LOPINAVIR & RITONAVIR TABLETS 200mg/50mg

ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย
เอกสารกํากับยา
ยาเม็ดเคลือบฟลมแตละเม็ดประกอบดวย
โลปนาเวีย
200 มิลลิกรัม
ริโทนาเวีย ยูเอสพี 50 มิลลิกรัม
ขอบงชี้ทางการรักษา
ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียใชรวมกับยาตานรีโทรไวรัสตัวอื่นๆ ในการรักษาผูปวยติดเชื้อ HIV-1 ในผูใหญ
และเด็กอายุ 2 ปขึ้นไป
การเลือกยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียเพื่อใชรักษาผูปวย HIV-1 ที่เคยไดรับ protease inhibitor ควร
ขึ้นอยูกับการทดสอบการดื้อไวรัสเปนรายบุคคลและประวัติการรักษาของผูปวย
การศึกษาขนาดยาและวิธีการบริหารยา
ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียควรไดรับการสั่งจากแพทยที่มีประสบการณในการรักษาของผูปวยเอชไอวี
ขนาดรับประทานยาที่แนะนําคือ
ผูใหญและวัยรุน: ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง รับประทานพรอมอาหารหรือไมก็ได แตควรกลืนทั้งเม็ด หาม
เคี้ยวหรือหักเม็ดยา
เด็กอายุ 2 ปและมากกวา: ขนาดของผูใหญ (400/100 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง) อาจใชไดในเด็กที่มีน้ําหนักตัว
40 กิโลกรัมหรือมากกวา หรือมีพื้นที่ผิวรางกาย (Body Surface Area, BSA) มากกวา 1.3 ตารางเมตร
โดยคํานวณจากสูตร: BSA (ตารางเมตร) = √[สวนสูง (ซม) x น้ําหนัก (กก) / 3600]
เด็กอายุต่ํากวา 2 ป: ไมแนะนําใหใชเนื่องจากไมมีขอมูลเพียงพอในเรื่องความปลอดภัย และประสิทธิผล
ผูปวยที่ตับทํางานบกพรอง: ผูปวยเอชไอวีที่ตับมีความเสียหายในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง พบวามีการเพิ่มขึ้น
ของโลปนาเวียประมาณ 30% แตไมคาดวามีความเกี่ยวของทางคลินิก ไมมีขอมูลของผูปวยที่ตับมีความเสียหาย
รุนแรง จึงไมควรใชยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียในผูปวยเหลานี้
ผูปวยที่ไตทํางานบกพรอง: ไมมีความจําเปนตองปรับขนาดยาในผูปวยที่ไตมีความเสียหาย แตควรระมัดระวังใน
การใชยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียในผูปวยที่ไตมีความเสียหายรุนแรง
ขอหามใช
ผูที่มีปฏิกิริยาไวตอตัวยาสําคัญ (active substance) หรือสารที่ผสมกับยา (excipients)
• ผูปวยที่การทํางานของตับบกพรองรุนแรง
• ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียประกอบดวยโลปนาเวียและริโทนาเวีย ซึ่งตัวยาทั้งสองเปนตัวยับยั้ง
P450 isoform CYP3A4 จึงไมควรรับประทานรวมกับผลิตภัณฑยาที่อาศัยเอนไซม CYP3A4
เปนหลักในการกําจัดยา ซึ่งจะทําใหความเขมขนของยาในพลาสมาเพิ่มขึ้นและมีสวนกอใหเกิด
ปรากฏการณรายแรงและ/หรือเปนอันตรายตอชีวิต ผลิตภัณฑยาเหลานี้ไดแก astemizole,

•

terfenadine, midazolam, triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, ergot
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alkaloids (e.g. ergotamine, dihydroergotamine, ergonovine,
methylergonovine) และ vardenafil

ไมควรใชรวมกับสมุนไพรที่มีสวนประกอบของ St John’s wort (Hypericum perferatum)
เนื่องจากมีความเสี่ยงในการทําใหความเขมขนของยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียในพลาสมาลดลง
และทําใหประสิทธิภาพทางคลินิกของยาลดลงดวย
• ไมควรใชรวมกับ Rifampicin เนื่องจากการกินยารวมกันอาจทําใหความเขมขนของโลปนาเวีย
ลดลงอยางมาก ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพการรักษาของโลปนาเวียลดลงอยางมีนัยสําคัญ

•

คําเตือนพิเศษและขอควรระวังในการใชยา
ผูปวยที่มีภาวะตอไปนี้รวมดวย
• โรคตับ: ยังไมมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียใน
ผูปวยที่ตับมีความผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ จึงหามใชยาในผูปวยที่ตับมีความเสียหายอยางรุนแรง
ผูปวยที่เปน hepatitis B หรือ C อยางเรื้อรังและไดรับการรักษารวมกับยาตานรีโทรไวรัสเปนผูที่มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอการเกิดอาการไมพึงประสงคอยางรายแรงและเปนอันตรายตอตับ ในกรณีการ
รักษาดวยยาตานไวรัสรวมกัน กรุณาตรวจดูขอมูลผลิตภัณฑที่เกี่ยวของสําหรับยาเหลานี้
ผูปวยที่มีการทํางานของตับเสื่อมมากอนรวมทั้งผูปวยตับอักเสบเรื้อรังจะมีความผิดปกติในการทํางาน
ของตับบอยขึ้นระหวางไดรับการรักษารวมกับยาตานรีโทรไวรัส ผูปวยจึงควรไดรับการเฝาระวังตาม
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี หากพบวาการทํางานของตับในผูปวยเหลานี้เลวลง ควรพิจารณาพักหรือหยุด
การรักษา
• โรคไต: เนื่องจากการกําจัดโลปนาเวียและริโทนาเวียที่ไตมีนอยมาก ในผูปวยที่ไตทํางานบกพรองจึงไม
คาดวาความเขมขนของยาในพลาสมาจะมีการเพิ่มขึ้น เนื่องจากโลปนาเวียและริโทนาเวียจับตัวกับ
โปรตีนในปริมาณสูง จึงไมถูกขจัดออกโดยการฟอกไตหรือลางไตทางชองทอง
• Hemophilia: มีรายงานถึงอาการภาวะเลือดออกเพิ่มขึ้นรวมทั้งกอนเลือดแบบเกิดขึ้นเองที่ผิวหนัง
และมีเลือดออกในขอ (hemarthrosis) ในผูปวยที่เปนโรค hemophilia ชนิด A และ B และไดรับ
การรักษาดวย protease inhibitors ดังนั้นจึงควรระวังความเปนไปไดถึงภาวะเลือดออกเพิ่มขึ้นใน
ผูปวยเหลานี้
ไขมัน (lipid) เพิ่มสูงขึ้น
การรักษาดวยยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียมีผลทําใหระดับโคเลสเตอรอลทั้งหมดและไตรกลีเซอไรดเพิ่มขึ้น
ผูปวยจึงตองไดรับการตรวจหาระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดกอนเริ่มการรักษา และระหวางการรักษา
เปนระยะๆ ควรใหความระวังเปนพิเศษในผูปวยที่มีคา baseline สูงและมีประวัติความผิดปกติของไขมัน
ตับออนอักเสบ
มีรายงานการพบตับออนอักเสบในผูปวยที่ไดรับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย รวมทั้งในผูปวยที่มีภาวะ
ไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง สวนใหญในกรณีเหลานี้ผูปวยมีประวัติตับออนอักเสบมากอน และ/หรือมีการรักษา
รวมกับผลิตภัณฑยาอื่นที่เกี่ยวของกับตับออนอักเสบ ไตรกลีเซอไรดที่สูงขึ้นอยางชัดเจนเปนปจจัยเสี่ยงตอการ
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เกิดตับออนอักเสบ ผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีมากอนอาจมีความเสี่ยงตอการมีไตรกลีเซอไรดสูงขึ้นและตับออน
อักเสบ
มีความเปนไปไดวานาจะเกิดภาวะตับออนอักเสบหากพบอาการแสดงทางคลินิกเชน คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง
หรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการผิดปกติเชนคาเอนไซม lipase หรือ amylase ในซีรั่มสูงขึ้น ดังนั้นผูปวย
ที่แสดงสัญญาณหรืออาการเหลานี้ควรไดรับการประเมิน และการรักษาดวยยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย ควร
หยุดยาชั่วคราวเมื่อมีการวินิจฉัยตับออนอักเสบ
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
มีรายงานการเกิดโรคเบาหวานใหม ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง หรือการทรุดลงของภาวะเบาหวานเดิมในผูปวยที่
ไดรับ protease inhibitors
Fat redistribution และ metabolic disorders

การรักษาดวยกลุมยาตานไวรัสมีความสัมพันธกับการกระจายตัวที่ผิดปกติของไขมันในรางกาย
(lidodystrophy)ในผูปวยเอชไอวี ขณะนี้ยังไมทราบถึงผลกระทบระยะยาวจากปรากฏการณเหลานี้
Immune Reactivation Syndrome

ผูปวยเอชไอวีที่มีภูมิคุมกันบกพรองรุนแรงในขณะเริ่มยาตานรีโทรไวรัสสูตรผสม (CART) ปฏิกิริยา
ตอบสนองทางระบบภูมิคุมกันตอเชื้อฉวยโอกาสที่เหลือหรือเชื้อที่ไมแสดงอาการอาจมีเพิ่มขึ้น และทําใหเกิด
สภาวะรายแรงทางคลินิกหรือทําใหอาการรุนแรงขึ้น โดยปกติปฏิกิริยาดังกลาวจะสังเกตเห็นไดภายในสองสาม
สัปดาหแรกหรือสองสามเดือนแรกของการเริ่ม CART ตัวอยางที่เกี่ยวของไดแก cytomegalovirus
retinitis, generalized และ/หรือ focal mycobacterial infection, Pneumocystis carinii
pneumonia จึงควรมีการประเมินอาการการตอบสนองทางระบบภูมิคุมกันตางๆ และใหการรักษาเมื่อมีความ
จําเปน
ปฏิกิริยาตอกันของยา
ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียประกอบดวยโลปนาเวียและริโทนาเวีย ซึ่งตัวยาทั้งสองเปนสารยับยั้ง P450
isoform CYP3A4 การใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียรวมกับผลิตภัณฑยาที่ถูกเมตาบอไลซขั้นแรกโดย
เอนไซม CYP3A4 มักจะทําใหความเขมขนในพลาสมาของยาอื่นสูงขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มหรือยืดประสิทธิภาพ
การรักษาหรืออาการไมพึงประสงคได
• HMG-CoA reductase inhibitors: simvastatin และ lovastatin เปนยาที่อาศัยเอนไซม
CYP3A4 อยางมากในการเมตาบอลิซึม ดังนั้นจึงไมแนะนําใหใชรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย
เนื่องจากทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคของกลามเนื้อ (myopathy) รวมทั้ง rhabdomyolysis
นอกจากนี้ควรระมัดระวังและพิจารณาลดขนาดยาหากมีการใชยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียรวมกับ
atorvastatin ซึ่งถูกเมตาบอไลซโดยเอนไซม CYP3A4ในปริมาณที่นอยกวา ดังนั้นหากมีขอบงชี้ในการ
รักษาดวย HMG-CoA reductase inhibitors แนะนําใหใช pravastatin หรือ fluvastatin
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ควรตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อสั่งยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียรวมกับยาที่เหนี่ยวนําให
เกิด QT interval prolongation ไดแก chlorpheniramine, quinidine, erythromycin,
clarithromycin เพราะยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียสามารถเพิ่มความเขมขนของยาที่กินรวมกัน
ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอาการไมพึงประสงคเกี่ยวกับหัวใจมากยิ่งขึ้น การศึกษาพรีคลินิกของยาเม็ด
โลปนาเวียและริโทนาเวียไดมีรายงานปรากฏการณเกี่ยวกับหัวใจไว
ดังนั้นศักยภาพของยาเม็ด
โลปนาเวียและริโทนาเวียที่กอใหเกิดผลตอหัวใจจึงไมสามารถตัดทิ้งไปไดในขณะนี้
• Rifampicin ไมควรถูกใชรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย เนื่องจากการกินยารวมกันอาจทํา
ใหความเขมขนของโลปนาเวียลดลงอยางมาก ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพการรักษาของโลปนาเวียลดลง
อยางมีนัยสําคัญ
• ไมแนะนําใหกินยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย 400/100 มิลลิกรัมรวมกับ efavirenz,
nevirapine, nelfinavir หรือ amprenavir หากมีขอบงชี้ทางคลินิกใหใชยารวมกัน อาจพิจารณา
เพิ่มขนาดยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียเปน 600/150 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง อยางไรก็ตามยังไม
มีการพิสูจนเรื่องความปลอดภัยของการไดรับยาขนาดสูง จึงควรเฝาระวังเรื่องความปลอดภัยอยาง
ใกลชิดเมื่อใหยาขนาดดังกลาว
•

อื่นๆ
ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียไมไดรักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดสใหหายขาด อีกทั้งไมไดลดความเสี่ยงตอการ
สงผานเชื้อใหผูอื่นทางเพศสัมพันธหรือทางเลือด มาตรการปองกันไวกอนที่เหมาะสมจึงควรกระทํา ผูที่ไดรับยาเม็ด
โลปนาเวียและริโทนาเวียยังอาจเกิดการติดเชื้อหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดสได
ไมแนะนําใหใชยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียรวมกับ fluticasone หรือ glucocorticoids อื่นๆ ที่ถูก
เมตาบอไลซโดยเอนไซม CYP3A4 นอกจากประโยชนในการรักษามีมากกวาความเสี่ยงตออาการขางเคียง
ของ corticosteroid รวมทั้ง Cushing’s syndrome และภาวะกดตอมหมวกไต
ยาตานรีโทรไวรัส
Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)
• Stavudine และ Lamivudine: ในการศึกษาทางคลินิกไมพบการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร

ของโลปนาเวียเมื่อมีการใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียแบบเดี่ยวหรือรวมกับ stavudine และ
•

lamivudine
Didanosine: เนื่องจาก didanosine เปนยาที่แนะนําใหกินขณะทองวาง

จึงใชรวมกับยาเม็ด

โลปนาเวียและริโทนาเวียขณะไมมีอาหาร
• Zidovudine และ Abacavir: ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียเหนี่ยวนําใหเกิด glucuronidation
ดังนั้นจึงสามารถลดความเขมขนของ zidovudine และ abacavir ในพลาสมา ยังไมทราบถึงนัยสําคัญ
ทางคลินิกของปฏิกิริยาที่มีตอกันนี้
• Tenofovir: เมื่อให tenofovir disoproxil fumarate รวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย
ทําใหความเขมขนของ tenofovir เพิ่มขึ้นประมาณ 30% โดยไมพบการเปลี่ยนแปลงความเขมขน
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ของโลปนาเวียและริโทนาเวีย ความเขมขนของ tenofovir ที่สูงขึ้นสามารถเสริมอาการไมพึง
ประสงคที่เกี่ยวเนื่องจาก tenofovir รวมทั้งความผิดปกติของทอไต
Non- Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs)
• Efavirenz: การศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีเพื่อหาปฏิกิริยาระหวางยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย

(400/100 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง) และ efavirenz (600 มิลลิกรัมวันละครั้ง) พบวา efavirenz
ทําใหความเขมขนของโลปนาเวียลดลงประมาณ 30-40% ดังนั้นจึงไมแนะนําใหกินยารวมกันเพราะ
ทําใหผูปวยไมไดรับโลปนาเวียในระดับความเขมขนที่ดีที่สุด แตเมื่อเพิ่มขนาดยาเม็ดโลปนาเวียและ
ริโทนาเวียเปน 600/150 มิลลิกรัมวันละสองครั้งขณะใหรวมกับ efavirenz (600 มิลลิกรัมวันละ
ครั้ง) ระดับโลปนาเวียเพิ่มขึ้น 28-44% และระดับริโทนาเวียในพลาสมาเพิ่มขึ้น 62-95% เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย (400/100 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง) อยางเดียว
เนื่องจากความปลอดภัยจากการไดรับโลปนาเวียขนาดสูงยังไมไดรับการพิสูจน จึงควรเฝาระวังเรื่อง
ความปลอดภัยอยางใกลชิดเมื่อกินยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย 600/150 มิลลิกรัมรวมกับ
efavirenz

•
•
•
•

•

เมื่อกินยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียรวมกับNNRTI nevirapine และกับ protease
inhibitors nelfinavir และ amprenavir คาดวาจะเกิดปฏิกิริยาตอกันทางเภสัชจลนศาสตรที่
คลายคลึงกัน จึงแนะนําใหเฝาระวังแบบเดียวกัน
Amprenavir: ดูคําแนะนําที่ใหไวสําหรับ Efavirenz
Fosamprenavir: ความปลอดภัยและประสิทธิผลของขนาดที่เหมาะสมของการใหยาผสมระหวาง
fosamprenavir กับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียยังไมไดรับการพิสูจน
Indinavir: เมื่อใหรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย ความเขมขนของโลปนาเวียดูเหมือนจะ
ไมไดรับผลกระทบ โดยเปรียบเทียบกับประวัติการใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียเพียงอยางเดียว
Saquinavir: การให saquinavir 800 มิลลิกรัมวันละสองครั้งรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย
ทําให saquinavir AUC เพิ่มขึ้น 9.6 เทา เมื่อเทียบกับการให saquinavir 1200 มิลลิกรัมอยางเดียว
วันละสามครั้ง ความเขมขนของโลปนาเวียดูเหมือนไมถูกกระทบเมื่อใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย
รวมกับ saquinavir โดยเปรียบเทียบกับประวัติการใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียอยางเดียว
Ritonavir: การใหริโทนาเวียเพิ่มอีก100 มิลลิกรัมวันละสองครั้งรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย
ทําให AUC และ Cmax ของโลปนาเวียเพิ่มขึ้น 33% และ 64% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการใหยา
เม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียอยางเดียว

ยาอื่นๆ
Antiarrhythmics: (bepridil, systemic lidocaine, quinidine): ความเขมขนของยากลุมนี้อาจ

เพิ่มขึ้นเมื่อใหรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย จึงควรใชยาดวยความระมัดระวังและติดตามความเขมขน
ในระดับการรักษาของยากลุมนี้ถาทําได
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Anticoagulants: การใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียรวมกับ warfarin อาจมีผลตอความเขมขนของ
warfarin จึงแนะนําใหเฝาระวัง INR (International Normalised Ratio)
Anticonvulsants: (phenobarbital, phenytoin, carbamazepine): จะกระตุนเอนไซม CYP3A4

และอาจทําใหความเขมขนของโลปนาเวียลดลง
Trazodone: ในการศึกษาทางคลินิกพบอาการไมพึงประสงค เชน คลื่นไส วิงเวียน ความดันโลหิตต่ํา และเปน

ลมเมื่อใหรวมกับริโทนาเวีย แตยังไมทราบวาถาใหรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียจะทําใหเกิดอาการที่
คลายคลึงกันนี้อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ trazodone หรือไม ดังนั้นการใหยารวมกันจึงควรทําดวยความ
ระมัดระวัง และควรพิจารณาลดขนาดยา trazodone ลง
Digoxin: ความเขมขนของ digoxin ในพลาสมาอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใหรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย

ดังนั้นควรใชยาดวยความระมัดระวังและติดตามความเขมขนในการรักษาของยา digoxin ถาทําได
Dihydropyridine calcium channel blockers: (e.g. felodipine, nifedipine, nicardipine):

ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียอาจทําใหความเขมขนในซีรั่มของยากลุมนี้เพิ่มขึ้น
HMG-CoA reductase inhibitors: HMG-CoA reductase inhibitors ที่เมตาบอลิซึมของยานี้

อาศัยเอนไซม CYP3A4 เปนหลัก เชน lovastatin และ simvastatin ถูกคาดวาความเขมขนในพลาสมาจะ
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเมื่อใหรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย ซึ่งอาจทําใหเกิด myopathy รวมทั้ง
rhabdomyolysis จึงไมแนะนําใหยาเหลานี้รวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย
เมื่อใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียรวมกับ Atorvastatin ซึ่งเมตาบอลิซึมของยานี้อาศัยเอนไซม
CYP3A4 นอยกวา พบวาคาเฉลี่ย Cmax และ AUC ของ atorvastatin เพิ่มขึ้น 4.7 เทาและ 5.9 เทา
ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อใหยารวมกันควรให atorvastatin ในขนาดต่ําที่สุดเทาที่เปนไปได
ผลการศึกษาปฏิกิริยาตอกันระหวาง pravastatin กับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย พบวาไมมีปฏิกิริยาตอกัน
ที่สําคัญทางคลินิก เมตาบอลิซึมของ pravastatin และ fluvastatin ไมอาศัยเอนไซม CYP3A4 จึงไม
คาดวาจะมีปฏิกิริยาตอกันกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย ดังนั้นหากมีการรักษารวมกับ HMG-CoA
reductase inhibitors จึงแนะนําใหใชยา pravastatinหรือ fluvastatin
Dexamethasone: อาจกระตุนเอนไซม CYP3A4 และอาจทําใหความเขมขนของโลปนาเวียลดลง
Phosphodiesterase inhibitors: เมื่อใหรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียอาจทําให PDE5
inhibitors เพิ่มขึ้น และกอใหเกิดอาการไมพึงประสงคไดแก ความดันโลหิตต่ํา เปนลม การมองเห็น

เปลี่ยนแปลง และ prolonged erection ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อสั่งยา sildenafil หรือ
tadalafil ใหผูปวยที่ไดรับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย และเพิ่มการเฝาระวังอาการไมพึงประสงค
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Cyclosporin, sirolimus (rapamycin) และ tacrolimus: ความเขมขนของยากลุมนี้อาจเพิ่มขึ้นเมื่อให

รวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย แนะนําใหเพิ่มความถี่ในการเฝาระวังความเขมขนในระดับการรักษาของ
ยากลุมนี้จนกระทั่งระดับยาในพลาสมาของคงที่
Ketoconazole และ Itraconazole: ความเขมขนของยาในซีรั่มอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใหรวมกับยาเม็ดโลปนาเวีย

และริโทนาเวีย จึงไมแนะนําให Ketoconazole และ Itraconazole ในขนาดสูง (>200 มิลลิกรัมตอวัน)
Voriconazole: ควรหลีกเลี่ยงการให voriconazole รวมกับริโทนาเวียขนาดต่ํา (100 มิลลิกรัมวันละสอง

ครั้ง) ซึ่งมีอยูในยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย เนื่องจากทําใหความเขมขนของ voriconazole ลดลง จึงไม
ควรให voriconazole แกผูปวยที่ไดรับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย นอกจากมีการประเมินถึงประโยชน
และความเสี่ยงของการใชยา voriconazole ในผูปวยแลวเห็นสมควรใหใชได
Clarithromycin: คาดวาจะมีการเพิ่มขึ้นของ clarithromycin AUC ในระดับปานกลางเมื่อใหรวมกับยา

เม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย จึงควรพิจารณาลดขนาดยา clarithromycin ในผูปวยที่การทํางานของไตหรือ
ตับบกพรอง
Methadone: ความเขมขนของ methadone ในพลาสมาลดลงเมื่อใหรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย

จึงแนะนําใหเฝาระวังความเขมขนของ methadone ในพลาสมา
Contraceptives: ระดับ ethinyl estradiol ลดลงเมื่อใหยาคุมกําเนิดที่มีเอสโตรเจนเปนหลัก (ไมวาเปน

ชนิดรับประทานหรือชนิดแผน) รวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย จึงแนะนําใหเปลี่ยนวิธีการคุมกําเนิด
St John’s wort: เมื่อใชรวมกับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย ทําใหระดับโลปนาเวียและริโทนาเวียในซีรั่ม

ลดลง เนื่องจาก St John’s wort เหนี่ยวนําใหเกิด drug metobolising enzymes จึงไมควรใชรวมกัน
ถาผูปวยรับประทาน St John’s wort อยูกอนแลวใหหยุด St John’s wort และตรวจดูระดับไวรัสถาทําได
ระดับโลปนาเวียและริโทนาเวียอาจเพิ่มขึ้นเมื่อหยุด St John’s wort จึงอาจจําเปนตองปรับขนาดยาใหม ผล
ของการเหนี่ยวนําเอนไซมอาจยังคงอยูอีกอยางนอยสองสัปดาหหลังหยุดการรักษาดวย St John’s wort
Fluticasone propionate (ทําปฏิกิริยากับริโทนาเวีย): การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ไดรับยา

แคปซูลริโทนาเวีย100 มิลลิกรัมวันละสองครั้งรวมกับ fluticasone propionate (intranasal) 50
ไมโครกรัมวันละสี่ครั้งเปนเวลาเจ็ดวัน พบวาระดับ fluticasone propionate ในพลาสมาเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ ขณะที่ระดับ intrinsic cortisol ลดลงประมาณ 86% (90% confidence interval 8289%) คาดวาเมื่อให fluticasone propionate แบบสูดดมอาจเกิดผลกระทบที่มากกวา ไดมีการรายงานผล
ของ corticosteroid ในรางกาย รวมทั้ง Cushing’s syndrome และ adrenal suppression ในผูปวยที่
ไดรับยาริโทนาเวียรวมกับ fluticasone propionate (intranasal หรือ inhale) สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับ
corticosteroid อื่นที่เมตาบอไลซผานวิถี P450 3A เชน budesonide จึงไมแนะนําใหใชยาเม็ดโลปนาเวีย
และริโทนาเวียรวมกับ glucocorticoids เหลานี้ นอกจากผลประโยชนของผูปวยสูงกวาความเสี่ยงจากอาการ
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ไมพึงประสงคของ corticosteroid ในรางกาย ควรพิจารณาลดขนาด glucocorticoid พรอมทั้งเฝาระวัง
อาการไมพึงประสงคอยางใกลชิด หรือเปลี่ยนเปน glucocorticoid ตัวอื่นที่ไมใช substrate ของ
CYP3A4 เชน beclomethasone นอกจากนี้การถอนยา glucocorticoid โดยการลดขนาดยาแบบ
กาวหนาอาจตองกระทําในระยะเวลาที่นานขึ้น อยางไรก็ตามยังไมทราบผลของการมี fluticasone มากใน
รางกายตอระดับริโทนาเวียในพลาสมา
บนพื้นฐานของ metabolic profiles ที่เปนที่รูจัก ไมคาดวาจะมีปฏิกิริยาตอกันอยางมีนัยสําคัญทางคลินิก
ระหวางยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียกับ fluvastatin, dapsone, trimethoprim/sulfamethoxazole,
azithromycin หรือ fluconazole
หญิงตั้งครรภและใหนมบุตร
ไมมีขอมูลการใชยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียในหญิงตั้งครรภ การศึกษาในสัตวแสดงความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุ ความเสี่ยงที่เปนไปไดตอมนุษยยังไมทราบ จึงไมควรใชในหญิงตั้งครรภนอกจากมีความจําเปนที่ชัดเจน
การศึกษาในหนู(rat)พบวาโลปนาเวียถูกขับออกทางน้ํานม ยังไมทราบวายานี้ถูกขับออกทางน้ํานมมนุษย
หรือไม อยางไรก็ตามหญิงติดเชื้อเอชไอวีตองไมเลี้ยงลูกดวยน้ํานมตนเองไมวาในสถานการณใดเพื่อหลีกเลี่ยง
การสงผานเชื้อไปยังลูก
ผลตอความสามารถในการขับขี่และการใชเครื่องจักร
ยังไมมีการศึกษาถึงผลตอความสามารถในการขับขี่และการใชเครื่องจักร
อาการไมพึงประสงค
มีการศึกษาทางคลินิกระยะ II/III ถึงความปลอดภัยของยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียในผูปวย 612 คน ซึ่ง
442 คนไดรับยาขนาด 400/100 มิลลิกรัมสองครั้งตอวัน ในการศึกษาบางรายไดใหยาเม็ดโลปนาเวียและริโท
นาเวียรวมกับ efavirenz หรือ nevirapine
อาการไมพึงประสงคซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการรักษาดวยยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียที่พบบอยคืออาการทองเสีย
ตั้งแตอาการเล็กนอยถึงรุนแรงปานกลาง การหยุดยาเนื่องจากอาการไมพึงประสงคเกิดขึ้นกับผูปวยที่ไมเคยไดรับ
ยาตานไวรัสรอยละ 4.5 และผูปวยที่เคยไดรับยาตานไวรัสรอยละ 9 ตลอดการรักษากวา 48 สัปดาห
จําเปนที่ตองระลึกไวเสมอวามีรายงานตับออนอักเสบในผูปวยที่ไดรับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียรวมทั้ง
ผูปวยที่เกิดภาวะไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง นอกจากนี้ยังมีรายงานการเพิ่มขึ้นของ PR interval ในบางราย
ยังมีรายงานการเพิ่มขึ้นของ CPK, myalgia, myositis, และ rhabdomyolysis ในบางราย เมื่อใชรวมกับ
protease inhibitors โดยเฉพาะกับ nucleoside reverse transcriptase inhibitors
การรักษาดวยยาตานรีโทรไวรัสสูตรผสมมีความสัมพันธกับการสะสม/กระจายตัว (redistribution)ของไขมัน
ที่ผิดปกติ(lidodystrophy)ในผูปวยเอชไอวี ไดแก การสูญเสียไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนขาและใบหนา
การเพิ่มขึ้นของไขมันภายในชองทองและอวัยวะภายใน เตานมขยายใหญ และการสะสมไขมันดานหลังคอ
(buffalo hump)
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การรักษาดวยยาตานรีโทรไวรัสสูตรผสมมีความสัมพันธกับความผิดปกติทางเมตาบอลิก ไดแก ไตรกลีเซอไรด
ในเลือดสูง โคเลสเตอรอลในเลือดสูง ภาวะดื้ออินซูลิน น้ําตาลในเลือดสูง และ hyperlactataemia
ในผูปวยติดเชื้อเอชไอวีที่ภูมิคุมกันบกพรองรุนแรงขณะเริ่มใหยาตานรีโทรไวรัสสูตรผสม (CART) ปฏิกิริยา
ตอบสนองทางระบบภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไมแสดงอาการหรือเชื้อฉวยโอกาสที่เหลืออาจสูงขึ้น
ผูปวยผูใหญ
มีรายงานอาการไมพึงประสงคระดับปานกลางถึงรุนแรงที่มีความเปนไปไดหรือนาจะเปนวาเกี่ยวเนื่องจากยาเม็ด
โลปนาเวียและริโทนาเวีย โดยแสดงตามระบบอวัยวะและแบงกลุมตามความถี่ในการเกิดดวยการลําดับความ
รุนแรงจากมากไปหานอย: บอยมาก ≥1/10, บอย ≥1/100 ≤1/10, ไมบอย ≥1/1000 ≤1/100
อาการไมพึงประสงคในการศึกษาทางคลินิกในผูปวยผูใหญ
การติดเชื้อและปรสิต

ไมบอย

เนื้องอก, cyst, polyp
ระบบเลือดและน้ําเหลืองผิดปกติ
ตอมไรทอผิดปกติ

ไมบอย
ไมบอย
ไมบอย

เมตาบอลิกและโภชนาการผิดปกติ

ไมบอย

หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ
การติดเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อไวรัส ภาวะที่เกิดจากฝ
เนื้องอกไมรายแรงที่ผิวหนัง, cyst
ซีด จํานวนเม็ดเลือดขาวลดลง โรคของตอมน้ําเหลือง
hypogonadism male, hypothyroidism,
Cushing syndrome

โรคที่เกิดจากการขาดวิตามินในอาหาร ขาดน้ํา บวม อวน
ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น เบื่ออาหาร เบาหวาน
น้ําตาลในเลือดสูง โคเลสเตอรอลในเลือดต่ํา
lactic acidosis

ความผิดปกติทางจิต

บอย
ไมบอย

นอนไมหลับ
ฝนผิดปกติ สั่น กังวล สับสน ซึมเศรา ประสาท
อารมณไมมั่นคง ความใครลดลง ความคิดผิดปกติ
dyskinesia

ระบบประสาทผิดปกติ

บอย
ไมบอย

ปวดศีรษะ
วิงเวียน ความจําเสื่อม กลามเนื้อไมประสานงานกัน
encephalopathy, neuropathy, peripheral
neuritis, extrapyramidal syndrome, tremor,
paresthesia, กลามเนื้อตึงตัว ไมเกรน

ความผิดปกติทางตา
ความผิดปกติทางหูและหูชั้นใน
ระบบหัวใจผิดปกติ
ระบบหลอดเลือดผิดปกติ

ไมบอย
ไมบอย
ไมบอย
ไมบอย

อาการงวงเหงาหาวนอน ไมรับรูรส การรับรสผิดปกติ
การมองเห็นผิดปกติ ตาผิดปกติ
เสียงอื้อในหู
ใจสั่น ปอดบวม กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด1
ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดดําอักเสบ หลอดเลือดอักเสบ
varicose vein, deep thrombophlebitis

ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ

ไมบอย

หายใจลําบาก เยื่อเมือกในชองจมูกอักเสบ ไอเพิ่มขึ้น
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ตับและน้ําดีผิดปกติ

ไมบอย

ถุงน้ําดีอักเสบ ตับอักเสบ ตับโต มีไขมันจับที่ตับ
liver tenderness

ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ

บอยมาก
บอย
ไมบอย

ผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
ผิดปกติ

บอย
ไมบอย

ทองเสีย
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง อุจจาระผิดปกติ อาหารไมยอย
ทองอืด
ทองขยายใหญ ทองผูก ปากแหง กลืนลําบาก เรอ
ลําไสเล็กและลําไสใหญอักเสบ หลอดอาหารอักเสบ
กระเพาะอาหารอักเสบ กระเพาะและลําไสอักเสบ
haemorrhagic colitis, กลั้นอุจจาระไมอยู
stomatitis, ulcerative stomatiits แผลเปอยที่ปาก
ตับออนอักเสบ ตอมน้ําลายอักเสบ เยื่อหุมฟนอักเสบ
ผื่น, lipodystrophy
alopecia, eczema, exfoliative dermatitis,
maculopapular rash, pruritis, seborrhea,
skin discoloration, skin striae, ผิวแหง

แผลที่ผิวหนัง เล็บผิดปกติ หนาบวม สิว เหงื่อออก
กลามเนื้อ กระดูกและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันผิดปกติ
ไตและการขับถายปสสาวะผิดปกติ

ไมบอย

ระบบสืบพันธุและเตานมผิดปกติ

ไมบอย

abnormal ejaculation, amenorrhoea,

ความผิดปกติทั่วไป

บอย
ไมบอย

asthenia

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

ไมบอย

บอยมาก
ระดับ 3หรือ 4

บอย
ระดับ 3หรือ 4

ไมบอย
1

ปวดขอตอ โรคขอตอ ปวดกลามเนื้อ ปวดหลัง
ขอตอผิดปกติ
นิ่วที่ไต ไตอักเสบ ปสสาวะผิดปกติ อัลบูมินในปสสาวะ
แคลเซียมมากในปสสาวะ กรดยูริกในเลือดสูง
เตานมขยายใหญ ภาวะนมโตในผูชาย เสื่อมสมรรถภาพ
ภาวะเลือดออกมากเกินระหวางมีประจําเดือน
chest pain substernal chills, flu syndrome,

เจ็บหนาอก มีไข ครั่นเนื้อครั่นตัว ความเจ็บปวด
บวมปลายมือปลายเทา ปฏิกิริยาระหวางยา
ไตรกลีเซอไรดเพิ่มขึ้น โคเลสเตอรอลทั้งหมดเพิ่มขึ้น
GGTเพิ่มขึ้น
น้ําตาลเพิ่มขึ้น อไมเลสเพิ่มขึ้น SGOT/ASTเพิ่มขึ้น
SGPT/ALTเพิ่มขึ้น การทดสอบการทํางานของตับผิดปกติ
การทนทานตอกลูโคสลดลง น้ําหนักเพิ่ม น้ําหนักลด
บิลิรูบินเพิ่มขึ้น ระดับฮอรโมนเปลี่ยนแปลง

เหตุการณนี้มีผลถึงชีวิต
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ผูปวยเด็ก
ในเด็กอายุสองปและมากกวามีอาการไมพึงประสงคคลายคลึงกับที่พบในผูใหญ
อาการไมพึงประสงคในการศึกษาทางคลินิกในผูปวยเด็ก
การติดเชื้อและปรสิต
ระบบประสาทผิดปกติ
ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ
ตับและน้ําดีผิดปกติ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
ผิดปกติ
ความผิดปกติทั่วไป
การตรวจทางหองปฏิบัติการ

บอย
บอย
บอย
บอย
บอย

การติดเชื้อไวรัส
การรับรสผิดปกติ
ทองผูก อาเจียน ตับออนอักเสบ
ตับโต
ผื่น ผิวหนังแหง

บอย
บอย

มีไข

ระดับ 3หรือ 4

ฮีโมโกลบินลดลง เกล็ดเลือดลดลง โซเดียมเพิ่มขึ้น
โพแทสเซียมเพิ่มขึ้น แคลเซียมเพิ่มขึ้น บิลิรูบินเพิ่มขึ้น
SGOT/ASTเพิ่มขึ้น SGPT/ALTเพิ่มขึ้น อไมเลสเพิ่มขึ้น
โคเลสเตอรอลทั้งหมดเพิ่มขึ้น กรดยูริกเพิ่มขึ้น
โซเดียมลดลง โพแทสเซียมลดลง แคลเซียมลดลง
นิวโทรฟลลดลง

activated partial thromboplastin time เพิ่มขึ้น

อาการไมพึงประสงคหลังยาออกตลาด
มีรายงานตับอักเสบ และตัวเหลือง(พบไมบอย) ในผูปวยที่ไดรับยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียทั้งที่ปรากฏและ
ไมปรากฏปจจัยเสี่ยงที่บงชี้สําหรับตับอักเสบ นอกจากนี้ยังมีพบ Steven-Johnson syndrome และ
erythema multiforme

การไดรับยาเกินขนาด
ขณะนี้มีขอมูลจํากัดในคนที่มีประสบการณจากการไดรับยาเกินขนาดแบบเฉียบพลัน
อาการไมพึงประสงคที่พบไดในสุนัขไดแก น้ําลายไหลออกมาก อาเจียน และทองเสีย/อุจจาระผิดปกติ
อาการเปนพิษที่พบในหนู (mice, rat) หรือสุนัข ไดแก กิจกรรมลดลง กลามเนื้อไมประสานงานกัน ผอมแหง
ขาดน้ํา และสั่นกระตุก
ไมมียาตานพิษที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการใชยาเกินขนาด จึงมีเพียงใหการรักษาตามอาการรวมทั้งการเฝาระวัง
สัญญาณชีพจรและสังเกตสภาวะทางคลินิกของผูปวย หากตรวจพบใหกําจัดตัวยาสําคัญที่ยังไมถูกดูดซึมออกมา
โดยวิธีการอาเจียนหรือลางกระเพาะ การให activated charcoal อาจชวยกําจัดตัวยาสําคัญที่ยังไมถูกดูดซึม
ได เนื่องจากยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียจับตัวกับโปรตีนในปริมาณสูง การลางไตจึงไมเปนประโยชนใน
การกําจัดตัวยาสําคัญอยางมีนัย
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คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร
กลุมยารักษา: ยาตานไวรัสสําหรับใชภายใน ATC code: J05AE06
กลไกการออกฤทธิ์
ยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียใหโลปนาเวียที่ทําหนาที่ตอตานไวรัส โลปนาเวียคือตัวยับยั้งเอนไซม HIV-1
และ HIV-2 protease การยับยั้ง HIV protease จะปองกันการแยกตัวของ gag-pol polyprotein ซึ่ง
สงผลใหเกิดการสรางไวรัสที่ไมเจริญเต็มที่และไมทําใหเกิดการติดเชื้อในรางกาย
ขอมูลคลินิกทางเภสัชพลศาสตร
ประสิทธิภาพของยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวีย (รวมกับยาตานรีโทรไวรัสอื่นๆ) ตอ biological marker
(ระดับ HIV RNA ในพลาสมาและจํานวนCD4) ไดมีการสํารวจในการศึกษาแบบควบคุมของยาเม็ดโลปนาเวีย
และริโทนาเวียเปนระยะเวลา 48 สัปดาห และในอีกการศึกษาของยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียเปนระยะเวลา
204 สัปดาห
คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
การดูดซึม
การกินยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียแบบตอเนื่อง (multiple dose) ขนาด 400/100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
เปนเวลา 3-4 สัปดาหโดยไมมีการจํากัดอาหาร ใหคาเฉลี่ยความเขมขนของโลปนาเวียในพลาสมาสูงสุด (Cmax) ที่
9.6±4.4 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรภายหลังกินยาประมาณ 4 ชั่วโมง คาเฉลี่ยความเขมขนต่ําสุดที่สภาวะคงที่กอนกิน
ยามื้อเชามีคา5.5±4.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร คาAUCของโลปนาเวียระหวางมื้อในชวง12 ชั่วโมงเฉลี่ยที่
82.8±44.5 ไมโครกรัม*ชั่วโมง/มิลลิลิตร ยังไมมีการหา absolute bioavailability ของโลปนาเวียผสมกับ
ริโทนาเวียในคน
ผลของอาหารตอการดูดซึมยาที่ใหโดยการรับประทาน
การกินยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียแบบครั้งเดียว (single dose) ขนาด 400/100 มิลลิกรัม ภายใต
เงื่อนไขการใหอาหาร (ไขมันสูง, 872 kcal, 56% จากไขมัน) เปรียบเทียบกับภาวะอดอาหาร พบวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญใน Cmax และ AUCinf ดังนั้นยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียจึงอาจกินแบบมี
อาหารหรือไมมีก็ได
การกระจายตัว
ที่สภาวะคงที่โลปนาเวียจับตัวกับซีรั่มโปรตีนประมาณ 98-99% โดยจับกับทั้ง alpha-1-acid
glycoprotein (AAG) และอัลบูมิน แตจะชอบจับกับAAG มากกวา จากการสํารวจที่หลายระดับความ
เขมขนหลังกินยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียวันละ 2 ครั้ง พบวาโลปนาเวียที่จับกับโปรตีนยังอยูคงที่ และ
ใหผลคลายคลึงกันระหวางอาสาสมัครสุขภาพดีกับผูปวยเอชไอวี
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เมตาบอลิซึม
การศึกษาในหลอดทดลองกับไมโครโซมจากตับของมนุษยชี้ใหเห็นวาโลปนาเวียเปนยาที่มีการเมตาบอลิซึมผานระบบ
cytochrome P450 (CYP) ที่ตับเปนสวนใหญโดยเฉพาะผานทาง isozyme CYP3A ริโทนาเวียเปนตัวยับยั้ง
เอนไซม CYP3A ที่มีศักยภาพจึงสามารถยับยั้งเมตาบอลิซึมของโลปนาเวีย และทําใหระดับโลปนาเวียในพลาสมา
เพิ่มขึ้น การศึกษา 14C-โลปนาเวียในคนพบวา 89% ของ radioactivity ในพลาสมาหลังกินยาเม็ดโลปนาเวีย
และริโทนาเวียแบบครั้งเดียวขนาด 400/100 มิลลิกรัมอยูในรูป parent drug และมีการระบุoxidative
metabolitesของโลปนาเวียอยางนอย 13 ตัว metabolitesสําคัญที่ออกฤทธิ์ตานไวรัสคือ 4-oxo และ 4hydroxymetabolites แตมีปริมาณเพียงเล็กนอยของ radioactivity ทั้งหมดในพลาสมา พบวาริโทนาเวียมี
ฤทธิ์กระตุน metabolic enzymes จึงสงผลเหนี่ยวนําเมตาบอลิซึมของตัวเองและมีแนวโนมเหนี่ยวนําเมตาบอลิซึม
ของโลปนาเวีย ในการใหยาแบบตอเนื่องพบวาความเขมขนของโลปนาเวียที่ใหครั้งกอนลดลงตามเวลา และจะคงที่
หลังจากไดรับยาประมาณ10 วันถึง 2 สัปดาห
การกําจัดยา
ภายหลังการให 14C-โลปนาเวีย/ริโทนาเวีย 400/100 มิลลิกรัม จะตรวจพบ14C-โลปนาเวียในปสสาวะและ
อุจจาระไดประมาณ 10.4±2.3% และ 82.6±2.5% ของขนาดยาที่ใหตามลําดับ โลปนาเวียในสภาพไม
เปลี่ยนแปลงในปสสาวะและอุจจาระพบไดประมาณ 2.2% และ 19.8% ของขนาดยาที่ให หลังการใหยา
แบบตอเนื่องพบโลปนาเวียในสภาพไมเปลี่ยนแปลงถูกขับออกในปสสาวะนอยกวา 3% ประสิทธิภาพยาครึ่ง
ชีวิต (จุดสูงสุด-จุดต่ําสุด)ของโลปนาเวียระหวางมื้อในชวง12 ชั่วโมงเฉลี่ยที่ 5-6 ชั่วโมง การกําจัดยาที่ใหโดย
การรับประทาน (CL/F)ของโลปนาเวียอยูที่ 6-7 ลิตรตอชั่วโมง
เพศ เชื้อชาติ และอายุ
ยังไมมีการศึกษาเภสัชจลนศาสตรของยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียในผูสูงอายุ การศึกษาในผูปวยผูใหญยังไม
พบความแตกตางทางเภสัชจลนศาสตรเนื่องจากเชื้อชาติ เพศและอายุ
การทํางานของไตบกพรอง
ไมมีการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรของยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียในผูปวยที่ไตทํางานบกพรอง อยางไรก็
ตามเนื่องจากการกําจัดโลปนาเวียทางไตมีนอยมาก จึงไมคาดวาการกําจัดโดยรวมในรางกายจะลดลงในผูปวย
เหลานี้
การทํางานของตับบกพรอง
ในการศึกษาการใหยาเม็ดโลปนาเวีย/ริโทนาเวียแบบตอเนื่องขนาด 400/100 มิลลิกรัมวันละสองครั้ง มีการ
เปรียบเทียบปจจัยกําหนดทางเภสัชจลนศาสตรที่สภาวะคงที่ของโลปนาเวียในผูปวยเอชไอวีที่การทํางานของตับ
บกพรองเล็กนอยถึงปานกลางกับในผูปวยเอชไอวีที่การทํางานของตับปกติ พบวาความเขมขนของโลปนาเวีย
ทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ซึ่งไมคาดวามีความเกี่ยวของทางคลินิก
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ขอมูลความปลอดภัยทางพรีคลินิก
การศึกษาความเปนพิษของการใหปริมาณยาซ้ําใน rodent (สัตวที่ใชฟนแทะ เชน หนู) และสุนัขในอวัยวะ
เปาหมายสําคัญ เชน ตับ ไต ไธรอยด มาม และเซลเม็ดเลือดแดงในระบบไหลเวียน การเปลี่ยนแปลงที่ตับ
ชี้ใหเห็นวาเซลลมีการบวมและมีการเสื่อมของเนื้อเยื่อ ขณะที่การ expose ตอยาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเหลานี้
ถูกนํามาเปรียบเทียบใหใกลเคียงหรือต่ํากวาการ expose ของคนทางคลินิก พบวาสัตวไดรับขนาดยาสูงกวาหก
เทาของขนาดแนะนําทางคลินิก หนู(mice)ที่ไดรับการ expose ตอยาอยางนอยสองเทาของขนาดแนะนําในคน
มีการเสื่อมเล็กนอยของทอไต สวนไตของหนู(rat)และสุนัขไมไดรับผลกระทบ การลดลงของซีรั่มไธรอกซิน
นําไปสูการหลั่ง TSH เพิ่มขึ้นซึ่งทําใหตอมไธรอยดของหนู(rat)เกิด follicular cell hypertrophy การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้สามารถเปลี่ยนกลับคืนไดเมื่อมีการถอนตัวยาสําคัญออกไป การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไม
ปรากฏในหนู(mice) และสุนัข พบ Coombs-negative และ poikilocytosis ในหนู(rat) แตไมพบใน
หนู(mice)และสุนัข พบมามโตและ histiocytosisในหนู(rat) แตไมพบในสัตวจําพวกอื่น ซีรั่ม
โคเลสเตอรอลสูงขึ้นใน rodent แตไมสูงขึ้นในสุนัข ขณะที่ไตรกลีเซอไรดสูงขึ้นในหนู (mice) เทานั้น
การศึกษาระยะยาวถึงความสามารถในการกอมะเร็งของยาเม็ดโลปนาเวียและริโทนาเวียในหนู(mice) พบการ
กระตุนแบบ nongenotoxic และ mitogenic ของเนื้องอกที่ตับ หากพิจารณาโดยทั่วไปแลวมีความเกี่ยวของ
กับความเสี่ยงตอคนนอยมาก
การศึกษาการกอมะเร็งในหนู(rat)ไมพบการกอใหเกิดเนื้องอก ไมพบวาโลปนาเวีย/ริโทนาเวียกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือ clastogenic จากการวิเคราะหทั้งในหลอดทดลองและสัตวทดลอง รวมทั้ง
การวิเคราะห Ames bacterial reverse mutation การวิเคราะห lymphoma ในหนู(mice) การตรวจ
micronucleusในหนู(mice) และการวิเคราะหความผิดปกติของโครโมโซมใน lymphocyte ของคน
Shelf life: 24 เดือน

การเก็บรักษา: หามเก็บยาที่อุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส และเก็บยาในภาชนะบรรจุเดิม
ขนาดบรรจุ : บรรจุในขวดจํานวน120 เม็ด
References:
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