù.

Thai kỳ:Xem THẬN TRỌNG: Mang thai
Không có sẵn dữ liệu về dược động học của Stavudine và Lamivudine trong thời kỳ mang thai.

Các bà mẹ cho con bú:Xem THẬN TRỌNG: Bà mẹ cho con bú

Stavudine:Không có dữ liệu về dược động học của stavudine ở người cho con bú. Người ta không biết liệu stavudine có bài tiết qua sữa mẹ hay không.

Lamivudine:Các mẫu sữa mẹ lấy từ 20 bà mẹ dùng lamivudine đơn trị liệu (300 mg x 2 lần / ngày) hoặc liệu pháp phối hợp (150 mg lamivudin x 2 
lần / ngày và 300 mg zidovudin x 2 lần / ngày) có nồng độ lamivudin đo được.

Bệnh nhân nhi:
Dược động học của Viên nén Stavudine và Lamivudine chưa được nghiên cứu ở bệnh nhi. Vì đây là sự kết hợp liều cố định không thể điều chỉnh 
cho đối tượng bệnh nhân này, nên không nên dùng Viên nén Stavudine và Lamivudine cho bệnh nhi nặng dưới 60 kg hoặc trẻ dưới 12 tuổi.

Bệnh nhân lão khoa:
Dược động học của Viên nén Stavudine và Lamivudine chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân trên 65 tuổi.

Giới tính
Stavudine và Lamivudine: Không có sự khác biệt giới tính đáng kể về dược động học của lamivudine hoặc stavudine.

Cuộc đua

Stavudine và Lamivudine: Không có sự khác biệt chủng tộc đáng kể về dược động học của lamivudine hoặc stavudine.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Không có nghiên cứu tương tác thuốc nào được thực hiện với Viên nén kết hợp Stavudine và Lamivudine.

Stavudine:Zidovudine ức chế cạnh tranh sự phosphoryl hóa nội bào của stavudine. Do đó, nên tránh sử dụng zidovudine kết hợp với stavudine.

Trong ống nghiệmdữ liệu chỉ ra rằng sự phosphoryl hóa của stavudine bị ức chế ở các nồng độ tương ứng bởi doxorubicin và ribavirin.

Stavudine không ức chế các đồng dạng cytochrome P450 chính CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 và CYP3A4; do đó, ít có khả năng xảy ra các 
tương tác thuốc đáng kể về mặt lâm sàng với các thuốc được chuyển hóa qua các con đường này.

Bởi vì stavudine không liên kết với protein, nó được cho là sẽ không ảnh hưởng đến dược động học của các thuốc liên kết với protein.
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Bảng 3 và 4 tóm tắt các tác động lên AUC và Ctối đa, với khoảng tin cậy (CI) 95% khi có sẵn, sau khi dùng đồng thời stavudine với didanosine, 
lamivudine và nelfinavir. Không có tương tác dược động học có ý nghĩa lâm sàng nào được quan sát thấy.

Bảng 3: Kết quả của các nghiên cứu về tương tác thuốc với stavudine: Ảnh hưởng của thuốc dùng chung đối với
Stavudine PlasmaAUC và Ctối đaGiá trị

Thuốc Liều dùng Stavudine Nmột AUC của Stavudine (95%
CI)

Ctối đacủa Stavudine
(KTC 95%)

Didanosine, 100mg
q12h trong 4 ngày

40mg q12h cho 4
ngày

10 ↔ ↑ 17%

Lamivudine, 150mg
liều duy nhất

40mg liều duy nhất 18 ↔
(92,7-00,6%)

↑ 12% (100,3-126,1%)

Nelfinavir, 750mg q8h
trong 56 ngày

30-40mg q12 giờ cho
56 ngày

số 8 ↔ ↔

↑ biểu thị sự gia tăng.

↔ cho biết không có thay đổi, hoặcnghĩa là tăng hoặc giảm <10%.

mộtBệnh nhân nhiễm HIV.

Bảng 4: Kết quả Nghiên cứu Tương tác Thuốc với Stavudine: Ảnh hưởng của Stavudine trên Co-
quản lý thuốc huyết tươngAUC và Ctối đaGiá trị

Thuốc Liều dùng Stavudine Nmột AUC của Co-
quản lý

Thuốc (KTC 95%)

Ctối đacủa Co-
thuốc được quản lý

(KTC 95%)

Didanosine, 100mg q12 giờ cho
4 ngày

40mg q12h trong 4 ngày 10 ↔ ↔

Lamivudine, 150mg Độc thân
liều lượng

40mg liều duy nhất 18 ↔
(90,5-107,6%)

↔
(87,1-110,6%)

Nelfinavir, 750mg q8h cho 56
ngày

30-40mg q12h trong 56 ngày số 8 ↔ ↔

↔ cho biết không có thay đổi, hoặcnghĩa là tăng hoặc giảm <10%.

mộtBệnh nhân nhiễm HIV.

Lamivudine:Không có thay đổi đáng kể nào về mặt lâm sàng về dược động học của lamivudine hoặc zidovudine được ghi nhận ở 12 bệnh nhân người lớn 
nhiễm HIV không có triệu chứng được dùng một liều zidovudine (200 mg) kết hợp với nhiều liều lamivudine (300 mg mỗi 12 giờ).

Lamivudine và trimethoprim / sulfamethoxazole (TMP / SMX) được dùng đồng thời cho 14 bệnh nhân dương tính với HIV trong một nghiên cứu 
chéo đơn trung tâm, nhãn mở, ngẫu nhiên. Mỗi bệnh nhân được điều trị với một liều duy nhất 300 mg lamivudine và TMP 160 mg / SMX 800 mg 
mỗi ngày một lần trong 5 ngày với việc dùng đồng thời lamivudine 300 mg với liều thứ năm theo thiết kế chéo. Sử dụng đồng thời TMP / SMX với 
lamivudine làm tăng 43% ± 23% (trung bình ± SD) trong AUC của lamivudine, giảm 29% ± 13% độ thanh thải qua đường uống của lamivudine và 
giảm 30% ± 36% thanh thải qua thận bằng lamivudine. Các đặc tính dược động học của TMP và SMX không bị thay đổi khi dùng chung với 
lamivudine. Lamivudine và zalcitabine có thể ức chế sự phosphoryl hóa nội bào của nhau. Vì vậy, không khuyến cáo sử dụng lamivudine kết hợp 
với zalcitabine. Không có tương tác dược động học đáng kể giữa lamivudine và interferon alfa trong một nghiên cứu trên 19 đối tượng nam giới 
khỏe mạnh.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG
Viên nén Stavudine và Lamivudine kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác được chỉ định để điều trị nhiễm HIV-1 ở bệnh nhân nặng ≥60kg và 
từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng viên nén kết hợp liều cố định stavudine và lamivudine ở những bệnh nhân mẫn cảm có ý nghĩa lâm sàng với bất kỳ thành 
phần nào có trong viên nén.

Strides Arcolab Limited 2007



CẢNH BÁO
Viên nén Stavudine và Lamivudinekhông nên dùng đồng thời với các chế phẩm có chứa một trong hai loại thuốc. Thông tin kê đơn đầy đủ cho 
tất cả các thuốc đang được xem xét sử dụng với Viên nén Stavudine và Lamivudine nên được tham khảo trước khi bắt đầu điều trị phối hợp 
Stavudine và Lamivudine Tablets.

Stavudine và Lamivudine:

Nhiễm toan lactic / Gan to nặng kèm theo nhiễm mỡ:
Nhiễm toan lactic và gan to nặng kèm theo nhiễm mỡ, kể cả các trường hợp tử vong, đã được báo cáo khi sử dụng các chất tương tự nucleoside 
một mình hoặc kết hợp, bao gồm stavudine và các thuốc kháng retrovirus khác. Mặc dù tỷ lệ tương đối của nhiễm toan lactic chưa được đánh giá 
trong các thử nghiệm tiền cứu có kiểm soát tốt, các nghiên cứu thuần tập theo chiều dọc và hồi cứu cho thấy rằng biến cố không thường xuyên 
này có thể liên quan nhiều hơn đến các phối hợp thuốc kháng retrovirus có chứa stavudine. Giới tính nữ, béo phì và phơi nhiễm nucleoside kéo 
dài có thể là các yếu tố nguy cơ. Nhiễm acid lactic gây tử vong đã được báo cáo ở những phụ nữ có thai dùng phối hợp stavudine và didanosine 
với các thuốc kháng retrovirus khác.

Cần đặc biệt thận trọng khi dùng stavudine cho bất kỳ bệnh nhân nào có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh gan đã biết; tuy nhiên, các trường hợp nhiễm toan 
lactic cũng đã được báo cáo ở những bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ nào. Mệt mỏi toàn thân, các triệu chứng tiêu hóa (buồn nôn, nôn, đau bụng và 
giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân); các triệu chứng hô hấp (thở nhanh và khó thở); hoặc các triệu chứng thần kinh có thể là dấu hiệu của sự phát 
triển hội chứng nhiễm toan lactic.

Điều trị bằng stavudine nên được đình chỉ ở bất kỳ bệnh nhân nào phát hiện các phát hiện lâm sàng hoặc xét nghiệm gợi ý có triệu chứng tăng 
lactat huyết, nhiễm axit lactic hoặc nhiễm độc gan rõ rệt (có thể bao gồm gan to và nhiễm mỡ ngay cả khi không tăng rõ rệt transaminase).

Sử dụng với các chế độ dựa trên Interferon và Ribavirin
Các nghiên cứu in vitro cho thấy ribavirin có thể làm giảm quá trình phosphoryl hóa của các chất tương tự nucleoside pyrimidine như stavudine. 
Mặc dù không có bằng chứng về tương tác dược động học hoặc dược lực học (ví dụ, mất khả năng ức chế virus HIV / HCV) khi ribavirin được dùng 
đồng thời với stavudine ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV / HCV, đã xảy ra mất bù ở gan (một số trường hợp tử vong) ở HIV / HCV. bệnh nhân đồng 
nhiễm đang được điều trị phối hợp thuốc kháng vi rút HIV với interferon và ribavirin. Bệnh nhân dùng interferon có hoặc không có ribavirin và 
stavudine nên được theo dõi chặt chẽ về độc tính liên quan đến điều trị, đặc biệt là tình trạng mất bù ở gan. Việc ngừng sử dụng stavudine nên 
được coi là thích hợp về mặt y tế. Giảm liều hoặc ngừng sử dụng interferon, ribavirin,

Stavudine
Các triệu chứng thần kinh:
Tình trạng yếu vận động được báo cáo hiếm khi xảy ra ở những bệnh nhân điều trị phối hợp thuốc kháng retrovirus bao gồm cả stavudine. Hầu hết các 
trường hợp này xảy ra trong tình trạng nhiễm toan lactic. Sự tiến triển của tình trạng yếu vận động có thể bắt chước biểu hiện lâm sàng của hội chứng 
Guillain-Barre (bao gồm cả suy hô hấp). Các triệu chứng có thể tiếp tục hoặc xấu đi sau khi ngừng điều trị.

Bệnh thần kinh ngoại biên, biểu hiện bằng tê, ngứa ran, hoặc đau ở bàn tay hoặc bàn chân, đã được báo cáo ở những bệnh nhân đang điều trị bằng 
stavudine. Bệnh thần kinh ngoại biên xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân mắc bệnh HIV tiến triển, có tiền sử bệnh thần kinh hoặc điều trị đồng 
thời bằng thuốc gây độc thần kinh, bao gồm didanosine (xem TÁC DỤNG PHỤ).

Suy gan và độc tính:Tính an toàn và hiệu quả của stavudine chưa được xác định ở bệnh nhân nhiễm HIV có bệnh gan tiềm ẩn nghiêm trọng. 
Trong khi điều trị ARV kết hợp, những bệnh nhân có rối loạn chức năng gan từ trước, bao gồm cả viêm gan mãn tính hoạt động, có tần suất gia 
tăng các bất thường chức năng gan, bao gồm các biến cố gan nặng và có khả năng gây tử vong, và cần được theo dõi theo thực hành tiêu chuẩn. 
Nếu có bằng chứng về việc bệnh gan xấu đi ở những bệnh nhân này, phải xem xét việc ngừng hoặc ngừng điều trị.

Tăng nguy cơ nhiễm độc gan có thể xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị bằng stavudine kết hợp với didanosine và hydroxyurea so với khi chỉ 
dùng stavudine. Tử vong do nhiễm độc gan đã xảy ra ở những bệnh nhân dùng phối hợp thuốc này. Bệnh nhân được điều trị bằng sự kết hợp 
này cần được theo dõi chặt chẽ về các dấu hiệu nhiễm độc gan.

Viêm tụy:

Viêm tụy gây tử vong và không do béo đã xảy ra trong quá trình điều trị khi stavudine là một phần của phác đồ kết hợp bao gồm didanosine, có 
hoặc không có hydroxyurea, ở cả bệnh nhân chưa từng điều trị và đã từng điều trị, bất kể mức độ ức chế miễn dịch. Nên ngừng kết hợp 
stavudine và didanosine (có hoặc không có hydroxyurea) và bất kỳ tác nhân nào khác gây độc cho tuyến tụy ở những bệnh nhân nghi ngờ viêm 
tụy. Việc bổ sung stavudine sau khi được chẩn đoán xác định là viêm tụy nên được thực hiện đặc biệt thận trọng và theo dõi bệnh nhân chặt chẽ. 
Phác đồ mới không được chứa didanosine và hydroxyurea.

Lamivudine
Sau điều trị Các đợt cấp của viêm gan:Trong các thử nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân không nhiễm HIV được điều trị bằng lamivudine cho bệnh viêm gan B 
mãn tính, bằng chứng lâm sàng và xét nghiệm về các đợt cấp của viêm gan đã xuất hiện sau khi ngừng lamivudine. Những đợt cấp này được phát hiện chủ 
yếu do tăng alanin transaminase (ALT) trong huyết thanh cùng với sự tái xuất hiện của DNA của virus viêm gan B (HBV). Mặc dù hầu hết các sự kiện dường 
như là tự giới hạn, nhưng tử vong đã được báo cáo trong một số trường hợp. Các sự kiện tương tự đã được báo cáo từ kinh nghiệm sau khi tiếp thị sau khi 
thay đổi từ phác đồ điều trị HIV chứa lamivudine sang chế độ điều trị không chứa lamivudine ở bệnh nhân nhiễm cả HIV và HBV. Mối quan hệ nhân quả của 
việc ngừng điều trị bằng lamivudine vẫn chưa được biết rõ. Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ với cả theo dõi lâm sàng và xét nghiệm trong ít nhất vài 
tháng sau khi ngừng điều trị. Không có đủ bằng chứng để xác định liệu việc bắt đầu lại lamivudine có làm thay đổi quá trình đợt cấp của bệnh viêm gan sau 
điều trị hay không.

Viêm tụy
Ở những bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc với thuốc kháng retrovirus trước đó, tiền sử viêm tụy, hoặc yếu tố nguy cơ đáng kể khác của sự phát triển 
của viêm tụy, nên sử dụng lamivudine một cách thận trọng. Nên ngừng điều trị bằng lamivudine ngay lập tức nếu xảy ra các dấu hiệu, triệu 
chứng lâm sàng hoặc các bất thường xét nghiệm gợi ý viêm tụy. (xem PHẢN ỨNG CÓ LỢI).
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Sự khác biệt quan trọng giữa các sản phẩm có chứa Lamivudine:
Viên nén Lamivudine và Stavudine có chứa cùng một thành phần hoạt chất (lamivudine) với liều lượng cao hơn so với liều lượng có trong Viên nén EPIVIR-
HBV và Dung dịch uống. EPIVIR-HBV được phát triển cho những bệnh nhân bị viêm gan B. Lamivudine mãn tính không nên dùng Viên nén Lamivudine và 
Stavudine đồng thời với EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM hoặc TRIZIVIR®.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Stavudine và Lamivudine

Hội chứng phục hồi miễn dịch:Hội chứng phục hồi miễn dịch đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp kháng retrovirus kết hợp, 
bao gồm cả stavudine. Trong giai đoạn đầu của điều trị kháng retrovirus kết hợp, những bệnh nhân có đáp ứng hệ thống miễn dịch có thể phát triển phản 
ứng viêm đối với các bệnh nhiễm trùng cơ hội còn sót lại hoặc chậm chạp (chẳng hạn như nhiễm Mycobacterium avium, cytomegalovirus, Pneumocystis 
jirovecipneumonia (PCP), hoặc bệnh lao), có thể cần đánh giá thêm và sự đối xử.

Phân phối lại chất béo:Phì đại mỡ (bướu trâu), gầy mòn ngoại vi, gầy còm trên khuôn mặt, phì đại vú, và “xuất hiện mụn thịt” đã được quan sát 
thấy ở những bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc kháng vi-rút. Cơ chế và hậu quả lâu dài của những sự kiện này hiện vẫn chưa được biết rõ. Mối 
quan hệ nhân quả chưa được thiết lập.

Bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận:Viên nén Stavudine và Lamivudine không được khuyến cáo cho bệnh nhân có CrCL ≤ 50 mL / phút hoặc cho bệnh nhân chạy 
thận nhân tạo.

Nếu cần điều chỉnh liều, không nên dùng Viên nén Stavudine và Lamivudine vì viên nén này chứa sự kết hợp liều cố định của 
lamivudine và stavudine.

Lamivudine:

Bệnh nhân đồng nhiễm HIV và vi rút viêm gan B:
Tính an toàn và hiệu quả của lamivudine chưa được thiết lập để điều trị viêm gan B mãn tính ở bệnh nhân nhiễm đồng thời HIV và HBV. Ở những bệnh 
nhân không nhiễm HIV được điều trị bằng lamivudine đối với bệnh viêm gan B mãn tính, đã phát hiện thấy sự xuất hiện của HBV kháng lamivudine và có 
liên quan đến việc giảm đáp ứng điều trị (xem tờ hướng dẫn gói EPIVIR-HBV để biết thêm thông tin).

Sự xuất hiện của các biến thể vi rút viêm gan B liên quan đến việc đề kháng với lamivudine cũng đã được báo cáo ở những bệnh nhân nhiễm HIV 
đã điều trị bằng phác đồ kháng vi rút có chứa lamivudine trong trường hợp đồng thời nhiễm vi rút viêm gan B. Các đợt cấp sau điều trị của bệnh 
viêm gan cũng đã được báo cáo (xem CẢNH BÁO).

THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

Viên nén Stavudine và Lamivudine:
Viên nén Stavudine và Lamivudine chỉ dùng để uống.
Bệnh nhân nên được thông báo về tầm quan trọng của việc dùng Viên nén Stavudine và Lamivudine theo lịch trình dùng thuốc thường xuyên và tránh bỏ sót liều.

Bệnh nhân nên được khuyên dùng Stavudine và Lamivudine Tablets trong điều kiện lúc đói.

Bệnh nhân nên được thông báo rằng Viên nén Stavudine và Lamivudine không phải là phương pháp điều trị nhiễm HIV-1 và họ có thể tiếp tục mắc các bệnh 
liên quan đến nhiễm HIV-1, bao gồm cả các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Họ nên được thông báo rằng liệu pháp kết hợp này đã không được chứng minh là làm 
giảm nguy cơ lây truyền HIV-1 cho người khác qua quan hệ tình dục hoặc ô nhiễm máu.

Bệnh nhân nên được tư vấn dưới sự chăm sóc của bác sĩ khi sử dụng Stavudine và Lamivudine Tablets.

Bệnh nhân nên được thông báo rằng sự phân bố lại hoặc tích tụ mỡ trong cơ thể có thể xảy ra ở những bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc kháng vi-rút và nguyên nhân cũng 
như ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của những tình trạng này hiện chưa được biết rõ.

Bệnh nhân nên được thông báo để dùng Stavudine và Lamivudine Tablets mỗi ngày theo quy định. Bệnh nhân không nên thay đổi liều lượng khi chưa hỏi ý 
kiến   bác sĩ. Nếu bỏ lỡ một liều, bệnh nhân nên dùng liều tiếp theo càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu bỏ qua một liều, bệnh nhân không được tăng gấp đôi 
liều tiếp theo. Bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ của họ về việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác.

Stavudine:Bệnh nhân cần được thông báo về tầm quan trọng của việc nhận biết sớm các triệu chứng của hội chứng tăng acid lactic máu hoặc 
hội chứng nhiễm acid lactic, bao gồm sụt cân không rõ nguyên nhân, khó chịu ở bụng, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, khó thở và yếu vận động. Những 
bệnh nhân có các triệu chứng này nên đi khám ngay lập tức. Có thể phải ngừng điều trị.

Những người chăm sóc trẻ nhỏ đang điều trị bằng stavudine nên được hướng dẫn về cách phát hiện và báo cáo bệnh thần kinh ngoại biên.

Bệnh nhân nên được thông báo rằng một độc tính quan trọng của stavudine là bệnh lý thần kinh ngoại vi. Bệnh nhân cần lưu ý rằng bệnh lý thần kinh 
ngoại biên biểu hiện bằng cảm giác tê, ngứa ran hoặc đau ở bàn tay hoặc bàn chân, và những triệu chứng này cần được thông báo cho bác sĩ của họ. Bệnh 
nhân nên được tư vấn rằng bệnh thần kinh ngoại vi xảy ra với tần suất cao nhất ở những bệnh nhân mắc bệnh HIV tiến triển hoặc tiền sử bệnh thần kinh 
ngoại vi, và có thể phải ngừng stavudine nếu độc tính phát triển.

Bệnh nhân nên được thông báo rằng khi stavudine được sử dụng kết hợp với các thuốc khác có độc tính tương tự, tỷ lệ các tác dụng ngoại ý có thể cao hơn 
so với khi chỉ sử dụng stavudine. Tăng nguy cơ viêm tụy, có thể gây tử vong, có thể xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị bằng sự kết hợp của stavudine 
và didanosine, có hoặc không có hydroxyurea. Bệnh nhân được điều trị bằng sự kết hợp này nên được theo dõi chặt chẽ về
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các triệu chứng của viêm tụy. Tăng nguy cơ nhiễm độc gan, có thể gây tử vong, có thể xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị bằng stavudine 
kết hợp với didanosine và hydroxyurea. Nên tránh sự kết hợp này.

Bệnh nhân nên được thông báo rằng stavudine không phải là cách chữa khỏi nhiễm HIV và họ có thể tiếp tục mắc các bệnh liên quan đến nhiễm HIV, bao 
gồm cả các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Nên khuyến cáo bệnh nhân duy trì sự chăm sóc của bác sĩ khi sử dụng stavudine. Họ nên được thông báo rằng liệu 
pháp stavudine đã không được chứng minh là làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác qua quan hệ tình dục hoặc ô nhiễm máu. Bệnh nhân nên 
được thông báo rằng tác dụng lâu dài của stavudine chưa được biết rõ tại thời điểm này.
Bệnh nhân nên được thông báo rằng sự phân bố lại hoặc tích tụ mỡ trong cơ thể có thể xảy ra ở những bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc kháng vi-rút và nguyên nhân cũng như 
những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của những tình trạng này hiện chưa được biết rõ.
Bệnh nhân nên được thông báo về tầm quan trọng của việc tuân thủ bất kỳ chế độ điều trị ARV nào, kể cả những chế độ có chứa stavudine.

Lamivudine:
Bệnh nhân nên được khuyến cáo rằng Viên nén Stavudine và Lamivudine có chứa cùng một thành phần hoạt chất (lamivudine) với liều lượng cao hơn như 
viên nén EPIVIR-HBV và dung dịch uống. Nếu quyết định đưa lamivudine vào phác đồ điều trị HIV của một bệnh nhân nhiễm HIV và HBV đồng thời, nên sử 
dụng công thức và liều lượng của lamivudine trong Viên nén Stavudine và Lamivudine (không phải EPIVIR-HBV).

Những bệnh nhân đồng nhiễm HIV và HBV nên được thông báo rằng tình trạng xấu đi của bệnh gan đã xảy ra trong một số trường hợp khi ngừng điều trị 
bằng lamivudine. Bệnh nhân nên thảo luận với bác sĩ về bất kỳ thay đổi nào trong chế độ điều trị. Bệnh nhân nên được thông báo rằng tác dụng lâu dài của 
lamivudine chưa được biết rõ tại thời điểm này.

Cha mẹ hoặc người giám hộ nên được khuyên theo dõi bệnh nhi về các dấu hiệu và triệu chứng của viêm tụy.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Stavudine
sự phosphoryl hóa stavudine. Do đó, nên tránh sử dụng zidovudine kết hợp với stavudine.
Dữ liệu in vitro chỉ ra rằng quá trình phosphoryl hóa stavudine cũng bị ức chế ở các nồng độ tương ứng bởi doxorubicin và ribavirin. Ý nghĩa lâm 
sàng của những tương tác in vitro này chưa được biết rõ; do đó, nên thận trọng khi sử dụng đồng thời stavudine với một trong hai loại thuốc này. 
(Xem CẢNH BÁO.)

Xem DƯỢC LÂM SÀNG: TƯƠNG TÁC THUỐC)Zidovudine có thể ức chế cạnh tranh nội bào

Lamivudine:Lamivudine được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu bằng cách bài tiết cation hữu cơ tích cực. Cần xem xét khả năng tương tác với các 
thuốc khác dùng đồng thời, đặc biệt khi đường thải trừ chính của chúng là bài tiết tích cực ở thận qua hệ thống vận chuyển cation hữu cơ (ví dụ, 
trimethoprim).
TMP 160 mg / SMX 800 mg ngày một lần đã được chứng minh là làm tăng 43% phơi nhiễm lamivudine (AUC) (xem DƯỢC LÂM SÀNG). Không nên thay đổi 
liều lượng của một trong hai loại thuốc. Không có thông tin về ảnh hưởng trên dược động học của lamivudine của liều cao hơn của TMP / SMX, chẳng hạn 
như những liều được sử dụng để điều trị viêm phổi do Pneumocystis carinii. Không có dữ liệu nào về tương tác với các thuốc khác có cơ chế thanh thải qua 
thận tương tự như của lamivudine.
Lamivudine và zalcitabine có thể ức chế sự phosphoryl hóa nội bào của nhau. Do đó, không khuyến cáo sử dụng lamivudine kết hợp với 
zalcitabine.

SINH THÁI CÂN BẰNG, DIỆT MỐI, CẢI TẠO PHÂN BÓN
Stavudine:Trong các nghiên cứu về khả năng gây ung thư kéo dài 2 năm ở chuột nhắt và chuột cống, stavudine không gây ung thư ở liều lượng tạo ra phơi 
nhiễm (AUC) lần lượt là 39 và 168 lần so với mức phơi nhiễm ở người ở liều khuyến cáo. Các khối u gan lành tính và ác tính ở chuột nhắt và chuột cống và 
khối u bàng quang ác tính ở chuột đực xảy ra ở mức phơi nhiễm 250 (chuột nhắt) và 732 (chuột cống) lần phơi nhiễm ở người ở liều khuyến cáo lâm sàng.

Stavudine không gây đột biến trong đột biến ngược Ames, E. coli, hoặc các xét nghiệm đột biến gen chuyển tiếp tế bào động vật có vú CHO / HGPRT, có và 
không có hoạt hóa chuyển hóa. Stavudine cho kết quả dương tính trong thử nghiệm hình thành tế bào lympho người in vitro và thử nghiệm nguyên bào sợi 
ở chuột, và trong thử nghiệm vi nhân trên chuột in vivo. Trong các thử nghiệm in vitro, stavudine làm tăng tần số sai lệch nhiễm sắc thể trong tế bào 
lympho người (nồng độ từ 25 đến 250 µg / mL, không có hoạt hóa trao đổi chất) và tăng tần số của các ổ biến đổi trong tế bào nguyên bào sợi của chuột 
(nồng độ từ 25 đến 2500 µg / mL , có và không có hoạt hóa trao đổi chất). Trong thử nghiệm vi nhân in vivo, stavudine đã gây clastogenic trong tế bào tủy 
xương sau khi dùng stavudine đường uống cho chuột với liều lượng từ 600 đến 2000 mg / kg / ngày trong 3 ngày.
Không có bằng chứng về khả năng sinh sản bị suy giảm ở chuột bị phơi nhiễm (dựa trên Ctối đa) lên đến 216 lần quan sát được sau khi dùng liều 1 mg / kg / 
ngày.

Lamivudine:Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư dài hạn với lamivudine trên chuột nhắt và chuột cống cho thấy không có bằng chứng về 
khả năng gây ung thư khi phơi nhiễm lên đến 10 lần (chuột nhắt) và 58 lần (chuột cống) so với những gì quan sát thấy ở người ở liều điều trị 
khuyến cáo đối với nhiễm HIV. Lamivudine không hoạt động trong màn hình gây đột biến vi sinh vật hoặc thử nghiệm biến đổi tế bào in vitro, 
nhưng cho thấy hoạt tính gây đột biến in vitro yếu trong một thử nghiệm di truyền tế bào sử dụng tế bào lympho người được nuôi cấy và trong 
thử nghiệm ung thư hạch ở chuột. Tuy nhiên, lamivudine không cho thấy bằng chứng về hoạt tính gây độc gen in vivo ở chuột ở liều uống lên 
đến 2.000 mg / kg, tạo ra nồng độ trong huyết tương gấp 35 đến 45 lần ở người ở liều khuyến cáo để lây nhiễm HIV. Trong một nghiên cứu về 
hiệu suất sinh sản, lamivudine dùng cho chuột với liều lên đến 4.000 mg / kg / ngày, tạo ra nồng độ trong huyết tương gấp 47 đến 70 lần so với ở 
người,

THAI KỲ
Mang thai loại C

Stavudine và Lamivudine đều được xếp vào nhóm C. Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát trên phụ nữ mang thai. Viên nén Stavudine và 
Lamivudine chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích mang lại nhiều hơn nguy cơ có thể xảy ra.

Stavudine:Các nghiên cứu về khả năng sinh sản đã được thực hiện trên chuột và thỏ có phơi nhiễm (dựa trên Ctối đa) lên đến 399 lần và 183 lần tương ứng với liều lượng 
1 mg / kg / ngày trên lâm sàng và không cho thấy bằng chứng về khả năng gây quái thai. Tỷ lệ ở những bào thai có biến thể xương phổ biến, xương ức chưa được xác 
định hoặc chưa hoàn thiện, đã tăng lên ở chuột khi tiếp xúc với con người 399 lần, trong khi không có ảnh hưởng nào được quan sát thấy ở 216 lần tiếp xúc với con 
người. Một sự mất mát nhẹ sau khi cấy ghép được ghi nhận ở 216 lần so với sự tiếp xúc của con người và không có ảnh hưởng được ghi nhận ở khoảng 135 lần so với 
sự tiếp xúc của con người. Sự gia tăng tỷ lệ tử vong sơ sinh ở chuột sớm (sơ sinh đến 4 ngày tuổi) xảy ra ở mức 399 lần so với mức phơi nhiễm của con người, trong khi 
tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh không bị ảnh hưởng ở mức xấp xỉ 135 lần so với mức phơi nhiễm của con người. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy stavudine được 
chuyển đến thai nhi qua nhau thai. Nồng độ trong mô của thai nhi gần bằng một nửa nồng độ trong huyết tương của mẹ. Các nghiên cứu về sinh sản của động vật 
không phải lúc nào cũng dự đoán được phản ứng của con người.
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Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát về stavudine ở phụ nữ có thai. Chỉ nên dùng stavudine trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích mang lại 
cao hơn nguy cơ có thể xảy ra.

Nhiễm acid lactic gây tử vong đã được báo cáo ở những phụ nữ có thai dùng phối hợp stavudine và didanosine với các thuốc kháng retrovirus 
khác. Không rõ nếu mang thai làm tăng nguy cơ nhiễm axit lactic / hội chứng nhiễm mỡ gan được báo cáo ở những người không mang thai dùng 
các chất tương tự nucleoside (xem CẢNH BÁO: Nhiễm axit lactic / Gan to nặng có nhiễm mỡ). Sự kết hợp giữa stavudine và didanosine nên được 
sử dụng thận trọng trong thời kỳ mang thai và chỉ được khuyến cáo nếu lợi ích rõ ràng cao hơn nguy cơ tiềm ẩn. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe chăm sóc phụ nữ mang thai nhiễm HIV dùng stavudine nên cảnh giác để chẩn đoán sớm hội chứng nhiễm axit lactic / nhiễm mỡ 
gan.

Lamivudine:Các nghiên cứu về khả năng sinh sản đã được thực hiện trên chuột và thỏ với liều dùng đường uống lên đến 4.000 mg / kg / ngày và 
1.000 mg / kg / ngày, tương ứng, tạo ra nồng độ trong huyết tương lên đến xấp xỉ 35 lần so với liều dùng cho người lớn HIV. Không quan sát thấy 
bằng chứng gây quái thai do lamivudine. Bằng chứng về khả năng chết phôi sớm đã được thấy ở thỏ ở mức phơi nhiễm tương tự như ở người, 
nhưng không có dấu hiệu nào về tác dụng này ở chuột ở mức phơi nhiễm lên đến 35 lần ở người. Các nghiên cứu trên chuột và thỏ mang thai cho 
thấy lamivudine được truyền sang thai nhi qua nhau thai.

Trong 2 nghiên cứu lâm sàng được thực hiện ở Nam Phi, các phép đo dược động học được thực hiện trên các mẫu từ những phụ nữ mang thai 
nhận lamivudine bắt đầu từ Tuần 38 của thai kỳ (10 phụ nữ nhận 150 mg hai lần mỗi ngày kết hợp với zidovudine và 10 phụ nữ nhận lamivudine 
300 mg hai lần mỗi ngày không thuốc kháng retrovirus khác) hoặc bắt đầu từ Tuần 36 của thai kỳ (16 phụ nữ được dùng lamivudine 150 mg x 2 
lần / ngày kết hợp với zidovudine). Những nghiên cứu này không được thiết kế hoặc cung cấp để cung cấp thông tin về hiệu quả. Dược động học 
của lamivudine ở phụ nữ có thai tương tự như dược động học thu được sau khi sinh và ở người lớn không mang thai. Nồng độ lamivudine nhìn 
chung tương tự nhau trong các mẫu huyết thanh của mẹ, trẻ sơ sinh và dây rốn. Trong một nhóm nhỏ các đối tượng lấy mẫu nước ối sau khi vỡ 
ối tự nhiên, nồng độ lamivudine trong nước ối dao động từ 1,2 đến 2,5 mcg / mL (150 mg hai lần mỗi ngày) và 2,1 đến 5,2 mcg / mL (300 mg hai 
lần mỗi ngày) và thường lớn hơn 2 lần nồng độ huyết thanh của mẹ. Xem phần TÁC DỤNG PHỤ để biết thông tin giới hạn về an toàn trong giai 
đoạn cuối thai kỳ có sẵn từ các nghiên cứu này. Lamivudine chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích tiềm ẩn nhiều hơn nguy cơ

CÁC BÀ MẸ CHO CON BÚ
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo các bà mẹ nhiễm HIV không cho trẻ bú sữa mẹ để tránh nguy cơ lây truyền 
HIV sau sinh. Do cả khả năng lây truyền HIV và khả năng xảy ra các phản ứng có hại nghiêm trọng ở trẻ bú mẹ, nên hướng dẫn các bà 
mẹ không cho con bú nếu họ đang dùng Viên nén Stavudine và Lamivudine.

Stavudine:Các nghiên cứu trên chuột đang cho con bú đã chứng minh rằng stavudine được bài tiết qua sữa. Mặc dù người ta chưa biết liệu stavudine có được bài tiết 
vào sữa mẹ hay không, nhưng vẫn có khả năng xảy ra các tác dụng phụ do stavudine ở trẻ bú mẹ.

Lamivudine:Một nghiên cứu trên chuột đang cho con bú được sử dụng 45 mg / kg lamivudine cho thấy nồng độ lamivudine trong sữa lớn hơn một chút so 
với nồng độ lamivudine trong huyết tương. Lamivudine cũng được bài tiết qua sữa mẹ. Các mẫu sữa mẹ lấy từ 20 bà mẹ dùng lamivudine đơn trị liệu (300 
mg x 2 lần / ngày) hoặc liệu pháp phối hợp (150 mg lamivudin x 2 lần / ngày và 300 mg zidovudin x 2 lần / ngày) có nồng độ lamivudin đo được.

SỬ DỤNG PEDIATRIC
Dược động học của Viên nén Stavudine và Lamivudine chưa được nghiên cứu ở bệnh nhi. Vì đây là sự kết hợp liều cố định không thể điều chỉnh 
cho đối tượng bệnh nhân này, nên không nên dùng Viên nén Stavudine và Lamivudine cho bệnh nhi nặng dưới 60 kg hoặc trẻ dưới 12 tuổi.

SỬ DỤNG GERIATRIC:
Các nghiên cứu lâm sàng về Stavudine và Lamivudine không bao gồm đủ số lượng bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên để xác định xem họ có phản ứng 
khác với những bệnh nhân trẻ hơn hay không. Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi nên thận trọng, phản ánh tần suất suy giảm 
chức năng gan, thận hoặc tim, và bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác. Vì Stavudine và Lamivudine Tablets là sự kết hợp liều cố định, 
không nên chỉ định nó cho những bệnh nhân cần giảm liều hoặc suy thận với CrCL <50 mL / phút.

Stavudine
Vì bệnh nhân cao tuổi có nhiều khả năng bị suy giảm chức năng thận, nên việc theo dõi chức năng thận có thể hữu ích.

Trong Chương trình tiếp cận mở rộng đơn trị liệu cho bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn nặng, bệnh thần kinh ngoại vi hoặc các triệu chứng bệnh thần kinh 
ngoại biên đã được quan sát thấy ở 15/40 (38%) bệnh nhân cao tuổi dùng 40 mg hai lần mỗi ngày và 8/51 (16%) bệnh nhân cao tuổi dùng 20 mg hai lần 
hằng ngày. Trong số khoảng 12.000 bệnh nhân tham gia Chương trình Tiếp cận Mở rộng, bệnh thần kinh ngoại biên hoặc các triệu chứng bệnh thần kinh 
ngoại biên phát triển ở 30% bệnh nhân dùng 40 mg hai lần mỗi ngày và 25% bệnh nhân dùng 20 mg hai lần mỗi ngày. Bệnh nhân cao tuổi cần được theo 
dõi chặt chẽ các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thần kinh ngoại biên.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC
Các tác dụng phụ được báo cáo với Stavudine và Lamivudine có thể xảy ra khi sử dụng Stavudine và Lamivudine Tablets. Các tác dụng ngoại ý được 
báo cáo với Stavudine và Lamivudine được trình bày dưới đây.

Stavudine:
Nhiễm acid lactic gây tử vong đã xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị bằng stavudine kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác. Bệnh nhân nghi ngờ 
nhiễm acid lactic nên tạm ngừng điều trị bằng stavudine. Việc ngừng stavudien vĩnh viễn nên được xem xét đối với những bệnh nhân đã xác nhận nhiễm 
toan lactic.

Điều trị bằng stavudine hiếm khi liên quan đến yếu vận động, chủ yếu xảy ra khi nhiễm toan lactic. Nếu yếu động cơ
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phát triển, stavudine nên được ngừng.

Liệu pháp stavudine cũng có liên quan đến bệnh lý thần kinh cảm giác ngoại vi, có thể nặng, liên quan đến liều lượng và xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân 
đang được điều trị bằng liệu pháp thuốc gây độc thần kinh, bao gồm didanosine, ở những bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn nặng hoặc ở những bệnh nhân đã từng trải 
qua Bệnh lý thần kinh ngoại biên.

Bệnh nhân cần được theo dõi sự phát triển của bệnh lý thần kinh, thường biểu hiện bằng tê, ngứa ran, hoặc đau ở bàn chân hoặc bàn tay. Bệnh 
thần kinh ngoại vi liên quan đến stavudine có thể khỏi nếu liệu pháp điều trị được rút lại kịp thời. Trong một số trường hợp, các triệu chứng có 
thể tạm thời xấu đi sau khi ngừng điều trị. Nếu các triệu chứng biến mất hoàn toàn, bệnh nhân có thể tiếp tục điều trị với liều một nửa (xem LIỀU 
LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG). Nếu bệnh thần kinh tái phát sau khi tiếp tục điều trị, nên xem xét việc ngừng stavudine vĩnh viễn.

Khi stavudine được sử dụng kết hợp với các thuốc khác có độc tính tương tự, tỷ lệ các tác dụng ngoại ý có thể cao hơn so với khi chỉ sử dụng stavudine. Viêm 
tụy, bệnh thần kinh ngoại biên và bất thường chức năng gan xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân được điều trị bằng sự kết hợp của stavudine và 
didanosine, có hoặc không có hydroxyurea. Viêm tụy gây tử vong và nhiễm độc gan có thể xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân được điều trị bằng 
stavudine kết hợp với didanosine và hydroxyurea (xem CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG).

Các tác dụng ngoại ý lâm sàng đã chọn xảy ra ở bệnh nhân người lớn dùng stavudine (stavudine) trong một nghiên cứu đơn trị liệu có kiểm soát được cung cấp trong 
Bảng 5.

Bảng 5: Các sự kiện có hại lâm sàng được chọn trong một nghiên cứu đơn trị liệu

Phần trăm (%)

Stavudineb

(40 mg x 2 lần / ngày) 
(n = 412)

Zidovudine
(200 mg x 3 lần / ngày) 
(n = 402)

Các biến cố bất lợi

mộtBất kỳ mức độ nghiêm trọng, bất kể mối quan hệ để nghiên cứu thuốc.

bThời gian điều trị stavudine trung bình = 79 tuần; thời gian trung bình của liệu pháp zidovudine = 53 tuần. Đau 
đầu
Bệnh tiêu chảy

54
50

49
44

Thần kinh ngoại vi
Triệu chứng / Bệnh thần kinh

52 39

Phát ban

Buồn nôn và ói mửa
40
39

35
44

Viêm tụy đã được quan sát thấy ở 3 trong số 412 bệnh nhân người lớn được dùng stavudine trong một nghiên cứu đơn trị liệu có kiểm soát.
Các tác dụng ngoại ý lâm sàng đã chọn xảy ra ở bệnh nhân người lớn chưa dùng thuốc kháng vi rút stavudine từ hai nghiên cứu kết hợp có kiểm soát được cung cấp 
trong Bảng 6.
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Bảng 6: Các sự kiện có hại lâm sàng được lựa chọn trong BẮT ĐẦU 1 và BẮT ĐẦU 2bNghiên cứu (Liệu pháp kết hợp)

Phần trăm (%)

BẮT ĐẦU 1 BẮT ĐẦU 2b

Stavudine +
lamivudine +
indinavir
(n = 100c)

zidovudine +
lamivudine +

Stavudine +
didanosine +

zidovudine +
lamivudine +Các biến cố bất lợi indinavir

(n = 102)
indinavir
(n = 102c)

indinavir
(n = 103)

mộtBất kỳ mức độ nghiêm trọng nào, bất kể mối quan hệ với phác đồ nghiên cứu.

bSTART 2 so sánh hai phác đồ phối hợp ba thuốc trên 205 bệnh nhân chưa điều trị. Bệnh nhân được dùng stavudine (40 mg x 2 lần / ngày) cộng với 
didanosine cộng với indinavir hoặc zidovudine cộng với lamivudine và indinavir.
cThời gian điều trị bằng stavudine = 48 tuần. 
Buồn nôn
Bệnh tiêu chảy

Đau đầu
Phát ban

Nôn mửa

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

Thần kinh ngoại vi
Triệu chứng / Bệnh thần kinh

số 8 7 21 10

Viêm tụy dẫn đến tử vong đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân được điều trị bằng stavudine cộng với didanosine, có hoặc không có hydroxyurea, trong các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát 
và trong các báo cáo sau khi đưa ra thị trường.
Các bất thường được chọn trong phòng thí nghiệm được báo cáo trong một nghiên cứu đơn trị liệu có kiểm soát (Nghiên cứu AI455-019) được cung cấp trong Bảng 10.

Bảng 7: Các bất thường trong phòng thí nghiệm dành cho người lớn được lựa chọn trong một nghiên cứu đơn trị liệua, b

Phần trăm (%)

Stavudine
(40 mg x 2 lần / ngày) 
(n = 412)

zidovudine
(200 mg x 3 lần / ngày) 
(n = 402)

Tham số

mộtDữ liệu được trình bày cho những bệnh nhân đã thực hiện các đánh giá trong phòng thí nghiệm.

bThời gian điều trị stavudine trung bình = 79 tuần; thời gian trung bình của liệu pháp zidovudine = 53 tuần. ULN = giới 

hạn trên của bình thường.

AST (SGOT) (> 5.0 x ULN) 
ALT (SGPT) (> 5.0 x ULN) 
Amylase (≥1.4 x ULN)

11
13
14

10
11
13

Quan sát trong quá trình thực hành lâm sàng
Các sự kiện sau đã được xác định trong quá trình sử dụng stavudine sau khi được phê duyệt. Vì chúng được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể 
không xác định, nên không thể ước tính tần suất. Những sự kiện này đã được chọn để đưa vào do mức độ nghiêm trọng, tần suất báo cáo, mối liên hệ nhân 
quả với stavudine hoặc sự kết hợp của các yếu tố này.

Toàn bộ cơ thể-đau bụng, phản ứng dị ứng, ớn lạnh / sốt và tái phân phối / tích tụ mỡ trong cơ thể (xem THẬN TRỌNG: Phân bổ lại chất béo).

Rối loạn tiêu hóa-chán ăn.
Rối loạn tuyến ngoại tiết-viêm tụy bao gồm các trường hợp tử vong (xem CẢNH BÁO)]. 
Rối loạn huyết học-thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu và tăng tế bào vĩ mô.
Gan-nhiễm axit lactic và nhiễm mỡ gan và nhiễm mỡ gan (xem CẢNH BÁO), viêm gan và suy gan. Cơ xương 
khớp-đau cơ.
Hệ thần kinh-mất ngủ, suy nhược vận động nghiêm trọng (thường được báo cáo nhiều nhất trong trường hợp nhiễm toan lactic, xem CẢNH BÁO).

Lamivudine: Thử nghiệm lâm sàng ở HIV:

Người lớn:Các tác dụng ngoại ý lâm sàng được chọn với tần suất ≥5% trong khi điều trị với lamivudine 150 mg x 2 lần / ngày cộng với zidovudine 200 mg x 
3 lần / ngày so với zidovudin được liệt kê trong Bảng 8.

Bảng 8: SeCác sự kiện có hại về lâm sàng được lected (≥Tần suất 5%) trong bốn thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát (A3001, A3002, B3001, B3002)
Lamivudine 150 mg
Hai lần mỗi ngày

Cộng với zidovudine
(n = 251)

zidovudine *
(n = 230)Sự kiện bất lợi

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

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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Tiêu hóa
Buồn nôn
Bệnh tiêu chảy

Buồn nôn ói mửa
Chán ăn và / hoặc giảm cảm giác thèm 
ăn Đau bụng
Chuột rút ở bụng
Rối loạn tiêu hóa

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

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

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

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

Hô hấp
Các dấu hiệu và triệu chứng ở 
mũi Ho

20%
18%

11%
13%

Làn da

Viêm da 9% 6%

Cơ xương khớp
Đau cơ xương khớp
Đau cơ
Đau khớp

12%
số 8%

5%

10%
6%
5%

* Zidovudine đơn trị liệu hoặc zidovudine kết hợp với zalcitabine.

Các dạng và tần suất của các tác dụng ngoại ý trên lâm sàng được báo cáo ở những bệnh nhân dùng lamivudine 300 mg x 1 lần / ngày hoặc lamivudin 150 mg x 2 lần / 
ngày (trong phác đồ phối hợp 3 thuốc trong EPV 20001 và EPV 40001) là tương tự nhau. Các tác dụng ngoại ý phổ biến nhất ở cả hai nhóm điều trị là buồn nôn, chóng 
mặt, mệt mỏi và / hoặc khó chịu, nhức đầu, mơ, mất ngủ và các rối loạn giấc ngủ khác, và phát ban trên da.
Viêm tụy đã được quan sát thấy ở 9 trong số 2.613 bệnh nhân trưởng thành (0,3%) được dùng lamivudine trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 và B3007.

Các bất thường được chọn trong phòng thí nghiệm được quan sát thấy trong quá trình điều trị được tóm tắt trong Bảng 9.

Bảng 9: Tần suất các bất thường trong phòng thí nghiệm được lựa chọn ở người lớn trong bốn nghiên cứu điểm cuối thay thế 24 tuần (A3001, A3002, B3001, 
B3002) và một nghiên cứu điểm cuối lâm sàng (B3007)

Nghiên cứu điểm cuối đại diện trong 
24 tuần *

Điểm cuối lâm sàng
Học*

Lamivudine
Zidovudine

thêm Lamivudine
cộng với hiện tại
Trị liệu

Giả dược
Liệu pháp hiện tại‡

thêm
Thử nghiệm

(Mức ngưỡng) Zidovudine†

Số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối 

(<750 / mm3)

Hemoglobin (<8,0 g / dL)
Tiểu cầu (> 5,0 x ULN) 
ALT (> 5,0 x ULN) AST 
(> 5,0 x ULN)
Bilirubin (2,5 x ULN) 
Amylase (<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%

*Thời gian nghiên cứu trung bình là 12 tháng.
†Zidovudine đơn trị liệu hoặc zidovudine kết hợp với zalcitabine.
‡Liệu pháp hiện tại là zidovudine, zidovudine cộng với didanosine, hoặc zidovudine cộng

zalcitabine.
ULN = Giới hạn trên của ND bình thường = 

Không hoàn thành

Trong các nghiên cứu nhỏ, không có kiểm soát, trong đó phụ nữ mang thai được dùng lamivudine một mình hoặc kết hợp với zidovudine bắt đầu từ vài tuần cuối của 
thai kỳ, đã báo cáo các tác dụng ngoại ý bao gồm thiếu máu, nhiễm trùng đường tiết niệu và các biến chứng khi chuyển dạ và sinh nở. Theo kinh nghiệm sau khi tiếp 
thị, các bất thường về chức năng gan và viêm tụy đã được báo cáo ở những phụ nữ dùng lamivudine kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác trong thời kỳ mang 
thai. Người ta không biết liệu nguy cơ xảy ra các tác dụng ngoại ý liên quan đến lamivudine có thay đổi ở phụ nữ mang thai so với những bệnh nhân nhiễm HIV khác 
hay không.

Viêm tụy, đã gây tử vong trong một số trường hợp, đã được quan sát thấy ở những bệnh nhi có kinh nghiệm sử dụng thuốc kháng retrovirus 
nucleoside dùng lamivudine một mình hoặc kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác. Trong một nghiên cứu tăng liều nhãn mở (A2002), 14 
bệnh nhân (14%) bị viêm tụy cấp trong khi điều trị bằng lamivudine đơn trị liệu. Ba trong số những bệnh nhân này đã chết vì biến chứng của 
bệnh viêm tụy. Trong một nghiên cứu nhãn mở thứ hai (A2005), 12 bệnh nhân (18%) phát triển bệnh viêm tụy. Trong nghiên cứu ACTG300, viêm 
tụy không được quan sát thấy ở 236 bệnh nhân ngẫu nhiên dùng lamivudine cộng với zidovudine.

Lamivudine ở bệnh nhân viêm gan B mãn tính:Các thử nghiệm lâm sàng trong bệnh viêm gan B mãn tính đã sử dụng liều lamivudine thấp hơn (100 mg 
mỗi ngày) so với liều được sử dụng để điều trị HIV. Các tác dụng ngoại ý thường xuyên nhất với lamivudine so với giả dược là nhiễm trùng tai, mũi và họng 
(25% so với 21%); khó chịu và mệt mỏi (24% so với 28%); và đau đầu (21% so với 21%), tương ứng. Các bất thường trong phòng thí nghiệm thường gặp nhất 
được báo cáo với lamivudine là tăng ALT, tăng lipase huyết thanh, tăng CPK và tăng các xét nghiệm chức năng gan sau điều trị. Sự xuất hiện của các đột 
biến virus HBV trong quá trình điều trị bằng lamivudine, liên quan đến giảm tính nhạy cảm với thuốc và giảm đáp ứng điều trị, cũng đã được báo cáo.
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Quan sát trong quá trình thực hành lâm sàng:Ngoài các tác dụng phụ được báo cáo từ các thử nghiệm lâm sàng, các tác dụng sau đây đã được xác định 
trong quá trình sử dụng lamivudine sau khi được phê duyệt. Vì chúng được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể không xác định, nên không thể 
ước tính tần suất. Những sự kiện này đã được chọn để đưa vào do sự kết hợp của mức độ nghiêm trọng, tần suất báo cáo hoặc mối liên hệ nhân quả tiềm 
ẩn với lamivudine.
Toàn bộ cơ thể:Tái phân phối / tích tụ mỡ trong cơ thể. 
Tiêu hóa:Viêm miệng.
Nội tiết và trao đổi chất:Tăng đường 
huyết. Chung:Yếu đuối.
Hemic và bạch huyết:Thiếu máu (bao gồm bất sản tế bào hồng cầu đơn thuần và chứng thiếu máu nặng đang tiến triển khi điều trị), nổi hạch, 
lách to. Gan và tuyến tụy:Nhiễm toan lactic và nhiễm mỡ gan, viêm tụy, đợt cấp sau điều trị của bệnh viêm gan B. Quá mẫn cảm:Sốc phản vệ, 
mày đay.
Cơ xương:Yếu cơ, CPK nâng cao, tiêu cơ vân. Thần kinh:Dị cảm, bệnh 
lý thần kinh ngoại vi. Hô hấp:Tiếng thở / thở khò khè bất thường. Làn 
da:Rụng tóc, phát ban, ngứa.

QUÁ LIỀU LƯỢNG
Stavudine:Kinh nghiệm với người lớn được điều trị bằng 12 đến 24 lần liều lượng khuyến cáo hàng ngày cho thấy không có độc tính cấp tính. Các biến chứng của quá 
liều mãn tính bao gồm bệnh thần kinh ngoại vi và nhiễm độc gan. Stavudine có thể được loại bỏ bằng thẩm tách máu; độ thanh thải trung bình ± SD của stavudine 
thẩm tách máu là 120 ± 18 mL / phút. Liệu stavudine có được đào thải bằng thẩm phân phúc mạc hay không vẫn chưa được nghiên cứu.

Lamivudine:Không có thuốc giải độc cho lamivudine. Một trường hợp người lớn ăn 6 g lamivudine đã được báo cáo; không có dấu hiệu hoặc triệu chứng lâm sàng nào 
được ghi nhận và các xét nghiệm huyết học vẫn bình thường. Hai trường hợp trẻ em quá liều đã được báo cáo trong ACTG300. Một trường hợp là dùng lamivudine liều 
duy nhất 7 mg / kg; trường hợp thứ hai liên quan đến việc sử dụng 5 mg / kg lamivudine hai lần mỗi ngày trong 30 ngày. Không có dấu hiệu hoặc triệu chứng lâm sàng 
nào được ghi nhận trong cả hai trường hợp. Vì một lượng không đáng kể lamivudine được loại bỏ qua thẩm tách máu (4 giờ), thẩm phân phúc mạc liên tục và thẩm 
phân phúc mạc tự động, nên không biết liệu thẩm phân máu liên tục có mang lại lợi ích lâm sàng trong trường hợp quá liều lamivudine hay không. Nếu xảy ra quá liều, 
bệnh nhân cần được theo dõi và áp dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn:Liều uống khuyến cáo cho người lớn nặng ≥60kg là một viên kết hợp Stavudine 40mg và Lamivudine 150mg hai lần mỗi ngày trong 
điều kiện nhịn ăn.

Nhi khoa:

Một viên nén Stavudine và Lamivudine (40 mg / 150 mg)viên hai lần mỗi ngày trong điều kiện nhịn ăn cho bệnh nhân nặng> 60 kg và> 12 tuổi.

Điều chỉnh liều:

Viên nén Stavudine và Lamivudine không nên được kê đơn cho những bệnh nhân cần điều chỉnh liều lượng, chẳng hạn như những người bị giảm chức năng thận (độ 
thanh thải creatinin ≤50 ml / phút) và những người gặp các tác dụng phụ do giới hạn liều lượng. Ngoài ra, Stavudine và Lamivudine Tablets không nên được chỉ định 
cho những bệnh nhân cần chế độ dùng thuốc mg / kg.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO
Viên nén kết hợp liều cố định Stavudine 40mg và lamivudine 150mg, là dạng viên nén có viền phẳng, hình tròn, màu hồng nhạt đến hồng nhạt với LS40 
được khắc ở một mặt và mặt còn lại. 60 viên nén được đóng gói trong hộp HDPE 50ml được đóng nắp bằng nắp chụp có dải băng dính xé rách.

KHO:
Stavudine và Lamivudine:
Lưu trữ dưới 30°C. Tránh ánh sáng. Giữ tất cả các loại thuốc tránh xa trẻ em.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Bangalore- Ấn Độ.
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Tờ rơi thông tin bệnh nhân Viên 
nén Stavudine và Lamivudine

Tên chung:Stavudine và Lamivudine (STA vue deen và lah MIH vue deen). Mỗi viên 
chứa 150mg Lamivudine và 40mg Stavudine

Stavudine và Lamivudine Tablets là gì?
Stavudine và Lamivudine Tablets được sử dụng kết hợp với các loại thuốc khác để điều trị Vi rút 
suy giảm miễn dịch ở người (HIV), vi rút gây ra bệnh AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải).
Viên nén Stavudine và Lamivudine là một loại thuốc chống HIV được gọi là Chất ức chế men sao chép ngược 
Nuceloside (NRTI). Chúng hoạt động bằng cách giảm sự phát triển của HIV trong cơ thể. Sự kết hợp giữa 
stavudine và lamivudine này không phải là cách chữa khỏi HIV hoặc AIDS. Hiện tại, không có cách chữa khỏi 
nhiễm HIV. Ngay cả khi đang dùng Stavudine và Lamivudine Tablets, bạn có thể tiếp tục mắc các bệnh liên 
quan đến HIV, bao gồm cả nhiễm trùng do các sinh vật sinh bệnh khác gây ra. Tiếp tục đi khám bác sĩ 
thường xuyên.

Viên nén Stavudine và Lamivudine không ngăn một người bị nhiễm HIV truyền vi rút cho người khác. 
Để bảo vệ người khác, bạn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn người khác tiếp 
xúc với máu và các chất dịch cơ thể khác của bạn.

Ai không nên dùng Stavudine và Lamivudine Tablets?
Những người cân nặng dưới 60 kg (132 pound) không nên dùng Viên nén kết hợp 
Stavudine và Lamivudine vì những viên nén này không chứa đúng độ mạnh của thuốc cho 
những người này.

Không dùng Stavudine và Lamivudine Tablets nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc, bao gồm các 
thành phần hoạt tính của nó, stavudine và lamivudine. Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có thể cho bạn biết về các 
thành phần không hoạt động.

• Không bắt đầu lại thuốc sau khi bạn khỏi các tác dụng phụ của thuốc này như các vấn đề về máu 
nghiêm trọng, nhiễm axit lactic, phản ứng gan nghiêm trọng, cho đến khi
bác sĩ tư vấn.

• Không dùng những loại thuốc này nếu bạn dùng một số loại thuốc khác. (Xem “các loại 
thuốc khác cần tránh” để biết danh sách các loại thuốc.)

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị phản ứng dị ứng.

Tôi nên dùng Stavudine và Lamivudine Tablets như thế nào? Tôi nên lưu trữ nó như thế nào?
Thuốc này nên được thực hiện chính xác theo chỉ dẫn của bác sĩ dựa trên trọng lượng cơ thể, chức năng 
thận và gan và bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn có thể gặp phải với các loại thuốc khác. Nếu bạn không hiểu 
những hướng dẫn này, hãy hỏi dược sĩ, y tá hoặc bác sĩ giải thích cho bạn. Viên nén Stavudine và 
Lamivudine nên được uống với một ly nước đầy và không có thức ăn. Nếu bạn bỏ lỡ một liều, hãy dùng càng 
sớm càng tốt. Nếu đã đến lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và tiếp tục liều theo lịch trình 
thường xuyên của bạn.Đừnguống một liều gấp đôi

Viên nén Stavudine và Lamivudine thường được dùng 1 hai lần mỗi ngày (mỗi 12 giờ). Bảo quản 
Stavudine và Lamivudine Tablets trong bao bì kín ở nhiệt độ phòng, tránh xa nguồn nhiệt và xa 
tầm tay trẻ em. Không bảo quản thuốc này ở nơi ẩm ướt và tránh ánh sáng.

Thuốc này nên được thực hiện thường xuyên.

Tôi nên làm gì nếu ai đó dùng quá liều Stavudine và Lamivudine Tablets? Nếu bạn nghi vấn 
rằng bạn hoặc ai khác đã sử dụng quá liều Stavudine và Lamivudine Tablets, hãy nhận trợ giúp y 
tế ngay lập tức. Liên hệ với bác sĩ hoặc trung tâm kiểm soát chất độc.
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Tôi có thể dùng các loại thuốc khác trong khi dùng Stavudine và Lamivudine Tablets không?

Các loại thuốc khác có thể tương tác với thuốc này, dẫn đến giảm hiệu quả và / hoặc tác dụng phụ. Nói 
chuyện với bác sĩ và dược sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn nào 
khác, bao gồm vitamin, khoáng chất và các sản phẩm thảo dược, trong quá trình điều trị.

Điều gì về mang thai và cho con bú (cho con bú ng)?

Viên nén Stavudine và Lamivudine chỉ nên được sử dụng trong thai kỳ sau khi nói chuyện với bác 
sĩ của bạn. Cho bác sĩ biết nếu bạn có thai hoặc dự định có thai trong khi dùng Stavudine và 
Lamivudine Tablets.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo các bà mẹ nhiễm HIV không 
nên cho con bú để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con của họ và khả năng xảy ra các phản ứng 
có hại nghiêm trọng ở trẻ bú mẹ. Do đó, không được cho con bú khi đang dùng Stavudine và 
Lamivudine Tablets.

Các tác dụng phụ có thể xảy ra của Stavudine và Lamivudine Tablets là gì?

Các tác dụng không mong muốn của viên nén stavudine và lamivudine là:

• Nhiễm axit lactic, tăng axit lactic trong máu nghiêm trọng, gan to nặng, đôi khi bao gồm cả 
viêm (đau và sưng) gan và suy gan, có thể gây tử vong. Các triệu chứng của nhiễm axit lactic có 
thể bao gồm:

• Buồn nôn, nôn mửa hoặc khó chịu ở dạ dày bất thường hoặc bất ngờ;
• Cảm thấy rất yếu và mệt mỏi;
• Hụt hơi;
• Yếu tay và chân.

Nếu bạn nhận thấy những triệu chứng này hoặc nếu tình trạng bệnh của bạn đột ngột thay đổi, 
hãy ngừng dùng Stavudine và Lamivudine Tablets và gọi cho bác sĩ ngay lập tức. Phụ nữ (kể cả 
phụ nữ có thai), bệnh nhân thừa cân và những người đã dùng thuốc nucleoside trong thời gian 
dài có nhiều khả năng bị nhiễm axit lactic. Sự kết hợp của Stavudine và Lamivudine Tablets, 
didanosine và hydroxyurea my làm tăng nguy cơ tổn thương gan, có thể gây tử vong. Bác sĩ nên 
theo dõi chặt chẽ chức năng gan của bạn nếu bạn đang dùng kết hợp thuốc này nếu bạn đang 
dùng Viên nén Stavudine và Lamivudine và có tiền sử sử dụng rượu nặng hoặc tình trạng gan.

• Bệnh thần kinh ngoại biên là một chứng rối loạn thần kinh của bàn tay và bàn chân. Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức 
nếu bạn cảm thấy tê, ngứa ran, bỏng rát hoặc đau ở bàn chân và / hoặc bàn tay.

• Viêm tụy là một tình trạng viêm nguy hiểm của tuyến tụy. Nó có thể gây chết người. Hãy cho bác sĩ của bạn 
ngay lập tức nếu bạn bị đau dạ dày, buồn nôn hoặc nôn mửa và / hoặc sốt.

• Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau đây, hãy ngừng dùng kết hợp stavudine và 
lamivudine này và tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp hoặc thông báo cho bác sĩ của bạn ngay lập 
tức:

phản ứng dị ứng (khó thở; đóng cổ họng; sưng môi, lưỡi, hoặc mặt; hoặc phát ban);

đau hoặc yếu cơ; hoặc
bệnh thần kinh ngoại biên (tổn thương dây thần kinh), có thể gây tê, ngứa ran hoặc đau.

Các tác dụng phụ khác, ít nghiêm trọng hơn có thể dễ xảy ra hơn. Tiếp tục dùng thuốc này và nói chuyện với 
bác sĩ của bạn nếu bạn gặp phải:
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o
o
o
o
o

buồn nôn nhẹ, nôn mửa, tiêu chảy, hoặc giảm cảm giác thèm ăn; 
đau đầu;
chóng mặt;
mất ngủ;
tái phân phối mỡ trong cơ thể (mất mỡ ở tay, chân, mặt và tăng mỡ quanh cổ, vú 
và thân).
phát ban

sốt hoặc ớn lạnh
o
o

Những thay đổi về lượng mỡ trong cơ thể cũng đã được thấy ở một số bệnh nhân đang điều trị bằng 
thuốc kháng vi-rút. Những thay đổi có thể bao gồm tăng lượng mỡ ở lưng trên và cổ (“bướu trâu”), ức 
và xung quanh thân. Giảm mỡ ở chân, tay và mặt cũng có thể xảy ra. Hiện tại vẫn chưa xác định được 
nguyên nhân và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của những tình trạng này

Nếu bác sĩ yêu cầu bạn ngừng sử dụng viên nén stavudine và lamivudine vì bất kỳ tác dụng phụ nào, 
đừng bắt đầu lại stavudine và lamivudine mà không có lời khuyên của bác sĩ sau khi bạn đã khỏi 
những tác dụng phụ này.

Thông báo cho bác sĩ của bạn

Trước khi dùng kết hợp stavudine và lamivudine, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn
·
·
·

bị bệnh thận;
bị bệnh gan;
đã hoặc đang bị viêm gan;

·
·
·

nặng dưới 132 pound (60 kg). viêm 
tụy
tiền sử bệnh thần kinh ngoại vi (cảm giác tê và ngứa ran)

• nếuyou đang mang thai. Viên kết hợp stavudine và lamivudine được FDA cho thai kỳ loại C. Điều 
này có nghĩa là người ta không biết liệu sự kết hợp giữa lamivudine và stavudine có gây hại cho thai 
nhi hay không. Điều rất quan trọng là điều trị HIV / AIDS trong thời kỳ mang thai để giảm nguy cơ lây 
nhiễm cho em bé. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các lựa chọn điều trị của bạn.

• nếu bạn đang cho con bú .. Không biết liệu stavudine và lamivudine có đi vào sữa mẹ hay 
không và nó có thể ảnh hưởng gì đến em bé bú. Để ngăn ngừa việc lây truyền vi-rút sang trẻ 
chưa bị nhiễm, các bà mẹ nhiễm HIV không nên cho con bú.

• Đừng bỏ lỡ một liều. Nếu bạn quên một liều, hãy dùng liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Tuy nhiên, 
nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và chỉ dùng liều kế tiếp theo lịch 
thường xuyên.

• Đừngdùng liều gấp đôi thuốc này trừ khi bác sĩ của bạn chỉ định khác.
• Nếu bạn bỏ lỡ quá nhiều liều, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn.
• Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn đã dùng quá nhiều thuốc này, hãy liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát chất 

độc địa phương hoặc phòng cấp cứu.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau
Thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ đối với các hoạt động có nguy cơ cao như quan hệ tình dục không được bảo 
vệ và dùng chung kim tiêm. Thuốc này không chữa khỏi HIV hoặc AIDS và bạn vẫn có thể truyền vi-rút cho người 
khác trong khi điều trị bằng thuốc này.
Tránh rượu. Rượu có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tuyến tụy và / hoặc gan.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo các bà mẹ nhiễm HIV không nên cho con 
bú để họ không truyền HIV sang trẻ qua sữa của họ. Hỏi bác sĩ về cách tốt nhất để cho trẻ sơ sinh bú.

Thông tin chung
Thuốc đôi khi được kê cho những mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong tờ rơi thông tin 
bệnh nhân. Không sử dụng thuốc này cho tình trạng bệnh không được kê đơn. Đưng đưa
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những loại thuốc này cho người khác, ngay cả khi họ có cùng tình trạng với bạn. Nó có thể gây hại cho họ.

Tờ rơi thông tin bệnh nhân này tóm tắt những thông tin quan trọng nhất về stavudine và viên kết hợp 
lamivudine. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Bạn có thể hỏi dược 
sĩ hoặc bác sĩ để biết thông tin về những loại thuốc này.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với 
Strides Arcolab Ltd
Bilekahalli, Opp. IIMB
Đường Bannerghatta,
Bangalore - 560076
Ấn Độ
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