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

NAIULAT ANG FATAL LACTIC ACIDOSIS SA MGA BUNTIS NA NAKAKATANGGAP NG KOMBINASYON NG STAVUDINE AT 
DIDANOSINE SA IBANG ANTIRETROVIRAL AGENTS. ANG KOMBINASYON NG STAVUDINE AT DIDANOSINE AY DAPAT MAG-
INGAT SA PAGBUBUNTIS AT INIREREKOMENDA LAMANG KUNG MALINAW NA MAHALAGA ANG POTENSYAL NA BENEPISYO SA 
POTENSYAL NA PANGANIB (Tingnan ang MGA BABALA AT PAG-Iingat: PAGBUBUNTIS).

FATAL AT NONFATAL PANCREATITIS AY NANGYARI SA PANAHON NG THERAPY NANG ANG STAVUDINE AY BAHAGI NG ISANG 
COMBINATION REGIMEN NA KASAMA ANG DIDANOSINE, MAY O WALANG HYDROXYUREA, SA KAPWA TREATMENT–NAIVE AT 
TREATMENT OF EXPERIENCED EXPERIENCED NG KARANASAN SA PAGGAgamot.

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

PAGLALARAWAN

Ang stavudine at lamivudine tablets ay para sa oral administration. Ang bawat uncoated na tablet ay naglalaman ng mga aktibong sangkap na 40mg ng stavudine at 
150mg ng lamivudine, at ang mga hindi aktibong sangkap na microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silica, croscarmellose sodium, ferric oxide red, povidone, 
magnesium stearate at purified water.

Ang Stavudine (d4T) ay isang sintetikong thymidine nucleoside analogue, na aktibo laban sa human immunodeficiency virus (HIV).

Ang Lamivudine (3TC) ay isang sintetikong nucleoside analogue na may aktibidad laban sa HIV-1 at HBV.

Stavudine:Ang kemikal na pangalan para sa stavudine ay 2', 3'-didehydro-3'-deoxythymidine. Ang Stavudine ay may sumusunod na pormula ng istruktura:

Ang Stavudine ay isang puti hanggang puti na mala-kristal na solid na may molecular formula C10H12N2O4at isang molekular na timbang na 224.22. Ang solubility ng 
stavudine sa 23° C ay humigit-kumulang 83 mg/mL sa tubig at 30 mg/mL sa propylene glycol. Ang n-oktanol/water partition coefficient ng stavudine sa 23° C ay 
0.144.

Lamivudine:Ang kemikal na pangalan ng lamivudine ay (2R,cis)-4-amino-1-(2-hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin-2-one. Ang Lamivudine ay ang (-) 
enantiomer ng isang dideoxy analogue ng cytidine. Ang Lamivudine ay tinukoy din bilang (-) 2′, 3′-dideoxy, 3′-thiacytidine. Mayroon itong molecular formula ng C8H11N3

O3S at isang molekular na timbang na 229.3. Mayroon itong sumusunod na formula sa istruktura:

Ang Lamivudine ay isang puti hanggang puti na mala-kristal na solid na may solubility na humigit-kumulang 70 mg/mL sa tubig sa 20°C.
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MICROBIOLOGY

MEKANISMO NG PAGKILOS

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

Lamivudine:Ang Lamivudine ay isang sintetikong nucleoside analogue. Sa intracellularly, ang lamivudine ay phosphorylated sa aktibong 5'-triphosphate metabolite 
nito, lamivudine triphosphate (3TC-TP). Ang pangunahing paraan ng pagkilos ng 3TC -TP ay ang pagsugpo ng HIV-1 reverse transcriptase (RT) sa pamamagitan ng DNA 
chain termination pagkatapos isama ang nucleotide analogue sa viral DNA. Ang 3TC -TP ay isang mahinang inhibitor ng mammalian DNA polymerases α, β at 
mitochondrial DNA polymerase γ.

IN VITRO HIV SUSCEPTIBILITY

Stavudine:Angsa vitroAng aktibidad ng antiviral ng stavudine ay sinusukat sa peripheral blood mononuclear cells, monocytic cells, at lymphoblastoid cell lines. Ang 
konsentrasyon ng gamot na kinakailangan upang pigilan ang pagtitiklop ng HIV-1 ng 50%(IC50) mula 0.0009 hanggang 4µM laban sa laboratoryo at mga klinikal na 
paghihiwalay ng HIV-1. Sa vitro, ang stavudine ay nagpakita ng additive sa antagonistic na aktibidad kasama ng zidovudine. Ang Stavudine sa kumbinasyon ng alinman 
sa abacavir, didanosine, tenofovir, o zalcitabine ay nagpakita ng additive sa synergistic na aktibidad na anti-HIV-1. Ang Ribavirin, sa 9-45 µM na konsentrasyon na 
nasubok, ay binawasan ang antiHIV-1 na aktibidad ng stavudine ng 2.5- hanggang 5 beses. Ang ugnayan sa pagitan ng in vitro na pagkamaramdamin ng HIV-1 sa 
stavudine at ang pagsugpo sa pagtitiklop ng HIV-1 sa mga tao ay hindi naitatag.

Lamivudine:Ang antiviral na aktibidad ng lamivudine laban sa HIV-1 ay nasuri sa isang bilang ng mga linya ng cell (kabilang ang mga monocytes at sariwang human peripheral blood 
lymphocytes) gamit ang standard susceptibility assays. EC50ang mga halaga (50% epektibong konsentrasyon) ay nasa hanay na 0.003 hanggang 15 μM (1 μM = 0.23 mcg/mL). Ang HIV 
mula sa therapy-naive na mga paksa na walang mutasyon na nauugnay sa paglaban ay nagbigay ng median na EC50mga halaga ng 0.426 μM (saklaw: 0.200 hanggang 2.007 μM) 
mula sa Virco (n = 93 baseline sample mula sa COLA40263) at 2.35 μM (1.44 hanggang 4.08 μM) mula sa Monogram Biosciences (n = 135 baseline sample mula sa ESS3009). Ang EC50

ang mga halaga ng lamivudine laban sa iba't ibang mga clades ng HIV-1 (AG) ay mula 0.001 hanggang 0.120 μM, at laban sa mga paghihiwalay ng HIV-2 mula 0.003 hanggang 0.120 
μM sa mga peripheral na selulang mononuclear ng dugo. Binawasan ng Ribavirin (50 μM) ang anti-HIV-1 na aktibidad ng lamivudine ng 3.5 tiklop sa mga selulang MT-4. Sa HIV-1-
nahawaang MT-4 na mga selula, ang lamivudine kasama ng zidovudine sa iba't ibang mga ratio ay nagpakita ng synergistic na aktibidad na antiretroviral.

PAGLABAN

Stavudine:Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may pinababang pagkamaramdamin sa stavudine ay napilisa vitro(strain-specific) at nakuha rin mula sa mga pasyente na ginagamot 
ng stavudine. Ang phenotypic analysis ng HIV-1 isolates mula sa 61 na pasyente na tumatanggap ng matagal (6-29 na buwan) stavudine monotherapy ay nagpakita na ang post-
therapy isolates mula sa apat na pasyente ay nagpakita ng IC50ang mga halaga ay higit sa 4 na beses (hanay 7- hanggang 16 na beses) na mas mataas kaysa sa average na 
pretreatment na pagkamaramdamin ng mga baseline isolates. Sa mga ito, ang mga paghihiwalay ng HIV-1 mula sa isang pasyente ay naglalaman ng zidovudine-
resistanceassociated mutations na T215Y at K219E, at ang mga isolate mula sa isa pang pasyente ay naglalaman ng multiple-nucleoside-resistance-associated mutation na Q151M. 
Ang mga mutasyon sa RT gene ng HIV-1 na mga paghihiwalay mula sa iba pang dalawang pasyente ay hindi nakita. Ang genetic na batayan para sa mga pagbabago sa 
pagkamaramdamin sa stavudine ay hindi natukoy.

Lamivudine:Napili ang mga variant ng HIV-1 na lumalaban sa Lamivudine. Ipinakita ng pagsusuri ng genotypic na ang paglaban ay dahil sa isang tiyak na 
pagpapalit ng amino acid sa HIV-1 reverse transcriptase sa codon 184 na binabago ang nalalabi ng methionine sa alinman sa isoleucine o valine (M 184 V/I).

Ang mga strain ng HIV-1 na lumalaban sa parehong lamivudine at zidovudine ay nahiwalay sa mga pasyente. Ang pagkamaramdamin ng mga klinikal na paghihiwalay sa lamivudine 
at zidovudine ay sinusubaybayan sa mga kinokontrol na klinikal na pagsubok. Sa mga pasyente na tumatanggap ng lamivudine mono therapy o kumbinasyon na therapy na may 
lamivudine plus zidovudine, ang mga HIV-1 na isolate mula sa karamihan ng mga pasyente ay naging phenotypically at genotypically na lumalaban sa lamivudine sa loob ng 12 
linggo. Sa ilang mga pasyente na may zidovudine-resistant virus sa baseline, ang phenotypic sensitivity sa zidovudine ay naibalik sa 12 linggo ng paggamot na may lamivudine at 
zidovudine. Ang kumbinasyon ng therapy na may lamivudine at zidovudine ay naantala ang paglitaw ng mga mutasyon na nagbibigay ng pagtutol sa zidovudine.

Ang mga mutasyon sa HBV polymerase YMDD motif ay nauugnay sa pinababang pagkamaramdamin ng HBV sa lamivudine cell culture. Sa mga pag-aaral ng mga pasyenteng hindi 
nahawaan ng HIV na may talamak na hepatitis B, ang mga HBV isolates na may mga mutasyon ng YMDD ay nakita sa ilang mga pasyente na tumatanggap ng lamivudine araw-araw 
sa loob ng 6 na buwan o higit pa, at nauugnay sa ebidensya ng pinaliit na tugon sa paggamot; ang mga katulad na HBV mutants ay naiulat sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na 
nakatanggap ng mga antiretroviral regimen na naglalaman ng lamivudine sa pagkakaroon ng kasabay na impeksyon ng hepatitis B virus (Tingnan ang MGA PAG-Iingat).

CROSS-RESISTANCE

Stavudine:Ang cross-resistance sa mga HIV-1 reverse transcriptase inhibitors ay naobserbahan. Ilang pag-aaral ang nagpakita na ang matagal na paggamot sa 
stavudine ay maaaring pumili at/o mapanatili ang mga mutasyon na nauugnay sa zidovudine resistance. Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may isa o higit pang 
mutasyon na nauugnay sa zidovudine-resistance (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) ay nagpakita ng nabawasan na pagkamaramdamin sa stavudine in 
vitro

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

CLINICAL PHARMACOLOGY
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Pharmacokinetics sa Matanda:
Stavudine at Lamivudine Tablets:
Ang rate at lawak ng pagsipsip ng Stavudine at Lamivudine mula sa mga kumbinasyong tableta ay katulad ng mula sa Zerit® capsules at Epivir® 
tablets, ayon sa pagkakabanggit, kapag ibinibigay sa malusog na mga boluntaryo sa fasted state. Ang epekto ng pagkain sa Stavudine at 
Lamivudine Tablets ay hindi pa nasusuri.

Stavudine:Ang mga pharmacokinetics ng stavudine ay nasuri sa mga pasyenteng may sapat na gulang at pediatric na nahawaan ng HIV (Talahanayan 1-3). Ang mga 
peak plasma concentrations (Cmax) at lugar sa ilalim ng plasma concentration-time curve (AUC) ay tumaas sa proporsyon sa dosis pagkatapos ng pareho at 
maramihang dosis mula 0.03 hanggang 4mg/kg. Walang makabuluhang akumulasyon ng stavudine sa paulit-ulit na pangangasiwa tuwing 6, 8, o 12 oras.

ABSORPTION AT BIOAVAILABILITY
Stavudine:Kasunod ng oral administration, ang stavudine ay mabilis na nasisipsip, na may pinakamataas na konsentrasyon sa plasma na nagaganap sa loob ng 1 oras pagkatapos ng dosing. Ang 
sistematikong pagkakalantad sa stavudine ay kapareho ng sumusunod na pangangasiwa gaya ng mga tablet o mga kapsula o solusyon. Ang mga steady-state na pharmacokinetic na parameter ng 
stavudine sa mga taong nahawaan ng HIV ay ipinapakita sa Talahanayan 1.

Talahanayan 1: Steady-State Pharmacokinetic Parameter ng Stavudine sa HIV Infected Adults

Parameter Stavudine 40 mg BID 
Mean ± SD (n=8)

AUC (ng•h/mL)a 2568 ± 454
Cmax(ng/mL) 536 ± 146
Cmin(ng/mL) 8 ± 9

amula 0 hanggang 24 na oras.

AUC = lugar sa ilalim ng kurba sa loob ng 24 na oras. Cmax= 
pinakamataas na konsentrasyon ng plasma. Cmin= labangan o 
pinakamababang konsentrasyon sa plasma.

Lamivudine:Ang Lamivudine ay mabilis na nasisipsip pagkatapos ng oral administration sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV. Ang ganap na bioavailability sa 12 pasyenteng nasa 
hustong gulang ay 86% ± 16% (mean ± SD) para sa 150-mg tablet at 87% ± 13% para sa oral solution. Pagkatapos ng oral administration ng 2 mg/kg dalawang beses sa isang araw sa 
9 na may sapat na gulang na may HIV, ang pinakamataas na serum lamivudine concentration (Cmax) ay 1.5 ± 0.5 mcg/mL (mean ± SD). Ang lugar sa ilalim ng plasma concentration 
versus time curve (AUC) at Cmaxnadagdagan sa proporsyon sa oral na dosis sa saklaw mula 0.25 hanggang 10 mg/kg. Ang isang imbestigasyon na 25-mg dosage form ng lamivudine 
ay ibinibigay nang pasalita sa 12 asymptomatic, HIV-infected na mga pasyente sa 2 okasyon, isang beses sa estado ng pag-aayuno at isang beses sa pagkain (1,099 kcal; 75 gramo ng 
taba, 34 gramo ng protina, 72 gramo ng carbohydrate). Ang pagsipsip ng lamivudine ay mas mabagal sa fed state (Tmax: 3.2 ± 1.3 oras) kumpara sa estadong nag-ayuno (Tmax: 0.9 ± 
0.3 oras); Cmaxsa fed state ay 40% ± 23% (mean SD) na mas mababa kaysa sa fasted state. Walang makabuluhang pagkakaiba sa systemic exposure (AUC∞) sa fed at fasted states; 
samakatuwid, ang lamivudine tablets at oral solution ay maaaring ibigay nang may pagkain o walang.Ang accumulation ratio ng lamivudine sa HIV-positive asymptomatic adults na 
may normal na renal function ay 1.50 kasunod ng 15 araw ng oral administration na 2 mg/kg dalawang beses araw-araw.

DISTRIBUTION

Stavudine:Ang pagbubuklod ng stavudine sa mga serum na protina ay bale-wala sa hanay ng konsentrasyon na 0.01 hanggang 11.4 µg/mL. Ang stavudine ay namamahagi nang pantay sa pagitan 
ng mga pulang selula ng dugo at plasma. Ang dami ng pamamahagi ay ipinapakita sa Talahanayan 2.

Talahanayan 2: Mga Parameter ng Pharmacokinetic ng Stavudine sa mga Matatanda na May HIV: Bioavailability, Distribution, at Clearance
nParameter Mean ± SD

Oral bioavailability (%) Dami 
ng pamamahagi (L)a

Kabuuang clearance ng katawan (mL/min)a

Malinaw na oral clearance (mL/min)b

Renal clearance (mL/min)a 
Elimination half-life, IV dose (h)a

Pag-aalis ng kalahating buhay, dosis sa bibig (h)b

Pagbawi ng ihi ng stavudine (% ng dosis)Ad

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
8
39

akasunod ng 1-oras na IV infusion.
bkasunod ng solong oral na dosis.
csa pag-aakalang 70 kg ang timbang ng katawan.

dmahigit 12-24 na oras.

Lamivudine:Ang maliwanag na dami ng pamamahagi pagkatapos ng IV administration ng lamivudine sa 20 pasyente ay 1.3 ± 0.4 L/kg, na nagmumungkahi na ang 
lamivudine ay namamahagi sa mga extra vascular space. Ang dami ng pamamahagi ay independiyente sa dosis at hindi nauugnay sa timbang ng katawan. Ang 
pagbubuklod ng lamivudine sa mga protina ng plasma ng tao ay mababa (<36%). Ipinakita ng mga pag-aaral sa vitro na, sa hanay ng konsentrasyon na 0.1 hanggang 
100 mcg/mL, ang dami ng lamivudine na nauugnay sa mga erythrocytes ay mula 53% hanggang 57% at hindi nakasalalay sa konsentrasyon.

METABOLISMO / ELIMINATION

Stavudine:Ang metabolic fate ng stavudine ay hindi pa naipaliwanag sa mga tao. Ang pag-aalis ng bato ay umabot sa halos 40% ng kabuuang clearance anuman ang 
ruta ng pangangasiwa (Talahanayan 2). Ang ibig sabihin ng renal clearance ay halos dalawang beses sa average na endogenous creatinine clearance, na 
nagpapahiwatig ng aktibong tubular secretion bilang karagdagan sa glomerular filtration. Ang natitirang 60% ng gamot ay maaaring maalis sa pamamagitan ng mga 
endogenous pathway.
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Lamivudine:Ang metabolismo ng lamivudine ay isang menor de edad na ruta ng pag-aalis. Sa tao, ang tanging kilalang metabolite ng lamivudine ay ang trans-sulfoxide metabolite. 
Sa loob ng 12 oras pagkatapos ng isang solong oral na dosis ng lamivudine sa 6 na may sapat na gulang na nahawaan ng HIV, 5.2% ± 1.4% (mean ± SD) ng dosis ay nailabas bilang 
trans-sulfoxide metabolite sa ihi. Ang mga serum na konsentrasyon ng metabolite na ito ay hindi pa natutukoy.
Ang karamihan ng lamivudine ay inalis nang hindi nagbabago sa ihi sa pamamagitan ng aktibong organic cationic secretion. Sa 9 na malulusog na paksa na binigyan ng isang solong 
300-mg oral na dosis ng lamivudine, ang renal clearance ay 199.7 ± 56.9 mL/min (mean ± SD). Sa 20 pasyenteng nahawaan ng HIV na binigyan ng isang dosis ng IV, ang renal 
clearance ay 280.4 ± 75.2 mL/min (mean ± SD), na kumakatawan sa 71% ± 16% (mean ± SD) ng kabuuang clearance ng lamivudine. Sa karamihan ng mga single-dose na pag-aaral sa 
mga pasyenteng nahawaan ng HIV, mga pasyenteng nahawaan ng HBV, o mga malulusog na paksa na may serum sampling sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng dosing, ang 
naobserbahang mean elimination half-life (t½) ay mula 5 hanggang 7 oras. Sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV, ang kabuuang clearance ay 398.5 ± 69.1 mL/min (mean ± SD). Ang 
oral clearance at elimination half-life ay independiyente sa dosis at bigat ng katawan sa saklaw ng oral dosing mula 0.25 hanggang 10 mg/kg.

Epekto ng Pagkain sa Pagsipsip ng Lamivudine at Stavudine.

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

PHARMACOKINETICS SA MGA ESPESYAL NA POPULASYON

PAGPAPASA SA BATO:

Ang pagsasaayos ng dosis ng stavudine o lamivudine ay hindi posible sa nakapirming kumbinasyon ng dosis na ito. Samakatuwid, ang Stavudine 
at Lamivudine Tablets ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyente na may creatinine clearance< 50 mL.min.

HEPATIC IMPAIRMENT
Stavudine:Ang mga pharmacokinetics ng Stavudine ay hindi binago sa 5 hindi nahawaan ng HIV na mga pasyente na may kapansanan sa hepatic na pangalawa sa cirrhosis (Child-
Pugh classification B o C) kasunod ng pangangasiwa ng isang solong 40-mg na dosis.

Lamivudine:Ang mga pharmacokinetic na katangian ng lamivudine ay natukoy sa mga may sapat na gulang na may kapansanan sa hepatic function. Ang mga parameter ng 
pharmacokinetic ay hindi binago ng lumiliit na function ng hepatic; samakatuwid, walang pagsasaayos ng dosis para sa lamivudine ay kinakailangan para sa mga pasyente na may 
kapansanan sa hepatic function. Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng lamivudine ay hindi naitatag sa pagkakaroon ng decompensated na sakit sa atay.

Pagbubuntis:Tingnan ang MGA PAG-Iingat: Pagbubuntis
Walang data na magagamit sa mga pharmacokinetics ng Stavudine at Lamivudine sa panahon ng pagbubuntis.

Mga nanay na nagpapasuso:Tingnan ang MGA PAG-Iingat: Mga Inang Nag-aalaga

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

Lamivudine:Ang mga sample ng gatas ng ina na nakuha mula sa 20 ina na tumatanggap ng lamivudine monotherapy (300 mg dalawang beses araw-araw) o kumbinasyon ng therapy (150 mg 
lamivudine dalawang beses araw-araw at 300 mg zidovudine dalawang beses araw-araw) ay may nasusukat na konsentrasyon ng lamivudine.

Mga Pasyente ng Pediatric:

Ang mga pharmacokinetics ng Stavudine at Lamivudine Tablet ay hindi pa pinag-aralan sa mga pediatric na pasyente. Dahil ito ay isang fixed-dose combination na 
hindi maaaring iakma para sa populasyon ng pasyenteng ito, ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay hindi dapat ibigay sa mga pediatric na pasyente na may timbang 
na mas mababa sa 60 kg o mas bata sa 12 taong gulang.

Mga Pasyenteng Geriatric:

Ang mga pharmacokinetics ng Stavudine at Lamivudine Tablet ay hindi pa napag-aralan sa mga pasyenteng higit sa 65 taong gulang.

Kasarian
Stavudine at Lamivudine: Walang makabuluhang pagkakaiba sa kasarian sa lamivudine o stavudine pharmacokinetics.

Lahi
Stavudine at Lamivudine: Walang makabuluhang pagkakaiba sa lahi sa lamivudine o stavudine pharmacokinetics.

INTERAKSYON SA DROGA
Walang mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng gamot na isinagawa kasama ang Stavudine at Lamivudine Combination Tablets.

Stavudine:Makumpetensyang pinipigilan ng Zidovudine ang intracellular phosphorylation ng stavudine. Samakatuwid, ang paggamit ng zidovudine sa kumbinasyon 
ng stavudine ay dapat na iwasan.

Sa vitroIpinapahiwatig ng data na ang phosphorylation ng stavudine ay inhibited sa mga nauugnay na konsentrasyon ng doxorubicin at ribavirin.

Hindi pinipigilan ng Stavudine ang mga pangunahing cytochrome P450 isoform na CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, at CYP3A4; samakatuwid, hindi malamang na ang mga klinikal na 
makabuluhang pakikipag-ugnayan ng gamot ay magaganap sa mga gamot na na-metabolize sa pamamagitan ng mga pathway na ito.

Dahil ang stavudine ay hindi nakagapos sa protina, hindi ito inaasahang makakaapekto sa mga pharmacokinetics ng mga gamot na nakatali sa protina.
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Ang mga talahanayan 3 at 4 ay nagbubuod ng mga epekto sa AUC at Cmax, na may 95% confidence interval (CI) kapag available, kasunod ng co-administration ng stavudine na may 
didanosine, lamivudine, at nelfinavir. Walang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan sa pharmacokinetic na naobserbahan.

Talahanayan 3: Mga Resulta ng Mga Pag-aaral sa Interaksyon ng Gamot na may stavudine: Mga Epekto ng Co-administered Drug sa
Stavudine PlasmaAUC at CmaxMga halaga

Gamot Dosis ng Stavudine na AUC ng Stavudine (95%
CI)

Cmaxng Stavudine
(95% CI)

Didanosine, 100mg
q12h para sa 4 na araw

40mg q12h para sa 4
araw

10 ↔ ↑17%

Lamivudine, 150mg
solong dosis

40mg solong dosis 18 ↔
(92.7-00.6%)

↑12% (100.3-126.1%)

Nelfinavir, 750mg q8h
sa loob ng 56 na araw

30-40mg q12h para sa
56 araw

8 ↔ ↔

↑ ay nagpapahiwatig ng pagtaas.

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

aMga pasyenteng nahawaan ng HIV.

Talahanayan 4: Mga Resulta ng Mga Pag-aaral sa Interaksyon ng Droga sa Stavudine: Mga Epekto ng Stavudine sa Co-
pinangangasiwaan ng Drug PlasmaAUC at CmaxMga halaga

Gamot Dosis ng Stavudine na AUC ng Co-
pinangangasiwaan

Gamot (95% CI)

Cmaxng Co-
pinangangasiwaan ng Droga

(95% CI)

Didanosine, 100mg q12h para sa
4 na araw

40mg q12h para sa 4 na araw 10 ↔ ↔

Lamivudine, 150mg walang asawa
dosis

40mg solong dosis 18 ↔
(90.5-107.6%)

↔
(87.1-110.6%)

Nelfinavir, 750mg q8h para sa 56
araw

30-40mg q12h sa loob ng 56 na araw 8 ↔ ↔

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

aMga pasyenteng nahawaan ng HIV.

Lamivudine:Walang mga klinikal na makabuluhang pagbabago sa lamivudine o zidovudine pharmacokinetics na naobserbahan sa 12 asymptomatic HIV-infected na mga pasyenteng 
nasa hustong gulang na binigyan ng isang solong dosis ng zidovudine (200 mg) kasama ng maraming dosis ng lamivudine (300 mg q 12 oras).

Ang Lamivudine at trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) ay co-administered sa 14 na HIV-positive na pasyente sa isang single-center, open-label, randomized, 
crossover study. Ang bawat pasyente ay tumanggap ng paggamot na may isang solong 300-mg na dosis ng lamivudine at TMP 160 mg/SMX 800 mg isang beses sa 
isang araw para sa 5 araw na may kasabay na pangangasiwa ng lamivudine 300 mg na may ikalimang dosis sa isang crossover na disenyo. Ang sabay-sabay na 
pangangasiwa ng TMP/SMX na may lamivudine ay nagresulta sa pagtaas ng 43% ± 23% (mean ± SD) sa lamivudine AUC, pagbaba ng 29% ± 13% sa lamivudine oral 
clearance, at pagbaba ng 30% ± 36% sa lamivudine renal clearance. Ang mga pharmacokinetic na katangian ng TMP at SMX ay hindi binago sa pamamagitan ng 
coadministration na may lamivudine. Maaaring pigilan ng Lamivudine at zalcitabine ang intracellular phosphorylation ng isa't isa. Samakatuwid, Ang paggamit ng 
lamivudine sa kumbinasyon ng zalcitabine ay hindi inirerekomenda. Walang makabuluhang pakikipag-ugnayan sa pharmacokinetic sa pagitan ng lamivudine at 
interferon alfa sa isang pag-aaral ng 19 na malulusog na lalaki na paksa.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Ang Stavudine at Lamivudine Tablet kasama ng iba pang mga antiretroviral agent ay ipinahiwatig para sa paggamot ng impeksyon sa HIV-1 sa mga pasyente na may 
timbang na ≥60kg at 12 taong gulang o mas matanda.

MGA KONTRAINDIKASYON
Ang Stavudine at lamivudine fixed dose combination tablet ay kontraindikado sa mga pasyente na may clinically makabuluhang hypersensitivity sa alinman sa mga 
sangkap na nakapaloob sa tablet.
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MGA BABALA
Stavudine at Lamivudine Tabletshindi dapat ibigay kasabay ng mga pormulasyon na naglalaman ng alinman sa dalawang gamot. Ang kumpletong impormasyon sa 
pagrereseta para sa lahat ng mga ahente na isinasaalang-alang para sa paggamit sa Stavudine at Lamivudine Tablets ay dapat konsultahin bago simulan ang 
kumbinasyon ng therapy sa Stavudine at Lamivudine Tablets.

Stavudine at Lamivudine:

Lactic Acidosis/Malubhang Hepatomegaly na may Steatosis:
Ang lactic acidosis at malubhang hepatomegaly na may steatosis, kabilang ang mga nakamamatay na kaso, ay naiulat sa paggamit ng mga 
nucleoside analogues nang nag-iisa o pinagsama, kabilang ang stavudine at iba pang mga antiretroviral. Bagaman ang mga kamag-anak na rate 
ng lactic acidosis ay hindi nasuri sa mga prospective na mahusay na kontroladong mga pagsubok, ang longitudinal cohort at retrospective na 
pag-aaral ay nagmumungkahi na ang madalang na kaganapang ito ay maaaring mas madalas na nauugnay sa mga kumbinasyon ng 
antiretroviral na naglalaman ng stavudine. Ang kasarian ng babae, labis na katabaan, at matagal na pagkakalantad sa nucleoside ay maaaring 
mga kadahilanan ng panganib. Ang nakamamatay na lactic acidosis ay naiulat sa mga buntis na kababaihan na nakatanggap ng kumbinasyon ng 
stavudine at didanosine sa iba pang mga antiretroviral agent.

Ang partikular na pag-iingat ay dapat gawin kapag nagbibigay ng stavudine sa sinumang pasyente na may kilalang mga kadahilanan ng panganib para sa sakit sa atay; gayunpaman, ang mga kaso 
ng lactic acidosis ay naiulat din sa mga pasyente na walang kilalang mga kadahilanan ng panganib. Pangkalahatang pagkapagod, mga sintomas ng pagtunaw (pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng 
tiyan, at biglaang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang); mga sintomas ng paghinga (tachypnea at dyspnea); o mga sintomas ng neurologic ay maaaring nagpapahiwatig ng pag-unlad ng 
lactic acidosis syndrome.

Ang paggamot na may stavudine ay dapat na suspindihin sa sinumang pasyente na bumuo ng mga klinikal o laboratoryo na natuklasan na nagmumungkahi ng 
symptomatic hyperlactatemia, lactic acidosis, o binibigkas na hepatotoxicity (na maaaring kabilang ang hepatomegaly at steatosis kahit na walang markang pagtaas ng 
transaminase).

Gamitin kasama ng Interferon at Ribavirin-Based Regimens
Ang mga pag-aaral sa vitro ay nagpakita na ang ribavirin ay maaaring mabawasan ang phosphorylation ng pyrimidine nucleoside analogues 
tulad ng stavudine. Bagama't walang nakitang katibayan ng isang pharmacokinetic o pharmacodynamic (hal., pagkawala ng HIV/HCV virologic 
suppression) na pakikipag-ugnayan noong ang ribavirin ay pinagsama-samang pinangangasiwaan ng stavudine sa HIV/HCV co-infected na mga 
pasyente., Naganap ang hepatic decompensation (ilang nakamamatay) sa HIV/HCV mga pasyenteng co-infected na tumatanggap ng 
kumbinasyong antiretroviral therapy para sa HIV at interferon at ribavirin. Ang mga pasyente na tumatanggap ng interferon na may o walang 
ribavirin at stavudine ay dapat na masusing subaybayan para sa mga toxicity na nauugnay sa paggamot, lalo na ang hepatic decompensation. 
Ang paghinto ng stavudine ay dapat isaalang-alang bilang medikal na naaangkop. Pagbawas ng dosis o paghinto ng interferon, ribavirin,

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

Ang peripheral neuropathy, na ipinakita sa pamamanhid, tingling, o sakit sa mga kamay o paa, ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng stavudine therapy. Ang 
peripheral neuropathy ay nangyayari nang mas madalas sa mga pasyenteng may advanced na sakit sa HIV, isang kasaysayan ng neuropathy, o kasabay na neurotoxic 
na drug therapy, kabilang ang didanosine (tingnan ang ADVERSE REACTIONS).

Hepatic Impairment at Toxicity:Ang Kaligtasan at pagiging epektibo ng stavudine ay hindi naitatag sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na may makabuluhang pinagbabatayan 
na sakit sa atay. Sa panahon ng kumbinasyong antiretroviral therapy, ang mga pasyente na may dati nang liver dysfunction, kabilang ang talamak na aktibong hepatitis, ay 
nadagdagan ang dalas ng mga abnormalidad sa paggana ng atay, kabilang ang malala at potensyal na nakamamatay na hepatic advese na mga kaganapan, at dapat na subaybayan 
ayon sa karaniwang kasanayan. Kung may katibayan ng lumalalang sakit sa atay sa mga naturang pasyente, ang pagkaantala o paghinto ng paggamot ay dapat isaalang-alang.

Ang mas mataas na panganib ng hepatotoxicity ay maaaring mangyari sa mga pasyente na ginagamot sa stavudine kasama ng didanosine at hydroxyurea kumpara sa kapag ang stavudine ay 
ginagamit nang nag-iisa. Ang mga pagkamatay na nauugnay sa hepatotoxicity ay naganap sa mga pasyente na tumatanggap ng kumbinasyong ito. Ang mga pasyente na ginagamot sa 
kumbinasyong ito ay dapat na maingat na subaybayan para sa mga palatandaan ng toxicity sa atay.

Pancreatitis:

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

Lamivudine
Pagkatapos ng paggamot Mga Exacerbation ng Hepatitis:Sa mga klinikal na pagsubok sa mga pasyenteng hindi nahawaan ng HIV na ginagamot ng lamivudine para sa talamak 
na hepatitis B, ang klinikal at laboratoryo na ebidensya ng mga exacerbations ng hepatitis ay naganap pagkatapos ng pagtigil ng lamivudine. Ang mga exacerbations na ito ay na-
detect lalo na sa pamamagitan ng pagtaas ng serum alanine transaminase (ALT) bilang karagdagan sa muling paglitaw ng hepatitis B virus (HBV) DNA. Bagama't lumilitaw na ang 
karamihan sa mga kaganapan ay self-limited, ang mga pagkamatay ay naiulat sa ilang mga kaso. Ang mga katulad na kaganapan ay naiulat mula sa karanasan sa post-marketing 
pagkatapos ng mga pagbabago mula sa mga regimen ng paggamot sa HIV na naglalaman ng lamivudine patungo sa mga regimen na hindi naglalaman ng lamivudine sa mga 
pasyenteng nahawaan ng parehong HIV at HBV. Ang sanhi ng kaugnayan sa paghinto ng paggamot sa lamivudine ay hindi alam. Ang mga pasyente ay dapat na maingat na 
subaybayan na may parehong klinikal at laboratoryo na pagsubaybay nang hindi bababa sa ilang buwan pagkatapos ihinto ang paggamot. Walang sapat na katibayan upang 
matukoy kung binago ng muling pagsisimula ng lamivudine ang kurso ng pagpapalala ng hepatitis pagkatapos ng paggamot.

Pancreatitis
Sa mga pediatric na pasyente na may kasaysayan ng naunang pagkakalantad sa antiretroviral, isang kasaysayan ng pancreatitis, o iba pang makabuluhang kadahilanan ng panganib ng pag-unlad ng 
pancreatitis, ang lamivudine ay dapat gamitin nang may pag-iingat. Ang paggamot na may lamivudine ay dapat na ihinto kaagad kung ang mga klinikal na palatandaan, sintomas, o mga 
abnormalidad sa laboratoryo ay nagpapahiwatig ng pancreatitis. (tingnan ang MGA MASAMANG REAKSIYON).
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Mahahalagang pagkakaiba sa mga produktong naglalaman ng Lamivudine:
Ang Lamivudine at Stavudine Tablets ay naglalaman ng mas mataas na dosis ng parehong aktibong sangkap (lamivudine) kaysa sa EPIVIR-HBV Tablets at 
Oral Solution. Ang EPIVIR-HBV ay binuo para sa mga pasyenteng may talamak na hepatitis B. Ang Lamivudine at Stavudine Tablet ay hindi dapat ibigay 
nang kasabay ng EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM, o TRIZIVIR®.

MGA PAG-IINGAT

Stavudine at Lamivudine

Immune Reconstitution Syndrome:Ang immunoreconstitution syndrome ay naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa kumbinasyon ng antiretroviral therapy, 
kabilang ang stavudine. Sa paunang yugto ng kumbinasyon ng antiretroviral na paggamot, ang mga pasyente na ang immune system ay tumutugon ay maaaring 
magkaroon ng nagpapasiklab na tugon sa mga tamad o natitirang oportunistikong mga impeksiyon (tulad ng impeksyon sa Mycobacterium avium, cytomegalovirus, 
Pneumocystis jirovecipneumonia (PCP), o tuberculosis), na maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri at paggamot.

Muling pamamahagi ng taba:Ang paglaki ng taba (buffalo hump), peripheral wasting, facial wasting, breast enlargement, at "cushingoid appearance" ay 
naobserbahan sa mga pasyenteng tumatanggap ng antiretroviral therapy. Ang mekanismo at pangmatagalang kahihinatnan ng mga kaganapang ito ay kasalukuyang 
hindi alam. Ang isang sanhi na relasyon ay hindi naitatag.

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

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

Lamivudine:

Mga pasyenteng may HIV at Hepatitis B Virus Co-infection:
Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng lamivudine ay hindi naitatag para sa paggamot ng talamak na hepatitis B sa mga pasyente na may dalawang beses na nahawaan ng HIV at 
HBV. Sa mga pasyenteng hindi nahawaan ng HIV na ginagamot ng lamivudine para sa talamak na hepatitis B, ang paglitaw ng HBV na lumalaban sa lamivudine ay nakita at 
naiugnay sa pinaliit na pagtugon sa paggamot (tingnan ang EPIVIR-HBV package insert para sa karagdagang impormasyon).

Ang paglitaw ng mga variant ng hepatitis B virus na nauugnay sa paglaban sa lamivudine ay naiulat din sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na nakatanggap ng mga 
antiretroviral regimen na naglalaman ng lamivudine sa pagkakaroon ng kasabay na impeksyon sa hepatitis B virus. Ang mga paglala ng hepatitis pagkatapos ng 
paggamot ay naiulat din (tingnan ang MGA BABALA).

IMPORMASYON PARA SA MGA PASYENTE

Stavudine at Lamivudine Tablets:
Ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay para sa oral ingestion lamang.
Dapat ipaalam sa mga pasyente ang kahalagahan ng pagkuha ng Stavudine at Lamivudine Tablet sa isang regular na iskedyul ng dosing at upang maiwasan ang mga nawawalang dosis.

Dapat payuhan ang mga pasyente na ang Stavudine at Lamivudine Tablet ay dapat inumin sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno.

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

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

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang muling pamimigay o akumulasyon ng taba sa katawan ay maaaring mangyari sa mga pasyenteng tumatanggap ng antiretroviral therapy at na ang 
sanhi at pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga kondisyong ito ay hindi alam sa ngayon.

Dapat ipaalam sa mga pasyente na uminom ng Stavudine at Lamivudine Tablet araw-araw ayon sa inireseta. Hindi dapat baguhin ng mga pasyente ang dosis nang hindi kumukunsulta sa kanilang 
doktor. Kung ang isang dosis ay napalampas, ang mga pasyente ay dapat kumuha ng susunod na dosis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kung ang isang dosis ay nilaktawan, ang pasyente 
ay hindi dapat magdoble sa susunod na dosis. Dapat payuhan ang mga pasyente na iulat sa kanilang doktor ang paggamit ng anumang iba pang mga gamot.

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

Ang mga tagapag-alaga ng maliliit na bata na tumatanggap ng stavudine therapy ay dapat na turuan tungkol sa pagtuklas at pag-uulat ng peripheral neuropathy.

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

Dapat ipaalam sa mga pasyente na kapag ang stavudine ay ginagamit kasama ng iba pang mga ahente na may katulad na mga toxicity, ang saklaw ng mga salungat na kaganapan ay maaaring mas 
mataas kaysa kapag ang stavudine ay ginagamit lamang. Ang mas mataas na panganib ng pancreatitis, na maaaring nakamamatay, ay maaaring mangyari sa mga pasyente na ginagamot sa 
kumbinasyon ng stavudine at didanosine, mayroon o walang hydroxyurea. Ang mga pasyente na ginagamot sa kumbinasyong ito ay dapat na maingat na subaybayan
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sintomas ng pancreatitis. Ang mas mataas na panganib ng hepatotoxicity, na maaaring nakamamatay, ay maaaring mangyari sa mga pasyente na ginagamot sa stavudine kasama 
ng didanosine at hydroxyurea. Ang kumbinasyong ito ay dapat na iwasan.

Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang stavudine ay hindi isang lunas para sa impeksyon sa HIV, at maaari silang patuloy na makakuha ng mga sakit na nauugnay sa impeksyon sa 
HIV, kabilang ang mga oportunistikong impeksyon. Ang mga pasyente ay dapat payuhan na manatili sa ilalim ng pangangalaga ng isang manggagamot kapag gumagamit ng 
stavudine. Dapat silang maabisuhan na ang stavudine therapy ay hindi naipakitang nakakabawas sa panganib ng paghahatid ng HIV sa iba sa pamamagitan ng pakikipagtalik o 
kontaminasyon sa dugo. Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang mga pangmatagalang epekto ng stavudine ay hindi alam sa oras na ito.
Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang muling pamimigay o akumulasyon ng taba sa katawan ay maaaring mangyari sa mga pasyenteng tumatanggap ng antiretroviral therapy at na ang sanhi at 
pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga kondisyong ito ay hindi alam sa ngayon.
Dapat ipaalam sa mga pasyente ang kahalagahan ng pagsunod sa anumang antiretroviral regimen, kabilang ang mga naglalaman ng stavudine.

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

Ang mga pasyenteng co-infected ng HIV at HBV ay dapat ipaalam na ang pagkasira ng sakit sa atay ay nangyari sa ilang mga kaso kapag ang paggamot na may lamivudine ay itinigil. 
Dapat payuhan ang mga pasyente na talakayin ang anumang pagbabago sa regimen sa kanilang manggagamot. Dapat ipaalam sa mga pasyente na ang mga pangmatagalang 
epekto ng lamivudine ay hindi alam sa oras na ito.

Dapat payuhan ang mga magulang o tagapag-alaga na subaybayan ang mga pediatric na pasyente para sa mga palatandaan at sintomas ng pancreatitis.

INTERAKSYON SA DROGA
Stavudine
phosphorylation ng stavudine. Samakatuwid, ang paggamit ng zidovudine sa kumbinasyon ng stavudine ay dapat na iwasan.
Ang data ng in vitro ay nagpapahiwatig na ang phosphorylation ng stavudine ay pinipigilan din sa mga nauugnay na konsentrasyon ng doxorubicin at ribavirin. Ang klinikal na kahalagahan ng mga 
in vitro na pakikipag-ugnayan ay hindi alam; samakatuwid, ang sabay-sabay na paggamit ng stavudine sa alinman sa mga gamot na ito ay dapat isagawa nang may pag-iingat. (Tingnan ang MGA 
BABALA.)

Tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY: DRUG INTERACTIONS)Maaaring mapagkumpitensya ng Zidovudine ang intracellular

Lamivudine:Ang Lamivudine ay kadalasang inaalis sa ihi sa pamamagitan ng aktibong organic cationic secretion. Ang posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa iba pang mga gamot na 
sabay-sabay na pangangasiwa ay dapat isaalang-alang, lalo na kapag ang kanilang pangunahing ruta ng pag-aalis ay ang aktibong pagtatago ng bato sa pamamagitan ng organic 
cationic transport system (hal., trimethoprim).
Ang TMP 160 mg/SMX 800 mg isang beses araw-araw ay ipinakita na nagpapataas ng pagkakalantad ng lamivudine (AUC) ng 43% (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY). Walang 
inirerekumenda na pagbabago sa dosis ng alinmang gamot. Walang impormasyon tungkol sa epekto sa lamivudine pharmacokinetics ng mas mataas na dosis ng TMP/SMX gaya ng 
mga ginagamit sa paggamot sa Pneumocystis carinii pneumonia. Walang data na makukuha tungkol sa mga pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot na may mga mekanismo ng 
renal clearance na katulad ng sa lamivudine.
Maaaring pigilan ng Lamivudine at zalcitabine ang intracellular phosphorylation ng isa't isa. Samakatuwid, ang paggamit ng lamivudine sa kumbinasyon ng zalcitabine 
ay hindi inirerekomenda.

CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, PAGPAPASA NG FERTILITY
Stavudine:Sa 2-taong pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga at daga, ang stavudine ay noncarcinogenic sa mga dosis na gumawa ng mga exposures (AUC) 39 at 168 beses, ayon 
sa pagkakabanggit, pagkakalantad ng tao sa inirerekomendang klinikal na dosis. Ang mga benign at malignant na tumor sa atay sa mga daga at daga at malignant na mga tumor sa 
urinary bladder sa mga lalaking daga ay naganap sa mga antas ng pagkakalantad ng 250 (mga daga) at 732 (mga daga) na beses na pagkakalantad ng tao sa inirerekomendang 
klinikal na dosis.
Ang Stavudine ay hindi mutagenic sa Ames, E. coli reverse mutation, o sa CHO/HGPRT mammalian cell forward gene mutation assays, na mayroon at 
walang metabolic activation. Ang Stavudine ay gumawa ng mga positibong resulta sa in vitro human lymphocyte clastogenesis at mouse fibroblast assays, 
at sa in vivo mouse micronucleus test. Sa in vitro assays, pinataas ng stavudine ang dalas ng mga chromosome aberration sa mga lymphocytes ng tao 
(konsentrasyon na 25 hanggang 250 µg/mL, nang walang metabolic activation) at pinataas ang dalas ng transformed foci sa mouse fibroblast cells 
(konsentrasyon ng 25 hanggang 2500 µg/mL , mayroon at walang metabolic activation). Sa in vivo micronucleus assay, ang stavudine ay clastogenic sa 
bone marrow cells kasunod ng oral stavudine administration sa mga daga sa mga dosis na 600 hanggang 2000 mg/kg/araw sa loob ng 3 araw.
Walang nakitang ebidensya ng kapansanan sa pagkamayabong sa mga daga na may mga exposure (batay sa Cmax) hanggang 216 beses na naobserbahan kasunod ng klinikal na dosis na 1 mg/kg/
araw.

Lamivudine:Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity na may lamivudine sa mga daga at daga ay hindi nagpakita ng katibayan ng potensyal na 
carcinogenic sa pagkakalantad hanggang 10 beses (mga daga) at 58 beses (daga) sa mga naobserbahan sa mga tao sa inirerekomendang therapeutic dose para sa 
impeksyon sa HIV. Ang Lamivudine ay hindi aktibo sa isang microbial mutagenicity screen o isang in vitro cell transformation assay, ngunit nagpakita ng mahina sa 
vitro mutagenic na aktibidad sa isang cytogenetic assay gamit ang mga kulturang human lymphocytes at sa mouse lymphoma assay. Gayunpaman, ang lamivudine ay 
hindi nagpakita ng katibayan ng in vivo genotoxic na aktibidad sa daga sa mga oral na dosis na hanggang 2,000 mg/kg, na gumagawa ng mga antas ng plasma na 35 
hanggang 45 na beses kaysa sa mga tao sa inirerekomendang dosis para sa impeksyon sa HIV. Sa isang pag-aaral ng reproductive performance, ang lamivudine ay 
ibinibigay sa mga daga sa mga dosis na hanggang 4,000 mg/kg/araw, na gumagawa ng mga antas ng plasma ng 47 hanggang 70 beses sa mga tao,

PAGBUNTIS
Kategorya ng Pagbubuntis C

Ang Stavudine at Lamivudine ay parehong inuri sa ilalim ng kategorya C. Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay 
dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang mga potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa potensyal na panganib.

Stavudine:Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga at kuneho na may mga exposure (batay sa Cmax) hanggang sa 399 at 183 beses, ayon sa pagkakabanggit, ng nakita sa isang 
klinikal na dosis na 1 mg/kg/araw at walang naipakitang katibayan ng teratogenicity. Ang insidente sa mga fetus ng isang karaniwang pagkakaiba-iba ng skeletal, hindi na-ossified o hindi 
kumpletong ossification ng sternebra, ay nadagdagan sa mga daga sa 399 beses na pagkakalantad ng tao, habang walang epekto ang naobserbahan sa 216 beses na pagkakalantad ng tao. Ang 
isang bahagyang pagkawala ng post-implantation ay nabanggit sa 216 beses ang pagkakalantad ng tao na walang epekto na nabanggit sa humigit-kumulang 135 beses ang pagkakalantad sa tao. 
Ang pagtaas ng namamatay sa maagang rat neonatal mortality (kapanganakan hanggang 4 na araw ng edad) ay naganap sa 399 beses na pagkakalantad sa tao, habang ang kaligtasan ng mga 
bagong panganak ay hindi naapektuhan sa humigit-kumulang 135 na beses kaysa sa pagkakalantad sa tao. Ang isang pag-aaral sa mga daga ay nagpakita na ang stavudine ay inililipat sa fetus sa 
pamamagitan ng inunan. Ang konsentrasyon sa fetal tissue ay humigit-kumulang kalahati ng konsentrasyon sa maternal plasma. Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi palaging 
hinuhulaan ang tugon ng tao.
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Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral ng stavudine sa mga buntis na kababaihan. Ang Stavudine ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang potensyal na 
benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib.

Ang nakamamatay na lactic acidosis ay naiulat sa mga buntis na nakatanggap ng kumbinasyon ng stavudine at didanosine sa iba pang mga antiretroviral agent. Hindi malinaw kung ang 
pagbubuntis ay nagdaragdag ng panganib ng lactic acidosis/hepatic steatosis syndrome na iniulat sa mga hindi buntis na indibidwal na tumatanggap ng mga nucleoside analogues (tingnan ang 
MGA BABALA: Lactic Acidosis/Severe Hepatomegaly na may Steatosis). Ang kumbinasyon ng stavudine at didanosine ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa panahon ng pagbubuntis at 
inirerekomenda lamang kung ang potensyal na benepisyo ay malinaw na mas malaki kaysa sa potensyal na panganib. Ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na nangangalaga 
sa mga buntis na nahawaan ng HIV na tumatanggap ng stavudine ay dapat maging alerto para sa maagang pagsusuri ng lactic acidosis/hepatic steatosis syndrome.

Lamivudine:Kategorya ng Pagbubuntis C. Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga at kuneho sa pasalitang ibinibigay na dosis hanggang 4,000 mg/kg/araw at 
1,000 mg/kg/araw, ayon sa pagkakabanggit, na gumagawa ng mga antas ng plasma hanggang sa humigit-kumulang 35 beses kaysa sa dosis ng pang-adulto na HIV. Walang 
nakitang katibayan ng teratogenicity dahil sa lamivudine. Ang katibayan ng pagkamatay ng maagang embryo ay nakita sa kuneho sa mga antas ng pagkakalantad na katulad ng mga 
naobserbahan sa mga tao, ngunit walang indikasyon ng epektong ito sa daga sa mga antas ng pagkakalantad hanggang sa 35 beses kaysa sa mga tao. Ang mga pag-aaral sa mga 
buntis na daga at kuneho ay nagpakita na ang lamivudine ay inililipat sa fetus sa pamamagitan ng inunan.

Sa 2 klinikal na pag-aaral na isinagawa sa South Africa, ang mga pharmacokinetic na pagsukat ay isinagawa sa mga sample mula sa mga buntis na kababaihan na tumanggap ng lamivudine simula 
sa Linggo 38 ng pagbubuntis (10 kababaihan na tumanggap ng 150 mg dalawang beses araw-araw na may kumbinasyon sa zidovudine at 10 na tumanggap ng lamivudine 300 mg dalawang beses 
araw-araw nang walang iba pang mga antiretroviral) o simula sa Linggo 36 ng pagbubuntis (16 na kababaihan na tumanggap ng lamivudine 150 mg dalawang beses araw-araw kasama ang 
zidovudine). Ang mga pag-aaral na ito ay hindi idinisenyo o pinalakas upang magbigay ng impormasyon sa pagiging epektibo. Ang mga pharmacokinetics ng Lamivudine sa mga buntis na 
kababaihan ay katulad ng nakuha pagkatapos ng kapanganakan at sa mga hindi buntis na matatanda. Ang mga konsentrasyon ng Lamivudine ay karaniwang magkapareho sa mga sample ng 
maternal, neonatal, at cord serum. Sa isang subset ng mga paksa kung saan nakuha ang mga specimen ng amniotic fluid kasunod ng natural na pagkalagot ng mga lamad, ang mga konsentrasyon 
ng amniotic fluid ng lamivudine ay mula 1.2 hanggang 2.5 mcg/mL (150 mg dalawang beses araw-araw) at 2.1 hanggang 5.2 mcg/mL (300 mg dalawang beses araw-araw) at karaniwang mas mataas 
sa 2 beses ang mga antas ng serum ng ina. Tingnan ang seksyong MGA ADVERSE REACTIONS para sa limitadong impormasyon sa kaligtasan ng late-pregnancy na makukuha mula sa mga pag-aaral 
na ito. Ang Lamivudine ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang mga potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga panganib

MGA NURSING MOTHERS
Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention na ang mga ina na nahawaan ng HIV ay hindi magpapasuso sa kanilang mga sanggol upang maiwasan ang 
panganib ng postnatal transmission ng HIV. Dahil sa parehong potensyal para sa paghahatid ng HIV at potensyal para sa malubhang masamang reaksyon sa mga sanggol 
na nagpapasuso, ang mga ina ay dapat na turuan na huwag magpasuso kung sila ay tumatanggap ng Stavudine at Lamivudine Tablets.

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

Lamivudine:Ang isang pag-aaral sa mga lactating na daga na pinangangasiwaan ng 45 mg/kg ng lamivudine ay nagpakita na ang mga konsentrasyon ng lamivudine sa gatas ay bahagyang mas 
mataas kaysa sa plasma. Ang Lamivudine ay pinalabas din sa gatas ng tao. Ang mga sample ng gatas ng ina na nakuha mula sa 20 ina na tumatanggap ng lamivudine monotherapy (300 mg 
dalawang beses araw-araw) o kumbinasyon ng therapy (150 mg lamivudine dalawang beses araw-araw at 300 mg zidovudine dalawang beses araw-araw) ay may nasusukat na konsentrasyon ng 
lamivudine.

PAGGAMIT NG PEDIATRIC

Ang mga pharmacokinetics ng Stavudine at Lamivudine Tablet ay hindi pa pinag-aralan sa mga pediatric na pasyente. Dahil ito ay isang fixed-dose combination na 
hindi maaaring iakma para sa populasyon ng pasyenteng ito, ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay hindi dapat ibigay sa mga pediatric na pasyente na may timbang 
na mas mababa sa 60 kg o mas bata sa 12 taong gulang.

GERIATRIC NA PAGGAMIT:

Ang mga klinikal na pag-aaral ng Stavudine at Lamivudine ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga pasyente na may edad 65 pataas upang matukoy kung iba ang kanilang 
pagtugon sa mga mas batang pasyente. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, na nagpapakita ng mas mataas na 
dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot. Dahil ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay isang fixed-dose 
combination, hindi ito dapat inireseta para sa mga pasyente na nangangailangan ng pagbawas ng dosis o may kapansanan sa bato na may CrCL <50 mL/min.

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

Sa isang monotherapy na Expanded Access Program para sa mga pasyenteng may advanced HIV infection, ang peripheral neuropathy o peripheral neuropathic na sintomas ay naobserbahan sa 
15/40 (38%) matatandang pasyente na tumatanggap ng 40 mg dalawang beses araw-araw at 8/51 (16%) matatandang pasyente na tumatanggap ng 20 mg dalawang beses araw-araw. Sa humigit-
kumulang 12,000 pasyente na naka-enroll sa Expanded Access Program, ang peripheral neuropathy o peripheral neuropathic na sintomas ay nabuo sa 30% ng mga pasyente na tumatanggap ng 40 
mg dalawang beses araw-araw at 25% ng mga pasyente na tumatanggap ng 20 mg dalawang beses araw-araw. Ang mga matatandang pasyente ay dapat na maingat na subaybayan para sa mga 
palatandaan at sintomas ng peripheral neuropathy.

MGA MASAMANG REAKSIYON
Ang mga masamang kaganapan na iniulat sa Stavudine at Lamivudine ay maaaring inaasahan sa paggamit ng Stavudine at Lamivudine Tablets. Ang mga 
masamang kaganapan na iniulat sa Stavudine at Lamivudine ay ipinakita sa ibaba.

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

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

Ang stavudine therapy ay nauugnay din sa peripheral sensory neuropathy, na maaaring malubha, nauugnay sa dosis, at nangyayari nang mas madalas sa 
mga pasyenteng ginagamot ng neurotoxic na drug therapy, kabilang ang didanosine, sa mga pasyente na may advanced na impeksyon sa HIV, o sa mga 
pasyente na dati nang nakaranas. peripheral neuropathy.

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

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

Ang mga piling klinikal na masamang kaganapan na naganap sa mga pasyenteng nasa hustong gulang na tumatanggap ng stavudine (stavudine) sa isang kinokontrol na pag-aaral ng monotherapy ay ibinibigay sa 

Talahanayan 5.

Talahanayan 5: Mga Napiling Klinikal na Masamang Pangyayari sa isang Pag-aaral ng Monotherapy

Porsiyento (%)

Stavudineb

(40 mg dalawang beses araw-

araw) (n=412)

Zidovudine
(200 mg 3 beses araw-araw) 
(n=402)

Masamang Pangyayari

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

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

54
50

49
44

Peripheral Neurologic
Mga Sintomas/Neuropathy

52 39

Rash
Pagduduwal at Pagsusuka

40
39

35
44

Ang pancreatitis ay naobserbahan sa 3 sa 412 na mga pasyenteng nasa hustong gulang na nakatanggap ng stavudine sa isang kinokontrol na pag-aaral ng monotherapy.

Ang mga piling klinikal na salungat na kaganapan na naganap sa antiretroviral naive adult na mga pasyente na tumatanggap ng stavudine mula sa dalawang kinokontrol na kumbinasyon na pag-aaral ay ibinibigay sa 

Talahanayan 6.
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Talahanayan 6: Mga Napiling Klinikal na Adverse Event sa START 1 at START 2bMga Pag-aaral (Combination Therapy)

Porsiyento (%)

SIMULA 1 SIMULA 2b
Stavudine +
lamivudine +
indinavir
(n=100c)

zidovudine +
lamivudine +

Stavudine +
didanosine +

zidovudine +
lamivudine +

Masamang Pangyayari indinavir
(n=102)

indinavir
(n= 102c)

indinavir
(n=103)

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

bInihambing ng START 2 ang dalawang triple-combination na regimen sa 205 na pasyenteng walang muwang sa paggamot. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng stavudine (40 mg dalawang beses 
araw-araw) kasama ang didanosine plus indinavir o zidovudine plus lamivudine plus indinavir.

cTagal ng stavudine therapy = 48 linggo. 
Pagduduwal
Pagtatae
Sakit ng ulo

Rash
Pagsusuka

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

Peripheral Neurologic
Mga Sintomas/Neuropathy

8 7 21 10

Pancreatitis na nagreresulta sa kamatayan ay naobserbahan sa mga pasyente na ginagamot sa stavudine plus didanosine, mayroon o walang hydroxyurea, sa mga kinokontrol na klinikal na pag-
aaral at sa mga ulat sa postmarketing.
Ang mga piling abnormalidad sa laboratoryo na iniulat sa isang kinokontrol na pag-aaral ng monotherapy (Pag-aaral AI455-019) ay ibinibigay sa Talahanayan 10.

Talahanayan 7: Mga Piling Mga Abnormalidad sa Laboratory ng Pang-adulto sa isang Pag-aaral ng Monotherapya,b

Porsiyento (%)

Stavudine
(40 mg dalawang beses araw-

araw) (n=412)

zidovudine
(200 mg 3 beses araw-araw) 
(n=402)

Parameter

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

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

na limitasyon ng normal.

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

11
13
14

10
11
13

Naobserbahan Sa Panahon ng Klinikal na Pagsasanay

Ang mga sumusunod na kaganapan ay natukoy sa panahon ng paggamit ng stavudine pagkatapos ng pag-apruba. Dahil ang mga ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang 
populasyon na hindi alam ang laki, ang mga pagtatantya ng dalas ay hindi maaaring gawin. Ang mga kaganapang ito ay pinili para sa pagsasama dahil sa kanilang kabigatan, dalas 
ng pag-uulat, sanhi ng koneksyon sa stavudine, o isang kumbinasyon ng mga salik na ito.

Katawan sa Kabuuan-pananakit ng tiyan, reaksiyong alerhiya, panginginig/lagnat, at muling pamimigay/pagtitipon ng taba sa katawan (tingnan ang MGA PAG-Iingat: Muling 
Pamamahagi ng Taba).
Mga Digestive Disorder-anorexia.
Mga Karamdaman sa Exocrine Gland–pancreatitis kabilang ang mga nakamamatay na kaso (tingnan ang MGA 
BABALA)]. Mga Karamdaman sa Hematologic-anemia, leukopenia, thrombocytopenia at macrocytosis.
Atay-lactic acidosis at hepatic steatosis at hepatic steatosis (tingnan ang MGA BABALA), hepatitis at liver failure. 
Musculoskeletal-myalgia.
Sistema ng nerbiyos-hindi pagkakatulog, malubhang kahinaan ng motor (pinaka madalas na naiulat sa setting ng lactic acidosis, tingnan ang MGA BABALA).

Lamivudine: Mga Klinikal na Pagsubok sa HIV:

Matatanda:Ang mga napiling klinikal na salungat na mga kaganapan na may ≥5% dalas sa panahon ng therapy na may lamivudine 150 mg dalawang beses araw-araw kasama ang zidovudine 200 
mg 3 beses araw-araw kumpara sa zidovudine ay nakalista sa Talahanayan 8.

Talahanayan 8: Seitinalagang Clinical Adverse Events (≥5% na Dalas) sa Apat na Kinokontrol na Mga Pagsubok sa Klinikal (A3001, A3002, B3001, B3002)
Lamivudine 150 mg
Dalawang beses Araw-araw

Dagdag pa ang zidovudine

(n = 251)
zidovudine *
(n = 230)Masamang Pangyayari

Katawan sa Kabuuan
Sakit ng ulo
Pagkahilo at pagkapagod

Lagnat o panginginig

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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Digestive
Pagduduwal

Pagtatae
Pagduduwal at pagsusuka

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

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

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

Sistema ng nerbiyos
Neuropathy
Insomnia at iba pang karamdaman sa 
pagtulog Pagkahilo
Mga depressive disorder

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

Panghinga
Mga palatandaan at sintomas ng 

ilong Ubo

20%
18%

11%
13%

Balat
Mga pantal sa balat 9% 6%

Musculoskeletal
Sakit ng musculoskeletal
Myalgia
Arthralgia

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* Alinman sa zidovudine monotherapy o zidovudine kasama ng zalcitabine.

Ang mga uri at dalas ng mga klinikal na masamang kaganapan na iniulat sa mga pasyente na tumatanggap ng lamivudine 300 mg isang beses araw-araw o lamivudine 150 mg dalawang beses araw-
araw (sa mga regimen ng kumbinasyon ng 3 gamot sa EPV 20001 at EPV 40001) ay magkatulad. Ang pinakakaraniwang masamang kaganapan sa parehong grupo ng paggamot ay pagduduwal, 
pagkahilo, pagkapagod at/o karamdaman, sakit ng ulo, panaginip, hindi pagkakatulog at iba pang mga karamdaman sa pagtulog, at pantal sa balat.
Ang pancreatitis ay naobserbahan sa 9 sa 2,613 na pasyenteng nasa hustong gulang (0.3%) na tumanggap ng lamivudine sa mga kinokontrol na klinikal na pagsubok na EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002, at B3007.

Ang mga piling abnormalidad sa laboratoryo na naobserbahan sa panahon ng therapy ay ibinubuod sa Talahanayan 9.

Talahanayan 9: Mga Dalas ng Napiling Mga Abnormalidad sa Laboratory sa mga Matanda sa Apat na 24-Linggo na Pag-aaral ng Kapalit na Endpoint (A3001, 
A3002, B3001, B3002) at isang Clinical Endpoint Study (B3007)

24-Linggo na Surrogate Endpoint 
Studies*

Klinikal na Endpoint
Pag-aaral*

Lamivudine
Zidovudine

plus Lamivudine
plus Kasalukuyan
Therapy

Placebo
Kasalukuyang Therapy‡

plus
Pagsusulit

(Antas ng threshold) Zidovudine†

Ganap na bilang ng neutrophil 
(<750/mm3)
Hemoglobin (<8.0 g/dL)
Mga platelet (>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%

* Ang median na tagal sa pag-aaral ay 12 buwan.
†Alinman sa zidovudine monotherapy o zidovudine sa kumbinasyon ng zalcitabine.
‡Ang kasalukuyang therapy ay alinman sa zidovudine, zidovudine plus didanosine, o zidovudine plus

zalcitabine.
ULN = Upper limit ng normal ND 
= Hindi tapos

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

Pancreatitis, na naging nakamamatay sa ilang mga kaso, ay naobserbahan sa antiretroviral nucleoside-experienced pediatric na mga pasyente na tumatanggap ng 
lamivudine nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga antiretroviral agent. Sa isang open-label dose-escalation study (A2002), 14 na pasyente (14%) ang nagkaroon ng 
pancreatitis habang tumatanggap ng monotherapy na may lamivudine. Tatlo sa mga pasyenteng ito ang namatay sa mga komplikasyon ng pancreatitis. Sa 
pangalawang open-label na pag-aaral (A2005), 12 pasyente (18%) ang nagkaroon ng pancreatitis. Sa Pag-aaral ACTG300, ang pancreatitis ay hindi na-obserbahan sa 
236 na mga pasyente na randomized sa lamivudine plus zidovudine Pancreatitis ay na-obserbahan sa 1 pasyente sa pag-aaral na ito na tumanggap ng open-label na 
lamivudine sa kumbinasyon ng zidovudine at ritonavir kasunod ng paghinto ng didanosine monotherapy.

Lamivudine sa mga Pasyenteng may Talamak na Hepatitis B:Ang mga klinikal na pagsubok sa talamak na hepatitis B ay gumamit ng mas mababang dosis ng lamivudine (100 mg 
araw-araw) kaysa sa dosis na ginagamit sa paggamot sa HIV. Ang pinakamadalas na masamang kaganapan sa lamivudine kumpara sa placebo ay mga impeksyon sa tainga, ilong, at 
lalamunan (25% kumpara sa 21%); karamdaman at pagkapagod (24% kumpara sa 28%); at sakit ng ulo (21% kumpara sa 21%), ayon sa pagkakabanggit. Ang pinakamadalas na mga 
abnormalidad sa laboratoryo na naiulat na may lamivudine ay ang mataas na ALT, mataas na serum lipase, mataas na CPK, at posttreatment elevation ng liver function tests. Ang 
paglitaw ng mga HBV viral mutants sa panahon ng paggamot sa lamivudine, na nauugnay sa pinababang pagkamaramdamin sa droga at pinaliit na tugon sa paggamot, ay iniulat 
din.
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Naobserbahan Sa Panahon ng Klinikal na Pagsasanay:Bilang karagdagan sa mga masamang kaganapan na iniulat mula sa mga klinikal na pagsubok, ang mga sumusunod na kaganapan ay 
natukoy sa panahon ng paggamit ng lamivudine pagkatapos ng pag-apruba. Dahil ang mga ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi alam ang laki, ang mga pagtatantya ng 
dalas ay hindi maaaring gawin. Ang mga kaganapang ito ay pinili para sa pagsasama dahil sa isang kumbinasyon ng kanilang kalubhaan, dalas ng pag-uulat, o potensyal na sanhi ng koneksyon sa 
lamivudine.
Katawan sa Kabuuan:Muling pamamahagi/akumulasyon ng taba sa 
katawan. Digestive:Stomatitis.
Endocrine at Metabolic:Hyperglycemia. 
Pangkalahatan:kahinaan.
Hemic at Lymphatic:Anemia (kabilang ang purong red cell aplasia at malubhang anemia na umuunlad sa therapy), lymphadenopathy, splenomegaly. 
Hepatic at Pancreatic:Lactic acidosis at hepatic steatosis, pancreatitis, post treatment exacerbation ng hepatitis B. Hypersensitivity:Anaphylaxis, 
urticaria.
Musculoskeletal:Panghihina ng kalamnan, pagtaas ng CPK, rhabdomyolysis. 
Kinakabahan:Paresthesia, peripheral neuropathy. Panghinga:Mga abnormal na tunog 
ng paghinga/paghihinga. Balat:Alopecia, pantal, pruritus.

OVERDOSAGE
Stavudine:Ang karanasan sa mga nasa hustong gulang na ginagamot ng 12 hanggang 24 na beses sa inirerekumendang pang-araw-araw na dosis ay nagsiwalat ng walang matinding toxicity. 
Kasama sa mga komplikasyon ng talamak na overdosage ang peripheral neuropathy at hepatic toxicity. Maaaring alisin ang stavudine sa pamamagitan ng hemodialysis; ang ibig sabihin ng ± SD 
hemodialysis clearance ng stavudine ay 120 ± 18 mL/min. Kung ang stavudine ay naalis sa pamamagitan ng peritoneal dialysis ay hindi pa pinag-aralan.

Lamivudine:Walang kilalang antidote para sa lamivudine. Isang kaso ng isang may sapat na gulang na nakakain ng 6 g ng lamivudine ay iniulat; walang mga klinikal na palatandaan 
o sintomas na nabanggit at ang mga pagsusuri sa hematologic ay nanatiling normal. Dalawang kaso ng pediatric overdose ang naiulat sa ACTG300. Ang isang kaso ay isang solong 
dosis ng 7 mg/kg ng lamivudine; ang pangalawang kaso ay may kinalaman sa paggamit ng 5 mg/kg ng lamivudine dalawang beses araw-araw sa loob ng 30 araw. Walang mga 
klinikal na palatandaan o sintomas na nabanggit sa alinmang kaso. Dahil ang maliit na dami ng lamivudine ay inalis sa pamamagitan ng (4 na oras) na hemodialysis, tuluy-tuloy na 
ambulatory peritoneal dialysis, at automated peritoneal dialysis, hindi alam kung ang tuluy-tuloy na hemodialysis ay magbibigay ng klinikal na benepisyo sa isang kaganapan sa labis 
na dosis ng lamivudine. Kung naganap ang labis na dosis, ang pasyente ay dapat na subaybayan, at ilapat ang karaniwang suportang paggamot kung kinakailangan.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Matatanda:Ang inirerekumendang oral dosage para sa mga nasa hustong gulang na tumitimbang ng ≥60kg ay isang Stavudine 40mg at Lamivudine 150mg na kumbinasyon na tablet dalawang beses araw-araw sa 

ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno.

Pediatrics:

Isang Stavudine at Lamivudine Tablet (40 mg/ 150 mg)tablet dalawang beses araw-araw sa ilalim ng mga kondisyong nag-aayuno para sa mga pasyenteng tumitimbang ng >60 kg at > 12 taong 
gulang.

Pagsasaayos ng Dosis:

Ang Stavudine at Lamivudine Tablet ay hindi dapat inireseta para sa mga pasyente na nangangailangan ng pagsasaayos ng dosis, tulad ng mga may pinababang pag-andar ng bato (creatinine 
clearance ≤50 ml/min) at mga nakakaranas ng mga adverse na kaganapan na naglilimita sa dosis. Bilang karagdagan, ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay hindi dapat inireseta para sa mga 
pasyente na nangangailangan ng mg/kg dosing regimen.

PAANO ISUPPLIED
Ang Stavudine 40mg at lamivudine 150mg fixed dose combination na tablet, ay isang light pink hanggang pink na kulay, pabilog, flat bevel edged na mga tablet na may nakaukit na 
LS40 sa isang gilid at plain sa kabilang panig. Ang 60 tablet ay naka-pack sa isang 50ml na lalagyan ng HDPE na isinasara ng isang snap cap na may punit-off na tamperevident strip.

Imbakan:
Stavudine at Lamivudine:
Mag-imbak sa ibaba 30°C. Protektahan mula sa liwanag. Ilayo ang lahat ng gamot sa mga bata.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Bangalore- India.
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Leaflet ng impormasyon ng pasyente 
Stavudine at Lamivudine Tablets

Pangkalahatang pangalan:Stavudine at Lamivudine ( STA vue deen at lah MIH vue deen ). Ang 
bawat Tablet ay naglalaman ng 150mg ng Lamivudine at 40mg ng Stavudine

Ano ang Stavudine at Lamivudine Tablets?
Ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang 
Human Immunodeficiency Virus (HIV), ang virus na nagdudulot ng AIDS (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome).
Ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay isang uri ng mga gamot na Anti-HIV na tinatawag na Nuceloside Reverse Transcriptase 
Inhibitors (NRTI). Kumikilos sila sa pamamagitan ng pagbabawas ng paglaki ng HIV sa katawan. Ang kumbinasyong ito ng 
stavudine at lamivudine ay hindi isang lunas para sa HIV o AIDS. Sa kasalukuyan ay walang lunas para sa impeksyon sa HIV. Kahit 
na habang umiinom ng Stavudine at Lamivudine Tablets, maaari kang patuloy na magkaroon ng mga sakit na nauugnay sa HIV, 
kabilang ang mga impeksyon na dulot ng iba pang mga organismo na gumagawa ng sakit. Patuloy na magpatingin sa iyong 
doktor nang regular.

Ang Stavudine at Lamivudine Tablet ay hindi pumipigil sa isang taong nahawaan ng HIV na maipasa ang virus sa 
ibang tao. Upang maprotektahan ang iba, kailangan mong patuloy na gumawa ng mga pag-iingat upang 
maiwasan ang iba na madikit sa iyong dugo at iba pang likido sa katawan.

Sino ang hindi dapat uminom ng Stavudine at Lamivudine Tablets?
Ang mga taong tumitimbang ng mas mababa sa 60 kg (132 pounds) ay hindi dapat uminom ng Stavudine at 
Lamivudine Combination Tablet dahil ang mga tablet na ito ay hindi naglalaman ng tamang lakas ng mga gamot 
para sa mga taong ito.

Huwag uminom ng Stavudine at Lamivudine Tablets kung ikaw ay allergic sa alinman sa mga sangkap nito, kabilang ang 
mga aktibong sangkap nito, stavudine at lamivudine. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang tungkol 
sa mga hindi aktibong sangkap.

• Huwag i-restart ang gamot pagkatapos mong gumaling mula sa mga side effect ng gamot na ito tulad ng malubhang 
problema sa dugo, lactic acidosis, malubhang reaksyon sa atay, hanggang sa iyong
payo ng doktor.

• Huwag uminom ng mga gamot na ito kung umiinom ka ng ilang iba pang mga gamot. (Tingnan ang "iba pang 
mga gamot na dapat iwasan" para sa isang listahan ng mga gamot.)

Sabihin sa iyong doktor kung sa tingin mo ay nagkaroon ka ng allergic reaction.

Paano ako kukuha ng Stavudine at Lamivudine Tablets? Paano ko ito iimbak?
Ang gamot na ito ay dapat inumin nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor batay sa timbang ng katawan, paggana ng bato 
at atay at anumang mga side effect na maaaring mayroon ka sa iba pang mga gamot. Kung hindi mo naiintindihan ang mga 
direksyong ito, hilingin sa iyong parmasyutiko, nars, o doktor na ipaliwanag ang mga ito sa iyo. Ang Stavudine at Lamivudine 
Tablets ay dapat inumin na may isang buong baso ng tubig at walang pagkain. Kung napalampas mo ang isang dosis, dalhin ito sa 
lalong madaling panahon. Kung oras na para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong 
regular na nakaiskedyul na dosis.Huwagkumuha ng dobleng dosis

Ang Stavudine at Lamivudine Tablet ay karaniwang iniinom ng 1 dalawang beses araw-araw (bawat 12 oras). Itabi ang 
Stavudine at Lamivudine Tablet sa isang mahigpit na saradong lalagyan sa temperatura ng silid na malayo sa init at hindi 
maabot ng mga bata. Huwag itago ang gamot na ito sa mamasa-masa na lugar at protektahan ang gamot mula sa 
liwanag.

Ang gamot na ito ay dapat na inumin nang regular.

Ano ang Dapat kong gawin kung ang isang tao ay umiinom ng labis na dosis ng Stavudine at Lamivudine Tablets? Kung 
pinaghihinalaan mo na ikaw o ang ibang tao ay nasobrahan sa dosis ng Stavudine at Lamivudine Tablets, humingi kaagad ng 
medikal na tulong. Makipag-ugnayan sa isang doktor o isang poison control center.
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Maaari ba akong uminom ng iba pang mga gamot habang umiinom ng Stavudine at Lamivudine Tablets?

Ang ibang mga gamot ay maaaring makipag-ugnayan sa gamot na ito na nagreresulta sa pagbaba ng bisa at/o mga side 
effect. Makipag-usap sa iyong doktor at parmasyutiko bago uminom ng anumang iba pang reseta o over-the-counter na 
gamot, kabilang ang mga bitamina, mineral, at mga produktong herbal, sa panahon ng paggamot.

Paano naman ang pagbubuntis at pag-aalaga (breast-feedi ng)?

Ang Stavudine at Lamivudine Tablets ay dapat gamitin sa pagbubuntis lamang pagkatapos makipag-usap sa 
iyong doktor. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpaplanong magbuntis habang umiinom ng 
Stavudine at Lamivudine Tablets.

Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na ang mga ina na nahawaan ng HIV ay hindi magpapasuso 
upang mabawasan ang panganib na maipasa ang impeksyon sa HIV sa kanilang mga sanggol at ang potensyal para sa malubhang 
masamang reaksyon sa mga sanggol na nagpapasuso. Samakatuwid, bawal magpasuso sa sanggol habang umiinom ng Stavudine 
at Lamivudine Tablets.

Ano ang mga posibleng side effect ng Stavudine at Lamivudine Tablets?

Ang mga hindi kanais-nais na epekto ng stavudine at lamivudine tablets ay:

• Lactic acidosis, matinding pagtaas ng lactic acid sa dugo, matinding paglaki ng atay, minsan kasama ang 
pamamaga (pananakit at pamamaga) ng atay at liver failure, na maaaring magdulot ng kamatayan. Ang mga 
sintomas ng lactic acidosis ay maaaring kabilang ang:

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

• Pakiramdam ay napakahina at pagod;

• Kinakapos na paghinga;
• Kahinaan sa mga braso at binti.

Kung mapapansin mo ang mga sintomas na ito o kung biglang nagbago ang iyong kondisyong medikal, itigil ang pag-
inom ng Stavudine at Lamivudine Tablets at tawagan ka kaagad ng doktor. Ang mga kababaihan (kabilang ang mga buntis 
na kababaihan), mga pasyenteng sobra sa timbang, at ang mga umiinom ng nucleoside na gamot sa mahabang panahon 
ay mas malamang na magkaroon ng lactic acidosis. Ang kumbinasyon ng Stavudine at Lamivudine Tablets, didanosine at 
hydroxyurea my ay nagpapataas ng iyong panganib ng pinsala sa atay, na maaaring magdulot ng kamatayan. Dapat na 
maingat na subaybayan ng iyong doktor ang paggana ng iyong atay kung iniinom mo ang kumbinasyong ito kung 
umiinom ka ng Stavudine at Lamivudine Tablets at may kasaysayan ng paggamit ng mabigat na alak o kondisyon sa atay.

• Ang Peripheral Neuropathy ay isang nerve disorder ng mga kamay at paa. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nakakaramdam 
ka ng pamamanhid, pangingilig, paso, o pananakit sa paa at/o mga kamay.

• Ang pancreatitis ay isang mapanganib na pamamaga ng pancreas. Maaaring magdulot ito ng kamatayan. Sabihin kaagad sa iyong 
doktor kung nagkakaroon ka ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, o pagsusuka at/o lagnat.

• Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto, itigil ang pag-inom ng kumbinasyong 
ito ng stavudine at lamivudine at humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon o abisuhan kaagad ang iyong 
doktor:

isang reaksiyong alerdyi (kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; 
o mga pantal);
pananakit ng kalamnan o kahinaan; o
peripheral neuropathy (pinsala sa nerbiyos), na maaaring magdulot ng pamamanhid, tingling, o pananakit.

Ang iba, hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring mas malamang na mangyari. Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot na ito at kausapin 
ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng:
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o
o
o
o
o

banayad na pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o pagbaba ng gana; 
sakit ng ulo;
pagkahilo;
hindi pagkakatulog;

muling pamimigay ng taba sa katawan (pagkawala ng taba mula sa mga braso, binti, at mukha at tumaas na 
taba sa paligid ng leeg, dibdib, at puno ng kahoy).
pantal

lagnat o ginaw
o
o

Ang mga pagbabago sa taba ng katawan ay nakita din sa ilang mga pasyente na kumukuha ng antiretroviral therapy. 
Maaaring kabilang sa mga pagbabago ang tumaas na dami ng taba sa itaas na likod at leeg ("buffalo hump"), dibdib, at sa 
paligid ng puno ng kahoy. Ang pagkawala ng taba mula sa mga binti, braso, at mukha ay maaari ding mangyari. Ang sanhi 
at pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga kondisyong ito ay hindi alam sa ngayon

Kung hihilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang paggamit ng stavudine at lamivudine tablets para sa anumang side 
effect, huwag i-restart ang stavudine at lamivudine nang walang payo ng iyong doktor pagkatapos mong gumaling mula 
sa mga side effect na ito.

Ipaalam sa iyong doktor
Bago kunin ang kumbinasyon ng stavudine at lamivudine, sabihin sa iyong doktor kung ikaw

·
·
·

may sakit sa bato;
may sakit sa atay;
nagkaroon o nagkaroon ng hepatitis;

·
·
·

timbang na mas mababa sa 132 pounds (60 kg). 
pancreatitis
kasaysayan ng peripheral neuropathy (pamamanhid at tingling sensation)

• kungyikaw ay buntis. Ang stavudine at lamivudine combination tablets ay FDA pregnancy category C. 
Nangangahulugan ito na hindi alam kung ang kumbinasyon ng lamivudine at stavudine ay makakasama sa isang hindi pa 
isinisilang na sanggol. Napakahalaga na gamutin ang HIV/AIDS sa panahon ng pagbubuntis upang mabawasan ang 
panganib na mahawaan ang sanggol. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong mga opsyon sa paggamot.

• kung ikaw ay nagpapasuso.. Hindi alam kung ang stavudine at lamivudine ay pumapasok sa gatas ng ina at kung ano 
ang maaaring makaapekto sa isang nursing baby. Upang maiwasan ang paghahatid ng virus sa mga hindi nahawaang 
sanggol, inirerekomenda na ang mga ina na positibo sa HIV ay hindi magpapasuso.

• Huwag palampasin ang isang dosis. Kung nakalimutan mo ang isang dosis, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo. 
Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at kunin lamang ang susunod na 
regular na nakaiskedyul na dosis.

• Huwaguminom ng dobleng dosis ng gamot na ito maliban kung iba ang itinuro ng iyong doktor.
• Kung napalampas mo ang masyadong maraming dosis, pagkatapos ay makipag-ugnayan sa iyong doktor.

• Kung pinaghihinalaan mo na masyado kang uminom ng gamot na ito, makipag-ugnayan kaagad sa iyong lokal na poison 
control center o emergency room.

Gawin ang mga sumusunod na pag-iingat
Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor na may kinalaman sa mga aktibidad na may mataas na peligro tulad ng hindi protektadong 
pakikipagtalik at pagbabahagi ng mga karayom. Ang gamot na ito ay hindi nagpapagaling sa HIV o AIDS at maaari mo pa ring ipadala ang 
virus sa iba sa panahon ng therapy sa gamot na ito.
Iwasan ang alak. Maaaring pataasin ng alkohol ang panganib ng pinsala sa pancreas at/o atay.

Pinapayuhan ng Centers for Disease Control and Prevention ang mga ina na may HIV na huwag magpasuso upang hindi nila maipasa ang HIV 
sa sanggol sa pamamagitan ng kanilang gatas. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa pinakamahusay na paraan ng pagpapakain sa iyong 
sanggol.

Pangkalahatang Impormasyon

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa leaflet ng impormasyon ng 
pasyente. Huwag gamitin ang gamot na ito para sa isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag ibigay
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ang mga gamot na ito sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong kondisyon na mayroon ka. Maaari itong makapinsala sa 
kanila.
Ang leaflet ng impormasyon ng pasyente ay nagbubuod ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa stavudine at lamivudine 
na kumbinasyon na tablet. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, makipag-usap sa iyong doktor. Maaari kang magtanong 
sa iyong parmasyutiko o doktor para sa impormasyon tungkol sa mga gamot na ito.

Para sa karagdagang impormasyon makipag-

ugnayan sa Strides Arcolab Ltd

Bilekahalli, Opp. IIMB
Bannerghatta Road,
Bangalore – 560076
India
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