
จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา มีรายงานการค้นพบและบางครั้งความผิดปกตขิองอวัยวะรวมถึงอาการบาดเจ็บที่ตับ 
หยุดยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate เม็ด
และสารต้องสงสัยอื่น ๆ ทันที หากมีอาการหรืออาการแสดงของปฏิกิริยาภูมไิวเกินเกิด
ขึ้น เนื่องจากความล่าช้าในการหยุดการรักษาอาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่คุกคามถึงชีวิต 
(5.2)
มรีายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อตับในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาที่ประกอบด้วยโดลูเตกราเวียร์ 
ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบบีหรือซีต้นเหตุอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเลวลงหรือมีการ
พัฒนาระดับเอนไซมท์รานสอะมเินส แนะนําใหต้รวจสอบความเป็นพิษต่อตับ (5.3)

ความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ในขณะที่ตั้งครรภ์และในการตั้ง
ครรภ์ระยะแรก หลีกเลี่ยงการใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ในช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
เนื่องจากความเสี่ยงของข้อบกพร่องของท่อประสาท แนะนําใหว้ัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพใน
การคลอดบุตรใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผล (2.1, 5.4, 8.1, 8.3)

การเริ่มมีอาการใหมห่รือการด้อยค่าของไต: อาจรวมถึงภาวะไตวายเฉียบพลันและกลุ่ม
อาการ Fanconi ประเมินการกวาดล้างของ creatinine โดยประมาณก่อนเริ่มการ
รักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ในผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงต่อการทํางานผิดปกติของไต ให้ประเมินค่าประมาณ
การกวาดล้างของครีเอตินิน ฟอสฟอรัสในซีรัม กลูโคสในปัสสาวะ และโปรตีนในปัสสาวะ
ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาเม็ดโดลเูทกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil 
fumarate และเป็นระยะ ๆ ระหว่างการรักษา หลีกเลี่ยงการให้ยา dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับการใช้ยาทีเ่ป็นพิษต่อไต
ร่วมกันหรือเมื่อเร็วๆ นี้ (5.6)
ความหนาแน่นของกระดูกลดลง (BMD): พิจารณาการประเมิน BMD ในผู้ป่วยทีม่ี
ประวัติกระดูกหักทางพยาธิวิทยาหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ สําหรับโรคกระดูกพรุนหรือการ
สูญเสียกระดูก (5.7)
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง: พบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี อาจจําเป็นต้องมีการ
ประเมินและการรักษาเพิ่มเติม (5.8)
ภาวะกรดแลคติกและตับแข็งอย่างรุนแรงที่มภีาวะไขมันพอกตับ: ยุติการรักษาในผู้ป่วย
ที่มีอาการหรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ถึงภาวะกรดแลคติกหรือความเป็น
พิษต่อตับทีเ่ด่นชัด (5.9)
การสลายตัวของตับซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้บางส่วนเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 / 
HCV ทีไ่ด้รับยา interferon และ ribavirin ตรวจสอบความเป็นพิษทีเ่กี่ยวข้องกับการ
รักษา หยุดใชย้า dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ตามความเหมาะสมทางการแพทย์ และพิจารณาการลดขนาดยาหรือหยุด
การให้ยา interferon alfa, ribavirin หรือทั้งสองอย่าง (5.10) ตับอ่อนอักเสบ: ใช้
ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยเด็กที่มีประวัตเิกี่ยวกับตับอ่อนอักเสบหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ 
ทีส่ําคัญสําหรับตับอ่อนอักเสบ ยุติการรักษาตามความเหมาะสมทางคลินิก (5.11)

ไฮไลท์เหล่านี้ไมร่วมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นต่อการใชง้าน
DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE และ TENOFOVIR DISOPROXIL 

FUMARATE TABLETS อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลการสั่งจ่าย
ยาแบบเต็มสําหรับ DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE และ TENOFOVIR 
DISOPROXIL FUMARATE TABLETS

-

DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE และ TENOFOVIR DISOPROXIL 
FUMARATE เม็ด, 50 มก./300 มก./300 มก. สําหรับใช้ในช่องปาก -

คําเตือน: อาการกําเริบหลังการรักษาของ
โรคตับอักเสบบี

ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณเ์พื่อการเตือนชนิดบรรจกุล่องทีส่มบูรณ์

มีรายงานผูป้่วยทีต่ิดเชื้อ HBV ทีห่ยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบีอย่าง
เฉียบพลันรุนแรง (HBV) ซึ่งรวมถึง lamivudine หรือ tenofovir disoproxil 
fumarate ส่วนประกอบสองอย่างของ dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate tablets ติดตามการทํางานของตับอย่าง
ใกล้ชิดในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV ที่หยุดยา dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate tablets หากเหมาะสม อาจต้องเริ่มการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบี (5.1)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อบ่งใช้และการใช้งาน------------------- -------- 
Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets, การรวม
กันของ dolutegravir (integrase strand transfer inhibitor (INSTI]), lamivudine 
และ tenofovir disoproxil fumarate (ทั้ง nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors) ได้รับการระบุว่าเป็นระบบการปกครองที่สมบูรณ์สําหรับการรักษา HIV-1 การ
ติดเชื้อในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่มนีํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก. (1)

-

-

-

ข้อจํากัดในการใช้งาน:
- ไม่แนะนําใหใ้ชย้า Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 

fumarate เพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยที่มีการทดแทน integrase ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การดื้อยาหรือสงสัยว่ามีความต้านทานการดื้อต่อ integrase strand transfer 
inhibitor เนื่องจากขนาดยา dolutegravir ใน dolutegravir, lamivudine 
และ tenofovir disoproxil fumarate tablets ไม่เพียงพอในประชากรกลุ่ม
ย่อยเหล่านี้ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา dolutegravir (1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปริมาณและการบริหาร -----------------------
- การทดสอบการตั้งครรภ:์ ทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มใช้ยา 

dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ในวัย
รุ่นและผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการคลอดบุตร (2.1, 5.4)
การทดสอบ: ก่อนหรือเมื่อเริ่มใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ให้ทดสอบการติดเชื้อ HBV ก่อนการเริ่มต้น
และระหว่างการใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ตามกําหนดเวลาทีเ่หมาะสมทางคลินิก ให้ประเมิน 
creatinine ในซีรัม ค่า creatinine clearance โดยประมาณ กลูโคสในปัสสาวะ 
และโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยทุกราย ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ให้ประเมินฟอสฟอรัส
ในซีรัมด้วย (2.1)
ปริมาณที่แนะนําในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก.: หนึ่งเม็ด
ต่อวัน อาจรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้ (2.3)
หากใหย้ากับตัวกระตุ้น UGT1A หรือ CYP3A บางชนิด ระบบการให้ยาโดลูเตกรา
เวียร์ที่แนะนําคือ 50 มก. วันละสองครั้ง ควรให้ยาโดลเูตกราเวียรข์นาด 50 มก. 
เพิ่มเติม โดยแยกจากยาเม็ดโดลเูตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir 
disoproxil fumarate เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (2.3)

เนื่องจากยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate เป็นผลิตภัณฑข์นาดคงที่และไม่สามารถปรับขนาดยาได้ จึงไม่แนะนํา
ให้ใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ในผู้ป่วยทีต่้องการปรับขนาดยา ผู้ป่วยทีม่ีค่า creatinine 
clearance น้อยกว่า 50 มล. ต่อนาที หรือ ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายทีต่้องฟอก
ไต (2.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อาการไมพ่ึงประสงค์ ---------------- --------------------
- ในผู้ใหญ:่ อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุด (ในผู้ทีไ่ด้รับ dolutegravir, 

lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate) ได้แก่ อาการนอนไม่หลับ 
เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ ท้องร่วง ผื่น ปวด และซึมเศร้า (6.1)
ในเด็ก: อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุด (ในผู้ทีไ่ด้รับ lamivudine) คือไขแ้ละไอ 
(6.1)

-

-

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่สงสัย โปรดติดต่อ Macleods Pharma 
USA, Inc. ที่ 1-888-943-3210 หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรือ www.fda.gov/
medwatch .-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ปฏิกิริยาระหว่างยา ----- 
-------------------- การใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ร่วมกับยาอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของยาอื่น ๆ และยาอื่น ๆ อาจ
เปลี่ยนความเข้มข้นของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ปฏิกิริยาระหว่างยาและยาที่อาจเกิดขึ้นต้องได้รับการพิจารณาก่อนและระหว่างการ
รักษา (4, 7, 12.3)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ใช้ในประชากรเฉพาะ ------------------ --------
- การตั้งครรภ์: หลีกเลี่ยงการใชย้าเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 

disoproxil fumarate ในช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกเนื่องจากมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้อบกพร่องของท่อประสาท (2.1, 5.4, 8.1)
การให้นม: ไมแ่นะนําให้เลี้ยงลูกด้วยนมแมเ่นื่องจากมีโอกาสแพร่เชื้อ HIV-1 (8.2)

หญิงและชายทีม่ีศักยภาพในการสืบพันธุ์: แนะนําให้ทําการทดสอบการตั้งครรภแ์ละการ
คุมกําเนิดในวัยรุ่นและผู้ใหญท่ี่มีศักยภาพในการมบีุตร (8.3)

กุมารเวชศาสตร:์ ไม่แนะนําสําหรับผู้ป่วยที่มนีํ้าหนักน้อยกว่า 40 กก. (8.4) ไม่แนะนําให้ใช้
ยา Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ในผู้ป่วยที่มี 
creatinine clearance น้อยกว่า 50 มล. ต่อนาที หรือผู้ป่วยทีม่ีโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่ต้องฟอกไต (8.6)

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง ---------------------------- ยา
เม็ด: โดลเูทกราเวียร์ 50 มก., ลามิวูดีน 300 มก. และ tenofovir disoproxil fumarate 
300 มก. (3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข้อห้าม -------------------- ------------
-

-
-ปฏิกิริยาภูมิไวเกินก่อนหน้าต่อ dolutegravir, lamivudine หรือ tenofovir 

disoproxil fumarate (4)
การบริหารร่วมกับโดเฟติไลด์ (4)-

ดู 17 สําหรับข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วยและการติดฉลากผู้ป่วยที่ไดร้ับการอนุมัตจิาก 
FDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คําเตือนและข้อควรระวัง ---------------------------------

- ปฏิกิริยาภูมไิวเกินที่มีลักษณะเป็นผื่นตามรัฐธรรมนูญ
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ข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณ์: สารบัญ*

คําเตือน: อาการกําเริบของโรคตับอักเสบบหีลังการรักษา 7.1 ผลของ Dolutegravir, 3TC หรือ TDF ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของสารอื่น

7.2 ผลกระทบของสารอื่นต่อเภสัชจลนศาสตร์ของโดลเูตกราเวียร์ 3TC หรือ 
TDF
7.3 ปฏิกิริยาระหว่างยาที่สําคัญสําหรับ Dolutegravir, 3TC หรือ TDF
7.4 ยาที่ไม่มปีฏิกิริยาสําคัญทางคลินิกกับ Dolutegravir

1

2

ข้อบ่งใชแ้ละการใช้งาน

ปริมาณและการบริหาร
2.1 การทดสอบก่อนการเริ่มต้นและระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด 

Dolutegravir, Lamivudine และ Tenofovir Disoproxil Fumarate
2.2 ปริมาณที่แนะนํา
2.3 คําแนะนําในการใชย้าร่วมกับยาบางชนิด

2.4 ไม่แนะนําเนื่องจากการปรับขนาดยาไม่เพียงพอ

8 ใชใ้นประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์
8.2 การให้นม
8.3 เพศหญิงและเพศชายทีม่ีศักยภาพในการสืบพันธุ์
8.4 การใชใ้นเด็ก
8.5 การใชผู้้สูงอายุ
8.6 การด้อยค่าของไต
8.7 การด้อยค่าของตับ

3

4

5

รูปแบบการใหย้าและจุดแข็ง

ข้อห้าม
10

11

12

ยาเกินขนาด
คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 การกําเริบเฉียบพลันรุนแรงของไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV

5.2 ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน
5.3 พิษต่อตับ
5.4 ความเป็นพิษของตัวอ่อนและทารกในครรภ์

5.5 ความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์หรือการสูญเสียการตอบสนองต่อไวรัสเนื่องจาก
ปฏิกิริยาระหว่างยา

5.6 เริ่มมอีาการใหมห่รือการด้อยค่าของไตทีเ่ลวลง
5.7 การสูญเสียกระดูกและข้อบกพร่องของแร่ธาตุ
5.8 กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง
5.9 ภาวะกรดแลคติกและตับอย่างรุนแรงทีม่ีภาวะไขมันพอกตับ
5.10 ความเสี่ยงของการชดเชยตับเมื่อใชก้ับระบบการปกครองแบบ 

Interferon และ Ribavirin
5.11 ตับอ่อนอักเสบ

คําอธิบาย

เภสัชวิทยาคลินิก
12.1 กลไกการออกฤทธิ์
12.2 เภสัชพลศาสตร์
12.3 เภสัชจลนศาสตร์
12.4 จุลชีววิทยา

13 พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
13.2 พิษวิทยาของสัตว์และ/หรือเภสัชวิทยา

14 การศึกษาทางคลินิก
14.1 วิชาสําหรับผู้ใหญ่
14.2 วิชากุมาร

6 อาการไม่พึงประสงค์
6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก
6.2 ประสบการณ์หลังการขาย

16

17

วิธกีารจัดหา/จัดเก็บและจัดการ

ข้อมูลการใหค้ําปรึกษาผู้ป่วย
7 ปฏิกิริยาระหว่างยา

* ส่วนหรือส่วนย่อยทีล่ะเว้นจากข้อมูลการสั่งจ่ายฉบับเต็มจะไม่อยู่ใน
รายการ
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ข้อมูลการสั่งจ่ายเต็มรูปแบบ

คําเตือน: อาการกําเริบของโรคตับอักเสบบีหลังการรักษา

มีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV ที่หยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบีอย่างเฉียบพลันรุนแรง 
(HBV) ซึ่งรวมถึง lamivudine หรือ tenofovir disoproxil fumarate ส่วนประกอบสองอย่างของ 
dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets ควรติดตามการ
ทํางานของตับอย่างใกล้ชิดกับการติดตามผลทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหลายเดือนในผู้
ป่วยที่ติดเชื้อ HBV ที่หยุดยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate 
tablets หากเหมาะสม อาจจําเป็นต้องเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบี[ดูคําเตือนและข้อควร
ระวัง (5.1)].

1 ข้อบ่งใชแ้ละการใชง้าน

ยาเม็ด Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate มีไว้สําหรับใช้เพียงอย่างเดียว
ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิด l (HIV-1) ในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 40 
กก.

ข้อจํากัดการใช้งาน:

- ไม่แนะนําให้ใชย้า Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate เพียงอย่าง
เดียวในผู้ป่วยที่มีการทดแทน integrase ทีเ่กี่ยวข้องกับการดื้อยาหรือสงสัยว่ามีความต้านทานการดื้อต่อ 
integrase strand transfer inhibitor เนื่องจากขนาดยา dolutegravir ใน dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets ไม่เพียงพอในประชากรกลุ่มย่อยเหล่านี้ 
ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา dolutegravir แบบเต็ม

2 ปริมาณและการบริหาร

2.1 การทดสอบก่อนการเริ่มต้นและระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด Dolutegravir, Lamivudine และ 
Tenofovir Disoproxil Fumarate

ทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate tablets ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการคลอดบุตร[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.4) การใช้
ในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1, 8.3)].
ก่อนหรือเมื่อเริ่มใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ให้ผู้ป่วย
ทดสอบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)].
ก่อนการเริ่มต้นและระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ให้ประเมิน creatinine ในเลือด, creatinine clearance โดยประมาณ, กลูโคสในปัสสาวะ และ
โปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยทุกราย ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ให้ประเมินฟอสฟอรัสในซีรัมด้วย [ดูคําเตือนและข้อ
ควรระวัง (5.6)].

2.2 ปริมาณทีแ่นะนํา

Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate เป็นยาผสมในขนาดคงที่
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ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยโดลูเตกราเวียร์ 50 มก. ลามิวูดีน 300 มก. (3TC) และทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟู
มาเรต (TDF) 300 มก. ขนาดยาที่แนะนําของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก. (88 ปอนด์) คือหนึ่งเม็ดวันละ
ครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร

2.3 คําแนะนําในการใชย้าร่วมกับยาบางชนิด

ปริมาณ dolutegravir (50 มก.) ในยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ไม่เพียงพอเมื่อใช้ร่วมกับยาทีร่ะบุไว้ในตารางที่ 1 ซึ่งอาจลดความเข้มข้นของ dolutegravir 
แนะนําใหใ้ช้ยา dolutegravir ต่อไปนี้

ตารางที่ 1. คําแนะนําในการใช้ยา Dolutegravir, Lamivudine และ Tenofovir Disoproxil 
Fumarate Tablets ร่วมกับยาร่วม

ยาร่วม คําแนะนําการใช้ยา

ควรใชย้าเม็ด dolutegravir 50 มก. เพิ่มเติม โดยแยกจากยา
เม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

ยาเอฟาวิเรนซ์, โฟซัมพรีนาเวียร/์รโิทนาเวียร,์ ทิพานาเวียร์/รโิทนาเวียร์, 
คาร์บามาเซปีน หรือไรแฟมพิน

2.4 ไม่แนะนําเนื่องจากการปรับขนาดยาไม่เพียงพอ

เนื่องจากยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate เป็นสูตรผสมใน
ขนาดคงทีแ่ละไม่สามารถปรับขนาดยาได้ จึงไม่แนะนําในผู้ป่วยที่ต้องการปรับขนาดยา ผู้ป่วยที่มีค่า 
creatinine clearance น้อยกว่า 50 มล. ต่อนาที หรือผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายระยะสุดท้าย โรค (ESRD) ที่ต้อง
ฟอกไต[ดกูารใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.6)].

3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง

Dolutegravir, Lamivudine และ Tenofovir disoproxil fumarate เม็ดประกอบด้วย dolutegravir 
50 มก., lamivudine 300 มก. และ tenofovir disoproxil fumarate 300 มก. เม็ดยามีสีขาวถึงขาว รูป
ทรงแคปซูล เคลือบฟิล์มด้วย "F67" ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเรียบ

4 ข้อห้าม

Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate เม็ดมีข้อห้ามในผู้ป่วย:
- ด้วยปฏิกิริยาภูมิไวเกินก่อนหน้าต่อโดลูเตกราเวียร์[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)], ลามิวูดีนหรือ 

tenofovir disoproxil fumarate
ได้รับ dofetilide เนื่องจากมีโอกาสเพิ่มความเข้มข้นของ dofetilide ในพลาสมา และเสี่ยงต่อการเกิด
เหตุการณร์้ายแรงและ/หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยการใช้ยา dolutegravir ร่วมกัน[ดูปฏิกิริยาระหว่าง
ยา (7)].

-

5 คําเตือนและข้อควรระวัง
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5.1 การกําเริบเฉียบพลันรุนแรงของไวรัสตับอักเสบบีในผูป้่วยทีต่ิดเชื้อ HBV

ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (HBV) ก่อนหรือเมื่อเริ่มใช้ยา dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets

การยุติการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบี ได้แก่ 3TC และ TDF ส่วนประกอบสองอย่างของ 
dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets อาจสัมพันธ์กับอาการกําเริบ
เฉียบพลันรุนแรงของไวรัสตับอักเสบบี ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV ที่หยุดยา dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ยาเม็ดควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วยการติดตามผลทั้งทาง
คลินิกและทางห้องปฏิบัติการเป็นเวลาอย่างน้อยหลายเดือนหลังจากหยุดการรักษา หากเหมาะสม อาจรับ
ประกันการเริ่มต้นใหม่ของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบี

5.2 ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน

มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินและมีลักษณะเป็นผื่น พบตามรัฐธรรมนูญ และบางครั้งมีความผิดปกติ
ของอวัยวะ ซึ่งรวมถึงอาการบาดเจ็บทีต่ับ มีการรายงานเหตุการณ์ในผู้ป่วยที่ได้รับ dolutegravir น้อยกว่า 
1% ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 หยุดยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate เม็ดและสารต้องสงสัยอื่น ๆ ทันที หากมีอาการหรืออาการแสดงของปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียง ผื่นรุนแรงหรือผื่นขึ้นพร้อมกับไข้ วิงเวียนทั่วไป อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ แผลพุพอง 
หรือการลอกของผิวหนัง, แผลในช่องปากหรือแผล, เยื่อบตุาอักเสบ, ใบหน้าบวมนํ้า, ตับอักเสบ, 
eosinophilia, angioedema, หายใจลําบาก) ควรมีการติดตามสถานะทางคลินิก ซึ่งรวมถึงอะมิโน
ทรานส์เฟอเรสในตับและเริ่มการรักษาทีเ่หมาะสม

5.3 พิษต่อตับ

มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากตับในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาที่ประกอบด้วยโดลูเตกราเวียร์ ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับ
อักเสบบีหรือซีต้นเหตุอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเลวลงหรือมีการพัฒนาระดับเอนไซม์ transaminase 
ด้วยการใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate[ดูอาการไม่พึง
ประสงค์ (6.1)]. ในบางกรณี ระดับเอนไซม์ใน transaminases มีความสอดคล้องกับกลุ่มอาการสร้าง
ภูมิคุ้มกันใหม่หรือการกระตุ้นการทํางานของไวรัสตับอักเสบบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการยกเลิกการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบ กรณีของความเป็นพิษต่อตับ ซึ่งรวมถึง biochemistries ของตับในซีรัมสูง 
ตับอักเสบ และตับวายเฉียบพลันได้รับการรายงานในผู้ป่วยที่ได้รับสูตรยาที่ประกอบด้วยโดลูเตกราเวียร์โดย
ไม่มีโรคตับที่มีอยู่ก่อนหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่สามารถระบุได้ มีรายงานการบาดเจ็บที่ตับที่เกิดจากยาซึ่งนําไปสู่
การปลูกถ่ายตับร่วมกับอะบาคาเวียร์ โดลูเทกราเวียร์ และลามิวูดีน แนะนําให้ตรวจสอบความเป็นพิษต่อตับ

5.4 ความเป็นพิษของตัวอ่อนและทารกในครรภ์

ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาเชิงสังเกตพบว่า dolutegravir ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ
ข้อบกพร่องของท่อประสาทเมื่อให้ยาในเวลาที่ตั้งครรภ์และในการตั้งครรภ์ระยะแรก
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เนื่องจากมีความเข้าใจทีจ่ํากัดเกี่ยวกับรายงานชนิดของข้อบกพร่องของท่อประสาททีเ่กี่ยวข้องกับการใช้โดลู
เตกราเวียร์ และเนื่องจากวันทีข่องการตั้งครรภ์อาจไม่สามารถระบไุด้อย่างแม่นยํา ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาเม็ดโด
ลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil fumarate ในช่วงเวลาของการปฏิสนธิจนถึงไตรมาส
แรกของการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์[ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1)].

หากมีแผนจะตั้งครรภ์หรือหากยืนยันการตั้งครรภภ์ายในไตรมาสแรกในขณะที่ใช้ยาโดลูเตกราเวียร์, ลามิวูดีน 
และ tenofovir disoproxil fumarate หากเป็นไปได้ ให้เปลี่ยนไปใช้ระบบการปกครองอื่น

ทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ทีม่ีศักยภาพในการคลอดบุตร เพื่อไม่ให้ใช้ยา dolutegravir, lamivudine 
และ tenofovir disoproxil fumarate ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ[์ดูการให้ยาและการบริหาร 
(2.1)].

แนะนําใหว้ัยรุ่นและผู้ใหญ่ทีม่ีศักยภาพในการคลอดบุตรใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลอย่างสมํ่าเสมอ[ดู
การใชง้านในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1, 8.3)].

5.5 ความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงคห์รือการสูญเสียการตอบสนองต่อไวรัสเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างยา

การใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate และยาอื่น ๆ ร่วมกัน
อาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาทีท่ราบหรืออาจมีนัยสําคัญซึ่งบางส่วนอาจนําไปสู่[ดูข้อห้าม (4), ปฏิกิริยา
ระหว่างยา (7.3)]:

- การสูญเสียผลการรักษาของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate และการพัฒนาของการดื้อยาที่เป็นไปได้
อาการไม่พึงประสงค์ที่มีนัยสําคัญทางคลินิกที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับยาร่วมกันมากขึ้น-

ดูตารางที่ 5 สําหรับขั้นตอนในการป้องกันหรือจัดการปฏิกิริยาระหว่างยาที่สําคัญและเป็นไปได้และทีท่ราบเหล่า
นี้ ซึ่งรวมถึงคําแนะนําในการใช้ยา พิจารณาศักยภาพของปฏิกิริยาระหว่างยาก่อนและระหว่างการรักษาด้วยยา
เม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ทบทวนยาที่ใช้ร่วมกันระหว่าง
การรักษาด้วยยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets; และ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องกับยาร่วม

5.6 เริ่มมีอาการใหม่หรือการด้อยค่าของไตที่เลวลง

TDF ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate 
tablets ส่วนใหญ่จะถูกกําจัดโดยไต มีรายงานการด้อยค่าของไต รวมทั้งกรณีของภาวะไตวายเฉียบพลันและ
กลุ่มอาการ Fanconi (การบาดเจ็บของท่อไตที่มีภาวะ hypophosphatemia รุนแรง) ด้วยการใช้ TDF[ดู
อาการไม่พึงประสงค์ (6.2)].

ก่อนการเริ่มต้นและระหว่างการใชย้าเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ตามกําหนดเวลาทีเ่หมาะสมทางคลินิก ประเมิน creatine ในซีรัม creatine กวาดล้างโดย
ประมาณ กลูโคสในปัสสาวะ และโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยทุกราย ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ให้ประเมินฟอสฟอรัส
ในซีรัมด้วย
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หลีกเลี่ยงยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับการใช้สารที่
เป็นพิษต่อไต (เช่น NSAIDs) ในขนาดสูงหรือหลายตัว[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)]. มีรายงานกรณีของภาวะ
ไตวายเฉียบพลันหลังจากเริ่มใช้ NSAIDs ในขนาดสูงหรือหลายตัวในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ
การทํางานของไตผิดปกติซึ่งมีความเสถียรใน TDF ผู้ป่วยบางรายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการ
บําบัดทดแทนไต หากจําเป็น ควรพิจารณาทางเลือกอื่นสําหรับ NSAIDs ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการทํางาน
ผิดปกติของไต

อาการปวดกระดูกทีค่งอยู่หรือแย่ลง ปวดแขนขา กระดูกหักและ/หรือปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง อาจเป็น
อาการแสดงของท่อไตทีไ่ตใกลเ้คียง และควรให้การประเมินการทํางานของไตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการ
ทํางานผิดปกติของไต

5.7 การสูญเสียกระดูกและข้อบกพร่องของแร่ธาตุ

ความหนาแน่นของกระดูก: ในการทดลองทางคลินิกในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV-1 TDF ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ 
dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets มีความสัมพันธ์กับการลด
ลงของความหนาแน่นของกระดูก (BMD) ทีม่ากขึ้นและการเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีของการเผาผลาญ
ของกระดูก บ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้น การหมุนเวียนของกระดูกเทียบกับเครื่องเปรียบเทียบ ระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์
ฮอร์โมนในซีรัมและระดับวิตามินดี 1,25 ยังสูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับ TDF

มีการทดลองทางคลินิกเพื่อประเมิน TDF ในเด็ก ภายใต้สถานการณป์กติ BMD จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้
ป่วยเด็ก ในผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV-1 อายุ 2 ปีถึงน้อยกว่า 18 ปี ผลกระทบของกระดูกมีความคล้ายคลึงกับทีพ่บ
ในคนที่เป็นผู้ใหญ่และแนะนําให้มีการหมุนเวียนของกระดูกเพิ่มขึ้น ค่า BMD ของร่างกายโดยรวมนั้นน้อยกว่า
ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV-1 ทีไ่ด้รับ TDF เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม พบแนวโน้มทีค่ล้ายกันในผู้ที่ติดเชื้อ HBV 
อายุ 12 ปีถึงน้อยกว่า 18 ปี ในการทดลองในเด็กทั้งหมด การเจริญเติบโตของโครงกระดูกปกติ (ความสูง) ไม่
ได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลาของการทดลองทางคลินิก

ไม่ทราบผลของการเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องกับ TDF ใน BMD และเครื่องหมายทางชีวเคมีต่อสุขภาพกระดูก
ในระยะยาวและความเสี่ยงต่อการแตกหักในอนาคตในผู้ใหญ่และเด็กทีม่ีอายุ 2 ปีขึ้นไป ไม่ทราบผลกระทบระยะ
ยาวของกระดูกสันหลังส่วนล่างและ BMD ของร่างกายโดยรวมต่อการเจริญเติบโตของโครงกระดูกในผู้ป่วย
เด็ก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบของการสัมผัสเป็นเวลานานในเด็กเล็กไม่เป็นที่รู้จัก

แม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาผลของการเสริมแคลเซียมและวิตามินดี แต่การเสริมดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์สําหรับผู้
ป่วยทุกราย หากสงสัยว่ามีความผิดปกติของกระดูก ควรขอคําปรึกษาทีเ่หมาะสม ควรพิจารณาการประเมิน 
BMD สําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กที่มีประวัติกระดูกหักทางพยาธิวิทยาหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ สําหรับโรคกระดูก
พรุนหรือการสูญเสียกระดูก หากสงสัยว่ามีความผิดปกติของกระดูก ควรขอคําปรึกษาที่เหมาะสม

ข้อบกพร่องของแร่: มีรายงานกรณีของ osteomalacia ที่สัมพันธ์กับ proximal renal tubulopathy ซึ่ง
แสดงเป็นอาการปวดกระดูกหรือปวดที่แขนขา และอาจนําไปสู่การแตกหัก ได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้ TDF[ดู
อาการไม่พึงประสงค์ (6.2)]. โรคข้ออักเสบและอาการปวดกล้ามเนื้อหรือความอ่อนแอยังได้รับการรายงานใน
กรณีของ tubulopathy ไตใกลเ้คียง Hypophosphatemia และ osteomalacia รองจากท่อไตใกล้เคียง
ควรเป็น
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พิจารณาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการทํางานผิดปกตขิองไตที่มีอาการกระดูกหรือกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง
หรือแย่ลงในขณะทีไ่ด้รับผลิตภัณฑ์ที่มี TDF[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)].

5.8 กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง

มีรายงานผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ได้แก่ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น 
dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets ในช่วงเริ่มต้นของการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันอาจพัฒนาการตอบสนองการ
อักเสบต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสที่ไม่รุนแรงหรือตกค้าง (เช่นมัยโคแบคทีเรียม เอเวียมการติดเชื้อ, ไซโตเมกา
โลไวรัส,โรคปอดบวม jirovecii โรคปอดบวม (PCP) หรือวัณโรค) ซึ่งอาจจําเป็นต้องได้รับการประเมินและการ
รักษาเพิ่มเติม

ความผิดปกติของภูมิต้านทานผิดปกติ (เช่นโรค Graves, polymyositis และ Guillain-Barré 
syndrome) มีรายงานว่าเกิดขึ้นในการตั้งค่าการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ อย่างไรก็ตาม เวลาทีเ่ริ่มมีอาการจะ
แปรปรวนมากกว่า และสามารถเกิดขึ้นได้หลายเดือนหลังจากเริ่มการรักษา

5.9 ภาวะกรดแลคติกและตับอย่างรุนแรงทีม่ีภาวะไขมันพอกตับ

มีรายงานรายงานเกี่ยวกับภาวะกรดแลคติคและตับอย่างรุนแรงที่มีภาวะไขมันพอกตับ รวมถึงกรณทีี่เสียชีวิต
ด้วยการใชส้ารคล้ายคลึง nucleoside รวมถึง 3TC และ TDF ส่วนประกอบสองอย่างของยา dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ ควร
ระงับการรักษาด้วยยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ในผู้ป่วยที่
พัฒนาผลการวิจัยทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัตกิารที่บ่งชี้ถึงภาวะกรดแลคติกหรือความเป็นพิษต่อตับที่เด่น
ชัด (ซึ่งอาจรวมถึงตับและไขมันพอกตับแม้ในกรณทีี่ไม่มีเอนไซม์ transaminase ทีท่ําเครื่องหมายไว้)

5.10 ความเสี่ยงของการชดเชยตับเมื่อใชก้ับระบบการปกครองแบบ Interferon และ Ribavirin

ผู้ป่วยทีไ่ด้รับ interferon alfa ที่มีหรือไม่มี ribavirin และ 3TC ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets ควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสําหรับ
การรักษาความเป็นพิษทีเ่กี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง decompensation ของตับ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาแบบ
เต็มสําหรับ 3TC การเลิกใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate 
tablets ควรพิจารณาตามความเหมาะสมทางการแพทย์ ควรพิจารณาการลดขนาดยาหรือการหยุดใช้ยา 
interferon alfa, ribavirin หรือทั้งสองอย่างด้วย หากสังเกตพบความเป็นพิษทางคลินิกที่แย่ลง รวมถึง
การชดเชยตับ (เช่น Child Pugh มากกว่า 6) ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา interferon และ ribavirin แบบเต็ม

5.11 ตับอ่อนอักเสบ

ในผู้ป่วยเด็กที่มีประวัติเคยได้รับยาต้านไวรัส nucleoside ประวัติของตับอ่อนอักเสบหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่
สําคัญในการพัฒนาตับอ่อนอักเสบ 3TC ส่วนประกอบของยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ควรใชด้้วยความระมัดระวัง ควรหยุดการรักษาด้วยยา dolutegravir, lamivudine 
และ tenofovir disoproxil fumarate ทันที หากมีอาการทางคลินิก อาการ หรือความผิดปกติในห้องปฏิบัติ
การที่บ่งบอกถึงตับอ่อนอักเสบ[ดูอาการไม่พึงประสงค์ (6.1)].
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6 อาการไมพ่ึงประสงค์

อาการข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อไปนี้จะกล่าวถึงในส่วนอื่น ๆ ของการติดฉลาก:

-
-
-
-
-
-

อาการกําเริบของโรคตับอักเสบบี[ดูคําเตือน คําเตือนและข้อควรระวังชนิดบรรจุกล่อง (5.1)]. 
ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].
เริ่มมีอาการใหม่หรือการด้อยค่าของไตที่เลวลง[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)]. การสูญเสีย
กระดูกและข้อบกพร่องของแร่ธาตุ[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)]. ภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกัน
ซินโดรม[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.8)].
กรดแลคติกและตับอย่างรุนแรงกับภาวะไขมันพอกตับ[ดูคําเตือนชนิดบรรจกุล่อง คําเตือนและข้อควร
ระวัง (5. 9)].
การชดเชยตับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 และไวรัสตับอักเสบซี[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.10)].

ตับอ่อนอักเสบ[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.11)].

-

-

6.1 ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ที่พบในการทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับอัตราในการทดลอง
ทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สะท้อนถึงอัตราทีส่ังเกตได้จากการปฏิบัตทิางคลินิก

โดลูเทกราเวียร์, ลามิวูดีน, เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟมูาเรต

หัวข้อการรักษาทีไ่ร้เดียงสา: ในกลุ่มคนโสด สุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ 833 คน และได้รับโดลูเตกราเวียร์ 50 มก. 
อย่างน้อยหนึ่งโดสร่วมกับยาอะบาคาเวียร์ซัลเฟตและลามิวูดีนขนาดคงทีว่ันละครั้งหรือยาเอฟฟาวิเรนซ์/เอ็มทริ
ซิทาไบน์ขนาดตายตัว/เทโนโฟเวียร์ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรตอย่างน้อยวันละครั้ง (การรักษาในการศึกษาถูก
ปิดบังตลอดสัปดาห์ 96 และป้ายกํากับเปิดตั้งแต่สัปดาห์ที่ 96 ถึงสัปดาห์ที่ 144) ตลอด 144 สัปดาห์ อัตรา
ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่นําไปสู่การหยุดยาคือ 4% ในกลุ่มที่ได้รับ dolutegravir 50 มก. วันละครั้ง + 
abacavir sulfate และ lamivudine ในขนาดคงที่ และ 14% ในผู้ป่วยที่ได้รับ efavirenz/emtricitabine/
tenofovir disoproxil fumarate ขนาดคงที่ 1 ครั้งต่อวัน

อาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาทีเ่กิดขึ้น (ARs) ที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงที่สังเกตพบอย่างน้อย 
2% ของผู้ป่วยในกลุ่มการรักษาของ SINGLE แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การรักษา - ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงอย่างน้อยปานกลาง (เกรด 2 ถึง 4) 
และความถีอ่ย่างน้อย 2% ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไมไ่ด้รับการรักษาในการทดลองครั้งเดียว (การวิเคราะห์สัปดาหท์ี่ 
144)

ระดับอวัยวะของระบบ/ที่ต้องการ
ภาคเรียน

โดลูเทกราเวียร์ 50 มก.+อะบาคาเวียร์
ซัลเฟตและลามิวูดีน

วันละครั้ง
(น=414)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir
ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต

วันละครั้ง
(n = 419)

จิตเวช
นอนไม่หลับ
ภาวะซึมเศร้า
ฝันร้าย

3%
1%

<1%

3%
2%
2%

ระบบประสาท
เวียนหัว <1% 5%
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ปวดศีรษะ 2% 2%
ระบบทางเดินอาหาร
คลื่นไส้
ท้องเสีย

<1%
<1%

3%
2%

ความผิดปกติทั่วไป
ความเหนื่อยล้า 2% 2%
ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ผื่นเอ

<1% 6%
หูและเขาวงกต
อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน 0 2%
เอรวมคําศัพท์แบบรวมกลุ่ม: ผื่น ผื่นทั่วๆ ไป ผื่นจุดจุดชัด ผื่นมาคโูลปาปูลาร์ ผื่นคัน และผื่นของยา

นอกจากนี้ยังมีรายงานการนอนไม่หลับระดับ 1 โดย 7% และ 4% ของผู้ป่วยที่ได้รับ dolutegravir และ 
efavirenz ขนาดคงที่, emtricitabine และ tenofovir disoproxil fumarate ตามลําดับ เหตุการณเ์หล่า
นี้ไม่ไดจ้ํากัดการรักษา

ผู้มีประสบการณ์การรักษา Integrase Strand Transfer Inhibitor-Naïveในการทดลองระดับนานาชาติ
แบบ multicenter แบบ double-blind (ING111762, SAILING) ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV-1 จํานวน 719 คน
ที่ไดร้ับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้รับการสุ่มตัวอย่างและได้รับ dolutegravir 50 มก. วันละครั้งหรือ 
raltegravir 400 มก. วันละสองครั้งโดยเลือกพื้นหลังที่ผู้วิจัยเลือก ประกอบด้วยตัวแทนมากถึง 2 ตัว รวม
ถึงตัวแทนที่ออกฤทธิ์เต็มทีอ่ย่างน้อยหนึ่งตัว ใน 48 สัปดาห์ อัตราของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่นําไปสู่การ
หยุดยาคือ 3% ในผูป้่วยที่ได้รับ dolutegravir 50 มก. วันละครั้ง + สูตรพื้นหลัง และ 4% ในผู้ป่วยที่ได้รับ 
raltegravir 400 มก. วันละสองครั้ง + สูตรพื้นหลัง

AR ที่เกิดขึ้นจริงในการรักษาทีม่ีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงที่มีความถี่อย่างน้อย 2% ในกลุ่มการรักษาใด
กลุ่มหนึ่งคืออาการท้องร่วง 2% (6 จาก 354) ในผู้ป่วยที่ได้รับ dolutegravir 50 มก. วันละครั้ง + สูตรพื้น
หลังและ 1% (5 จาก 361) ในผูป้่วยที่ได้รับ raltegravir 400 มก. วันละสองครั้ง + สูตรพื้นหลัง

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยทีพ่บในการทดลองบําบัดที่ไร้เดียงสาและประสบการณก์ารรักษา: ARs ต่อไปนี้
เกิดขึ้นน้อยกว่า 2% ของผูท้ี่ไม่ได้รับการรักษาหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการรักษาที่ได้รับ dolutegravir ในรูป
แบบการรวมกันในการทดลองใดการศึกษาหนึ่ง เหตุการณเ์หล่านี้รวมอยู่ด้วยเนื่องจากความจริงจังและการ
ประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร : ปวดท้อง ไม่สบายท้อง ท้องอืด ปวดท้องส่วนบน อาเจียน

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าด ี: โรคตับอักเสบ.

ความผิดปกตขิองกล้ามเนื้อและกระดูก : โรคกล้ามเนื้ออักเสบ

ความผิดปกติทางจิตเวช : ความคิด ความพยายาม พฤติกรรม หรือการฆ่าตัวตาย เหตุการณเ์หล่านี้มักพบใน
อาสาสมัครที่มีประวัติภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่นๆ มาก่อน

ความผิดปกติของไตและปัสสาวะ : การด้อยค่าของไต.
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ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง : อาการคัน.

ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการ:หัวข้อการรักษาที่ไร้เดียงสา: ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการที่เลือก (ระดับ 2 
ถึง 4) ทีม่ีระดับแย่ลงจากการตรวจวัดพื้นฐานและแสดงถึงความเป็นพิษระดับเลวร้ายที่สุดอย่างน้อย 2% ของ
ผู้ป่วยในกลุ่ม SINGLE แสดงไว้ในตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากค่าพื้นฐานที่สังเกตพบสําหรับค่าไขมัน
ที่เลือกแสดงไว้ ในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ความผิดปกติในห้องปฏิบัตกิารที่เลือก (ระดับ 2 ถึง 4) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไมไ่ด้รับการรักษาในการ
ทดลองเดี่ยว (การวิเคราะหส์ัปดาห์ที่ 144)

พารามิเตอร์ห้องปฏิบัตกิาร
เทอมที่ต้องการ

โดลเูทกราเวียร์ 50 มก.+อะบาคาเวียร์
ซัลเฟตและลามิวูดีน

วันละครั้ง
(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabine/ 
Tenofovir Disoproxil Fumarate

วันละครั้ง
(n = 419)

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

3%
1%

5%
<1%

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

3%
1%

4%
3%

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

<1%
<1%

<1%
<1%

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

5%
7%

3%
8%

นํ้าตาลในเลือดสูง
ระดับ 2 (126 ถึง 250 มก./เดซิลิตร
) ระดับ 3 (>250 มก./ดล.)

9%
2%

6%
<1%

ไลเปส
เกรด 2 (>1.5 ถึง 3.0 x ULN) 
เกรด 3 ถึง 4 (>3.0 x ULN)

11%
5%

11%
4%

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

4%
3%

5%
3%

ULN = ขีดจํากัดบนของค่าปกติ

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากค่าพื้นฐานในค่าไขมันที่อดอาหารในกลุ่มผู้ป่วยทีไ่ม่ไดร้ับการรักษาในการทดลอง
ครั้งเดียว (การวิเคราะห์สัปดาห์ที่ 144เอ)

โดลูเทกราเวียร์ 50 มก.+อะบาคาเวียร์
และลามิวูดีน

วันละครั้ง
(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir
ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต

วันละครั้ง
(n = 419)

พารามิเตอรห์้องปฏิบัตกิาร
เทอมที่ต้องการ

คอเลสเตอรอล (มก./ดล.) 24.0 26.7
HDL คอเลสเตอรอล (มก./เดซิลิตร) 5.4 7.2
LDL โคเลสเตอรอล (มก./เดซิลิตร) 16.0 14.6
ไตรกลีเซอไรด์ (มก./เดซิลิตร) 13.6 31.9
เออาสาสมัครที่ใช้ยาลดไขมันทีก่ารตรวจวัดพื้นฐานไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์เหล่านี้ (19 วิชาในแต่ละแขนใน SINGLE: โดลูเทกราเวียร์ + 
อะบาคาเวียร์ซัลเฟตขนาดคงทีแ่ละลามิวูดีน n = 30 และยาฟาวิเรนซ์/เอ็มทริซิทาไบน์/เทโนโฟเวียรไ์ดโซโพรกซิลฟูมาเรตในปริมาณคงที่ 
n = 27) อาสาสมัครเก้าสิบสี่คนเริ่มใช้ยาลดไขมันหลังการตรวจวัดพื้นฐาน ค่าการอดอาหารระหว่างการรักษาครั้งสุดท้าย (ก่อนที่จะเริ่ม
ใช้สาร) ถูกใช้โดยไม่คํานึงว่าพวกเขาจะหยุดยาหรือไม่ (โดลูเทกราเวียร์ + อะบาคาเวียร์ซัลเฟตขนาดคงที่และลามิวูดีน n = 36 และอีฟาวิ
เรนซ์/เอ็มทริซิทาไบน์ขนาดตายตัว/เทโนโฟเวียร์ disoproxil fumarate n = 36) .
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ผู้มีประสบการณ์การรักษา Integrase Strand Transfer Inhibitor-Naïve Subjects: ความผิดปกตใิน
ห้องปฏิบัติการที่สังเกตได้ใน SAILING โดยทั่วไปจะคล้ายกันเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตที่พบในการทดลอง
แบบไร้การรักษา

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ/หรือไวรัสตับอักเสบซี: ในการทดลองระยะที่ 3 อาสาสมัครที่ติดเชื้อไวรัสตับอัก
เสบบีและ/หรือซีสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยมีเงื่อนไขว่าการทดสอบเคมีในตับโดยพื้นฐานต้องไม่เกิน 5 เท่า
ของค่าปกติ โดยรวม ข้อมูลด้านความปลอดภัยในอาสาสมัครทีต่ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ/หรือซีมีความ
คล้ายคลึงกับที่พบในผู้ป่วยทีไ่ม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบหีรือซี แม้ว่าอัตราความผิดปกติของ AST และ 
ALT จะสูงกว่าในกลุ่มย่อยทีเ่ป็นโรคตับอักเสบบี และ/หรือการติดเชื้อไวรัสซีสําหรับกลุ่มการรักษาทั้งหมด ระดับ 
2 ถึง 4 ความผิดปกตขิอง ALT ในไวรัสตับอักเสบบีและ / หรือซีที่ติดเชื้อร่วมกับผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อเอชไอวีแบบ
โมโนที่ได้รับ dolutegravir 18% เทียบกับ 3% เมื่อใช้ยา 50 มก. วันละครั้ง[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

การเปลี่ยนแปลงในเซรั่ม Creatinine: โดลเูทกราเวียร์ช่วยเพิ่ม creatinine ในซีรัม เนื่องจากการยับยั้งการ
หลั่งของ creatinine ในท่อโดยไม่ส่งผลต่อการทํางานของไต[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.2)]. การเพิ่มขึ้นของ 
creatinine ในซีรัมเกิดขึ้นภายใน 4 สัปดาห์แรกของการรักษาและคงทีต่ลอด 96 สัปดาห์ ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ
การรักษา พบการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากเส้นพื้นฐาน 0.15 มก. ต่อเดซิลิตร (ช่วง: -0.32 มก. ต่อเดซิลิตร เป็น 
0.65 มก. ต่อเดซิลิตร) หลังการรักษา 96 สัปดาห์ การเพิ่มขึ้นของ Creatinine เทียบได้กับ NRTIs พื้นหลัง
และมีความคล้ายคลึงกันในผูท้ี่มีประสบการณ์การรักษา

ประสบการณ์การทดลองทางคลินิกในวิชากุมารเวชศาสตร์:IMPAACT Pl093 เป็นการทดลองแบบ 
multicenter แบบ open-label และ non-comparative trial สําหรับเด็กอายุระหว่าง 4 สัปดาห์ถึงน้อย
กว่า 18 ปี ที่ติดเชื้อ HIV-1 จํานวน 160 คน ซึ่งมีประสบการณ์การรักษา 46 คน INSTI-naïve อายุ 6 ถึงน้อย
กว่า ลงทะเบียนแล้ว 18 ปี[ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.4) การศึกษาทางคลินิก (14.2)].

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์คล้ายกับผู้ใหญ่ ARs ระดับ 2 ที่รายงานโดยอาสาสมัครมากกว่าหนึ่งรายมีจํานวน
นิวโทรฟิลลดลง (n = 3) และอาการท้องร่วง (n = 2) ไม่มีรายงาน ARs ที่เกี่ยวข้องกับยาเกรด 3 หรือ 4 ไม่มี 
AR ที่นําไปสู่การเลิกใช้งาน

ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการระดับ 3 หรือ 4 ที่รายงานในมากกว่าหนึ่งเรื่องคือระดับบิลิรบูินรวมทีเ่พิ่มขึ้น (n 
= 3) และลดจํานวนนิวโทรฟิล (n = 2) การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ย creatinine ในซีรัมมีความคล้ายคลึงกับ
ที่พบในผู้ใหญ่

3TC

ตับอ่อนอักเสบ: ตับอ่อนอักเสบซึ่งอาจทําใหเ้สียชีวิตได้ในบางกรณี สังเกตพบในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับ 3TC เพียง
อย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ ในการทดลองเพิ่มขนาดยาแบบ open-label (NUCA2002) ผู้ป่วย 
14 คน (14%) ได้พัฒนาตับอ่อนอักเสบในขณะที่รับการรักษาด้วย 3TC เพียงอย่างเดียว สามคนนี้เสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซ้อนของตับอ่อนอักเสบ ในการทดลองแบบ open-label ครั้งที่สอง (NUCA2005) 12 คน (18%)
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พัฒนาตับอ่อนอักเสบ ในการทดลอง ACTG300 ไม่พบตับอ่อนอักเสบใน 236 คนที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างเป็น 
3TC ร่วมกับ zidovudine ตับอ่อนอักเสบพบใน 1 รายในการทดลองนีซ้ึ่งได้รับ 3TC แบบ open-label ร่วม
กับ zidovudine และ ritonavir หลังจากหยุดยา didanosine monotherapy[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง 
(5.8)].

TDF

อาการไม่พึงประสงค์จากการทดลองทางคลินิกในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV-1: ผู้ป่วยมากกว่า 12,000 คนได้รับการ
รักษาด้วย TDF เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ เป็นระยะเวลา 28 วันถึง 215 สัปดาห์ในการ
ทดลองทางคลินิกและโครงการขยายการเข้าถึง ผู้ป่วยมากกว่า 1,500 คนได้รับ TDF 300 มก. วันละครั้งใน
การทดลองทางคลินิก อาสาสมัครกว่า 11,000 คนได้รับ TDF ในโปรแกรมขยายการเข้าถึง

อาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อยที่สุด (อุบัติการณ์มากกว่าหรือเท่ากับ 10% ระดับ 2 ถึง 4) ที่ระบุจากการทดลอง
ทางคลินิกที่มีการควบคุมขนาดใหญ่ 3 รายการ ได้แก่ ผื่น ท้องร่วง ปวดศีรษะ ปวด ซึมเศร้า อาการอ่อนเปลี้ย
เพลียแรง และคลื่นไส้

การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของกระดูก:ในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV-1 ในการศึกษา 903 มคี่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
มากขึ้นจากค่าพื้นฐานใน BMD ที่กระดูกสันหลังส่วนเอวในผู้ป่วยที่ไดร้ับ TDF + 3TC + efavirenz (-2.2% ± 3.9) เมื่อ
เทียบกับผูท้ี่ไดร้ับ stavudine + 3TC + efavirenz (-1.0% ± 4.6) ถึง 144 สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงของ BMD ที่
สะโพกมคีวามคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มการรักษาทั้งสองกลุ่ม (-2.8% ± 3.5 ใน TDF เทียบกับ -2.4% ± 4.5 ในกลุ่ม 
stavudine) ในทั้งสองกลุ่ม การลดลงของ BMD ส่วนใหญเ่กิดขึ้นใน 24 ถึง 48 สัปดาห์แรกของการทดลอง และการลด
ลงนี้คงอยู่จนถึงสัปดาห์ที่ 144 ร้อยละ 28 ของกลุ่มที่ไดร้ับ TDF เทียบกับ 21% ของกลุ่มที่ได้รับ stavudine สูญเสีย 
BMD อย่างน้อย 5% ที่กระดูกสันหลังหรือ 7% ของ BMD ที่สะโพก มรีายงานการแตกหักที่เกี่ยวข้องทางคลินิก (ไมร่วม
นิ้วมือและนิ้วเท้า) ใน 4 คนในกลุ่ม TDF และ 6 คนในกลุ่ม stavudine นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสําคัญใน
เครื่องหมายทางชีวเคมีของการเผาผลาญของกระดูก (อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสเฉพาะกระดูกในเซรั่ม osteocalcin ในซีรัม
เทโลเปปไทด์ C ในซีรัมและ N เทโลเปปไทด์ในปัสสาวะ) และระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในซีรัมที่สูงขึ้นและระดับวิตามินดี 
1,25 ในกลุ่ม TDF สัมพันธ์กับกลุ่มสตาวูดีน อย่างไรก็ตาม ยกเวน้อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสเฉพาะกระดูก การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ส่งผลให้ค่าที่ยังคงอยู่ในช่วงปกติ 25 ระดับวิตามินดีในกลุ่ม TDF เทียบกับกลุ่มสตาวูดีน อย่างไรก็ตาม ยกเว้นอัล
คาไลน์ฟอสฟาเตสเฉพาะกระดูก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ค่าทีย่ังคงอยู่ในช่วงปกติ 25 ระดับวิตามินดใีนกลุ่ม TDF 
เทียบกับกลุ่มสตาวูดีน อย่างไรก็ตาม ยกเว้นอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสเฉพาะกระดูก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ค่าทีย่ัง
คงอยู่ในช่วงปกต[ิดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)].

6.2 ประสบการณห์ลังการขาย

นอกจากอาการข้างเคียงทีร่ายงานจากการทดลองทางคลินิกแล้ว ยังมีการระบถุึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ใน
ระหว่างการใช้หลังการขายสําหรับส่วนประกอบแต่ละอย่างของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate tablets เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านีร้ายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่ไม่
ทราบขนาด จึงเป็นไปไม่ได้เสมอที่จะประมาณความถี่ของปฏิกิริยาเหล่านีไ้ด้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการได้รับยา

โดลูเทกราเวียร์

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าดี:ตับวายเฉียบพลัน, พิษต่อตับ

การสืบสวน:นํ้าหนักเพิ่มขึ้น
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กล้ามเนื้อและกระดูก: ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ

จิตเวช:ความวิตกกังวล

3TC

ร่างกายโดยรวม: การแจกจ่าย/การสะสมของไขมันในร่างกาย

ต่อมไรท้่อและเมตาบอลิซึม: นํ้าตาลในเลือดสูง

ทั่วไป: ความอ่อนแอ

Hemic และนํ้าเหลือง: โรคโลหิตจาง (รวมทั้ง aplasia เซลลเ์ม็ดเลือดแดงบริสุทธิ์และโรคโลหิตจางรุนแรงที่กําลังดําเนินไปใน
การรักษา)

ตับและตับอ่อน: กรดแลคติกและภาวะไขมันพอกตับ[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)], อาการกําเริบหลังการ
รักษาของไวรัสตับอักเสบบี[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.1)]

ภูมไิวเกิน: ภูมิแพ้, ลมพิษ

กล้ามเนื้อและกระดูก: กล้ามเนื้ออ่อนแรง, CPK สูง, rhabdomyolysis

ผิว: ผมร่วง อาการคัน

TDF

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน: อาการแพ้ รวมทั้ง angioedema

ความผิดปกติของการเผาผลาญและโภชนาการ: กรดแลกติก, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และหลอดเลือด: หายใจลําบาก

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร: ตับอ่อนอักเสบ, อะไมเลสเพิ่มขึ้น, ปวดท้อง

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าดี: ภาวะไขมันพอกตับ, ตับอักเสบ, เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น (ส่วนใหญ่มักเป็น AST, 
ALT gamma GT)

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง: ผื่น

ความผิดปกติของเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน: rhabdomyolysis, osteomalacia (แสดงเป็น
อาการปวดกระดูกและอาจนําไปสู่การแตกหัก), กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ผงาด

ความผิดปกติของไตและปัสสาวะ: ภาวะไตวายเฉียบพลัน, ภาวะไตวาย, เนื้อร้ายท่อเฉียบพลัน, กลุ่มอาการ 
Fanconi, ท่อไตใกล้เคียง, โรคไตอักเสบคั่นระหว่างหน้า (รวมถึงกรณีเฉียบพลัน), nephrogenic diabetes 
insipidus, ไตไม่เพียงพอ, creatinine เพิ่มขึ้น, โปรตีนในปัสสาวะ, polyuria

ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน: อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง
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อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นตามที่ระบุในหัวข้อระบบร่างกายด้านบน อาจเกิดขึ้นจากผลที่ตามมาของท่อไตใกล้
เคียง: rhabdomyolysis, osteomalacia, hypokalemia, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ผงาด, 
hypophosphatemia

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา

7.1 ผลของ Dolutegravir, 3TC หรือ TDF ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของสารอื่น

โดลูเทกราเวียร์:

ในหลอดทดลอง dolutegravir ยับยั้งการขนส่งไอออนบวกของสารอินทรียใ์นไต OCT2 (IC50= 1.93 ไมโคร
โมลาร์) และสารขนส่งการอัดรีดหลายยาและสารพิษ (MATE)l (IC50= 6.34 ไมโครโมลาร์) ในร่างกาย 
dolutegravir ยับยั้งการหลั่งของ creatinine ในท่อโดยการยับยั้ง OCT2 และ MATEL ที่อาจเกิดขึ้น 
Dolutegravir อาจเพิ่มความเข้มข้นของยาในพลาสมาที่กําจัดผ่าน OCT2 หรือ MATE1 (dofetilide และ 
metformin, ตารางที่ 5)[ดูข้อห้าม (4), ปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)].

ในหลอดทดลอง โดลูเทกราเวียรย์ับยั้งการลําเลียงของไต basolateral สารขนส่งประจุลบอินทรีย์ (OAT) 1 (IC50= 
2.12 microM) และ OAT3 (IC50= 1.97 ไมโครโมลาร)์ อย่างไรก็ตาม ในร่างกาย โดลูเตกราเวียร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นในพลาสมาของ tenofovir หรือ para-amino hippurate ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ OAT1 และ OAT3

ในหลอดทดลอง dolutegravir ไม่ได้ยับยั้ง (IC50มากกว่า 50 ไมโครโมลาร)์ ต่อไปนี้: cytochrome P450 
(CYP)1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2Cl9, CYP2D6, CYP3A, uridine 
diphosphate (UDP)-glucuronosyl transferase 1A1 (UGTlAl), UGT2B7protein gp), โปรตีน
ต้านทานมะเร็งเต้านม (BCRP), ปั๊มส่งออกเกลือนํ้าดี (BSEP), โพลีเปปไทด์ขนส่งไอออนอินทรีย์ (OATP)1B1, 
OATP1B3, OCT1, โปรตีนต้านทาน multidrug (MRP)2 หรือ MRP4 ในหลอดทดลอง dolutegravir ไม่
ก่อให้เกิด CYP1A2, CYP2B6 หรือ CYP3A4 จากข้อมูลเหล่านีแ้ละผลของการทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา 
โดลูเทกราเวียร์ไม่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเภสัชจลนศาสตรข์องยาที่เป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์หรือสารขนส่ง
เหล่านี้

7.2 ผลกระทบของสารอื่นต่อเภสัชจลนศาสตร์ของโดลูเตกราเวียร์ 3TC หรือ TDF

โดลูเทกราเวียร์:

โดลูเตกราเวียร์ถูกเผาผลาญโดย UGT1A1 โดยมีส่วนสนับสนุนบางส่วนจาก CYP3A Dolutegravir ยังเป็น
สารตั้งต้นของ UGT1A3, UGT1A9, BCRP และ P-gp ในหลอดทดลอง ยาที่กระตุ้นเอนไซม์และผู้ขนส่งอาจ
ลดความเข้มข้นของโดลเูตกราเวียร์ในพลาสมา และลดผลการรักษาของโดลูเตกราเวียร์

การใช้ยาโดลูเตกราเวียร์ร่วมกับยาอื่น ๆ ทีย่ับยั้งเอนไซม์เหล่านี้อาจเพิ่มความเข้มข้นของโดลูเตกราเวียร์ใน
พลาสมา

Etravirine ลดความเข้มข้นของโดลเูตกราเวียร์ในพลาสมาอย่างมีนัยสําคัญ แต่ผลของเอทราวิรินลดลงโดย
การใช้ยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์หรือดารุนาเวียร์/ริโทนาเวียร์ร่วมกัน และคาดว่าจะบรรเทาได้ด้วยอาตาซานา
เวียร/์รโิทนาเวียร์ (ตารางที่ 5)[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3), เภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].
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ในหลอดทดลอง โดลูเตกราเวียร์ไม่ใช่สารตั้งต้นของ OATP1B1 หรือ OATP1B3

7.3 ปฏิกิริยาระหว่างยาที่สําคัญสําหรับ Dolutegravir, 3TC หรือ TDF

ไม่มีการทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยากับยาทีด่ําเนินการกับยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ขนาดคงที่

โดลูเทกราเวียร์:

ตารางที่ 5 ให้คําแนะนําทางคลินิกอันเป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างยากับโดลูเตกราเวียร์ คําแนะนําเหล่านีอ้ิง
จากการทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาหรือปฏิกิริยาทีค่าดการณ์ไว้เนื่องจากขนาดของปฏิสัมพันธ์ที่คาดหวังและ
มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือสูญเสียประสิทธิภาพ[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

ตารางที่ 5. ปฏิกิริยาระหว่างยาที่จัดตั้งขึ้นและอาจมีนัยสําคัญอื่น ๆ สําหรับ Dolutegravir: การ
เปลี่ยนแปลงในขนาดยาหรือระบบการปกครองอาจแนะนําโดยพิจารณาจากการทดลองโต้ตอบยาหรือ
ปฏิกิริยาที่คาดการณ์ไว้

ยาควบคู่
ระดับ:

ชื่อยา

ผลต่อความเข้มข้นของ
โดลูเทกราเวียรแ์ละ/หรือ
ยาควบคู่

ความคิดเห็นทางคลินิก

ยาต้านไวรัส HIV-1
การย้อนกลับที่ไมใ่ช่นิวคลีโอไซด์
ตัวยับยั้งทรานสคริปต์: เอ
ทราวิรินเอ

↓โดลเูทกราเวียร์ ไม่แนะนําให้ใชย้า dolutegravir, lamivudine 
และ tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับ 
etravirine โดยไม่ใชย้า atazanavir/ritonavir, 
darunavir/ritonavir หรือ lopinavir/
ritonavir

การย้อนกลับที่ไมใ่ช่นิวคลีโอไซด์
ตัวยับยั้งทรานสคริปต์: 
Efavirenzเอ

↓โดลเูทกราเวียร์ ควรให้ dolutegravir ขนาด 50 มก. เพิ่มเติม โดย
แยกจากยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate เป็นเวลา 12 
ชั่วโมง[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.3)].

การย้อนกลับที่ไมใ่ช่นิวคลีโอไซด์
ตัวยับยั้งทรานสคริปต์: เนวิ
ราพีน

↓โดลเูทกราเวียร์ หลีกเลี่ยงการใชร้่วมกับ dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate tablets เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอที่
จะให้คําแนะนําในการใช้ยา

ตัวยับยั้งโปรตเีอส:
โฟซัมพรีนาเวียร์/ริโทนาเวียร์เอ
ทิพรานาเวียร์/รโิทนาเวียรเ์อ

↓โดลูเทกราเวียร์ ควรให้ dolutegravir ขนาด 50 มก. เพิ่มเติม โดย
แยกจากยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate เป็นเวลา 12 
ชั่วโมง[ดูการใหย้าและการบริหาร (2.3)].

ตัวแทนอื่นๆ
โดเฟติไลด์ -โดเฟติไลด์ ห้ามใชย้าร่วมกันกับยาเม็ด dolutegravir, 

lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate[ดู
ข้อห้าม (4).]

คาร์บามาเซพีนเอ ↓โดลเูทกราเวียร์ ควรให้ dolutegravir ขนาด 50 มก. เพิ่มเติม โดย
แยกจากยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate เป็นเวลา 12 
ชั่วโมง[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.3)].

Oxcarbazepine ↓โดลเูทกราเวียร์ หลีกเลี่ยงการใชร้่วมกับ dolutegravir
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ฟีนิโทอิน
ฟีโนบาร์บิทัล
สาโทเซนต์จอห์น(Hypericum 
perforatum)

ลามิวูดีน,
ฟูมาเรต
ไม่เพียงพอ
คําแนะนํา

และ tenofovir
แท็บเล็ตเพราะ

ข้อมูลที่จะทํา

ไดโซพรอกซิล
มี

การให้ยา

ยาที่มไีอออนบวกหลายตัว (เช่น Mg 
หรือ Al):
ยาลดกรดทีม่ีไอออนบวกเอหรือยา
ระบาย
ซูคราลเฟต
ยาบัฟเฟอร์

↓โดลเูทกราเวียร์ ให้ยา dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate tablets 2 
ชั่วโมงก่อนหรือ 6 ชั่วโมงหลังรับประทานยาที่มี 
polyvalent cations

อาหารเสริมแคลเซียมหรือธาตุเหล็กใน
ช่องปากรวมถึงวิตามินรวม
มีแคลเซียมหรือธาตุเหล็กเอ

↓โดลูเทกราเวียร์ ให้ยา dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate 2 ชั่วโมงก่อน
หรือ 6 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารเสริมที่มี
แคลเซียมหรือธาตุเหล็ก อีกทางหนึ่ง โดลูเตกรา
เวียรแ์ละอาหารเสริมที่มีแคลเซียมหรือธาตุเหล็ก
สามารถรับประทานร่วมกับอาหารได้

เมตฟอร์มิน ↑เมตฟอร์มิน อ้างถึงข้อมูลการสั่งจ่ายยาเมตฟอร์มินเพื่อประเมิน
ประโยชนแ์ละความเสี่ยงของการใช้ DOVATO และ
เมตฟอร์มินร่วมกัน

ไรแฟมปินเอ ↓โดลเูทกราเวียร์ ควรให้ dolutegravir ขนาด 50 มก. เพิ่มเติม โดย
แยกจากยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate เป็นเวลา 12 
ชั่วโมง[ดกูารให้ยาและการบริหาร (2.3)].

เอดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3) ตารางที่ 8 หรือตารางที่ 9 สําหรับขนาดของปฏิสัมพันธ์.

ทีดีเอฟ:

ตารางที่ 6 แสดงรายการของอันตรกิริยาระหว่างยาที่จัดตั้งขึ้นหรือที่มีนัยสําคัญทางคลินิก ปฏิกิริยาระหว่างยา
ที่อธิบายจะขึ้นอยู่กับการศึกษาทีด่ําเนินการกับTDF[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

ตารางที่ 6. ก่อตั้งและมคีวามสําคัญเอปฏิกิริยาระหว่างยาสําหรับ TDF: การเปลี่ยนแปลงในขนาดยาหรือระบบการ
ปกครองอาจได้รับการแนะนําโดยพิจารณาจากการทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา

ยาควบคู่
ประเภท: ชื่อยา

ผลกระทบต่อ
ความเข้มข้นข

ความคิดเห็นทางคลินิก

สรท.
ไดดาโนซีน

↑ ไดดาโนซีน ผู้ป่วยที่ไดร้ับ TDF ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate 
tablets และ didanosine ควรไดร้ับการตรวจสอบอย่างใกล้
ชิดสําหรับอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับ didanosine หยุดใช้ 
didanosine ในผูป้่วยที่มีอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับ 
didanosine ความเข้มข้นของสาร Didanosine ที่สูงขึ้นอาจ
ทําให้เกิดอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับ Didanosine รวมทั้ง
ตับอ่อนอักเสบและเส้นประสาทส่วนปลาย มกีารสังเกตการปราบ
ปรามการนับเซลล์ CD4+ ในผู้ป่วยที่ไดร้ับ TDF ร่วมกับ 
didanosine 400 มก. ต่อวัน

ในผู้ป่วยที่มนีํ้าหนักมากกว่า 60 กก. ให้ลดขนาดยาไดอาโน
ซีนลงเหลือ 250 มก. เมื่อให้ยาร่วมกัน
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กับทีดีเอฟ ในผู้ป่วยที่มนีํ้าหนักน้อยกว่า 60 กก. ให้ลดขนาดยาได
ดาโนซีนเป็น 200 มก. เมื่อใชร้่วมกับ TDF เมื่อให้ยาร่วมกัน 
tenofovir disoproxil fumarate และ Videx®- EC อาจ
ดําเนินการภายใต้สภาวะที่อดอาหารหรือพร้อมอาหารมื้อเบา (
น้อยกว่า 400 กิโลแคลอรี, ไขมัน 20%)

HIV-1 โปรตีเอส
สารยับยั้ง:

↓ อะตาซานาเวียร์ เมื่อใชร้่วมกับ dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate tablets ควรใช้ atazanavir 300 มก. 
ร่วมกับ ritonavir 100 มก.atazanavir

โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์

atazanavir / ritonavir

ดารุนาเวียร/์รโิทนาเวียร์

↑ เทโนโฟเวียร์ ติดตามผูป้่วยที่ได้รับยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับ lopinavir / 
ritonavir, atazanavir ที่ได้รับ ritonavir หรือ darunavir ที่
กระตุ้น ritonavir สําหรับอาการไมพ่ึงประสงค์จาก TDF ยุติยา
เม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ในผูป้่วยที่เกิดอาการไมพ่ึงประสงค์จาก TDF

ไวรัสตับอักเสบซีต้านไวรัส
ตัวแทน:
โซฟอสบูเวียร์/เวลปาตาสเวียร์
โซฟอสบูเวียร์/เวลปาตาสเวียร์/
วอกซิลาพรีเวียร์

↑ เทโนโฟเวียร์ ติดตามผูป้่วยที่ได้รับยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับ EPCLUSA®

(sofosbuvir/velpatasvir) หรือ VOSEVI®

(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) สําหรับอาการไม่
พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ TDF

เลดิปัสเวียร์/โซโฟสบูเวียร์ ติดตามผูป้่วยที่ได้รับยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับ HARVONI®

(ledipasvir/sofosbuvir) ที่ไม่มสีารยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 
protease/ritonavir หรือ HIV-1 protease inhibitor/
cobicistat รวมกันสําหรับอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับ TDF 
ในผูป้่วยที่ได้รับยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับ HARVONI®และ
สารยับยั้งเอนไซมโ์ปรตีเอส HIV-1/ริโทนาเวียร์ หรือโปรตีเอสเอช
ไอวี-1
การรวมตัวยับยั้ง/cobicistat ให้พิจารณาใช้ HCV ทางเลือกหรือ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส เนื่องจากความปลอดภัยในการเพิ่ม
ความเข้มข้นของ tenofovir ในการตั้งค่านี้ยังไมเ่ป็นที่แน่ชัด 
หากจําเป็นต้องมีการบริหารร่วมกัน ให้ตรวจสอบอาการข้างเคียง
ที่เกี่ยวข้องกับ TDF

ก. ตารางนี้ไม่รวมทุกอย่าง
ข. ↑=เพิ่มขึ้น, ↓=ลดลง

ยาที่มีผลต่อการทํางานของไต:

Tenofovir ถูกกําจัดโดยไตเป็นหลัก[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)] การใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับยาที่ถูกกําจัดโดยการหลั่งของท่ออาจเพิ่มความเข้มข้นของ 
tenofovir ในซีรัมและ/หรือยาที่ใชร้่วมกัน ตัวอย่างบางส่วนรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง acyclovir, cidofovir, 
ganciclovir, valacyclovir, valganciclovir, aminoglycosides (เช่น gentamicin) และ NSAIDs 
ขนาดสูงหรือหลายตัว[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.6)]. ยาทีล่ดการทํางานของไต
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ฟังก์ชั่นอาจเพิ่มความเข้มข้นของ tenofovir

ห้ามใช้ dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets กับ HEPSERA 
(adefovir dipivoxil)

ยาที่ยับยั้งการขนส่ง Cation Cation อินทรีย์:
3TC ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาเม็ดโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil fumarate ชนิด
เม็ด ถูกกําจัดออกอย่างเด่นชัดในปัสสาวะด้วยการหลั่งสารอินทรียท์ี่เป็นประจุบวก ควรพิจารณาความเป็นไปได้
ของการมีปฏิสัมพันธ์กับยาอื่น ๆ ที่รับประทานควบคู่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเส้นทางหลักของการกําจัดคือ
การหลั่งของไตผ่านทางระบบขนส่งประจบุวกอินทรีย์ (เช่น trimethoprim)[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]. ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยากับยาอื่นที่มีกลไกการล้างไตคล้ายกับของ 3TC

ซอร์บิทอล:

การใชย้าลามิวูดีนและซอร์บิทอลร่วมกันในขนาดเดียวส่งผลให้ 3TC ลดลงตามขนาดยาซอรบ์ิทอล เมื่อเป็นไป
ได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาทีม่ีส่วนผสมของซอร์บิทอลกับ 3TC[ดูเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)].

7.4 ยาที่ไม่มปีฏิกิริยาสําคัญทางคลินิกกับ Dolutegravir

ในการทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา โดลูเตกราเวียร์ไม่มีผลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับเภสัชจลนศาสตรข์องยา
ต่อไปนี้: daclatasvir, tenofovir, methadone, midazolam, rilpivirine และยาคุมกําเนิดที่มี 
norgestimate และ ethinyl estradiol การใช้การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษากับข้อมูลทางเภสัช
จลนศาสตร์ในอดีตของยาแต่ละชนิดที่มีปฏิสัมพันธ์กัน โดลเูทกราเวียร์ไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อเภสัช
จลนศาสตร์ของยาต่อไปนี้: atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, fosamprenavir, 
lopinavir, ritonavir และ boceprevir

Darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, rilpivirine, tenofovir, boceprevir, daclatasvir, 
prednisone, rifabutin และ omeprazole ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ dolutegravir

8 ใช้ในประชากรเฉพาะ

8.1 การตั้งครรภ์

สรุปความเสี่ยง

ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาเชิงสังเกตได้ระบุถึงความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของข้อบกพร่องของท่อประสาทเมื่อให้ยา 
dolutegravir ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate tablets ในขณะทีค่ิดเปรียบเทียบกับยาต้านไวรัสที่มี nondolutegravir เนื่องจากข้อบกพร่องที่
เกี่ยวข้องกับการปิดท่อประสาทเกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึง 6 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ตัวอ่อนที่ได้รับ
โดลูเตกราเวียร์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึง 6 สัปดาหแ์รกของการตั้งครรภจ์ึงมีความเสี่ยง นอกจากนี้ 2 ใน 4 ข้อ
บกพร่องที่เกิด (encephalocele และ iniencephaly) ซึ่งได้รับการสังเกตด้วยการใช้ dolutegravir แม้ว่า
มักจะเรียกว่าข้อบกพร่องของท่อประสาทอาจเกิดขึ้นหลังการปิดท่อประสาท แต่ระยะเวลาอาจช้ากว่า 6 สัปดาห์
ของ ตั้งครรภ์ แต่ภายในไตรมาสแรก
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ด้วยการใชโ้ดลูเตกราเวียร์และเนื่องจากวันทีข่องการตั้งครรภ์อาจไม่สามารถกําหนดได้อย่างแม่นยํา ให้หลีก
เลี่ยงการใช้โดลูเตกราเวียร์ในช่วงเวลาของการปฏิสนธจินถึงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ไม่มีรายงานข้อ
บกพร่องของท่อประสาทในทารกที่เกิดจากมารดาที่เริ่มใช้ยาโดลูเตกราเวียร์หลังไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์(
ดูข้อมูล).

หากมีแผนจะตั้งครรภ์หรือหากได้รับการยืนยันการตั้งครรภข์ณะใช้ยาโดลเูตกราเวียร์ในช่วงไตรมาสแรก หาก
เป็นไปได้ ให้เปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่น แนะนําให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภแ์ละผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อตัวอ่อนทีไ่ด้รับโดลูเตก
ราเวียร์ตั้งแตต่ั้งครรภ์จนถึงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

มีข้อมูลของมนุษย์ไม่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาสําหรับการคลอดบุตรและ
การแท้งบุตร ข้อมูลทีม่ีอยู่จาก Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตก
ต่างในอัตราของการเกิดข้อบกพร่องโดยรวมสําหรับ lamivudine หรือ tenofovir disoproxil fumarate 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเกิดข้อบกพร่องทีส่ําคัญ 2.7% ในประชากรอ้างอิงของสหรัฐอเมริกาของ
โครงการ Metropolitan Atlanta Congenital Defects ( MACDP) (ดูข้อมูล ). ไม่ทราบถึงความเสี่ยง
เบื้องหลังสําหรับความพิการแตก่ําเนิดที่สําคัญและการแท้งบุตรสําหรับประชากรทีร่ะบุ ในประชากรทั่วไปใน
สหรัฐอเมริกา อัตราเบื้องหลังโดยประมาณสําหรับความพิการแต่กําเนิดที่สําคัญและการแท้งบุตรในการตั้ง
ครรภ์ทีต่รวจพบทางคลินิกคือ 2% ถึง 4% และ 15% ถึง 20% ตามลําดับ

ในการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ ไม่พบหลักฐานของพัฒนาการที่ไม่พึงประสงค์จากยาโดลูเทกราเวียร์เมื่อได้
รับสัมผัสทั่วร่างกาย (AUC) น้อยกว่า (กระต่าย) และประมาณ 27 เท่า (หน)ู จากการได้รับยาโดลูเตกราเวียร์ใน
มนุษย์ในปริมาณสูงสุดที่แนะนําสําหรับคน (MRHD) ของโดลูเทกราเวียร์(ดูข้อมูล). การบริหารช่องปากของ 
lamivudine กับกระต่ายที่ตั้งครรภ์ในระหว่างการสร้างอวัยวะทําให้เกิดตัวอ่อนเมื่อได้รับสัมผัสทั่วร่างกาย 
(AUC) คล้ายกับปริมาณทางคลินิกทีแ่นะนํา อย่างไรก็ตาม ไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ ทีเ่กิดขึ้นกับการใช้ 
lamivudine ในช่องปากกับหนูที่ตั้งครรภ์ในระหว่างการสร้างอวัยวะทีค่วามเข้มข้นในพลาสมา (Cmax) 35 
เท่าของขนาดยาที่แนะนํา(ดูข้อมูล). ไม่พบผลกระทบด้านพัฒนาการที่ไม่พึงประสงค์เมื่อให้ TDF ในขนาด/การ
รับสัมผัส ≥14 (TDF) และ 2.7 (tenofovir) เท่าของปริมาณ TDF ที่แนะนําในแต่ละวัน(ดูข้อมูล).

ข้อมูล

ข้อมูลมนุษย์

โดลูเทกราเวียร:์ในเดือนพฤษภาคม 2018 ในการศึกษาการเฝ้าระวังผลการคลอดในบอตสวานา มี 4 กรณีของ
ข้อบกพร่องของท่อประสาทที่รายงานจากการคลอด 426 ครั้ง (0.94%) กับมารดาที่ได้รับยาที่ประกอบด้วยโด
ลูเตกราเวียร์ในขณะที่ตั้งครรภ์ ในการเปรียบเทียบ อัตราความชุกของข้อบกพร่องของท่อประสาทเท่ากับ 
0.12% (14/11,300) ในกลุ่มที่ไม่ใช้ยาโดลูเทกราเวียร์ และ 0.09% (61/66,057) ในกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี สี่
กรณทีี่รายงานด้วย dolutegravir ได้แก่ encephalocele, anencephaly, myelomeningocele และ 
iniencephaly แต่ละกรณี ไม่มีทารกที่เกิดจากผู้หญิงที่เริ่มใช้ยาโดลเูตกราเวียร์ในระหว่างตั้งครรภท์ี่มีข้อ
บกพร่องของท่อประสาท (n = 2,812)

ข้อมูลทีว่ิเคราะห์ถึงปัจจุบันจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึง APR การทดลองทางคลินิก และข้อมูลหลังการตลาดไม่
เพียงพอทีจ่ะระบุความเสี่ยงของข้อบกพร่องของท่อประสาทด้วยโดลูเทกราเวียร์
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3TC:จากรายงานที่คาดหวังจาก APR ของผู้ที่ได้รับ 3TC มากกว่า 11,000 รายในระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งส่งผลให้
มีการเกิดมีชีพ (รวมถึงมากกว่า 4,500 รายที่สัมผัสในไตรมาสแรก) ไม่มีความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงโดย
รวมของความพิการแต่กําเนิดสําหรับ 3TC เมื่อเทียบกับอัตราความพิการแต่กําเนิดในเบื้องหลัง ของ 2.7% ใน
ประชากรอ้างอิงของสหรัฐอเมริกาของ MACDP ความชุกของข้อบกพร่องในการเกิดมีชีพคือ 3.1% (95% 
CI: 2.6% ถึง 3.6%) หลังจากได้รับยาที่มี 3TC ในไตรมาสแรกและ 2.8% (95% CI: 2.5%, 3.3%) หลังจากได้
รับยาในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 สูตรทีป่ระกอบด้วย 3TC

เภสัชจลนศาสตร์ของ 3TC ได้รับการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ระหว่างการทดลองทางคลินิก 2 ครั้งในแอฟริกาใต้ 
การทดลองประเมินเภสัชจลนศาสตรใ์นสตรี 16 คนอายุครรภ์ 36 สัปดาห์โดยใช้ยาไซโดวูดีน 150 มก. วันละ
สองครั้ง สตรี 10 คนอายุครรภ์ 38 สัปดาห์โดยใช้ลามิวูดีน 150 มก. วันละสองครั้งกับยาไซโดวูดีน และสตรี 
10 คนในครรภ์ 38 สัปดาหโ์ดยใชย้า 3TC 300 มก. วันละสองครั้งโดยไม่มียาอื่นๆ ยาต้านไวรัส การทดลอง
เหล่านี้ไม่ได้ออกแบบหรือขับเคลื่อนเพื่อให้ข้อมูลประสิทธิภาพ ความเข้มข้นของ 3TC โดยทั่วไปมีความ
คล้ายคลึงกันในตัวอย่างซีรัมของมารดา ทารกแรกเกิด และสายสะดือ ในกลุ่มย่อยของกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง
นํ้าครํ่าถูกรวบรวมหลังจากการแตกของเยื่อหุ้มตามธรรมชาติ และยืนยันว่า 3TC ข้ามรกในมนุษย์ ตามข้อมูลที่
จํากัด ณ ขณะคลอด ความเข้มข้นของนํ้าครํ่ามัธยฐาน (ช่วง) ของ 3TC คือ 3.9 (1.2 ถึง 12

ทีดีเอฟ:จากรายงานในอนาคตจากการสัมผัสกับ APR ต่อสูตรการรักษาที่ประกอบด้วย TDF ในระหว่างตั้ง
ครรภ์ซึ่งส่งผลให้มีการเกิดมีชีพ (รวมถึง 3,342 ที่สัมผัสในไตรมาสแรกและ 1,475 ที่สัมผัสในไตรมาสทีส่อง/
สาม) ไม่มีความบกพร่องแตก่ําเนิดที่สําคัญโดยรวมทีเ่พิ่มขึ้นด้วย TDF เมื่อเปรียบเทียบ โดยมีอัตราการเกิด
ความพิการแต่กําเนิดที่ 2.7% ในประชากรอ้างอิงของ MACDP ในสหรัฐอเมริกา ความชุกของการเกิดข้อ
บกพร่องที่สําคัญในการเกิดมีชีพคือ 2.3% (95% CI: 1.8% ถึง 2.8%) กับการได้รับ TDF ในไตรมาสแรก และ 
2.1% (95% CI: 1.4% ถึง
3.0%) เมื่อได้รับยาทีม่ี TDF ในไตรมาสที่สอง/สาม

รายงานที่คาดหวังจาก APR เกี่ยวกับความพิการแต่กําเนิดทีส่ําคัญโดยรวมในการตั้งครรภท์ี่สัมผัสกับ TDF จะ
ถูกนํามาเปรียบเทียบกับอัตราการเกิดข้อบกพร่องที่สําคัญในพื้นหลังของสหรัฐฯ ข้อจํากัดด้านระเบียบวิธีของ 
APR รวมถึงการใช้ MACDP เป็นกลุ่มตัวเปรียบเทียบภายนอก ข้อจํากัดของการใช้เครื่องเปรียบเทียบ
ภายนอกนั้นรวมถึงความแตกต่างในวิธีการและจํานวนประชากร ตลอดจนความสับสนเนื่องจากโรคพื้นเดิม

ข้อมูลสัตว์

โดลูเทกราเวียร:์ Dolutegravir ถูกให้ทางปากสูงถึง 1,000 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวันแก่หนทูี่ตั้งครรภแ์ละ
กระต่ายในครรภ์วันที่ 6 ถึง 17 และ 6 ถึง 18 ตามลําดับ และแก่หนใูนครรภ์วันที่ 6 ถึงการให้นม/หลังคลอดวัน
ที่ 20 ไม่มีผลข้างเคียง สังเกตพัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ (หนแูละกระต่าย) หรือก่อน/หลังคลอด 
(หน)ู ทีข่นาดยาสูงสุดที่ทดสอบ ในระหว่างการสร้างอวัยวะ การได้รับยา dolutegravir อย่างเป็นระบบ (AUC) 
ในกระต่ายน้อยกว่าการสัมผัสของมนุษย์ที่ MRHD และในหนูทดลองประมาณ 27 เท่าของการสัมผัสของ
มนุษย์ที่ MRHD ในการศึกษาพัฒนาการก่อน/หลังคลอดของหนูแรท พบว่านํ้าหนักตัวของลูกหลานที่กําลัง
พัฒนาลดลงในระหว่างการให้นมในปริมาณทีเ่ป็นพิษต่อมารดา (ประมาณ 27 เท่าของการสัมผัสของมนุษยท์ี่ 
MRHD)

3TC: 3TC ถูกให้ทางปากแกห่นูที่ตั้งครรภ์ (ที่ 90, 600 และ 4,000 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน) และ
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กระต่าย (ที่ 90, 300 และ 1,000 มก. ต่อกก. ต่อวัน และที่ 15, 40 และ 90 มก. ต่อ กก. ต่อวัน) ระหว่างการ
สร้างอวัยวะ (ในวันที่ตั้งครรภ์ 7 ถึง 16 [หนู] และ 8 ถึง 20 [กระต่าย]) ไม่พบหลักฐานของการผิดรูปของทารก
ในครรภ์เนื่องจาก lamivudine ในหนูและกระต่ายในปริมาณที่สร้างความเข้มข้นในพลาสมา (Cmax) สูงกว่า
การสัมผัสของมนุษย์ประมาณ 35 เท่าในขนาดยาที่แนะนําต่อวัน พบหลักฐานของตัวอ่อนในระยะเริ่มแรกใน
กระต่ายเมื่อได้รับสัมผัสระบบ (AUC) คล้ายกับที่พบในมนุษย์ แต่ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงผลกระทบนี้ในหนทูี่ความเข้มข้น
ในพลาสมา (Cmax) สูงกว่าการสัมผัสของมนุษย์ 35 เท่าในปริมาณทีแ่นะนําต่อวัน . การศึกษาในหนทูี่ตั้งครรภ์
พบว่า 3TC ถูกถ่ายโอนไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางรก ในการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์/ก่อนและหลังคลอดในหนู
แรท 3TC ถูกบริหารให้ทางปากทีข่นาด 180, 900 และ 4,000 มก. ต่อกิโลกรัมต่อวัน (ตั้งแต่ก่อนการผสม
พันธุ์จนถึงวันที่ 20 หลังคลอด) ในการศึกษา การพัฒนาของลูกหลาน รวมทั้งภาวะเจริญพันธุ์และสมรรถภาพ
การสืบพันธุ์ ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้ยา 3TC ของมารดา

ทีดีเอฟ:TDF ถูกให้ทางปากแกห่นูที่ตั้งครรภ์ (ที่ 0, 50, 150 หรือ 450 มก./กก./วัน) และกระต่าย (ที่ 0, 30, 
100 หรือ 300 มก./กก./วัน) ผ่านการสร้างอวัยวะ (ในวันที่ตั้งครรภ์ 7 ถึง 17 ปี) และ 6 ถึง 18 ตามลําดับ) ไม่
พบผลกระทบทางพิษวิทยาที่มีนัยสําคัญในการศึกษาความเป็นพิษของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ทีด่ําเนินการ
กับ TDF ในหนูทีไ่ด้รับขนาดสูงถึง 14 เท่าของขนาดยาของมนุษยโ์ดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบพื้นที่ผิว
กายและในกระต่ายในปริมาณทีสู่งถึง 19 เท่าของขนาดยาของมนุษย์ตามการเปรียบเทียบพื้นที่ผิวกาย . ในการ
ศึกษาพัฒนาการก่อน/หลังคลอดในหนูแรท TDF ถูกให้ทางปากผ่านการให้นมในขนาดสูงถึง 600 มก./กก./วัน
; ไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ ในลูกหลานทีไ่ด้รับ tenofovir สูงกว่าการได้รับ TDF ของมนุษยป์ระมาณ 2.7 เท่าใน
ปริมาณที่แนะนําในแต่ละวันของ TDF

8.2 การใหน้ม

สรุปความเสี่ยง

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนําว่ามารดาที่ติดเชื้อ HIV-1 ไม่ให้นมลูกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่
เชื้อ HIV-1 หลังคลอด

ไม่ทราบว่ายาโดลเูทกราเวียร์มีอยู่ในนํ้านมแม่หรือไม่ ส่งผลต่อการผลิตนํ้านมของมนุษย์ หรือมีผลกระทบต่อ
ทารกที่กินนมแม่หรือไม่ เมื่อให้หนูที่ใหน้มบุตร โดลูเทกราเวียร์มีอยู่ในนม(ดูข้อมูล). 3TC และ TDF แสดงให้เห็น
ว่ามีอยู่ในนํ้านมแม่ ไม่ทราบว่า 3TC หรือ TDF ส่งผลต่อการผลิตนํ้านมหรือมีผลกระทบต่อทารกที่กินนมแม่
หรือไม่

เนื่องจากมีโอกาส (1) การแพร่เชื้อ HIV-1 (ในทารกที่ติดเชื้อ HIV) (2) การดื้อต่อไวรัส (ในทารกที่ติดเชื้อ HIV) 
และ (3) อาการไม่พึงประสงค์ในทารกทีก่ินนมแม่คล้ายกับทีพ่บในผู้ใหญ่ แนะนําให้มารดาไม่ให้นมลูกหากได้รับ
ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate

ข้อมูล

ข้อมูลมนุษย์
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ทีดีเอฟ:ในการศึกษาสตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 50 รายที่ได้รับยา tenofovir ระหว่าง 1 ถึง 24 สัปดาห์หลังค
ลอด (ค่ามัธยฐาน 13 สัปดาห)์ หลังการรักษา 7 วัน ตรวจไม่พบ tenofovir ในพลาสมาของทารกส่วนใหญ่ 
ไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

ข้อมูลสัตว์

โดลูเทกราเวียร:์โดลเูทกราเวียร์เป็นส่วนประกอบหลักทีเ่กี่ยวข้องกับยาที่ถูกขับออกมาในนมของหนทูี่ให้นมบุตร
หลังจากรับประทานครั้งเดียว 50 มก. ต่อกิโลกรัมในวันทีใ่ห้นม 10 โดยมีความเข้มข้นของนมสูงถึง 1.3 เท่า
ของความเข้มข้นในพลาสมาของมารดาที่สังเกตได้ 8 ชั่วโมงหลังการให้ยา

8.3 เพศหญิงและเพศชายที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์

การทดสอบการตั้งครรภ์

ทําการทดสอบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการคลอดบุตรก่อนเริ่มใช้ยา dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate

การคุมกําเนิด

วัยรุ่นและผู้ใหญ่ทีม่ีศักยภาพในการคลอดบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ในช่วงเวลาของการตั้งครรภจ์นถึงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อบกพร่องของท่อประสาท[ดูการใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.1)].

แนะนําให้วัยรุ่นและผู้ใหญ่ทีม่ีศักยภาพในการคลอดบุตรที่ใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate เพื่อใชคุ้มกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลอย่างสมํ่าเสมอ

8.4 การใช้ในเด็ก

ยาเม็ด Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate เป็นสูตรขนาดคงที่ซึ่งไม่
สามารถปรับเปลี่ยนได้สําหรับผูป้่วยที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 40 กก.

8.5 การใช้ผู้สูงอายุ

การทดลองทางคลินิกของส่วนประกอบแต่ละอย่างของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ไม่ได้รวมกลุ่มผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่เพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาตอบสนอง
แตกต่างจากผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่าหรือไม่ โดยทั่วไป ควรใช้ความระมัดระวังในการบริหารยาเม็ด dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ในผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งสะท้อนความถี่ทีม่ากขึ้นของการ
ทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจทีล่ดลง และโรคร่วมหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ[ดูเภสัชวิทยาคลินิก 
(12.3)].

8.6 การด้อยค่าของไต

ไม่แนะนําใหใ้ช้ยา Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate สําหรับผู้ป่วยที่มี 
creatinine clearance น้อยกว่า 50 มล. ต่อนาทีหรือผู้ป่วยที่มีไตระยะสุดท้าย
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โรค (ESRD) ที่ต้องทําการฟอกไตเนื่องจากยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate เป็นยาผสมในขนาดคงทีแ่ละไม่สามารถปรับปริมาณของส่วนประกอบแต่ละส่วนได้ 
หากลดขนาดยา 3TC หรือ TDF ต้องใชย้า dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate สององค์ประกอบสําหรับผู้ป่วยทีม่ีค่า creatinine clearance น้อยกว่า 50 มล. ต่อนาที ส่วน
ประกอบแต่ละส่วนควรถูกนํามาใช้ [ดูการให้ยาและการบริหาร (2.4) และเภสัชวิทยาคลินิก (12.3)]

8.7 การด้อยค่าของตับ

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องของตับในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (Child-Pugh 
Score A หรือ B) ยังไม่มีการศึกษาผลของการด้อยค่าของตับอย่างรุนแรง (Child-Pugh Score C) ต่อเภสัช
จลนศาสตร์ของโดลเูตกราเวียร์ ส่วนประกอบของยาโดลเูตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil 
fumarate เม็ด ยังไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง[ดูเภสัชวิทยาคลินิก 
(12.3)].

10 เกินขนาด

ไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสําหรับยาเกินขนาดด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate หากให้ยาเกินขนาด ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบและใช้การรักษาประคับประคองที่
เป็นมาตรฐานตามความจําเป็น

โดลูเทกราเวียร์

เนื่องจากโดลูเทกราเวียร์มีความผูกพันกับโปรตีนในพลาสมาอย่างมาก จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่โดลเูตกราเวียร์จะถูกกําจัดออกไปอย่างมีนัย
สําคัญโดยการฟอกไต

3TC

เนื่องจาก 3TC ในปริมาณเล็กน้อยถูกกําจัดออกผ่านการฟอกไต (4 ชั่วโมง) การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อ
เนื่อง และการล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ จึงไม่ทราบว่าการฟอกไตแบบต่อเนื่องจะให้ประโยชน์ทางคลินิก
ในกรณทีี่ให้ยาเกินขนาด 3TC

TDF

Tenofovir ถูกกําจัดออกอย่างมีประสิทธิภาพโดยการฟอกเลือดด้วยค่าสัมประสิทธิ์การสกัดประมาณ 54% 
หลังจากได้รับ TDF ขนาด 300 มก. เพียงครั้งเดียว เซสชั่นการฟอกไต 4 ชั่วโมงจะถูกกําจัดออกไปประมาณ 
10% ของขนาดยา tenofovir ที่ให้

11 คําอธิบาย

DOLUTEGRAVIR เนื่องจากเกลือโซเดียมของ dolutegravir เป็นยา HIV INSTI ชื่อทางเคมขีองโซเดียมโดลู
เตกราเวียรค์ือโซเดียม (4R,12aส)-9-{[(2,4-ไดฟลอูอโรฟีนิล) เมทิล] คาร์บาโมอิล}-4- เมทิล-6,8- ไดออกโซ-
3,4,6,8,12,12a-เฮกซาไฮโดร-2ชม-ไพริโด [1',2':4,5] ไพราซโิน[2,1-ข] [1,3] ออกซาซิน-
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7-โอเลต. สูตรเชิงประจักษ์คือ C20ชม18F2นู๋3NaO5และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 441.36 กรัมต่อโมล มีสูตร
โครงสร้างดังนี้

โซเดียมโดลูเทกราเวียร์เป็นผงสขีาวถึงเหลืองอ่อน และละลายได้เล็กน้อยในนํ้า

LAMIVUDINE (หรือทีเ่รียกว่า 3TC) เป็นชื่อทางการค้าของ lamivudine ซึ่งเป็นอะนาลอกสังเคราะหน์ิวคลี
โอไซด์ทีม่ี
กิจกรรมต่อต้าน HIV-1 และ HBV ชื่อทางเคมีของลามิวูดีนคือ (2R,cis)-4-amino-1-(2- ไฮดรอกซีเมทิล-
1,3-ออกซาไทโอลัน-5-อิล)-(1H)-ไพริมิดิน-2-โอน Lamivudine เป็น (-) enantiomer ของอะนาลอกไดดี
ออกซีของ cytidine ลามิวูดีนยังถูกเรียกว่า (-)2′,3′-dideoxy, 3′thiacytidine มีสูตรโมเลกุล C8ชม11นู๋3อู3๋
S และมีนํ้าหนักโมเลกุล 229.3 กรัมต่อโมล มีสูตรโครงสร้างดังนี้

Lamivudine เป็นของแข็งผลึกสีขาวหรือสีขาวที่มีความสามารถในการละลายได้ประมาณ 70 มก. ต่อมิลลิลิตรใน
นํ้าที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส Tenofovir disoproxil fumarate (tenofovir DF, prodrug ของ 
tenofovir) เป็นเกลือของกรดฟูมาริกของ bis-isopropoxy carbonyl oxymethyl ester อนุพันธ์ของ 
tenofovir Tenofovir DF ถูกแปลงเป็น tenofovir ซึ่งเป็นอะไซคลิกนิวคลีโอไซด์ฟอสโฟเนต (นิวคลีโอไทด)์ แอ
นะล็อกของอะดีโนซีน 5'-โมโนฟอสเฟต
Tenofovir จัดแสดงกิจกรรมต่อต้าน HIV-1 reverse transcriptase ชื่อทางเคมีของ tenofovir DF 
คือ 9-[(R)-2-[[ทวิ[[(ไอโซโพรพอกซีคาร์บอนิล)ออกซี]เมทอกซี]ฟอสฟนิิล]เมทอกซี]โพรพิล]อะดีนีน ฟูมาเรต 
(1:1) มีสูตรโมเลกุล C19ชม30นู๋5อู๋10ป·ค4ชม4อู๋4และมีนํ้าหนักโมเลกุลเท่ากับ 635.52 มีสูตรโครงสร้างดังนี้
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Tenofovir DF เป็นผงผลึกสีขาวหรือสขีาวนวลที่มีความสามารถในการละลาย 13.4 มก./มล. ในนํ้ากลั่นที่ 
25 °C มีค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งตัวของบัฟเฟอร์ออกทานอล/ฟอสเฟต (pH 6.5) (log p) ที่ 1.25 ที่ 25 °C

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วยโดลูเทกราเวียร์ 50 มก. (เทียบเท่าโซเดียมโดลูเตกราเวียร์ 52.6 มก.) 
ลามิวดูีน 300 มก. และเทโนโฟเวียร์ไดโซพรอกซิล 245 มก.
tenofovir disoproxil fumarate) และส่วนผสมที่ไม่ใช้งานต่อไปนี้:
ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส, เฟอริกออกไซด์สีเหลือง, แมกนเีซียมสเตียเรต, แมนนทิอล, โพวิโดน, แป้งพรีเจลา
ติไนซ์, โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต และโซเดียม สเตียริล ฟูมาเรต ยาเม็ดเคลือบด้วยไฮดรอกซีโพรพิลเมทิล
เซลลูโลส ไททาเนียมไดออกไซด์ และไตรอะซิติน

(เทียบเท่ากับโซเดียมครอส
คารเ์มลโลส 300 มก.

12 เภสัชวิทยาคลินิก

12.1 กลไกการออกฤทธิ์

Dolutegravir, 3TC และ TDF เป็นยาต้านไวรัส HIV-1[ดูจุลชีววิทยา (12.4)].

12.2 เภสัชพลศาสตร์

ผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ: มีการทดลอง QT อย่างละเอียดสําหรับโดลูเตกราเวียร์ ไม่มีการประเมินผลกระทบของ 
3TC หรือ TDF ในฐานะเอนทิตเีดี่ยวหรือยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ขนาดคงที่ในช่วงเวลา QT

ในการทดลองแบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอก ข้ามกลุ่ม อาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 42 คนได้รับยาหลอกในขนาด
เดียว โดลูเทกราเวียร์ 250 มก. (การให้ยา 50 มก. วันละครั้งประมาณ 3 เท่าในสภาวะคงตัว) และม็อกซิฟลอก
ซาซิน 400 มก. (กลุ่มควบคุมที่ออกฤทธิ์) ในลําดับแบบสุ่ม หลังจากการปรับค่าพื้นฐานและยาหลอก ค่าเฉลี่ย
สูงสุดของการเปลี่ยนแปลง QTc ตามวิธีการแก้ไขโดย Fridericia (QTcF) สําหรับโดลูเทกราเวียร์คือ 2.4 
มิลลิวินาที (CI ด้านบน 1 ด้าน 95%: 4.9 มิลลิวินาที) Dolutegravir ไม่ได้ยืดช่วงเวลา QTc ให้นานเกิน 24 
ชั่วโมงหลังใหย้า

ผลต่อการทํางานของไต: ผลของ dolutegravir ต่อการทํางานของไตได้รับการประเมินในการทดลอง 
openlabel แบบสุ่ม 3 แขน ขนาน และควบคุมด้วยยาหลอกในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี (n = 37) ที่ได้รับ 
dolutegravir 50 มก. วันละครั้ง (n = 12), dolutegravir 50 มก. วันละสองครั้ง (n = 13) หรือยาหลอก
วันละครั้ง (n = 12) เป็นเวลา 14 วัน การลดลงของ creatinine clearance ตามการเก็บปัสสาวะตลอด 24 
ชั่วโมง สังเกตได้จากโดลเูตกราเวียร์ทั้งสองขนาดหลังการรักษา 14 วันในผู้ที่ได้รับ 50 มก. วันละครั้ง (ลดลง 
9%) และ 50 มก. วันละสองครั้ง (ลดลง 13%) . ขนาดยาโดลูเตกราเวียร์ไม่มีผลอย่างมีนัยสําคัญต่ออัตรา
การกรองไตที่เกิดขึ้นจริง (กําหนดโดยการกวาดล้างของยาที่ใช้โพรบ, ไอโอเฮกซอล) หรือการไหลของพลาสมา
ในไตที่มปีระสิทธิผล (พิจารณาจากการกวาดล้างของยาโพรบ พารา-อะมิโน ฮิปปูเรต) เมื่อเปรียบเทียบกับยา
หลอก

12.3 เภสัชจลนศาสตร์

หน้าหนังสือ26ของ51



เภสัชจลนศาสตร์ในผู้ใหญ่

ยาเม็ด Dolutegravir, Lamivudine และ Tenofovir Disoproxil Fumarate

ค่าเฉลี่ยการได้รับยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate จากยาเม็ดร่วม 
(50 มก./300 มก./300 มก.) เทียบได้กับยาเม็ด TIVICAY ของ ViiV USA (บรรจุ dolutegravir 50 มก.), 
EPIVIR เม็ดของ ViiV USA (ที่มี lamivudine 300 มก.) และยาเม็ด VIREAD ของ Gilead Sciences, Inc. 
USA (บรรจุ tenofovir disoproxil fumarate 300 มก.) ตามลําดับ เมื่อให้ยาเดี่ยวแก่ผู้ที่มีสุขภาพดีภายใต้
สภาวะที่อดอาหารและให้อาหาร

โดลูเทกราเวียร์: หลังการให้ยา dolutegravir ทางปาก พบว่ามีความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมา 2 ถึง 3 ชั่วโมง
หลังให้ยา ด้วยการให้ยาวันละครั้ง สภาวะคงตัวทางเภสัชจลนศาสตร์จะเกิดขึ้นภายในประมาณ 5 วัน โดยมี
อัตราส่วนการสะสมเฉลี่ยสําหรับ AUC, Cmaxและ C24 ชม

ตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.5 Dolutegravir เป็นสารตั้งต้น P-glycoprotein ในหลอดทดลอง ยังไม่ได้สร้างการดูดซึม
อย่างสมบูรณ์ของโดลเูตกราเวียร์ โดลูเตกราเวียร์มีพันธะสูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 98.9%) กับโปรตีนใน
พลาสมาของมนุษย์โดยอิงจากข้อมูลในร่างกาย และการจับนั้นไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของโดลูเตกราเวียร์ใน
พลาสมา ปริมาณการกระจายที่ชัดเจน (Vd/F) หลังการให้ยา 50 มก. วันละครั้ง อยู่ที่ประมาณ 17.4 ลิตรตาม
การวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตรข์องประชากร

โดลูเทกราเวียร์ถูกเผาผลาญเป็นหลักผ่าน UGT1A1 โดยมีส่วนสนับสนุนบางส่วนจาก CYP3A หลังจากรับ
ประทานครั้งเดียวของ [14C] dolutegravir 53% ของขนาดยารับประทานทั้งหมดถูกขับออกทางอุจจาระไม่
เปลี่ยนแปลง ร้อยละสามสิบเอ็ดของขนาดยาทางปากทั้งหมดถูกขับออกทางปัสสาวะ แสดงโดยอีเทอร์ 
glucuronide ของโดลูเทกราเวียร์ (18.9% ของขนาดยาทั้งหมด) ซึ่งเป็นเมแทบอไลต์ที่เกิดจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันที่คาร์บอนเบนซิลิก (3.0% ของขนาดยาทั้งหมด) และไฮโดรไลติก ผลิตภัณฑ์ N-dealkylation 
(3.6% ของขนาดยาทั้งหมด) การกําจัดยาที่ไม่เปลี่ยนแปลงทางไตมีค่าน้อยกว่า 1% ของขนาดยา โดลูเทกรา
เวียร์มีครึ่งชีวิตปลายประมาณ 14 ชั่วโมง และระยะห่างที่ชัดเจน (CL/F) ที่ 1.0 ลิตรต่อชั่วโมงตามการวิเคราะห์
ทางเภสัชจลนศาสตร์ของประชากร

คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรข์องโดลเูทกราเวียร์ได้รับการประเมินในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ 
HIV-1 การได้รับยาโดลูเตกราเวียร์โดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ที่มีสุขภาพดีกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV-1

ตารางที่ 7. Dolutegravir Steady-State Pharmacokinetic Parameter ประมาณการในผู้ใหญ่ที่ติด
เชื้อ HIV-1

พารามิเตอร์ 50 มก. วันละครั้ง ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (%CV)
AUC(0-24)(mcg•h/mL) 53.6 (27)

คmax(ไมโครกรัม/มล.) 3.67 (20)
คนาที(ไมโครกรัม/มล.) 1.11 (46)

นํ้าไขสันหลัง (CSF):ในผูป้่วย 12 รายทีไ่ม่ได้รับการรักษาด้วย dolutegravir 50 มก. ต่อวันบวก abacavir / 
lamivudine ความเข้มข้นของ dolutegravir เฉลี่ยใน CSF เท่ากับ 13.2 ng ต่อมิลลิลิตร (ช่วง: 3.74 ng 
ต่อ mL ถึง 18.3 ng ต่อ mL) 2 ถึง 6 ชั่วโมงหลังการให้ยาหลังจาก 16 สัปดาห์ของการรักษา . ยังไม่มีการ
กําหนดความเกี่ยวข้องทางคลินิกของการค้นพบนี้
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ความหลากหลายในเอนไซม์เมแทบอลิซึมของยา: ในการวิเคราะห์อภิมานของการทดลองในอาสาสมัครทีม่ี
สุขภาพดี อาสาสมัครที่มีจีโนไทป์ UGT1A1 (n = 7) ที่มีการเผาผลาญของโดลูเตกราเวียร์ที่ไม่ดี มีการขจัดโดลู
เตกราเวียร์ที่ตํ่ากว่า 32% และ AUC สูงขึ้น 46% เมื่อเทียบกับกลุ่มทีม่ีจีโนไทป์ที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม
ปกติผ่าน UGT1A1 (n = 41)

3TC: หลังจากการบริหารช่องปาก 3TC จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วและกระจายอย่างกว้างขวาง หลังจากรับ
ประทาน 3TC 300 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 7 วันถึง 60 คนที่มีสุขภาพดี C . ในสภาวะคงตัวmax(คmax,ss) คือ 
2.04 ± 0.54 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ค่าเฉลี่ย± SD) และ AUC ของสถานะคงตัว 24 ชั่วโมง (AUC24,ss) คือ 
8.87 ± 1.83 ไมโครกรัม•ชั่วโมงต่อมิลลิลิตร การจับกับโปรตีนในพลาสมาอยู่ในระดับตํ่า ประมาณ 70% ของ
ขนาดยาทางหลอดเลือดดําของ 3TC จะถูกกู้คืนเป็นยาที่ไม่เปลี่ยนแปลงในปัสสาวะ เมแทบอลิซึมของ 3TC เป็น
เส้นทางเล็ก ๆ ในการกําจัด ในมนุษย์ เมแทบอไลต์ที่รู้จักเพียงอย่างเดียวคือเมตาโบไลต์ทรานส์ซัลฟอกไซด์ (
ประมาณ 5% ของขนาดยารับประทานหลังจาก 12 ชั่วโมง) ในการทดลองครั้งเดียวส่วนใหญ่ในอาสาสมัครที่ติด
เชื้อ HIV-1 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV หรือผูท้ี่มีสุขภาพดีด้วยการสุ่มตัวอย่างในซีรัมเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังการให้
ยา ค่าเฉลี่ยครึ่งชีวิตที่กําจัดได้ (t½) อยู่ระหว่าง 5 ถึง 7 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 การกวาดล้างทั้งหมด
เท่ากับ 398.5 ± 69.1 มล. ต่อนาที (ค่าเฉลี่ย± SD)

TDF: คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรข์อง TDF สรุปไว้ในตารางที่ 8 หลังจากให้ TDF ทางปาก ความเข้มข้น
สูงสุดของ tenofovir ในซีรัมจะเกิดขึ้นใน 1.0 ± 0.4 ชั่วโมง tenofovir น้อยกว่า 0.7% จับกับโปรตีนใน
พลาสมาของมนุษย์ ในหลอดทดลอง และการจับไม่ขึ้นกับความเข้มข้นในช่วง 0.01 ถึง 25 -g/mL ประมาณ 
70 ถึง 80% ของขนาดยาทางหลอดเลือดดําของ tenofovir จะถูกกู้คืนเป็นยาที่ไม่เปลี่ยนแปลงในปัสสาวะ 
Tenofovir ถูกกําจัดโดยการรวมกันของการกรองไตและการหลั่งของท่อ หลังจากได้รับ TDF ครั้งเดียว ค่า
ครึ่งชีวิตของ tenofovir ในการกําจัดเทอร์มินอลจะอยู่ที่ประมาณ 17 ชั่วโมง

ตารางที่ 8 พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตรป์ริมาณเดียวสําหรับ Tenofovir ในผู้ใหญ่เอ
เทโนโฟเวียร์

การดูดซึมทางปากที่อดอาหารข(%) 25 (NC ถึง 45.0)
การกําจัดขั้วพลาสม่า Half-Lifeข(ชม.) 17 (12.0 ถึง 25.7)

คmaxค(ไมโครกรัม/มล.) 0.30±0.09
AUCค(ไมโครกรัม·ชม./มล.) 2.29±0.69

CL/Fค(มล./นาท)ี 1043±115
CLไต ค(มล./นาที) 243±33

ก. NC=ไม่ได้คํานวณ
ข. ค่ามัธยฐาน (ช่วง)
ค. ค่าเฉลี่ย (± SD)

ผลของอาหารต่อการดูดซึมโดลูเตกราเวียร์, ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil fumarate:ยังไม่มี
การประเมินผลกระทบของอาหารต่อยาเม็ดโดลเูตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil fumarate 
จากการเปรียบเทียบระหว่างการทดลอง เภสัชจลนศาสตร์ของโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และเทโนโฟเวียร์ไม่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากอาหาร ดังนั้น ยาโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir 
disoproxil fumarate สามารถรับประทานได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีอาหาร
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ประชากรเฉพาะ

การด้อยค่าของตับ
โดลูเทกราเวียร ์: โดลูเทกราเวียร์ถูกเผาผลาญและกําจัดโดยตับเป็นหลัก ในการทดลองที่เปรียบเทียบผู้ป่วย 8 
รายที่มีความบกพร่องของตับปานกลาง (Child-Pugh Score B) กับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี 8 กลุ่มพบ
ว่าการได้รับ dolutegravir จากยา 50 มก. เดียวมีความคล้ายคลึงกันระหว่าง 2 กลุ่ม ไม่จําเป็นต้องปรับขนาด
ยาสําหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของตับในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (Child-Pugh Score A หรือ B) ยัง
ไม่มีการศึกษาผลของการด้อยค่าของตับอย่างรุนแรง (Child-Pugh Score C) ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของโดลู
เตกราเวียร์ ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ใช้ dolutegravir ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับอย่างรุนแรง

3TC : กําหนดคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรข์อง 3TC ในผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องในการทํางานของตับ 
พารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตรไ์ม่เปลี่ยนแปลงโดยการลดการทํางานของตับ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของ 3TC ยังไม่ได้รับการยืนยันเมื่อมีโรคตับที่ไม่ได้รับการชดเชย

TDF : เภสัชจลนศาสตรข์อง tenofovir หลังจากได้รับ tenofovir disoproxil fumarate ขนาด 300 มก. 
เพียงครั้งเดียวได้รับการศึกษาในผู้ป่วยทีไ่ม่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความบกพร่องของตับในระดับปานกลางถึง
รุนแรง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในเภสัชจลนศาสตร์ของ tenofovir ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง
ทางตับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ม่บกพร่อง ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยา tenofovir disoproxil 
fumarate ในผูป้่วยที่เป็นโรคตับ

การด้อยค่าของไต:เนื่องจากยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate 
เป็นสูตรขนาดคงที่และไม่สามารถปรับขนาดยาได้ จึงไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ในผู้ป่วยที่มี creatinine clearance น้อยกว่า 50 มล. ต่อนาที หรือผู้
ป่วยที่มภีาวะไตวายระยะสุดท้าย โรค (ESRD) ทีต่้องฟอกไต[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.4)]

เพศ:ไม่มคีวามแตกต่างทางเพศทีม่ีนัยสําคัญหรือเกี่ยวข้องทางคลินิกในเภสัชจลนศาสตรข์องส่วนประกอบ
แต่ละอย่าง (โดลูเทกราเวียร์ ลามิวูดีน หรือ tenofovir disoproxil fumarate) ตามข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งได้รับการ
วิเคราะหส์ําหรับส่วนประกอบแต่ละอย่าง

แข่ง:โดลูเทกราเวียร์และ 3TC : ไม่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติที่มีนัยสําคัญหรือเกี่ยวข้องทางคลินิกในเภสัช
จลนศาสตร์ของโดลเูทกราเวียร์หรือ 3TC ตามข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งได้รับการวิเคราะห์สําหรับส่วนประกอบแต่ละ
อย่าง

TDF : มีจํานวนไม่เพียงพอจากกลุ่มเชื้อชาตแิละชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่คอเคเชี่ยนที่จะระบุความแตกต่างทางเภสัช
จลนศาสตรท์ี่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอในประชากรเหล่านี้

ผู้ป่วยสูงอายุ:โดลูเทกราเวียร์ : การวิเคราะห์ประชากรโดยใช้ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์แบบรวมกลุ่มจากการ
ทดลองในผู้ใหญ่ ระบุว่าอายุไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตรข์องโดลูเตกราเวียร์
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3TC และ TDF : เภสัชจลนศาสตรข์อง 3TC หรือ TDF ยังไม่ได้รับการศึกษาในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

ผู้ป่วยเด็ก:ไม่ควรให้ยา Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate แก่ผู้ป่วยเด็ก
ที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 40 กก. (88 ปอนด์)

โดลูเทกราเวียร์และ 3TC : ยังไม่มีการสร้างเภสัชจลนศาสตร์ของการใช้ยาโดลเูทกราเวียร์ร่วมกับ 3TC ในผู้
ป่วยเด็ก

TDF : เภสัชจลนศาสตรใ์นสภาวะคงที่ของ tenofovir ได้รับการประเมินในเด็กที่ติดเชื้อ HIV-1 8 ราย (อายุ 
12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี) ค่าเฉลี่ย± SD CmaxและAUCเทาคือ 0.38 ± 0.13 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ 3.39 ± 
1.22 ไมโครกรัม•ชม/มิลลิลิตร ตามลําดับ การได้รับ Tenofovir ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับ TDF 300 มก. ต่อวันนั้น
คล้ายคลึงกับการได้รับ TDF 300 มก. ต่อวันในผู้ใหญ่

การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยา:

การทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาที่อธิบายได้ดําเนินการกับโดลูเทกราเวียร์ 3TC และ/หรือ TDF เป็นเอนทติี
เดี่ยว ไม่มกีารทดลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาโดยใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ขนาดคงที่ คาดว่าไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีนัยสําคัญทางคลินิกระหว่างโดลูเตกรา
เวียรแ์ละ 3TC

โดลูเทกราเวียร์

คําแนะนําในการใช้ยาหรือข้อกําหนดที่เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาและยาที่มีนัยสําคัญอื่น ๆ กับโด
ลูเตกราเวียรถ์ูกจัดให้มีไว้ในตารางที่ 5[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3))

ผลของยาโดลูเตกราเวียร์ต่อการได้รับยาทีใ่ช้ร่วมกันได้สรุปไว้ในตารางที่ 9 และผลของยาที่ใช้ยาร่วมกันต่อการ
ได้รับยาโดลูเตกราเวียร์ได้สรุปไว้ในตารางที่ 10
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ตารางที่ 9 สรุปผลของ Dolutegravir ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาร่วม ส
อัตราส่วนเฉลี่ยทางเรขาคณิต (90% CI) ของเภสัชจลนศาสตร์

พารามิเตอร์ของยาร่วมที่มี/ไม่มี
โดลูเทกราเวียร์

ไม่มีผล = 1.00ยาร่วม
และปริมาณ

ปริมาณของ

โดลเูทกราเวียร์ น คmax AUC ค-หรือ C24

ดาคลาตาสเวียร์

60 มก. วันละครั้ง
50 มก.

วันละครั้ง
12 1.03

(0.84 ถึง 1.25)
0.98

(0.83 ถึง 1.15)
1.06

(0.88 ถึง 1.29)
เอลบาสเวียร์

50 มก. วันละครั้ง
50 มก.

ครั้งเดียว
12 0.97

(0.89, 1.05)
0.98

(0.93, 1.04)
0.98

(0.93, 1.03)
เอทิล เอสตราไดออล

0.035 มก.
50 มก.

วันละสองครั้ง

15 0.99
(0.91 ถึง 1.08)

1.03
(0.96 ถึง 1.11)

1.02
(0.93 ถึง 1.11)

กราโซพรีเวียร์
200 มก. วันละครั้ง

50 มก.
ครั้งเดียว

12 0.64
(0.44, 0.93)

0.81
(0.67, 0.97)

0.86
(0.79, 0.93)

เมตฟอร์มิน
500 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

15เอ 1.66
(1.53 ถึง 1.81)

1.79
(1.65 ถึง 1.93)

_

เมตฟอร์มิน
500 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละสองครั้ง

15เอ 2.11
(1.91 ถึง 2.33)

2.45
(2.25 ถึง 2.66)

_

เมธาโดน
16 ถึง 150 มก.

50 มก.
วันละสองครั้ง

11 1.00
(0. 94 ถึง 1.06)

0.98
(0.91 ถึง 1.06)

0.99
(0.91 ถึง 1.07)

มิดาโซแลม
3 มก.

25 มก.
วันละครั้ง

10 _ 0.95
(0.79 ถึง 1.15)

_

Norelgestromin
0.25 มก.

50 มก.
วันละสองครั้ง

15 0.89
(0.82 ถึง 0.97)

0.98
(0.91 ถึง 1.04)

0.93
(0.85 ถึง 1.03)

ริลพิวิริน
25 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

16 1.10
(0.99 ถึง 1.22)

1.06
(0.98 ถึง 1.16)

1.21
(1.07 ถึง 1.38)

โซฟอสบูเวียร์
เมตาโบไลต์ 400 มก. วันละ
ครั้ง (GS-331007)

50 มก.
วันละครั้ง

24 0.88
(0.80, 0.98)

1.01
(0.93, 1.10)

0.92
(0.85, 0.99)

0.99
(0.97, 1.01)

NA

0.99
(0.97, 1.01)

เทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต
300 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

15 1.09
(0.97 ถึง 1.23)

1.12
(1.01 ถึง 1.24)

1.19
(1.04 ถึง 1.35)

Velpatasvir
100 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

24 0.94
(0.86, 1.02)

0.91
(0.84, 0.98)

0.88
(0.82, 0.94)

เอจํานวนวิชาแสดงถึงจํานวนวิชาสูงสุดทีไ่ด้รับการประเมิน

ตารางที่ 10. สรุปผลของยาร่วมที่มตี่อเภสัชจลนศาสตร์ของโดลูเตกราเวียร์

อัตราส่วนทางเรขาคณิต (90% CI) ของพารามิเตอร์ทางเภสัช
จลนศาสตร์ของโดลูเทกราเวียรท์ี่มี/ไม่มีการควบคุมร่วมกัน

ยาเสพติด

ไม่มีผล = 1.00ยาร่วมและ
ปริมาณ

ปริมาณของ

โดลเูทกราเวียร์ น คmax AUC คτหรือ C24

Atazanavir
400 มก. วันละครั้ง

30 มก.
วันละครั้ง

12 1.50
(1.40 ถึง 1.59)

1.91
(1.80 ถึง 2.03)

2.80
(2.52 ถึง 3.11)
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Atazanavir / ritonavir
300 มก./100 มก. วันละครั้ง

30 มก.
วันละครั้ง

12 1.34
(1.25 ถึง 1.42)

1.62
(1.50 ถึง 1.74)

2.21
(1.97 ถึง 2.47)

ดารุณาวีร์/รโิทนาเวียร์
600 มก./100 มก. วันละสองครั้ง

30 มก.
วันละครั้ง

15 0.89
(0.83 ถึง 0.97)

0.78
(0.72 ถึง 0.85)

0.62
(0.56 ถึง 0.69)

Efavirenz
600 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

12 0.61
(0.51 ถึง 0.73)

0.43
(0.35 ถึง 0.54)

0.25
(0.18 ถึง 0.34)

เอลบาสเวียร์/กราโซพรีเวียร์
50/200 มก. วันละครั้ง

50 มก.
ครั้งเดียว

12 1.22
(1.05, 1.40)

1.16
(1.00, 1.34)

1.14
(0.95, 1.36)

เอทราวิริน
200 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

16 0.48
(0.43 ถึง 0.54)

0.29
(0.26 ถึง 0.34)

0.12
(0.09 ถึง 0.16)

เอทราวิริน +
ดารุนาเวียร/์ริโทนาเวียร์
200 มก. + 600 มก./100 มก. 
วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

9 0.88
(0.78 ถึง 1.00)

0.75
(0.69 ถึง 0.81)

0.63
(0.52 ถึง 0.76)

Etravirine + lopinavir/ritonavir 
200 มก. + 400 มก./100 มก. วันละ
สองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

8 1.07
(1.02 ถึง 1.13)

1.11
(1.02 ถึง 1.20)

1.28
(1.13 ถึง 1.45)

Fosamprenavir/ritonavir 700 
มก./100 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

12 0.76
(0.63 ถึง 0.92)

0.65
(0.54 ถึง 0.78)

0.51
(0.41 ถึง 0.63)

โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์
400 มก./100 มก. วันละสองครั้ง

30 มก.
วันละครั้ง

15 1.00
(0.94 ถึง 1.07)

0.97
(0.91 ถึง 1.04)

0.94
(0.85 ถึง 1.05)

ริลพิวิริน
25 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

16 1.13
( 1.06 ถึง 1.21)

1.12
(1.05 ถึง 1.19)

1.22
(1.15 ถึง 1.30)

เทโนโฟเวียร์
300 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

15 0.97
(0.87 ถึง 1.08)

1.01
(0.91 ถึง l.11)

0.92
(0.82 ถึง 1.04)

ทิพรานาเวียร/์รโิทนาเวียร์
500 มก./200 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

14 0.54
(0.50 ถึง 0.57)

0.41
(0.38 ถึง 0.44)

0.24
(0.21 ถึง 0.27)

ยาลดกรด (Maalox®) การ
บริหารพร้อมกัน

50 มก.
ครั้งเดียว

16 0.28
(0.23 ถึง 0.33)

0.26
(0.22 ถึง 0.32)

0.26
(0.21 ถึง 0.31)

ยาลดกรด (Maalox®) 2 
ชั่วโมงหลังจากโดลูเทกราเวียร์

50 มก.
ครั้งเดียว

16 0.82
(0.69 ถึง 0.98)

0.74
(0.62 ถึง 0.90)

0.70
(0.58 ถึง 0.85)

แคลเซียมคาร์บอเนต 1,200 มก. 
รับประทานพร้อมกัน (อดอาหาร)

50 มก.
ครั้งเดียว

12 0.63
(0.50 ถึง 0.81)

0.61
(0.47 ถึง 0.80)

0.61
(0.47 ถึง 0.80)

แคลเซียมคาร์บอเนต 1,200 มก. 
การบริหารพร้อมกัน (ใหอ้าหาร)

50 มก.
ครั้งเดียว

11 1.07
(0.83 ถึง 1.38)

1.09
(0.84 ถึง 1.43)

1.08
(0.81 ถึง 1.42)

แคลเซียมคาร์บอเนต 1,200 มก. 2 
ชั่วโมงหลังให้โดลูเทกราเวียร์

50 มก.
ครั้งเดียว

11 1.00
(0.78 ถึง 1.29)

0.94
(0.72 ถึง 1.23)

0.90
(0.68 ถึง 1.19)

คาร์บามาเซพีน
300 มก. วันละสองครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

16ค 0.67
(0.61 ถึง 0.73)

0.51
(0.48 ถึง 0.55)

0.27
(0.24 ถึง 0.31)

ดาคลาตาสเวียร์
60 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

12 1.29
(1.07 ถึง 1.57)

1.33
(1.11 ถึง 1.59)

1.45
(1.25 ถึง 1.68)

Ferrous fumarate 324 มก. 
การบริหารพร้อมกัน (อดอาหาร)

50mg
ครั้งเดียว

11 0.43
(0.35 ถึง 0.52)

0.46
(0.38 ถึง 0.56)

0.44
(0.36 ถึง 0.54)
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เฟอร์รัสฟูมาเรต 324 มก. การ
บริหารพร้อมกัน (ใหอ้าหาร)

50 มก.
ครั้งเดียว

11 1.03
(0.84 ถึง 1.26)

0.98
(0.81 ถึง 1.20)

1.00
(0.81 ถึง 1.23)

เฟอร์รัสฟูมาเรต 324 มก. 2 ชม. 
หลังการให้โดลเูทกราเวียร์

50 มก.
ครั้งเดียว

10 0.99
(0.81 ถึง 1.21)

0.95
(0.77 ถึง 1.15)

0.92
(0.74 ถึง 1.13)

วิตามินรวม (วันเดียว) การบริหาร
พร้อมกัน

50 มก.
ครั้งเดียว

16 0.65
(0.54 ถึง 0.77)

0.67
(0.55 ถึง 0.81)

0.68
(0.56 ถึง 0.82)

โอเมพราโซล
40 มก. วันละครั้ง

50 มก.
ครั้งเดียว

12 0.92
(0.75 ถึง 1.11)

0.97
(0.78 ถึง 1.20)

0.95
(0.75 ถึง 1.21)

เพรดนิโซน
60 มก. วันละครั้งพร้อมเทเปอร์

50 มก.
วันละครั้ง

12 1.06
(0.99 ถึง 1.14)

1.11
( 1.03 ถึง 1.20)

1.17
(1.06 ถึง 1.28)

ไรแฟมปินเอ

600 มก. วันละครั้ง
50 มก.

วันละสองครั้ง
11 0.57

(0.49 ถึง 0.65)
0.46

(0.38 ถึง 0.55)
0.28

(0.23 ถึง 0.34)

ไรแฟมปินข

600 มก. วันละครั้ง
50 มก.

วันละสองครั้ง
11 1.18

( 1.03 ถึง 1.37)
1.33

(1.15 ถึง 1.53)
1.22

(1.01 ถึง 1.48)

ไรฟาบูติน
300 มก. วันละครั้ง

50 มก.
วันละครั้ง

9 1.16
(0.98 ถึง 1.37)

0.95
(0.82 ถึง 1.10)

0.70
(0.57 ถึง 0.87)

เอเปรียบเทียบ rifampin กับ dolutegravir 50 มก. วันละสองครั้ง เทียบกับ dolutegravir 50 มก. วันละสองครั้ง
ขเปรียบเทียบ rifampin กับ dolutegravir 50 มก. วันละสองครั้ง เทียบกับ dolutegravir 50 มก. วันละครั้ง
คจํานวนวิชาแสดงถึงจํานวนวิชาสูงสุดที่ได้รับการประเมิน

3TC

ผลของ 3TC ต่อเภสัชจลนศาสตรข์องสารอื่นๆ:จากผลการศึกษาในหลอดทดลอง 3TC ที่การได้รับยาเพื่อการ
รักษาไม่คาดว่าจะส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตรข์องยาที่เป็นสารตั้งต้นของสารขนส่งต่อไปนี้: โพลเีปปไทด์ขนย้าย
ไอออนอินทรีย์ 1B1/3 (OATP1B1/3), โปรตีนต้านทานมะเร็งเต้านม (BCRP), P-glycoprotein (P-gp), 
multidrug และ toxin extrusion protein 1 (MATE1), MATE2-K, สารขนส่งไอออนบวกอินทรีย์ 1 
(OCT1), OCT2 หรือ OCT3

ผลกระทบของสารอื่นต่อเภสัชจลนศาสตรข์อง 3TC:3TC เป็นสารตั้งต้นของ MATE1, MATE2- K และ 
OCT2 ในหลอดทดลอง ไตรเมโทพริม (ตัวยับยั้งการขนส่งยาเหล่านี้) แสดงให้เห็นว่าเพิ่มความเข้มข้นใน
พลาสมา 3TC ปฏิสัมพันธ์นี้ไม่ถือว่ามีนัยสําคัญทางคลินิกเนื่องจากไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาของ 3TC

3TC เป็นสารตั้งต้นของ P-gp และ BCRP; อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการดูดซึมอย่างสมบูรณ์ (87%) 
แล้ว ไม่น่าเป็นไปได้ที่สารขนส่งเหล่านี้จะมีบทบาทสําคัญในการดูดซึม 3TC ดังนั้น การใช้ยาร่วมกันซึ่งเป็นตัว
ยับยั้งการขนส่งสารทีไ่หลออกเหล่านี้ไม่น่าจะส่งผลต่อการจําหน่ายและการกําจัด 3TC

อินเตอร์เฟอรอน อัลฟ่า:ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางเภสัชจลนศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญระหว่าง 3TC และ interferon 
alfa ในการทดลองชาย 19 คนที่มีสุขภาพดี[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)]

ไรบาวริิน: ข้อมูลในหลอดทดลองระบุว่า ribavirin ลดระดับฟอสโฟรีเลชั่นของ 3TC, stavudine และ 
zidovudine อย่างไรก็ตาม ไม่มีเภสัชจลนศาสตร์ (เช่น ความเข้มข้นในพลาสมาหรือความเข้มข้นของสารออก
ฤทธิ์ในเซลล์ที่มีไตรฟอสโฟรีเลตภายในเซลล์) หรือเภสัชพลศาสตร์ (เช่น การสูญเสียเอชไอวี
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1/HCV การปราบปรามไวรัสตับอักเสบซี) สังเกตพบเมื่อให้ ribavirin และ 3TC (n = 18), stavudine (n = 
10) หรือ zidovudine (n = 6) ร่วมกับยาต้านไวรัส HIV-1/HCV -ผู้ติดเชื้อ[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)]

ซอร์บิทอล (สารเพิ่มปริมาณ):3TC และสารละลายซอรบ์ิทอลร่วมกับอาสาสมัครผู้ใหญ่ทีม่ีสุขภาพดี 16 รายใน
การทดลองแบบครอสโอเวอร์แบบ open-label, randomized-sequence, 4 ช่วงเวลา แต่ละรายได้รับยา 
3TC ขนาด 300 มก. เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาซอร์บทิอลขนาด 3.2 กรัม 10.2 กรัมหรือซอร์บทิอล 
13.4 กรัมในสารละลายเดียว การใช้ยา 3TC ร่วมกับซอร์บิทอลร่วมกันส่งผลให้ AUC ลดลงตามขนาดยา 20%, 
39% และ 44%(0-24), 14%, 32% และ 36% ใน AUC(∞)และ 28%, 52% และ 55% ใน Cmaxของ 3TC ตาม
ลําดับ

ไตรเมโทพริม/ซัลฟาเมทอกซาโซล: 3TC และ TMP/SMX ร่วมกับผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อ HIV-1 14 รายในการทดลอง
แบบครอสโอเวอร์แบบศูนย์เดียว แบบเปิดฉลาก สุ่มตัวอย่าง แต่ละรายได้รับการรักษาด้วยยาลามิวูดีนขนาด 
300 มก. และ TMP 160 มก./SMX 800 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 5 วัน โดยให้ 3TC 300 มก. ร่วมกันด้วย
ขนาดที่ห้าในรูปแบบครอสโอเวอร์ การบริหารร่วมกันของ TMP/SMX กับ 3TC ส่งผลให้เพิ่มขึ้น 43% ± 23% (
เฉลี่ย ± SD) ในลามิวูดีน AUC∞, ลดลง 29% ± 13% ในการกวาดล้างช่องปาก lamivudine และลดลง 30% 
± 36% ในการกวาดล้างไต 3TC คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของ TMP และ SMX ไม่เปลี่ยนแปลงโดยการ
ใช้ยาร่วมกับ lamivudine ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเภสัชจลนศาสตรข์อง 3TC ของปริมาณ TMP/
SMX ที่สูงขึ้น เช่น ยาทีใ่ช้ในการรักษา PCP

ทีดเีอฟ:ที่ความเข้มข้นสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด (~300 เท่า) เมื่อเทียบกับทีพ่บในร่างกาย,tenofovir ไม่ได้ยับยั้ง
เมแทบอลิซึมของยา ในหลอดทดลอง โดยอาศัยไอโซฟอร์ม CYP ของมนุษย์ต่อไปนี้: CYP3A4, CYP2D6, 
CYP2C9 หรือ CYP2E1 อย่างไรก็ตาม พบการลดลงเล็กน้อย (6%) แต่มีนัยสําคัญทางสถิติในการเผาผลาญ
ของซับสเตรต CYP1A จากผลการทดลองในหลอดทดลองและแนวทางการกําจัด tenofovir ที่ทราบ 
ศักยภาพของปฏิสัมพันธ์ทีเ่ป็นสื่อกลางของ CYP ที่เกี่ยวข้องกับ tenofovir กับผลิตภัณฑ์ยาอื่น ๆ นั้นตํ่า

TDF ได้รับการประเมินในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ และยาที่อาจใช้ร่วมกันได้ ตารางที่ 11 
และ 12 สรุปผลทางเภสัชจลนศาสตรข์องยาที่ใช้ร่วมกันต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ tenofovir และผลของ TDF 
ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาทีใ่ช้ร่วมกับยา

TDF เป็นสารตั้งต้นของสารขนส่ง P-glycoprotein (P-gp) และโปรตีนต้านทานมะเร็งเต้านม (BCRP) เมื่อ 
TDF ร่วมกับสารยับยั้งการขนส่งเหล่านี้ อาจสังเกตเห็นการดูดซึมที่เพิ่มขึ้น

ไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกระหว่าง TDF และ efavirenz, methadone, nelfinavir, 
ยาเม็ดคุมกําเนิด, ribavirin หรือ sofosbuvir

ตารางที่ 11 ปฏิกิริยาระหว่างยา: การเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์ของ Tenofovir
เอในการแสดงตนของยาร่วม

% การเปลี่ยนแปลงของ Tenofovir Pharmacokinetic
พารามิเตอร์ข(90% CI)ร่วมมือ

ยา
ปริมาณยาร่วม

(มก.) นู๋
คmax AUC คนาที

Atazanavirค 400 วันละครั้ง × 14 วัน 33 ↑14 ↑24 ↑22
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% การเปลี่ยนแปลงของ Tenofovir Pharmacokinetic
พารามิเตอร์ข(90% CI)ร่วมมือ

ยา
ปริมาณยาร่วม

(มก.) นู๋
คmax AUC คนาที

(↑8 ถึง ↑20) (↑21 ถึง ↑28) (↑15 ถึง ↑30)

อะตาซานาเวียร์/
ริโทนาเวียร์ค

↑34
(↑20 ถึง ↑51)

↑37
(↑30 ถึง ↑45)

↑29
(↑21 ถึง ↑36)

300/100 วันละครั้ง 12

ดรุณาวีร์/
ริโทนาเวียร์d

↑24
(↑8 ถึง ↑42)

↑22
(↑10 ถึง ↑35)

↑37
(↑19 ถึง ↑57)

300/100 วันละสองครั้ง 12

↑14
(↓3 ถึง ↑33)

อินดินาเวียร์ 800 สามครั้งต่อวัน × 7 วัน 13 - -

เลดิปัสเวียร์/
โซฟอสบูเวียร์อี,f

↑47
(↑37 ถึง ↑58)

↑35
(↑29 ถึง ↑42 )

↑47
(↑38 ถึง ↑57)

24

90/400 วันละครั้ง × 10 วัน
เลดิปัสเวียร์/
โซฟอสบูเวียร์เช่น

↑64
(↑54 ถึง ↑74)

↑50
(↑42 ถึง ↑59)

↑59
(↑49 ถึง ↑70)

23

เลดิปัสเวียร์/
โซฟอสบูเวียร์ชม.

↑79
(↑56 ถึง ↑104)

↑98
(↑77 ถึง ↑123)

↑163
(↑132 ถึง ↑197)90/400 วันละครั้ง × 14 วัน 15

โลปินาเวียร์/
ริโทนาเวียร์

↑32
(↑25 ถึง ↑38)

↑51
(↑37 ถึง ↑66)

400/100 วันละสองครั้ง × 14 วัน 24 -

ซาควินาเวียร์/
ริโทนาเวียร์

↑23
(↑16 ถึง ↑30)

1000/100 วันละสองครั้ง × 14 วัน 35 - -

↑25
(↑8 ถึง ↑45)

โซฟอสบูเวียร์ผม 400 โดสเดียว 16 - -

โซโฟสบูเวียร์/
Velpatasvirเจ

↑44
(↑33 ถึง ↑55)

↑ 40
(↑34 ถึง ↑ 46)

↑84
(↑76 ถึง ↑92)

400/100 วันละครั้ง 24

โซโฟสบูเวียร์/
Velpatasvirk

↑46
(↑39 ถึง ↑54)

↑40
(↑34 ถึง ↑45)

↑70
(↑61 ถึง ↑79)

400/100 วันละครั้ง 30

โซโฟสบูเวียร์/
เวลปาตาสเวียร์/

400/100/100 +
วอกซิลาพรีเวียร์ม100 วันละครั้ง

↑48
(↑36 ถึง ↑61)

↑39
(↑32 ถึง ↑46)

↑47
(↑38 ถึง ↑56)

29
วอกซิลาพรีเวียร์l

↑13
(↑1 ถึง ↑27)

ทาโครลิมัส 0.05 มก./กก. วันละสองครั้ง × 7 วัน 21 - -

↓23
(↓32 ถึง ↓13)

↓2
(↓9 ถึง ↑5)

↑7
(↓2 ถึง ↑17)

500/100 วันละสองครั้ง 22
ทิพนาเวียร์/
ริโทนาเวียร์น ↓38

(↓46 ถึง ↓29)
↑2

(↓6 ถึง ↑10)
↑14

(↑1 ถึง ↑27)
750/200 วันละสองครั้ง (23 ปริมาณ) 20

เอ
ข
ค
d

ผู้รับการทดลองได้รับ TDF 300 มก. วันละครั้ง เพิ่ม
ขึ้น = ↑; ลด = ↓; ไม่มีผล = -- Reyataz®

(atazanavir) ข้อมูลการสั่งจ่ายยา เพรซิสตา®(ดา
รุณาวีร์) ข้อมูลการสั่งจ่ายยา.

อีข้อมูลทีส่ร้างขึ้นจากการตวงพร้อมกันด้วยHARVONI®(เลดิปัสเวียร์/โซโฟสบเูวียร์). การบริหารเซ (12
ห่างกันเป็นชั่วโมง) ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน
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เปรียบเทียบโดยพิจารณาจากการรับสัมผัสเมื่อใหย้า atazanavir/ritonavir + emtricitabine/tenofovir DF การ
เปรียบเทียบโดยพิจารณาจากการรับสัมผัสเมื่อให้ยาดารุนาเวียร์/ริโทนาเวียร์ + เอ็มทริซิทาไบน์/เทโนโฟเวียร์ DF

ชม.การศึกษาดําเนินการกับ ATRIPLA®(efavirenz/emtricitabine/tenofovir DF) ร่วมกับ HARVONI®

(เลดิปาสเวียร์/โซโฟสบูเวียร์); การบริหารร่วมกับ HARVONI®ยังส่งผลให้การได้รับ tenofovir เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันเมื่อให้ 
tenofovir DF เป็น COMPLERA®(emtricitabine/rilpivirine/tenofovir DF) หรือ ทรูวาดา®(เอ็มทริซิทาไบน์/เทโนโฟเวียร์ 
DF) + โดลูเทกราเวียร์
การศึกษาดําเนินการกับ ATRIPLA®ร่วมกับ SOVALDI®(โซโฟสบเูวียร์).
การศึกษาดําเนินการกับCOMPLERA®(emtricitabine/rilpivirine/tenofovir DF) ร่วมกับ EPCLUSA®

(โซฟอสบูเวียร์/เวลปาตาสเวียร์ ); การบริหารร่วมกับ EPCLUSA®ยังส่งผลให้การได้รับ tenofovir เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเคียงเมื่อใช้ TDF 
ในชื่อ ATRIPLA®, STRIBILD®(cobicistat/elvitegravir/emtricitabine/tenofovir DF), ทรูวาดา®+ atazanavir / 
ritonavir หรือ TRUVADA®+ ดารุนาเวียร์/ริโทนาเวียร์ ให้ยา raltegravir + emtricitabine/tenofovir DF

การเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากการรับสัมผัสเมื่อให้ยาดารุนาเวียร์/ริโทนาเวียร์ + เอ็มทริซิทาไบน์/เทโนโฟเวียร์ DF

ผม
เจ

k
l

มการศึกษาดําเนินการด้วย voxilaprevir 100 มก. เพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับ voxilaprevir ที่คาดไว้ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ผู้ป่วย.

นAptivus®(ทิพรานาวีร์) ข้อมูลการสั่งจ่าย.

ไม่มีผลต่อพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตรข์องยาที่ใช้ร่วมกับ TDF ได้แก่ abacavir, didanosine (ยาเม็ด
บัฟเฟอร์), emtricitabine, entecavir และ 3TC

ตารางที่ 12. ปฏิกิริยาระหว่างยา: การเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์สําหรับยาร่วมเมื่อ
มี TDF

ปริมาณของ

ยาร่วม
(มก.)

%การเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์ของยาร่วม
พารามิเตอร์เอ(90% CI)ร่วมมือ

ยา นู๋ คmax AUC คนาที
300 ครั้งเดียว 8 ↑12

(↓1 ถึง ↑26)
↔ NA

อะบาคาเวียร์

Atazanavirข 400 วันละครั้ง x 14 วัน 34 ↓21
(↓27 ถึง ↓14)

↓25
(↓30 ถึง ↓19)

↓40
(↓48 ถึง ↓32)

Atazanavirข อะตาซานาเวียร/์ริโทนาเวียร์
300/100 วันละครั้ง x 42

วัน

10 ↓28
(↓50 ถึง ↑5)

↓25ค

(↓42 ถึง ↓3)
↓23ค

(↓46 ถึง ↑10)

ดรุณาวีร์d ดารุณาวีร์/ริโทนาเวียร์
300/100 วันละครั้ง

12 ↑16
(↑6 ถึง ↑42)

↑21
(↓5 ถึง ↑54)

↑24
(↓10 ถึง ↑69)

Didanosineอี 250 หนึ่งครั้ง พร้อมกันกับ 
tenofovir Disoproxil

fumarate และแสง
มื้อฉ

33 ↓20g

(↓32 ถึง ↓7)
↔ g NA

เอ็มทริซิทาไบน์ 200 วันละครั้ง x 7 วัน 17 ↔ ↔ ↑20
(↑12 ถึง ↑29)

Entecavir 1 มก. วันละครั้ง x 10
วัน

28 ↔ ↑13
(↑11 ถึง ↑15)

↔

อินดินาเวียร์ 800 สามครั้งต่อวัน x 7
วัน

12 ↓11
(↓30 ถึง ↑12)

↔ ↔

ลามิวูดีน 150 วันละสองครั้ง x 7 วัน 15 ↓24
(↓34 ถึง ↓12)

↔ ↔
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โลปนิาเวียร์ โลปินาเวียร/์ริโทนาเวียร์
400/100 วันละสองครั้ง X 14

วัน

24 ↔ ↔ ↔

ริโทนาเวียร์ ↔ ↔ ↔
ซาควินาเวียร์ ซาควนิาเวียร/์ริโทนาเวียร์

1000/100 วันละสองครั้ง x
14 วัน

32 ↑22
(↑6 ถึง ↑41)

↑29ชม.

(↑12 ถึง ↑48)
↑47ชม.

(↑23 ถึง ↑76)

ริโทนาเวียร์ ↔ ↔ ↑23
(↑3 ถึง ↑46)

ทาโครลิมัส 0.05 มก./กก. วันละสองครั้ง x
7 วัน

21 ↔ ↔ ↔

ทิพรานาเวียร์ผม ทิพนาเวียร/์ริโทนาเวียร์
500/100 วันละสองครั้ง

22 ↓7
(↓26 ถึง ↓6)

↓18
(↓25 ถึง ↓9)

↓21
(↓30 ถึง ↓10)

ทิพนาเวียร/์ริโทนาเวียร์
750/200 วันละสองครั้ง (23

ปริมาณ)

20 ↓11
(↓16 ถึง ↓4)

↓9
(↓15 ถึง ↓3)

↓ 12
(↓ 22 ถึง 0)

เอเพิ่มขึ้น = ↑; ลด = ↓; ไม่มีผล = ↔; NA = ใช้ไม่ได้
ขReyataz (atazanavir) ข้อมูลการสั่งจ่าย
คในผูต้ิดเชื้อ HIV การเพิ่ม tenofovir DF ลงใน atazanavir 300 มก. ร่วมกับ ritonavir 100 มก. ส่งผลให้ AUC และ Cนาทีค่าของ 
atazanavir ทีสู่งกว่าค่า atazanavir 400 มก. ตามลําดับ 2.3 และ 4 เท่าเมื่อให้เพียงอย่างเดียว

dPrezista (darunavir) ข้อมูลการสั่งจ่ายยา
อีVidex (didanosine) ข้อมูลการสั่งจ่ายยาของ EC ผู้รับการทดลองได้รับแคปซูลเคลือบลําไส้ด้วยไดดาโนซีน
ฉ373 กิโลแคลอรี ไขมัน 8.2 กรัม

gเมื่อเทียบกับ didanosine (เคลือบลําไส้) 400 มก. ให้คนเดียวภายใต้สภาวะการอดอาหาร
ชม.เพิ่มขึ้นใน AUC และ Cนาทไีม่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องทางคลินิก ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาเมื่อใช้ tenofovir DF และ saquinavir ที่กระตุ้นด้วย ritonavir

ผมAptivus (tipranavir) ข้อมูลการสั่งจ่ายยา

12.4 จุลชีววิทยา

กลไกการออกฤทธิ์:โดลเูทกราเวียร์:โดลเูตกราเวียรย์ับยั้งการรวมตัวของเชื้อเอชไอวีโดยผูกมัดกับบริเวณที่ออก
ฤทธิ์ของ integrase และปิดกั้นขั้นตอนการถ่ายโอนเส้นใยของการรวมตัวของกรดรีโทรไวรัสดีออกซีไรโบนิวคลอีิก 
(DNA) ซึ่งจําเป็นสําหรับวงจรการจําลองแบบของเอชไอวี การทดสอบทางชีวเคมีของ Strand Transfer โดยใช้
การรวม HIV-1 บริสุทธิแ์ละ DNA ของซับสเตรตทีผ่่านกระบวนการล่วงหน้าทําให้เกิด IC50ค่า 2.7 นาโนโมลาร์ และ 
12.6 นาโนโมลาร์

3TC:3TC เป็นอะนาลอกสังเคราะห์นิวคลโีอไซด์ ภายในเซลล์ ลามิวูดีนถูกฟอสโฟรีเลตไปยังสารเมตาโบไลต์ 5'-
ไตรฟอสเฟต ที่ใช้งานอยู่ ลามิวูดีน ไตรฟอสเฟต (3TC-TP) โหมดหลักของการกระทําของ 3TC-TP คือการ
ยับยั้ง HIV-1 reverse transcriptase (RT) ผ่านการสิ้นสุดสาย DNA หลังจากการรวมตัวของอะนาลอก
ของนิวคลีโอไทด์

ทีดีเอฟ:TDF เป็นแอนะล็อก acyclic nucleoside phosphonate diester ของอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต 
TDF ต้องการการไฮโดรไลซิสของไดเอสเทอร์เบื้องต้นสําหรับการเปลี่ยนเป็น tenofovir และฟอสโฟรเีลชั่นที่
ตามมาโดยเอนไซม์ของเซลลเ์พื่อสร้าง tenofovir diphosphate ซึ่งเป็นตัวยุติสายโซ่บังคับ Tenofovir 
diphosphate ยับยั้งการทํางานของ HIV-1 reverse transcriptase โดยการแข่งขันกับซับสเตรตตาม
ธรรมชาติ deoxyadenosine 5'-triphosphate และหลังจากรวมเข้ากับ DNA แล้วโดยการยุติสายโซ่ DNA 
Tenofovir diphosphate เป็นตัวยับยั้งที่อ่อนแอของ DNA polymerase ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม α, β 
และ mitochondrial DNA polymerase γ
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ฤทธิ์ต้านไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลล์:โดลูเทกราเวียร์:โดลูเตกราเวียร์แสดงฤทธิต์้านไวรัสกับสายพันธุ์ในห้อง
ปฏิบัติการของ HIV-1 ชนิด wild-type ที่มีค่า EC . เฉลี่ย50ค่า 0.5 นาโนโมลาร์ (0.21 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) 
ถึง 2.1 นาโนโมลาร์ (0.85 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) ในเซลลโ์มโนนิวเคลียร์ในเลือดส่วนปลาย (PBMC) และ
เซลล์ MT-4 โดลูเตกราเวียร์แสดงฤทธิ์ต้านไวรัสต่อเชื้อ clade B ทีม่ีความหลากหลายทางคลินิก 13 ชนิดที่มี
ค่า EC . เฉลี่ย50ค่า 0.52 นาโนโมลาร์ในการทดสอบความไวต่อการรวมตัวของไวรัสโดยใช้บริเวณรหัสอินทิเก
รสจากการแยกทางคลินิก โดลูเทกราเวียร์แสดงฤทธิต์้านไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลล์โดยเทียบกับกลุ่มของเชื้อ 
HIV-1 ที่แยกได้ทางคลินิก (3 ในแต่ละกลุ่มของ M clades A, B, C, D, E, F และ G และ 3 ในกลุ่ม O) ที่มี EC
50ค่าตั้งแต่ 0.02 nM ถึง 2.14 nM สําหรับ HIV-1 โดลูเทกราเวียร์ EC50

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

3TC:ฤทธิ์ต้านไวรัสของ 3TC ต่อ HIV-1 ได้รับการประเมินในสายพันธุข์องเซลล์จํานวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงโมโน
ไซต์และ PBMC โดยใช้การสอบวิเคราะห์ความอ่อนไหวมาตรฐาน EC50ค่าอยู่ในช่วง 0.003 ถึง 15 ไมโครโมลาร์ 
(1 microM = 0.23 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ค่ามัธยฐาน EC50ค่าของลามิวูดีนคือ 60 นาโนโมลาร์ (ช่วง: 20 
ถึง 70 นาโนโมลาร์), 35 นาโนโมลาร์ (ช่วง: 30 ถึง 40 นาโนโมลาร)์, 30 นาโนโมลาร์ (ช่วง: 20 ถึง 90 นาโนโม
ลาร)์, 20 นาโนโมลาร์ (ช่วง: 3 ถึง 40 นาโนโมลาร)์, 30 นาโนโมลาร์ (ช่วง: 1 ถึง 60 nM), 30 nM (ช่วง: 20 
ถึง 70 nM), 30 nM (ช่วง: 3 ถึง 70 nM) และ 30 nM (ช่วง: 20 ถึง 90 nM) กับ HIV-1 clades AG และ
กลุ่ม O ไวรัส (n = 3 ยกเว้น n = 2 สําหรับ clade B) ตามลําดับ EC50ค่าทีต่่อต้านเชื้อ HIV-2 ทีแ่ยกได้ (n = 
4) อยู่ในช่วง 0.003 ถึง 0.120 microM ใน PBMC 3TC ไม่เป็นปฏิปักษ์กับสารต้านเอชไอวีที่ทดสอบทั้งหมด 
ไรบาวิริน (50 ไมโครโมลาร์) ที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังช่วยลดฤทธิต์้านเอชไอวี-1 ของ
ลามิวูดีนได้ 3.5 เท่าในเซลล์ MT-4

ทีดีเอฟ:การประเมินฤทธิ์ต้านไวรัสของ tenofovir ต่อห้องปฏิบัติการและการแยกทางคลินิกของ HIV-1 ได้รับ
การประเมินในสายพันธุ์ของเซลลล์ิมโฟบลาสทอยด์ เซลล์โมโนไซต์/มาโครฟาจปฐมภูมิ และลิมโฟไซต์ในเลือด
ส่วนปลาย EC50(ความเข้มข้นทีม่ีประสิทธิผล 50%) ค่า tenofovir อยู่ในช่วง 0.04 microM ถึง 8.5 
microM Tenofovir แสดงฤทธิ์ต้านไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลล์ต่อ HIV-1 clades A, B, C, D, E, F, G และ 
O (EC50ค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.5 μM ถึง 2.2 μM) และกิจกรรมเฉพาะของสายพันธุ์ต่อ HIV-2 (EC50ค่าอยู่ใน
ช่วงตั้งแต่ 1.6 μM ถึง 5.5 μM) โปรดดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับเต็มสําหรับ TDF สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมการยับยั้ง TDF ต่อ HBV

ฤทธิ์ต้านไวรัสร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ:ทั้ง dolutegravir และ 3TC ไม่เป็นปฏิปักษก์ับยาต้าน HIV ที่
ทดสอบทั้งหมด ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา dolutegravir และ 3TC แบบเต็ม

ความต้านทานในการเพาะเลี้ยงเซลล:์โดลูเทกราเวียร์:ไวรัสที่ดื้อต่อโดลูเตกราเวียร์ได้รับการคัดเลือกในการ
เพาะเลี้ยงเซลล์โดยเริ่มจากสายพันธุ์ HIV-1 และ clades ชนิด wild-type ที่แตกต่างกัน การแทนที่กรดอะมิ
โน E92Q, G118R, S153F หรือ Y,G193E หรือ R263K ปรากฏในข้อความที่ต่างกันและแสดงความไวต่อยา
โดลูเตกราเวียร์ที่ลดลงถึง 4 เท่า

3TC:สายพันธุ์ที่ดื้อต่อ 3TC ของ HIV-1 ได้รับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลล์ การวิเคราะห์จีโนไทป์แสดงให้
เห็นว่าการดื้อยาส่วนใหญ่เกิดจากเมไทโอนีนต่อวาลีนหรือไอโซลิวซีน (M184V/I)

ทีดีเอฟ:HIV-1 ที่แยกได้ที่มีความไวต่อ tenofovir ลดลงได้รับการคัดเลือกในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ไวรัสเหล่านี้
แสดงการแทนที่ K65R ใน reverse transcriptase และแสดง 2 ถึง 4 เท่า
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ความไวต่อยา tenofovir ลดลง นอกจากนี้ tenofovir เลือกใช้สารทดแทน K70E ใน HIV-1 reverse 
transcriptase และส่งผลให้ความไวต่อ tenofovir ลดลงในระดับตํ่า การแทนที่ K65R ที่พัฒนาขึ้นในบาง
วิชาที่ไม่ผ่านข้อกําหนด TDF

ความต้านทานในวิชาทางคลินิก

โดลูเทกราเวียร:์ไม่มีอาสาสมัครในกลุ่มการรักษาที่ได้รับ dolutegravir + abacavir sulfate และ 
lamivudine ในปริมาณคงทีใ่น SINGLE (Treatment-naïve trial) มีความไวต่อ dolutegravir หรือ 
NRTIs พื้นหลังในชุดย่อยการวิเคราะห์ความต้านทานลดลง (n = 11 ที่มี HIV-1 RNA มากกว่า มากกว่า 400 
สําเนาต่อมิลลิลิตรทีค่วามล้มเหลวหรือการเข้าชมครั้งล่าสุดและมีข้อมูลความต้านทาน) ผู้ป่วยที่ล้มเหลวด้าน
ไวรัสวิทยา 2 รายใน SINGLE มีการทดแทน G/D/E193D และ G193G/E แบบฉุกเฉินในการรักษาที่สัปดาห์ที่ 
84 และสัปดาห์ที่ 108 ตามลําดับ และ 1 รายที่มี 275 สําเนาต่อมิลลิลิตรของ HIV-1 RNA มี Q157Q/P ที่
ฉุกเฉินในการรักษา ตรวจพบการทดแทน integrase ในสัปดาห์ที่ 24 ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่มีความไวต่อยา 
dolutegravir ลดลงที่สอดคล้องกัน

ความต้านทานข้าม:โดลูเทกราเวียร์:การแทนทีก่ารดื้อยา INSTI เดี่ยว T66K, I151L และ S153Y เสนอการ
ลดลงมากกว่า 2 เท่าในความไวต่อโดลูเทกราเวียร์ (ช่วง: 2.3 เท่าถึง 3.6 เท่าจากการอ้างอิง) การรวมกันของ
การแทนที่หลายตัว T66K/L74M, E92Q/N155H, G140C/Q148R, G140S/Q148H, R หรือ K, Q148R/
N155H, T97A/G140S/Q148 และการแทนทีท่ี่ E138/G140/Q148 แสดงการลดลงมากกว่า 2 เท่า ใน
ความไวต่อ dolutegravir (ช่วง: 2.5 ถึง 21 เท่าจากการอ้างอิง) ในการกลายพันธุข์อง HIV-2 การรวมกัน
ของการแทนที่ A153G/N155H/S163G และ E92Q/T97A/N155H/S163D พบว่ามีความไวต่อโดลูเตกรา
เวียร์ลดลง 4 เท่า และ E92Q/N155H และ G140S/Q148R แสดงโดลูเตกราเวียร์ลดลง 8.5 เท่าและ 17 เท่า 
ความอ่อนไหวตามลําดับ

3TC:มีการสังเกตการต้านทานข้ามระหว่างสารยับยั้งการถอดรหัสแบบย้อนกลับบางชนิด 3ทีไอโซเลทที่ดื้อต่อเชื้อ 
HIV-1 TC มีการดื้อยาข้ามสายพันธุ์ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ต่อ didanosine (ddI) ความต้านทานข้ามคาดหวังได้
ด้วย abacavir และ emtricitabine เนื่องจากการแทนที่ M184V ทีเ่ลือกเหล่านี้

ทีดีเอฟ:ความต้านทานข้ามระหว่างสารยับยั้งการถอดรหัสแบบย้อนกลับบางตัวได้รับการยอมรับแล้ว การ
แทนที่ K65R และ K70E ที่เลือกโดย tenofovir ยังได้รับการคัดเลือกในอาสาสมัครที่ติดเชื้อ HIV-1 ที่ได้รับ
การรักษาด้วย abacavir หรือ didanosine HIV-1 ที่แยกได้จาก K65R ยังแสดงความไวต่อยาเอ็มทริซิทา
ไบน์และ 3TC ทีล่ดลง HIV-1 ที่แยกได้จากอาสาสมัคร (N=20) ที่ HIV-1 แสดงค่าเฉลี่ยของการแทนที่ 
reverse transcriptase ที่เกี่ยวข้องกับ zidovudine 3 ชนิด (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F 
หรือ K219Q/E/N) พบว่ามีค่า 3.1 - ความไวต่อ tenofovir ลดลงเท่าตัว

Subjects whose virus expressed an L74V substitution without zidovudine resistance associated 
substitutions (N=8) had reduced response to TDF. Limited data are available for patients whose virus 
expressed a Y115F substitution (N=3), Q151M substitution (N=2), or T69 insertion (N=4), all of whom 
had a reduced response.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Carcinogenesis: Dolutegravir: Two-year carcinogenicity studies in mice and rats were 
conducted with dolutegravir. Mice were administered doses of up to 500 mg per kg, and rats
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ได้รับปริมาณสูงถึง 50 มก. ต่อกิโลกรัม ในหนูทดลอง ไม่พบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในอุบัตกิารณ์ของ
เนื้องอกที่เกี่ยวข้องกับยาในขนาดยาสูงสุดที่ทดสอบ ส่งผลให้ได้รับยา dolutegravir AUC สูงกว่าในคน
ประมาณ 14 เท่าในขนาดที่แนะนําคือ 50 มก. วันละสองครั้ง ในหนทูดลอง ไม่พบการเพิ่มขึ้นของอุบัตกิารณ์
ของเนื้องอกที่เกี่ยวข้องกับยาในขนาดยาสูงสุดที่ทดสอบ ส่งผลให้ได้รับยา dolutegravir AUC 10 เท่าและสูง
กว่าในเพศชายและเพศหญิง 15 เท่า ตามลําดับ เมื่อเทียบกับมนุษย์ในขนาดที่แนะนําที่ 50 มก. วันละสองครั้ง.

3TC: การศึกษาสารก่อมะเร็งในระยะยาวกับ 3TC ในหนูและหนูไม่มีหลักฐานของศักยภาพในการก่อมะเร็งเมื่อ
ได้รับสัมผัสถึง 10 เท่า (หนู) และ 58 เท่า (หนู) ในปริมาณที่แนะนําคือ 300 มก.

TDF: การศึกษาการก่อมะเร็งในช่องปากในระยะยาวของ TDF ในหนูและหนทูดลองได้ดําเนินการเมื่อได้รับ
สัมผัสมากถึงประมาณ 16 ครั้ง (หนู) และ 5 เท่า (หนู) ที่พบในมนุษยใ์นปริมาณที่ใช้ในการรักษาสําหรับการติด
เชื้อ HIV-1 ในปริมาณที่สูงในหนูเพศเมีย เนื้องอกในตับจะเพิ่มขึ้นเมื่อสัมผัสถึง 16 เท่า มากกว่าในมนุษย์ ใน
หนูแรท การศึกษานี้เป็นผลลบต่อการค้นพบสารก่อมะเร็งเมื่อได้รับสารมากถึง 5 เท่า ซึ่งสังเกตพบในมนุษยใ์น
ปริมาณที่ใช้ในการรักษา

การกลายพันธุ:์โดลูเทกราเวียร:์ โดลูเทกราเวียรไ์ม่เป็นพิษต่อยีนในการทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับของแบคทีเรีย การ
ทดสอบมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในหนเูมาส์ หรือการทดสอบไมโครนิวเคลียสในหนูในร่างกาย

3TC: 3TC ทําให้เกิดการกลายพันธุใ์นการทดสอบมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของหนูเมาส์ L5178Y และ clastogenic ในการ
ทดสอบทางเซลล์สืบพันธุ์โดยใช้เซลลล์ิมโฟไซต์ของมนุษยท์ี่เพาะเลี้ยง 3TC ไมก่่อให้เกิดการกลายพันธุใ์นการทดสอบการก
ลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในหลอดทดลอง ในการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนู 
ในการทดสอบทางเซลลว์ิทยาของไขกระดูกของหนู และในการทดสอบสําหรับการสังเคราะห์ DNA ที่ไมไ่ด้กําหนดเวลาไว้ใน
ตับของหนู 3TC ไม่พบหลักฐานของการเกิดพิษต่อพันธุกรรมในหนูที่รับประทานในปริมาณสูงถึง 2,000 มก. ต่อกก. 
ทําให้มีระดับพลาสมา 35 ถึง 45 เท่าในมนุษย์ในปริมาณที่แนะนําสําหรับการติดเชื้อ HIV-1

TDF: TDF เกิดการกลายพันธุ์ในการทดสอบมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในหนทูดลองในหลอดทดลอง และเป็นลบในการ
ทดสอบการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียในหลอดทดลอง (Ames test) ในการทดสอบไมโครนิวเคลียสของหนูเมาสใ์น
ร่างกาย TDF มีค่าเป็นลบเมื่อให้แกห่นูตัวผู้

การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์:โดลูเทกราเวียร์และ 3TC: Dolutegravir หรือ 3TC ไม่มีผลต่อภาวะเจริญ
พันธุ์ของเพศชายหรือเพศหญิงในหนูทีไ่ด้รับในปริมาณทีเ่กี่ยวข้องกับการสัมผัสประมาณ 44 หรือ 112 เท่า (
ตามลําดับ) สูงกว่าการได้รับในมนุษย์ในปริมาณ 50 มก. และ 300 มก. (ตามลําดับ)

TDF: ไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ หรือการพัฒนาของตัวอ่อนในระยะแรกเมื่อให้ 
TDF กับหนูเพศผู้ในขนาดยาเท่ากับ 10 เท่าของขนาดยาในคน โดยอิงจากการเปรียบเทียบพื้นที่ผิวกายเป็น
เวลา 28 วันก่อนผสมพันธุ์และกับหนูเพศเมียเป็นเวลา 15 วัน ก่อนผสมพันธุ์จนถึงวันที่เจ็ดของการตั้งครรภ์ 
อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของวงจรการเป็นสัดในหนูเพศเมีย
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13.2 พิษวิทยาของสัตว์และ/หรือเภสัชวิทยา

TDF: Tenofovir และ TDF ที่ใช้ในการศึกษาทางพิษวิทยากับหนู สุนัข และลิงที่ได้รับสัมผัส (ตาม AUCs) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เท่าทีพ่บในมนุษย์ทําใหเ้กิดความเป็นพิษต่อกระดูก ในลิง ความเป็นพิษต่อกระดูกได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกพรุน Osteomalacia ที่สังเกตพบในลิงดูเหมือนจะสามารถกลับได้เมื่อลดขนาดยา
หรือหยุด tenofovir ในหนูและสุนัข ความเป็นพิษของกระดูกปรากฏเป็นความหนาแน่นของกระดูกลดลง ไม่
ทราบกลไกเบื้องหลังความเป็นพิษของกระดูก

หลักฐานของความเป็นพิษต่อไตพบได้ในสัตว์ 4 สายพันธุ์ สัตว์เหล่านีพ้บการเพิ่มขึ้นของครเีอตินินในเลือด, 
BUN, ไกลโคซูเรีย, โปรตีนในปัสสาวะ, ฟอสฟาทูเรีย และ/หรือแคลเซียมในปัสสาวะ และการลดลงของฟอสเฟต
ในเลือดในระดับต่างๆ ความเป็นพิษเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เมื่อได้รับสัมผัส (ตาม AUCs) สูงกว่าทีพ่บในมนุษย์ 2 
ถึง 20 เท่า ไมท่ราบความสัมพันธ์ของความผิดปกตขิองไต โดยเฉพาะ phosphaturia กับความเป็นพิษของ
กระดูก

14 การศึกษาทางคลินิก

14.1 วิชาสําหรับผู้ใหญ่

หัวข้อการรักษาทีไ่ร้เดียงสา

ในคนโสด 833 คนได้รับการสุ่มตัวอย่างและได้รับอย่างน้อย 1 ครั้งของ dolutegravir 50 มก. วันละครั้งด้วย 
abacavir sulfate และ lamivudine ในขนาดคงทีห่รือ efavirenz/emtricitabine/tenofovir 
disoproxil fumarate ขนาดคงที่ ที่การตรวจวัดพื้นฐาน อายุเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดลองคือ 35 ปี ผู้หญิง 
16% คนผิวขาว 32% ติดเชื้อตับอักเสบซี 7% (ไม่รวมการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบ)ี 4% เป็น CDC Class C 
(AIDS) 32 % มี HIV-1 RNA มากกว่า 100,000 ชุดต่อมิลลิลิตร และ 53% มี CD4+ จํานวนเซลล์น้อยกว่า 
350 เซลล์ต่อมิลลิเมตร3; ลักษณะเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มการรักษา

สัปดาหท์ี่ 144 (การวิเคราะห์แบบ open-label-phase ซึ่งตามหลังสัปดาห์ที่ 96 double-blind phase) 
ผลลัพธส์ําหรับ SINGLE แสดงไว้ในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ผลลัพธท์างไวรัสวิทยาของการรักษาแบบสุ่มใน SINGLE ที่ 144 สัปดาห์ (Snapshot 
Algorithm)

โดลูเทกราเวียร์ 50 มก. + 
อะบาคาเวียร์ ซัลเฟต และ

ลามิวดูีน Once Daily
(n = 414)

เอฟาวิเรนซ์, เอ็มทริซิทาไบน์,
และ Tenofovir DF

วันละครั้ง
(n = 419)

HIV-1 RNA <50 ชุด/มล. 71% 63%
ความแตกต่างของการรักษาเอ 8.3% (95% CI: 2.0% 14.6%)d

ไวรัสไม่ตอบสนอง
ข้อมูลในหน้าต่างไม่ <50 สําเนา/มล. ยุติ
เนื่องจากขาดประสิทธิภาพ
ยกเลิกด้วยเหตุผลอื่นในขณะที่ไม่ได้ระงับ การเปลี่ยนแปลง
ในสูตรยา ART

10%
4%
3%
3%
0

7%
<1%
3%
4%
0

ไม่มีข้อมูลไวรัส
เหตุผล

ยุติการศึกษา/ศึกษายาเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

18% 30%

4% 14%
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หรือความตายข

ยุติการศึกษา/ศึกษายาด้วยเหตุผลอื่นค

ข้อมูลขาดหายระหว่างเรียนแต่อยู่ระหว่างเรียน
12%
2%

13%
3%

สัดส่วน (%) ของกลุ่มตัวอย่างที่มี HIV-1 RNA <50 ชุด/มล. ตามประเภทพื้นฐาน
ปริมาณไวรัสในพลาสมา (สําเนา/มล.) 
≤100,000
> 100,000

73%
69%

64%
61%

เพศ
ชาย
หญิง

72%
69%

66%
48%

แข่ง
สีขาว
แอฟริกัน-อเมริกัน/มรดกแอฟริกัน/อื่นๆ

72%
71%

71%
47%

เอปรับสําหรับปัจจัยการแบ่งชั้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
ขรวมถึงอาสาสมัครทีเ่ลิกใช้เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการเสียชีวิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หากไม่มีข้อมูลด้านไวรัสวิทยาในการ
รักษาในระหว่างช่วงเวลาการวิเคราะห์
ครวมถึงเหตุผลอื่นๆ เช่น เพิกถอนความยินยอม การสูญเสียการติดตาม ย้าย และการเบี่ยงเบนของโปรโตคอล
dจุดยุติหลักได้รับการประเมินในสัปดาหท์ี่ 48 และอัตราความสําเร็จด้านไวรัสวิทยาเท่ากับ 88% ในกลุ่มที่ได้รับโดลูเทกราเวียรแ์ละ 81% 
ในกลุ่มยาฟาวิเรนซ์/เอ็มทริซิทาไบน์/เทโนโฟเวียร์ disoproxil fumarate ในปริมาณคงที่ โดยมีความแตกต่างในการรักษา 7.4% และ 
95% CI ของ (2.5%, 12.3%).

ความแตกต่างของการรักษาถูกคงรักษาไว้ตามลักษณะการตรวจวัดพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงปริมาณไวรัสทีต่รวจวัด
พื้นฐาน จํานวนเซลล์ CD4+ อายุ เพศ และเชื้อชาติ ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ปรับปรุงแล้วในการนับจํานวน
เซลล์ CD4+ จากการตรวจวัดพื้นฐานคือ 378 เซลล์ต่อ mm3ในกลุ่มที่ได้รับโดลูเทกราเวียร์ + อะบาคาเวียร์
ซัลเฟตและลามิวูดีนขนาดคงที่ และ 332 เซลล์ต่อมิลลิเมตร3สําหรับกลุ่มยา efavirenz/emtricitabine/
tenofovir disoproxil fumarate ขนาดคงที่ ที่ 144 สัปดาห์ ความแตกต่างที่ปรับแล้วระหว่างแขนของการ
รักษาและ 95% CI คือ 46.9 เซลล์ต่อ mm3(15.6 เซลล์ต่อ mm3, 78.2 เซลล์ต่อ mm3) (ปรับตามปัจจัยการ
แบ่งชั้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า: HIV-1 RNA ที่เส้นพื้นฐาน และจํานวนเซลล์ CD4+ ทีต่รวจวัดพื้นฐาน)

ผูม้ีประสบการณก์ารรักษา Integrase Strand Transfer Inhibitor-Naïve Subjects

ในการแล่นเรือ มีผู้ป่วย 715 คนทีร่วมอยู่ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ดูข้อมูลการสั่งใช้ยา 
dolutegravir ฉบับเต็ม) ในสัปดาห์ที่ 48 71% ของอาสาสมัครที่สุ่มรับยา dolutegravir บวกกับสูตรพื้น
หลัง เทียบกับ 64% ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ raltegravir ร่วมกับการให้พื้นหลังมี HIV-1 RNA น้อยกว่า 50 
ชุดต่อมิลลิลิตร (ความแตกต่างของการรักษาและ 95% CI: 7.4% (0.7%, 14.2%)).

14.2 วิชากุมาร

ประสิทธิภาพของส่วนประกอบแต่ละอย่างของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV-1 ได้รับการประเมินในผู้ป่วยเด็กที่ลงทะเบียนในการ
ทดลอง IMPAACT P1093 (NCT01302847) หรือ ARROW trial (NCT02028676) ตามที่สรุปไว้ด้านล่าง

-Dolutegravir ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ ได้รับการประเมินในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 ที่มีประสบการณ์ 
INSTI-naïve อายุ 6 ถึงน้อยกว่า 18 ปีในการทดลองทางคลินิกแบบเปิดฉลากแบบหลายศูนย์ระยะเวลา 
48 สัปดาห์ IMPAACT P1093 อาสาสมัครที่อายุ 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปีลงทะเบียนในกลุ่มที่ 1 และอาสา
สมัครอายุ 6 ถึงน้อยกว่า 12 ปีได้รับการลงทะเบียนใน Cohort IIA ใน 48 สัปดาห์ 61% (14/23) ของผู้ที่
มีอายุ 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี
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รักษาด้วยโดลเูทกราเวียร์วันละครั้ง บวกกับการรักษาเบื้องหลังทีเ่หมาะสมที่สุดซึ่งได้รับการตอบสนองทางไวรัส
วิทยา ซึ่งกําหนดเป็น HIV-1 RNA น้อยกว่า 50 ชุดต่อมิลลิลิตร ในกลุ่มทั้งสองกลุ่ม การปราบปรามไวรัสใน
สัปดาห์ที่ 48 ทําได้สําเร็จใน 67% (16/24) ของอาสาสมัครทีม่ีนํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก.

- Lamivudine วันละครั้ง ร่วมกับ abacavir และยาต้านไวรัสตัวที่สาม ได้รับการประเมินในการทดลองแบบ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายศูนย์ (ARROW) ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1 และไม่ได้รับการรักษา กลุ่มตัวอย่างสุ่มให้
ให้ยาวันละครั้ง (n = 336) และผู้ที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 25 กก. ได้รับ lamivudine 300 มก. และ 
abacavir 600 มก. เป็นเอนทิตีเดี่ยวหรือเป็น abacavir sulfate และ lamivudine ขนาดคงที่ ใน
สัปดาห์ที่ 96 ผูป้่วย 67% ที่ได้รับ abacavir และ lamivudine วันละครั้งร่วมกับยาต้านไวรัสตัวที่ 3 มี 
HIV-1 RNA น้อยกว่า 80 ชุดต่อมิลลิลิตร

16 วิธีการจัดหา/จัดเก็บและจัดการ

ยาเม็ด Dolutegravir, Lamivudine และ Tenofovir Disoproxil Fumarate เป็นเม็ดสีขาวหรือสีขาวนวล 
มีลักษณะเป็นเม็ดแคปซูล เคลือบฟิล์มเคลือบด้วย "F67" ด้านหนึ่งและด้านเรียบอีกด้านหนึ่ง และให้มาดังนี้

ขวด 30 เม็ดมสีารดูดความชื้น ซีลเหนี่ยวนํา และฝาปิดกันเด็ก NDC 33342- 387-07

ขวด 90 เม็ดพร้อมสารดูดความชื้น ซีลเหนี่ยวนํา และฝาปิดกันเด็ก NDC 33342- 387-10

ขวด 100 เม็ด มีสารดูดความชื้น ซีลเหนี่ยวนํา และฝาปิดกันเด็ก NDC 33342- 387-11

ขวด 180 เม็ดพร้อมสารดูดความชื้น ซีลเหนี่ยวนํา และฝาปิดกันเด็ก NDC 33342- 387-57

เก็บทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส (86 ºF)

เก็บในขวดเดิม ป้องกันความชื้น และปิดขวดให้แน่น ห้ามเอาสารดูดความชื้นออก

17 ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย

แนะนําใหผู้้ป่วยอ่านฉลากผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA (ข้อมูลผู้ป่วย)

ปฏิกิริยาระหว่างยา: ยาเม็ด Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate อาจ
โต้ตอบกับยาหลายชนิด ดังนั้นแนะนําให้ผู้ป่วยรายงานต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตนเกี่ยวกับการ
ใชย้าตามใบสั่งแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ รวมทั้งสาโทเซนต์จอห์น[ดูข้อ
ห้าม (4), ปฏิกิริยาระหว่างยา (7)].

ห้ามใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับ HEPSERA 
(adefovir dipivoxil)[ดูปฏิกิริยาระหว่างยา (7.3)].

ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน: แนะนําให้ผูป้่วยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ทันทีหากมีผื่นขึ้น แนะนําให้ผู้ป่วยหยุดใช้
ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ทันที และผู้ต้องสงสัยอื่น ๆ และ
ไปพบแพทยห์ากพวกเขา
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เกิดผื่นที่เกี่ยวข้องกับอาการใด ๆ ต่อไปนี้เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของปฏิกิริยาที่รุนแรงมากขึ้นเช่นการแพ้
อย่างรุนแรง: ไข้; รู้สึกไม่สบายโดยทั่วไป เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ แผลพุพองหรือลอก
ของผิวหนัง แผลพุพองหรือแผลในช่องปาก ตาอักเสบ; ใบหน้าบวม; บวมที่ตา, ริมฝีปาก, ลิ้นหรือปาก; หายใจ
ลําบาก และ/หรืออาการและอาการแสดงของปัญหาเกี่ยวกับตับ (เช่น ผิวหรือตาขาวเป็นสีเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม
หรือสีชา อุจจาระสซีีดหรือการเคลื่อนไหวของลําไส้ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หรือปวด ปวดเมื่อย หรือไว ทาง
ด้านขวาใตซ้ี่โครง)[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.2)].

พิษต่อตับ: แจ้งผู้ป่วยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อตับด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine 
และ tenofovir disoproxil fumarate[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.3)]. แนะนําให้ผู้ป่วยตรวจติดตาม
ความเป็นพิษต่อตับในห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษาด้วยยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคตับ เช่น ตับอักเสบบีหรือซี

กรดแลคติก/ตับ: แจ้งผู้ป่วยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับภาวะกรดแลคติกและภาวะตับแข็งที่รุนแรงกับภาวะไขมัน
พอกตับ รวมถึงผูป้่วยที่เสียชีวิต ควรระงับยา Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ในผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกทีบ่่งบอกถึงภาวะกรดแลคติกหรือความเป็นพิษต่อตับอย่างเด่นชัด (
รวมถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่สบายท้องผิดปกติหรือไม่คาดคิดและความอ่อนแอ)[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง 
(5.9)].

ผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อตับอักเสบบีหรือซีร่วม: แจ้งผู้ป่วยว่ามีอาการกําเริบเฉียบพลันรุนแรงของไวรัสตับอักเสบบีใน
ผู้ป่วยทีต่ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ที่เลิกใช้ TDF และ 3TC ซึ่งเป็นยา dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate สององค์ประกอบ แนะนําให้ผู้ป่วยไม่ยุติยาเม็ด dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate โดยไม่แจ้งให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทราบก่อน ผู้
ป่วยทุกรายควรได้รับการทดสอบสําหรับการติดเชื้อ HBV ก่อนหรือเมื่อเริ่มยาเม็ด dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil disoproxil fumarate และผู้ที่ติดเชื้อ HBV จําเป็นต้องติดตาม
ผลทางการแพทย์อย่างใกลช้ิดเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากหยุดยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate เพื่อติดตามอาการกําเริบ ของโรคตับอักเสบ[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง 
(5.1)].

แจ้งผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV-1/HCV ร่วมกันว่ามกีารสลายตัวของตับ (บางส่วนเสียชีวิต) ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 
HIV-1/HCV ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกันสําหรับ HIV-1 และ interferon alfa ที่มีหรือไม่มี 
ribavirin[ดคูําเตือนและข้อควรระวัง (5.10)].

ความเสี่ยงของตับอ่อนอักเสบ: แนะนําให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการและอาการแสดงของตับอ่อน
อักเสบในผู้ป่วยเด็ก[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.11)].

เริ่มมีอาการใหม่หรือการด้อยค่าของไตที่เลวลง: แจ้งผู้ป่วยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับภาวะไตวาย รวมทั้งกรณี
ของภาวะไตวายเฉียบพลันและกลุ่มอาการแฟนโคนี แนะนําให้ผู้ป่วยทีม่ีค่า creatinine clearance น้อยกว่า 
50 มล./นาที หรือผู้ป่วยทีม่ีโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) ที่ต้องการการฟอกไตเพื่อหลีกเลี่ยงยาเม็ด 
dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ร่วมกับการใช้สารที่เป็นพิษต่อไตใน
ปัจจุบันหรือพร้อมกัน (เช่น ปริมาณสูง หรือ หลาย NSAIDs) สําหรับผู้ป่วย[ดูการให้ยาและการบริหาร (2.4) คํา
เตือนและข้อควรระวัง (5.6)].

ผลกระทบของกระดูก: แจ้งผู้ป่วยที่พบว่าความหนาแน่นของกระดูกลดลงด้วย
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การใชย้าเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate การตรวจความหนา
แน่นของกระดูกควรพิจารณาในผู้ป่วยทีม่ีประวัติกระดูกหักทางพยาธิวิทยาหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูก
พรุน[ดูคําเตือนและข้อควรระวัง (5.7)].

ความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์: แนะนําให้วัยรุ่นและผู้ใหญ่ทีม่ีศักยภาพในการคลอดบุตรเพื่อหลีก
เลี่ยงการใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ในช่วงเวลาของการ
ตั้งครรภ์จนถึงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ แนะนําให้วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการคลอดบุตรติดต่อผู้
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตนหากพวกเขาวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ หรือหากสงสัยว่าตั้งครรภ์
ระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ดโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil fumarate[ดูคําเตือนและ
ข้อควรระวัง (5.4)].

แนะนําใหว้ัยรุ่นและผู้ใหญ่ทีม่ีศักยภาพในการคลอดบุตรโดยใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate เพื่อใช้คุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผลอย่างสมํ่าเสมอ[ดูการใช้งานในกลุ่ม
ประชากรเฉพาะ (8.1, 8.3)].

ภูมิคุ้มกันสร้างภูมคิุ้มกันซินโดรม: แนะนําให้ผู้ป่วยแจ้งผู้ให้บริการทางการแพทย์ทันทีหากมีอาการและอาการ
แสดงของการติดเชื้อ เนื่องจากการอักเสบจากการติดเชื้อครั้งก่อนอาจเกิดขึ้นไม่นานหลังการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสร่วมกัน รวมทั้งเมื่อเริ่มยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate[ดู
คําเตือนและข้อควรระวัง (5.8)]

การให้นม: แนะนําให้แม่ทีต่ิดเชื้อ HIV-1 ไม่ให้นมลูก เพราะ HIV-1 สามารถส่งต่อไปยังลูกในนํ้านมแม่ได้[ดูการ
ใช้งานในกลุ่มประชากรเฉพาะ (8.2)].

ปริมาณที่ไมไ่ด้รับ: แนะนําผู้ป่วยว่าหากลืมรับประทานยาโดลูเตกราเวียร์, ลามิวูดีน และ tenofovir 
disoproxil fumarate ชนิดเม็ด ให้รับประทานทันททีี่จําได้ แนะนําให้ผู้ป่วยอย่ารับประทานยาครั้งต่อไปเป็น
สองเท่าหรือกินเกินขนาดที่กําหนด[ดูการให้ยาและการบริหาร (2)].

พื้นทีจ่ัดเก็บ: แนะนําให้ผู้ป่วยเก็บยาเม็ดโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil fumarate ไว้
ในบรรจุภัณฑเ์ดิม ปกป้องจากความชื้น และปิดขวดให้แน่น ห้ามเอาสารดูดความชื้นออก

แบรนด์อื่นๆ ที่ระบุไวเ้ป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของทีเ่กี่ยวข้อง และไม่ใช่
เครื่องหมายการค้าของ Macleods Pharmaceuticals Limited
Rx เท่านั้น
ออกเมื่อ มีนาคม 2019
ผลิตขึ้นเพื่อ:
Macleods Pharma USA, Inc. เพ
ลนส์โบโร, นิวเจอร์ซี 08536
ผลิตโดย:
Macleods Pharmaceuticals 
Ltd. ดามัน (UT), อินเดีย
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ข้อมูลผูป้่วย

ยาเม็ด Dolutegravir, Lamivudine และ Tenofovir Disoproxil Fumarate
(doe-loo-TEG-ra-vir, la-MIV-ue-deen และ ten-OF-oh-vir DYE-soe-PROX-il FUE-ma-rate)

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate คืออะไร?

ยาเม็ด Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่
ร้ายแรง ได้แก:่
- การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) แย่ลง ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะทดสอบคุณสําหรับ HBV 

ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate หากคุณมี
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบแีละกินยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate 
HBV ของคุณอาจแยล่ง (ลุกเป็นไฟ) หากคุณหยุดทานยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate อาการ "ลุกเป็นไฟ" คือเมื่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีของคุณกลับมาแย่ลงกว่าเดิม
อย่างกะทันหัน
- อย่ายา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate หมด เติมยาตามใบสั่ง

แพทย์หรือพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณก่อนที่ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate จะหายไป
อย่าหยุดทานยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate โดยไม่ต้องพูด
คุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อน
หากคุณหยุดใชย้า dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ผู้ให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะต้องตรวจสุขภาพของคุณบ่อยๆ และทําการตรวจเลือดเป็นประจําเพื่อ
ตรวจหาการติดเชื้อ HBV ของคุณ บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับอาการใหม่หรือ
อาการผิดปกตใิดๆ ที่คุณอาจมีหลังจากทีคุ่ณหยุดทานยาเม็ดโดลูเทกราเวียร์, ลามิวูดีน และ tenofovir 
disoproxil fumarate

-

-

- อาการแพ้. โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณมีอาการผื่นขึ้นด้วยยาเม็ด 
dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarateหยุดทานยาเม็ดโดลูเตกราเวียร์ ลา
มวิดูีน และ tenofovir disoproxil fumarate และรับความช่วยเหลือทางการแพทยท์ันทหีากคุณ:

o เกิดผื่นขึ้นโดยมอีาการหรืออาการแสดงดังต่อไปนี้:
-
-
-
-
-

ไข้
ไม่สบายทั่วไป
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือข้อ 
แผลพุพองหรือแผลในปาก

-
-
-

แผลพุพองหรือลอกของผิวหนัง ตาแดง
หรือบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปากหรือลิ้น

ปัญหาการหายใจ-

- ปัญหาตับที่ร้ายแรงผูท้ี่มีประวัติเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบหีรือซีอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลง
การทดสอบการทํางานของตับใหม่หรือแย่ลงในระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine 
และ tenofovir disoproxil fumarate ในบางกรณี ปัญหาตับอย่างรุนแรงอาจทําให้เสียชีวิตได้ ตับของคุณ
อาจมีขนาดใหญ่ (ตับโต) และคุณอาจพัฒนาไขมันในตับของคุณ (ไขมันพอกตับ)

โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทีหากคุณมีอาการหรืออาการแสดงของปัญหาตับดัง
ต่อไปนี:้
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- ผิวหรือส่วนสีขาวของดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (
ดีซ่าน)
dark or “tea-colored” urine light-colored 
stools (bowel movements)

- loss of appetite for several days or 
longer
nausea or vomiting
pain, aching, or tenderness on the right 
side of your stomach area

-
-

-
-

For more information about side effects, see “What are the possible side effects of 
dolutegravir, lamivudine, and tenofovir disoproxil fumarate tablets?”

What is dolutegravir, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate tablets?

Dolutegravir, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate tablets is a prescription medicine that is used 
to treat Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1) infection in adults and children who weigh at least 
88 pounds (40 kg).
HIV-1 is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
ยาเม็ด Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ประกอบด้วยยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ 3 ตัว 
ได้แก่ dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate
อย่าใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ถ้าคุณ:
- ทานโดเฟติไลด์ (TIKOSYN) การใช้ dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate 

tablets และ dofetilide (TIKOSYN) อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีอ่าจร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แพ้
โดลูเตกราเวียร์หรือส่วนผสมใด ๆ ในยาเม็ดโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และเทโนโฟเวียร์ disoproxil 
fumarate ดูส่วนท้ายของเอกสารข้อมูลผู้ป่วยนี้เพื่อดรูายการส่วนผสมทั้งหมดในยาเม็ด dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate

-

ก่อนที่คุณจะใชย้าเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate บอกผู้ให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณหากคุณ:
-
-
-

มีปัญหาเกี่ยวกับตับ รวมทั้งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี
มีปัญหาไต รวมทั้งโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) ที่ต้องฟอกไต.. มีปัญหาเรื่องกระดูก รวม
ทั้งมีประวัตกิระดูกหัก
กําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ ยาตัวใดตัวหนึ่งในยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ที่เรียกว่า dolutegravir อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ของคุณ
-

-

คุณไม่ควรรับประทานยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ในขณะตั้งครรภ์หรือในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณอาจเปลี่ยนยาของคุณในช่วงเวลานี้ในการตั้งครรภ์ หากคุณสามารถตั้งครรภ์ ผู้ให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วยยาเม็ดโดลูเท
กราเวียร์ ลามิวดูีน และ tenofovir disoproxil fumarate หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณควรใช้การ
คุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิผล (การคุมกําเนิด) อย่างสมํ่าเสมอในระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ดโดลูเทกรา
เวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil fumarate

บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณกําลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณกําลังตั้งครรภ์ 
หรือคิดว่าคุณอาจกําลังตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ดโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir 
disoproxil fumarate

กําลังใหน้มลูกหรือวางแผนที่จะใหน้มลูกอย่าให้นมลูกถ้าคุณใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate
-

-

-

-

-

คุณไมค่วรให้นมลูกถ้าคุณมีเชื้อ HIV-1 เนื่องจากมคีวามเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อ HIV-1 ไปให้ลูกน้อยของคุณ พูดคุยกับผู้
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกน้อยของคุณ

บอกผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาที่คุณใช้รวมทั้งใบสั่งยาและ over-the-
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ยาเคาน์เตอร์ วิตามิน หรืออาหารเสริมสมุนไพร
ยาบางชนิดมีปฏิกิริยากับยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ยาเม็ด 
Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate อาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของยาอื่น ๆ 
และยาอื่น ๆ อาจส่งผลต่อการทํางานของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate เก็บรายชื่อยาของคุณและแสดงให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและเภสัชกรทราบเมื่อคุณได้รับยา
ใหม่
- คุณสามารถสอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือเภสัชกรเกี่ยวกับรายการยาทีท่ําปฏิกิริยากับยาเม็ด 

dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate
- อย่าเริ่มใช้ยาใหม่โดยไมบ่อกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของ

คุณสามารถบอกคุณได้ว่าการใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate 
ร่วมกับยาอื่น ๆ นั้นปลอดภัยหรือไม่

คุณไม่ควรรับประทานยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ถ้า
คุณใช้:
-อะดีโฟเวียร์ (HEPSERA .)®)

ฉันควรใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate อย่างไร?
- ใชย้า dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ตามที่ผู้ให้บริการด้านการดูแล

สุขภาพของคุณบอกให้คุณทาน
ใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ในเวลาเดียวกันทุกวัน

รับประทานโดลเูทกราเวียร์ ลามิวูดีน และเทโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรตในแต่ละวันโดยมีหรือไม่มีอาหาร 
หากคุณทานยาลดกรด ยาระบาย หรือยาอื่นๆ ที่มีอะลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือยาบัฟเฟอร์ โดลูเตกราเวียร์ ลา
มิวดูีน และ tenofovir disoproxil fumarate ชนิดเม็ด ควรรับประทานอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ 6 
ชั่วโมงหลังรับประทานยาเหล่านี้
หากคุณต้องการอาหารเสริมธาตุเหล็กหรือแคลเซียมทางปากระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, 
lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate:
-

-

-
-

-

หากคุณทานยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate กับอาหาร คุณ
อาจทานอาหารเสริมเหล่านี้ในเวลาเดียวกันกับที่คุณใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate
หากคุณไม่รับประทานยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate พร้อมอาหาร 
ใหร้ับประทานยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
ก่อนหรือ 6 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารเสริมเหล่านี้

สําหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีนํ้าหนักอย่างน้อย 40 กก. (88 ปอนด์) ยา dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ขนาดปกตคิือหนึ่งเม็ดในแต่ละวัน อาจจําเป็นต้องใช้โดลูเตกราเวียร์
ขนาดพิเศษสําหรับประชากรบางกลุ่มเท่านั้น ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะแจ้งให้คุณทราบหาก
คุณต้องการใช้ยาโดลูเตกราเวียร์เพิ่มเติม
อย่าพลาดยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate tablets หากคุณลืม
รับประทานยาโดลเูตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil fumarate ชนิดเม็ด ให้รับประทานทันที
ที่นึกได้ หากใกลถ้ึงเวลาที่ต้องรับประทานยาโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir disoproxil 
fumarate ในครั้งต่อไป อย่ารับประทานยาที่ไม่ได้รับ รับประทานยาโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir 
disoproxil fumarate ในขนาดต่อไปตามเวลาปกติ
อย่ารับประทาน 2 โด๊สในเวลาเดียวกันหรือใช้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate มากกว่าทีก่ําหนด
อยู่ภายใตก้ารดูแลของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine 
และ tenofovir disoproxil fumarate

-

-

-

-

-
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- อย่าหมดยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate ไวรัสในเลือดของ
คุณอาจเพิ่มขึ้นและไวรัสอาจรักษาได้ยากขึ้น เมื่ออุปทานของคุณเริ่มเหลือน้อย ให้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือร้านขายยาของคุณ
หากคุณรับประทานยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate มากเกินไป ให้
ไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที

-

ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะที่ทานยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate
คุณควรหลีกเลี่ยงการใชย้าที่มีซอร์บิทอลระหว่างการรักษาด้วยยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate tabletส.

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate คืออะไร?
ยาเม็ด Dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่
ร้ายแรง ได้แก่ :
- ดู "ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 

disoproxil fumarate คืออะไร"
ใช้กับระบบการปกครองแบบ interferon และ ribavirinโรคตับที่ทําให้เสียชีวิตได้แย่ลงในผู้ติดเชื้อทั้ง 
HIV-1 และไวรัสตับอักเสบซีซึ่งกําลังใช้ยาต้านไวรัสสําหรับ HIV-1 และยังได้รับการรักษาตับอักเสบซีด้วย 
interferon alfa ที่มีหรือไม่มี ribavirin หากคุณกําลังใช้ยาโดลูเตกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir 
disoproxil fumarate เม็ดและอินเตอร์เฟอรอนทีม่ีหรือไม่มีไรโบวิริน ให้แจ้งผู้ให้บริการทางการแพทย์ของ
คุณหากคุณมีอาการใหม่

ความเสี่ยงของการอักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อนอักเสบ)เด็กอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอ่อนอักเสบใน
ระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate หาก
พวกเขา:
-

-

-

ได้กินยาอะนาล็อกแบบ nucleoside มาก่อน

โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากบุตรของคุณมีอาการและอาการแสดงของตับ
อ่อนอักเสบรวมถึงอาการปวดบริเวณท้องส่วนบนอย่างรุนแรงโดยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือไม่ผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจบอกให้คุณหยุดให้ยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate แก่บุตรหลานของคุณหากอาการและผลการตรวจเลือดแสดงให้เห็นว่า
บุตรหลานของคุณอาจมีตับอ่อนอักเสบ
ปัญหาไตใหม่หรือแย่ลงรวมถึงไตวาย. ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจทําการตรวจเลือดและ
ปัสสาวะเพื่อตรวจไตของคุณก่อนและระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีอาการและอาการแสดง
ของปัญหาเกี่ยวกับไต ซึ่งรวมถึงอาการปวดกระดูกที่ไม่หายไปหรืออาการปวดกระดูกแย่ลง ปวดแขน มือ ขา
หรือเท้า กระดูกหัก (แตกหัก) ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

ปัญหากระดูกสามารถเกิดขึ้นได้ในบางคนที่ทานยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir 
disoproxil fumarate ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก ได้แก่ อาการปวดกระดูก การอ่อนตัวหรือผอมบาง (ซึ่งอาจนํา
ไปสูก่ารแตกหัก) ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจต้องทําการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อตรวจกระดูก
ของคุณ บอกผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีอาการปวดกระดูก ปวดในมือหรือเท้า หรือ
ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรงระหว่างการรักษาด้วยยาเม็ดโดลเูทกราเวียร์ ลามิวูดีน และ tenofovir 
disoproxil fumarate
การเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิคุ้มกันของคุณ (Immune Reconstitution Syndrome)เกิดขึ้นได้เมื่อคุณ

-
-

มีประวัติเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ มีปัจจัยเสี่ย
งอื่นๆ

-

-

-
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เริ่มกินยาเอชไอวี-1 ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแรงขึ้นและเริ่มต่อสู้กับการติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย
ของคุณมาเป็นเวลานาน บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณเริ่มมีอาการใหม่หลังจากที่
คุณเริ่มใช้ยา dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate

กรดแลคติกในเลือดของคุณมากเกินไป (กรดแลคติก)กรดแลคติกเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่
ร้ายแรงที่อาจนําไปสู่ความตาย
บอกผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันทหีากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ทีอ่าจเป็นสัญญาณ
ของกรดแลคติก:
-
-
-
-

-

รู้สึกอ่อนแรงหรือเหนื่อยมากผิดปกติ 
(ไม่ปกต)ิ ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลําบาก

ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

-
-
-

รู้สึกหนาวโดยเฉพาะที่แขนและขา รู้สึกวิงเวียน
หรือหน้ามืด
มอีาการหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของตาราง dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ได้แก่:

-
-
-
-

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของตาราง dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil 
fumarate ในเด็ก ได้แก่ ไข้และไอ
บอกผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่รบกวนจิตใจคุณหรือไม่หายไป นี่ไม่ใช่ผลข้าง
เคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมดของยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate

โทรหาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1- 
800-FDA-1088

ปัญหาการนอนหลับ
คลื่นไส้
ท้องเสีย
ความเจ็บปวด

-
-
-
-

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหัว
ผื่น
ภาวะซึมเศร้า

ฉันควรเก็บยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate อย่างไร?
-
-

Store dolutegravir, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate tablets below 30°C (86°F). Keep 
dolutegravir, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate tablets in the original container.

Keep the bottle tightly closed. The bottle contains a desiccant that helps to keep the tablets. Do not 
remove desiccant.
Do not use dolutegravir, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate tablets if the seal over the 
bottle opening is broken or missing.

Keep dolutegravir, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate tablets and all medicines out of 
the reach of children.

-

-

General information about the safe and effective use of dolutegravir, lamivudine and 
tenofovir disoproxil fumarate tablets.

บางครั้งมีการกําหนดยาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลผู้ป่วย อย่าใช้ยาเม็ด 
dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate สําหรับสภาพที่ไม่ได้กําหนดไว้ อย่าให้ยา
เม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate แก่ผู้อื่น แม้ว่าจะมีอาการเช่น
เดียวกันก็ตาม พวกมันอาจทําอันตรายได้ พวกเขา. หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณ คุณสามารถสอบถาม .ของคุณ

หน้าหนังสือ50ของ51



เภสัชกรหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ 
tenofovir disoproxil fumarate ทีเ่ขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ส่วนผสมในยาเม็ด dolutegravir, lamivudine และ tenofovir disoproxil fumarate คืออะไร?

ส่วนผสมที่ใช้งาน: โซเดียมโดลูเตกราเวียร์, ลามิวูดีน, เทโนโฟเวียร์ disoproxil fumarate

ส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน: โซเดียม croscarmellose, เซลลูโลส microcrystalline, สีเหลืองเฟอร์ริกออกไซด์, แมกนี
เซียมสเตียเรต, แมนนิทอล, โพวิโดน, แป้งพรีเจลาติไนซ์, โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต และโซเดียม สเตียริล ฟูมาเรต 
ยาเม็ดเคลือบด้วยไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส ไททาเนียมไดออกไซด์ และไตรอะซิติน

ผลิตโดย:
Macleods Pharmaceuticals Limited 
Daman (UT), อินเดีย

ผลิตขึ้นเพื่อ:
Macleods Pharma USA, Inc. 
เพลนส์โบโร, NJ08536

แบรนด์ที่ระบุไว้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผูป้่วยนี้ได้รับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ออกเมื่อ: 03/2019
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