
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม ------------------- ----------
• ปฏิกิริยาภูมไิวเกินก่อนหน้าต่อโดลเูตกราเวียร์ (4)
• การบริหารร่วมกับโดเฟติไลด์ (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง -----------------------
• ความเป็นพิษต่อตับได้รับการรายงานในผู้ป่วยที่ได้รับ dolutegravir-

ทีม่ีระบบการปกครอง แนะนําให้ตรวจสอบความเป็นพิษต่อตับ (5.1)

• มรีายงานการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินทีม่ีลักษณะเป็นผื่น พบตามรัฐธรรมนูญ และ
บางครั้งอวัยวะทํางานผิดปกติ รวมถึงอาการบาดเจ็บทีต่ับ หยุดใชย้า 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide และผู้ต้อง
สงสัยอื่น ๆ ทันที หากมอีาการหรืออาการแสดงของปฏิกิริยาภูมิไวเกินเกิดขึ้น 
เนื่องจากความล่าช้าในการหยุดการรักษาอาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทีคุ่กคามถึง
ชีวิต (5.2)

• มกีารรายงานกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสร่วมกัน (5.5)

• การเริ่มต้นใหมห่รือการด้อยค่าของไตที่แย่ลง: ประเมินการกวาดล้างของ 
creatinine กลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยทุกรายก่อนทีจ่ะเริ่ม
การรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide และติดตามในระหว่างการรักษา ตรวจสอบฟอสฟอรัสในซีรัมในผู้
ป่วยโรคไตเรื้อรัง (5.6)

• ภาวะกรดแลคติก/ตับรุนแรงทีม่ีภาวะไขมันพอกตับ: ยุติการรักษาในผู้ป่วยทีม่ี
อาการหรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทีบ่่งชี้ถึงภาวะกรดแลคติกหรือ
ความเป็นพิษต่อตับทีเ่ด่นชัด (5.7)

ยาเม็ด DOLUTEGRAVIR, EMTRICITABINE และ TENOFOVIR 
ALAFENAMIDE สําหรับใช้ในช่องปาก

คําเตือน: หลังการรักษา อาการกําเริบเฉียบพลันของ
โรคตับอักเสบบี

ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็มเพื่อคําเตือนในกล่องทีส่มบูรณ.์

• Tenofovir alafenamide ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ได้รับการ
อนุมัติสําหรับการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (HBV) มรีายงานผู้ป่วยที่
ติดเชื้อ HIV-1 และ HBV อาการกําเริบเฉียบพลันรุนแรงและเลิกใช้ผลิตภัณฑท์ี่
มี tenofovir disoproxil fumarate (TDF) และอาจเกิดขึ้นเมื่อเลิกใชย้า 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ควร
ติดตามการทํางานของตับอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยเหล่านี้ หากเหมาะสม อาจต้อง
เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบี (5.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใช้และการใชง้าน -------------------- 
-------- Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เป็นยาสาม
ชนิดร่วมกันของ dolutegravir (integrase strand transfer inhibitor (INSTI]), 
emtricitabine (FTC) และ tenofovir alafenamide (TAF) ทั้ง HIV nucleoside 
analog reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) และระบุไว้สําหรับ ใชเ้พียง
อย่างเดียวในการรักษาโรคติดเชื้อ HIV-1 ในผู้ใหญแ่ละผู้ป่วยเด็กทีม่ีนํ้าหนักอย่างน้อย 
40 กก. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไม่พึงประสงค์ ------------------ ------------ 
โดลูเทกราเวียร์: อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดของความรุนแรงและอุบัตกิารณ์ระดับปาน
กลางถึงรุนแรงอย่างน้อย 2% (ในผู้ที่ได้รับโดลูเทกราเวียร์ในการทดลองผู้ใหญ่หนึ่งครั้ง) คือ
การนอนไม่หลับ เหนื่อยล้า และปวดศีรษะ (6.1)

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide: อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด (
อุบัติการณ์มากกว่าหรือเท่ากับ 10% ทุกระดับ) คืออาการคลื่นไส้ (6.1)

ข้อจํากัดในการใช้งาน:
• ไม่แนะนําให้ใช้ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 

alafenamide ในผู้ป่วยทีม่ีการทดแทน integrase ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาหรือ
สงสัยว่ามีดื้อยาในกลุ่ม integrase strand transfer inhibitor เนื่องจากขนาด
ยา dolutegravir ใน dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide tablets ไม่เพียงพอในประชากรย่อยเหล่านี้ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา 
dolutegravir (1)

• ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ไมไ่ด้ระบุไว้เพื่อ
ใช้เป็นยาป้องกันโรคก่อนสัมผัส (PrEP) เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV-1 ที่ได้
รับทางเพศสัมพันธ์ในผู้ใหญท่ี่มีความเสี่ยงสูง

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย ติดต่อ Mylan Pharmaceuticals 
Inc. ที่ 1-877-446-3679 (1-877-4-INFO-RX) หรือ FDA ที่ 1- 800-FDA-1088 หรือ 
www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ------------------ 
------------ การใช้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide 
ร่วมกับยาอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของยาอื่น ๆ และยาอื่น ๆ อาจเปลี่ยน
ความเข้มข้นของยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide ปฏิกิริยาระหว่างยาและยาที่อาจเกิดขึ้นต้องได้รับการพิจารณาก่อนและ
ระหว่างการรักษา (4, 7, 12.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร -----------------------
• การทดสอบ: ก่อนเริ่มใช้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 

alafenamide ผู้ป่วยควรได้รับการทดสอบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ
ควรได้รับค่า creatinine clearance โดยประมาณ กลูโคสในปัสสาวะ และ
โปรตีนในปัสสาวะ (2.1)

• ผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กทีม่นีํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก.: หนึ่งเม็ดต่อวัน อาจรับ
ประทานโดยมีหรือไม่มอีาหารก็ได้ (2.2)

• การด้อยค่าของไต: ไม่แนะนําให้ใชย้าเม็ด Dolutegravir, emtricitabine 
และ tenofovir alafenamide ในผู้ป่วยที่มีค่า creatinine clearance ตํ่า
กว่า 30 มล. ต่อนาที (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ใชใ้นประชากรเฉพาะ -----------------------
• การตั้งครรภ์: ควรใชย้าเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 

alafenamide ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นตัวกําหนดความ
เสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น (8.1)

• การให้นม: ไม่แนะนําให้เลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่นื่องจากมีโอกาสแพร่เชื้อเอชไอวี 
(8.2)

• กุมารเวชศาสตร:์ ไมแ่นะนําสําหรับผู้ป่วยที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 40 กก. (8.4)

ดูข้อมูลการใหค้ําปรึกษาผู้ป่วย 17 และการติดฉลากผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัติ
จาก FDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง ---------------------- ยาเม็ด: 
dolutegravir 50 มก., FTC 200 มก. และ TAF 25 มก. (3)

แก้ไขเมื่อ: 2/2018

ข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณ์: เนื้อหา* ข้อมูลการสั่งยาฉบับ
เต็ม
คําเตือน: หลังการรักษา อาการกําเริบเฉียบพลันของไวรัสตับอักเสบบี
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รหัสอ้างอิง: 4219844



ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

คําเตือน: หลังการรักษา อาการกําเริบเฉียบพลันของไวรัสตับอักเสบบี

• Tenofovir alafenamide ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของยาเม็ด dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide ไดร้ับการอนุมัตสิําหรับการรักษาโรคไวรัสตับ
อักเสบบเีรื้อรัง (HBV) มีรายงานผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV-1 และ HBV อาการกําเริบเฉียบพลันรุนแรง
และเลิกใชผ้ลิตภัณฑ์ทีม่ี tenofovir disoproxil fumarate (TDF) และอาจเกิดขึ้นเมื่อเลิกใช้ยา 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ควรติดตามการทํางานของ
ตับอย่างใกลช้ิดด้วยการติดตามผลทั้งทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการเป็นเวลาอย่างน้อยหลาย
เดือนในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 และ HBV และหยุดยา dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide หากเหมาะสม อาจจําเป็นต้องเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอัก
เสบบี[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)].

1
ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide มีไว้สําหรับใช้เพียงอย่างเดียวในการ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดที่ 1 (HIV-1) ในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 
40 กก.

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน

ข้อจํากัดในการใชง้าน:
• ไม่แนะนําใหใ้ชย้า Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ในผู้ป่วยทีม่ีการ

ทดแทน integrase ทีเ่กี่ยวข้องกับการดื้อยาหรือสงสัยว่ามีดื้อยาในกลุ่ม integrase strand 
transfer inhibitor เนื่องจากขนาดยา dolutegravir ใน dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide tablets ไม่เพียงพอในประชากรย่อยเหล่านี้ ดขู้อมูลการสั่งจ่ายยา 
dolutegravir

• ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ไม่ไดร้ะบุไว้เพื่อใชเ้ป็นยาป้องกัน
โรคก่อนวัยอันควร (PrEP) เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV-1 ในผู้ใหญ่ทีม่ีความเสี่ยงสูง

2
2.1 การทดสอบก่อนเริ่มใช้ยา Dolutegravir, Emtricitabine และ Tenofovir 
Alafenamide
ก่อนที่จะเริ่มใช้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ผู้ป่วยควรได้รับ
การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบ[ีดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)].

ปริมาณและการบริหาร

ควรประเมินการกวาดล้างของ creatinine ระดับนํ้าตาลในเลือดและโปรตีนในปัสสาวะก่อนเริ่มการรักษา
ด้วยยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide และควรได้รับการตรวจ
สอบในระหว่างการรักษาในผู้ป่วยทุกราย[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)]

2.2 ผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่ชั่งนํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก. (88 ปอนด์) ยาเม็ด Dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามชนิดที่มีขนาดยาคงทีซ่ึ่งประกอบ
ด้วยโดลเูตกราเวียร์ 50 มก., เอ็มทรซิิทาไบน์ 200 มก. และ tenofovir alafenamide 25 มก. ปริมาณที่
แนะนําของ dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide คือหนึ่งเม็ดที่รับประทานวัน
ละครั้งโดยมีหรือไม่มอีาหารในผู้ใหญแ่ละ
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ผู้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก. (88 ปอนด์) และค่า creatinine clearance มากกว่าหรือเท่ากับ 
30 มล. ต่อนาที[ดูการใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.7) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

2.3 ไม่แนะนําในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง
ไม่แนะนําใหใ้ช้ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ในผู้ป่วยที่มี 
creatinine clearance ตํ่ากว่า 30 มล. ต่อนาท[ีดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.6) และการใช้ในกลุ่ม
ประชากรเฉพาะ (8.7)].

3
ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide มีจําหน่ายที่ประกอบด้วย dolutegravir 
sodium (DTG 52.6 มก.) เทียบเท่ากับ dolutegravir 50 มก., emtricitabine 200 มก. (FTC) และ 
tenofovir alafenamide fumarate (TAF) 28.04 มก. เทียบเท่ากับ tenofovir 25 มก. อะลาเฟนาไมด์

รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

• ยาเม็ดขนาด 50 มก./200 มก./25 มก. มีสีขาวถึงขาว เคลือบฟิล์ม เม็ดรูปไข่ ไม่มีการให้คะแนนเอ็ม
ด้านหนึ่งของแท็บเล็ตและTD1ในอีกด้านหนึ่ง

4
Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide tablets มีข้อห้ามในผู้ป่วย:

ข้อห้าม

• ด้วยปฏิกิริยาภูมไิวเกินก่อนหน้าต่อโดลเูตกราเวียร์[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].
• ไดร้ับ dofetilide เนื่องจากมีโอกาสเพิ่มความเข้มข้นของ dofetilide ในพลาสมาและเสี่ยงต่อการ

เกิดเหตุการณร์้ายแรงและ/หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต[ดปูฏิกิริยาระหว่างยา (7)].

5
5.1 พิษต่อตับ
มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากตับในผู้ป่วยที่ไดร้ับยาทีป่ระกอบด้วยโดลเูตกราเวียร์ ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรค
ตับอักเสบบีหรือซีต้นเหตุอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเลวลงหรือมีการพัฒนาระดับเอนไซม์ 
transaminase ด้วยการใช้ยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide[ดู
อาการไม่พึงประสงค์ (6.1)]. ในบางกรณี ระดับเอนไซมใ์น transaminases มีความสอดคล้องกับกลุ่ม
อาการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่หรือการกระตุ้นการทํางานของไวรัสตับอักเสบบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทีม่ี
การยกเลิกการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบ กรณีของความเป็นพิษต่อตับ ซึ่งรวมถึง biochemistries 
ตับในซรีัมสูง ตับอักเสบ และตับวายเฉียบพลันไดร้ับรายงานในผู้ป่วยที่ได้รับยาทีป่ระกอบด้วยโดลเูตกราเวียร์
โดยไม่มโีรคตับที่มีอยู่ก่อนหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่สามารถระบุได้ มีรายงานการบาดเจ็บที่ตับทีเ่กิดจากยาซึ่ง
นําไปสูก่ารปลูกถ่ายตับด้วยยาอะบาคาเวียร์ขนาดคงที่ โดลเูทกราเวียร์ และลามิวูดีน แนะนําให้ตรวจสอบความ
เป็นพิษต่อตับ

คําเตือนและข้อควรระวัง

5.2 ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน
มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาภูมไิวเกินและมีลักษณะเป็นผื่น พบตามรัฐธรรมนูญ และบางครั้งมีความผิด
ปกติของอวัยวะ ซึ่งรวมถึงอาการบาดเจ็บที่ตับ มีการรายงานเหตุการณใ์นผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ dolutegravir 
น้อยกว่า 1% ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ยุติการให้ยา dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide tablets และสารต้องสงสัยอื่น ๆ ทันที หากมีอาการหรืออาการแสดงของ
ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ผื่นรุนแรงหรือผื่นขึ้นพร้อมกับไข,้ วิงเวียนทั่วไป, อ่อนล้า, 
ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ, แผลพุพองหรือลอก ของผิวหนัง, แผลในช่องปากหรือแผล, เยื่อบุตาอักเสบ, 
ใบหน้าบวมนํ้า, ตับอักเสบ, eosinophilia, angioedema, หายใจลําบาก) ควรมีการติดตามสถานะทาง
คลินิก ซึ่งรวมถึงอะมิโนทรานส์เฟอเรสในตับและเริ่มการรักษาทีเ่หมาะสม ล่าช้าในการหยุด
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การรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide หรือสารต้อง
สงสัยอื่น ๆ หลังจากเริ่มมอีาการแพ้อาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่คุกคามถึงชีวิต ห้ามใชย้า Dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide ในผู้ป่วยที่เคยแพ้ยา dolutegravir มาก่อน

5.3 ความเสี่ยงของปฏิกิริยาทีไ่ม่พึงประสงค์หรือการสูญเสียการตอบสนองต่อไวรัสเนื่องจาก
ปฏิกิริยาระหว่างยา การใชย้าเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ร่วม
กันและยาอื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่ทราบหรืออาจมีนัยสําคัญซึ่งบางส่วนอาจนําไปสู่[ดูข้อ
ห้าม (4), ปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)]:
• การสูญเสียผลการรักษาของยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide และ

การพัฒนาของความต้านทานทีเ่ป็นไปได้
• อาการไมพ่ึงประสงค์ทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกที่อาจเกิดขึ้นจากการไดร้ับยาร่วมกันมากขึ้น

สําหรับยาที่ใชร้่วมซึ่งสามารถบรรเทาการโต้ตอบได้ โปรดดตูารางที่ 3 สําหรับขั้นตอนในการป้องกันหรือ
จัดการปฏิกิริยาระหว่างยาทีม่นีัยสําคัญและทีเ่ป็นไปไดเ้หล่านี้ รวมถึงคําแนะนําในการใชย้า พิจารณา
ศักยภาพของปฏิกิริยาระหว่างยาก่อนและระหว่างการรักษาด้วยยา dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide ทบทวนยาทีใ่ช้ร่วมกันระหว่างการรักษาด้วยยา dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับยาร่วม

5.4 การกําเริบเฉียบพลันรุนแรงของไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 และ HBV

ผูป้่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 ควรได้รับการตรวจหาไวรัสตับอักเสบบเีรื้อรัง (HBV) ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส[ดกูารให้ยาและการบริหาร (2.1)].

มีรายงานผูป้่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 และ HBV อาการกําเริบเฉียบพลันรุนแรง (เช่น ตับเสื่อมและตับวาย) และ
เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ทีม่ี tenofovir disoproxil fumarate (TDF) และอาจเกิดขึ้นเมื่อเลิกใช้ยา 
dolutegravir, emtricitabine และยาเม็ด tenofovir alafenamide ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 และ HBV 
ที่หยุดยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ควรได้รับการตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิดด้วยการติดตามผลทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหลายเดือนหลังจากหยุดการรักษา 
หากเหมาะสม อาจจําเป็นต้องเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรค
ตับระยะลุกลามหรือโรคตับแข็ง เนื่องจากอาการกําเริบของโรคตับอักเสบหลังการรักษาอาจทําให้ตับเสื่อมและ
ตับวายได้

5.5 กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง
มีการรายงานกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ได้แก่ 
dolutegravir และ FTC ส่วนประกอบสองอย่างของ dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide tablets ในช่วงเริ่มต้นของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ผู้ป่วยทีม่ีการตอบสนองของ
ระบบภูมิคุ้มกันอาจพัฒนาการตอบสนองการอักเสบต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสที่ไม่รุนแรงหรือตกค้าง (เช่น
มัยโคแบคทเีรียม เอเวียม การติดเชื้อ, ไซโตเมกาโลไวรัส,โรคปอดบวม jiroveciiโรคปอดบวม (PCP) หรือ
วัณโรค) ซึ่งอาจจําเป็นต้องไดร้ับการประเมินและการรักษาเพิ่มเติม
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ความผิดปกตขิองภูมติ้านทานผิดปกติ (เช่นโรค Graves, polymyositis และ Guillain-Barré 
syndrome) มีรายงานว่าเกิดขึ้นในการตั้งค่าการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ อย่างไรก็ตาม เวลาทีเ่ริ่มมีอาการจะ
แปรปรวนมากกว่า และสามารถเกิดขึ้นได้หลายเดือนหลังจากเริ่มการรักษา

5.6 เริ่มมีอาการใหม่หรือการด้อยค่าของไตที่เลวลง
มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ tenofovir prodrugs ร่วมกับกรณีของภาวะไตวายเฉียบพลันและกลุ่มอาการ 
Fanconi (อาการบาดเจ็บทีท่่อไตทีม่ีภาวะ hypophosphatemia รุนแรง) ด้วยการใช้ tenofovir 
prodrugs ในการศึกษาด้านพิษวิทยาของสัตว์และการทดลองในมนุษย์ ในการทดลองทางคลินิกของ FTC 
+ TAF ร่วมกับ cobicistat (COBI) ร่วมกับ elvitegravir (EVG) ไม่มีกรณขีอง Fanconi syndrome 
หรือ Proximal Renal Tubulopathy (PRT) ในการทดลองทางคลินิกของ FTC + TAF ร่วมกับ EVG + 
COBI ในผู้ป่วยทีไ่ม่ไดร้ับการรักษาและในกลุ่มที่ควบคุมการติดเชื้อไวรัสได้เปลี่ยนมาใช้ FTC + TAF ร่วมกับ 
EVG + COBI ที่มี eGFRs มากกว่า 50 มล. ต่อนาที เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ร้ายแรงต่อไตหรือการหยุด
ทํางานเนื่องจากอาการข้างเคียงของไต พบน้อยกว่า 1% ของผู้เข้าร่วมทีไ่ด้รับการรักษาด้วย FTC + TAF 
ด้วย EVG + COBI[ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.1)]. ไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine 
และ tenofovir alafenamide ในผู้ป่วยที่มี creatinine clearance ตํ่ากว่า 30 มล. ต่อนาทีโดยประมาณ
เนื่องจากข้อมูลในกลุ่มนี้ไม่เพียงพอ

ผู้ป่วยที่ใช้ยา tenofovir prodrugs ทีม่ีความบกพร่องทางการทํางานของไตและผู้ที่ใชย้าที่เป็นพิษ
ต่อไตรวมถึงยาต้านการอักเสบที่ไมใ่ชส่เตียรอยด์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
ไต

ควรประเมินการกวาดล้างของ creatinine ระดับนํ้าตาลในเลือดและโปรตีนในปัสสาวะก่อนเริ่มการรักษาด้วย
ยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide และควรไดร้ับการตรวจสอบใน
ระหว่างการรักษาในผู้ป่วยทุกราย ควรตรวจสอบฟอสฟอรัสในซีรัมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เนื่องจากผู้ป่วย
เหล่านีม้ีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค Fanconi syndrome กับ tenofovir prodrugs มากขึ้น หยุดยา 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ในผู้ป่วยที่พัฒนาการลดลงอย่างมนีัย
สําคัญทางคลินิกในการทํางานของไตหรือหลักฐานของ Fanconi syndrome

5.7 ภาวะกรดแลคติกและตับอย่างรุนแรงกับภาวะไขมันพอกตับ
มีรายงานรายงานเกี่ยวกับภาวะกรดแลคติกและตับอย่างรุนแรงทีม่ีภาวะไขมันพอกตับ รวมถึงกรณีทีเ่สียชีวิตด้วย
การใช้สารคล้ายคลึง nucleoside รวมถึง emtricitabine ส่วนประกอบของยา dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide tablets และ tenofovir DF ซึ่งเป็น prodrug อื่นของ 
tenofovir เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ ยาต้านไวรัสอื่นๆ การรักษาด้วยยา dolutegravir, emtricitabine 
และ tenofovir alafenamide ควรระงับในผู้ป่วยทุกรายที่พัฒนาผลการวิจัยทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติการ
ที่บ่งบอกถึงภาวะกรดแลคติกหรือความเป็นพิษต่อตับที่เด่นชัด (ซึ่งอาจรวมถึงตับและไขมันพอกตับแม้ในกรณีที่
ไม่มีเอนไซม์ transaminase ทีท่ําเครื่องหมายไว้)

6
อาการข้างเคียงของยาที่ร้ายแรงต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงในส่วนอื่นๆ ของการติดฉลาก:

อาการไมพ่ึงประสงค์

• พิษต่อตับ[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)]
• ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)]
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• อาการกําเริบเฉียบพลันรุนแรงของไวรัสตับอักเสบบี[ดูคําเตือนและคําเตือนและข้อควรระวังชนิด
บรรจุกล่อง (5.4)].

• ภูมิคุ้มกันสร้างภูมคิุ้มกันซินโดรม[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)].
• เริ่มมีอาการใหมห่รือการด้อยค่าของไตที่เลวลง[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)].
• กรดแลคติกและตับอย่างรุนแรงกับภาวะไขมันพอกตับ[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง

(5.7)].

6.1 ประสบการณก์ารทดลองทางคลินิก
เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึง
ประสงคท์ี่พบในการทดลองทางคลินิกของยา (หรือยาที่ใชร้่วมกับการรักษาอื่น ๆ ร่วมกัน) ไมส่ามารถเปรียบ
เทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น (หรือ ยาที่ให้ในการบําบัดแบบผสมเดียวกันหรือ
ต่างกัน) และอาจไม่สะท้อนถึงอัตราที่สังเกตไดใ้นทางปฏิบัติ

โดลูเทกราเวียร์:ประสบการณก์ารทดลองทางคลินิกในวิชาทีเ่ป็นผู้ใหญ:่หัวข้อการรักษาที่ไร้เดียงสา: การ
ประเมินความปลอดภัยของโดลูเทกราเวียรใ์นอาสาสมัครที่รักษาด้วยการติดเชื้อ HIV-1 ที่ติดเชื้อ HIV-1 
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะหข์้อมูลจาก 2 การทดลองระหว่างประเทศแบบหลายศูนย์

ใน SPRING-2 ผูป้่วย 822 คนไดร้ับการสุ่มตัวอย่างและไดร้ับ dolutegravir 50 มก. อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อวันหรือ raltegravir 400 มก. วันละสองครั้ง ร่วมกับการรักษาแบบ dual nucleoside reverse 
transcriptase inhibitor (NRTI) ในขนาดคงที่ อะบาคาเวียร์ซัลเฟตและลามวิูดีน [EPZICOM®] หรือ
ยาเอ็มทรซิิทาไบนข์นาดคงที่/เทโนโฟเวียร์ DF [TRUVADA®]) มีผู้ป่วย 808 รายที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอด 96 สัปดาห์ อัตราของเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่นําไปสู่การหยุดยา
คือ 2% ในกลุ่มการรักษาทั้งสองแบบ

ใน SINGLE 833 คนไดร้ับการสุ่มตัวอย่างและไดร้ับ dolutegravir 50 มก. อย่างน้อย 1 ครั้งด้วย 
abacavir sulfate และ lamivudine (EPZICOM) ในปริมาณคงที่วันละครั้งหรือขนาดคงที่ efavirenz/
emtricitabine/tenofovir DF (ATRIPLA®) วันละครั้ง (การรักษาในการศึกษาทําให้ตาบอดในสัปดาห์ที่ 
96 และเปิดป้ายกํากับตั้งแตส่ัปดาหท์ี่ 96 ถึงสัปดาห์ที่ 144) ตลอด 144 สัปดาห์ อัตราการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ที่นําไปสูก่ารหยุดยาคือ 4% ในกลุ่มที่ไดร้ับ dolutegravir 50 มก. วันละครั้ง + abacavir ในขนาด
คงที่และ lamivudine (EPZICOM) และ 14% ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ efavirenz/emtricitabine/tenofovir 
DF ในขนาดคงที่ ) วันละครั้ง.

อาการไม่พึงประสงค์จากการรักษา (ARs) ในระดับปานกลางถึงรุนแรง (ระดับ 2 ถึง 4) ที่พบในกลุ่มที่
ได้รับการรักษาด้วย dolutegravir อย่างน้อย 2% ใน SPRING-2 หรือ SINGLE มีอาการนอนไม่
หลับ (3%) ปวดศีรษะ (2%) และความเหนื่อยล้า (2%)

นอกจากนี้ยังมีรายงานการนอนไม่หลับระดับ 1 โดย 1% และน้อยกว่า 1% ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ 
dolutegravir และ raltegravir ตามลําดับใน SPRING-2; ในขณะที่อัตราเดียวคือ 7% และ 4% สําหรับ 
dolutegravir และ efavirenz/emtricitabine/tenofovir DF ปริมาณคงที่ (ATRIPLA) ตามลําดับ 
เหตุการณเ์หล่านีไ้ม่ได้จํากัดการรักษา

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยทีพ่บในการทดลองที่ไม่เคยไดร้ับการรักษาและการรักษาโดยมี
ประสบการณ์: ARs ต่อไปนีเ้กิดขึ้นในน้อยกว่า 2% ของการรักษาทีไ่ร้เดียงสาหรือผู้มีประสบการณ์การรักษา
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ผู้ทีไ่ด้รับยาโดลเูทกราเวียร์ร่วมกับยาในการทดลองหนึ่งฉบับ เหตุการณเ์หล่านีร้วมอยู่ด้วยเนื่องจาก
ความจริงจังและการประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหาร: ปวดท้อง, ไม่สบายท้อง, ท้องอืด, ปวดท้องตอนบน, อาเจียน

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าดี: ตับอักเสบ

ความผิดปกตขิองกล้ามเนื้อและกระดูก: กล้ามเนื้ออักเสบ

ความผิดปกตทิางจิตเวช: ความคิด ความพยายาม พฤติกรรมหรือการฆ่าตัวตาย เหตุการณ์เหล่านี้พบได้
บ่อยในอาสาสมัครที่มีประวัตภิาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ มาก่อน

ความผิดปกตขิองไตและปัสสาวะ: การด้อยค่าของไต

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง: อาการคัน

ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการ: อาสาสมัครทีบ่ําบัดรักษา: ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการทีเ่ลือก (ระดับ 2 
ถึง 4) โดยมีระดับทีแ่ย่ลงจากการตรวจวัดพื้นฐานและแสดงถึงความเป็นพิษระดับเลวร้ายที่สุดในอย่างน้อย 
2% ของผูป้่วยแสดงไว้ในตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากค่าพื้นฐานทีส่ังเกตพบสําหรับค่าไขมันทีเ่ลือก 
แสดงไวใ้นตารางที่ 2

ตารางที่ 1. ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการที่เลือก (ระดับ 2 ถึง 4) ในกลุ่มผูป้่วยที่ไม่ไดร้ับการรักษา
ใน SPRING-2 (การวิเคราะหส์ัปดาหท์ี่ 96)

สปริง-2
โดลูเทกราเวียร์

50 มก.
วันละครั้ง
+ 2 NRTIs
(n = 403)

แรลเตกราเวียร์
400 มก. วันละสองครั้ง

+ 2 NRTIs
(n = 405)

พารามิเตอร์ห้องปฏิบัติการ
เทอมทีต่้องการ

ALT
เกรด 2 (> 2.5 ถึง 5.0 x ULN) 4% 4%
เกรด 3 ถึง 4 (> 5.0 x ULN) 2% 2%

AST
เกรด 2 (> 2.5 ถึง 5.0 x ULN) 5% 3%
เกรด 3 ถึง 4 (> 5.0 x ULN) 3% 2%

บิลิรูบินทั้งหมด
เกรด 2 (1.6 ถึง 2.5 x ULN) 3% 2%
เกรด 3 ถึง 4 (> 2.5 x ULN) <1% <1%

ครีเอทีน ไคเนส
เกรด 2 (6.0 ถึง 9.9 x ULN) 2% 5%
เกรด 3 ถึง 4 (≥ 10.0 x ULN) 7% 4%

นํ้าตาลในเลือดสูง
เกรด 2 (126 ถึง 250 มก./ดล.) 6% 6%
ระดับ 3 (> 250 มก./ดล.) <1% 2%
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ไลเปส
เกรด 2 (> 1.5 ถึง 3.0 x ULN) 7% 7%
เกรด 3 ถึง 4 (> 3.0 x ULN) 2% 5%

นิวโทรฟิลทั้งหมด
เกรด 2 (0.75 ถึง 0.99 x 109) 4% 3%
เกรด 3 ถึง 4 (< 0.75 x 109) 2% 2%

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากค่าพื้นฐานในค่าไขมันที่อดอาหารในกลุ่มที่ไมไ่ด้รับการรักษา
ใน SPRING-2 (การวิเคราะหส์ัปดาหท์ี่ 96เอ)

สปริง-2
โดลูเทกราเวียร์

50 มก.
วันละครั้ง
+ 2 NRTIs
(n = 403)

แรลเตกราเวียร์
400 มก.

วันละสองครั้ง
+ 2 NRTIs
(n = 405)

พารามิเตอร์ห้องปฏิบัตกิาร
เทอมที่ต้องการ

คอเลสเตอรอล (มก./ดล.) 8.1 10.1
HDL คอเลสเตอรอล
(มก./ดล.)

2.0 2.3

LDL คอเลสเตอรอล
(มก./ดล.)

5.1 6.1

ไตรกลีเซอไรด์ (มก./เดซิลิตร) 6.7 6.6
เอ อาสาสมัครทีใ่ช้ยาลดไขมันที่การตรวจวัดพื้นฐานไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์เหล่านี้ (19 คนใน

แต่ละแขนใน SPRING-2) อาสาสมัครเก้าสิบสี่คนเริ่มใช้ยาลดไขมันหลังการตรวจวัดพื้นฐาน 
ค่าการรักษาทีอ่ดอาหารครั้งสุดท้าย (ก่อนที่จะเริ่ม ตัวแทน) ถูกใชโ้ดยไม่คํานึงว่าพวกเขาจะ
หยุดตัวแทนหรือไม่ (SPRING-2: dolutegravir n = 9, raltegravir n = 13)

การติดเชื้อร่วมของไวรัสตับอักเสบบแีละ/หรือไวรัสตับอักเสบซี: ในการทดลองระยะที่ 3 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบแีละ/หรือไวรัสซีได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนไดโ้ดยมีเงื่อนไขว่าการทดสอบเคมีของตับในเบื้องต้น
ต้องไมเ่กิน 5 เท่าของค่าปกติ โดยรวม ข้อมูลด้านความปลอดภัยในอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ
/หรือซมีีความคล้ายคลึงกับทีพ่บในผู้ป่วยที่ไม่มกีารติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี แม้ว่าอัตราความผิดปกติ
ของ AST และ ALT จะสูงกว่าในกลุ่มย่อยทีเ่ป็นโรคตับอักเสบบี และ/หรือการติดเชื้อไวรัสซสีําหรับกลุ่มการ
รักษาทั้งหมด ระดับ 2 ถึง 4 ความผิดปกตขิอง ALT ในไวรัสตับอักเสบบแีละ / หรือซทีี่ติดเชื้อร่วมกับผู้ป่วยที่
ติดเชื้อเอชไอวแีบบโมโนที่ได้รับ dolutegravir 18% เทียบกับ 3% โดยใช้ยา 50 มก. วันละครั้งและ 13% 
เทียบกับ 8% ด้วย ปริมาณ 50 มก. วันละสองครั้ง [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].

การเปลี่ยนแปลงในเซรั่ม Creatinine: โดลูเทกราเวียรไ์ด้รับการแสดงเพื่อเพิ่ม creatinine ในซีรัม
เนื่องจากการยับยั้งการหลั่งของ creatinine ในท่อโดยไม่ส่งผลต่อการทํางานของไต[ดูเภสัชวิทยาคลินิก 
(12.2)]. การเพิ่มขึ้นของ creatinine ในซีรัมเกิดขึ้นภายใน 4 สัปดาห์แรกของการรักษาและคงทีต่ลอด 96 
สัปดาห์ ในผูป้่วยทีไ่มไ่ด้รับการรักษา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากเส้นพื้นฐาน 0.15 มก. ต่อเดซิลิตร (
ช่วง: -0.32 มก. ต่อเดซิลิตร เป็น 0.65 มก. ต่อเดซิลิตร)
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96 สัปดาหข์องการรักษา การเพิ่มขึ้นของ Creatinine เทียบไดก้ับ NRTIs พื้นหลังและมีความ
คล้ายคลึงกันในผู้ที่มีประสบการณก์ารรักษา

ประสบการณ์การทดลองทางคลินิกในวิชากุมารเวชศาสตร:์IMPAACT P1093 เป็นการทดลองแบบ 
multicenter เปิดฉลากแบบไม่เปรียบเทียบผู้ป่วยเด็กทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ประมาณ 160 คนที่มีอายรุะหว่าง 4 
สัปดาหถ์ึงน้อยกว่า 18 ปี โดยผู้ป่วย INSTI-naïve ที่อายุ 6 ถึง 6 ปีมีประสบการณ์ในการรักษา 46 คน ลง
ทะเบียนแล้ว 18 ปี[ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.4) และการศึกษาทางคลินิก (14.2)]

ลักษณะอาการไม่พึงประสงคค์ล้ายกับผู้ใหญ่ ARs ระดับ 2 ที่รายงานโดยอาสาสมัครมากกว่าหนึ่งรายมีจํานว
นนิวโทรฟิลลดลง (n = 3) และอาการท้องร่วง (n = 2) ไม่มีรายงาน ARs ทีเ่กี่ยวข้องกับยาเกรด 3 หรือ 4 
ไม่มี AR ทีน่ําไปสู่การเลิกใช้งาน

ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการระดับ 3 หรือ 4 ที่รายงานในมากกว่าหนึ่งเรื่องคือระดับบิลิรูบินรวมที่เพิ่มขึ้น 
(n = 3) และลดจํานวนนิวโทรฟิล (n = 2) การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ย creatinine ในซรีัมมีความ
คล้ายคลึงกับทีพ่บในผู้ใหญ่

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:ปฏิกิริยาทีไ่ม่พึงประสงค์ในการทดลองทางคลินิกของ 
FTC + TAF กับ EVG + COBI ในการรักษาผู้ใหญท่ี่ติดเชื้อ HIV-1:ในการทดลองรวมกัน 48 สัปดาห์ของ
อาสาสมัครผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ทีร่ักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มที่
ได้รับการรักษาด้วย FTC + TAF ด้วย EVG + COBI (N = 866) (อุบัติการณม์ากกว่าหรือเท่ากับ 10%, ทุก
ระดับ) มีอาการคลื่นไส้ (10%) ในกลุ่มการรักษานี้ 0.9% ของอาสาสมัครหยุด FTC + TAF ด้วย EVG + 
COBI เนื่องจากเหตุการณไ์ม่พึงประสงคใ์นช่วงระยะเวลาการรักษา 48 สัปดาห์[ดกูารศึกษาทางคลินิก (14)]
. ข้อมูลด้านความปลอดภัยมีความคล้ายคลึงกันในผู้ใหญ่ทีป่ราบปรามด้วยไวรัสที่ติดเชื้อ HIV-1 ซึ่งเปลี่ยน
ไปใช้ FTC + TAF ด้วย EVG + COBI (N = 799) ผู้ใหญท่ี่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่รักษาด้วย 
FTC + TAF ด้วย EVG + COBI พบว่าค่าเฉลี่ยของคอเลสเตอรอลรวม 30 มก./ดล. คอเลสเตอรอล LDL 
15 มก./ดล. คอเลสเตอรอล HDL 7 มก./ดล. และไตรกลีเซอไรด์ 29 มก./ดล. หลังใช้ 48 สัปดาห์

การทดสอบทางห้องปฏิบัติการไต: ในการทดลอง 48 สัปดาห์สองครั้งในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV-1 ที่ไมไ่ด้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสที่รักษาด้วย FTC + TAF ด้วย EVG + COBI (N = 866) โดยมคี่า eGFR พื้นฐานที่ 115 มล. ต่อนาที ค่าครีเอตินิน
ในเลือดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.1 มก. ต่อ dL จากการตรวจวัดพื้นฐานถึงสัปดาห์ที่ 48 ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนระหว่างโปรตีนต่อค
รีเอตินินในปัสสาวะ (UPCR) เท่ากับ 44 มก. ต่อกรัมที่การตรวจวัดพื้นฐานและที่สัปดาห์ที่ 48 ในการทดลอง 48 สัปดาห์ใน
ผู้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วย TDF ที่ยับยั้งไวรัสซึ่งเปลี่ยนมาใช้ FTC
+ TAF ทีม่ี EVG + COBI (N = 959) โดยมีค่าเฉลี่ย eGFR ที่ 112 มล. ต่อนาที ค่าเฉลี่ยของครีเอตนิินในซรีัมมีความ
คล้ายคลึงกับการตรวจวัดพื้นฐานและค่ามัธยฐาน UPCR เท่ากับ 61 มก. ต่อกรัมทีก่ารตรวจวัดพื้นฐาน และ 46 มก. 
ต่อกรัมทีส่ัปดาห์ที่ 48 ใน การทดลอง 24 สัปดาห์ในผู้ใหญ่ทีม่ีความบกพร่องทางไต (eGFR พื้นฐาน 30 ถึง 69 มล. 
ต่อนาที) ทีไ่ด้รับ FTC + TAF ทีม่ี EVG + COBI (N = 248) ค่า creatinine ในซีรัมเท่ากับ 1.5 มก. ต่อเดซิลิตร ทั้งที่
การตรวจวัดพื้นฐานและสัปดาห์ที่ 24 ค่ามัธยฐาน UPCR คือ 161 มก. ต่อกรัมทีก่ารตรวจวัดพื้นฐาน และ 93 มก. 
ต่อกรัมทีส่ัปดาห์ที่ 24

ผลกระทบของความหนาแน่นของกระดูก: ในการวิเคราะห์แบบรวมกลุ่มของการทดลอง 48 สัปดาห์ของการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสทีเ่ป็นผู้ใหญท่ีไ่ม่มเีชื้อ HIV-1 ที่เป็นผู้ใหญ่ ความหนาแน่นของกระดูก (BMD) ตั้งแตก่ารตรวจวัดพื้นฐาน
จนถึงสัปดาหท์ี่ 48 ไดร้ับการประเมินโดยวิธีการดูดซึมด้วยรังสีเอกซ์แบบพลังงานคู่ (DXA) ค่าเฉลี่ย BMD ลดลงจาก
ระดับพื้นฐานเป็นสัปดาห์ที่ 48 -1.30% ด้วย FTC + TAF ทีม่ี EVG + COBI ที่กระดูกสันหลังส่วนเอว และ -0.66% ที่
สะโพกทั้งหมด BMD ลดลง 5% หรือมากกว่าทีก่ระดูกสันหลังส่วนเอวพบโดย 10% ของ
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FTC + TAF พร้อมวิชา EVG + COBI BMD ลดลง 7% หรือมากกว่าที่คอกระดูกต้นขาโดย 7% ของ 
FTC + TAF กับ EVG + COBI ไมท่ราบถึงความสําคัญทางคลินิกในระยะยาวของการเปลี่ยนแปลง 
BMD เหล่านี้ มีรายงานการแตกหัก (ไม่รวมนิ้วมือและนิ้วเท้า) ใน 7 คน (0.8%) ในกลุ่ม FTC + TAF ที่มี 
EVG + COBI

ในผูป้่วยผู้ใหญท่ี่รักษาด้วย TDF ที่ระงับไวรัส 799 รายที่เปลี่ยนมาใช้ FTC + TAF ด้วย EVG + COBI ใน
สัปดาหท์ี่ 48 ค่าเฉลี่ย BMD เพิ่มขึ้น (กระดูกสันหลังส่วนเอว 1.86% สะโพกรวม 1.95%) BMD ลดลง 
5% หรือมากกว่าที่กระดูกสันหลังส่วนเอวพบโดย 1% ของ FTC + TAF ด้วย EVG
+ วิชา COBI BMD ลดลง 7% หรือมากกว่าที่คอกระดกูต้นขาโดย 1% ของ FTC + TAF กับ EVG + COBI

อาการไม่พึงประสงค์จากการทดลองทางคลินิกในเด็กที่ติดเชื้อ HIV-1:ใน 24 สัปดาห์ การทดลองแบบ open-
label สําหรับผู้ป่วยเด็กทีต่ิดเชื้อ HIV-1 จํานวน 23 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยไม่รู้ตัว อายุ 12 ถึง
น้อยกว่า 18 ปี (นํ้าหนักอย่างน้อย 35 กก.) ที่ได้รับ FTC + TAF พร้อม EVG + COBI ความปลอดภัย ของการ
รวมกันนี้มีความคล้ายคลึงกับของผู้ใหญ่ ในกลุ่มเด็กเหล่านี้ ค่า BMD เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับพื้นฐานเป็นสัปดาห์ที่ 
24, +1.7% ที่กระดูกสันหลังส่วนเอว และ +0.8% สําหรับร่างกายทั้งหมดที่มีศีรษะน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลงจากค่า BMD Z พื้นฐานคือ -0.10 สําหรับกระดูกสันหลังส่วนเอวและ
- 0.11 สําหรับร่างกายทั้งหมดที่ศีรษะน้อยลงในสัปดาห์ที่ 24 อาสาสมัคร 2 คนมีการสูญเสีย BMD ของกระดูกสันหลังส่วนเอวอย่างมีนัยสําคัญ (
มากกว่า 4%) ในสัปดาหท์ี่ 24

6.2 ประสบการณ์หลังการขาย
นอกจากอาการข้างเคียงที่รายงานจากการทดลองทางคลินิกแล้ว ยังระบถุึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนีใ้น
ระหว่างการใชห้ลังการขาย เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจากประชากรทีม่ีขนาดไม่แน่นอน จึง
เป็นไปไม่ไดเ้สมอที่จะประมาณความถีข่องปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุ
กับการได้รับยา

โดลูเทกราเวียร:์ความผิดปกตขิองตับและท่อนํ้าดี:ตับวายเฉียบพลัน, พิษต่อตับ.

กล้ามเนื้อและกระดูก:ปวดข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ

จิตเวช:ความวิตกกังวล.

7
7.1 ผลของโดลูเทกราเวียรต์่อเภสัชจลนศาสตร์ของสารอื่นๆ
ในหลอดทดลอง, dolutegravir ยับยั้งการขนส่งไอออนบวกของไต OCT2 (IC50= 1.93 microM) และ 
multidrug and toxin extrusion transporter (MATE) 1 (IC50= 6.34 ไมโครโมลาร)์ในร่างกาย, 
dolutegravir ยับยั้งการหลั่งของท่อ creatinine โดยยับยั้ง OCT2 และ MATE1 ที่อาจเกิดขึ้น 
Dolutegravir อาจเพิ่มความเข้มข้นของยาในพลาสมาที่กําจัดผ่าน OCT2 หรือ MATE1 (dofetilide และ 
metformin, ตารางที่ 3)[ดูข้อห้าม (4) และปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)].

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ในหลอดทดลอง, โดลูเทกราเวียรย์ับยั้งการขนส่งไต basolateral, สารขนส่งประจลุบอินทรีย์ (OAT) 1 (IC50= 2.12 
microM) และ OAT3 (IC50= 1.97 ไมโครโมลาร)์ อย่างไรก็ตาม,ในร่างกาย, โดลูเทกราเวียรไ์ม่ได้เปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นในพลาสมาของ tenofovir หรือ para-amino hippurate, ซับสเตรตของ OAT1 และ OAT3
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ในหลอดทดลอง, โดลเูทกราเวียร์ไมไ่ด้ยับยั้ง (IC50มากกว่า 50 ไมโครโมลาร์) ต่อไปนี้: cytochrome P450 
(CYP)1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A, uridine 
diphosphate (UDP)-glucuronosyl transferase 1A1 (UGT1A1), UGT-Plycotein gp), โปรตีน
ต้านทานมะเร็งเต้านม (BCRP), ปั๊มส่งออกเกลือนํ้าดี (BSEP), โพลเีปปไทดข์นส่งไอออนอินทรีย์ 
(OATP)1B1, OATP1B3, OCT1, โปรตีนต้านทาน multidrug (MRP)2 หรือ MRP4ในหลอดทดลอง, โด
ลูเทกราเวียร์ไม่ก่อใหเ้กิด CYP1A2, CYP2B6 หรือ CYP3A4 จากข้อมูลเหล่านี้และผลลัพธ์ของการทดลอง
ปฏิสัมพันธร์ะหว่างยา โดลเูทกราเวียร์ไม่คาดว่าจะส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตรข์องยาที่เป็นสารตั้งต้นของ
เอนไซม์หรือสารขนส่งเหล่านี้

ในการทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา โดลูเตกราเวียร์ไม่มีผลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับเภสัชจลนศาสตรข์อง
ยาต่อไปนี้: daclatasvir, tenofovir, methadone, midazolam, rilpivirine และยาคุมกําเนิดทีม่ี 
norgestimate และ ethinyl estradiol เมื่อใช้การเปรียบเทียบแบบศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลทาง
เภสัชจลนศาสตร์ในอดีตของยาแต่ละชนิดทีม่ีปฏิสัมพันธ์กัน โดลูเทกราเวียรไ์ม่ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อ
เภสัชจลนศาสตร์ของยาต่อไปนี:้ atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, fosamprenavir, 
lopinavir, ritonavir และ boceprevir

7.2 ผลของสารอื่นต่อเภสัชจลนศาสตรข์องโดลเูตกราเวียร์หรือเอ็มทรซิิทาไบน์และเทนโนโฟเวียรอ์ะ
ลาเฟนาไมด์
โดลูเทกราเวียร์:Dolutegravir ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของยาเม็ด dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide ถูกเผาผลาญโดย UGT1A1 โดยมีส่วนสนับสนุน
บางส่วนจาก CYP3A Dolutegravir ยังเป็นสารตั้งต้นของ UGT1A3, UGT1A9, BCRP และ P-gp
ในหลอดทดลอง. ยาที่กระตุ้นเอนไซมแ์ละผู้ขนส่งอาจลดความเข้มข้นของโดลเูตกราเวียรใ์นพลาสมา 
และลดผลการรักษาของโดลูเตกราเวียร์

การใช้ยาโดลูเตกราเวียร์ร่วมกันและยาอื่น ๆ ทีย่ับยั้งเอนไซม์เหล่านี้อาจเพิ่มความเข้มข้นของโดลเูตก
ราเวียรใ์นพลาสมา

Etravirine ลดความเข้มข้นของ dolutegravir ในพลาสมาอย่างมีนัยสําคัญ แต่ผลของ etravirine ลด
ลงโดยการใชย้า lopinavir/ritonavir หรือ darunavir/ritonavir ร่วมกัน และคาดว่าจะบรรเทาไดด้้วย 
atazanavir/ritonavir (ตารางที่ 3)[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

ในหลอดทดลอง, โดลูเตกราเวียร์ไม่ใช่สารตั้งต้นของ OATP1B1 หรือ OATP1B3

จากผลการทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา ยาต่อไปนีส้ามารถใช้ร่วมกับโดลูเตกราเวียร์ได้โดยไม่ต้องปรับ
ขนาดยา: อาตาซานาเวียร์/ริโทนาเวียร์, โลปินาเวียร์/รโิทนาเวียร์, ดารุนาเวียร์/ริโทนาเวียร์, ดาคลาตาส
เวียร,์ โบเซพรีเวียร์, เอลบาเวียร์/กราโซพรีเวียร์, เมทาโดน, มิดาโซแลม, โอเมปราโซล, ยาคุมกําเนิดชนิด
รับประทานที่มีส่วนผสมของนอร์เจส และเอทินลิ เอสตราไดออล เพรดนโิซน ไรฟาบูตนิ ริลพิวิริน และโซ
ฟอสบูเวียร/์เวลปาตาสเวียร์[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:TAF ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของยาเม็ด dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide เป็นสารตั้งต้นของ P-gp, BCRP, OATP1B1 และ 
OATP1B3 ยาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทํางานของ P-gp และ BCRP อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการ
ดูดซึม TAF (ดูตารางที่ 3) ยาที่กระตุ้นกิจกรรม P-gp คาดว่าจะลดการดูดซึมของ TAF ส่งผลให้ความเข้มข้นของ 
TAF ในพลาสมาลดลง ซึ่งอาจนําไปสู่การสูญเสียผลการรักษาของยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide และการพัฒนาของการดื้อยา

12

รหัสอ้างอิง: 4219844



การใช้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ร่วมกับยาอื่นทีย่ับยั้ง P-gp 
และ BCRP อาจเพิ่มการดูดซึมและความเข้มข้นของ TAF ในพลาสมา TAF ไม่ใช่ตัวยับยั้ง CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 หรือ UGT1A1 TAF เป็นตัวยับยั้งทีอ่่อนแอของ 
CYP3Aในหลอดทดลอง. TAF ไม่ใชต่ัวยับยั้งหรือตัวกระตุ้น CYP3Aในร่างกาย.

จากการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาที่ดําเนินการกับส่วนประกอบของ emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide ไมพ่บปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีนัยสําคัญทางคลินิกหรือคาดว่าเมื่อ emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide รวมกับยาต้านไวรัสต่อไปนี้: atazanavir กับ ritonavir หรือ cobicistat, 
darunavir กับ ritonavir หรือ cobicistat, dolutegravir, efavirenz, ledipasvir, lopinavir/
ritonavir, maraviroc, nevirapine, raltegravir, rilpivirine และ sofosbuvir ไม่พบปฏิกิริยาระหว่าง
ยาที่มีนัยสําคัญทางคลินิกหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ emtricitabine และ tenofovir alafenamide ร่วม
กับยาต่อไปนี:้ buprenorphine, itraconazole, ketoconazole, lorazepam, methadone, 
midazolam, naloxone, norbuprenorphine, norgestimate/ethinyl esttralinel และ 
sertraline

7.3 ปฏิกิริยาระหว่างยาทีจ่ัดตั้งขึ้นและอื่น ๆ ที่อาจมนีัยสําคัญ
ไม่มีการทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยากับโดลูเตกราเวียร์และเอ็มทริซิทาไบนใ์นขนาดคงทีแ่ละ tenofovir 
อะเลเฟนาไมด์ หรือใชส้่วนผสมทั้งสามในปริมาณคงที่

ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาทีอ่าจเกิดขึ้นกับโดลเูตกราเวียร,์ เอ็มทรซิิทาบีน และ tenofovir อะลาเฟ
นาไมด์ (ตารางที่ 3) แสดงไว้ด้านล่าง

คําแนะนําเหล่านีอ้ิงจากการทดลองปฏิกิริยาระหว่างยาหรือปฏิกิริยาที่คาดการณไ์ว้เนื่องจากขนาดของ
ปฏิสัมพันธท์ี่คาดหวังและมโีอกาสเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือสูญเสียประสิทธิภาพ[ดขู้อห้าม 
(4) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

ตารางที่ 3 ปฏิกิริยาระหว่างยาที่จัดตั้งขึ้นและอาจมีนัยสําคัญอื่น ๆ สําหรับ Dolutegravir, 
Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide: การเปลี่ยนแปลงในปริมาณอาจ
แนะนําโดยพิจารณาจากการทดลองปฏิกิริยาระหว่างยาหรือปฏิกิริยาที่คาดการณไ์ว้

ผลกระทบต่อ
ความเข้มข้นของ

โดลเูทกราเวียร์ TAF
และ/หรือ

ยาควบคู่

ยาควบคู่
ระดับ:

ชื่อยา ความคิดเห็นทางคลินิก

ป้องกันการเต้นของหัวใจ:
โดเฟติไลด์

↑ โดเฟตไิลด์ ห้ามใชย้าร่วมกันกับยาเม็ด dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide[ดขู้อห้าม (4)].

ยาต้านเชื้อรา:
ไรฟาบูติน
ไรแฟมปิน
ไรฟาเพนทีน

↓ TAF ไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ด dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide ร่วมกับ rifabutin, 
rifampin หรือ rifapentine

การย้อนกลับที่ไม่ใชน่ิวคลีโอไซด์ ↓ โดลูเทกราเวียร์ การใช้โดลูเตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และ
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ตัวยับยั้งทรานสคริปต:์
เอทราวิรินเอ

ยาเม็ด tenofovir alafenamide ที่มี 
etravirine โดยไม่ใช้ยา atazanavir / 
ritonavir, darunavir / ritonavir หรือ 
lopinavir / ritonavir ไม่ใช่
ที่แนะนํา.

การย้อนกลับที่ไม่ใชน่ิวคลีโอไซด์
ตัวยับยั้งทรานสคริปต:์

Efavirenzเอ

↓โดลูเทกราเวียร์ ปรับขนาดยาโดลเูตกราเวียรเ์ป็น 50 มก. วัน
ละสองครั้ง ควรให้ dolutegravir ขนาด 50 
มก. เพิ่มเติม โดยแยกจากยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide 12 ชั่วโมง

การย้อนกลับที่ไม่ใชน่ิวคลีโอไซด์
ตัวยับยั้งทรานสคริปต:์

เนวิราพีน

↓ โดลูเทกราเวียร์ หลีกเลี่ยงการให้ยา dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide ร่วมกัน เนื่องจากมีข้อมูลไม่
เพียงพอในการให้ยา
คําแนะนํา

ตัวยับยั้งโปรตีเอส:
โฟซัมพรีนาเวียร์/ริโทนาเวียร์เอ

↓ โดลูเทกราเวียร์ ปรับขนาดโดลเูตกราเวียรเ์ป็น 50 มก. วันละ
สองครั้ง ควรให้ยาโดลูเตกราเวียร์เพิ่มขนาด 
50 มก. โดยแยกจากโดลูเตกราเวียร์ 12 
ชั่วโมง
เม็ด emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide

ตัวแทนอื่นๆ
คาร์บามาเซพีนเอ ↓ โดลูเทกราเวียร์ ควรให้ยาโดลูเตกราเวียร์เพิ่มขนาด 50 มก. 

โดยแยกจากโดลูเตกราเวียร์ 12 ชั่วโมง

เม็ด emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide; อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนําให้ใช้ร่วม
กับยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide เนื่องจากส่วน
ประกอบของ TAF

คาร์บามาเซพีน
Oxcarbazepine
ฟีนิโทอิน
ฟีโนบาร์บิทลั

↓ โดลูเทกราเวียร์
↓ TAF

พิจารณายากันชักทางเลือก.

สาโทเซนต์จอห์น (Hypericum 
perforatum)

↓ โดลูเทกราเวียร์
↓ TAF

ไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ด dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide ร่วมกับสาโทเซนต์จอห์น

ยาที่มี
หลายไอออนบวก (เช่น Mg 
หรือ Al):
ยาลดกรดทีม่ีไอออนบวกเอ

หรือยาระบาย
ซูคราลเฟต
ยาบัฟเฟอร์

↓ โดลูเทกราเวียร์ ให้ยา dolutegravir, emtricitabine 
และ tenofovir alafenamide 2 ชั่วโมง
ก่อนหรือ 6 ชั่วโมงหลังรับประทานยาทีม่ี
ไอออนบวก
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อาหารเสริมแคลเซียมหรือ
ธาตุเหล็กในช่องปากรวมถึง
วิตามินรวมที่มีแคลเซียม
หรือธาตุเหล็กเอ

↓ โดลูเทกราเวียร์ ให้ยา dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 
6 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารเสริมที่มี
แคลเซียมหรือธาตเุหล็ก หรืออีกทางหนึ่งคือ 
โดลูเทกราเวียร์
ยาเม็ด emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide และอาหารเสริมที่มีแคลเซียม
หรือธาตเุหล็กสามารถรับประทานร่วมกับ
อาหารได้

เมตฟอร์มินเอ ↑ เมตฟอร์มนิ ด้วยการใช้ร่วมกัน ให้จํากัดปริมาณยาเมต
ฟอร์มินทั้งหมดต่อวันไว้ที่ 1,000 มก. เมื่อ
เริ่มใช้ยาเมตฟอร์มินหรือโดลูเตกราเวียร,์ เอ็ม
ทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ 
เมื่อหยุดยาเม็ด dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide อาจต้องปรับขนาดยา 
metformin การตรวจสอบระดับนํ้าตาลใน
เลือดเมื่อเริ่มต้น
แนะนําให้ใช้ร่วมกันและหลังถอนยา 
dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide tablets

เอ ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3) ตารางที่ 8 หรือตารางที่ 9 สําหรับขนาดของปฏิสัมพันธ์

7.4 ยาที่มีผลต่อการทํางานของไต
เนื่องจาก FTC และ tenofovir ส่วนใหญ่ขับออกทางไตโดยการผสมผสานของการกรองไตและการหลั่ง
ของท่อทีใ่ช้งาน การใชย้า dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ร่วมกับยาทีล่ด
การทํางานของไตหรือแข่งขันกับการหลั่งของท่ออาจเพิ่มความเข้มข้นของ FTC, tenofovir, และยาทีข่ับ
ออกทางไตอื่น ๆ และอาจเพิ่มความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างของยาทีก่ําจัดโดยการหลั่งของ
หลอดอาหาร ได้แก่ แตไ่ม่จํากัดเพียง อะไซโคลเวียร์ ซิโดโฟเวียร์ แกนซโิคลเวียร์ วาลาไซโคลเวียร์ วัลแกนซิ
โคลเวียร์ อะมิโนไกลโคไซด์ (เช่น เจนทามิซิน) และยากลุ่ม NSAID ขนาดสูงหรือหลายชนิด[ดคูําเตือนและข้อ
ควรระวัง (5.6)]

8
8.1 การตั้งครรภ์
สรุปความเสี่ยง:มขี้อมูลของมนุษยไ์มเ่พียงพอเกี่ยวกับการใชย้าเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide ในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อแจ้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาในการเกิดข้อบกพร่อง
และการแท้งบุตร การใช้ Tenofovir alafenamide (TAF) ในสตรีระหว่างตั้งครรภ์ยังไมไ่ด้รับการประเมิน 
อย่างไรก็ตาม การใช้เอ็มทริซิทาไบน์ (FTC) ในระหว่างตั้งครรภไ์ดร้ับการประเมินในสตรีจํานวนจํากัดตามที่
รายงานไปยัง Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) เนื่องจากการตั้งครรภท์ี่ไดร้ับยาโดลเูตกรา
เวียร์ที่รายงานต่อ APR ในจํานวนทีจ่ํากัด จึงไม่สามารถสรุปข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยของยา
เม็ดโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ในการตั้งครรภ์ได้ และการเฝ้าติดตาม
อย่างต่อเนื่องผ่าน APR อัตราเบื้องหลังสําหรับความพิการแตก่ําเนิดที่สําคัญในสหรัฐอเมริกา ประชากร
อ้างอิงของโครงการข้อบกพร่องทีม่ีมา แต่กําเนิดของนครแอตแลนตา (MACDP) คือ 2.7% อัตราการแท้ง
บุตรโดยประมาณในการตั้งครรภ์ทีไ่ด้รับการยอมรับทางคลินิกในประชากรทั่วไปของสหรัฐอเมริกาคือ 15% 
ถึง 20%

ใช้ในประชากรเฉพาะ
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โดลูเทกราเวียร:์ ในการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ ไม่พบหลักฐานของผลลัพธก์ารพัฒนาทีไ่ม่พึงประสงค์
กับ dolutegravir[ดูข้อมูล]. ในระหว่างการสร้างอวัยวะในหนูและกระต่าย การไดร้ับยา dolutegravir 
อย่างเป็นระบบ (AUC) ต่อ dolutegravir นั้นน้อยกว่า (กระต่าย) และประมาณ 27 เท่า (หนู) ทีไ่ดร้ับใน
มนุษย์ในปริมาณสูงสุดที่แนะนําสําหรับคน (MRHD) ในการศึกษาพัฒนาการก่อน/หลังคลอดในหนูแรท การ
ได้รับยา dolutegravir อย่างเป็นระบบของมารดา (AUC) ต่อยา dolutegravir ประมาณ 27 เท่าของการ
สัมผัสของมนุษย์ที่ MRHD

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:ในการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่พบผลกระทบด้าน
พัฒนาการทีไ่ม่พึงประสงคเ์มื่อให้ส่วนประกอบของ emtricitabine และ tenofovir alafenamide แยก
กันในช่วงระยะเวลาของการสร้างอวัยวะทีก่ารสัมผัส 60 และ 108 ครั้ง (หนูและกระต่ายตามลําดับ) การได้รับ 
FTC และเมื่อได้รับสัมผัสเท่ากับหรือ 53 ครั้ง (หนูและกระต่ายตามลําดับ) การไดร้ับ TAF ในปริมาณทีแ่นะนํา
ต่อวันของ emtricitabine และ tenofovir alafenamide[ดขู้อมูล (8.1)]. ในทํานองเดียวกัน เมื่อให้ FTC 
แก่หนูทดลองผ่านการใหน้มเมื่อไดร้ับสัมผัสถึง 60 เท่าของการรับสัมผัสเมื่อให้ FTC แก่หนูทดลองที่สัมผัส
ได้ถึงประมาณ 60 เท่าของปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวันของยาเอ็มทรซิทิาไบนแ์ละ tenofovir alafenamide 
ไม่มผีลข้างเคียงใด ๆ ในลูกหลานเมื่อให้ TDF ผ่านการให้นมทีก่ารสัมผัส tenofovir ประมาณ 14 เท่าของ
การได้รับยา emtricitabine และ tenofovir alafenamide ทุกวัน

ข้อมูล:ข้อมูลมนุษย:์เอ็มทรซิิทาไบน:์ จากรายงานในอนาคตของ APR จนถึงเดือนกรกฎาคม 2015 ของการ
ได้รับยาที่มี FTC 2933 ในระหว่างตั้งครรภ์ (รวมถึงปี 1984 ที่ได้รับในช่วงไตรมาสแรกและ 949 ทีไ่ด้รับใน
ไตรมาสที่สอง/สาม) ไม่มคีวามแตกต่างระหว่าง FTC กับความพิการแต่กําเนิดโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบ โดยมี
อัตราการเกิดความพิการแต่กําเนิดที่ 2.7% ในประชากรอ้างอิงของ MACDP ในสหรัฐอเมริกา ความชุกของ
ความพิการแตก่ําเนิดในการเกิดมชีีพคือ 2.4% (95% CI: 1.7% ถึง 3.1%) โดยมกีารไดร้ับ FTC ในไตรมาส
แรกและ 2.1% (95% CI: 1.3% ถึง 3.2%) กับครั้งที่สอง/สาม การไดร้ับยาที่ประกอบด้วย FTC ในช่วง
ไตรมาสที่ 3

ข้อมูลสัตว์:โดลูเทกราเวียร:์ Dolutegravir ถูกให้ทางปากสูงถึง 1,000 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวันแก่หนูทีต่ั้ง
ครรภ์และกระต่ายในครรภ์วันที่ 6 ถึง 17 และ 6 ถึง 18 ตามลําดับ และให้หนูในวันที่ตั้งครรภ์ 6 ถึงให้นมบุตร
/หลังคลอดวันที่ 20 ไม่มีผลข้างเคียง สังเกตพัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ (หนูและกระต่าย) 
หรือก่อน/หลังคลอด (หนู) ที่ขนาดยาสูงสุดที่ทดสอบ ในระหว่างการสัมผัสระบบออร์แกนเจเนซิส (AUC) ต่อ
โดลูเทกราเวียรใ์นกระต่ายนั้นน้อยกว่าการสัมผัสของมนุษย์ที่ MRHD และในหนูทดลองมีประมาณ 27 เท่า
ของการสัมผัสของมนุษยท์ี่ MRHD ในการศึกษาพัฒนาการก่อน/หลังคลอดของหนูแรท พบว่านํ้าหนักตัว
ของลูกหลานทีก่ําลังพัฒนาลดลงในระหว่างการให้นมในปริมาณที่เป็นพิษต่อมารดา (ประมาณ 27 เท่าของ
การสัมผัสของมนุษยท์ี่ MRHD)

เอ็มทริซิทาไบน:์ FTC ถูกบริหารให้ทางปากแก่หนทูี่ตั้งครรภ์ (250 มก./กก./วัน, 500 มก./กก./วัน หรือ 
1000 มก./กก./วัน) และกระต่าย (100 มก./กก./วัน, 300 มก./กก./วัน หรือ 1000 มก. /กก./วัน) ผ่านการ
สร้างอวัยวะ (ในวันที่ตั้งครรภ์ 6 ถึง 15 และ 7 ถึง 19 ตามลําดับ) ไม่พบผลกระทบทางพิษวิทยาที่มีนัย
สําคัญในการศึกษาความเป็นพิษของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ทีท่ํากับ FTC ในหนูที่ไดร้ับสัมผัส (พื้นทีใ่ต้เส้น
โค้ง (AUC)) สูงขึ้นประมาณ 60 เท่า และในกระต่ายที่สูงกว่าการสัมผัสของมนุษย์ประมาณ 108 เท่าใน
ปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวัน ในการศึกษาพัฒนาการก่อน/หลังคลอดด้วย FTC หนูเมาสไ์ดร้ับขนาดยาสูงถึง 
1,000 มก./กก./วัน ไม่พบอาการข้างเคียงทีม่ีนัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับยาโดยตรงในลูกหลาน
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สัมผัสทุกวันตั้งแตก่่อนเกิด (ในมดลูก) ผ่านวุฒิภาวะทางเพศที่ได้รับในแต่ละวัน (AUC) สูงกว่าการสัมผัส
ของมนุษย์ประมาณ 60 เท่าในปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวัน

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์: TAF ถูกให้ทางปากแก่หนูที่ตั้งครรภ์ (25 มก./กก./วัน, 100 มก./กก./วัน หรือ 
250 มก./กก./วัน) และกระต่าย (10 มก./กก./วัน, 30 มก./กก./วัน หรือ 100 มก./ กก./วัน) ผ่านการสร้าง
อวัยวะ (ในวันทีต่ั้งครรภ์ 6 ถึง 17 และ 7 ถึง 20 ตามลําดับ) ไม่พบผลข้างเคียงของตัวอ่อนและทารกใน
ครรภ์ในหนแูละกระต่ายที่ได้รับ TAF ใกล้เคียงกับ (หน)ู และ 53 (กระต่าย) สูงกว่าการสัมผัสของมนุษยใ์น
ปริมาณที่แนะนําต่อวันของ emtricitabine และ tenofovir alafenamide TAF ถูกเปลี่ยนเป็น 
tenofovir อย่างรวดเร็ว; ปริมาณ tenofovir ที่สังเกตพบในหนูและกระต่ายคือ 59 (หนู) และ 93 (กระต่าย) 
ที่สูงกว่าการสัมผัส tenofovir ในมนุษย์ในปริมาณที่แนะนําต่อวัน เนื่องจาก TAF ถูกแปลงเป็น tenofovir 
อย่างรวดเร็ว และพบว่ามีการได้รับ tenofovir ในหนูและหนทูดลองที่ตํ่ากว่าหลังการให้ TAF เมื่อเทียบกับ
การให้ tenofovir disoproxil fumarate (TDF ซึ่งเป็น prodrug อื่นสําหรับ tenofovir) การศึกษา
พัฒนาการก่อน/หลังคลอดในหนจูึงดําเนินการเฉพาะกับ ทีดีเอฟ ปริมาณสูงถึง 600 มก./กก./วัน ถูกบริหาร
ใหผ้่านการให้นม; ไมพ่บผลข้างเคียงใด ๆ ในลูกหลานในวันที่ตั้งครรภ์ 7 [และวันที่ให้นม 20] ที่การสัมผัส 
tenofovir สูงกว่าการได้รับสัมผัสในมนุษยป์ระมาณ 14 [21] เท่าในปริมาณที่แนะนําต่อวันของ 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide

8.2 การให้นม
สรุปความเสี่ยง:ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคแนะนําว่ามารดาที่ติดเชื้อ HIV-1 ไม่ให้นมลูกเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงทีจ่ะแพร่เชื้อ HIV-1 หลังคลอด

ไม่ทราบว่ายาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide มีผลต่อการผลิตนํ้านม
หรือมีผลต่อเด็กทีก่ินนมแม่หรือไม่ เนื่องจากมโีอกาส (1) การแพร่เชื้อ HIV-1 (ในทารกทีต่ิดเชื้อ HIV) (2) 
การพัฒนาการดื้อต่อไวรัส (ในทารกทีต่ิดเชื้อ HIV) และ (3) อาการไม่พึงประสงค์ในทารกทีก่ินนมแมค่ล้ายกับ
ที่พบในผู้ใหญ่ แนะนําให้มารดาไม่ใหน้มลูกหากไดร้ับยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide

โดลูเทกราเวียร์: ไมท่ราบว่ายาโดลูเทกราเวียรม์ีอยูใ่นนํ้านมแมห่รือไม่ ส่งผลต่อการผลิตนํ้านมของมนุษย์ 
หรือมีผลกระทบต่อทารกทีก่ินนมแม่หรือไม่ เมื่อให้หนูที่ให้นมบุตร โดลูเทกราเวียรม์ีอยู่ในนม[ดูข้อมูล].

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:FTC แสดงให้เห็นว่ามีอยูใ่นนํ้านมแม่ ไม่ทราบว่า TAF มี
อยู่ในนํ้านมแม่หรือไม?่[ดูข้อมูล (8.2)]. Tenofovir แสดงให้เห็นว่ามีอยู่ในนมของหนูที่ให้นมบุตรและลิง
จําพวกหนึ่งหลังการให้ TDF[ดูข้อมูล (8.2)]. ไมท่ราบว่า TAF สามารถมีอยู่ในนมสัตว์ไดห้รือไม่ แม้ว่าจะไม่
ทราบว่า TAF มีอยู่ในนํ้านมแม่หรือไม่ แต่พบว่า FTC มอียู่ในนํ้านมแม่[ดูข้อมูล (8.2)]

ข้อมูล:ข้อมูลมนุษย์:เอ็มทริซิทาไบน์ : ตัวอย่างนมแม่ทีไ่ด้รับจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV-1 จํานวน 5 คน 
แสดงให้เห็นว่ามีเอ็มทรซิิทาไบนใ์นนมของมนุษย์ ทารกทีเ่ลี้ยงลูกด้วยนมแมซ่ึ่งมารดากําลังรับการรักษา
ด้วยยาเอ็มทรซิิทาไบน์อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการดื้อต่อยาเอ็มทรซิิทาไบนจ์ากเชื้อไวรัส ความเสี่ยงอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเอ็มทรซิิทาไบน์ในทารกที่กินนมแม่โดยมารดาที่ไดร้ับการรักษาด้วยยาเอ็มทรซิิทาไบน์ไม่เป็นที่
รู้จัก
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ข้อมูลสัตว์:โดลูเทกราเวียร:์ โดลูเทกราเวียรเ์ป็นส่วนประกอบหลักทีเ่กี่ยวข้องกับยาทีถู่กขับออกมาในนม
ของหนทูี่ใหน้มบุตรหลังจากรับประทานครั้งเดียว 50 มก. ต่อกิโลกรัมในวันทีใ่ห้นม 10 โดยมีความเข้มข้น
ของนมสูงถึง 1.3 เท่าของความเข้มข้นในพลาสมาของมารดาที่สังเกตได้ 8 ชั่วโมงหลังการให้ยา

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์: การศึกษาในหนูและลิงไดแ้สดงให้เห็นว่า tenofovir ถูกหลั่งในนม 
Tenofovir ถูกขับออกทางนํ้านมของหนูทีใ่ห้นมบุตรหลังจากให้ TDF ทางปาก (สูงถึง 600 มก./กก./วัน) 
ที่ความเข้มข้นเฉลี่ยในพลาสมาประมาณ 24% ในสัตว์ทีไ่ดร้ับยาสูงสุดในวันที่ให้นม 11[ดูข้อมูล (8.1)]. 
Tenofovir ถูกขับออกทางนํ้านมของลิงที่ให้นมบุตรหลังจากให้ยา tenofovir เพียงครั้งเดียว (30 มก./
กก.) ที่ความเข้มข้นสูงถึงประมาณ 4% ของความเข้มข้นในพลาสมา ส่งผลให้ได้รับสัมผัส (AUC) ประมาณ 
20% ของการได้รับพลาสมา

8.4 การใช้ในเด็ก
ควรใหย้า Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เฉพาะกับผู้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนัก
ตัวอย่างน้อย 40 กก. เนื่องจากเป็นยาผสมในปริมาณคงทีซ่ึ่งไม่สามารถปรับได้ มีการกําหนดความปลอดภัย
และประสิทธิภาพสําหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนในกลุ่มนํ้าหนักนี้

8.5 การใช้ผูสู้งอายุ
โดลูเทกราเวียร์:การทดลองทางคลินิกของ dolutegravir ไม่ได้รวมกลุ่มผู้ป่วยทีอ่ายุ 65 ปีขึ้นไปจํานวน
มากเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาตอบสนองแตกต่างจากผู้ที่มีอายนุ้อยกว่าหรือไม่ โดยทั่วไป ควรใช้
ความระมัดระวังในการบริหาร dolutegravir ในผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ที่มากขึ้นของการทํางาน
ของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจที่ลดลง และของโรคร่วมหรือการรักษาด้วยยาอื่น ๆ[ดูเภสัชวิทยาคลินิก 
(12.3)].

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:ในการทดลองทางคลินิก 80 คนจาก 97 คนที่ลง
ทะเบียนอายุ 65 ปขีึ้นไปไดร้ับ FTC + TAF และ EVG + COBI ไมพ่บความแตกต่างในด้านความปลอดภัย
หรือประสิทธิภาพระหว่างผู้สูงวัยและผู้ใหญท่ี่มีอายรุะหว่าง 18 ถึงน้อยกว่า 65 ปี

8.6 การด้อยค่าของตับ
ไม่มกีารปรับขนาดยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ในผู้ป่วยทีม่ีอาการ
ตับอ่อน (Child-Pugh Class A) หรือปานกลาง (Child-Pugh Class B) ยังไม่มีการศึกษาผลของการ
ด้อยค่าของตับอย่างรุนแรง (Child-Pugh Class C) ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของโดลเูตกราเวียร,์ เอ็มทรซิิทา
ไบน์ และ tenofovir alafenamide ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใชย้าเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alefenamide ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

8.7 การด้อยค่าของไต
ไม่แนะนําใหใ้ช้ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide สําหรับผู้ป่วยทีม่ีภาวะ
ไตวายอย่างรุนแรง (การกวาดล้างของ creatinine โดยประมาณตํ่ากว่า 30 มล. ต่อนาที) เนื่องจากยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เป็นยาผสมในขนาดคงทีแ่ละไม่สามารถ
ปรับปริมาณของส่วนประกอบแต่ละอย่างได้ . ไม่มกีารปรับขนาดยา dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide ในผู้ป่วยที่มี
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การด้อยค่าของไตเล็กน้อยหรือปานกลาง (การกวาดล้าง creatinine โดยประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 
30 มล. ต่อนาที)[ดูการใหย้าและการบริหาร (2.3) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

10
มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสําหรับยาเกินขนาดด้วยยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide หากให้ยาเกินขนาด ผู้ป่วยควรไดร้ับการตรวจสอบและใช้การรักษาประคับประคองที่เป็น
มาตรฐานตามความจําเป็น

ยาเกินขนาด

โดลูเทกราเวียร์:เนื่องจากโดลูเทกราเวียร์มีความผูกพันกับโปรตีนในพลาสมาอย่างมาก จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่โดลูเตกราเวียร์จะถูก
กําจัดออกไปอย่างมีนัยสําคัญโดยการฟอกไต

เอ็มทริซิทาไบน์ (FTC):ประสบการณท์างคลินิกที่จํากัดมีให้ในขนาดทีสู่งกว่าขนาดทีแ่นะนําของ FTC ในการ
ศึกษาเภสัชวิทยาทางคลินิกหนึ่งครั้ง FTC 1200 มก. ครั้งเดียว (6 เท่าของขนาดทีแ่นะนําของ FTC) ให้กับ 
11 คน ไม่มีรายงานอาการข้างเคียงที่รุนแรง ไม่ทราบผลกระทบของปริมาณที่สูงขึ้น

การบําบัดด้วยการฟอกไตจะกําจัดขนาดยา FTC ออกประมาณ 30% ในช่วงระยะเวลาการฟอกไต 3 ชั่วโมง 
โดยเริ่มภายใน 1.5 ชั่วโมงของการจ่าย FTC (อัตราการไหลของเลือด 400 มล. ต่อนาทแีละอัตราการไหล
ของไดอะไลซิสที่ 600 มล. ต่อนาที) ไม่ทราบว่า FTC สามารถกําจัดออกได้ด้วยการล้างไตทางช่องท้องหรือ
ไม่

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์ (TAF):ประสบการณ์ทางคลินิกที่จํากัดมใีห้ในขนาดทีสู่งกว่าปริมาณทีแ่นะนํา
ของ TAF ใหย้า TAF ขนาด 125 มก. ครั้งเดียว (5 เท่าของขนาดยา TAF ในยาเอ็มทริซทิาไบน์ผสมขนาดยา
คงที่ 200 มก./25 มก. และ tenofovir alafenamide) แก่ผู้ป่วยที่มีสุขภาพดี 48 คน; ไม่มีรายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์ทีร่้ายแรง ไมท่ราบผลของปริมาณทีสู่งขึ้น Tenofovir ถูกกําจัดออกอย่างมีประสิทธิภาพโดย
การฟอกเลือดด้วยค่าสัมประสิทธิ์การสกัดประมาณ 54%

11
ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เป็นผลิตภัณฑ์ผสมขนาดคงที่ที่
ประกอบด้วย dolutegravir (DTG), emtricitabine (FTC) และ tenofovir alafenamide (TAF) สําหรับ
การบริหารช่องปาก

คําอธิบาย

• DTG, สถาบันเอชไอวี

• FTC ซึ่งเป็นอะนาลอกสังเคราะห์ของนิวคลโีอไซด์ของไซติดีนคือ HIV nucleoside analog reverse 
transcriptase inhibitor (HIV NRTI)

• TAF คือ HIV NRTI ถูกแปลงแล้วในร่างกายถึง tenofovir ซึ่งเป็นอะไซคลิกของนิวคลีโอไซด์ฟอสโฟเนต (
นิวคลีโอไทด)์ แอนะล็อกของอะดีโนซีน 5′-โมโนฟอสเฟต

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดมีโซเดียมโดลูเตกราเวียร์ 52.6 มก. ซึ่งเทียบเท่ากับกรดปราศจากโดลเูตกรา
เวียร์ 50 มก. FTC 200 มก. และ TAF 28.04 มก. เทียบเท่ากับเทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์ 25 มก. และ
ส่วนผสมที่ไม่ใชง้านต่อไปนี:้ ครอสคารเ์มลโลสโซเดียม แลคโตส โมโนไฮเดรต, แมกนเีซียมสเตียเรต, แมน
นิทอล, ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส, โพลีเอทิลนีไกลคอล, โพลีไวนิลแอลกอฮอล,์ โพวิโดน, โซเดียมสตาร์ช
ไกลโคเลต (มันฝรั่ง), แป้งโรยตัว และไททาเนียมไดออกไซด์
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โดลูเทกราเวียร์:ชื่อทางเคมขีองโซเดียมโดลเูตกราเวียร์คือโซเดียม (4R,12aS)-N-[(2,4-Difluoro 
benzyl)carbamoyl] -4-methyl-6, 8-dioxo- 3,4,6,8,12,12a- hexahydro-2H-pyrido [l',2':4,5]
ไพราซิโน[2, 1-b] [1,3] ออกซาซิน-7-โอเลต สูตรโมเลกุลคือ C20ชม18F2นู๋3NaO5และนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 
441.37 กรัมต่อโมล (ในรูปของเกลือ) มีสูตรโครงสร้างดังนี้

โซเดียมโดลเูทกราเวียร์เป็นผงสีขาวถึงเหลืองอ่อน และละลายไดเ้ล็กน้อยในนํ้า

เอ็มทริซทิาไบน์:ชื่อทางเคมีของ FTC คือ 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)- 1,3-
oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone FTC คือ (-)enantiomer ของ thio analog ของ cytidine ซึ่ง
แตกต่างจากสารคล้ายคลึงของ cytidine อื่น ๆ โดยมีฟลูออรีนอยู่ในตําแหน่ง 5

FTC มีสูตรโมเลกุลของ C8ชม10FN3อู๋3S และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 247.25 และมีสูตรโครงสร้างดังนี้

FTC เป็นผงสีขาวหรือสีขาวนวลที่มีความสามารถในการละลายได้ประมาณ 112 มก. ต่อมล. ในนํ้าที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด:์ชื่อทางเคมีของสารยา tenofovir alafenamide fumarate คือ 9-{(R)-2-
[[(S)-{[(S)-1-(isopropoxycarbonyl)ethyl]amino}phenoxy-phosphinyl] methoxy] propyl}
adenine hemi ฟูมาเรต

Tenofovir alafenamide fumarate มีสูตรโมเลกุลของ C21ชม29อู5๋นู๋6พ•ี1/2(C4ชม4อู๋4) และมีนํ้าหนัก
โมเลกุลเท่ากับ 534.5 และมีสูตรโครงสร้างดังนี้
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Tenofovir alafenamide fumarate เป็นผงสีขาวหรือสีขาวนวลหรือผงสนีํ้าตาลอ่อนทีม่ีความสามารถใน
การละลาย 4.7 มก. ต่อมล. ในนํ้าทีอุ่ณหภูมิ 20°C

12
12.1 กลไกการออกฤทธิ์
ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เป็นยาต้านไวรัส 
dolutegravir (DTG), emtricitabine (FTC) และ tenofovir alafenamide (TAF) ในขนาดคงที ่[ดู
จุลชีววิทยา (12.4)].

เภสัชวิทยาคลินิก

12.2 เภสัชพลศาสตร์
โดลูเทกราเวียร:์ผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ:ในการทดลองแบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอก ข้ามกลุ่ม อาสาสมัคร
ที่มีสุขภาพดี 42 คนได้รับยาหลอกแบบรับประทานครั้งเดียว โดลเูทกราเวียร์ 250 มก. ยาระงับความรู้สึก (
ได้รับยา 50 มก. วันละครั้งประมาณ 3 เท่าในสภาวะคงตัว) และ moxifloxacin 400 มก. (กลุ่มควบคุมที่
ออกฤทธิ)์ ในลําดับแบบสุ่ม หลังจากการปรับค่าพื้นฐานและยาหลอก ค่าเฉลี่ยสูงสุดของการเปลี่ยนแปลง 
QTc ตามวิธีการแก้ไขโดย Fridericia (QTcF) สําหรับโดลเูทกราเวียร์คือ 2.4 มิลลิวินาที (CI ด้านบน 1 
ด้าน 95%: 4.9 มิลลิวินาที) Dolutegravir ไม่ได้ยืดช่วงเวลา QTc ให้นานเกิน 24 ชั่วโมงหลังให้ยา

ผลต่อการทํางานของไต:ผลของ dolutegravir ต่อการทํางานของไตได้รับการประเมินในการทดลอง 
open-label, randomized, 3-arm, placebo-controlled trial ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (n = 37) ที่
ได้รับ dolutegravir 50 มก. วันละครั้ง (n = 12), dolutegravir 50 มก. วันละสองครั้ง (n = 13) หรือยา
หลอกวันละครั้ง (n = 12) เป็นเวลา 14 วัน การลดลงของ creatinine clearance ตามการเก็บปัสสาวะ
ตลอด 24 ชั่วโมง สังเกตได้จากทั้งโดลเูตกราเวียรท์ั้งสองขนาดหลังการรักษา 14 วันในผู้ทีไ่ดร้ับ 50 มก. วัน
ละครั้ง (ลดลง 9%) และ 50 มก. วันละสองครั้ง (ลดลง 13%) . ขนาดยาโดลูเตกราเวียร์ไม่มีผลอย่างมีนัย
สําคัญต่ออัตราการกรองไตทีเ่กิดขึ้นจริง (กําหนดโดยการกวาดล้างของยาที่ใชโ้พรบ, ไอโอเฮกซอล) หรือการ
ไหลของพลาสมาในไตทีม่ปีระสิทธิผล (พิจารณาจากการกวาดล้างของยาโพรบ พารา-อะมิโน ฮิปปเูรต) เมื่อ
เปรียบเทียบกับยาหลอก

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:สรีรวิทยาของหัวใจ:ในการศึกษา QT/QTc อย่าง
ละเอียดใน 48 คนที่มีสุขภาพดี TAF ในขนาดยาที่แนะนําหรือในขนาดยาประมาณ 5 เท่าของขนาดที่แนะนํา 
ไม่ส่งผลต่อช่วง QT/QTc และไมย่ืดช่วงเวลา PR ออกไป ไม่ทราบผลของส่วนประกอบอื่นของ 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide, FTC หรือการรวมกันของ FTC และ TAF ในช่วงเวลา 
QT

12.3 เภสัชจลนศาสตร์
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โดลูเทกราเวียร์ เอ็มทริซิทาไบน์ และเทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด:์Dolutegravir, emtricitabine 
และ tenofovir alafenamide จากยาเม็ดรวม (50 มก./200 มก./25 มก.) เทียบไดก้ับยาจาก TIVICAY
®เม็ด ViiV USA (บรรจุ dolutegravir 50 มก.) และ DESCOVY®

ยาเม็ดของ Gilead Sciences, Inc. USA (บรรจุ emtricitabine 200 มก. และ tenofovir 
alafenamide 25 มก.) ตามลําดับ เมื่อให้ยาเดี่ยวแกผู่้ที่มสีุขภาพดภีายใตส้ภาวะทีอ่ดอาหารและให้อาหาร

การดูดซึม การกระจาย เมตาบอลิซึม และการขับถ่าย:โดลเูทกราเวียร:์หลังการให้ยา dolutegravir ทาง
ปาก ความเข้มข้นสูงสุดของพลาสมาในพลาสมาถูกสังเกตพบ 2 ถึง 3 ชั่วโมงหลังการให้ยา ด้วยการให้ยาวัน
ละครั้ง สภาวะคงตัวทางเภสัชจลนศาสตร์จะเกิดขึ้นภายในประมาณ 5 วัน โดยมีอัตราส่วนการสะสมเฉลี่ย
สําหรับ AUC, Cmaxและ C24 ชมตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.5 โดลเูทกราเวียร์เป็นสารตั้งต้น P-gpในหลอดทดลอง. ยัง
ไม่ได้สร้างการดูดซึมอย่างสมบูรณ์ของโดลเูตกราเวียร์ Dolutegravir อาจรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหาร
ก็ได้ อาหารเพิ่มระดับการดูดซึมและทําให้อัตราการดูดซึมโดลเูตกราเวียรช์้าลง อาหารทีม่ีไขมันตํ่า ปานกลาง 
และไขมันสูงช่วยเพิ่มโดลูเทกราเวียร์ AUC(0-∞)โดย 33%, 41% และ 66%; เพิ่มขึ้น Cmaxโดย 46%, 52% 
และ 67%; และยืดเยื้อ Tmaxถึง 3, 4 และ 5 ชั่วโมงจาก 2 ชั่วโมงภายใตส้ภาวะอดอาหารตามลําดับ โดลเูตกรา
เวียร์มีความผูกพันสูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 98.9%) กับโปรตีนในพลาสมาของมนุษย์โดยอิงจาก ในร่างกาย
ข้อมูลและการผูกมัดไมข่ึ้นกับความเข้มข้นของโดลูเตกราเวียร์ในพลาสมา ปริมาณการกระจายทีช่ัดเจน (Vd/
F) หลังการให้ยา 50 มก. วันละครั้ง อยู่ทีป่ระมาณ 17.4 ลิตร ตามการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตรข์อง
ประชากร

โดลูเทกราเวียร์มีครึ่งชีวิตปลายประมาณ 14 ชั่วโมง และระยะห่างที่ชัดเจน (CL/F) ที่ 1.0 ลิตรต่อชั่วโมงตาม
การวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากร

โดลูเทกราเวียร์ถูกเผาผลาญเป็นหลักผ่าน UGT1A1 โดยมีส่วนสนับสนุนบางส่วนจาก CYP3A หลังจากรับประทาน
ครั้งเดียวของ [14C] โดลเูทกราเวียร์ 53% ของขนาดยารับประทานทั้งหมดถูกขับออกทางอุจจาระไม่เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละสามสิบเอ็ดของขนาดยาทางปากทั้งหมดถูกขับออกทางปัสสาวะ แทนด้วยอีเทอร์ glucuronide ของโดลเูท
กราเวียร์ (18.9% ของขนาดยาทั้งหมด) เมแทบอไลต์ทีเ่กิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันทีค่าร์บอนเบนซลิิก (3.0% ของ
ขนาดยาทั้งหมด) และไฮโดรไลติก N -ผลิตภัณฑ์ดีอัลคิเลชัน (3.6% ของขนาดยาทั้งหมด) การกําจัดยาที่ไม่
เปลี่ยนแปลงของไตมคี่าตํ่า (น้อยกว่า 1% ของขนาดยา)

ในการวิเคราะห์อภมิานของการทดลองในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี อาสาสมัครที่มีจีโนไทป์ UGT1A1 (n = 7) 
ที่ให้การเผาผลาญของโดลเูตกราเวียรท์ี่ไมด่ี มีการขจัดโดลูเตกราเวียร์ทีต่ํ่ากว่า 32% และ AUC ที่สูงขึ้น 
46% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มจีีโนไทปท์ี่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมปกตผิ่าน UGT1A1 (n = 41).

คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์ของโดลูเทกราเวียรไ์ดร้ับการประเมินในผู้ใหญท่ี่มีสุขภาพดีและผู้ใหญท่ี่ติด
เชื้อ HIV-1 การได้รับยาโดลูเตกราเวียร์โดยทั่วไปมคีวามคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ทีม่ีสุขภาพดีกับผู้ที่ติดเชื้อ 
HIV-1 การได้รับโดลเูตกราเวียรแ์บบไม่เชิงเส้นตามขนาด 50 มก. วันละสองครั้ง เมื่อเทียบกับ 50 มก. วันละ
ครั้งในผูต้ิดเชื้อเอชไอวี-1 (ตารางที่ 4) เกิดจากการใชต้ัวกระตุ้นการเผาผลาญในยาต้านไวรัสพื้นหลังของผู้ที่
ได้รับโดลเูทกราเวียร์ 50 มก. วันละสองครั้ง ในการทดลองทางคลินิก ให้ Dolutegravir โดยไมค่ํานึงถึง
อาหารในการทดลองเหล่านี้

ตารางที่ 4 Dolutegravir Steady-State Pharmacokinetic Parameter ประมาณการในผู้ใหญท่ี่
ติดเชื้อ HIV-1
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50 มก. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
วันละครั้งเอ(%ประวัติย่อ)

50 มก. ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต
วันละสองครั้งข(%ประวัติย่อ)พารามิเตอร์

AUC(0-24)(mcg•h/mL) 53.6 (27) 75.1 (35)
คmax(ไมโครกรัม/มล.) 3.67 (20) 4.15 (29)
คนาท(ีไมโครกรัม/มล.) 1.11 (46) 2.12 (47)
เอ
ข

จากการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตรข์องประชากรโดยใช้ข้อมูลจาก SPRING-1 และ SPRING-2 จาก
การวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตรข์องประชากรโดยใช้ข้อมูลจาก VIKING (ING112961) และ 
VIKING-3

นํ้าไขสันหลัง (CSF): ในผู้ป่วย 12 รายที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย dolutegravir 50 มก. ต่อวันบวก abacavir / 
lamivudine ความเข้มข้นของ dolutegravir เฉลี่ยใน CSF คือ 13.2 ng ต่อมิลลิลิตร (ช่วง: 3.74 ng ต่อ 
mL ถึง 18.3 ng ต่อ mL) 2 ถึง 6 ชั่วโมงหลังการให้ยาหลังจาก 16 สัปดาห์ของการรักษา . ยังไม่มีการกําหนด
ความเกี่ยวข้องทางคลินิกของการค้นพบนี้

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์ (PK) ของส่วน
ประกอบของเอ็มทรซิิทาไบนแ์ละ tenofovir alafenamide แสดงไว้ในตารางที่ 5 พารามิเตอร์ PK 
หลายขนาดของ FTC และ TAF และสารเมตาบอไลต์ tenofovir แสดงไว้ในตารางที่ 6

ตารางที่ 5. คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของส่วนประกอบ Emtricitabine และ Tenofovir 
Alafenamide

เอ็มทรซิิทาไบน์ เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์
การดูดซึม
ตู่max(ชม) 3 1
ผลของอาหารที่มีไขมันสูง (
เทียบกับการอดอาหาร)เอ

อัตราส่วน AUC = 0.91 (0.89, 0.93) C
maxอัตราส่วน = 0.74 (0.69, 0.78)

อัตราส่วน AUC = 1.75 (1.64, 1.88) C
maxอัตราส่วน= 0.85 (0.75, 0.95)

การกระจาย
% ผูกพันกับโปรตีนในพลาสมา
ของมนุษย์ < 4 ~ 80

แหล่งที่มาของข้อมูลการจับโปรตีน ในหลอดทดลอง อดีตร่างกาย

อัตราส่วนเลือดต่อพลาสมา 0.6 1.0
เมแทบอลิซึม
เมแทบอลิซึม แคทเธอป์ซิน เอข(PBMC)

CES1 (เซลลต์ับ)
CYP3A (ขั้นตํ่า)

ไม่ถูกเผาผลาญอย่างมีนัยสําคัญ

การกําจัด
เส้นทางหลักของการกําจัด การกรองไตและการหลั่ง

ของท่อ
เมแทบอลิซึม (> 80% ของช่องปาก

ปริมาณ)

t1/2(ชม)ค 10 0.51
% ของขนาดยาที่ขับออกทางปัสสาวะd 70 < 1.0
% ของขนาดยาทีข่ับออกมาทางอุจจาระd 13.7 31.7
PBMCs = เซลลโ์มโนนิวเคลียรใ์นเลือดส่วนปลาย; CES1 = คาร์บอกซิลเอสเทอเรส 1
เอ ค่าอ้างอิงถึงอัตราส่วนเฉลี่ยทางเรขาคณิต [อาหารทีม่ีไขมันสูง/การอดอาหาร] ในพารามิเตอร์ PK และ (ช่วง

ความเชื่อมั่น 90%) อาหารแคลอรีสูง/ไขมันสูง = ~ 800 กิโลแคลอรี ไขมัน 50%
ในร่างกาย, TAF ถูกไฮโดรไลซ์ภายในเซลล์เพื่อสร้าง tenofovir (เมแทบอไลต์ที่สําคัญ) ซึ่งถูกฟอสโฟรีเลต
กับสารออกฤทธิ์คือ tenofovir diphosphateในหลอดทดลองการศึกษาได้แสดงให้เห็น

ข
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TAF นั้นถูกเผาผลาญเป็น tenofovir โดย cathepsin A ใน PBMCs และมาโครฟาจ; และโดย 
CES1 ในเซลลต์ับ เมื่อใชร้่วมกับ efavirenz โพรบตัวเหนี่ยวนํา CYP3A ระดับปานกลาง การสัมผัส 
TAF จะไมไ่ด้รับผลกระทบ
t1/2ค่าอ้างอิงถึงค่ามัธยฐานของครึ่งชีวิตในพลาสมาของเทอรม์ินัล โปรดทราบว่าสารออกฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา tenofovir diphosphate มีครึ่งชีวิต 150 ถึง 180 ชั่วโมงภายใน PBMC การให้ยาในการ
ศึกษาความสมดุลของมวล: FTC (การให้ยาครั้งเดียวของ [14C] emtricitabine หลังจากให้ยา 
emtricitabine หลายครั้งเป็นเวลาสิบวัน); TAF (การให้ยาครั้งเดียวของ [14C] เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟ
นาไมด์).

ค

d

ตารางที่ 6 พารามิเตอร์ PK ปริมาณหลายขนาดของ Emtricitabine, Tenofovir Alafenamide และ 
Metabolite Tenofovir ของเมตาโบไลต์หลังการบริหารช่องปากด้วยอาหารในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ 
HIV

ค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ (CV%) เอ็มทริซทิาไบนเ์อ เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์ข เทโนโฟเวียรค์

คmax 2.1 (20.2) 0.16 (51.1) 0.02 (26.1)(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
AUCเทา

(ไมโครกรัม•ชั่วโมงต่อมิลลิลิตร)
11.7 (16.6) 0.21 (71.8) 0.29 (27.4)

ครางนํ้า 0.10 (46.7) NA 0.01 (28.5)(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
CV = สัมประสิทธิ์การแปรผัน; NA = ใชไ้ม่ได้
เอ จากการวิเคราะห์ PK แบบเข้มข้นในการทดลองระยะที่ 2 ในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV ที่รักษาด้วย FTC + 

TAF และ EVG + COBI
จากการวิเคราะห์ PK ของประชากรในสองการทดลองของผู้ใหญท่ี่ไร้เดียงสาทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ที่
รักษาด้วย FTC + TAF ด้วย EVG + COBI (N = 539)
จากการวิเคราะห์ PK ของประชากรในการทดลองสองการทดลองของผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ที่ไร้เดียง
สาที่รักษาด้วย FTC + TAF ด้วย EVG + COBI (N = 841)

ข

ค

ผลของอาหารต่อการดูดซึมโดลูเตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และเทนโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์ในช่องปาก: เภสัช
จลนศาสตร์ของ dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir ไม่ได้รับผลกระทบจากอาหาร ดังนั้นยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide สามารถรับประทานได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีอาหาร

ประชากรเฉพาะ:ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับ:โดลเูทกราเวียร์: ในการทดลองเปรียบเทียบผู้ป่วยตับบกพร่องปาน
กลาง 8 คน (Child-Pugh Class B) กับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี 8 กลุ่มทีไ่ดร้ับยา dolutegravir จาก
ยา 50 มก. เดียวมีความคล้ายคลึงกันระหว่าง 2 กลุ่ม ยังไม่มีการศึกษาผลของการด้อยค่าของตับอย่าง
รุนแรง (Child-Pugh Class C) ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของโดลูเตกราเวียร์

เอ็มทริซิทาไบน:์ เภสัชจลนศาสตร์ของ FTC ยังไม่ได้รับการศึกษาในผู้ที่มีความบกพร่องทางตับ อย่างไร
ก็ตาม FTC ไม่ได้รับการเผาผลาญอย่างมีนัยสําคัญโดยเอนไซมต์ับ ดังนั้นควรจํากัดผลกระทบของการ
ด้อยค่าของตับ

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์: การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ของ tenofovir ทีเ่กี่ยวข้องทางคลินิกในผู้ที่
มีความบกพร่องทางตับไม่ได้รับการสังเกตในผู้ทีม่ีความบกพร่องทางตับเล็กน้อยถึงปานกลาง (Child-Pugh 
Class A และ B)
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ผู้ป่วยไตวาย:ไม่แนะนําให้ใช้ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide สําหรับผู้
ป่วยทีม่ีภาวะไตวายอย่างรุนแรง (การกวาดล้างของ creatinine โดยประมาณตํ่ากว่า 30 มล. ต่อนาท)ี 
เนื่องจากยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เป็นยาผสมในขนาด
คงที่และไม่สามารถปรับปริมาณของส่วนประกอบแต่ละอย่างได้[ดกูารให้ยาและการบริหาร (2.3)].

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) และ/หรือไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ร่วมกัน:Emtricitabine และ 
Tenofovir Alafenamide: เภสัชจลนศาสตรข์อง FTC และ TAF ยังไม่ได้รับการประเมินอย่างสมบูรณ์ใน
อาสาสมัครที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ/หรือซี

โดลูเทกราเวียร:์ การวิเคราะห์ประชากรโดยใช้ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์แบบรวมกลุ่มจากการทดลองในผู้ใหญ่ ระบวุ่าไม่มี
ผลที่เกี่ยวข้องทางคลินิกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีร่วมกับเภสัชจลนศาสตร์ของโดลูเตกราเวียร์ มีข้อมูลทีจ่ํากัด
เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

เพศและเชื้อชาต:ิโดลูเทกราเวียร:์ การวิเคราะหป์ระชากรโดยใช้ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์แบบรวมกลุ่มจาก
การทดลองในผู้ใหญท่ี่ระบุว่าเพศหรือเชื้อชาติไม่มีผลที่เกี่ยวข้องทางคลินิกต่อการไดร้ับโดลูเทกราเวียร์

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide: จากการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากร 
ไม่แนะนําใหป้รับขนาดยาตามเพศหรือเชื้อชาติ

ผู้ป่วยสูงอายุ:โดลูเทกราเวียร:์ การวิเคราะห์ประชากรโดยใชข้้อมูลเภสัชจลนศาสตร์แบบรวมกลุ่มจากการ
ทดลองในผู้ใหญท่ี่ระบุว่าอายุไม่มผีลต่อเภสัชจลนศาสตรข์องโดลูเทกราเวียร์

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide: เภสัชจลนศาสตรข์อง FTC และ TAF ยังไมไ่ด้รับการ
ประเมินอย่างสมบูรณ์ในผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) การวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ของประชากรของผู้ติด
เชื้อเอชไอวีในการทดลอง FTC + TAF และ EVG + COBI ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบว่าอายไุม่มีผลต่อการ
รับ TAF ที่อายุไมเ่กิน 75 ป[ีดูการใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.5)]

ผู้ป่วยเด็ก:ไม่ควรให้ยา Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide แก่ผู้ป่วยเด็กที่
มีนํ้าหนักน้อยกว่า 40 กก. (88 ปอนด)์

โดลูเทกราเวียร:์ เภสัชจลนศาสตร์ของโดลูเตกราเวียร์ในเด็กทีต่ิดเชื้อ HIV-1 (n = 14) ที่มีนํ้าหนักอย่าง
น้อย 40 กก. มคีวามคล้ายคลึงกับที่พบในผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ทีไ่ดร้ับ dolutegravir 50 มก. วันละ
ครั้ง (ตารางที่ 7)[ดูการศึกษาทางคลินิก (14.2)].

ตารางที่ 7 พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ Dolutegravir Steady-State ในเด็ก
ค่าประมาณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ Dolutegravir

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (%CV)
ปริมาณของ

โดลูเทกราเวียร์
คmax AUC(0-24) ค24

นํ้าหนัก (น) (ไมโครกรัม/มล.) (mcg•ชม./มล.) (ไมโครกรัม/มล.)

≥ 40 กก.
(n = 14)

50 มก.
วันละครั้ง

3.89 (43) 50.1 (53) 0.99 (66)
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Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide: การเปิดรับ FTC และ TAF ในเด็ก 24 คนที่มีอายรุะหว่าง 
12 ถึงน้อยกว่า 18 ปทีี่ได้รับ FTC + TAF และ EVG + COBI ลดลง (23% สําหรับ AUC) เมื่อเทียบกับการ
ได้รับในผู้ใหญ่ทีไ่มไ่ด้รับการบําบัดหลังการให้ยาตามสูตรนี[้ดกูารใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.4)]. ความ
แตกต่างของการได้รับสารเหล่านีไ้ม่ถือว่ามีนัยสําคัญทางคลินิกโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตอบสนองต่อการสัมผัส

การทดลองปฏิสัมพันธร์ะหว่างยา:การทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาทีอ่ธิบายไดด้ําเนินการกับ 
dolutegravir, emtricitabine และ / หรือ tenofovir alafenamide เป็นหน่วยงานเดียว ไม่มกีาร
ทดลองปฏิสัมพันธร์ะหว่างยาโดยใช้ dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ใน
ขนาดคงที่

โดลูเทกราเวียร:์การทดลองทําปฏิกิริยาระหว่างยาไดด้ําเนินการกับโดลเูทกราเวียร์และยาอื่นๆ ที่มีแนวโน้ม
ว่าจะใช้ร่วมกันหรือมักใชเ้ป็นเครื่องตรวจสอบปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ ผลของยาโดลเูตกราเวียรต์่อ
การได้รับยาที่ใชร้่วมกันได้สรุปไวใ้นตารางที่ 8 และผลของยาที่ให้ร่วมกันต่อการไดร้ับยาโดลูเตกราเวียร์ได้
สรุปไว้ในตารางที่ 9

คําแนะนําในการใช้ยาหรือสูตรการปกครองอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธร์ะหว่างยาและยาที่มีนัย
สําคัญกับโดลเูตกราเวียรแ์สดงไว้ในตารางที่ 3[ดปูฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)].

ตารางที่ 8 สรุปผลของ Dolutegravir ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาร่วม

อัตราส่วนเฉลี่ยทางเรขาคณิต (90% CI) ของ
พารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์ของ

ยาร่วมทีม่/ีไม่มี
โดลูเทกราเวียร์

ไม่มีผล = 1.00ยาร่วม
และปริมาณ

ปริมาณของ

โดลเูทกราเวียร์ น คmax AUC คτหรือ C24

ดาคลาตาสเวียร์
60 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

12 1.03
(0.84 ถึง 1.25)

0.98
(0.83 ถึง 1.15)

1.06
(0.88 ถึง 1.29)

เอทินิล เอสตราไดออล
0.035 มก.

50 มก.
วันละสองครั้ง

15 0.99
(0.91 ถึง 1.08)

1.03
(0.96 ถึง 1.11)

1.02
(0.93 ถึง 1.11)

เมตฟอร์มิน
500 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

15เอ 1.66
(1.53 ถึง 1.81)

1.79
(1.65 ถึง 1.93)

_

เมตฟอร์มิน
500 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละสองครั้ง

15เอ 2.11
(1.91 ถึง 2.33)

2.45
(2.25 ถึง 2.66)

_

เมธาโดน
16 ถึง 150 มก.

50 มก.
วันละสองครั้ง

11 1.00
(0.94 ถึง 1.06)

0.98
(0.91 ถึง 1.06)

0.99
(0.91 ถึง 1.07)

มิดาโซแลม
3 มก.

25 มก.
วันละครั้ง

10 _ 0.95
(0.79 ถึง 1.15)

_

Norelgestromin
0.25 มก.

50 มก.
วันละสองครั้ง

15 0.89
(0.82 ถึง 0.97)

0.98
(0.91 ถึง 1.04)

0.93
(0.85 ถึง 1.03)

ริลพิวิริน
25 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

16 1.10
(0.99 ถึง 1.22)

1.06
(0.98 ถึง 1.16)

1.21
(1.07 ถึง 1.38)

เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล
ฟูมาเรต

300 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

15 1.09
(0.97 ถึง 1.23)

1.12
(1.01 ถึง 1.24)

1.19
(1.04 ถึง 1.35)

26

รหัสอ้างอิง: 4219844



เอจํานวนวิชาแสดงถึงจํานวนวิชาสูงสุดทีไ่ด้รับการประเมิน ตารางที่ 9
สรุปผลของยาทีใ่ชร้่วมกันต่อเภสัชจลนศาสตร์ของโดลเูตกราเวียร์

อัตราส่วนทางเรขาคณิต (90% CI) ของ
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของโดลูเทกราเวียร์

มี/ไม่มยีาร่วม
ไม่มีผล = 1.00ยาร่วม

และปริมาณ
ปริมาณของ

โดลูเทกราเวียร์ น คmax AUC คτหรือ C24

Atazanavir
400 มก. วันละครั้ง

30 มก.
วันละครั้ง

12 1.50
(1.40 ถึง 1.59)

1.91
(1.80 ถึง 2.03)

2.80
(2.52 ถึง 3.11)

Atazanavir / ritonavir
300 มก./100 มก. วันละครั้ง

30 มก.
วันละครั้ง

12 1.34
(1.25 ถึง 1.42)

1.62
(1.50 ถึง 1.74)

2.21
(1.97 ถึง 2.47)

ดารุณาวีร์/ริโทนาเวียร์
600 มก./100 มก. วันละสอง
ครั้ง

30 มก.
วันละครั้ง

15 0.89
(0.83 ถึง 0.97)

0.78
(0.72 ถึง 0.85)

0.62
(0.56 ถึง 0.69)

Efavirenz
600 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

12 0.61
(0.51 ถึง 0.73)

0.43
(0.35 ถึง 0.54)

0.25
(0.18 ถึง 0.34)

เอทราวิริน
200 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

16 0.48
(0.43 ถึง 0.54)

0.29
(0.26 ถึง 0.34)

0.12
(0.09 ถึง 0.16)

เอทราวิริน +
ดารุนาเวียร์/รโิทนาเวียร์

200 มก. + 600 มก./100 มก. วัน
ละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

9 0.88
(0.78 ถึง 1.00)

0.75
(0.69 ถึง 0.81)

0.63
(0.52 ถึง 0.76)

เอทราวิริน +
โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์

200 มก. + 400 มก./100 มก. วัน
ละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

8 1.07
(1.02 ถึง 1.13)

1.11
(1.02 ถึง 1.20)

1.28
(1.13 ถึง 1.45)

โฟซัมพรีนาเวียร์/ริโทนาเวียร์
700 มก./100 มก. วันละสอง
ครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

12 0.76
(0.63 ถึง 0.92)

0.65
(0.54 ถึง 0.78)

0.51
(0.41 ถึง 0.63)

โลปินาเวียร/์ริโทนาเวียร์
400 มก./100 มก. วันละสอง
ครั้ง

30 มก.
วันละครั้ง

15 1.00
(0.94 ถึง 1.07)

0.97
(0.91 ถึง 1.04)

0.94
(0.85 ถึง 1.05)

ริลพิวิริน
25 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

16 1.13
(1.06 ถึง 1.21)

1.12
(1.05 ถึง 1.19)

1.22
(1.15 ถึง 1.30)

เทโนโฟเวียร์
300 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

15 0.97
(0.87 ถึง 1.08)

1.01
(0.91 ถึง 1.11)

0.92
(0.82 ถึง 1.04)

ทิพรานาเวียร์/ริโทนาเวียร์
500 มก./200 มก. วันละสอง
ครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

14 0.54
(0.50 ถึง 0.57)

0.41
(0.38 ถึง 0.44)

0.24
(0.21 ถึง 0.27)

ยาลดกรด (MAALOX®)
พร้อมกัน
การบริหาร

50 มก.
ครั้งเดียว

16 0.28
(0.23 ถึง 0.33)

0.26
(0.22 ถึง 0.32)

0.26
(0.21 ถึง 0.31)

ยาลดกรด (MAALOX)
2 ชั่วโมงหลังจากโดลูเทกราเวียร์

50 มก.
ครั้งเดียว

16 0.82
(0.69 ถึง 0.98)

0.74
(0.62 ถึง 0.90)

0.70
(0.58 ถึง 0.85)
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โบเซพรีเวียร์
800 มก. ทุก 8 ชั่วโมง

50 มก.
วันละครั้ง

13 1.05
(0.96 ถึง 1.15)

1.07
(0.95 ถึง 1.20)

1.08
(0.91 ถึง 1.28)

แคลเซียมคาร์บอเนต 1200 มก.
พร้อมกัน
การบริหาร (อดอาหาร)

50 มก.
ครั้งเดียว

12 0.63
(0.50 ถึง 0.81)

0.61
(0.47 ถึง 0.80)

0.61
(0.47 ถึง 0.80)

แคลเซียมคาร์บอเนต 1200 มก.
พร้อมกัน
การบริหาร (เลี้ยง)

50 มก.
ครั้งเดียว

11 1.07
(0.83 ถึง 1.38)

1.09
(0.84 ถึง 1.43)

1.08
(0.81 ถึง 1.42)

แคลเซียมคาร์บอเนต 1200 มก.
2 ชั่วโมงหลังจากโดลูเทกราเวียร์

50 มก.
ครั้งเดียว

11 1.00
(0.78 ถึง 1.29)

0.94
(0.72 ถึง 1.23)

0.90
(0.68 ถึง 1.19)

คาร์บามาเซพีน
300 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

16ค 0.67
(0.61 ถึง 0.73)

0.51
(0.48 ถึง 0.55)

0.27
(0.24 ถึง 0.31)

ดาคลาตาสเวียร์
60 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

12 1.29
(1.07 ถึง 1.57)

1.33
(1.11 ถึง 1.59)

1.45
(1.25 ถึง 1.68)

เฟอร์รัสฟูมาเรต 324 มก.
พร้อมกัน
การบริหาร (อดอาหาร)

50 มก.
ครั้งเดียว

11 0.43
(0.35 ถึง 0.52)

0.46
(0.38 ถึง 0.56)

0.44
(0.36 ถึง 0.54)

เฟอร์รัสฟูมาเรต 324 มก.
พร้อมกัน
การบริหาร (เลี้ยง)

50 มก.
ครั้งเดียว

11 1.03
(0.84 ถึง 1.26)

0.98
(0.81 ถึง 1.20)

1.00
(0.81 ถึง 1.23)

เฟอรร์ัสฟมูาเรต 324 มก.
2 ชั่วโมงหลังจากโดลูเทกราเวียร์

50 มก.
ครั้งเดียว

10 0.99
(0.81 ถึง 1.21)

0.95
(0.77 ถึง 1.15)

0.92
(0.74 ถึง 1.13)

วิตามินรวม (วัน-A-Day®)
พร้อมกัน
การบริหาร

50 มก.
ครั้งเดียว

16 0.65
(0.54 ถึง 0.77)

0.67
(0.55 ถึง 0.81)

0.68
(0.56 ถึง 0.82)

โอเมพราโซล
40 มก. วันละครั้ง

50 มก.
ครั้งเดียว

12 0.92
(0.75 ถึง 1.11)

0.97
(0.78 ถึง 1.20)

0.95
(0.75 ถึง 1.21)

เพรดนิโซน
60 มก. วันละครั้งพร้อมเท
เปอร์

50 มก.
วันละครั้ง

12 1.06
(0.99 ถึง 1.14)

1.11
(1.03 ถึง 1.20)

1.17
(1.06 ถึง 1.28)

ไรแฟมปินเอ

600 มก. วันละครั้ง
50 มก.

วันละสองครั้ง
11 0.57

(0.49 ถึง 0.65)
0.46

(0.38 ถึง 0.55)
0.28

(0.23 ถึง 0.34)
ไรแฟมปินข

600 มก. วันละครั้ง
50 มก.

วันละสองครั้ง
11 1.18

(1.03 ถึง 1.37)
1.33

(1.15 ถึง 1.53)
1.22

(1.01 ถึง 1.48)
ไรฟาบูตนิ

300 มก. วันละครั้ง
50 มก.

วันละครั้ง
9 1.16

(0.98 ถึง 1.37)
0.95

(0.82 ถึง 1.10)
0.70

(0.57 ถึง 0.87)
เอ เปรียบเทียบ rifampin กับ dolutegravir 50 มก. วันละสองครั้ง เทียบกับ dolutegravir 50 มก. วันละ

สองครั้ง
เปรียบเทียบ rifampin กับ dolutegravir 50 มก. วันละสองครั้ง เทียบกับ dolutegravir 50 มก. วันละ
ครั้ง
จํานวนวิชาแสดงถึงจํานวนวิชาสูงสุดทีไ่ดร้ับการประเมิน

ข

ค

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:ผลของยาที่ใชร้่วมกันต่อการไดร้ับ TAF แสดงไว้ใน
ตารางที่ 10 และผลของ emtricitabine และ tenofovir alafenamide หรือส่วนประกอบต่อการได้รับ
ยาที่ใช้ร่วมกันแสดงไวใ้นตารางที่ 11 [การศึกษาเหล่านี้ดําเนินการกับ emtricitabine ขนาดคงทีแ่ละ 
tenofovir alafenamide หรือส่วนประกอบคงที่-
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ขนาดยา emtricitabine และ tenofovir alafenamide (FTC หรือ TAF) ให้เพียงอย่าง
เดียว] สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับคําแนะนําทางคลินิกดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7)

ตารางที่ 10. ปฏิกิริยาระหว่างยา: การเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอรเ์ภสัชจลนศาสตร์ของ TAF ต่อหน้า
ยาร่วมเอ

เทโนโฟเวียร์
อะลาเฟนาไมด์

ปริมาณ
(วันละครั้ง)

(มก.)

อัตราส่วนเฉลี่ยของพารามิเตอร์ 
TAF PK (90% CI);

ไม่มีผล = 1.00
ยาร่วม

ปริมาณ (วันละครั้ง)
(มก.)

ร่วมมือ
ยา นู๋

คmax AUC คนาที

1.77
(1.28, 2.44)

1.91
(1.55, 2.35)Atazanavir 300 (+ 100 ริโทนาเวียร์) 10 10 NC

2.83
(2.20, 3.65)

2.65
(2.29, 3.07)Cobicistat 150 8 12 NC

0.93
(0.72, 1.21)

0. 98
(0.80, 1.19)ดรุณาวีร์ 800 (+ 150 cobicistat) 25ข 11 NC

1.42
(0.96, 2.09)

1.06
(0.84, 1.35)ดรุณาวีร์ 800 (+ 100 ริโทนาเวียร์) 10 10 NC

0.78
(0.58,1.05)

0.86
(0.72, 1.02)Efavirenz 600 40ข 11 NC

2.19
(1.72, 2.79)

1.47
(1.17, 1.85)โลปินาเวียร์ 800 (+ 200 ริโทนาเวียร์) 10 10 NC

1.01
(0.84, 1.22)

1.01
(0.94, 1.09)ริลพิวิริน 25 25 17 NC

1.00
(0.86, 1.16)

0.96 (0.89,
1.03)เซอร์ทราลีน 50 (ให้ยาครั้งเดียว) 10ค 19 NC

NC = ไม่ได้คํานวณ
เอ

ข

ค

การศึกษาปฏิสัมพันธท์ั้งหมดดําเนินการในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
การศึกษาที่ดําเนินการกับเอ็มทริซิทาไบน์และ tenofovir alafenamide (FTC/TAF) 
การศึกษาดําเนินการกับ FTC + TAF กับ EVG + COBI

ตารางที่ 11 ปฏิกิริยาระหว่างยา: การเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์ PK สําหรับยาร่วมเมื่อมี 
Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide หรือส่วนประกอบส่วนบุคคลเอ

เทโนโฟเวียร์
อะลาเฟนาไมด์

ปริมาณ
(วันละครั้ง)

(มก.)

อัตราส่วนเฉลี่ยของยาร่วม
พารามิเตอร์ PK (90% CI);

ไม่มีผล = 1.00
ร่วมมือ
ปริมาณยา

(วันละครั้ง) (มก.)

ร่วมมือ
ยา นู๋

คmax AUC คนาที

300 + 100
ริโทนาเวียร์

0.98
(0.89, 1.07)

0.99
(0.96, 1.01)

1.00
(0.96, 1.04)Atazanavir 10 10

800 + 150
cobicistat

1.02
(0.96, 1.09)

0.99
(0.92, 1.07)

0.97
(0.82, 1.15)ดรุณาวีร์ 25ข 11

ดรุณาวีร์ 800 + 100 10 10 0.99 1.01 1.13
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ริโทนาเวียร์ (0.91, 1.08) (0.96, 1.06) (0.95, 1.34)
1.15

(1.04, 1.27)
1.02

(0.97, 1.08)
1.05

(0.97, 1.13)โดลูเทกราเวียร์ 50 มก. 10 10
800 + 200
ริโทนาเวียร์

1.00
(0.95, 1.06)

1.00
(0.92, 1.09)

0.98
(0.85, 1.12)โลปินาเวียร์ 10 10

2.5 (ครั้งเดียว,
ปากเปล่า)

1.02
(0.92, 1.13)

1.13
(1.04, 1.23) NC

มิดาโซแลมค 25 18
1 (ครั้งเดียว,

ทางหลอดเลือดดํา)
0.99

(0.89, 1.11)
1.08

(1.04, 1.14) NC
0.93

(0.87, 0.99)
1.01

(0.96, 1.06)
1.13

(1.04, 1.23)ริลพิวิริน 25 25 16
50 (ให้ยาเป็น
ครั้งเดียว)

1.14
(0.94, 1.38)

0.93
(0.77, 1.13)เซอร์ทราลีน 10d 19 NC

NC = ไม่ไดค้ํานวณ
เอ
ข
ค
d

การศึกษาปฏิสัมพันธท์ั้งหมดดําเนินการในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
การศึกษาทีด่ําเนินการกับเอ็มทริซิทาไบน์และ tenofovir alafenamide (FTC/TAF) สารตั้งต้น 
CYP3A4 ที่มีความละเอียดอ่อน
การศึกษาดําเนินการกับ FTC + TAF กับ EVG + COBI

12.4 จุลชีววิทยา
กลไกการออกฤทธิ์:โดลูเทกราเวียร์:โดลูเตกราเวียร์ยับยั้งการรวมตัวของเชื้อเอชไอวโีดยผูกมัดกับบริเวณที่ออกฤทธิ์ของ 
integrase และปิดกั้นขั้นตอนการถ่ายโอนเส้นใยของการรวมกลุ่มของ retroviral deoxyribonucleic acid (DNA) 
ซึ่งจําเป็นสําหรับวงจรการจําลองแบบ HIV การทดสอบทางชีวเคมขีอง Strand Transfer โดยใชก้ารรวม HIV-1 บริสุทธิ์
และ DNA ของซับสเตรตที่ผ่านกระบวนการล่วงหน้าทําให้เกิด IC50ค่า 2.7 นาโนโมลาร์ และ 12.6 นาโนโมลาร์

เอ็มทรซิิทาไบน:์FTC ซึ่งเป็นแอนะล็อกสังเคราะหน์ิวคลโีอไซด์ของไซตดิีน ถูกฟอสโฟรีเลตโดยเอนไซม์ของเซลล์เพื่อ
สร้างเอ็มทริซิทาไบน์ 5'-ไตรฟอสเฟต Emtricitabine 5'-triphosphate ยับยั้งการทํางานของ HIV-1 reverse 
transcriptase โดยการแข่งขันกับสารตั้งต้นตามธรรมชาติ deoxycytidine 5'- triphosphate และโดยการรวม
เข้ากับ DNA ของไวรัสที่เพิ่งตั้งไขซ่ึ่งส่งผลให้มีการยุตสิายโซ่ Emtricitabine 5′-triphosphate เป็นตัวยับยั้งที่
อ่อนแอของ DNA polymerase ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม α, β, Ɛ และ mitochondrial DNA polymerase γ

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์: TAF เป็นยาฟอสโฟโนอะมเิดตของ tenofovir (2'-deoxyadenosine 
monophosphate analog) การได้รับ TAF ในพลาสมาช่วยให้ซึมเข้าไปในเซลลไ์ด้ จากนั้น TAF จะถูก
แปลงภายในเซลลเ์ป็น tenofovir ผ่านการไฮโดรไลซสิโดย cathepsin A. Tenofovir จะถูกฟอสโฟรีเลต
โดยไคเนสของเซลลไ์ปยังสารออกฤทธิ์ทีอ่อกฤทธิ์ของ tenofovir diphosphate Tenofovir 
diphosphate ยับยั้งการจําลองแบบ HIV-1 ผ่านการรวมตัวกันใน DNA ของไวรัสโดย HIV reverse 
transcriptase ซึ่งส่งผลให้ DNA chain-termination

Tenofovir มีฤทธิต์้าน HIV-1 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์ได้แสดงใหเ้ห็นว่าทั้ง tenofovir และ FTC สามารถถูก
ฟอสโฟรีเลตได้เต็มทีเ่มื่อรวมกันในเซลล์ Tenofovir diphosphate เป็นตัวยับยั้งที่อ่อนแอของ DNA 
polymerase ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งรวมถึง mitochondrial DNA polymerase γ และไม่มีหลักฐานของ
ความเป็นพิษต่อไมโตคอนเดรียในการเพาะเลี้ยงเซลล์
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ฤทธิ์ต้านไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลล:์โดลูเทกราเวียร์:โดลูเตกราเวียร์แสดงฤทธิต์้านไวรัสกับสายพันธุใ์นห้อง
ปฏิบัติการของ HIV-1 ชนิด wild-type ทีม่ีค่า EC . เฉลี่ย50ค่า 0.5 นาโนโมลาร์ (0.21 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) 
ถึง 2.1 นาโนโมลาร์ (0.85 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) ในเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในเลือดส่วนปลาย (PBMC) และเซลล์ 
MT-4 โดลูเตกราเวียร์แสดงฤทธิ์ต้านไวรัสต่อเชื้อ clade B ที่มีความหลากหลายทางคลินิก 13 ชนิดทีม่ีค่า EC . 
เฉลี่ย50ค่า 0.52 นาโนโมลาร์ในการทดสอบความไวต่อการรวมตัวของไวรัสโดยใช้บริเวณรหัสอินทิเกรสจากการ
แยกทางคลินิก โดลเูตกราเวียร์แสดงฤทธิ์ต้านไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลล์โดยเทียบกับกลุ่มของเชื้อ HIV-1 ที่แยก
ได้ทางคลินิก (3 ในแต่ละกลุ่มของ M clades A, B, C, D, E, F และ G และ 3 ในกลุ่ม O) ที่มี EC50ค่าตั้งแต่ 0.02 
nM ถึง 2.14 nM สําหรับ HIV-1 โดลเูทกราเวียร์ EC50

ค่าเทียบกับ 3 เชื้อ HIV-2 ทางคลินิกที่แยกได้ในการตรวจหา PBMC อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.09 นาโนโมลาร์ ถึง 0.61 นาโนโมลาร์

เอ็มทริซิทาไบน:์การประเมินฤทธิต์้านไวรัสของ FTC ต่อห้องปฏิบัติการและทางคลินิกทีแ่ยกไดข้อง HIV-1 ใน
กลุ่มเซลล์ T lymphoblastoid, สายเซลล์ MAGI-CCR5 และเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในเลือดหลัก EC50ค่า 
FTC อยู่ในช่วง 0.0013 ถึง 0.64 ไมโครโมลาร์ FTC แสดงฤทธิ์ต้านไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลลต์่อ HIV-1 
clades A, B, C, D, E, F และ G (EC50มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.007 ถึง 0.075 ไมโครโมลาร)์ และแสดงให้เห็น
กิจกรรมที่จําเพาะต่อเชื้อเอชไอวี-2 (EC50มีค่าอยู่ระหว่าง 0.007 ถึง 1.5 ไมโครโมลาร์)

ในการศึกษา FTC ร่วมกับกลุ่มตัวแทนจากกลุ่มยาต้านไวรัสที่ได้รับอนุมัติ (NRTIs, non-nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs), integrase strand transfer inhibitors (INSTIs) 
และ PIs) ไม่พบการต่อต้าน ชุดค่าผสมเหล่านี้

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์:การประเมินฤทธิ์ต้านไวรัสของ TAF ต่อห้องปฏิบัตกิารและการแยกทางคลินิกของ 
HIV-1 ซับไทป์ B ได้รับการประเมินในสายพันธุข์องเซลล์ลิมโฟบลาสทอยด์, PBMCs, เซลล์โมโนไซต์/มาโครฟาจ
ปฐมภูมิ และ CD4-T ลมิโฟไซต์ EC50ค่าสําหรับ TAF อยู่ในช่วง 2.0 ถึง 14.7 นาโนโมลาร์

TAF แสดงฤทธิต์้านไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลลต์่อกลุ่ม HIV-1 ทั้งหมด (M, N, O) รวมถึงชนิดย่อย A, B, 
C, D, E, F และ G (EC50ค่าอยู่ในช่วง 0.10 ถึง 12.0 นาโนโมลาร)์ และกิจกรรมเฉพาะของความเครียดต่อ 
HIV-2 (EC50ค่าอยู่ในช่วง 0.91 ถึง 2.63 นาโนโมลาร์)

ในการศึกษา TAF ร่วมกับคณะผู้แทนจากกลุ่มยาต้าน HIV ทีไ่ดร้ับอนุมัติ (NRTIs, NNRTIs, INSTIs และ 
PIs) ที่ผ่านการรับรองแล้ว ไม่พบการต่อต้านสําหรับชุดค่าผสมเหล่านี้

ฤทธิ์ต้านไวรัสร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ:โดลเูทกราเวียร์:ฤทธิต์้านไวรัสของโดลเูตกราเวียรไ์ม่เป็น
ปฏิปักษ์เมื่อรวมกับ INSTI, raltegravir; nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors 
(NNRTIs), efavirenz หรือ nevirapine; สารยับยั้งการย้อนกลับของนิวคลีโอไซด์ (NRTIs), 
abacavir หรือ stavudine; สารยับยั้งโปรตีเอส (PIs), amprenavir หรือ lopinavir; CCR5 คู่อริตัว
รับร่วม, maraviroc; หรือสารยับยั้งการหลอมรวม enfuvirtide ฤทธิ์ต้านไวรัส Dolutegravir ไมเ่ป็น
ปฏิปักษเ์มื่อรวมกับ HBV reverse transcriptase inhibitor, adefovir หรือยับยั้งโดย ribavirin 
ยาต้านไวรัส

ความต้านทาน:ในการเพาะเลี้ยงเซลล์:โดลเูทกราเวียร:์ ไวรัสทีด่ื้อต่อโดลเูตกราเวียรไ์ดร้ับการคัดเลือกใน
การเพาะเลี้ยงเซลล์โดยเริ่มจากสายพันธุ์ HIV-1 และ clades ชนิด wild-type ที่แตกต่างกัน การแทนที่
กรดอะมิโน E92Q, G118R, S153F หรือ Y, G193E หรือ R263K ปรากฏในข้อความทีต่่างกันและให้ความ
ไวต่อโดลูเตกราเวียร์ลดลงถึง 4 เท่า การแพร่กระจายของไวรัสกลายพันธุ์ที่มี

31

รหัสอ้างอิง: 4219844



การแทนที่ Q148R หรือ Q148H ที่ถูกเลือกสําหรับการแทนทีเ่พิ่มเติมในอินทิเกรสที่ให้ความไวต่อยาโดลู
เตกราเวียร์ลดลง (การเปลี่ยนแปลงเท่าทีเ่พิ่มขึ้นจาก 13 ถึง 46) การแทนที่อินทิเกรสเพิ่มเติมรวมถึง 
T97A, E138K, G140S และ M154I การแพรก่ระจายของไวรัสกลายพันธุ์ทีม่ีทั้ง G140S และ Q148H 
ที่เลือกไว้สําหรับ L74M, E92Q และ N155H
เอ็มทริซิทาไบน:์ เชื้อ HIV-1 ทีแ่ยกได้ที่มคีวามไวต่อ FTC ลดลงได้รับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลลแ์ละ
ในผูป้่วยทีไ่ด้รับ FTC ความไวต่อ FTC ที่ลดลงนั้นสัมพันธ์กับการทดแทน M184V หรือ I ใน HIV-1 RT

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์: คัดเลือกเชื้อ HIV-1 ที่มีความไวต่อ TAF ลดลงในการเพาะเลี้ยงเซลล์ เชื้อ 
HIV-1 ที่แยกได้ทีเ่ลือกโดย TAF แสดงการแทนที่ K65R ใน HIV-1 RT บางครั้งต่อหน้าของการแทนที่ 
S68N หรือ L429I นอกจากนี้ยังพบการแทนที่ K70E ใน HIV-1 RT

ในการทดลองทางคลินิก:Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide: ข้อมูลการดื้อยาของ 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ ในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV-1 
อิงจากการศึกษา FTC + TAF ร่วมกับ EVG + COBI ในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV-1 ในการวิเคราะห์แบบ
รวมกลุ่มของอาสาสมัครต้านไวรัส-ไร้เดียงสา จีโนไทป์ไดด้ําเนินการในพลาสมา HIV-1 ที่แยกไดจ้ากทุกวิชา
ที่มี HIV-1 RNA มากกว่า 400 ชุดต่อมิลลิลิตรทีย่ืนยันความล้มเหลวของไวรัสในสัปดาห์ที่ 48 หรือในช่วง
เวลาของการหยุดยาในการศึกษาในช่วงต้น . การดื้อต่อจีโนไทป์พัฒนาขึ้นใน 7 จาก 14 วิชาที่ประเมินได้ 
การแทนที่ทีเ่กี่ยวข้องกับการต่อต้านที่เกิดขึ้นคือ M184V/I (N = 7) และ K65R (N = 1) ผู้รับการทดลอง
สามคนมีไวรัสที่มี R, H หรือ E ทีโ่ผล่ออกมาที่ polymorphic Q207 เรซิดิวใน reverse transcriptase

มีผู้ป่วย 1 รายทีต่รวจพบการดื้อต่อ FTC หรือ TAF (M184M/I) จากผู้ป่วย 4 รายที่ล้มเหลวด้านไวรัสใน
การศึกษาทางคลินิกของอาสาสมัครทีถู่กยับยั้งด้วยไวรัส ซึ่งเปลี่ยนจากสูตรที่มี FTC + TDF เป็น FTC + 
TAF ร่วมกับ EVG + COBI (N) = 799)

ความต้านทานข้าม:โดลูเทกราเวียร:์การแทนที่การต้านทานการต้านทานการถ่ายเทของสารยับยั้งการถ่าย
โอนเส้นใยรวมเดี่ยว T66K, I151L และ S153Y เสนอการลดลงมากกว่า 2 เท่าในความไวต่อยาโดลเูทกรา
เวียร์ (ช่วง: 2.3 เท่าถึง 3.6 เท่าจากการอ้างอิง) การรวมกันของการแทนทีห่ลายตัว T66K/L74M, E92Q/
N155H, G140C/Q148R, G140S/Q148H, R หรือ K, Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148 และ
การแทนที่ที่ E138/G140/Q148 แสดงการลดลงมากกว่า 2 เท่า ในความไวต่อ dolutegravir (ช่วง: 2.5 
ถึง 21 เท่าจากการอ้างอิง) ในการกลายพันธุ์ของ HIV-2 การรวมกันของการแทนที่ A153G/N155H/
S163G และ E92Q/T97A/N155H/S163D พบว่ามีความไวต่อโดลูเตกราเวียร์ลดลง 4 เท่า และ E92Q/
N155H และ G140S/Q148R แสดงโดลูเตกราเวียร์ลดลง 8.5 เท่าและ 17 เท่า ความอ่อนไหวตามลําดับ

เอ็มทริซิทาไบน์:ไวรัสทีด่ื้อต่อ FTC ทีม่ีการแทนที่ M184V หรือ I สามารถต้านทานข้ามลามิวูดีนได้ แต่ยัง
คงมีความไวต่อ didanosine, stavudine, tenofovir และ zidovudine

ไวรัสซึ่งมีการแทนที่โดยใหค้วามไวต่อการแทนทีแ่บบอะนาล็อกของ stavudine และ 
zidovudinethymidine ลดลง (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) หรือ 
didanosine (L74V) ยังคงไวต่อ FTC HIV-1 ทีม่ีการทดแทน K103N หรือการแทนทีอ่ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดื้อต่อ NNRTIs มคีวามอ่อนไหวต่อ FTC
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เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์:การทดแทนการดื้อยา Tenofovir K65R และ K70E ส่งผลให้ความไวต่อ 
abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine และ tenofovir ลดลง

HIV-1 ที่มีการแทนทีไ่ทมดิีนอะนาล็อกหลายตัว (M41L, D67N, K70R, L210W, T215F/Y, K219Q/
E/N/R) หรือ HIV-1 ทีด่ื้อต่อมัลตินิวคลีโอไทดท์ี่มีการกลายพันธุ์แบบแทรกสองครั้ง T69S หรือด้วยสาร
เชิงซ้อนทดแทน Q151M รวมถึง K65R แสดงความไวต่อ TAF น้อยลงในการเพาะเลี้ยงเซลล์

13
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
โดลูเทกราเวียร์:การศึกษาสารก่อมะเร็งเป็นเวลา 2 ปใีนหนูและหนูทดลองไดด้ําเนินการกับโดลูเทกราเวียร์ 
หนูไดร้ับปริมาณสูงถึง 500 มก. ต่อกิโลกรัม และหนูไดร้ับปริมาณสูงถึง 50 มก. ต่อกิโลกรัม ในหนูทดลอง 
ไม่พบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในอุบัติการณ์ของเนื้องอกที่เกี่ยวข้องกับยาในขนาดยาสูงสุดทีท่ดสอบ 
ส่งผลใหไ้ด้รับยา dolutegravir AUC สูงกว่าในคนประมาณ 14 เท่าในขนาดที่แนะนําคือ 50 มก. วันละ
สองครั้ง ในหนูทดลอง ไมพ่บการเพิ่มขึ้นของอุบัตกิารณข์องเนื้องอกที่เกี่ยวข้องกับยาในขนาดยาสูงสุดที่
ทดสอบ ส่งผลใหไ้ด้รับยา dolutegravir AUC 10 เท่าและสูงกว่าในเพศชายและเพศหญิง 15 เท่า ตาม
ลําดับ เมื่อเทียบกับมนุษยใ์นขนาดทีแ่นะนําที่ 50 มก. วันละสองครั้ง.

พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก

เอ็มทริซทิาไบน์:ในการศึกษาการก่อมะเร็งในระยะยาวของ FTC ไม่พบการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณเ์นื้องอกที่
เกี่ยวข้องกับยาในหนูทีไ่ด้รับปริมาณสูงถึง 750 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน (23 เท่าของการได้รับสัมผัสทั่วร่างกาย
ของมนุษย์ในขนาดที่แนะนํา 200 มก. ต่อวันในเอ็มทรซิิทาไบนแ์ละ tenofovir alafenamide) หรือในหนูที่
ปริมาณสูงถึง 600 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน (28 เท่าของการได้รับสัมผัสทั่วร่างกายของมนุษย์ตามขนาดที่
แนะนําในเอ็มทริซิทาไบน์และ tenofovir alafenamide)

FTC ไม่เป็นพิษต่อยีนในการทดสอบแบคทีเรียการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับ (การทดสอบ Ames) มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในหนูเมาส์ หรือการ
ตรวจไมโครนิวเคลียสของหนูเมาส์

FTC ไม่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในหนูเพศผู้ประมาณ 140 เท่า หรือในหนูเพศผู้และเพศเมียเมื่อไดร้ับสัมผัส 
(AUC) สูงกว่าคนประมาณ 60 เท่าเมื่อได้รับยาเอ็มทริซทิาไบน์และ tenofovir alafenamide 200 มก. ต่อ
วัน ภาวะเจริญพันธุ์เป็นเรื่องปกตใินลูกหลานของหนูที่สัมผัสทุกวันตั้งแตก่่อนคลอด (ในมดลูก) ผ่านวุฒิภาวะ
ทางเพศที่ได้รับในแต่ละวัน (AUC) สูงกว่าการสัมผัสของมนุษย์ประมาณ 60 เท่า ทีป่ริมาณที่แนะนํา 200 มก. 
ต่อวันใน emtricitabine และ tenofovir alafenamide

เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด:์เนื่องจาก TAF ถูกแปลงเป็น tenofovir อย่างรวดเร็ว และพบว่าการได้รับ 
tenofovir ในหนูและหนูทดลองลดลงหลังการให้ TAF เปรียบเทียบกับการให้ TDF การศึกษาการก่อมะเร็ง
จึงดําเนินการเฉพาะกับ TDF เท่านั้น การศึกษาการก่อมะเร็งในช่องปากระยะยาวของ TDF ในหนูและหนู
ทดลองได้ดําเนินการเมื่อได้รับสัมผัสถึงประมาณ 10 ครั้ง (หนู) และ 4 เท่า (หนู) ที่พบในคนในปริมาณที่
แนะนําของ TDF (300 มก.) สําหรับการติดเชื้อ HIV-1 . การไดร้ับ tenofovir ในการศึกษาเหล่านี้อยู่ที่
ประมาณ 167 ครั้ง (หน)ู และ 55 เท่า (หนู) ที่พบในมนุษย์หลังจากไดร้ับยา emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide ทีแ่นะนําทุกวัน ในปริมาณที่สูงในหนูเพศเมีย เนื้องอกในตับจะเพิ่มขึ้นเมื่อไดร้ับ tenofovir 
ประมาณ 10 เท่า (300
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มก. TDF) และ 167 เท่า (emtricitabine และ tenofovir alafenamide) การเปิดรับสัมผัสที่
สังเกตได้ในมนุษย์ ในหนู การศึกษามผีลเสียต่อการค้นพบสารก่อมะเร็ง

TAF ไม่เป็นพิษต่อยีนในการทดสอบแบคทีเรียการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับ (การทดสอบ Ames) มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในหนูเมาส์ หรือการ
ทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนู

ไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ หรือพัฒนาการของตัวอ่อนในระยะแรกเมื่อให้ TAF กับ
หนูเพศผู้ในขนาดยาเท่ากับ 62 เท่า (25 มก. TAF) ของขนาดยาในคนโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบพื้นที่
ผิวกายเป็นเวลา 28 วันก่อนผสมพันธุ์และกับตัวเมีย หนูเป็นเวลา 14 วันก่อนผสมพันธุ์จนถึงวันที่ 7 ของการ
ตั้งครรภ์

13.2 พิษวิทยาของสัตว์และ/หรือเภสัชวิทยา
เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์:พบการแทรกซึมของเซลล์โมโนนิวเคลียร์เพียงเล็กน้อยถึงเล็กน้อยในม่านตา
หลังในสุนัขที่มีความรุนแรงใกล้เคียงกันหลังการให้ TAF 3 และ 9 เดือน; สามารถย้อนกลับได้หลังจากช่วง
พักฟื้น 3 เดือน ไมพ่บความเป็นพิษต่อดวงตาในสุนัขเมื่อไดร้ับสัมผัสทั่วร่างกายที่ 5 (TAF) และ 15 
(tenofovir) เท่าของการได้รับสัมผัสทีพ่บในมนุษยด์้วยปริมาณ TAF ที่แนะนําต่อวันใน emtricitabine 
และ tenofovir alafenamide

14
14.1 วิชาสําหรับผู้ใหญ่
โดลูเทกราเวียร:์หัวข้อการรักษาทีไ่ร้เดียงสา:ใน SPRING-2 ผู้ป่วย 822 คนไดร้ับการสุ่มตัวอย่างและได้รับ 
dolutegravir 50 มก. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันหรือ raltegravir 400 มก. วันละสองครั้ง ร่วมกับการ
รักษาด้วย NRTI แบบคู่ขนาดคงที่ (ทั้ง abacavir sulfate และ lamivudine (EPZICOM) หรือ 
emtricitabine /tenofovir DF [ทรวูาดา]). มีผู้ป่วย 808 รายที่รวมอยูใ่นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย ที่การตรวจวัดพื้นฐาน อายุมัธยฐานของอาสาสมัครคือ 36 ปี ผู้หญิง 13% คนผิวขาว 15% 
คนผิวขาว 11% มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีละ/หรือซรี่วมด้วย 2% เป็น CDC Class C (AIDS) 28% มี
เชื้อเอชไอวี -1 RNA มากกว่า 100,000 ชุดต่อมิลลิลิตร 48% มี CD4+ จํานวนเซลล์น้อยกว่า 350 เซลล์ต่อ
มิลลิเมตร3และ 39% ได้รับ abacavir sulfate และ lamivudine (EPZICOM); ลักษณะเหล่านี้มีความ
คล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มการรักษา

การศึกษาทางคลินิก

ผลลัพธ์สําหรับ SPRING-2 (การวิเคราะห์สัปดาหท์ี่ 96) พบได้ในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ผลลัพธท์างไวรัสวิทยาของการรักษาแบบสุ่มใน SPRING-2 ในสัปดาห์ที่ 96
สปริง-2

สัปดาห์ที่ 96
แรลเตกราเวียร์

400 มก. สองครั้ง
รายวัน + 2

NRTIs
(n = 405)

โดลูเทกราเวียร์
50 มก. วันละครั้ง + 2

NRTIs
(n = 403)

HIV-1 RNA < 50 ชุด/มล. 82% 78%
ความแตกต่างของการรักษาเอ 4.9% (95% CI: -0.6%, 10.3%)d

ไวรัสไม่ตอบสนอง 5% 10%
ข้อมูลในหน้าต่างไม่ < 50 สําเนา/มล. 1% 3%
เลิกใช้เพราะขาดประสิทธิภาพ 2% 3%
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ยกเลิกด้วยเหตุผลอื่นในขณะทีไ่ม่
ถูกระงับ <1% 3%
การเปลี่ยนแปลงในการรักษาด้วยยา ART <1% <1%

ไม่มขี้อมูลไวรัส
เหตุผล

12% 12%

ยุติการศึกษา/ศึกษายาเนื่องจากเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์หรือการเสียชีวิตข

2% 2%

ยุติการศึกษา/ศึกษายาด้วยเหตุผลอื่น
ค

8% 9%

ข้อมูลขาดหายระหว่างเรียนแต่อยู่ระหว่าง
เรียน

2% <1%

สัดส่วน (%) ของผูป้่วยทีต่ิดเชื้อ HIV-1 RNA <50 ชุด/มล. ตามประเภทพื้นฐาน
ปริมาณไวรัสในพลาสมา (สําเนา/มล.)

≤ 100,000 84% 83%
> 100,000 79% 63%

เพศ
ชาย 84% 79%
หญิง 70% 68%

แข่ง
สีขาว 83% 78%
แอฟริกัน-อเมริกัน/มรดกแอ
ฟริกัน/อื่นๆ

77% 75%

เอ
ข

ปรับสําหรับปัจจัยการแบ่งชั้นทีก่ําหนดไว้ล่วงหน้า
รวมถึงอาสาสมัครทีเ่ลิกใชเ้นื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการเสียชีวิต ณ เวลาใด ๆ หากไม่มี
ข้อมูลด้านไวรัสวิทยาเกี่ยวกับการรักษาในระหว่างช่วงเวลาการวิเคราะห์
รวมถึงเหตุผลอื่นๆ เช่น เพิกถอนความยินยอม การสูญเสียการติดตาม ย้าย และการเบี่ยงเบนของ
โปรโตคอล
จุดยุตหิลักได้รับการประเมินในสัปดาหท์ี่ 48 และอัตราความสําเร็จของไวรัสคือ 88% ในกลุ่มที่ไดร้ับ
โดลเูทกราเวียร์และ 86% ในกลุ่มราลเตกราเวียร์ โดยมีความแตกต่างในการรักษา 2.6% และ 95% 
CI เท่ากับ (-1.9%, 7.2%)

ค

d

ฤดูใบไม้ผลิ-2: ผลลัพธ์ทางไวรัสวิทยายังเปรียบเทียบกันไดใ้นลักษณะพื้นฐานต่างๆ รวมถึงการนับเซลล์ 
CD4+ อายุ และการใช้ EPZICOM หรือ TRUVADA เป็นสูตรพื้นหลัง NRTI การเปลี่ยนแปลงค่ามัธยฐาน
ในเซลล์ CD4+ นับจากการตรวจวัดพื้นฐานคือ 276 เซลล์ต่อ mm3ในกลุ่มที่ไดร้ับ dolutegravir และ 
264 เซลลต์่อ mm3สําหรับกลุ่ม raltegravir ที่ 96 สัปดาห์

ไม่มีการดื้อยาระหว่างการรักษากับโดลูเตกราเวียร์หรือพื้นหลัง NRTI

Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide:ในการทดลองของ FTC + TAF กับ EVG + COBI ใน
ผู้ใหญท่ีต่ิดเชื้อ HIV-1 เป็นการบําบัดเบื้องต้นในผู้ทีไ่ม่มีประวัติการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (N = 866) และ
เพื่อทดแทนยาต้านไวรัสที่มีเสถียรภาพในผู้ที่ถูกยับยั้งด้วยไวรัสอย่างน้อย 6 เดือนที่ไม่มีการทดแทนการ
ดื้อยาที่รู้จัก (N = 799), 92% และ 96% ของผู้ป่วยในประชากรทั้งสองกลุ่มตามลําดับ มี HIV-1 RNA น้อย
กว่า 50 ชุดต่อมิลลิลิตรในสัปดาหท์ี่ 48
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ในการทดลองในผูป้่วยผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 จํานวน 248 รายที่มีการกวาดล้าง creatinine โดยประมาณ
มากกว่า 30 มล. ต่อนาที แต่น้อยกว่า 70 มล. ต่อนาที 95% (235/248) ของประชากรที่ไม่ไดร้ับการบําบัด
รวมกัน (N = 6 ) เริ่มต้นใน FTC + TAF ด้วย EVG + COBI และยาทีย่ับยั้งไวรัสในสูตรการรักษาอื่นๆ ก่อน
หน้านี้ (N = 242) และเปลี่ยนเป็น FTC + TAF โดย EVG + COBI มี HIV-1 RNA น้อยกว่า 50 ชุดต่อ
มิลลิลิตรในสัปดาหท์ี่ 24

14.2 วิชากุมาร
โดลูเทกราเวียร์:Dolutegravir ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ ไดร้ับการประเมินในผู้ที่มีประสบการณ์การรักษา 
INSTI-naïve ผู้ติดเชื้อ HIV-1 อายุ 6 ถึงน้อยกว่า 18 ปใีน 48 สัปดาห์ open-label, multicenter, 
douse-finding การทดลองทางคลินิก IMPAACT P1093 . อาสาสมัครที่อายุ 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปลีง
ทะเบียนในกลุ่มที่ 1 และอาสาสมัครอายุ 6 ถึงน้อยกว่า 12 ปีไดร้ับการลงทะเบียนใน Cohort IIA ที่ 48 
สัปดาห์ 61% (14/23) ของอาสาสมัครอายุ 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปทีี่ได้รับยาโดลเูตกราเวียรว์ันละครั้งร่วมกับ
การบําบัดเบื้องหลังทีไ่ด้รับการปรับใหเ้หมาะสมได้รับการตอบสนองต่อไวรัสวิทยาซึ่งกําหนดเป็น HIV-1 RNA 
น้อยกว่า 50 ชุดต่อมล. ในกลุ่มทั้งสองกลุ่ม การปราบปรามไวรัสในสัปดาห์ที่ 48 ทําได้สําเร็จใน 67% 
(16/24) ของอาสาสมัครที่มนีํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก.

16
ยาเม็ดขนาด 50 มก./200 มก./25 มก. มีสีขาวถึงขาว เคลือบฟิล์ม เม็ดรูปไข่ ไม่มีการให้คะแนนเอ็ม
ด้านหนึ่งของแท็บเล็ตและTD1ในอีกด้านหนึ่ง มีดังต่อไปนี:้

วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ

NDC 65015-293-14
ขวด 30 เม็ดพร้อมสารดูดความชื้น ซีลเหนี่ยวนํา และฝาปิดกันเด็ก

NDC 65015-293-18
ขวด 90 เม็ดพร้อมสารดูดความชื้น ซีลเหนี่ยวนํา และฝาปิดกันเด็ก

เก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์)

ปกป้องจากความชื้น

จ่ายในภาชนะเดิมเท่านั้น

17
แนะนําให้ผูป้่วยอ่านฉลากผู้ป่วยทีไ่ด้รับการอนุมัติจาก FDA (ข้อมูลผู้ป่วย)

ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

หลังการรักษา อาการกําเริบเฉียบพลันของไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV: มีรายงานผู้ป่วยที่
ติดเชื้อ HBV และ HIV-1 ทีม่ีอาการกําเริบเฉียบพลันรุนแรง และเลิกใช้ผลิตภัณฑท์ี่มี TDF และอาจเกิดขึ้น
ได้เช่นเดียวกันเมื่อเลิกใช้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide[ดคูําเตือน
และข้อควรระวัง (5.4)]. แนะนําให้ผู้ป่วยไมยุ่ติยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตนทราบก่อน

ปฏิกิริยาระหว่างยา:ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide อาจโต้ตอบกับ
ยาอื่น ๆ ดังนั้นแนะนําให้ผู้ป่วยรายงานต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตนเกี่ยวกับการใช้ใด ๆ
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ยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาทีไ่มต่้องมีใบสั่งแพทยห์รือผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่น ๆ รวมถึงสาโทเซนต์จอห์น [
ดูข้อห้าม (4) ปฏิกิริยาระหว่างยา (7)].

ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน:แนะนําให้ผู้ป่วยติดต่อผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทันทหีากมีผื่นขึ้น แนะนําให้ผู้
ป่วยหยุดใช้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ทันที และสารที่ต้องสงสัย
อื่น ๆ และไปพบแพทย์หากพวกเขาพัฒนาผื่นทีเ่กี่ยวข้องกับอาการใด ๆ ต่อไปนี้ เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณ
ของปฏิกิริยาที่รุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะภูมิไวเกินอย่างรุนแรง : ไข้; รู้สึกไม่สบายโดยทั่วไป เหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้ามาก ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ แผลพุพองหรือลอกของผิวหนัง แผลพุพองหรือแผลในช่องปาก ตา
อักเสบ; ใบหน้าบวม; บวมที่ตา, ริมฝีปาก, ลิ้นหรือปาก; หายใจลําบาก และ/หรืออาการและอาการแสดงของ
ปัญหาเกี่ยวกับตับ (เช่น ผิวหรือตาขาวเป็นสีเหลือง ปัสสาวะสีเข้มหรือสีชา อุจจาระสีซีดหรือการเคลื่อนไหว
ของลําไส้ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หรือปวด ปวดเมื่อย[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

ความเป็นพิษต่อตับ:แจ้งผู้ป่วยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อตับด้วย dolutegravir ส่วน
ประกอบหนึ่งของ dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide tablets[ดูคําเตือน
และข้อควรระวัง (5.1)]. แนะนําให้ผู้ป่วยตรวจดูความเป็นพิษต่อตับในห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษา
ด้วยยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้
ป่วยทีเ่ป็นโรคตับเช่นตับอักเสบบีหรือซี

ภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันซนิโดรม:แนะนําให้ผู้ป่วยแจ้งผู้ให้บริการทางการแพทย์ทันทีหากมีอาการหรือ
อาการแสดงของการติดเชื้อ เช่นเดียวกับในผู้ป่วยบางรายที่ติดเชื้อเอชไอวีระยะลุกลาม (AIDS) เนื่องจาก
การอักเสบจากการติดเชื้อครั้งก่อนอาจเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน รวมถึงยา 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ไดเ้ริ่มขึ้นแล้ว[ดคูําเตือนและข้อควร
ระวัง (5.5)].

เริ่มมอีาการใหม่หรือการด้อยค่าของไตที่เลวลง:แนะนําให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรับประทานยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ร่วมกับการใช้ยาทีเ่ป็นพิษต่อไตร่วมกัน
หรือเมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานการด้อยค่าของไต รวมทั้งกรณีของภาวะไตวายเฉียบพลัน ร่วมกับการใช้ 
tenofovir prodrugs[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)]

กรดแลคตกิและตับอย่างรุนแรง:แจ้งผู้ป่วยว่ายาเอชไอวีบางชนิด รวมทั้งยา dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide อาจทําใหเ้กิดภาวะที่หายากแตร่้ายแรงทีเ่รียกว่า 
lactic acidosis กับการขยายตัวของตับ (hepatomegaly)[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)].

การใหน้ม:แนะนําให้ผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV-1 ไมใ่ห้นมลูกเพราะ HIV-1 สามารถส่งต่อไปยังทารกในนํ้านมแม่
ได้[ดูการใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.2)]

ปริมาณที่ไมไ่ด้รับ:แนะนําผู้ป่วยว่าหากลืมรับประทานยาโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะ
ลาเฟนาไมด์ ให้กินทันทีทีจ่ําได้ แนะนําให้ผู้ป่วยไม่เพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่าหรือกินเกินขนาดที่
กําหนด

แจ้งผูป้่วยว่าจําเป็นต้องทานยาโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ตามตาราง
การจ่ายยาเป็นประจําโดยมีหรือไม่มีอาหาร และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไดร้ับปริมาณยาที่ขาดหายไป เนื่องจาก
อาจส่งผลใหเ้กิดการดื้อยาได้[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.2)]
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พื้นที่จัดเก็บ: แนะนําใหผู้้ป่วยเก็บยาเม็ดโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซทิาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ไว้ใน
บรรจุภัณฑ์เดิม ปกป้องจากความชื้น และปิดขวดให้แน่น ห้ามเอาสารดูดความชื้นออก

ข้อมูลผู้ป่วย

ยาเม็ด Dolutegravir, Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide

(doe″ loo teg′ ra vir eḿ trye syé ta been ten of oh vir alʹ a fen a mide)
สําคัญ: ถามผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรเกี่ยวกับยาทีไ่มค่วรรับประทานร่วมกับยา
เม็ดโดลูเทกราเวียร,์ เอ็มทริซทิาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์. ดขู้อมูลเพิ่มเติมในส่วน“ฉันควร
บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของฉันก่อนรับประทานยา dolutegravir, emtricitabine 
และ tenofovir alafenamide อย่างไร
ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide คืออะไร?
ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง
รวมทั้ง:
• การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แย่ลง ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 

alafenamide ไมใ่ชส้ําหรับรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (HBV) หากคุณมีการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) และรับประทานยาเม็ดโดลูเตกราเวียร,์ เอ็มทรซิทิาไบน์ และ tenofovir 
อะลาเฟนาไมด์ HBV ของคุณอาจแย่ลง (ลุกเป็นไฟ) หากคุณหยุดทานยาโดลเูตกราเวียร์, เอ็มทริซิ
ทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ อาการ “ลุกเป็นไฟ” คือเมื่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ของคุณกลับมาแย่ลงกว่าเดิมอย่างกะทันหัน
• ไม่ทราบว่ายาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพในผู้ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 และ HBV
• อย่าหมดยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เติมยาตามใบสั่ง

แพทย์หรือพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อนที่ยา dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide จะหายไป

• อย่าหยุดทานยาโดลเูตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมดโ์ดยไม่ไดป้รึกษา
แพทย์ก่อน

• หากคุณหยุดทานยาโดลูเตกราเวียร์ เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ ผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณจะต้องตรวจสุขภาพของคุณบ่อยๆ และทําการตรวจเลือดเป็นประจําเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อ
ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบขีองคุณ แจ้งผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับอาการใหมห่รืออาการ
ผิดปกตใิดๆ ที่คุณอาจมหีลังจากทีคุ่ณหยุดทานยาโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทรซิิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนา
ไมด์

• อาการแพ.้ โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณมีอาการผื่นขึ้นด้วยยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamideหยุดใชย้า dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide และรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีหาก
คุณมีผื่นขึ้นโดยมีอาการหรืออาการแสดงใด ๆ ต่อไปนี้:

38

รหัสอ้างอิง: 4219844



oไข้
oอาการป่วยโดยทั่วไป o
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
oปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ oแผล
พุพองหรือแผลในปาก

oแผลพุพองหรือลอกของผิวหนัง o
ตาแดงหรือบวม oบวมทีป่าก ใบหน้า ริม
ฝีปาก หรือ

ลิ้น
oปัญหาการหายใจ

• ปัญหาเกี่ยวกับตับผู้ทีม่ีประวัติเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบหีรือซีอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการ
เปลี่ยนแปลงการทดสอบตับใหมห่รือแย่ลงในระหว่างการรักษาด้วยยา dolutegravir, emtricitabine 
และ tenofovir alafenamide ปัญหาตับ รวมถึงตับวาย เกิดขึ้นในคนที่ไม่มีประวัตโิรคตับหรือปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆ ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจทําการตรวจเลือดเพื่อตรวจตับของคุณ นอกจาก
นี้ ปัญหาตับทีร่้ายแรงสามารถเกิดขึ้นไดก้ับคนที่ใชย้าเม็ดโดลเูทกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ 
tenofovir อะลาเฟนาไมด์ ในบางกรณี ปัญหาตับที่ร้ายแรงเหล่านีอ้าจทําให้เสียชีวิตได้ ตับของคุณอาจมี
ขนาดใหญ่ (ตับโต) และคุณอาจพัฒนาไขมันในตับของคุณ (ไขมันพอกตับ)โทรหาผู้ให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณมีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้ของปัญหาตับ:

oผิวหรือส่วนสีขาวของดวงตา
เปลี่ยนเป็นสเีหลือง (ดีซ่าน) o

ปัสสาวะสีเข้มหรือสีชา
oอุจจาระสีอ่อน (การเคลื่อนไหวของลําไส้)

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดดูหัวข้อ "ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ของยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alefenamide มีอะไรบ้าง?

oคลื่นไส้หรืออาเจียน o
เบื่ออาหาร
oปวดเมื่อยหรืออ่อนโยนทางด้านขวา

บริเวณท้องของคุณ

ยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide คืออะไร?
ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ที่ใช้
เพียงอย่างเดียวในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV-1) ในผู้ใหญ่และเด็กทีม่ีนํ้า
หนักอย่างน้อย 40 กก. (88 ปอนด์)

HIV-1 เป็นไวรัสที่ทําใหเ้กิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)

ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide คือไม่เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อ HIV-1 โดยการสัมผัสทางเพศสัมพันธใ์นผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง

ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ประกอบด้วยยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ 3 ตัว ได้แก่ 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide

ไม่ทราบว่ายาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพในเด็กทีม่นีํ้าหนักน้อยกว่า 40 กก. (88 ปอนด์) หรือในเด็กทีไ่ด้รับยาบางชนิดสําหรับการติด
เชื้อ HIV-1
ใครไมค่วรใช้ยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide? อย่าใช้
ยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ถ้าคุณ:
• แพ้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide หรือส่วนผสมใด ๆ ในยา

เม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ดูส่วนท้ายของข้อมูลผู้ป่วยนี้
เพื่อดูรายการส่วนผสมทั้งหมดในยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide

• ทานโดเฟติไลด์ (TIKOSYN®). การใช้ยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide และ dofetilide (TIKOSYN) อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่อาจร้ายแรงหรือถึงชีวิต-
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ขู่.
ฉันควรบอกผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของฉันก่อนทีจ่ะรับประทานยา dolutegravir, emtricitabine และ 
tenofovir alafenamide
ก่อนที่คุณจะทานยาโดลูเตกราเวียร,์ เอ็มทริซทิาไบน์ และ tenofovir alafenamide บอกผู้ใหบ้ริการดูแล
สุขภาพของคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ รวมถึงถ้าคุณ:
• เคยมีอาการแพ้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide

• มีหรือมปีัญหาเกี่ยวกับตับ รวมทั้งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือซี
• มีปัญหาไต
• กําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ ไม่ทราบว่ายาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 

alafenamide จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภข์องคุณหรือไม่ บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
หากคุณตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide

• กําลังให้นมลูกหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูกอย่าให้นมลูกหากคุณทานยา dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide
• คุณไม่ควรให้นมลูกถ้าคุณมีเชื้อ HIV-1 เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อ HIV-1 ไปให้ลูกน้อยของ

คุณ
• ยาอย่างน้อยหนึ่งชนิดในยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide 

สามารถส่งต่อไปยังทารกของคุณในนํ้านมแม่ได้ ไมท่ราบว่ายาอื่นในยาเม็ด dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide สามารถผ่านเข้าสู่นํ้านมแมไ่ดห้รือไม่

พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธทีี่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกน้อยของคุณในระหว่างการ
รักษาด้วยยาเม็ดโดลูเทกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์

บอกผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทีคุ่ณใชร้วมทั้งยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่
จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน และอาหารเสริมสมุนไพร

ยาบางชนิดมีปฏิกิริยากับยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide เก็บราย
ชื่อยาของคุณและแสดงใหผู้้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพและเภสัชกรทราบเมื่อคุณไดร้ับยาใหม่

• คุณสามารถสอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรเกี่ยวกับรายการยาที่ทําปฏิกิริยากับยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide

• อย่าเริ่มใชย้าใหมโ่ดยไมบ่อกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
ของคุณสามารถบอกคุณได้ว่าการใช้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide 
ร่วมกับยาอื่น ๆ ปลอดภัยหรือไม่.

ฉันควรทานยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide อย่างไร?
• ใช้ยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ตามที่ผู้ให้บริการ

ด้านการดูแลสุขภาพของคุณบอกให้คุณทาน
• อย่าพลาดยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide
• หากคุณลืมรับประทานยาโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซทิาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ ให้กินทันทีที่

นึกได้ อย่ารับประทาน 2 โด๊สในเวลาเดียวกันหรือกินเกินขนาดที่กําหนด

• อย่าเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุดทานยาเม็ดโดลูเทกราเวียร์ เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์โดยไม่ได้
พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อน อยู่ภายใตก้ารดูแลของผูใ้หบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพใน
ระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide
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• รับประทานยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide วันละ 1 ครั้ง โดยมีหรือไม่มี
อาหารก็ได้

• หากคุณทานยาลดกรด ยาระบาย หรือยาอื่นๆ ที่มีอะลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือยาบัฟเฟอร์ ยาโดลูเตก
ราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมดค์วรรับประทานอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 6 
ชั่วโมงหลังจากทีคุ่ณทานยาเหล่านี้

• หากคุณต้องการอาหารเสริมธาตุเหล็กหรือแคลเซียมทางปากระหว่างการรักษาด้วยยา dolutegravir, 
emtricitabine และ tenofovir alafenamide:
o หากคุณทานยาโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซทิาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมดพ์ร้อมอาหาร คุณอาจ

ทานอาหารเสริมเหล่านี้ในเวลาเดียวกันกับทีคุ่ณใชย้าเม็ดโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ 
tenofovir อะลาเฟนาไมด์
หากคุณไม่รับประทานยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ร่วมกับอาหาร ให้ทาน
ยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 6 ชั่วโมง
หลังจากที่คุณทานอาหารเสริมเหล่านี้

• อย่าหมดยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ไวรัสในเลือดของ
คุณอาจเพิ่มขึ้นและไวรัสอาจรักษาไดย้ากขึ้น เมื่ออุปทานของคุณเริ่มเหลือน้อย ให้รับประโยชน์เพิ่มเติม
จากผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพหรือร้านขายยาของคุณ

• หากคุณใช้ยาโดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir alafenamide มากเกินไป โปรดติดต่อผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหรือไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

o

ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดข้องยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide คืออะไร
?
ยาเม็ด Dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง 
ได้แก่ :
• ดู "ข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ 

tenofovir alafenamide คืออะไร"
• การเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิคุ้มกันของคุณ (Immune Reconstitution Syndrome)สามารถ

เกิดขึ้นไดเ้มื่อคุณเริ่มใช้ยา HIV-1 ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้นและเริ่มต่อสู้กับการติดเชื้อที่
ซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณมาเป็นเวลานาน บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทีหากคุณ
เริ่มมีอาการใหมห่ลังจากเริ่มรับประทานยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide

• ปัญหาไตใหม่หรือแย่ลงรวมถึงไตวายผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณควรทําการตรวจเลือด
และปัสสาวะเพื่อตรวจไตของคุณก่อนเริ่มและระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ดโดลเูตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทา
ไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจบอกให้คุณหยุดทานยา
โดลูเตกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ หากคุณมีปัญหาไตใหม่หรือแยล่ง

• กรดแลคตกิในเลือดของคุณมากเกินไป (กรดแลคติก)กรดแลคติคมากเกินไปเป็นเหตุฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ทีร่้ายแรงแต่หาได้ยาก ซึ่งอาจนําไปสู่ความตายได้ บอกผู้ให้บริการทางการแพทย์ของ
คุณทันทหีากคุณมีอาการเหล่านี:้ อ่อนแรงหรือเหนื่อยมากกว่าปกติ ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ หายใจสั้น
หรือเร็ว ปวดท้องด้วยอาการคลื่นไสอ้าเจียน มือและเท้าเย็นหรือเป็นสีนํ้าเงิน รู้สึกวิงเวียนหรือหน้ามืด 
หรือหัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ

• ผลข้างเคียงส่วนใหญข่องยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide ได้แก:่
o
o

นี่ไม่ใช่ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ทั้งหมดของยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir 
alafenamide สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรของคุณ

ปัญหาการนอนหลับ
คลื่นไส้

oเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า • ปวดหัว
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โทรหาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 
1-800-FDA-1088
ฉันควรเก็บยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide อย่างไร?
• เก็บยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ที่อุณหภูมติํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์)

• เก็บยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ไว้ในภาชนะเดิม
• ปิดฝาภาชนะให้แน่น
• ขวดยา dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ประกอบด้วยซองดูด

ความชื้นเพื่อช่วยให้ยาของคุณแห้ง (ปกป้องจากความชื้น) ห้ามแกะซองดูดความชื้นออกจากขวด

เก็บยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide และยาทั้งหมดให้พ้น
มือเด็ก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide 
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในเอกสารข้อมูลผู้ป่วย อย่าใช้ยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide ในสภาวะทีไ่ม่ไดก้ําหนดไว้ อย่าให้ยาเม็ด 
dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide แก่ผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการเช่นเดียวกัน
ก็ตาม พวกเขาอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณ คุณสามารถขอให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรทราบข้อมูลเกี่ยวกับยา
เม็ดโดลเูตกราเวียร์ เอ็มทรซิิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์ที่เขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร Mylan Pharmaceuticals Inc. ทีห่มายเลข 1-877-446-3679 
(1-877-4-INFO-RX)
ส่วนผสมในยาเม็ด dolutegravir, emtricitabine และ tenofovir alafenamide คืออะไร? สาร
ออกฤทธิ์:โดลเูทกราเวียร์, เอ็มทริซิทาไบน์ และ tenofovir อะลาเฟนาไมด์
ส่วนผสมที่ไม่ใชง้าน:โซเดียมครอสคาร์เมลโลส, แลคโตสโมโนไฮเดรต, แมกนีเซียมสเตียเรต, แมนนิทอล, 
เซลลูโลส microcrystalline, โพลเีอทิลีนไกลคอล, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, โพวิโดน, โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต 
(มันฝรั่ง), แป้งโรยตัวและไททาเนียมไดออกไซด์
ผลิตโดย:Mylan Laboratories Limited, ไฮเดอราบาด – 500 096, อินเดีย
แบรนด์ทีร่ะบุไว้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผู้ป่วยนีไ้ด้รับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

ผลิตโดย:
Mylan Laboratories Limited

ไฮเดอราบาด—500 096, อินเดีย
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แก้ไขเมื่อ: 2/2018
MXI:PDOEMTET:RX1
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ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วย: โดลูเทกรา
เวียร์ โซเดียม 52.6 มก. (เทียบเท่ากับโดลูเตกราเวียร)์

เอ็มทริซิทาไบน์
Tenofovir Alafenamide Fumarate 28.04 มก. (
เทียบเท่า Tenofovir Alafenamide) 25 มก.

นพ. 65015-293-14

50 มก.
200 มก.

Dolutegravir, Emtricitabine 
และ Tenofovir Alafenamide

แท็บเล็ต
จ่ายในภาชนะเดิมเท่านั้น ปิดภาชนะให้
แน่น
รหัสเลขที:่ MP/DRUGS/25/1/2014

ปริมาณปกติ:ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา
ประกอบ 50มก./200มก./25มก.
เก็บสิ่งนี้และยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก หมายเหตุถึงเภสัชกร: ห้ามปิดกล่อง ALERT ที่มีฉลากร้านขายยา

คําเตือน: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาเม็ด 
Dolutegravir, Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide พื้นที่ปลอดสารเคลือบเงา

เก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์)

30 เม็ด Rx เท่านั้นผลิตโดย:
MylaRn ละอโีบฉrอีอะโทrriesนหลีค่t

ไฮเดอราบัด — 500 096, อินเดีย

พร้อมท์ “LOT” & “EXP” จะ
ถูกพิมพ์พร้อมกับ Variable 

Data Coading
มิอีเอ็ดID: 4219844

Mylan.com
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ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วย: โดลูเทกรา
เวียร์ โซเดียม 52.6 มก. (เทียบเท่ากับโดลูเตกราเวียร)์

เอ็มทริซิทาไบน์
Tenofovir Alafenamide Fumarate 28.04 มก. (
เทียบเท่า Tenofovir Alafenamide) 25 มก.

นพ. 65015-293-18

50 มก.
200 มก.

Dolutegravir, Emtricitabine 
และ Tenofovir Alafenamide

แท็บเล็ต
จ่ายในภาชนะเดิมเท่านั้น ปิดภาชนะให้
แน่น
รหัสเลขที:่ MP/DRUGS/25/1/2014

ปริมาณปกติ:ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา
ประกอบ 50มก./200มก./25มก.
เก็บสิ่งนี้และยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก หมายเหตุถึงเภสัชกร: ห้ามปิดกล่อง ALERT ที่มีฉลากร้านขายยา

คําเตือน: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาเม็ด 
Dolutegravir, Emtricitabine และ Tenofovir Alafenamide พื้นที่ปลอดสารเคลือบเงา

เก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์)

90 เม็ด Rx เท่านั้นมนญูRข้อเท็จจริงโดย:

เอ
พร้อมท์ “LOT” & “EXP” จะ
ถูกพิมพ์พร้อมกับ Variable 

Data Coading
มายลาน หล่าอโีบฉrอีถึงrriesนหลี่

คt ไฮเดอราบัด — 500 096, อินเดีย

มิอีเอ็ดID: 4219844
Mylan.com
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