
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI các phát hiện, và đôi khi rối loạn chức năng cơ quan, bao gồm cả tổn thương gan, đã 
được báo cáo. Ngừng ngay viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate và các tác nhân nghi ngờ khác nếu các dấu hiệu hoặc triệu chứng của phản 
ứng quá mẫn phát triển, vì sự chậm trễ trong việc ngừng điều trị có thể dẫn đến phản 
ứng đe dọa tính mạng. (5.2)
Độc tính trên gan đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng phác đồ có chứa 
dolutegravir. Bệnh nhân bị viêm gan B hoặc C tiềm ẩn có thể có nhiều nguy cơ bị 
trầm trọng hơn hoặc phát triển tăng transaminase. Theo dõi tình trạng nhiễm 
độc gan được khuyến cáo. (5,3)
Độc tính trên phôi thai có thể xảy ra khi sử dụng ở thời điểm thụ thai và đầu thai 
kỳ. Tránh sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate vào thời điểm thụ thai đến 3 tháng đầu của thai kỳ do nguy cơ dị tật 
ống thần kinh. Tư vấn cho thanh thiếu niên và người lớn trong độ tuổi sinh đẻ 
cách sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả. (2.1, 5.4, 8.1, 8.3)

Suy thận mới khởi phát hoặc xấu đi: Có thể bao gồm suy thận cấp và hội chứng 
Fanconi. Đánh giá độ thanh thải creatinin ước tính trước khi bắt đầu điều trị bằng viên 
nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Ở những bệnh nhân có 
nguy cơ rối loạn chức năng thận, đánh giá độ thanh thải creatinin ước tính, phốt pho 
huyết thanh, glucose nước tiểu và protein nước tiểu trước khi bắt đầu điều trị bằng viên 
nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate và định kỳ trong suốt 
quá trình điều trị. Tránh dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate với việc sử dụng đồng thời hoặc gần đây với các thuốc gây độc cho thận. (5,6)

Giảm mật độ khoáng của xương (BMD): Xem xét đánh giá BMD ở những bệnh 
nhân có tiền sử gãy xương bệnh lý hoặc các yếu tố nguy cơ khác gây loãng 
xương hoặc mất xương. (5,7)
Hội chứng phục hồi miễn dịch: Quan sát thấy ở bệnh nhân nhiễm HIV. Có 
thể cần đánh giá và điều trị thêm (5.8)
Nhiễm axit lactic và gan to nặng kèm theo nhiễm mỡ: Ngừng điều trị ở những bệnh 
nhân xuất hiện các triệu chứng hoặc phát hiện trong phòng thí nghiệm gợi ý nhiễm axit 
lactic hoặc nhiễm độc gan rõ rệt. (5,9)
Tình trạng mất bù ở gan, một số trường hợp tử vong, đã xảy ra ở những bệnh 
nhân đồng nhiễm HIV-1 / HCV đang điều trị phác đồ dựa trên interferon và 
ribavirin. Theo dõi các độc tính liên quan đến điều trị. Ngừng thuốc viên nén 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate nếu thích hợp về mặt y 
tế và xem xét giảm liều hoặc ngừng sử dụng interferon alfa, ribavirin hoặc cả 
hai. (5.10) Viêm tụy: Thận trọng khi dùng cho bệnh nhi có tiền sử viêm tụy hoặc 
các yếu tố nguy cơ đáng kể khác của viêm tụy. Ngừng điều trị nếu thích hợp về 
mặt lâm sàng. (5.11)

Những điểm nổi bật này không bao gồm tất cả thông tin cần thiết để sử dụng
DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE và TENOFOVIR DISOPROXIL 

FUMARATE TABLETS một cách an toàn và hiệu quả. Xem thông 
tin kê đơn đầy đủ cho DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE và 
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TABLETS.

-

Viên nén DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE và TENOFOVIR DISOPROXIL 
FUMARATE, 50 mg / 300 mg / 300 mg để uống -

CẢNH BÁO: CÁC TRÍCH DẪN SAU CỦA
BỆNH VIÊM GAN B

Xemthông tin kê đơn đầy đủ cho cảnh báo đóng hộp hoàn chỉnh.

Các đợt cấp tính nghiêm trọng của vi rút viêm gan B (HBV) đã được báo cáo 
ở những bệnh nhân nhiễm HBV đã ngừng điều trị chống HBV, bao gồm 
lamivudine hoặc tenofovir disoproxil fumarate, hai thành phần 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên. Theo 
dõi chặt chẽ chức năng gan ở những bệnh nhân nhiễm HBV ngừng sử dụng 
thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Nếu 
thích hợp, việc bắt đầu điều trị kháng HBV có thể được đảm bảo. (5,1)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG ------------------- 
-------- Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate viên nén, 
sự kết hợp của dolutegravir (chất ức chế chuyển chuỗi tích hợp [INSTI]), 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate (cả hai chất ức chế men sao 
chép ngược nucleoside), được chỉ định như một phác đồ hoàn chỉnh để 
điều trị HIV-1 nhiễm trùng ở người lớn và bệnh nhi nặng ít nhất 40 kg. (1)

-

-

-

Hạn chế sử dụng:
- Không khuyến cáo dùng riêng dolutegravir, lamivudine và tenofovir 

disoproxil fumarate viên nén ở những bệnh nhân có thay thế tích hợp 
liên quan đến kháng thuốc hoặc nghi ngờ lâm sàng kháng chất ức 
chế chuyển sợi tích hợp vì liều lượng dolutegravir trong dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên nén là không 
đủ. Xem thông tin kê đơn dolutegravir. (1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG -----------------------
- Thử thai: Thực hiện thử thai trước khi bắt đầu sử dụng viên nén 

dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate ở thanh 
thiếu niên và người lớn có khả năng sinh đẻ. (2.1, 5.4)
Xét nghiệm: Trước hoặc khi bắt đầu dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate, hãy xét nghiệm nhiễm HBV. Trước khi bắt đầu và 
trong khi sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate, theo lịch trình thích hợp về mặt lâm sàng, đánh giá creatinin huyết 
thanh, độ thanh thải creatinin ước tính, glucose nước tiểu và protein nước tiểu ở 
tất cả bệnh nhân. Ở những bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính, cũng đánh giá 
lượng phốt pho trong huyết thanh. (2.1)
Liều khuyến cáo ở người lớn và bệnh nhi nặng ít nhất 40 kg: Một viên mỗi ngày. 
Có thể được thực hiện cùng hoặc không với thức ăn. (2.3)
Nếu dùng thuốc với một số chất gây cảm ứng UGT1A hoặc 
CYP3A, thì chế độ liều dolutegravir được khuyến cáo là 50 mg x 2 
lần / ngày. Nên uống thêm một liều dolutegravir 50 mg, cách 
nhau 12 giờ với dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate viên. (2.3)
Vì viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate là 
sản phẩm có liều lượng cố định và không thể điều chỉnh liều lượng, nên 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate viên nén không 
được khuyến cáo ở những bệnh nhân cần điều chỉnh liều lượng, bệnh 
nhân có độ thanh thải creatinin dưới 50 mL mỗi phút, hoặc bệnh nhân bị 
bệnh thận giai đoạn cuối cần chạy thận nhân tạo. (2.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC---------------- --------------------
- Ở người lớn: Các phản ứng có hại thường gặp nhất (ở những người dùng 

dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate) là mất ngủ, mệt mỏi, 
nhức đầu, tiêu chảy, phát ban, đau và trầm cảm. (6.1)
Ở đối tượng trẻ em: Các phản ứng có hại thường gặp nhất (ở những trẻ 
dùng lamivudine) là sốt và ho. (6.1)

-

-

Để báo cáo CÁC PHẢN ỨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, hãy liên hệ với Macleods 
Pharma USA, Inc., theo số 1-888-943-3210 hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặc 
www.fda.gov/medwatch .-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TƯƠNG TÁC THUỐC ------------ 
-------------------- Dùng chung viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate với các thuốc khác có thể làm thay đổi nồng độ của các loại thuốc khác và các 
thuốc khác có thể làm thay đổi nồng độ của dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate dạng viên. Các tương tác thuốc-thuốc tiềm ẩn phải được xem xét 
trước và trong khi điều trị. (4, 7, 12.3)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ ------------------ -------
- Mang thai: Tránh sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 

disoproxil fumarate vào thời điểm thụ thai đến 3 tháng đầu do nguy cơ dị 
tật ống thần kinh. (2.1, 5.4, 8.1)
Thời kỳ cho con bú: Không nên cho con bú do có khả năng lây truyền 
HIV-1. (8,2)
Phụ nữ và nam giới có khả năng sinh sản: Nên thử thai và tránh thai ở 
thanh thiếu niên và người trưởng thành có khả năng sinh đẻ. (8,3)

Nhi khoa: Không nên dùng cho bệnh nhân cân nặng dưới 40 kg. (8.4) Thuốc viên nén 
Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate không được khuyến cáo ở 
những bệnh nhân có độ thanh thải creatinin dưới 50 mL mỗi phút hoặc những bệnh 
nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối cần chạy thận nhân tạo. (8,6)

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CƯỜNG LỰC --------------------- 
Máy tính bảng: 50 mg dolutegravir, 300 mg lamivudine và 300 mg tenofovir disoproxil 
fumarate (3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỐNG CHỈ ĐỊNH------------------ ------------
-

-
-Phản ứng quá mẫn trước đây với dolutegravir, lamivudine hoặc 

tenofovir disoproxil fumarate. (4)
Dùng chung với dofetilide. (4)-

Xem phần 17 để biết THÔNG TIN HỘI CHỨNG BỆNH NHÂN và ghi nhãn bệnh nhân được 
FDA chấp thuận.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG-----------------------
- Phản ứng quá mẫn đặc trưng bởi phát ban, hiến
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7.1 Ảnh hưởng của Dolutegravir, 3TC hoặc TDF đối với dược động học của các tác 
nhân khác

7.2 Ảnh hưởng của các tác nhân khác lên dược động học của Dolutegravir, 3TC 
hoặc TDF

7.3 Tương tác thuốc đáng kể đối với Dolutegravir, 3TC hoặc TDF
7.4 Thuốc không có tương tác đáng kể về mặt lâm sàng với Dolutegravir
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2.1 Kiểm tra trước khi bắt đầu và trong khi điều trị bằng Dolutegravir, 

Lamivudine và Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets
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đồng thời
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Trang2của51



THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ

CẢNH BÁO: CÁC BỆNH LÝ SAU KHI ĐIỀU TRỊ CỦA VIÊM GAN B

Các đợt cấp tính nghiêm trọng của vi rút viêm gan B (HBV) đã được báo cáo ở những bệnh 
nhân nhiễm HBV đã ngừng điều trị chống HBV, bao gồm lamivudine hoặc tenofovir 
disoproxil fumarate, hai thành phần dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate dạng viên. Chức năng gan cần được theo dõi chặt chẽ với cả theo dõi lâm sàng và 
xét nghiệm trong ít nhất vài tháng ở những bệnh nhân nhiễm HBV đã ngừng sử dụng 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên. Nếu thích hợp, việc 
bắt đầu liệu pháp chống viêm gan B có thể được đảm bảo[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)].

1 CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

Viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate được chỉ định sử dụng đơn lẻ 
như một phác đồ hoàn chỉnh để điều trị nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người loại l (HIV-1) ở 
người lớn và bệnh nhi nặng ít nhất 40 kg.

Giới hạn sử dụng:

- Không khuyến cáo dùng riêng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate 
viên nén ở những bệnh nhân có thay thế tích hợp liên quan đến kháng thuốc hoặc nghi 
ngờ lâm sàng kháng chất ức chế chuyển sợi tích hợp vì liều lượng dolutegravir trong 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên nén là không đủ. 
Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho dolutegravir.

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

2.1 Kiểm tra trước khi bắt đầu và trong khi điều trị bằng Dolutegravir, Lamivudine và 
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets

Thực hiện xét nghiệm mang thai trước khi bắt đầu sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate ở thanh thiếu niên và người lớn có khả năng sinh đẻ[xem Cảnh báo và Biện pháp phòng 
ngừa (5.4), Sử dụng trong các quần thể cụ thể (8.1, 8.3)].

Trước hoặc khi bắt đầu sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, hãy xét 
nghiệm bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B (HBV)[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)].

Trước khi bắt đầu và trong khi điều trị với viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate, đánh giá creatinine huyết thanh, độ thanh thải creatinine ước tính, glucose nước tiểu và protein 
nước tiểu ở tất cả bệnh nhân. Ở những bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính, cũng đánh giá phốt pho huyết 
thanh. [xem Cảnh báo và Đề phòng (5.6)].

2.2 Liều lượng khuyến nghị

Viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate là sự kết hợp liều cố định
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sản phẩm chứa 50 mg dolutegravir, 300 mg lamivudine (3TC) và 300 mg tenofovir disoproxil 
fumarate (TDF). Chế độ liều khuyến cáo của viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate ở người lớn và bệnh nhi nặng ít nhất 40 kg (88 lbs) là một viên một lần mỗi 
ngày, uống cùng hoặc không cùng thức ăn.

2.3 Khuyến nghị về liều lượng với một số loại thuốc dùng đồng thời

Liều dolutegravir (50 mg) trong viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate là không đủ khi dùng chung với các thuốc liệt kê trong Bảng 1 có thể làm giảm 
nồng độ dolutegravir; chế độ liều lượng dolutegravir sau đây được khuyến cáo.

Bảng 1. Khuyến nghị về liều lượng cho Dolutegravir, Lamivudine và Tenofovir 
Disoproxil Fumarate Tablets với thuốc dùng chung

Thuốc phối hợp Khuyến nghị về liều lượng

Nên uống thêm một viên dolutegravir 50 mg, cách 
nhau 12 giờ với dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate viên.

Efavirenz, fosamprenavir / ritonavir, tipranavir / ritonavir, 
carbamazepine hoặc rifampin

2.4 Không được khuyến nghị do thiếu điều chỉnh liều lượng

Vì dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên nén là dạng kết hợp liều 
cố định và không thể điều chỉnh liều, nên không khuyến cáo sử dụng ở những bệnh nhân cần 
điều chỉnh liều, bệnh nhân có độ thanh thải creatinin dưới 50 mL mỗi phút, hoặc bệnh nhân suy 
thận giai đoạn cuối. bệnh (ESRD) cần chạy thận nhân tạo[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể 
(8.6)].

3 HÌNH THỨC VÀ CƯỜNG LỰC LIỀU LƯỢNG

Dolutegravir, Lamivudine và Tenofovir disoproxil fumarate Viên nén chứa 50 mg dolutegravir, 
300 mg lamivudine và 300 mg tenofovir disoproxil fumarate. Các viên thuốc có màu trắng đến 
trắng nhạt, hình viên nang, được tráng phim với chữ “F67” ở một mặt và mặt còn lại là trơn.

4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate được chống chỉ định ở những bệnh nhân:
- có phản ứng quá mẫn trước với dolutegravir[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)], 

lamivudine, hoặc tenofovir disoproxil fumarate.
nhận dofetilide do khả năng tăng nồng độ dofetilide trong huyết tương và nguy cơ xảy ra các biến 
cố nghiêm trọng và / hoặc đe dọa tính mạng khi sử dụng đồng thời dolutegravir[xem Tương tác 
thuốc (7)].

-

5 CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG
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5.1 Đợt cấp nặng của viêm gan B cấp tính ở bệnh nhân nhiễm HBV

Tất cả bệnh nhân nên được kiểm tra sự hiện diện của vi rút viêm gan B mãn tính (HBV) trước hoặc khi bắt 
đầu sử dụng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

Ngừng điều trị kháng HBV, bao gồm 3TC và TDF, hai thành phần dolutegravir, 
lamivudine, và tenofovir disoproxil fumarate viên nén, có thể liên quan đến đợt cấp 
nặng của viêm gan B. Bệnh nhân nhiễm HBV ngừng dolutegravir, lamivudine và 
tenofumarate disoproxil f viên nén nên được theo dõi chặt chẽ với cả theo dõi lâm sàng 
và xét nghiệm trong ít nhất vài tháng sau khi ngừng điều trị. Nếu thích hợp, có thể phải 
tiếp tục liệu pháp chống viêm gan B.

5.2 Phản ứng quá mẫn

Các phản ứng quá mẫn đã được báo cáo và được đặc trưng bởi phát ban, các phát hiện 
về hiến pháp, và đôi khi là rối loạn chức năng cơ quan, bao gồm cả tổn thương gan. Các 
biến cố đã được báo cáo ở ít hơn 1% đối tượng nhận dolutegravir trong các thử nghiệm 
lâm sàng Giai đoạn 3. Ngừng thuốc viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate và các tác nhân nghi ngờ khác ngay lập tức nếu các dấu hiệu hoặc 
triệu chứng của phản ứng quá mẫn phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn, phát 
ban hoặc phát ban nghiêm trọng kèm theo sốt, khó chịu chung, mệt mỏi, đau nhức cơ 
hoặc khớp, mụn nước hoặc bong tróc da, mụn nước ở miệng hoặc tổn thương, viêm kết 
mạc, phù mặt, viêm gan, tăng bạch cầu ái toan, phù mạch, khó thở). Tình trạng lâm 
sàng, bao gồm cả các aminotransferase gan, cần được theo dõi và bắt đầu điều trị thích 
hợp.

5.3 Độc tính trên gan

Các tác dụng phụ trên gan đã được báo cáo ở những bệnh nhân đang điều trị bằng phác đồ có 
chứa dolutegravir. Bệnh nhân bị viêm gan B hoặc C tiềm ẩn có thể tăng nguy cơ xấu đi hoặc phát 
triển tăng transaminase khi sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate[xem Phản ứng có hại (6.1)]. Trong một số trường hợp, sự gia tăng của transaminase 
phù hợp với hội chứng phục hồi miễn dịch hoặc sự tái hoạt của viêm gan B, đặc biệt là ở những 
nơi mà liệu pháp chống viêm gan đã bị hủy bỏ. Các trường hợp nhiễm độc gan, bao gồm tăng 
sinh hóa gan trong huyết thanh, viêm gan và suy gan cấp tính đã được báo cáo ở những bệnh 
nhân đang điều trị bằng phác đồ chứa dolutegravir mà không có bệnh gan từ trước hoặc các yếu 
tố nguy cơ có thể xác định khác. Tổn thương gan do thuốc dẫn đến ghép gan đã được báo cáo 
khi kết hợp abacavir, dolutegravir và lamivudine. Theo dõi tình trạng nhiễm độc gan được khuyến 
cáo.

5.4 Độc tính đối với phôi thai

Dữ liệu sơ bộ từ một nghiên cứu quan sát cho thấy dolutegravir, một thành phần của 
dolutegravir, lamivudine và viên nén tenofovir disoproxil fumarate, có liên quan đến việc tăng 
nguy cơ dị tật ống thần kinh khi sử dụng tại thời điểm thụ thai và trong giai đoạn đầu thai kỳ.
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Vì còn hạn chế về hiểu biết được báo cáo về các dạng dị tật ống thần kinh liên quan đến việc sử 
dụng dolutegravir và vì ngày thụ thai có thể không được xác định chính xác, nên tránh sử dụng 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên vào thời điểm thụ thai trong 
ba tháng đầu của thai kỳ[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.1)].

Nếu có kế hoạch mang thai hoặc nếu xác nhận có thai trong ba tháng đầu khi đang điều trị bằng 
thuốc dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, nếu có thể, hãy chuyển sang chế độ 
điều trị thay thế.

Thực hiện xét nghiệm mang thai trước khi bắt đầu sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate ở thanh thiếu niên và người lớn trong độ tuổi sinh đẻ để loại trừ việc sử 
dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate trong ba tháng đầu của thai 
kỳ[xem Liều lượng và Cách dùng (2.1)].

Tư vấn cho thanh thiếu niên và người lớn có khả năng sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả một cách 
nhất quán[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.1, 8.3)].

5.5 Rủi ro về các phản ứng có hại hoặc mất phản ứng virus học do tương tác thuốc

Việc sử dụng đồng thời dolutegravir, lamivudine và tenofovir viên nén disoproxil fumarate và các loại 
thuốc khác có thể dẫn đến các tương tác thuốc đáng kể đã biết hoặc tiềm ẩn, một số có thể dẫn đến[
xem Chống chỉ định (4), Tương tác thuốc (7.3)]:

- Làm mất tác dụng điều trị của viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate và có thể phát triển kháng thuốc.
Các phản ứng ngoại ý có thể xảy ra về mặt lâm sàng do tiếp xúc nhiều hơn với các thuốc đồng thời.-

Xem Bảng 5 để biết các bước ngăn ngừa hoặc quản lý các tương tác thuốc đáng kể có thể có và 
đã biết này, bao gồm cả các khuyến nghị về liều lượng. Xem xét khả năng tương tác thuốc trước 
và trong khi điều trị bằng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate viên nén; 
xem xét các thuốc dùng đồng thời trong khi điều trị với viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate; và theo dõi các phản ứng có hại liên quan đến các thuốc dùng 
đồng thời.

5.6 Suy thận mới khởi phát hoặc trầm trọng hơn

TDF, một thành phần của viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, 
được thải trừ chủ yếu qua thận. Suy thận, bao gồm các trường hợp suy thận cấp và hội chứng 
Fanconi (tổn thương ống thận với giảm phosphate huyết nghiêm trọng), đã được báo cáo khi sử 
dụng TDF[xem Phản ứng có hại (6.2)].

Trước khi bắt đầu và trong khi sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, theo 
lịch trình thích hợp về mặt lâm sàng, đánh giá creatine huyết thanh, độ thanh thải creatine ước tính, glucose nước 
tiểu và protein nước tiểu ở tất cả bệnh nhân. Ở những bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính, cũng đánh giá phốt pho 
huyết thanh.
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Tránh dùng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên nén khi sử dụng đồng thời 
hoặc gần đây với tác nhân gây độc cho thận (ví dụ: liều cao hoặc nhiều loại thuốc chống viêm không steroid 
(NSAID)[xem Tương tác thuốc (7.3)]. Các trường hợp suy thận cấp sau khi bắt đầu sử dụng NSAID liều cao 
hoặc nhiều NSAID đã được báo cáo ở bệnh nhân nhiễm HIV có các yếu tố nguy cơ rối loạn chức năng thận 
đã ổn định khi điều trị TDF. Một số bệnh nhân phải nhập viện và điều trị thay thế thận. Các thuốc thay thế 
NSAID nên được xem xét, nếu cần, ở những bệnh nhân có nguy cơ bị rối loạn chức năng thận.

Đau xương dai dẳng hoặc trầm trọng hơn, đau tứ chi, gãy xương và / hoặc đau hoặc yếu cơ có 
thể là biểu hiện của bệnh lý ống thận đoạn gần và cần đánh giá ngay chức năng thận ở những 
bệnh nhân có nguy cơ rối loạn chức năng thận.

5.7 Mất xương và khiếm khuyết khoáng hóa

Mật độ khoáng xương: Trong các thử nghiệm lâm sàng ở người lớn bị nhiễm HIV-1, TDF, một thành 
phần của dolutegravir, lamivudine, và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên, có liên quan đến sự 
giảm nhẹ mật độ khoáng của xương (BMD) và tăng các dấu hiệu sinh hóa của quá trình chuyển hóa 
xương, cho thấy tăng vòng quay của xương so với bộ so sánh. Nồng độ hormone tuyến cận giáp trong 
huyết thanh và 1,25 nồng độ Vitamin D cũng cao hơn ở những đối tượng nhận TDF.

Các thử nghiệm lâm sàng đánh giá TDF ở các đối tượng trẻ em đã được thực hiện. Trong những 
trường hợp bình thường, BMD tăng nhanh ở bệnh nhi. Ở đối tượng nhiễm HIV-1 từ 2 tuổi đến dưới 18 
tuổi, tác động lên xương tương tự như ở đối tượng người lớn và cho thấy tăng chu chuyển xương. 
Mức tăng BMD toàn cơ thể ở đối tượng trẻ em nhiễm HIV-1 được điều trị bằng TDF ít hơn so với nhóm 
chứng. Các xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở các đối tượng nhiễm HBV từ 12 tuổi đến 
dưới 18 tuổi. Trong tất cả các thử nghiệm trẻ em, sự phát triển bình thường của hệ xương (chiều cao) 
không bị ảnh hưởng trong suốt thời gian thử nghiệm lâm sàng.

Ảnh hưởng của những thay đổi liên quan đến TDF trong BMD và các dấu hiệu sinh hóa đối với sức khỏe 
xương lâu dài và nguy cơ gãy xương trong tương lai ở người lớn và đối tượng trẻ em từ 2 tuổi trở lên vẫn 
chưa được biết rõ. Ảnh hưởng lâu dài của cột sống dưới và BMD toàn bộ cơ thể lên sự phát triển hệ xương ở 
bệnh nhi, và đặc biệt, ảnh hưởng của phơi nhiễm lâu dài ở trẻ nhỏ hơn là chưa rõ.

Mặc dù tác dụng của việc bổ sung canxi và vitamin D chưa được nghiên cứu, nhưng việc bổ 
sung như vậy có thể có lợi cho tất cả các bệnh nhân. Nếu nghi ngờ có bất thường về xương 
thì cần được tư vấn thích hợp. Đánh giá BMD nên được xem xét đối với bệnh nhân người lớn 
và trẻ em có tiền sử gãy xương bệnh lý hoặc các yếu tố nguy cơ khác gây loãng xương hoặc 
mất xương. Nếu nghi ngờ bất thường về xương, cần được tư vấn thích hợp.

Các khiếm khuyết về khoáng chất: Các trường hợp nhuyễn xương liên quan đến bệnh lý ống 
thận gần, biểu hiện bằng đau xương hoặc đau ở tứ chi và có thể góp phần gây gãy xương, 
đã được báo cáo liên quan đến việc sử dụng TDF[xem Phản ứng có hại (6.2)]. Đau khớp và 
đau hoặc yếu cơ cũng đã được báo cáo trong các trường hợp bệnh lý ống thận gần. Hạ 
phosphat máu và nhuyễn xương thứ phát sau bệnh ống thận gần phải là
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được xem xét ở những bệnh nhân có nguy cơ rối loạn chức năng thận, những người có các triệu chứng về 
xương hoặc cơ dai dẳng hoặc xấu đi trong khi dùng các sản phẩm chứa TDF[xem Cảnh báo và Đề phòng 
(5.6)].

5.8 Hội chứng phục hồi miễn dịch

Hội chứng phục hồi miễn dịch đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp 
kháng retrovirus kết hợp, bao gồm viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate. Trong giai đoạn đầu của việc điều trị kết hợp thuốc kháng vi rút, những bệnh nhân có hệ 
thống miễn dịch đáp ứng có thể phát triển phản ứng viêm đối với các bệnh nhiễm trùng cơ hội chưa 
được kiểm soát hoặc còn sót lại (chẳng hạn nhưMycobacterium aviumnhiễm trùng, cytomegalovirus,
Pneumocystis jirovecii viêm phổi [PCP], hoặc bệnh lao), có thể cần đánh giá và điều trị thêm.

Các rối loạn tự miễn dịch (chẳng hạn như bệnh Graves, viêm đa cơ và hội chứng Guillain-Barré) cũng 
đã được báo cáo là xảy ra trong quá trình phục hồi miễn dịch; tuy nhiên, thời gian khởi phát thay đổi 
nhiều hơn và có thể xảy ra nhiều tháng sau khi bắt đầu điều trị.

5.9 Nhiễm toan lactic và gan to nặng kèm theo nhiễm mỡ

Nhiễm toan lactic và gan to nặng kèm theo nhiễm mỡ, bao gồm cả các trường hợp tử vong, đã được 
báo cáo khi sử dụng các chất tương tự nucleoside, bao gồm 3TC và TDF, hai thành phần của 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên, một mình hoặc kết hợp với các 
thuốc kháng retrovirus khác. Nên tạm ngừng điều trị bằng thuốc viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate ở bất kỳ bệnh nhân nào phát hiện các phát hiện lâm sàng hoặc xét 
nghiệm gợi ý đến nhiễm axit lactic hoặc nhiễm độc gan rõ rệt (có thể bao gồm gan to và nhiễm mỡ 
ngay cả khi không tăng rõ rệt transaminase).

5.10 Nguy cơ mất bù ở gan khi được sử dụng với các chế độ dựa trên Interferon và 
Ribavirin

Bệnh nhân dùng interferon alfa có hoặc không có ribavirin và 3TC, một thành phần của 
dolutegravir, lamivudine, và viên nén tenofovir disoproxil fumarate, nên được theo dõi chặt 
chẽ để điều trị các độc tính liên quan, đặc biệt là mất bù ở gan. Xem thông tin kê đơn đầy đủ 
cho 3TC. Việc ngừng sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate nên được coi là phù hợp về mặt y tế. Cũng nên xem xét việc giảm liều hoặc ngừng 
sử dụng interferon alfa, ribavirin, hoặc cả hai nếu quan sát thấy các độc tính lâm sàng ngày 
càng trầm trọng hơn, bao gồm cả tình trạng mất bù ở gan (ví dụ: Child Pugh lớn hơn 6). Xem 
thông tin kê đơn đầy đủ cho interferon và ribavirin.

5.11 Viêm tụy

Ở những bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc với nucleoside kháng retrovirus trước đó, tiền sử viêm tụy hoặc 
các yếu tố nguy cơ đáng kể khác đối với sự phát triển của viêm tụy, 3TC, một thành phần của viên nén 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, nên được sử dụng một cách thận trọng. 
Việc điều trị bằng thuốc viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate nên được 
ngừng ngay lập tức nếu các dấu hiệu lâm sàng, triệu chứng hoặc bất thường xét nghiệm gợi ý viêm 
tụy[xem Phản ứng có hại (6.1)].
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6 PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Các phản ứng có hại nghiêm trọng sau đây được thảo luận trong các phần khác của nhãn:

-
-
-
-
-
-

Đợt cấp của bệnh viêm gan B[xem Cảnh báo đóng hộp, Cảnh báo và Đề phòng (5.1)]
. Phản ứng quá mẫn[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)].
Bệnh suy thận mới khởi phát hoặc ngày càng trầm trọng hơn[xem Cảnh báo và Đề 
phòng (5.6)]. Mất xương và khiếm khuyết khoáng hóa[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.7)]
. Hội chứng phục hồi miễn dịch[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.8)].
Nhiễm toan lactic và gan to nặng kèm theo nhiễm mỡ[xem Cảnh báo đóng hộp, Cảnh báo và 
Đề phòng (5. 9)].
Mất bù gan ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV-1 và viêm gan C[xem Cảnh báo và Đề 
phòng (5.10)].
Viêm tụy[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.11)].

-

-

6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được trong 
các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một 
loại thuốc khác và có thể không phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực hành lâm sàng.

Dolutegravir, Lamivudine, Tenofovir Disoproxil Fumarate

Đối tượng chưa từng điều trị: Trong SINGLE, 833 đối tượng người lớn được chọn ngẫu nhiên và nhận ít 
nhất một liều dolutegravir 50 mg với abacavir sulfat liều cố định và lamivudine liều cố định một lần 
mỗi ngày hoặc efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate liều cố định một lần mỗi ngày 
(nghiên cứu điều trị mù suốt tuần 96 và nhãn mở từ Tuần 96 đến Tuần 144). Qua 144 tuần, tỷ lệ các tác 
dụng ngoại ý dẫn đến ngừng thuốc là 4% ở những đối tượng dùng dolutegravir 50 mg x 1 lần / ngày + 
abacavir sulfat và lamivudin liều cố định và 14% ở những đối tượng dùng efavirenz / emtricitabin / 
tenofovir disoproxil fumarate liều cố định 1 lần / ngày.

Các phản ứng có hại cấp cứu trong điều trị (ARs) có cường độ từ trung bình đến nặng được quan sát thấy ở ít nhất 2% đối 
tượng trong một trong hai nhóm điều trị của SINGLE được cung cấp trong Bảng 2.

Bảng 2. Các phản ứng có hại khi điều trị-xuất hiện ở cường độ thấp nhất vừa phải (lớp 2 đến lớp 4) và 
tần suất ít nhất là 2% ở các đối tượng chưa từng điều trị trong thử nghiệm DUY NHẤT (Phân tích 
tuần 144)

Lớp Organ hệ thống / Ưu tiên
Kỳ hạn

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
Sulfate và Lamivudine

Một lần hàng ngày

(N=414)

Efavirenz / Emtricitabine / Tenofovir
Disoproxil Fumarate

Một lần hàng ngày

(n = 419)
Tâm thần
Mất ngủ
Sự chán nản
Những giấc mơ bất thường

3%
1%

<1%

3%
2%
2%

Hệ thần kinh
Chóng mặt <1% 5%
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Đau đầu 2% 2%
Tiêu hóa
Buồn nôn

Bệnh tiêu chảy

<1%
<1%

3%
2%

Rối loạn chung
Mệt mỏi 2% 2%
Da và mô dưới da Phát ban
một <1% 6%
Tai và Mê cung
Chóng mặt 0 2%
mộtBao gồm các thuật ngữ tổng hợp: phát ban, phát ban toàn thân, phát ban dát vàng, phát ban dát sần, mẩn ngứa và phát ban do thuốc.

Ngoài ra, mất ngủ độ 1 được báo cáo lần lượt ở 7% và 4% đối tượng dùng dolutegravir và 
efavirenz liều cố định, emtricitabine, và tenofovir disoproxil fumarate. Những sự kiện này không 
phải là giới hạn điều trị.

Đối tượng chưa từng biết về điều trị-có kinh nghiệm, tích hợp chất ức chế chuyển giao chuỗi:Trong 
một thử nghiệm quốc tế, đa trung tâm, mù đôi (ING111762, SAILING), 719 người lớn nhiễm HIV-1, có 
kinh nghiệm điều trị ARV được chọn ngẫu nhiên và nhận dolutegravir 50 mg một lần mỗi ngày hoặc 
raltegravir 400 mg hai lần mỗi ngày với phác đồ nền do điều tra viên lựa chọn bao gồm tối đa 2 tác 
nhân, trong đó có ít nhất một tác nhân hoạt động hoàn toàn. Ở tuần thứ 48, tỷ lệ các tác dụng ngoại ý 
dẫn đến ngừng thuốc là 3% ở đối tượng dùng dolutegravir 50 mg x 1 lần / ngày + chế độ nền và 4% ở 
đối tượng dùng raltegravir 400 mg x 2 lần / ngày + chế độ điều trị nền.

AR điều trị cấp cứu duy nhất có cường độ trung bình đến nặng với tần suất ít nhất 2% ở cả hai 
nhóm điều trị là tiêu chảy, 2% (6 trong số 354) ở những đối tượng dùng dolutegravir 50 mg một 
lần mỗi ngày + phác đồ nền và 1% (5 trên 361) ở các đối tượng nhận raltegravir 400 mg x 2 lần / 
ngày + phác đồ nền.

Các phản ứng có hại ít phổ biến hơn được quan sát trong các thử nghiệm chưa từng điều trị và điều trị có 
kinh nghiệm: Các ARs sau đây xảy ra ở ít hơn 2% đối tượng chưa từng điều trị hoặc đã từng điều trị dùng 
dolutegravir theo phác đồ kết hợp trong bất kỳ thử nghiệm nào. Những sự kiện này đã được đưa vào vì mức 
độ nghiêm trọng của chúng và đánh giá mối quan hệ nhân quả tiềm ẩn.

Rối loạn tiêu hóa : Đau bụng, khó chịu ở bụng, đầy hơi, đau bụng trên, nôn mửa.

Rối loạn gan mật : Viêm gan.

Rối loạn cơ xương : Viêm cơ.

Rối loạn tâm thần : Ý tưởng tự sát, cố gắng, hành vi hoặc hoàn thành. Những sự kiện này 
được quan sát chủ yếu ở những đối tượng có tiền sử trầm cảm hoặc bệnh tâm thần khác.

Rối loạn thận và tiết niệu : Suy thận.
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Rối loạn da và mô dưới da : Ngứa.

Các bất thường trong phòng thí nghiệm:Đối tượng chưa từng điều trị: Các bất thường trong phòng thí nghiệm 
được chọn (Lớp 2 đến Lớp 4) với mức xấu đi so với ban đầu và đại diện cho mức độ độc hại nặng nhất ở ít nhất 2% 
đối tượng trong SINGLE được trình bày trong Bảng 3. Sự thay đổi trung bình so với ban đầu quan sát được đối với 
các giá trị lipid đã chọn được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 3. Các bất thường trong phòng thí nghiệm được lựa chọn (từ lớp 2 đến lớp 4) ở các đối tượng chưa từng điều trị trong thử 

nghiệm DUY NHẤT (Phân tích tuần 144)
Tham số phòng thí nghiệm

Học kỳ được yêu thích

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
Sulfate và Lamivudine

Một lần hàng ngày

(n = 414)

Efavirenz / Emtricitabine / 
Tenofovir Disoproxil Fumarate

Một lần hàng ngày

(n = 419)
ALT
Lớp 2 (> 2,5 đến 5,0 x ULN) 
Lớp 3 đến 4 (> 5,0 x ULN)

3%
1%

5%
<1%

AST
Lớp 2 (> 2,5 đến 5,0 x ULN) 
Lớp 3 đến 4 (> 5,0 x ULN)

3%
1%

4%
3%

Bilirubin toàn phần

Lớp 2 (1,6 đến 2,5 x ULN) 
Lớp 3 đến 4 (> 2,5 x ULN)

<1%
<1%

<1%
<1%

Creatine kinase
Lớp 2 (6,0 đến 9,9 x ULN) 
Lớp 3 đến 4 (≥10,0 x ULN)

5%
7%

3%
số 8%

Tăng đường huyết
Lớp 2 (126 đến 250 mg / dL) 
Lớp 3 (> 250 mg / dL)

9%
2%

6%
<1%

Lipase
Lớp 2 (> 1,5 đến 3,0 x ULN) 
Lớp 3 đến 4 (> 3,0 x ULN)

11%
5%

11%
4%

Tổng số bạch cầu trung tính

Lớp 2 (0,75 đến 0,99 x 109) 
Lớp 3 đến lớp 4 (<0,75 x 109)

4%
3%

5%
3%

ULN = Giới hạn trên của bình thường

Bảng 4. Thay đổi trung bình so với ban đầu về giá trị lipid đói ở các đối tượng chưa từng được điều trị trong thử 
nghiệm DUY NHẤT (Phân tích tuần 144một)

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
và Lamivudine

Một lần hàng ngày

(n = 414)

Efavirenz / Emtricitabine / Tenofovir
Disoproxil Fumarate

Một lần hàng ngày

(n = 419)

Tham số phòng thí nghiệm
Học kỳ được yêu thích

Cholesterol (mg / dL) 24.0 26,7
HDL cholesterol (mg / dL) 5,4 7.2
Cholesterol LDL (mg / dL) 16.0 14,6
Chất béo trung tính (mg / dL) 13,6 31,9
mộtCác đối tượng sử dụng thuốc hạ lipid máu tại thời điểm ban đầu bị loại khỏi các phân tích này (19 đối tượng ở 
mỗi nhánh trong DUY NHẤT: dolutegravir + abacavir sulfat liều cố định và lamivudine n = 30 và efavirenz / 
emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate n = 27). Chín mươi bốn đối tượng bắt đầu sử dụng thuốc hạ lipid máu 
sau thời điểm ban đầu; giá trị điều trị nhịn ăn cuối cùng của họ (trước khi bắt đầu dùng thuốc) được sử dụng bất 
kể họ có ngừng thuốc (dolutegravir + abacavir sulfat liều cố định và lamivudine n = 36 và liều cố định efavirenz / 
emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate n = 36) .
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Đối tượng chưa từng biết về điều trị-có kinh nghiệm, tích hợp chất ức chế chuyển giao chuỗi: Các bất thường 
trong phòng thí nghiệm quan sát thấy trong SAILING nói chung là tương tự so với các quan sát thấy trong các thử 
nghiệm chưa từng điều trị.

Viêm gan B và / hoặc Đồng nhiễm vi rút viêm gan C: Trong thử nghiệm Giai đoạn 3, các 
đối tượng bị đồng nhiễm vi rút viêm gan B và / hoặc C được phép đăng ký với điều kiện 
các xét nghiệm hóa học cơ bản về gan không vượt quá 5 lần giới hạn trên của mức bình 
thường. Nhìn chung, hồ sơ an toàn ở những đối tượng đồng nhiễm vi rút viêm gan B 
và / hoặc C tương tự như quan sát thấy ở những đối tượng không đồng nhiễm viêm gan 
B hoặc C, mặc dù tỷ lệ bất thường AST và ALT cao hơn trong phân nhóm bị viêm gan B 
và / hoặc đồng nhiễm siêu vi C cho tất cả các nhóm điều trị. Bất thường ALT cấp 2 đến 4 
ở người đồng nhiễm viêm gan B và / hoặc C so với đối tượng đơn nhiễm HIV dùng 
dolutegravir được quan sát thấy ở 18% so với 3% với liều 50 mg x 1 lần / ngày.[xem Cảnh 
báo và Đề phòng (5.2)].

Những thay đổi trong Creatinine huyết thanh: Dolutegravir đã được chứng minh là làm tăng creatinin 
huyết thanh do ức chế bài tiết creatinin ở ống thận mà không ảnh hưởng đến chức năng cầu thận[
xem Dược lý lâm sàng (12.2)]. Tăng creatinin huyết thanh xảy ra trong 4 tuần đầu điều trị và duy trì ổn 
định trong 96 tuần. Ở những đối tượng chưa từng điều trị, sự thay đổi trung bình từ mức ban đầu là 
0,15 mg mỗi dL (khoảng: -0,32 mg mỗi dL đến 0,65 mg mỗi dL) đã được quan sát thấy sau 96 tuần điều 
trị. Mức tăng creatinine có thể so sánh với NRTIs nền và tương tự ở những đối tượng đã từng điều trị.

Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng về Các đối tượng Nhi khoa:IMPAACT Pl093 là một thử nghiệm đa trung 
tâm, nhãn mở, không so sánh đang diễn ra trên khoảng 160 đối tượng trẻ em bị nhiễm HIV-1 từ 4 tuần tuổi đến 
dưới 18 tuổi, trong đó 46 đối tượng chưa từng mắc INSTI từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi đã từng được điều trị. 18 năm 
đã được ghi danh[xem Sử dụng trong các quần thể cụ thể (8.4), Nghiên cứu lâm sàng (14.2)].

Hồ sơ phản ứng có hại tương tự như đối với người lớn. ARs cấp 2 được báo cáo bởi nhiều đối tượng là giảm 
số lượng bạch cầu trung tính (n = 3) và tiêu chảy (n = 2). Không có ARs liên quan đến ma túy cấp độ 3 hoặc 4 
được báo cáo. Không có AR nào dẫn đến việc ngừng sản xuất.

Các bất thường trong phòng thí nghiệm Lớp 3 hoặc 4 được báo cáo ở nhiều hơn một đối tượng là tăng bilirubin toàn 
phần (n = 3) và giảm số lượng bạch cầu trung tính (n = 2). Những thay đổi về creatinine huyết thanh trung bình tương tự 
như những thay đổi quan sát thấy ở người lớn.

3TC

Viêm tụy: Viêm tụy, đã gây tử vong trong một số trường hợp, đã được quan sát thấy ở các đối tượng trẻ em 
có kinh nghiệm sử dụng nucleoside kháng retrovirus dùng 3TC đơn độc hoặc kết hợp với các thuốc kháng 
retrovirus khác. Trong một thử nghiệm tăng liều nhãn mở (NUCA2002), 14 đối tượng (14%) bị viêm tụy cấp 
trong khi điều trị bằng 3TC đơn trị liệu. Ba trong số những đối tượng này đã chết vì các biến chứng của bệnh 
viêm tụy. Trong thử nghiệm nhãn mở thứ hai (NUCA2005), 12 đối tượng (18%)
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viêm tụy phát triển. Trong Thử nghiệm ACTG300, không quan sát thấy viêm tụy ở 236 đối tượng 
ngẫu nhiên dùng 3TC cộng với zidovudine. Viêm tụy đã được quan sát thấy ở 1 đối tượng trong 
thử nghiệm này, người đã dùng 3TC nhãn mở kết hợp với zidovudine và ritonavir sau khi ngừng 
đơn trị liệu didanosine[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.8)].

TDF

Phản ứng có hại từ Trải nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng ở Người lớn Bị nhiễm HIV-1: Hơn 12.000 đối tượng đã được 
điều trị bằng TDF một mình hoặc kết hợp với các sản phẩm thuốc kháng vi rút khác trong thời gian từ 28 ngày đến 
215 tuần trong các thử nghiệm lâm sàng và các chương trình tiếp cận mở rộng. Hơn 1.500 đối tượng đã nhận 
được TDF 300 mg một lần mỗi ngày trong các thử nghiệm lâm sàng; trên 11.000 đối tượng đã nhận được TDF 
trong các chương trình tiếp cận mở rộng.

Các phản ứng có hại phổ biến nhất (tỷ lệ mắc bệnh lớn hơn hoặc bằng 10%, từ Lớp 2 đến Lớp 4) được xác định từ bất kỳ thử 

nghiệm lâm sàng có đối chứng nào trong số 3 thử nghiệm lâm sàng lớn có đối chứng bao gồm phát ban, tiêu chảy, nhức đầu, 

đau, trầm cảm, suy nhược và buồn nôn.

Những thay đổi về mật độ khoáng trong xương:Ở đối tượng người lớn bị nhiễm HIV-1 trong Nghiên cứu 903, tỷ lệ phần trăm 

giảm trung bình cao hơn đáng kể so với ban đầu ở BMD ở cột sống thắt lưng ở đối tượng dùng TDF + 3TC + efavirenz (-2,2% ± 3,9) 

so với đối tượng dùng stavudine + 3TC + efavirenz (-1,0% ± 4,6) trong 144 tuần. Sự thay đổi BMD ở hông tương tự nhau giữa hai 

nhóm điều trị (-2,8% ± 3,5 ở nhóm TDF so với -2,4% ± 4,5 ở nhóm stavudine). Trong cả hai nhóm, phần lớn sự giảm BMD xảy ra 

trong 24 đến 48 tuần đầu tiên của thử nghiệm và sự giảm này được duy trì đến Tuần 144. 28% đối tượng được điều trị bằng TDF 

so với 21% đối tượng được điều trị bằng stavudine mất ít nhất 5% BMD ở cột sống hoặc 7% BMD ở hông. Gãy xương có liên quan 

đến lâm sàng (không bao gồm ngón tay và ngón chân) đã được báo cáo ở 4 đối tượng trong nhóm TDF và 6 đối tượng trong 

nhóm stavudine. Ngoài ra, đã có sự gia tăng đáng kể các dấu hiệu sinh hóa của quá trình chuyển hóa xương (phosphatase kiềm 

đặc hiệu trong huyết thanh, osteocalcin huyết thanh, telopeptide C trong huyết thanh và telopeptide N trong nước tiểu) và nồng 

độ hormone tuyến cận giáp trong huyết thanh cao hơn và 1,25 mức Vitamin D trong nhóm TDF liên quan đến nhóm stavudine; 

tuy nhiên, ngoại trừ phosphatase kiềm đặc hiệu cho xương, những thay đổi này dẫn đến các giá trị vẫn nằm trong giới hạn bình 

thường 25 Mức vitamin D trong nhóm TDF so với nhóm stavudine; tuy nhiên, ngoại trừ phosphatase kiềm đặc hiệu cho xương, 

những thay đổi này dẫn đến các giá trị vẫn nằm trong giới hạn bình thường 25 Mức vitamin D trong nhóm TDF so với nhóm 

stavudine; tuy nhiên, ngoại trừ phosphatase kiềm đặc hiệu cho xương, những thay đổi này dẫn đến các giá trị vẫn nằm trong giới 

hạn bình thường[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.7)].

6.2 Kinh nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Ngoài các phản ứng có hại được báo cáo từ các thử nghiệm lâm sàng, các phản ứng có hại sau đây đã được xác định 
trong quá trình sử dụng thuốc sau khi đưa ra thị trường đối với từng thành phần riêng lẻ của viên nén dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần 
thể không xác định, không phải lúc nào cũng có thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối 
quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với thuốc.

Dolutegravir

Rối loạn gan mật:suy gan cấp tính, nhiễm độc gan

Điều tra:trọng lượng tăng lên
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Cơ xương khớp: đau khớp, đau cơ

Tâm thần:sự lo lắng

3TC

Toàn bộ cơ thể: phân phối lại / tích tụ mỡ trong cơ thể

Nội tiết và trao đổi chất: tăng đường huyết

Chung: yếu đuối

Hemic và bạch huyết: thiếu máu (bao gồm bất sản tế bào hồng cầu đơn thuần và chứng thiếu máu trầm trọng đang tiến triển trong quá 

trình điều trị)

Gan và tuyến tụy: nhiễm axit lactic và nhiễm mỡ gan[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.6)], đợt 
cấp sau điều trị của bệnh viêm gan B[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)]

Quá mẫn cảm: sốc phản vệ, nổi mày đay

Cơ xương khớp: yếu cơ, tăng CPK, tiêu cơ vân

Làn da: rụng tóc, ngứa

TDF

Rối loạn hệ thống miễn dịch: phản ứng dị ứng, bao gồm phù mạch

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng: nhiễm toan lactic, hạ kali máu, giảm phosphat máu

Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất: khó thở

Rối loạn tiêu hóa: viêm tụy, tăng amylase, đau bụng

Rối loạn gan mật: gan nhiễm mỡ, viêm gan, tăng men gan (thường gặp nhất là AST, 
ALT gamma GT)

Rối loạn da và mô dưới da: phát ban

Rối loạn cơ xương và mô liên kết: tiêu cơ vân, nhuyễn xương (biểu hiện bằng đau 
xương và có thể dẫn đến gãy xương), yếu cơ, bệnh cơ

Rối loạn thận và tiết niệu: suy thận cấp, suy thận, hoại tử ống thận cấp, hội chứng 
Fanconi, bệnh ống thận gần, viêm thận kẽ (kể cả các trường hợp cấp tính), đái tháo nhạt 
do thận, suy thận, tăng creatinin, protein niệu, đa niệu

Rối loạn Chung và Điều kiện Địa điểm Quản lý: suy nhược
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Các phản ứng có hại sau đây, được liệt kê dưới tiêu đề hệ thống cơ thể ở trên, có thể xảy 
ra do hậu quả của bệnh ống thận gần: tiêu cơ vân, nhuyễn xương, hạ kali máu, yếu cơ, 
bệnh cơ, giảm phosphat máu

7 TƯƠNG TÁC THUỐC

7.1 Ảnh hưởng của Dolutegravir, 3TC hoặc TDF đối với dược động học của các tác nhân khác

Dolutegravir:

Trong ống nghiệm, dolutegravir ức chế chất vận chuyển cation hữu cơ ở thận, OCT2 (IC50= 1,93 
microM) và chất vận chuyển đùn đa chất và độc tố (MATE) l (IC50= 6,34 microM). In vivo, dolutegravir ức 
chế sự bài tiết creatinin ở ống thận bằng cách ức chế OCT2 và có khả năng là MATEl. Dolutegravir có 
thể làm tăng nồng độ trong huyết tương của các thuốc được thải trừ qua OCT2 hoặc MATE1 (dofetilide 
và metformin, Bảng 5)[xem Chống chỉ định (4), Tương tác thuốc (7.3)].

Trong ống nghiệm, dolutegravir ức chế chất vận chuyển cơ bản ở thận, chất vận chuyển anion hữu cơ 
(OAT) 1 (IC50= 2,12 microM) và OAT3 (IC50= 1,97 microM). Tuy nhiên, in vivo, dolutegravir không làm 
thay đổi nồng độ trong huyết tương của tenofovir hoặc para-amino hippurat, cơ chất của OAT1 và 
OAT3.

Trong ống nghiệm, dolutegravir không ức chế (IC50lớn hơn 50 microM) sau: cytochrome P450 
(CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2Cl9, CYP2D6, CYP3A, uridine diphosphate 
(UDP) -glucuronosyl transferase 1A1 (UGT2Brotein), UGT2Brotein gp), protein kháng ung thư vú 
(BCRP), bơm xuất muối mật (BSEP), polypeptide vận chuyển anion hữu cơ (OATP) 1B1, OATP1B3, 
OCT1, protein kháng đa thuốc (MRP) 2 hoặc MRP4. Trong ống nghiệm, dolutegravir không tạo ra 
CYP1A2, CYP2B6 hoặc CYP3A4. Dựa trên những dữ liệu này và kết quả của các thử nghiệm tương 
tác thuốc, dolutegravir dự kiến   sẽ không ảnh hưởng đến dược động học của các thuốc là cơ chất 
của các enzym hoặc chất vận chuyển này.

7.2 Ảnh hưởng của các tác nhân khác lên dược động học của Dolutegravir, 3TC hoặc TDF

Dolutegravir:

Dolutegravir được chuyển hóa bởi UGT1A1 với một số đóng góp của CYP3A. Dolutegravir cũng là 
chất nền của UGT1A3, UGT1A9, BCRP và P-gp in vitro. Thuốc gây ra các enzym và chất vận chuyển 
đó có thể làm giảm nồng độ dolutegravir trong huyết tương và làm giảm tác dụng điều trị của 
dolutegravir.

Dùng chung dolutegravir và các thuốc khác ức chế các enzym này có thể làm tăng nồng độ 
dolutegravir trong huyết tương.

Etravirine làm giảm đáng kể nồng độ dolutegravir trong huyết tương, nhưng tác dụng của 
etravirine bị giảm nhẹ khi dùng chung với lopinavir / ritonavir hoặc darunavir / ritonavir, và dự 
kiến   sẽ được giảm nhẹ bởi atazanavir / ritonavir (Bảng 5)[xem Tương tác thuốc (7.3), Dược lâm 
sàng (12.3)].
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Trong ống nghiệm, dolutegravir không phải là chất nền của OATP1B1 hoặc OATP1B3.

7.3 Tương tác thuốc đáng kể đối với Dolutegravir, 3TC hoặc TDF

Không có thử nghiệm tương tác thuốc-thuốc nào được thực hiện với viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate liều cố định.

Dolutegravir:

Bảng 5 đưa ra các khuyến nghị lâm sàng do tương tác thuốc với dolutegravir. Các khuyến 
nghị này dựa trên các thử nghiệm tương tác thuốc hoặc các tương tác được dự đoán do mức 
độ tương tác dự kiến   và khả năng xảy ra các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc mất tác 
dụng.[xem Dược lý lâm sàng (12.3)].

Bảng 5. Các tương tác thuốc có tiềm năng đáng kể khác đối với Dolutegravir: Các thay đổi về liều lượng 
hoặc phác đồ có thể được khuyến nghị dựa trên các thử nghiệm tương tác thuốc hoặc các tương tác được 
dự đoán trước

Thuốc dùng đồng thời
Lớp:

Tên thuốc

Ảnh hưởng đến nồng độ của
Dolutegravir và / hoặc
Thuốc dùng đồng thời

Nhận xét lâm sàng

Chất chống vi rút HIV-1
Đảo ngược phi nucleoside
chất ức chế men sao chép: 
Etravirinemột

↓ Dolutegravir Không khuyến cáo sử dụng dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate 
viên nén với etravirine mà không dùng 
chung atazanavir / ritonavir, darunavir / 
ritonavir, hoặc lopinavir / ritonavir.

Đảo ngược phi nucleoside
chất ức chế men sao chép: 
Efavirenzmột

↓ Dolutegravir Nên uống thêm một liều dolutegravir 50 
mg, cách nhau 12 giờ với các viên 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate.[xem Liều lượng và 
Cách dùng (2.3)].

Đảo ngược phi nucleoside
chất ức chế men sao chép: 
Nevirapine

↓ Dolutegravir Tránh dùng chung với viên nén 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate vì không có đủ dữ 
liệu để đưa ra khuyến cáo về liều lượng.

Chất ức chế protease:
Fosamprenavir / ritonavirmột

Tipranavir / ritonavirmột

↓ Dolutegravir Nên uống thêm một liều dolutegravir 50 
mg, cách nhau 12 giờ với các viên 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate.[xem Liều lượng và 
Cách dùng (2.3)].

Các đại lý khác
Dofetilide -Dofetilide Chống chỉ định dùng chung với viên nén 

dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate[xem
Chống chỉ định (4).]

Carbamazepinemột ↓ Dolutegravir Nên uống thêm một liều dolutegravir 50 
mg, cách nhau 12 giờ với các viên 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate.[xem Liều lượng và 
Cách dùng (2.3)].

Oxcarbazepine ↓ Dolutegravir Tránh dùng chung với dolutegravir,
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Phenytoin
Phenobarbital
St. John's wort(Hypericum 
perforatum)

lamivudine,
fumarate
không đủ
khuyến nghị.

và tenofovir
máy tính bảng bởi vì

dữ liệu để làm

disoproxil
có

liều lượng

Thuốc có chứa cation đa hóa trị 
(ví dụ: Mg hoặc Al):
Thuốc kháng axit có chứa cationmộthoặc thuốc 

nhuận tràng

Sucralfate
Thuốc đệm

↓ Dolutegravir Dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine 
và tenofovir disoproxil fumarate 2 giờ 
trước hoặc 6 giờ sau khi dùng thuốc có 
chứa cation đa hóa trị.

Uống bổ sung canxi hoặc sắt, bao 
gồm cả vitamin tổng hợp
chứa canxi hoặc sắtmột

↓ Dolutegravir Dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine 
và tenofovir disoproxil fumarate 2 giờ 
trước hoặc 6 giờ sau khi dùng các chất bổ 
sung có chứa canxi hoặc sắt. Ngoài ra, có 
thể dùng dolutegravir và các chất bổ 
sung có chứa canxi hoặc sắt cùng với 
thức ăn.

Metformin ↑ Metformin Tham khảo thông tin kê đơn của 
metformin để đánh giá lợi ích và nguy cơ 
của việc sử dụng đồng thời DOVATO và 
metformin.

Rifampinmột ↓ Dolutegravir Nên uống thêm một liều dolutegravir 50 
mg, cách nhau 12 giờ với các viên 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate.[xem Liều lượng và 
Cách dùng (2.3)].

mộtXem Dược lý lâm sàng (12.3) Bảng 8 hoặc Bảng 9 để biết mức độ tương tác.

TDF:

Bảng 6 cung cấp danh sách các tương tác thuốc đã được thiết lập hoặc có ý nghĩa lâm sàng. Các tương 
tác thuốc được mô tả dựa trên các nghiên cứu được thực hiện với TDF[xem Dược lý lâm sàng (12.3)].

Bảng 6. Thành lập và Tầm quan trọngmộtTương tác thuốc đối với TDF: Có thể khuyến nghị thay 
đổi liều lượng hoặc phác đồ dựa trên thử nghiệm tương tác thuốc

Thuốc dùng đồng thời
Lớp: Tên thuốc

Tác dụng lên

Sự tập trungb
Nhận xét lâm sàng

NRTI:
didanosine

↑ didanosine Bệnh nhân dùng TDF, một thành phần của dolutegravir, 
lamivudine, và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên, và 
didanosine nên được theo dõi chặt chẽ về các phản ứng có hại 
liên quan đến didanosine. Ngừng dùng didanosine ở những 
bệnh nhân phát triển các phản ứng có hại liên quan đến 
didanosine. Nồng độ didanosine cao hơn có thể làm tăng các 
phản ứng bất lợi liên quan đến didanosine, bao gồm viêm tụy và 
bệnh thần kinh. Sự ức chế số lượng tế bào CD4 + đã được quan 
sát thấy ở những bệnh nhân dùng TDF với didanosine 400 mg 
mỗi ngày.

Ở những bệnh nhân nặng hơn 60 kg, giảm liều 
didanosine xuống 250 mg khi dùng chung
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với TDF. Ở những bệnh nhân nặng dưới 60 kg, giảm liều 
didanosine xuống 200 mg khi dùng chung với TDF. Khi 
dùng chung, tenofovir disoproxil fumarate và Videx®- EC 
có thể được thực hiện trong điều kiện nhịn ăn hoặc với 
một bữa ăn nhẹ (dưới 400 kcal, 20% chất béo).

HIV-1 Protease
Chất ức chế:

↓ atazanavir Khi dùng chung với viên nén dolutegravir, lamivudine 
và tenofovir disoproxil fumarate, nên dùng atazanavir 
300 mg với ritonavir 100 mg.atazanavir

lopinavir / ritonavir

atazanavir / ritonavir

darunavir / ritonavir

↑ tenofovir Theo dõi bệnh nhân dùng viên nén dolutegravir, lamivudine 
và tenofovir disoproxil fumarate đồng thời với lopinavir / 
ritonavir, atazanavir tăng ritonavir, hoặc darunavir tăng 
ritonavir đối với các phản ứng có hại liên quan đến TDF. 
Ngừng sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate ở những bệnh nhân phát triển 
các phản ứng có hại liên quan đến TDF.

Viêm gan siêu vi C
Đại lý:
sofosbuvir / velpatasvir
sofosbuvir / velpatasvir / 
voxilaprevir

↑ tenofovir Theo dõi bệnh nhân dùng dolutegravir, lamivudine, và 
tenofovir disoproxil fumarate viên nén đồng thời với 
EPCLUSA®(sofosbuvir / velpatasvir) hoặc VOSEVI®

(sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir) đối với các 
phản ứng phụ liên quan đến TDF.

ledipasvir / sofosbuvir Theo dõi bệnh nhân dùng thuốc viên dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate đồng thời với 
HARVONI®(ledipasvir / sofosbuvir) không có chất ức chế 
protease HIV-1 / ritonavir hoặc kết hợp chất ức chế protease 
HIV-1 / cobicistat đối với các phản ứng có hại liên quan đến 
TDF. Ở những bệnh nhân dùng thuốc viên dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate đồng thời với 
HARVONI®và chất ức chế protease HIV-1 / ritonavir hoặc 
protease HIV-1
kết hợp thuốc ức chế / cobicistat, xem xét một liệu pháp HCV 
hoặc thuốc kháng retrovirus thay thế, vì chưa xác định được 
tính an toàn của việc tăng nồng độ tenofovir trong môi 
trường này. Nếu cần dùng chung, theo dõi các phản ứng có 
hại liên quan đến TDF.

một. Bảng này không bao gồm tất cả.
b. ↑ = Tăng, ↓ = Giảm

Thuốc ảnh hưởng đến chức năng thận:

Tenofovir được thải trừ chủ yếu qua thận[xem Dược lâm sàng (12.3)]. Dùng chung viên nén 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate với các thuốc được thải trừ qua bài 
tiết tích cực ở ống thận có thể làm tăng nồng độ trong huyết thanh của tenofovir và / hoặc 
thuốc dùng chung. Một số ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, acyclovir, cidofovir, 
ganciclovir, valacyclovir, valganciclovir, aminoglycosid (ví dụ: gentamicin) và NSAID liều cao 
hoặc nhiều[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.6)]. Thuốc làm giảm thận
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chức năng có thể làm tăng nồng độ của tenofovir.

Không dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate với 
HEPSERA (adefovir dipivoxil).

Thuốc ức chế chất vận chuyển cation hữu cơ:

3TC, một thành phần của viên nén dolutegravir, lamivudine, và tenofovir disoproxil 
fumarate, được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu bằng cách bài tiết cation hữu cơ tích cực. 
Cần xem xét khả năng tương tác với các thuốc khác dùng đồng thời, đặc biệt khi đường 
thải trừ chính của chúng là bài tiết tích cực qua thận qua hệ thống vận chuyển cation 
hữu cơ (ví dụ, trimethoprim)[xem Dược lý lâm sàng (12.3)]. Không có dữ liệu nào về 
tương tác với các thuốc khác có cơ chế thanh thải qua thận tương tự như 3TC.
Sorbitol:

Dùng đồng thời các liều đơn lamivudine và sorbitol dẫn đến giảm phụ thuộc vào liều 
sorbitol trong 3TC. Khi có thể, tránh sử dụng các loại thuốc có chứa sorbitol với 3TC[xem 
Dược lý lâm sàng (12.3)].

7.4 Thuốc không có tương tác đáng kể về mặt lâm sàng với Dolutegravir

Trong các thử nghiệm tương tác thuốc, dolutegravir không có ảnh hưởng lâm sàng liên quan đến 
dược động học của các loại thuốc sau: daclatasvir, tenofovir, methadone, midazolam, rilpivirine, 
và thuốc tránh thai có chứa norgestimate và ethinyl estradiol. Sử dụng so sánh chéo với dữ liệu 
dược động học lịch sử cho từng loại thuốc tương tác, dolutegravir dường như không ảnh hưởng 
đến dược động học của các loại thuốc sau: atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, 
fosamprenavir, lopinavir, ritonavir và boceprevir.

Darunavir / ritonavir, lopinavir / ritonavir, rilpivirine, tenofovir, boceprevir, daclatasvir, 
prednisone, rifabutin và omeprazole không có ảnh hưởng đáng kể về mặt lâm sàng đối với 
dược động học của dolutegravir.

số 8SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

8.1 Mang thai

Tóm tắt rủi ro

Dữ liệu sơ bộ từ một nghiên cứu quan sát đã xác định nguy cơ khuyết tật ống thần kinh 
có thể tăng lên khi dùng dolutegravir, một thành phần của dolutegravir, lamivudine, và 
tenofovir disoproxil fumarate dạng viên nén, được sử dụng tại thời điểm thụ thai so với 
phác đồ kháng retrovirus có chứa nondolutegravir. Do các khiếm khuyết liên quan đến 
việc đóng ống thần kinh xảy ra từ khi thụ thai đến 6 tuần đầu của thai kỳ, nên các phôi 
tiếp xúc với dolutegravir từ thời điểm thụ thai đến 6 tuần đầu của thai kỳ có nguy cơ 
tiềm ẩn. Ngoài ra, 2 trong số 4 dị tật bẩm sinh (encephalocele và iniencephaly), đã được 
quan sát thấy khi sử dụng dolutegravir, mặc dù thường được gọi là dị tật ống thần kinh, 
có thể xảy ra sau khi đóng ống thần kinh, khoảng thời gian có thể muộn hơn 6 tuần. thai 
nghén, nhưng trong ba tháng đầu.
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với việc sử dụng dolutegravir và vì ngày thụ thai có thể không được xác định chính xác, nên tránh 
sử dụng dolutegravir vào thời điểm thụ thai cho đến ba tháng đầu của thai kỳ. Không có dị tật 
ống thần kinh nào được báo cáo ở trẻ sinh ra từ những bà mẹ đã bắt đầu dùng dolutegravir sau 
ba tháng đầu của thai kỳ(xem Dữ liệu).

Nếu có kế hoạch mang thai hoặc nếu xác nhận có thai khi đang dùng dolutegravir trong ba tháng đầu, 
nếu có thể, hãy chuyển sang chế độ điều trị thay thế. Tư vấn cho thanh thiếu niên và người lớn có thai 
về nguy cơ có thể xảy ra đối với phôi thai khi tiếp xúc với dolutegravir từ thời điểm thụ thai đến ba 
tháng đầu của thai kỳ.

Không có đủ dữ liệu trên người về việc sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate trong thời kỳ mang thai để đánh giá chắc chắn nguy cơ dị tật bẩm sinh và sẩy thai 
do thuốc. Dữ liệu hiện có từ Cơ quan đăng ký mang thai kháng vi rút (APR) cho thấy không có sự khác 
biệt về tỷ lệ dị tật bẩm sinh tổng thể đối với lamivudine hoặc tenofovir disoproxil fumarate so với tỷ lệ 
cơ bản đối với các dị tật bẩm sinh nặng là 2,7% trong một dân số tham chiếu của Hoa Kỳ thuộc 
Chương trình Dị tật bẩm sinh Metropolitan Atlanta ( MACDP) (xemDữ liệu ). Nguy cơ cơ bản đối với các 
dị tật bẩm sinh lớn và sẩy thai đối với dân số được chỉ định là chưa rõ. Trong dân số Hoa Kỳ, tỷ lệ cơ 
bản ước tính cho các dị tật bẩm sinh lớn và sẩy thai trong các trường hợp mang thai được công nhận 
lâm sàng lần lượt là 2% đến 4% và 15% đến 20%.

Trong các nghiên cứu về sinh sản trên động vật, không có bằng chứng về kết quả phát triển bất 
lợi được quan sát thấy với dolutegravir ở mức phơi nhiễm toàn thân (AUC) ít hơn (thỏ) và khoảng 
27 lần (chuột) khi tiếp xúc ở người với liều khuyến cáo tối đa cho người (MRHD) của dolutegravir(
xem Dữ liệu). Uống lamivudine cho thỏ mang thai trong quá trình hình thành cơ quan dẫn đến 
hiện tượng chết phôi khi phơi nhiễm toàn thân (AUC) tương tự như liều khuyến cáo trên lâm 
sàng; tuy nhiên, không có tác dụng phụ nào được ghi nhận khi dùng lamivudine cho chuột mang 
thai trong quá trình hình thành cơ quan ở nồng độ trong huyết tương (Cmax) gấp 35 lần liều 
khuyến cáo trên lâm sàng(xem Dữ liệu). Không có tác dụng phụ phát triển nào được quan sát 
thấy khi TDF được sử dụng ở liều / lần phơi nhiễm ≥14 (TDF) và 2,7 (tenofovir) lần so với liều 
khuyến cáo hàng ngày của TDF(xem Dữ liệu).

Dữ liệu

Dữ liệu con người

Dolutegravir:Tính đến tháng 5 năm 2018, trong một nghiên cứu giám sát kết quả sinh đẻ đang diễn ra ở 
Botswana, đã có 4 trường hợp dị tật ống thần kinh được báo cáo trong số 426 ca sinh (0,94%) ở những bà 
mẹ tiếp xúc với phác đồ chứa dolutegravir vào thời điểm thụ thai. Trong khi đó, tỷ lệ hiện mắc khuyết tật 
ống thần kinh là 0,12% (14 / 11.300) ở nhóm không nhiễm dolutegravir và 0,09% (61 / 66.057) ở nhóm không 
nhiễm HIV. Bốn trường hợp được báo cáo với dolutegravir bao gồm một trường hợp mỗi encephalocele, thể 
não, myelomeningocele và iniencephaly. Không có trẻ sơ sinh nào được sinh ra bởi một phụ nữ bắt đầu 
dùng dolutegravir trong khi mang thai bị khuyết tật ống thần kinh (n = 2,812).

Dữ liệu được phân tích cho đến nay từ các nguồn khác bao gồm APR, thử nghiệm lâm sàng và dữ liệu sau khi đưa 
ra thị trường không đủ để giải quyết nguy cơ dị tật ống thần kinh với dolutegravir.
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3TC:Dựa trên các báo cáo tiềm năng từ APR về hơn 11.000 tiếp xúc với 3TC trong thời kỳ 
mang thai dẫn đến sinh sống (bao gồm hơn 4.500 tiếp xúc trong ba tháng đầu), không 
có sự khác biệt giữa nguy cơ dị tật bẩm sinh tổng thể đối với 3TC so với tỷ lệ dị tật bẩm 
sinh nền 2,7% trong dân số tham chiếu MACDP của Hoa Kỳ. Tỷ lệ dị tật ở trẻ sinh sống là 
3,1% (KTC 95%: 2,6% đến 3,6%) sau khi tiếp xúc với phác đồ có 3TC trong tam cá nguyệt 
đầu tiên và 2,8% (KTC 95%: 2,5%, 3,3%) sau khi tiếp xúc với 3 tháng cuối thai kỳ sang 
phác đồ có 3TC.

Dược động học của 3TC đã được nghiên cứu ở phụ nữ có thai trong 2 thử nghiệm lâm sàng 
được thực hiện ở Nam Phi. Các thử nghiệm đánh giá dược động học ở 16 phụ nữ tuổi thai 36 
tuần sử dụng 150 mg 3TC x 2 lần / ngày với zidovudin, 10 phụ nữ ở tuổi 38 tuần sử dụng 150 
mg lamivudin x 2 lần / ngày với zidovudin và 10 phụ nữ ở tuổi 38 tuần sử dụng 3TC 300 mg x 
2 lần / ngày mà không dùng loại khác thuốc kháng retrovirus. Những thử nghiệm này không 
được thiết kế hoặc cung cấp để cung cấp thông tin về hiệu quả. Nồng độ 3TC nhìn chung 
tương tự nhau trong các mẫu huyết thanh mẹ, trẻ sơ sinh và dây rốn. Trong một nhóm nhỏ 
các đối tượng, các mẫu nước ối được thu thập sau khi vỡ ối tự nhiên và xác nhận rằng 3TC đi 
qua nhau thai ở người. Dựa trên dữ liệu hạn chế khi sinh, nồng độ (khoảng) nước ối trung 
bình của 3TC là 3,9 (1,2 đến 12.

TDF:Dựa trên các báo cáo tiền cứu về việc phơi nhiễm APR với các chế độ chứa TDF trong thai kỳ 
dẫn đến sinh sống (bao gồm 3.342 trẻ bị phơi nhiễm trong tam cá nguyệt đầu tiên và 1.475 trẻ 
tiếp xúc trong tam cá nguyệt thứ hai / thứ ba), không có sự gia tăng các dị tật bẩm sinh tổng thể 
với TDF so với với tỷ lệ dị tật bẩm sinh cơ bản là 2,7% trong một dân số tham chiếu của MACDP tại 
Hoa Kỳ. Tỷ lệ mắc các dị tật bẩm sinh lớn ở trẻ đẻ sống là 2,3% (KTC 95%: 1,8% đến 2,8%) khi tiếp 
xúc với phác đồ có TDF trong tam cá nguyệt đầu tiên, và 2,1% (KTC 95%: 1,4% đến
3,0%) khi tiếp xúc với phác đồ có TDF trong tam cá nguyệt thứ hai / thứ ba.

Các báo cáo tương lai từ APR về các dị tật bẩm sinh lớn tổng thể ở các thai kỳ tiếp xúc với TDF 
được so sánh với tỷ lệ dị tật bẩm sinh cơ bản của Hoa Kỳ. Các hạn chế về phương pháp luận của 
APR bao gồm việc sử dụng MACDP làm nhóm so sánh bên ngoài. Hạn chế của việc sử dụng bộ so 
sánh bên ngoài bao gồm sự khác biệt về phương pháp luận và dân số, cũng như gây nhiễu do 
bệnh lý có từ trước.

Dữ liệu động vật

Dolutegravir: Dolutegravir được dùng bằng đường uống với liều lượng lên đến 1.000 mg mỗi kg mỗi ngày 
cho chuột mang thai và thỏ mang thai vào các ngày 6 đến 17 và 6 đến 18, và cho chuột vào ngày mang thai 
6 đến ngày cho con bú / sau sinh 20. Không có tác dụng phụ trên sự phát triển của phôi thai (chuột và thỏ) 
hoặc trước / sau khi sinh (chuột cống) đã được quan sát ở liều cao nhất được thử nghiệm. Trong quá trình 
hình thành cơ quan, phơi nhiễm toàn thân (AUC) với dolutegravir ở thỏ ít hơn so với phơi nhiễm ở người ở 
MRHD và ở chuột gần 27 lần so với phơi nhiễm ở người ở MRHD. Trong nghiên cứu về sự phát triển của 
chuột trước / sau khi sinh, sự giảm trọng lượng cơ thể của con cái đang phát triển đã được quan sát thấy 
trong quá trình cho con bú với liều gây độc cho mẹ (khoảng 27 lần mức phơi nhiễm của con người ở MRHD).

3TC: 3TC được dùng bằng đường uống cho chuột mang thai (ở 90, 600 và 4.000 mg mỗi kg mỗi ngày) và
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thỏ (ở 90, 300 và 1.000 mg mỗi kg mỗi ngày và 15, 40 và 90 mg mỗi kg mỗi ngày) trong quá trình hình 
thành cơ quan (vào ngày mang thai từ 7 đến 16 [chuột] và 8 đến 20 [thỏ]). Không có bằng chứng về dị 
tật thai nhi do lamivudine được quan sát thấy ở chuột và thỏ ở liều tạo ra nồng độ trong huyết tương 
(Cmax) cao hơn khoảng 35 lần so với tiếp xúc ở người với liều khuyến cáo hàng ngày. Bằng chứng về 
khả năng chết sớm của phôi thai đã được thấy ở thỏ ở mức phơi nhiễm hệ thống (AUC) tương tự như ở 
người, nhưng không có dấu hiệu về tác dụng này ở chuột ở nồng độ trong huyết tương (Cmax) cao 
hơn 35 lần so với mức phơi nhiễm ở người ở liều khuyến cáo hàng ngày . Các nghiên cứu trên chuột 
mang thai cho thấy 3TC được truyền sang thai nhi qua nhau thai. Trong nghiên cứu về khả năng sinh 
sản / phát triển trước và sau khi sinh ở chuột, 3TC được dùng bằng đường uống với các liều 180, 900 
và 4.000 mg mỗi kg mỗi ngày (từ trước khi giao phối đến ngày 20 sau khi sinh). Trong nghiên cứu, sự 
phát triển của con cái, bao gồm cả khả năng sinh sản và khả năng sinh sản, không bị ảnh hưởng bởi 
việc mẹ dùng 3TC.

TDF:TDF được dùng đường uống cho chuột mang thai (0, 50, 150 hoặc 450 mg / kg / ngày) và thỏ (0, 30, 100, 
hoặc 300 mg / kg / ngày) thông qua quá trình hình thành cơ quan (vào các ngày mang thai từ 7 đến 17 , và 6 
đến 18, tương ứng). Không có tác dụng độc học đáng kể nào được quan sát thấy trong các nghiên cứu độc 
tính trên phôi thai được thực hiện với TDF ở chuột với liều gấp 14 lần liều dùng cho người dựa trên so sánh 
diện tích bề mặt cơ thể và ở thỏ với liều lên đến 19 lần liều người dựa trên so sánh diện tích bề mặt cơ thể . 
Trong một nghiên cứu về sự phát triển trước / sau khi sinh ở chuột, TDF được dùng bằng đường uống khi 
cho con bú với liều lên đến 600 mg / kg / ngày; Không có tác dụng phụ nào được quan sát thấy ở con cái khi 
phơi nhiễm tenofovir cao hơn khoảng 2,7 lần so với phơi nhiễm ở người ở liều TDF khuyến cáo hàng ngày.

8.2 Cho con bú

Tóm tắt rủi ro

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo các bà mẹ nhiễm HIV-1 
không nên cho con bú sữa mẹ để tránh nguy cơ lây nhiễm HIV-1 sau sinh.

Người ta không biết liệu dolutegravir có trong sữa mẹ, ảnh hưởng đến sản xuất sữa mẹ hoặc có 
ảnh hưởng đến trẻ bú mẹ hay không. Khi dùng cho chuột đang cho con bú, dolutegravir có trong 
sữa(xem Dữ liệu). 3TC và TDF đã được chứng minh là có trong sữa mẹ. Người ta không biết liệu 
3TC hoặc TDF có ảnh hưởng đến sản xuất sữa hoặc có ảnh hưởng đến trẻ bú mẹ hay không.

Do khả năng (1) lây truyền HIV-1 (ở trẻ âm tính với HIV), (2) phát triển khả năng kháng vi rút 
(ở trẻ dương tính với HIV), và (3) phản ứng có hại ở trẻ bú mẹ tương tự như ở người lớn , 
hướng dẫn các bà mẹ không cho con bú nếu họ đang dùng thuốc viên dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

Dữ liệu

Dữ liệu con người
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TDF:Trong một nghiên cứu trên 50 phụ nữ cho con bú theo chế độ có tenofovir từ 1 đến 24 tuần sau 
sinh (trung bình là 13 tuần), sau 7 ngày điều trị, tenofovir không thể phát hiện được trong huyết tương 
của hầu hết trẻ sơ sinh. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Dữ liệu động vật

Dolutegravir:Dolutegravir là thành phần chính liên quan đến thuốc được bài tiết vào sữa của chuột 
đang cho con bú sau khi uống một liều duy nhất 50 mg / kg vào ngày thứ 10 cho con bú, với nồng độ 
trong sữa lên đến xấp xỉ 1,3 lần so với nồng độ trong huyết tương của chuột mẹ quan sát được 8 giờ 
sau khi uống.

8.3 Phụ nữ và Nam giới về Tiềm năng Sinh sản

Thử thai

Thực hiện xét nghiệm mang thai ở thanh thiếu niên và người lớn trong độ tuổi sinh đẻ trước khi bắt đầu sử dụng 
viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

Sự ngừa thai

Thanh thiếu niên và người lớn có khả năng sinh đẻ nên tránh sử dụng viên nén dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate vào thời điểm thụ thai trong ba tháng đầu của thai 
kỳ vì nguy cơ có thể bị dị tật ống thần kinh[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.1)].

Tư vấn cho thanh thiếu niên và người lớn trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng thuốc viên dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate để luôn sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả.

8.4 Sử dụng cho Trẻ em

Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên nén là công thức liều cố định 
không thể điều chỉnh cho bệnh nhân cân nặng dưới 40 kg.

8.5 Sử dụng cho người già

Các thử nghiệm lâm sàng đối với các thành phần riêng lẻ của viên nén dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate không bao gồm đủ số lượng đối tượng từ 65 
tuổi trở lên để xác định xem họ có phản ứng khác với đối tượng trẻ hơn hay không. Nói 
chung, nên thận trọng khi sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate ở bệnh nhân cao tuổi phản ánh tần suất giảm chức năng gan, thận hoặc tim và 
bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác.[xem Dược lý lâm sàng (12.3)].

8.6 Suy thận

Viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate không được khuyến cáo cho bệnh 
nhân có độ thanh thải creatinin dưới 50 mL mỗi phút hoặc bệnh nhân bị thận giai đoạn cuối
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bệnh (ESRD) cần chạy thận nhân tạo vì viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate là sự kết hợp liều cố định và không thể điều chỉnh liều lượng của các 
thành phần riêng lẻ. Nếu cần giảm liều 3TC hoặc TDF, hai thành phần dolutegravir, 
lamivudine và viên nén tenofovir disoproxil fumarate, được yêu cầu cho những bệnh nhân 
có độ thanh thải creatinin dưới 50 mL mỗi phút, thì nên sử dụng các thành phần riêng lẻ. 
[xem Liều lượng và Cách dùng (2.4) và Dược lý lâm sàng (12.3)].

8.7 Suy gan

Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy gan nhẹ đến trung bình (Điểm Child-Pugh 
A hoặc B). Ảnh hưởng của suy gan nặng (Điểm Child-Pugh C) trên dược động học của 
dolutegravir, một thành phần của viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate, chưa được nghiên cứu. Do đó, viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate không được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân suy gan 
nặng[xem Dược lý lâm sàng (12.3)].

10 LIỀU LƯỢNG

Không có phương pháp điều trị cụ thể nào được biết cho quá liều với viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate. Nếu xảy ra quá liều, bệnh nhân cần được theo dõi và áp dụng các biện pháp 
điều trị hỗ trợ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Dolutegravir

Vì dolutegravir liên kết nhiều với protein huyết tương nên không chắc nó sẽ bị loại bỏ đáng kể 
bằng thẩm phân.

3TC

Vì một lượng không đáng kể 3TC đã được loại bỏ qua thẩm tách máu (4 giờ), thẩm phân phúc 
mạc liên tục và thẩm phân phúc mạc tự động, nên không biết liệu thẩm phân máu liên tục có 
mang lại lợi ích lâm sàng trong trường hợp quá liều 3TC hay không.

TDF

Tenofovir được loại bỏ hiệu quả bằng thẩm tách máu với hệ số chiết xuất xấp xỉ 54%. 
Sau một liều TDF 300 mg duy nhất, một đợt thẩm tách máu kéo dài 4 giờ đã loại bỏ 
khoảng 10% liều tenofovir đã dùng.

11 MÔ TẢ

DOLUTEGRAVIR, dưới dạng muối natri của dolutegravir là một loại thuốc HIV INSTI. Tên hóa học của 
dolutegravir natri là natri (4R, 12aS) -9 - {[(2,4-difluorophenyl) metyl] cacbamoyl} -4- metyl-6,8- 
dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido [1 ', 2': 4,5] pyrazino [2,1-b] [1,3] oxazin-
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7-đá phiến. Công thức thực nghiệm là C20H18F2N3NaO5và khối lượng phân tử là 441,36 g mỗi mol. 
Nó có công thức cấu tạo sau:

Dolutegravir natri là chất bột màu trắng đến vàng nhạt và ít hòa tan trong nước.

LAMIVUDINE (còn được gọi là 3TC) là tên thương hiệu của lamivudine, một chất tương tự nucleoside 
tổng hợp với
hoạt động chống lại HIV-1 và HBV. Tên hóa học của lamivudine là (2R, cis) -4-amino-1- (2- 
hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl) - (1H) -pyrimidin-2-one. Lamivudine là đồng phân đối quang 
(-) của một chất tương tự dideoxy của cytidine. Lamivudine còn được gọi là (-) 2 ′, 3′-dideoxy, 
3′thiacytidine. Nó có công thức phân tử là Csố 8H11N3O3S và khối lượng phân tử là 229,3 g / mol. 
Nó có công thức cấu tạo sau:

Lamivudine là chất rắn kết tinh từ trắng đến trắng nhạt với độ hòa tan khoảng 70 mg mỗi mL trong 
nước ở 20 ° C.Tenofovir disoproxil fumarate (tenofovir DF, tiền chất của tenofovir) là muối axit fumaric 
của bis-isopropoxy carbonyl oxymethyl ester dẫn xuất của tenofovir. Tenofovir DF được chuyển đổi 
thành tenofovir, một chất tương tự nucleoside phosphonate (nucleotide) mạch hở của adenosine 5'-
monophosphate.
Tenofovir thể hiện hoạt tính chống lại men sao chép ngược HIV-1. Tên hóa học của tenofovir DF 
là 9 - [(R) -2 - [[bis [[(isopropoxycarbonyl) oxy] metoxy] phosphinyl] metoxy] propyl] adenin 
fumarate (1: 1). Nó có công thức phân tử là C19H30N5O10MÁY TÍNH4H4O4và trọng lượng phân tử 
là 635,52. Nó có công thức cấu tạo sau:
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Tenofovir DF là chất bột kết tinh từ trắng đến trắng nhạt với độ hòa tan 13,4 mg / mL trong 
nước cất ở 25 ° C. Nó có hệ số phân vùng octanol / đệm phosphat (pH 6,5) (log p) là 1,25 ở 25 ° 
C.

Mỗi viên nén bao phim chứa 50 mg dolutegravir (tương đương 52,6 mg dolutegravir 
natri), 300 mg lamivudine và 245 mg tenofovir disoproxil
tenofovir disoproxil fumarate), và các thành phần không hoạt động sau:
cellulose vi tinh thể, oxit sắt màu vàng, magie stearat, mannitol, povidon, tinh bột biến 
tính, natri tinh bột glycolat, và natri stearyl fumarate. Các viên thuốc được bao phủ bởi 
hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide và triacetin.

(tương đương với 300 mg 
Croscarmellose natri,

12 DƯỢC LÂM SÀNG

12.1 Cơ chế hoạt động

Dolutegravir, 3TC và TDF là các chất kháng vi-rút HIV-1[xem Vi sinh vật (12.4)].

12.2 Dược lực học

Ảnh hưởng đến điện tâm đồ: Một thử nghiệm QT kỹ lưỡng đã được tiến hành đối với 
dolutegravir. Tác dụng của 3TC và TDF dưới dạng các thực thể đơn lẻ hoặc dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate viên nén liều cố định đều chưa được đánh giá.

Trong một thử nghiệm chéo ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược, 42 đối tượng khỏe mạnh được 
uống một liều duy nhất giả dược, hỗn dịch dolutegravir 250 mg (phơi nhiễm khoảng 3 lần liều 50 mg 
một lần mỗi ngày ở trạng thái ổn định), và moxifloxacin 400 mg (đối chứng tích cực) theo trình tự ngẫu 
nhiên. Sau khi điều chỉnh đường cơ sở và giả dược, sự thay đổi QTc trung bình tối đa dựa trên phương 
pháp hiệu chỉnh Fridericia (QTcF) đối với dolutegravir là 2,4 msec (KTC 1 bên 95%: 4,9 msec). 
Dolutegravir không kéo dài khoảng QTc trong 24 giờ sau khi dùng thuốc.

Ảnh hưởng đến chức năng thận: Hiệu quả của dolutegravir trên chức năng thận được đánh giá trong một 
thử nghiệm nhãn mở, ngẫu nhiên, 3 nhánh, song song, có đối chứng với giả dược ở những đối tượng khỏe 
mạnh (n = 37), những người đã dùng dolutegravir 50 mg một lần mỗi ngày (n = 12), dolutegravir 50 mg hai 
lần mỗi ngày (n = 13) hoặc giả dược một lần mỗi ngày (n = 12) trong 14 ngày. Giảm độ thanh thải creatinin, 
được xác định bằng cách lấy nước tiểu 24 giờ, được quan sát thấy với cả hai liều dolutegravir sau 14 ngày 
điều trị ở những đối tượng nhận được 50 mg x 1 lần / ngày (giảm 9%) và 50 mg x 2 lần / ngày (giảm 13%) . 
Cả liều dolutegravir đều không có ảnh hưởng đáng kể đến mức lọc cầu thận thực tế (được xác định bằng độ 
thanh thải của thuốc thăm dò, iohexol) hoặc lưu lượng hiệu quả của huyết tương thận (được xác định bằng 
độ thanh thải của thuốc thăm dò, para-amino hippurat) so với giả dược.

12.3 Dược động học
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Dược động học ở người lớn

Viên nén Dolutegravir, Lamivudine và Tenofovir Disoproxil Fumarate

Mức độ phơi nhiễm toàn thân trung bình của dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate từ các viên kết hợp (50 mg / 300 mg / 300 mg) tương đương với từ viên 
TIVICAY của ViiV USA (chứa dolutegravir 50 mg), viên EPIVIR của ViiV USA (chứa lamivudine 
300 mg), và viên VIREAD của Gilead Sciences, Inc. Hoa Kỳ (chứa tenofovir disoproxil fumarate 
300 mg), tương ứng, khi dùng liều duy nhất cho đối tượng khỏe mạnh trong điều kiện nhịn 
ăn và ăn uống.

Dolutegravir: Sau khi uống dolutegravir, nồng độ đỉnh trong huyết tương được quan sát thấy 
sau khi uống từ 2 đến 3 giờ. Với liều dùng một lần mỗi ngày, trạng thái ổn định dược động học 
đạt được trong vòng khoảng 5 ngày với tỷ lệ tích lũy trung bình cho AUC, Ctối đa, và C24h

dao động từ 1,2 đến 1,5. Dolutegravir là chất nền P-glycoprotein trong ống nghiệm. Sinh khả 
dụng tuyệt đối của dolutegravir chưa được thiết lập. Dolutegravir liên kết cao (lớn hơn hoặc 
bằng 98,9%) với protein huyết tương người dựa trên dữ liệu in vivo và liên kết không phụ 
thuộc vào nồng độ huyết tương của dolutegravir. Thể tích phân bố biểu kiến   (Vd / F) sau khi 
dùng 50 mg x 1 lần / ngày được ước tính là 17,4 L dựa trên phân tích dược động học dân số.

Dolutegravir được chuyển hóa chủ yếu qua UGT1A1 với một số đóng góp từ CYP3A. Sau một liều uống 
duy nhất của [14C] dolutegravir, 53% tổng liều uống được đào thải dưới dạng không đổi qua phân. Ba 
mươi mốt phần trăm tổng liều uống được bài tiết qua nước tiểu, được đại diện bởi một ete glucuronid 
của dolutegravir (18,9% tổng liều), một chất chuyển hóa được hình thành bằng cách oxy hóa ở cacbon 
benzylic (3,0% tổng liều), và thủy phân của nó Sản phẩm N-dealkylation (3,6% tổng liều). Sự thải trừ 
qua thận của thuốc không thay đổi dưới 1% liều dùng. Dolutegravir có thời gian bán thải cuối khoảng 
14 giờ và độ thanh thải biểu kiến   (CL / F) là 1,0 L mỗi giờ dựa trên các phân tích dược động học trên 
quần thể.

Các đặc tính dược động học của dolutegravir đã được đánh giá ở đối tượng người lớn khỏe mạnh và đối 
tượng người lớn nhiễm HIV-1. Phơi nhiễm với dolutegravir nói chung là tương tự nhau giữa các đối tượng 
khỏe mạnh và đối tượng nhiễm HIV-1.

Bảng 7. Ước tính thông số dược động học ổn định ở trạng thái ổn định của Dolutegravir ở người lớn bị 
nhiễm HIV-1-

Tham số 50 mg Một lần Trung bình Hình học Hàng ngày (% CV)
AUC(0-24)(mcg • h / mL) 53,6 (27)

Ctối đa(mcg / mL) 3,67 (20)
Cmin(mcg / mL) 1,11 (46)

Dịch não tủy (CSF):Ở 12 đối tượng chưa từng điều trị bằng dolutegravir 50 mg mỗi ngày cộng với 
abacavir / lamivudine, nồng độ dolutegravir trung bình trong dịch não tủy là 13,2 ng trên mỗi mL 
(khoảng: 3,74 ng trên mL đến 18,3 ng trên mL) 2 đến 6 giờ sau khi điều trị. . Sự liên quan về mặt lâm 
sàng của phát hiện này chưa được thiết lập.
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Đa hình trong Enzyme chuyển hóa thuốc: Trong một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối 
tượng khỏe mạnh, đối tượng có kiểu gen UGT1A1 (n = 7) chuyển hóa dolutegravir kém có độ 
thanh thải dolutegravir thấp hơn 32% và AUC cao hơn 46% so với đối tượng có kiểu gen liên quan 
đến chuyển hóa bình thường qua UGT1A1 (n = 41).

3TC: Sau khi uống, 3TC được hấp thu nhanh chóng và phân bố rộng rãi. Sau khi uống nhiều liều 3TC 
300 mg x 1 lần / ngày trong 7 ngày cho 60 đối tượng khỏe mạnh, trạng thái C ổn địnhtối đa(Ctối đa, ss) là 
2,04 ± 0,54 mcg mỗi mL (trung bình ± SD) và AUC ở trạng thái ổn định trong 24 giờ (AUC24, ss) là 8,87 ± 
1,83 mcg • giờ trên mL. Liên kết với protein huyết tương thấp. Khoảng 70% liều tiêm tĩnh mạch 3TC 
được phục hồi dưới dạng thuốc không thay đổi trong nước tiểu. Chuyển hóa 3TC là một con đường 
thải trừ nhỏ. Ở người, chất chuyển hóa duy nhất được biết đến là chất chuyển hóa trans sulfoxide 
(khoảng 5% liều uống sau 12 giờ). Trong hầu hết các thử nghiệm đơn liều ở đối tượng nhiễm HIV-1, 
đối tượng nhiễm HBV hoặc đối tượng khỏe mạnh được lấy mẫu huyết thanh trong 24 giờ sau khi dùng 
thuốc, thời gian bán thải trung bình quan sát được (t½) dao động từ 5 đến 7 giờ. Ở đối tượng nhiễm 
HIV-1, tổng độ thanh thải là 398,5 ± 69,1 mL mỗi phút (trung bình ± SD).

TDF: Các đặc tính dược động học của TDF được tóm tắt trong Bảng 8. Sau khi uống TDF, 
nồng độ tối đa trong huyết thanh của tenofovir đạt được trong 1,0 ± 0,4 giờ. Ít hơn 0,7% 
tenofovir liên kết với protein huyết tương người trong ống nghiệm và sự gắn kết này không 
phụ thuộc vào nồng độ trong phạm vi từ 0,01 đến 25 -g / mL. Khoảng 70 đến 80% liều 
tenofovir tiêm tĩnh mạch được thu hồi dưới dạng thuốc không thay đổi trong nước tiểu. 
Tenofovir được thải trừ bằng sự kết hợp giữa lọc cầu thận và bài tiết tích cực ở ống thận. Sau 
khi uống một liều TDF duy nhất, thời gian bán thải cuối cùng của tenofovir là khoảng 17 giờ.

Bảng 8. Các thông số dược động học liều đơn của Tenofovir ở người lớnmột

Tenofovir
Sinh khả dụng qua đường uống khi đóib(%) 25 (NC đến 45.0)

Chu kỳ bán hủy loại bỏ thiết bị đầu cuối Plasmab(giờ) 17 (12,0 đến 25,7)
Ctối đa c(mcg / mL) 0,30 ± 0,09

AUCc(mcg · giờ / mL) 2,29 ± 0,69
CL / Fc(mL / phút) 1043 ± 115
CLthận c(mL / phút) 243 ± 33

một. NC = Không được tính toán

b. Trung vị (phạm vi)
c. Trung bình (± SD)

Ảnh hưởng của thức ăn đối với sự hấp thụ qua đường miệng của Dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate:Ảnh hưởng của thực phẩm đối với viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate chưa được đánh giá. Dựa trên các so sánh thử nghiệm chéo, dược động học 
của dolutegravir, lamivudine và tenofovir được dự đoán là không bị ảnh hưởng đáng kể bởi thức ăn, do đó 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate viên nén có thể được dùng cùng hoặc không có 
thức ăn.
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Quần thể cụ thể

Suy gan
Dolutegravir : Dolutegravir được chuyển hóa và thải trừ chủ yếu qua gan. Trong một thử 
nghiệm so sánh 8 đối tượng bị suy gan trung bình (Điểm Child-Pugh B) với 8 đối chứng 
khỏe mạnh phù hợp, phơi nhiễm dolutegravir từ một liều duy nhất 50 mg là tương tự 
giữa 2 nhóm. Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy gan nhẹ đến trung bình 
(Điểm Child-Pugh A hoặc B). Ảnh hưởng của suy gan nặng (Điểm Child-Pugh C) trên 
dược động học của dolutegravir chưa được nghiên cứu. Do đó, dolutegravir không được 
khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân suy gan nặng.

3TC : Các đặc tính dược động học của 3TC đã được xác định ở người lớn bị suy chức 
năng gan. Các thông số dược động học không bị thay đổi do chức năng gan suy giảm. 
Tính an toàn và hiệu quả của 3TC chưa được xác định khi có bệnh gan mất bù.

TDF : Dược động học của tenofovir sau khi dùng một liều duy nhất 300 mg tenofovir 
disoproxil fumarate đã được nghiên cứu ở những đối tượng không nhiễm HIV bị suy gan 
từ trung bình đến nặng. Không có sự thay đổi đáng kể nào về dược động học của 
tenofovir ở người suy gan so với người không bị suy gan. Không cần thay đổi liều lượng 
tenofovir disoproxil fumarate ở bệnh nhân suy gan.

Suy thận:Vì dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên nén là một công thức 
liều cố định và không thể điều chỉnh liều, dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate 
dạng viên không được khuyến cáo ở bệnh nhân có độ thanh thải creatinine dưới 50 mL mỗi phút hoặc 
bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. bệnh (ESRD) cần chạy thận nhân tạo[xem Liều lượng và Cách dùng 
(2.4)].

Giới tính:Không có sự khác biệt giới tính đáng kể hoặc có liên quan về mặt lâm sàng về 
dược động học của các thành phần riêng lẻ (dolutegravir, lamivudine hoặc tenofovir 
disoproxil fumarate) dựa trên thông tin có sẵn đã được phân tích cho từng thành phần 
riêng lẻ.

Cuộc đua:Dolutegravir và 3TC : Không có sự khác biệt chủng tộc đáng kể hoặc có liên quan về 
mặt lâm sàng về dược động học của dolutegravir hoặc 3TC dựa trên thông tin có sẵn đã được 
phân tích cho từng thành phần riêng lẻ.

TDF : Không có đủ số lượng từ các nhóm chủng tộc và dân tộc khác với người Da trắng để xác 
định đầy đủ sự khác biệt tiềm năng về dược động học giữa các quần thể này.

Bệnh nhân lão khoa:Dolutegravir : Các phân tích dân số sử dụng dữ liệu dược động học tổng hợp từ các thử 
nghiệm dành cho người lớn chỉ ra tuổi không có ảnh hưởng lâm sàng liên quan đến dược động học của 
dolutegravir.
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3TC và TDF : Dược động học của 3TC hoặc TDF chưa được nghiên cứu ở những đối tượng 
trên 65 tuổi.

Bệnh nhân nhi:Không nên dùng viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate cho bệnh nhi nặng dưới 40 kg (88 lbs).

Dolutegravir và 3TC : Dược động học của việc kết hợp dolutegravir và 3TC ở các đối 
tượng trẻ em chưa được xác định.

TDF : Dược động học ở trạng thái ổn định của tenofovir được đánh giá ở 8 đối tượng trẻ em bị nhiễm HIV-1 
(12 đến dưới 18 tuổi). Trung bình ± SD Ctối đavà AUCtautương ứng là 0,38 ± 0,13 mcg / mL và 3,39 ± 1,22 mcg • 
giờ / mL. Mức độ phơi nhiễm tenofovir đạt được ở những đối tượng trẻ em này nhận liều TDF 300 mg 
đường uống hàng ngày tương tự như mức độ phơi nhiễm đạt được ở người lớn dùng liều TDF 300 mg ngày 
một lần.

Nghiên cứu Tương tác Thuốc:

Các thử nghiệm tương tác thuốc được mô tả đã được tiến hành với dolutegravir, 3TC và / hoặc TDF dưới 
dạng các thực thể đơn lẻ; không có thử nghiệm tương tác thuốc nào được thực hiện khi sử dụng viên nén 
liều cố định dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Không có tương tác thuốc đáng kể 
nào về mặt lâm sàng giữa dolutegravir và 3TC.

Dolutegravir

Các khuyến nghị về liều lượng hoặc phác đồ do kết quả của các tương tác thuốc-thuốc có thể có ý 
nghĩa khác với dolutegravir được cung cấp trong Bảng 5[xem Tương tác thuốc (7.3)).

Ảnh hưởng của dolutegravir đối với việc tiếp xúc với thuốc dùng chung được tóm tắt trong Bảng 9 và 
ảnh hưởng của thuốc dùng chung đối với việc phơi nhiễm dolutegravir được tóm tắt trong Bảng 10.
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Bảng 9. Tóm tắt tác dụng của Dolutegravir trên dược động học của thuốc dùng chung S
Tỷ lệ trung bình hình học (90% CI) của Dược động học

Các thông số của Thuốc phối hợp có / không có
Dolutegravir

Không có hiệu ứng = 1,00(Các) thuốc được phối hợp

và Liều lượng

Liều
Dolutegravir N Ctối đa AUC C-hoặc C24

Daclatasvir
60 mg một lần mỗi ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

12 1,03
(0,84 đến 1,25)

0,98
(0,83 đến 1,15)

1,06
(0,88 đến 1,29)

Elbasvir
50 mg một lần mỗi ngày

50 mg
liều duy nhất

12 0,97
(0,89, 1,05)

0,98
(0,93, 1,04)

0,98
(0,93, 1,03)

Ethinyl estradiol
0,035 mg

50 mg
hai lần mỗi ngày

15 0,99
(0,91 đến 1,08)

1,03
(0,96 đến 1,11)

1,02
(0,93 đến 1,11)

Grazoprevir
200 mg một lần mỗi ngày

50 mg
liều duy nhất

12 0,64
(0,44, 0,93)

0,81
(0,67, 0,97)

0,86
(0,79, 0,93)

Metformin
500 mg x 2 lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

15một 1,66
(1,53 đến 1,81)

1,79
(1,65 đến 1,93)

_

Metformin
500 mg x 2 lần / ngày

50 mg
hai lần mỗi ngày

15một 2,11
(1,91 đến 2,33)

2,45
(2,25 đến 2,66)

_

Methadone

16 đến 150 mg

50 mg
hai lần mỗi ngày

11 1,00
(0, 94 đến 1,06)

0,98
(0,91 đến 1,06)

0,99
(0,91 đến 1,07)

Midazolam
3 mg

25 mg
một lần mỗi ngày

10 _ 0,95
(0,79 đến 1,15)

_

Norelgestromin
0,25 mg

50 mg
hai lần mỗi ngày

15 0,89
(0,82 đến 0,97)

0,98
(0,91 đến 1,04)

0,93
(0,85 đến 1,03)

Rilpivirine
25 mg x 1 lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

16 1.10
(0,99 đến 1,22)

1,06
(0,98 đến 1,16)

1,21
(1,07 đến 1,38)

Sofosbuvir
400 mg mỗi ngày một lần Chất 

chuyển hóa (GS-331007)

50 mg
một lần mỗi ngày

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)

Tenofovir disoproxil fumarate
300 mg một lần mỗi ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

15 1,09
(0,97 đến 1,23)

1.12
(1,01 đến 1,24)

1.19
(1,04 đến 1,35)

Velpatasvir
100 mg một lần mỗi ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

24 0,94
(0,86, 1,02)

0,91
(0,84, 0,98)

0,88
(0,82, 0,94)

mộtSố lượng môn học đại diện cho số lượng môn học tối đa đã được đánh giá.

Bảng 10. Tóm tắt ảnh hưởng của thuốc dùng chung đối với dược động học của 
Dolutegravir

Tỷ lệ trung bình hình học (90% CI) của các thông số dược 
động học của Dolutegravir có / không có phối hợp

Ma túy
Không có hiệu ứng = 1,00(Các) Thuốc được phối hợp và

Liều lượng

Liều
Dolutegravir N Ctối đa AUC Cτhoặc C24

Atazanavir
400 mg một lần mỗi ngày

30 mg
một lần mỗi ngày

12 1,50
(1,40 đến 1,59)

1,91
(1,80 đến 2,03)

2,80
(2,52 đến 3,11)
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Atazanavir / ritonavir
300 mg / 100 mg x 1 lần / ngày

30 mg
một lần mỗi ngày

12 1,34
(1,25 đến 1,42)

1,62
(1,50 đến 1,74)

2,21
(1,97 đến 2,47)

Darunavir / ritonavir
600 mg / 100 mg x 2 lần / ngày

30 mg
một lần mỗi ngày

15 0,89
(0,83 đến 0,97)

0,78
(0,72 đến 0,85)

0,62
(0,56 đến 0,69)

Efavirenz
600 mg một lần mỗi ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

12 0,61
(0,51 đến 0,73)

0,43
(0,35 đến 0,54)

0,25
(0,18 đến 0,34)

Elbasvir / grazoprevir
50/200 mg x 1 lần / ngày

50 mg
liều duy nhất

12 1,22
(1,05, 1,40)

1.16
(1,00, 1,34)

1,14
(0,95, 1,36)

Etravirine
200 mg x 2 lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

16 0,48
(0,43 đến 0,54)

0,29
(0,26 đến 0,34)

0,12
(0,09 đến 0,16)

Etravirine +
darunavir / ritonavir
200 mg + 600 mg / 100 mg x 2 
lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

9 0,88
(0,78 đến 1,00)

0,75
(0,69 đến 0,81)

0,63
(0,52 đến 0,76)

Etravirine + lopinavir / ritonavir 
200 mg + 400 mg / 100 mg x 2 
lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

số 8 1,07
(1,02 đến 1,13)

1.11
(1,02 đến 1,20)

1,28
(1,13 đến 1,45)

Fosamprenavir / ritonavir 700 
mg / 100 mg x 2 lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

12 0,76
(0,63 đến 0,92)

0,65
(0,54 đến 0,78)

0,51
(0,41 đến 0,63)

Lopinavir / ritonavir
400 mg / 100 mg x 2 lần / ngày

30 mg
một lần mỗi ngày

15 1,00
(0,94 đến 1,07)

0,97
(0,91 đến 1,04)

0,94
(0,85 đến 1,05)

Rilpivirine
25 mg x 1 lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

16 1.13
(1,06 đến 1,21)

1.12
(1,05 đến 1,19)

1,22
(1,15 đến 1,30)

Tenofovir
300 mg một lần mỗi ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

15 0,97
(0,87 đến 1,08)

1,01
(0,91 đến l,11)

0,92
(0,82 đến 1,04)

Tipranavir / ritonavir
500 mg / 200 mg x 2 lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

14 0,54
(0,50 đến 0,57)

0,41
(0,38 đến 0,44)

0,24
(0,21 đến 0,27)

Thuốc kháng acid (Maalox®) 
quản trị đồng thời

50 mg
liều duy nhất

16 0,28
(0,23 đến 0,33)

0,26
(0,22 đến 0,32)

0,26
(0,21 đến 0,31)

Thuốc kháng acid (Maalox®

) 2 giờ sau dolutegravir
50 mg

liều duy nhất

16 0,82
(0,69 đến 0,98)

0,74
(0,62 đến 0,90)

0,70
(0,58 đến 0,85)

Canxi cacbonat 1.200 mg 
quản lý đồng thời (nhịn ăn)

50 mg
liều duy nhất

12 0,63
(0,50 đến 0,81)

0,61
(0,47 đến 0,80)

0,61
(0,47 đến 0,80)

Canxi cacbonat 1.200 mg 
quản lý đồng thời (cho ăn)

50 mg
liều duy nhất

11 1,07
(0,83 đến 1,38)

1,09
(0,84 đến 1,43)

1,08
(0,81 đến 1,42)

Canxi cacbonat 1.200 mg 2 
giờ sau dolutegravir

50 mg
liều duy nhất

11 1,00
(0,78 đến 1,29)

0,94
(0,72 đến 1,23)

0,90
(0,68 đến 1,19)

Carbamazepine
300 mg x 2 lần / ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

16c 0,67
(0,61 đến 0,73)

0,51
(0,48 đến 0,55)

0,27
(0,24 đến 0,31)

Daclatasvir
60 mg một lần mỗi ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

12 1,29
(1,07 đến 1,57)

1,33
(1,11 đến 1,59)

1,45
(1,25 đến 1,68)

Ferrous fumarate 324 mg 
quản lý đồng thời (nhịn ăn)

50mg
liều duy nhất

11 0,43
(0,35 đến 0,52)

0,46
(0,38 đến 0,56)

0,44
(0,36 đến 0,54)
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Ferrous fumarate 324 mg 
quản lý đồng thời (cho ăn)

50 mg
liều duy nhất

11 1,03
(0,84 đến 1,26)

0,98
(0,81 đến 1,20)

1,00
(0,81 đến 1,23)

Ferrous fumarate 324 mg 2 
giờ sau dolutegravir

50 mg
liều duy nhất

10 0,99
(0,81 đến 1,21)

0,95
(0,77 đến 1,15)

0,92
(0,74 đến 1,13)

Sử dụng đồng thời 
Multivitamin (One-A-Day)

50 mg
liều duy nhất

16 0,65
(0,54 đến 0,77)

0,67
(0,55 đến 0,81)

0,68
(0,56 đến 0,82)

Omeprazole
40 mg x 1 lần / ngày

50 mg
liều duy nhất

12 0,92
(0,75 đến 1,11)

0,97
(0,78 đến 1,20)

0,95
(0,75 đến 1,21)

Prednisone
60 mg một lần mỗi ngày với côn

50 mg
một lần mỗi ngày

12 1,06
(0,99 đến 1,14)

1.11
(1,03 đến 1,20)

1.17
(1,06 đến 1,28)

Rifampinmột

600 mg một lần mỗi ngày

50 mg
hai lần mỗi ngày

11 0,57
(0,49 đến 0,65)

0,46
(0,38 đến 0,55)

0,28
(0,23 đến 0,34)

Rifampinb

600 mg một lần mỗi ngày

50 mg
hai lần mỗi ngày

11 1.18
(1,03 đến 1,37)

1,33
(1,15 đến 1,53)

1,22
(1,01 đến 1,48)

Rifabutin
300 mg một lần mỗi ngày

50 mg
một lần mỗi ngày

9 1.16
(0,98 đến 1,37)

0,95
(0,82 đến 1,10)

0,70
(0,57 đến 0,87)

mộtSo sánh là rifampin dùng dolutegravir 50 mg x 2 lần / ngày so với dolutegravir 50 mg x 2 lần / ngày.
bSo sánh là rifampin dùng dolutegravir 50 mg x 2 lần / ngày so với dolutegravir 50 mg x 1 lần / ngày.
cSố lượng môn học đại diện cho số lượng môn học tối đa đã được đánh giá.

3TC

Ảnh hưởng của 3TC đối với dược động học của các tác nhân khác:Dựa trên kết quả nghiên cứu 
trong ống nghiệm, 3TC khi tiếp xúc với thuốc điều trị được cho là không ảnh hưởng đến dược 
động học của thuốc là chất nền của các chất vận chuyển sau: polypeptide vận chuyển anion hữu 
cơ 1B1 / 3 (OATP1B1 / 3), protein kháng ung thư vú (BCRP), P-glycoprotein (P-gp), protein đùn đa 
độc tố và độc tố 1 (MATE1), MATE2-K, chất vận chuyển cation hữu cơ 1 (OCT1), OCT2 hoặc OCT3.

Ảnh hưởng của các tác nhân khác lên dược động học của 3TC:3TC là chất nền của MATE1, MATE2- K và OCT2 
trong ống nghiệm. Trimethoprim (một chất ức chế các chất vận chuyển thuốc này) đã được chứng minh là 
làm tăng nồng độ 3TC trong huyết tương. Tương tác này không được coi là có ý nghĩa lâm sàng vì không 
cần điều chỉnh liều 3TC.

3TC là chất nền của P-gp và BCRP; tuy nhiên, xét về sinh khả dụng tuyệt đối (87%), không chắc rằng 
những chất vận chuyển này đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thu 3TC. Do đó, việc dùng 
chung các thuốc ức chế các chất vận chuyển dòng chảy này không có khả năng ảnh hưởng đến việc 
phân bố và thải trừ 3TC.

Interferon Alfa:Không có tương tác dược động học đáng kể giữa 3TC và interferon alfa trong một thử 
nghiệm trên 19 đối tượng nam giới khỏe mạnh[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.7)].

Ribavirin: Dữ liệu in vitro cho thấy ribavirin làm giảm sự phosphoryl hóa của 3TC, stavudine và 
zidovudine. Tuy nhiên, không có dược động học (ví dụ, nồng độ trong huyết tương hoặc nồng độ chất 
chuyển hóa có hoạt tính đã được khử ba lần trong tế bào) hoặc dược lực học (ví dụ, mất HIV-
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Tương tác 1 / ức chế virus HCV) được quan sát thấy khi ribavirin và 3TC (n = 18), stavudine (n = 10), 
hoặc zidovudine (n = 6) được dùng đồng thời như một phần của phác đồ đa thuốc đối với đồng HIV-1 / 
HCV -các đối tượng bị nhiễm bệnh[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.7)].

Sorbitol (Tá dược):Các giải pháp 3TC và sorbitol được dùng chung cho 16 đối tượng người lớn 
khỏe mạnh trong một thử nghiệm chéo nhãn mở, trình tự ngẫu nhiên, 4 giai đoạn,. Mỗi đối 
tượng nhận được một liều 300 mg dung dịch uống 3TC đơn lẻ hoặc dùng chung với một liều duy 
nhất 3,2 gam, 10,2 gam hoặc 13,4 gam sorbitol trong dung dịch. Dùng chung 3TC với sorbitol 
dẫn đến giảm 20%, 39% và 44% AUC phụ thuộc vào liều lượng(0-24), 14%, 32% và 36% trong AUC(∞)

và 28%, 52% và 55% trong Ctối đacủa 3TC, tương ứng.

Trimethoprim / Sulfamethoxazole: 3TC và TMP / SMX được dùng chung cho 14 đối tượng dương 
tính với HIV-1 trong một thử nghiệm chéo đơn trung tâm, nhãn mở, ngẫu nhiên. Mỗi đối tượng 
được điều trị với một liều duy nhất 300 mg lamivudine và TMP 160 mg / SMX 800 mg mỗi ngày 
một lần trong 5 ngày với việc sử dụng đồng thời 3TC 300 mg với liều thứ năm theo thiết kế chéo. 
Sử dụng đồng thời TMP / SMX với 3TC làm tăng 43% ± 23% (trung bình ± SD) trong AUC của 
lamivudine∞, giảm 29% ± 13% độ thanh thải qua đường uống của lamivudine và giảm 30% ± 36% 
độ thanh thải qua thận trong 3TC. Các đặc tính dược động học của TMP và SMX không bị thay đổi 
khi dùng chung với lamivudine. Không có thông tin về ảnh hưởng trên dược động học 3TC của 
TMP / SMX liều cao hơn như những liều được sử dụng trong điều trị PCP.

TDF:Ở nồng độ cao hơn đáng kể (~ 300 lần) so với nồng độ được quan sát trong cơ thể sống,tenofovir 
không ức chế chuyển hóa thuốc in vitro qua trung gian của bất kỳ đồng dạng CYP nào ở người sau 
đây: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, hoặc CYP2E1. Tuy nhiên, một sự giảm nhỏ (6%) nhưng có ý nghĩa thống 
kê trong chuyển hóa chất nền CYP1A đã được quan sát thấy. Dựa trên kết quả của các thí nghiệm 
trong ống nghiệm và con đường thải trừ của tenofovir đã biết, khả năng xảy ra tương tác qua trung 
gian CYP giữa tenofovir với các sản phẩm thuốc khác là thấp.

TDF đã được đánh giá ở những người tình nguyện khỏe mạnh khi kết hợp với các thuốc kháng 
retrovirus và thuốc dùng đồng thời tiềm năng khác. Bảng 11 và 12 tóm tắt tác dụng dược động học 
của thuốc dùng chung đối với dược động học của tenofovir và ảnh hưởng của TDF đối với dược động 
học của thuốc dùng chung.

TDF là chất nền của chất vận chuyển P-glycoprotein (P-gp) và protein kháng ung thư vú (BCRP). 
Khi TDF được dùng chung với một chất ức chế các chất vận chuyển này, có thể quan sát thấy sự 
gia tăng hấp thu.

Không có tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng nào được ghi nhận giữa TDF và efavirenz, 
methadone, nelfinavir, thuốc tránh thai, ribavirin hoặc sofosbuvir.

Bảng 11. Tương tác thuốc: Thay đổi các thông số dược động học đối với Tenofovirmộttrong 
sự hiện diện của thuốc phối hợp

% Thay đổi Dược động học của Tenofovir
Thông sốb(KTC 90%)Hợp tác

Thuốc
Liều lượng thuốc phối hợp

(mg) N
Ctối đa AUC Cmin

Atazanavirc 400 một lần mỗi ngày × 14 ngày 33 ↑ 14 ↑ 24 ↑ 22
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% Thay đổi Dược động học của Tenofovir
Thông sốb(KTC 90%)Hợp tác

Thuốc
Liều lượng thuốc phối hợp

(mg) N
Ctối đa AUC Cmin

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

Atazanavir /
Ritonavirc

↑ 34
(↑ 20 đến ↑ 51)

↑ 37
(↑ 30 đến ↑ 45)

↑ 29
(↑ 21 đến ↑ 36)

300/100 một lần mỗi ngày 12

Darunavir /
Ritonavird

↑ 24
(↑ 8 đến ↑ 42)

↑ 22
(↑ 10 đến ↑ 35)

↑ 37
(↑ 19 đến ↑ 57)

300/100 hai lần mỗi ngày 12

↑ 14
(↓ 3 đến ↑ 33)

Indinavir 800 ba lần mỗi ngày × 7 ngày 13 - -

Ledipasvir /
Sofosbuvire, f

↑ 47
(↑ 37 đến ↑ 58)

↑ 35
(↑ 29 đến ↑ 42)

↑ 47
(↑ 38 đến ↑ 57)

24

90/400 một lần mỗi ngày × 10 ngày
Ledipasvir /
Sofosbuvirví dụ

↑ 64
(↑ 54 đến ↑ 74)

↑ 50
(↑ 42 đến ↑ 59)

↑ 59
(↑ 49 đến ↑ 70)

23

Ledipasvir /
Sofosbuvirh

↑ 79
(↑ 56 đến ↑ 104)

↑ 98
(↑ 77 đến ↑ 123)

↑ 163

(↑ 132 đến ↑ 197)
90/400 một lần mỗi ngày × 14 ngày 15

Lopinavir /
Ritonavir

↑ 32
(↑ 25 đến ↑ 38)

↑ 51
(↑ 37 đến ↑ 66)

400/100 hai lần mỗi ngày × 14 ngày 24 -

Saquinavir /
Ritonavir

↑ 23
(↑ 16 đến ↑ 30)

1000/100 hai lần mỗi ngày × 14 ngày 35 - -

↑25
(↑ 8 đến ↑ 45)

Sofosbuvirtôi 400 liều duy nhất 16 - -

Sofosbuvir /
Velpatasvirj

↑ 44
(↑ 33 đến ↑ 55)

↑ 40
(↑ 34 đến ↑ 46)

↑ 84
(↑ 76 đến ↑ 92)

400/100 một lần mỗi ngày 24

Sofosbuvir /
Velpatasvirk

↑ 46
(↑ 39 đến ↑ 54)

↑ 40
(↑ 34 đến ↑ 45)

↑ 70
(↑ 61 đến ↑ 79)

400/100 một lần mỗi ngày 30

Sofosbuvir /
Velpatasvir /

400/100/100 +
Voxilaprevirm100 một lần mỗi ngày

↑ 48
(↑ 36 đến ↑ 61)

↑ 39
(↑ 32 đến ↑ 46)

↑ 47
(↑ 38 đến ↑ 56)

29
Voxilaprevirl

↑ 13
(↑ 1 đến ↑ 27)

Tacrolimus 0,05 mg / kg x 2 lần / ngày × 7 ngày 21 - -

↓ 23
(↓ 32 đến ↓ 13)

↓ 2
(↓ 9 đến ↑ 5)

↑ 7
(↓ 2 đến ↑ 17)

500/100 hai lần mỗi ngày 22
Tipranavir /

RitonavirN ↓ 38
(↓ 46 đến ↓ 29)

↑ 2
(↓ 6 đến ↑ 10)

↑ 14
(↑ 1 đến ↑ 27)

750/200 hai lần mỗi ngày (23 liều) 20

một
b
c
d

Đối tượng nhận được TDF 300 mg một lần 
mỗi ngày. Tăng = ↑; Giảm = ↓; Không có hiệu 
ứng = - Reyataz®(atazanavir) Thông tin Kê 
đơn. Prezista®(darunavir) Thông tin Kê đơn.

eDữ liệu được tạo ra từ việc dùng thuốc đồng thời với HARVONI®(ledipasvir / sofosbuvir). Quản lý lộn xộn (12
cách nhau hàng giờ) cho kết quả tương tự.
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f
g

So sánh dựa trên mức độ phơi nhiễm khi dùng atazanavir / ritonavir + emtricitabine / tenofovir DF. So 
sánh dựa trên mức độ phơi nhiễm khi dùng darunavir / ritonavir + emtricitabine / tenofovir DF.

hNghiên cứu được thực hiện với ATRIPLA®(efavirenz / emtricitabine / tenofovir DF) dùng chung với HARVONI®

(ledipasvir / sofosbuvir); hợp tác với HARVONI®cũng dẫn đến sự gia tăng tương đương về phơi nhiễm tenofovir 
khi tenofovir DF được sử dụng dưới dạng COMPLERA®(emtricitabine / rilpivirine / tenofovir DF) hoặc TRUVADA®

(emtricitabine / tenofovir DF) + dolutegravir.
Nghiên cứu được thực hiện với ATRIPLA®hợp tác với SOVALDI®(sofosbuvir).
Nghiên cứu được thực hiện với COMPLERA®(emtricitabine / rilpivirine / tenofovir DF) dùng chung với EPCLUSA®

(sofosbuvir / velpatasvir); hợp tác với EPCLUSA®cũng dẫn đến sự gia tăng tương đương khi tiếp xúc với tenofovir khi TDF 
được sử dụng dưới dạng ATRIPLA®, STRIBILD®(cobicistat / elvitegravir / emtricitabine / tenofovir DF), TRUVADA®+ 
atazanavir / ritonavir hoặc TRUVADA®+ darunavir / ritonavir. Được quản lý dưới dạng raltegravir + emtricitabine / 
tenofovir DF.
So sánh dựa trên mức độ phơi nhiễm khi dùng darunavir / ritonavir + emtricitabine / tenofovir DF.

tôi
j

k
l

mNghiên cứu được thực hiện với voxilaprevir 100 mg bổ sung để đạt được mức phơi nhiễm voxilaprevir dự kiến   ở người nhiễm HCV
người bệnh.

NAptivus®(tipranavir) Thông tin Kê đơn.

Không có ảnh hưởng đến các thông số dược động học của các thuốc dùng chung sau đây được 
quan sát thấy với TDF: abacavir, didanosine (viên nén), emtricitabine, entecavir và 3TC.

Bảng 12. Tương tác thuốc: Những thay đổi về các thông số dược động học đối với thuốc dùng chung 
khi có sự hiện diện của TDF

Liều
Thuốc phối hợp

(mg)

%Thay đổi dược động học của thuốc phối hợp
Thông sốmột(KTC 90%)Hợp tác

Thuốc N Ctối đa AUC Cmin
300 một lần số 8 ↑ 12

(↓ 1 đến ↑ 26)
↔ NAAbacavir

Atazanavirb 400 một lần mỗi ngày x 14 ngày 34 ↓ 21
(↓ 27 đến ↓ 14)

↓ 25
(↓ 30 đến ↓ 19)

↓ 40
(↓ 48 đến ↓ 32)

Atazanavirb Atazanavir / Ritonavir
300/100 một lần mỗi ngày x 42

ngày

10 ↓ 28
(↓ 50 đến ↑ 5)

↓ 25c

(↓ 42 đến ↓ 3)
↓ 23c

(↓ 46 đến ↑ 10)

Darunavird Darunavir / Ritonavir
300/100 một lần mỗi ngày

12 ↑ 16
(↑ 6 đến ↑ 42)

↑ 21
(↓ 5 đến ↑ 54)

↑ 24
(↓ 10 đến ↑ 69)

Didanosinee 250 một lần, đồng thời 
với tenofovir Disoproxil

fumarate và một ánh sáng

bữa ănf

33 ↓ 20g

(↓ 32 đến ↓ 7)
↔ g NA

Emtricitabine 200 một lần mỗi ngày x 7 ngày 17 ↔ ↔ ↑ 20
(↑ 12 đến ↑ 29)

Entecavir 1 mg x 1 lần / ngày x 10
ngày

28 ↔ ↑ 13
(↑ 11 đến ↑ 15)

↔

Indinavir 800 ba lần mỗi ngày x 7
ngày

12 ↓ 11
(↓ 30 đến ↑ 12)

↔ ↔

Lamivudine 150 hai lần mỗi ngày x 7 ngày 15 ↓ 24
(↓ 34 đến ↓ 12)

↔ ↔
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Lopinavir Lopinavir / Ritonavir
400/100 hai lần mỗi ngày X 14

ngày

24 ↔ ↔ ↔

Ritonavir ↔ ↔ ↔
Saquinavir Saquinavir / Ritonavir

1000/100 hai lần mỗi ngày x

14 ngày

32 ↑ 22
(↑ 6 đến ↑ 41)

↑ 29h

(↑ 12 đến ↑ 48)
↑ 47h

(↑ 23 đến ↑ 76)

Ritonavir ↔ ↔ ↑ 23
(↑ 3 đến ↑ 46)

Tacrolimus 0,05 mg / kg x 2 lần / ngày x
7 ngày

21 ↔ ↔ ↔

Tipranavirtôi Tipranavir / Ritonavir
500/100 hai lần mỗi ngày

22 ↓ 7
(↓ 26 đến ↓ 6)

↓ 18
(↓ 25 đến ↓ 9)

↓ 21
(↓ 30 đến ↓ 10)

Tipranavir / Ritonavir
750/200 hai lần mỗi ngày (23

liều lượng)

20 ↓ 11
(↓ 16 đến ↓ 4)

↓ 9
(↓ 15 đến ↓ 3)

↓ 12
(↓ 22 đến 0)

mộtTăng = ↑; Giảm = ↓; Không có Hiệu ứng = ↔; NA = Không áp dụng
bReyataz (atazanavir) Thông tin Kê đơn
cỞ những đối tượng nhiễm HIV, việc bổ sung tenofovir DF vào atazanavir 300 mg cộng với ritonavir 100 mg, dẫn đến AUC và C
mingiá trị của atazanavir cao hơn 2,3 và 4 lần so với các giá trị tương ứng được quan sát thấy đối với atazanavir 400 mg khi dùng 
một mình.
dThông tin Kê đơn Prezista (darunavir)
eThông tin Kê đơn Videx (didanosine) EC. Đối tượng được dùng viên nang bao tan trong ruột didanosine.
f373 kcal, 8,2 g chất béo
gSo với didanosine (bao tan trong ruột) 400 mg dùng một mình trong điều kiện lúc đói.
hTăng AUC và Cminđược cho là không có liên quan về mặt lâm sàng; do đó không cần điều chỉnh liều khi dùng chung tenofovir DF và saquinavir tăng cường ritonavir.

tôiThông tin Kê đơn Aptivus (tipranavir)

12.4 Vi sinh

Cơ chế hoạt động:Dolutegravir:Dolutegravir ức chế sự tích hợp của HIV bằng cách liên kết với vị trí 
hoạt động tích hợp và ngăn chặn bước chuyển chuỗi của sự tích hợp axit deoxyribonucleic (DNA) của 
vi rút vốn cần thiết cho chu trình sao chép của HIV. Các xét nghiệm sinh hóa chuyển sợi bằng cách sử 
dụng tích hợp HIV-1 tinh khiết và DNA chất nền đã được xử lý trước cho kết quả là vi mạch50giá trị 2,7 
nM và 12,6 nM.

3TC:3TC là một chất tương tự nucleoside tổng hợp. Trong nội bào, lamivudine được phosphoryl hóa thành 
chất chuyển hóa 5'-triphosphate hoạt động của nó, lamivudine triphosphate (3TC-TP). Phương thức hoạt 
động chính của 3TC-TP là ức chế men sao chép ngược HIV-1 (RT) thông qua sự kết thúc chuỗi DNA sau khi 
kết hợp chất tương tự nucleotide.

TDF:TDF là một chất tương tự diester nucleoside phosphonate mạch hở của adenosine 
monophosphate. TDF yêu cầu thủy phân diester ban đầu để chuyển đổi thành tenofovir và 
phosphoryl hóa tiếp theo bởi các enzym tế bào để tạo thành tenofovir diphosphat, một chất kết 
thúc chuỗi bắt buộc. Tenofovir diphosphat ức chế hoạt động của men sao chép ngược HIV-1 
bằng cách cạnh tranh với cơ chất tự nhiên deoxyadenosine 5'-triphosphat và sau khi kết hợp vào 
DNA, bằng cách kết thúc chuỗi DNA. Tenofovir diphosphat là một chất ức chế yếu đối với các DNA 
polymerase α, β, và DNA polymerase γ của động vật có vú.
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Hoạt động kháng virus trong nuôi cấy tế bào:Dolutegravir:Dolutegravir thể hiện hoạt tính kháng vi-rút chống lại 
các chủng HIV-1 loại hoang dã trong phòng thí nghiệm với EC trung bình50giá trị từ 0,5 nM (0,21 ng trên mL) đến 
2,1 nM (0,85 ng trên mL) trong tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC) và tế bào MT-4. Dolutegravir thể hiện hoạt 
tính kháng vi-rút đối với 13 chủng phân lập nhánh B đa dạng về mặt lâm sàng với EC trung bình50giá trị 0,52 nM 
trong xét nghiệm tính nhạy cảm với sự tích hợp của virus bằng cách sử dụng vùng mã hóa tích hợp từ các mẫu 
phân lập lâm sàng. Dolutegravir đã chứng minh hoạt tính kháng vi rút trong nuôi cấy tế bào chống lại một nhóm 
phân lập lâm sàng HIV-1 (3 trong mỗi nhóm M nhóm A, B, C, D, E, F và G, và 3 trong nhóm O) với EC50các giá trị 
nằm trong khoảng từ 0,02 nM đến 2,14 nM đối với HIV-1. Dolutegravir EC50

giá trị so với 3 chủng HIV-2 phân lập lâm sàng trong các xét nghiệm PBMC nằm trong khoảng từ 0,09 nM đến 0,61 nM.

3TC:Hoạt tính kháng vi rút của 3TC đối với HIV-1 được đánh giá trong một số dòng tế bào bao gồm 
bạch cầu đơn nhân và PBMC bằng các xét nghiệm tính nhạy cảm tiêu chuẩn. EC50giá trị nằm trong 
khoảng 0,003 đến 15 microM (1 microM = 0,23 mcg trên mL). EC trung bình50các giá trị của lamivudine 
là 60 nM (phạm vi: 20 đến 70 nM), 35 nM (phạm vi: 30 đến 40 nM), 30 nM (phạm vi: 20 đến 90 nM), 20 
nM (phạm vi: 3 đến 40 nM), 30 nM (phạm vi: 1 đến 60 nM), 30 nM (phạm vi: 20 đến 70 nM), 30 nM 
(phạm vi: 3 đến 70 nM) và 30 nM (phạm vi: 20 đến 90 nM) chống lại HIV-1 nhóm AG và nhóm O virut (n 
= 3 trừ n = 2 đối với nhánh B) tương ứng. EC50giá trị chống lại các phân lập HIV-2 (n = 4) nằm trong 
khoảng từ 0,003 đến 0,120 microM trong PBMC. 3TC không đối kháng với tất cả các chất chống HIV đã 
thử nghiệm. Ribavirin (50 microM) được sử dụng trong điều trị nhiễm HCV mãn tính làm giảm hoạt 
tính kháng HIV-1 của lamivudine trong tế bào MT-4 xuống 3,5 lần.

TDF:Hoạt tính kháng vi rút của tenofovir đối với các phân lập HIV-1 trong phòng thí nghiệm và lâm sàng 
được đánh giá trong các dòng tế bào nguyên bào lympho, tế bào monocyte / đại thực bào chính và tế bào 
lympho máu ngoại vi. EC50Giá trị (nồng độ hiệu quả 50%) đối với tenofovir nằm trong khoảng 0,04 microM 
đến 8,5 microM. Tenofovir thể hiện hoạt tính kháng vi rút trong nuôi cấy tế bào chống lại các nhóm HIV-1 A, 
B, C, D, E, F, G và O (EC50giá trị dao động từ 0,5 μM đến 2,2 μM) và hoạt tính đặc hiệu của chủng chống lại 
HIV-2 (EC50giá trị nằm trong khoảng từ 1,6 μM đến 5,5 μM). Vui lòng xem thông tin kê đơn đầy đủ cho TDF 
để biết thông tin liên quan đến hoạt động ức chế của TDF chống lại HBV.

Hoạt động chống vi rút kết hợp với các tác nhân chống vi rút khác:Cả dolutegravir và 3TC đều không 
đối kháng với tất cả các chất chống HIV đã thử nghiệm. Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho dolutegravir và 
3TC.

Kháng thuốc trong nuôi cấy tế bào:Dolutegravir:Các vi rút kháng Dolutegravir được chọn trong 
nuôi cấy tế bào bắt đầu từ các chủng và đám HIV-1 kiểu hoang dã khác nhau. Sự thay thế axit 
amin E92Q, G118R, S153F hoặc Y,G193E hoặc R263K xuất hiện trong các đoạn khác nhau và làm 
giảm độ nhạy cảm với dolutegravir lên đến 4 lần.

3TC:Các biến thể kháng 3TC của HIV-1 đã được chọn trong nuôi cấy tế bào. Phân tích kiểu 
gen cho thấy sự kháng thuốc chủ yếu do methionine đối với valine hoặc isoleucine (M184V / 
I).

TDF:Các phân lập HIV-1 giảm tính nhạy cảm với tenofovir đã được chọn trong nuôi cấy tế bào. Những 
vi rút này biểu hiện sự thay thế K65R trong men sao chép ngược và thể hiện gấp 2 đến 4 lần
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giảm nhạy cảm với tenofovir. Ngoài ra, sự thay thế K70E trong men sao chép ngược HIV-1 đã 
được chọn lọc bằng tenofovir và làm giảm tính nhạy cảm với tenofovir ở mức độ thấp. Thuốc thay 
thế K65R được phát triển ở một số đối tượng không theo phác đồ TDF.

Kháng thuốc ở các đối tượng lâm sàng

Dolutegravir:Không có đối tượng nào trong nhóm điều trị nhận dolutegravir + abacavir sulfat liều cố 
định và lamivudine trong SINGLE (thử nghiệm chưa từng điều trị) có mức giảm nhạy cảm với 
dolutegravir hoặc NRTI nền có thể phát hiện được trong tập con phân tích kháng thuốc (n = 11 với 
HIV-1 RNA lớn hơn hơn 400 bản sao mỗi mL khi thất bại hoặc lần khám gần đây nhất và có dữ liệu 
kháng thuốc). Hai đối tượng thất bại về virus trong SINGLE có các thay thế tích hợp G / D / E193D và 
G193G / E cấp cứu điều trị lần lượt ở Tuần 84 và Tuần 108, và 1 đối tượng với 275 bản sao trên mỗi mL 
HIV-1 RNA có Q157Q / P cấp cứu điều trị. thay thế tích hợp được phát hiện ở Tuần 24. Không ai trong 
số những đối tượng này có mức độ nhạy cảm với dolutegravir giảm tương ứng.

Kháng chéo:Dolutegravir:Các thay thế kháng INSTI đơn lẻ T66K, I151L và S153Y làm giảm 
tính nhạy cảm với dolutegravir hơn 2 lần (phạm vi: 2,3 lần đến 3,6 lần so với tham chiếu). Sự 
kết hợp của nhiều sự thay thế T66K / L74M, E92Q / N155H, G140C / Q148R, G140S / Q148H, R 
hoặc K, Q148R / N155H, T97A / G140S / Q148 và sự thay thế ở E138 / G140 / Q148 cho thấy 
mức giảm hơn 2 lần trong tính nhạy cảm với dolutegravir (phạm vi: 2,5 lần đến 21 lần so với 
tham chiếu). Ở thể đột biến HIV-2, sự kết hợp giữa các chất thay thế A153G / N155H / S163G 
và E92Q / T97A / N155H / S163D làm giảm độ nhạy cảm với dolutegravir 4 lần và E92Q / 
N155H và G140S / Q148R cho thấy mức độ nhạy cảm dolutegravir giảm 8,5 lần và 17 lần tính 
nhạy cảm, tương ứng.

3TC:Đã quan sát thấy sự đề kháng chéo giữa một số chất ức chế men sao chép ngược. 3 Phân lập 
HIV-1 kháng thuốc kháng chéo trong nuôi cấy tế bào với didanosine (ddI). Cũng có thể đề kháng chéo 
với abacavir và emtricitabine vì những chất thay thế M184V được chọn lọc này.

TDF:Sự đề kháng chéo giữa một số chất ức chế men sao chép ngược đã được công nhận. Các chất thay 
thế K65R và K70E được chọn bởi tenofovir cũng được lựa chọn ở một số đối tượng nhiễm HIV-1 được 
điều trị bằng abacavir hoặc didanosine. Các phân lập HIV-1 với K65R cũng cho thấy giảm tính nhạy 
cảm với emtricitabine và 3TC. Các phân lập HIV-1 từ các đối tượng (N = 20) có HIV-1 biểu hiện trung 
bình 3 lần thay thế men sao chép ngược liên quan đến zidovudine (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y / 
F hoặc K219Q / E / N), cho thấy 3,1 -giảm gấp đôi sự nhạy cảm với tenofovir.

Các đối tượng có vi rút biểu hiện thay thế L74V mà không thay thế liên quan đến kháng 
zidovudine (N = 8) đã giảm phản ứng với TDF. Dữ liệu hạn chế có sẵn cho những bệnh nhân 
có vi rút biểu hiện thay thế Y115F (N = 3), thay thế Q151M (N = 2) hoặc chèn T69 (N = 4), tất cả 
đều có phản ứng giảm.

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

Chất sinh ung thư: Dolutegravir: Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư kéo dài hai năm ở chuột nhắt và chuột 
cống được thực hiện với dolutegravir. Chuột được sử dụng liều lên đến 500 mg mỗi kg, và chuột cống
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đã được dùng liều lên đến 50 mg mỗi kg. Ở chuột, không có sự gia tăng đáng kể nào về tỷ lệ mắc 
ung thư liên quan đến thuốc được quan sát thấy ở liều cao nhất được thử nghiệm, dẫn đến phơi 
nhiễm dolutegravir AUC cao hơn khoảng 14 lần so với ở người ở liều khuyến cáo 50 mg hai lần 
mỗi ngày. Ở chuột, không có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư liên quan đến thuốc được quan 
sát thấy ở liều cao nhất được thử nghiệm, dẫn đến phơi nhiễm dolutegravir AUC ở nam và nữ cao 
hơn lần lượt 10 lần và 15 lần so với ở người ở liều khuyến cáo 50 mg. hai lần mỗi ngày.

3TC: Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư dài hạn với 3TC trên chuột nhắt và chuột cống cho thấy 
không có bằng chứng về khả năng gây ung thư khi phơi nhiễm lên đến 10 lần (chuột nhắt) và 58 lần (chuột 
cống) ở người với liều khuyến cáo 300 mg.

TDF: Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư miệng dài hạn của TDF ở chuột nhắt và chuột cống 
được thực hiện ở mức phơi nhiễm lên đến xấp xỉ 16 lần (chuột nhắt) và 5 lần (chuột cống) so với 
những nghiên cứu quan sát thấy ở người ở liều điều trị đối với nhiễm HIV-1. Ở liều cao ở chuột 
cái, u tuyến gan tăng gấp 16 lần ở người. Ở chuột, nghiên cứu âm tính với các phát hiện gây ung 
thư ở mức phơi nhiễm lên đến 5 lần quan sát thấy ở người ở liều điều trị.

Gây đột biến:Dolutegravir: Dolutegravir không gây độc gen trong xét nghiệm đột biến ngược của vi khuẩn, xét nghiệm 
ung thư hạch ở chuột, hoặc trong xét nghiệm vi nhân trên động vật gặm nhấm in vivo.

3TC: 3TC gây đột biến trong một thử nghiệm ung thư hạch chuột L5178Y và gây bệnh trong một thử nghiệm di truyền tế 
bào bằng cách sử dụng các tế bào lympho người được nuôi cấy. 3TC không gây đột biến trong một thử nghiệm gây đột 
biến vi sinh vật, trong một thử nghiệm biến nạp tế bào in vitro, trong một thử nghiệm vi nhân chuột, trong một thử 
nghiệm di truyền tế bào tủy xương chuột và trong một thử nghiệm tổng hợp DNA không theo lịch trình ở gan chuột. 3TC 
không cho thấy bằng chứng về hoạt tính gây độc gen in vivo ở chuột ở liều uống lên đến 2000 mg mỗi kg, tạo ra nồng độ 
trong huyết tương gấp 35 đến 45 lần ở người ở liều khuyến cáo đối với nhiễm HIV-1.

TDF: TDF gây đột biến trong xét nghiệm ung thư hạch chuột in vitro và âm tính trong xét nghiệm gây đột 
biến vi khuẩn trong ống nghiệm (xét nghiệm Ames). Trong một thử nghiệm vi nhân trên chuột in vivo, TDF 
âm tính khi dùng cho chuột đực.

Suy giảm khả năng sinh sản:Dolutegravir và 3TC: Dolutegravir hoặc 3TC không ảnh hưởng 
đến khả năng sinh sản của nam hoặc nữ ở chuột ở liều liên quan đến phơi nhiễm cao hơn 
khoảng 44 hoặc 112 lần (tương ứng) so với tiếp xúc ở người với liều 50 mg và 300 mg (tương 
ứng).

TDF: Không có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, hiệu suất giao phối hoặc sự phát triển phôi sớm khi 
TDF được sử dụng cho chuột đực với liều tương đương 10 lần liều dùng cho người dựa trên so sánh 
diện tích bề mặt cơ thể trong 28 ngày trước khi giao phối và cho chuột cái trong 15 ngày trước khi giao 
phối đến ngày thứ bảy của thai kỳ. Tuy nhiên, đã có sự thay đổi chu kỳ động dục ở chuột cái.
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13.2 Độc chất học động vật và / hoặc Dược lý học

TDF: Tenofovir và TDF được sử dụng trong các nghiên cứu độc tính cho chuột, chó và khỉ ở mức 
phơi nhiễm (dựa trên AUC) lớn hơn hoặc bằng 6 lần so với những gì quan sát thấy ở người gây ra 
độc tính trên xương. Ở khỉ, độc tính của xương được chẩn đoán là nhuyễn xương. Chứng nhuyễn 
xương được quan sát ở khỉ dường như có thể hồi phục khi giảm liều hoặc ngừng tenofovir. Ở 
chuột và chó, độc tính trên xương biểu hiện bằng việc giảm mật độ khoáng của xương. Cơ chế 
gây độc cho xương chưa được biết rõ.

Bằng chứng về độc tính trên thận đã được ghi nhận ở 4 loài động vật. Tăng creatinin huyết thanh, BUN, đường 
niệu, protein niệu, phosphat niệu, và / hoặc calci niệu và giảm phosphat huyết thanh đã được quan sát thấy ở 
những mức độ khác nhau ở những con vật này. Những độc tính này được ghi nhận ở mức phơi nhiễm (dựa trên 
AUC) cao hơn từ 2 đến 20 lần so với những gì được quan sát thấy ở người. Mối quan hệ của các bất thường về 
thận, đặc biệt là phosphat niệu, với độc tính trên xương vẫn chưa được biết.

14 CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

14.1 Đối tượng người lớn

Đối tượng chưa từng điều trị

Trong SINGLE, 833 đối tượng được chọn ngẫu nhiên và nhận ít nhất 1 liều dolutegravir 50 mg 
một lần mỗi ngày với abacavir sulfat và lamivudine liều cố định hoặc efavirenz / emtricitabine / 
tenofovir disoproxil fumarate liều cố định. Tại thời điểm ban đầu, độ tuổi trung bình của các đối 
tượng là 35 tuổi, 16% là nữ, 32% không phải da trắng, 7% bị đồng nhiễm viêm gan C (đã loại trừ 
đồng nhiễm vi rút viêm gan B), 4% là CDC loại C (AIDS), 32 % có HIV-1 RNA lớn hơn 100.000 bản 
sao mỗi mL và 53% có số lượng tế bào CD4 + ít hơn 350 tế bào mỗi mm3; các đặc điểm này tương 
tự nhau giữa các nhóm điều trị.

Kết quả của Tuần 144 (phân tích pha nhãn mở sau giai đoạn mù đôi của Tuần 96) cho 
SINGLE được cung cấp trong Bảng 13.

Bảng 13. Kết quả virus học của điều trị ngẫu nhiên trong SINGLE ở 144 tuần (Thuật toán 
chụp nhanh)

Dolutegravir 50 mg + 
Abacavir Sulfate và

Lamivudine một lần mỗi ngày
(n = 414)

Efavirenz, Emtricitabine,
và Tenofovir DF

Một lần hàng ngày

(n = 419)
HIV-1 RNA <50 bản sao / mL 71% 63%

Sự khác biệt điều trịmột 8,3% (KTC 95%: 2,0% 14,6%)d

Virologic không phản hồi
Dữ liệu trong cửa sổ không <50 bản 
sao / mL Ngừng do thiếu hiệu quả
Ngừng vì các lý do khác trong khi không bị ức chế Thay 
đổi trong chế độ điều trị ARV

10%
4%
3%
3%
0

7%
<1%
3%
4%
0

Không có dữ liệu virus học

Lý do
Ngừng nghiên cứu / nghiên cứu thuốc do tác dụng phụ

18% 30%

4% 14%
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hoặc chếtb

Ngừng nghiên cứu / nghiên cứu thuốc vì lý do khácc

Thiếu dữ liệu trong cửa sổ nhưng đang nghiên cứu
12%
2%

13%
3%

Tỷ lệ (%) đối tượng có HIV-1 RNA <50 bản sao / mL theo phân loại cơ bản
Tải lượng vi rút huyết tương (bản sao / 

mL) ≤100.000

> 100.000
73%
69%

64%
61%

Giới tính
Nam giới

Giống cái

72%
69%

66%
48%

Cuộc đua

Trắng
Người Mỹ gốc Phi / Di sản Châu Phi / Khác

72%
71%

71%
47%

mộtĐược điều chỉnh cho các yếu tố phân tầng được chỉ định trước.

bBao gồm các đối tượng đã ngừng sử dụng do một biến cố bất lợi hoặc tử vong tại bất kỳ thời điểm nào nếu điều này dẫn đến không có dữ 
liệu virus học về việc điều trị trong thời gian phân tích.
cLý do khác bao gồm các lý do như rút lại sự đồng ý, mất việc theo dõi, di chuyển và sai lệch giao thức.
dTiêu chí chính được đánh giá ở Tuần 48 và tỷ lệ thành công về virus học là 88% ở nhóm dùng dolutegravir 
và 81% ở nhóm efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate liều cố định, với sự khác biệt điều trị 
là 7,4% và 95% CI của (2,5%, 12,3%).

Sự khác biệt về điều trị được duy trì theo các đặc điểm ban đầu bao gồm tải lượng vi rút ban đầu, 
số lượng tế bào CD4 +, tuổi, giới tính và chủng tộc. Các thay đổi trung bình đã điều chỉnh về số 
lượng tế bào CD4 + so với ban đầu là 378 tế bào / mm3trong nhóm nhận dolutegravir + abacavir 
sulfat liều cố định và lamivudine và 332 tế bào mỗi mm3cho nhóm efavirenz / emtricitabine / 
tenofovir disoproxil fumarate liều cố định ở 144 tuần. Sự khác biệt được điều chỉnh giữa các 
nhánh điều trị và KTC 95% là 46,9 tế bào / mm3(15,6 ô trên mm378,2 ô trên mm3) (được điều 
chỉnh theo các yếu tố phân tầng được chỉ định trước: RNA HIV-1 ban đầu và số lượng tế bào CD4 
+ ban đầu).

Đối tượng chưa từng biết về điều trị-có kinh nghiệm, tích hợp chất ức chế chuyển giao chuỗi

Trong SAILING, có 715 đối tượng được đưa vào phân tích hiệu quả và an toàn (xem thông tin 
kê đơn đầy đủ cho dolutegravir). Ở tuần 48, 71% đối tượng được ngẫu nhiên dùng 
dolutegravir cộng với phác đồ nền so với 64% đối tượng được ngẫu nhiên dùng raltegravir 
cộng với phác đồ nền có HIV-1 RNA dưới 50 bản sao mỗi mL (sự khác biệt điều trị và KTC 
95%: 7,4% [0,7%, 14,2%]).

14.2 Đối tượng Nhi khoa

Hiệu quả của các thành phần riêng lẻ của viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate trong điều trị nhiễm HIV-1 đã được đánh giá ở những bệnh nhân trẻ em 
tham gia thử nghiệm IMPAACT P1093 (NCT01302847) hoặc thử nghiệm ARROW (NCT02028676), 
như tóm tắt bên dưới.

-Dolutegravir, kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác đã được đánh giá trên các đối tượng nhiễm 
HIV-1 chưa có kinh nghiệm điều trị, chưa từng nhiễm HIV-1 từ 6 đến dưới 18 tuổi trong một thử nghiệm 
lâm sàng nhãn mở, đa trung tâm, tìm liều kéo dài 48 tuần, IMPAACT P1093. Đối tượng từ 12 đến dưới 18 
tuổi được đăng ký trong Nhóm thuần tập I và đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi được đăng ký trong 
Nhóm thuần tập IIA. Ở 48 tuần, 61% (14/23) đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi
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được điều trị bằng dolutegravir một lần mỗi ngày cộng với liệu pháp nền tối ưu đã đạt được 
đáp ứng virus học được định nghĩa là HIV-1 RNA dưới 50 bản sao mỗi mL. Trong cả hai nhóm, 
ức chế vi-rút ở Tuần 48 đã đạt được ở 67% (16/24) đối tượng nặng ít nhất 40 kg.

- Lamivudine một lần mỗi ngày, cùng với abacavir và một loại thuốc kháng retrovirus thứ ba, đã được 
đánh giá trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, đa trung tâm (ARROW) ở những đối tượng chưa từng điều 
trị, nhiễm HIV-1. Các đối tượng được chọn ngẫu nhiên để dùng liều một lần mỗi ngày (n = 336) và cân 
nặng ít nhất 25 kg được dùng lamivudine 300 mg và abacavir 600 mg, dưới dạng đơn lẻ hoặc abacavir 
sulfate và lamivudine liều cố định. Ở Tuần 96, 67% đối tượng được dùng abacavir và lamivudine mỗi 
ngày một lần kết hợp với thuốc kháng vi rút thứ ba, có HIV-1 RNA dưới 80 bản sao mỗi mL.

16 CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ

Dolutegravir, Lamivudine và Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets có màu trắng đến trắng nhạt, 
hình viên nang, viên nén bao phim có khắc chữ “F67” ở một mặt và mặt khác và được cung cấp 
như sau:

Chai 30 viên với chất hút ẩm, con dấu cảm ứng và nắp chống trẻ em NDC 33342- 
387-07
Chai 90 viên với chất hút ẩm, niêm phong cảm ứng và nắp chống trẻ em NDC 33342- 
387-10
Chai 100 viên với chất hút ẩm, con dấu cảm ứng và nắp chống trẻ em NDC 33342- 
387-11
Chai 180 viên với chất hút ẩm, con dấu cảm ứng và nắp chống trẻ em NDC 33342- 
387-57

Bảo quản dưới 30 ° C (86 ºF).
Bảo quản trong chai nguyên bản, tránh ẩm và đậy chặt nắp chai. Không loại bỏ chất 
hút ẩm.

17 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN

Khuyên bệnh nhân đọc nhãn bệnh nhân được FDA chấp thuận (Thông tin về bệnh nhân).

Tương tác thuốc: Viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate có thể tương tác với nhiều 
loại thuốc; do đó, khuyên bệnh nhân nên báo cáo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ về việc sử 
dụng bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn hoặc các sản phẩm thảo dược khác, bao gồm cả St. John's wort.[
xem Chống chỉ định (4), Tương tác thuốc (7)].

Không dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate với 
HEPSERA (adefovir dipivoxil)[xem Tương tác thuốc (7.3)].

Phản ứng quá mẫn: Khuyên bệnh nhân liên hệ ngay với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ 
nếu họ phát ban. Hướng dẫn bệnh nhân ngừng ngay việc dùng dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate tablet và các tác nhân nghi ngờ khác, và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu họ
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phát ban liên quan đến bất kỳ triệu chứng nào sau đây, vì nó có thể là dấu hiệu của một phản 
ứng nghiêm trọng hơn như quá mẫn nghiêm trọng: sốt; nói chung là cảm thấy ốm; Cực kỳ mệt 
mỏi; đau nhức cơ hoặc khớp; phồng rộp hoặc bong tróc da; mụn nước hoặc tổn thương miệng; 
viêm mắt; sưng mặt; sưng mắt, môi, lưỡi, hoặc miệng; thở khó khăn; và / hoặc các dấu hiệu và 
triệu chứng của các vấn đề về gan (ví dụ: vàng da hoặc lòng trắng của mắt, nước tiểu sẫm màu 
hoặc màu trà, phân màu nhạt hoặc nhu động ruột, buồn nôn, nôn, chán ăn hoặc đau, nhức hoặc 
nhạy cảm ở bên phải bên dưới xương sườn)[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)].

Nhiễm độc gan: Thông báo cho bệnh nhân rằng độc tính trên gan đã được báo cáo khi dùng viên nén 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.3)]. Khuyên bệnh 
nhân nên theo dõi trong phòng thí nghiệm về tình trạng nhiễm độc gan khi điều trị bằng dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên được khuyến cáo, đặc biệt đối với những bệnh nhân 
bị bệnh gan, chẳng hạn như viêm gan B hoặc C.

Nhiễm toan lactic / Gan to: Thông báo cho bệnh nhân biết tình trạng nhiễm acid lactic và gan to 
nặng kèm theo nhiễm mỡ, kể cả những trường hợp tử vong. Nên đình chỉ dùng viên nén Dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate ở bất kỳ bệnh nhân nào phát triển các triệu chứng lâm 
sàng gợi ý nhiễm axit lactic hoặc nhiễm độc gan rõ rệt (bao gồm buồn nôn, nôn, khó chịu dạ dày bất 
thường hoặc không mong muốn và suy nhược)[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.9)].

Bệnh nhân đồng nhiễm viêm gan B hoặc C: Thông báo cho bệnh nhân rằng các đợt cấp nặng của 
viêm gan B đã được báo cáo ở những bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B (HBV) đã ngừng sử dụng 
TDF và 3TC, hai thành phần dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên. 
Khuyên bệnh nhân không nên ngừng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate mà không thông báo trước cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Tất cả bệnh 
nhân nên được xét nghiệm nhiễm HBV trước hoặc khi bắt đầu dùng viên nén dolutegravir, lamivudine 
và tenofovir disoproxil fumarate và những người bị nhiễm HBV cần được theo dõi y tế chặt chẽ trong 
vài tháng sau khi ngừng dùng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate viên để theo 
dõi đợt cấp bệnh viêm gan[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)].

Thông báo cho bệnh nhân đồng nhiễm HIV-1 / HCV rằng tình trạng mất bù ở gan (một số trường hợp 
tử vong) đã xảy ra ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV-1 / HCV đang điều trị phối hợp thuốc kháng vi rút 
HIV-1 và interferon alfa có hoặc không có ribavirin[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.10)].

Nguy cơ viêm tụy: Khuyên cha mẹ hoặc người giám hộ theo dõi bệnh nhi về các dấu hiệu và 
triệu chứng của viêm tụy[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.11)].

Bệnh suy thận mới khởi phát hoặc ngày càng trầm trọng hơn: Thông báo cho bệnh nhân rằng đã có báo 
cáo về tình trạng suy thận, bao gồm cả các trường hợp suy thận cấp và hội chứng Fanconi. Khuyên bệnh 
nhân có độ thanh thải creatinin dưới 50 mL / phút hoặc bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD) cần 
chạy thận nhân tạo để tránh dùng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên với 
việc sử dụng đồng thời hoặc gần đây một chất gây độc cho thận (ví dụ, liều cao hoặc nhiều NSAID) cho bệnh 
nhân[xem Liều lượng và Cách dùng (2.4), Cảnh báo và Thận trọng (5.6)].

Hiệu ứng xương: Thông báo cho bệnh nhân rằng mật độ khoáng xương giảm đã được quan sát thấy

Trang44của51



việc sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Theo dõi mật độ 
khoáng của xương nên được xem xét ở những bệnh nhân có tiền sử gãy xương bệnh lý hoặc có 
nguy cơ bị loãng xương[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.7)].

Độc tính đối với phôi thai: Khuyên thanh thiếu niên và người lớn có khả năng sinh đẻ tránh sử dụng 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dạng viên nén vào thời điểm thụ thai cho 
đến ba tháng đầu của thai kỳ. Khuyên thanh thiếu niên và người lớn trong độ tuổi sinh đẻ liên hệ với 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ nếu họ dự định có thai, đang mang thai hoặc nếu 
nghi ngờ có thai trong khi điều trị bằng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.4)].

Khuyên thanh thiếu niên và người lớn có khả năng sinh đẻ dùng dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate viên để luôn sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả[xem Sử dụng trong các Quần 
thể Cụ thể (8.1, 8.3)].

Hội chứng phục hồi miễn dịch: Khuyên bệnh nhân thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của họ ngay lập tức về bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nhiễm trùng nào vì tình trạng viêm nhiễm do nhiễm 
trùng trước đó có thể xảy ra ngay sau khi điều trị kháng retrovirus kết hợp, bao gồm khi bắt đầu sử dụng 
viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.8)].

Cho con bú: Hướng dẫn bà mẹ nhiễm HIV-1 không cho con bú vì HIV-1 có thể truyền sang con 
trong sữa mẹ[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.2)].

Liều bị bỏ lỡ: Hướng dẫn bệnh nhân rằng nếu họ bỏ lỡ một liều dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate tablet, hãy uống ngay khi nhớ ra. Khuyên người bệnh không nên tăng gấp đôi liều tiếp 
theo hoặc uống nhiều hơn liều lượng đã chỉ định[xem Liều lượng và Cách dùng (2)].

Kho: Hướng dẫn bệnh nhân bảo quản viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate trong bao bì ban đầu, tránh ẩm và đậy chặt lọ. Không loại bỏ chất 
hút ẩm.

Các nhãn hiệu khác được liệt kê là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng và không phải là 
nhãn hiệu của Macleods Pharmaceuticals Limited.
Chỉ RX
Phát hành tháng 3 năm 2019

Sản xuất cho:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ 08536
Sản xuất bởi:
Macleods Pharmaceuticals Ltd. 
Daman (UT), ẤN ĐỘ
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Thông tin bệnh nhân

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

Thông tin quan trọng nhất mà tôi nên biết về viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate là gì?

Viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm 
trọng, bao gồm:
- Tình trạng nhiễm vi rút Viêm gan B (HBV) trở nên tồi tệ hơn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ 

xét nghiệm HBV cho bạn trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate. Nếu bạn bị nhiễm HBV và dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate, thì HBV của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn (bùng phát) nếu bạn ngừng dùng viên nén dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. "Bùng phát" là khi tình trạng nhiễm HBV của bạn đột ngột quay trở 
lại theo chiều hướng tồi tệ hơn trước.
- Đừnghết viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Nạp thuốc theo toa của bạn 

hoặc nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi viên nén dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate hết tác dụng.
Đừngngừng dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate mà không nói chuyện trước 
với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Nếu bạn ngừng dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe của bạn sẽ cần phải kiểm tra sức khỏe của bạn thường xuyên và làm xét nghiệm máu thường xuyên để kiểm tra 

tình trạng nhiễm HBV của bạn. Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết về bất kỳ triệu chứng mới hoặc 

bất thường nào mà bạn có thể có sau khi ngừng dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

-

-

- Phản ứng dị ứng. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn bị phát ban khi 
dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.Ngừng dùng viên nén dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate và nhận trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bạn:

o phát ban với bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây:
-
-
-
-
-

sốt
nói chung là cảm thấy ốm

mệt mỏi
đau nhức cơ hoặc khớp nổi mụn 

nước hoặc vết loét trong miệng

-
-
-

phồng rộp hoặc bong tróc da đỏ 
hoặc sưng mắt, miệng, mặt, môi 
hoặc lưỡi

khó thở-

- Các vấn đề nghiêm trọng về gan.Những người có tiền sử nhiễm vi rút viêm gan B hoặc C có thể tăng nguy cơ 
phát triển những thay đổi mới hoặc xấu đi trong các xét nghiệm chức năng gan nhất định trong khi điều trị bằng 
viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Trong một số trường hợp, các vấn đề về gan 
nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Gan của bạn có thể trở nên to (gan to) và bạn có thể bị nhiễm mỡ trong 
gan (nhiễm mỡ).
Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận được bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây 

của các vấn đề về gan:
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- da của bạn hoặc phần lòng trắng của mắt bạn chuyển sang 
màu vàng (vàng da)

nước tiểu sẫm màu hoặc “màu trà” 
phân màu sáng (đi tiêu)

- chán ăn trong vài ngày hoặc lâu 
hơn
buồn nôn hoặc nôn mửa

đau, nhức hoặc đau ở bên phải của 
vùng dạ dày của bạn

-
-

-
-

Để biết thêm thông tin về các tác dụng phụ, hãy xem “Các tác dụng phụ có thể có của viên nén 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate là gì?”

Viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate là gì?

Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate tablet là thuốc kê đơn được sử 
dụng để điều trị nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV-1) ở người lớn và trẻ em 
nặng ít nhất 88 pound (40 kg).
HIV-1 là vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).
Viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate chứa 3 loại thuốc theo toa là 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.
Không dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate nếu bạn:
- dùng dofetilide (TIKOSYN). Dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate và 

dofetilide (TIKOSYN) có thể gây ra các tác dụng phụ có thể nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. bị dị ứng 
với dolutegravir hoặc bất kỳ thành phần nào trong viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate. Xem phần cuối của tờ rơi Thông tin Bệnh nhân này để biết danh sách đầy đủ các thành phần 
trong viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

-

Trước khi bạn dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe của bạn biết nếu bạn:

-
-
-

đã có vấn đề về gan, bao gồm cả nhiễm trùng viêm gan B hoặc C.
có vấn đề về thận, bao gồm cả bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD) cần phải lọc máu .. 
có vấn đề về xương, bao gồm tiền sử gãy xương.
đang mang thai hoặc dự định có thai. Một trong những loại thuốc trong viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate được gọi là dolutegravir có thể gây hại cho thai nhi của bạn.
-

-

Bạn không nên dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate khi 
đang mang thai hoặc trong 12 tuần đầu của thai kỳ. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của bạn có thể thay đổi thuốc của bạn trong thời gian này của thai kỳ. Nếu bạn có thể mang thai, 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ thực hiện xét nghiệm mang thai trước khi 
bạn bắt đầu điều trị bằng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. 
Nếu bạn có thể mang thai, bạn nên sử dụng liên tục biện pháp ngừa thai (tránh thai) hiệu quả 
trong thời gian điều trị bằng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn dự định có thai, 
bạn có thai hoặc nghĩ rằng bạn có thể có thai trong khi điều trị bằng thuốc viên dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

đang cho con bú hoặc dự định cho con bú.Không cho con bú nếu bạn dùng viên nén 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.
-

-

-

-

-

Bạn không nên cho con bú nếu bạn có HIV-1 vì nguy cơ truyền HIV-1 cho con bạn. Nói chuyện với nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về cách tốt nhất để cho em bé bú.

Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết về các loại thuốc bạn dùng,bao gồm cả thuốc kê đơn và thuốc bán quá mức
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thuốc kê đơn, vitamin hoặc chất bổ sung thảo dược.
Một số loại thuốc tương tác với viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Viên nén 
Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của các loại thuốc 
khác và các loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate. Giữ một danh sách các loại thuốc của bạn và đưa nó cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và dược sĩ của bạn khi bạn nhận được một loại thuốc mới.

- Bạn có thể hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của mình để biết danh sách các loại thuốc tương 
tác với viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

- Đừng bắt đầu dùng một loại thuốc mới mà không nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.Nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể cho bạn biết liệu việc dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate với các loại thuốc khác có an toàn hay không.

Bạn không nên dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate nếu bạn cũng 
dùng:

-adefovir (HEPSERA®)

Tôi nên dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate như thế nào?
- Uống thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate đúng như những gì nhà cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe yêu cầu bạn dùng.
Uống thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate vào cùng một thời điểm mỗi 
ngày.
Uống dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate mỗi ngày cùng với thức ăn hoặc 
không. Nếu bạn dùng thuốc kháng axit, thuốc nhuận tràng hoặc các loại thuốc khác có chứa nhôm, 
magiê hoặc thuốc đệm, viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate nên được 
uống ít nhất 2 giờ trước hoặc 6 giờ sau khi bạn dùng các loại thuốc này.
Nếu bạn cần bổ sung sắt hoặc canxi bằng đường uống trong thời gian điều trị với viên nén 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate:
-

-

-
-

-

Nếu bạn dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate với thức 
ăn, bạn có thể dùng các chất bổ sung này cùng lúc với viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate.
Nếu bạn không dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate với thức 
ăn, hãy dùng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate viên ít nhất 2 giờ trước 
hoặc 6 giờ sau khi bạn uống các chất bổ sung này.

Đối với người lớn và trẻ em nặng ít nhất 40 kg (88 lbs), liều thông thường của viên nén dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate là một viên mỗi ngày. Chỉ có thể cần thêm một liều 
dolutegravir cho một số quần thể nhất định. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ 
thông báo cho bạn nếu bạn cần dùng thêm liều dolutegravir.
Đừng bỏ lỡ một liều dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate viên. Nếu bạn bỏ 
lỡ một liều viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, hãy dùng chúng 
ngay khi nhớ ra. Nếu gần đến lúc dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate tiếp theo, đừng dùng liều đã quên. Uống liều tiếp theo của viên nén dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate vào giờ bình thường của bạn.
Không dùng 2 liều cùng lúc hoặc uống nhiều viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir 
disoproxil fumarate so với quy định.
Ở dưới sự chăm sóc của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong thời gian điều trị bằng thuốc viên dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

-

-

-

-

-
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- Không dùng hết viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Vi rút trong máu của bạn có 
thể tăng lên và vi rút có thể trở nên khó điều trị hơn. Khi nguồn cung cấp của bạn bắt đầu cạn kiệt, hãy lấy thêm 
từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc hiệu thuốc của bạn.
Nếu bạn dùng quá nhiều viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate, hãy đến 
ngay phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất.

-

Tôi nên tránh những gì khi dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate?
Bạn nên tránh dùng các loại thuốc có chứa sorbitol trong khi điều trị bằng dolutegravir, 
lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate tabletS.

Các tác dụng phụ có thể có của viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate là gì?
Viên nén Dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm 
trọng bao gồm:
- Xem “Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về viên nén dolutegravir, lamivudine 

và tenofovir disoproxil fumarate là gì?”
Sử dụng với phác đồ dựa trên interferon và ribavirin.Tình trạng tồi tệ hơn của bệnh gan dẫn đến 
tử vong đã xảy ra ở những người bị nhiễm cả vi rút HIV-1 và viêm gan C đang dùng thuốc kháng vi-rút 
HIV-1 và cũng đang được điều trị viêm gan C bằng interferon alfa có hoặc không có ribavirin. Nếu bạn 
đang dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate và interferon có hoặc 
không có ribavirin, hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết nếu bạn có bất kỳ 
triệu chứng mới nào.
Nguy cơ viêm tụy (viêm tụy).Trẻ em có thể có nguy cơ phát triển viêm tụy khi điều trị 
bằng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate nếu chúng:

-

-

-

đã dùng các loại thuốc tương tự nucleoside trong 
quá khứ

Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu con bạn phát triển các dấu hiệu 
và triệu chứng của viêm tụy bao gồm đau dữ dội vùng bụng trên, có hoặc không kèm theo buồn nôn và 
nôn.Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể yêu cầu bạn ngừng cho trẻ uống thuốc viên 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate nếu các triệu chứng và kết quả xét nghiệm máu cho 
thấy con bạn có thể bị viêm tụy.
Các vấn đề về thận mới hoặc nặng hơn, bao gồm cả suy thận. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
bạn có thể làm xét nghiệm máu và nước tiểu để kiểm tra thận của bạn trước và trong khi điều trị bằng thuốc viên 
dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate. Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
bạn nếu bạn nhận được các dấu hiệu và triệu chứng của các vấn đề về thận, bao gồm đau xương không biến mất 
hoặc đau xương trở nên tồi tệ hơn, đau cánh tay, bàn tay, chân hoặc bàn chân, gãy (gãy) xương, đau hoặc yếu cơ.

Các vấn đề về xươngcó thể xảy ra ở một số người dùng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate. Các vấn đề về xương bao gồm đau xương, mềm hoặc mỏng xương (có thể dẫn đến gãy xương). Nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể cần làm các xét nghiệm bổ sung để kiểm tra xương của bạn. 
Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết nếu bạn bị đau xương, đau tay hoặc chân, đau 
hoặc yếu cơ trong khi điều trị bằng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

Những thay đổi trong hệ thống miễn dịch của bạn (Hội chứng phục hồi miễn dịch)có thể xảy ra khi bạn

-
-

có tiền sử viêm tụy có các yếu tố nguy 
cơ khác đối với viêm tụy

-

-

-
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bắt đầu dùng thuốc điều trị HIV-1. Hệ thống miễn dịch của bạn có thể trở nên mạnh hơn và bắt đầu chống lại các 
bệnh nhiễm trùng đã tiềm ẩn trong cơ thể bạn từ lâu. Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn 
ngay lập tức nếu bạn bắt đầu có các triệu chứng mới sau khi bắt đầu dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate.
Quá nhiều axit lactic trong máu của bạn (nhiễm axit lactic).Nhiễm toan lactic là một trường hợp cấp cứu y tế 
nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.
Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận được bất kỳ triệu chứng nào sau đây 

có thể là dấu hiệu của nhiễm axit lactic:

-
-
-
-

-

cảm thấy rất yếu hoặc mệt mỏi bất 
thường (không bình thường) đau cơ 
khó thở
đau dạ dày kèm theo buồn nôn 
và nôn

-
-
-

cảm thấy lạnh, đặc biệt là ở tay và chân của bạn, cảm 

thấy chóng mặt hoặc choáng váng

có nhịp tim nhanh hoặc không đều

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của bảng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate 
bao gồm:

-
-
-
-

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của bảng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate ở trẻ em bao gồm sốt và ho.
Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết về bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền bạn hoặc không biến mất. 
Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể có của viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate.

Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ. Bạn có thể báo cáo các tác dụng phụ cho FDA theo số 1- 
800-FDA-1088.

khó ngủ
buồn nôn

bệnh tiêu chảy

đau đớn

-
-
-
-

mệt mỏi
đau đầu
phát ban

Phiền muộn

Tôi nên bảo quản viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate như thế nào?
-
-

Bảo quản viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate dưới 30 ° C (86 ° F). 
Giữ viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate trong hộp đựng ban đầu.

Đậy chặt nắp chai. Chai chứa chất hút ẩm giúp giữ viên nén. Không loại bỏ chất hút ẩm.

Không sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate nếu con dấu 
trên nắp chai bị vỡ hoặc bị mất.

Giữ viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate và tất cả các loại thuốc 
ngoài tầm với của trẻ em.

-

-

Thông tin chung về cách sử dụng dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate tablet an toàn và hiệu quả.

Thuốc đôi khi được kê cho những mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong tờ rơi Thông tin Bệnh 
nhân. Không sử dụng viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate cho tình trạng bệnh 
không được kê đơn. Không cho người khác dùng thuốc viên dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil 
fumarate, ngay cả khi họ có cùng các triệu chứng với bạn. Họ có thể gây hại họ. Nếu bạn muốn biết thêm thông 
tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn có thể hỏi của bạn
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dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để biết thông tin về viên nén dolutegravir, lamivudine và 
tenofovir disoproxil fumarate được viết cho các chuyên gia y tế.

Các thành phần trong viên nén dolutegravir, lamivudine và tenofovir disoproxil fumarate là 
gì?

Hoạt chất: dolutegravir natri, lamivudine, tenofovir disoproxil fumarate.

Thành phần không hoạt động: natri croscarmellose, cellulose vi tinh thể, oxit sắt màu vàng, magie 
stearat, mannitol, povidon, tinh bột biến tính, natri tinh bột glycolat, và natri stearyl fumarate. Các 
viên thuốc được bao phủ bởi hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide và triacetin.

Sản xuất bởi:
Macleods Pharmaceuticals Limited 
Daman (UT), ẤN ĐỘ

Sản xuất cho:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ08536

Các nhãn hiệu được liệt kê là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Thông tin về Bệnh nhân này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận. Phát hành: 03/2019
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