
จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา
ไฮไลทเ์หล่านี้ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นในการใช้ ATAZANAVIR และ 
RITONAVIR TABLETS 300 มก. / 100 มก. อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดู
ข้อมูลการสั่งจ่ายยา ATAZANAVIR และ RITONAVIR TABLETS แบบเต็ม

และรวมถึงภาวะภูมิแพ้ (anaphylaxis) โรคเนื้องอกในผิวหนังทีเ่ป็นพิษ โรคสตีเวนส์-
จอห์นสันซินโดรม หลอดลมหดเกร็ง และภาวะแองจิโออีดีมา ยุติการรักษาหากเกิด
ปฏิกิริยารุนแรง รวมทั้งผื่นขึ้น (5.5)
ภาวะบิลริูบินในเลือดสูง:ผู้ป่วยส่วนใหญไ่ม่มอีาการเพิ่มขึ้นในบิลิรูบินทางอ้อม ซึ่งสามารถ
ย้อนกลับได้เมื่อหยุด ห้ามลดขนาดยา หากเกิดการเพิ่มขึ้นของทรานส์อะมิเนส ให้ประเมิน
หาสาเหตุอื่น (5.6)

ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์รวม:ตรวจสอบก่อนการรักษาและหลังจากนั้นเป็น
ระยะ (5.7)
Nephrolithiasis และ cholelithiasis มีได้รับรายงาน พิจารณาหยุดชั่วคราวหรือหยุด 
(5.8)
ผู้ป่วยอาจมีอาการใหมห่รือกําเริบของโรคเบาหวาน นํ้าตาลในเลือดสูง (5.9)

ผู้ป่วยอาจพัฒนากลุ่มอาการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ (5.10) ผู้ป่วยอาจพัฒนาการกระจาย/
การสะสมของไขมันในร่างกาย (5.11) ฮีโมฟีเลีย:เลือดออกเองอาจเกิดขึ้นและอาจต้องใช้
ปัจจัย VIII เพิ่มเติม (5.12)

แท็บเล็ต ATAZANAVIR และ RITONAVIR 300 มก. / 100 มก. สําหรับใชใ้นช่องปาก

- - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งชีแ้ละการใช้งาน---------------- Atazanavir และ Ritonavir 
Tablets, 300 มก. / 100 มก., การรวมกันของสารยับยั้งโปรตีเอสและสารยับยั้ง 
CYP3A ได้รับการระบใุห้ใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ ในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV-1 (1)

- - - - - - - - - - - - - การให้ยาและการบริหาร -------------- ทาน 
Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. พร้อมอาหาร

• ผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็ก (อายุอย่างน้อย 6 ปีและนํ้าหนัก 35 กก.):Atazanavir และ 
Ritonavir Tablet 300 มก./100 มก. วันละครั้งพร้อมอาหาร (2.1)

• การตั้งครรภ:์Atazanavir และ Ritonavir Tablet 300 มก. / 100 มก. วันละ
ครั้งพร้อมอาหาร โดยมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาสําหรับยาทีใ่ช้ควบคู่กัน (2.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไมพ่ึงประสงค์ -------------- Atazanavir: อาการ
ไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุด (มากกว่าหรือเท่ากับ 2%) ได้แก่ อาการคลื่นไส้ ดีซ่าน/ 
scleral icterus ผื่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง อาเจียน นอนไม่หลับ อาการทางระบบประสาท
ส่วนปลาย เวียนศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง ซึมเศร้า และมีไข้ (6.1, 6.2)

Ritonavir: อาการไมพ่ึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ทางเดินอาหาร (รวมถึงอาการ
ท้องร่วง, คลื่นไส,้ อาเจียน, ปวดท้อง (บนและล่าง)), การรบกวนทางระบบประสาท (รวม
ถึงอาชาและอาชาในช่องปาก) ผื่นและความเมื่อยล้า / อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง (6.1)- - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง ------------

แท็บเล็ต: 300 มก. atazanavir (เทียบเท่า 341.7 มก. atazanavir ซัลเฟต) และ 100 
มก. ritonavir (3)

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ CIPLA ที่ 1- 
866-604-3268 หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือ www.fda.gov/medwatch- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม --------------------

ห้ามใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. ในผู้ป่วยที่แพ้
ง่าย (เช่น erythema multiforme ผื่นผิวหนังที่เป็นพิษ หรือกลุ่มอาการสตีเวนส์-
จอห์นสัน) กับส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑน์ี้ (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา -------------------- การใช้ยา 
Atazanavir และ Ritonavir ร่วมกัน 300 มก. / 100 มก. สามารถเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของยาอื่น ๆ และยาอื่น ๆ อาจเปลี่ยนความเข้มข้นของ atazanavir, ritonavir 
ปฏิกิริยาระหว่างยาและยาทีอ่าจเกิดขึ้นต้องได้รับการพิจารณาก่อนและระหว่างการรักษา 
(4, 5.1, 7, 12.3)

การใช้ยาร่วมกับ alfuzosin, triazolam, midazolam ทีร่ับประทาน, อนุพันธ์ของ 
ergot, rifampin, irinotecan, lurasidone, lovastatin, simvastatin, 
indinavir, cisapride, pimozide, สาโทเซนต์จอห์นและ sildenafil® เมื่อให้ยา (4)

- - - - - - - - - - - - - - - ใชใ้นประชากรเฉพาะ -------------- การตั้งครรภ์:ข้อมูลของ
มนุษยแ์ละสัตว์ที่มีอยู่แนะนําว่า atazanavir ไมเ่พิ่มความเสี่ยงของการเกิดข้อบกพร่อง
ที่สําคัญโดยรวมเมื่อเทียบกับอัตราเบื้องหลัง (8.1)

การให้นม:ไมแ่นะนําให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (8.2) การติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบหีรือซีร่วม: ตรวจสอบเอนไซมต์ับ (5.3)
การด้อยค่าของไต:ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มปีระสบการณก์ารรักษาทีเ่ป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่ได้รับการจัดการด้วยการฟอกไต (2.3, 8.6)
การด้อยค่าของตับ:ไมแ่นะนําสําหรับผู้ป่วยทีม่กีารทํางานของตับบกพร่อง (2.4, 8.8)

- - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง ----------
ความผิดปกติของการนําหัวใจ:การยืดช่วง PR อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางราย ใช้ด้วยความ
ระมัดระวังในผูป้่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบการนําไฟฟ้าที่มีมาก่อนหรือเมื่อให้ยาร่วมกับ
ยาอื่นที่อาจยืดช่วง PR (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3)

ความเป็นพิษต่อตับ:มีผู้เสียชีวิตแล้ว ตรวจสอบการทํางานของตับก่อนและระหว่างการ
รักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ เช่น ตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี 
หรือระดับ transaminase ที่ทําเครื่องหมายไว้ (5.3, 6.3, 6.4, 8.8)

ตับอ่อนอักเสบ:มีผู้เสียชีวิต ระงับการรักษาตามความเหมาะสมทางคลินิก (5.4)

ปฏิกิริยาการแพ/้ภูมิไวเกิน:มรีายงานอาการแพ้

ดูข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย 17 และการติดฉลากผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัติจาก 
FDA

แก้ไขเมื่อ: 10/2017

ข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณ:์ สารบัญ*

ข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณ์ 1 ข้อบ่งชีแ้ละ
การใช้งาน

5.8 Nephrolithiasis และ Cholelithiasis
5.9 ความเสี่ยงของปฏิกิริยาไม่พึงประสงคท์ี่ร้ายแรงอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาระหว่างยา
5.10 เบาหวาน/นํ้าตาลในเลือดสูง
5.11 กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง
5.12 การแจกจ่ายไขมัน
5.13 ฮีโมฟีเลีย

2 ปริมาณและการบริหาร
2.1 ปริมาณที่แนะนํา
2.2 การตั้งครรภ์
2.3 การด้อยค่าของไต
2.4 การด้อยค่าของตับ
3 รูปแบบการใหย้าและความแรง 4 ข้อห้าม

5 คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 ปฏิกิริยาระหว่างยา
5.2 ความผิดปกติของการนําหัวใจ/การยืดช่วง PR
5.3 พิษต่อตับ/ ปฏิกิริยาต่อตับ
5.4 ตับอ่อนอักเสบ
5.5 ปฏิกิริยาการแพ้/ ภูมไิวเกิน/ ผื่น
5.6 ภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง
5.7 ความผิดปกติของไขมัน

5.14 ความต้านทาน/ความต้านทานข้าม
5.15 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

6 อาการไมพ่ึงประสงค์
6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิกในผู้ใหญ่
6.2 ประสบการณก์ารทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยเด็ก
6.3 ผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อตับอักเสบบแีละ/หรือไวรัสตับอักเสบซีร่วมด้วย
6.4 ประสบการณท์างคลินิก 7 
ปฏิกิริยาระหว่างยา
7.1 ศักยภาพที่จะส่งผลต่อยาอื่น ๆ
7.2 ศักยภาพของยาอื่นทีม่ีผลต่อ Atazanavir
7.3 ปฏิกิริยาระหว่างยาที่จัดตั้งขึ้นและอื่น ๆ ทีอ่าจมีนัยสําคัญ
7.4 ยาที่ไม่มกีารสังเกตหรือทํานายปฏิกิริยากับ Atazanavir

TITLE - ATAZANAVIR + EMTRICITABINE + RITONAVIR 
+ TENOFOVIR / REATIX MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atazanavir-ritonavir-ataclip-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/206451PI.pdf


8 การใช้ในประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์
8.2 การให้นม

12.3 เภสัชจลนศาสตร์
12.4 จุลชีววิทยา
13 พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก
13.1การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์ 
14 การศึกษาทางคลินิก
14.1 ผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน
14.2 ผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน
14.3 ผู้ป่วยเด็ก

8.3 เพศหญิงและเพศชายที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์
8.4 การใชใ้นเด็ก
8.5 การใช้ผูสู้งอายุ
8.6 อายุ/เพศ
8.7 การทํางานของไตบกพร่อง
8.8 การทํางานของตับบกพร่อง 
10 เกินขนาด
11 คําอธิบาย
12 เภสัชวิทยาคลินิก
12.1 กลไกการออกฤทธิ์
12.2 เภสัชพลศาสตร์

16 วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ 17 ข้อมูลการให้คํา
ปรึกษาผู้ป่วย

* ส่วนหรือส่วนย่อยที่ละเว้นจากข้อมูลการสั่งจ่ายฉบับเต็มจะไม่อยูใ่นรายการ

ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

1 ข้อบ่งชีแ้ละการใช้งาน

Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก. / 100 มก. ถูกระบุร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ สําหรับการรักษา
ผู้ติดเชื้อ HIV-1

ข้อจํากัดในการใชง้าน:

• การใช้ atazanavir / ritonavir ในผู้ป่วยทีม่ีประสบการณก์ารรักษาควรได้รับการชี้นําโดยจํานวนของการทดแทน
การดื้อยา protease หลักพื้นฐานที่ตรวจวัดพื้นฐาน (ดูจุลชีววิทยา (12.4)].

2 ปริมาณและการบริหาร คําแนะนําในการใช้

ยาทั่วไป:

• Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. ต้องรับประทานพร้อมอาหาร..

• เมื่อใช้ร่วมกับ H2- ตัวรับปฏิปักษ์หรือตัวยับยั้งโปรตอนปั๊ม อาจจําเป็นต้องแยกขนาดยา

• เมื่อใช้ร่วมกับยา didanosine buffered หรือ enteric-coated formulas ควรให้ Atazanavir และ 
Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก. (พร้อมอาหาร) 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 1 ชั่วโมงหลัง Didanosine

2.1 ปริมาณที่แนะนํา

ผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็ก (อายุอย่างน้อย 6 ขวบและนํ้าหนัก 35 กก.): ปริมาณที่แนะนําคือวันละ 1 เม็ดพร้อมอาหาร

2.2 การตั้งครรภ์

ปริมาณระหว่างตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด:

• ควรให้ยาแก่สตรีมคีรรภท์ี่ติดเชื้อ HIV-1 ที่ไวต่อยา atazanavir ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Atazanavir 
และ Ritonavir Tablets เท่านั้น
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รหัสอ้างอิง: 4173147



• ไม่แนะนําสําหรับสตรีมีครรภ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการรักษาในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 เมื่อใช้ร่วมกับยา H2- ตัว
รับปฏิปักษห์รือ tenofovir เนื่องจากต้องใช้ atazanavir ในปริมาณที่สูงขึ้น มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแนะนํา
ขนาดยา atazanavir สําหรับใชก้ับทั้ง H2- ตัวรับปฏิปักษแ์ละ tenofovir ในสตรมีีครรภท์ี่มีประสบการณ์ใน
การรักษา

• ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยหลังคลอด อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
สําหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เนื่องจาก atazanavir ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Atazanavir และ 
Ritonavir Tablets การรับสัมผัสอาจสูงขึ้นในช่วง 2 เดือนแรกหลังคลอด [ดูการใช้งานในกลุ่มประชากร
เฉพาะ (8.1) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

2.3 การด้อยค่าของไต

ผู้ป่วยทีไ่ม่ไดร้ับการรักษา:
ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยไตวาย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่
ไดร้ับการจัดการด้วยการฟอกไต

ผู้ป่วยที่มีประสบการณก์ารรักษา:
ไม่ควรให้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่มีประสบการณซ์ึ่งเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่ได้รับการจัดการด้วยการฟอกไต [ดกูารใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.7)]. ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับ
ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์การรักษาอื่นๆ ทีม่ีความบกพร่องทางไต

2.4 การด้อยค่าของตับ

ไม่แนะนําใหใ้ช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับเนื่องจาก atazanavir กับ 
ritonavir ยังไมไ่ด้รับการศึกษาในประชากรนั้น [ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.3) และการใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ 
(8.8)].

3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

ยาเม็ด Atazanavir และ ritonavir มี atazanavir 300 มก. (เทียบเท่ากับ atazanavir sulfate 341.7 มก.) และ 
ritonavir 100 มก. เม็ดยามีลักษณะเป็นแคปซูลสเีหลือง สองด้าน เคลือบฟิล์ม แกะลาย "SVN" ด้านหนึ่งและอีกด้าน
หนึ่งเรียบ

4 ข้อห้าม

Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. มีข้อห้าม:

• ในผู้ป่วยที่ทราบภาวะภูมไิวเกิน (เช่น erythema multiforme, ผื่นที่ผิวหนังเป็นพิษ หรือกลุ่มอาการสตีเวนส์-
จอห์นสัน) กับส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์นี้

• เมื่อใช้ร่วมกับยาทีต่้องพึ่งพา CYP3A หรือ UGT1A1 อย่างมากสําหรับการกวาดล้าง และสําหรับความเข้มข้นใน
พลาสมาทีเ่พิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณร์้ายแรงและ/หรืออันตรายถึงชีวิต ยาเหล่านี้และยาที่ห้ามใช้อื่น ๆ แสดง
ไว้ในตารางที่ 1

• เมื่อใช้ร่วมกับยาทีก่ระตุ้น CYP3A อย่างรุนแรง และอาจนําไปสู่การสัมผัสและสูญเสียประสิทธิภาพของ 
atazanavir ทีต่ํ่าลง (ดูตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1: ยาที่ห้ามใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets
ยาในกลุ่มทีห่้ามใช้กับ

atazanavirระดับยา ความคิดเห็นทางคลินิก

อัลฟ่า 1-Adrenoreceptor
ศัตรู

อัลฟูโซซิน ศักยภาพในการเพิ่มความเข้มข้นของ alfuzosin ซึ่ง
อาจส่งผลใหค้วามดันเลือดตํ่า

Antianginal ราโนลาซีน มีโอกาสเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิต

ต้านการเต้นของหัวใจ อะมิโอดาโรน, โดรนดาโรน, ฟ
ลเีคนไนด์, โพรพาเฟโนน, ควินิ
ดีน

มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ป้องกันโรคเกาต์ โคลชิซีนเอ มีโอกาสเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตและ/หรือตับบกพร่อง

ต้านมัยโคแบคทีเรีย ไรแฟมปิน Rifampin ช่วยลดความเข้มข้นของ atazanavir ใน
พลาสมาอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียผลการรักษา
และการพัฒนาของการดื้อยา

Antineoplastics ไอริโนทแีคน Atazanavir ยับยั้ง UGT1A1 และอาจรบกวนการ
เผาผลาญของ irinotecan ส่งผลให้ความเป็นพิษ
ของ irinotecan เพิ่มขึ้น

ยารักษาโรคจิต ลรูาซิโดน มีโอกาสเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิตหากให้ยา atazanavir และ ritonavir

พิโมไซด์ มีโอกาสเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เบนโซไดอะซีพีน ไทรอะโซแลม รับประทานมดิาโซ
แลม

ไตรอะโซแลมและมิดาโซแลมทีร่ับประทานทางปากจะถูกเผา
ผลาญอย่างกว้างขวางโดย CYP3A4
การใช้ยา triazolam ร่วมกันหรือ midazolam ที่รับ
ประทานร่วมกับ atazanavir อาจทําให้ความเข้มข้นของ 
benzodiazepines เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีโอกาสเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงและ/หรืออันตรายถึงชีวิต เช่น ยาระงับ
ประสาทเป็นเวลานานหรือเพิ่มขึ้น หรือภาวะซึมเศร้าทาง
เดินหายใจ

อนุพันธ์ Ergot ไดไฮโดรเออร์โกตามีน,
เออรโ์กทามีน เออรโ์กโนวีน 
เมทิลเลอโกโนวีน

มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงและ/หรืออันตรายถึงชีวิต 
เช่น ความเป็นพิษเฉียบพลันจากเออร์กอตที่มีลักษณะ
เป็นหลอดเลือดส่วนปลายและขาดเลือดของแขนขาและ
เนื้อเยื่ออื่นๆ

GI Motility Agent ซิซาไพรด์ มีโอกาสเกิดปฏิกิริยารุนแรงและ/หรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ผลิตภัณฑส์มุนไพร สาโทเซนต์จอห์น (Hypericum 
perforatum)

อาจนําไปสูก่ารสูญเสียการตอบสนองทางไวรัสวิทยาและการ
ดื้อยา atazanavir และ ritonavir ที่เป็นไปได้

HMG-CoA รีดักเตส
สารยับยั้ง

โลวาสแตติน ซิมวาสแตติน มีโอกาสเกิดปฏิกิริยารุนแรงเช่นโรคกล้ามเนื้อรวมทั้ง 
rhabdomyolysis

สารยับยั้ง PDE5 ซิลเดนาฟิลขเมื่อนํามาใชร้ักษา
ปอด
ความดันโลหิตสูง

ศักยภาพสําหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับซิลเดนาฟิล (
ซึ่งรวมถึงการรบกวนทางสายตา ความดันเลือดตํ่า ภาวะแข็งตัวของ
เลือด และอาการหมดสติ)

สารยับยั้งโปรตีเอส อินดินาเวียร์ ทั้ง atazanavir และ indinavir มคีวามเกี่ยวข้องกับ
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ทางอ้อม (unconjugated) hyperbilirubinemia
ยากล่อมประสาท/ยาสะกดจิต มิดาโซแลมในช่องปาก ไตรอะโซแลม เป็นเวลานานหรือเพิ่มความใจเย็นหรือภาวะซึมเศร้าทางเดิน

หายใจ
เอดูปฏิกิริยาระหว่างยา, ตารางที่ 8 (7)สําหรับขนาดยาโคลชซิินในผู้ป่วยที่มีการทํางานของตับและไตปกติ

ขดูปฏิกิริยาระหว่างยา, ตารางที่ 8 (7)สําหรับการบริหารร่วมของซิลเดนาฟิลเมื่อให้ยาสําหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

5 คําเตือนและข้อควรระวัง

5.1 ปฏิกิริยาระหว่างยา
Atazanavir
ดูตารางที่ 1 สําหรับรายการยาทีห่้ามใชก้ับ atazanavir เนื่องจากเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
ปฏิกิริยาระหว่างยาอย่างมนีัยสําคัญ หรือการสูญเสียกิจกรรมทางไวรัสวิทยา (ดู ข้อห้าม (4)]. โปรดดูตารางที่ 8 สําหรับ
ปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีอยู่และอาจมีนัยสําคัญอื่น ๆ [ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)].

5.2 ความผิดปกติของการนําหัวใจ/การยืดช่วง PR

Atazanavir
Atazanavir ได้รับการแสดงเพื่อยืดช่วงเวลา PR ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยบางราย ในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดีและ
ในผูป้่วย ความผิดปกตใินการนํา atrioventricular (AV) นั้นไม่มีอาการและโดยทั่วไปจะจํากัดอยู่ทีบ่ล็อก AV ระดับ
แรก มีรายงานของบล็อก AV ระดับที่สองและความผิดปกตใินการนําอื่น ๆ [ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.4)และยาเกิน
ขนาด (10)]. ในการทดลองทางคลินิกที่รวมคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ AV block ระดับแรกทีไ่ม่มีอาการในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ 
atazanavirtreated 5.9% (n=920) 5.2% ของผู้ป่วยที่ได้รับ lopinavir/ritonavir (n=252), 10.4% ของผู้ป่วย
ที่ไดร้ับ nelfinavir ( n=48) และ 3.0% ของผู้ป่วยที่ได้รับยาอฟีาวเิรนซ์ (n=329) ในการศึกษา AI424-045 บล็อก 
AV ระดับแรกทีไ่ม่มอีาการพบในผู้ป่วยที่ไดร้ับ atazanavir / ritonavir 5% (6/118) และ 5% (6/116) ของผู้ป่วยที่
ไดร้ับ lopinavir / ritonavir ทีไ่ด้รับการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการศึกษา เนื่องจากประสบการณท์างคลินิกที่
จํากัดในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคเกี่ยวกับระบบการนําไฟฟ้าทีม่ีมาก่อน (เช่น บล็อก AV ระดับ firstdegree ทีท่ําเครื่องหมาย
หรือบล็อก AV ระดับทีส่องหรือสาม) ควรใช้ atazanavir ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยเหล่านี้ [ดูเภสัชวิทยาคลินิก 
(12.2)].

ริโทนาเวียร์
Ritonavir ยืดช่วง PR ในผู้ป่วยบางราย มีรายงานกรณขีองการเกิด atrioventricular block ระดับทีส่องหรือสาม
ในผู้ป่วย

ควรใช้ Ritonavir ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจโครงสร้างพื้นฐาน ความผิดปกตขิองระบบการนําไฟฟ้าทีม่ี
อยู่ก่อน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านีอ้าจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสําหรับการพัฒนา
ความผิดปกติของการนําหัวใจ

ผลกระทบต่อช่วง PR ของการบริหารร่วมกับ ritonavir กับยาอื่น ๆ ทีย่ืดช่วงเวลา PR (รวมถึงตัวป้องกันช่อง
แคลเซียม, ตัวบล็อก beta-adrenergic, digoxin และ atazanavir) ยังไม่ได้รับการประเมิน ด้วยเหตนุี้ ควรใช้
ความระมัดระวังในการใช้ยาริโทนาเวียรร์่วมกับยาเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยาที่เผาผลาญโดย CYP3A ขอแนะนํา
ให้ติดตามผลทางคลินิก

5.3 พิษต่อตับ/ ปฏิกิริยาต่อตับ 
Atazanavir
ควรใช้ความระมัดระวังในการให้ atazanavir กับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเนื่องจากความเข้มข้นของ atazanavir อาจเพิ่ม
ขึ้น ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือมีระดับเอนไซม์ transaminases สูงก่อนการรักษาอาจมีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นในการพัฒนาต่อไป
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เอนไซม์ transaminase หรือ decompensation ของตับ ในผู้ป่วยเหล่านีค้วรทําการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารตับ
ก่อนเริ่มการรักษาด้วย atazanavir และระหว่างการรักษา (ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.3) และใช้ในประชากรเฉพาะ 
(8.8)].

ริโทนาเวียร์
ระดับเอนไซมต์ับทรานส์อะมิเนสสูงเกิน 5 เท่าของขีดจํากัดบนของตับอักเสบทางคลินิกปกติและโรคดีซ่านเกิดขึ้นในผู้
ป่วยที่ไดร้ับ ritonavir เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสําหรับระดับเอนไซม์ 
transaminase ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับอักเสบบหีรือซีต้นเหตุ ดังนั้นควรใชค้วามระมัดระวังในการให้ริโทนาเวียรก์ับผู้
ป่วยโรคตับทีม่ีอยู่ก่อนแล้ว ความผิดปกติของเอนไซม์ตับ หรือโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยเหล่านีค้วรพิจารณาการเฝ้า
ติดตาม AST/ALT ทีเ่พิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษาด้วย ritonavir (ดูใช้ในประชากร
เฉพาะ (8.8)].

มีรายงานทางคลินิกเกี่ยวกับความผิดปกตขิองตับ รวมถึงการเสียชีวิตบางส่วน โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่รับ
ประทานยาหลายตัวร่วมกันและ/หรือเป็นโรคเอดสร์ะยะลุกลาม

5.4 ตับอ่อนอักเสบ
ตับอ่อนอักเสบได้รับการสังเกตในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วย ritonavir รวมทั้งผู้ทีพ่ัฒนาภาวะไตรกลีเซอไรด์ใน
เลือดสูง ในบางกรณีพบผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชไอวีระยะลุกลามอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อระดับ
ไตรกลีเซอไรดแ์ละตับอ่อนอักเสบทีเ่พิ่มขึ้น (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)]. ควรพิจารณาตับอ่อนอักเสบหากมี
อาการทางคลินิก (คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง) หรือความผิดปกติในค่าห้องปฏิบัตกิาร (เช่น ค่าไลเปสในซีรัมหรือค่า
อะไมเลสเพิ่มขึ้น) ที่บ่งบอกถึงตับอ่อนอักเสบ ผู้ป่วยที่มีอาการหรืออาการแสดงเหล่านี้ควรได้รับการประเมิน และควร
หยุดการรักษาด้วย ritonavir หากวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ

5.5 ปฏิกิริยาการแพ/้แพ/้ผื่น Atazanavir

ในการทดลองทางคลินิกทีม่กีารควบคุม ผื่น (ทุกระดับ โดยไม่คํานึงถึงสาเหต)ุ เกิดขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ atazanavir 
ประมาณ 20% เวลามัธยฐานของการเริ่มมผีื่นในการศึกษาทางคลินิกคือ 7.3 สัปดาห์ และระยะเวลามัธยฐานของผื่น
คือ 1.4 สัปดาห์ ผื่นมักเป็นผื่นทีผ่ิวหนังบริเวณจุดภาพชัดเล็กน้อยถึงปานกลาง อาการไม่พึงประสงค์จากการรักษา
ที่เกิดขึ้นจากผื่นปานกลางหรือรุนแรง (เกิดขึ้นในอัตราที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2%) ถูกนําเสนอสําหรับการศึกษาทาง
คลินิกส่วนบุคคล (ดูอาการไมพ่ึงประสงค์ (6.1)]. การให้ยา atazanavir มักจะดําเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงักในผู้ป่วย
ที่มีผื่นขึ้น อัตราการหยุดผื่นในการทดลองทางคลินิกน้อยกว่า 1% ควรหยุด Atazanavir หากมีผื่นรุนแรง มี
รายงานผู้ป่วยทีไ่ด้รับ atazanavir ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ atazanavir (ดูข้อห้าม (4)].

ริโทนาเวียร์
มีรายงานการแพ้รวมถึงลมพิษ ผื่นผิวหนังเล็กน้อย หลอดลมหดเกร็ง และ angioedema ได้รับรายงานด้วย 
ritonavir นอกจากนี้ยังมีรายงานกรณีของภาวะภูมิแพ้ (anaphylaxis), toxic epidermal necrolysis (TEN) 
และ Stevens-Johnson syndrome ยุติการรักษาหากเกิดปฏิกิริยารุนแรงขึ้น

5.6 ภาวะบิลริูบินในเลือดสูง
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทีไ่ด้รับ atazanavir พบว่าไม่มีอาการเพิ่มขึ้นในบิลริูบินทางอ้อม (ไม่คอนจูเกต) ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ยับยั้ง UDP-glucuronosyl transferase (UGT) ภาวะบิลริูบินในเลือดสูงนี้สามารถย้อนกลับได้เมื่อหยุดยา 
atazanavir ระดับเอนไซม์ตับ transaminase ที่เกิดขึ้นกับภาวะบิลริูบินในเลือดสูงควรได้รับการประเมินเพื่อหา
สาเหตอุื่น ไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในระยะยาวสําหรับผู้ป่วยที่มีระดับบิลริูบินรวมมากกว่า 5 เท่าของ ULN อย่างต่อ
เนื่อง การรักษาด้วยยาต้านไวรัสทางเลือกกับ atazanavir อาจได้รับการพิจารณาหากอาการดีซ่านหรือ scleral 
icterus ทีเ่กี่ยวข้องกับระดับบิลริูบินสูงทําให้เกิดความกังวลด้านเครื่องสําอางสําหรับผู้ป่วย ไม่แนะนําใหล้ดขนาดยา 
atazanavir ในระยะยาว
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ประสิทธิภาพของยาที่ลดลงยังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้น [ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1, 6.2)].

5.7 ความผิดปกติของไขมัน
การรักษาด้วย ritonavir เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ saquinavir ส่งผลให้ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลรวมและ
ไตรกลีเซอไรดเ์พิ่มขึ้นอย่างมาก (ดอูาการไม่พึงประสงค์ (6.1)]. ควรทําการทดสอบไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอล
ก่อนเริ่มการรักษาด้วยริโทนาเวียร์และเป็นระยะๆ ระหว่างการรักษา ความผิดปกติของไขมันควรได้รับการจัดการตาม
ความเหมาะสมทางคลินิก โดยคํานึงถึงปฏิกิริยาระหว่างยากับยาทีอ่าจเกิดขึ้นกับ ritonavir

และสารยับยั้ง HMG CoA reductase [ดูข้อห้าม (4)และปฏิกิริยาระหว่างยา (7)].

5.8 Nephrolithiasis และ Cholelithiasis
มีรายงานกรณีของโรคไตอักเสบในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวทีี่ได้รับการรักษาด้วย atazanavir ผู้ป่วยบางรายต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการเพิ่มเติม และบางรายมีอาการแทรกซ้อน เนื่องจากเหตุการณเ์หล่านีไ้ด้รับการ
รายงานโดยสมัครใจระหว่างการปฏิบัติทางคลินิก จึงไม่สามารถประมาณความถี่ได้ หากมีอาการหรืออาการของโรคไต
และ / หรือถุงนํ้าดีอักเสบอาจพิจารณาการหยุดชะงักชั่วคราวหรือหยุดการรักษา (ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.4)].

5.9 ความเสี่ยงของปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาระหว่างยา
การเริ่มต้นของ atazanavir กับ ritonavir ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง CYP3A ในผู้ป่วยที่ได้รับยาทีเ่ผาผลาญโดย CYP3A 
หรือการเริ่มต้นของยาที่เผาผลาญโดย CYP3A ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ atazanavir ร่วมกับ ritonavir อาจเพิ่มความเข้ม
ข้นของยาในพลาสมาทีเ่ผาผลาญโดย CYP3A การเริ่มต้นของยาทีย่ับยั้งหรือกระตุ้น CYP3A อาจเพิ่มหรือลดความ
เข้มข้นของ atazanavir กับ ritonavir ตามลําดับ การโต้ตอบเหล่านี้อาจนําไปสู:่

• อาการข้างเคียงทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิก ซึ่งอาจนําไปสู่เหตุการณร์ุนแรง คุกคามถึงชีวิต หรือถึงแก่ชีวิตจากการ
ได้รับยาร่วมกันมากขึ้น
• อาการข้างเคียงทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกจากการได้รับ atazanavir ร่วมกับ ritonavir มากขึ้น

• การสูญเสียผลการรักษาของ atazanavir กับ ritonavir และการพัฒนาของการดื้อยาที่อาจเกิดขึ้นได้

ดูตารางที่ 8 สําหรับขั้นตอนในการป้องกันหรือจัดการปฏิกิริยาระหว่างยาทีส่ําคัญและเป็นไปได้และทีท่ราบเหล่านี้ 
รวมถึงคําแนะนําในการใช้ยา[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)]. พิจารณาศักยภาพของปฏิกิริยาระหว่างยาก่อนและ
ระหว่างการรักษาด้วย atazanavir /ritonavir; ทบทวนยาทีใ่ช้ร่วมกันระหว่างการรักษาด้วย atazanavir / 
ritonavir; และติดตามอาการไมพ่ึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องกับยาร่วม[ดูข้อห้าม (4) และปฏิกิริยาระหว่างยา (7)].

5.10 เบาหวาน/นํ้าตาลในเลือดสูง
มีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีทีไ่ด้รับการบําบัดด้วยสารยับยั้งโปรตีเอส เช่น atazanavir และ ritonavir ผู้ป่วยบาง
รายจําเป็นต้องเริ่มต้นหรือปรับขนาดยาอินซูลินหรือยาลดนํ้าตาลในเลือดในช่องปากเพื่อรักษาเหตุการณ์เหล่านี้ ในบาง
กรณีเกิดภาวะกรดซิโตนจากเบาหวานขึ้น ในผู้ป่วยทีห่ยุดการรักษาด้วยตัวยับยั้งโปรตีเอส ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงยังคง
มีอยู่ในบางกรณี เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการรายงานโดยสมัครใจระหว่างการปฏิบัตทิางคลินิก จึงไม่สามารถ
ทําการประเมินความถีไ่ด้ และยังไม่มกีารสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตรุะหว่างการรักษาด้วยตัวยับยั้งโปรตีเอสกับ
เหตุการณเ์หล่านี้ พิจารณาติดตามภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง โรคเบาหวานทีเ่ริ่มมีอาการใหม่ หรือการกําเริบของโรคเบา
หวาน (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์ (6.4)].

5.11 กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง
มีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ได้แก่ atazanavir และ ritonavir ในช่วง
เริ่มต้นของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองอาจเกิดการอักเสบ
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การตอบสนองต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสทีเ่กียจคร้านหรือตกค้าง (เช่นมัยโคแบคทีเรียม เอเวยีมการติดเชื้อ, ไซโตเม
กาโลไวรัส,โรคปอดบวม jiroveciโรคปอดบวมหรือวัณโรค) ซึ่งอาจจําเป็นต้องได้รับการประเมินและการรักษาเพิ่มเติม

ความผิดปกติของภูมติ้านทานผิดปกติ (เช่น โรค Graves, polymyositis และ Guillain-Barré syndrome) มี
รายงานว่าเกิดขึ้นในการตั้งค่าการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ อย่างไรก็ตาม เวลาที่เริ่มมีอาการจะแปรผันมากกว่า และ
สามารถเกิดขึ้นได้หลายเดือนหลังจากเริ่มการรักษา

5.12 การแจกจ่ายไขมัน
การกระจาย/การสะสมของไขมันในร่างกายรวมถึงโรคอ้วนลงพุง การขยายตัวของไขมันส่วนหลัง (โคกควาย) การสูญ
เสียส่วนปลาย การสูญเสียใบหน้า การขยายเต้านม และ "ลักษณะหมอนอิง" ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
กลไกและผลทีต่ามมาในระยะยาวของเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่เป็นทีท่ราบแน่ชัด ยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

5.13 ฮีโมฟีเลีย
มีรายงานการตกเลือดเพิ่มขึ้น รวมทั้ง hematomas ผิวหนังที่เกิดขึ้นเองและ hemarthrosis ในผู้ป่วยที่เป็นโรคฮี
โมฟีเลียประเภท A และ B ที่ไดร้ับการรักษาด้วยสารยับยั้งโปรตีเอส ได้แก่ atazanavir และ ritonavir ในผู้ป่วยบาง
รายได้รับปัจจัย VIII เพิ่มเติม ในมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายงานกรณี การรักษาด้วยสารยับยั้งโปรตีเอสยังคงดําเนินต่อ
ไปหรือแนะนําอีกครั้ง ยังไม่มกีารสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตรุะหว่างการบําบัดด้วยสารยับยั้งโปรตีเอสกับเหตุการณ์
เหล่านี้

5.14 ความต้านทาน/ความต้านทานข้าม
มีการสังเกตการดื้อยาข้ามหลายระดับระหว่างสารยับยั้งโปรตีเอส รวมทั้ง atazanavir และ ritonavir การดื้อต่อ 
atazanavir อาจไมส่ามารถขัดขวางการใชส้ารยับยั้งโปรตีเอสอื่น ๆ ในภายหลังได้ (ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.4)].

5.15 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Ritonavir ได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มไตรกลีเซอไรด์, โคเลสเตอรอล, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK และกรด
ยูริก ควรทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมก่อนเริ่มการรักษาด้วยริโทนาเวียรแ์ละเป็นระยะๆ หรือหากมีอาการ
หรืออาการทางคลินิกใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการรักษา

6
อาการข้างเคียงต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ของการติดฉลาก
• ปฏิกิริยาระหว่างยา [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)]
• ความผิดปกตขิองการนําหัวใจ/การยืดช่วง PR (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)]
• ปฏิกิริยาการแพ/้ภูมิไวเกิน/ผื่น (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)]
• ความเป็นพิษต่อตับ/ปฏิกิริยาต่อตับ (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.3)]
• ภาวะบลิิรูบินในเลือดสูง (ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)]
• Nephrolithiasis และ cholelithiasis [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.8)]
• ตับอ่อนอักเสบ [ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4)]

อาการไม่พึงประสงค์

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไมพ่ึงประสงคท์ี่พบ
ในการทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และ
อาจไม่สะท้อนถึงอัตราที่สังเกตได้ในทางปฏิบัติ

6.1 ประสบการณก์ารทดลองทางคลินิกในผู้ใหญ่

อาการไมพ่ึงประสงค์ในผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่ไร้เดียงสา
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของ atazanavir ในผู้ใหญ่ทีไ่ม่ได้รับการรักษานั้นอ้างอิงจากผูป้่วยทีต่ิดเชื้อ HIV-1 1625 รายในการ
ทดลองทางคลินิก ผู้ป่วย 536 รายได้รับ atazanavir 300 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 มก.
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อาการไมพ่ึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ อาการคลื่นไส้ ตัวเหลือง/ตาขาว และผื่นขึ้น

อาการไมพ่ึงประสงค์ทางคลินิกที่เลือกไว้ทีม่ีความรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงทีร่ายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ของผู้
ป่วยที่ไมไ่ดร้ับการรักษาที่ได้รับการบําบัดแบบผสมผสานรวมทั้ง Atazanavir 300 มก. กับ ritonavir 100 มก. 
แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2: การรักษาที่เลือกไว้ - อาการไม่พึงประสงคฉ์ุกเฉินเอของความรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงที่
รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ของผู้ป่วยที่รักษาในผู้ใหญ่ - ไรเ้ดียงสาขศึกษา AI424-138

96 สัปดาห์ค 96 สัปดาห์ค

Atazanavir 300 มก. พร้อม ritonavir 
100 มก. (วันละครั้ง) และ tenofovir

ด้วยยาเอ็มทริซิทาไบน์d

โลพินาเวียร์ 400 มก. ร่วมกับริโทนาเวียร์
100 มก. (วันละสองครั้ง) และ 

tenofovir ร่วมกับ emtricitabined

(n=441) (n=437)

ระบบทางเดินอาหาร

คลื่นไส้ 4% 8%
ดีซ่าน/ scleral icterus 5% *
ท้องเสีย 2% 12%

ผิวหนังและอวัยวะ
ผื่น 3% 2%

* ไม่มีรายงานในกลุ่มการรักษานี้
เอรวมถึงเหตุการณข์องความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ เป็นไปได้ บางอย่าง หรือไม่รู้จักกับสูตรการรักษา
ขขึ้นอยู่กับระบบการปกครองที่มี atazanavir
คค่ามัธยฐานของเวลาในการรักษา
dใช้ยาผสมขนาดคงที่: เทโนโฟเวียร์ 300 มก., เอ็มทรซิิทาไบน์ 200 มก. วันละครั้ง

อาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่มีประสบการณ์การรักษา
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของ atazanavir ในผู้ใหญท่ี่มีประสบการณ์การรักษานั้นอ้างอิงจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 119 รายในการ
ทดลองทางคลินิก

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดคือโรคดีซ่าน/ scleral icterus และปวดกล้ามเนื้อ

อาการไม่พึงประสงค์ทางคลินิกที่เลือกไว้ซึ่งมีความรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงทีร่ายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ของ
ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ในการรักษาที่ได้รับ Atazanavir/ritonavir แสดงไวใ้นตารางที่ 3

ตารางที่ 3: การรักษาที่เลือกไว้ - อาการไมพ่ึงประสงคฉ์ุกเฉินเอมีความเข้มข้นปานกลางหรือรุนแรง
รายงานในผู้ป่วยที่มปีระสบการณ์การรักษาผู้ใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับ 2%ข

ศึกษา AI424-045

48 สัปดาห์ค
atazanavir/ritonavir 300/100 มก.
วันละครั้ง + tenofovir + NRTI

48 สัปดาหค์

โลพนิาเวียร/์ริโทนาเวียร์ 400/100 มก.
วันละสองครั้งd+ tenofovir +

NRTI
(n=119) (n=118)
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ร่างกายโดยรวม

ไข้ 2% *
ระบบทางเดินอาหาร

ดีซ่าน/ scleral icterus 9% *
ท้องเสีย 3% 11%
คลื่นไส้ 3% 2%

ระบบประสาท
ภาวะซึมเศร้า 2% <1%

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ปวดกล้ามเนื้อ 4% *

* ไม่มีรายงานในกลุ่มการรักษานี้
เอรวมถึงเหตุการณข์องความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ เป็นไปได้ บางอย่าง หรือไม่รู้จักกับสูตรการรักษา
ขขึ้นอยู่กับระบบการปกครองที่มี atazanavir
คค่ามัธยฐานของเวลาในการรักษา

ความผิดปกตใินห้องปฏิบัตกิารในผู้ป่วยที่ไม่ไดร้ับการรักษา
เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทีร่ักษาผู้ใหญ่ทีไ่ร้เดียงสาที่ได้รับการรักษาด้วยการรวมกันรวมทั้ง atazanavir 300 มก. กับ 
ritonavir 100 มก. ทีม่ีความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิารระดับ 3 ถึง 4 แสดงไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิารระดับ 3 ถึง 4 ที่รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ของผู้ใหญ่
การรักษาผู้ป่วยที่ไรเ้ดียงสาเอศึกษา AI424-138

96 สัปดาหข์atazanavir 300 มก. ร่วม
กับ ritonavir 100 มก. (ครั้งเดียว

ทุกวัน) และ tenofovir ด้วย
เอ็มทริซทิาไบน์d

(n=441)

96 สัปดาห์ข
โลพินาเวียร์ 400 มก.

ร่วมกับ ritonavir 100 มก. (
วันละ 2 ครั้ง) และ tenofovir

ด้วยยาเอ็มทริซิทาไบน์d
(n=437)ตัวแปร ขีดจํากัดค

เคมี สูง

SGOT/AST ≥5.1 x ULN 3% 1%
SGPT/ALT ≥5.1 x ULN 3% 2%
บิลิรูบินทั้งหมด ≥2.6 x ULN 44% <1%
ไลเปส ≥2.1 x ULN 2% 2%
ครีเอทีน ไคเนส ≥5.1 x ULN 8% 7%
คอเลสเตอรอลรวม ≥240 มก./เดซิลิตร 11% 25%

โลหิตวิทยา ตํ่า
นิวโทรฟิล <750 เซลล์/มม.3 5% 2%

เอขึ้นอยู่กับระบบการปกครองทีม่ี atazanavir
ขค่ามัธยฐานของเวลาในการรักษา
คULN = ขีดจํากัดบนของค่าปกติ
dใช้ยาผสมขนาดคงที่: เทโนโฟเวียร์ 300 มก., เอ็มทรซิิทาไบน์ 200 มก. วันละครั้ง

ความผิดปกตใินห้องปฏิบัตกิารในผู้ป่วยที่มปีระสบการณ์การรักษา
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เปอร์เซ็นตข์องผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ใหญซ่ึ่งมปีระสบการณ์การรักษาทีไ่ด้รับการรักษาด้วยการรวมกันรวมทั้ง atazanavir/
ritonavir ทีม่ีความผิดปกติในห้องปฏิบัติการระดับ 3 ถึง 4 แสดงไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 5: ความผิดปกตใินห้องปฏิบัติการระดับ 3 ถึง 4 ที่รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ของผูป้่วยที่มี
ประสบการณ์การรักษาผู้ใหญ่ การศึกษา AI424-045เอ

48 สัปดาห์ข
atazanavir / ritonavir

300/100 มก. วันละครั้ง
+ tenofovir + NRTI

48 สัปดาห์ข
โลพินาเวียร/์ริโทนาเวียร์
400/100 มก. สองครั้ง

รายวันd+ tenofovir +
NRTI

ตัวแปร ขีดจํากัดค (n=119) (n=118)

เคมี สูง
SGOT/AST ≥5.1 x ULN 3% 3%
SGPT/ALT ≥5.1 x ULN 4% 3%
บิลิรูบินทั้งหมด ≥2.6 x ULN 49% <1%
ไลเปส ≥2.1 x ULN 5% 6%
ครีเอทีน ไคเนส ≥5.1 x ULN 8% 8%
คอเลสเตอรอลรวม ≥240 มก./เดซิลิตร 25% 26%
ไตรกลีเซอไรด์ ≥751 มก./เดซิลิตร 8% 12%
กลูโคส ≥251 มก./เดซิลิตร 5% <1%

โลหิตวิทยา ตํ่า
เกล็ดเลือด <50,000 เซลล์/มม.3 2% 3%
นิวโทรฟิล <750 เซลล์/มม.3 7% 8%

เอตามสูตรที่มี atazanavir
ขค่ามัธยฐานของเวลาในการรักษา
คULN = ขีดจํากัดบนของค่าปกติ

ไขมัน, การเปลี่ยนแปลงจากระดับพื้นฐานในผู้ป่วยที่รักษาแบบไร้เดียงสา

สําหรับการศึกษา AI424-138 และการศึกษา AI424-034 การเปลี่ยนแปลงจากเส้นพื้นฐานใน LDL-โคเลสเตอรอล, HDL-โคเลสเตอรอล, 
คอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอไรด์แสดงไว้ในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6: ค่าไขมัน, ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากพื้นฐาน, ศึกษา AI424-138

Atazanavir / ritonavira,b โลพินาเวียร/์รโิทนาเวียรข์,ค

บาเซลี
ไม่

บาเซลี
ไม่สัปดาห์ที่ 48 สัปดาหท์ี่ 96 สัปดาหท์ี่ 48 สัปดาหท์ี่ 96

มก./วัน
หลี่

มก./วัน
หลี่

ชาน
เกd

มก./วัน
หลี่

ชาน
เกd

มก./วัน
หลี่

มก./วัน
หลี่

ชาน
เกd

มก./วัน
หลี่

ชาน
เกd

(n=42
8อี)

(n=37
2อี)

(n=37
2อี)

(n=34
2อ)ี

(n=34
2อ)ี

(n=42
4อ)ี

(n=33
5อ)ี

(n=33
5อ)ี

(n=29
1อ)ี

(n=29
1อี)

LDL-
คอเลสเตอรอลฉ 92 105 + 14% 105 + 14% 93 111 + 19% 110 + 17%

HDL-
คอเลสเตอรอลฉ 37 46 + 29% 44 + 21% 36 48 + 37% 46 + 29%

ทั้งหมด
คอเลสเตอรอลฉ 149 169 + 13% 169 + 13% 150 187 + 25% 186 + 25%

ไตรกลีเซอไรด์ฉ 126 145 + 15% 140 + 13% 129 194 + 52% 184 + 50%
เอ Atazanavir 300 มก. ร่วมกับริโทนาเวียร์ 100 มก. วันละครั้ง โดยใชย้าผสมในปริมาณคงที่: 300 มก. เทโนโฟเวียร์, เอ็มทริทาไบน์ 

200 มก. วันละครั้ง
ข ค่าที่ได้รับหลังจากการเริ่มสารลดไขมันในซีรัมไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์เหล่านี้ ที่การตรวจวัดพื้นฐาน สารลดไขมันในซีรัมถูกใช้ใน 

1% ในกลุ่มการรักษา lopinavir/ritonavir และ 1% ในกลุ่ม atazanavir/ritonavir ตลอดสัปดาห์ที่ 48 สารลดไขมันในซีรัม
ถูกใช้ใน 8% ในแขนบําบัดโลพินาเวียร/์รโิทนาเวียร์และ 2% ในกลุ่มอะตาซานาเวียร/์ริโทนาเวียร์ ตลอดสัปดาห์ที่ 96 สารลดไขมัน
ในซีรัมถูกใช้ใน 10% ในแขนบําบัดโลพินาเวียร/์ริโทนาเวียร์และ 3% ในกลุ่มอะตาซานาเวียร/์ริโทนาเวียร์

ค โลปินาเวียร์ 400 มก. ร่วมกับรโิทนาเวียร์ 100 มก. วันละสองครั้ง ร่วมกับยาทโีนโฟเวียรข์นาดคงที่ 300 มก. และเอ็มทรทิา
ไบน์ 200 มก. วันละครั้ง

d การเปลี่ยนแปลงจากการตรวจวัดพื้นฐานเป็นค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยภายในจากการตรวจวัดพื้นฐานสําหรับผู้ป่วยทีม่ีทั้งค่า
พื้นฐานและสัปดาหท์ี่ 48 หรือสัปดาหท์ี่ 96 และไม่ใชค่วามแตกต่างอย่างง่ายของค่าพื้นฐานและค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ที่ 48 หรือสัปดาห์ที่ 96 
ตามลําดับ

อี

ฉ
จํานวนผู้ป่วยที่มี LDL-cholesterol วัดได้ การถือศีลอด

ไขมัน, การเปลี่ยนแปลงจากระดับพื้นฐานในผู้ป่วยที่มีประสบการณ์การรักษา
สําหรับการศึกษา AI424-045 การเปลี่ยนแปลงจากเส้นพื้นฐานใน LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, Total Cholesterol และ
ไตรกลีเซอไรดแ์สดงในตารางที่ 7 ขนาดทีส่ังเกตได้ของภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติกับ atazanavir / ritonavir 
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ lopinavir/ritonavir อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางคลินิกของการค้นพบดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
พิสูจน์
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ตารางที่ 7: ค่าไขมัน, ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากพื้นฐาน, ศึกษา AI424-045

Atazanavir / ritonavira,b โลพินาเวียร/์ริโทนาเวียรข์,ค

พื้นฐาน
มก./เดซิลิตร

(n=111อี)

สัปดาหท์ี่ 48
มก./เดซิลิตร

(n=75อ)ี

สัปดาหท์ี่ 48
เปลี่ยนd

(n=74อ)ี

พื้นฐาน
มก./เดซิลิตร

(n=108อ)ี

สัปดาหท์ี่ 48
มก./เดซิลิตร

(n=76อ)ี

สัปดาหท์ี่ 48
เปลี่ยนd

(n=73อี)
LDL-คอเลสเตอรอลฉ

108 98 − 10% 104 103 + 1%

HDL-คอเลสเตอรอล 40 39 − 7% 39 41 + 2%

คอเลสเตอรอลรวม 188 170 − 8% 181 187 + 6%

ไตรกลีเซอไรด์ฉ 215 161 − 4% 196 224 + 30%

เอ

ข
Atazanavir 300 มก. วันละครั้ง + ritonavir + tenofovir + 1 NRTI
ค่าที่ได้รับหลังจากการเริ่มสารลดไขมันในซีรัมไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์เหล่านี้ ที่การตรวจวัดพื้นฐาน สารลดไขมันในซีรัมถูกใช้
ใน 4% ในกลุ่มการรักษา lopinavir/ritonavir และ 4% ในกลุ่ม atazanavir /ritonavir ตลอดสัปดาห์ที่ 48 สารลดไขมัน
ในซีรัมถูกใช้ใน 19% ในแขนบําบัดโลพินาเวียร/์ริโทนาเวียร์และ 8% ในกลุ่มอะตาซานาเวียร/์ริโทนาเวียร์

ค

d
Lopinavir/ritonavir (400/100 มก.) BID + tenofovir + 1 NRTI
การเปลี่ยนแปลงจากการตรวจวัดพื้นฐานเป็นค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยภายในจากการตรวจวัดพื้นฐานสําหรับผู้ป่วยทีม่ีทั้งค่าการ
ตรวจวัดพื้นฐานและสัปดาห์ที่ 48 และไม่ใช่ความแตกต่างอย่างง่ายของค่าพื้นฐานและค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ที่ 48

อี

ฉ
จํานวนผู้ป่วยที่มี LDL-cholesterol วัดได้ การถือศีลอด

6.2 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยเด็ก
ความปลอดภัยและความทนทานของแคปซูล atazanavir ที่มีและไม่มี ritonavir ได้รับการจัดตั้งขึ้นในผู้ป่วยเด็กอายุ
อย่างน้อย 6 ปีจากการทดลองทางคลินิกแบบหลายศูนย์แบบเปิดฉลาก การใช้ atazanavir ในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 6 
ปีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของ atazanavir ในผู้ป่วยเด็ก (อายุ 6 ถึง 18 ป)ี โดยทั่วไปจะคล้ายกับทีพ่บในการศึกษาทาง
คลินิกของ atazanavir ในผู้ใหญ่ อาการไม่พึงประสงคร์ะดับ 2 ถึง 4 ที่พบบ่อยที่สุด (มากกว่าหรือเท่ากับ 5% โดยไม่
คํานึงถึงสาเหตุ) ทีร่ายงานในผู้ป่วยเด็ก ได้แก่ อาการไอ (21%) ไข้ (18%) โรคดีซ่าน/ scleral icterus (15%) ผื่น 
( 14%), อาเจียน (12%), ท้องร่วง (9%), ปวดศีรษะ (8%), อาการบวมนํ้าทีบ่ริเวณรอบข้าง (7%), ปวดแขนขา (6%), 
ความแออัดของจมูก (6%), อาการปวดคอ (6%), หายใจดังเสียงฮืด ๆ (6%) และนํ้ามูกไหล (6%) atrioventricular 
block ระดับที่สองที่ไม่มอีาการพบในผู้ป่วยน้อยกว่า 2% ความผิดปกตใินห้องปฏิบัตกิารระดับ 3 ถึง 4 ทีพ่บบ่อยที่สุด
ในผู้ป่วยเด็ก ได้แก่ ความสูงของบิลริูบินรวม (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.2 มก./ดล. 58%) นิวโทรพีเนีย (9%) และภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า (4%)

Ritonavir ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ได้รับการศึกษาในผู้ป่วยเด็กอายุมากกว่า 1 
เดือนถึง 21 ปีจํานวน 265 ราย รายละเอียดเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ที่สังเกตไดร้ะหว่างการทดลองทางคลินิกในเด็กมีความ
คล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่

การอาเจียน ท้องร่วง และผื่นผิวหนัง/ภูมิแพ้ เป็นเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับยาเพียงอย่างเดียวที่มี
ความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงที่พบในผู้ป่วยเด็กที่ลงทะเบียนในการทดลองทางคลินิกด้วย ritonavir มากกว่าหรือเท่ากับ 
2%

ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิาร
ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการระดับ 3 ถึง 4 ต่อไปนีเ้กิดขึ้นมากกว่า 3% ของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาด้วย 
ritonavir เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับสารยับยั้งการถอดรหัสแบบย้อนกลับ: neutropenia (9%), 
hyperamylasemia (7%), thrombocytopenia (5%), โรคโลหิตจาง (4%) และ AST . สูง
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(3%).

6.3 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อตับอักเสบบีและ/หรือไวรัสตับอักเสบซรี่วมด้วย
การทดสอบการทํางานของตับควรไดร้ับการตรวจสอบในผู้ป่วยทีม่ีประวัติเป็นโรคตับอักเสบบีหรือซี

ในการศึกษา AI424-138 ผู้ป่วย 60 รายทีไ่ด้รับ atazanavir/ritonavir 300 มก./100 มก. วันละครั้ง และ 51 คนที่
ไดร้ับการรักษาด้วย lopinavir/ritonavir 400 มก./100 มก. วันละ 2 ครั้ง โดยแต่ละรายได้รับ 
tenofoviremtricitabine ในขนาดคงที่ มผีลบวกต่อไวรัสตับอักเสบบแีละ/ หรือ C เมื่อเข้าศึกษา ระดับ ALT ที่มากก
ว่า 5 เท่าของ ULN เกิดขึ้นใน 10% (6/60) ของผู้ป่วยที่ได้รับ atazanavir/ritonavir และ 8% (4/50) ของผู้ป่วยทีไ่ด้
รับ lopinavir/ritonavir ระดับ AST มากกว่า 5 เท่าของ ULN เกิดขึ้นใน 10% (6/60) ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับ 
atazanavir/ritonavir และไม่มี (0/50) ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับ lopinavir/ritonavir

ในการศึกษา AI424-045 ผู้ป่วย 20 รายทีไ่ด้รับ atazanavir/ritonavir 300 มก./100 มก. วันละครั้ง และผู้ป่วย 18 
คนที่ไดร้ับ lopinavir/ritonavir 400 มก./100 มก. วันละสองครั้ง มีผลบวกต่อไวรัสตับอักเสบบีและ/หรือซทีีเ่ข้าร่วม
การศึกษา ระดับ ALT ที่มากกว่า 5 เท่าของ ULN เกิดขึ้นใน 25% (5/20) ของผู้ป่วยที่ได้รับ atazanavir/ritonavir 
และ 6% (1/18) ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับ lopinavir/ritonavir ระดับ AST มากกว่า 5 เท่าของ ULN ที่พัฒนาขึ้นใน 10% 
(2/20) ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับ atazanavir/ritonavir และ 6% (1/18) ของผู้ป่วยที่ได้รับ lopinavir/ritonavir.

6.4 ประสบการณท์างคลินิก

Atazanavir ส่วนประกอบหนึ่งของ Atazanavir และ Ritonavir Tablets

มีการระบเุหตุการณ์ต่อไปนี้ระหว่างการใช้ atazanavir หลังการขาย เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจาก
ประชากรทีไ่ม่ทราบขนาด จึงเป็นไปไมไ่ด้เสมอทีจ่ะประมาณความถี่ของปฏิกิริยาเหล่านีไ้ด้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความ
สัมพันธเ์ชิงสาเหตุกับการได้รับยา

ร่างกายโดยรวม:บวมนํ้า

ระบบหัวใจและหลอดเลือด:บล็อก AV ระดับทีส่อง, บล็อก AV ระดับทีส่าม, บล็อกสาขามัดด้านซ้าย, การยืด QTc [ดู]คํา
เตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

ระบบทางเดินอาหาร:ตับอ่อนอักเสบ

ระบบตับ:ความผิดปกติของการทํางานของตับ

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าด:ีถุงนํ้าดอีักเสบ, ถุงนํ้าดีอักเสบ, cholestasis

ระบบเมตาบอลซิึมและความผิดปกตทิางโภชนาการ:เบาหวาน นํ้าตาลในเลือดสูง [seeคําเตือนและข้อควรระวัง (5.10)]

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก:ปวดข้อ

ระบบไต:โรคไตอักเสบ [seeคําเตือนและข้อควรระวัง (5.8)], โรคไตอักเสบคั่นระหว่างหน้า

ผิวหนังและอวัยวะ:ผมร่วง, ผื่นตามผิวหนัง [seeข้อห้าม (4)และคําเตือนและข้อควรระวัง (5.5)],อาการคัน, 
angioedema

Ritonavir ส่วนประกอบหนึ่งของ Atazanavir และ Ritonavir Tablets
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มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ (ที่ไม่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในการติดฉลาก) ในระหว่างการใช้ ritonavir 
หลังการขาย เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจากประชากรทีไ่ม่ทราบขนาด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะประมาณ
ความถีข่องปฏิกิริยาเหล่านีไ้ด้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตกุับการได้รับ ritonavir

ร่างกายโดยรวม

ภาวะขาดนํ้า ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับอาการทางเดินอาหาร และบางครั้งส่งผลใหเ้กิดความดันเลือดตํ่าหรือภาวะไตไม่เพียง
พอไดร้ับรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับรายงานอาการเป็นลมหมดสติ ความดันเลือดตํ่ามีพยาธิสภาพ และภาวะไตไม่เพียง
พอ โดยไม่ทราบถึงภาวะขาดนํ้า

การใช้ยา ritonavir ร่วมกับ ergotamine หรือ dihydroergotamine ร่วมกับภาวะ ergot เป็นพิษเฉียบพลัน มี
ลักษณะเป็น vasospasm และ ischemia ของแขนขาและเนื้อเยื่ออื่น ๆ รวมทั้งระบบประสาทส่วนกลาง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

มีการรายงานบล็อก AV ระดับแรก, บล็อก AV ระดับที่สอง, บล็อก AV ระดับสาม, บล็อกสาขาของบันเดลิด้านขวา [ดูคํา
เตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

มีรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและระบบประสาทเมื่อ ritonavir ร่วมกับ disopyramide, mexiletine, 
nefazodone, fluoxetine และ beta blockers ไม่สามารถแยกความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาระหว่างยาได้

ระบบต่อมไร้ท่อ

มีรายงานกลุ่มอาการคุชชิงและการปราบปรามของต่อมหมวกไตเมื่อให้ ritonavir ร่วมกับ fluticasone propionate 
หรือ budesonide

ระบบประสาท
มีรายงานการจับกุมหลังการขาย ดูระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วย

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

มีรายงานการเกิดเนื้อร้ายของหนังกําพร้าที่เป็นพิษ (TEN)

7
ดูสิ่งนี้ด้วยข้อห้าม (4)และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3).

ปฏิกิริยาระหว่างยา

7.1 ศักยภาพที่จะส่งผลต่อยาอื่น 
Atazanavir

Atazanavir เป็นตัวยับยั้ง CYP3A และ UGT1A1 การใชย้า atazanavir ร่วมกันและยาที่ถูกเผาผลาญโดย CYP3A 
หรือ UGT1A1 เป็นหลัก อาจส่งผลให้ความเข้มข้นของยาในพลาสมาเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเพิ่มหรือยืดอายุผลการรักษาและ
ผลข้างเคียง

เมื่อ atazanavir กับ ritonavir ร่วมกับซับสเตรตของ CYP2C8 ไม่คาดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางคลินิก [ดู
เภสัชวิทยาคลินิก, ตารางที่ 12 (12.3).]

ขนาดของปฏิกิริยาระหว่างยาที่ใช้ CYP3A กับยาร่วมอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ atazanavir ร่วมกับ ritonavir ดูข้อมูล
การสั่งจ่ายยา ritonavir for . ฉบับสมบูรณ์
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ข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างยากับ ritonavir

ริโทนาเวียร์

พบว่า Ritonavir เป็นตัวยับยั้ง cytochrome P450 3A (CYP3A) และอาจเพิ่มความเข้มข้นในพลาสมาของสารที่ 
CYP3A เผาผลาญเป็นหลัก สารที่ได้รับการเผาผลาญอย่างกว้างขวางโดย CYP3A และมีเมแทบอลซิึมผ่านแรกสูง ดู
เหมือนจะไวต่อการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ AUC (มากกว่า 3 เท่า) เมื่อให้ร่วมกับริโทนาเวียร์ ดังนั้น การบริหารร่วมกัน
ของ ritonavir กับยาขึ้นอยู่กับ CYP3A อย่างมากสําหรับการกวาดล้างและสําหรับความเข้มข้นในพลาสมาทีเ่พิ่มขึ้น
นั้นสัมพันธก์ับเหตุการณ์ทีร่้ายแรงและ/หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตจึงเป็นข้อห้าม การบริหารร่วมกับสารตั้งต้น CYP3A 
อื่น ๆ อาจต้องมกีารปรับขนาดยาหรือการตรวจสอบเพิ่มเติม

Ritonavir ยังยับยั้ง CYP2D6 ในระดับทีน่้อยกว่า การบริหารร่วมของซับสเตรตของ CYP2D6 กับ ritonavir อาจ
ส่งผลให้ AUC ของสารอื่นเพิ่มขึ้น (มากถึง 2 เท่า) ซึ่งอาจต้องลดขนาดยาตามสัดส่วน Ritonavir ยังกระตุ้น 
CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 และ CYP2B6 รวมทั้งเอนไซม์อื่น ๆ รวมทั้ง glucuronosyl 
transferase

7.2 ศักยภาพของยาอื่นที่มีผลต่อ Atazanavir
Atazanavir เป็นสารตั้งต้น CYP3A4; ดังนั้นยาที่กระตุ้น CYP3A4 อาจลดความเข้มข้นในพลาสมาของ atazanavir 
และลดผลการรักษาของ atazanavir

ความสามารถในการละลายของ Atazanavir จะลดลงเมื่อ pH เพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของ atazanavir ในพลาสมาจะลด
ลงหากตัวยับยั้งโปรตอนปั๊ม ยาลดกรด ยาบัฟเฟอร์ หรือ H2-ตัวรับ antagonists ถูกบริหารด้วย atazanavir

7.3 ปฏิกิริยาระหว่างยาที่จัดตั้งขึ้นและอื่น ๆ ที่อาจมีนัยสําคัญ
ตารางที่ 8 ให้ยาและคําแนะนําทางคลินิกในผู้ใหญอ่ันเป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างยากับส่วนประกอบหนึ่งของ 
Atazanavir และ Ritonavir Tablets อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง คําแนะนําเหล่านีอ้ิงจากการศึกษาปฏิกิริยา
ระหว่างยาหรือปฏิกิริยาทีค่าดการณ์ไว้เนื่องจากขนาดของปฏิสัมพันธ์ที่คาดหวังและศักยภาพสําหรับเหตุการณร์้ายแรง
หรือการสูญเสียประสิทธิภาพ

ตารางที่ 8: ปฏิกิริยาระหว่างยาที่จัดตั้งขึ้นและอื่น ๆ ที่อาจมีนัยสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงในขนาดยาหรือระบบการ
ปกครองอาจได้รับการแนะนําจากการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาเอหรือปฏิกิริยาที่คาดการณไ์ว้ (ข้อมูลในตารางใช้
กับ atazanavir ที่มหีรือไม่มี ritonavir เว้นแตจ่ะระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น)

ผลกระทบต่อ

ความเข้มข้นของ
Atazanavir หรือ

ยาควบคู่
ระดับยาร่วม: ยาเฉพาะ

ความคิดเห็นทางคลินิก

ยาต้านไวรัสเอชไอวี
นิวคลีโอไซด์ย้อนกลับ
สารยับยั้งการถอดรหัส 
(NRTIs):
สูตรบัฟเฟอร์ Didanosine แคปซูล
เคลือบลําไส้ (EC)

↓ อะตาซานาเวียร์

↓ ไดดาโนซีน
การใชย้า atazanavir ร่วมกับ didanosine 
buffered tablets ส่งผลให้การรับ 
atazanavir ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขอแนะนําให้
ให้ atazanavir (พร้อมอาหาร)

2 ชั่วโมงก่อนหรือ 1 ชั่วโมงหลังจากสูตรผสม
บัฟเฟอรไ์ดดาโนซีน การบริหาร didanosine 
EC และ atazanavir พร้อมกันกับอาหาร
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ส่งผลให้การรับสารไดดาโนซีนลดลง ดังนั้นควร
ให้ atazanavir และ didanosine EC ในเวลา
ที่ต่างกัน

นิวคลีโอไทด์ย้อนกลับ
สารยับยั้งการถอดรหัส: เทโนโฟ
เวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟมูาเรต

↓ อะตาซานาเวียร์

↑ เทโนโฟเวียร์
Tenofovir อาจลด AUC และ Cนาที

ของอะตาซานาเวียร์ เมื่อให้ยาร่วมกับ tenofovir 
ในผู้ใหญ่ ขอแนะนําให้ใช้ atazanavir 300 มก. 
ร่วมกับ ritonavir 100 มก. และ tenofovir 
300 มก. (ทั้งหมดเป็นยาเดี่ยวพร้อมอาหารใน
แต่ละวัน) Atazanavir เพิ่มความเข้มข้นของ 
tenofovir กลไกของการโต้ตอบนี้ไมเ่ป็นที่รู้จัก 
ความเข้มข้นของ tenofovir ที่สูงขึ้นอาจทําให้
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ 
tenofovir รวมถึงความผิดปกติของไต ผู้ป่วยที่
ไดร้ับ atazanavir และ tenofovir ควรไดร้ับ
การตรวจสอบสําหรับเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับ tenofovir สําหรับสตรีมีครรภท์ี่รับ
ประทาน atazanavir ร่วมกับ ritonavirและ
tenofovir ดู ปริมาณและการบริหาร (2.2)

การย้อนกลับที่ไมใ่ช่นิวคลีโอไซด์
สารยับยั้งการถอดรหัส 
(NNRTIs):efavirenz

↓ อะตาซานาเวียร์ Efavirenz ลดการสัมผัส atazanavir

ห้ามใช้ atazanavir ร่วมกับ efavirenz 
เนื่องจากการได้รับ atazanavir ลดลง

การย้อนกลับที่ไมใ่ช่นิวคลีโอไซด์
สารยับยั้งการถอดรหัส: เนวิ
ราพีน

↓ อะตาซานาเวียร์

↑ เนวริาพีน
ห้ามใช้ atazanavir ร่วมกับ nevirapine 
เนื่องจาก:
• Nevirapine ช่วยลดการสัมผัส 

atazanavir ได้อย่างมาก
• ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเป็นพิษที่เกี่ยวข้อ

งกับเนวริาพนีเนื่องจากการไดร้ับสารเนวิราพีนที่
เพิ่มขึ้น

สารยับยั้งโปรตีเอส:ซาควินาเวียร์ (
แคปซูลซอฟเจลาติน)

↑ ซาควินาเวียร์ ยังไม่มกีารกําหนดคําแนะนําในการใช้ยาที่เหมาะ
สมสําหรับการผสมผสานนี้ ไมว่่าจะมหีรือไม่มี 
ritonavir ในแง่ของประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย ในการศึกษาทางคลินิก saquinavir 
1200 มก. ร่วมกับ atazanavir 400 มก. และ 
tenofovir 300 มก. (ให้ทั้งหมดวันละครั้ง) ร่วม
กับ nucleoside analogue reverse 
transcriptase inhibitors ไม่ไดใ้ห้
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (ด ูการศึกษาทางคลินิก 
(14.2)].

สารยับยั้งโปรตีเอส:รโิทนาเวียร์ ↑ อะตาซานาเวียร์ หาก atazanavir ใช้ร่วมกับ ritonavir ขอ
แนะนําให้ใช้ atazanavir 300 มก. วันละครั้ง
ร่วมกับ ritonavir
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100 มก. วันละครั้ง พร้อมอาหาร ดูข้อมูล
การสั่งจ่ายยา ritonavir ฉบับสมบูรณ์
สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยา
กับ ritonavir

สารยับยั้งโปรตีเอส:คนอื่น ↑ สารยับยั้งโปรตีเอสอื่นๆ อะตาซานาเวียร/์ริโทนาเวียร:์แม้ว่าจะไมไ่ด้
ศึกษา แต่การใช้ยา atazanavir/ritonavir 
และสารยับยั้งโปรตีเอสอื่นๆ ร่วมกันน่าจะเพิ่ม
การสัมผัสกับตัวยับยั้งโปรตีเอสอื่นๆ การ
บริหารร่วมกันดังกล่าวไม่ใช่

ที่แนะนํา.
ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี
สารยับยั้งโปรตีเอส:
โบเซพรีเวียร์

↓atazanavir
↓ริโทนาเวียร์

การใช้ boceprevir และ atazanavir/
ritonavir ร่วมกันส่งผลให้การรับ atazanavir 
และ ritonavir ในสภาวะคงตัวลดลง การบริหาร
ร่วมกันของ
ไมแ่นะนําให้ใช้ atazanavir/ritonavir และ 
boceprevir

สารยับยั้งโปรตีเอส:เทลาพรเีวียร์ ↓ เทลาพรีเวียร์
↑ อะตาซานาเวียร์

การใชย้า telaprevir และ atazanavir/
ritonavir ร่วมกันส่งผลให้การรับ telaprevir 
ในสภาวะคงตัวลดลง ในขณะที่การไดร้ับ 
atazanavir ในสภาวะคงตัวเพิ่มขึ้น

ตัวแทนอื่นๆ
ยาลดกรดและบัฟเฟอร์
ยา

↓ อะตาซานาเวียร์ ความเข้มข้นของ atazanavir ในพลาสมาจะลด
ลงหากใช้ยาลดกรดรวมถึงยาบัฟเฟอรด์้วย 
atazanavir Atazanavir ควรให้ 2 ชั่วโมงก่อน
หรือ 1 ชั่วโมงหลังยาเหล่านี้

ยาต้านการเต้นของหัวใจ:อะมโิอดาโรน, 
เบพริดิล, ลโิดเคน (ระบบในร่างกาย), ค
วินิดีน

↑ อะมิโอดาโรน, เบพริดิล,
ลโิดเคน (ระบบ),

ควินนิดีน

การใชย้า atazanavir ร่วมกันมีศักยภาพที่จะ
ก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง
และ/หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต และยังไม่ไดร้ับ
การศึกษา ควรใชค้วามระมัดระวังและแนะนําให้
ติดตามความเข้มข้นของยาเหล่านี้หากใช้ร่วม
กับ atazanavir

สารกันเลือดแข็ง:วาร์ฟาริน ↑ วาร์ฟาริน การใชย้า Atazanavir ร่วมกับยา 
Atazanavir อาจทําใหเ้ลือดออกรุนแรงและ/
หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต และยังไมไ่ด้รับการ
ศึกษา ขอแนะนําให้ตรวจสอบ INR 
(International Normalized Ratio)

ยากล่อมประสาท:ไตรไซคลิก ↑ ไตรไซคลิก การบริหารร่วมกับ atazanavir มี
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ยากล่อมประสาท ยากล่อมประสาท ศักยภาพที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์
ที่ร้ายแรงและ/หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต และยัง
ไมไ่ดร้ับการศึกษา ขอแนะนําให้ตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาเหล่านี้หากใช้ร่วมกับ 
atazanavir

ทราโซโดน ↑ ทราโซโดน การใช้ trazodone และ atazanavir ร่วมกัน
โดยมหีรือไม่มี ritonavir อาจเพิ่มความเข้มข้น
ของ trazodone ในพลาสมา อาการไมพ่ึง
ประสงคจ์ากอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ ความดัน
เลือดตํ่าและเป็นลมหมดสติได้รับการสังเกตหลัง
จากใช้ยา trazodone และ ritonavir ร่วมกัน 
หากใช้ trazodone ร่วมกับสารยับยั้ง CYP3A4 
เช่น atazanavir ควรใชย้าร่วมกันอย่าง
ระมัดระวังและควรพิจารณาขนาดยาที่ตํ่ากว่า
ของ Trazodone

ยากันชัก:
คาร์บามาเซพีน

↓atazanavir
↑คาร์บามาเซพีน

Ritonavir อาจเพิ่มระดับ 
carbamazepine ในพลาสมา หากผูป้่วยที่
เริ่มการรักษาด้วย atazanavir /ritonavir 
ไดร้ับการปรับขนาดยาให้คงที่ของ 
carbamazepine อาจจําเป็นต้องลดขนาน
ยาสําหรับ carbamazepine

ฟีนิโทอิน ฟีโนบาร์บิทัล ↓atazanavir
↓ฟีนิโทอิน

ริโทนาเวียร์
อาจลดระดับของ phenytoin และ 
phenobarbital ในพลาสมา เมื่อ 
atazanavir กับ ritonavir ร่วมกับ
phenytoin หรือ phenobarbital อาจ
จําเป็นต้องปรับขนาดยาของ phenytoin 
หรือ phenobarbital

↓ฟีโนบาร์บิทัล

ลาโมทริจิน ↓ลาโมทริจิน การใชย้า lamotrigine และ atazanavir 
ร่วมกับ ritonavir อาจลดความเข้มข้นของ 
lamotrigine ในพลาสมา อาจจําเป็นต้อง
ปรับขนาดยา lamotrigine เมื่อใชร้่วมกับ 
atazanavir และ ritonavir

ยาต้านเชื้อรา:คีโตโคนาโซล อิ
ทราโคนาโซล

อะตาซานาเวียร์/ริโทนาเวียร:์
↑ คโีตโคนาโซล
↑ ไอทราโคนาโซล

การใชย้า ketoconazole ร่วมกันได้รับการ
ศึกษาเฉพาะกับ atazanavir โดยไม่มี 
ritonavir (เพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน atazanavir 
AUC และ Cmax). เนื่องจากผลของ ritonavir 
ต่อ ketoconazole ควรใช้ ketoconazole 
และ itraconazole ในขนาดสูง (>200 มก./วัน
) อย่างระมัดระวังด้วย atazanavir/ritonavir

ยาต้านเชื้อรา:โวริโคนาโซล อะตาซานาเวียร/์ริโทนาเวียร์ ไมค่วรใหย้าโวริโคนาโซลแก่
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ในวิชาที่มี 
CYP2C19 . ทีใ่ช้งานได้

อัลลีล:
↓โวริโคนาโซล

↓atazanavir

ผู้ป่วยทีไ่ด้รับ atazanavir/ritonavir เว้นแต่การประเมิน
ผลประโยชน์/ความเสี่ยงต่อผู้ป่วยจะแสดงให้เห็นถึง
เหตุผลในการใช้ voriconazole ผู้ป่วยควรได้รับการ
ตรวจสอบอย่างรอบคอบสําหรับเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์
ที่เกี่ยวข้องกับ voriconazole และการสูญเสีย
ประสิทธิภาพของ voriconazole หรือ atazanavir 
อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการใช้ยา voriconazole และ 
atazanavir/ritonavir ร่วมกัน

อะตาซานาเวียร/์ริโทนาเวียร์
ในวิชาที่ไม่มีฟังก์ชัน 
CYP2C19

อัลลีล:
↑โวริโคนาโซล

↓atazanavir

แอนติเกาต์:โคลชิซิน ↑ โคลชิซีน ไมค่วรให้ Atazanavir ร่วมกับ colchicine 
กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือตับ

ปริมาณที่แนะนําของโคลชิซินเมื่อใช้กับ 
atazanavir:

การรักษาโรคเกาต์ลุกเป็นไฟ:
0.6 มก. (1 เม็ด) ต่อ 1 โดส ตามด้วย 0.3 มก. 
(ครึ่งเม็ด) ใน 1 ชั่วโมงต่อมา ห้ามทําซํ้าก่อน 3 
วัน

การป้องกันโรคเกาต์ลุกเป็นไฟ:
หากสูตรการรักษาเดิมเท่ากับ 0.6 มก.สองครั้ง
ต่อวัน ควรปรับระบบการปกครองเป็น 0.3 มก.
วันละครั้ง.

หากสูตรการรักษาเดิมเท่ากับ 0.6 มก.ครั้งหนึ่ง
ต่อวัน ควรปรับระบบการปกครองเป็น 0.3 มก.
วันเว้นวัน.

การรักษาโรคไขเ้มดิเตอร์เรเนียนใน
ครอบครัว (FMF):
ปริมาณสูงสุดต่อวัน 0.6 มก. (อาจไดร้ับเป็น 
0.3 มก. วันละสองครั้ง)

ยาต้านเชื้อรา:ไรฟาบูติน ↑ ไรฟาบูติน แนะนําให้ลดขนาดยาไรฟาบูตินได้ถึง 75% (เช่น 
150 มก. วันเว้นวันหรือ 3 ครั้งต่อสัปดาห์) เพิ่ม
ขึ้น
การติดตามอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับ 
rifabutin รวมทั้ง neutropenia is
รับประกัน

bedaquiline ↑ เบดาควลิีน ควรใช้ Bedaquiline ร่วมกับ ritonavir หาก
ประโยชน์ของการบริหารร่วม
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เกินดุลความเสี่ยง
↑ สารเคไทอาพีน การเริ่มต้นของ atazanavir กับ ritonavir ใน

ผู้ป่วยที่ได้รับ quetiapine:
พิจารณาการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทางเลือก
เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับ quetiapine เพิ่มขึ้น 
หากจําเป็นต้องให้ยาร่วมกัน ใหล้ดขนาดยาคิวไท
อาพีนลงเหลือ 1/6 ของขนาดยาปัจจุบัน และ
ติดตามดูอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับยาคิวไท
อาพีน อ้างถึง
quetiapine กําหนดข้อมูลสําหรับคํา
แนะนําในการเฝ้าติดตามอาการไมพ่ึง
ประสงค์
การเริ่มต้นของ quetiapine ในผู้ป่วยที่ใช้ 
atazanavir กับ ritonavir:
ดูข้อมูลการสั่งจ่าย quetiapine สําหรับการให้
ยาและการไตเตรทครั้งแรกของ quetiapine

ยารักษาโรคจิต:คีไทอาพีนและลรูา
ซิโดน

↑ ลูราซิโดน การใชลู้ราซิโดนมขี้อห้าม
เบนโซไดอะซีพีน:ยามิดาโซแลมที่
ให้ทางหลอดเลือดข

↑ มดิาโซแลม การใชม้ิดาโซแลมทางหลอดเลือดร่วมกับ 
atazanavir อาจเพิ่มความเข้มข้นของมิดาโซ
แลมในพลาสมา
การบริหารร่วมกันควรทําในสภาพแวดล้อมที่
รับรองการติดตามทางคลินิกอย่างใกล้ชิดและ
การจัดการทางการแพทย์ที่เหมาะสมในกรณีของ
ภาวะซึมเศร้าทางเดินหายใจและ/หรือความใจเย็น
เป็นเวลานาน ควรพิจารณาลดขนาดยาสําหรับมิ
ดาโซแลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าให้มดิาโซแล
มมากกว่าหนึ่งครั้ง การใชย้ามิดาโซแลมในช่อง
ปากร่วมกับ atazanavir ร่วมกันมีข้อห้าม

ตัวบล็อกช่องแคลเซียม: ดิล
ไทอาเซม

↑ ดิลไทอาเซมและ
desacetyl-diltiazem

ข้อควรระวังคือการรับประกัน ควรพิจารณาลด
ขนาดยา diltiazem ลง 50% ขอแนะนําให้
ตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ยังไม่มกีารศึกษา
การใชย้า atazanavir/ritonavir ร่วมกับ 
diltiazem

เฟโลดิพีน นิเฟดิพีน นิคาร์ดี
พีน และเวราปามิล

↑ ช่องแคลเซียม
ตัวบล็อก

ข้อควรระวังคือการรับประกัน ควรพิจารณาการไต
เตรทปริมาณของตัวป้องกันช่องแคลเซียม การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคือ
ที่แนะนํา.

คู่อริของตัวรับเอนโดเทลิน: 
bosentan

↓ อะตาซานาเวียร์

↑ โบเซนตัน การใชย้า bosentan ร่วมกับผู้ป่วยทีไ่ด้รับ 
atazanavir/ritonavir:
สําหรับผูป้่วยที่ได้รับ
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atazanavir/ritonavir อย่างน้อย 10 วัน เริ่ม 
bosentan ที่ 62.5 มก. วันละครั้งหรือวันเว้นวัน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทนของแต่ละบุคคล

การใช้ยา atazanavir / ritonavir ร่วมกันในผู้
ป่วยที่ได้รับ bosentan:
หยุดยา bosentan อย่างน้อย 36 ชั่วโมงก่อนเริ่ม 
atazanavir/ritonavir อย่างน้อย 10 วันหลังจาก
เริ่มใชย้า atazanavir/ritonavir ให้ใชย้า bosentan 
ต่อที่ 62.5 มก. วันละครั้งหรือวันเว้นวัน ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการทนของแต่ละบุคคล

สารยับยั้ง HMG-CoA reductase: อะ
ทอร์วาสแตติน, โรสุวาสแตติน

↑ อะทอร์วาสแตติน

↑ โรสุวาสทาทิน
ปรับขนาดยาอะทอร์วาสแตตินอย่างระมัดระวังและใช้
ยาในปริมาณที่จําเป็นน้อยที่สุด ปริมาณ 
Rosuvastatin ไม่ควรเกิน 10 มก./วัน ความเสี่ยง
ของการเกิดโรคกล้ามเนื้อรวมทั้ง
rhabdomyolysis อาจเพิ่มขึ้นเมื่อใช้สาร
ยับยั้งเอนไซมโ์ปรตีเอสเอชไอวี รวมทั้ง 
atazanavir ร่วมกับยาเหล่านี้

ชม2-ตัวรับคู่อริ ↓ อะตาซานาเวียร์ ในผู้ป่วยที่ไมไ่ด้รับการรักษา: atazanavir 
300 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 มก. วันละ
ครั้ง พร้อมอาหารควรเป็น
ใหพ้ร้อมกันและ/หรืออย่างน้อย 10 ชั่วโมงหลัง
การใหย้า H2- ตัวรับปฏิปักษ์ อัน โฮ2- ขนาดยา
ตัวรับขนานกับ famotidine 20 มก. วันละครั้ง 
จนถึงขนาดเทียบเท่ากับ famotidine 40 มก. 
วันละ 2 ครั้ง สามารถใช้กับ atazanavir 300 
มก. ร่วมกับ ritonavir 100 มก. ในผูป้่วยที่ไม่
ไดร้ับการรักษา

ในผูป้่วยที่มีประสบการณ์การรักษา: เมื่อใด
ก็ตามที่ H2- ตัวรับปฏิปักษ์ให้กับผูป้่วยที่ได้รับ 
atazanavir ร่วมกับ ritonavir, H2-ขนานยา
ตัวรับไมค่วรเกินขนาดที่เทียบได้กับฟาโมทิดีน 
20 มก. วันละสองครั้ง และควรให้ยาอะตาซานา
เวียรแ์ละริโทนาเวียรพ์ร้อม ๆ กันและ/หรืออย่าง
น้อย 10 ชั่วโมงหลังจากนั้น ขนาดยาเอช2- ตัว
รับปฏิปักษ์

• Atazanavir 300 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 
มก. วันละครั้ง (ทั้งหมดเป็นยาเดี่ยวด้วย
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อาหาร) ถ้าถ่ายด้วย H2- ตัวรับปฏิปักษ์ 
สําหรับสตรีมคีรรภท์ี่รับประทาน 
atazanavir ร่วมกับ ritonavir และ H2- 
ตัวรับปฏิปักษ์

• ยา Atazanavir และ ritonavir ไมค่วรรับ
ประทานร่วมกับ tenofovir และ H2- ตัวรับ
ปฏิปักษ์เนื่องจากต้องใช้ atazanavir ใน
ปริมาณที่สูงขึ้น

• Atazanavir 400 มก. ร่วมกับ ritonavir 
100 มก. วันละครั้ง (ทั้งหมดเป็นยาเดี่ยว
พร้อมอาหาร) หากรับประทานร่วมกับ 
tenofovir และ H2- ตัวรับปฏิปักษ์ สําหรับ
สตรีมคีรรภ์ที่รับประทาน atazanavir ร่วม
กับ ritonavir และ tenofovir และ H2- ตัว
รับปฏิปักษ์ ดูใชใ้นประชากรเฉพาะ (8.1).

ฮอร์โมนคุมกําเนิด: ethinyl 
estradiol และ
norgestimate หรือ norethindrone

↓ เอทินิล เอสตราไดออล
↑ นอร์เกสติเมทค

ใชด้้วยความระมัดระวังหากใชย้า 
atazanavir / ritonavir ร่วมกับ oral
ยาคุมกําเนิดถือเป็น หากใชย้าคุมกําเนิด
ร่วมกับ atazanavir ร่วมกับ ritonavir จะ
เป็น
แนะนําว่ายาคุมกําเนิดมเีอธินิลเอสตราไดออลอย่
างน้อย 35 ไมโครกรัม

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทีอ่าจเกิดขึ้นรวม
ถึงการไดร้ับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ไม่ทราบถึงผลกระทบระยะยาวของการเพิ่ม
ความเข้มข้นของ progestational agent และ
อาจเพิ่มความเสี่ยงของการดื้อต่ออินซูลิน ภาวะไข
มันในเลือดผิดปกติ และสิวได้

การใช้ยา atazanavir/ritonavir ร่วมกับ
ฮอร์โมนคุมกําเนิดชนิดอื่น (เช่น แผ่นแปะคุม
กําเนิด วงแหวนคุมกําเนิด หรือยาคุมกําเนิด) 
หรือยาคุมกําเนิดที่มีโปรเจสโตเจนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 
norethindrone หรือ norgestimate หรือ
น้อยกว่า 25 mcg ของ ethinyl estradiol ไม่
ไดร้ับการศึกษา ดังนั้นวิธกีารคุมกําเนิดแบบทาง
เลือกคือ

ที่แนะนํา.

↑ เอทินิล เอสตราไดออล

ยากดภูมิคุ้มกัน:
ไซโคลสปอริน, ซิโรลมิัส, 
ทาโครลิมัส

↑ ยากดภูมิคุ้มกัน แนะนําให้ใช้การติดตามความเข้มข้นในการ
รักษาสําหรับยากดภูมิคุ้มกันเมื่อใช้ร่วมกับ 
atazanavir

ตัวเอกเบต้าที่สูดดม:salmeterol ↑ ซัลมิเตอรอล ไมแ่นะนําใหใ้ช้ salmeterol ร่วมกับ 
atazanavir
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การใช้ salmeterol และ atazanavir ร่วมกัน
อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับ 
salmeterol รวมทั้ง QT
ยืดเยื้อ ใจสั่น และไซนัสอิศวร

สูดดม / จมูกสเตียรอยด:์
ฟลูติคาโซน

atazanavir / ritonavir
↑ ฟลูติคาโซน

การใช้ fluticasone propionate และ 
atazanavir/ritonavir ร่วมกันอาจเพิ่มความเข้ม
ข้นของ fluticasone propionate ในพลาสมาใน
พลาสมา ส่งผลใหค้วามเข้มข้นของคอร์ติซอลในซี
รัมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ผลกระทบของคอร์ติโค
สเตียรอยด์ในระบบรวมทั้งกลุ่มอาการคุชชิงและ
ต่อมหมวกไต
มรีายงานการปราบปรามในระหว่างการใชง้านทาง
คลินิกในผูป้่วยที่ได้รับ ritonavir และ 
fluticasone propionate ที่สูดดมหรือฉีดเข้า
เส้นเลือด การบริหารร่วมกันของ fluticasone 
propionate และ
ไมแ่นะนําใหใ้ช้ atazanavir / ritonavir เว้น
แต่ผลประโยชน์ที่เป็นไปไดต้่อผู้ป่วยจะมี
มากกว่าความเสี่ยงต่อระบบ
ผลข้างเคียงของคอร์ติโคสเตียรอยด์ [ดูคํา
เตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

ยาปฏิชีวนะ Macrolide:
คลาริโทรมัยซิน

↑ คลาริโทรมัยซิน
↓ 14-OH

คลาริโทรมัยซิน
↑ อะตาซานาเวียร์

ยังไม่มกีารศึกษาการใชย้า atazanavir/
ritonavir ร่วมกับ clarithromycin

ฝิ่น:บพูรีนอร์ฟีน ↑ บูพรนีอร์ฟีน
↑ นอร์บูพรีนอร์ฟีน

การใชย้า buprenorphine และ atazanavir 
ร่วมกันโดยมหีรือไม่มี ritonavir จะเพิ่มความ
เข้มข้นในพลาสมาของ buprenorphine และ 
norbuprenorphine การใชย้า atazanavir 
ร่วมกับ ritonavir ร่วมกับ buprenorphine 
รับประกันการเฝ้าระวังทางคลินิกสําหรับความ
ใจเย็นและผลกระทบด้านความรูค้วามเข้าใจ อาจ
พิจารณาการลดขนาดยาบูพรนีอร์ฟีน การใช้ยา 
buprenorphine และ atazanavir ร่วมกับ 
ritonavir ไมค่าดว่าจะลดความเข้มข้นของ 
atazanavir ในพลาสมา การใชย้า 
buprenorphine และ atazanavir ร่วมกัน
โดยไม่มี ritonavir อาจลดความเข้มข้นของ 
atazanavir ในพลาสมา

ไมค่วรให้ atazanavir ที่ไม่มี ritonavir ร่วม
กับ buprenorphine

สารยับยั้ง PDE5:ซิลเดนาฟิล, ↑ ซิลเดนาฟิล การบริหารร่วมกับ atazanavir ไม่ได้
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ทาดาลาฟิล, วาร์เดนาฟิล ↑ ทาดาลาฟิล
↑ วาร์เดนาฟิล

ไดร้ับการศึกษาแต่อาจส่งผลใหเ้กิดเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับตัวยับยั้ง PDE5 เพิ่มขึ้น ซึ่งรวม
ถึงความดันเลือดตํ่า อาการหมดสติ การรบกวนทาง
สายตา และภาวะแข็งตัวของเลือด

การใช้สารยับยั้ง PDE5 สําหรับความดัน
โลหิตสูงในปอด (PAH):

การใชซ้ิลเดนาฟิลในการรักษาความดัน
โลหิตสูงในปอด (PAH) ถูกห้ามใชก้ับ 
atazanavir (ดู ข้อห้าม (4)].

แนะนําให้ปรับขนาดยาต่อไปนี้สําหรับการ
ใช้ tadalafil ร่วมกับ atazanavir:

การใช้ยาทาดาลาฟิลร่วมกันในผู้ป่วยที่ได้รับ 
atazanavir (มีหรือไม่มรีิโทนาเวียร)์:

• สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับ atazanavir (มี
หรือไม่มี ritonavir) เป็นเวลาอย่าง
น้อยหนึ่งสัปดาห์ ใหเ้ริ่มทาดาลาฟิลที่ 
20 มก. วันละครั้ง เพิ่มขึ้นเป็น 40 มก. 
วันละครั้ง ขึ้นอยู่กับ
ความอดทนของแต่ละบุคคล การ

บริหารร่วมกันของ atazanavir (กับ
หรือไม่มรีิโทนาเวียร)์ ในผู้ป่วยที่ทาดา
ลาฟิล:
• หลีกเลี่ยงการใช้ทาดาลาฟิลเมื่อเริ่ม 

atazanavir (ด้วยหรือ
ไม่มรีิโทนาเวียร)์ หยุดทาดาลาฟิลอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่ม atazanavir (
มีหรือไม่มี
ริโทนาเวียร)์ อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หลัง
จากเริ่มใช้ atazanavir (มีหรือไม่มี 
ritonavir) ใหท้าทาดาลาฟิลอีกครั้งที่ 20 
มก. วันละครั้ง เพิ่มขึ้นเป็น 40 มก. วันละ
ครั้ง ขึ้นอยู่กับความทนทานของแต่ละ
บุคคล

การใช้สารยับยั้ง PDE5 สําหรับภาวะหย่อน
สมรรถภาพทางเพศ:

ใช้ซิลเดนาฟิลด้วยความระมัดระวังในขนาด
ที่ลดลง 25 มก. ทุก 48 ชั่วโมง โดยเพิ่มการ
ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ใช้ทาดาลาฟิลด้วยความระมัดระวังใน
ขนาดที่ลดลง 10 มก. ทุก 72 ชั่วโมงโดยเพิ่ม
การติดตามเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์

อะตาซานาเวียร/์ริโทนาเวียร:์ใช้ 
vardenafil ด้วยความระมัดระวังในขนาดที่ลด
ลงไมเ่กิน 2.5 มก. ทุก 72 ชั่วโมงโดยเพิ่มขึ้น
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การติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
อาตาซานาเวียร์:ใช้ vardenafil ด้วย

ความระมัดระวังในขนาดที่ลดลงไมเ่กิน 2.5 
มก. ทุก 24 ชั่วโมงโดยมกีารเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์เพิ่มขึ้น

สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม: โอเม
พราโซล

↓ อะตาซานาเวียร์ ความเข้มข้นของ atazanavir ในพลาสมาลดลง
อย่างมากเมื่อให้ atazanavir 400 มก. หรือ 
atazanavir 300 มก./ritonavir 100 มก. วัน
ละครั้งร่วมกับ omeprazole 40 มก. วันละครั้ง 
ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียผลการรักษาและ
พัฒนาการของการดื้อยา

ในผูป้่วยที่ไม่ได้รับการรักษา:
ปริมาณตัวยับยั้งโปรตอนปั๊มไมค่วรเกินขนาดที่
เทียบได้กับ omeprazole 20 มก. และต้องใช้
เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงก่อน atazanavir 300 
มก. กับ ritonavir 100 มก.

ในผูป้่วยที่มีประสบการณ์การรักษา: ไมค่วรใช้
สารยับยั้งโปรตอนปั๊มในผูป้่วยที่มีประสบการณ์
การรักษาที่ไดร้ับ atazanavir

เอสําหรับขนาดของปฏิสัมพันธ์ดูเภสัชวิทยาคลินิก, ตารางที่ 11 และ 12 (12.3).
ขดูข้อห้าม (4), ตารางที่ 1สําหรับมิดาโซแลมทีร่ับประทาน
คร่วมกับ atazanavir 300 มก. และ ritonavir 100 มก. วันละครั้ง

7.4 ยาที่ไม่มีการสังเกตปฏิกิริยากับ Atazanavir
ไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกเมื่อ atazanavir ร่วมกับ methadone, fluconazole, 
acetaminophen, atenolol หรือ nucleoside reverse transcriptase inhibitors lamivudine หรือ 
zidovudine[ดเูภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

8 ใช้ในประชากรเฉพาะ

8.1 การตั้งครรภ์
Atazanavir และ Ritonavir เม็ด 300 มก. / 100 มก.:

อะตาซานาเวียร์:

สรุปความเสี่ยง

Atazanavir ได้รับการประเมินในสตรีจํานวนจํากัดในระหว่างตั้งครรภ์ ข้อมูลของมนุษยแ์ละสัตว์ทีม่ีอยู่แนะนําว่า 
atazanavir ไมเ่พิ่มความเสี่ยงของการเกิดข้อบกพร่องทีส่ําคัญโดยรวมเมื่อเทียบกับอัตราเบื้องหลัง[ดูข้อมูล]ใน
ประชากรทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงเบื้องหลังโดยประมาณของความพิการแต่กําเนิดที่สําคัญและการแท้งบุตรใน
การตั้งครรภ์ที่ได้รับการยอมรับทางคลินิกคือ 2-4% และ 15-20% ตามลําดับ ไม่พบความผิดปกติทีเ่กี่ยวข้องกับการ
รักษาในหนูและกระต่ายซึ่งได้รับ atazanavir
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เท่ากับ 0.7-1.2 เท่าของยาในกลุ่มทีไ่ด้รับยาในคน (300 มก./วัน atazanavir เสริมด้วย ritonavir 100 มก./วัน) เมื่อ
ให้ atazanavir กับหนูในระหว่างตั้งครรภแ์ละตลอดระยะการใหน้ม พบว่ามีการชะลอการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิด
แบบย้อนกลับได้[ดูข้อมูล].

ข้อควรพิจารณาทางคลินิก

การปรับขนาดยาระหว่างตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอด
•
•
ข้อยกเว้น:

Atazanavir ต้องใชร้่วมกับ ritonavir ในหญิงตั้งครรภ์
สําหรับผู้ป่วยตั้งครรภ์ ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับ atazanavir ด้วยวิธีต่อไปนี้

• สําหรับสตรีมีครรภท์ี่มีประสบการณ์ในการรักษาในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 เมื่อให้ atazanavir ร่วมกับตัวรับ 
H2-receptor antagonistหรือแนะนําให้ใช้ tenofovir DF, atazanavir 400 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 
มก. วันละครั้ง มี
ข้อมูลไมเ่พียงพอที่จะแนะนําขนาดยา atazanavir สําหรับใช้กับทั้งตัวรับ H2 ตัวรับ antagonistและ 
tenofovir DF ในสตรีมคีรรภท์ี่มปีระสบการณ์การรักษา

• ผูป้่วยหลังคลอดไมจ่ําเป็นต้องปรับขนาดยา อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกลช้ิดสําหรับ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการสัมผัส atazanavir อาจสูงขึ้นในช่วง 2 เดือนแรกหลังคลอด[ดูการใหย้า
และการบริหาร (2.2) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

อาการไม่พึงประสงค์จากมารดา

กรณขีอง lactic acidosis syndrome ซึ่งบางครั้งอาจถึงแกช่ีวิตและมีอาการ hyperlactatemia เกิดขึ้นในหญิงตั้ง
ครรภ์ที่ใช้ atazanavir ร่วมกับ nucleoside analogues ซึ่งสัมพันธ์กับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของ lactic acidosis 
syndrome

ภาวะบลิิรูบินในเลือดสูงมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีใ่ช้ atazanavir[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)]รวมทั้งสตรีมีครรภ์[ดู
ข้อมูล].

ให้คําแนะนําแก่สตรมีีครรภ์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคกรดแลคติกและภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง

ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของทารกในครรภ์/ทารกแรกเกิด

ทารกทุกคน รวมทั้งทารกแรกเกิดที่ไดร้ับ atazanavirในมดลูก, ควรเฝ้าติดตามการพัฒนาของภาวะบลิิรูบินในเลือด
สูงอย่างรุนแรงในช่วงสองสามวันแรกของชีวิต[ดูข้อมูล]

ข้อมูล

ข้อมูลมนุษย์

ในการทดลองทางคลินิก AI424-182 ให้ atazanavir/ritonavir (300/100 มก. หรือ 400/100 มก.) ร่วมกับ 
zidovudine/lamivudine ให้กับหญิงตั้งครรภท์ี่ติดเชื้อ HIV 41 คนในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ในบรรดาสตรี 39 คน
ที่เสร็จสิ้นการศึกษา สตรี 38 คนได้รับ HIV RNA น้อยกว่า 50 ชุด/มล. ณ เวลาคลอด ผู้หญิง 6 ใน 20 คน (30%) ทีไ่ด้
รับ atazanavir/ritonavir 300/100 มก. และ 13 ใน 21 คน (62%) ทีไ่ด้รับ atazanavir/ritonavir 400/100 มก. 
มีภาวะบลิิรบูินในเลือดสูง (รวมบิลริูบินมากกว่า
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มากกว่าหรือเท่ากับ 2.6 เท่าของ ULN) ไม่พบกรณขีอง lactic acidosis ในการทดลองทางคลินิก AI424-182

ความเข้มข้นของยา Atazanavir ในเลือดจากสายสะดือของทารกในครรภม์ีค่าประมาณ 12% ถึง 19% ของความเข้ม
ข้นของมารดา ในบรรดาทารก 40 คนที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ทีต่ิดเชื้อ HIV 40 คน ทุกคนมีผลการทดสอบที่เป็นลบ
สําหรับ DNA ของ HIV-1 ณ เวลาคลอดและ/หรือในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด ทารกทั้ง 40 คนได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสทีม่ีไซโดวูดีน ไมพ่บหลักฐานของภาวะบิลริูบินในเลือดสูง (ระดับบิลิรูบินรวมมากกว่า 20 มก./เดซิลิตร) หรือ
โรคสมองอักเสบจากบิลิรูบินเฉียบพลันหรือเรื้อรังในทารกแรกเกิดในการศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม ทารก 10/36 คน 
(28%) (อายุครรภม์ากกว่าหรือเท่ากับ 38 สัปดาห์ 6 ครั้ง และอายุครรภน์้อยกว่า 38 สัปดาห์ 4 สัปดาห)์ มีระดับบิลริูบิน 
4 มก./ดล. หรือมากกว่าภายในวันแรกของชีวิต

การขาดความหลากหลายทางชาติพันธุ์เป็นข้อจํากัดในการศึกษา ในประชากรที่ทําการศึกษา ทารก 33/40 (83%) เป็น
ชาวอเมริกันผิวดํา/แอฟริกันอเมริกัน ซึ่งมอีุบัติการณ์เกิดภาวะบลิริูบินในเลือดสูงในทารกแรกเกิดน้อยกว่าคนผิวขาว
และชาวเอเชีย นอกจากนี้ ไมร่วมผู้หญิงที่มีอาการ Rh เข้ากันไม่ได้ เช่นเดียวกับผู้หญิงที่มีทารกก่อนหน้านีท้ี่เป็นโรค 
hemolytic และ/หรือมอีาการตัวเหลืองทางพยาธวิิทยาในทารกแรกเกิด (ต้องส่องไฟ)

นอกจากนี้ ในทารก 38 คนที่ได้รับตัวอย่างกลูโคสทีเ่ก็บรวบรวมในวันแรกของชีวิต มี 3 ตัวอย่างทีเ่ก็บตัวอย่างกลูโคส
ในซีรัมไดอ้ย่างเพียงพอโดยมีค่าน้อยกว่า 40 มก./ดล. ซึ่งไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นเพราะการแพก้ลูโคสของมารดา การ
คลอดยาก หรือภาวะติดเชื้อ

จากรายงานที่คาดหวังจาก APR ของการเกิดมีชีพประมาณ 1,600 คนหลังจากได้รับยาทีป่ระกอบด้วย atazanavir (
รวมถึง 1,037 คนเกิดมีชีพในทารกทีส่ัมผัสในไตรมาสที่หนึ่งและ 569 ทีเ่ปิดเผยในไตรมาสทีส่อง/สาม) ไม่มีความแตก
ต่างระหว่าง atazanavir กับการคลอดโดยรวม ข้อบกพร่องเมื่อเทียบกับอัตราการเกิดข้อบกพร่องพื้นหลัง ใน
ประชากรทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงเบื้องหลังโดยประมาณของความพิการแต่กําเนิดที่สําคัญในการตั้งครรภท์ี่
ตรวจพบทางคลินิกคือ 2-4%

ข้อมูลสัตว์

ในการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ ไม่มหีลักฐานการตายหรือทําใหท้ารกอวัยวะพิการในลูกทีเ่กิดจากสัตว์ทีร่ะดับการได้รับ
ยาอย่างเป็นระบบ (AUC) 0.7 (ในกระต่าย) ถึง 1.2 (ในหนทูดลอง) คูณกับทีส่ังเกตพบในขนาดยาทางคลินิกของมนุษย์ 
(300 มก./วัน atazanavir เพิ่มขึ้นด้วย ritonavir 100 มก./วัน) ในการศึกษาพัฒนาการก่อนและหลังคลอดในหนู 
atazanavir ทําให้เกิดการชะลอการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิดในระหว่างการให้นมทีก่ลับรายการหลังจากหย่านม 
การได้รับยาของมารดาในปริมาณนี้คือ 1.3 เท่าของการได้รับยาของมนุษยเ์มื่อได้รับยาทีแ่นะนํา ความเป็นพิษต่อมารดา
น้อยที่สุดเกิดขึ้นทีร่ะดับการรับสัมผัสนี้

ริโทนาเวียร:์
สรุปความเสี่ยง

ข้อมูลการตั้งครรภ์ที่คาดหวังจาก Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) ไมเ่พียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของ
ความพิการแต่กําเนิดหรือการแท้งบุตรได้อย่างเพียงพอ ข้อมูลที่มีอยู่จาก APR แสดงใหเ้ห็นว่าไม่มคีวามแตกต่างในอัตรา
ของการเกิดข้อบกพร่องโดยรวมสําหรับ ritonavir เมื่อเทียบกับอัตราเบื้องหลังสําหรับข้อบกพร่องที่เกิดที่สําคัญที่ 2.7% ใน
ประชากรอ้างอิงของสหรัฐอเมริกาของโครงการ Metropolitan Atlanta Congenital Defects (MACDP)[ดขู้อมูล]
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ในการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ ไม่พบหลักฐานของพัฒนาการที่ไม่พึงประสงค์จากการให้ ritonavir ทางปากแก่หนู
ที่ตั้งครรภ์และกระต่าย ในระหว่างการสร้างอวัยวะในหนูและกระต่าย การได้รับสัมผัสทั่วร่างกาย (AUC) ตํ่ากว่าการ
สัมผัสของมนุษย์ประมาณ 1/3 ในปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวัน ในการศึกษาพัฒนาการก่อนและหลังคลอดของหนู การ
ไดร้ับ ritonavir อย่างเป็นระบบของมารดาอยู่ทีป่ระมาณ 1/2 ของการได้รับสัมผัสในมนุษย์ในปริมาณทีแ่นะนําใน
แต่ละวัน โดยพิจารณาจากปัจจัยการแปลงพื้นที่ผิวกาย[ดูข้อมูล]

ความเสี่ยงเบื้องหลังของการเกิดข้อบกพร่องทีส่ําคัญและการแท้งบุตรสําหรับประชากรที่ระบุไม่เป็นที่รู้จัก การตั้งครรภ์
ทั้งหมดมีความเสี่ยงเบื้องหลังความพิการแต่กําเนิด การสูญเสียหรือผลลัพธ์ทีไ่ม่พึงประสงคอ์ื่นๆ ในประชากรทั่วไปใน
สหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงเบื้องหลังโดยประมาณของความพิการแต่กําเนิดทีส่ําคัญและการแท้งบุตรในการตั้งครรภท์ี่ได้รับ
การยอมรับทางคลินิกคือ 2-4% และ 15-20% ตามลําดับ

ข้อมูล

ข้อมูลมนุษย์

จากรายงานที่คาดหวังต่อ APR ของการเกิดมชีีพประมาณ 6100 รายหลังจากได้รับยาทีป่ระกอบด้วย ritonavir (รวม
ถึงการเกิดมีชีพมากกว่า 2800 รายที่เปิดเผยในไตรมาสแรกและการเกิดมชีีพมากกว่า 3200 รายในไตรมาสทีส่องและ
สาม) ไม่มีความแตกต่างใน อัตราความพิการแต่กําเนิดโดยรวมของ ritonavir เทียบกับอัตราความพิการแต่กําเนิดใน
พื้นหลังที่ 2.7% ในประชากรอ้างอิงของ MACDP ในสหรัฐอเมริกา ความชุกของการเกิดข้อบกพร่องในการเกิดมีชีพ
คือ 2.3% (95% CI: 1.7%-2.9%) หลังจากได้รับยาทีป่ระกอบด้วย ritonavir ในไตรมาสแรกและ 2.9% (95% CI: 
2.3%-3.5%) ตามที่สองและสาม การได้รับยาที่มีส่วนผสมของริโทนาเวียร์ในช่วงไตรมาสที่สาม

ในขณะทีก่ารถ่ายโอนรกของ ritonavir และความเข้มข้นของ ritonavir ของทารกในครรภโ์ดยทั่วไปตํ่า แต่
ระดับที่ตรวจพบได้นั้นพบได้ในตัวอย่างเลือดจากสายสะดือและขนของทารกแรกเกิด

ข้อมูลสัตว์

Ritonavir ถูกให้ทางปากแก่หนูที่ตั้งครรภ์ (ที่ 0, 15, 35 และ 75 มก./กก./วัน) และกระต่าย (ที่ 0, 25, 50 และ 110 มก./กก./วัน) ในระหว่างการสร้างอวัยวะ (ในวันที่ตั้งครรภ์ 6 ถึง 17 ปี) และ 

6 ถึง 19 ตามลําดับ) ไม่พบหลักฐานการก่อการก่อมะเร็งในเด็กเนื่องจาก ritonavir ในหนูและกระต่ายในปริมาณที่สัมผัสได้ทั่วร่างกาย (AUC) เทียบเท่ากับประมาณ 1/3 ตํ่ากว่าทีม่นุษย์ไดร้ับใน

ปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวัน ความเป็นพิษต่อพัฒนาการทีส่ังเกตพบในหนู (การดูดซับในช่วงแรก นํ้าหนักตัวของทารกในครรภ์ลดลง และการสร้างกระดูกล่าช้า และการเปลี่ยนแปลงของ

พัฒนาการ) เกิดขึ้นทีข่นาดยาที่เป็นพิษต่อมารดา เมื่อได้รับสัมผัสที่เทียบเท่ากับประมาณ 1/3 ตํ่ากว่าทีม่นุษย์ไดร้ับในปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวัน อุบัติการณ์ของ cryptorchidism เพิ่มขึ้นเล็ก

น้อยยังพบในหนู (ในปริมาณที่เป็นพิษต่อมารดา) เมื่อได้รับสารประมาณ 1/5 ตํ่ากว่าที่ได้รับจากมนุษยใ์นปริมาณที่แนะนําต่อวัน พบความเป็นพิษต่อพัฒนาการในกระต่าย (การดูดซึมกลับ ลด

ขนาดครอกและนํ้าหนักของทารกในครรภ์ลดลง) ในปริมาณที่เป็นพิษต่อมารดาซึ่งสูงกว่าปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวันประมาณ 1.8 เท่า โดยพิจารณาจากปัจจัยการแปลงพื้นที่ผิวกาย ในการ

ศึกษาพัฒนาการก่อนและหลังคลอดในหนูแรท ให้ ritonavir ในขนาด 0, 15, 35 และ 60 มก./กก./วัน จากวันที่ 6 ถึงวันที่หลังคลอด 20 ทีข่นาด 60 มก./กก./วัน ไม่มีพัฒนาการ ความเป็นพิษ

สังเกตได้จากปริมาณยาริโทนาเวียรเ์ทียบเท่ากับ 1/2 ของขนาดยาที่แนะนําต่อวัน โดยพิจารณาจากปัจจัยการแปลงพื้นที่ผิวกาย พบความเป็นพิษต่อพัฒนาการในกระต่าย (การดูดซึมกลับ ลด

ขนาดครอกและนํ้าหนักของทารกในครรภ์ลดลง) ในปริมาณที่เป็นพิษต่อมารดาซึ่งสูงกว่าปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวันประมาณ 1.8 เท่า โดยพิจารณาจากปัจจัยการแปลงพื้นที่ผิวกาย ในการ

ศึกษาพัฒนาการก่อนและหลังคลอดในหนูแรท ให้ ritonavir ในขนาด 0, 15, 35 และ 60 มก./กก./วัน จากวันที่ 6 ถึงวันที่หลังคลอด 20 ทีข่นาด 60 มก./กก./วัน ไม่มีพัฒนาการ ความเป็นพิษ

สังเกตได้จากปริมาณยาริโทนาเวียรเ์ทียบเท่ากับ 1/2 ของขนาดยาที่แนะนําต่อวัน โดยพิจารณาจากปัจจัยการแปลงพื้นที่ผิวกาย พบความเป็นพิษต่อพัฒนาการในกระต่าย (การดูดซึมกลับ ลด

ขนาดครอกและนํ้าหนักของทารกในครรภ์ลดลง) ในปริมาณที่เป็นพิษต่อมารดาซึ่งสูงกว่าปริมาณทีแ่นะนําในแต่ละวันประมาณ 1.8 เท่า โดยพิจารณาจากปัจจัยการแปลงพื้นทีผ่ิวกาย ในการ

ศึกษาพัฒนาการก่อนและหลังคลอดในหนูแรท ให้ ritonavir ในขนาด 0, 15, 35 และ 60 มก./กก./วัน จากวันที่ 6 ถึงวันที่หลังคลอด 20 ทีข่นาด 60 มก./กก./วัน ไม่มีพัฒนาการ ความเป็นพิษ

สังเกตได้จากปริมาณยาริโทนาเวียรเ์ทียบเท่ากับ 1/2 ของขนาดยาที่แนะนําต่อวัน โดยพิจารณาจากปัจจัยการแปลงพื้นที่ผิวกาย

8.2 การใหน้ม

Atazanavir และ ritonavir:

29

รหัสอ้างอิง: 4173147



สรุปความเสี่ยง

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนําว่ามารดาทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ไม่ใหน้มลูกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะแพรเ่ชื้อ HIV-1 
หลังคลอด ตรวจพบ Atazanavir ในนมของมนุษย์และรายงานข้อมูลที่เผยแพร่อย่างจํากัดว่า ritonavir มีอยู่ในนม
ของมนุษย์ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ atazanavir และ ritonavir ต่อการผลิตนํ้านม Atazanavir มีอยู่ในนม
ของหนทูี่ให้นมบุตรและมีความสัมพันธ์กับการชะลอการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิดทีก่ลับรายการหลังจากหย่านม

เนื่องจากทั้งศักยภาพในการแพรเ่ชื้อ HIV-1 และมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในทารกทีก่ินนมแม่ 
แนะนําใหผู้้หญิงไม่ให้นมลูก

8.3 เพศหญิงและเพศชายที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์ ริโท

นาเวียร์:

การคุมกําเนิด

การใช้ริโทนาเวียรอ์าจลดประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวม แนะนําใหผู้้ป่วยใชย้าคุมกําเนิดแบบฮอร์โมน
รวมเพื่อใชว้ิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นทีม่ีประสิทธิผลหรือวิธกีารคุมกําเนิดแบบกั้นเพิ่มเติม[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)]

8.4 การใช้ในเด็ก

Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก. / 100 มก. ควรใหแ้ก่ผู้ป่วยเด็กอายุอย่างน้อย 6 ปแีละมีนํ้า
หนัก 35 กก. เท่านั้น

รโิทนาเวียร:์ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอายุมากกว่า 1 เดือนถึง 21 ปี ฤทธิต์้านไวรัสและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีเ่ห็น
ระหว่างการทดลองทางคลินิกและจากประสบการณ์ทางคลินิกมีความคล้ายคลึงกับในผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ใหญ่

8.5 การใช้ผู้สูงอายุ
การศึกษาทางคลินิกของ atazanavir และ ritonavir ไม่ได้รวมผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจํานวนมากพอทีจ่ะ
พิจารณาว่าพวกเขาตอบสนองต่อผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่าหรือไม่
อิงจากการเปรียบเทียบค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาเดี่ยวเฉลี่ยสําหรับ Cmaxและ AUC ไม่แนะนําให้ปรับขนาดยาตาม
อายุ โดยทั่วไป ควรใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการบริหารและติดตามการใชย้า Atazanavir และ Ritonavir 
Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. ในผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ในการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของ
หัวใจที่ลดลง และโรคร่วมหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ

8.6 อายุ/เพศ
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ atazanavir ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 
ดําเนินการในเด็ก (n=29; 18 ถึง 40 ป)ี และผู้สูงอายุ (n=30; มากกว่าหรือเท่ากับ 65 ป)ี ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 
ไม่มีความแตกต่างทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สําคัญทางคลินิกเนื่องจากอายหุรือเพศ

8.7 การทํางานของไตบกพร่อง

Atazanavir และ Ritonavir Tablets ไมค่วรให้ 300 มก. / 100 มก. แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมีประสบการณ์ที่
เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไต [ดูปริมาณและการบริหาร (2.1)].

8.8 การทํางานของตับบกพร่อง
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ไม่แนะนําให้ใช้ Atazanavir/ritonavir ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับในระดับใดๆ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษา 
atazanavir ร่วมกับ ritonavir ในผูป้่วยที่เป็นโรคตับ [ดูปริมาณและการบริหาร (2.4) และคําเตือนและข้อควรระวัง 
(5.3).]

10 เกินขนาด

Atazanavir
ประสบการณข์องมนุษย์ในการใชย้าเกินขนาดเฉียบพลันกับ atazanavir นั้นมีจํากัด อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีรับ
ประทานยาเดี่ยวได้ถึง 1200 มก. โดยไม่มอีาการไม่พึงประสงค์ การให้ยา atazanavir เกินขนาด 29.2 กรัมด้วยตนเอง
ในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวี (73 เท่าของขนาดยาที่แนะนํา 400 มก.) สัมพันธ์กับกลุ่ม bifascicular block ทีไ่ม่มีอาการ
และการยืดช่วง PR เหตุการณเ์หล่านีไ้ด้รับการแก้ไขโดยธรรมชาติ ในปริมาณทีสู่งซึ่งนําไปสู่การได้รับยาในระดับสูง อาจ
สังเกตอาการดีซ่านเนื่องจากภาวะบิลริูบินในเลือดสูงโดยทางอ้อม (ที่ไม่ได้คอนจูเกต) (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ทดสอบการทํางานของตับที่เกี่ยวข้อง) หรือการยืดช่วงเวลาของ PR

การรักษาด้วยยา atazanavir เกินขนาดควรประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนทั่วไป รวมถึงการเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพ
และ ECG และการสังเกตสถานะทางคลินิกของผู้ป่วย หากระบไุว้ การกําจัด atazanavir ทีไ่ม่ถูกดูดซึมควรทําได้โดย
การอาเจียนหรือล้างกระเพาะ การบริหารถ่านกัมมันตอ์าจใช้เพื่อช่วยในการกําจัดยาทีไ่ม่ดูดซึม ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ
สําหรับยาเกินขนาดกับ atazanavir เนื่องจาก atazanavir ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางโดยตับและมีโปรตีนสูง การ
ฟอกไตจึงไม่น่าจะเป็นประโยชน์ในการกําจัดยานีอ้ย่างมีนัยสําคัญ

ริโทนาเวียร์
การให้ยาเกินขนาดเฉียบพลัน - ประสบการณก์ารใช้ยาเกินขนาดของมนุษย์
ประสบการณข์องมนุษย์ในการใชย้าเกินขนาดเฉียบพลันกับ ritonavir ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Atazanavir และ 
Ritonavir Tablets นั้นมีข้อ จํากัด ผู้ป่วยรายหนึ่งในการทดลองทางคลินิกได้รับ ritonavir 1500 มก./วันเป็นเวลา
สองวัน ผู้ป่วยรายงานอาการอาชาทีห่ายหลังจากลดขนาดยาลง มีรายงานกรณหีลังการขายเกี่ยวกับภาวะไตวายที่มี 
eosinophilia กับการใชย้าเกินขนาด ritonavir

พบว่าปริมาณยาริโทนาเวียรท์ี่คร่าชีวิตคนไดโ้ดยประมาณมากกว่า 20 เท่าของขนาดยาที่เกี่ยวข้องในหนูและ 10 เท่าของ
ขนาดยาที่เกี่ยวข้องในหนู

การจัดการยาเกินขนาด
การรักษายาเกินขนาดด้วย ritonavir ส่วนประกอบหนึ่งของ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ประกอบด้วย
มาตรการสนับสนุนทั่วไปรวมถึงการติดตามสัญญาณชีพและ ECG และการสังเกตสถานะทางคลินิกของผู้ป่วย ไม่มียา
แก้พิษเฉพาะสําหรับยาเกินขนาดที่มี atazanavir และ ritonavir หากระบุไว้ การกําจัดยาที่ไม่ถูกดูดซึมควรทําไดโ้ดย
การอาเจียนหรือล้างกระเพาะ ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังตามปกตเิพื่อรักษาทางเดินหายใจ การบริหารถ่านกัมมันต์อาจ
ใชเ้พื่อช่วยในการกําจัดยาทีไ่มดู่ดซึม เนื่องจาก atazanavir และ ritonavir ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางโดยตับและมี
โปรตีนสูงผูกมัด การฟอกไตจึงไมน่่าจะเป็นประโยชน์ในการกําจัดยาอย่างมีนัยสําคัญ ควรปรึกษาศูนย์ควบคุมสารพิษที่
ผ่านการรับรองสําหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการยาเกินขนาดด้วยยานี้

11 คําอธิบาย
สารออกฤทธิ์ใน atazanavir และ ritonavir tablet คือ atazanavir และ ritonavir ซึ่งเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์โปรตี
เอส HIV-1

Atazanavir
ชื่อทางเคมีของสารยา atazanavir sulfate คือ (3ส,8ส,9ส,12ส)-3,12-Bis(1,1- ไดเมทิลเอทิล)-8-ไฮดรอกซี-4,11-
ไดออกโซ-9-(ฟีนิลเมทิล)-6-[[4-(2-ไพริดินิล)ฟีนิล]เมทิล]-2,5 ,6,10,13- pentaazatetradecanedioic acid 
dimethyl ester, ซัลเฟต (1:1) สูตรโมเลกุลของมันคือ C38ชม52นู๋6อู๋7•ชม2ดังนั้น4,
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ซึ่งสอดคล้องกับนํ้าหนักโมเลกุล 802.9 (เกลือกรดซัลฟิวริก) นํ้าหนักโมเลกุลฐานอิสระคือ 704.9 Atazanavir 
sulfate มีสูตรโครงสร้างดังนี้

Atazanavir sulfate เป็นผงผลึกสีขาวถึงสีเหลืองซีด สามารถละลายได้เล็กน้อยในนํ้า (4– 5 มก./มล. เทียบเท่าเบส
อิสระ) โดยมีค่า pH ของสารละลายอิ่มตัวในนํ้าอยู่ที่ประมาณ 1.9 ที่ 24 ± 3° C

ริโทนาเวียร์
Ritonavir ถูกกําหนดทางเคมเีป็น 10-Hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1- [2-(1-methylethyl)-4-- 
thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis( ฟีนิลเมทิล)-2,4,7,12- กรดเตตระอาซาไตรด์แคน-13-โออิก, 5-ไทอะโซลิลเมทิลเอส
เทอร์, [5S-(5R*,8R*,10R*,11R*)] สูตรโมเลกุลของมันคือ C37ชม48นู6๋อู๋5ส2และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 720.95 
Ritonavir มีสูตรโครงสร้างดังต่อไปนี้:

Ritonavir เป็นผงสีขาวถึงสีแทนอ่อน Ritonavir มีรสโลหะขม สามารถละลายได้อย่างอิสระในเมทานอลและเอทานอล 
ละลายได้ในไอโซโพรพานอล และไมล่ะลายในนํ้าในทางปฏิบัติ

ยาเม็ด Atazanavir และ ritonavir มีให้สําหรับการบริหารช่องปากซึ่งประกอบด้วย atazanavir 300 มก. (เทียบ
เท่ากับ atazanavir ซัลเฟต 341.7 มก.) และ ritonavir 100 มก. แท็บเล็ตยังมีส่วนผสมที่ไม่ใชง้านต่อไปนี:้ 
แคลเซียมฟอสเฟตปราศจาก dibasic, คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์, copovidone, crospovidone, 
hypromellose, แลคโตสโมโนไฮเดรต, แมกนีเซยีมสเตียเรต, โซเดียมสเตียริลฟูมาเรต, ซอรบ์ิแทนโมโนลอเรต, แป้ง
โรยตัวและเหล็กออกไซด์สีเหลือง ยาเม็ดเคลือบด้วยฟิล์ม (opadry II 85G520033 สเีหลือง) ที่ทําจากเลซิติน, มาโค
รกอล (โพลเิอทิลีนไกลคอล), โพลไิวนิลแอลกอฮอลส์่วนทีไ่ฮโดรไลซ์, แป้งโรยตัว, ไททาเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์
สีเหลือง

12 เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์
Atazanavir และ ritonavir เป็นยาต้านไวรัส [seeเภสัชวิทยาคลินิก (12.4)].

12.2 เภสัชพลศาสตร์
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ผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
Atazanavir
อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีที่ได้รับ atazanavir พบว่ามีการขยายช่วง PR ในคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยขึ้นกับขนานยาและขึ้นกับ
ขนาดยา ในการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก (AI424-076) การเปลี่ยนแปลงสูงสุดเฉลี่ย (±SD) ในช่วงเวลา PR จาก
ค่า predose คือ 24 (±15) มิลลิวินาทีหลังการให้ยา atazanavir 400 มก. (n=65) เทียบกับ 13 (±11) มิลลิวินาที
หลังให้ยาหลอก (n=67) การยืดช่วง PR ในการศึกษานีไ้ม่มีอาการ มีข้อมูลที่จํากัดเกี่ยวกับศักยภาพของปฏิกิริยาทาง
เภสัชพลศาสตรใ์นมนุษย์ระหว่าง atazanavir กับยาอื่นๆ ทีย่ืดช่วงเวลา PR ของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [ดูคําเตือน
และข้อควรระวัง (5.2)].

ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจของ atazanavir ถูกกําหนดในการศึกษาเภสัชวิทยาทางคลินิกของ 72 คนทีม่ีสุขภาพดี 
เปรียบเทียบขนาดรับประทาน 400 มก. และ 800 มก. กับยาหลอก ไม่มีผลต่อความเข้มข้นของ atazanavir ในช่วง
เวลา QTc (โดยใชก้ารแก้ไขของ Fridericia) ในปี ค.ศ. 1793 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีทีไ่ด้รับยาต้านไวรัส การยืดระยะ
เวลาของ QTc เทียบได้กับยา atazanavir และยาเปรียบเทียบ ไม่มีผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วย atazanavir หรือผู้
ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในการทดลองทางคลินิกมีช่วง QTc มากกว่า 500 มิลลิวินาที (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

ริโทนาเวียร์:ช่วง QTcF ได้รับการประเมินในการศึกษาแบบครอสโอเวอร์แบบควบคุมแบบสุ่ม ยาหลอกและแบบแอค
ทีฟ (moxifloxacin 400 มก. วันละครั้ง) ในผู้ใหญ่ทีม่ีสุขภาพดี 45 คน โดยวัด 10 ครั้งใน 12 ชั่วโมงในวันที่ 3 ค่า
เฉลี่ยสูงสุด (95% ของความเชื่อมั่นบน) ตรงกัน ความแตกต่างของ QTcF จากยาหลอกหลังการแก้ไขพื้นฐานคือ 
5.5 (7.6) มิลลิวินาที (มิลลวิินาที) สําหรับ 400 มก. วันละสองครั้ง Ritonavir 400 มก. วันละสองครั้งส่งผลใหไ้ด้รับ 
ritonavir วันที่ 3 ซึ่งสูงกว่าทีส่ังเกตด้วย ritonavir 600 มก. วันละสองครั้งในสภาวะคงตัวประมาณ 1.5 เท่า

การยืดช่วง PR ถูกบันทึกไว้ในอาสาสมัครที่ได้รับ ritonavir ในการศึกษาเดียวกันในวันที่ 3 ค่าเฉลี่ยสูงสุด (ช่วงความ
เชื่อมั่น 95%) แตกต่างจากยาหลอกในช่วง PR หลังการแก้ไขพื้นฐานคือ 22 (25) มิลลวิินาทีสําหรับ ritonavir 400 
มก. วันละสองครั้ง[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

12.3 เภสัชจลนศาสตร์

เภสัชจลนศาสตร์ในผู้ใหญ่
Atazanavir และ Ritonavir เม็ด:การได้รับ Atazanavir หลังจากได้รับยา atazanavir และ ritonavir (300 มก
. / 100 มก.) เทียบได้กับการได้รับยา Reyataz (atazanavir) Capsules และ Norvir (ritonavir) เมื่อใหก้ับอาสา
สมัครที่มีสุขภาพดีภายใตส้ภาวะทีอ่ดอาหารและใหอ้าหาร

Atazanavir
เภสัชจลนศาสตรข์อง atazanavir ได้รับการประเมินในอาสาสมัครทีเ่ป็นผู้ใหญท่ี่มีสุขภาพดีและในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV 
หลังจากไดร้ับ atazanavir 300 มก. และ ritonavir 100 มก. วันละครั้ง (ดูตารางที่ 9)

ตารางที่ 9: เภสัชจลนศาสตรใ์นสภาวะคงทีข่อง Atazanavir ในผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีหรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ในรัฐเฟด

atazanavir 300 มก. และ ritonavir 100 มก. วันละครั้ง

สุขภาพดี
วิชา (n=28)

ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
(n=10)พารามิเตอร์

คmax(นาโนกรัม/มล.)

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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ค่าเฉลี่ย (SD) 6450 (2031) 5233 (3033)

ตู่max(ชม)

ค่ามัธยฐาน 2.7 3.0
AUC (นาโนกรัม•ชั่วโมง/มล.)

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

ค่าเฉลี่ย (SD) 61435 (22911) 53761 (35294)

T-half (ซ)

ค่าเฉลี่ย (SD) 18.1 (6.2)เอ 8.6 (2.3)

คนาที(นาโนกรัม/มล.)

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (CV %) 1227 (53) 636 (97)

ค่าเฉลี่ย (SD) 1441 (757) 862 (838)

เอน=26.

รูปที่ 1 แสดงความเข้มข้นเฉลี่ยในพลาสมาของ atazanavir ในสภาวะคงตัวหลังจาก atazanavir 400 มก. วันละครั้ง 
(เป็นแคปซูล 200 มก. สองเม็ด) พร้อมอาหารมื้อเบา และหลัง atazanavir 300 มก. (เป็นแคปซูล 150 มก. สอง
แคปซูล) ด้วย ritonavir 100 มก. วันละครั้งด้วย อาหารมื้อเบาในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อเอชไอวี

รูปที่ 1:
และ 300 มก. ร่วมกับ Ritonavir (n=10) สําหรับผูป้่วยผู้ใหญท่ี่ติดเชื้อ HIV

ค่าเฉลี่ย (SD) ความเข้มข้นของพลาสมาในสภาวะคงตัวของ Atazanavir 400 มก. (n=13)

การดูดซึม
Atazanavir ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วด้วย Tmaxประมาณ 2.5 ชม. Atazanavir แสดงให้เห็นถึงเภสัชจลนศาสตรแ์บบไม่
เชิงเส้นด้วยการเพิ่มขึ้นของ AUC และ C ตามสัดส่วนของขนาดยาmaxค่าในช่วงขนาดยา 200–800 มก. วันละครั้ง 
สภาวะคงตัวเกิดขึ้นได้ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 โดยมีการสะสมประมาณ 2.3 เท่า

ผลอาหาร
Atazanavir: การบริหาร atazanavir กับอาหารช่วยเพิ่มการดูดซึมและลดความแปรปรวนทางเภสัชจลนศาสตร์
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การกระจาย
Atazanavir จับ 86% กับโปรตีนในซีรัมของมนุษยแ์ละการจับโปรตีนไม่ขึ้นกับความเข้มข้น Atazanavir จับได้ทั้ง 
alpha-1-acid glycoprotein (AAG) และ albumin ในระดับทีใ่กลเ้คียงกัน (89% และ 86% ตามลําดับ)

เมแทบอลิซึม
Atazanavir ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในมนุษย์ วิถีการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพที่สําคัญของ atazanavir ในมนุษย์
ประกอบด้วย monooxygenation และ dioxygenation วิถกีารเปลี่ยนรูปทางชีวภาพเล็กน้อยอื่นๆ สําหรับอะตาซานา
เวียร์หรือสารเมตาโบไลต์ของอาตาซานาเวียร์ประกอบด้วยกลูโคโรนิเดชนั, เอ็น-ดีอัลคิเลชัน, ไฮโดรไลซิส และออกซิเจนด้วยดี
ไฮโดรจเีนชัน มกีารระบุลักษณะ metabolites เล็กน้อยของ atazanavir ในพลาสมาสองแบบ เมตาโบไลต์ไมไ่ด้แสดงให้
เห็นในหลอดทดลองกิจกรรมต้านไวรัสในหลอดทดลองการศึกษาโดยใช้ไมโครโซมในตับของมนุษยแ์นะนําว่า atazanavir 
ถูกเผาผลาญโดย CYP3A

การกําจัด
หลังจากไดร้ับยา 400 มก. ครั้งเดียว14C-atazanavir, 79% และ 13% ของกัมมันตภาพรังสีทั้งหมดถูกกู้คืนใน
อุจจาระและปัสสาวะตามลําดับ ยาที่ไมเ่ปลี่ยนแปลงคิดเป็นประมาณ 20% และ 7% ของขนาดยาในอุจจาระและปัสสาวะ
ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิตทีก่ําจัดของ atazanavir ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (n = 214) และผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีต่ิดเชื้อ 
HIV (n = 13) อยู่ทีป่ระมาณ 7 ชั่วโมงทีส่ภาวะคงตัวหลังจากได้รับยา 400 มก. ต่อวันพร้อมกับอาหารมื้อเบา

ในการศึกษา 5 คนที่ได้รับยา 600 มก14C-ritonavir oral solution 11.3 ± 2.8% ของขนาดยาถูกขับออกทาง
ปัสสาวะ 3.5 ± 1.8% ของขนาดยาทีข่ับออกมาเป็นยาหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลง ในการศึกษานั้น 86.4 ± 2.9% ของ
ขนาดยาถูกขับออกทางอุจจาระด้วยขนาดยา 33.8 ± 10.8% ทีข่ับออกมาเป็นยาหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อใหย้าหลาย
ครั้ง การสะสมริโทนาเวียร์จะน้อยกว่าที่คาดการณไ์ว้จากการใช้ยาครั้งเดียว ซึ่งอาจเนื่องมาจากเวลาและการกวาดล้าง
ที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับขนาดยา

ผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
รโิทนาเวียร:์ช่วง QTcF ได้รับการประเมินในการศึกษาแบบครอสโอเวอรแ์บบควบคุมแบบสุ่ม ยาหลอกและแบบแอค
ทีฟ (moxifloxacin 400 มก. วันละครั้ง) ในผู้ใหญท่ี่มีสุขภาพดี 45 คน โดยวัด 10 ครั้งใน 12 ชั่วโมงในวันที่ 3 ค่า
เฉลี่ยสูงสุด (95% ของความเชื่อมั่นบน) ตรงกัน ความแตกต่างของ QTcF จากยาหลอกหลังการแก้ไขพื้นฐานคือ 
5.5 (7.6) มิลลิวินาที (มิลลิวินาที) สําหรับ 400 มก. วันละสองครั้ง Ritonavir 400 มก. วันละสองครั้งส่งผลให้ไดร้ับ 
ritonavir วันที่ 3 ซึ่งสูงกว่าที่สังเกตด้วย ritonavir 600 มก. วันละสองครั้งในสภาวะคงตัวประมาณ 1.5 เท่า

การยืดช่วง PR ถูกบันทึกไว้ในอาสาสมัครทีไ่ดร้ับ ritonavir ในการศึกษาเดียวกันในวันที่ 3 ค่าเฉลี่ยสูงสุด (ช่วงความ
เชื่อมั่น 95%) แตกต่างจากยาหลอกในช่วง PR หลังการแก้ไขพื้นฐานคือ 22 (25) มิลลวิินาทีสําหรับ ritonavir 400 
มก. วันละสองครั้ง[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

ประชากรพิเศษ

กุมารศาสตร์
ไม่ควรให้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets แก่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV-1 ที่มีอายุตํ่ากว่า 6 ปแีละมีนํ้าหนัก
น้อยกว่า 35 กก.

การตั้งครรภ์
Atazanavir และ Ritonavir: ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์จากหญิงตั้งครรภ์ทีต่ิดเชื้อ HIV ทีไ่ด้รับแคปซูล 
atazanavir กับ ritonavir แสดงไว้ในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10: เภสัชจลนศาสตรใ์นสภาวะคงทีข่อง Atazanavir กับ ritonavir ในการตั้งครรภท์ี่ติดเชื้อ HIV
ผู้หญิงในรัฐเฟด

Atazanavir 300 มก. พร้อมริโทนาเวียร์ 100 มก.

พารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์ ไตรมาสที่ 2
(n=5เอ)

ไตรมาสที่ 3
(n=20)

หลังคลอดข

(n=34)

คmaxng/mL 3078.85 3291.46 5721.21

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (CV%) (50) (48) (31)
AUC ng·h/mL 27657.1 34251.5 61990.4

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (CV%) (43) (43) (32)
คนาทีng/mLค 538.70 668.48 1462.59

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (CV%) (46) (50) (45)
เอข้อมูลทีม่ีอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 มจีํากัด
ขความเข้มข้นสูงสุดของ Atazanavir และ AUCs พบว่าสูงขึ้นประมาณ 28 ถึง 43% ในระหว่าง

ระยะเวลาหลังคลอด (4 ถึง 12 สัปดาห์) มากกว่าทีเ่คยสังเกตในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ความเข้มข้นของรางนํ้าใน
พลาสมา Atazanavir สูงขึ้นประมาณ 2.2 เท่าในช่วงหลังคลอดเมื่อเทียบกับทีส่ังเกตได้ในอดีตในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ทีไ่ม่ได้
ตั้งครรภ์

คคนาทีคือความเข้มข้น 24 ชั่วโมงหลังการให้ยา

การด้อยค่าของไต

ในคนที่มีสุขภาพดี การกําจัด atazanavir ทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงของไตอยู่ที่ประมาณ 7% ของขนาดยาที่ให้ Atazanavir 
ได้รับการศึกษาในผู้ใหญ่ทีม่คีวามบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง (n=20) รวมทั้งผู้ที่ได้รับการฟอกไตด้วยปริมาณ 400 
มก. วันละครั้งหลายครั้ง ค่าเฉลี่ย atazanavir Cmaxลดลง 9% AUC สูงขึ้น 19% และCนาทีในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่อง
ทางไตอย่างรุนแรงซึ่งไมไ่ด้รับการฟอกไต (n = 10) สูงขึ้น 96% มากกว่าในกลุ่มอายุนํ้าหนักและเพศทีม่ีการทํางานของ
ไตตามปกติ ในการฟอกไต 4 ชั่วโมง 2.1% ของขนาดยาทีถู่กให้ถูกเอาออก เมื่อให้ atazanavir ก่อนหรือหลังการฟอก
ไต (n=10) วิธีทางเรขาคณิตสําหรับ Cmax, AUC และ Cนาทีลดลงประมาณ 25% ถึง 43% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีการ
ทํางานของไตตามปกติ กลไกการลดลงนี้ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่แนะนําให้ใช้ Atazanavir กับผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.3)].

การด้อยค่าของตับ

ไม่ไดม้ีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ atazanavir ร่วมกับ ritonavir ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับ ดังนั้น
จึงไม่แนะนําให้ใช้ atazanavir ร่วมกับ ritonavir ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับใด[ดูการใหย้าและการ
บริหาร (2.4)]

ข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างยา

Atazanavir
Atazanavir เป็นตัวยับยั้ง CYP3A ที่ขึ้นกับการเผาผลาญโดยมีKไมเ่สียหายค่า 0.05 ถึง 0.06 นาที-1และ Kผม

ค่า 0.84 ถึง 1.0 µM Atazanavir ยังเป็นตัวยับยั้งโดยตรงสําหรับ UGT1A1 (Kผม=1.9 ไมโครโมลาร์) และ CYP2C8 (Kผม=2.1 
ไมโครโมลาร)์

Atazanavir ได้รับการแสดงในร่างกายไมก่ระตุ้นการเผาผลาญของตัวเอง และไม่เพิ่มการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
ของยาบางชนิดทีเ่ผาผลาญโดย CYP3A ในการศึกษาหลายขนาด atazanavir ลดลง
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อัตราส่วนปัสสาวะภายใน 6β-OH คอร์ติซอลกับคอร์ติซอลเมื่อเทียบกับการตรวจวัดพื้นฐาน ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่เกิดการผลิต 
CYP3A

อะตาซานาเวียรแ์ละซับสเตรตของ CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2 หรือ CYP2E1 
ไม่คาดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ที่มนีัยสําคัญทางคลินิก ไม่คาดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกระหว่าง atazanavir 
เมื่อให้ยา ritonavir และสารตั้งต้นของ CYP2C8 ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา ritonavir ฉบับสมบูรณ์สําหรับข้อมูลเกี่ยว
กับปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นกับ ritonavir

ตามโปรไฟลก์ารเผาผลาญที่ทราบ ไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีนัยสําคัญทางคลินิกระหว่าง atazanavir และ 
dapsone, trimethoprim/sulfamethoxazole, azithromycin หรือ erythromycin Atazanavir ไม่มปีฏิกิริยากับ
พื้นผิวของ CYP2D6 (เช่น nortriptyline, desipramine, metoprolol)

การศึกษาปฏิสัมพันธร์ะหว่างยาได้ดําเนินการกับ atazanavir และยาอื่น ๆ ที่น่าจะใหย้าร่วมกัน และยาบางชนิดที่มักใช้
เป็นเครื่องตรวจสอบปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ ผลของการใช้ยา atazanavir ร่วมกับ AUC, Cmaxและ Cนาทีสรุปไว้
ในตารางที่ 11 และ 12 ทั้ง didanosine EC และ diltiazem ไม่มีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการได้รับ atazanavir (ดู
ตารางที่ 12 สําหรับผลของ atazanavir ต่อ didanosine EC หรือการรับสัมผัส diltiazem) Atazanavir ไม่มผีลอ
ย่างมีนัยสําคัญต่อการได้รับ didanosine (เมื่อใช้เป็นยาเม็ดบัฟเฟอร)์, stavudine หรือ fluconazole สําหรับข้อมูล
เกี่ยวกับคําแนะนําทางคลินิก โปรดดทูีป่ฏิกิริยาระหว่างยา (7).

ตารางที่ 11: ปฏิกิริยาระหว่างยา: พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ Atazanavir ต่อหน้า
ยาร่วมเอ

อัตราส่วน (ช่วงความเชื่อมั่น 90%) ของ
Atazanavir เภสัชจลนศาสตร์

พารามิเตอร์ที่มี/ไม่มี
ยาร่วม;

ไม่มีผล = 1.00
ร่วมมือ

ยา
ปริมาณ / ตาราง

ร่วมมือ
ยา

atazanavir
ปริมาณ / ตาราง คmax AUC คนาที

Atenolol 50 มก. QD, d 7-11 
(n=19) และ d 19−23

400 มก. QD, d 1-11 (n=19) 1.00
(0.89, 1.12)

0.93
(0.85, 1.01)

0.74
(0.65, 0.86)

โบเซพรีเวียร์ TID 800 มก.
วันที่ 1-6, 25-31

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์
100 มก. QD,

ง 10-31

อาตาซานาเวียร์:

0.75
(0.64-0.88)

อาตาซานาเวียร์:

0.65
(0.55-0.78)

อาตาซานาเวียร์:

0.51
(0.44-0.61)

คลาริโทรมัยซิน 500 มก. BID, d 7-10 
(n=29) และ d 18−21

400 มก. QD, d 1-10 (n=29) 1.06
(0.93, 1.20)

1.28
(1.16, 1.43)

1.91
(1.66, 2.21)

ไดดาโนซีน (ddI)
(เม็ดบัฟเฟอร์)
บวกสตาวูดีน
(d4T)ข

ddI: 200 มก. x 1 โดส, 
d4T: 40 มก. x 1 โดส

(n=31)

400 มก. x 1 โดส
พร้อมกันกับ ddI

และ d4T (n=31)

0.11
(0.06, 0.18)

0.13
(0.08, 0.21)

0.16
(0.10, 0.27)

ddI: 200 มก. x 1 โดส, 
d4T: 40 มก. x 1 โดส

(n=32)

400 มก. x 1 โดส 1 ชั่วโมงหลัง
ddI + d4T (n=32)

1.12
(0.67, 1.18)

1.03
(0.64, 1.67)

1.03
(0.61, 1.73)

ddI (เคลือบลําไส้
[EC] แคปซูล)ค

400 มก. 8 (ให้อาหาร) 

(n=34) 400 มก. ต่อวัน 19

(เลี้ยง) (n=31)

400 มก. QD, d 2−8 (n=34) 
300 มก./รโิทนาเวียร์ 100 มก.

QD, d 9−19 (n=31)

1.03
(0.93, 1.14)

1.04

0.99
(0.91, 1.08)

1.00

0.98
(0.89, 1.08)

0.87
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(1.01, 1.07) (0.96, 1.03) (0.82, 0.92)
ดิลไทอาเซม 180 มก. QD, d 7-11 

(n=30) และ d 19−23
400 มก. QD, d 1-11 (n=30) 1.04

(0.96, 1.11)
1.00

(0.95, 1.05)
0.98

(0.90, 1.07)
efavirenz 600 มก. QD, d 7−20

(n=27)
400 มก. QD, d 1−20 (n=27) 0.41

(0.33, 0.51)
0.26

(0.22, 0.32)
0.07

(0.05, 0.10)
600 มก. QD, d 7−20

(n=13)
400 มก. QD, d 1−6 (n=23) 
จากนั้น 300 มก./ริโทนาเวียร์ 100

mg QD, 2 ชั่วโมงก่อน 
efavirenz, d 7−20 (n=13)

1.14
(0.83, 1.58)

1.39
(1.02, 1.88)

1.48
(1.24, 1.76)

600 มก. QD, d 11–24
(น.) (n=14)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์
100 มก. QD, วันที่ 1–10 (น.)

(n=22) จากนั้น QD 400 มก
./ริโทนาเวียร์ 100 มก. QD

ง 11–24 (น.),
(พร้อมกับ
ฟาวเิรนซ์) (n=14)

1.17
(1.08, 1.27)

1.00
(0.91, 1.10)

0.58
(0.49, 0.69)

ฟาโมทิดนี 40 มก. BID, d 7-12
(n=15)

400 มก. QD, d 1−6 (n=45),
ง 7-12 (พร้อมกัน
การบริหาร) (n=15)

0.53
(0.34, 0.82)

0.59
(0.40, 0.87)

0.58
(0.37, 0.89)

40 มก. BID, d 7-12
(n=14)

400 มก. QD (pm), d 1−6 (n=14), 

d 7-12 (10 ชั่วโมงหลังจากนั้น,

2 ชั่วโมงก่อนฟาโมทิดีน)
(n=14)

1.08
(0.82, 1.41)

0.95
(0.74, 1.21)

0.79
(0.60, 1.04)

40 มก. BID, ง 11−20
(n=14)d

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์ 
100 มก. QD, d 1-10 
(n=46), d 11-20d(การ
บริหารพร้อมกัน) (n=14)

0.86
(0.79, 0.94)

0.82
(0.75, 0.89)

0.72
(0.64, 0.81)

20 มก. BID, ง 11−17
(n=18)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์ 100 
มก. QD/เทโนโฟเวียร์ 300 มก. 
QD, d 1-10 (am) (n=39),

วันที่ 11-17 (น.)
(พร้อมกัน

การบริหารด้วย am
ฟาโมทิดีน) (n=18)อี,f

0.91
(0.84, 0.99)

0.90
(0.82, 0.98)

0.81
(0.69, 0.94)

40 มก. QD (หลังเที่ยง),

ง 18-24 (n=20)
300 มก. QD/ริโทนาเวียร์ 100 
มก. QD/เทโนโฟเวียร์ 300 มก. 
QD, d 1-10 (น.) (n=39), ง 
18-24 (น.) (12 ชม. หลังเที่ยง
ฟาโมทิดีน) (n=20)ฉ

0.89
(0.81, 0.97)

0.88
(0.80, 0.96)

0.77
(0.63, 0.93)

40 มก. BID, ง 18−24
(n=18)

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/tenofovir 300 mg 
QD, d 1-10 (am) (n=39), d 
18-24 (am) (10 ชั่วโมงหลัง)

pm famotidine และ 2 
ชั่วโมงก่อน am famotidine)

0.74
(0.66, 0.84)

0.79
(0.70, 0.88)

0.72
(0.63, 0.83)
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(n=18)ฉ

40 มก. BID, ง 11−20
(n=15)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, d 1-10 (am) 
(n=46), จากนั้น 400 มก. 

QD/ริโทนาเวียร์ 100 มก. QD,
ง 11-20 (น) (n=15)

1.02
(0.87, 1.18)

1.03
(0.86, 1.22)

0.86
(0.68, 1.08)

ฟลูโคนาโซล 200 มก. QD, d 11−20
(n=29)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์
100 มก. QD, d 1-10 

(n=19), d 11-20 (n=29)

1.03
(0.95, 1.11)

1.04
(0.95, 1.13)

0.98
(0.85, 1.13)

คีโตโคนาโซล 200 มก. QD, d 7−13
(n=14)

400 มก. QD, d 1-13 (n=14) 0.99
(0.77, 1.28)

1.10
(0.89, 1.37)

1.03
(0.53, 2.01)

เนวิราพีนกรัม ชั่วโมง 200 มก. BID, d 1–23
(n=23)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์ 100 
มก. QD, d 4–13 จากนั้น 400 
มก. QD/ริโทนาเวียร์ 100 มก.

QD, วันที่ 14–23 (n=23)ผม

0.72
(0.60, 0.86)

1.02
(0.85, 1.24)

0.58
(0.48, 0.71)

0.81
(0.65, 1.02)

0.28
(0.20, 0.40)

0.41
(0.27, 0.60)

โอเมพราโซล 40 มก. QD, d 7-12
(n=16)เจ

400 มก. QD, d 1−6 (n=48),
ง 7-12 (n=16)

0.04
(0.04, 0.05)

0.06
(0.05, 0.07)

0.05
(0.03, 0.07)

40 มก. QD, d 11−20
(n=15)เจ

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์
100 มก. QD, d 1−20 (n=15)

0.28
(0.24, 0.32)

0.24
(0.21, 0.27)

0.22
(0.19, 0.26)

20 มก. QD, d 17−23
(น) (n=13)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์
100 มก. QD, d 7-16 (pm)

(n=27), ง 17−23 (น.)
(n=13)k,l

0.61
(0.46, 0.81)

0.58
(0.44, 0.75)

0.54
(0.41, 0.71)

20 มก. QD, d 17−23
(น) (n=14)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์
100 มก. QD, d 7-16 (น.)

(n=27) จากนั้น QD 400 มก
./ริโทนาเวียร์ 100 มก. QD
ง 17−23 (น) (n=14)ม.น

0.69
(0.58, 0.83)

0.70
(0.57, 0.86)

0.69
(0.54, 0.88)

พิทาวาสแตติน QD . 4 มก
เป็นเวลา 5 วัน

300 มก. QD
เป็นเวลา 5 วัน

1.13
(0.96, 1.32)

1.06
(0.90, 1.26)

NA

ไรฟาบูติน 150 มก. QD, d 15−28
(n=7)

400 มก. QD, d 1−28 (n=7) 1.34
(1.14, 1.59)

1.15
(0.98, 1.34)

1.13
(0.68, 1.87)

ไรแฟมปิน 600 มก. QD, d 17−26
(n=16)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์
100 มก. QD, d 7-16 

(n=48), d 17−26 (n=16)

0.47
(0.41, 0.53)

0.28
(0.25, 0.32)

0.02
(0.02, 0.03)

ริโทนาเวียร์o 100 มก. QD, d 11−20
(n=28)

300 มก. QD, d 1−20 (n=28) 1.86
(1.69, 2.05)

3.38
(3.13, 3.63)

11.89
(10.23,
13.82)

เทลาพรีเวียร์ 750 มก. q8 ชม.

เป็นเวลา 10 วัน

(n=7)

300 มก. QD/ริโทนาเวียร์
100 มก. QD เป็นเวลา 20 วัน

(n=7)

0.85
(0.73, 0.98)

1.17
(0.97, 1.43)

1.85
(1.40, 2.44)

เทโนโฟเวียร์พี 300 มก. QD, d 9-16
(n=34)

400 มก. QD, d 2-16 (n=34) 0.79
(0.73, 0.86)

0.75
(0.70, 0.81)

0.60
(0.52, 0.68)

300 มก. QD, d 15−42 300 มก./รโิทนาเวียร์ 100 มก. 0.72q 0.75q 0.77q
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(n=10) QD, d 1−42 (n=10) (0.50, 1.05) (0.58, 0.97) (0.54, 1.10)
โวริโคนาโซล

(วิชาทีม่ี at
อย่างน้อยหนึ่ง

การทํางาน
CYP2C19 อัลลีล)

เสนอราคา 200 มก.

ง 2-3, 22-30;
400 มก. BID, d 1, 21

(n=20)

300 มก./ริโทนาเวียร์
100 มก. QD, d 11-30

(n=20)

0.87
(0.80, 0.96)

0.88
(0.82, 0.95)

0.80
(0.72, 0.90)

เสนอราคา 50 มก.

ง 2-3, 22-30;
100 มก. BID, d 1, 21

(n=8)

300 มก./ริโทนาเวียร์
100 มก. QD, d 11-30

(n=8)

0.81
(0.66, 1.00)

0.80
(0.65, 0.97)

0.69
(0.54, 0.87)โวริโคนาโซล

(วิชาทีไ่ม่มี
การทํางาน
CYP2C19 อัลลีล)
เอข้อมูลทีใ่ห้ไว้อยูภ่ายใต้เงื่อนไขการป้อน เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอื่น
ขยาทั้งหมดไดร้ับภายใต้สภาวะที่อดอาหาร
ค400 มก. ddI EC และอะตาซานาเวียร์ถูกบริหารให้ร่วมกับอาหารในวันที่ 8 และ 19
datazanavir 300 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 มก. วันละครั้ง ร่วมกับ famotidine 40 มก. วันละสองครั้ง

atazanavir เรขาคณิตหมายถึงCmaxทีค่ล้ายคลึงกันและ AUC และ Cนาทคี่าที่สูงกว่า 1.79 และ 4.46 เท่าเมื่อเทียบกับ 
atazanavir 400 มก. วันละครั้งเพียงอย่างเดียว

อีผลลัพธ์ทีค่ล้ายคลึงกันถูกบันทึกไว้เมื่อให้ยา famotidine 20 มก. BID 2 ชั่วโมงหลังจากนั้นและ 10 ชั่วโมงก่อน
atazanavir 300 มก. และ ritonavir 100 มก. บวก tenofovir 300 มก.

ฉให้ Atazanavir/ritonavir/tenofovir หลังอาหารมื้อเบา
gการศึกษาได้ดําเนินการในบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี
ชม.เมื่อเทียบกับข้อมูลประวัติ atazanavir 400 มก. ที่ไม่มียาเนวริาพีน (n=13) อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต (90%

ช่วงความเชื่อมั่น) สําหรับ Cmax, AUC และ Cนาทเีท่ากับ 1.42 (0.98, 2.05), 1.64 (1.11, 2.42) และ 1.25 (0.66, 2.36) ตามลําดับ 
สําหรับ atazanavir/ritonavir 300/100 มก.; และ 2.02 (1.42, 2.87), 2.28 (1.54, 3.38) และ 1.80 (0.94, 3.45) ตามลําดับ 
สําหรับ atazanavir/ritonavir 400/100 มก.

ผมการออกแบบกลุ่มคู่ขนาน n=23 สําหรับ atazanavir/ritonavir บวก nevirapine, n=22 สําหรับ atazanavir 300 มก./ritonavir 100 มก.
โดยปราศจากเนวริาพีน อาสาสมัครได้รับการรักษาด้วยเนวริาพนีก่อนเข้าศึกษา

เจOmeprazole 40 มก. ถูกบริหารในขณะท้องว่าง 2 ชั่วโมงก่อน atazanavir
kOmeprazole 20 มก. ถูกให้ 30 นาทีก่อนอาหารมื้อเบาในตอนเช้าและ atazanavir 300 มก. บวก

ritonavir 100 มก. ในตอนเย็นหลังอาหารมื้อเบา แยกจากโอเมพราโซล 12 ชั่วโมง
latazanavir 300 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 มก. วันละครั้ง แยกจากกันเป็นเวลา 12 ชั่วโมงจาก omeprazole 20 มก. ต่อวัน

การเพิ่มขึ้นของ atazanavir ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต AUC (10%) และ Cนาที(2.4 เท่า) โดยลดลงใน Cmax(29%) เทียบกับ 
atazanavir 400 มก. วันละครั้งในกรณีทีไ่ม่มี omeprazole (วันทีศ่ึกษา 1-6)

มOmeprazole 20 มก. ให้ 30 นาทีก่อนอาหารมื้อเบาในตอนเช้าและ atazanavir 400 มก. บวก
ริโทนาเวียร์ 100 มก. วันละครั้ง หลังอาหารมื้อเบา 1 ชั่วโมงหลังโอเมพราโซล ผลต่อความเข้มข้นของ atazanavir มีความ
คล้ายคลึงกันเมื่อแยก atazanavir 400 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 มก. จาก omeprazole 20 มก. ในเวลา 12 ชั่วโมง

นatazanavir 400 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 มก. วันละครั้งร่วมกับ omeprazole 20 มก. วันละครั้งส่งผลให้
การเพิ่มขึ้นของ atazanavir ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต AUC (32%) และ Cนาที(3.3 เท่า) โดยลดลงใน Cmax(26%) เทียบกับ 
atazanavir 400 มก. วันละครั้งในกรณีทีไ่ม่มี omeprazole (วันทีศ่ึกษา 1-6)

oเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังของ atazanavir 400 มก. QD การให้ atazanavir/ritonavir 300/100 มก. QD
เพิ่มค่าเฉลี่ยเรขาคณิต atazanavir ของ Cmax, AUC และ Cนาทีเพิ่มขึ้น 18%, 103% และ 671% ตามลําดับ

พีสังเกตว่า ผลลัพธ์ทีค่ล้ายคลึงกันถูกพบในการศึกษาทีแ่ยกยา tenofovir และ atazanavir
ภายใน 12 ชั่วโมง

qอัตราส่วนของ atazanavir ร่วมกับ ritonavir บวก tenofovir ต่อ atazanavir บวก ritonavir Atazanavir 300 มก. ร่วมกับ ritonavir 100
มก. ส่งผลให้ได้รับ atazanavir สูงกว่า atazanavir 400 มก. (ดูเชิงอรรถ o) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของพารามิเตอร์ทางเภสัช
จลนศาสตร์ของ atazanavir เมื่อใหร้่วมกับ ritonavir และ tenofovir คือ: Cmax= 3190
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ng/mL, AUC = 34459 ng•h/mL และ Cนาที= 491 นาโนกรัม/มล. การศึกษาได้ดําเนินการในบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี NA = 
ไม่พร้อมใช้งาน

ตารางที่ 12: ปฏิกิริยาระหว่างยา: พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์สําหรับยาร่วมใน
การปรากฏตัวของ atazanavirเอ

อัตราส่วน (ช่วงความเชื่อมั่น 90%) ของยา
ร่วมทางเภสัชจลนศาสตร์

พารามิเตอร์ที่มี/ไม่มี atazanavir;
ไม่มีผล = 1.00

ร่วมมือ
ยา

ปริมาณ / ตาราง
ร่วมมือ

ยา
atazanavir

ปริมาณ / ตาราง คmax AUC คนาที

อะซิตามิโนเฟน 1 กรัม BID, d 1−20
(n=10)

300 มก.
QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, ง 11−20

(n=10)

0.87
(0.77, 0.99)

0.97
(0.91, 1.03)

1.26
(1.08, 1.46)

atenolol 50 มก. QD, d 7-11 
(n=19) และ d 19−23

400 มก. QD,
ง 1-11 (n=19)

1.34
(1.26, 1.42)

1.25
(1.16, 1.34)

1.02
(0.88, 1.19)

โบเซพรีเวียร์ TID 800 มก.
วันที่ 1-6, 25-31

300 มก. QD/
ริโทนาเวียร์ 100 มก.

QD, d 10-31

0.93
(0.80, 1.08)

0.95
(0.87, 1.05)

0.82
(0.68, 0.98)

คลาริโทรมัยซิน 500 มก. BID, d 7-10 
(n=21) และ d 18-21

400 มก. QD,
ง 1-10 (n=21)

1.50
(1.32, 1.71)

โอ้-
คลาริโทรมัยซิน:

0.28
(0.24, 0.33)

1.94
(1.75, 2.16)

โอ้-
คลารโิทรมัยซิน:

0.30
(0.26, 0.34)

2.60
(2.35, 2.88)

โอ้-
คลาริโทรมัยซิน

:
0.38

(0.34, 0.42)

ไดดาโนซีน (ddI)
(เม็ดบัฟเฟอร์)
บวกสตาวูดีน
(d4T)ข

ddI: 200 มก. x 1 โดส, 
d4T: 40 มก. x 1 โดส

(n=31)

400 มก. x 1 โดส
พร้อมกับ

ddI และ d4T
(n=31)

ddI: 0.92
(0.84, 1.02)
d4T: 1.08

(0.96, 1.22)

ddI: 0.98
(0.92, 1.05)
d4T: 1.00

(0.97, 1.03)

NA

d4T: 1.04
(0.94, 1.16)

ddI (ลําไส้-
เคลือบ [EC]
แคปซูล)ค

400 มก. 1 (อดอาหาร)
ง 8 (เลี้ยง) (n=34)

400 มก. QD,
ง 2−8 (n=34)

0.64
(0.55, 0.74)

0.66
(0.60, 0.74)

1.13
(0.91, 1.41)

400 มก. 1 (อดอาหาร)
ง 19 (เลี้ยง) (n=31)

300 มก.
QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, ง 9−19

(n=31)

0.62
(0.52, 0.74)

0.66
(0.59, 0.73)

1.25
(0.92, 1.69)

ดิลไทอาเซม 180 มก. QD, d 7-11 
(n=28) และ d 19−23

400 มก. QD,
ง 1-11 (n=28)

1.98
(1.78, 2.19)
desacetyl-
ดิลไทอาเซม:

2.25
(2.09, 2.16)
desacetyl-
ดิลไทอาเซม:

2.42
(2.14, 2.73)
desacetyl-
ดิลไทอาเซม:
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2.72
(2.44, 3.03)

2.65
(2.45, 2.87)

2.21
(2.02, 2.42)

เอทินลิ เอสตราไดออล &
norethindroned

Norethindrone (0.5 .)
มก. + เอทินลิ

เอสตราไดออล 0.035 มก.)

QD, d 1−29 (n=19)

400 มก. QD,
ง 16−29 (n=19)

ethinyl
เอสตราไดออล:

1.15
(0.99, 1.32)

นอร์ทินโดรน:
1.67

(1.42, 1.96)

ethinyl
เอสตราไดออล:

1.48
(1.31, 1.68)

นอร์ทินโดรน:
2.10

(1.68, 2.62)

ethinyl
เอสตราไดออล:

1.91
(1.57, 2.33)

นอร์ทินโดรน:
3.62

(2.57, 5.09)

เอทินลิ เอสตราไดออล &
norgestimateอี

Norgestimate (0.180 .)
มก.) + เอทินิล

เอสตราไดออล (0.035 มก.)

QD, วันที่ 1–28 (n=18),
แล้ว Norgestimate

(0.180 มก.) + เอทินิล เอส
ตราไดออล (0.025 มก.)
QD, d 29–42ฉ(n=14)

300 มก.
QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, d 29–42

(n=14)

ethinyl
เอสตราไดออล:

0.84
(0.74, 0.95)
17-deacetyl

นอร์เกซิเมท:g
1.68

(1.51, 1.88)

ethinyl
เอสตราไดออล:

0.81
(0.75, 0.87)
17-deacetyl

นอร์เกซิเมท:g
1.85

(1.67, 2.05)

ethinyl
เอสตราไดออล:

0.63
(0.55, 0.71)
17-deacetyl

นอร์เกซิเมท:g
2.02

(1.77, 2.31)

ฟลูโคนาโซล 200 มก. QD, d 1-10 
(n=11) และ 200 มก. 

QD, d 11−20 (n=29)

300 มก.
QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, ง 11−20

(n=29)

1.05
(0.99, 1.10)

1.08
(1.02, 1.15)

1.07
(1.00, 1.15)

เมธาโดน การบํารุงรักษาที่มั่นคง
ปริมาณ d 1-15 (n=16)

400 มก. QD,
ง 2-15 (n=16)

(ร)-
เมธาโดนชม.

0.91
(0.84, 1.0)
ทั้งหมด: 0.85

(0.78, 0.93)

(ร)-
เมธาโดนชม.

1.03
(0.95, 1.10)
ทั้งหมด: 0.94

(0.87, 1.02)

(ร)-
เมธาโดนชม.

1.11
(1.02, 1.20)
ทั้งหมด: 1.02

(0.93, 1.12)

เนวิราพีนฉัน j 200 มก. BID, d 1–23
(n=23)

300 มก.
QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, d 4–13,

แล้ว 400 มก.
QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, d 14–23

(n=23)

1.17
(1.09, 1.25)

1.21
(1.11, 1.32)

1.25
(1.17, 1.34)

1.26
(1.17, 1.36)

1.32
(1.22, 1.43)

1.35
(1.25, 1.47)

โอเมพราโซลk 40 มก. ครั้งเดียว d 
7 และ d 20 (n=16)

400 มก. QD,
ง 1-12 (n=16)

1.24
(1.04, 1.47)

1.45
(1.20, 1.76)

NA

ไรฟาบูติน 300 มก. QD, d 1-10
จากนั้น 150 มก. QD

ง 11-20 (n=3)

600 มก. QD,l
ง 11-20 (n=3)

1.18
(0.94, 1.48)

25-O-
desacetyl-

ไรฟาบูติน: 8.20
(5.90, 11.40)

2.10
(1.57, 2.79)

25-O-
desacetyl-

ไรฟาบูติน: 22.01
(15.97, 30.34)

3.43
(1.98, 5.96)

25-O-
desacetyl-

ไรฟาบูติน: 75.6
(30.1, 190.0)

150 มก. สองครั้ง

รายสัปดาห์ ง 1-15 (n=7)
300 มก.

QD/ริโทนาเวียร์ 100
2.49ม

(2.03, 3.06)
1.48ม

(1.19, 1.84)
1.40ม

(1.05, 1.87)
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มก. QD, d 1−17
(n=7)

25-O-
desacetyl-

ไรฟาบูติน: 7.77
(6.13, 9.83)

25-O-
desacetyl-

ไรฟาบูติน: 10.90
(8.14, 14.61)

25-O-
desacetyl-
ไรฟาบูติน:

11.45
(8.15, 16.10)

พิทาวาสแตติน QD . 4 มก
เป็นเวลา 5 วัน

300 มก. QD
เป็นเวลา 5 วัน

1.60
(1.39, 1.85)

1.31
(1.23, 1.39)

NA

rosiglitazoneน 4 มก. ครั้งเดียว d
1, 7, 17 (n=14)

400 มก. QD, d 2–
7 จากนั้น 300 มก.

QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, d 8–17

(n=14)

1.08
(1.03, 1.13)

0.97
(0.91, 1.04)

1.35
(1.26, 1.44)

0.83
(0.77, 0.89)

NA

NA

โรสวุาสแตติน 10 มก.
ครั้งเดียว

300 มก. QD/
ริโทนาเวียร์ 100 มก.

QD เป็นเวลา 7 วัน

↑7-เท่าo ↑3 เท่าo NA

ยาซาควินาเวียรพ์ี(อ่อน

เจลาตินแคปซูล)
1200 มก. QD, d 1−13

(n=7)
400 มก. QD,
ง 7-13 (n=7)

4.39
(3.24, 5.95)

5.49
(4.04, 7.47)

6.86
(5.29, 8.91)

เทลาพรีเวียร์ 750 มก. q8 ชม.

เป็นเวลา 10 วัน

(n=14)

300 มก. QD/
ริโทนาเวียร์ 100 มก.
QD 20 วัน

(n=14)

0.79
(0.74, 0.84)

0.80
(0.76, 0.85)

0.85
(0.75, 0.98)

เทโนโฟเวียร์q 300 มก. QD, d 9-16 
(n=33) และ d 24−30

(n=33)

400 มก. QD,
ง 2-16 (n=33)

1.14
(1.08, 1.20)

1.24
(1.21, 1.28)

1.22
(1.15, 1.30)

300 มก. QD, d 1−7 
(pm) (n=14) d 25−34

(น.) (n=12)

300 มก.
QD/ริโทนาเวียร์ 100
มก. QD, d 25−34

(น) (n=12)r

1.34
(1.20, 1.51)

1.37
(1.30, 1.45)

1.29
(1.21, 1.36)

โวริโคนาโซล
(วิชาทีม่ี at
อย่างน้อยหนึ่ง

การทํางาน
CYP2C19 อัลลีล

เสนอราคา 200 มก.

ง 2-3, 22-30;
เสนอราคา 400 มก.

วันที่ 1, 21 (n=20)

300 มก./ริโทนาเวียร์
100 มก. QD,

วันที่ 11-30 (n=20)

0.90
(0.78, 1.04)

0.67
(0.58, 0.78)

0.61
(0.51, 0.72)

โวริโคนาโซล
(วิชาทีไ่ม่มี
การทํางาน
CYP2C19 อัลลีล)

เสนอราคา 50 มก.

ง 2-3, 22-30;
เสนอราคา 100 มก.

วันที่ 1, 21 (n=8)

300 มก./ริโทนาเวียร์
100 มก. QD,

วันที่ 11-30 (n=8)

4.38
(3.55, 5.39)

5.61
(4.51, 6.99)

7.65
(5.71, 10.2)

ลามิวูดีน +
ซิโดวูดีน

ลามิวูดีน 150 มก. +
ไซโดวูดีน 300 มก
การเสนอราคา d 1-12 (n=19)

400 มก. QD,
ง 7-12 (n=19)

ลามวิูดีน:
1.04

(0.92, 1.16)
ซิโดวดูีน: 1.05

(0.88, 1.24)
ซิโดวูดีน

ลามิวดูีน:
1.03

(0.98, 1.08)
ซิโดวูดีน: 1.05

(0.96, 1.14)
ซิโดวูดีน

ลามิวูดีน:
1.12

(1.04, 1.21)
ไซโดวดูีน:

0.69
(0.57, 0.84)

43

รหัสอ้างอิง: 4173147



กลูโคโรไนด์:
0.95

(0.88, 1.02)

กลูโคโรไนด์:
1.00

(0.97, 1.03)

ซิโดวดูีน
กลูโคโรไนด์:

0.82
(0.62, 1.08)

เอข้อมูลทีใ่ห้ไว้อยูภ่ายใต้เงื่อนไขการป้อน เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอื่น
ขยาทั้งหมดไดร้ับภายใต้สภาวะที่อดอาหาร
ค400 มก. ddI EC และอะตาซานาเวียร์ถูกบริหารให้ร่วมกับอาหารในวันที่ 8 และ 19
dเมื่อเพิ่มขนาดยาให้เป็นปกติของ ethinyl estradiol 25 mcg ด้วย atazanavir ที่สัมพันธ์กับ ethinyl estradiol 35 mcg

หากไม่มี atazanavir อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต (ช่วงความเชื่อมั่น 90%) สําหรับ Cmax, AUC และ Cนาทีเท่ากับ 0.82 
(0.73, 0.92), 1.06 (0.95, 1.17) และ 1.35 (1.11, 1.63) ตามลําดับ

อีเมื่อให้ยา ethinyl estradiol ในปริมาณปกติต่อไป 35 mcg ด้วย atazanavir/ritonavir ที่สัมพันธ์กับ ethinyl estradiol
25 mcg โดยไม่มี atazanavir/ritonavir, อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต (ช่วงความเชื่อมั่น 90%) สําหรับ Cmax, AUC และ 
Cนาทีคือ 1.17 (1.03, 1.34), 1.13 (1.05, 1.22) และ 0.88 (0.77, 1.00) ตามลําดับ

ฉทุกวิชาอยู่ในระยะเวลานํา 28 วัน
g17-deacetyl norgestimate เป็นส่วนประกอบสําคัญของ norgestimate
ชม.(R)-เมทาโดนคือไอโซเมอร์ที่ออกฤทธิข์องเมทาโดน
ผมการศึกษาได้ดําเนินการในบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี
เจอาสาสมัครได้รับการรักษาด้วยเนวิราพนีก่อนเข้าศึกษา
kOmeprazole ถูกใช้เป็นเครื่องมือวัดการเผาผลาญสําหรับ CYP2C19 Omeprazole ได้รับ 2 ชั่วโมงหลังจาก atazanavir on

วันที่ 7; และให้เพียง 2 ชั่วโมงหลังอาหารมื้อเบาในวันที่ 20
lไม่ใช่ปริมาณการรักษาที่แนะนําของ atazanavir
มเมื่อเปรียบเทียบกับไรฟาบูติน 150 มก. QD เพียงอย่างเดียว d1-10 (n=14) รวม Rifabutin + 25-O-desacetyl-rifabutin:

AUC 2.19 (1.78, 2.69)
นRosiglitazone ใช้เป็นสารตั้งต้นของโพรบสําหรับ CYP2C8
oอัตราส่วนเฉลี่ย (มี/ไม่มยีาร่วม) ↑บ่งชีว้่าการเพิ่มขึ้นของการได้รับสารโรซูวาสแตติน
พีการรวมกันของ atazanavir และ saquinavir 1200 มก. QD ทําใหไ้ด้รับซาควินาเวียรท์ุกวันคล้ายกับ

ค่าที่ผลิตโดยขนาดยามาตรฐานของซาควินาเวียร์ที่ 1200 มก. TID อย่างไรก็ตาม Cmaxสูงกว่าขนาดยามาตรฐานของซาควินา
เวียร์ (แคปซูลเจลาตินแบบนิ่ม) ประมาณ 79% เพียงอย่างเดียวที่ 1200 มก. TID

qสังเกตว่า ผลลัพธ์ทีค่ล้ายคลึงกันถูกพบในการศึกษาทีแ่ยกยา tenofovir และ atazanavir
ภายใน 12 ชั่วโมง

rการบริหาร tenofovir และ atazanavir ถูกแยกจากกันชั่วคราว 12 ชั่วโมง NA = ไมพ่ร้อม
ใช้งาน

12.4 จุลชีววิทยา

กลไกการออกฤทธิ์
อะตาซานาเวียร:์Atazanavir (ATV) เป็นตัวยับยั้งโปรตเีอสเอซาเปปไทด์ HIV-1 (PI) สารประกอบนี้เลือกยับยั้งการ
ประมวลผลเฉพาะไวรัสของ Gag และ Gag-Pol polyproteins ของไวรัสในเซลลท์ี่ติดเชื้อ HIV-1 ดังนั้นจึงป้องกัน
การก่อตัวของ virion ที่โตเต็มที่

รโิทนาเวียร์:Ritonavir เป็นตัวยับยั้ง peptidomimetic ของโปรตีเอส HIV-1 การยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวีทําให้เอ็น
ไซม์ไม่สามารถประมวลผลgag-polสารตั้งต้นของโพลโีปรตีนซึ่งนําไปสูก่ารผลิตอนุภาคเอชไอวีทีไ่ม่ติดเชื้อ

ฤทธิต์้านไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลล์
อะตาซานาเวียร:์Atazanavir แสดงฤทธิ์ต้าน HIV-1 ด้วยความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 50% (EC50) ในกรณีที่
ไม่มีซรีั่มของมนุษย์ทีม่ีความเข้มข้น 2 ถึง 5 นาโนโมลารต์่อเชื้อ HIV-1 ในห้องปฏิบัตกิารและทางคลินิกที่หลากหลาย
ซึ่งเติบโตในเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในเลือดทีอ่ยู่รอบข้าง มาโครฟาจ เซลล์ CEM-SS และเซลล์ MT-2 รถเอทีวีมี

44

รหัสอ้างอิง: 4173147



กิจกรรมต่อต้าน HIV-1 Group M ไวรัสชนิดย่อย A, B, C, D, AE, AG, F, G และ J แยกได้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ รถ
เอทีวีมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV-2 ทีแ่ยกได้ (1.9 ถึง 32 นาโนโมลาร)์ โดยมีEC50ค่าที่สูงกว่าEC50ค่าของความล้มเหลวแยก 
การศึกษาฤทธิต์้านไวรัสร่วมกับยา 2 ชนิดกับเอทีวไีม่พบการต่อต้านในการเพาะเลี้ยงเซลลด์้วย NNRTIs 
(delavirdine, efavirenz และ nevirapine), PIs (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir 
และ saquinavir), NRTIs (abacavir, diditanosine, emtric) lamivudine, stavudine, tenofovir, 
zalcitabine และ zidovudine), enfuvirtide ตัวยับยั้งการหลอมรวม HIV-1 และสารประกอบสองชนิดทีใ่ช้ในการ
รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ adefovir และ ribavirin โดยไม่เพิ่มความเป็นพิษต่อเซลล์

ริโทนาเวียร:์กิจกรรมของ ritonavir ได้รับการประเมินในสายพันธุ์ของเซลลล์ิมโฟบลาสทอยด์ทีต่ิดเชื้อเฉียบพลันและ
ในลิมโฟไซต์ในเลือดส่วนปลาย ความเข้มข้นของยาทีย่ับยั้งค่า 50% (EC50) ของการจําลองแบบของไวรัสอยูใ่นช่วง 
3.8 ถึง 153 นาโนโมลาร์ ขึ้นอยู่กับเชื้อ HIV-1 ที่แยกได้และเซลล์ทีใ่ช้ ค่า EC50 เฉลี่ยสําหรับการแยกทางคลินิกแบบ
ทางตํ่าคือ 22 นาโนโมลาร์ (n = 13) ในเซลล์ MT4 ริโทนาเวียร์แสดงผลเสริมต่อเอชไอวี-1 ร่วมกับไดดาโนซีน (ddI) 
หรือไซโดวูดีน (ZDV) การศึกษาทีว่ัดความเป็นพิษต่อเซลล์ของริโทนาเวียรใ์นสายพันธุ์ของเซลล์หลายสายพันธุ์ แสดง
ให้เห็นว่าจําเป็นต้องมมีากกว่า 20 ไมโครโมลาร์เพื่อยับยั้งการเติบโตของเซลล์ 50% ส่งผลใหเ้กิดดัชนีการรักษาด้วย
การเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างน้อย 1000

ความต้านทาน

ในการเพาะเลี้ยงเซลล์:
อะตาซานาเวียร์:เชื้อ HIV-1 ทีม่คีวามไวต่อเอทีวลีดลงได้รับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลลแ์ละได้มาจากผู้ป่วยทีไ่ด้
รับการรักษาด้วยเอทีวีหรือ atazanavir/ritonavir (ATV/RTV) เชื้อ HIV-1 ทีแ่ยกได้ 93 ถึง 183 เท่าลดความไวต่อ
เอทีวีจากไวรัส 3 สายพันธุ์ทีแ่ตกต่างกัน ในการเพาะเลี้ยงเซลลเ์ป็นเวลา 5 เดือน การแทนทีใ่นไวรัส HIV-1 เหล่านีท้ี่มี
ส่วนทําให้เกิดการดื้อต่อเอทีวี ได้แก่ I50L, N88S, I84V, A71V และ M46I การเปลี่ยนแปลงยังถูกสังเกตพบที่
ตําแหน่งการตัดแยกโปรตีเอสหลังการเลือกยา ไวรัสลูกผสมที่มีการแทนที่ I50L โดยไม่มีการแทนที่ PI หลักอื่นๆ มี
ความบกพร่องในการเจริญเติบโตและแสดงความไวต่อการเพาะเลี้ยงเซลลท์ี่เพิ่มขึ้นต่อ PI อื่นๆ (แอมพรนีาเวียร,์ อิน
ดินาเวียร์, โลพินาเวียร์, เนลฟนิาเวียร,์ ริโทนาเวียร์ และซาควนิาเวียร)์ การแทนที่ I50L และ I50V ให้การต้านทานแบบ
เลือกได้ต่อ ATV และ amprenavir

รโิทนาเวียร:์กิจกรรมของ ritonavir ได้รับการประเมินในสายพันธุ์ของเซลลล์ิมโฟบลาสทอยด์ทีต่ิดเชื้อเฉียบพลันและ
ในลิมโฟไซต์ในเลือดส่วนปลาย ความเข้มข้นของยาทีย่ับยั้งค่า 50% (EC50) ของการจําลองแบบของไวรัสอยูใ่นช่วง 
3.8 ถึง 153 นาโนโมลาร์ ขึ้นอยู่กับเชื้อ HIV-1 ที่แยกได้และเซลล์ทีใ่ช้ ค่า EC50 เฉลี่ยสําหรับการแยกทางคลินิกแบบ
ทางตํ่าคือ 22 นาโนโมลาร์ (n = 13) ในเซลล์ MT4 ริโทนาเวียร์แสดงผลเสริมต่อเอชไอวี-1 ร่วมกับไดดาโนซีน (ddI) 
หรือไซโดวูดีน (ZDV) การศึกษาทีว่ัดความเป็นพิษต่อเซลล์ของริโทนาเวียรใ์นสายพันธุ์ของเซลล์หลายสายพันธุ์ แสดง
ให้เห็นว่าจําเป็นต้องมมีากกว่า 20 ไมโครโมลาร์เพื่อยับยั้งการเติบโตของเซลล์ 50% ส่งผลให้เกิดดัชนีการรักษาด้วย
การเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างน้อย 1000

การศึกษาทางคลินิกของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา: การเปรียบเทียบระหว่างยา Atazanavir กับ Ritonavir-Boosted 
กับ Atazanavir ทีไ่ม่ได้รับการกระตุ้น:ศึกษา AI424-089 เปรียบเทียบ atazanavir 300 มก. วันละครั้งกับ 
ritonavir 100 มก. กับ atazanavir 400 มก. วันละครั้งเมื่อให้ lamivudine และ stavudine ที่ออกฤทธิน์านในผู้
ป่วยที่ติดเชื้อ HIV.สรุปจํานวนความล้มเหลวของไวรัสและความล้มเหลวของไวรัสที่มีความต้านทานเอทีวใีนแต่ละแขน
แสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 13: สรุปความล้มเหลวของไวรัสเอในสัปดาหท์ี่ 96 ในการศึกษา AI424-089: การเปรียบเทียบ
Ritonavir Boosted atazanavir เทียบกับ atazanavir ที่ไม่ได้รับการกระตุ้น: ผู้ป่วยแบบสุ่ม

atazanavir 300 มก. +
ริโทนาเวียร์ 100 มก.

atazanavir 400 มก.
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(n=95) (n=105)

ความล้มเหลวของไวรัส (≥50 ชุด/มล.) ในสัปดาหท์ี่ 96 15 (16%) 34 (32%)

ความล้มเหลวของไวรัสวิทยากับข้อมูลจีโนไทป์และฟโีนไทป์ 5 17
Virologic Failure แยกได้ด้วยความต้านทาน ATV ในสัปดาห์ที่ 96 0/5 (0%)ข 4/17 (24%)ข

ความล้มเหลวของไวรัสวิทยาแยกออกด้วยการเกิดขึ้นของ I50L ในสัปดาห์ที่ 96ค 0/5 (0%)ข 2/17 (12%)ข

ความล้มเหลวของไวรัสวิทยาสามารถแยกได้ด้วยการดื้อยาลามิวูดีนใน
สัปดาห์ที่96

2/5 (40%)ข 11/17 (65%)ข

เอความล้มเหลวของไวรัสวิทยารวมถึงผู้ป่วยทีไ่ม่เคยระงับในสัปดาห์ที่ 96 และในการศึกษาในสัปดาห์ที่ 96 มีการฟื้นตัวของ
ไวรัสหรือหยุดทํางานเนื่องจากการตอบสนองต่อปริมาณไวรัสไม่เพียงพอ
ขเปอร์เซ็นต์ของความล้มเหลวของไวรัสวิทยาทีแ่ยกได้ด้วยข้อมูลจีโนไทป์และฟโีนไทป์
คส่วนผสมของ I50I/L เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย ATV 400 มก. อีก 2 ราย ไม่มีไอโซเลตใดที่ทนต่อรถเอทีวีได้ทางฟีโนไทป์

การศึกษาทางคลินิกของผู้ป่วยทีไ่ม่ได้รับการรักษาที่ได้รับ atazanavir 300 มก. ด้วย Ritonavir 100 มก.:ในการ
ศึกษาระยะที่ 3 AI424-138 การวิเคราะห์จีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่ได้รับการรักษาด้วยตัวอย่างได้ดําเนินการกับตัวอย่าง
จากผูป้่วยที่ประสบกับความล้มเหลวของไวรัส (HIV-1 RNA มากกว่าหรือเท่ากับ 400 สําเนา/มล.) หรือหยุดก่อนทีจ่ะ
บรรลกุารปราบปรามใน ATV/RTV (n=39; 9%) และ LPV/RTV (n=39; 9%) จนถึง 96 สัปดาหข์องการบําบัด ในกลุ่ม
เอทีวี/อาร์ทีวี หนึ่งในกลุ่มโรคไวรัสตับอักเสบซีมีอาการอ่อนแอลดลง 56 เท่าทีเ่กิดขึ้นจากการบําบัดด้วยการพัฒนาสาร
ทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ PI L10F, V32I, K43T, M46I, A71I, G73S, I85I/V, และ L90M การทดแทน 
M184V ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา NRTI ยังได้เกิดขึ้นในการรักษาในการให้การดื้อยาเอ็มทรซิทิาไบนแ์บบแยกเดี่ยวนี้ 
การแยกตัวของความล้มเหลวของ ATV/RTVvirologic สองตัวมีความต้านทานเอทวีีฟีโนไทป์พื้นฐานและการต้านทาน 
PI หลักทีก่ําหนดโดย IAS ทีเ่กี่ยวข้องกับการแทนทีท่ี่การตรวจวัดพื้นฐาน การทดแทน I50L เกิดขึ้นจากการศึกษาใน
หนึ่งในความล้มเหลวที่แยกได้เหล่านี้ และเกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวต่อ ATV ที่ลดลง 17 เท่าจากการตรวจวัดพื้นฐาน 
และความล้มเหลวอื่นๆ ที่แยกไดด้้วยการต้านทาน ATV พื้นฐานและการแทนที่ PI (M46M/I และ I84I/V) มี IAS เพิ่ม
เติม - การแทนที่ PI หลักทีก่ําหนดไว้ (V32I, M46I และ I84V) เกิดขึ้นในการรักษาด้วยรถเอทีวทีี่เกี่ยวข้องกับการลด
ลง 3 เท่าในความไวต่อเอทีวีจากการตรวจวัดพื้นฐาน ความล้มเหลวในการรักษาห้าประการที่แยกออกมาในแขน ATV/
RTV ทําใหเ้กิดการดื้อต่อฟีโนไทป์เอ็มทรซิิทาไบนด์้วยการเกิดขึ้นของทั้ง M184I (n=1) หรือ M184V (n=4) ในการ
รักษา และไม่มีการพัฒนาการดื้อต่อฟีโนไทป์ tenofovir disoproxil ในกลุ่ม LPV/RTV หนึ่งในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อจาก
ความล้มเหลวของไวรัสมีความไวต่อ LPV ลดลง 69 เท่าทีเ่กิดขึ้นจากการบําบัดด้วยการพัฒนาสารทดแทน PI L10V, 
V11I, I54V, G73S และ V82A นอกเหนือจากการแทนที่ PI พื้นฐาน L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, 
V82V/A, L89V และ L90M หก LPV/RTV ไวรัสที่แยกได้ล้มเหลวพัฒนาการทดแทน M184V และการดื้อต่อฟีโนไทป์
เอ็มทริซิทาไบน์และการดื้อต่อฟีโนไทป์ tenofovir disoproxil สองชนิด

การศึกษาทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีประสบการณ์การรักษา:ในการศึกษาผู้ป่วยที่มีประสบการณก์ารรักษาที่ได้รับการ
รักษาด้วยรถเอทีวีหรือเอทีว/ีRTV ส่วนใหญท่ี่ดื้อต่อเอทีวีจากผู้ป่วยที่ประสบกับความล้มเหลวทางไวรัสวิทยาได้พัฒนา
สารทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อ PI หลายตัวและแสดงความไวต่อ PI หลายตัวลดลง การทดแทนโปรตีเอสที่พบ
บ่อยที่สุดในการพัฒนาในกลุ่มไวรัสของผู้ป่วยทีไ่ม่ได้รับการรักษาด้วยรถเอทีวี 300 มก. วันละครั้งและ RTV 100 มก. 
วันละครั้ง (ร่วมกับ tenofovir และ NRTI) ได้แก่ V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I /L, I50L, F53L/V, I54V, 
A71V/T/I, G73S/T/C, V82A/T/L, I85V และ L89V/Q/M/T การแทนทีอ่ื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นบนการบําบัดด้วยรถเอทีว/ี
RTV ซึ่งรวมถึง E34K/A/Q, G48V, I84V, N88S/D/T และ L90M เกิดขึ้นในน้อยกว่า 10% ของผู้ป่วยที่แยกได้ โดย
ทั่วไป หากมีการแทนที่การดื้อยา PI หลายครั้งในไวรัส HIV-1 ของผู้ป่วยทีก่ารตรวจวัดพื้นฐาน การต่อต้านรถเอทีวีที่
พัฒนาขึ้นผ่านการทดแทนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อ PI อื่นๆ และอาจรวมถึงการพัฒนาของการทดแทน I50L 
ตรวจพบการทดแทน I50L ในผู้ป่วยทีม่ปีระสบการณ์การรักษาที่ประสบความล้มเหลวของไวรัสหลังจากการรักษาใน
ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งความแตกแยกของโปรตีเอสยังเกิดขึ้นในการรักษาด้วยรถเอทีวี แต่การปรากฏตัว
ของพวกเขาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
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ของความต้านทานรถเอทีวี

รโิทนาเวียร์:HIV-1 ที่แยกได้ทีม่คีวามไวต่อ ritonavir ลดลงได้รับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลล์ การวิเคราะห์
จีโนไทป์ของไอโซเลทเหล่านีแ้สดงให้เห็นการกลายพันธุ์ในยีนโปรตีเอส HIV-1 ซึ่งนําไปสู่การแทนทีก่รดอะมิโน I84V, 
V82F, A71V และ M46I การเปลี่ยนแปลงฟีโนไทป์ (n = 18) และ genotypic (n = 48) ในกลุ่ม HIV-1 ทีแ่ยกได้
จากผูป้่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วย ritonavir ทีเ่ลือก ได้รับการตรวจสอบในการทดลองระยะที่ 1/II ในช่วง 3 ถึง 32 
สัปดาห์ การทดแทนทีเ่กี่ยวข้องกับโปรตีเอสของไวรัส HIV-1 ในไอโซเลทที่ได้รับจากผู้ป่วย 43 ราย ดูเหมือนจะเกิดขึ้น
แบบขั้นตอนและแบบสั่งทีต่ําแหน่ง V82A/F/T/S, I54V, A71V/T และ I36L ตามด้วยการผสมผสานของการแทนที่
ที่ ตําแหน่งกรดอะมโินจําเพาะเพิ่มเติม 5 ตําแหน่ง (M46I/L, K20R, I84V, L33F และ L90M) จากผู้ป่วย 18 ราย
ที่ทําการวิเคราะห์ทั้งฟีโนไทป์และจีโนไทป์กับไวรัสอิสระทีแ่ยกได้จากพลาสมา 12 แสดงความไวต่อ ritonavir ที่ลดลง
ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ผู้ป่วยทั้งหมด 18 รายมียีนโปรตเีอสของไวรัสหนึ่งตัวหรือมากกว่า การแทนที่ V82A/F ดู
เหมือนจะจําเป็นแต่ไมเ่พียงพอต่อการต้านทานฟีโนไทป์ การดื้อฟีโนไทป์ถูกกําหนดให้เป็นความไวของไวรัสที่ลดลง
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 เท่าในการเพาะเลี้ยงเซลล์จากการตรวจวัดพื้นฐาน

ความต้านทานข้าม
Atazanavir: มีการต้านทานการต้านทานระหว่าง PIs การวิเคราะห์ฟโีนไทป์และจีโนไทปพ์ื้นฐานของการแยกทางคลินิก
จากการทดลองทางคลินิกด้วยรถเอทีวีของผูป้่วยที่มีประสบการณ์ PI พบว่าสารที่ต้านทานข้ามสายพันธุ์ต่อ PI หลาย
ตัวสามารถต้านทานข้ามสายพันธุ์ต่อเอทีวี มากกว่า 90% ของไอโซเลตทีม่ีการแทนที่ทีม่ี I84V หรือ G48V มีความ
ทนทานต่อ ATV มากกว่า 60% ของไอโซเลตที่มี L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L หรือการเปลี่ยนแปลง
ที่ V82 มีความทนทานต่อเอทีวี และ 38% ของไอโซเลตทีม่ีการทดแทน D30N นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
ได้แก่ ทนทานต่อรถเอทีวี ไอโซเลททีด่ื้อต่อเอทีวยีังสามารถต้านทานข้าม PIs อื่นได้ด้วยมากกว่า 90% ของไอโซเลตที่
ดื้อต่ออินดินาเวียร์ โลปินาเวียร์ เนลฟนิาเวียร์ ริโทนาเวียร์ และซาควินาเวียร์ และต้านทานแอมพรีนาเวียร์ 80% ในผู้
ป่วยทีม่ปีระสบการณ์การรักษา

รโิทนาเวียร์:ในบรรดาสารยับยั้งโปรตีเอสนั้นได้มีการรู้จักการต้านทานข้ามแบบแปรผัน เชื้อ HIV-1 แบบอนุกรมทีไ่ดร้ับ
จากผู้ป่วย 6 รายในระหว่างการรักษาด้วย ritonavir แสดงให้เห็นว่าความไวของ ritonavir ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ลด
ลง แต่ไมไ่ดแ้สดงให้เห็นว่าความไวต่อ saquinavir ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ลดลงเมื่อเทียบกับไอโซเลทที่ตรวจวัดพื้นฐาน
ที่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วย 2 รายทีแ่ยกได้จากผู้ป่วยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความไวต่อ indinavir ในการเพาะเลี้ยง
เซลล์ลดลง (8 เท่า) แยกจากผู้ป่วย 5 รายได้รับการทดสอบความต้านทานข้ามกับ amprenavir และ nelfinavir; ผู้
ป่วยที่แยกได้จากผู้ป่วย 3 รายมีความไวต่อยา nelfinavir ลดลง (6 ถึง 14 เท่า) และไม่มียา amprenavir ความ
ต้านทานข้ามระหว่าง ritonavir และ reverse transcriptase inhibitors ไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากเป้าหมายของ
เอนไซมท์ี่แตกต่างกันทีเ่กี่ยวข้อง

จีโนไทปพ์ื้นฐาน/ฟีโนไทป์และผลลัพธท์างไวรัสวิทยาวิเคราะห์ 
Atazanavir
การวิเคราะหจ์ีโนไทป์และ/หรือฟีโนไทป์ของไวรัสพื้นฐานอาจช่วยในการระบุความไวต่อเอทีวกี่อนเริ่มการบําบัดด้วยเอทีวี
/RTV ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางไวรัสวิทยาที่ 48 สัปดาหก์ับจํานวนและประเภทของสิ่งทดแทนที่
เกี่ยวข้องกับการดื้อยา PI หลักทีต่รวจพบในการตรวจวัดพื้นฐาน HIV-1 ทีแ่ยกได้จากผู้ป่วยทีเ่คยเป็นยาต้านไวรัสทีไ่ด้
รับ ATV/RTV วันละครั้งหรือ lopinavir (LPV)/RTV วันละสองครั้งในการศึกษา AI424-045 แสดงไว้ในตารางที่ 14

โดยรวมแล้ว ทั้งจํานวนและประเภทของการแทนที่ PI พื้นฐานส่งผลต่ออัตราการตอบสนองในผู้ป่วยที่รักษาด้วย
ประสบการณ์ ในกลุ่ม ATV/RTV ผู้ป่วยมีอัตราการตอบสนองทีต่ํ่ากว่าเมื่อมีการแทนที่ PI พื้นฐาน 3 ตัวขึ้นไป รวมถึง
การแทนที่ทีต่ําแหน่ง 36, 71, 77, 82 หรือ 90 เปรียบเทียบกับผู้ป่วยทีม่ี 1 ถึง 2 PI แทนที่ ของการทดแทนเหล่านี้
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ตารางที่ 14: การตอบสนองของ HIV RNA ตามจํานวนและประเภทของการทดแทน PI พื้นฐาน, ยาต้านไวรัส-
ผูป้่วยที่มปีระสบการณ์ในการศึกษา AI424-045 การวิเคราะห์ตามการรักษา

การตอบสนองของไวรัส = HIV RNA <400
สําเนา/มล.ข

รถเอทีวี/RTV
(n=110)

LPV/RTV
(n=113)จํานวนและประเภทของการทดแทน PI พื้นฐานเอ

การแทนที่ PI หลัก 3 รายการขึ้นไป ได้แก่:ค

D30N 75% (6/8) 50% (3/6)

M36I/วี 19% (3/16) 33% (6/18)

M46I/L/T 24% (4/17) 23% (5/22)

I54V/L/T/M/A 31% (5/16) 31% (5/16)

A71V/T/I/G 34% (10/29) 39% (12/31)

G73S/A/C/T 14% (1/7) 38% (3/8)

V77I 47% (7/15) 44% (7/16)

V82A/F/T/S/I 29% (6/21) 27% (7/26)

I84V/A 11% (1/9) 33% (2/6)

N88D 63% (5/8) 67% (4/6)

L90M 10% (2/21) 44% (11/25)

จํานวนการแทนที่ PI หลักพื้นฐานเอ

ผู้ป่วยทุกรายตามการรักษา 58% (64/110) 59% (67/113)

การแทนที่ 0-2 PI 75% (50/67) 75% (50/67)

การแทนที่ 3-4 PI 41% (14/34) 43% (12/28)

การแทนที่ PI 5 ตัวขึ้นไป 0% (0/9) 28% (5/18)

เอการแทนทีป่ฐมภูมิรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, N88 
และ L90
ขควรตีความผลลัพธ์ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกลุ่มย่อยมีขนาดเล็ก
คมีข้อมูลไมเ่พียงพอ (n น้อยกว่า 3) สําหรับการแทนที่ PI V32I, I47V, G48V, I50V และ F53L

อัตราการตอบสนองของผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาต้านไวรัสในการศึกษา AI424-045 ถูกวเิคราะห์โดยฟีโนไทป์การตรวจวัดพื้น
ฐาน (การเปลี่ยนแปลงในความไวต่อการเพาะเลี้ยงเซลลท์ี่สัมพันธ์กับข้อมูลอ้างอิง ตารางที่ 15) การวิเคราะหข์ึ้นอยู่กับ
ประชากรผู้ป่วยทีไ่ด้รับการคัดเลือก โดย 62% ของผู้ป่วยที่ได้รับระบบการปกครองแบบ NNRTI ก่อนเข้าร่วมการศึกษา 
เทียบกับ 35% ที่ไดร้ับระบบการปกครองแบบ PI จําเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกําหนดจุดพักที่เกี่ยวข้องทางคลินิก
สําหรับ atazanavir

ตารางที่ 15: ฟีโนไทป์พื้นฐานตามผลลัพธ์ ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสในการศึกษา AI424-
045 การวิเคราะห์ตามการรักษา

การตอบสนองของไวรัส = HIV RNA <400 ชุด/mLข

ฟีโนไทป์พื้นฐานเอ รถเอทีวี/RTV
(n=111)

LPV/RTV
(n=111)

0-2 71% (55/78) 70% (56/80)
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> 2–5 53% (8/15) 44% (4/9)

> 5–10 13% (1/8) 33% (3/9)

> 10 10% (1/10) 23% (3/13)

เอความไวต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพับในการเพาะเลี้ยงเซลล์ทีส่ัมพันธ์กับการอ้างอิงประเภทไวด์
ขควรตีความผลลัพธ์ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกลุ่มย่อยมีขนาดเล็ก

13 พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก

13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

การเกิดมะเร็ง
อะตาซานาเวียร:์การศึกษาสารก่อมะเร็งในระยะยาวในหนูและหนูทดลองด้วย atazanavir เป็นเวลา 2
ปี. ในการศึกษาด้วยเมาส์ พบว่าการเพิ่มขึ้นของมะเร็งในเซลล์ตับในผู้หญิงที่ 360 มก./กก./วัน การได้รับยาทั่วร่างกาย 
(AUC) ที่ NOAEL (ไม่มรีะดับผลข้างเคียงทีส่ังเกตได้) ในเพศหญิง (120 มก./กก./วัน) เท่ากับ 2.8 เท่า และในเพศชาย 
(80 มก./กก./วัน) สูงกว่าในมนุษย์ 2.9 เท่า ที่ขนาดยาทางคลินิก (อะตาซานาเวียร์ 300 มก./วัน เสริมด้วยริโทนาเวียร์ 
100 มก./วัน ผู้ป่วยที่ไม่ไดต้ั้งครรภ์) ในการศึกษาในหนูทดลอง ไม่พบการเพิ่มขึ้นของอุบัตกิารณเ์นื้องอกทีเ่กี่ยวข้อง
กับยาในขนาดที่สูงถึง 1200 มก./กก./วัน ซึ่ง AUCs เท่ากับ 1.1 (เพศชาย) หรือ 3.9 (เพศหญิง) ของจํานวนครั้งทีว่ัด
ในมนุษย์ในขนาดยาทางคลินิก

ริโทนาเวียร์:การศึกษาการก่อมะเร็งในหนูและหนูได้ดําเนินการกับ ritonavir ในหนูเพศผู้ทีร่ะดับ 50 100 หรือ 200 มก
. ต่อกิโลกรัมต่อวัน อุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมไร้ท่อและมะเร็งชนิดรวมและมะเร็งในตับจะเพิ่มขึ้นตามขนาดยา ตามการ
วัดของ AUC การได้รับรังสใีนปริมาณสูงจะอยู่ทีป่ระมาณ 0.3 เท่าสําหรับผู้ชายที่สัมผัสกับมนุษยด์้วยขนาดยาที่แนะนํา 
(600 มก. วันละสองครั้ง) ไม่มผีลการก่อมะเร็งในเพศหญิงที่ขนาดยาทีท่ดสอบ การได้รับรังสใีนปริมาณสูงประมาณ 
0.6 เท่าสําหรับเพศหญิงที่ได้รับในมนุษย์ ในหนูทีไ่ด้รับยาที่ระดับ 7, 15 หรือ 30 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน ไม่มีผลต่อการ
ก่อมะเร็ง ในการศึกษานี้ การได้รับในปริมาณสูงจะอยู่ที่ประมาณ 6% ของการได้รับในมนุษย์ด้วยขนาดยาทีแ่นะนํา
สําหรับการรักษา

การกลายพันธุ์

อะตาซานาเวียร์:Atazanavir ได้รับการทดสอบในเชิงบวกใน anในหลอดทดลองการทดสอบ clastogenicity โดยใชล้ิมโฟไซต์หลักของ
มนุษย์ ในกรณีที่ไม่มีและมีการกระตุ้นการเผาผลาญ Atazanavir ทดสอบเชิงลบในในหลอดทดลองการทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อน
กลับของเอมสใ์นร่างกายการทดสอบไมโครนิวเคลียสและ DNA ในหนูและในร่างกายการทดสอบความเสียหายของดีเอ็นเอในลําไส้เล็กส่วน
ต้นของหนู (การทดสอบดาวหาง)

ริโทนาเวียร:์อย่างไรก็ตาม พบว่า ritonavir มผีลเสียต่อกิจกรรมการกลายพันธุ์หรือ clastogenic ในแบตเตอรี่ของ inในหลอดทดลองและใน
ร่างกายการตรวจรวมทั้งการทดสอบการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียแบบย้อนกลับด้วยอาเมสโดยใช้S. typhimurium และอี. โคไล, การทดสอบ
มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในหนูเมาส,์ การทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนเูมาส์ และการทดสอบความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมในเซลลเ์ม็ดเลือดขาว
ของมนุษย์

การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
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อะตาซานาเวียร:์ทีร่ะดับการไดร้ับยาทั่วร่างกาย (AUC) 0.9 (ในหนูเพศผู้) หรือ 2.3 (ในหนูเพศเมีย) ของขนาดยาทาง
คลินิกของมนุษย์ (ยา atazanavir 300 มก./วัน เสริมด้วยริโทนาเวียร์ 100 มก./วัน) ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ผสมพันธุ์ การเจริญพันธุ์ หรือไม่สังเกตพัฒนาการของตัวอ่อนในระยะแรก

รโิทนาเวียร์:Ritonavir ไม่มผีลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในหนูที่ได้รับยาประมาณ 40% (ตัวผู้) และ 60% (ตัวเมีย) ทีท่ําได้
โดยใช้ขนาดยาทีเ่สนอ ปริมาณที่สูงขึ้นไมส่ามารถทําได้เนื่องจากความเป็นพิษต่อตับ

14 การศึกษาทางคลินิก

14.1 ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ไมไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน
ศึกษา AI424-138: การศึกษา 96 สัปดาห์ที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านไวรัสและความปลอดภัยของ 
atazanavir/ritonavir กับ lopinavir/ritonavir โดยแต่ละครั้งใช้ร่วมกับ tenofovir-emtricitabineการศึกษานี้
เป็นการศึกษาแบบ open-label แบบสุ่มตัวอย่างแบบ multicenter 96 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบ atazanavir (300 
มก. วันละครั้ง) กับ ritonavir (100 มก. วันละครั้ง) กับ lopinavir ทีม่ี ritonavir (400/100 มก. วันละสองครั้ง) 
โดยแต่ละครั้งร่วมกับ tenofovir ขนาดคงทีก่ับ emtricitabine (300/200 มก. วันละครั้ง) ในผู้ป่วย 878 คนทีไ่ด้รับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 36 ปี (ช่วง: 19 ถึง 72) 49% เป็นชาวคอเคเชี่ยน 18% คนผิวดํา 9% 
ชาวเอเชีย 23% ฮิสแปนิก / เมสติโซ / เชื้อชาติผสมและ 68% เป็นชาย จํานวนเซลล์ CD4+ ในพลาสมาทีเ่ส้นพื้นฐานค่า
มัธยฐานคือ 204 เซลล์/มม.3(ช่วง: 2 ถึง 810 เซลล/์มม.3) และค่าเฉลี่ยของระดับ HIV-1 RNA ในพลาสมาในเลือด
เฉลี่ยเท่ากับ 4.94 log10สําเนา/มล. (ช่วง: 2.60 ถึง 5.88 log10

สําเนา/มล.) การตอบสนองต่อการรักษาและผลลัพธ์ตลอดสัปดาห์ที่ 96 แสดงไว้ในตารางที่ 16

ตารางที่ 16: ผลการรักษาในสัปดาห์ที่ 96 (การศึกษา AI424-138)
atazanavir

300 มก. + ริโทนาเวียร์ 100 มก.
(วันละครั้ง) กับ

เทโนโฟเวียร์/เอ็มทริซิทาไบน์
(วันละครั้ง)เอ

(n=441)

โลพินาเวียร์
400 มก. + ริโทนาเวียร์ 100 มก.

(วันละสองครั้ง) กับ
เทโนโฟเวียร์/เอ็มทริซทิาไบน์

(วันละครั้ง)เอ

(n=437)

ผล 96 สัปดาห์ 96 สัปดาห์

ตอบกลับb,c,d 75% 68%
ความล้มเหลวของไวรัสอี 17% 19%
สะท้อนกลับ 8% 10%
ไม่เคยถูกระงับตลอดสัปดาห์

ที่96 9% 9%

ความตาย 1% 1%
ถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงค์

3% 5%

ยกเลิกด้วยเหตุผลอื่นฉ 4% 7%
เอใชย้าผสมขนาดคงที:่ เทโนโฟเวียร์ 300 มก., เอ็มทริซิทาไบน์ 200 มก. วันละครั้ง
ขผู้ป่วยได้รับ HIV RNA น้อยกว่า 50 ชุด/มล. ในสัปดาห์ที่ 96 Roche Amplicor®, v1.5 ไวพิเศษ

การทดสอบ

คการวิเคราะห์ ITT ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในสัปดาห์ที่ 48 โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม: ATV/RTV 78% และ LPV/RTV 76%
[ค่าประมาณความต่าง: 1.7% (ช่วงความมั่นใจ 95%: −3.8%, 7.1%)]
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dการวิเคราะห์ ITT ทีร่ะบุล่วงหน้าในสัปดาห์ที่ 96 โดยใช้กลุ่มประชากรตามรุ่นแบบสุ่ม: ATV/RTV 74% และ LPV/RTV 68%
[ค่าประมาณความต่าง: 6.1% (ช่วงความมั่นใจ 95%: 0.3%, 12.0%)]

อีรวมการฟื้นตัวของไวรัสและความล้มเหลวในการบรรลุ HIV RNA ทีย่ืนยันแล้วน้อยกว่า 50 ชุด/มล. ตลอดสัปดาห์
96.

ฉรวมถึงการสูญเสียการติดตาม การถอนตัวของผู้ป่วย การไม่ปฏิบัติตาม การละเมิดโปรโตคอล และเหตุผลอื่นๆ

จากการรักษา 96 สัปดาห์ สัดส่วนของผู้ตอบสนองในผูป้่วยทีม่ีปริมาณไวรัสสูง (เช่น HIV RNA พื้นฐานที่มากกว่าหรือ
เท่ากับ 100,000 ชุด/มล.) เทียบได้กับ atazanavir/ritonavir (165 จาก 223 ราย 74%) และ lopinavir /
ritonavir (148 จาก 222 รายผู้ป่วย 67%) ที่ 96 สัปดาห์ ค่ามัธยฐานเพิ่มขึ้นจากการตรวจวัดพื้นฐานในจํานวนเซลล์ 
CD4+ คือ 261 เซลล์/มม.3สําหรับแขน atazanavir/ritonavir และ 273 เซลล์/mm3สําหรับยาโลพนิาเวียร/์ริโทนา
เวียร์อาร์ม

14.2 ผูป้่วยผู้ใหญท่ี่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน
ศึกษา AI424-045: Atazanavir วันละครั้ง + ritonavir วันละครั้ง เปรียบเทียบกับ atazanavir วันละครั้ง + 
saquinavir (แคปซูลซอฟต์เจลาติน) วันละครั้ง และเปรียบเทียบกับ lopinavir + ritonavir วันละสองครั้ง โดย
แต่ละครั้งร่วมกับ tenofovir + NRTI หนึ่งรายการการศึกษา AI424-045 เป็นการทดลองแบบ multicenter แบบ
สุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเปรียบเทียบ atazanavir (300 มก. วันละครั้ง) กับ ritonavir (100 มก. วันละครั้ง) กับ 
atazanavir (400 มก. วันละครั้ง) กับซาควินาเวียรซ์อฟเจลาตินแคปซูล (1200 มก. วันละครั้ง) และ lopinavir + 
ritonavir (400/100 มก. วันละสองครั้ง) ร่วมกับ tenofovir และ NRTI หนึ่งรายการ ในผู้ป่วย 347 คน (จาก 358 
สุ่มตัวอย่าง) ที่ประสบความล้มเหลวของไวรัสในสูตรยา HAART ทีม่ี PIs, NRTIs และ NNRTIs เวลาเฉลี่ยของการได้
รับยาต้านไวรัสก่อนหน้าคือ 139 สัปดาห์สําหรับ PIs, 283 สัปดาหส์ําหรับ NRTIs และ 85 สัปดาหส์ําหรับ NNRTIs 
อายุเฉลี่ยคือ 41 ปี (ช่วง: 24 ถึง 74); 60% เป็นชาวคอเคเชี่ยนและ 78% เป็นชาย จํานวนเซลล์ CD4+ ทีเ่ส้นฐาน
เฉลี่ยคือ 338 เซลล/์มม.3(ช่วง: 14 ถึง 1543 เซลล์/มม.3) และค่าเฉลี่ยของระดับ HIV-1 RNA ในพลาสมาในพลาสมา
เฉลี่ยเท่ากับ 4.4 log10สําเนา/มล. (ช่วง: 2.6 ถึง 5.88 log10สําเนา/มล.)

ผลลัพธ์การรักษาตลอดสัปดาห์ที่ 48 สําหรับยา atazanavir/ritonavir และ lopinavir/ritonavir แสดงไวใ้นตาราง
ที่ 17 Atazanavir/ritonavir และ lopinavir/ritonavir มีความคล้ายคลึงกันสําหรับการวัดผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิภาพเบื้องต้นของความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยนแปลงจากระดับพื้นฐานใน HIV RNA . การศึกษา
นี้มีขนาดไม่ใหญพ่อที่จะสรุปได้ว่า atazanavir/ritonavir และ lopinavir/ritonavir เทียบเท่ากับการวัดผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิภาพรองของสัดส่วนที่ตํ่ากว่าขีดจํากัดล่างของการตรวจหา HIV RNA

ตารางที่ 17: ผลลัพธ์ของการรักษาในสัปดาห์ที่ 48 ในการศึกษา AI424-045 (ผู้ป่วยที่มีอาการก่อน
ประสบการณ์ต้านไวรัส)

atazanavir 300 มก. + ริโท
นาเวียร์ 100 มก. ครั้งเดียว

รายวัน + tenofovir +
1 NRTI

โลพินาเวียร/์รโิทนาเวียร์
(400/100 มก.) สองครั้ง
รายวัน + tenofovir +

1 NRTI

ความแตกต่างเอ

(อาตาซานาเวียร์-

โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์)

ผล (n=119) (n=118) (ซีไอ)

HIV RNA เปลี่ยนจาก
ข้อมูลพื้นฐาน (log10 สําเนา/มล.)ข

− 1.58 − 1.70 + 0.12ค

(−0.17, 0.41)

CD4+ เปลี่ยนจาก
ค่าพื้นฐาน (เซลล/์mm3)d

116 123 − 7
(−67, 52)

เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยตอบสนองอี

HIV RNA <400 ชุด/มล.ข 55% 57% - 2.2%
(-14.8%, 10.5%)
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HIV RNA <50 ชุด/มล.ข 38% 45% − 7.1%
(-19.6%, 5.4%)

เอความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยตลอดสัปดาหท์ี่ 48 สําหรับ HIV RNA; สัปดาห์ที่ 48 ความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ HIV RNA และ
การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย CD4+, atazanavir/ritonavir กับ lopinavir/ritonavir; CI = ช่วงความเชื่อมั่น 97.5% สําหรับการ
เปลี่ยนแปลง HIV RNA; ช่วงความเชื่อมั่น 95% อย่างอื่น

ขโรช แอมพลิคอร์®HIV-1 Monitor™ Assay เวอร์ชันทดสอบ 1.5
คการวัดผลลัพธ์ประสิทธิภาพหลักทีก่ําหนดโดยโปรโตคอล
dตามผู้ป่วยทีม่ีการตรวจวัดพื้นฐานและสัปดาหท์ี่ 48 การวัดจํานวนเซลล์ CD4+ (atazanavir/ritonavir, n=85;

โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร,์ n=93).
อีผู้ป่วยได้รับและรักษา RNA ที่ยืนยันว่าติดเชื้อ HIV-1 น้อยกว่า 400 ชุด/มล. (น้อยกว่า 50 ชุด/มล.)

ตลอดสัปดาห์ที่ 48

ไม่มีผู้ป่วยในกลุ่มการรักษา atazanavir/ritonavir และผู้ป่วย 3 รายในกลุ่มการรักษา lopinavir/ritonavir ประสบ
กับเหตุการณ์ CDC Category C ทีเ่ริ่มมีอาการใหม่ในระหว่างการศึกษา

14.3 ผู้ป่วยเด็ก
การประเมินเภสัชจลนศาสตร์ ความปลอดภัย ความทนต่อยา และประสิทธิภาพของ atazanavir อิงจากข้อมูลจากการ
ทดลองทางคลินิกแบบหลายศูนยแ์บบเปิดฉลากที่ดําเนินการในผู้ป่วยอายุ 3 เดือนถึง 21 ปี ในการศึกษานี้ ผู้ป่วย 193 
คน (86 คนที่ได้รับยาต้านไวรัสที่ไร้เดียงสาและ 107 คนทีเ่คยได้รับยาต้านไวรัส) ได้รับ atazanavir วันละครั้ง โดยมี
หรือไม่มี ritonavir ร่วมกับ NRTI สองตัว

ผู้ป่วยหนึ่งร้อยห้าคน (อายุ 6 ถึงน้อยกว่า 18 ป)ี ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรแคปซูล atazanavir ที่มีหรือไม่มี 
ritonavir ไดร้ับการประเมิน เมื่อใชก้ารวิเคราะห์ ITT สัดส่วนโดยรวมของผู้ป่วยที่มียาต้านไวรัสและ - มีประสบการณท์ี่
มี HIV RNA น้อยกว่า 400 ชุด/มล. ในสัปดาห์ที่ 96 เท่ากับ 51% (22/43) และ 34% (21/62) ตามลําดับ สัดส่วนโดย
รวมของผูป้่วยทีม่ยีาต้านไวรัสไร้เดียงสาและมปีระสบการณ์ที่มี HIV RNA น้อยกว่า 50 ชุด/มล. ในสัปดาห์ที่ 96 เท่ากับ 
47% (20/43) และ 24% (15/62) ตามลําดับ ค่ามัธยฐานการเพิ่มขึ้นจากการตรวจวัดพื้นฐานในการนับ CD4 สัมบูรณ์
ที่ 96 สัปดาห์ของการรักษาคือ 335 เซลล์/mm3ในผู้ป่วยที่ไม่รับยาต้านไวรัส และ 220 เซลล/์มม.3ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยา
ต้านไวรัส

16 วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ
ยาเม็ด Atazanavir และ ritonavir ประกอบด้วย atazanavir 300 มก. และ ritonavir 100 มก. เม็ดยามีลักษณะ
เป็นแคปซูลสเีหลือง สองด้าน เคลือบฟิล์ม แกะลาย "SVN" ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเรียบ

บรรจุดังนี้:

ขวด HDPE ขนาด 30 เม็ดพร้อมสารดูดความชื้น ซีลเหนี่ยวนํา และฝาปิดกันเด็ก ( NDC 69097-633-01 )

กล่องขนาด 100 เม็ดบรรจุการ์ดพุพองอลมูิเนียมอลูมิเนียม 10 ชิ้น; การ์ดแต่ละใบมี 10 เม็ด ( NDC 
69097-633-21 )

เก็บที่อุณหภูมติํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์)

17 ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย ดูฉลากผู้ป่วยทีไ่ด้รับการ
อนุมัติจาก FDA (ข้อมูลผู้ป่วย)

Atazanavir และ Ritonavir Tablets ไม่ใช่ยาสําหรับการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยอาจยังคงประสบปัญหา
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โรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV-1 รวมถึงการติดเชื้อฉวยโอกาส

ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้หลีกเลี่ยงการทําสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถแพรเ่ชื้อ HIV-1 ไปสู่ผู้อื่นได้

• ห้ามใช้เข็มหรืออุปกรณฉ์ีดอื่นร่วมกัน
• อย่าแชรข์องใช้ส่วนตัวที่อาจมเีลือดหรือของเหลวในร่างกาย เช่น แปรงสีฟันและใบมีดโกน

• อย่ามีเพศสัมพันธใ์ด ๆ โดยไม่มีการป้องกันฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยใชถุ้งยางอนามัยหรือโพลยีู
รีเทนเพื่อลดโอกาสมีเพศสัมพันธ์กับนํ้าอสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอด หรือเลือด

• ห้ามให้นมลูกไม่ทราบว่ายา Atazanavir และ Ritonavir Tablets สามารถส่งต่อไปยังทารกในนํ้านมแม่ได้
หรือไม่ และจะเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่ นอกจากนี้ มารดาทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ไม่ควรใหน้มลูกเพราะ HIV-1 
สามารถส่งต่อไปยังทารกได้ด้วยนํ้านมแม่

คําแนะนําในการใชย้า

ผู้ป่วยควรได้รับการแจ้งว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องของ HIV RNA ในพลาสมานั้นสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของการ
ลุกลามไปสู่โรคเอดสแ์ละการเสียชีวิต ผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ในขณะที่ใช้ Atazanavir และ Ritonavir 
Tablets ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้รับประทาน Atazanavir และ Ritonavir Tablets พร้อมอาหารทุกวันและรับ
ประทานยาต้านไวรัสร่วมอื่นๆ ตามที่กําหนด ต้องใช้ Atazanavir sufate และ Ritonavir Tablets ร่วมกับยาต้าน
ไวรัสอื่น ๆ ผู้ป่วยไมค่วรเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุดการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ หากไม่ได้รับยา Atazanavir และ 
Ritonavir Tablets ผูป้่วยควรรับประทานยาโดยเร็วที่สุดและกลับสูต่ารางเวลาปกติ อย่างไรก็ตาม หากข้ามขนาดยา ผู้
ป่วยไม่ควรเพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่า

ปฏิกิริยาระหว่างยา

Atazanavir และ Ritonavir Tablets อาจโต้ตอบกับยาบางชนิด ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําใหร้ายงานต่อ
แพทย์เกี่ยวกับการใชย้าตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโท
เซนต์จอห์น

ผู้ป่วยทีไ่ดร้ับสารยับยั้ง PDE5 และ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ควรได้รับคําแนะนําว่าพวกเขาอาจมีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสารยับยั้ง PDE5 ซึ่งรวมถึงความดันเลือดตํ่า อาการหมดสติ 
การรบกวนทางสายตา และภาวะแข็งตัวของเลือด และควรรายงานอาการใด ๆ ต่อแพทย์โดยทันที

ผู้ป่วยควรทราบว่า REVATIO®(ซิลเดนาฟิล) (ใชใ้นการรักษาความดันโลหิตสูงในปอด) ห้ามใช้กับ Atazanavir และ 
Ritonavir Tablets และจําเป็นต้องปรับขนาดยาเมื่อใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ร่วมกับ CIALIS®(ทา
ดาลาฟิล), LEVITRA®(วาร์เดนาฟิล) หรือไวอากรา®(ซิลเดนาฟิล) (ใช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ) หรือ 
ADCIRCA®(ทาดาลาฟิล) (ใชร้ักษาความดันโลหิตสูงในปอด)

หากพวกเขาได้รับยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเอสโตรเจน อาจจําเป็นต้องปรับขนาดยาคุมกําเนิด หรือควรใชม้าตรการคุม
กําเนิดเพิ่มเติมหรือทางเลือกอื่นในระหว่างการรักษาด้วยยา Atazanavir และ Ritonavir Tablets

ความผิดปกติของการนําไฟฟ้าหัวใจ
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ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่ายาเม็ด Atazanavir และ Ritonavir อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (เช่น 
การยืดออกของ PR) ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการ เช่น เวียนศีรษะ หน้ามืด หัวใจเต้นผิดปกติ หรือหมดสติ

ผื่น
ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่ามกีารใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets โดยไม่มีอาการอื่น ๆ โดยไม่มีอาการอื่น ๆ ผู้ป่วย
ควรได้รับคําแนะนําให้ติดต่อผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของตนเพื่อพิจารณาว่าควรให้การรักษาต่อหรือใชย้าต้าน
ไวรัสทางเลือกอื่น มรีายงานบางฉบับเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง (เช่น กลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน 
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก และผื่นทีผ่ิวหนังทีเ่ป็นพิษ) ผู้ป่วยทีม่ีอาการหรืออาการแสดงของปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่าง
รุนแรงหรือปฏิกิริยาภูมไิวเกิน (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ผื่นหรือผื่นรุนแรงที่มาพร้อมกับสิ่งต่อไปนีอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง: 
ไข้ อาการป่วยไข้ทั่วไป ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ แผลพุพอง แผลในช่องปาก เยื่อบุตาอักเสบ ใบหน้าบวมนํ้า, ตับอักเสบ, 
eosinophilia, granulocytopenia, ต่อมนํ้าเหลือง,

ภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าระดับบิลิรูบินทางอ้อมที่ไม่มีอาการเกิดขึ้นในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ Atazanavir และ Ritonavir 
Tablets นี้อาจมาพร้อมกับสีเหลืองของผิวหนังหรือตาขาวและอาจพิจารณาการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทางเลือกหากผู้
ป่วยมีความกังวลเรื่องเครื่องสําอาง

การแจกจ่ายไขมัน

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าอาจมกีารแจกจ่ายซํ้าหรือการสะสมของไขมันในร่างกายในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสรวมทั้งสารยับยั้งโปรตีเอส และไม่ทราบสาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะเหล่านี้ ไม่ทราบว่าการ
ใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ในระยะยาวจะส่งผลให้อัตราการเกิดภาวะไขมันในหลอดเลือดลดลงมากกว่า
การใชต้ัวยับยั้งโปรตีเอสอื่น ๆ หรือไม่

ปฏิกิริยาตับ

โรคตับที่มีอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งไวรัสตับอักเสบบหีรือซี อาจแย่ลงได้เมื่อใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets นี้
สามารถเห็นได้ว่าเป็นการถดถอยของเอนไซม์ไล transaminase หรือ decompensation ของตับ ผู้ป่วยควรได้
รับคําแนะนําว่าจะต้องมีการตรวจสอบการทดสอบการทํางานของตับอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายเดือน
แรกของการรักษา และควรแจ้งให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทราบหากมีอาการและอาการแสดงของโรคตับที่เลวลง เช่น 
เบื่ออาหาร ปวดท้อง อาการตัวเหลืองและผิวหนังคัน

ตับอ่อนอักเสบ

ตับอ่อนอักเสบรวมถึงผู้เสียชีวิตบางส่วนได้รับการสังเกตในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ Atazanavir และ ritonavir ผู้ป่วยควรแจ้ง
ให้คุณทราบถึงสัญญาณและอาการ (คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง) ทีอ่าจบ่งบอกถึงตับอ่อนอักเสบ

ระดับไขมัน

การรักษาด้วย Atazanavir และ Ritonavir Tablets อาจส่งผลให้ความเข้มข้นของ .เพิ่มขึ้น
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คอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์

เบาหวาน/นํ้าตาลในเลือดสูง

Atazanavir และ Ritonavir Tablets มีรายงานการเกิดใหมข่องโรคเบาหวานหรือการกําเริบของโรคเบาหวานที่มีอยู่
ก่อนและภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําใหแ้จ้งผู้ใหบ้ริการด้านการรักษาพยาบาลของตน หากมีอาการ
และอาการแสดงของโรคเบาหวาน รวมถึงการถ่ายปัสสาวะบ่อย กระหายนํ้ามาก หิวมากหรือนํ้าหนักลดผิดปกติ และ/
หรือระดับนํ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นขณะใชย้า Atazanavir และ Ritonavir Tablets เนื่องจากอาจต้องใช้ การ
เปลี่ยนแปลงในการรักษาโรคเบาหวานหรือการรักษาใหม่

ภูมิคุ้มกันสร้างภูมคิุ้มกันซินโดรม

มีรายงานผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ได้แก่ atazanavir และ ritonavir

Nephrolithiasis และ Choletithiasis

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่ามรีายงานเกี่ยวกับนิ่วในไตและ/หรือนิ่วในถุงนํ้าดีเมื่อใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 
ผู้ป่วยนิ่วในไตและ/หรือนิ่วในถุงนํ้าดีบางรายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับการจัดการเพิ่มเติม และบางราย
มีอาการแทรกซ้อน อาจจําเป็นต้องหยุดใชย้า Atazanavir และ Ritonavir ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทางการ
แพทย์สําหรับเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์เหล่านี้

ฮโีมฟีเลีย
ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียอาจมีเลือดออกเพิ่มขึ้นเมื่อรักษาด้วยสารยับยั้งโปรตีเอส

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ:แบรนดอ์ื่นๆ ที่ระบไุว้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของทีเ่กี่ยวข้อง และไม่ใช่
เครื่องหมายการค้าของ Cipla Limited

ผลิตโดย:
บริษัท ซิพลา จํากัด

แปลงหมายเลข A – 42 (หน่วย II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
รหัสพิน: 410 220. 
อินเดีย.

แก้ไข:10/2017
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ข้อมูลผูป้่วย

ยาเม็ด Atazanavir และ Ritonavir, 300 มก./100 มก.

อ่านข้อมูลผู้ป่วยที่มาพร้อมกับ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก. ก่อนที่คุณจะเริ่มใชแ้ละทุก
ครั้งที่คุณเติมเงิน อาจมีข้อมูลใหม่ เอกสารนี้ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับยาเม็ด Atazanavir และ Ritonavir ขนาด 300 
มก./100 มก. และไม่รวมทุกสิ่งทีค่วรรู้เกี่ยวกับยาของคุณ ข้อมูลนี้ไม่ได้ใชแ้ทนการพูดคุยกับผู้ใหบ้ริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์หรือการรักษาของคุณ

Atazanavir และ Ritonavir Tablets คืออะไร 300 มก. / 100 มก.?
Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก. / 100 มก. เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ที่ใชก้ับยาต้านเอชไอวีอื่น ๆ 
ในการรักษาผู้ที่มีอายุ 6 ปขีึ้นไปและมีนํ้าหนักอย่างน้อย 35 กก. ทีต่ิดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) เอชไอวเีป็นไวรัสที่ทําให้
เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) Atazanavir และ ritonavir เป็นยาต้าน HIV ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า protease 
inhibitors การติดเชื้อเอชไอวีทําลายเซลล์ CD4+ (T) ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันช่วยต่อสู้กับ
การติดเชื้อ หลังจากทําลายเซลล์ (T) จํานวนมาก โรคเอดสก์็พัฒนาขึ้น Atazanavir และ ritonavir ช่วยป้องกัน HIV 
protease ซึ่งเป็นเอ็นไซมท์ี่จําเป็นสําหรับไวรัส HIV ในการเพิ่มจํานวน Atazanavir และ ritonavir อาจลดปริมาณ
ไวรัส HIV ในเลือดของคุณ ช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถจัดหาเซลล์ CD4+ (T) ได้

Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก. / 100 มก. รักษาเอชไอวีหรือเอดสไ์ด้หรือไม่?
Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ได้ 
และคุณอาจยังคงมอีาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV-1 รวมถึงการติดเชื้อฉวยโอกาส คุณควรอยูภ่ายใต้
การดูแลของแพทย์เมื่อใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก.

หลีกเลี่ยงการทําสิ่งทีส่ามารถแพร่เชื้อ HIV-1 ได้
• ห้ามใช้เข็มหรืออุปกรณ์ฉีดอื่นร่วมกัน
• อย่าแชร์ของใชส้่วนตัวที่อาจมเีลือดหรือของเหลวในร่างกาย เช่น แปรงสีฟันและใบมีดโกน

• อย่ามีเพศสัมพันธใ์ด ๆ โดยไม่มกีารป้องกันฝึกมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัยหรือโพลียูรีเทน
เพื่อลดโอกาสมีเพศสัมพันธ์กับนํ้าอสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอด หรือเลือด

ใครไม่ควรใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก.

อย่าใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. ถ้าคุณ:

• กําลังทานยาบางชนิดอยู่(ดู "ข้อมูลสําคัญใดบ้างที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับการใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 
300 มก. / 100 มก. ร่วมกับยาอื่น ๆ ?") ผลข้างเคียงทีร่้ายแรงถึงชีวิตหรือความตายอาจเกิดขึ้น ก่อนทีคุ่ณจะใช้ 
Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก. / 100 มก. ใหแ้จ้งผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ ซึ่งรวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
วิตามิน และอาหารเสริมสมุนไพร

• แพ้ atazanavir, ritonavir หรือส่วนประกอบแท็บเล็ตใด ๆสารออกฤทธิ์คือ atazanavir และ ritonavir ดู
รายการส่วนผสมทั้งหมดใน Atazanavir และ . ทีส่่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้
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เม็ด Ritonavir 300 มก./100 มก. แจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณคิดว่าคุณมีอาการแพส้่วน
ผสมเหล่านี้

ฉันควรบอกผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนทานยา Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก. 
อย่างไร

บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ:

• หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ไมท่ราบว่ายาเม็ด Atazanavir และ Ritonavir ขนาด 300 มก./
100 มก. อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ของคุณหรือไม่ สตรีมีครรภป์ระสบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเมื่อรับประทาน 
Atazanavir และ Ritonavir Tablets ร่วมกับยาเอชไอวีอื่นๆ ที่เรียกว่า nucleoside analogues คุณและผู้ให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะต้องตัดสินใจว่า Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. เหมาะ
สําหรับคุณหรือไม่ หากคุณเคยทาน Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. ในระหว่างตั้ง
ครรภ์ แพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณอาจขอเข้ารับการตรวจเพื่อติดตามพัฒนาการของลูกของคุณเป็น
ประจํา การนัดตรวจดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจเลือดและการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

• หลังจากที่ลูกน้อยของคุณเกิดแจ้งผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณว่าผิวหนังของทารกหรือส่วนสีขาวของดวงตาของเขา/
เธอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือไม่

• หากคุณกําลังให้นมลูก ห้ามใหน้มลูกไม่ทราบว่า atazanavir และ ritonavir สามารถส่งต่อไปยังลูกน้อยของ
คุณในนํ้านมแมไ่ด้หรือไม่และจะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ มารดาที่ติดเชื้อ HIV-1 ไม่ควร
ให้นมลูกเพราะ HIV-1 สามารถส่งต่อไปยังทารกได้ด้วยนํ้านมแม่

• หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือซดีู "ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ของ Atazanavir 
และ Ritonavir Tablets, 300 มก. / 100 มก. คืออะไร"

• หากคุณมีโรคไตระยะสุดท้ายจัดการด้วยการฟอกไต
• หากคุณมีโรคเบาหวานดู "ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของ Atazanavir และ Ritonavir Tablets, 300 มก. / 100 

มก. คืออะไร"
• หากคุณมีฮีโมฟีเลียดู "ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้ของ Atazanavir และ Ritonavir Tablets, 300 มก. / 100 มก. 

คืออะไร"
• หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
• เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณทานรวมทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน และอาหารเสริมสมุนไพร 

เก็บรายชื่อยาของคุณไว้เพื่อแสดงให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทราบ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
"ข้อมูลสําคัญใดบ้างที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับการใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก. ร่วมกับ
ยาอื่น ๆ" และ “ใครไมค่วรทาน Atazanavir และ Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg?” ยาบางชนิดอาจ
ทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงได้หากรับประทานร่วมกับ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./
100 มก.

ฉันควรทาน Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. อย่างไร

• ทานยา atazanavir และ ritonavir วันละครั้งตามคําแนะนําของผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

• รับประทาน atazanavir และ ritonavir กับอาหารเสมอ(อาหารหรือของว่าง) เพื่อช่วยให้ทํางานได้ดีขึ้น ทานยา 
atazanavir และ ritonavir ในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน

• ควรกลืนยาเม็ดทั้งเม็ดและไม่เคี้ยวหักหรือบด
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• หากคุณกําลังทานยาลดกรดหรือไดดาโนซีน, ทาน Atazanavir และ Ritonavir Tablets, 300 มก./100 มก. 
เม็ด 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 1 ชั่วโมงหลังยาเหล่านี้

• หากคุณกําลังทานยาสําหรับอาการอาหารไม่ย่อย,อิจฉาริษยา,หรือแผลพุพองเช่น nizatidine,ฟาโมทิดีน, ไซเม
ทิดีน,รานิทิดีน,ราเบพราโซล,อีโซเมพราโซล,แลนโซปราโซล,โอเมพราโซล,หรือ pantoprazoleพูดคุยกับผูใ้ห้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

• อย่าเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุดรับประทาน Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก. โดยไม่ได้พูด
คุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อนสิ่งสําคัญคือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพในขณะที่รับประทานยา atazanavir และ ritonavir

• เมื่อปริมาณ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ของคุณ 300 มก./100 มก. เริ่มลดลงรับเพิ่มเติมจากผู้
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือร้านขายยาของคุณ สิ่งสําคัญคืออย่าให้ยา atazanavir และ ritonavir หมด 
ปริมาณเอชไอวีในเลือดของคุณอาจเพิ่มขึ้นหากหยุดยาในระยะเวลาอันสั้น

• หากคุณพลาดยา Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มกใหท้านโดยเร็วที่สุดจากนั้นทาน
ยาตามกําหนดเวลาต่อไปตามเวลาปกติ อย่างไรก็ตาม หากภายใน 6 ชั่วโมงของมื้อต่อไปของคุณ อย่ารับประทาน
ยาที่ลืมไป รอและรับประทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ อย่าเพิ่มขนาดยาครั้งต่อไปเป็นสองเท่าเป็นสิ่งสําคัญที่
คุณไมค่วรพลาดปริมาณยา atazanavir ritonavir หรือยาต้าน HIV อื่นๆ ของคุณ

• หากคุณกินยา Atazanavir และ Ritonavir มากกว่าขนาดที่กําหนด 300 มก./100 มก.ใหโ้ทรหาผู้ให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพหรือศูนย์ควบคุมพิษของคุณทันทหีรือไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปไดข้อง Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก. / 100 มก. คืออะไร?
รายการผลข้างเคียงคือไมเ่สร็จสิ้น. รายงานอาการใหมห่รืออาการต่อเนื่องกับผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ 
หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง ให้ถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพ
ของคุณอาจช่วยคุณจัดการกับผลข้างเคียงเหล่านี้ได้

ดู "ข้อมูลสําคัญใดบ้างทีฉ่ันควรรู้เกี่ยวกับการใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. ร่วมกับ
ยาอื่น ๆ "

มีรายงานผลข้างเคียงดังต่อไปนี้:
• ผื่นเล็กน้อย(อาการแดงและคัน) โดยไม่มอีาการอื่น ๆ บางครั้งเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงสองสามสัปดาหแ์รกหลัง

จากเริ่มใชย้า ผื่นมักจะหายไปภายใน 2 สัปดาห์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการรักษา บอกผู้ใหบ้ริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณหากมผีื่นขึ้น

• ผื่นรุนแรง:ผื่นอาจเกิดขึ้นร่วมกับอาการอื่นๆ ที่อาจร้ายแรงและอาจทําใหเ้สียชีวิตได้

หากคุณมีอาการผื่นขึ้นโดยมอีาการดังต่อไปนี้ ให้หยุดใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก
./100 มก. และติดต่อผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันที:

• หายใจถี่
• ความรู้สึกไม่สบายทั่วไปหรืออาการ "คล้ายไขห้วัดใหญ"่

• ไข้
• ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ
• เยื่อบุตาอักเสบ (ตาแดงหรืออักเสบ เช่น “ตาสีชมพ”ู)
• แผลพุพอง
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• แผลในปาก
• หน้าบวม

• สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตาผลกระทบเหล่านีอ้าจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของระดับบิลิรบูินในเลือด (บิลิรูบินทํา
โดยตับ) แม้ว่าผลกระทบเหล่านีอ้าจไม่เป็นอันตรายต่อตับ ผิวหนัง หรือดวงตาของคุณ โปรดโทรติดต่อผู้ให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทีหากผิวหรือส่วนสีขาวของดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

• การเปลี่ยนแปลงวิธทีี่หัวใจเต้น (จังหวะการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง) หรือการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม
ทางไฟฟ้าของหัวใจที่เรียกว่า PR prolongationโทรหาผู้ใหบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณทันที หากคุณมีอาการ
วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด หน้ามืดเป็นลมหรือหมดสติ และหัวใจเต้นผิดปกติ อาการเหล่านีอ้าจเป็นอาการของปัญหา
หัวใจ

• เบาหวานและนํ้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)ผู้ป่วยบางรายที่รับประทานยายับยั้งเอนไซม์ protease เช่น 
atazanavir และ ritonavir อาจทําให้นํ้าตาลในเลือดสูง พัฒนาเป็นโรคเบาหวาน หรือโรคเบาหวานของคุณอาจแยล่ง
ได้ ผู้ป่วยบางรายเป็นโรคเบาหวานก่อนรับประทานยายับยั้งเอนไซม์ protease ในขณะที่บางรายไม่มี ผู้ป่วยบางรายอาจ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงยารักษาโรคเบาหวาน

• โรคตับโรคตับ รวมถึงไวรัสตับอักเสบบีหรือซี โรคตับของคุณอาจแย่ลงเมื่อคุณทานยาต้าน HIV เช่น 
atazanavir และ ritonavir บางคนที่ใชร้ิโทนาเวียร์ร่วมกับยาต้านเอชไอวีอื่นๆ ทําใหเ้กิดปัญหาตับซึ่งอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตได้ แพทย์ของคุณควรทําการตรวจเลือดเป็นประจําในระหว่างการรักษาร่วมกับ atazanavir และ 
ritonavir
หากคุณมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือซีเรื้อรัง แพทย์ควรตรวจเลือดบ่อยขึ้นเพราะคุณมีโอกาสเกิดปัญหาตับ
เพิ่มขึ้น บอกแพทย์หากคุณมีอาการและอาการแสดงของปัญหาตับด้านล่าง:

- เบื่ออาหาร
- ปวดหรือกดเจ็บบริเวณด้านขวาใต้ซี่โครง
- ผิวเหลืองหรือตาขาว
- คันผิวหนัง

• นิ่วในไตมีรายงานในผู้ป่วยทีใ่ช้ atazanavir หากคุณมีอาการหรืออาการแสดงของ
นิ่วในไต (ปวดที่สีข้าง ปัสสาวะมีเลือด ปวดเมื่อปัสสาวะ) ใหแ้จ้งแพทย์ทันที

• ความผิดปกติของถุงนํ้าด(ีซึ่งอาจรวมถึงนิ่วและถุงนํ้าดอีักเสบ) มีรายงานในผู้ป่วยที่ใชย้าเม็ด atazanavir และ 
ritonavir หากคุณมีอาการหรืออาการแสดงของนิ่วในถุงนํ้าดี (ปวดท้องตอนบนขวาหรือตรงกลาง มีไข้ คลื่นไส้
และอาเจียน หรือผิวและตาขาวเป็นสีเหลือง) ใหแ้จ้งผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพของคุณทันที

• ตับอ่อนบวม (ตับอ่อนอักเสบ)ยาเม็ด atazanavir และ ritonavir อาจทําใหเ้กิดปัญหาตับอ่อนร้ายแรงซึ่งอาจ
ทําให้เสียชีวิตได้ แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณมีอาการหรืออาการแสดงของตับอ่อนอักเสบ เช่น:

• คลื่นไส้
• อาเจียน
• ปวดท้อง(ท้อง)

• ผู้ป่วยโรคฮโีมฟีเลียบางรายมีปัญหาเลือดออกเพิ่มขึ้นด้วยสารยับยั้งโปรตีเอสเช่น atazanavir และ ritonavir

• การเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่างกายการเปลี่ยนแปลงเหล่านีอ้าจรวมถึงปริมาณไขมันทีเ่พิ่มขึ้นบริเวณหลังและ
คอ ("โคกควาย") เต้านม และรอบลําตัว การสูญเสียไขมันจากขา แขน และใบหน้าก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขณะนี้ยัง
ไม่ทราบสาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของภาวะเหล่านี้

• กลุ่มอาการสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเริ่มใชย้าเอชไอวี ระบบ
ภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้นและเริ่มต่อสูก้ับการติดเชื้อที่
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ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณเป็นเวลานาน โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณเริ่มมีอาการใหม่หลังจากเริ่มใช้ยาเอ
ชไอวี ในผู้ป่วยบางรายที่ติดเชื้อเอชไอวีระยะลุกลาม (AIDS) และมีประวัติการติดเชื้อฉวยโอกาส อาการและอาการ
แสดงของการอักเสบจากการติดเชื้อครั้งก่อนอาจเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังจากเริ่มการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี

• เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์การรักษาด้วยยา atazanvir และ ritonavir อาจเพิ่มระดับ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคุณ แพทย์ของคุณควรทําการตรวจเลือดก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการรักษา
ด้วยยาเม็ด atazanvir และ ritonavir และเป็นประจําเพื่อตรวจสอบระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ที่เพิ่ม
ขึ้น

• ปฏิกิริยาการแพ้บางครั้งอาการแพเ้หล่านีอ้าจรุนแรงและต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล คุณควรโทรหาแพทย์
ทันทีหากคุณมีผื่นขึ้น หยุดทานยาเม็ด Atazanavir และ Ritonavir, 300 มก./100 มก.และรับความช่วย
เหลือทางการแพทย์ทันทหีากคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรงดังต่อไปนี้:

• หายใจลําบาก
• หายใจดังเสียงฮืด ๆ

• อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม

• คอแน่นหรือเสียงแหบ
• หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นแรงทีห่น้าอก (อิศวร)
• เหงื่อออก
• ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้นบวม
• ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ
• แผลพุพองหรือโรคผิวหนัง
• แผลในปากหรือแผลพุพอง

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของยา atazanavir และ ritonavir ที่รับประทานร่วมกับยาต้าน HIV อื่น ๆ ได้แก่ อาการคลื่นไส้ 
ปวดหัว; อาการปวดท้อง; อาเจียน; ท้องเสีย; ภาวะซึมเศร้า; ไข;้ อาการวิงเวียนศีรษะ ปัญหาการนอนหลับ; ชา, รู้สึกเสียว
ซ่า, หรือแสบร้อนทีม่ือหรือเท้าหรือรอบริมฝีปาก; เจ็บกล้ามเนื้อ; รู้สึกอ่อนแอหรือเหนื่อย ผื่น; และปวดท้องส่วนบนและ
ล่าง (ท้อง)

ข้อมูลสําคัญใดบ้างที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับการใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. ร่วม
กับยาอื่น ๆ

อย่าใช้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. ถ้าคุณใช้ยาต่อไปนี้ (บอกผู้ใหบ้ริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช)้ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 
มก. อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงถึงชีวิตหรือเสียชีวิตได้เมื่อใชก้ับยาเหล่านี้

• ยา Ergot: dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine และ methylergonovine เช่น ergotrate 
maleate และอื่น ๆ (ใชส้ําหรับอาการปวดหัวไมเกรน)

• Pimozide (ใช้สําหรับความผิดปกติของ Tourette)

• Cisapride (ใชส้ําหรับปัญหากระเพาะอาหารบางอย่าง)
• Triazolam (ใชส้ําหรับนอนไมห่ลับ)
• Midazolam (ใช้สําหรับระงับประสาท) เมื่อรับประทานทางปาก
• ลูราซิโดน
• Amiodarone, dronedarone, flecainde, propafenone หรือ quinidine

• โคลชิซิน หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตและ/หรือตับ
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อย่าใช้ยาต่อไปนี้ร่วมกับ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. เนื่องจาก
ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงทีเ่ป็นไปได้:

• ไอริโนทีแคน ใชส้ําหรับมะเร็ง
• Indinavir ใช้สําหรับการติดเชื้อเอชไอวี ทั้ง atazanavir และ indinavir บางครั้งทําใหร้ะดับบลิิรูบินในเลือดเพิ่มขึ้น

• ยาลดคอเลสเตอรอล โลวาสแตติน หรือ ซิมวาสแตติน
• Alfuzosin ใชร้ักษาอาการต่อมลูกหมากโตอย่างอ่อนโยน
• Sildenafil ใชร้ักษาความดันโลหิตสูงในปอด

ห้ามใช้ยาต่อไปนีร้่วมกับ Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. เพราะอาจลด
ปริมาณ atazanavir ในเลือดของคุณได้ซึ่งอาจนําไปสูก่ารเพิ่มปริมาณไวรัสเอชไอวี ความต้านทานต่อ atazanavir 
หรือการดื้อต่อยา HIV อื่น ๆ อาจพัฒนา:

• Rifampin (ใชส้ําหรับวัณโรค)
• สาโทเซนต์จอห์น (Hypericum perforatum) ผลิตภัณฑส์มุนไพรที่ขายเป็นผลิตภัณฑเ์สริม

อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทีม่ีสาโทเซนต์จอห์น
• เนวิราพีน ใช้สําหรับการติดเชื้อเอชไอวี

ไม่แนะนําให้ใช้ยาต่อไปนี้กับ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก.:

• Salmeterol และ salmeterol กับ fluticasone ใช้ในการรักษาโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ
ที่เรียกว่า COPD

• โวริโคนาโซล ใช้รักษาเชื้อรา
• Boceprevir ใชร้ักษาโรคตับอักเสบซีเรื้อรังในผู้ใหญ่

ยาต่อไปนี้อาจต้องการให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณติดตามการรักษาของคุณอย่างใกลช้ิดยิ่ง
ขึ้น (สําหรับยาบางชนิด อาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตารางการใหย้า):

• ทาดาลาฟิล วาร์เดนาฟิล หรือซิลเดนาฟิล ใชร้ักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ Atazanavir อาจเพิ่ม
โอกาสของผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นกับ Tadalafil, vardenafil หรือ sildenafil อย่าใช้ Tadalafil, 
vardenafil หรือ sildenafil ในขณะที่คุณกําลังใช้ atazanavir เว้นแต่ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพ
ของคุณจะบอกคุณว่าไมเ่ป็นไร

• Tadalafil หรือ bosentan ใชร้ักษาความดันโลหิตสูงในปอด
• Atorvastatin หรือ rosuvastatin มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากขึ้น ถ้าคุณใช้ atazanavir ร่วมกับยาลด

คอเลสเตอรอลนี้
• ยาสําหรับจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ: amiodarone, lidocaine, quinidine
• Rifabutin ยาปฏิชีวนะที่ใชร้ักษาวัณโรค
• เบดาควิลีน
• Buprenorphine หรือ buprenorphine/naloxone ใช้ในการรักษาอาการปวดและการติดยาแก้ปวดยาเสพติด
• Bepridil ใชส้ําหรับอาการเจ็บหน้าอก

• วาร์ฟาริน.
• ยาซึมเศร้ากลุ่ม Tricyclic เช่น amitriptyline, desipramine, doxepin, trimipramine, imipramine หรือ 

protriptyline
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• ยาเพื่อป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะ: cyclosporin, sirolimus หรือ tacrolimus
• ยาทราโซโดนยากล่อมประสาท
• ยารักษาโรคจิต quetiapine
• Fluticasone propionate ให้ทางจมูกหรือสูดดมเพื่อรักษาอาการแพห้รือโรคหอบหืด แพทย์ของคุณอาจเลือกที่จะไม่

ให้คุณใช้ยาฟลูติคาโซน
• Colchicine ใชเ้พื่อป้องกันหรือรักษาโรคเกาต์หรือรักษาโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียนในครอบครัว

ยาต่อไปนี้อาจต้องเปลี่ยนขนาดหรือกําหนดขนาดยาของ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 
100 มก. หรือยาอื่น ๆ :

• ซาควินาเวียร์
• ริโทนาเวียร์
• เอฟาวิเรนซ์
• ยาลดกรดหรือยาบัฟเฟอร์
• ไดดาโนซีน
• เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต
• ไรฟาบูติน.
• ตัวบล็อกช่องแคลเซียมเช่นหรือ diltiazem, verapamil และอื่น ๆ
• คลาริโทรมัยซิน
• ยาสําหรับอาหารไม่ย่อย อิจฉาริษยา หรือแผลพุพอง เช่น นซิาทิดีน ฟาโมทิดีน ไซเมทิดนี หรือรานิทิดนี

• ยากันชัก เช่น carbamazepine, phenytoin หรือ phenobarbital หรือ lamotrigine

พูดคุยกับผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับการเลือกวิธกีารคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ
Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก./100 มก. อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
ฮอร์โมนคุมกําเนิด เช่น ยาคุมกําเนิดหรือแผ่นแปะคุมกําเนิด ฮอร์โมนคุมกําเนิดไม่ได้ป้องกันการแพรก่ระจายของเอชไอ
วีไปยังผู้อื่น

จดจํา:
1. รู้จักยาทั้งหมดที่คุณใช้
2. บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้
3. อย่าเริ่มยาใหมโ่ดยไมไ่ด้พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ฉันควรเก็บ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. อย่างไร
• Atazanavir และ Ritonavir Tablets ขนาด 300 มก. / 100 มก. ควรเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องตํ่ากว่า 30 ºC (86 

ºF) ทําไมเ่ก็บยานีไ้ว้ในที่ชื้น เช่น ตู้ยาในห้องนํ้า หรือใกล้อ่างล้างจาน

• เก็บยาของคุณไว้ในภาชนะทีป่ิดสนิท
• ไม่แนะนําให้นําผลิตภัณฑ์นีไ้ปสัมผัสกับความชื้นสูงนอกภาชนะเดิมหรือภาชนะที่แน่นหนาเทียบเท่า USP (150 

มล. หรือน้อยกว่า) เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์
• เก็บยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงตลอดเวลา อย่าเก็บยาที่เป็น
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ล้าสมัยหรือที่คุณไมต่้องการอีกต่อไป กําจัดยาที่ไม่ได้ใชผ้่านโครงการกําจัดทิ้งในชุมชนเมื่อมีหรือวาง 
Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก. ในภาชนะปิดที่ไม่รู้จักในถังขยะในครัวเรือน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแท็บเล็ต Atazanavir และ Ritonavir 300 มก. / 100 มก

อย่ายอมรับหากซีลปิดฝาขวดเปิดชํารุดหรือขาดหายไป ยานี้กําหนดไว้สําหรับอาการเฉพาะของคุณ ห้ามใช้ 
Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก. / 100 มก. สําหรับอาการอื่น อย่าให้ Atazanavir และ Ritonavir 
Tablets 300 มก./100 มก. แก่ผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการเช่นเดียวกันก็ตาม อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาเก็บ 
Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก. และยาทั้งหมดใหพ้้นมือเด็กและสัตวเ์ลี้ยง

ข้อมูลสรุปนีไ้ม่รวมทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Atazanavir และ Ritonavir Tablets 300 มก./100 มก. บางครั้งมีการ
กําหนดยาสําหรับเงื่อนไขทีไ่ม่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารข้อมูลผู้ป่วย โปรดจําไว้ว่าไม่มีบทสรุปทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรใดที่
สามารถแทนที่การสนทนาอย่างรอบคอบกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่ม
เติม พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หรือไปที่ www.cipla.com หรือโทร 1-866-604-3268

ส่วนผสมในแท็บเล็ต Atazanavir และ Ritonavir คืออะไร 300 มก. / 100 มก.

ส่วนผสมที่ใช้งาน:อะตาซานาเวียร,์ ริโทนาเวียร์

ส่วนผสมที่ไม่ใชง้าน:แคลเซียมฟอสเฟตปราศจากนํ้า dibasic, คอลลอยดซ์ิลิกอนไดออกไซด์, copovidone, 
crospovidone, hypromellose, lactose monohydrate, แมกนีเซยีมสเตียเรต, โซเดียม stearyl 
fumarate, sorbitan monolaurate, talc, เหล็กออกไซด์สเีหลือง ยาเม็ดเคลือบด้วยฟิล์ม (opadry II 
85G520033 สีเหลือง) ที่ทําจากเลซิติน, มาโครกอล (โพลเิอทิลีนไกลคอล), โพลไิวนิลแอลกอฮอลส์่วนทีไ่ฮโดรไลซ์
, แป้งโรยตัว, ไททาเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์สเีหลือง

ผลิตโดย:
บริษัท ซิพลา จํากัด

แปลงหมายเลข A – 42 (หน่วย II), MIDC, 
Patalganga, District Raigad, 
Maharashtra,
รหัสพิน: 410 220. 
อินเดีย.

แก้ไข:10/2017
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