
Bu tıbbi ürün ek izlemeye tabidir. Bu, yeni güvenlik bilgilerinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını 
sağlayacaktır. Sağlık uzmanlarından herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu bildirmeleri istenir. Advers 
reaksiyonların nasıl bildirileceği için bölüm 4.8'e bakın..

1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Exviera 250 mg film kaplı tabletler

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her film kaplı tablet 250 mg dasabuvir (sodyum monohidrat olarak) içerir.

Bilinen etkiye sahip yardımcı madde

Her film kaplı tablet 45 mg laktoz (monohidrat olarak) içerir.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet (tablet).

14,0 mm x 8,0 mm boyutlarında, bir tarafında 'AV2' baskısı bulunan bej, ovaloid film kaplı 
tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Exviera, yetişkinlerde kronik hepatit C'nin (CHC) tedavisi için diğer tıbbi ürünlerle 
kombinasyon halinde endikedir (bkz. bölüm 4.2, 4.4 ve 5.1).

Hepatit C virüsü (HCV) genotipine özgü aktivitesi için bkz. bölüm 4.4 ve 5.1.

4.2 Pozoloji ve uygulama yöntemi

Dasabuvir ile tedavi, kronik hepatit C tedavisinde deneyimli bir doktor tarafından 
başlatılmalı ve izlenmelidir.

pozoloji

Önerilen doz günde iki kez (sabah ve akşam) 250 mg dasabuvirdir (bir tablet).

Dasabuvir monoterapi olarak uygulanmamalıdır. Dasabuvir, HCV tedavisi için diğer tıbbi 
ürünlerle birlikte kullanılmalıdır (bkz. bölüm 5.1). EXVIERA ile kombinasyon halinde 
kullanılan tıbbi ürünlerin Kısa Ürün Bilgisine bakınız.

EXVIERA kombinasyon tedavisi için önerilen birlikte uygulanan tıbbi ürün(ler) ve 
tedavi süresi Tablo 1'de verilmiştir.
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Tablo 1. Hasta popülasyonuna göre dasabuvir için önerilen birlikte uygulanan tıbbi 
ürün(ler) ve tedavi süresi

Hasta nüfusu Tedavi* Süre
12 hafta

Minimal ila orta derecede fibrozisi 
olan daha önce tedavi görmemiş 
genotip 1 ile enfekte hastalarda 8 

hafta düşünülebilir** (bkz. bölüm 5.1,
GARNET çalışması)

Genotip 1b, sirozsuz veya
kompanse sirozlu

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirin*

genotip 1a,
siroz olmadan 12 hafta

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirin*

genotip 1a,
kompanse sirozlu 24 hafta (bkz. bölüm 5.1.)

* Not: Bilinmeyen bir genotip 1 alt tipi veya karışık genotip 1 enfeksiyonu olan hastalarda genotip 1a 
dozlama tavsiyelerine uyun.
* * İnvaziv olmayan yöntemler kullanılarak karaciğer hastalığının ciddiyetini değerlendirirken, kan biyobelirteçlerinin 
bir kombinasyonu veya karaciğer sertliği ölçümü ve kan testi kombinasyonu doğruluğu artırır ve orta derecede fibrozu 
olan tüm hastalarda 8 haftalık tedaviden önce yapılmalıdır.

Kaçırılan dozlar
Dasabuvir dozunun atlanması durumunda, reçete edilen doz 6 saat içinde alınabilir. EXVIERA'nın 
genellikle alınmasının üzerinden 6 saatten fazla zaman geçmişse, unutulan doz ALINMAMALIDIR ve 
hasta bir sonraki dozu olağan dozlama planına göre almalıdır. Hastalara çift doz almamaları 
söylenmelidir.

Özel popülasyonlar

HIV-1 Koenfeksiyonu
Tablo 1'deki dozlama tavsiyelerine uyulmalıdır. HIV antiviral tıbbi ürünlerle dozlama 
önerileri için bölüm 4.4 ve 4.5'e bakın. Ek bilgi için 4.8 ve 5.1 bölümlerine bakın.

Karaciğer nakli alıcıları
Dasabuvir ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile ribavirin kombinasyonu, karaciğer nakli 
alıcılarında 24 hafta boyunca önerilir. Başlangıçta daha düşük ribavirin dozu uygun olabilir. 
Karaciğer nakli sonrası çalışmada, ribavirin dozu bireyselleştirildi ve çoğu denek günde 600 ila 
800 mg aldı (bkz. bölüm 5.1). Kalsinörin inhibitörleri ile dozlama önerileri için bölüm 4.5'e bakın.

Yaşlı

Yaşlı hastalarda EXVIERA doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. bölüm 5.2).

Böbrek yetmezliği

Diyalizde hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği veya son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda 
dasabuvir doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. bölüm 5.2). Ribavirine ihtiyaç duyan hastalarda 
böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanıma ilişkin bilgi için ribavirin Kısa Ürün Bilgisine bakın.
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Karaciğer yetmezliği

Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh A) olan hastalarda dasabuvir doz ayarlaması gerekli değildir. 
Dasabuvir orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh B veya C) olan hastalarda kullanılmamalıdır 
(bkz. bölüm 5.2).

Pediatrik popülasyon
Dasabuvir'in 18 yaşından küçük çocuklarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Veri 
yok.

Uygulama yöntemi

Film kaplı tabletler ağızdan kullanım içindir. Hastalara tabletleri bütün olarak yutmaları söylenmelidir (yani 
hastalar tableti çiğnememeli, kırmamalı veya çözmemelidir). Emilimi en üst düzeye çıkarmak için dasabuvir 
tabletleri, yağ ve kalori içeriğine bakılmaksızın yiyeceklerle birlikte alınmalıdır (bkz. bölüm 5.2).

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

Orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh B veya C) olan hastalar (bkz. bölüm 5.2).

Kombine oral kontraseptiflerin veya kontraseptif vajinal halkaların çoğunda bulunanlar gibi 
etinilöstradiol içeren tıbbi ürünlerin kullanımı (bkz. bölüm 4.4 ve 4.5).

EXVIERA'nın güçlü veya orta düzeyde enzim indükleyicileri olan tıbbi ürünlerle birlikte uygulanmasının, 
dasabuvir plazma konsantrasyonlarını düşürmesi ve terapötik etkisini azaltması beklenir (bkz. bölüm 4.5. 
Kontrendike indükleyicilerin örnekleri aşağıda verilmiştir).

Enzim indükleyiciler:

-karbamazepin, fenitoin, fenobarbital
-efavirenz, nevirapin, etravirin
-apalutamid, enzalutamid
-mitotan
-rifampisin
-Sarı Kantaron (hipericum perforatum)

Güçlü CYP2C8 inhibitörleri olan tıbbi ürünler dasabuvir plazma konsantrasyonlarını artırabilir ve 
dasabuvir ile birlikte uygulanmamalıdır (bkz. bölüm 4.5). Kontrendike CYP2C8 inhibitörlerinin 
örnekleri aşağıda verilmiştir.

CYP2C8 inhibitörü:

-gemfibrozil

Dasabuvir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanır. Ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ile ilgili kontrendikasyonlar için Kısa Ürün Bilgisine bakın.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel

Dasabuvir monoterapi olarak uygulanmaz ve hepatit C enfeksiyonunun tedavisi için diğer 
tıbbi ürünlerle birlikte kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4.2 ve 5.1).

4



Sirozlu hastalarda karaciğer dekompansasyonu ve karaciğer yetmezliği riski

EXVIERA ile birlikte ve ribavirin olmaksızın EXVIERA ile tedavi edilen hastalarda, pazarlama sonrasında 
karaciğer transplantasyonu veya ölümcül sonuçlar dahil karaciğer dekompansasyonu ve karaciğer 
yetmezliği bildirilmiştir. Bu ciddi sonuçları olan hastaların çoğunda tedaviye başlamadan önce ilerlemiş 
veya dekompanse siroz kanıtı vardı. Arka planda ilerlemiş karaciğer hastalığı nedeniyle nedensellik 
kurmak zor olsa da, potansiyel bir risk göz ardı edilemez.

Dasabuvir orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh B veya C) olan hastalarda 
kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.2, 4.3, 4.8 ve 5.2).

Sirozlu hastalar için:
- Hepatik dekompansasyonun klinik belirti ve semptomları (asit, hepatik 

ensefalopati, varis kanaması gibi) için izleme yapılmalıdır.
Doğrudan bilirubin düzeylerini içeren karaciğer laboratuvar testleri başlangıçta, 
tedavinin ilk 4 haftasında ve sonrasında klinik olarak belirtildiği şekilde yapılmalıdır. 
Hepatik dekompansasyon kanıtı gelişen hastalarda tedavi kesilmelidir.

-

-

ALT yükselmeleri

EXVIERA ve ribavirin ile birlikte veya ribavirin olmadan ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile yapılan klinik 
çalışmalarda, deneklerin yaklaşık %1'inde (3.039'un 35'i) normalin üst sınırının 5 katından fazla geçici ALT 
yükselmeleri meydana geldi. ALT yükselmeleri asemptomatikti ve genellikle tedavinin ilk 4 haftasında eş 
zamanlı olarak bilirubin yükselmeleri olmadan meydana geldi ve ribavirin ile birlikte veya ribavirin olmadan 
dasabuvir ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavirin sürekli dozlanmasıyla başlangıcından sonraki yaklaşık iki 
hafta içinde azaldı.

Bu ALT yükselmeleri, kombine oral kontraseptifler veya kontraseptif vajinal halkalar gibi 
etinilöstradiol içeren tıbbi ürünler kullanan deneklerin alt grubunda (25 denekten 6'sı); (bkz. 
bölüm 4.3). Buna karşılık, tipik olarak hormonal replasman tedavisinde kullanılan diğer 
östrojen türlerini (yani, oral ve topikal estradiol ve konjuge östrojenler) kullanan deneklerde 
ALT yükselme oranı, östrojen içeren ürünler kullanmayan deneklerde gözlenen orana 
benzerdi. her grupta yaklaşık %1).

Etiniloestradiol içeren tıbbi ürünler (yani çoğu kombine oral kontraseptif veya kontraseptif vajinal halka) 
alan hastalar, EXVIERA ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile tedaviye başlamadan önce alternatif bir 
doğum kontrol yöntemine (örn., sadece progestin kontrasepsiyon veya hormonal olmayan yöntemler) 
geçmelidir. tedavi (bkz. bölüm 4.3 ve 4.5).

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile ilişkili ALT yükselmeleri asemptomatik olmasına rağmen, 
hastalara yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma gibi karaciğer iltihabının erken uyarı 
belirtilerinin yanı sıra daha sonraki belirtilere dikkat etmeleri talimatı verilmelidir. sarılık ve dışkı renginin 
bozulması gibi belirtiler ortaya çıkarsa ve bu tür belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden doktora 
başvurulmalıdır. Sirozu olmayan hastalarda karaciğer enzimlerinin rutin olarak izlenmesi gerekli değildir 
(sirotikler için yukarıya bakınız). İlacın erken kesilmesi ilaç direncine neden olabilir, ancak gelecekteki tedavi için 
çıkarımlar bilinmemektedir.

Hamilelik ve ribavirin ile birlikte kullanım

Ayrıca bölüm 4.6'ya bakın.

EXVIERA ribavirin ile kombinasyon halinde alındığında, kadın hastalarda ve erkek 
hastaların kadın partnerlerinde gebelikten kaçınmak için son derece dikkatli olunmalıdır 
(ek bilgi için ribavirin Kısa Ürün Bilgisine bakın).
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Takrolimus, sirolimus ve everolimus ile birlikte kullanın

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavirin sistemik takrolimus, sirolimus veya everolimus ile birlikte 
uygulanması, ritonavir tarafından CYP3A inhibisyonuna bağlı olarak immünosupresan konsantrasyonlarını 
artırır (bkz. bölüm 4.5). EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavirin sistemik takrolimus ile birlikte 
uygulanmasıyla ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden olaylar gözlenmiştir ve sirolimus ve everolimus ile benzer 
bir risk beklenebilir.

Yararları risklerinden fazla olmadığı sürece takrolimus veya sirolimusun EXVIERA ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ile birlikte kullanımından kaçının. EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile 
birlikte takrolimus veya sirolimus kullanılıyorsa dikkatli olunması önerilir ve önerilen dozlar ve izleme 
stratejileri bölüm 4.5'te bulunabilir. Everolimus, doz ayarlamaları için uygun doz güçleri olmadığından 
kullanılamaz.

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile tedavinin başlangıcında ve birlikte uygulanması 
sırasında takrolimus veya sirolimus tam kan konsantrasyonları izlenmeli ve doz ve/veya dozlama 
sıklığı gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Hastalar, böbrek fonksiyonundaki herhangi bir değişiklik veya 
takrolimus veya sirolimus ile ilişkili advers reaksiyonlar açısından sık sık izlenmelidir. Ek dozlama ve 
izleme talimatları için takrolimus veya sirolimus Kısa Ürün Bilgisine bakın.

Depresyon veya psikiyatrik hastalık

Vakaların çoğunda ribavirin ile kombinasyon halinde ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tedavisi olsun veya 
olmasın EXVIERA ile depresyon vakaları ve daha seyrek olarak intihar düşüncesi ve intihar girişimi 
bildirilmiştir. Bazı vakalarda önceden depresyon, psikiyatrik hastalık ve/veya madde kötüye kullanımı 
öyküsü olmasına rağmen, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tedavisi olsun veya olmasın EXVIERA ile 
nedensel bir ilişki göz ardı edilemez. Önceden depresyon veya psikiyatrik hastalık öyküsü olan hastalarda 
dikkatli olunmalıdır. Hastalar ve bakıcılar, davranış veya ruh halindeki herhangi bir değişikliği ve herhangi 
bir intihar düşüncesini reçete yazan kişiye bildirmeleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Genotipe özgü aktivite

Farklı HCV genotipleri ile önerilen rejimler için bkz. bölüm 4.2. Genotipe özgü virolojik 
ve klinik aktivite ile ilgili olarak, bkz. bölüm 5.1.

Dasabuvir'in etkinliği, genotip 1 dışında HCV genotipleri olan hastalarda belirlenmemiştir; 
dasabuvir, 1'den başka genotiplerle enfekte hastaların tedavisinde kullanılmamalıdır.

HCV'ye karşı diğer doğrudan etkili antivirallerle birlikte uygulama

EXVIERA'nın güvenliliği ve etkililiği, ribavirinli veya ribavirinsiz ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile 
kombinasyon halinde oluşturulmuştur. EXVIERA'nın diğer antivirallerle birlikte uygulanması 
incelenmemiştir ve bu nedenle önerilemez.

geri çekilme

EXVIERA'nın daha önce EXVIERA'ya maruz kalmış hastalarda veya çapraz dirençli olması 
beklenen tıbbi ürünlerde etkililiği gösterilmemiştir.

Statinlerle birlikte kullanın

rosuvastatin
Dasabuvir'in ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte rosuvastatin maruziyetini 3 kattan fazla 
artırması beklenmektedir. Tedavi süresince rosuvastatin tedavisi gerekiyorsa, rosuvastatinin 
maksimum günlük dozu 5 mg olmalıdır (bkz. bölüm 4.5, Tablo 2).
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Pitavastatin ve fluvastatin
Pitavastatin ve fluvastatin ile etkileşimler araştırılmamıştır. Teorik olarak, ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ile birlikte EXVIERA'nın pitavastatin ve fluvastatin maruziyetini artırması 
beklenir. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile tedavi süresince pitavastatin/fluvastatinin geçici 
olarak askıya alınması önerilir. Tedavi süresince statin tedavisi gerekirse, azaltılmış bir 
pravastatin/rosuvastatin dozuna geçiş mümkündür (bkz. bölüm 4.5, Tablo 2).

HIV koenfeksiyonu olan hastaların tedavisi

Dasabuvir, paritaprevir/ombitasvir/ritonavir ile kombinasyon halinde önerilir ve ritonavir, devam eden 
antiretroviral tedavi olmaksızın HIV ko-enfekte hastalarda PI direnci için seçim yapabilir. Baskılayıcı 
antiretroviral tedavisi olmayan HIV koenfekte hastalar dasabuvir ile tedavi edilmemelidir. HIV ko-
enfeksiyonu durumunda ilaç etkileşimlerinin dikkatli bir şekilde dikkate alınması gerekir (ayrıntılar için bkz. 
bölüm 4.5, Tablo 2).

Atazanavir, aynı zamanda uygulandığında, EXVIERA ile ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile 
kombinasyon halinde kullanılabilir. Unutulmamalıdır ki, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sabit doz 
kombinasyonunun bir parçası olarak günde bir kez 100 mg ritonavir sağlandığından, atazanavir 
ritonavir olmadan alınmalıdır. Kombinasyon, özellikle ribavirin hepatit C rejiminin bir parçası 
olduğunda, hiperbilirubinemi (oküler sarılık dahil) için artan bir risk taşır.

Günde bir kez 800 mg dozlanan darunavir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile aynı zamanda uygulanırsa, 
yaygın PI direnci olmadığında kullanılabilir (darunavir maruziyeti azaltılmıştır). Unutulmamalıdır ki, ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir sabit doz kombinasyonunun bir parçası olarak günde bir kez 100 mg ritonavir 
sağlandığından, darunavir ritonavir olmadan alınmalıdır.

Atazanavir ve darunavir dışındaki HIV proteaz inhibitörlerinin kullanımı için ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir Kısa Ürün Bilgisine bakın.

Raltegravir maruziyeti önemli ölçüde artmıştır (2 kat). Kombinasyon, 12-24 hafta boyunca tedavi edilen sınırlı bir 
hasta grubunda herhangi bir özel güvenlik sorunuyla bağlantılı değildi.

Rilpivirin, EXVIERA ile ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile kombinasyon halinde verildiğinde, 
rilpivirin maruziyeti önemli ölçüde artar (3 kat), bunun sonucunda QT uzaması potansiyeli 
vardır. Bir HIV proteaz inhibitörü eklenirse (atazanavir, darunavir), rilpivirine maruz kalma 
daha da artabilir ve bu nedenle önerilmez. Rilpivirin, tekrarlanan EKG izlemesi durumunda 
dikkatli kullanılmalıdır.

Rilpivirin (efavirenz, etravirin ve nevirapin) dışındaki NNRTI'ler kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3).

Hepatit B virüsü reaktivasyonu

Bazıları ölümcül olan hepatit B virüsünün (HBV) reaktivasyonu vakaları, doğrudan etkili antiviral 
ajanlarla tedavi sırasında veya sonrasında rapor edilmiştir. Tedaviye başlamadan önce tüm hastalarda 
HBV taraması yapılmalıdır. HBV/HCV ko-enfekte hastalar, HBV reaktivasyonu riski altındadır ve bu 
nedenle mevcut klinik kılavuzlara göre izlenmeli ve yönetilmelidir.

Şeker hastalarında kullanım

Diyabet hastaları, HCV'nin doğrudan etkili antiviral tedavisini başlattıktan sonra, potansiyel olarak 
semptomatik hipoglisemi ile sonuçlanan gelişmiş glikoz kontrolü yaşayabilir. Doğrudan etkili 
antiviral tedaviye başlayan diyabetik hastaların glikoz seviyeleri özellikle ilk 3 ay içinde yakından 
izlenmeli ve gerektiğinde diyabetik tıbbi ürünleri değiştirilmelidir. Direkt etkili antiviral tedaviye 
başlandığında hastanın diyabetik bakımından sorumlu hekimi bilgilendirilmelidir.
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Laktoz

Exviera laktoz içerir. Nadir kalıtsal galaktoz intoleransı, total laktaz eksikliği veya glukoz-
galaktoz malabsorpsiyon sorunları olan hastalar bu tıbbi ürünü almamalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri

Dasabuvir her zaman ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanmalıdır. Birlikte 
uygulandıklarında birbirleri üzerinde karşılıklı etkiler gösterirler (bkz. Bölüm 5.2). Bu nedenle 
bileşiklerin etkileşim profili bir kombinasyon olarak düşünülmelidir.

farmakodinamik etkileşimler

Enzim indükleyicilerle birlikte uygulama, advers reaksiyon riskinde ve ALT yükselmelerinde artışa neden 
olabilir (bkz. Tablo 2).
Etiniloestradiol ile birlikte uygulama, ALT yükselme riskinde artışa neden olabilir (bkz. bölüm 4.3 ve 
4.4). Kontrendike enzim indükleyiciler bölüm 4.3'te verilmiştir.

farmakokinetik etkileşimler

Dasabuvirin diğer tıbbi ürünlerin farmakokinetiğini etkileme potansiyeli
canlılardailaç etkileşim çalışmaları, ritonavir dahil olmak üzere kombinasyon tedavisinin net etkisini 
değerlendirdi. Aşağıdaki bölüm, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile kombine edildiğinde EXVIERA'dan 
etkilenen spesifik taşıyıcıları ve metabolize edici enzimleri açıklamaktadır. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
ile birlikte uygulanan EXVIERA için potansiyel ilaç etkileşimleri ve dozlama önerileri hakkında rehberlik için 
Tablo 2'ye bakın.

CYP3A4 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler
Ayrıntılar için ombitasvir/paritaprevir/ritonavir Kısa Ürün Bilgisine bakın. (ayrıca bkz. Tablo 
2).

OATP ailesi tarafından taşınan tıbbi ürünler
OATP1B1, OATP1B3 ve OATP2B1 substratları hakkında ayrıntılar için ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir Kısa Ürün Bilgisine bakın (ayrıca bkz. Tablo 2).

BCRP ile taşınan tıbbi ürünler
Dasabuvir, bir BCRP inhibitörüdür.canlıda. EXVIERA'nın ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte 
BCRP substratları olan tıbbi ürünlerle birlikte uygulanması, bu taşıyıcı substratların plazma 
konsantrasyonlarını artırabilir ve potansiyel olarak doz ayarlaması/klinik izleme gerektirir. Bu tür tıbbi 
ürünler sülfasalazin, imatinib ve bazı statinleri içerir (bkz. Tablo 2). Bir ilaç etkileşimi çalışmasında 
değerlendirilen rosuvastatin hakkında özel tavsiye için ayrıca Tablo 2'ye bakınız.

Pgp ile bağırsakta taşınan tıbbi ürünler
Dasabuvir birlaboratuvar ortamındaP-gp inhibitörü, EXVIERA ile birlikte ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile 
birlikte uygulandığında, P-gp substratı digoksin maruziyetinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. 
Dabigatran eteksilat'ın sistemik maruziyetinin, bağırsakta P-gp'nin inhibisyonu nedeniyle dasabuvir 
tarafından arttırıldığı göz ardı edilemez.

Glukuronidasyon ile metabolize edilen tıbbi ürünler
Dasabuvir, bir UGT1A1 inhibitörüdür.canlıda. EXVIERA'nın birincil olarak UGT1A1 tarafından metabolize 
edilen tıbbi ürünlerle birlikte uygulanması, bu tür tıbbi ürünlerin plazma konsantrasyonlarının artmasına 
neden olur; Dar terapötik indeksli tıbbi ürünler (yani levotiroksin) için rutin klinik izleme önerilir. Ayrıca 
raltegravir hakkında özel tavsiyeler için Tablo 2'ye bakın ve
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ilaç etkileşimi çalışmalarında değerlendirilen buprenorfin. Dasabuvir'in ayrıca UGT1A4, 1A6 ve bağırsak 
UGT2B7'sini inhibe ettiği bulunmuştur.laboratuvar ortamındadecanlıdailgili konsantrasyonlar.

CYP2C19 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler
EXVIERA'nın ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanması, CYP2C19 
tarafından metabolize edilen tıbbi ürünlerin (örn. lansoprazol, esomeprazol,
s- mefenitoin), doz ayarlaması/klinik izleme gerektirebilir. İlaç etkileşimi çalışmalarında 
değerlendirilen CYP2C19 substratları arasında omeprazol ve esitalopram bulunur (Tablo 2).

CYP2C9 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanan EXVIERA, CYP2C9 substratı varfarin 
maruziyetlerini etkilememiştir. Diğer CYP2C9 substratları (NSAID'ler (örn. ibuprofen), antidiyabetikler 
(örn. glimepirid, glipizid) doz ayarlaması gerektirmesi beklenmemektedir.

CYP2D6 veya CYP1A2 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanan EXVIERA, CYP2D6/CYP1A2 substratı duloksetin 
maruziyetlerini etkilememiştir. Bir CYP1A2 substratı olan siklobenzaprine maruz kalma azaldı. Diğer 
CYP1A2 substratları (örn. siprofloksasin, siklobenzaprin, teofilin ve kafein) için klinik izleme ve doz 
ayarlaması gerekebilir. CYP2D6 substratlarının (örn. desipramin, metoprolol ve dekstrometorfan) doz 
ayarlaması gerektirmesi beklenmemektedir.

Taşıma proteinleri yoluyla böbreklerden atılan tıbbi ürünler
Dasabuvir, organik anyon taşıyıcısını (OAT1) inhibe etmezcanlıdatenofovir (OAT1 substratı) ile etkileşim eksikliği ile 
gösterildiği gibi.Laboratuvar ortamındaçalışmalar, dasabuvirin klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda organik katyon 
taşıyıcılarının (OCT2), organik anyon taşıyıcılarının (OAT3) veya çoklu ilaç ve toksin ekstrüzyon proteinlerinin (MATE1 ve 
MATE2K) bir inhibitörü olmadığını göstermektedir.

Bu nedenle, EXVIERA'nın başlıca böbrek yolu ile bu taşıyıcılar yoluyla atılan tıbbi ürünleri 
etkilemesi beklenmemektedir (bkz. bölüm 5.2).

Diğer tıbbi ürünlerin dasabuvir farmakokinetiğini etkileme potansiyeli

CYP2C8'i inhibe eden tıbbi ürünler
EXVIERA'nın CYP2C8'i inhibe eden tıbbi ürünlerle (örn. teriflunomid, deferasiroks) birlikte 
uygulanması, dasabuvir plazma konsantrasyonlarını artırabilir. Güçlü CYP2C8 inhibitörleri, 
dasabuvir ile kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3 ve Tablo 2).

enzim indükleyiciler
EXVIERA'nın orta veya güçlü enzim indükleyicileri olan tıbbi ürünlerle birlikte uygulanmasının, 
dasabuvir plazma konsantrasyonlarını düşürmesi ve terapötik etkisini azaltması beklenir. 
Kontrendike enzim indükleyiciler bölüm 4.3 ve Tablo 2'de verilmiştir.

Dasabuvir, P-gp ve BCRP'nin bir substratıdır ve ana metaboliti M1, OCT1'in bir substratıdır.laboratuvar ortamında. P-gp 
ve BCRP'nin inhibisyonunun, dasabuvir maruziyetlerinde klinik olarak anlamlı artışlar göstermesi beklenmemektedir 
(Tablo 2).

Dasabuvir M1 metaboliti, tüm ilaç etkileşimi çalışmalarında ölçülmüştür. Metabolit maruziyetlerinin 
%95'e kadar azaldığı CYP2C8 inhibitörü gemfibrozil ve metabolit maruziyetlerinin sadece %39'a 
kadar azaldığı CYP3A indükleyicisi karbamazepin ile yapılan çalışmalar dışında, metabolit 
maruziyetlerindeki değişiklikler genel olarak dasabuvir ile gözlemlenenlerle tutarlıydı. .

K vitamini antagonistleri ile tedavi edilen hastalar

Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanan EXVIERA ile tedavi sırasında karaciğer fonksiyonu 
değişebileceğinden, Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR) değerlerinin yakından izlenmesi önerilir.
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İlaç etkileşim çalışmaları

EXVIERA'nın bazı tıbbi ürünler için ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte 
uygulanmasına ilişkin öneriler Tablo 2'de verilmiştir.

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir alırken, bir hasta halihazırda tıbbi ürün(ler) alıyorsa 
veya bir tıbbi ürüne başlıyorsa, potansiyel ilaç etkileşimi bekleniyorsa, birlikte kullanılan tıbbi 
ürünün/ürünlerin doz ayarlaması veya uygun klinik izleme yapılmalıdır. değerlendirildi (Tablo 2).

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tedavisi nedeniyle birlikte kullanılan tıbbi ürünlerin doz 
ayarlamaları yapılırsa, EXVIERA uygulamasından ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tamamlandıktan 
sonra dozlar yeniden ayarlanmalıdır.

Tablo 2, EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve eş zamanlı tıbbi ürünlerin konsantrasyonu 
üzerindeki En Küçük Kareler Ortalama Oranı (%90 Güven Aralığı) etkisini sağlar.
Okun yönü, pozlardaki değişimin yönünü gösterir (Cmaksimum, ve EAA) paritaprevir, 
ombitasvir, dasabuvir ve birlikte uygulanan tıbbi üründe (↑= %20'den fazla artış,↓=%20'den 
fazla azalma,↔=değişiklik yok veya %20'den az değişiklik).

Bu özel bir liste değil. Dasabuvir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanır. 
Ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir ile etkileşimler için Kısa Ürün Bilgisine bakın.

Tablo 2. EXVIERA ile ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve diğer tıbbi ürünler 
arasındaki etkileşimler

Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

AMİNOSALİSİLAT
sülfasalazin dasabu

vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Çalışmadı. Beklenen: Sülfasalazin kullanıldığında 
dikkatli olunmalıdır.
ile birlikte yönetilir
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

mekanizma:
BCRP
tarafından inhibisyon

paritaprevir,
ritonavir ve
dasabuvir.

↑ sülfasalazin

ANTİARRİTMİKLER
Digoksin
0,5 mg tek
doz

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ digoksin 1.15
(1.04-1.27)

1.16
(1.09-1.23)

1.01
(0.97-1.05)

Doz yokken
digoksin için ayarlama 
gereklidir, serumun 
uygun şekilde izlenmesi
digoksin seviyeleri
önerilen.

↔
dasabuvir

0.99
(0.92-1.07)

0.97
(0.91-1.02)

0.99
(0.92-1.07)

mekanizma:
P-gp
tarafından inhibisyon

dasabuvir,
paritaprevir,
ve ritonavir.

↔
ombitasvir

1.03
(0.97-1.10)

1.00
(0.98-1.03)

0.99
(0.96-1.02)

↔
paritaprevir

0.92
(0.80-1.06)

0.94
(0.81-1.08)

0.92
(0.82-1.02)

ANTİBİYOTİKLER (SİSTEMİK YÖNETİM)
dasabu
vir +

↑ Sülfamet-
oksazol,

1.21
(1.15-1.28)

1.17
(1.14-1.20)

1.15
(1.10-1.20)

Doz ayarlaması yok
dasabuvir için gerekli +

ombitalar
vir/parit

↑
trimetopri
m

1.17
(1.12-1.22)

1.22
(1.18-1.26)

1.25
(1.19-1.31)
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

sülfamet-
oksazol,
trimetoprim

aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir 1.15
(1.02-1.31)

1.33
(1.23-1.44)

NA ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
ombitasvir

0.88
(0.83-0.94)

0.85
(0.80-0.90) NA

800/160 mg
günde iki kez

↓
paritaprevir

0.78
(0.61-1.01)

0.87
(0.72-1.06)

NA

mekanizma:
artması
dasabuvir
muhtemelen nedeniyle

CYP2C8'e
tarafından inhibisyon

trimetoprim
ANTİKANSER AJANLAR
apalutamid dasabu

vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Çalışılmadı. Beklenen: Eşzamanlı kullanım
kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).Enzalutamid

e
↓ dasabuvir
ombitasvir
↓ paritaprevir

mitotan

mekanizma:
CYP3A4
tarafından indüksiyon

apalutamid,
enzalutamid
veya mitotan.

imatinib dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Çalışmadı. Beklenen: Klinik izleme ve daha 
düşük dozlarda 
imatinib önerilir.mekanizma:

BCRP
tarafından inhibisyon

paritaprevir,
ritonavir ve
dasabuvir.

↑ imatinib

ANTİKOAGÜLANLAR
varfarin
5 mg tek
doz ve
diğer vitamin
K
antagonistler

dasabu
vir +

↔
R-varfarin

1.05
(0.95-1.17)

0.88
(0.81-0.95)

0.94
(0.84-1.05)

farmakokinetiğinde herhangi bir 

değişiklik olmamasına rağmen

varfarin bekleniyor,
INR'nin yakından 
izlenmesi önerilir.
tüm K vitamini
antagonistler. Bunun nedeni 

karaciğer fonksiyonudur.

sırasında değişiklikler

ile tedavi
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
S-varfarin

0.96
(0.85-1.08)

0.88
(0.81-0.96)

0.95
(0.88-1.02)

↔
dasabuvir

0.97
(0.89-1.06)

0.98
(0.91-1.06)

1.03
(0.94-1.13)

↔
ombitasvir

0.94
(0.89-1.00)

0.96
(0.93-1.00)

0.98
(0.95-1.02)

↔
paritaprevir

0.98
(0.82-1.18)

1.07
(0.89-1.27)

0.96
(0.85-1.09)

11



Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

Dabigatran
eteksilat
mekanizma:
Bağırsak P-
gp inhibisyonu
ile
paritaprevir
ve ritonavir.

dasabu
vir +

Çalışmadı. Beklenen: dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir artabilir
plazma
konsantrasyonları
dabigatran eteksilat.
Dikkatle kullanın.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ dabigatran eteksilat

ANTİKONVÜLSANLAR
karbamaz-
çam
200 mg bir kez
günlük

bunu takiben
200 mg iki kez
günlük

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ karba-
labirent

1.10
(1.07-1.14)

1.17
(1.13-1.22)

1.35
(1.27-1.45)

Eşzamanlı kullanım
kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).↓

karbamaz
çam 10, 11-

epoksit

0.84
(0.82-0.87)

0.75
(0.73-0.77)

0,57
(0.54-0.61)

↓
dasabuvir

0.45
(0.41-0.50)

0.30
(0.27-
0.33)

NA

mekanizma:
CYP3A4
tarafından indüksiyon

karbamazepi
ne.

↓
ombitasvir

0.69
(0.61-0.78)

0.69
(0.64-0.74)

NA

↓
paritaprevir

0.34
(0.25-0.48)

0.30
(0.23-0.38)

NA

Fenobarbita
ben

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Çalışılmadı. Beklenen: Eşzamanlı kullanım
kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).↓ dasabuvir

↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

mekanizma:
CYP3A4
tarafından indüksiyon

fenobarbita
ben.
fenitoin dasabu

vir +
Çalışılmadı. Beklenen: Eşzamanlı kullanım

kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).mekanizma:

CYP3A4
tarafından indüksiyon

fenitoin.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ dasabuvir
↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

S-
mefenitoin
mekanizma:
CYP2C19
tarafından indüksiyon

ritonavir.

dasabu
vir +

Çalışılmadı. Beklenen: Klinik izleme ve doz 
ayarlaması belki
s için gerekli
mefenitoin.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ S-mefenitoin

ANTİDEPRESANLAR
eskitalopram
10 mg tek
doz

dasabu
vir +

↔ es-
sitalopram

1.00
(0.96-1.05)

0.87
(0.80-0.95)

NA için doz ayarlamasına 
gerek yoktur.
eskitalopram.ombitalar

vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ S-
desmetil
sitalopram

1.15
(1.10-1.21)

1.36
(1.03-1.80)

NA

↔ 1.10 1.01 0.89
dasabuvir (0.95-1.27) (0.93-1.10) (0.79-1.00)

↔
ombitasvir

1.09
(1.01-1.18)

1.02
(1.00-1.05)

0.97
(0.92-1.02)

↔
paritaprevir

1.12
(0.88-1.43)

0.98
(0.85-1.14)

0.71
(0.56-0.89)

duloksetin dasabu
vir +

↓
duloksetin

0.79
(0.67-0.94)

0.75
(0.67-0.83)

NA
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

60 mg tek
doz

ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
dasabuvir

0.94
(0.81-1.09)

0.92
(0.81-1.04)

0.88
(0.76-1.01)

için doz ayarlamasına 
gerek yoktur.
duloksetin.↔

ombitasvir
0.98

(0.88-1.08)
1.00

(0.95-1.06)
1.01

(0.96-1.06)
↓

paritaprevir
0.79

(0.53-1.16)
0,83

(0.62-1.10)
0.77

(0.65-0.91)
Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir /ritonavir için 
gereklidir.

ANTİFUNGALLER
ketokonazol
e
400 mg bir kez
günlük

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ keto-
konazol

1.15
(1.09-1.21)

2.17
(2.05-2.29)

NA Eşzamanlı kullanım
kontrendikedir (bkz. 
Ürün Özeti
için özellikler
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir).

↑ dasabuvir 1.16
(1.03-1.32)

1.42
(1.26-1.59)

NA

↔ 0.98 1.17 NA
mekanizma:
CYP3A4/P-
gp inhibisyonu
ile
ketokonazol
ve
paritaprevir/
ritonavir/
ombitasvir

ombitasvir (0.90-1.06) (1.11-1.24)
↑
paritaprevir

1.37
(1.11-1.69)

1.98
(1.63-2.42)

NA

antihiperlipidemikler
gemfibrozil
600 mg iki kez
günlük

dasabu
vir +
paritapr
kötü/
ritonavi
r

↑ dasabuvir 2.01
(1.71-2.38)

11.25
(9.05-
13.99)

NA Eşzamanlı kullanım
kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).

↑
paritaprevir

1.21
(0.94-1.57)

1.38
(1.18-1.61)

NA
mekanizma:
Artması
dasabuvir
maruz kalma
Nedeniyle

CYP2C8
inhibisyon
ve artırmak
içinde

paritaprevir
muhtemelen
Nedeniyle

OATP1B1
tarafından inhibisyon

gemfibrozil.

ANTİMİKOBAKTERİYELLER
rifampisin dasabu

vir +
ombita
svir/par
itaprevi
r
/ritonav
ir

Çalışmadı. Beklenen: Eşzamanlı kullanım
kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).mekanizma:

CYP3A4/CY
P2C8
tarafından indüksiyon

rifampisin.

↓ dasabuvir
↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

BIGUANIDE ORAL ANTİHİPERGLİSEMİLER
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

metformin dasabu
vir +

↓
metformin

0.77
(0.71-0.83)

0.90
(0.84-0.97)

NA Doz ayarlaması yok
metformin için gerekli

500 mg
tek doz

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0,83
(0.74-0.93)

0.86
(0.78-0.94)

0.95
(0.84-1.07)

birlikte uygulandığında
dasabuvir ile +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
ombitasvir

0.92
(0.87-0.98)

1.01
(0.97-1.05)

1.01
(0.98-1.04)

↓
paritaprevir

0.63
(0.44-0.91)

0.80
(0.61-1.03)

1.22
(1.13-1.31)

KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
amlodipin
5 mg tek
doz

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
amlodipin

1.26
(1.11-1.44)

2.57
(2.31-2.86)

NA Amlodipin azalması
%50 oranında doz ve
hastaları izlemek
klinik etkiler.

↔
dasabuvir

1.05
(0.97-1.14)

1.01
(0.96-1.06)

0.95
(0.89-1.01)

mekanizma:
CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir.

↔
ombitasvir

1.00
(0.95-1.06)

1.00
(0.97-1.04)

1.00
(0.97-1.04)

↓
paritaprevir

0.77
(0.64-0.94)

0.78
(0.68-0.88)

0.88
(0.80-0.95)

KONTRASEPTİFLER
etinilöstra
diyol/
norgestimate
0.035/0.25 m
g günde bir kez

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ etinil
östradiol

1.16
(0.90-1.50)

1.06
(0.96-1.17)

1.12
(0.94-1.33)

etinilöstradiol
oral içeren
doğum kontrol hapları
kontrendike
(bkz. bölüm 4.3).

Norgestimat metabolitleri:
↑ norgestrel 2.26

(1.91-2.67)
2.54

(2.09-3.09)
2.93

(2.39-3.57)
↑ ne-

elestromin
e

2.01
(1.77-2.29)

2.60
(2.30-2.95)

3.11
(2.51-3.85)mekanizma:

muhtemelen nedeniyle

UGT'ye
tarafından inhibisyon

paritaprevir,
ombitasvir
ve
dasabuvir.

↓ dasabuvir 0,51
(0.22-1.18)

0.48
(0.23-1.02)

0,53
(0.30- 0.95)

↔
ombitasvir

1.05
(0.81-1.35)

0.97
(0.81-1.15)

1.00
(0.88- 1.12)

↓
paritaprevir

0.70
(0.40-1.21)

0.66
(0.42-1.04)

0.87
(0.67-1.14)

ne-
etindron
(progestin
sadece hap)

0.35 mg bir kez
günlük

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ ne-
etindron

0,83
(0.69-1.01)

0.91
(0.76-1.09)

0.85
(0.64-1.13)

için doz ayarlamasına 
gerek yoktur.
noretindron veya
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
dasabuvir

1.01
(0.90-1.14)

0.96
(0.85-1.09)

0.95
(0.80-1.13)

↔
ombitasvir

1.00
(0.93-1.08)

0.99
(0.94-1.04)

0.97
(0.90-1.03)

↑
paritaprevir

1.24
(0.95-1.62)

1.23
(0.96-1.57)

1.43
(1.13-1.80)

DİÜRETİKLER
Furosemid
20 mg tek
doz

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
furosemid

1.42
(1.17-1.72)

1.08
(1.00-1.17)

NA Hastaları izlemek
klinik etkiler; a
furosemidde azalma
%50'ye kadar doz 
gerekebilir.

↔
dasabuvir

1.12
(0.96-1.31)

1.09
(0.96-1.23)

1.06
(0.98-1.14)

mekanizma:
muhtemelen nedeniyle

UGT1A1'e
tarafından inhibisyon

paritaprevir,
ombitasvir
ve
dasabuvir.

↔
ombitasvir

1.14
(1.03-1.26)

1.07
(1.01-1.12)

1.12
(1.08-1.16)

↔
paritaprevir

0.93
(0.63-1.36)

0.92
(0.70-1.21)

1.26
(1.16-1.38)

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

HCV ANTİVİRAL
sofosbuvir dasabu

vir +
↑ sofosbuvir 1.61

(1.38-1.88)
2.12

(1.91-2.37)
NA Doz ayarlaması yok

sofosbuvir için gerekli
uygulandığında
dasabuvir ile +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

400 mg bir kez
günlük

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ GS-
331007

1.02
(0.90-1.16)

1.27
(1.14-1.42)

NA

↔ dasabuvir 1.09
(0.98-1.22)

1.02
(0.95-1.10)

0.85
(0.76-0.95)mekanizma:

BCRP ve P-
gp inhibisyonu
ile
paritaprevir,
ritonavir ve
dasabuvir

↔
ombitasvir

0.93
(0.84-1.03)

0.93
(0.87-0.99)

0.92
(0.88-0.96)

↔
paritaprevir

0.81
(0.65-1.01)

0.85
(0.71-1.01)

0,82
(0.67-1.01)

BİTKİSEL ÜRÜNLER
Aziz John
şıra
(hipericum
perforatum)
mekanizma:
CYP3A4
tarafından indüksiyon

Aziz John
Wort.

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Çalışmadı. Beklenen: Eşzamanlı kullanım
kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

HIV ANTİVİRALLER: PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİ
Kullanılabilecek farklı antiretroviral rejimler hakkında bir tartışma da dahil olmak üzere, HIV ko-enfekte 
hastaların tedavisi hakkında genel bir yorum için lütfen bölüm 4.4'e (HIV ile ko-enfekte hastaların tedavisi) ve 
ombitasvir/ paritaprevir/ritonavirin Kısa Ürün Bilgisine bakınız. .
Atazanavir dasabu

vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
atazanavir

0.91
(0.84-0.99)

1.01
(0.93-1.10)

0.90
(0.81-1.01)

Önerilen doz
atazanavir, ritonavir 
olmadan 300 mg'dır.
ile kombinasyon
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir. Atazanavir
şu adreste yönetilmelidir:

300 mg bir kez
günlük (verilen
aynı
zaman)

↔
dasabuvir

0,83
(0.71-0.96)

0,82
(0.71-0.94)

0.79
(0.66-0.94)

↓
ombitasvir

0.77
(0.70-0.85)

0,83
(0.74-
0.94)

0.89
(0.78-1.02)
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

mekanizma:
Artması
paritaprevir
maruz kalma

nedeniyle olabilir

inhibisyona
tarafından OATP'lerin

atazanavir.

↑
paritaprevir

1.46
(1.06-1.99)

1,94
(1.34-2.81)

3.26
(2.06-5.16)

dasabuvir ile aynı 
zamanda
+ ombitasvir/paritaprevi 
r/ritonavir. ritonavir
doz
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir sağlayacaktır
atazanavir
farmakokinetik
artırma.

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.

Kombinasyonu
atazanavir ve
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
bilirubini artırmak
seviyeleri, özellikle
ribavirin hepatit C'nin bir 
parçası olduğunda
rejim, bölümlere bakın
4.4 ve 4.8.

Atazanavir/
ritonavir
300/100 mg
günde bir kez

dasabu
vir +

↔
atazanavir

1.02
(0.92-1.13)

1.19
(1.11-1.28)

1.68
(1.44-1.95)

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.81
(0.73-0.91)

0.81
(0.71-0.92)

0.80
(0.65-0.98)

↔
ombitasvir

0,83
(0.72-0.96)

0.90
(0.78-1.02)

1.00
(0.89-1.13)(yönet

d'de
akşam)

↑
paritaprevir

2.19
(1.61-2.98)

3.16
(2.40-4.17)

11.95
(8.94-15.98)

mekanizma:
Artması
paritaprevir
maruz kalma

nedeniyle olabilir

inhibisyona
nın-nin

OATP1B1/B
3 ve
tarafından CYP3A

atazanavir
ve CYP3A
tarafından inhibisyon

en
ek olarak
dozu
ritonavir.
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

Darunavir dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↓ darunavir 0.92
(0.87-0.98)

0.76
(0.71-0.82)

0,52
(0.47-0.58)

Önerilen doz
darunavir günde bir 
kez 800 mg'dır.
ritonavir, ne zaman
yönetilen
ile aynı zamanda

ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
(ritonavir dozu
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir sağlayacaktır
darunavir
farmakokinetik
artırma). Bu
rejim yokluğunda 
kullanılabilir.
kapsamlı PI direnci (yani, 
darunavir ile ilişkili 
RAM'lerin eksikliği), bkz.
ayrıca bölüm 4.4.

800 mg bir kez
günlük (verilen
aynı
zaman)

↔
dasabuvir

1.10
(0.88-1.37

0.94
(0.78-1.14)

0.90
(0.76-1.06)

↔
ombitasvir

0.86
(0.77-0.95)

0.86
(0.79-0.94)

0.87
(0.82-0.92)

↑
paritaprevir

1.54
(1.14-2.09)

1.29
(1.04-1.61)

1.30
(1.09-1.54)mekanizma:

Bilinmeyen

Darunavir kombine
ile birlikte

ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir şu 
durumlarda önerilmez:
geniş PI direnci olan 
hastalar.

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.

Darunavir/
ritonavir
600/100 mg
günde iki kez

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
darunavir

0.87
(0.79-0.96)

0.80
(0.74-0.86)

0,57
(0.48-0.67)

↓ dasabuvir 0.84
(0.67-1.05)

0.73
(0.62-0.86)

0,54
(0.49-0.61)

↓
ombitasvir

0.76
(0.65-0.88)

0.73
(0.66-0.80)

0.73
(0.64-0.83)mekanizma:

Bilinmeyen ↓
paritaprevir

0.70
(0.43-1.12)

0,59
(0.44-0.79)

0,83
(0.69-1.01)

Darunavir/
ritonavir
800/100 mg
günde bir kez

(yönet
d'de
akşam)

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ darunavir 0.79
(0.70-0.90)

1.34
(1.25-1.43)

0,54
(0.48-0.62)

↓ dasabuvir 0.75
(0.64-0.88)

0,72
(0.64-0.82)

0.65
(0.58-0.72)

↔
ombitasvir

0.87
(0.82-0.93)

0.87
(0.81-0.93)

0.87
(0.80-0.95)

↓
paritaprevir

0.70
(0.50-0.99)

0.81
(0.60-1.09)

1.59
(1.23-2.05)

mekanizma:
Bilinmeyen

lopinavir /
ritonavir

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit

↔
lopinavir

0.87
(0.76-0.99)

0.94
(0.81-1.10)

1.15
(0.93-1.42)

Lopinavir/ritonavir
Günde iki kez 400/100 mg 
veya günde bir kez 
800/200 mg kontrendikedir

↔
dasabuvir

0.99
(0.75-1.31)

0.93
(0.75-1.15)

0.68
(0.57-0.80)
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

400/100 mg
günde iki kez1

aprevir/
ritonavi
r

↔
ombitasvir

1.14
(1.01-1.28)

1.17
(1.07-1.28)

1.24
(1.14-1.34)

dasabuvir ile ve
paritaprevir 
maruziyetlerindeki artışa 
bağlı olarak ombitasvir/
paritaprevir/r itonavir (bkz.
Ürün Özellikleri

ombitasvir/paritaprevir/r 
itonavir).

↑
paritaprevir

2.04
(1.30-3.20)

2.17
(1.63-2.89)

2.36
(1.00-5.55)mekanizma:

Artması
paritaprevir
maruz kalma

nedeniyle olabilir

inhibisyona
nın-nin

CYP3A/atık
x
taşıyıcılar
lopinavir tarafından

Ve daha yüksek

dozu
ritonavir.
HIV ANTİVİRALLERİ: NÜKLEOZİT OLMAYAN TERS TRANSKRİPTAZ İNHİBİTÖRLERİ
rilpivirin2

bir kez 25 mg
günlük

yönetilen
içinde
sabah,
yemekle

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ rilpivirin 2.55
(2.08-3.12)

3.25
(2.80-3.77)

3.62
(3.12-4.21)

birlikte yönetimi
dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ile birlikte
günde bir kez rilpivirin
sadece olmalı
hastalarda düşünülür
bilinen QT- olmadan
uzatma ve
diğer QT- olmadan
uzatma ortak
uygulanan tıbbi
Ürün:% s. Eğer
kombinasyon kullanılır,
tekrarlanan EKG-
izleme olmalıdır
yapıldı, bkz. bölüm 4.4.

↔
dasabuvir

1.18
(1.02-1.37)

1.17
(0.99-1.38)

1.10
(0.89-1.37)

↔
ombitasvir

1.11
(1.02-1.20)

1.09
(1.04-1.14)

1.05
(1.01-1.08)

↑
paritaprevir

1.30
(0.94-1.81)

1.23
(0.93-1.64)

0.95
(0.84-1.07)

mekanizma:
CYP3A
tarafından inhibisyon

ritonavir.

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.

Efavirenz/
emtrisitabin
/ tenofovir
disoproksil
fumarat
600/300/200
bir kez mg
günlük

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Efavirenz (enzim indükleyici) bazlı rejimlerin paritaprevir /
ritonavir + dasabuvir ile birlikte uygulanması ALT yükselmelerine 
ve dolayısıyla tedavinin erken kesilmesine neden olmuştur.

çalışma.

ile birlikte kullanım
içeren efavirenz
rejimler
kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).

mekanizma:
mümkün
enzim
tarafından indüksiyon

efavirenz.
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

nevirapin
etravirin

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Çalışmadı. Beklenen: Eşzamanlı kullanım
kontrendikedir (bkz.
bölüm 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

HIV ANTİVİRALLER: INTEGRASE STRAND TRANSFER İNHİBİTÖRÜ
Dolutegravir dasabuvi

+
ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ 1.22
(1.15-1.29)

1.38
(1.30-1.47)

1.36
(1.19-1.55)

Doz ayarlaması yok
uygulandığında 
dolutegravir için gereklidir
dasabuvir ile +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

dolutegravir

50 mg bir kez
günlük

↔
dasabuvir

1.01
(0.92-1.11)

0.98
(0.92-1.05)

0.92
(0.85-0.99)

mekanizma:
muhtemelen nedeniyle

UGT1A1'e
tarafından inhibisyon

paritaprevir,
dasabuvir
ve
ombitasvir
ve CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir

↔
ombitasvir

0.96
(0.89-1.03)

0.95
(0.90-1.00)

0.92
(0.87-0.98)

↔ 0.89 0.84 0.66
paritaprevir (0.69-1.14) (0.67-1.04) (0.59-0.75)

raltegravir dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
raltegravir

2.33
(1.66-3.27)

2.34
(1.70-3.24)

2.00
(1.17-3.42)

için doz ayarlamasına 
gerek yoktur.
raltegravir veya dasabuvir
+
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

400 mg iki kez
günlük EXVIERA, paritaprevir,

ve ombitasvir maruziyetleri (karşılaştırmaya dayalı
tarihsel veriler) birlikte gözlemlenmiştir.

yönetim.
mekanizma:
UGT1A1
tarafından inhibisyon

paritaprevir,
ombitasvir
ve
dasabuvir.
HIV ANTİVİRALLERİ: NÜKLEOSİT İNHİBİTÖRLERİ
Abacavir/
lamivudin

dasabu
vir +

↔ abakavir 0.87
(0.78-0.98)

0.94
(0.90-0.99)

NA Doz ayarlaması yok
abakavir veya lamivudin 
için gerekli olduğunda
ile yönetilen
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓
lamivudin

0.78
(0.72-0.84)

0.88
(0.82-0.93)

1.29
(1.05-1.58)600/300 mg

günde bir kez ↔
dasabuvir

0.94
(0.86-1.03)

0.91
(0.86-0.96)

0.95
(0.88-1.02)

↔
ombitasvir

0,82
(0.76-0.89)

0.91
(0.87-0.95)

0.92
(0.88-0.96)

↔
paritaprevir

0.84
(0.69-1.02)

0,82
(0.70-0.97)

0.73
(0.63-0.85)
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

em-
trisitabin/
tenofovir
200 mg bir kez
günlük/300 mg
günde bir kez

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ em-
trisitabin

1.05
(1.00-1.12)

1.07
(1.00-1.14)

1.09
(1.01-1.17)

için doz ayarlamasına 
gerek yoktur.

↔
tenofovir

1.07
(0.93-1.24)

1.13
(1.07-1.20)

1.24
(1.13-1.36)

emtrisitabin/tenofovir 
ve dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
dasabuvir

0.85
(0.74-0.98)

0.85
(0.75-0.96)

0.85
(0.73-0.98)

↔
ombitasvir

0.89
(0.81-0.97)

0.99
(0.93-1.05)

0.97
(0.90-1.04)

↓
paritaprevir

0.68
(0.42-1.11)

0.84
(0.59-1.17)

1.06
(0.83-1.35)

HMG CoA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRÜ
rosuvastatin
bir kez 5 mg
günlük

dasabu
vir +

↑
rosuvastatin

7.13
(5.11-9.96)

2.59
(2.09-3.21)

0,59
(0.51-0.69)

günlük maksimum
rosuvastatin dozu
5 mg olmalıdır (bkz. 
bölüm 4.4).

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.07
(0.92-1.24)

1.08
(0.92-1.26)

1.15
(1.05-1.25)

mekanizma:
OATP1B
tarafından inhibisyon

paritaprevir
ve BCRP
tarafından inhibisyon

dasabuvir
paritaprevir,
ve ritonavir.

↔
ombitasvir

0.92
(0.82-1.04)

0.89
(0.83-0.95)

0.88
(0.83-0.94)

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.

↑
paritaprevir

1.59
(1.13-2.23)

1.52
(1.23-1.90)

1.43
(1.22-1.68)

pravastatin
10 mg bir kez
günlük

dasabu
vir +

↑
pravastatin

1.37
(1.11-1.69)

1.82
(1.60-2.08)

Pravastatini azaltın
doz %50 oranında azaltılır.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.00
(0.87-1.14)

0.96
(0.85-1.09)

1.03
(0.91-1.15) Doz ayarlaması yok

EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir /ritonavir için 
gereklidir.

mekanizma:
OATP1B1
tarafından inhibisyon

paritaprevir.

↔
ombitasvir

0.95
(0.89-1.02)

0.94
(0.89-0.99)

0.94
(0.89-0.99)

↔
paritaprevi
r

0.96
(0.69-1.32)

1.13
(0.92-1.38)

1.39
(1.21-1.59)

fluvastatin dasabu
vir +

Çalışılmadı. Beklenen: ile birlikte kullanım
fluvastatin ve
pitavastatin değil
önerilir (bkz.
bölüm 4.4).
Geçici
süspansiyonu
fluvastatin ve
pitavastatin
için önerilir
tedavi süresi. statin 
tedavisi ise
sırasında gerekli
tedavi süresi, bir
dozu azaltılmış pravastatine 
geçiş yapın veya
rosuvastatin mümkündür.

mekanizma:
OATP1B/BC
RP inhibisyonu
ile
paritaprevir.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑
↑
↔ dasabuvir
↔ ombitasvir
↔ paritaprevir

fluvastatin
pitavastatin

pitavastatin

mekanizma:
OATP1B
tarafından inhibisyon

paritaprevir.

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.
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mekanizma
nın-nin
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VERMEK

N
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EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

İMMUNOSUpresanlar
siklosporin
30 mg bir kez
günlük bekar
doz3

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
siklosporin

1.01
(0.85-1.20)

5.82
(4.73-7.14)

15.8
(13.8-18.09)

birlikte çalışmaya başlarken

ile yönetim
dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir, toplam günlük 
siklosporin dozunun beşte 
birini bir kez verin
ombitasvir/ ile günlük
paritaprevir / ritonavir. 
siklosporin izle
seviyeleri ve dozu ve/veya 
dozu ayarlayın
sıklık gerektiği gibi.

↓ dasabuvir 0.66
(0.58-0.75)

0.70
(0.65-0.76)

0.76
(0.71-0.82)

↔
ombitasvir

0.99
(0.92-1.07)

1.08
(1.05-1.11)

1.15
(1.08-1.23)mekanizma:

Üzerinde etkisi

siklosporin
Nedeniyle

CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir ve
artması
paritaprevir
maruz kalma

nedeniyle olabilir

ile
OATP/BCRP
/P-gp
tarafından inhibisyon

siklosporin.

↑
paritaprevir

1.44
(1.16-1.78)

1.72
(1.49-1.99)

1.85
(1.58-2.18)

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.

Everolimus dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
everolimus

4.74
(4.29-5.25)

27.1
(24.5-30.1)

16.1
(14.5-17.9)4

birlikte yönetimi
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ile birlikte
everolimus değil
tavsiye çünkü
everolimusta önemli 
bir artış
yapamayan maruziyetler
uygun dozda olmak
mevcut doz güçleri 
ile ayarlanır.

0.75 mg
tek doz ↔

dasabuvir
1.03

(0.90-1.18)
1.08

(0.98-1.20)
1.14

(1.05-1.23)
↔

ombitasvir
0.99

(0.95-1.03)
1.02

(0.99-1.05)
1.02

(0.99-1.06)mekanizma:
Üzerinde etkisi

everolimus
Nedeniyle

CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir.

↔
paritaprevir

1.22
(1.03-1.43)

1.26
(1.07-1.49)

1.06
(0.97-1.16)

sirolimus dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ Sirolimus 6.40
(5.34-7.68)

38.0
(31.5-45.8)

19.6
(16,7-22,9)6

birlikte kullanımı
sirolimus ile
dasabuvir +
ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir
tavsiye edilmediği sürece
faydaları ağır basıyor
riskler (bkz. bölüm 
4.4). sirolimus ise

0,5 mg tek
doz5

↔
dasabuvir

1.04
(0.89-1.22)

1.07
(0.95-1.22)

1.13
(1.01-1.25)

mekanizma:
Üzerinde etkisi

sirolimus
↔

ombitasvir
1.03

(0.93-1.15)
1.02

(0.96-1.09)
1.05

(0.98-1.12)
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Nedeniyle

CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir.

↔
paritaprevir

1.18
(0.91-1.54)

1.19
(0.97-1.46)

1.16
(1.00-1.34)

ile birlikte kullanılır
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir, yönetmek
sirolimus 0.2 mg haftada 
iki kez (her haftanın aynı 
iki gününde 3 veya 4 
günde bir).
sirolimus kanı
konsantrasyonlar
3'e kadar her 4 ila 7 günde 
bir izlenmelidir
ardışık çukur
seviyeler gösterdi
kararlı sirolimus 
konsantrasyonları. sirolimus
doz ve/veya dozlama
frekans olmalıdır
gerektiği gibi ayarlanır.

Dasabuvir'in tamamlanmasından 

5 gün sonra +

ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir tedavisi, 
sirolimus dozu ve
önceden dozlama sıklığı
dasabuvir almak
+
ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir
ile birlikte yeniden
rutin izleme
sirolimus kanı
konsantrasyonlar.

takrolimus
2 mg tek
doz7

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
takrolimus

3.99
(3.21-4.97)

57.1
(45.5-
71.7)

16.6
(13.0-21.2)

birlikte kullanımı
ile takrolimus
dasabuvir ve
ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir
tavsiye edilmediği sürece
faydaları ağır basıyor

↔
dasabuvir

0.85
(0.73-0.98)

0.90
(0.80-1.02)

1.01
(0.91-1.11)mekanizma:

Üzerinde etkisi ↔
ombitasvir

0.93
(0.88-0.99)

0.94
(0.89-0.98)

0.94
(0.91-0.96)
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takrolimus
Nedeniyle

CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir.

↓
paritaprevir

0,57
(0,42-0,78)

0.66
(0.54-0.81)

0.73
(0.66-0.80)

riskler (bkz. bölüm 
4.4).
Eğer takrolimus ile
dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir kullanılıyor
eşzamanlı olarak,
takrolimus olmamalıdır
dasabuvir gününde 
uygulanacaktır ve
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir başlatılır. 
Dasabuvir'den sonraki 
gün başlayarak ve
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir başlatılır; takrolimus 
kanına dayalı olarak azaltılmış 
bir dozda takrolimus'u yeniden 
başlatın
konsantrasyonlar. bu
önerilen
takrolimus dozlaması
7 günde bir 0,5 mg.

takrolimus bütün
kan konsantrasyonları
izlenmeli
başlatıldığında ve
boyunca
ile yönetim
dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir ve doz ve/veya 
dozlama
frekans olmalıdır
olarak ayarlanmış

gerekli. Üzerine
tamamlanması
dasabuvir ve
ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir 
tedavisi, uygun doz ve
dozlama sıklığı
takrolimus olmalıdır
değerlendirme tarafından yönlendirilen

takrolimus kanı
konsantrasyonlar.

DEMİR ŞELATÖRLER
Deferasiroks dasabu

vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Çalışılmadı. Beklenen: Deferasiroks olabilir
dasabuvir'i artırmak
maruz kalır ve dikkatli 
kullanılmalıdır.↑ dasabuvir
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Tıbbi
Ürün/
Mümkün

mekanizma
nın-nin

Etkileşim

VERMEK

N
İLE BİRLİKTE

EFEKT Cmaksimum AUC Cçukur Klinik Yorumlar

MULTİPL SKLEROZDA KULLANILAN TIBBİ ÜRÜNLER
teriflunomid
e

dasabu
vir +

Çalışılmadı. Beklenen: teriflunomid olabilir
dasabuvir'i artırmak
maruz kalır ve dikkatli 
kullanılmalıdır.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir

OPİİOİDLER
metadon dasabu

vir +
↔ R-

metadon
1.04

(0.98-1.11)
1.05

(0.98-1.11)
0.94

(0.87-1.01)
için doz ayarlamasına 
gerek yoktur.
metadon ve
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

20-120 mg
günde bir kez8

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ S-
metadon

0.99
(0.91-1.08)

0.99
(0.89-1.09)

0.86
(0.76-0.96)

↔ ombitasvir/paritaprevir ve dasabuvir
çapraz çalışma karşılaştırması)

buprenorfin
e/ nalokson
4-24 mg/1-
6 mg bir kez
günlük8

dasabu
vir +

↑ bu-
prenorfin

2.18
(1.78-2.68)

2.07
(1.78-2.40)

3.12
(2.29-4.27)

için doz ayarlamasına 
gerek yoktur.
buprenorfin/nalokson
e ve dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ norbu-
prenorfin

2.07
(1.42-3.01)

1.84
(1.30-2.60)

2.10
(1.49- 2.97)

↑ nalokson 1.18
(0.81-1.73)

1.28
(0.92-1.79)

NA

mekanizma:
CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir ve
UGT
tarafından inhibisyon

paritaprevir,
ombitasvir
ve
dasabuvir.

↔ ombitasvir /paritaprevir ve dasabuvir
çapraz çalışma karşılaştırması)

KAS GEVŞETİCİLER
karizoprodol
250 mg
tek doz

dasabu
vir +

↓
karizoprodol

0,54
(0.47-0.63)

0.62
(0,55-0,70)

NA Doz ayarlaması yok
için gerekli olan

karisoprodol; arttırmak
eğer klinik olarak doz
belirtilen.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ dasabuvir 0.96
(0.91-1.01)

1.02
(0.97-1.07)

1.00
(0.92-1.10)

mekanizma:
CYP2C19
tarafından indüksiyon

ritonavir

↔
ombitasvir

0.98
(0.92-1.04)

0.95
(0.92-0.97)

0.96
(0.92-0.99)

↔
paritaprevir

0.88
(0.75-1.03)

0.96
(0.85-1.08)

1.14
(1.02-1.27)

siklobenzap
rin 5 mg
tek doz

dasabu
vir +

↓
siklobenzap
rin

0.68
(0.61-0.75)

0.60
(0.53-0.68)

NA Siklobenzaprin için doz 
ayarlaması yok
gereklidir; klinik olarak 
endike ise dozu artırın.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ dasabuvir 0.98
(0.90-1.07)

1.01
(0.96-1.06)

1.13
(1.07-1.18)mekanizma:

azalmak
muhtemelen nedeniyle

CYP1A2'ye
tarafından indüksiyon

ritonavir

↔
ombitasvir

0.98
(0.92-1.04)

1.00
(0.97-1.03)

1.01
(0.98-1.04)

↔
paritaprevir

1.14
(0.99-1.32)

1.13
(1.00-1.28)

1.13
(1.01-1.25)

narkotik analjezikler
parasetamol
(olarak verilir

sabit doz

dasabu
vir +

↔
parasetamo
ben

1.02
(0.89-1.18)

1.17
(1.09-1.26)

NA için doz ayarlamasına 
gerek yoktur.
parasetamol ne zamanombitalar
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hidrokodon
/parasetamol
)

vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1.01-1.26)

1.12
(1.05-
1.19

1.16
(1.08-1.25)

ile yönetilen
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/

↔ 1.01 0.97 0.93 ritonavir.
300 mg
tek doz

ombitasvir (0.93-1.10) (0.93-1.02) (0.90-0.97)
↔ 1.01 1.03

(0.89-1.18)
1.10

(0.97-1.26)paritaprevir (0.80-1.27)
hidrokodon
(A'da verildiği gibi

sabit doz
hidrokodon
/parasetamol
)

dasabu
vir +

↑ hidrokod
bir

1.27
(1.14-
1.40)

1.90
(1.72-
2.10)

NA bir azalma
hidrokodon dozu
%50 ve/veya klinik
izleme olmalıdır
ne zaman düşünülür
ile yönetilen

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

Dasabuvir ve ombitasvir için değişiklikler, paritaprevir dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir5 mg tek

doz
yukarıda parasetamol için gösterilenlerle aynıdır

/ritonavir.

mekanizma:
CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir
PROTONLAR INHİBİTÖRLERİ POMPALAR

omeprazol
40 mg bir kez
günlük

dasabu
vir +

↓
omeprazol

0.62
(0.48-0.80)

0.62
(0.51-0.75)

NA Klinik olarak endike ise, daha 
yüksek dozlarda
omeprazol olmalıdır
Kullanılmış.

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1.03-1.25)

1.08
(0.98-1.20)

1.05
(0.93-1.19)

mekanizma:
CYP2C19
tarafından indüksiyon

ritonavir.

↔
ombitasvir

1.02
(0.95-1.09)

1.05
(0.98-1.12)

1.04
(0.98-1.11)

↔
paritaprevir

1.19
(1.04-1.36)

1.18
(1.03-1.37)

0.92
(0.76-1.12)

esomeprazol
e
lansoprazol
mekanizma:
CYP2C19
tarafından indüksiyon

ritonavir.

Çalışılmadı. Beklenen:
↓ esomeprazol, lansoprazol

Klinik olarak endike ise, daha 
yüksek dozlarda
esomeprazol/lansopraz
ole gerekebilir.

dasabu
vir +
ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

SEDATİF / HİPNOTİK
Zolpidem
5 mg tek
doz

dasabu
vir +

↔
zolpidem

0.94
(0.76-1.16)

0.95
(0.74-1.23)

NA Zolpidem için doz 
ayarlaması gerekli değildir.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.93
(0.84-1.03)

0.95
(0.84-1.08)

0.92
(0.83-1.01)

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.

↔
ombitasvir

1.07
(1.00-1.15)

1.03
(1.00-1.07)

1.04
(1.00-1.08)

↓
paritaprevir

0.63
(0.46-0.86)

0.68
(0.55-0.85)

1.23
(1.10-1.38)

diazepam dasabu
vir +

↓diazepam 1.18
(1.07-1.30)

0.78
(0.73-0.82)

Doz ayarlaması yok
diazepam için gerekli;
varsa dozu artır
klinik olarak belirtilmiştir.

NA

2 mg tek
doz

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ 1.10
(1.03-1.19)

0,56
(0.45-0.70)

NA
nordiazepam

↔
dasabuvir

1.05
(0.98-1.13)

1.01
(0.94-1.08)

1.05
(0.98-1.12)mekanizma:

CYP2C19 ↔
ombitasvir

1.00
(0.93-1.08)

0.98
(0.93-1.03)

0.93
(0.88-0.98)
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tarafından indüksiyon

ritonavir
↔

paritaprevir
0.95

(0.77-1.18)
0.91

(0.78-1.07)
0.92

(0.82-1.03)
Alprazolam
0,5 mg tek
doz

dasabu
vir +

↑
alprazolam

1.09
(1.03-1.15)

1.34
(1.15-1.55)

NA Klinik izleme
hastalar
önerilen. A
alprazolamda azalma
doz klinik bazda 
düşünülebilir
tepki.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.93
(0.83-1.04)

0.98
(0.87-1.11)

1.00
(0.87-1.15)

mekanizma:
CYP3A4
tarafından inhibisyon

ritonavir.

↔
ombitasvir

0.98
(0.93-1.04)

1.00
(0.96-1.04)

0.98
(0.93-1.04)

↔
paritaprevir

0.91
(0.64-1.31)

0.96
(0.73-1.27)

1.12
(1.02-1.23)

Doz ayarlaması yok
EXVIERA + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir için 
gereklidir.

TİROİD HORMONLARI
levotiroksin
e

dasabu
vir +

Çalışılmadı. Beklenen: için klinik izleme ve 
doz ayarlaması 
gerekebilir.
levotiroksin.

ombitalar
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ levotiroksin
mekanizma:
UGT1A1
tarafından inhibisyon

paritaprevir,
ombitasvir
ve
dasabuvir.
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1. Dasabuvir ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte günde bir kez 800/200 mg lopinavir/ritonavir 
(akşamları uygulanmıştır) uygulanmıştır. C üzerindeki etkisimaksimumve DAA'ların ve lopinavirin EAA'sı, 
günde iki kez 400/100 mg lopinavir/ritonavir ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte 
uygulandığında gözlenene benzerdi.

2. Çalışmada dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile akşam ve akşam yemeğinden 4 saat sonra 
rilpivirin yemekle birlikte uygulanmıştır. Rilpivirin maruziyetleri üzerindeki etki, rilpivirin sabahları 
EXVIERA + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte yemekle birlikte uygulandığında gözlenene 
benzerdi.

3. Siklosporin 100 mg tek başına ve 30 mg EXVIERA + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanır. 
EXVIERA + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile etkileşim için doz normalleştirilmiş siklosporin oranları 
gösterilmiştir.

4. C12:= tek doz everolimustan sonraki 12 saatteki konsantrasyon.

5. Sirolimus 2 mg tek başına dozlandı, 0.5 mg EXVIERA + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulandı. Doza 
göre normalize edilmiş sirolimus oranları, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir ile etkileşim için 
gösterilmiştir.

6. C24:= tek doz siklosporin, takrolimus veya sirolimustan sonraki 24 saatteki konsantrasyon.

7. Takrolimus 2 mg tek başına dozlandı ve 2 mg EXVIERA + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte 
uygulandı. EXVIERA + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile etkileşim için doz normalize takrolimus 
oranları gösterilmiştir.

8. Metadon, buprenorfin ve nalokson için bildirilen doz normalleştirilmiş parametreler.

Not: EXVIERA + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir için kullanılan dozlar şunlardı: ombitasvir 25 mg paritaprevir 150 mg, 
günde bir kez ritonavir 100 mg ve EXVIERA günde iki kez 400 mg veya günde iki kez 250 mg. 400 mg formülasyon ve 
250 mg tablet ile elde edilen dasabuvir maruziyetleri benzerdir. dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, karbamazepin, gemfibrozil, ketokonazol ve

sülfametoksazol/trimetoprim.

Pediatrik popülasyon

İlaç etkileşim çalışmaları sadece yetişkinlerde yapılmıştır.

4.6 Doğurganlık, hamilelik ve emzirme

Erkek ve kadınlarda çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar/doğum kontrolü

Dasabuvir ribavirin ile birlikte kullanıldığında, kadın hastalarda ve erkek hastaların kadın 
partnerlerinde gebelikten kaçınmak için son derece dikkatli olunmalıdır. Ribavirine maruz kalan 
tüm hayvan türlerinde önemli teratojenik ve/veya embriyosidal etkiler gösterilmiştir; bu nedenle 
ribavirin hamile kadınlarda ve hamile kadınların erkek partnerlerinde kontrendikedir. Ek bilgi için 
ribavirin Kısa Ürün Bilgisine bakın.

Kadın hastalar:Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, ribavirin tedavisi sırasında ve tedaviden sonraki 
4 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmadıkları sürece ribavirin almamalıdır.

Erkek hastalar ve kadın partnerleri:Ribavirin tedavisi sırasında ve tedaviden sonraki 7 ay boyunca, erkek 
hastalar veya çocuk doğurma potansiyeli olan kadın eşleri, etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.
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Etiniloestradiol, EXVIERA ile kombinasyon halinde kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3). Spesifik 
hormonal kontraseptiflerle ilgili ek bilgilere bölüm 4.3 ve 4.4'te bakın.

Gebelik

Dasabuvir'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin çok sınırlı veri bulunmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan 
çalışmalar üreme toksisitesi ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı zararlı etkiler göstermemektedir (bkz. bölüm 
5.3). Önlem olarak, hamilelik sırasında dasabuvir kullanımından kaçınılması tercih edilir.

Ribavirin, EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanıyorsa, hamilelik sırasında 
ribavirin kullanımına ilişkin kontrendikasyonlar geçerlidir (ayrıca ribavirin Kısa Ürün Bilgisine bakınız).

Emzirme

Dasabuvir ve metabolitlerinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvanlardaki 
mevcut farmakokinetik veriler, dasabuvir ve metabolitlerin süte geçtiğini göstermiştir (bkz. 
bölüm 5.3). Emzirilen bebeklerde tıbbi üründen kaynaklanan advers reaksiyon potansiyeli 
nedeniyle, tedavinin anne için önemi göz önünde bulundurularak emzirmenin kesilmesine veya 
dasabuvir tedavisinin kesilmesine karar verilmelidir. Ribavirin alan hastalar ayrıca ribavirin Kısa 
Ürün Bilgisine başvurmalıdır.

Doğurganlık

Dasabuvir'in doğurganlık üzerindeki etkisine ilişkin hiçbir insan verisi mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar doğurganlık 

üzerinde zararlı etkiler göstermemektedir (bkz. bölüm 5.3).

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler

Dasabuvir'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir. Hastalar, 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve ribavirin ile kombinasyon halinde EXVIERA ile tedavi sırasında yorgunluk rapor 
edildiği konusunda bilgilendirilmelidir (bkz. bölüm 4.8).

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlik profilinin özeti

EXVIERA ve ribavirin ile birlikte ombitasvir/paritaprevir/ritonavir alan gönüllülerde, en yaygın olarak 
bildirilen advers reaksiyonlar (deneklerin %20'sinden fazlası) yorgunluk ve mide bulantısı olmuştur. 
Advers reaksiyonlar nedeniyle tedaviyi kalıcı olarak bırakan deneklerin oranı %0.2 (5/2.044) idi ve 
deneklerin %4.8'inde (99/2.044) advers reaksiyonlar nedeniyle ribavirin dozu azaltıldı.

Advers reaksiyonların tablo halinde listesi

Güvenlilik özeti, EXVIERA ile birlikte veya ribavirin olmadan EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
alan gönüllülerde yapılan faz 2 ve 3 klinik çalışmalardan elde edilen havuzlanmış verilere dayanmaktadır. 
Tablo 3'te sunulan advers reaksiyonların çoğu, dasabuvir- ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir içeren rejimler.

Advers reaksiyonlar aşağıda sistem organ sınıfına ve sıklığa göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde 
tanımlanmıştır: çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek (
≥1/10.000 ila <1 /1.000) veya çok seyrek (<1/10.000).
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Tablo 3. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir veya ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve ribavirin 
ile kombinasyon halinde EXVIERA ile tanımlanan advers reaksiyonlar

dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

+ ribavirin*
N = 2.044

dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavirSıklık

N = 588
Kan ve lenf sistemi bozuklukları
Yaygın Anemi
Bağışıklık sistemi bozuklukları

Sıklık
Bilinmeyen

anafilaktik reaksiyonlar anafilaktik reaksiyonlar

Metabolizma ve beslenme bozuklukları
yaygın olmayan dehidrasyon
Psikolojik bozukluklar
Çok yaygın Uykusuzluk hastalığı

Gastrointestinal bozukluklar
Çok yaygın Bulantı, İshal
Yaygın Kusma
Hepatobiliyer bozukluklar
Sıklık
Bilinmeyen

Karaciğer dekompansasyonu ve 
karaciğer yetmezliği

Karaciğer dekompansasyonu ve 
karaciğer yetmezliği

Deri ve deri altı doku bozuklukları
Çok yaygın kaşıntı
Yaygın kaşıntı
Nadir anjiyoödem anjiyoödem
Genel bozukluklar ve uygulama ve uygulama yeri koşulları

asteni
Çok yaygın

Tükenmişlik

* Veri seti, sirozlu denekler de dahil olmak üzere Faz 2 ve 3 denemelerindeki tüm genotip 1-enfekte denekleri içerir. Not: 
Laboratuvar anormallikleri için Tablo 4'e bakın.

Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı

Sirozu olmayan deneklerle karşılaştırıldığında, kompanse sirozu olan hastalarda ribavirin rejimin 
bir parçası olduğunda dolaylı hiperbilirubinemi oranı artmıştır.

Laboratuvar anormallikleri
Seçilen laboratuvar parametrelerindeki değişiklikler Tablo 4'te açıklanmıştır. Sunumu basitleştirmek için yan yana bir tablo 
sağlanmıştır; Deneme tasarımlarında farklılık gösteren denemeler arasında doğrudan karşılaştırmalar yapılmamalıdır.
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Tablo 4. Seçilmiş tedaviyle ortaya çıkan laboratuvar anormallikleri

SAFİR I ve II İNCİ II, III ve IV TURKUAZ II
(sirozlu hastalar)

dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirin

dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir

dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirinLaboratuvar parametreleri

12 hafta
N = 770
n (%)

12 hafta
N=509
n (%)

12 veya 24 hafta
N=380
n (%)

ALT
> 5-20 × ULN* (Derece 3) 6/765 (%0,8) 1/509 (%0,2) 4/380 (%1.1)
> 20 × ULN (Sınıf 4) 3/765 (%0,4) 0 2/380 (%0,5)

Hemoglobin
<100-80 g/L (derece 2) 41/765 (%5.4) 0 30/380 (%7,9)
<80-65 g/L (derece 3) 1/765 (%0,1) 0 3/380 (%0,8)
<65 g/L (Sınıf 4) 0 0 1/380 (%0,3)
Toplam bilirubin
> 3-10 × ULN (derece 3) 19/765 (%2,5) 2/509 (%0,4) 37/380 (%9,7)
> 10 × ULN (derece 4) 1/765 (%0,1) 0 0

* ULN: Normalin Üst Sınırı

Serum ALT yükselmeleri

EXVIERA ve ribavirin içeren ve içermeyen EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile yapılan klinik çalışmaların birleştirilmiş analizinde, 

hastaların %1'inde tedaviye başladıktan sonra normalin üst sınırının (ULN) 5 katından daha yüksek serum ALT seviyeleri görülmüştür. Eş zamanlı 

olarak etinilöstradiol içeren bir ilaç alan kadınlar arasında bu tür yükselmelerin insidansı %26 olduğundan, bu tür tıbbi ürünler EXVIERA ve 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile kontrendikedir. Hormon replasman tedavisi için yaygın olarak kullanılan diğer sistemik östrojen türleri (örn., 

östradiol ve konjuge östrojenler) ile ALT yükselmelerinin insidansında herhangi bir artış gözlenmemiştir. ALT yükselmeleri tipik olarak 

asemptomatikti, genellikle tedavinin ilk 4 haftasında meydana geldi (ortalama süre 20 gün, aralık 8-57 gün) ve çoğu devam eden tedavi ile düzeldi. 

Biri etinilöstradiol tedavisi de dahil olmak üzere iki hasta, yüksek ALT nedeniyle EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tedavisini bırakmıştır. 

Biri etinilöstradiol tedavisi dahil olmak üzere, bir ila yedi gün süreyle üç kez EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tedavisine ara verildi. Bu 

ALT yükselmelerinin çoğu geçiciydi ve EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile ilişkili olarak değerlendirildi. ALT'deki yükselmeler genellikle 

bilirubin yükselmeleri ile ilişkili değildi. Siroz, yüksek ALT için bir risk faktörü değildi (bkz. bölüm 4.4). Bu ALT yükselmelerinin çoğu geçiciydi ve 

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile ilişkili olarak değerlendirildi. ALT'deki yükselmeler genellikle bilirubin yükselmeleri ile ilişkili değildi. 

Siroz, yüksek ALT için bir risk faktörü değildi (bkz. bölüm 4.4). Bu ALT yükselmelerinin çoğu geçiciydi ve EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 

ile ilişkili olarak değerlendirildi. ALT'deki yükselmeler genellikle bilirubin yükselmeleri ile ilişkili değildi. Siroz, yüksek ALT için bir risk faktörü değildi 

(bkz. bölüm 4.4).

Serum bilirubin yükselmeleri

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile ribavirin alan hastalarda, paritaprevir tarafından bilirubin 
taşıyıcıları OATP1B1/1B3'ün inhibisyonu ve ribavirin ile indüklenen hemoliz ile ilişkili olarak serum 
bilirubinde geçici yükselmeler (ağırlıklı olarak dolaylı) gözlenmiştir. Tedavinin başlamasından sonra 
bilirubin yükselmeleri meydana geldi, 1. haftada zirveye ulaştı ve genellikle devam eden tedavi ile düzeldi. 
Bilirubin yükselmeleri aminotransferaz yükselmeleri ile ilişkili değildi. Dolaylı bilirubin yükselmelerinin 
sıklığı, ribavirin almayan denekler arasında daha düşüktü.

Karaciğer nakli alıcıları

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve ribavirin (bağışıklık sistemini baskılayan tıbbi 
ürünlerine ek olarak) uygulanan HCV ile enfekte transplant alıcılarındaki genel güvenlilik profili, faz 3 
klinikte EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve ribavirin ile tedavi edilen gönüllülere 
benzerdi. denemeler, ancak bazı advers reaksiyonların sıklığı arttı. 10 denek (%29.4), başlangıç   
sonrası en az bir hemoglobin değeri 10 g/dL'den azdı. 34 denekten 10'u (%29.4) hemoglobindeki 
azalma nedeniyle modifiye ribavirin dozu aldı ve %2.9'u (1/34)
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ribavirin kesintisi. Ribavirin doz modifikasyonu SVR oranlarını etkilemedi. 5 denek eritropoietin gerektirdi ve 
bunların tümü, günlük 1000 ila 1200 mg'lık başlangıç   dozunda ribavirin başlattı. Hiçbir denek kan 
transfüzyonu almadı.

HIV/HCV koenfekte hastalar

HCV/HIV-1 ile birlikte enfekte olmuş deneklerdeki genel güvenlik profili, HCV mono ile enfekte olmuş kişilerde 
gözlemlenene benzerdi. Toplam bilirubinde >3 x NÜS (çoğunlukla dolaylı) geçici yükselmeler 17 (%27.0) denekte 
meydana geldi; Bu deneklerden 15'i atazanavir alıyordu. Hiperbilirubinemisi olan deneklerin hiçbirinde eşlik 
eden aminotransferaz yükselmeleri yoktu.

Şiddetli böbrek yetmezliği veya son dönem böbrek hastalığı (ESRD) olan sirozu olan veya olmayan GT1 ile 
enfekte kişiler
Ribavirin ile birlikte veya ribavirin olmaksızın EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, şiddetli böbrek 
yetmezliği veya SDBY olan sirozlu veya sirozsuz genotip 1 enfeksiyonlu 68 gönüllüde değerlendirilmiştir 
(bkz. Bölüm 5.1). Şiddetli böbrek yetmezliği olan deneklerdeki genel güvenlilik profili, şiddetli böbrek 
yetmezliği olmayan deneklerde önceki Faz 3 çalışmalarında görülene benzerdi, ancak deneklerin daha 
büyük bir bölümünün serum hemoglobininde ribavirin ile ilişkili düşüşler nedeniyle müdahale gerektirmesi 
dışında. Ortalama başlangıç   hemoglobin seviyesi 12.1 g/dL idi ve RBV alan denekler için tedavinin sonunda 
hemoglobindeki ortalama düşüş 1.2 g/dL idi. Ribavirin alan 50 denekten otuz dokuzu ribavirin tedavisine 
ara verilmesini gerektirdi ve bu deneklerden 11'i ayrıca eritropoietin ile tedavi edildi. Dört denek bir 
hemoglobin düzeyi yaşadı < 8 g/dL. İki denek kan transfüzyonu aldı. Ribavirin almayan GT1b ile enfekte 18 
hastada olumsuz anemi olayları görülmedi. EXVIERA ile birlikte veya dasabuvir olmadan ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir ayrıca, GT1a ve GT4 ile enfekte 18 hastada ribavirin olmadan da değerlendirilmiştir; 
bu deneklerde anemi ile ilgili herhangi bir olumsuz olay görülmedi.

Pediatrik popülasyon

Dasabuvir'in 18 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda güvenliği henüz belirlenmemiştir. 
Veri yok.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Tıbbi ürünün ruhsatlandırılmasından sonra şüpheli advers reaksiyonların rapor edilmesi 
önemlidir. Tıbbi ürünün yarar/risk dengesinin sürekli izlenmesine olanak tanır. Sağlık hizmeti
profesyonellerden herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu şu yollarla bildirmeleri istenmektedir: ulusal raporlama sistemi
listelenenEk V.

4.9 Doz aşımı

Sağlıklı gönüllülere uygulanan belgelenmiş en yüksek tek doz dasabuvir 2 g idi. Çalışma ilacıyla 
ilişkili advers reaksiyonlar veya klinik olarak anlamlı laboratuvar anormallikleri gözlenmedi. Doz 
aşımı durumunda, hastanın herhangi bir advers reaksiyon veya etki belirtisi veya semptomu 
açısından izlenmesi ve derhal uygun semptomatik tedaviye başlanması tavsiye edilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanım için antiviraller; doğrudan etkili antiviraller, ATC kodu: J05AP09

Hareket mekanizması
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Dasabuvir, viral genomun replikasyonu için gerekli olan NS5B geni tarafından kodlanan HCV RNA'ya 
bağımlı RNA polimerazın nükleozid olmayan bir inhibitörüdür.

EXVIERA'nın ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte uygulanması, viral yaşam döngüsünün 
birçok aşamasında HCV'yi hedeflemek için farklı etki mekanizmalarına ve örtüşmeyen direnç 
profillerine sahip üç doğrudan etkili antiviral tıbbi ürünü birleştirir. Farmakolojik özellikleri için 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavirin Kısa Ürün Bilgisine bakın.

Hücre kültürü ve biyokimyasal çalışmalarda aktivite

AT50HCV replikon hücre kültürü deneylerinde genotip 1a-H77 ve 1b-Con1 suşlarına karşı dasabuvir'in oranı 
sırasıyla 7.7 ve 1.8 nM idi. Dasabuvirin replikon aktivitesi, %40 insan plazması varlığında 12-13 kat azaldı. 
ortalama EC50HCV replikon hücre kültürü testinde daha önce tedavi görmemiş genotip 1a ve 1b 
izolatlarından oluşan bir panelden NS5B içeren replikonlara karşı dasabuvirin oranı 0,77 nM (aralık 0,4 ila 
2,1 nM; n=11) ve 0,46 nM (aralık 0,2 ila 2 nM; n) idi. =10), sırasıyla. Biyokimyasal tahlillerde, dasabuvir, 
ortalama bir IC50 ile bir genotip 1a ve 1b polimeraz panelini inhibe etti504,2 nM değeri (aralık 2,2 ila 10,7 
nM; n=7).

Dasabuvirin M1 metabolitinde EC vardı50HCV replikon hücre kültürü deneylerinde genotip 1a-H77 
ve 1b-Con1 suşlarına karşı sırasıyla 39 ve 8 nM değerleri ve M1 metabolitinin aktivitesi, %40 insan 
plazması varlığında 3-4 kat azaltıldı. Dasabuvir, HCV genotipleri 2a, 2b, 3a ve 4a'dan NS5B 
polimerazlarına karşı biyokimyasal analizlerde aktiviteyi azaltmıştır (IC50900 nM ila >20 μM arasında 
değişen değerler).

Direnç

hücre kültüründe
Hücre kültüründe seçilen veya Faz 2b ve 3 klinik çalışmalarda tanımlanan NS5B'deki varyantlar tarafından verilen 
dasabuvire direnç, uygun genotip 1a veya 1b replikonlarında fenotipik olarak karakterize edilmiştir.

Genotip 1a'da, HCV NS5B'de C316Y, M414T, Y448H, A553T, G554S, S556G/R ve Y561H ikameleri 
dasabuvire duyarlılığı azaltmıştır. Genotip 1a replikonunda, dasabuvir aktivitesi M414T, S556G 
veya Y561H ikameleri ile 21 ila 32 kat azalmıştır; A553T, G554S veya S556R ikameleriyle 152 ila 
261 kat; ve sırasıyla C316Y ve Y448H ikameleriyle 1472 ve 975 kat. G558R ve D559G/N, tedaviyle 
ortaya çıkan ikameler olarak gözlendi, ancak dasabuvir'in bu varyantlara karşı aktivitesi, yetersiz 
replikasyon kapasitesi nedeniyle değerlendirilemedi. Genotip 1b'de, HCV NS5B'de C316N, C316Y, 
M414T, Y448H ve S556G ikameleri dasabuvire duyarlılığı azaltmıştır. Dasabuvir aktivitesi C316N 
ve S556G tarafından sırasıyla 5 ve 11 kat azaltılmıştır; M414T veya Y448H ile 46 kat; ve genotip 1b 
replikonundaki C316Y ikameleriyle 1569 kat. Dasabuvir, nükleosit bağlanma bölgesinde S282T, 
alt başparmak bölgesinde M423T ve üst başparmak bölgesinde P495A/S, P496S veya V499A 
ikamelerini içeren replikonlara karşı tam aktiviteyi korumuştur.

Başlangıç   HCV ikamelerinin/polimorfizmlerinin tedavi yanıtı üzerindeki etkisi
Faz 2b ve 3 klinik çalışmalarda ribavirinli veya ribavirinsiz dasabuvir, ombitasvir ve paritaprevir ile 
tedavi edilen genotip 1 HCV enfeksiyonu olan gönüllülerin bir havuzlanmış analizi, başlangıç   NS3/4A, 
NS5A veya NS5B ikameleri/polimorfizmleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılmıştır. ve bu önerilen 
rejimlerde tedavi sonucu.

Bu analizde 500'den fazla genotip 1a başlangıç   örneğinde, en sık gözlenen dirençle ilişkili varyantlar 
NS5A'da M28V (%7,4) ve NS5B'de S556G (%2,9) olmuştur. Q80K, NS3'te oldukça yaygın bir polimorfizm 
olmasına rağmen (örneklerin %41,2'si), paritaprevire minimum direnç sağlar. NS3'te R155 ve D168 
amino asit pozisyonlarındaki dirençle ilişkili varyantlar, başlangıçta nadiren (%1'den az) gözlendi. Bu 
analizde 200'den fazla genotip 1b başlangıç   numunesinde, en sık gözlenen dirençle ilişkili varyantlar, 
NS5A'da Y93H (%7,5) ve NS5B'de C316N (%17,0) ve S556G (%15) olmuştur. Gözlenen düşük virolojik 
başarısızlık oranları göz önüne alındığında
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HCV genotip 1a ve 1b ile enfekte kişiler için önerilen tedavi rejimleri ile, başlangıç   varyantlarının 
varlığının SVR'ye ulaşma olasılığı üzerinde çok az etkisi olduğu görülmektedir.

Klinik çalışmalarda
Faz 2b ve 3 klinik çalışmalarda ribavirinli veya ribavirinsiz (8, 12 veya 24 hafta boyunca) 
dasabuvir, ombitasvir ve paritaprevir içeren rejimlerle tedavi edilen 2.510 HCV genotip 1 
enfekte gönüllüden toplam 74 denek (%3) virolojik başarısızlık (öncelikle tedavi sonrası 
nüks). Tedaviyle ortaya çıkan varyantlar ve bunların bu virolojik başarısızlık 
popülasyonlarındaki prevalansı Tablo 5'te gösterilmiştir. Genotip 1a ile enfekte 67 denekte, 
50 denekte NS3 varyantları, 46 denekte NS5A varyantları, 37 denekte NS5B varyantları 
gözlemlendi, ve tedaviyle ortaya çıkan varyantlar, 30 denekte 3 ilaç hedefinin hepsinde 
görüldü. 7 genotip 1b ile enfekte süjede, 4 süjede NS3'te, 2 süjede NS5A'da ve 1 süjede hem 
NS3 hem de NS5A'da tedaviyle ortaya çıkan varyantlar gözlendi.

Tablo 5. Faz 2b ve Faz 3 klinik çalışmalarda (N=2510) RBV rejimleri olan ve olmayan EXVIERA 
ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavirin havuzlanmış analizinde tedaviyle ortaya çıkan amino 
asit ikameleri

genotip 1a
N=67b

% (n)

genotip 1b
N=7
% (n)Hedef Acil amino asit ikameleria

NS3 V55Ic

Y56Hc

I132Vc

R155K
D168A
D168V
D168Y
V36Ac, V36Mc, F43Lc, D168H, E357Kc

6 (4)
9 (6)
6 (4)
13.4 (9)
6 (4)
50,7 (34)
7.5 (5)
< %5

- -
42,9 (3)d

- -
- -
- -
42,9 (3)d

- -
- -

NS5A M28T
M28Ve

Q30Re

Y93H
H58D, H58P, Y93N

20.9 (14)
9 (6)
40,3 (27)

- -
- -
- -
28.6 (2)
- -< %5

NS5B A553T
S556G
C316Y, M414T, G554S, S556R, G558R, 
D559G, D559N, Y561H

6.1 (4)
33,3 (22)
< %5

- -
- -
- -

a. Aynı alt tipten en az 2 denekte gözlemlendi.
b. NS5B hedefi için N=66.
c. NS3 pozisyonu R155 veya D168'de diğer acil ikamelerle kombinasyon halinde ikameler 
gözlendi.
d. Genotip 1b ile enfekte kişilerde kombinasyon halinde gözlenmiştir.
e. Deneklerin %6'sında (4/67) kombinasyon halinde gözlendi.
Not: Aşağıdaki varyantlar hücre kültüründe seçilmiştir ancak tedaviyle ortaya çıkmamıştır: genotip 1a'da NS3 
varyantları A156T ve genotip 1b'de R155Q ve D168H; genotip 1a'da NS5A varyantları Y93C/H ve genotip 
1b'de L28M, L31F/V veya P58S ile kombinasyon halinde L31F/V veya Y93H; ve genotip 1a'da NS5B varyantları 
Y448H ve genotip 1b'de M414T ve Y448H.

Dirençle ilişkili ikamelerin kalıcılığı

Sırasıyla NS5B, NS5A ve NS3'te dasabuvir, ombitasvir ve paritaprevir direnciyle ilişkili amino asit 
ikamelerinin kalıcılığı, Faz 2b çalışmalarında genotip 1a ile enfekte gönüllülerde değerlendirildi. 
NS5B'de dasabuvir tedavisiyle ortaya çıkan M414T, G554S, S556G, G558R veya D559G/N varyantları 
34 denekte gözlenmiştir. NS5A'da ombitasvir tedavisiyle ortaya çıkan M28T, M28V veya Q30R 
varyantları 32 denekte gözlendi. Paritaprevir tedavisiyle ortaya çıkan V36A/M, R155K veya D168V 
varyantları, 47 denekte NS3'te gözlendi.
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NS3 varyantları V36A/M ve R155K ve NS5B varyantları M414T ve S556G tedavi sonrası 48. Haftada 
saptanabilir kalırken, NS3 varyantı D168V ve diğer tüm NS5B varyantları tedavi sonrası 48. Haftada 
gözlenmedi. NS5A'daki tüm tedaviyle ortaya çıkan varyantlar tedavi sonrasında saptanabilir durumda kaldı 
48. Hafta. Genotip 1b'deki yüksek SVR oranları nedeniyle, bu genotipte tedaviyle ortaya çıkan varyantların 
kalıcılığına ilişkin eğilimler belirlenemedi.

Dirençle ilişkili bir ikame içeren virüsün saptanmaması, dirençli virüsün artık klinik olarak 
anlamlı seviyelerde bulunmadığını göstermez. EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
içeren virüsün ortaya çıkmasının veya kalıcılığının - dirençle ilişkili ikamelerin gelecekteki tedavi 
üzerindeki uzun vadeli klinik etkisi bilinmemektedir.

çapraz direnç

Sınıflarına göre NS5A inhibitörleri, NS3/4A proteaz inhibitörleri ve nükleozid olmayan NS5B inhibitörleri arasında 
çapraz direnç beklenir. Önceki dasabuvir, ombitasvir veya paritaprevir tedavisi deneyiminin diğer NS5A 
inhibitörlerinin, NS3/4A proteaz inhibitörlerinin veya NS5B inhibitörlerinin etkililiği üzerindeki etkisi 
araştırılmamıştır.

Klinik etkinlik ve güvenlik

EXVIERA'nın ribavirinli ve ribavirinli ve ribavirinsiz ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile kombinasyon halinde 
etkililiği ve güvenliliği, yalnızca kompanse sirozlu (Child-Pugh A) deneklerde yapılan iki deneme dahil olmak 
üzere sekiz Faz 3 klinik çalışmada, genotip 1'e sahip 2.360'tan fazla gönüllüde değerlendirilmiştir. Tablo 6'da 
özetlendiği gibi kronik hepatit C enfeksiyonu.

Tablo 6. EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile ribavirin (RBV) ile birlikte 
veya bunlar olmadan yürütülen Faz 3 küresel çok merkezli çalışmalar.

Sayısı
tedavi edilen konular

HCV genotipi
(GT)Deneme Çalışma tasarımının özeti

Tedavi görmemiş, sirozsuz
A Kol: EXVIERA ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV B Kol: 
Plasebo

safir ben 631 GT1

A Kolu: EXVIERA ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV B Kolu: 
EXVIERA ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

İNCİ III 419 GT1b

A Kolu: EXVIERA ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV B Kolu: 
EXVIERA ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

İNCİ IV 305 GT1a

granat
(açık etiketli)

dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (8 hafta)166 GT1b

Peginteferon+ribavirin deneyimli, sirozsuz
A Kol: EXVIERA ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV B Kol: 
Plasebo

SAFİR II 394 GT1

A Kolu: EXVIERA ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV B Kolu: 
EXVIERA ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

İNCİ II
(açık etiketli)

179 GT1b

Tedavi görmemiş ve peginterferon+ribavirin deneyimli, kompanse sirozlu
Kol A: EXVIERA ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (12 hafta)

B Kolu: EXVIERA ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (24 hafta)

TURKUAZ II
(açık etiketli)

380 GT1
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dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (12 
hafta)

TURKUAZ III
(açık etiketli)

60 GT1b

Sekiz çalışmanın tümünde, EXVIERA dozu günde iki kez 250 mg ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
dozu günde bir kez 25 mg/150 mg/100 mg olmuştur. Ribavirin alan denekler için, ribavirin dozu, 75 
kg'ın altındaki denekler için günde 1000 mg veya 75 kg'a eşit veya daha büyük olan denekler için 
günde 1200 mg idi.

Sürekli virolojik yanıt (SVR), Faz 3 çalışmalarında HCV kür oranını belirlemek için birincil son noktaydı ve 
tedavinin bitiminden 12 hafta sonra ölçülemeyen veya saptanamayan HCV RNA (SVR12) olarak 
tanımlandı. Tedavi süresi her denemede sabitlendi ve deneklerin HCV RNA seviyeleri tarafından 
yönlendirilmedi (yanıt yönlendirmeli algoritma yok). Plazma HCV RNA değerleri, High Pure System 
(COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0 kullanan GARNET hariç) ile kullanım için COBAS TaqMan 
HCV testi (versiyon 2.0) kullanılarak klinik deneyler sırasında ölçülmüştür. High Pure sistem tahlili, mL 
başına 25 IU'luk bir alt miktar tayini (LLOQ) sınırına sahipti ve AmpliPrep tahlili, mL başına 15 IU'luk bir 
LLOQ'ya sahipti.

Tedavi görmemiş yetişkinlerde klinik deneyler

SAPPHIRE-I – genotip 1, tedavi görmemiş, sirozsuz

Tasarım:
Tedavi:

randomize, küresel çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü
12 hafta boyunca kilo bazlı ribavirin ile dasabuvir ve ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir

Tedavi edilen deneklerin (N=631) medyan yaşı 52 idi (aralık: 18 ila 70); %54.5'i erkekti; %5.4'ü Siyahtı; %15.2'sinde 
depresyon veya bipolar bozukluk öyküsü vardı; %79.1'i, en az 800.000 IU/mL'lik başlangıç   HCV RNA seviyelerine 
sahipti; %15,4'ünde portal fibrozis (F2) ve %8,7'sinde köprü fibrozu (F3) vardı; %67.7'sinde HCV genotip 1a 
enfeksiyonu vardı; %32.3'ünde HCV genotip 1b enfeksiyonu vardı.

Tablo 7. SAPPHIRE-I'de genotip 1 ile enfekte, tedavi görmemiş denekler için SVR12

dasabuvir ve
RBV ile ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

12 hafta boyunca
Tedavi sonucu

yok
456/473
308/322
148/151

%
96.4
95.7
98.0

%95 GA
94.7, 98.1
93.4, 97.9

95.8, 100.0

Genel SVR12
HCV genotip 1a
HCV genotip 1b

SVR12'si olmayan denekler için sonuç
Tedavide VFa

nüks
Başkab

a. Tedavi sırasında HCV RNA < 25 IU/mL'den sonra doğrulanmış HCV ≥ 25 IU/mL, doğrulanmış 1 log10Nadiren 
HCV RNA'sında IU/mL artış veya en az 6 haftalık tedavi ile HCV RNA'sı kalıcı olarak ≥ 25 IU/mL.

b. Diğeri, virolojik başarısızlık nedeniyle olmayan erken ilaç kesilmesini ve SVR12 penceresindeki eksik HCV RNA 
değerlerini içerir.

1/473
7/463
9/473

0,2
1.5
1.9

HCV genotip 1b enfeksiyonlu hiçbir denek tedavi sırasında virolojik başarısızlık yaşamadı ve 
HCV genotip 1b enfeksiyonlu bir denek nüks yaşadı.

PEARL-III – genotip 1b, tedavi görmemiş, sirozsuz

Tasarım:
Tedavi:

randomize, küresel çok merkezli, çift kör, rejim kontrollü
12 hafta boyunca ribavirinsiz veya kiloya dayalı ribavirinli dasabuvir ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir
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Tedavi edilen deneklerin (N=419) medyan yaşı 50 idi (aralık: 19 ila 70); %45.8'i erkekti; %4,8'i Siyahtı; 
%9.3'ünde depresyon veya bipolar bozukluk öyküsü vardı; %73.3'ü en az 800.000 IU/mL başlangıç   HCV 
RNA'sına sahipti; %20,3'ünde portal fibrozis (F2) ve %10,0'ında köprü fibrozu (F3) vardı.

Tablo 8. PEARL III'te genotip 1b ile enfekte, tedavi görmemiş denekler için SVR12

12 hafta boyunca EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Tedavi sonucu RBV ile
%

RBV'siz
% %95 GAyok

209/210

%95 GA yok
Genel SVR12 99.5 98.6, 100.0 209/209 100 98.2, 100.0

SVR12'si olmayan denekler için sonuç
Tedavide VF
nüks
Başka

1/210
0/210
0/210

0,5
0
0

0/209
0/209
0/209

0
0
0

İNCİ-IV-genotip 1a, tedavi görmemiş, sirozsuz

Tasarım:
Tedavi:

randomize, küresel çok merkezli, çift kör, rejim kontrollü
12 hafta boyunca ribavirinsiz veya kiloya dayalı ribavirinli dasabuvir ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir

Tedavi edilen deneklerin (N=305) medyan yaşı 54 idi (aralık: 19 ila 70); %65.2'si erkekti; %11.8'i Siyahtı; 
%20,7'sinde depresyon veya bipolar bozukluk öyküsü vardı; %86,6'sı en az 800.000 IU/mL'lik başlangıç   
HCV RNA seviyelerine sahipti; %18,4'ünde portal fibrozis (F2) ve %17,7'sinde köprü fibrozu (F3) vardı.

Tablo 9. PEARL IV'te genotip 1a ile enfekte, daha önce tedavi görmemiş denekler için SVR12

12 hafta boyunca EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
RBV ile RBV'siz

% %95 GA
Tedavi sonucu

yok % %95 GA yok

Genel SVR12
SVR12'si olmayan denekler için sonuç
Tedavide VF
nüks
Başka

97/100 97,0 93,7, 100,0 185/205 90.2 86.2, 94.3

1/100
1/98
1/100

1.0
1.0
1.0

6/205
10/194
4/205

2.9
5.2
2.0

GARNET – Genotip 1b, Tedavi-Naif, sirozsuz.

Tasarım:
Tedavi:

açık etiketli, tek kollu, küresel çok merkezli
8 hafta boyunca EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Tedavi edilen deneklerin (N=166) medyan yaşı 53 (aralık: 22 ila 82); %56,6'sı kadındı; %3.0 Asyalı; %0,6'sı 
Siyahtı; %7.2'si, mL başına en az 6.000.000 IU'luk başlangıç   HCV RNA seviyelerine sahipti; %9'unda ileri 
fibrozis (F3) ve %98,2'sinde HCV genotip 1b enfeksiyonu vardı (her bir denekte genotip 1a, 1d ve 6 
enfeksiyonu vardı).

Tablo 10. Sirozu olmayan, Genotip 1b ile enfekte, daha önce tedavi görmemiş gönüllüler için SVR12
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8 hafta boyunca EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
n/N (%)

SVR12 160/163 (98.2)

%95 GAa 96.1, 100.0

F0-F1 138/139 (99.3)b

F2 9/9 (100)

F3 13/15 (86,7)c

a. Binom dağılımına normal yaklaşım kullanılarak hesaplanır
b. 1 hasta uyumsuzluk nedeniyle durduruldu
c. 2/15 hastada nüks (en az 51 günlük tedavi ile son gözlemde HCV RNA < 15 IU/mL olan denekler arasında 
SVR12 penceresi öncesinde veya sırasında tedavi sonrası doğrulanmış HCV RNA ≥ 15 IU/mL).

Peginterferon+ribavirin deneyimli yetişkinlerde klinik deneyler

SAPPHIRE-II – genotip 1, pegIFN+RBV deneyimli, sirozsuz

Tasarım:
Tedavi:

randomize, küresel çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü
12 hafta boyunca kilo bazlı ribavirin ile dasabuvir ve ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir

Tedavi edilen deneklerin (N=394) medyan yaşı 54 idi (aralık: 19 ila 71); %49.0 önceden pegIFN/RBV boş yanıt 
verenlerdi; %21.8/%'si önceden pegIFN/RBV kısmi yanıt verenlerdi; ve %29.2'si önceden pegIFN/RBV 
relapslarıydı; %57,6'sı erkekti; %8,1'i Siyahtı; %20,6'sının depresyon veya bipolar bozukluk öyküsü vardı; %87.1, 
mL başına en az 800.000 IU'luk başlangıç   HCV RNA seviyelerine sahipti; %17.8'inde portal fibrozis (F2) ve 
%14.5'inde köprü fibrozu (F3) vardı; %58,4'ünde HCV genotip 1a enfeksiyonu vardı; %41.4'ünde HCV genotip 1b 
enfeksiyonu vardı.

Tablo 11. SAPPHIRE-II'de genotip 1-enfekte peginterferon+ribavirin deneyimli denekler 
için SVR12

dasabuvir ve
RBV ile ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

12 hafta
Tedavi sonucu
Genel SVR12
HCV genotip 1a

Önceki pegIFN/RBV boş yanıt veren 
Önceki pegIFN/RBV kısmi yanıt veren 
Önceki pegIFN/RBV tekrarlayan

HCV genotip 1b
Önceki pegIFN/RBV boş yanıt veren 
Önceki pegIFN/RBV kısmi yanıt veren 
Önceki pegIFN/RBV tekrarlayan

SVR12'si olmayan denekler için sonuç
Tedavide VF
nüks
Başka

yok
286/297
166/173

83/87
36/36
47/50

119/123
56/59
28/28
35/36

%
96.3
96.0
95.4
100
94.0
96.7
94.9
100
97.2

%95 GA
94.1, 98.4
93.0, 98.9
91.0, 99.8

100.0, 100.0
87.4, 100.0
93.6, 99.9

89.3, 100.0
100.0, 100.0
91.9, 100.0

0/297
7/293
4/297

0
2.4
1.3

HCV genotip 1b enfeksiyonlu hiçbir denek tedavi sırasında virolojik başarısızlık yaşamadı ve HCV 
genotip 1b enfeksiyonlu 2 denek nüks yaşadı.

PEARL-II – genotip 1b, pegIFN+RBV deneyimli, sirozsuz

Tasarım:
Tedavi:

randomize, küresel çok merkezli, açık etiketli, rejim kontrollü
12 hafta boyunca ribavirinsiz veya kiloya dayalı ribavirinli dasabuvir ve ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir
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Tedavi edilen deneklerin (N=179) medyan yaşı 57 idi (aralık: 26 ila 70); %35.2'si önceden pegIFN/RBV'ye yanıtsız 
yanıt verenlerdi; %28.5'i önceden pegIFN/RBV kısmi yanıt verenlerdi; ve %36.3'ü önceki pegIFN/RBV relapslarıydı; 
%54.2'si erkekti; %3.9'u Siyahtı; ; %12.8'inde depresyon veya bipolar bozukluk öyküsü vardı; %87.7'si, en az 
800.000 IU/mL'lik başlangıç   HCV RNA seviyelerine sahipti; %17.9'unda portal fibrozis (F2) ve %14.0'sinde köprü 
fibrozu (F3) vardı.

Tablo 12. PEARL II'de genotip 1b ile enfekte peginterferon+ribavirin deneyimli denekler için 
SVR12

12 için dasabuvir ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
haftalar

Tedavi sonucu RBV ile RBV'siz
yok
86/88

%95 GA
97,7 94,6, 100,0

yok
91/91

%
100

%95 GA
95.9, 100.0Genel SVR12

Önceki pegIFN/RBV boş yanıt veren 
Önceki pegIFN/RBV kısmi
cevap veren
Önceki pegIFN/RBV relaps
SVR12'si olmayan denekler için sonuç

Tedavide VF
nüks

30/31
24/25

96,8 90,6, 100,0
96.0

32/32
26/26

100
100

89.3, 100.0
87.1, 100.088.3,   100.0

32/32 100 89.3, 100.0 33/33 100 89.6, 100.0

0/88
0/88

0
0

0/91
0/91

0
0

Başka 2/88 2.3 0/91 0

Kompanse sirozlu deneklerde klinik çalışma

TURQUOISE-II – tedavi görmemiş veya kompanse sirozlu pegIFN + RBV deneyimli

Tasarım:
Tedavi:

randomize, küresel çok merkezli, açık etiketli
12 veya 24 hafta boyunca kilo bazlı ribavirin ile EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir

Tedavi edilen deneklerin (N=380) medyan yaşı 58'di (aralık: 21 ila 71); %42.1'i daha önce tedavi görmemişti, 
%36.1'i önceden pegIFN/RBV'ye yanıtsızdı; %8.2'si önceden pegIFN/RBV kısmi yanıt verenlerdi,
%13.7'si önceden pegIFN/RBV relapslarıydı; %70.3'ü erkekti; %3.2'si Siyahtı; %14,7'sinde trombosit sayısı 90 x 
10'dan azdı9/L; %49.7'sinde albümin 40 g/L'den azdı; %86.1'i, en az 800.000 IU/mL'lik başlangıç   HCV RNA 
seviyelerine sahipti; %24.7'sinde depresyon veya bipolar bozukluk öyküsü vardı; %68,7'sinde HCV genotip 1a 
enfeksiyonu, %31.3'ünde HCV genotip 1b enfeksiyonu vardı.
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Tablo 13. Daha önce tedavi görmemiş veya daha önce pegIFN/RBV ile tedavi edilmiş 
kompanse sirozu olan genotip 1 ile enfekte kişiler için SVR12

Tedavi sonucu RBV ile EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
12 hafta

%
91.8 87.6, 96.1
88.6 83,3, 93,8
92.2
80.0

24 hafta
%

96,5 93,4, 99,6
95.0
94.6
92.9

yok
191/208
124/140

59/64
40/50

CIa yok
166/172
115/121

53/56
39/42

CIa

Genel SVR12
HCV genotip 1a

tedavi naif
Önceki pegIFN/RBV null
yanıt verenler
Önceki pegIFN/RBV kısmi 
yanıt verenler

91.2, 98.9

11/11 100 10/10 100

Önceki pegIFN/RBV Öncesi
tekrarlayanlar

14/15 93.3 13/13 100

HCV genotip 1b
tedavi naif
Önceki pegIFN/RBV null
yanıt verenler
Önceki pegIFN/RBV kısmi 
yanıt verenler
Önceki pegIFN/RBV Öncesi
tekrarlayanlar

Konular için sonuç
SVR12 olmadan

Tedavide VF
nüks
Başka

67/68
22/22
25/25

98.5 95,7, 100
100
100

51/51
18/18
20/20

100
100
100

93.0, 100

6/7 85,7 3/3 100

14/14 100 10/10 100

1/208
12/203
4/208

0,5
5.9
1.9

3/172
1/164
2/172

1.7
0,6
1.21

a. Birincil etkinlik son noktaları için %97.5 güven aralığı kullanılır (genel SVR12 oranı); Ek etkinlik son 
noktaları için %95 güven aralıkları kullanılır (HCV genotip 1a ve 1b ile enfekte kişilerde SVR12 
oranları).

GT1a sirotik deneklerinde başlangıç   laboratuvar değerlerine göre nüks oranları Tablo 14'te sunulmuştur.

Tablo 14. TURQUOISE-II: genotip 1a enfeksiyonu ve kompanse sirozu olan hastalarda 12 ve 24 
haftalık tedaviden sonra temel laboratuvar değerlerine göre nüks oranları

dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

RBV ile
12 haftalık kol

dasabuvir ve
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

RBV ile
24 haftalık kol

Tedavi Sonunda Cevap 
Verenlerin Sayısı

135 113

AFP* < 20 ng/mL, trombositler ≥ 90 x 109/L ve tedaviden önce albümin ≥ 35 g/L
Evet (yukarıda listelenen üç 

parametrenin tümü için)

1/87 (%1) 0/68 (%0)

Hayır (yukarıda listelenen herhangi 

bir parametre için)

10/48 (%21) 1/45 (%2)

* AFP= serum alfa fetoproteini

Her üç uygun başlangıç   laboratuvar değerine sahip deneklerde (AFP < 20 ng/mL, trombositler ≥ 90 x 
109/L ve albümin ≥ 35 g/L), 12 veya 24 hafta tedavi edilen hastalarda nüks oranları benzerdi.

TURQUOISE-III: tedavi görmemiş veya kompanse sirozlu pegIFN + RBV deneyimli

Tasarım:
Tedavi:

küresel çok merkezli, açık etiketli
12 hafta boyunca ribavirinsiz EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
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60 hasta randomize edildi ve tedavi edildi ve 60/60 (%100) KVY12'ye ulaştı. Ana özellikler aşağıda 
gösterilmiştir.

Tablo 15. TURQUOISE-III'deki ana demografi

özellikleri N = 60
Yaş, medyan (aralık) yıl 60,5 (26-78)
Erkek cinsiyet, n (%) 37 (61)

Önceki HCV Tedavisi:
saf, n (%) 27 (45)
Peg-IFN + RBV, n (%) 33 (55)

Bazal albümin, medyan g/L 40.0
< 35, n (%) 10 (17)
≥ 35, n (%) 50 (83)

Temel trombosit sayısı, medyan (- 109/L) 132.0
< 90, n (%) 13 (22)
-90, n (%) 47 (78)

Klinik araştırmaların havuzlanmış analizleri

Yanıtın dayanıklılığı
Genel olarak, Faz 2 ve 3 klinik denemelerindeki 660 denek, hem SVR12 hem de SVR24 zaman noktaları için 
HCV RNA sonuçlarına sahipti. Bu denekler arasında, SVR12'nin SVR24 üzerindeki pozitif prediktif değeri %99.8 
idi.

Havuzlanmış etkinlik analizi
Faz 3 klinik çalışmalarda, 1075 denek (181 kompanse sirozlu dahil) önerilen rejimi almıştır 
(bkz. bölüm 4.2). Tablo 16, bu denekler için SVR oranlarını göstermektedir.

Önerilen rejimi alan deneklerin %97'si genel olarak SVR'ye ulaşırken (bunlar arasında 
kompanse sirozu olan 181 denek %97 SVR elde etti), %0.5'i virolojik atılım yaşadı ve 
%1.2'si tedavi sonrası nüks yaşadı.
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Tablo 16. Hasta popülasyonuna göre önerilen tedavi rejimleri için SVR12 oranları

HCV Genotip 1b
dasabuvir ve

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

HCV Genotip 1a
dasabuvir ve

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
RBV ile

Olmadan
siroz

İle birlikte

telafi edilmiş
siroz

Olmadan
siroz

İle birlikte

telafi edilmiş
siroz

tedavi süresi
tedavi görmemiş

12 hafta 12 hafta 12 hafta 24 hafta
%100 (210/210) %100 (27/27) %96 (403/420) %95 (53/56)

pegIFN + RBV-
Tecrübeli

%100 (91/91) %100 (33/33) %96 (166/173) %95 (62/65)

Önceki nüks %100 (33/33) %100 (3/3) %94 (47/50) %100 (13/13)
Önceki kısmi
tepki

%100 (26/26) %100 (5/5) %100 (36/36) %100 (10/10)

Önceki boş yanıt %100 (32/32) %100 (7/7) %95 (83/87) %93 (39/42)
Diğer pegIFN/RBV
başarısızlıklar

0 %100 (18/18)+ 0 0

TOPLAM %100 (301/301) %100 (60/60) %96 (569/593) %95 (115/121)
+ Diğer pegIFN/RBV hatası türleri, daha az iyi belgelenmiş yanıtsızlık, nüks/atılım veya diğer pegIFN 
hatalarını içerir.

Ribavirin doz ayarlamasının SVR olasılığı üzerindeki etkisi
Faz 3 klinik çalışmalarda, deneklerin %91.5'i tedavi sırasında ribavirin doz ayarlaması gerektirmemiştir. 
Tedavi sırasında ribavirin doz ayarlaması yapılan deneklerin %8.5'inde, SVR oranı (%98.5), tedavi boyunca 
başlangıç   ribavirin dozunu sürdüren deneklerle karşılaştırılabilir olmuştur.

TURQUOISE-I: daha önce tedavi görmemiş veya pegIFN + RBV deneyimli, HCV GT1 veya GT4/HIV-1 
koenfeksiyonlu, sirozsuz veya kompanse sirozlu

Tasarım:
Tedavi:

randomize, küresel çok merkezli, açık etiketli
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir ile birlikte veya onsuz 12 veya 24 hafta boyunca kiloya dayalı 

ribavirin ile birlikte veya bunlar olmadan birlikte uygulanır

HCV/HIV-1 koenfekte hastalarda dozlama önerileri için bölüm 4.2'ye bakın. Denekler, 
ritonavir ile güçlendirilmiş atazanavir veya raltegravir, dolutegravir (yalnızca Bölüm 2) veya 
darunavir (yalnızca Bölüm 1b ve Bölüm 2 GT4)- içeren, tenofovir artı emtrisitabin veya 
lamivudin. Çalışmanın 1. Kısmı, Kısım 1a (63 denek) ve Kısım 1b (22 denek) olmak üzere 2 
kısımdan oluşan bir Faz 2 pilot kohortudur. Bölüm 2, 233 denekten oluşan bir Faz 3 
kohortuydu.

Bölüm 1a'da, tüm deneklere 12 veya 24 hafta boyunca EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile ribavirin 
verilmiştir. Tedavi edilen deneklerin (N = 63) medyan yaşı 51'di (aralık: 31 ila 69); %24'ü Siyahtı; %19'unda 
kompanse siroz vardı; %67'si tedavi görmemişti; %33'ü pegIFN/RBV ile önceki tedavide başarısız olmuştu; 
%89'unda HCV genotip 1a enfeksiyonu vardı.

Bölüm 1b'de tüm denekler 12 hafta boyunca EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile ribavirin 
almıştır. Tedavi edilen deneklerin (N = 22) medyan yaşı 54 (aralık: 34 ila 68); %41'i Siyahtı; %14'ünde 
kompanse siroz vardı; %86'sı HCV tedavisi görmemişti; %14'ü pegIFN/RBV ile önceki tedavide başarısız 
olmuştu; %68'inde HCV genotip 1a enfeksiyonu vardı.

Bölüm 2'de, HCV GT1'li denekler 12 veya 24 hafta boyunca ribavirinli veya ribavirinsiz EXVIERA ve 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir almıştır. HCV GT4'e sahip denekler alındı
12 veya 24 Hafta boyunca ribavirin ile ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Tedavi edilen deneklerin (N = 233) 
ortanca yaşı 49'du (aralık: 26 ila 69); %10'u Siyahtı; %12'sinde kompanse siroz vardı; %66 idi
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tedavi görmemiş; %32'si pegIFN/RBV ile önceki tedavide başarısız olmuştu; %2'si sofosbuvir ile önceki tedavide başarısız 
olmuştur.

Tablo 17, TURQUOISE-I çalışmasının 2. Kısmında önerilen rejimi alan HCV GT1/HIV-1 koenfeksiyonu 
olan hastalarda gerçekleştirilen SVR12'nin birincil etkinlik analizini göstermektedir.

Tablo 17. Bölüm 2 için Birincil SVR12 Değerlendirmesi, TURQUOISE-I'de HCV GT1/HIV-1 koenfeksiyonu olan 
denekler

EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile veya
için ribavirinsiz

12 veya 24 Hafta
N = 200auç nokta

SVR12, n/N (%) [%95 GA]

SVR12'ye ulaşmayan denekler için sonuç

Tedavi sırasında virolojik 

başarısızlık Tedavi sonrası nüks

194/200 (97.0) [93.6, 98.6]

1
1
4Başkab

a. Önerilen rejimi almayan Arm G denekler hariç, Bölüm 2'deki tüm HCV GT1 deneklerini 
içerir.
b. Olumsuz olay nedeniyle tedaviyi bırakan, takibi kaybeden veya hastayı geri çeken hastaları ve reenfeksiyonu 
olan hastaları içerir.

Çalışmanın diğer bölümlerinde gerçekleştirilen etkinlik analizleri, benzer şekilde yüksek SVR12 oranları gösterdi. 
Bölüm 1a'da, SVR12 12 haftalık koldaki 29/31 (%93,5) denek (%95 GA: %79,3 - %98,2) ve 24 haftalık koldaki 29/32 
(%90,6) denek tarafından elde edilmiştir ( %95 GA: %75.8 – %96.8). 12 haftalık kolda 1 nüks ve 24 haftalık kolda 
tedavi sırasında 1 virolojik başarısızlık vardı. Bölüm 1b'de, SVR12 22/22 (%100) denek tarafından elde edilmiştir 
(%95 GA: %85,1, %100). Bölüm 2'de SVR12, hiçbir virolojik başarısızlık olmaksızın HCV GT4/HIV-1 koenfeksiyonu 
(%95 GA: %82.3, %99.4) olan 27/28 (%96.4) denek tarafından elde edilmiştir.

HCV/HIV-1 ko-enfekte deneklerdeki SVR12 oranları, bu nedenle, HCV mono-enfekte deneklerin faz 3 
denemelerindeki SVR12 oranları ile tutarlıydı.
CORAL-I: tedavi görmemiş veya pegIFN + RBV deneyimli, GT 1 veya GT4 enfekte, karaciğer naklinden en 
az 3 ay sonra veya böbrek naklinden 12 ay sonra

Tasarım:
Tedavi:
GT1 ve GT4 enfeksiyonu için ribavirin (araştırmacı tarafından seçilen doz)

randomize, küresel çok merkezli, açık etiketli
12 veya 24 hafta süreyle EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Karaciğer transplantasyonu olan, sirozu olmayan ve GT1 enfeksiyonu olan hastalarda, hastalara 
12-24 hafta boyunca RBV ile ve olmadan EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir dozları 
verilmiştir. Sirozlu karaciğer nakli hastalarına EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir RBV ile 
dozlanmıştır (GT1a 24 hafta [n=4], GT1b 12 hafta [n=2]). Böbrek nakli olan ve sirozu olmayan 
deneklere 12 hafta süreyle doz verildi (GT1a için RBV ile [n=9], GT1b için RBV olmadan [n=3]). 
Karaciğer nakli ve GT4 enfeksiyonu olan deneklere ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte 
RBV (12 hafta sirotik olmayan [n=2] ve 24 hafta sirotik [n=1] verildi. Ribavirin dozu araştırmacının 
takdirine göre bireyselleştirildi. çoğu denek başlangıç   dozu olarak 600 ila 800 mg almakla 
birlikte,

84'ü GT1a, 41'i GT1b, 1'i GT1 diğer, 3'ü GT4 enfeksiyonlu olmak üzere toplam 129 denek tedavi edildi. 
Genel olarak, %61'inde fibroz evresi F0-F1, %26 F2, %9 F3 ve %4 F4 vardı. %61'i nakilden önce HCV 
tedavisi deneyimine sahipti. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar için, deneklerin çoğu takrolimus 
(%81) ve geri kalanı siklosporin alıyordu.
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Karaciğer nakli sonrası tüm GT1 denekleri arasında 111/114 (%97.4) SVR12 elde etti; 2 
tekrarlayan tedavi sonrası ve tedavide 1 atılım. Böbrek nakli sonrası GT1 denekleri arasında, 
9/12 (%75) SVR12 elde etti; bununla birlikte, hiçbir virolojik başarısızlık olmadı. Karaciğer nakli 
sonrası GT 4 enfeksiyonlu 3 (%100) deneğin tamamı SVR12 elde etti

Kronik opioid ikame tedavisi alan hastalarda Klinik Deneme

Faz 2, çok merkezli, açık etiketli, tek kollu bir çalışmada, daha önce tedavi görmemiş veya pegIFN/RBV 
tedavisi deneyimlenmiş, genotip 1 enfeksiyonlu sirotik olmayan, stabil dozlarda metadon (N=19) veya 
buprenorfin ile veya naloksonsuz (N=19), ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve ribavirin ile 
kombinasyon halinde 12 haftalık dasabuvir almıştır. Tedavi edilen deneklerin medyan yaşı 51'di 
(aralık: 26 ila 64); %65,8'i erkek ve %5,3'ü Siyahi idi. Çoğunluğun (%86.8) başlangıç   HCV RNA 
seviyeleri en az 800.000 IU/mL idi ve çoğunlukta (%84.2) genotip 1a enfeksiyonu vardı; %15,8'inde 
portal fibrozis (F2) ve %5,3'ünde köprü fibrozu (F3) vardı; ve %94.7'si daha önce HCV tedavisi 
görmemişti.

Genel olarak, 38 denekten 37'si (%97,4) KVY12'ye ulaştı. Hiçbir denekte tedavi sırasında virolojik başarısızlık veya relaps 
görülmedi.

RUBY-I; Şiddetli böbrek yetmezliği veya son dönem böbrek hastalığı (SDBY) olan sirozlu veya sirozsuz 
deneyimli tedavi görmemiş veya pegIFN + RBV

Tasarım:
Tedavi:

çok merkezli, açık etiketli
12 veya 24 hafta boyunca RBV ile birlikte veya onsuz EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir

Şiddetli böbrek yetmezliği veya ESRD, eGFR <30-15 mL/dk/1.73 m olarak tanımlanan CKD Evre 4'ü içerir2veya 
<15 mL/dak/1.73 m olarak tanımlanan CKD Aşama 52veya hemodiyaliz gerektirir. Tedavi edilen deneklerin 
(N=68) medyan yaşı 58 yıldı (aralık: 32-77 yıl); %83.8'i erkekti; %58,8'i Siyahtı; Deneklerin %73.5'i HCV GT1a ile 
enfekte olmuştur; %75.0'i Evre 5 KBH'ye sahipti ve %69,1'i hemodiyalizdeydi.

68 denekten altmış dördü (%94.1) SVR12 elde etti. Bir denek Tedavi Sonrası 4. Haftada nüks 
yaşadı, 2 denek çalışma ilacını erken bıraktı ve 1 denekte eksik SVR12 verileri vardı.

RUBY-I için güvenlik bilgilerinin tartışılması için ayrıca Bölüm 4.8'e bakın.

Dasabuvir ile birlikte veya dasabuvir olmadan ve RBV olmadan 12 haftalık ombitasvir/paritaprevir/ritonavirin 
değerlendirildiği, sirotik olmayan, tedavi görmemiş GT1a ve GT4 evre 4 veya 5 KBH'li (Ruby II) başka bir açık 
etiketli faz 3b çalışmasında, SVR12 oranı %94,4 (17/18) idi ve hiçbir denekte tedavi sırasında virolojik başarısızlık 
veya nüks yaşamadı.

Pediatrik popülasyon

Avrupa İlaç Ajansı, kronik hepatit C tedavisinde pediyatrik popülasyonların bir veya daha fazla alt 
grubunda EXVIERA ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile yapılan çalışmaların sonuçlarını sunma 
yükümlülüğünü ertelemiştir (pediyatrik kullanım hakkında bilgi için bkz. bölüm 4.2).

5.2 Farmakokinetik özellikler

EXVIERA ile ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kombinasyonunun farmakokinetik özellikleri, sağlıklı yetişkin 
gönüllülerde ve kronik hepatit C'li gönüllülerde değerlendirilmiştir. Tablo 18, ortalama C'yi göstermektedir.
maksimumSağlıklı gönüllülerde gıda ile çoklu dozların ardından günde bir kez 25 mg/150 mg/100 mg 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile günde iki kez 250 mg dasabuvirin EAA'sı.
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Tablo 18. Geometrik ortalama CmaksimumSağlıklı gönüllülerde günde iki kez 250 mg dasabuvir ve 
günde bir kez ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 mg/150 mg/100 mg'ın çoklu dozlarının EAA'sı

Cmaksimum(ng/ml) (%CV) EAA (ng*sa/ml) (%CV)
Dasabuvir 1030 (31) 6840 (32)

absorpsiyon

Dasabuvir, ortalama T ile oral uygulamadan sonra emilmiştir.maksimumyaklaşık 4 ila 5 saat. Dasabuvir 
maruziyetleri dozla orantılı bir şekilde artmıştır ve birikim minimumdur. Ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir ile birlikte uygulandığında EXVIERA için farmakokinetik kararlı duruma, dozlamadan yaklaşık 
12 gün sonra ulaşılır.

Gıdanın Etkileri

Dasabuvir yemekle birlikte uygulanmalıdır. Dasabuvir ile tüm klinik araştırmalar, gıda ile 
uygulamayı takiben gerçekleştirilmiştir.

Yiyecekler, dasabuvir maruziyetini (EAA) açlık durumuna göre %30'a kadar artırdı. Maruziyetteki artış, 
yemek tipine (örneğin, yüksek yağlıya karşı orta yağlı) veya kalori içeriğine (yaklaşık 600 kcal'e karşı yaklaşık 
1000 kcal) bakılmaksızın benzerdi. Emilimi en üst düzeye çıkarmak için dasabuvir, yağ veya kalori içeriğine 
bakılmaksızın yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.

Dağıtım

Dasabuvir, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Plazma protein bağlanması, böbrek veya 
karaciğer yetmezliği olan hastalarda anlamlı şekilde değişmez. İnsanlarda kan plazma konsantrasyonu 
oranları 0,5 ile 0,7 arasında değişmiştir ki bu dasabuvirin tercihen tam kanın plazma bölmesinde dağıldığını 
gösterir. Dasabuvir %99,5'ten fazlaydı ve dasabuvirin M1 majör metaboliti, 0,05 ila 5 g/mL konsantrasyon 
aralığında insan plazma proteinlerine %94.5 bağlandı. Kararlı durumda, M1'in dasabuvire maruz kalma 
oranı yaklaşık 0,6'dır. Protein bağlanmasını göz önünde bulundurarak ve laboratuvar ortamındaM1'in HCV 
genotip 1'e karşı aktivitesi, etkinliğe katkısının dasabuvir'inkine benzer olması beklenir. Ek olarak M1, 
hepatik alım taşıyıcıları OATP ailesi ve OCT1'in bir substratıdır ve dolayısıyla hepatosit konsantrasyonu ve 
dolayısıyla etkinliğe katkısı dasabuvirden daha büyük olabilir.

biyotransformasyon

Dasabuvir ağırlıklı olarak CYP2C8 ve daha az ölçüde CYP3A tarafından metabolize edilir. 400 
mg'ın ardından14İnsanlarda C-dasabuvir dozu, değişmemiş dasabuvir plazmada ilaca bağlı 
radyoaktivitenin ana bileşenidir (yaklaşık %60). Plazmada yedi metabolit tanımlandı. En bol 
plazma metaboliti, tek dozu takiben dolaşımdaki ilaca bağlı radyoaktivitenin (EAA) %21'ini temsil 
eden M1'dir; ağırlıklı olarak CYP2C8 tarafından oksidatif metabolizma yoluyla oluşturulur.

Eliminasyon

EXVIERA'nın ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile dozlanmasını takiben, dasabuvirin ortalama plazma 
yarı ömrü yaklaşık 6 saat olmuştur. 400 mg'ın ardından14C-dasabuvir dozu, radyoaktivitenin yaklaşık 
%94'ü idrarda sınırlı radyoaktivite (yaklaşık %2) ile dışkıda geri kazanılmıştır. Değişmemiş dasabuvir, 
dışkıdaki toplam dozun %26,2'sini ve M1'in %31.5'ini oluşturmuştur. M1 esas olarak UGT aracılı 
glukuronidasyonun ve küçük bir ölçüde oksidatif metabolizmanın katkısıyla doğrudan biliyer atılım 
yoluyla temizlenir.

Dasabuvir, organik anyon taşıyıcısını (OAT1) inhibe etmezcanlıdave organik katyon taşıyıcılarını (OCT2), 
organik anyon taşıyıcılarını (OAT3) veya çoklu ilaç ve toksini inhibe etmesi beklenmez
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klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda ekstrüzyon proteinleri (MATE1 ve MATE2K); bu nedenle, dasabuvir 
bu proteinler tarafından tıbbi ürün taşınmasını etkilemez.

Özel popülasyonlar

Yaşlı
Faz 3 klinik çalışmalardan elde edilen verilerin popülasyon farmakokinetik analizine göre, 54 yaşından 
itibaren 10 yıllık bir artış veya azalma (Faz 3 çalışmalarında medyan yaş) dasabuvir maruziyetlerinde 
%10'dan az değişiklikle sonuçlanacaktır. >75 yaş hastalarda farmakokinetik bilgi yoktur.

Cinsiyet veya vücut ağırlığı

Faz 3 klinik çalışmalardan elde edilen verilerin popülasyon farmakokinetik analizine göre, kadın denekler erkek 
deneklerden yaklaşık %14 ila %30 daha yüksek dasabuvir maruziyetine sahip olacaktır. Vücut ağırlığında 76 kg'dan 10 
kg'lık bir değişiklik (Faz 3 çalışmalarında medyan ağırlık), dasabuvir maruziyetlerinde < %10 değişiklikle sonuçlanacaktır.

Irk veya etnik köken
Faz 3 klinik çalışmalardan elde edilen verilerin popülasyon farmakokinetik analizine göre, Asyalı denekler Asyalı 
olmayan deneklere göre %29 ila %39 daha yüksek dasabuvir maruziyetine sahipti.

Böbrek yetmezliği
Ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg ve ritonavir 100 mg ile 400 mg dasabuvir kombinasyonunun 
farmakokinetiği, hafif (CrCl: 60 ila 89 ml/dak), orta (CrCl: 30 ila 59 ml/dak) olan hastalarda 
değerlendirilmiştir. ve normal böbrek fonksiyonu olan deneklere göre şiddetli (CrCl: 15 ila 29 ml/dak) 
böbrek yetmezliği.

Hafif, orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dasabuvir ortalama EAA değerleri sırasıyla 
%21, %37 ve %50 daha yüksekti. Dasabuvir M1 EAA değerleri sırasıyla %6 daha düşük, %10 daha 
düşük ve %13 daha düşüktü.

Hafif, orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dasabuvir maruziyetlerindeki değişikliklerin klinik olarak 
anlamlı olduğu kabul edilmemektedir. Son dönem böbrek hastalığı olan hastalardaki sınırlı veriler, bu hasta 
grubunda da maruziyette klinik olarak anlamlı bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Hafif, orta veya şiddetli 
böbrek yetmezliği veya diyalizde son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda dasabuvir doz ayarlaması gerekli 
değildir (bkz. bölüm 4.2).

Karaciğer yetmezliği
400 mg dasabuvir ile 25 mg ombitasvir, 200 mg paritaprevir ve 100 mg ritonavir kombinasyonunun 
farmakokinetiği, hafif (Child-Pugh A), orta (Child-Pugh B) ve şiddetli (Child-Pugh C) olan hastalarda 
değerlendirilmiştir. Normal karaciğer fonksiyonuna sahip deneklere göre karaciğer yetmezliği.

Hafif, orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda dasabuvir EAA değerleri sırasıyla %17 daha 
yüksek, %16 daha düşük ve %325 daha yüksekti. Dasabuvir M1 metabolitinin EAA değerleri sırasıyla 
değişmemiş, %57 daha düşük ve %77 daha yüksek olmuştur. Dasabuvirin plazma protein bağlanması ve 
M1 metaboliti, karaciğer yetmezliği olan hastalarda normal kontrol deneklerine kıyasla anlamlı olarak farklı 
değildi (bkz. bölüm 4.2, 4.4 ve 4.8).

Pediatrik popülasyon
Pediyatrik hastalarda EXVIERA ile ombitasvir/paritaprevir/ritonavirin farmakokinetiği 
araştırılmamıştır (bkz. bölüm 4.2).
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5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri

Dasabuvir bir pilde genotoksik değildi.laboratuvar ortamındaveyacanlıdabakteriyel mutajenite, insan 
periferik kan lenfositleri kullanılarak kromozom sapması vecanlıdasıçan mikronükleus tahlilleri.

Dasabuvir, 6 aylık bir transgenik fare çalışmasında test edilen en yüksek doza (2 g/kg/gün) kadar kanserojen 
değildi, bu da dasabuvir EAA maruziyetlerinin, önerilen 500 mg (250 mg) dozda insanlarda olduğundan yaklaşık 
19 kat daha yüksek olmasına neden oldu. mg günde iki kez).

Benzer şekilde, 2 yıllık bir sıçan çalışmasında test edilen en yüksek doza kadar (800 mg/kg/gün) dasabuvir kanserojen değildi, 
bu da dasabuvir maruziyetinin insanlarda 500 mg'dakinden yaklaşık 19 kat daha yüksek olmasına neden oldu.

Dasabuvir'in kemirgenlerde embriyo-fetal canlılık veya doğurganlık üzerinde hiçbir etkisi yoktu ve iki türde 
teratojenik değildi. Yavruların davranışı, üremesi veya gelişimi üzerinde hiçbir olumsuz etki 
bildirilmemiştir. Test edilen en yüksek dasabuvir dozu, önerilen maksimum klinik dozda insanlarda 
maruziyetin 16 ila 24 katına (sıçan) veya 6 katına (tavşan) eşit maruziyetler üretti.

Dasabuvir, emziren sıçanların sütünde gözlenen baskın bileşendi ve emziren yavrular üzerinde etkisi yoktu. Sıçan 
sütündeki eliminasyon yarı ömrü plazmadakinden biraz daha kısaydı, EAA plazmadakinin yaklaşık 2 katıydı. 
Dasabuvir bir BCRP substratı olduğundan, bu taşıyıcının diğer tıbbi ürünlerin birlikte uygulanmasıyla inhibe 
edilmesi veya indüklenmesi durumunda süte dağılım değişebilir. Dasabuvirden türetilen materyal, hamile 
sıçanlarda plasenta yoluyla minimal olarak transfer edildi.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Tablet çekirdeği

Mikrokristalin selüloz (E 460(i)) 
Laktoz monohidrat
kopovidon
kroskarmeloz sodyum
Kolloidal susuz silika (E 551) 
Magnezyum stearat (E 470b)

Film kaplama

Poli(vinil alkol) (E 1203) 
Titanyum dioksit (E 171) 
Makrogol (3350)
Talk (E 553b)
Demir oksit sarı (E 172) 
Demir oksit kırmızı (E 172) 
Demir oksit siyah (E 172)

6.2 Uyumsuzluklar

Uygulanamaz.

6.3 Raf ömrü

3 yıl
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6.4 Depolama için özel önlemler

Bu tıbbi ürün herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

6.5 Konteynerin doğası ve içeriği

PVC/PE/PCTFE alüminyum folyo blister ambalajlar.

56 tabletlik paket boyutu (her biri 14 tabletlik 4 iç karton içeren çoklu ambalaj kartonu).

6.6 İmha için özel önlemler

Kullanılmayan herhangi bir tıbbi ürün veya atık malzeme, yerel gerekliliklere uygun olarak 
atılmalıdır.

7. PAZARLAMA YETKİ SAHİBİ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Almanya

8. PAZARLAMA YETKİ NUMARASI/NUMARALARI

AB/1/14/983/001

9. İLK İZİN/YETKİ YENİLEME TARİHİ

İlk izin tarihi: 15 Ocak 2015 Son 
yenileme tarihi: 26 Eylül 2019

10. METİN REVİZYON TARİHİ

Bu tıbbi ürünle ilgili ayrıntılı bilgi Avrupa İlaç Ajansı'nın web sitesinde mevcuttur.http://
www.ema.europa.eu .
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EK II

A. TOPLU YAYINLAMADAN SORUMLU ÜRETİCİ(LER)

B. TEDARİK VE KULLANIM İLE İLGİLİ ŞARTLAR VEYA KISITLAMALAR

C. PAZARLAMA YETKİSİNİN DİĞER ŞARTLARI VE ŞARTLARI

D. TIBBİ ÜRÜNÜN GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMINA İLİŞKİN 
ŞARTLAR VEYA KISITLAMALAR

48



A. TOPLU YAYINLAMADAN SORUMLU ÜRETİCİ(LER)

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
ALMANYA

B. TEDARİK VE KULLANIM İLE İLGİLİ ŞARTLAR VEYA KISITLAMALAR

Kısıtlı tıbbi reçeteye tabi tıbbi ürün (bkz. Ek I: Kısa Ürün Bilgisi, bölüm 4.2).

C. PAZARLAMA YETKİSİNİN DİĞER ŞARTLARI VE GEREKLİLİKLERİ

-Periyodik güvenlik güncelleme raporları (PSUR'ler)

Bu tıbbi ürün için PGGR'lerin sunulmasına ilişkin gereksinimler, 2001/83/EC sayılı Direktifin 107c(7) 
Maddesi kapsamında sağlanan Birlik referans tarihleri   (EURD listesi) listesinde ve Avrupa ilaç web 
sitesinde yayınlanan müteakip güncellemelerde belirtilmektedir. portal.

D. TIBBİ ÜRÜNÜN GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR 
VEYA KISITLAMALAR

-Risk yönetim planı (RYP)

Ruhsat sahibi (MAH), ruhsatın Modül 1.8.2'sinde sunulan ve üzerinde mutabık kalınan RYP'de ve 
RYP'de mutabık kalınan müteakip güncellemelerde ayrıntıları verilen gerekli farmakovijilans 
faaliyetlerini ve müdahalelerini gerçekleştirecektir.

Güncellenmiş bir RMP sunulmalıdır:
-
-

Avrupa İlaç Ajansı'nın talebi üzerine;
Risk yönetim sistemi her değiştirildiğinde, özellikle fayda/risk profilinde önemli bir 
değişikliğe yol açabilecek yeni bilgilerin alınması veya önemli bir (farmakovijilans veya 
risk minimizasyonu) dönüm noktasına ulaşılmasının bir sonucu olarak.

-İzin sonrası önlemleri uygulama zorunluluğu

MAH, belirtilen süre içinde aşağıdaki önlemleri tamamlayacaktır:

Tanım Bitiş tarihi

Dasabuvir ile ilişkili hepatoselüler karsinomun nüksetmesini değerlendirmek için, MAH, 
üzerinde anlaşmaya varılan bir protokole dayalı olarak iyi tanımlanmış bir hasta grubundan elde 
edilen verileri kullanarak ileriye dönük bir güvenlik çalışması yürütecek ve sonuçlarını 
sunacaktır. Nihai çalışma raporu aşağıdakiler tarafından sunulacaktır:

2021 4. Çeyrek
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EK III

ETİKETLEME VE AMBALAJ KILAVUZU
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A. ETİKETLEME
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DIŞ AMBALAJ ÜZERİNDE GÖRÜLECEK ÖZELLİKLER

56 (4 paket 14'lük) film kaplı tablet içeren çoklu ambalajın dış kartonu - mavi kutu dahil

1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Exviera 250 mg film kaplı tabletler 
dasabuvir

2. AKTİF MADDE(LER)İN BEYANI

Her film kaplı tablet 250 mg dasabuvir (sodyum monohidrat olarak) içerir.

3. YARDIMCI MADDE LİSTESİ

Ayrıca laktoz içerir. Daha fazla bilgi için broşüre bakın.

4. FARMASÖTİK FORM VE İÇERİĞİ

Çoklu ambalaj: 56 (4'lü paket) film kaplı tablet

5. YÖNETİM YÖNTEMİ VE YÖNTEMLERİ

Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyun. Ağızdan 

kullanım

Almakbirsabah tableti. 
Almakbirtablet akşam.

6. TIBBİ ÜRÜNÜN ÇOCUKLARIN GÖRÜLMEYECEĞİ VE ERİŞİLMEYECEK YERLERDE 
MUHAFAZA EDİLMESİ GEREKEN ÖZEL UYARI

Çocukların görüş ve erişiminden uzak tutunuz.

7. GEREKLİ OLDUĞUNDA DİĞER ÖZEL UYARI(LAR)

8. SON KULLANMA TARİHİ

tecrübe

9. ÖZEL DEPOLAMA KOŞULLARI

10. UYGUN OLDUĞUNDA, KULLANILMAMIŞ TIBBİ ÜRÜNLERİN VEYA BU TÜR TIBBİ 
ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN ATIK MATERYALLERİN İMHA EDİLMESİ İÇİN ÖZEL 
ÖNLEMLER
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11. PAZARLAMA YETKİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Almanya

12. PAZARLAMA YETKİ NUMARASI/NUMARALARI

AB/1/14/983/001

13. PARTİ NUMARASI

Pay

14. TEDARİK İÇİN GENEL SINIFLANDIRMA

15. KULLANIM TALİMATLARI

16. BRAILLE BİLGİSİ

exviera

17. BENZERSİZ TANIMLAYICI – 2D BARKOD

Benzersiz tanımlayıcıyı taşıyan 2D barkod dahildir.

18. BENZERSİZ TANIMLAYICI - İNSANLAR TARAFINDAN OKUNABİLİR VERİLER

bilgisayar:

SN:
NN:
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DIŞ AMBALAJ ÜZERİNDE GÖRÜLECEK ÖZELLİKLER

14 film kaplı tabletten oluşan çoklu ambalajın iç kartonu – mavi kutu olmadan

1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Exviera 250 mg film kaplı tabletler 
dasabuvir

2. AKTİF MADDE(LER)İN BEYANI

Her film kaplı tablet 250 mg dasabuvir (sodyum monohidrat olarak) içerir.

3. YARDIMCI MADDE LİSTESİ

Ayrıca laktoz içerir.

4. FARMASÖTİK FORM VE İÇERİĞİ

14 film kaplı tablet
Çoklu ambalajın bileşeni, ayrı olarak satılamaz.

5. YÖNETİM YÖNTEMİ VE YÖNTEMLERİ

Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyun. Ağızdan 

kullanım

Almakbirsabah tableti. 
Almakbirtablet akşam.

6. TIBBİ ÜRÜNÜN ÇOCUKLARIN GÖRÜLMEYECEĞİ VE ERİŞİLMEYECEK YERLERDE 
MUHAFAZA EDİLMESİ GEREKEN ÖZEL UYARI

Çocukların görüş ve erişiminden uzak tutunuz.

7. GEREKLİ OLDUĞUNDA DİĞER ÖZEL UYARI(LAR)

8. SON KULLANMA TARİHİ

tecrübe

9. ÖZEL DEPOLAMA KOŞULLARI
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10. UYGUN OLDUĞUNDA, KULLANILMAMIŞ TIBBİ ÜRÜNLERİN VEYA BU TÜR TIBBİ 
ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN ATIK MATERYALLERİN İMHA EDİLMESİ İÇİN ÖZEL 
ÖNLEMLER

11. PAZARLAMA YETKİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Almanya

12. PAZARLAMA YETKİ NUMARASI/NUMARALARI

AB/1/14/983/001

13. PARTİ NUMARASI

Pay

14. TEDARİK İÇİN GENEL SINIFLANDIRMA

15. KULLANIM TALİMATLARI

16. BRAILLE BİLGİSİ

exviera

17. BENZERSİZ TANIMLAYICI – 2D BARKOD

18. BENZERSİZ TANIMLAYICI – İNSANLAR TARAFINDAN OKUNABİLİR VERİLER
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BLİSTLER VEYA ŞERİTLER ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MİNİMUM ÖZELLİKLER

BLISTER FOLYO

1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Exviera 250 mg tabletler 
dasabuvir

2. PAZARLAMA YETKİSİNİN ADI

AbbVie (logo olarak)

3. SON KULLANMA TARİHİ

tecrübe

4. PARTİ NUMARASI

Pay

5. DİĞER

56



B. PAKET BROŞÜRÜ
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Paket broşürü: Hasta için bilgiler

Exviera 250 mg film kaplı tabletler
dasabuvir

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu, yeni güvenlik bilgilerinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlayacaktır. 
Alabileceğiniz yan etkileri bildirerek yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl bildirileceğini öğrenmek için 4. 
bölümün sonuna bakın.

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
-
-
-

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 
sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?
1. Exviera nedir ve ne için kullanılır?
2. Exviera'yı kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Exviera nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Exviera nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Exviera nedir ve ne için kullanılır?

Exviera, dasabuvir etkin maddesini içerir. Exviera, kronik (uzun süreli) hepatit C (hepatit C virüsünün neden 
olduğu karaciğeri etkileyen bulaşıcı bir hastalık) olan yetişkinleri tedavi etmek için kullanılan bir antiviral ilaçtır.

Exviera, hepatit C virüsünün çoğalmasını ve yeni hücrelere bulaşmasını engelleyerek çalışır, 
böylece belirli bir süre boyunca virüsü kanınızdan temizler.

Exviera tabletleri kendi başlarına çalışmaz. Her zaman ombitasvir/paritaprevir/ritonavir içeren başka bir 
antiviral ilaçla birlikte alınırlar. Bazı hastalar ribavirin adı verilen bir antiviral ilaç da alabilir. Doktorunuz bu 
ilaçlardan hangilerini Exviera ile birlikte alacağınız konusunda sizinle konuşacaktır.

Exviera ile birlikte aldığınız diğer antiviral ilaçların paket broşürlerini de okumanız çok önemlidir. 
İlaçlarınız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

2. Exviera'yı kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Exviera'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

-
-
-

Dasabuvire veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da 
listelenmiştir). Hepatit C dışında orta ila şiddetli karaciğer problemleriniz varsa.
Aşağıdaki tabloda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız. Bunun nedeni, Exviera ve 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir bu ilaçlarla birlikte alındığında ciddi veya yaşamı tehdit eden etkilerin 
ortaya çıkabilmesidir. Bu ilaçlar Exviera ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir'in çalışma şeklini 
etkileyebilir ve Exviera ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir bu diğer ilaçların çalışma şeklini etkileyebilir.
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Exviera ile birlikte almamanız gereken ilaçlar
İlaç veya aktif madde İlacın amacı
karbamazepin, fenitoin, fenobarbital epilepsi için
efavirenz, etravirin, nevirapin HIV enfeksiyonu için
Apalutamid, enzalutamid prostat kanseri için
Çoğu doğum kontrol hapında ve doğum 
kontrolü için kullanılan vajinal halkalarda 
bulunanlar gibi etinilöstradiol içeren ilaçlar

doğum kontrolü için

gemfibrozil kandaki kolesterol ve diğer yağları düşürmek 
için

mitotan adrenal bezlerin bazı tümörleri için
rifampisin bakteriyel enfeksiyonlar için

Sarı Kantaron (hipericum perforatum) anksiyete ve hafif depresyon için 
bitkisel bir ilaç. Bu ilaç reçetesiz 
temin edilebilir

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse Exviera'yı kullanmayınız. Emin değilseniz, Exviera'yı almadan önce 
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler
Aşağıdaki durumlarda Exviera'yı almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz:

- hepatit C dışında karaciğer hastalığınız varsa;
- Doktorunuz sizi daha yakından izlemek isteyebileceğinden, hepatit B virüsü ile halihazırda veya önceden enfeksiyon 
geçirdiyseniz.
- şeker hastası olmak. Exviera'ya başladıktan sonra kan şekeri seviyelerinizin daha yakından izlenmesine ve/
veya diyabet ilaçlarınızın ayarlanmasına ihtiyacınız olabilir. Bazı diyabetik hastalarda, Exviera gibi ilaçlarla 
tedaviye başladıktan sonra kanda düşük şeker seviyeleri (hipoglisemi) görülmüştür.

Exviera ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kullanırken, aşağıdaki belirtilere sahipseniz doktorunuza söyleyiniz 
çünkü bunlar kötüleşen karaciğer sorunlarının bir işareti olabilir:
- Hasta hissetmek (mide bulantısı), hasta olmak (kusmak) veya iştahınızı kaybetmek.

- Cildinizin veya gözlerinizin sararmasına dikkat edin.

- İdrarınız normalden daha koyu.
- Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

- Mide bölgenizin şişmesine dikkat edin

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), Exviera'yı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla 

konuşun.

Depresyon veya psikiyatrik hastalık öykünüz varsa doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı alan bazı hastalarda, 
özellikle önceden depresyon veya psikiyatrik hastalık öyküsü olan hastalarda veya bu ilaçla birlikte ribavirin 
alan hastalarda, intihar düşünceleri ve davranışları dahil olmak üzere depresyon bildirilmiştir. Siz veya 
bakıcınız, davranış veya ruh halindeki herhangi bir değişiklik ve intihar düşünceniz hakkında derhal 
doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

kan testleri
Doktorunuz, Exviera ile tedavinizden önce, tedavi sırasında ve sonrasında kanınızı test edecektir. Bu, doktorunuzun şunları 
yapabilmesi içindir:

-
-
-

Exviera ile birlikte başka hangi ilaçları ve ne kadar süreyle almanız gerektiğine karar verin. 
Tedavinizin işe yarayıp yaramadığını ve hepatit C virüsü taşımadığınızı teyit edin.
Exviera'nın veya doktorunuzun Exviera ile birlikte kullanmanız için reçete ettiği diğer antiviral ilaçların 
(“ombitasvir/paritaprevir/ritonavir” ve “ribavirin” gibi) yan etkilerini kontrol edin.

Çocuklar ve ergenler
Exviera'yı 18 yaşın altındaki çocuklara ve ergenlere vermeyin. Exviera'nın çocuklarda ve 
ergenlerde kullanımı henüz çalışılmamıştır.
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Diğer ilaçlar ve Exviera
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz.

bazı ilaçlar varalmamalıExviera ile - önceki “Exviera ile birlikte almamanız gereken ilaçlar” 
tablosuna bakın.

doktorunuza veya eczacınıza söyleyinizAşağıdaki tablodaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, Exviera'yı 
almadan önce. Doktorun bu ilaçların dozunu değiştirmesi gerekebilir. Hormonal kontraseptifler de 
kullanıyorsanız, Exviera'yı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Aşağıdaki kontrasepsiyon 
bölümüne bakın.

Exviera'yı almadan önce doktorunuza söylemeniz gereken ilaçlar
İlaç veya aktif madde İlacın amacı
alprazolam, diazepam anksiyete, panik atak ve uyku 

sorunu için
siklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus bağışıklık sistemini bastırmak için
siklobenzaprin, karisoprodol kas spazmları için
dabigatran kanı inceltmek
deferasiroks kandaki demir seviyelerini düşürmeye yardımcı olmak için

digoksin, amlodipin kalp problemleri veya yüksek 
tansiyon için

furosemid vücutta çok fazla sıvı birikmesi 
için

hidrokodon acı için
imatinib bazı kan kanserlerinin tedavisi 

için
levotiroksin tiroid problemleri için
darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirin HIV enfeksiyonu için
omeprazol,lansoprazol, esomeprazol mide ülserleri ve diğer mide 

problemleri için
rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin kan kolesterolünü düşürmek
s-mefenitoin epilepsi için
teriflunomid multipl skleroz için
sülfasalazin inflamatuar bağırsak hastalığını tedavi etmek ve 

yönetmek veya romatoid artriti tedavi etmek için

varfarin ve K vitamini antagonistleri olarak adlandırılan diğer 
benzer ilaçlar*

kanı inceltmek

* Kanınızın ne kadar iyi pıhtılaşabileceğini kontrol etmek için doktorunuzun kan testlerinizin sıklığını artırması 
gerekebilir.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), Exviera'yı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla 

konuşun.

Hamilelik ve doğum kontrolü

Exviera'nın hamilelik sırasındaki etkileri bilinmemektedir. Exviera hamilelik sırasında veya etkili doğum kontrolü 
kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanılmamalıdır.

- Tedavi sırasında siz veya eşiniz etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. 
Etiniloestradiol içeren doğum kontrol ilaçları Exviera ile birlikte kullanılamaz. 
Doktorunuza sizin için en iyi doğum kontrol yöntemini sorun.
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Exviera ribavirin ile birlikte alınırsa ekstra önlemler gerekir. Ribavirin ciddi doğum kusurlarına neden 
olabilir. Ribavirin, tedavi durdurulduktan sonra vücutta uzun süre kalır ve bu nedenle hem tedavi 
sırasında hem de sonrasında bir süre etkili doğum kontrolüne ihtiyaç duyulur.

- Hamile kalan bir kadın hastaya ribavirin verildiğinde doğum kusurları riski 
vardır.

- Kadın partneri hamile kalan bir erkek hasta tarafından ribavirin alınırsa, doğum 
kusurları riski de olabilir.

- Ribavirin kullanma talimatının “Doğum Kontrolü” bölümünü çok dikkatli bir şekilde okuyun. Hem 
erkeklerin hem de kadınların bilgileri okuması önemlidir.

- Exviera ve ribavirin tedavisi sırasında veya takip eden aylarda siz veya eşiniz hamile 
kalırsa, derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

Emzirme
Exviera ile tedavi sırasında emzirmemelisiniz. Exviera'daki (dasabuvir) etkin maddenin anne 
sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanma
Bazı hastalar, hepatit C enfeksiyonu için Exviera'yı başka ilaçlarla birlikte alırken kendilerini çok yorgun hissettiklerini 
bildirmiştir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

Exviera laktoz içerir
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce 
doktorunuzla temasa geçiniz.

3. Exviera nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

Exviera tabletleri kendi başlarına çalışmaz. Her zaman ombitasvir/paritaprevir/ritonavir gibi diğer 
antiviral ilaçlarla birlikte alınırlar. Doktorunuz size ribavirin adı verilen bir antiviral ilaç da verebilir.

ne kadar alınır
Önerilen doz günde iki kez bir tablettir. Sabah bir tablet ve akşam bir tablet alın.

Nasıl alınır
-
-
-

Tabletleri yemekle birlikte alınız. Yemeğin türü önemli değildir. 
Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.
Acı bir tada sahip olabileceğinden tabletleri çiğnemeyin, ezmeyin veya kırmayın.

Exviera ne kadar süreyle alınır?
Exviera'yı 8, 12 veya 24 hafta boyunca alacaksınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size 
söyleyecektir. Doktorunuz size söylemediği sürece Exviera'yı kullanmayı bırakmayınız. Tüm tedavi sürecini 
tamamlamanız çok önemlidir. Bu, ilaçlara hepatit C virüsü enfeksiyonunu temizlemek için en iyi şansı 
verecektir.
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Kullanmanız gerekenden daha fazla Exviera kullandıysanız

Yanlışlıkla önerilen dozdan fazlasını aldıysanız, hemen doktorunuza başvurmalı veya en yakın 
hastaneye gitmelisiniz. Ne aldığınızı kolayca tanımlayabilmeniz için ilaç paketini yanınızda 
bulundurun.

Exviera'yı almayı unutursanız
Bu ilacın bir dozunu kaçırmamak önemlidir. Bir dozu kaçırırsanız ve bu:
-
-

6 saatten fazlaBir sonraki doza kadar - unutulan dozu mümkün olan en kısa sürede yemekle birlikte alınız. 6 
saatten azBir sonraki doza kadar - unuttuğunuz dozu almayınız, sonraki dozunuzu her zamanki gibi yemekle 
birlikte alınız.

Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse, Exviera'yı kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuzla konuşun veya 

tıbbi yardım alın:

Exviera'yı ribavirinli veya ribavirinsiz ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte alırken yan 
etkiler:
Frekans bilinmiyor:mevcut verilere dayanarak tahmin edilemez
- Ciddi alerjik reaksiyonlar, belirtiler şunları içerebilir: Ö

Ö
Ö
Ö

Kötüleşen karaciğer problemleri. Belirtiler şunları içerir: Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

Nefes alma veya yutma zorluğu
Düşük kan basıncına bağlı olabilen baş dönmesi veya sersemlik Yüzde, 
dudaklarda, dilde veya boğazda şişme
Deride kızarıklık ve kaşıntı

-
Mide bulantısı (mide bulantısı), mide bulantısı (kusma) veya iştahınızı kaybetme 

Derinizin veya gözlerinizin sararmasına dikkat edin

İdrarınız normalden daha 
koyu
Mide bölgenizin şişmesine dikkat edin

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

Exviera'yı ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ile birlikte alırken yan 
etkiler: Yaygın:10 kişiden 1'ini etkileyebilir
-Kaşıntı.
Nadir:1000 kişiden 1'ini etkileyebilir
- Yüz, dil veya boğaz dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen ve yutma veya nefes 

alma zorluğuna neden olabilen cilt katmanlarının şişmesi (anjiyoödem)

Exviera ve ombitasvir/paritaprevir/ritonavir'i ribavirin ile birlikte kullanırken yan etkiler: 
Çok yaygın:10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir
-
-
-
-
-
-
Yaygın:10 kişiden 1'ini etkileyebilir
-
-

Çok yorgun hissetmek (yorgunluk) 

Hasta hissetmek (bulantı)

Kaşıntı
Uyku sorunu (uykusuzluk)
Zayıf hissetmek veya enerji eksikliği 
(asteni). İshal

Anemi (düşük sayıda kırmızı kan hücresi). 
Kusma
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Yaygın olmayan:100 kişiden 1'ini etkileyebilir
-dehidrasyon
Nadir:1000 kişiden 1'ini etkileyebilir
- Yüz, dil veya boğaz dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen ve yutma veya nefes 

alma zorluğuna neden olabilen cilt katmanlarının şişmesi (anjiyoödem)

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan 
etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan aracılığıyla da bildirebilirsiniz.

Yan etkileri bildirerek, ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.
ulusal raporlama sistemi

listelenenEk V.
bu ilaç.

5. Exviera nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

'EXP'den sonra karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ilacı kullanmayınız. Son kullanma 
tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu ilaç herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Exviera'nın içeriği
-
-

Her tablet 250 mg dasabuvir (sodyum monohidrat olarak) içerir. 
Diğer maddeler şunlardır:
- Tablet çekirdeği: mikrokristalin selüloz (E 460(i)), laktoz monohidrat, kopovidon, 

kroskarmeloz sodyum, kolloidal susuz silika (E 551), magnezyum stearat (E 470b). Tablet film 
kaplama: poli(vinil alkol) (E 1203), titanyum dioksit (E 171), makrogol (3350), talk (E 553b), 
demir oksit sarısı (E 172), demir oksit kırmızısı (E 172) ve demir oksit siyahı (E 172).

-

Exviera'nın görünüşü ve paketin içeriği
Exviera tabletleri, “AV2” ile işaretlenmiş, 14.0 mm x 8.0 mm boyutlarında, bej, ovaloid film kaplı 
tabletlerdir. Exviera tabletleri, 2 tablet içeren folyo kabarcıklar içinde paketlenmiştir. Her kartonda 56 
tablet bulunur (4 iç kartonda 14 tablet içeren çoklu ambalaj kartonu).

Ruhsat Sahibi ve Üretici AbbVie Deutschland 
GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen
Almanya

Bu ilaçla ilgili herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle 
iletişime geçin:

Belçika/Belçika/Belçika 
AbbVie SA
Tel/Tel: +32 10 477811

Litvanya
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД

Lüksemburg/Lüksemburg
AbbVie SA
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Tel.: +359 2 90 30 430 Belçika/Belçika
Tel/Tel: +32 10 477811

Česka cumhuriyeti
AbbVie sro
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel.: +36 1 455 8600

Danimarka
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
VJSalomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

almanya
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei) 
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Hollanda
AbbVie BV
Tel: +31 (0)88 322 2843

esti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norveç
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

İspanyolca

AbbVie İspanya, SLU
Tel: +34 91 384 09 10

polska
AbbVie Polska Sp. z oo 
Tel.: +48 22 372 78 00

Fransa
AbbVie
Tel: +33 (0)1 45 60 13 00

Portekiz
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie doo
Tel: +385 (0)1 5625 501

Romanya
AbbVie SRL
Tel: +40 21 529 30 35

İrlanda
AbbVie Sınırlı
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenya
AbbVie Biofarmacevtska družba doo 
Tel: +386 (1)32 08 060

Ada
Ziyaretçi hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenska cumhuriyeti
AbbVie sro
Tel: +421 2 5050 0777

İtalya
AbbVie Srl
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finlandiya
AbbVie Oy
Telefon/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύρος
Lifepharma (ZAM) Ltd 
Ülke: +357 22 34 74 40

tatlı
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Letonya
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: +44 (0)1628 561090
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Bu broşür en son şu tarihte revize edilmiştir:

Diğer bilgi kaynakları

Bu ilaca ilişkin ayrıntılı bilgi Avrupa İlaç Ajansı web sitesinde mevcuttur: http://
www.ema.europa.eu .
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