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ការព្យាបាលគ្ លីនិកអេដស៍សង្ខេប:
Dolutegravir
ការធ្វ តេស្ត
ើ
គ្ ន
លី ក
ិ ប្រៀបធ�ៀប DTG
ជាមួ យឱសថផ្សេងទ�ៀត

សេចក្ តីផ្ត ើម
Dolutegravir (DTG) គឺជាឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ស្ ថិតក្នុងក្រុម
integrase inhibitors (INIs) ឬ integrase strand transfer inhibitors
(INSTIs)។
Integrase inhibitors ធ្វ ើការដោយរាំងខ្ទ ប់ integrase, ជាអង់ស៊ីមដែល
មេរោគអេដស៍ត្វរូ ការចាំបាច់ដ�ើម្បីអាចញាក់បញ្ ល
ចូ viral DNA របស់វា
ចូ លទៅក្នុង DNA របស់កោសិកា CD4។ DTG គឺជាឱសថប្រឆាំងមេរោគ
អេដស៍ដែលមានភាពអនុគ្រោះជាងគេ តែមានប្រសិទ្ធ ភាពនៅក្នុងការ
បង្ក្រាបមេរោគ HIV, អាចប្រើម្តងក្នុង១ថ្ងៃ , ហ�ើយមិនងាយមានភាពសាុទេ
ំ ។
ឱសថនេះសព្វ ថ្ងៃ មានការទទួ លស្គាល់កាន់តែច្រើនឡ�ើងថាជាជម្រើសជួ រ
ទីមួយដ�ើម្បីព្យាបាលHIV។

ក្រសួ ងគ្រប់គ្រងអាហារនង
ិ ឱសថអាមេរក
ិ
(US FDA) អនុញ្ញាតឱ ្យប្រើ integrase
inhibitorsបាន
Dolutegravir (DTG; Tivicay®)
Elvitegravir (EVG; Vitekta®)
Raltegravir (RAL; Isentress®)

ឈ្មោះ
តេស្ត
Trial
name

ឱសថដែលយកម
កប្រៀបធ�ៀប
Drugs &
regimens
compared

អ្ន កជំងឺ
Patient
population

លទ្ធ ផល
Results

SPRING-2

Dolutegravir vs.
raltegravir

មិនធ្លាប់ទទួ ល
ការព្យាបាល
ពីមុនមក
(Treatmentnaïve)

នៅអាទិត្យទី48, 88% នៃអ្ន កប្រើ
dolutegravir និង 85% នៃអ្ន ក
ប្រើ raltegravir បានជោគជ័យ
ដោយមានកម្រិតវ ីរុ៉សទាប
បំផុត (viral suppression)។

SAILING4

Dolutegravir vs.
raltegravir

ធ្លាប់ទទួ ល
ការព្យាបាល
ហ�ើយបរាជ័យ

នៅអាទិត្យទី 48,71% នៃ
អ្ន កប្រើ dolutegravir និង 64%
នៃអ្ន កប្រើ raltegravir បាន
ជោគជ័យដោយមានកម្រិតវ ីរុ៉ស
ទាបបំផុត (P=0.003)។

FLAMINGO5

Dolutegravir vs.
darunavir

មិនធ្លាប់ទទួ ល
ការព្យាបាល
ពីមុនមក
(Treatmentnaïve)

នៅអាទិត្យទី 96, 80%
នៃអ្ន កប្រើ dolutegravir និង
68% នៃអ្ន កប្រើ darunavir បាន
ជោគជ័យដោយមានកម្រិតវ ីរុ៉ស
ទាបបំផុត (P=0.002)។

SINGLE 6

Dolutegravir
with
abacavir and
lamivudine vs.
efavirenz with
tenofovir and
emtricitabine

មិនធ្លាប់ទទួ ល
ការព្យាបាល
ពីមុនមក
(Treatmentnaïve)

នៅអាទិត្យទី48, 88% នៃអ្ន ក
ប្រើរបបឱសថដែលមាន
dolutegravir និង 81% នៃអ្ន ក
ប្រើរបបឱសថដែលមាន
efavirenz បានជោគជ័យដោយ
មានកម្រិតវ ីរុ៉សទាបបំផុត
(P=0.003); 2% នៃអ្ន កប្រើ
dolutegravir ត្រូវបញ្ឈប់
ការព្យាបាលដោយមកពីមាន
side effects ឬផលវ ិបាកផ្សេង
ទ�ៀត ធ�ៀបទៅនឹង 10% នៃ
អ្ន កប្រើរបបឱសថដែលមានផ្ទុក
efavirenz ។

IMPAACT
P10937

Dolutegravir
with an
optimized
background
regimen

ក្មេ ងជំទង់អាយុ
ពី ១២ ទៅ
១៨ ឆ្នា ំ ដែល
ធ្លាប់ទទួ លកា
រព្យាបាលហ�ើយ

នៅអាទិត្យទី48, 61% បាន
ជោគជ័យដោយមានកម្រិតវ ីរុ៉ស
ទាបបំផុត។

DAWNING8

Dolutegravir
with 2
nucleoside
reverse
transcriptase
inhibitors
(NRTIs) vs.
lopinavir/
ritonavir (LPV/
RTV) with
2NRTIs

មនុស្សពេញវ ័យ
ដែលធ្លាប់ទទួ ល
ការព្យាបាល
ហ�ើយបរាជ័យ
ជាមួ យ
NNRTI + 2NRTIs

នៅអាទិត្យទី24, 78% នៃអ្ន ក
ប្រើ dolutegravir vs. 69% នៃ
អ្ន កប្រើ lopinavir/ritonavir
បានជោគជ័យដោយមានកម្រិត
វ ីរុ៉សទាបបំផុត។ គណៈកម្មាធិការ
តាមដានទិន្ន័យឯករាជ្យ (The
Independent Data Monitoring
Committee) បានផ្តល់
អនុសាសន៍ឱ្យឈប់ប្រើ
lopinavir/ritonavir arm.
(P<0.001)។

2,3

ការធ្វ ើតេស្ត គ្ លីនិក
(CLINICAL TRIALS)
នៅក្នុងការសិក្សាប្រៀបធ�ៀបជាមួ យនឹងឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ផ្សេង
ទ�ៀត DTG ត្រូវបានគេរកឃ�ើញថាមានប្រសិទ្ធ ភាពដូ ចឱសថផ្សេងទ�ៀតនោះ
ដែរ នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលធ្វ ើការសិក្សា (សូ មអានតារាងខាង
ក្រោម)។ ការសិក្សាអំពីការប្រើ DTG ចំពោះអ្ន កជំងឺដែលធ្លាប់បានទទួ លការ
ព្យាបាលហ�ើយ និងមានភាពសាុច
ំ ំពោះ integrase inhibitor បានបង្ហាញថា
អ្ន កជំងឺចំនួន 69% មានកម្រិតវ ីរុ៉សទាបបំផុតដែលមិនអាចរកឃ�ើញទេ
(undetectable viral load) នៅសប្តាហ៍ទី២៤។1

Tablet sizes of efavirenz
600 mg (top) and 200
mg (middle) compared
to dolutegravir 50 mg
(bottom).
Markings on the tablet, color, and design
may differ among manufacturers.
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ចំពោះស្ត្ រីដែលមិនធ្លាប់ទទួ លការព្យាបាលពីមុនមក, ការប្រើ
DTG បូ កជាមួ យ abacavir (ABC) បូ កជាមួ យ lamivudine (3TC)
បានផ្តល់នូវអត្រាជោគជ័យខ្ព ស់ដាច់ (HIV-1 RNA <50 copies/mL)
នៅអាទិត្យទី 48 ប្រៀបធ�ៀបទៅនឹង atazanavir ដែលថែម ritonavir
(ATV/r) និងបូ កជាមួ យ tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine
(TDF/FTC)។9

ិ
វធីប្រើ
(INDICATIONS)
DTG ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីព្យាបាល HIV ល�ើមនុស្សចាស់ និងយុវវ ័យ ដោយ
រ ួមផ្សំជាមួ យឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ផ្សេងទ�ៀត។ គឺជាជម្រើសល្អ
ចំពោះអ្ន កជំងឺ ដែលធ្លាប់ទទួ លការព្យាបាលរ ួចហ�ើយ (experienced patients)
អាស្រ័យមកពីសមត្ថ ភាពនៅក្នុងការត្រួ តពិនិត្យ HIV នៅក្នុង
រាងកាយរបស់គេ ប�ើទោះបីជាអាចមានភាពសុំាជាមួ យឱសថផ្សេងទ�ៀត
រ ួចហ�ើយក្ តី។ នាយកដ្ឋាន Department of Health and Human Services
(DHHS) សមាគម European AIDS Clinical Society (EACS)) ហ�ើយនិង
សមាគម International Antiviral Society-USA (IAS-USA) ផ្តល់អនុសាសន៍
ឱ្យប្រើឱសថនេះក្នុងការព្យាបាលជួ រទីមួយ។ នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំសរុប
ក្នុងឆ្នា ំ២០១៦ ស្ តីពីការប្រើឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ដ�ើម្បីព្យាបាល និង
បង្កា រការបង្ករោគដោយ HIV អង្គ ការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់បញ្ ល
ចូ
DTG ទៅក្នុងជម្រើសផ្សេងៗនៃរ ូបមន្តព្យាបាលជួ រទីមួយ។ សូ មអានតារាង
ខាងក្រោម។

រ ូបមន្តព្យាបាលដែលគេនិយមប្រើ និងជម្រើស
ផ្សេងៗទ�ៀត សម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យ តាម WHO
2016
រ ូបមន្ត ជួ រទី១ ដែលគេនិយមប្រើ
Preferred first-line regimens

រ ូបមន្ត ជួ រទី១ ផ្សេងៗទ�ៀត
Alternative first-line regimens

TDF + 3TC (or FTC) + EFV

AZT + 3TC + EFV (or NVP)
TDF + 3TC (or FTC) + DTG
TDF + 3TC (or FTC) + EFV400
TDF + 3TC (or FTC) + NVP

ការយល់ព្រមឱ្យប្រើ និងកម្រិតប្រើ
DTG ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើដោយ US FDA នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នា ំ២០១៣
និងដោយ the European Commission នៅក្នុងខែមករា ឆ្នា ំ២០១៤។

កម្រិតប្រើ dolutegravir របស់ US Food and Drug
Administration
50 mg ម្ត ងក្នុង១ថ្ងៃ ចំពោះមនុស្សធំ និងក្មេ ងអាយុល�ើសពី១២ឆ្នា ំនិង
មានទម្ង ន់ចាប់ពី៤០គក្រ ដែលមិនធ្លាប់បានប្រើឱសថប្រឆាំងមេរោគ
អេដស៍ពីមុនមក ឬធ្លាប់ប្រើឱសថក្រុមផ្សេងក្រៅពីក្រុម integrase
inhibitor។
50 mg ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ ចំពោះអ្ន កដែលធ្លាប់ប្រើឱសថប្រឆាំងមេរោគ
អេដស៍ក្នុងក្រុម integrase inhibitors ពីមុនមក ឬក៏សង្ស័យថាបាន
សាុន
ំ ឹង integrase inhibitors ផ្សេងទ�ៀតហ�ើយ។
50 mg ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ ចំពោះអ្ន កដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱសថណាមួ យខាង
ក្រោមនេះ (ដោយមិនគិតថាធ្លាប់បានប៉ះជាមួ យ integrase inhibitors
ឬអត់នោះទេ: efavirenz, rifampin, ritonavir-boosted fosamprevir,
ritonavir-boosted tipranavir

កម្រិតប្រើ dolutegravir របស់ European
Medicines Association
មនុស្សធំ Adult dosing

យុវវ ័យ Adolescent dosing

50 mg ម្ត ងក្នុង១ថ្ងៃ ចំពោះអ្ន កដែល
គ្មា នឯកសារបញ្ជាក់ថាបានសាុទំ ៅនឹង
integrase inhibitors

50 mg ម្ត ងក្នុង១ថ្ងៃ ចំពោះយុវវ ័យ
អាយុពី១២ដល់ក្រោម១៨ឆ្នា ំ និង
មាន ទម្ង ន់យ៉ាងតិច៤០គក្រ
ហ�ើយមិនសាុទំ ៅនឹង integrase
inhibitors

50 mg ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ ចំពោះអ្ន ក
ដែលមានឯកសារបញ្ជាក់ ឬសង្ស័យថា
បានសាុទំ ៅនឹង integrase inhibitors

កុមារអាយុពី៦ដល់ក្រោម១២ឆ្នា ំ

50 mg ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ ចំពោះអ្ន កដែល
កំពុងប្រើប្រាស់ឱសថណាមួ យក្នុង
ចំណោមឱសថទា ំងនេះ : efavirenz,
nevirapine, rifampin, ritonavirboosted tipranavir

ទម្ង ន់ Body
weight (kg)

កម្រិតប្រើ
Dosing

15 ទៅក្រោម
20

20 mg
ម្ត ងក្នុង១ថ្ងៃ
(លេប២គ្រាប់ 10
mg tablets)

20 ទៅក្រោម
30

25 mg
ម្ត ងក្នុង១ថ្ងៃ

30 ទៅក្រោម
40

35 mg
ម្ត ងក្នុង១ថ្ងៃ
(លេប១គ្រាប់
25 mg tablet
និងលេប១គ្រាប់
10 mg tablet)

40 ឬល�ើសពីនេះ 50 mg
ម្ត ងក្នុង១ថ្ងៃ

ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ (SIDE EFFECTS)
តាមការសិក្សា DTG មានភាពអនុគ្រោះប្រស�ើរជាង efavirenz (EFV) ឬ or
darunavir/ritonavir (DRV/r) ហ�ើយប�ើទោះបីជាវាអាចធ្វ ើឱ្យដេកមិនលក់
តែផលប៉ះពាល់ធ្ង ន់ធ្ង រដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្តា ល ដូ ចជាធ្វ ើឱ្យមានការធ្លាក់
ទឹកចិត្ត និងបំណងអត្ត ឃាតជាដ�ើម កម្រក�ើតមានណាស់ 10។ ប�ើតាមការ
យល់ព្រមឱ្យផ្សព្វផ្សាយល�ើទីផ្សារ វាហាក់ដូចជាមានភស្តុតាងគ្ លីនិកបញ្ជាក់
ថា DTG អាចនឹងបង្ក ឱ្យមានផលប៉ះពាល់ខាង neuropsychiatric ច្រើន
ជាងការធ្វ ើតេស្ត ។ក្នុងការសិក្សាល�ើអ្នកជំងឺចំនួន៥៥៦នាក់ នៅហូ ឡង់
ក្រោយពីការតាមដានអស់ ២២៥ថ្ងៃ DTG ត្រូវបានបញ្ឈប់ល�ើអ្នកជំងឺ15.3%។
មូ លហេតុនៃការបញ្ឈប់គឺ ភាពមិនអាចធន់ទ្រា ំបាន ដេកមិនលក់
ដំណេកច្របូ កច្របល់ បញ្ហារំលាយអាហារ និងរោគសញ្ញា neuropsychiatric
ដូ ចជាការថប់អារម្ម ណ៍ ចិត្តរោគ និងការធ្លាក់ទឹកចិត្ត11។ ការប្រតូ DTG ចេញ
ច្រើនក�ើតមានកាលណាមានប្រើ abacavir (ABC) រ ួមផង។
ការសិក្សា retrospective ល�ើអ្នកជំងឺចំនួន១៩៥០នាក់ នៅអាល្ លឺម៉ង់
ដែលចាប់ប្រើ integrase inhibitor នៅចន្ល ោះឆ្នា ំ២០០៧និង២០១៦ បាន
ប៉ា ន់ប្រមាណអត្រាផលប៉ះពាល់ណាមួ យក៏ដោយ និង ផលប៉ះពាល់ផ្នែ ក
neuropsychiatric ដែលនាំទៅរកការបញ្ឈប់ក្នុងពេល១២ខែ មាន 7.6%
និង 5.6% ចំពោះDTG, 7.6% និង 0.7% ចំពោះ EVG, និង 3.3% និង 1.9%
ចំពោះRAL។ ផលប៉ះពាល់ផ្នែ ក Neuropsychiatric ដែលនាំដល់ការបញ្ឈប់ DTG
ច្រើនមានល�ើនា រ ី អ្ន កជំងឺអាយុច្រើនជាង៦០ឆ្នា ំ និងអ្ន កជំងឺ ដែលជា human
leucocyte antigen (HLA)-B*5701-negative ដែលបានចាប់ផ្ត ើម ABC
ក្នុងពេលជាមួ យគ្នា 12។

អន្ត រកម្ម រវាងឱសថនឹងឱសថ (DRUGDRUG INTERACTIONS)
DTG អាចមានអន្ត រកម្ម ជាមួ យឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍មួយចំនួន
និងឱសថផ្សេងទ�ៀត ដែលអាចតម្រូវឱ្យមានការកែតម្រូវកម្រិតប្រើ និងការ
ពិនិត្យតាមដានឱ្យបានញឹកញាប់។

Medicine

Interaction

Recommendation

Etravirine

កាត់បន្ថ យកំហាប់របស់
dolutegravir

Dolutegravir មិនត្រូវប្រើជាមួ យ etravirine ដោយគ្មា ន ប្រើ atazanavir/
ritonavir, darunavir/ritonavir, ឬ lopinavir/ritonavir ជាមួ យផងនោះទេ

Efavirenz

កាត់បន្ថ យកំហាប់របស់
dolutegravir

គេផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើ dolutegravir 50 mg ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅល�ើអ្នកជម្ងឺ
ដែលធ្លាប់ឬមិនធ្លាប់ទទួ លការព្យាបាល តែមិនធ្លាប់ប្រើ integrase inhibitor

Nevirapine

កាត់បន្ថ យកំហាប់របស់
dolutegravir

ហាមប្រើរ ួមគ្នា ជាមួ យ nevirapine

Fosamprenavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir

កាត់បន្ថ យកំហាប់របស់
dolutegravir

គេផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើ dolutegravir 50 mg ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅល�ើអ្នកជម្ងឺ
ដែលធ្លាប់ឬមិនធ្លាប់ទទួ លការព្យាបាល តែមិនធ្លាប់ប្រើ integrase inhibitor

Oxcarbazepine, phenytoin phenobarbital,
carbamazepine, St. John’s wort

កាត់បន្ថ យកំហាប់របស់
dolutegravir

ហាមប្រើរ ួមគ្នា ជាមួ យ metabolic
inducers ទា ំងនេះ

ឱសថដែលមាន polyvalent cations: cation
ដែលមាន antacids ឬ laxatives, sucralfate, buffered
medications

កាត់បន្ថ យកំហាប់របស់
dolutegravir

ត្រូវប្រើ Dolutegravir ២ម៉ោ ងមុន ឬ៦ម៉ោ ងក្រោយប្រើឱសថដែលមាន
polyvalent cations.

calcium ឬ iron លេប រ ួមទា ំងmultivitamins
ដែលមាន calcium ឬ iron

កាត់បន្ថ យកំហាប់របស់
dolutegravir

ត្រូវប្រើ Dolutegravir ២ម៉ោ ងមុន ឬ៦ម៉ោ ងក្រោយប្រើsupplements
ដែលមាន calcium ឬ iron។ អាចប្រើបន្តបន្ទាប់គ្នា បាន នៅពេលញុំាអាហារ។

Metformin

បង្កើនកំហាប់របស់
metformin

ប�ើប្រើដំណាលគ្នា ត្រូវកំណត់កម្រិតប្រចាំថ្ងៃ របស់ metformin ត្រឹម 1,000 mg។
ពេលឈប់ប្រើ dolutegravir ត្រូវកែតម្រូវកម្រិត metformin ឡ�ើង វ ិញ។ ត្រូវ
ត្រួ តពិនិត្យជាតិស្ក រក្នុងឈាម ក្នុងពេលចាប់ប្រើរ ួមគ្នា និងក្រោយឈប់ប្រើ
dolutegravir ។

Rifampin

កាត់បន្ថ យកំហាប់របស់
dolutegravir

គេផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើ dolutegravir 50 mg ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ នៅល�ើអ្នកជម្ងឺ
ដែលធ្លាប់ឬមិនធ្លាប់ទទួ លការព្យាបាល តែមិនធ្លាប់ប្រើ integrase inhibitor

ការហាមប្រើ
(CONTRAINDICATIONS)
ហាមប្រើ DTG ចំពោះអ្ន កជំងឺ ដែល៖
• មានប្រតិកម្ម ជាមួ យ DTG ពីមុន
• ដែលប្រើ dofetilide (a class III antiarrhythmic agent) ព្រោះវាអាចបង្កើន
កំហាប់ប្លាស្មា របស់ dofetilide និងអាចបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ជី វ ិតបានផង
(ដូ ចជា QT prolongation and polymorphic ventricular tachycardia
[torsade de points]).

គម្លា តភស្តុតាង
EVIDENCE GAPS13
ស្ត្រីមានគភ៌: មិនឃ�ើញមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការប្រើ DTG ល�ើស្ត្រីមានគភ៌ទេ
រ ួមទា ំងនៅក្នុង the Antiretroviral Pregnancy Registry (APR), The
European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC),
DTG registration trials និងក្នុងកម្ម វ ិធីcompassionate use programs។
ក៏ប៉ុន្តែ តួ លេខតិចតួ ចនៅក្នុង datasets ទា ំងនេះមិនប្រាកដថាយកជាការ
បាននោះទេ។ ការសិក្សាមួ យនៅ Botswana ល�ើស្ត្រីដែលចាប់ផ្ត ើមប្រើ EFV ឬ DTG
ជាមួ យ TDF/FTC ក្នុងពេលមានគភ៌ មិនបានរកឃ�ើញមានអ្វីប្លែ កល�ើលទ្ធ ផល
សម្រាលកូ ន នោះទេ14។
របេង: ព័ត៌មានអំពីការព្យាបាលការចម្ល ងរោគរ ួមគ្នាដោយ HIV/TB មិនសំបូរទេ
ទ�ើបតែមានគម្រោងធ្វ ើការសិក្សា។
ប្រទេសដែលមានចំណូលទាប និងមធ្យម: ការសិក្សាអំពី DTG កន្ល ងមក មាន
តិចតួ ចដែរ ល�ើប្រជាជនមកពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យម។ អ្ន ក
ចូ លរ ួមក្នុងការសិក្សា DAWNING study មាន 624នាក់មកពីប្រទេសទា ំងនោះ
ក្នុងនោះ 106 នាក់ មកពីអាស៊ី។ សព្វ ថ្ងៃ កំពុងតែមានការសិក្សាល�ើប្រជាជនទា ំង
នោះ (ឧទាហរណ៍ ADVANCE15 និងNAMSAL នៅអាហ្វ្រិកខាងត្
បូ ង និងកាម៉ឺរ ូន16).

ការទទួ លបាន DOLUTEGRAVIR
នៅអាស៊ីខាងត្
បូ ង និងអាស៊ីអាគ្នេ យ៍
នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នា ំ២០១៤ the Medicines Patent Pool (MPP) បានចុះកិច្ច
សន្យាជាមួ យក្រុមហ៊ុនដ�ើមរបស់ DTG ឈ្មោះ ViiV Healthcare ថានិងចេញ
អាជ្ញាប័ណ្ណ17 ល�ើការផលិត និងចែកចាយឱសថនេះ សម្រាប់កុមារនិងមនុស្សធំ។
អាជ្ញាប័ណ្ណល�ើកុមារ (pediatric voluntary license18) នឹងអនុញ្ញាតឱ្យលក់
generic DTG នៅក្នុងប្រទេសចំនួន១២១ ដោយមិនបាច់បង់ពន្ធ ទៅឱ្យម្ចាស់
ដ�ើមទេ។ អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់មនុស្សធំ (adult license19) អនុញ្ញាតឱ្យលក់ DTG
នៅក្នុងប្រទេសចំនួន៩២ និងនៅក្នុងប្រទេសបន្ថែ មមួ យចំនួនទ�ៀតដែល
មិនទាន់មាន patent ឬអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់(compulsory license20)។ DTG
ដែលផលិតដោយ ViiV មានប្រទះឃ�ើញច្រើនក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសចិន ហុងកុង
ម៉ាឡេស៊ី សឹង្ហបុរ ី តៃវ៉ា ន់ និងថៃ។
ប្រទេសក្នុងអាស៊ីខាងត្
បូ ងនិង
អាស៊ីអាគ្នេ យ៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យលក់
តែឱសថសម្រាប់កុមារ

ប្រទេសក្នុងអាស៊ីខាងត្
បូ ងនិង
អាស៊ីអាគ្នេ យ៍ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យលក់
ឱសថសម្រាប់មនុស្សធំ និងកុមារ

Malaysia, Sri Lanka, Thailand

Bangladesh, Bhutan, Cambodia,
India, Indonesia, Laos, Myanmar,
Nepal, Philippines, Vietnam

A full list of countries where adult or pediatric generic DTG formulations can be
marketed can be accessed from footnotes 18 and 19.

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់ឥណ្
ឌា បានចាប់ផ្ត ើមផលិត និងលក់ឱសថ
នេះនៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៧ ក្រោម voluntary licenses ពី MPP និង
Healthcare។ The generic versionមានតម្លៃ 2990 រ ូពីឥណ្
ឌា (ប្រហែល
US$44.6021) ចំពោះមួ យបន្ទះ 30, 50 mg tablets នៅល�ើទីផ្សារឯកជននៅ
ឥណ្
ឌា (ពោលគឺក្រៅទីផ្សាររដ្ឋាភិបាល)។ គេរំពឹងថាការជាវក្នុងបរ ិមាណច្រើន
សម្រាប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់កម្ម វ ិធី HIV របស់រដ្ឋ អាចនឹងទាញតម្លៃឱ្យថយចុះមកវ ិញ។
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