
MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON NA NAGTATALAGA ang mga natuklasan, at kung minsan ang organ dysfunction, kabilang ang pinsala sa atay, ay naiulat. 

Ihinto kaagad ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet at iba pang 

pinaghihinalaang ahente kung ang mga palatandaan o sintomas ng mga reaksyon ng hypersensitivity ay 

bubuo, dahil ang pagkaantala sa paghinto ng paggamot ay maaaring magresulta sa isang reaksyong 

nagbabanta sa buhay. (5.2)

Ang hepatotoxicity ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng mga regimen na naglalaman ng 

dolutegravir. Ang mga pasyente na may pinagbabatayan na hepatitis B o C ay maaaring nasa mas 

mataas na panganib para sa paglala o pag-unlad ng transaminase elevation. Inirerekomenda ang 

pagsubaybay para sa hepatotoxicity. (5.3)

Ang embryo-fetal toxicity ay maaaring mangyari kapag ginamit sa panahon ng paglilihi at sa maagang 

pagbubuntis. Iwasan ang paggamit ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets 

sa oras ng paglilihi hanggang sa unang trimester ng pagbubuntis dahil sa panganib ng mga depekto sa 

neural tube. Payuhan ang mga kabataan at nasa hustong gulang na may potensyal na magkaroon ng 

anak na gumamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis. (2.1, 5.4, 8.1, 8.3)

Bagong simula o lumalalang kapansanan sa bato: Maaaring kabilang ang acute renal failure at 
Fanconi syndrome. Tayahin ang tinantyang creatinine clearance bago simulan ang paggamot 
na may dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Sa mga pasyenteng 
nasa panganib para sa renal dysfunction, tasahin ang tinantyang creatinine clearance, serum 
phosphorus, urine glucose at urine protein bago simulan ang paggamot na may dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet at pana-panahon sa panahon ng paggamot. 
Iwasan ang pagbibigay ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet na 
may kasabay o kamakailang paggamit ng mga nephrotoxic na gamot. (5.6)

Pagbaba ng bone mineral density (BMD): Isaalang-alang ang pagtatasa ng BMD sa mga 
pasyenteng may kasaysayan ng pathologic fracture o iba pang panganib na kadahilanan para 
sa osteoporosis o pagkawala ng buto. (5.7)
Immune reconstitution syndrome: Naobserbahan sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV. Maaaring 

mangailangan ng karagdagang pagsusuri at paggamot (5.8)

Lactic acidosis at malubhang hepatomegaly na may steatosis: Ihinto ang paggamot sa mga 
pasyente na nagkakaroon ng mga sintomas o natuklasan sa laboratoryo na nagpapahiwatig ng 
lactic acidosis o binibigkas na hepatotoxicity. (5.9)
Ang hepatic decompensation, ang ilan ay nakamamatay, ay naganap sa HIV-1/HCV co-infected 
na mga pasyente na tumatanggap ng interferon at ribavirin-based regimens. Subaybayan ang 
mga toxicity na nauugnay sa paggamot. Ihinto ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate tablet kung medikal na naaangkop at isaalang-alang ang pagbabawas ng 
dosis o paghinto ng interferon alfa, ribavirin, o pareho. (5.10) Pancreatitis: Gamitin nang may 
pag-iingat sa mga pediatric na pasyente na may kasaysayan ng pancreatitis o iba pang 
makabuluhang kadahilanan ng panganib para sa pancreatitis. Ihinto ang paggamot kung 
naaangkop sa klinika. (5.11)

Hindi kasama sa mga highlight na ito ang lahat ng impormasyong kailangan para magamit

DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE at TENOFOVIR DISOPROXIL 
FUMARATE TABLETS nang ligtas at mabisa. Tingnan ang buong 
impormasyon sa pagrereseta para sa DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE 
at TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TABLETS.

-

DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE at TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 
tablets, 50 mg/300 mg/300 mg para sa oral na paggamit -

BABALA: POSTTREATMENT EXACERBATIONS NG
HEPATITIS B

Tingnan mobuong impormasyon sa pagrereseta para sa kumpletong naka-box na babala.

Naiulat ang matinding matinding exacerbation ng hepatitis B virus (HBV) sa mga 
pasyenteng nahawaan ng HBV na tumigil sa anti-HBV therapy, kabilang ang 
lamivudine o tenofovir disoproxil fumarate, dalawang bahagi ng dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Subaybayan nang mabuti 
ang hepatic function sa mga pasyenteng nahawaan ng HBV na huminto sa 
dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Kung 
naaangkop, maaaring kailanganin ang pagsisimula ng anti-HBV therapy. (5.1)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT -------------------- -------- 
Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, isang kumbinasyon ng 
dolutegravir (integrase strand transfer inhibitor [INSTI]), lamivudine, at tenofovir disoproxil 
fumarate (parehong nucleoside reverse transcriptase inhibitors), ay ipinahiwatig bilang isang 
kumpletong regimen para sa paggamot ng HIV-1 impeksyon sa mga may sapat na gulang at 
pediatric na pasyente na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg. (1)

-

-

-

Mga Limitasyon sa Paggamit:

- Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets lamang ay 
hindi inirerekomenda sa mga pasyente na may resistance-associated integrase 
substitutions o clinically suspected integrase strand transfer inhibitor resistance 
dahil ang dosis ng dolutegravir sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets ay hindi sapat sa mga subpopulasyon na ito. Tingnan 
ang impormasyon sa pagrereseta ng dolutegravir. (1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON-----------------------
- Pagsusuri sa Pagbubuntis: Magsagawa ng pagsusuri sa pagbubuntis bago simulan ang 

dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet sa mga kabataan at 
matatanda na may potensyal na magkaroon ng anak. (2.1, 5.4)
Pagsusuri: Bago o kapag nagsimula ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets, suriin para sa impeksyon sa HBV. Bago ang 
pagsisimula at sa panahon ng paggamit ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets, sa isang klinikal na naaangkop na iskedyul, tasahin 
ang serum creatinine, tinantyang clearance ng creatinine, urine glucose, at urine 
protein sa lahat ng pasyente. Sa mga pasyente na may malalang sakit sa bato, 
suriin din ang serum phosphorous. (2.1)
Inirerekomendang dosis sa mga pasyenteng nasa hustong gulang at bata na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg: 

Isang tablet araw-araw. Maaaring inumin nang may pagkain o walang pagkain. (2.3)

Kung ang dosing na may ilang partikular na UGT1A o CYP3A inducers, ang 
inirerekomendang dolutegravir dosage regimen ay 50 mg dalawang beses araw-
araw. Ang karagdagang 50-mg na dosis ng dolutegravir, na pinaghihiwalay ng 12 
oras mula sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay 
dapat inumin. (2.3)
Dahil ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet ay isang fixed-
dose na produkto at hindi maaaring iakma sa dosis, ang dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablet ay hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng 
nangangailangan ng pagsasaayos ng dosis, mga pasyenteng may creatinine clearance 
na mas mababa sa 50 mL kada minuto, o mga pasyenteng may endstage renal disease 
na nangangailangan ng hemodialysis. (2.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON---------------- --------------------
- Sa mga paksang nasa hustong gulang: Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon (sa mga 

tumatanggap ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate) ay hindi pagkakatulog, 

pagkapagod, pananakit ng ulo, pagtatae, pantal, pananakit, at depresyon. (6.1)

Sa mga asignaturang pediatric: Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon (sa mga 
tumatanggap ng lamivudine) ay lagnat at ubo. (6.1)

-

-

Upang mag-ulat ng MGA HINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-ugnayan 
sa Macleods Pharma USA, Inc., sa 1-888-943-3210o FDA sa 1-800-FDA-1088 o 
www.fda.gov/medwatch .-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA------------ -------------------- Ang sabay-sabay 
na pangangasiwa ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet kasama ng iba pang mga 
gamot ay maaaring magbago sa konsentrasyon ng iba pang mga gamot at iba pang mga gamot ay maaaring 
magbago sa mga konsentrasyon ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Ang mga 
potensyal na pakikipag-ugnayan ng gamot-gamot ay dapat isaalang-alang bago at sa panahon ng therapy. (4, 7, 
12.3)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON ------------------- -------
- Pagbubuntis: Iwasan ang paggamit ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil 

fumarate tablets sa oras ng paglilihi hanggang sa unang trimester dahil sa panganib ng 
mga depekto sa neural tube. (2.1, 5.4, 8.1)
Pagpapasuso: Ang pagpapasuso ay hindi inirerekomenda dahil sa potensyal para sa HIV-1 
transmission. (8.2)
Mga babae at lalaki na may potensyal na reproductive: Ang pagsusuri sa pagbubuntis at pagpipigil sa 

pagbubuntis ay inirerekomenda sa mga kabataan at nasa hustong gulang na may potensyal na 

magkaroon ng anak. (8.3)

Pediatrics: Hindi inirerekomenda para sa mga pasyente na tumitimbang ng mas mababa sa 40 kg. (8.4) 

Ang Dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay hindi inirerekomenda sa mga 

pasyente na may creatinine clearance na mas mababa sa 50 mL bawat min o mga pasyente na may end-

stage na sakit sa bato na nangangailangan ng hemodialysis. (8.6)

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE ---------------------- 
Tablet: 50 mg ng dolutegravir, 300 mg ng lamivudine, at 300 mg ng tenofovir 
disoproxil fumarate (3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ------------------- ------------
-

-
-Nakaraang reaksyon ng hypersensitivity sa dolutegravir, lamivudine, o 

tenofovir disoproxil fumarate. (4)
Kasabay na pangangasiwa sa dofetilide. (4)-

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at pag-label ng pasyente na 

inaprubahan ng FDA.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat-----------------------
- Mga reaksyon ng hypersensitivity na nailalarawan sa pamamagitan ng pantal, konstitusyonal
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

BABALA: PAGLALA NG HEPATITIS B

Naiulat ang matinding matinding exacerbation ng hepatitis B virus (HBV) sa mga pasyenteng 
nahawaan ng HBV na tumigil sa anti-HBV therapy, kabilang ang lamivudine o tenofovir disoproxil 
fumarate, dalawang bahagi ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Ang 
pag-andar ng atay ay dapat na masubaybayan nang mabuti sa parehong klinikal at laboratoryo na 
follow-up nang hindi bababa sa ilang buwan sa mga pasyenteng nahawaan ng HBV na huminto sa 
dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Kung naaangkop, maaaring 
kailanganin ang pagsisimula ng anti-hepatitis B therapy[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)].

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay ipinahiwatig para sa paggamit lamang bilang isang 

kumpletong regimen para sa paggamot ng human immunodeficiency virus type l (HIV-1) na impeksiyon sa mga matatanda at 

mga pasyenteng pediatric na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg.

Limitasyon ng Paggamit:

- Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets lamang ay hindi inirerekomenda 
sa mga pasyente na may resistance-associated integrase substitutions o clinically suspected integrase 
strand transfer inhibitor resistance dahil ang dosis ng dolutegravir sa dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets ay hindi sapat sa mga subpopulasyon na ito. Tingnan ang buong 
impormasyon sa pagrereseta para sa dolutegravir.

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON

2.1 Pagsubok Bago ang Pagsisimula at Habang Paggamot gamit ang Dolutegravir, Lamivudine 
at Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets

Magsagawa ng pagsubok sa pagbubuntis bago simulan ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 
tablets sa mga kabataan at matatanda na may potensyal na magkaroon ng anak.[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat 
(5.4), Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.1, 8.3)].

Bago o kapag nagsimula ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, suriin ang mga 
pasyente para sa impeksyon ng hepatitis B virus (HBV)[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)].

Bago ang pagsisimula at sa panahon ng paggamot na may dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablet, suriin ang serum creatinine, tinantyang clearance ng creatinine, glucose sa ihi, at protina ng ihi sa 
lahat ng mga pasyente. Sa mga pasyente na may malalang sakit sa bato, suriin din ang serum phosphorus. 
[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)].

2.2 Inirerekomendang Dosis

Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay isang fixed-dose combination
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produktong naglalaman ng 50 mg ng dolutegravir, 300 mg ng lamivudine (3TC), at 300 mg ng tenofovir disoproxil fumarate 

(TDF). Ang inirerekumendang dosis ng regimen ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa mga 

pasyenteng nasa hustong gulang at pediatric na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg (88 lbs) ay isang tableta isang beses 

araw-araw na binibigkas nang may pagkain o walang pagkain.

2.3 Rekomendasyon ng Dosis na may Ilang Kasabay na Gamot

Ang dolutegravir dose (50 mg) sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay hindi sapat 
kapag pinagsama ang mga gamot na nakalista sa Talahanayan 1 na maaaring magpababa ng mga konsentrasyon 
ng dolutegravir; ang sumusunod na regimen ng dosis ng dolutegravir ay inirerekomenda.

Talahanayan 1. Mga Rekomendasyon sa Dosing para sa Dolutegravir, Lamivudine at Tenofovir Disoproxil 
Fumarate Tablet na may Coadministered Medications

Pinagsamang Gamot Rekomendasyon sa Dosing

Ang karagdagang dolutegravir 50-mg tablet, na pinaghihiwalay 
ng 12 oras mula sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets, ay dapat na inumin.

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

2.4 Hindi Inirerekomenda Dahil sa Kakulangan ng Pagsasaayos ng Dosis

Dahil ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay isang fixed-dose combination formulation 
at hindi maaaring iakma sa dosis, hindi ito inirerekomenda sa mga pasyente na nangangailangan ng pagsasaayos ng 
dosis, mga pasyente na may creatinine clearance na mas mababa sa 50 mL bawat min, o mga pasyente na may end-stage 
na bato. sakit (ESRD) na nangangailangan ng hemodialysis[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.6)].

3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

Ang Dolutegravir, Lamivudine at Tenofovir disoproxil fumarate Tablet ay naglalaman ng 50 mg 
dolutegravir, 300 mg lamivudine at 300 mg tenofovir disoproxil fumarate. Ang mga tablet ay puti 
hanggang puti, hugis kapsula, film coated debossed na may "F67" sa isang gilid at plain sa kabilang 
panig.

4 MGA KONTRAINDIKASYON

Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay kontraindikado sa mga pasyente:
- na may naunang reaksyon ng hypersensitivity sa dolutegravir[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)], 

lamivudine, o tenofovir disoproxil fumarate.
pagtanggap ng dofetilide dahil sa potensyal para sa mas mataas na konsentrasyon ng dofetilide sa plasma at ang panganib para sa 

mga seryoso at/o nagbabanta sa buhay na mga pangyayari na may kasabay na paggamit ng dolutegravir[tingnan ang Mga 

Pakikipag-ugnayan sa Droga (7)].

-

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat
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5.1 Malubhang Talamak na Paglala ng Hepatitis B sa Mga Pasyenteng may Impeksyon sa HBV

Ang lahat ng mga pasyente ay dapat masuri para sa pagkakaroon ng talamak na hepatitis B virus (HBV) bago o kapag 
nagpasimula ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Ang paghinto ng anti-HBV therapy, kabilang ang 3TC at TDF, dalawang bahagi ng dolutegravir, lamivudine, 
at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay maaaring nauugnay sa matinding talamak na exacerbation ng 
hepatitis B. Mga pasyenteng nahawahan ng HBV na huminto sa dolutegravir, lamivudine, at tenofovir 
disoproxil fumarate Ang mga tablet ay dapat na masusing subaybayan sa parehong klinikal at laboratoryo 
na follow-up nang hindi bababa sa ilang buwan pagkatapos ihinto ang paggamot. Kung naaangkop, 
maaaring kailanganin ang pagpapatuloy ng anti-hepatitis B therapy.

5.2 Mga Reaksyon ng Hypersensitivity

Ang mga reaksyon ng hypersensitivity ay naiulat at nailalarawan sa pamamagitan ng mga pantal, 
mga natuklasan sa konstitusyon, at kung minsan ang dysfunction ng organ, kabilang ang pinsala 
sa atay. Ang mga kaganapan ay naiulat sa mas mababa sa 1% ng mga paksa na tumatanggap ng 
dolutegravir sa Phase 3 na mga klinikal na pagsubok. Ihinto kaagad ang dolutegravir, 
lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet at iba pang pinaghihinalaang ahente kung 
ang mga palatandaan o sintomas ng mga reaksyon ng hypersensitivity ay lumitaw (kabilang ang, 
ngunit hindi limitado sa, matinding pantal o pantal na sinamahan ng lagnat, pangkalahatang 
karamdaman, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, paltos. o pagbabalat ng balat, 
oral blisters o lesyon, conjunctivitis, facial edema, hepatitis, eosinophilia, angioedema, hirap sa 
paghinga). Ang klinikal na katayuan, kabilang ang mga aminotransferases sa atay, ay dapat na 
subaybayan at simulan ang naaangkop na therapy.

5.3 Hepatotoxicity

Ang mga salungat na kaganapan sa hepatic ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng regimen na 
naglalaman ng dolutegravir. Ang mga pasyente na may pinagbabatayan na hepatitis B o C ay maaaring nasa mas 
mataas na panganib para sa paglala o pag-unlad ng transaminase elevations sa paggamit ng dolutegravir, 
lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)]. Sa ilang mga 
kaso, ang mga elevation sa transaminases ay pare-pareho sa immune reconstitution syndrome o hepatitis B 
reactivation partikular na sa setting kung saan ang anti-hepatitis therapy ay inalis. Ang mga kaso ng hepatic 
toxicity, kabilang ang mataas na serum liver biochemistries, hepatitis, at acute liver failure ay naiulat sa mga 
pasyenteng tumatanggap ng regimen na naglalaman ng dolutegravir na walang dati nang umiiral na sakit sa atay 
o iba pang nakikilalang mga kadahilanan ng panganib. Ang pinsala sa atay na sanhi ng droga na humahantong sa 
paglipat ng atay ay naiulat na may kumbinasyong abacavir, dolutegravir, at lamivudine. Inirerekomenda ang 
pagsubaybay para sa hepatotoxicity.

5.4 Embryo-Fetal Toxicity

Ang paunang data mula sa isang obserbasyonal na pag-aaral ay nagpakita na ang dolutegravir, isang bahagi ng 
dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng 
mga depekto sa neural tube kapag pinangangasiwaan sa panahon ng paglilihi at sa maagang pagbubuntis.
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Dahil may limitadong pag-unawa sa mga naiulat na uri ng mga depekto sa neural tube na nauugnay sa paggamit 
ng dolutegravir at dahil ang petsa ng paglilihi ay maaaring hindi matukoy nang may katumpakan, iwasan ang 
paggamit ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa oras ng paglilihi hanggang sa 
unang tatlong buwan ng pagbubuntis[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.1)].

Kung may mga planong magbuntis o kung nakumpirma ang pagbubuntis sa loob ng unang trimester 
habang nasa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, kung maaari, lumipat sa 
alternatibong regimen.

Magsagawa ng pagsubok sa pagbubuntis bago simulan ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets sa mga kabataan at matatanda na may potensyal na magkaroon ng anak upang ibukod ang 
paggamit ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa unang tatlong buwan ng 
pagbubuntis[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.1)].

Payuhan ang mga kabataan at nasa hustong gulang ng potensyal na magkaroon ng anak na patuloy na gumamit ng epektibong pagpipigil sa 

pagbubuntis[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.1, 8.3)].

5.5 Panganib ng Mga Salungat na Reaksyon o Pagkawala ng Virologic na Tugon Dahil sa Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga

Ang sabay-sabay na paggamit ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet at iba pang mga gamot ay 

maaaring magresulta sa kilala o potensyal na makabuluhang pakikipag-ugnayan sa droga, na ang ilan ay maaaring humantong 

sa[tingnan ang Contraindications (4), Drug Interactions (7.3)]:

- Pagkawala ng therapeutic effect ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 
tablet at posibleng pag-unlad ng paglaban.
Posibleng klinikal na makabuluhang salungat na mga reaksyon mula sa mas malawak na pagkakalantad ng mga magkakatulad na gamot.-

Tingnan ang Talahanayan 5 para sa mga hakbang upang maiwasan o pamahalaan ang mga posible at kilalang 
makabuluhang pakikipag-ugnayan sa gamot, kabilang ang mga rekomendasyon sa dosing. Isaalang-alang ang potensyal 
para sa mga pakikipag-ugnayan sa droga bago at sa panahon ng therapy na may dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets; suriin ang mga magkakasabay na gamot sa panahon ng therapy na may dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet; at subaybayan para sa mga salungat na reaksyon na nauugnay sa 
mga magkakatulad na gamot.

5.6 Bagong Pagsisimula o Lumalalang Paghina ng Bato

Ang TDF, isang bahagi ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay 
pangunahing inaalis ng bato. Ang kapansanan sa bato, kabilang ang mga kaso ng acute renal failure at 
Fanconi syndrome (renal tubular injury na may matinding hypophosphatemia), ay naiulat sa paggamit ng 
TDF[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.2)].

Bago ang pagsisimula at sa panahon ng paggamit ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate 
tablet, sa isang klinikal na naaangkop na iskedyul, tasahin ang serum creatine, tinantyang clearance ng creatine, 
urine glucose, at urine protein sa lahat ng pasyente. Sa mga pasyente na may malalang sakit sa bato, suriin din 
ang serum phosphorus.
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Iwasan ang dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet na may kasabay o kamakailang paggamit ng isang 

nephrotoxic agent (hal, high-dose o maramihang non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)[tingnan ang Mga Pakikipag-
ugnayan sa Droga (7.3)]. Ang mga kaso ng talamak na pagkabigo sa bato pagkatapos ng pagsisimula ng mataas na dosis o 

maraming NSAID ay naiulat sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na may mga kadahilanan ng panganib para sa renal 

dysfunction na mukhang matatag sa TDF. Ang ilang mga pasyente ay nangangailangan ng pagpapaospital at renal replacement 

therapy. Ang mga alternatibo sa NSAID ay dapat isaalang-alang, kung kinakailangan, sa mga pasyenteng nasa panganib para sa 

renal dysfunction.

Ang patuloy o lumalalang pananakit ng buto, pananakit sa mga paa't kamay, bali at/o pananakit ng kalamnan o 
panghihina ay maaaring mga pagpapakita ng proximal renal tubulopathy at dapat mag-udyok ng pagsusuri ng renal 
function sa mga pasyenteng nasa panganib ng renal dysfunction.

5.7 Pagkawala ng Buto at Mga Depekto sa Mineralisasyon

Densidad ng Mineral ng Buto: Sa mga klinikal na pagsubok sa mga may sapat na gulang na nahawaan ng HIV-1, ang TDF, 
isang bahagi ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay nauugnay sa bahagyang mas 
malaking pagbaba sa bone mineral density (BMD) at pagtaas sa mga biochemical marker ng metabolismo ng buto, na 
nagmumungkahi ng pagtaas bone turnover na may kaugnayan sa mga comparator. Ang mga antas ng serum 
parathyroid hormone at 1,25 na antas ng Vitamin D ay mas mataas din sa mga paksang tumatanggap ng TDF.

Ang mga klinikal na pagsubok na sinusuri ang TDF sa mga asignaturang pediatric ay isinagawa. Sa ilalim ng normal na mga 

pangyayari, mabilis na tumataas ang BMD sa mga pediatric na pasyente. Sa mga taong nahawaan ng HIV-1 na may edad na 2 

taon hanggang mas mababa sa 18 taon, ang mga epekto sa buto ay katulad ng naobserbahan sa mga nasa hustong gulang na 

paksa at nagmumungkahi ng pagtaas ng turnover ng buto. Ang kabuuang nakuha ng BMD ng katawan ay mas kaunti sa TDF-

treated HIV-1 infected pediatric subjects kumpara sa mga control group. Ang mga katulad na uso ay naobserbahan sa mga 

paksang nahawaan ng HBV na 12 taon hanggang wala pang 18 taong gulang. Sa lahat ng mga pagsubok sa bata, ang normal na 

paglaki ng kalansay (taas) ay hindi naapektuhan sa tagal ng mga klinikal na pagsubok.

Ang mga epekto ng mga pagbabagong nauugnay sa TDF sa BMD at mga biochemical marker sa pangmatagalang kalusugan ng buto at 

panganib sa fracture sa hinaharap sa mga nasa hustong gulang at mga bata na asignatura 2 taon at mas matanda ay hindi alam. Ang 

pangmatagalang epekto ng mas mababang gulugod at kabuuang BMD ng katawan sa paglaki ng skeletal sa mga pasyenteng pediatric, at 

sa partikular, ang mga epekto ng matagal na pagkakalantad sa mas bata ay hindi alam.

Kahit na ang epekto ng supplementation na may calcium at bitamina D ay hindi pinag-aralan, ang naturang supplementation ay 

maaaring maging kapaki-pakinabang para sa lahat ng mga pasyente. Kung ang mga abnormalidad ng buto ay pinaghihinalaang 

pagkatapos ay nararapat na kumonsulta. Ang pagtatasa ng BMD ay dapat isaalang-alang para sa mga pasyenteng nasa hustong 

gulang at bata na may kasaysayan ng pathologic bone fracture o iba pang panganib na kadahilanan para sa osteoporosis o 

pagkawala ng buto. Kung pinaghihinalaan ang mga abnormalidad ng buto, dapat kumuha ng naaangkop na konsultasyon.

Mga Depekto sa Mineralisasyon: Ang mga kaso ng osteomalacia na nauugnay sa proximal renal 
tubulopathy, na ipinakita bilang pananakit ng buto o pananakit sa mga paa't kamay at maaaring mag-
ambag sa mga bali, ay naiulat na kaugnay ng paggamit ng TDF[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.2)]
. Ang mga Arthralgia at pananakit o panghihina ng kalamnan ay naiulat din sa mga kaso ng proximal renal 
tubulopathy. Hypophosphatemia at osteomalacia pangalawang sa proximal bato tubulopathy ay dapat
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isinasaalang-alang sa mga pasyenteng nasa panganib ng renal dysfunction na nagpapakita ng patuloy o lumalalang sintomas ng 

buto o kalamnan habang tumatanggap ng mga produktong naglalaman ng TDF[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)].

5.8 Immune Reconstitution Syndrome

Ang immune reconstitution syndrome ay naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa kumbinasyon ng 
antiretroviral therapy, kabilang ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Sa unang 
yugto ng kumbinasyong antiretroviral na paggamot, ang mga pasyente na ang immune system ay tumutugon ay 
maaaring magkaroon ng nagpapasiklab na tugon sa mga tamad o natitirang oportunistikong impeksyon (tulad 
ngMycobacterium aviumimpeksyon, cytomegalovirus,Pneumocystis jirovecii pneumonia [PCP], o tuberculosis), na 
maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri at paggamot.

Ang mga autoimmune disorder (tulad ng Graves' disease, polymyositis, at Guillain-Barré syndrome) ay naiulat din 
na nangyari sa setting ng immune reconstitution; gayunpaman, ang oras ng pagsisimula ay mas nagbabago at 
maaaring mangyari maraming buwan pagkatapos ng pagsisimula ng paggamot.

5.9 Lactic Acidosis at Malubhang Hepatomegaly na may Steatosis

Ang lactic acidosis at malubhang hepatomegaly na may steatosis, kabilang ang mga nakamamatay na kaso, 
ay naiulat sa paggamit ng mga nucleoside analogues, kabilang ang 3TC at TDF, dalawang bahagi ng 
dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets, nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga 
antiretroviral. Ang paggamot na may dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet ay 
dapat na suspendihin sa sinumang pasyente na bumuo ng mga klinikal o laboratoryo na natuklasan na 
nagpapahiwatig ng lactic acidosis o binibigkas na hepatotoxicity (na maaaring kabilang ang hepatomegaly 
at steatosis kahit na walang markang pagtaas ng transaminase).

5.10 Panganib ng Hepatic Decompensation Kapag Ginamit kasama ng Interferon- at Ribavirin-Based 
Regimens

Ang mga pasyente na tumatanggap ng interferon alfa na mayroon o walang ribavirin at 3TC, isang bahagi ng 
dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay dapat na masubaybayan nang mabuti para 
sa mga nakakalason na nauugnay sa paggamot, lalo na ang hepatic decompensation. Tingnan ang buong 
impormasyon sa pagrereseta para sa 3TC. Ang paghinto ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil 
fumarate tablet ay dapat ituring na medikal na naaangkop. Dapat ding isaalang-alang ang pagbawas ng dosis o 
paghinto ng interferon alfa, ribavirin, o pareho kung ang lumalalang mga klinikal na toxicity ay naobserbahan, 
kabilang ang hepatic decompensation (hal., Child Pugh na higit sa 6). Tingnan ang buong impormasyon sa 
pagrereseta para sa interferon at ribavirin.

5.11 Pancreatitis

Sa mga pediatric na pasyente na may kasaysayan ng naunang pagkakalantad sa antiretroviral nucleoside, isang 
kasaysayan ng pancreatitis, o iba pang makabuluhang mga kadahilanan ng panganib para sa pagbuo ng pancreatitis, 
ang 3TC, isang bahagi ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay dapat gamitin nang may 
pag-iingat. Ang paggamot na may dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay dapat na itigil 
kaagad kung ang mga klinikal na palatandaan, sintomas, o abnormalidad sa laboratoryo ay nagpapahiwatig ng 
pancreatitis.[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].
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6 MGA MASAMANG REAKSIYON

Ang mga sumusunod na seryosong masamang reaksyon ay tinatalakay sa ibang mga seksyon ng pag-label:

-
-
-
-
-
-

Paglala ng Hepatitis B[tingnan ang Boxed Warning, Warnings and Precautions (5.1)]. Mga 
Reaksyon ng Hypersensitivity[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].
Bagong Pagsisimula o Lumalalang Paghina ng Bato[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)]. 
Pagkawala ng Buto at Mga Depekto sa Mineralisasyon[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.7)]. 
Immune Reconstitution Syndrome[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.8)].
Lactic Acidosis at Malubhang Hepatomegaly na may Steatosis[tingnan ang Boxed Warning, Warnings and 
Precautions (5. 9)].
Hepatic Decompensation sa mga Pasyenteng Co-infected ng HIV-1 at Hepatitis C[tingnan ang Mga 
Babala at Pag-iingat (5.10)].
Pancreatitis[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.11)].

-

-

6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga masamang rate ng reaksyon na 

naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa 

pang gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa klinikal na kasanayan.

Dolutegravir, Lamivudine, Tenofovir Disoproxil Fumarate

Paggamot-Mukhang Mga Paksa: Sa SINGLE, 833 na mga paksang nasa hustong gulang ang na-randomize at nakatanggap ng 

hindi bababa sa isang dosis ng alinman sa dolutegravir 50 mg na may nakapirming dosis na abacavir sulfate at lamivudine isang 

beses araw-araw o nakapirming dosis efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate isang beses araw-araw (nabubulag 

ang paggamot sa pag-aaral sa Linggo 96 at open-label mula Linggo 96 hanggang Linggo 144). Sa pamamagitan ng 144 na linggo, 

ang rate ng mga salungat na kaganapan na humahantong sa paghinto ay 4% sa mga subject na tumatanggap ng dolutegravir 50 

mg isang beses araw-araw + fixed-dose abacavir sulfate at lamivudine at 14% sa mga subject na tumatanggap ng fixed-dose 

efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate isang beses araw-araw.

Ang treatment-emergent adverse reactions (ARs) ng katamtaman hanggang matinding intensity na naobserbahan sa hindi bababa sa 2% 

ng mga subject sa alinman sa treatment arm ng SINGLE ay ibinibigay sa Talahanayan 2.

Talahanayan 2. Paggamot-Emergent Adverse Reaction ng Hindi bababa sa Moderate Intensity (Grade 2 hanggang 
4) at hindi bababa sa 2% Frequency sa Treatment-Naïve Subjects sa ISANG Pagsubok (Linggo 144 Pagsusuri)

System Organ Class/Preferred
Termino

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
Sulfate at Lamivudine

Minsan Araw-araw

(n=414)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir
Disoproxil Fumarate

Minsan Araw-araw

(n = 419)
Psychiatric
Hindi pagkakatulog

Depresyon
Mga abnormal na panaginip

3%
1%

<1%

3%
2%
2%

Sistema ng nerbiyos
Pagkahilo <1% 5%

Pahina9ng51



Sakit ng ulo 2% 2%
Gastrointestinal
Pagduduwal

Pagtatae
<1%
<1%

3%
2%

Mga Pangkalahatang Karamdaman

Pagkapagod 2% 2%
Balat at Subcutaneous Tissue 
Rasha <1% 6%
Tenga at Labyrinth
Vertigo 0 2%
aMay kasamang mga pinagsama-samang termino: rash, rash generalized, rash macular, rash maculo-papular, rash pruritic, at drug eruption.

Bilang karagdagan, ang Grade 1 na insomnia ay iniulat ng 7% at 4% ng mga subject na tumatanggap ng dolutegravir at fixed-

dose efavirenz, emtricitabine, at tenofovir disoproxil fumarate, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga kaganapang ito ay hindi 

naglilimita sa paggamot.

Nakaranas ng Paggamot, Integrase Strand Transfer Inhibitor-Naïve Subject:Sa isang international, multicenter, double-
blind trial (ING111762, SAILING), 719 HIV-1-infected, antiretroviral treatment-experienced adults ay randomized at 
nakatanggap ng alinman sa dolutegravir 50 mg isang beses araw-araw o raltegravir 400 mg dalawang beses araw-araw 
na may napiling investigator na background regimen na binubuo ng hanggang 2 ahente, kabilang ang hindi bababa sa 
isang ganap na aktibong ahente. Sa 48 na linggo, ang mga rate ng masamang kaganapan na humahantong sa paghinto 
ay 3% sa mga paksa na tumatanggap ng dolutegravir 50 mg isang beses araw-araw + background na pamumuhay at 4% 
sa mga paksa na tumatanggap ng raltegravir 400 mg dalawang beses araw-araw + background na regimen.

Ang tanging treatment-emergent na AR ng katamtaman hanggang matinding intensity na may hindi bababa sa 2% frequency sa 

alinmang treatment group ay pagtatae, 2% (6 of 354) sa mga subject na tumatanggap ng dolutegravir 50 mg isang beses araw-

araw + background regimen at 1% (5 of 361) sa mga paksang tumatanggap ng raltegravir 400 mg dalawang beses araw-araw + 

background regimen.

Hindi gaanong Karaniwang Mga Salungat na Reaksyon na Naobserbahan sa Paggamot-Naive at Paggamot-Naranasan na Mga 
Pagsubok: Ang mga sumusunod na AR ay naganap sa mas mababa sa 2% ng mga subject na walang treatment o naranasan sa 
paggamot na tumatanggap ng dolutegravir sa isang kumbinasyong regimen sa anumang pagsubok. Ang mga kaganapang ito ay 
isinama dahil sa kanilang kaseryosohan at pagtatasa ng potensyal na ugnayang sanhi.

Gastrointestinal Disorder : Pananakit ng tiyan, discomfort ng tiyan, utot, sakit sa itaas na tiyan, 
pagsusuka.

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary : Hepatitis.

Musculoskeletal disorders : Myositis.

Mga Karamdamang Pangkaisipan : Pag-iisip ng pagpapakamatay, pagtatangka, pag-uugali, o pagkumpleto. Ang mga 
kaganapang ito ay naobserbahan lalo na sa mga paksang may dati nang kasaysayan ng depresyon o iba pang sakit sa 
isip.

Mga Karamdaman sa Bato at Ihi : Pagkasira ng bato.
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Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue : Pruritus.

Mga Abnormalidad sa Laboratory:Paggamot-Mukhang Mga Paksa: Ang mga piling abnormalidad sa laboratoryo (Grade 2 

hanggang 4) na may lumalalang grado mula sa baseline at kumakatawan sa pinakamasamang antas ng toxicity sa hindi bababa 

sa 2% ng mga paksa sa SINGLE ay ipinakita sa Talahanayan 3. Ang ibig sabihin ng pagbabago mula sa baseline na naobserbahan 

para sa mga napiling halaga ng lipid ay ipinakita sa Talahanayan 4.

Talahanayan 3. Mga Piling Mga Abnormalidad sa Laboratory (Grade 2 hanggang 4) sa Mga Paksa na Walang Kabuluhan sa 

Paggamot sa ISANG Pagsubok (Linggo 144 Pagsusuri)
Parameter ng Laboratory

Ginustong Termino
Dolutegravir 50 mg+Abacavir

Sulfate at Lamivudine
Minsan Araw-araw

(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabine/ 
Tenofovir Disoproxil Fumarate

Minsan Araw-araw

(n = 419)
ALT
Baitang 2 (>2.5 hanggang 5.0 x ULN) 

Baitang 3 hanggang 4 (>5.0 x ULN)

3%
1%

5%
<1%

AST
Baitang 2 (>2.5 hanggang 5.0 x ULN) 

Baitang 3 hanggang 4 (>5.0 x ULN)

3%
1%

4%
3%

Kabuuang Bilirubin

Baitang 2 (1.6 hanggang 2.5 x ULN) 

Baitang 3 hanggang 4 (>2.5 x ULN)

<1%
<1%

<1%
<1%

Creatine kinase
Baitang 2 (6.0 hanggang 9.9 x ULN) 

Baitang 3 hanggang 4 (≥10.0 x ULN)

5%
7%

3%
8%

Hyperglycemia
Grade 2 (126 hanggang 250 mg/
dL) Grade 3 (>250 mg/dL)

9%
2%

6%
<1%

Lipase
Baitang 2 (>1.5 hanggang 3.0 x ULN) 

Baitang 3 hanggang 4 (>3.0 x ULN)

11%
5%

11%
4%

Kabuuang neutrophils

Baitang 2 (0.75 hanggang 0.99 x 109) 

Baitang 3 hanggang 4 (<0.75 x 109)

4%
3%

5%
3%

ULN = Pinakamataas na limitasyon ng normal

Talahanayan 4. Mean Change mula sa Baseline sa Fasted Lipid Values   sa Treatment-Naïve Subjects 
sa SINGLE Trial (Linggo 144 Pagsusuria)

Dolutegravir 50 mg+Abacavir
at Lamivudine

Minsan Araw-araw

(n = 414)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir
Disoproxil Fumarate

Minsan Araw-araw

(n = 419)

Parameter ng Laboratory
Ginustong Termino

Kolesterol (mg/dL) 24.0 26.7
HDL cholesterol (mg/dL) 5.4 7.2
LDL cholesterol (mg/dL) 16.0 14.6
Triglyceride (mg/dL) 13.6 31.9
aAng mga paksa sa mga lipid-lowering agent sa baseline ay hindi kasama sa mga pagsusuring ito (19 na paksa sa bawat braso sa 
SINGLE: dolutegravir + fixed-dose abacavir sulfate at lamivudine n = 30 at fixed-dose efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil 
fumarate n = 27). Siyamnapu't apat na paksa ang nagpasimula ng isang ahente na nagpapababa ng lipid pagkatapos ng baseline; 
ang mga halaga ng kanilang huling pag-ayuno sa paggamot (bago simulan ang ahente) ay ginamit kahit na itinigil nila ang 
ahente (dolutegravir + fixed-dose abacavir sulfate at lamivudine n = 36 at fixed-dose efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil 
fumarate n = 36) .
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Nakaranas ng Paggamot, Isama ang Strand Transfer Inhibitor-Naïve Subjects: Ang mga abnormalidad sa laboratoryo na 
naobserbahan sa SAILING ay karaniwang katulad kumpara sa mga obserbasyon na nakikita sa mga pagsubok na walang 
kabuluhan sa paggamot.

Hepatitis B at/o Hepatitis C Virus Co-infection: Sa Phase 3 na mga pagsubok, ang mga 
subject na may hepatitis B at/o C virus co-infection ay pinahintulutang mag-enroll sa 
kondisyon na ang baseline liver chemistry test ay hindi lalampas sa 5 beses sa itaas na 
limitasyon ng normal. Sa pangkalahatan, ang profile ng kaligtasan sa mga subject na 
may hepatitis B at/o C virus co-infection ay katulad ng naobserbahan sa mga subject na 
walang hepatitis B o C co-infection, kahit na ang mga rate ng AST at ALT abnormalities 
ay mas mataas sa subgroup na may hepatitis B at/o C virus co-infection para sa lahat ng 
grupo ng paggamot. Grade 2 hanggang 4 ALT abnormalities sa hepatitis B at/o C co-
infected kumpara sa HIV mono-infected subject na tumatanggap ng dolutegravir ay 
naobserbahan sa 18% kumpara sa 3% na may 50 mg isang beses araw-araw na dosis.[
tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Mga Pagbabago sa Serum Creatinine: Ang Dolutegravir ay ipinakita na nagpapataas ng serum creatinine dahil sa pagsugpo ng 

tubular secretion ng creatinine nang hindi naaapektuhan ang renal glomerular function[tingnan ang Clinical Pharmacology 
(12.2)]. Ang mga pagtaas sa serum creatinine ay naganap sa loob ng unang 4 na linggo ng paggamot at nanatiling matatag 

hanggang sa 96 na linggo. Sa mga paksang walang kabuluhan sa paggamot, ang isang mean na pagbabago mula sa baseline na 

0.15 mg bawat dL (saklaw: -0.32 mg bawat dL hanggang 0.65 mg bawat dL) ay naobserbahan pagkatapos ng 96 na linggo ng 

paggamot. Ang mga pagtaas ng creatinine ay maihahambing sa mga background na NRTI at katulad sa mga paksang may 

karanasan sa paggamot.

Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok sa Mga Asignaturang Pediatric:Ang IMPAACT Pl093 ay isang patuloy na multicenter, 

open-label, non-comparative trial ng humigit-kumulang 160 HIV-1-infected pediatric subjects na may edad 4 na linggo hanggang 

18 taon, kung saan 46 na nakaranas ng paggamot, INSTI-naïve subject na may edad 6 hanggang mas mababa sa 18 taon na ang 

naka-enroll[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.4), Mga Pag-aaral sa Klinikal (14.2)].

Ang profile ng masamang reaksyon ay katulad ng para sa mga nasa hustong gulang. Ang mga grade 2 AR na iniulat ng higit sa 

isang paksa ay nabawasan ang bilang ng neutrophil (n = 3) at pagtatae (n = 2). Walang naiulat na mga AR na may kaugnayan sa 

droga sa Grade 3 o 4. Walang AR na humantong sa paghinto.

Ang Grade 3 o 4 na mga abnormalidad sa laboratoryo na iniulat sa higit sa isang paksa ay nakataas ang kabuuang bilirubin (n = 3) 

at nabawasan ang bilang ng neutrophil (n = 2). Ang mga pagbabago sa ibig sabihin ng serum creatinine ay katulad ng mga 

naobserbahan sa mga matatanda.

3TC

Pancreatitis: Pancreatitis, na naging nakamamatay sa ilang mga kaso, ay naobserbahan sa antiretroviral 
nucleoside-experienced pediatric subject na tumatanggap ng 3TC nang nag-iisa o kasama ng iba pang 
antiretroviral agents. Sa isang open-label dose-escalation trial (NUCA2002), 14 na paksa (14%) ang nagkaroon ng 
pancreatitis habang tumatanggap ng monotherapy na may 3TC. Tatlo sa mga paksang ito ang namatay sa mga 
komplikasyon ng pancreatitis. Sa pangalawang open-label na pagsubok (NUCA2005), 12 paksa (18%)
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nabuo ang pancreatitis. Sa Pagsubok na ACTG300, ang pancreatitis ay hindi naobserbahan sa 236 na paksa 
na randomized sa 3TC plus zidovudine. Ang pancreatitis ay naobserbahan sa 1 paksa sa pagsubok na ito na 
nakatanggap ng open-label na 3TC kasama ng zidovudine at ritonavir kasunod ng paghinto ng didanosine 
monotherapy.[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.8)].

TDF

Mga Salungat na Reaksyon mula sa Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok sa mga Matandang Nahawahan ng HIV-1: Higit sa 

12,000 mga paksa ang nagamot sa TDF nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga antiretroviral medicinal na produkto sa loob ng 

28 araw hanggang 215 na linggo sa mga klinikal na pagsubok at pinalawak na mga programa sa pag-access. Higit sa 1,500 mga 

paksa ang nakatanggap ng TDF 300 mg isang beses araw-araw sa mga klinikal na pagsubok; mahigit 11,000 paksa ang 

nakatanggap ng TDF sa pinalawak na mga programa sa pag-access.

Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon (insidence na higit sa o katumbas ng 10%, Grade 2 hanggang 4) na natukoy mula sa 

alinman sa 3 malalaking kinokontrol na klinikal na pagsubok ay kinabibilangan ng pantal, pagtatae, pananakit ng ulo, pananakit, 

depresyon, asthenia, at pagduduwal.

Mga Pagbabago sa Bone Mineral Density:Sa HIV-1 na nahawaan ng mga nasa hustong gulang na paksa sa Pag-aaral 903, nagkaroon ng makabuluhang mas 

malaking mean na pagbaba ng porsyento mula sa baseline sa BMD sa lumbar spine sa mga paksang tumatanggap ng TDF + 3TC + efavirenz (-2.2% ± 3.9) 

kumpara sa mga subject na tumatanggap ng stavudine + 3TC + efavirenz (-1.0% ± 4.6) hanggang 144 na linggo. Ang mga pagbabago sa BMD sa balakang ay 

magkatulad sa pagitan ng dalawang grupo ng paggamot (-2.8% ± 3.5 sa TDF kumpara sa -2.4% ± 4.5 sa stavudine group). Sa parehong grupo, ang karamihan ng 

pagbawas sa BMD ay nangyari sa unang 24 hanggang 48 na linggo ng pagsubok at ang pagbabawas na ito ay napanatili hanggang Linggo 144. Dalawampu't 

walong porsyento ng mga paksang ginagamot sa TDF kumpara sa 21% ng mga paksang ginagamot sa stavudine nawala ang hindi bababa sa 5% ng BMD sa 

gulugod o 7% ng BMD sa balakang. Ang mga klinikal na nauugnay na bali (hindi kasama ang mga daliri at paa) ay naiulat sa 4 na paksa sa pangkat ng TDF at 6 na 

paksa sa pangkat ng stavudine. Bilang karagdagan, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa mga biochemical marker ng metabolismo ng buto (serum bone-

specific alkaline phosphatase, serum osteocalcin, serum C telopeptide, at urinary N telopeptide) at mas mataas na antas ng serum parathyroid hormone at 1,25 

na antas ng Vitamin D sa pangkat ng TDF. may kaugnayan sa pangkat ng stavudine; gayunpaman, maliban sa alkaline phosphatase na partikular sa buto, ang 

mga pagbabagong ito ay nagresulta sa mga halaga na nanatili sa loob ng normal na hanay. 25 na antas ng bitamina D sa pangkat ng TDF na may kaugnayan sa 

pangkat ng stavudine; gayunpaman, maliban sa alkaline phosphatase na partikular sa buto, ang mga pagbabagong ito ay nagresulta sa mga halaga na nanatili sa 

loob ng normal na hanay. 25 na antas ng bitamina D sa pangkat ng TDF na may kaugnayan sa pangkat ng stavudine; gayunpaman, maliban sa alkaline 

phosphatase na partikular sa buto, ang mga pagbabagong ito ay nagresulta sa mga halaga na nanatili sa loob ng normal na hanay.[tingnan ang Mga Babala at 

Pag-iingat (5.7)].

6.2 Karanasan sa Postmarketing

Bilang karagdagan sa mga masamang reaksyon na iniulat mula sa mga klinikal na pagsubok, ang mga sumusunod na masamang 

reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit ng postmarketing para sa bawat isa sa mga indibidwal na bahagi ng dolutegravir, 

lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang 

populasyon na hindi alam ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaan na tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng 

sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Dolutegravir

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary:talamak na pagkabigo sa atay, hepatotoxicity

Mga Pagsisiyasat:tumaas ang timbang
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Musculoskeletal: arthralgia, myalgia

Psychiatric:pagkabalisa

3TC

Katawan sa Kabuuan: muling pamamahagi/akumulasyon ng taba sa katawan

Endocrine at Metabolic: hyperglycemia

Heneral: kahinaan

Hemic at Lymphatic: anemia (kabilang ang purong red cell aplasia at malubhang anemia na umuunlad sa 
therapy)

Hepatic at Pancreatic: lactic acidosis at hepatic steatosis[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)], 
paglala ng hepatitis B pagkatapos ng paggamot[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)]

Hypersensitivity: anaphylaxis, urticaria

Musculoskeletal: kahinaan ng kalamnan, pagtaas ng CPK, rhabdomyolysis

Balat: alopecia, pruritus

TDF

Mga Karamdaman sa Immune System: allergic reaction, kabilang ang angioedema

Metabolismo at Nutrisyon Disorder: lactic acidosis, hypokalemia, hypophosphatemia

Mga Karamdaman sa Paghinga, Thoracic, at Mediastinal: dyspnea

Gastrointestinal Disorder: pancreatitis, tumaas na amylase, pananakit ng tiyan

Mga Karamdaman sa Hepatobiliary: hepatic steatosis, hepatitis, nadagdagan na mga enzyme sa atay 
(pinakakaraniwang AST, ALT gamma GT)

Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue: pantal

Musculoskeletal at Connective Tissue Disorder: rhabdomyolysis, osteomalacia (nakikita bilang pananakit 
ng buto at maaaring mag-ambag sa mga bali), panghihina ng kalamnan, myopathy

Mga Karamdaman sa Bato at Ihi: acute renal failure, renal failure, acute tubular necrosis, Fanconi 
syndrome, proximal renal tubulopathy, interstitial nephritis (kabilang ang mga talamak na kaso), 
nephrogenic diabetes insipidus, renal insufficiency, tumaas na creatinine, proteinuria, polyuria

Mga Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa: asthenia
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Ang mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa ilalim ng mga heading ng system ng katawan sa itaas, ay 
maaaring mangyari bilang resulta ng proximal renal tubulopathy: rhabdomyolysis, osteomalacia, hypokalemia, muscular 
weakness, myopathy, hypophosphatemia

7 MGA INTERAKSYON SA DROGA

7.1 Epekto ng Dolutegravir, 3TC, o TDF sa Pharmacokinetics ng Iba Pang Ahente

Dolutegravir:

Sa vitro, pinigilan ng dolutegravir ang renal organic cation transporters, OCT2 (IC50= 1.93 microM) at multidrug at 
toxin extrusion transporter (MATE)l (IC50= 6.34 microM). Sa vivo, pinipigilan ng dolutegravir ang tubular na 
pagtatago ng creatinine sa pamamagitan ng pagpigil sa OCT2 at potensyal na MATEl. Maaaring pataasin ng 
Dolutegravir ang mga konsentrasyon sa plasma ng mga gamot na inalis sa pamamagitan ng OCT2 o MATE1 
(dofetilide at metformin, Talahanayan 5)[tingnan ang Contraindications (4), Drug Interactions (7.3)].

Sa vitro, pinigilan ng dolutegravir ang basolateral renal transporter, organic anion transporter (OAT)1 
(IC50= 2.12 microM) at OAT3 (IC50= 1.97 microM). Gayunpaman, sa vivo, hindi binago ng dolutegravir 
ang mga konsentrasyon ng plasma ng tenofovir o para-amino hippurate, mga substrate ng OAT1 at 
OAT3.

Sa vitro, hindi pumipigil ang dolutegravir (IC50higit sa 50 microM) ang mga sumusunod: cytochrome P450 
(CYP)1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2Cl9, CYP2D6, CYP3A, uridine diphosphate (UDP)-
glucuronosyl transfertAlBAlA1, (PUGoprotein TUG-AlA1 gp), breast cancer resistance protein (BCRP), bile salt 
export pump (BSEP), organic anion transporter polypeptide (OATP)1B1, OATP1B3, OCT1, multidrug 
resistance protein (MRP)2, o MRP4. Sa vitro, ang dolutegravir ay hindi nagdulot ng CYP1A2, CYP2B6, o 
CYP3A4. Batay sa mga datos na ito at sa mga resulta ng mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga, ang 
dolutegravir ay hindi inaasahang makakaapekto sa mga pharmacokinetics ng mga gamot na mga substrate 
ng mga enzyme o transporter na ito.

7.2 Epekto ng Iba Pang Ahente sa Pharmacokinetics ng Dolutegravir, 3TC, o TDF

Dolutegravir:

Ang Dolutegravir ay na-metabolize ng UGT1A1 na may ilang kontribusyon mula sa CYP3A. Ang Dolutegravir ay isa 
ring substrate ng UGT1A3, UGT1A9, BCRP, at P-gp in vitro. Ang mga gamot na nag-uudyok sa mga enzyme at 
transporter na iyon ay maaaring bawasan ang konsentrasyon ng dolutegravir sa plasma at bawasan ang 
therapeutic effect ng dolutegravir.

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dolutegravir at iba pang mga gamot na pumipigil sa mga enzyme na ito ay maaaring magpapataas 

ng konsentrasyon ng plasma ng dolutegravir.

Ang Etravirine ay makabuluhang nabawasan ang mga konsentrasyon ng plasma ng dolutegravir, ngunit ang epekto ng etravirine 

ay nabawasan sa pamamagitan ng sabay-sabay na pangangasiwa ng lopinavir/ritonavir o darunavir/ritonavir, at inaasahang 

mababawasan ng atazanavir/ritonavir (Talahanayan 5)[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot (7.3), Clinical 
Pharmacology (12.3)].
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Sa vitro, ang dolutegravir ay hindi isang substrate ng OATP1B1 o OATP1B3.

7.3 Mahahalagang Pakikipag-ugnayan sa Gamot para sa Dolutegravir, 3TC, o TDF

Walang mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan ng droga-droga na isinagawa gamit ang fixed-dose dolutegravir, 
lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Dolutegravir:

Ang talahanayan 5 ay nagbibigay ng mga klinikal na rekomendasyon bilang resulta ng mga pakikipag-ugnayan ng gamot sa dolutegravir. 

Ang mga rekomendasyong ito ay batay sa alinman sa mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga o hinulaang mga pakikipag-ugnayan 

dahil sa inaasahang laki ng pakikipag-ugnayan at potensyal para sa mga seryosong masamang kaganapan o pagkawala ng bisa.[tingnan 

ang Clinical Pharmacology (12.3)].

Talahanayan 5. Itinatag at Iba Pang Potensyal na Makabuluhang Interaksyon sa Gamot para sa Dolutegravir: Maaaring 

Irekomenda ang Mga Pagbabago sa Dosis o Regimen Batay sa Mga Pagsubok sa Pakikipag-ugnayan ng gamot o 

Hinulaang Pakikipag-ugnayan
Kasabay na Gamot

klase:
Pangalan ng Gamot

Epekto sa Konsentrasyon ng
Dolutegravir at/o
Kasabay na Gamot

Klinikal na Komento

Mga Ahente ng Antiviral ng HIV-1

Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor: 
Etravirinea

↓Dolutegravir Ang paggamit ng dolutegravir, lamivudine, at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets na may 
etravirine nang walang kasabay na pangangasiwa ng 
atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, o lopinavir/
ritonavir ay hindi inirerekomenda.

Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor: 
Efavirenza

↓Dolutegravir Dapat kumuha ng karagdagang 50-mg na dosis 
ng dolutegravir, na pinaghihiwalay ng 12 oras 
mula sa dolutegravir, lamivudine, at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets.[tingnan ang Dosis at 
Pangangasiwa (2.3)].

Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor: 
Nevirapine

↓Dolutegravir Iwasan ang sabay-sabay na pangangasiwa ng 
dolutegravir, lamivudine, at tenofovir 
disoproxil fumarate tablet dahil walang sapat 
na data upang makagawa ng mga 
rekomendasyon sa dosing.

Protease inhibitor:
Fosamprenavir/ritonavira

Tipranavir/ritonavira

↓Dolutegravir Dapat kumuha ng karagdagang 50-mg na dosis 
ng dolutegravir, na pinaghihiwalay ng 12 oras 
mula sa dolutegravir, lamivudine, at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets.[tingnan ang Dosis at 
Pangangasiwa (2.3)].

Iba pang Ahente

Dofetilide -Dofetilide Ang sabay-sabay na pangangasiwa ay 
kontraindikado sa dolutegravir, lamivudine, at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets[tingnan
Contraindications (4).]

Carbamazepinea ↓Dolutegravir Dapat kumuha ng karagdagang 50-mg na dosis 
ng dolutegravir, na pinaghihiwalay ng 12 oras 
mula sa dolutegravir, lamivudine, at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets.[tingnan ang Dosis at 
Pangangasiwa (2.3)].

Oxcarbazepine ↓Dolutegravir Iwasan ang sabay-sabay na pangangasiwa sa dolutegravir,
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Phenytoin
Phenobarbital
St. John's wort(Hypericum 
perforatum)

lamivudine,
fumarate
kulang
mga rekomendasyon.

at tenofovir
tablets kasi

data na gagawin

disoproxil
meron

dosing

Mga gamot na naglalaman ng 
polyvalent cations (hal., Mg o Al):
Mga antacid na naglalaman ng kationa

o laxatives
Sucralfate
Mga naka-buffer na gamot

↓Dolutegravir Magbigay ng dolutegravir, lamivudine, at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets 2 oras 
bago o 6 na oras pagkatapos uminom ng mga 
gamot na naglalaman ng polyvalent cations.

Oral calcium o iron supplements, 
kabilang ang multivitamins
naglalaman ng calcium o irona

↓Dolutegravir Magbigay ng dolutegravir, lamivudine, at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets 2 oras bago 
o 6 na oras pagkatapos uminom ng mga 
supplement na naglalaman ng calcium o iron. 
Bilang kahalili, ang dolutegravir at mga 
pandagdag na naglalaman ng calcium o iron ay 
maaaring inumin kasama ng pagkain.

Metformin ↑Metformin Sumangguni sa impormasyon sa pagrereseta ng 
metformin para sa pagtatasa ng benepisyo at 
panganib ng sabay na paggamit ng DOVATO at 
metformin.

Rifampina ↓Dolutegravir Dapat kumuha ng karagdagang 50-mg na dosis 
ng dolutegravir, na pinaghihiwalay ng 12 oras 
mula sa dolutegravir, lamivudine, at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets.[tingnan ang Dosis at 
Pangangasiwa (2.3)].

aTingnan ang Clinical Pharmacology (12.3) Table 8 o Table 9 para sa magnitude ng interaksyon.

TDF:

Ang Talahanayan 6 ay nagbibigay ng isang listahan ng mga naitatag o makabuluhang klinikal na pakikipag-ugnayan sa gamot. Ang mga 

pakikipag-ugnayan ng gamot na inilarawan ay batay sa mga pag-aaral na isinagawa sa TDF[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

Talahanayan 6. Itinatag at MakabuluhanaMga Pakikipag-ugnayan sa Gamot para sa TDF: Maaaring Irekomenda ang 

Pagbabago sa Dosis o Regimen Batay sa Mga Pagsubok sa Pakikipag-ugnayan sa Gamot

Kasabay na Gamot
Klase: Pangalan ng Gamot

Epekto sa
Konsentrasyonb

Klinikal na Komento

NRTI:
didanosine

↑ didanosine Ang mga pasyenteng tumatanggap ng TDF, isang bahagi ng 
dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets, at 
didanosine ay dapat na masubaybayan nang mabuti para sa didanosine-
associated adverse reactions. Itigil ang didanosine sa mga pasyente na 
nagkakaroon ng didanosineassociated adverse reactions. Ang mas 
mataas na konsentrasyon ng didanosine ay maaaring magpalakas ng 
mga masamang reaksyon na nauugnay sa didanosine, kabilang ang 
pancreatitis, at neuropathy. Ang pagsugpo sa bilang ng CD4+ cell ay 
naobserbahan sa mga pasyenteng tumatanggap ng TDF na may 
didanosine 400 mg araw-araw.

Sa mga pasyente na tumitimbang ng higit sa 60 kg, bawasan ang dosis ng 

didanosine sa 250 mg kapag ito ay sabay-sabay na pinangangasiwaan.
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may TDF. Sa mga pasyente na tumitimbang ng mas mababa sa 60 kg, bawasan 

ang dosis ng didanosine sa 200 mg kapag ito ay pinagsama-sama sa TDF. 

Kapag sabay na pinangangasiwaan, ang tenofovir disoproxil fumarate at Videx®

- Maaaring kunin ang EC sa ilalim ng mga kondisyong nag-aayuno o may 

kaunting pagkain (mas mababa sa 400 kcal, 20% na taba).

HIV-1 Protease
Mga Inhibitor:

↓ atazanavir Kapag sabay na pinangangasiwaan ng dolutegravir, lamivudine, at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets, ang atazanavir 300 mg ay dapat 
ibigay kasama ng ritonavir 100 mg.atazanavir

lopinavir/ritonavir
atazanavir/ritonavir

darunavir/ritonavir

↑ tenofovir Subaybayan ang mga pasyenteng tumatanggap ng dolutegravir, 
lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet kasabay ng 
lopinavir/ritonavir, ritonavir-boosted atazanavir, o ritonavir-
boosted darunavir para sa TDF-associated adverse reactions. 
Ihinto ang dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets sa mga pasyenteng nagkakaroon ng mga 
masamang reaksyon na nauugnay sa TDF.

Hepatitis C Antiviral
Mga Ahente:

sofosbuvir/velpatasvir
sofosbuvir/velpatasvir/ 
voxilaprevir

↑ tenofovir Subaybayan ang mga pasyente na tumatanggap ng dolutegravir, 
lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets kasabay ng 
EPCLUSA®(sofosbuvir/velpatasvir) o VOSEVI®

(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) para sa masamang 
reaksyon na nauugnay sa TDF.

ledipasvir/sofosbuvir Subaybayan ang mga pasyente na tumatanggap ng dolutegravir, 
lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets kasabay ng 
HARVONI®(ledipasvir/sofosbuvir) na walang HIV-1 protease 
inhibitor/ritonavir o isang HIV-1 protease inhibitor/cobicistat na 
kumbinasyon para sa masamang reaksyon na nauugnay sa TDF. 
Sa mga pasyente na tumatanggap ng dolutegravir, lamivudine, 
at tenofovir disoproxil fumarate tablets kasabay ng HARVONI®at 
isang HIV-1 protease inhibitor/ritonavir o isang HIV-1 protease

kumbinasyon ng inhibitor/cobicistat, isaalang-alang ang alternatibong 
HCV o antiretroviral therapy, dahil ang kaligtasan ng tumaas na 
konsentrasyon ng tenofovir sa setting na ito ay hindi pa naitatag. Kung 
kinakailangan ang sabay-sabay na pangangasiwa, subaybayan ang mga 
masamang reaksyon na nauugnay sa TDF.

a. Ang talahanayang ito ay hindi lahat kasama.

b. ↑=Pagtaas, ↓=Pagbaba

Mga Gamot na Nakakaapekto sa Pag-andar ng Bato:

Ang tenofovir ay pangunahing inalis ng mga bato[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)]. Ang sabay-sabay na 
pangangasiwa ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet na may mga gamot na inaalis sa 
pamamagitan ng aktibong tubular secretion ay maaaring magpapataas ng serum na konsentrasyon ng tenofovir 
at/o co-administered na gamot. Kasama sa ilang halimbawa, ngunit hindi limitado sa, acyclovir, cidofovir, 
ganciclovir, valacyclovir, valganciclovir, aminoglycosides (hal. gentamicin), at high-dose o maraming NSAID[
tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)]. Mga gamot na nagpapababa ng bato
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maaaring mapataas ng function ang konsentrasyon ng tenofovir.

Huwag magbigay ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet na may 
HEPSERA (adefovir dipivoxil).

Mga Drug Inhibiting Organic Cation Transporter:

Ang 3TC, isang bahagi ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay kadalasang inaalis 
sa ihi sa pamamagitan ng aktibong organic cationic secretion. Ang posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa iba pang 
mga gamot na sabay na pinangangasiwaan ay dapat isaalang-alang, lalo na kapag ang kanilang pangunahing ruta 
ng pag-aalis ay aktibong pagtatago ng bato sa pamamagitan ng organikong cationic transport system (hal., 
trimethoprim)[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)]. Walang data na makukuha tungkol sa mga pakikipag-
ugnayan sa ibang mga gamot na may mga mekanismo ng renal clearance na katulad ng sa 3TC.

Sorbitol:

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng mga solong dosis ng lamivudine at sorbitol ay nagresulta sa isang pagbawas na 

nakasalalay sa dosis ng sorbitol sa 3TC. Kung maaari, iwasan ang paggamit ng mga gamot na naglalaman ng sorbitol na may 3TC

[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

7.4 Mga Gamot na walang Klinikal na Makabuluhang Pakikipag-ugnayan sa Dolutegravir

Sa mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan sa droga, ang dolutegravir ay walang klinikal na nauugnay na epekto sa 
mga pharmacokinetics ng mga sumusunod na gamot: daclatasvir, tenofovir, methadone, midazolam, rilpivirine, at 
mga oral contraceptive na naglalaman ng norgestimate at ethinyl estradiol. Gamit ang mga crossstudy na 
paghahambing sa makasaysayang data ng pharmacokinetic para sa bawat nakikipag-ugnayang gamot, ang 
dolutegravir ay hindi lumilitaw na nakakaapekto sa mga pharmacokinetics ng mga sumusunod na gamot: 
atazanavir, darunavir, efavirenz, etravirine, fosamprenavir, lopinavir, ritonavir, at boceprevir.

Ang Darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, rilpivirine, tenofovir, boceprevir, daclatasvir, 
prednisone, rifabutin, at omeprazole ay walang klinikal na makabuluhang epekto sa mga 
pharmacokinetics ng dolutegravir.

8 GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.1 Pagbubuntis

Buod ng Panganib

Natukoy ng paunang data mula sa isang obserbasyonal na pag-aaral ang posibleng tumaas na panganib ng 
mga depekto sa neural tube kapag ang dolutegravir, isang bahagi ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets, ay ibinibigay sa oras ng paglilihi kumpara sa mga antiretroviral regimen na 
naglalaman ng nondolutegravir. Dahil ang mga depekto na nauugnay sa pagsasara ng neural tube ay 
nangyayari mula sa paglilihi hanggang sa unang 6 na linggo ng pagbubuntis, ang mga embryo na 
nakalantad sa dolutegravir mula sa panahon ng paglilihi hanggang sa unang 6 na linggo ng pagbubuntis ay 
nasa potensyal na panganib. Bilang karagdagan, 2 sa 4 na mga depekto sa kapanganakan (encephalocele at 
iniencephaly), na naobserbahan sa paggamit ng dolutegravir, bagama't madalas na tinatawag na mga 
depekto sa neural tube, ay maaaring mangyari pagkatapos ng pagsasara ng neural tube, ang tagal ng 
panahon na maaaring lumampas sa 6 na linggo ng pagbubuntis, ngunit sa loob ng unang trimester.
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sa paggamit ng dolutegravir at dahil ang petsa ng paglilihi ay maaaring hindi matukoy nang may katumpakan, iwasan 
ang paggamit ng dolutegravir sa oras ng paglilihi hanggang sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Walang mga 
depekto sa neural tube ang naiulat sa mga sanggol na ipinanganak sa mga ina na nagsimula ng dolutegravir pagkatapos 
ng unang trimester ng pagbubuntis(tingnan ang Data).

Kung may mga planong maging buntis o kung nakumpirma ang pagbubuntis habang gumagamit ng dolutegravir sa 
unang trimester, kung maaari, lumipat sa alternatibong regimen. Payuhan ang mga buntis na kabataan at matatanda 
tungkol sa potensyal na panganib sa embryo na nakalantad sa dolutegravir mula sa panahon ng paglilihi hanggang sa 
unang tatlong buwan ng pagbubuntis.

Walang sapat na data ng tao sa paggamit ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet sa panahon 
ng pagbubuntis upang tiyak na masuri ang isang panganib na nauugnay sa droga para sa mga depekto sa panganganak 
at pagkakuha. Ang available na data mula sa Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) ay nagpapakita ng walang 
pagkakaiba sa rate ng kabuuang birth defects para sa lamivudine o tenofovir disoproxil fumarate kumpara sa 
background rate para sa mga major birth defects na 2.7% sa isang US reference na populasyon ng Metropolitan Atlanta 
Congenital Defects Program ( MACDP) (tingnan moData ). Ang background na panganib para sa mga pangunahing 
depekto sa kapanganakan at pagkalaglag para sa ipinahiwatig na populasyon ay hindi alam. Sa pangkalahatang 
populasyon ng US, ang tinantyang background rate para sa mga pangunahing depekto sa kapanganakan at pagkakuha 
sa mga klinikal na kinikilalang pagbubuntis ay 2% hanggang 4% at 15% hanggang 20%, ayon sa pagkakabanggit.

Sa mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop, walang katibayan ng masamang resulta ng pag-unlad ang 
naobserbahan sa dolutegravir sa systemic exposures (AUC) na mas mababa sa (rabbit) at humigit-kumulang 27 
beses (daga) ang exposure sa mga tao sa maximum na inirerekomendang dosis ng tao (MRHD) ng dolutegravir(
tingnan ang Data). Ang oral administration ng lamivudine sa mga buntis na kuneho sa panahon ng organogenesis 
ay nagresulta sa embryolethality sa systemic exposure (AUC) na katulad ng inirekumendang klinikal na dosis; 
gayunpaman, walang masamang epekto sa pag-unlad ang naobserbahan sa oral administration ng lamivudine sa 
mga buntis na daga sa panahon ng organogenesis sa plasma concentrations (Cmax) 35 beses ang 
inirerekumendang klinikal na dosis(tingnan ang Data). Walang masamang epekto sa pag-unlad ang naobserbahan 
kapag ang TDF ay pinangangasiwaan sa mga dosis/paglalantad na ≥14 (TDF) at 2.7 (tenofovir) na beses sa 
inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng TDF(tingnan ang Data).

Data

Data ng Tao

Dolutegravir:Noong Mayo 2018, sa isang patuloy na pag-aaral sa pagsubaybay sa kinalabasan ng kapanganakan 
sa Botswana, mayroong 4 na kaso ng mga depekto sa neural tube na naiulat mula sa 426 na panganganak (0.94%) 
sa mga ina na nalantad sa mga regimen na naglalaman ng dolutegravir sa panahon ng paglilihi. Sa 
paghahambing, ang neural tube defect prevalence rate ay 0.12% (14/11,300) sa non-dolutegravir arm at 0.09% 
(61/66,057) sa HIV-uninfected arm. Apat na kaso na iniulat na may dolutegravir ay may kasamang tig-isang kaso 
ng encephalocele, anencephaly, myelomeningocele, at iniencephaly. Walang sanggol na ipinanganak sa isang 
babaeng nagsimula ng dolutegravir sa panahon ng pagbubuntis na nagkaroon ng neural tube defect (n = 2,812).

Ang data na nasuri hanggang ngayon mula sa iba pang mga mapagkukunan kabilang ang APR, mga klinikal na pagsubok, at data ng postmarketing 

ay hindi sapat upang tugunan ang panganib ng mga depekto sa neural tube gamit ang dolutegravir.
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3TC:Batay sa mga inaasahang ulat mula sa APR ng higit sa 11,000 pagkakalantad sa 3TC sa panahon ng pagbubuntis na 
nagreresulta sa mga live na panganganak (kabilang ang higit sa 4,500 na nalantad sa unang trimester), walang 
pagkakaiba sa pagitan ng pangkalahatang panganib ng mga depekto ng kapanganakan para sa 3TC kumpara sa 
background ng birth defect rate ng 2.7% sa sangguniang populasyon ng US ng MACDP. Ang pagkalat ng mga depekto sa 
mga live na kapanganakan ay 3.1% (95% CI: 2.6% hanggang 3.6%) kasunod ng pagkakalantad sa unang trimester sa mga 
regimen na naglalaman ng 3TC at 2.8% (95% CI: 2.5%, 3.3%) kasunod ng pagkakalantad sa pangalawa/ikatlong trimester. 
sa mga regimen na naglalaman ng 3TC.

Ang 3TC pharmacokinetics ay pinag-aralan sa mga buntis na kababaihan sa panahon ng 2 klinikal na pagsubok na 
isinagawa sa South Africa. Sinuri ng mga pagsubok ang mga pharmacokinetics sa 16 na kababaihan sa 36 na linggong 
pagbubuntis gamit ang 150 mg 3TC dalawang beses araw-araw na may zidovudine, 10 kababaihan sa 38 linggo na 
pagbubuntis gamit ang 150 mg lamivudine dalawang beses araw-araw na may zidovudine, at 10 kababaihan sa 38 na 
linggong pagbubuntis gamit ang 3TC 300 mg dalawang beses araw-araw nang walang iba mga antiretroviral. Ang mga 
pagsubok na ito ay hindi idinisenyo o pinalakas upang magbigay ng impormasyon sa pagiging epektibo. Ang mga 
konsentrasyon ng 3TC ay karaniwang magkapareho sa mga sample ng serum ng maternal, neonatal, at umbilical cord. 
Sa isang subset ng mga paksa, ang mga specimen ng amniotic fluid ay nakolekta kasunod ng natural na pagkalagot ng 
mga lamad at nakumpirma na ang 3TC ay tumatawid sa inunan sa mga tao. Batay sa limitadong data sa paghahatid, ang 
median (saklaw) na mga konsentrasyon ng amniotic fluid ng 3TC ay 3.9 (1.2 hanggang 12.

TDF:Batay sa mga inaasahang ulat mula sa APR exposures sa TDF-containing regimens sa panahon ng 
pagbubuntis na nagreresulta sa mga live births (kabilang ang 3,342 exposed sa unang trimester at 1,475 exposed 
sa second/third trimester), walang pagtaas sa kabuuang major birth defects na may TDF kumpara na may 
background na birth defect rate na 2.7% sa isang US reference na populasyon ng MACDP. Ang pagkalat ng mga 
pangunahing depekto sa kapanganakan sa mga live birth ay 2.3% (95% CI: 1.8% hanggang 2.8%) na may unang 
trimester na pagkakalantad sa mga regimen na naglalaman ng TDF, at 2.1% (95% CI: 1.4% hanggang
3.0%) na may pagkakalantad sa pangalawa/ikatlong trimester sa mga regimen na naglalaman ng TDF.

Ang mga inaasahang ulat mula sa APR ng pangkalahatang mga pangunahing depekto sa kapanganakan sa mga pagbubuntis na 

nakalantad sa TDF ay inihahambing sa isang pangunahing rate ng kapanganakan sa background ng US. Kasama sa mga 

metodolohikal na limitasyon ng APR ang paggamit ng MACDP bilang panlabas na pangkat ng paghahambing. Kasama sa mga 

limitasyon ng paggamit ng external comparator ang mga pagkakaiba sa pamamaraan at populasyon, pati na rin ang pagkalito 

dahil sa pinag-uugatang sakit.

Data ng Hayop

Dolutegravir: Ang Dolutegravir ay ibinibigay nang pasalita sa hanggang 1,000 mg bawat kg araw-araw sa mga buntis na 
daga at kuneho sa pagbubuntis Araw 6 hanggang 17 at 6 hanggang 18, ayon sa pagkakabanggit, at sa mga daga sa 
pagbubuntis Araw 6 hanggang lactation/post-partum Araw 20. Walang masamang epekto sa embryo-fetal (mga daga at 
kuneho) o pre/post-natal (mga daga) na pag-unlad ay naobserbahan hanggang sa pinakamataas na dosis na sinuri. Sa 
panahon ng organogenesis, ang systemic exposures (AUC) sa dolutegravir sa mga kuneho ay mas mababa kaysa sa 
exposure sa mga tao sa MRHD at sa mga daga ay humigit-kumulang 27 beses ang exposure sa mga tao sa MRHD. Sa 
pag-aaral ng pag-unlad ng rat pre/post-natal, ang pagbaba ng timbang ng katawan ng mga umuunlad na supling ay 
naobserbahan sa panahon ng paggagatas sa isang maternally toxic na dosis (humigit-kumulang 27 beses na 
pagkakalantad ng tao sa MRHD).

3TC: Ang 3TC ay ibinibigay nang pasalita sa mga buntis na daga (sa 90, 600, at 4,000 mg bawat kg bawat araw) at
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kuneho (sa 90, 300, at 1,000 mg bawat kg bawat araw at sa 15, 40, at 90 mg bawat kg bawat araw) sa panahon ng 
organogenesis (sa pagbubuntis Araw 7 hanggang 16 [daga] at 8 hanggang 20 [kuneho]). Walang katibayan ng mga 
malformation ng pangsanggol dahil sa lamivudine ang naobserbahan sa mga daga at kuneho sa mga dosis na 
gumagawa ng mga konsentrasyon ng plasma (Cmax) na humigit-kumulang 35 beses na mas mataas kaysa sa 
pagkakalantad ng tao sa inirerekumendang pang-araw-araw na dosis. Ang katibayan ng maagang embryolethality ay 
nakita sa kuneho sa system exposures (AUC) na katulad ng mga naobserbahan sa mga tao, ngunit walang indikasyon ng 
epektong ito sa daga sa plasma concentrations (Cmax) na 35 beses na mas mataas kaysa sa pagkakalantad ng tao sa 
inirerekomendang pang-araw-araw na dosis . Ang mga pag-aaral sa mga buntis na daga ay nagpakita na ang 3TC ay 
inililipat sa fetus sa pamamagitan ng inunan. Sa fertility/pre-and postnatal development study sa mga daga, Ang 3TC ay 
pinangangasiwaan nang pasalita sa mga dosis na 180, 900, at 4,000 mg bawat kg bawat araw (mula bago ang pag-asawa 
hanggang sa ika-20 na Araw ng postnatal). Sa pag-aaral, ang pag-unlad ng mga supling, kabilang ang pagkamayabong at 
pagganap ng reproduktibo, ay hindi naapektuhan ng maternal administration ng 3TC.

TDF:Ang TDF ay ibinibigay nang pasalita sa mga buntis na daga (sa 0, 50, 150, o 450 mg/kg/araw) at mga kuneho (sa 0, 30, 100, o 

300 mg/kg/araw) sa pamamagitan ng organogenesis (sa mga araw ng pagbubuntis 7 hanggang 17 , at 6 hanggang 18, ayon sa 

pagkakabanggit). Walang makabuluhang toxicological effect ang naobserbahan sa embryo-fetal toxicity studies na isinagawa 

kasama ang TDF sa mga daga sa mga dosis na hanggang 14 na beses ng dosis ng tao batay sa mga paghahambing sa ibabaw ng 

katawan at sa mga rabbits sa mga dosis na hanggang 19 na beses ng dosis ng tao batay sa mga paghahambing sa ibabaw ng 

katawan. . Sa isang pre/postnatal development study sa mga daga, ang TDF ay ibinibigay nang pasalita sa pamamagitan ng 

paggagatas sa mga dosis na hanggang 600 mg/kg/araw; walang masamang epekto ang naobserbahan sa mga supling sa mga 

pagkakalantad ng tenofovir na humigit-kumulang 2.7 beses na mas mataas kaysa sa mga pagkakalantad ng tao sa 

inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng TDF.

8.2 Pagpapasuso

Buod ng Panganib

Ang Centers for Disease Control and Prevention ay nagrerekomenda na ang mga ina na nahawaan ng HIV-1 ay hindi magpapasuso sa 

kanilang mga sanggol upang maiwasan ang panganib ng postnatal transmission ng HIV-1 na impeksiyon.

Hindi alam kung ang dolutegravir ay naroroon sa gatas ng suso ng tao, nakakaapekto sa produksyon ng gatas ng 
tao, o may mga epekto sa sanggol na pinapasuso. Kapag ibinibigay sa mga lactating na daga, ang dolutegravir ay 
naroroon sa gatas(tingnan ang Data). Ang 3TC at TDF ay ipinakita na naroroon sa gatas ng suso ng tao. Hindi alam 
kung ang 3TC o TDF ay nakakaapekto sa produksyon ng gatas o may mga epekto sa sanggol na pinapasuso.

Dahil sa potensyal para sa (1) paghahatid ng HIV-1 (sa mga sanggol na negatibo sa HIV), (2) pagkakaroon ng resistensya 
sa viral (sa mga sanggol na positibo sa HIV), at (3) masamang reaksyon sa isang sanggol na pinapasuso na katulad ng 
nakikita sa mga nasa hustong gulang. , turuan ang mga ina na huwag magpasuso kung sila ay tumatanggap ng 
dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Data

Data ng Tao
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TDF:Sa isang pag-aaral ng 50 babaeng nagpapasuso sa regimen na naglalaman ng tenofovir sa pagitan ng 1 at 24 na linggo 

pagkatapos ng panganganak (median 13 linggo), pagkatapos ng 7 araw ng paggamot, ang tenofovir ay hindi natukoy sa plasma 

ng karamihan sa mga sanggol. Walang mga malubhang salungat na kaganapan.

Data ng Hayop

Dolutegravir:Ang Dolutegravir ay ang pangunahing sangkap na nauugnay sa droga na inilabas sa gatas ng mga lactating na daga 

kasunod ng isang solong oral na dosis na 50 mg bawat kg sa lactation Day 10, na may mga konsentrasyon ng gatas na hanggang 

sa humigit-kumulang 1.3 beses kaysa sa mga konsentrasyon ng plasma ng ina na sinusunod 8 oras pagkatapos ng dosis.

8.3 Mga Babae at Lalaki na may Potensyal na Reproduktibo

Pagsusuri sa Pagbubuntis

Magsagawa ng pagsubok sa pagbubuntis sa mga kabataan at matatanda na may potensyal na magkaroon ng anak bago 
simulan ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Pagpipigil sa pagbubuntis

Ang mga kabataan at nasa hustong gulang na may potensyal na magkaroon ng anak ay dapat na iwasan ang paggamit ng 

dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa oras ng paglilihi hanggang sa unang trimester ng 

pagbubuntis dahil sa potensyal na panganib ng mga depekto sa neural tube[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na 
Populasyon (8.1)].

Payuhan ang mga kabataan at nasa hustong gulang na may potensyal na magkaroon ng anak na umiinom ng dolutegravir, lamivudine at 

tenofovir disoproxil fumarate tablet na patuloy na gumamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay isang fixed-dose formulation na hindi maaaring 
iakma para sa mga pasyenteng may timbang na mas mababa sa 40 kg.

8.5 Paggamit ng Geriatric

Ang mga klinikal na pagsubok ng mga indibidwal na bahagi ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga subject na may edad 65 at mas matanda upang 
matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mas batang mga paksa. Sa pangkalahatan, ang pag-iingat ay dapat 
gawin sa pangangasiwa ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa mga matatandang 
pasyente na sumasalamin sa mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o cardiac function, at ng 
magkakatulad na sakit o iba pang drug therapy.[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

8.6 Pinsala sa Bato

Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyente na 
may creatinine clearance na mas mababa sa 50 mL bawat min o mga pasyente na may end-stage na bato.
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sakit (ESRD) na nangangailangan ng hemodialysis dahil ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets ay isang fixed-dose combination at ang dosis ng mga indibidwal na sangkap ay hindi 
maaaring isaayos. Kung ang pagbabawas ng dosis ng 3TC o TDF, dalawang bahagi ng dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ay kinakailangan para sa mga pasyenteng may 
creatinine clearance na mas mababa sa 50 mL bawat min, kung gayon ang mga indibidwal na sangkap ay 
dapat gamitin [tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.4) at Clinical Pharmacology (12.3)].

8.7 Hepatic Impairment

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa mga pasyenteng may banayad hanggang katamtamang 
kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Score A o B). Ang epekto ng matinding hepatic impairment (Child-Pugh Score 
C) sa mga pharmacokinetics ng dolutegravir, isang bahagi ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets, ay hindi pa napag-aralan. Samakatuwid, ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablet ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga pasyente na may malubhang hepatic 
impairment.[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

10 OVERDOSAGE

Walang alam na partikular na paggamot para sa labis na dosis ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets. Kung mangyari ang labis na dosis, ang pasyente ay dapat na subaybayan at ilapat ang karaniwang 
suportang paggamot kung kinakailangan.

Dolutegravir

Dahil ang dolutegravir ay lubos na nakagapos sa mga protina ng plasma, malamang na hindi ito matatanggal nang malaki sa 

pamamagitan ng dialysis.

3TC

Dahil ang kaunting halaga ng 3TC ay inalis sa pamamagitan ng (4 na oras) hemodialysis, tuluy-tuloy na 
ambulatory peritoneal dialysis, at automated peritoneal dialysis, hindi alam kung ang tuluy-tuloy na hemodialysis 
ay magbibigay ng klinikal na benepisyo sa isang overdose na kaganapan sa 3TC.

TDF

Ang Tenofovir ay mahusay na inalis sa pamamagitan ng hemodialysis na may extraction coefficient na humigit-kumulang 
54%. Kasunod ng isang solong 300 mg na dosis ng TDF, ang isang 4 na oras na hemodialysis session ay nag-alis ng 
humigit-kumulang 10% ng ibinibigay na dosis ng tenofovir.

11 PAGLALARAWAN

DOLUTEGRAVIR, dahil ang sodium salt ng dolutegravir ay isang HIV INSTI na gamot. Ang kemikal na 
pangalan ng dolutegravir sodium ay sodium (4R,12aS)-9-{[(2,4-difluorophenyl) methyl] carbamoyl}-4- 
methyl-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-olate. Ang empirical formula ay C20H18F2N3NaO5at ang molekular na timbang ay 441.36 g bawat mol. Mayroon 
itong sumusunod na formula sa istruktura:

Ang Dolutegravir sodium ay isang puti hanggang mapusyaw na dilaw na pulbos at bahagyang natutunaw sa tubig.

Ang LAMIVUDINE (kilala rin bilang 3TC) ay isang brand name para sa lamivudine, isang sintetikong nucleoside 
analogue na may
aktibidad laban sa HIV-1 at HBV. Ang kemikal na pangalan ng lamivudine ay (2R,cis)-4-amino-1-(2- 
hydroxymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin-2-one. Ang Lamivudine ay ang (-)enantiomer ng isang 
dideoxy analogue ng cytidine. Ang Lamivudine ay tinukoy din bilang (-)2′,3′-dideoxy, 3′thiacytidine. Ito ay 
may molecular formula ng C8H11N3O3S at isang molekular na timbang na 229.3 g bawat mol. Mayroon itong 
sumusunod na formula sa istruktura:

Ang Lamivudine ay isang puti hanggang puti na mala-kristal na solid na may solubility na humigit-kumulang 70 
mg bawat mL sa tubig sa 20°C. Ang Tenofovir disoproxil fumarate (tenofovir DF, isang prodrug ng tenofovir) ay 
isang fumaric acid salt ng bis-isopropoxy carbonyl oxymethyl ester derivative ng tenofovir. Ang Tenofovir DF ay 
na-convert sa tenofovir, isang acyclic nucleoside phosphonate (nucleotide) na analog ng adenosine 5'-
monophosphate.
Ang Tenofovir ay nagpapakita ng aktibidad laban sa HIV-1 reverse transcriptase. Ang kemikal na pangalan ng 
tenofovir DF ay 9-[(R)-2-[[bis[[(isopropoxycarbonyl)oxy]methoxy]phosphinyl]methoxy]propyl]adenine fumarate 
(1:1). Mayroon itong molecular formula ng C19H30N5O10P·C4H4O4at isang molekular na timbang na 635.52. 
Mayroon itong sumusunod na formula sa istruktura:
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Ang Tenofovir DF ay isang puti hanggang puti na mala-kristal na pulbos na may solubility na 13.4 mg/mL sa 
distilled water sa 25 °C. Mayroon itong octanol/phosphate buffer (pH 6.5) partition coefficient (log p) na 1.25 sa 
25 °C.

Ang bawat film-coated tablet ay naglalaman ng 50 mg ng dolutegravir (katumbas ng 52.6 mg ng 
dolutegravir sodium), 300 mg ng lamivudine at 245 mg tenofovir disoproxil
tenofovir disoproxil fumarate), at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap:
microcrystalline cellulose, ferric oxide yellow, magnesium stearate, mannitol, povidone, 
pregelatinized starch, sodium starch glycolate, at sodium stearyl fumarate. Ang mga tablet ay 
pinahiran ng hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, at triacetin.

(katumbas ng 300 mg 
Croscarmellose sodium,

12 CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mekanismo ng Pagkilos

Ang Dolutegravir, 3TC, at TDF ay mga HIV-1 na antiviral agent[tingnan ang Microbiology (12.4)].

12.2 Pharmacodynamics

Mga Epekto sa Electrocardiogram: Isang masusing pagsubok sa QT ang isinagawa para sa 
dolutegravir. Ang mga epekto ng 3TC o TDF bilang iisang entity o ang fixed-dose dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa QT interval ay hindi nasuri.

Sa isang randomized, placebo-controlled, cross-over trial, 42 malulusog na paksa ang nakatanggap ng single-dose oral 
administration ng placebo, dolutegravir 250-mg suspension (mga pagkakalantad ng humigit-kumulang 3-fold ng 50-mg 
isang beses araw-araw na dosis sa steady state), at moxifloxacin 400 mg (aktibong kontrol) sa random na pagkakasunud-
sunod. Pagkatapos ng baseline at placebo adjustment, ang maximum na mean na pagbabago sa QTc batay sa Fridericia 
correction method (QTcF) para sa dolutegravir ay 2.4 msec (1-sided 95% upper CI: 4.9 msec). Hindi pinahaba ng 
Dolutegravir ang pagitan ng QTc sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng dosis.

Mga Epekto sa Pag-andar ng Bato: Ang epekto ng dolutegravir sa renal function ay nasuri sa isang openlabel, 
randomized, 3-arm, parallel, placebo-controlled na pagsubok sa mga malulusog na paksa (n = 37) na tumanggap ng 
dolutegravir 50 mg isang beses araw-araw (n = 12), dolutegravir 50 mg dalawang beses araw-araw (n = 13), o placebo 
isang beses araw-araw (n = 12) sa loob ng 14 na araw. Ang pagbawas sa clearance ng creatinine, na tinutukoy ng 24 na 
oras na pagkolekta ng ihi, ay naobserbahan sa parehong mga dosis ng dolutegravir pagkatapos ng 14 na araw ng 
paggamot sa mga paksa na tumatanggap ng 50 mg isang beses araw-araw (9% na pagbaba) at 50 mg dalawang beses 
araw-araw (13% na pagbaba). . Wala alinman sa dosis ng dolutegravir ang nagkaroon ng makabuluhang epekto sa aktwal 
na glomerular filtration rate (tinutukoy sa pamamagitan ng clearance ng probe drug, iohexol) o epektibong renal plasma 
flow (tinutukoy sa clearance ng probe drug, para-amino hippurate) kumpara sa placebo.

12.3 Pharmacokinetics
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Pharmacokinetics sa Matanda

Dolutegravir, Lamivudine at Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets

Ang ibig sabihin ng systemic exposures ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate mula 
sa mga kumbinasyong tableta (50 mg/300 mg/300 mg) ay maihahambing sa TIVICAY tablets ng ViiV USA 
(naglalaman ng dolutegravir 50 mg), EPIVIR tablets ng ViiV USA (naglalaman lamivudine 300 mg), at VIREAD 
tablets ng Gilead Sciences, Inc. USA (naglalaman ng tenofovir disoproxil fumarate 300 mg), ayon sa 
pagkakabanggit, kapag ang mga solong dosis ay ibinibigay sa mga malulusog na paksa sa ilalim ng mga 
kondisyong nag-aayuno at nagpapakain.

Dolutegravir: Kasunod ng oral administration ng dolutegravir, ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ay naobserbahan 

2 hanggang 3 oras pagkatapos ng dosis. Sa isang beses araw-araw na dosing, ang pharmacokinetic steady state ay nakakamit sa 

loob ng humigit-kumulang 5 araw na may average na accumulation ratio para sa AUC, Cmax, at C24h

mula 1.2 hanggang 1.5. Ang Dolutegravir ay isang P-glycoprotein substrate sa vitro. Ang ganap na bioavailability 
ng dolutegravir ay hindi pa naitatag. Ang Dolutegravir ay lubos na nakagapos (mas malaki sa o katumbas ng 
98.9%) sa mga protina ng plasma ng tao batay sa in vivo data at ang pagbubuklod ay independiyente sa 
konsentrasyon ng plasma ng dolutegravir. Ang maliwanag na dami ng pamamahagi (Vd/F) kasunod ng 50-mg 
isang beses-araw-araw na pangangasiwa ay tinatantya sa 17.4 L batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng 
populasyon.

Ang Dolutegravir ay pangunahing na-metabolize sa pamamagitan ng UGT1A1 na may ilang kontribusyon mula sa CYP3A. 

Pagkatapos ng isang oral na dosis ng [14C] dolutegravir, 53% ng kabuuang dosis ng bibig ay pinalabas nang hindi nagbabago sa 

mga dumi. Tatlumpu't isang porsyento ng kabuuang oral na dosis ay pinalabas sa ihi, na kinakatawan ng isang eter glucuronide 

ng dolutegravir (18.9% ng kabuuang dosis), isang metabolite na nabuo sa pamamagitan ng oksihenasyon sa benzylic carbon 

(3.0% ng kabuuang dosis), at ang hydrolytic nito Produktong N-dealkylation (3.6% ng kabuuang dosis). Ang pag-aalis ng bato ng 

hindi nabagong gamot ay mas mababa sa 1% ng dosis. Ang Dolutegravir ay may terminal na kalahating buhay na humigit-

kumulang 14 na oras at isang maliwanag na clearance (CL/F) na 1.0 L bawat oras batay sa mga pagsusuri sa pharmacokinetic ng 

populasyon.

Ang mga pharmacokinetic na katangian ng dolutegravir ay nasuri sa malusog na mga paksang nasa hustong gulang at mga nasa hustong 

gulang na nahawahan ng HIV-1. Ang pagkakalantad sa dolutegravir ay karaniwang magkapareho sa pagitan ng mga malulusog na paksa 

at mga paksang nahawaan ng HIV-1.

Talahanayan 7. Dolutegravir Steady-State Pharmacokinetic Parameter Estimates sa HIV-1- 
Infected Adults

Parameter 50 mg Minsan Araw-araw na Geometric Mean (%CV)
AUC(0-24)(mcg•h/mL) 53.6 (27)

Cmax(mcg/mL) 3.67 (20)
Cmin(mcg/mL) 1.11 (46)

Cerebrospinal Fluid (CSF):Sa 12 treatment-naïve subject sa dolutegravir 50 mg araw-araw kasama ang abacavir/
lamivudine, ang median na konsentrasyon ng dolutegravir sa CSF ay 13.2 ng bawat mL (saklaw: 3.74 ng bawat mL 
hanggang 18.3 ng bawat mL) 2 hanggang 6 na oras pagkatapos ng 16 na linggo ng paggamot . Ang klinikal na 
kaugnayan ng paghahanap na ito ay hindi naitatag.
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Mga Polymorphism sa Drug-Metabolizing Enzymes: Sa isang meta-analysis ng malusog na mga pagsubok sa paksa, ang mga 

paksang may UGT1A1 (n = 7) genotypes na nagbibigay ng mahinang metabolismo ng dolutegravir ay may 32% na mas mababang 

clearance ng dolutegravir at 46% na mas mataas na AUC kumpara sa mga paksang may mga genotype na nauugnay sa normal 

na metabolismo sa pamamagitan ng UGT1A1 (n = 41).

3TC: Kasunod ng oral administration, ang 3TC ay mabilis na nasisipsip at malawak na ipinamamahagi. Pagkatapos ng 
maramihang dosis oral administration ng 3TC 300 mg isang beses araw-araw para sa 7 araw hanggang 60 malusog na 
paksa, steady-state Cmax(Cmax, ss) ay 2.04 ± 0.54 mcg bawat mL (mean ± SD) at ang 24 na oras na steady state na AUC (AUC
24, ss) ay 8.87 ± 1.83 mcg•hour kada mL. Ang pagbubuklod sa protina ng plasma ay mababa. Humigit-kumulang 70% ng 
isang intravenous na dosis ng 3TC ay nakuhang muli bilang hindi nabagong gamot sa ihi. Ang metabolismo ng 3TC ay 
isang menor de edad na ruta ng pag-aalis. Sa mga tao, ang tanging kilalang metabolite ay ang trans sulfoxide metabolite 
(humigit-kumulang 5% ng isang oral na dosis pagkatapos ng 12 oras). Sa karamihan ng mga single-dose trial sa HIV-1-
infected subject, HBV-infected subject, o malusog na subject na may serum sampling sa loob ng 24 na oras pagkatapos 
ng dosing, ang naobserbahang mean elimination half-life (t½) mula 5 hanggang 7 oras. Sa mga paksang nahawaan ng 
HIV-1, ang kabuuang clearance ay 398.5 ± 69.1 mL bawat min (mean ± SD).

TDF: Ang mga pharmacokinetic na katangian ng TDF ay buod sa Talahanayan 8. Kasunod ng oral administration ng TDF, 
ang pinakamataas na konsentrasyon ng serum ng tenofovir ay nakakamit sa loob ng 1.0 ± 0.4 na oras. Mas mababa sa 
0.7% ng tenofovir ang nagbubuklod sa mga protina ng plasma ng tao sa vitro at ang pagbubuklod ay hindi nakasalalay sa 
konsentrasyon sa saklaw na 0.01 hanggang 25 -g/mL. Humigit-kumulang 70 hanggang 80% ng intravenous na dosis ng 
tenofovir ay nakuhang muli bilang hindi nabagong gamot sa ihi. Ang Tenofovir ay inaalis sa pamamagitan ng 
kumbinasyon ng glomerular filtration at aktibong tubular secretion. Kasunod ng isang solong oral na dosis ng TDF, ang 
terminal elimination half-life ng tenofovir ay humigit-kumulang 17 oras.

Talahanayan 8. Single Dose Pharmacokinetic Parameter para sa Tenofovir sa Matandaa

Tenofovir
Nag-ayuno sa Oral Bioavailabilityb(%) 25 (NC hanggang 45.0)

Half-Life ng Pag-aalis ng Plasma Terminalb(oras) 17 (12.0 hanggang 25.7)

Cmaxc(mcg/mL) 0.30±0.09
AUCc(mcg·hr/mL) 2.29±0.69

CL/Fc(mL/min) 1043±115
CLbato c(mL/min) 243±33

a. NC=Hindi kalkulado
b. Median (saklaw)
c. Mean (± SD)

Mga Epekto ng Pagkain sa Oral Absorption ng Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate:Ang epekto ng pagkain sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet 
ay hindi pa nasusuri. Batay sa mga paghahambing sa cross trial, ang mga pharmacokinetics ng 
dolutegravir, lamivudine, at tenofovir ay hindi inaasahang maapektuhan nang malaki ng pagkain, 
kaya ang dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet ay maaaring ibigay nang 
may pagkain o walang.
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Mga Partikular na Populasyon

Hepatic Impairment
Dolutegravir : Ang Dolutegravir ay pangunahing na-metabolize at inaalis ng atay. Sa isang pagsubok na naghahambing 
ng 8 paksa na may katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Score B) na may 8 tugmang malusog na kontrol, 
ang pagkakalantad ng dolutegravir mula sa isang solong 50 mg na dosis ay magkapareho sa pagitan ng 2 grupo. Walang 
kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa mga pasyenteng may banayad hanggang katamtamang kapansanan sa 
hepatic (Child-Pugh Score A o B). Ang epekto ng matinding hepatic impairment (Child-Pugh Score C) sa mga 
pharmacokinetics ng dolutegravir ay hindi pa napag-aralan. Samakatuwid, ang dolutegravir ay hindi inirerekomenda 
para sa paggamit sa mga pasyente na may malubhang hepatic impairment.

3TC : Ang mga pharmacokinetic na katangian ng 3TC ay natukoy sa mga nasa hustong gulang na may kapansanan sa 
hepatic function. Ang mga parameter ng pharmacokinetic ay hindi binago sa pamamagitan ng pagbaba ng pag-andar ng 
hepatic. Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng 3TC ay hindi naitatag sa pagkakaroon ng decompensated na sakit sa 
atay.

TDF : Ang mga pharmacokinetics ng tenofovir kasunod ng isang 300 mg na solong dosis ng tenofovir disoproxil 
fumarate ay pinag-aralan sa mga hindi nahawaan ng HIV na may katamtaman hanggang malubhang kapansanan 
sa hepatic. Walang malaking pagbabago sa tenofovir pharmacokinetics sa mga paksang may kapansanan sa 
hepatic kumpara sa mga walang kapansanan na paksa. Walang pagbabago sa tenofovir disoproxil fumarate 
dosing ang kinakailangan sa mga pasyenteng may kapansanan sa hepatic.

Pagkasira ng bato:Dahil ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay isang fixed-dose 
formulation at hindi maaaring iakma sa dosis, ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 
tablets ay hindi inirerekomenda sa mga pasyente na may creatinine clearance na mas mababa sa 50 mL bawat 
min o mga pasyente na may end-stage na bato. sakit (ESRD) na nangangailangan ng hemodialysis[tingnan ang 
Dosis at Pangangasiwa (2.4)].

Kasarian:Walang makabuluhang o klinikal na nauugnay na mga pagkakaiba ng kasarian sa mga 
pharmacokinetics ng mga indibidwal na bahagi (dolutegravir, lamivudine o tenofovir disoproxil 
fumarate) batay sa magagamit na impormasyon na nasuri para sa bawat isa sa mga indibidwal na 
bahagi.

lahi:Dolutegravir at 3TC : Walang makabuluhang o klinikal na nauugnay na mga pagkakaiba sa lahi sa 
mga pharmacokinetics ng dolutegravir o 3TC batay sa magagamit na impormasyon na nasuri para sa 
bawat isa sa mga indibidwal na bahagi.

TDF : Walang sapat na bilang mula sa mga pangkat ng lahi at etniko maliban sa Caucasian upang sapat na 
matukoy ang mga potensyal na pagkakaiba sa pharmacokinetic sa mga populasyon na ito.

Mga Pasyenteng Geriatric:Dolutegravir : Pag-aaral ng populasyon gamit ang pinagsama-samang data ng pharmacokinetic mula sa mga 

pagsubok sa pang-adulto na nagpapahiwatig na ang edad ay walang klinikal na nauugnay na epekto sa mga pharmacokinetics ng 

dolutegravir.
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3TC at TDF : Ang mga pharmacokinetics ng 3TC o TDF ay hindi napag-aralan sa mga paksang mas matanda 
sa 65 taon.

Mga Pasyente ng Pediatric:Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet ay hindi dapat ibigay sa 
mga pediatric na pasyente na tumitimbang ng mas mababa sa 40 kg (88 lbs).

Dolutegravir at 3TC : Ang mga pharmacokinetics ng kumbinasyon ng dolutegravir at 3TC sa mga 
pediatric na paksa ay hindi pa naitatag.

TDF : Ang steady-state na mga pharmacokinetics ng tenofovir ay nasuri sa 8 HIV-1 na nahawaan ng bata na paksa (12 hanggang 

mas mababa sa 18 taon). Mean ± SD Cmaxat AUCtauay 0.38 ± 0.13 mcg/mL at 3.39 ± 1.22 mcg•hr/mL, ayon sa pagkakabanggit. Ang 

pagkakalantad sa Tenofovir na nakamit sa mga pediatric na paksang ito na tumatanggap ng oral na pang-araw-araw na dosis ng 

TDF 300 mg ay katulad ng mga exposure na nakamit sa mga nasa hustong gulang na tumatanggap ng isang beses araw-araw na 

dosis ng TDF 300 mg.

Mga Pag-aaral sa Pakikipag-ugnayan sa Droga:

Ang mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan ng gamot na inilarawan ay isinagawa gamit ang dolutegravir, 3TC, at/o TDF bilang mga 

solong entity; walang mga pagsubok sa pakikipag-ugnayan ng droga na isinagawa gamit ang fixed-dose dolutegravir, 

lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Walang inaasahang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ng 

gamot sa pagitan ng dolutegravir at 3TC.

Dolutegravir

Ang mga rekomendasyon sa dosis o regimen bilang resulta ng itinatag at iba pang potensyal na makabuluhang pakikipag-

ugnayan ng droga-droga sa dolutegravir ay ibinibigay sa Talahanayan 5[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.3)).

Ang mga epekto ng dolutegravir sa pagkakalantad ng mga pinagsamang gamot ay ibinubuod sa Talahanayan 9 at ang 
mga epekto ng mga pinagsamang gamot sa pagkakalantad ng dolutegravir ay ibinubuod sa Talahanayan 10.
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Talahanayan 9. Buod ng Epekto ng Dolutegravir sa Pharmacokinetics ng Coadministered Drug s
Geometric Mean Ratio (90% CI) ng Pharmacokinetic

Mga Parameter ng Coadministered Drug na may/wala

Dolutegravir
Walang Epekto = 1.00(Mga) Coadministrated Drug

at (mga) Dosis

Dosis ng

Dolutegravir n Cmax AUC C-o C24

Daclatasvir
60 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

12 1.03
(0.84 hanggang 1.25)

0.98
(0.83 hanggang 1.15)

1.06
(0.88 hanggang 1.29)

Elbasvir
50 mg isang beses araw-araw

50 mg
solong dosis

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
dalawang beses araw-araw

15 0.99
(0.91 hanggang 1.08)

1.03
(0.96 hanggang 1.11)

1.02
(0.93 hanggang 1.11)

Grazoprevir
200 mg isang beses araw-araw

50 mg
solong dosis

12 0.64
(0.44, 0.93)

0.81
(0.67, 0.97)

0.86
(0.79, 0.93)

Metformin
500 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

15a 1.66
(1.53 hanggang 1.81)

1.79
(1.65 hanggang 1.93)

_

Metformin
500 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
dalawang beses araw-araw

15a 2.11
(1.91 hanggang 2.33)

2.45
(2.25 hanggang 2.66)

_

Methadone

16 hanggang 150 mg

50 mg
dalawang beses araw-araw

11 1.00
(0. 94 hanggang 1.06)

0.98
(0.91 hanggang 1.06)

0.99
(0.91 hanggang 1.07)

Midazolam
3 mg

25 mg
isang beses araw-araw

10 _ 0.95
(0.79 hanggang 1.15)

_

Norelgestromin
0.25 mg

50 mg
dalawang beses araw-araw

15 0.89
(0.82 hanggang 0.97)

0.98
(0.91 hanggang 1.04)

0.93
(0.85 hanggang 1.03)

Rilpivirine
25 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

16 1.10
(0.99 hanggang 1.22)

1.06
(0.98 hanggang 1.16)

1.21
(1.07 hanggang 1.38)

Sofosbuvir
400 mg isang beses araw-araw 

Metabolite (GS-331007)

50 mg
isang beses araw-araw

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 isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

15 1.09
(0.97 hanggang 1.23)

1.12
(1.01 hanggang 1.24)

1.19
(1.04 hanggang 1.35)

Velpatasvir
100 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

24 0.94
(0.86, 1.02)

0.91
(0.84, 0.98)

0.88
(0.82, 0.94)

aAng bilang ng mga paksa ay kumakatawan sa maximum na bilang ng mga paksa na nasuri.

Talahanayan 10. Buod ng Epekto ng Mga Coadministered na Gamot sa Pharmacokinetics ng 
Dolutegravir

Geometric Mean Ratio (90% CI) ng Dolutegravir 
Pharmacokinetic Parameter na may/walang Coadministered

Droga
Walang Epekto = 1.00

(mga) Coadministrated na Gamot at
(mga) dosis

Dosis ng
Dolutegravir n Cmax AUC Cτo C24

Atazanavir
400 mg isang beses araw-araw

30 mg
isang beses araw-araw

12 1.50
( 1.40 hanggang 1.59)

1.91
(1.80 hanggang 2.03)

2.80
(2.52 hanggang 3.11)
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Atazanavir/ritonavir
300 mg/100 mg isang beses araw-araw

30 mg
isang beses araw-araw

12 1.34
(1.25 hanggang 1.42)

1.62
(1.50 hanggang 1.74)

2.21
(1.97 hanggang 2.47)

Darunavir/ritonavir
600 mg/100 mg dalawang beses araw-araw

30 mg
isang beses araw-araw

15 0.89
(0.83 hanggang 0.97)

0.78
(0.72 hanggang 0.85)

0.62
(0.56 hanggang 0.69)

Efavirenz
600 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

12 0.61
(0.51 hanggang 0.73)

0.43
(0.35 hanggang 0.54)

0.25
(0.18 hanggang 0.34)

Elbasvir/grazoprevir
50/200 mg isang beses araw-araw

50 mg
solong dosis

12 1.22
(1.05, 1.40)

1.16
(1.00, 1.34)

1.14
(0.95, 1.36)

Etravirine
200 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

16 0.48
(0.43 hanggang 0.54)

0.29
(0.26 hanggang 0.34)

0.12
(0.09 hanggang 0.16)

Etravirine +
darunavir/ritonavir
200 mg + 600 mg/100 mg dalawang 

beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

9 0.88
(0.78 hanggang 1.00)

0.75
(0.69 hanggang 0.81)

0.63
(0.52 hanggang 0.76)

Etravirine + lopinavir/ritonavir 200 mg + 
400 mg/100 mg dalawang beses araw-
araw

50 mg
isang beses araw-araw

8 1.07
(1.02 hanggang 1.13)

1.11
(1.02 hanggang 1.20)

1.28
(1.13 hanggang 1.45)

Fosamprenavir/ritonavir 700 mg/100 

mg dalawang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

12 0.76
(0.63 hanggang 0.92)

0.65
(0.54 hanggang 0.78)

0.51
(0.41 hanggang 0.63)

Lopinavir/ritonavir
400 mg/100 mg dalawang beses araw-araw

30 mg
isang beses araw-araw

15 1.00
(0.94 hanggang 1.07)

0.97
(0.91 hanggang 1.04)

0.94
(0.85 hanggang 1.05)

Rilpivirine
25 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

16 1.13
( 1.06 hanggang 1.21)

1.12
(1.05 hanggang 1.19)

1.22
(1.15 hanggang 1.30)

Tenofovir
300 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

15 0.97
(0.87 hanggang 1.08)

1.01
(0.91 hanggang l.11)

0.92
(0.82 hanggang 1.04)

Tipranavir/ritonavir
500 mg/200 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

14 0.54
(0.50 hanggang 0.57)

0.41
(0.38 hanggang 0.44)

0.24
(0.21 hanggang 0.27)

Antacid (Maalox®) sabay-sabay 
na pangangasiwa

50 mg
solong dosis

16 0.28
(0.23 hanggang 0.33)

0.26
(0.22 hanggang 0.32)

0.26
(0.21 hanggang 0.31)

Antacid (Maalox®) 2 oras 

pagkatapos ng dolutegravir

50 mg
solong dosis

16 0.82
(0.69 hanggang 0.98)

0.74
(0.62 hanggang 0.90)

0.70
(0.58 hanggang 0.85)

Calcium carbonate 1,200 mg 
sabay-sabay na pangangasiwa 
(fasted)

50 mg
solong dosis

12 0.63
(0.50 hanggang 0.81)

0.61
(0.47 hanggang 0.80)

0.61
(0.47 hanggang 0.80)

Calcium carbonate 1,200 mg 
sabay-sabay na pangangasiwa 
(pinakain)

50 mg
solong dosis

11 1.07
(0.83 hanggang 1.38)

1.09
(0.84 hanggang 1.43)

1.08
(0.81 hanggang 1.42)

Calcium carbonate 1,200 mg 2 h 
pagkatapos ng dolutegravir

50 mg
solong dosis

11 1.00
(0.78 hanggang 1.29)

0.94
(0.72 hanggang 1.23)

0.90
(0.68 hanggang 1.19)

Carbamazepine
300 mg dalawang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

16c 0.67
(0.61 hanggang 0.73)

0.51
(0.48 hanggang 0.55)

0.27
(0.24 hanggang 0.31)

Daclatasvir
60 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

12 1.29
(1.07 hanggang 1.57)

1.33
(1.11 hanggang 1.59)

1.45
(1.25 hanggang 1.68)

Ferrous fumarate 324 mg 
sabay-sabay na 
pangangasiwa (fasted)

50mg
solong dosis

11 0.43
(0.35 hanggang 0.52)

0.46
(0.38 hanggang 0.56)

0.44
(0.36 hanggang 0.54)
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Ferrous fumarate 324 mg sabay-
sabay na pangangasiwa (pinakain)

50 mg
solong dosis

11 1.03
(0.84 hanggang 1.26)

0.98
(0.81 hanggang 1.20)

1.00
(0.81 hanggang 1.23)

Ferrous fumarate 324 mg 2 h 
pagkatapos ng dolutegravir

50 mg
solong dosis

10 0.99
(0.81 hanggang 1.21)

0.95
(0.77 hanggang 1.15)

0.92
(0.74 hanggang 1.13)

Multivitamin (One-A-Day) sabay-
sabay na pangangasiwa

50 mg
solong dosis

16 0.65
(0.54 hanggang 0.77)

0.67
(0.55 hanggang 0.81)

0.68
(0.56 hanggang 0.82)

Omeprazole
40 mg isang beses araw-araw

50 mg
solong dosis

12 0.92
(0.75 hanggang 1.11)

0.97
(0.78 hanggang 1.20)

0.95
(0.75 hanggang 1.21)

Prednisone
60 mg isang beses araw-araw na may taper

50 mg
isang beses araw-araw

12 1.06
(0.99 hanggang 1.14)

1.11
( 1.03 hanggang 1.20)

1.17
(1.06 hanggang 1.28)

Rifampina

600 mg isang beses araw-araw

50 mg
dalawang beses araw-araw

11 0.57
(0.49 hanggang 0.65)

0.46
(0.38 hanggang 0.55)

0.28
(0.23 hanggang 0.34)

Rifampinb

600 mg isang beses araw-araw

50 mg
dalawang beses araw-araw

11 1.18
( 1.03 hanggang 1.37)

1.33
(1.15 hanggang 1.53)

1.22
(1.01 hanggang 1.48)

Rifabutin
300 mg isang beses araw-araw

50 mg
isang beses araw-araw

9 1.16
(0.98 hanggang 1.37)

0.95
(0.82 hanggang 1.10)

0.70
(0.57 hanggang 0.87)

aAng paghahambing ay ang rifampin na kinuha sa dolutegravir 50 mg dalawang beses araw-araw kumpara sa dolutegravir 50 mg dalawang beses araw-araw.

bAng paghahambing ay ang rifampin na kinuha sa dolutegravir 50 mg dalawang beses araw-araw kumpara sa dolutegravir 50 mg isang beses araw-araw.

cAng bilang ng mga paksa ay kumakatawan sa maximum na bilang ng mga paksa na nasuri.

3TC

Epekto ng 3TC sa Pharmacokinetics ng Iba Pang Ahente:Batay sa mga resulta ng in vitro na pag-aaral, 
ang 3TC sa therapeutic drug exposure ay hindi inaasahang makakaapekto sa mga pharmacokinetics 
ng mga gamot na substrates ng mga sumusunod na transporter: organic anion transporter 
polypeptide 1B1/3 (OATP1B1/3), breast cancer resistance protein (BCRP), P-glycoprotein (P-gp), 
multidrug at toxin extrusion protein 1 (MATE1), MATE2-K, organic cation transporter 1 (OCT1), OCT2, o 
OCT3.

Epekto ng Iba Pang Ahente sa Pharmacokinetics ng 3TC:Ang 3TC ay isang substrate ng MATE1, MATE2- K, at OCT2 sa 
vitro. Ang Trimethoprim (isang inhibitor ng mga transporter ng gamot na ito) ay ipinakita na nagpapataas ng 3TC plasma 
concentrations. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay hindi itinuturing na klinikal na makabuluhan dahil walang 
kinakailangang pagsasaayos ng dosis ng 3TC.

Ang 3TC ay isang substrate ng P-gp at BCRP; gayunpaman, kung isasaalang-alang ang ganap na bioavailability nito (87%), hindi 

malamang na ang mga transporter na ito ay may mahalagang papel sa pagsipsip ng 3TC. Samakatuwid, ang magkakasamang 

pangangasiwa ng mga gamot na mga inhibitor ng mga efflux transporter na ito ay malamang na hindi makakaapekto sa 

disposisyon at pag-aalis ng 3TC.

Interferon Alfa:Walang makabuluhang pakikipag-ugnayan sa pharmacokinetic sa pagitan ng 3TC at interferon alfa sa 
isang pagsubok ng 19 na malulusog na lalaki na paksa.[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.7)].

Ribavirin: Ang data ng in vitro ay nagpapahiwatig na binabawasan ng ribavirin ang phosphorylation ng 3TC, 
stavudine, at zidovudine. Gayunpaman, walang pharmacokinetic (hal., plasma concentrations o intracellular 
triphosphorylated active metabolite concentrations) o pharmacodynamic (hal., pagkawala ng HIV-
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Ang interaksyon ng 1/HCV virologic suppression) ay naobserbahan nang ang ribavirin at 3TC (n = 18), stavudine (n = 10), o 
zidovudine (n = 6) ay pinagsama-samang pinangangasiwaan bilang bahagi ng isang multi-drug regimen sa HIV-1/HCV co. 
-mga nahawaang paksa[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.7)].

Sorbitol (Excipient):Ang mga solusyon sa 3TC at sorbitol ay pinagsama-samang pinangangasiwaan sa 16 na malulusog na 
mga paksang nasa hustong gulang sa isang open-label, randomized-sequence, 4-period, crossover trial. Ang bawat paksa 
ay nakatanggap ng isang solong 300-mg na dosis ng 3TC oral solution nang nag-iisa o pinagsama-samang may isang 
solong dosis na 3.2 gramo, 10.2 gramo, o 13.4 gramo ng sorbitol sa solusyon. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng 3TC 
na may sorbitol ay nagresulta sa pagbaba ng depende sa dosis ng 20%, 39%, at 44% sa AUC(0-24), 14%, 32%, at 36% sa AUC
(∞), at 28%, 52%, at 55% sa Cmaxng 3TC, ayon sa pagkakabanggit.

Trimethoprim/Sulfamethoxazole: Ang 3TC at TMP/SMX ay pinagsama-samang pinangangasiwaan sa 14 na HIV-1-positive 
na mga paksa sa isang single-center, open-label, randomized, crossover trial. Ang bawat paksa ay nakatanggap ng 
paggamot na may isang solong 300 mg na dosis ng lamivudine at TMP 160 mg / SMX 800 mg isang beses sa isang araw 
para sa 5 araw na may kasabay na pangangasiwa ng 3TC 300 mg na may ikalimang dosis sa isang crossover na disenyo. 
Ang coadministration ng TMP/SMX na may 3TC ay nagresulta sa pagtaas ng 43% ± 23% (mean ± SD) sa lamivudine AUC∞, 
isang pagbaba ng 29% ± 13% sa lamivudine oral clearance, at isang pagbaba ng 30% ± 36% sa 3TC renal clearance. Ang 
mga pharmacokinetic na katangian ng TMP at SMX ay hindi binago sa pamamagitan ng coadministration na may 
lamivudine. Walang impormasyon tungkol sa epekto sa 3TC pharmacokinetics ng mas mataas na dosis ng TMP/SMX gaya 
ng mga ginagamit sa paggamot sa PCP.

TDF:Sa mga konsentrasyon na mas mataas (~300-tiklop) kaysa sa mga naobserbahan sa vivo,Ang tenofovir ay hindi 
humadlang sa in vitro na metabolismo ng gamot na pinamagitan ng alinman sa mga sumusunod na CYP isoform ng tao: 
CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, o CYP2E1. Gayunpaman, ang isang maliit (6%) ngunit makabuluhang pagbawas sa istatistika sa 
metabolismo ng CYP1A substrate ay naobserbahan. Batay sa mga resulta ng mga in vitro na eksperimento at ang 
kilalang elimination pathway ng tenofovir, mababa ang potensyal para sa CYP mediated interaction na kinasasangkutan 
ng tenofovir sa ibang mga produktong panggamot.

Ang TDF ay nasuri sa mga malulusog na boluntaryo kasama ng iba pang antiretroviral at potensyal na 
magkakatulad na gamot. Ang mga talahanayan 11 at 12 ay nagbubuod ng mga pharmacokinetic na epekto ng 
coadministered na gamot sa tenofovir pharmacokinetics at mga epekto ng TDF sa mga pharmacokinetics ng 
coadministered na gamot.

Ang TDF ay isang substrate ng P-glycoprotein (P-gp) at breast cancer resistance protein (BCRP) transporters. Kapag ang 
TDF ay pinagsama-samang pinangangasiwaan ng isang inhibitor ng mga transporter na ito, ang pagtaas ng pagsipsip ay 
maaaring maobserbahan.

Walang klinikal na makabuluhang pakikipag-ugnayan ng gamot ang naobserbahan sa pagitan ng TDF at efavirenz, 
methadone, nelfinavir, oral contraceptive, ribavirin, o sofosbuvir.

Talahanayan 11. Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Mga Pagbabago sa Mga Parameter ng Pharmacokinetic para sa 
Tenofovirasa Presensya ng Coadministered Drug

% Pagbabago ng Tenofovir Pharmacokinetic
Mga Parameterb(90% CI)Coadministrated

Gamot

Dosis ng Coadministered Drug
(mg) N

Cmax AUC Cmin

Atazanavirc 400 isang beses araw-araw × 14 na araw 33 ↑14 ↑24 ↑22
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% Pagbabago ng Tenofovir Pharmacokinetic
Mga Parameterb(90% CI)Coadministrated

Gamot

Dosis ng Coadministered Drug
(mg) N

Cmax AUC Cmin

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

Atazanavir/
Ritonavirc

↑34
(↑20 hanggang ↑51)

↑37
(↑30 hanggang ↑45)

↑29
(↑21 hanggang ↑36)

300/100 isang beses araw-araw 12

Darunavir/
Ritonavird

↑24
(↑8 hanggang ↑42)

↑22
(↑10 hanggang ↑35)

↑37
(↑19 hanggang ↑57)

300/100 dalawang beses araw-araw 12

↑14
(↓3 hanggang ↑33)

Indinavir 800 tatlong beses araw-araw × 7 araw 13 - -

Ledipasvir/
Sofosbuvire,f

↑47
(↑37 hanggang ↑58)

↑35
(↑29 hanggang ↑42 )

↑47
(↑38 hanggang ↑57)

24

90/400 isang beses araw-araw × 10 araw

Ledipasvir/
Sofosbuvire,g

↑64
(↑54 hanggang ↑74)

↑50
(↑42 hanggang ↑59)

↑59
(↑49 hanggang ↑70)

23

Ledipasvir/
Sofosbuvirh

↑79
(↑56 hanggang ↑104)

↑98
(↑77 hanggang ↑123)

↑163
(↑132 hanggang ↑197)

90/400 isang beses araw-araw × 14 na araw 15

Lopinavir/
Ritonavir

↑32
(↑25 hanggang ↑38)

↑51
(↑37 hanggang ↑66)

400/100 dalawang beses araw-araw × 14 na araw 24 -

Saquinavir/
Ritonavir

↑23
(↑16 hanggang ↑30)

1000/100 dalawang beses araw-araw × 14 na araw 35 - -

↑25
(↑8 hanggang ↑45)

Sofosbuviri 400 solong dosis 16 - -

Sofosbuvir/
Velpatasvirj

↑44
(↑33 hanggang ↑55)

↑ 40
(↑34 hanggang ↑ 46)

↑84
(↑76 hanggang ↑92)

400/100 isang beses araw-araw 24

Sofosbuvir/
Velpatasvirk

↑46
(↑39 hanggang ↑54)

↑40
(↑34 hanggang ↑45)

↑70
(↑61 hanggang ↑79)

400/100 isang beses araw-araw 30

Sofosbuvir/
Velpatasvir/ 400/100/100 +

Voxilaprevirm100 isang beses araw-araw

↑48
(↑36 hanggang ↑61)

↑39
(↑32 hanggang ↑46)

↑47
(↑38 hanggang ↑56)

29
Voxilaprevirl

↑13
(↑1 hanggang ↑27)

Tacrolimus 0.05 mg/kg dalawang beses araw-araw × 7 araw 21 - -

↓23
(↓32 hanggang ↓13)

↓2
(↓9 hanggang ↑5)

↑7
(↓2 hanggang ↑17)

500/100 dalawang beses araw-araw 22
Tipranavir/
Ritonavirn ↓38

(↓46 hanggang ↓29)

↑2
(↓6 hanggang ↑10)

↑14
(↑1 hanggang ↑27)

750/200 dalawang beses araw-araw (23 dosis) 20

a
b
c
d

Ang mga paksa ay nakatanggap ng TDF 300 mg isang beses 
araw-araw. Taasan = ↑; Bawasan = ↓; Walang Epekto = -- 
Reyataz®(atazanavir) Impormasyon sa Pagrereseta. Prezista
®(darunavir) Impormasyon sa Pagrereseta.

eNabuo ang data mula sa sabay-sabay na dosing sa HARVONI®(ledipasvir/sofosbuvir). Staggered administration (12
oras na pagitan) ay nagbigay ng katulad na mga resulta.
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f
g

Paghahambing batay sa mga pagkakalantad kapag pinangangasiwaan bilang atazanavir/ritonavir + emtricitabine/tenofovir DF. 
Paghahambing batay sa mga pagkakalantad kapag pinangangasiwaan bilang darunavir/ritonavir + emtricitabine/tenofovir DF.

hIsinagawa ang pag-aaral kasama ang ATRIPLA®(efavirenz/emtricitabine/tenofovir DF) na pinangangasiwaan ng HARVONI®

(ledipasvir/sofosbuvir); coadministration sa HARVONI®nagreresulta din sa maihahambing na pagtaas sa pagkakalantad sa 
tenofovir kapag ang tenofovir DF ay pinangangasiwaan bilang COMPLERA®(emtricitabine/rilpivirine/tenofovir DF), o TRUVADA®

(emtricitabine/tenofovir DF) + dolutegravir.
Isinagawa ang pag-aaral kasama ang ATRIPLA®coadministrated sa SOVALDI®(sofosbuvir).
Isinagawa ang pag-aaral sa COMPLERA®(emtricitabine/rilpivirine/tenofovir DF) na pinangangasiwaan ng EPCLUSA®

(sofosbuvir/velpatasvir ); coadministration sa EPCLUSA®nagreresulta din sa maihahambing na pagtaas sa mga pagkakalantad 
ng tenofovir kapag ang TDF ay pinangangasiwaan bilang ATRIPLA®, STRIBILD®(cobicistat/elvitegravir/emtricitabine/tenofovir 
DF), TRUVADA®+ atazanavir/ritonavir, o TRUVADA®+ darunavir/ritonavir. Pinangangasiwaan bilang raltegravir + emtricitabine/
tenofovir DF.
Paghahambing batay sa mga pagkakalantad kapag pinangangasiwaan bilang darunavir/ritonavir + emtricitabine/tenofovir DF.

i
j

k
l

mAng pag-aaral na isinagawa gamit ang karagdagang voxilaprevir 100 mg upang makamit ang voxilaprevir exposures na inaasahan sa HCV-infected

mga pasyente.

nAptivus®(tipranavir) Impormasyon sa Pagrereseta.

Walang epekto sa mga pharmacokinetic na parameter ng mga sumusunod na coadministered na gamot 
ang naobserbahan sa TDF: abacavir, didanosine (buffered tablets), emtricitabine, entecavir at 3TC.

Talahanayan 12. Mga Pakikipag-ugnayan sa Gamot: Mga Pagbabago sa Mga Parameter ng Pharmacokinetic para sa Pinagsamang 

Gamot sa Presensya ng TDF

Dosis ng
Pinagsamang Gamot

(mg)

%Pagbabago ng Coadministered Drug Pharmacokinetic
Mga Parametera(90% CI)Coadministrated

Gamot N Cmax AUC Cmin
300 minsan 8 ↑12

(↓1 hanggang ↑26)

↔ NAAbacavir

Atazanavirb 400 isang beses araw-araw x 14 na araw 34 ↓21
(↓27 hanggang ↓14)

↓25
(↓30 hanggang ↓19)

↓40
(↓48 hanggang ↓32)

Atazanavirb Atazanavir/Ritonavir
300/100 isang beses araw-araw x 42

mga araw

10 ↓28
(↓50 hanggang ↑5)

↓25c

(↓42 hanggang ↓3)

↓23c

(↓46 hanggang ↑10)

Darunavird Darunavir/Ritonavir
300/100 isang beses araw-araw

12 ↑16
(↑6 hanggang ↑42)

↑21
(↓5 hanggang ↑54)

↑24
(↓10 hanggang ↑69)

Didanosinee 250 isang beses, kasabay 
ng tenofovir Disoproxil

fumarate at isang ilaw
pagkainf

33 ↓20g

(↓32 hanggang ↓7)

↔ g NA

Emtricitabine 200 isang beses araw-araw x 7 araw 17 ↔ ↔ ↑20
(↑12 hanggang ↑29)

Entecavir 1 mg isang beses araw-araw x 10

mga araw

28 ↔ ↑13
(↑11 hanggang ↑15)

↔

Indinavir 800 tatlong beses araw-araw x 7

mga araw

12 ↓11
(↓30 hanggang ↑12)

↔ ↔

Lamivudine 150 dalawang beses araw-araw x 7 araw 15 ↓24
(↓34 hanggang ↓12)

↔ ↔
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Lopinavir Lopinavir/Ritonavir
400/100 dalawang beses araw-araw X 14

mga araw

24 ↔ ↔ ↔

Ritonavir ↔ ↔ ↔
Saquinavir Saquinavir/Ritonavir

1000/100 dalawang beses araw-araw x

14 na araw

32 ↑22
(↑6 hanggang ↑41)

↑29h

(↑12 hanggang ↑48)

↑47h

(↑23 hanggang ↑76)

Ritonavir ↔ ↔ ↑23
(↑3 hanggang ↑46)

Tacrolimus 0.05 mg/kg dalawang beses araw-araw x

7 araw
21 ↔ ↔ ↔

Tipranaviri Tipranavir/Ritonavir
500/100 dalawang beses araw-araw

22 ↓7
(↓26 hanggang ↓6)

↓18
(↓25 hanggang ↓9)

↓21
(↓30 hanggang ↓10)

Tipranavir/Ritonavir
750/200 dalawang beses araw-araw (23

dosis)

20 ↓11
(↓16 hanggang ↓4)

↓9
(↓15 hanggang ↓3)

↓ 12
(↓ 22 hanggang 0)

aTaasan = ↑; Bawasan = ↓; Walang Epekto = ↔; NA = Hindi Naaangkop
bReyataz (atazanavir) Impormasyon sa Pagrereseta
cSa mga taong nahawaan ng HIV, ang pagdaragdag ng tenofovir DF sa atazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg, ay nagresulta sa AUC at Cminmga 
halaga ng atazanavir na 2.3- at 4 na beses na mas mataas kaysa sa kani-kanilang mga halaga na naobserbahan para sa atazanavir 400 mg kapag 
ibinigay nang nag-iisa.
dPrezista (darunavir) Prescribing Information
eVidex (didanosine) EC Prescribing Information. Nakatanggap ang mga paksa ng didanosine enteric-coated capsules.
f373 kcal, 8.2 g taba
gKung ikukumpara sa didanosine (enteric-coated) 400 mg na ibinibigay nang mag-isa sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno.

hMga pagtaas sa AUC at Cminay hindi inaasahang may kaugnayan sa klinika; kaya walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis 
kapag pinagsama ang tenofovir DF at ritonavir-boosted saquinavir.

iImpormasyon sa Pagrereseta ng Aptivus (tipranavir).

12.4 Mikrobiyolohiya

Mekanismo ng Pagkilos:Dolutegravir:Pinipigilan ng Dolutegravir ang HIV integrase sa pamamagitan ng 
pag-binding sa integrase active site at pagharang sa strand transfer step ng retroviral deoxyribonucleic acid 
(DNA) integration na mahalaga para sa HIV replication cycle. Ang strand transfer biochemical assays gamit 
ang purified HIV-1 integrase at pre-processed substrate DNA ay nagresulta sa IC50mga halaga ng 2.7 nM at 
12.6 nM.

3TC:Ang 3TC ay isang sintetikong nucleoside analogue. Sa intracellularly, ang lamivudine ay phosphorylated sa 
aktibong 5'-triphosphate metabolite nito, lamivudine triphosphate (3TC-TP). Ang pangunahing paraan ng pagkilos 
ng 3TC-TP ay ang pagsugpo sa HIV-1 reverse transcriptase (RT) sa pamamagitan ng DNA chain termination 
pagkatapos ng pagsasama ng nucleotide analogue.

TDF:Ang TDF ay isang acyclic nucleoside phosphonate diester analog ng adenosine monophosphate. Ang TDF ay 
nangangailangan ng paunang diester hydrolysis para sa conversion sa tenofovir at mga kasunod na 
phosphorylation ng cellular enzymes upang bumuo ng tenofovir diphosphate, isang obligadong chain terminator. 
Pinipigilan ng Tenofovir diphosphate ang aktibidad ng HIV-1 reverse transcriptase sa pamamagitan ng 
pakikipagkumpitensya sa natural na substrate na deoxyadenosine 5'-triphosphate at, pagkatapos isama sa DNA, 
sa pamamagitan ng DNA chain termination. Ang Tenofovir diphosphate ay isang mahinang inhibitor ng 
mammalian DNA polymerases α, β, at mitochondrial DNA polymerase γ.
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Antiviral Activity sa Cell Culture:Dolutegravir:Nagpakita ang Dolutegravir ng aktibidad na antiviral laban sa mga 
strain ng laboratoryo ng wild-type na HIV-1 na may mean EC50mga halaga ng 0.5 nM (0.21 ng per mL) hanggang 
2.1 nM (0.85 ng bawat mL) sa peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) at MT-4 cells. Nagpakita ang 
Dolutegravir ng aktibidad na antiviral laban sa 13 na magkakaibang klinikal na clade B isolates na may mean EC50

halaga ng 0.52 nM sa isang viral integrase susceptibility assay gamit ang integrase coding region mula sa mga 
clinical isolates. Ang Dolutegravir ay nagpakita ng aktibidad na antiviral sa cell culture laban sa isang panel ng 
HIV-1 na mga clinical isolates (3 sa bawat grupo ng M clades A, B, C, D, E, F, at G, at 3 sa grupo O) na may EC50mga 
halaga mula 0.02 nM hanggang 2.14 nM para sa HIV-1. Dolutegravir EC50

Ang mga halaga laban sa 3 mga klinikal na paghihiwalay ng HIV-2 sa mga pagsusuri sa PBMC ay mula 0.09 nM hanggang 0.61 nM.

3TC:Ang aktibidad ng antiviral ng 3TC laban sa HIV-1 ay nasuri sa isang bilang ng mga linya ng cell kabilang ang mga 
monocytes at PBMC gamit ang mga karaniwang susceptibility assays. EC50ang mga halaga ay nasa hanay na 0.003 
hanggang 15 microM (1 microM = 0.23 mcg bawat mL). Ang median na EC50ang mga halaga ng lamivudine ay 60 nM 
(saklaw: 20 hanggang 70 nM), 35 nM (saklaw: 30 hanggang 40 nM), 30 nM (saklaw: 20 hanggang 90 nM), 20 nM (saklaw: 3 
hanggang 40 nM), 30 nM (saklaw: 1 hanggang 60 nM), 30 nM (saklaw: 20 hanggang 70 nM), 30 nM (saklaw: 3 hanggang 
70 nM), at 30 nM (saklaw: 20 hanggang 90 nM) laban sa HIV-1 clades AG at grupo O mga virus (n = 3 maliban sa n = 2 para 
sa clade B) ayon sa pagkakabanggit. Ang EC50ang mga halaga laban sa HIV-2 isolates (n = 4) ay mula 0.003 hanggang 
0.120 microM sa mga PBMC. Ang 3TC ay hindi antagonistic sa lahat ng nasubok na ahente ng anti-HIV. Ang Ribavirin (50 
microM) na ginagamit sa paggamot ng talamak na impeksyon sa HCV ay nagpababa sa anti-HIV-1 na aktibidad ng 
lamivudine ng 3.5-tiklop sa mga selulang MT-4.

TDF:Ang aktibidad ng antiviral ng tenofovir laban sa laboratoryo at mga klinikal na paghihiwalay ng HIV-1 ay 
tinasa sa mga linya ng lymphoblastoid cell, pangunahing monocyte/macrophage cells at peripheral blood 
lymphocytes. Ang EC50(50% epektibong konsentrasyon) na mga halaga para sa tenofovir ay nasa hanay na 0.04 
microM hanggang 8.5 microM. Ang Tenofovir ay nagpakita ng aktibidad na antiviral sa cell culture laban sa HIV-1 
clades A, B, C, D, E, F, G, at O   (EC50ang mga halaga ay mula sa 0.5 μM hanggang 2.2 μM) at aktibidad na partikular 
sa strain laban sa HIV-2 (EC50ang mga halaga ay mula 1.6 μM hanggang 5.5 μM). Pakitingnan ang buong 
impormasyon sa pagrereseta para sa TDF para sa impormasyon tungkol sa aktibidad ng pagbabawal ng TDF laban 
sa HBV.

Antiviral na Aktibidad sa Kumbinasyon sa Iba Pang Mga Ahente ng Antiviral:Wala alinman sa dolutegravir o 3TC ay 

antagonistic sa lahat ng nasubok na ahente ng anti-HIV. Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa dolutegravir at 

3TC.

Paglaban sa Kultura ng Cell:Dolutegravir:Pinili ang mga virus na lumalaban sa Dolutegravir sa cell culture simula 
sa iba't ibang mga wild-type na HIV-1 na strain at clades. Mga pagpapalit ng amino acid na E92Q, G118R, S153F o Y
,Ang G193E o R263K ay lumitaw sa iba't ibang mga sipi at nagbigay ng nabawasan na pagkamaramdamin sa 
dolutegravir ng hanggang 4 na beses.

3TC:Ang 3TC-resistant na mga variant ng HIV-1 ay napili sa cell culture. Ang pagsusuri ng genotypic ay 
nagpakita na ang paglaban ay higit sa lahat dahil sa isang methionine sa valine o isoleucine (M184V/I).

TDF:Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may pinababang pagkamaramdamin sa tenofovir ay napili sa cell culture. Ang 
mga virus na ito ay nagpahayag ng K65R substitution sa reverse transcriptase at nagpakita ng 2- hanggang 4 na beses.

Pahina38ng51



pagbawas sa pagkamaramdamin sa tenofovir. Bilang karagdagan, ang isang K70E substitution sa HIV-1 reverse 
transcriptase ay pinili ng tenofovir at nagreresulta sa mababang antas ng pagkasensitibo sa tenofovir. Nabuo ang 
mga pagpapalit ng K65R sa ilang mga paksang nabigo sa isang regimen ng TDF.

Paglaban sa mga Klinikal na Paksa

Dolutegravir:Walang subject sa treatment arm na tumatanggap ng dolutegravir + fixed-dose abacavir sulfate at 
lamivudine sa SINGLE (treatment-naïve trial) na may nakikitang pagbaba sa pagkamaramdamin sa dolutegravir o 
mga background na NRTI sa subset ng resistance analysis (n = 11 na may HIV-1 RNA na mas malaki. higit sa 400 
kopya bawat mL sa pagkabigo o huling pagbisita at pagkakaroon ng data ng paglaban). Dalawang virologic failure 
subject sa SINGLE ang nagkaroon ng treatment-emergent G/D/E193D at G193G/E integrase substitutions sa 
Linggo 84 at Linggo 108, ayon sa pagkakabanggit, at 1 subject na may 275 na kopya bawat mL HIV-1 RNA ay 
nagkaroon ng treatment-emergent Q157Q/P integrase substitution na nakita sa Linggo 24. Wala sa mga paksang 
ito ang nagkaroon ng katumbas na pagbaba sa pagkamaramdamin sa dolutegravir.

Cross-Resistance:Dolutegravir:Ang nag-iisang INSTI-resistance substitution na T66K, I151L, at S153Y ay nagbigay ng higit 
sa 2-tiklop na pagbaba sa dolutegravir susceptibility (saklaw: 2.3-tiklop hanggang 3.6-tiklop mula sa sanggunian). Ang 
mga kumbinasyon ng maraming pagpapalit T66K/L74M, E92Q/N155H, G140C/Q148R, G140S/Q148H, R o K, Q148R/
N155H, T97A/G140S/Q148, at ang mga pagpapalit sa E1038/Q148H ay nagpakita ng mas malaking pagbaba sa E1038/
Q14-fold sa dolutegravir susceptibility (saklaw: 2.5-tiklop hanggang 21-tiklop mula sa sanggunian). Sa HIV-2 mutants, ang 
mga kumbinasyon ng mga pamalit na A153G/N155H/S163G at E92Q/T97A/N155H/S163D ay nagbigay ng 4 na beses na 
pagbaba sa dolutegravir susceptibility, at ang E92Q/N155H at G140S/Q148R-virute ay nagpakita ng 4 na beses na 
pagbawas sa dolutegravir susceptibility, at ang E92Q/N155H at G140S/Q148R vir pagkamaramdamin, ayon sa 
pagkakabanggit.

3TC:Ang cross-resistance sa ilang mga reverse transcriptase inhibitors ay naobserbahan. Ang 
3TCresistant HIV-1 isolate ay cross-resistant sa cell culture sa didanosine (ddI). Inaasahan din ang 
cross-resistance sa abacavir at emtricitabine bilang mga piling M184V substitutions.

TDF:Ang cross-resistance sa ilang mga reverse transcriptase inhibitors ay kinikilala. Ang mga pamalit na 
K65R at K70E na pinili ng tenofovir ay pinili din sa ilang mga paksang nahawaan ng HIV-1 na ginagamot ng 
abacavir o didanosine. Ang mga paghihiwalay ng HIV-1 na may K65R ay nagpapakita rin ng pinababang 
pagkamaramdamin sa emtricitabine at 3TC. Ang HIV-1 ay humihiwalay sa mga paksa (N=20) na ang HIV-1 ay 
nagpahayag ng average na 3 zidovudine-associated reverse transcriptase substitutions (M41L, D67N, K70R, 
L210W, T215Y/F, o K219Q/E/N), ay nagpakita ng 3.1 -tiklop na pagbaba sa pagkamaramdamin sa tenofovir.

Ang mga paksa na ang virus ay nagpahayag ng isang L74V na pagpapalit nang walang zidovudine resistance na 
nauugnay na mga pagpapalit (N=8) ay nabawasan ang tugon sa TDF. Available ang limitadong data para sa mga 
pasyente na ang virus ay nagpahayag ng Y115F substitution (N=3), Q151M substitution (N=2), o T69 insertion 
(N=4), na lahat ay may pinababang tugon.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Carcinogenesis: Dolutegravir: Dalawang taong pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga at daga ay isinagawa 
gamit ang dolutegravir. Ang mga daga ay binigyan ng mga dosis na hanggang 500 mg bawat kg, at mga daga
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ay pinangangasiwaan ng mga dosis na hanggang 50 mg bawat kg. Sa mga daga, walang makabuluhang pagtaas sa saklaw ng 

mga neoplasma na nauugnay sa droga ang naobserbahan sa pinakamataas na dosis na nasubok, na nagreresulta sa dolutegravir 

AUC exposures na humigit-kumulang 14 na beses na mas mataas kaysa sa mga tao sa inirerekumendang dosis na 50 mg 

dalawang beses araw-araw. Sa mga daga, walang pagtaas sa saklaw ng mga neoplasma na nauugnay sa droga ang 

naobserbahan sa pinakamataas na dosis na nasubok, na nagreresulta sa dolutegravir AUC exposures 10 beses at 15 beses na 

mas mataas sa mga lalaki at babae, ayon sa pagkakabanggit, kaysa sa mga tao sa inirekumendang dosis na 50 mg. dalawang 

beses araw-araw.

3TC: Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity na may 3TC sa mga daga at daga ay hindi nagpakita ng 
katibayan ng potensyal na carcinogenic sa pagkakalantad hanggang 10 beses (mga daga) at 58 beses (daga) ang 
pagkakalantad ng tao sa inirekumendang dosis na 300 mg.

TDF: Ang mga pangmatagalang oral carcinogenicity na pag-aaral ng TDF sa mga daga at daga ay isinagawa sa mga 

pagkakalantad hanggang sa humigit-kumulang 16 na beses (mga daga) at 5 beses (mga daga) sa mga naobserbahan sa mga tao 

sa therapeutic dose para sa impeksyon sa HIV-1. Sa mataas na dosis sa mga babaeng daga, ang mga adenoma sa atay ay 

nadagdagan sa mga exposure ng 16 na beses kaysa sa mga tao. Sa mga daga, ang pag-aaral ay negatibo para sa mga 

carcinogenic na natuklasan sa mga exposure hanggang sa 5 beses na naobserbahan sa mga tao sa therapeutic dose.

Mutagenesis:Dolutegravir: Ang Dolutegravir ay hindi genotoxic sa bacterial reverse mutation 
assay, mouse lymphoma assay, o sa in vivo rodent micronucleus assay.

3TC: Ang 3TC ay mutagenic sa isang L5178Y mouse lymphoma assay at clastogenic sa isang cytogenetic assay gamit ang 
cultured human lymphocytes. Ang 3TC ay hindi mutagenic sa isang microbial mutagenicity assay, sa isang in vitro cell 
transformation assay, sa isang rat micronucleus test, sa isang rat bone marrow cytogenetic assay, at sa isang assay para 
sa hindi naka-iskedyul na synthesis ng DNA sa atay ng daga. Ang 3TC ay hindi nagpakita ng katibayan ng in vivo 
genotoxic na aktibidad sa daga sa mga oral na dosis na hanggang 2000 mg bawat kg, na gumagawa ng mga antas ng 
plasma na 35 hanggang 45 beses sa mga tao sa inirerekomendang dosis para sa impeksyon sa HIV-1.

TDF: Ang TDF ay mutagenic sa in vitro mouse lymphoma assay at negatibo sa isang in vitro 
bacterial mutagenicity test (Ames test). Sa isang in vivo mouse micronucleus assay, negatibo ang 
TDF nang ibigay sa mga lalaking daga.

Pagkasira ng Fertility:Dolutegravir at 3TC: Ang Dolutegravir o 3TC ay hindi nakakaapekto sa pagkamayabong ng lalaki o 
babae sa mga daga sa mga dosis na nauugnay sa mga exposure na humigit-kumulang 44 o 112 beses (ayon sa 
pagkakabanggit) na mas mataas kaysa sa mga exposure sa mga tao sa mga dosis na 50 mg at 300 mg (ayon sa 
pagkakabanggit).

TDF: Walang mga epekto sa pagkamayabong, pagganap ng pagsasama o maagang pag-unlad ng embryonic kapag ang TDF ay 

ibinibigay sa mga lalaking daga sa isang dosis na katumbas ng 10 beses ng dosis ng tao batay sa mga paghahambing sa ibabaw 

ng katawan para sa 28 araw bago ang pag-asawa at sa mga babaeng daga sa loob ng 15 araw bago mag-asawa hanggang sa 

ikapitong araw ng pagbubuntis. Gayunpaman, nagkaroon ng pagbabago sa estrous cycle sa mga babaeng daga.
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13.2 Toxicology ng Hayop at/o Pharmacology

TDF: Ang Tenofovir at TDF na pinangangasiwaan sa mga pag-aaral ng toxicology sa mga daga, aso, at unggoy sa mga 
exposure (batay sa mga AUC) na higit sa o katumbas ng 6 na beses sa mga naobserbahan sa mga tao ay nagdulot ng 
bone toxicity. Sa mga unggoy ang bone toxicity ay na-diagnose bilang osteomalacia. Ang Osteomalacia na naobserbahan 
sa mga unggoy ay tila nababaligtad sa pagbabawas ng dosis o paghinto ng tenofovir. Sa mga daga at aso, ang toxicity ng 
buto ay ipinakita bilang nabawasan ang density ng mineral ng buto. Ang (mga) mekanismong pinagbabatayan ng toxicity 
ng buto ay hindi alam.

Ang katibayan ng toxicity ng bato ay nabanggit sa 4 na species ng hayop. Ang mga pagtaas sa serum creatinine, 
BUN, glycosuria, proteinuria, phosphaturia, at/o calciuria at pagbaba sa serum phosphate ay naobserbahan sa 
iba't ibang antas sa mga hayop na ito. Ang mga toxicity na ito ay napansin sa mga exposure (batay sa AUCs) 2 
hanggang 20 beses na mas mataas kaysa sa mga naobserbahan sa mga tao. Ang kaugnayan ng mga 
abnormalidad sa bato, lalo na ang phosphaturia, sa toxicity ng buto ay hindi alam.

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

14.1 Mga Paksang Pang-adulto

Paggamot-Mukhang Mga Paksa

Sa SINGLE, 833 na paksa ang randomized at nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng alinman sa 
dolutegravir 50 mg isang beses araw-araw na may nakapirming dosis na abacavir sulfate at lamivudine o 
nakapirming dosis na efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate. Sa baseline, ang median na 
edad ng mga paksa ay 35 taon, 16% babae, 32% hindi puti, 7% ay may hepatitis C co-infection (hepatitis B 
virus coinfection ay hindi kasama), 4% ay CDC Class C (AIDS), 32 % ang may HIV-1 RNA na higit sa 100,000 
kopya kada mL, at 53% ang may CD4+ cell count na mas mababa sa 350 cell per mm3; ang mga katangiang 
ito ay magkatulad sa pagitan ng mga pangkat ng paggamot.

Linggo 144 (open-label-phase analysis na sumunod sa Linggo 96 double-blind phase) na mga resulta para 
sa SINGLE ay ibinibigay sa Talahanayan 13.

Talahanayan 13. Virologic Outcomes ng Randomized na Paggamot sa SINGLE sa 144 na Linggo 
(Snapshot Algorithm)

Dolutegravir 50 mg + 
Abacavir Sulfate at

Lamivudine Minsan Araw-araw

(n = 414)

Efavirenz, Emtricitabine,
at Tenofovir DF

Minsan Araw-araw

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

Pagkakaiba sa paggamota 8.3% (95% CI: 2.0% 14.6%)d

Virologic na hindi pagtugon
Ang data sa window ay hindi <50 kopya/mL 
Ipinagpatuloy dahil sa kawalan ng bisa
Ipinagpatuloy para sa iba pang mga dahilan habang hindi napigilan Mga 

Pagbabago sa regimen ng ART

10%
4%
3%
3%
0

7%
<1%
3%
4%
0

Walang virologic data

Mga dahilan

Itinigil ang pag-aaral/pag-aaral ng gamot dahil sa masamang pangyayari

18% 30%

4% 14%
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o kamatayanb

Itinigil ang pag-aaral/pag-aaral ng gamot para sa iba pang dahilanc

Nawawalang data sa panahon ng window ngunit sa pag-aaral

12%
2%

13%
3%

Proporsyon (%) ng Mga Paksa na may HIV-1 RNA <50 kopya/mL ayon sa Baseline na Kategorya
Plasma viral load (mga kopya/mL) 
≤100,000
> 100,000

73%
69%

64%
61%

Kasarian
Lalaki
Babae

72%
69%

66%
48%

Lahi
Puti
African-American/African Heritage/Iba pa

72%
71%

71%
47%

aInayos para sa paunang tinukoy na mga salik ng pagsasapin.
bKasama ang mga paksang itinigil dahil sa isang masamang kaganapan o kamatayan sa anumang oras kung nagresulta ito sa walang 
virologic data sa paggamot sa panahon ng pagsusuri.
cKasama sa iba ang mga dahilan tulad ng pag-withdraw ng pahintulot, pagkawala sa follow-up, paglipat, at paglihis ng protocol.

dAng pangunahing endpoint ay tinasa sa Linggo 48 at ang virologic success rate ay 88% sa grupong tumatanggap ng 
dolutegravir at 81% sa fixed-dose efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate group, na may pagkakaiba sa 
paggamot na 7.4% at 95% CI ng (2.5%, 12.3%).

Ang mga pagkakaiba sa paggamot ay pinananatili sa mga baseline na katangian kabilang ang baseline viral 
load, CD4+ cell count, edad, kasarian, at lahi. Ang naayos na ibig sabihin ng mga pagbabago sa mga bilang 
ng CD4+ cell mula sa baseline ay 378 mga cell bawat mm3sa grupong tumatanggap ng dolutegravir + fixed-
dose abacavir sulfate at lamivudine at 332 na mga cell bawat mm3para sa fixed-dose efavirenz/
emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate group sa 144 na linggo. Ang naayos na pagkakaiba sa pagitan 
ng mga armas ng paggamot at 95% CI ay 46.9 na mga cell bawat mm3(15.6 na mga cell bawat mm3, 78.2 
cell bawat mm3) (iniakma para sa paunang tinukoy na stratification factor: baseline HIV-1 RNA, at baseline 
CD4+ cell count).

Nakaranas ng Paggamot, Isama ang Strand Transfer Inhibitor-Naïve Subjects

Sa SAILING, mayroong 715 na paksa na kasama sa mga pagsusuri sa pagiging epektibo at kaligtasan (tingnan ang buong 
impormasyon sa pagrereseta para sa dolutegravir). Sa Linggo 48, 71% ng mga paksang naka-random sa dolutegravir 
plus background regimen kumpara sa 64% ng mga paksang naka-random sa raltegravir plus background na regimen ay 
mayroong HIV-1 RNA na mas mababa sa 50 kopya bawat mL (pagkakaiba sa paggamot at 95% CI: 7.4% [0.7%, 14.2%]).

14.2 Mga Asignaturang Pediatric

Ang pagiging epektibo ng mga indibidwal na sangkap ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets para sa paggamot ng HIV-1 na impeksyon ay nasuri sa mga pediatric na pasyente na naka-
enroll sa IMPAACT P1093 trial (NCT01302847) o ang ARROW trial (NCT02028676), bilang summarized sa 
ibaba.

-Ang Dolutegravir, kasama ng iba pang mga antiretroviral na gamot ay nasuri sa mga may karanasan sa paggamot, INSTI-naïve, 

HIV-1-infected na mga subject na may edad 6 hanggang mas mababa sa 18 taon sa isang 48-linggong open-label, 

multicenter, dose-finding clinical trial, IMPAACT P1093. Ang mga paksang may edad 12 hanggang mas mababa sa 18 taon ay 

na-enrol sa Cohort I at ang mga paksang may edad 6 hanggang mas mababa sa 12 taon ay naka-enrol sa Cohort IIA. Sa 48 

na linggo, 61% (14/23) ng mga paksang may edad 12 hanggang mas mababa sa 18 taon
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ginagamot sa dolutegravir isang beses araw-araw kasama ang na-optimize na background therapy ay nakamit ang virologic 

response na tinukoy bilang HIV-1 RNA na mas mababa sa 50 kopya bawat mL. Sa kabuuan ng parehong cohorts, ang 

virologic suppression sa Linggo 48 ay nakamit sa 67% (16/24) ng mga paksa na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg.

- Ang Lamivudine isang beses araw-araw, na may abacavir at isang pangatlong antiretroviral na gamot, ay nasuri sa 
isang randomized, multicenter trial (ARROW) sa HIV-1–infected, treatment-naïve subjects. Ang mga paksa ay 
randomized sa isang beses araw-araw na dosing (n = 336) at na tumitimbang ng hindi bababa sa 25 kg ay 
nakatanggap ng lamivudine 300 mg at abacavir 600 mg, bilang alinman sa mga solong entity o bilang fixed-dose 
abacavir sulfate at lamivudine. Sa Linggo 96, 67% ng mga paksa na tumatanggap ng abacavir at lamivudine isang 
beses araw-araw kasama ng ikatlong antiretroviral na gamot, ay may HIV-1 RNA na mas mababa sa 80 kopya bawat 
mL.

16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING

Ang Dolutegravir, Lamivudine at Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablet ay puti hanggang puti, hugis kapsula, film 
coated na mga tablet na may debossed na "F67" sa isang gilid at plain sa kabilang panig at ibinibigay tulad ng 
sumusunod:

Bote ng 30 tablet na may desiccant, induction seal, at mga takip na hindi lumalaban sa bata NDC 33342- 
387-07
Bote ng 90 tablet na may desiccant, induction seal, at mga takip na hindi lumalaban sa bata NDC 33342- 
387-10
Bote ng 100 tablet na may desiccant, induction seal, at mga takip na hindi lumalaban sa bata NDC 33342- 
387-11
Bote ng 180 tablet na may desiccant, induction seal, at mga takip na hindi lumalaban sa bata NDC 33342- 
387-57

Mag-imbak sa ibaba 30°C (86 ºF).
Itabi sa orihinal na bote, protektahan mula sa kahalumigmigan, at panatilihing nakasara nang mahigpit ang bote. Huwag tanggalin ang 

desiccant.

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Payuhan ang pasyente na basahin ang pag-label ng pasyente na inaprubahan ng FDA (Impormasyon ng Pasyente).

Interaksyon sa droga: Dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay maaaring makipag-ugnayan sa 

maraming gamot; samakatuwid, payuhan ang mga pasyente na iulat sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan ang paggamit ng anumang iba pang reseta o hindi iniresetang gamot o mga produktong herbal, kabilang ang St. 

John's wort.[tingnan ang Contraindications (4), Drug Interactions (7)].

Huwag magbigay ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet na may HEPSERA (adefovir 
dipivoxil)[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.3)].

Mga Reaksyon ng Hypersensitivity: Payuhan ang mga pasyente na makipag-ugnayan kaagad sa kanilang healthcare provider 
kung magkaroon sila ng pantal. Atasan ang mga pasyente na agad na ihinto ang pag-inom ng dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablet at iba pang hinihinalang ahente, at humingi ng medikal na atensyon kung sila
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bumuo ng isang pantal na nauugnay sa alinman sa mga sumusunod na sintomas, dahil maaaring ito ay isang senyales 
ng isang mas malubhang reaksyon tulad ng matinding hypersensitivity: lagnat; karaniwang masamang pakiramdam; 
matinding pagkapagod; pananakit ng kalamnan o kasukasuan; paltos o pagbabalat ng balat; oral blisters o lesyon; 
pamamaga ng mata; pamamaga ng mukha; pamamaga ng mga mata, labi, dila, o bibig; kahirapan sa paghinga; at/o mga 
senyales at sintomas ng mga problema sa atay (hal., paninilaw ng balat o mga puti ng mata, maitim o kulay tsaa na ihi, 
maputlang kulay ng dumi o dumi, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, o pananakit, pananakit, o 
pagkasensitibo. sa kanang bahagi sa ibaba ng tadyang)[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Hepatotoxicity: Ipaalam sa mga pasyente na ang hepatotoxicity ay naiulat na may dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.3)]. Payuhan ang mga pasyente na 
ang pagsubaybay sa laboratoryo para sa hepatoxicity sa panahon ng therapy na may dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets ay inirerekomenda, lalo na para sa mga pasyente na may sakit sa atay, tulad 
ng hepatitis B o C.

Lactic Acidosis/Hepatomegaly: Ipaalam sa mga pasyente na ang lactic acidosis at malubhang hepatomegaly na may 
steatosis, kabilang ang mga nakamamatay na kaso, ay naiulat. Ang mga tabletang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate ay dapat suspendihin sa sinumang mga pasyente na nagkakaroon ng mga klinikal na sintomas na 
nagpapahiwatig ng lactic acidosis o binibigkas na hepatotoxicity (kabilang ang pagduduwal, pagsusuka, hindi 
pangkaraniwan o hindi inaasahang paghihirap sa tiyan, at kahinaan)[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.9)].

Mga pasyenteng may Hepatitis B o C Co-infection: Ipaalam sa mga pasyente na ang matinding talamak na 
paglala ng hepatitis B ay naiulat sa mga pasyenteng nahawaan ng hepatitis B virus (HBV) na tumigil sa TDF at 3TC, 
dalawang bahagi ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Payuhan ang mga pasyente 
na huwag ihinto ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet nang hindi muna 
nagpapaalam sa kanilang healthcare provider. Ang lahat ng mga pasyente ay dapat masuri para sa impeksyon sa 
HBV bago o kapag nagsimula ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet at ang mga 
nahawaan ng HBV ay nangangailangan ng malapit na medikal na follow-up sa loob ng ilang buwan pagkatapos 
ihinto ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet upang masubaybayan ang mga 
exacerbation ng hepatitis[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)].

Ipaalam sa mga pasyenteng may HIV-1/HCV co-infection na ang hepatic decompensation (nakakakamatay ang ilan) ay 
naganap sa HIV-1/HCV co-infected na mga pasyente na tumatanggap ng kumbinasyong antiretroviral therapy para sa 
HIV-1 at interferon alfa na mayroon o walang ribavirin[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.10)].

Panganib ng Pancreatitis: Payuhan ang mga magulang o tagapag-alaga na subaybayan ang mga pediatric na pasyente para sa mga 

palatandaan at sintomas ng pancreatitis[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.11)].

Bagong Pagsisimula o Lumalalang Paghina ng Bato: Ipaalam sa mga pasyente na ang renal impairment, kabilang ang 
mga kaso ng acute renal failure at Fanconi syndrome, ay naiulat. Payuhan ang mga pasyente na may creatinine clearance 
na mas mababa sa 50 mL/min o mga pasyente na may end-stage renal disease (ESRD) na nangangailangan ng 
hemodialysis upang maiwasan ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet na may kasabay o 
kamakailang paggamit ng isang nephrotoxic agent (hal, mataas na dosis o maramihang NSAID) para sa mga pasyente[
tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.4), Mga Babala at Pag-iingat (5.6)].

Mga Epekto ng Buto: Ipaalam sa mga pasyente na naobserbahan ang pagbaba ng density ng mineral ng buto
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ang paggamit ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Ang pagsubaybay sa density 
ng mineral ng buto ay dapat isaalang-alang sa mga pasyente na may kasaysayan ng pathologic bone fracture o 
nasa panganib para sa osteopenia[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.7)].

Embryo-Fetal Toxicity: Payuhan ang mga kabataan at nasa hustong gulang na may potensyal na magkaroon ng anak na iwasan 

ang paggamit ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa oras ng paglilihi hanggang sa unang 

tatlong buwan ng pagbubuntis. Payuhan ang mga kabataan at nasa hustong gulang na may potensyal na magkaroon ng anak na 

makipag-ugnayan sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung plano nilang magbuntis, magbuntis, o 

kung pinaghihinalaan ang pagbubuntis habang ginagamot ang dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets[
tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.4)].

Payuhan ang mga kabataan at nasa hustong gulang ng potensyal na magkaroon ng anak na umiinom ng dolutegravir, lamivudine, at 

tenofovir disoproxil fumarate tablets na patuloy na gumamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis[tingnan ang Paggamit sa Mga 

Partikular na Populasyon (8.1, 8.3)].

Immune Reconstitution Syndrome: Payuhan ang mga pasyente na ipaalam kaagad sa kanilang tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan ang anumang mga palatandaan at sintomas ng impeksiyon dahil ang pamamaga mula sa 

nakaraang impeksiyon ay maaaring mangyari kaagad pagkatapos ng kumbinasyon ng antiretroviral therapy, kabilang ang kapag 

nagsimula ang dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.8)].

Pagpapasuso: Turuan ang mga ina na may HIV-1 na impeksyon na huwag magpasuso dahil ang HIV-1 ay maaaring maipasa sa 

sanggol sa gatas ng suso[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.2)].

Nakaligtaan ang Dosis: Turuan ang mga pasyente na kung makaligtaan sila ng dosis ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir 

disoproxil fumarate tablets, inumin ito sa sandaling maalala nila. Payuhan ang mga pasyente na huwag doblehin ang kanilang 

susunod na dosis o uminom ng higit sa iniresetang dosis[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2)].

Imbakan: Atasan ang mga pasyente na mag-imbak ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablet sa 

orihinal na pakete, protektahan mula sa kahalumigmigan, at panatilihing nakasara nang mahigpit ang bote. Huwag tanggalin 

ang desiccant.

Ang iba pang mga tatak na nakalista ay ang mga rehistradong trademark ng kani-kanilang mga may-ari at hindi 
mga trademark ng Macleods Pharmaceuticals Limited.
Rx lang
Inilabas noong Marso 2019

Ginawa para sa:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ 08536
Ginawa ni:
Macleods Pharmaceuticals Ltd. 
Daman (UT), INDIA
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Impormasyon ng Pasyente

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

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets?

Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto, 
kabilang ang:

- Paglala ng impeksyon sa Hepatitis B virus (HBV). Susuriin ka ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 
para sa HBV bago simulan ang paggamot na may dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Kung 
mayroon kang impeksyon sa HBV at umiinom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, ang 
iyong HBV ay maaaring lumala (flare-up) kung hihinto ka sa pag-inom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets. Ang "flare-up" ay kapag ang iyong impeksyon sa HBV ay biglang bumalik sa mas masahol na paraan 
kaysa dati.

- Huwagmaubusan ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Punan muli ang iyong reseta 
o makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago mawala ang iyong dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Huwagitigil ang pag-inom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet nang hindi 
muna nakikipag-usap sa iyong healthcare provider.
Kung hihinto ka sa pag-inom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, kakailanganin ng iyong healthcare 

provider na suriin ang iyong kalusugan nang madalas at regular na magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang iyong 

impeksyon sa HBV. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa anumang bago o hindi 

pangkaraniwang mga sintomas na maaaring mayroon ka pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng dolutegravir, lamivudine at 

tenofovir disoproxil fumarate tablets.

-

-

- Mga reaksiyong alerdyi. Tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung magkakaroon ka ng pantal na 
may dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.Itigil ang pag-inom ng dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet at humingi kaagad ng medikal na tulong kung ikaw ay:

o magkaroon ng pantal na may alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas:

-
-
-
-
-

lagnat

karaniwang masamang pakiramdam

pagkapagod

pananakit ng kalamnan o 

kasukasuan paltos o sugat sa bibig

-
-
-

paltos o pagbabalat ng balat 
pamumula o pamamaga ng mga mata 
pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila

mga problema sa paghinga-

- Malubhang problema sa atay.Ang mga taong may kasaysayan ng hepatitis B o C virus ay maaaring magkaroon ng mas mataas na 

panganib na magkaroon ng bago o lumalalang mga pagbabago sa ilang partikular na pagsusuri sa pag-andar ng atay sa panahon ng 

paggamot na may dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Sa ilang mga kaso, ang mga malubhang problema sa 

atay ay maaaring humantong sa kamatayan. Ang iyong atay ay maaaring lumaki (hepatomegaly) at maaari kang magkaroon ng taba sa 

iyong atay (steatosis).

Tawagan kaagad ang iyong healthcare provider kung nakakuha ka ng alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas ng mga 

problema sa atay:
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- ang iyong balat o ang puting bahagi ng iyong mga mata ay 

nagiging dilaw (jaundice)

maitim o "kulay ng tsaa" na ihi na 
matingkad na dumi (pagdumi)

- pagkawala ng gana sa loob ng ilang araw o mas 

matagal pa

pagduduwal o pagsusuka

pananakit, pananakit, o pananakit sa kanang 
bahagi ng bahagi ng iyong tiyan

-
-

-
-

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga side effect, tingnan ang "Ano ang mga posibleng side 
effect ng dolutegravir, lamivudine, at tenofovir disoproxil fumarate tablets?"

Ano ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets?

Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay isang de-resetang gamot na ginagamit upang 
gamutin ang impeksyon ng Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1) sa mga matatanda at bata na tumitimbang ng 
hindi bababa sa 88 pounds (40 kg).
Ang HIV-1 ay ang virus na nagdudulot ng Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Ang Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay naglalaman ng 3 de-resetang 
gamot, dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate.
Huwag uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets kung ikaw ay:
- uminom ng dofetilide (TIKOSYN). Ang pag-inom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 

tablet at dofetilide (TIKOSYN) ay maaaring magdulot ng mga side effect na maaaring malubha o nagbabanta sa 
buhay. ay allergic sa dolutegravir o alinman sa mga sangkap sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets. Tingnan ang dulo ng leaflet ng Impormasyon ng Pasyente para sa kumpletong listahan ng mga 
sangkap sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

-

Bago ka uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, sabihin sa iyong 
healthcare provider kung ikaw ay:
-
-
-

nagkaroon ng mga problema sa atay, kabilang ang impeksyon sa hepatitis B o C.

may mga problema sa bato, kabilang ang end-stage renal disease (ESRD) na nangangailangan ng dialysis.. may mga 

problema sa buto, kabilang ang kasaysayan ng bone fracture.

ay buntis o planong magbuntis. Ang isa sa mga gamot sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 
tablet na tinatawag na dolutegravir ay maaaring makapinsala sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol.

-

-

Hindi ka dapat uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa oras ng 
pagbubuntis o sa unang 12 linggo ng pagbubuntis. Maaaring palitan ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang 
pangkalusugan ang iyong gamot sa panahong ito ng iyong pagbubuntis. Kung maaari kang maging buntis, ang 
iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay magsasagawa ng pagsubok sa pagbubuntis bago ka 
magsimula ng paggamot na may dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Kung maaari 
kang maging buntis, dapat kang patuloy na gumamit ng epektibong birth control (contraception) sa panahon ng 
paggamot na may dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Sabihin kaagad sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung nagpaplano kang 
magbuntis, magbuntis ka, o sa tingin mo ay maaaring buntis ka habang ginagamot ang dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso.Huwag magpasuso kung umiinom ka ng dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.
-

-

-

-

-

Hindi ka dapat magpasuso kung mayroon kang HIV-1 dahil sa panganib na maipasa ang HIV-1 sa iyong sanggol. Makipag-usap sa iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pinakamahusay na paraan ng pagpapakain sa iyong sanggol.

Sabihin sa iyong healthcare provider ang tungkol sa mga gamot na iniinom mo,kabilang ang reseta at over-the-

Pahina47ng51



mga counter na gamot, bitamina, o herbal supplement.
Ang ilang mga gamot ay nakikipag-ugnayan sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Ang 
Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng ibang 
mga gamot, at iba pang mga gamot ay maaaring makaapekto sa kung paano gumagana ang dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets. Magtago ng listahan ng iyong mga gamot at ipakita ito sa iyong healthcare provider at 
parmasyutiko kapag kumuha ka ng bagong gamot.

- Maaari mong tanungin ang iyong healthcare provider o parmasyutiko para sa isang listahan ng mga gamot na 
nakikipag-ugnayan sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

- Huwag magsimulang uminom ng bagong gamot nang hindi sinasabi sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.Maaaring 

sabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ligtas na uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 

fumarate tablet kasama ng iba pang mga gamot.

Hindi ka dapat uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets kung umiinom ka 
rin ng:

-adefovir (HEPSERA®)

Paano ako kukuha ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets?
- Uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets nang eksakto tulad ng sinasabi sa iyo ng 

iyong healthcare provider na inumin ang mga ito.

Uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet nang sabay-sabay araw-araw.

Uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate bawat araw nang may pagkain o walang pagkain. 
Kung umiinom ka ng mga antacid, laxative, o iba pang mga gamot na naglalaman ng aluminum, magnesium, o buffered 
na mga gamot, ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet ay dapat inumin nang hindi bababa 
sa 2 oras bago o 6 na oras pagkatapos mong inumin ang mga gamot na ito.

Kung kailangan mong uminom ng iron o calcium supplements sa pamamagitan ng bibig sa panahon ng paggamot na may 

dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets:

-

-

-
-

-

Kung umiinom ka ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet na may pagkain, maaari 
mong inumin ang mga supplement na ito kasabay ng pag-inom mo ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate tablets.
Kung hindi ka umiinom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet na may pagkain, 
uminom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet nang hindi bababa sa 2 oras bago o 6 
na oras pagkatapos mong inumin ang mga suplementong ito.

Para sa mga matatanda at bata na tumitimbang ng hindi bababa sa 40 kg (88 lbs), ang karaniwang dosis ng dolutegravir, 

lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet ay isang tablet bawat araw. Maaaring kailanganin lamang ng dagdag na dosis 

ng dolutegravir para sa ilang partikular na populasyon. Ipapaalam sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan kung kailangan mong uminom ng dagdag na dosis ng dolutegravir.

Huwag palampasin ang isang dosis ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Kung 
napalampas mo ang isang dosis ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, inumin ang 
mga ito sa sandaling maalala mo. Kung malapit na ang iyong susunod na dosis ng dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets, huwag kunin ang napalampas na dosis. Kunin ang susunod na dosis ng 
dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet sa iyong regular na oras.
Huwag uminom ng 2 dosis nang sabay o uminom ng mas maraming dolutegravir, lamivudine at tenofovir 
disoproxil fumarate tablet kaysa sa inireseta.
Manatili sa ilalim ng pangangalaga ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa panahon ng paggamot na may dolutegravir, 

lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

-

-

-

-

-
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- Huwag maubusan ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Ang virus sa iyong dugo ay 
maaaring tumaas at ang virus ay maaaring maging mas mahirap gamutin. Kapag ang iyong supply ay nagsimulang 
maubos, makakuha ng higit pa mula sa iyong healthcare provider o parmasya.

Kung umiinom ka ng masyadong maraming dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets, pumunta 
kaagad sa pinakamalapit na emergency room ng ospital.

-

Ano ang dapat kong iwasan habang umiinom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 
tablets?
Dapat mong iwasan ang pag-inom ng mga gamot na naglalaman ng sorbitol sa panahon ng paggamot na may dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Ano ang mga posibleng side effect ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil 
fumarate tablets?
Dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto 
kabilang ang:

- Tingnan ang "Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa dolutegravir, 
lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets?"
Gamitin kasama ng interferon at ribavirin-based na mga regimen.Ang paglala ng sakit sa atay na nagdulot 
ng kamatayan ay nangyari sa mga taong nahawaan ng parehong HIV-1 at hepatitis C virus na umiinom ng mga 
antiretroviral na gamot para sa HIV-1 at ginagamot din para sa hepatitis C na may interferon alfa na mayroon o 
walang ribavirin. Kung umiinom ka ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet at 
interferon na mayroon o walang ribavirin, sabihin sa iyong healthcare provider kung mayroon kang anumang 
mga bagong sintomas.
Panganib ng pamamaga ng pancreas (pancreatitis).Ang mga bata ay maaaring nasa panganib na magkaroon 
ng pancreatitis habang ginagamot ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets kung sila 
ay:
-

-

-

uminom ng nucleoside analogue na gamot sa 
nakaraan

Tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ang iyong anak ay nagkakaroon ng mga palatandaan 

at sintomas ng pancreatitis kabilang ang matinding sakit sa itaas na bahagi ng tiyan, mayroon o walang pagduduwal at pagsusuka.

Maaaring sabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na ihinto ang pagbibigay ng dolutegravir, lamivudine at 

tenofovir disoproxil fumarate tablet sa iyong anak kung ang kanilang mga sintomas at resulta ng pagsusuri sa dugo ay nagpapakita na ang iyong 

anak ay maaaring may pancreatitis.

Bago o mas malala pang problema sa bato, kabilang ang kidney failure. Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 

ay maaaring gumawa ng mga pagsusuri sa dugo at ihi upang suriin ang iyong mga bato bago at sa panahon ng paggamot na may 

dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 

kung nakakakuha ka ng mga palatandaan at sintomas ng mga problema sa bato, kabilang ang pananakit ng buto na hindi nawawala o 

lumalalang pananakit ng buto, pananakit ng iyong mga braso, kamay, binti o paa, bali (bali) na buto, pananakit ng kalamnan o 

panghihina.

Mga problema sa butomaaaring mangyari sa ilang tao na umiinom ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets. Kasama sa 

mga problema sa buto ang pananakit ng buto, paglambot o pagnipis (na maaaring humantong sa mga bali). Maaaring kailanganin ng iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na gumawa ng mga karagdagang pagsusuri upang suriin ang iyong mga buto. Sabihin sa iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang pananakit ng buto, pananakit ng iyong mga kamay o paa, o 

pananakit o panghihina ng kalamnan habang ginagamot ang mga tabletang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate.

Mga pagbabago sa iyong immune system (Immune Reconstitution Syndrome)maaaring mangyari kapag ikaw

-
-

may kasaysayan ng pancreatitis ay may iba pang mga 

kadahilanan ng panganib para sa pancreatitis

-

-

-
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simulan ang pag-inom ng mga gamot sa HIV-1. Ang iyong immune system ay maaaring lumakas at magsimulang labanan ang 

mga impeksyon na nakatago sa iyong katawan sa mahabang panahon. Sabihin kaagad sa iyong healthcare provider kung 

nagsimula kang magkaroon ng mga bagong sintomas pagkatapos mong simulan ang pag-inom ng dolutegravir, lamivudine at 

tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Masyadong maraming lactic acid sa iyong dugo (lactic acidosis).Ang lactic acidosis ay isang seryosong medikal na emergency 

na maaaring humantong sa kamatayan.

Sabihin kaagad sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung nakakuha ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas na 

maaaring mga palatandaan ng lactic acidosis:

-
-
-
-

-

pakiramdam nanghihina o pagod na kakaiba 

(hindi normal) pananakit ng kalamnan hirap sa 

paghinga

pananakit ng tiyan na may pagduduwal at 

pagsusuka

-
-
-

pakiramdam malamig, lalo na sa iyong mga braso at binti 

pakiramdam nahihilo o magaan ang ulo

magkaroon ng mabilis o hindi regular na tibok ng puso

Ang pinakakaraniwang side effect ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate table ay 
kinabibilangan ng:

-
-
-
-

Ang pinakakaraniwang side effect ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 
table sa mga bata ay ang lagnat at ubo.
Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa anumang side effect na bumabagabag sa iyo o 

hindi nawawala. Ang mga ito ay hindi lahat ng posibleng side effect ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 

tablets.
Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1- 

800-FDA-1088.

problema sa pagtulog

pagduduwal

pagtatae
sakit

-
-
-
-

pagkapagod

sakit ng ulo

pantal

depresyon

Paano ako mag-iimbak ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets?
-
-

Mag-imbak ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet sa ibaba 30°C (86°F). 
Panatilihin ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet sa orihinal na 
lalagyan.
Panatilihing nakasara nang mahigpit ang bote. Ang bote ay naglalaman ng isang desiccant na tumutulong upang mapanatili ang mga tablet. Huwag 

tanggalin ang desiccant.

Huwag gumamit ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets kung nasira o 
nawawala ang seal sa butas ng bote.

Panatilihin ang dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablet at lahat ng gamot sa hindi 
maaabot ng mga bata.

-

-

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa ligtas at mabisang paggamit ng dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablets.

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang leaflet ng Impormasyon ng 
Pasyente. Huwag gumamit ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets para sa isang kondisyon kung 
saan hindi sila inireseta. Huwag magbigay ng dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate tablets sa ibang tao, 
kahit na mayroon silang parehong mga sintomas na mayroon sila. Maaari silang makapinsala sila. Kung gusto mo ng 
karagdagang impormasyon, makipag-usap sa iyong healthcare provider. Maaari mong tanungin ang iyong
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parmasyutiko o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa impormasyon tungkol sa dolutegravir, lamivudine at 
tenofovir disoproxil fumarate tablet na isinulat para sa mga propesyonal sa kalusugan.

Ano ang mga sangkap sa dolutegravir, lamivudine at tenofovir disoproxil fumarate 
tablets?

Mga aktibong sangkap: dolutegravir sodium, lamivudine, tenofovir disoproxil fumarate.

Mga hindi aktibong sangkap: croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, ferric oxide yellow, 
magnesium stearate, mannitol, povidone, pregelatinized starch, sodium starch glycolate, at sodium 
stearyl fumarate. Ang mga tablet ay pinahiran ng hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, at 
triacetin.

Ginawa ni:
Macleods Pharmaceuticals Limited 
Daman (UT), INDIA

Ginawa para sa:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Plainsboro, NJ08536

Ang mga tatak na nakalista ay mga trademark ng kani-kanilang mga may-ari.

Ang Impormasyon ng Pasyente na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration. Inisyu: 03/2019
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