
Sản phẩm thuốc này phải được theo dõi thêm. Điều này sẽ cho phép xác định nhanh chóng các thông tin an 
toàn mới. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bất kỳ phản ứng phụ nghi ngờ nào. Xem 
phần 4.8 để biết cách báo cáo phản ứng phụ.

1. TÊN SẢN PHẨM THUỐC

Viên nén bao phim Exviera 250 mg

2. THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Mỗi viên nén bao phim chứa 250 mg dasabuvir (dưới dạng natri monohydrat).

Tá dược với tác dụng đã biết

Mỗi viên nén bao phim chứa 45 mg lactose (dưới dạng monohydrat).

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, xem phần 6.1.

3. DƯỢC LIỆU

Viên nén bao phim (viên nén).

Viên nén bao phim màu be, hình bầu dục, có kích thước 14,0 mm x 8,0 mm và được dập chìm một mặt bằng 
chữ 'AV2'.

4. CÁC BỆNH LÝ LÂM SÀNG

4.1 Chỉ định điều trị

Exviera được chỉ định kết hợp với các sản phẩm thuốc khác để điều trị viêm gan C mãn 
tính (CHC) ở người lớn (xem phần 4.2, 4.4 và 5.1).

Đối với hoạt động cụ thể của kiểu gen virus viêm gan C (HCV), xem phần 4.4 và 5.1.

4.2 Quan điểm và phương pháp quản trị

Điều trị bằng dasabuvir nên được bắt đầu và theo dõi bởi bác sĩ có kinh nghiệm trong việc kiểm 
soát bệnh viêm gan C mãn tính.

Vị trí học

Liều khuyến cáo là 250 mg dasabuvir (một viên) hai lần mỗi ngày (sáng và tối).

Dasabuvir không được dùng đơn trị liệu. Dasabuvir nên được sử dụng kết hợp với các sản 
phẩm thuốc khác để điều trị HCV (xem phần 5.1). Tham khảo Tóm tắt Đặc tính Sản phẩm 
của các sản phẩm thuốc được sử dụng kết hợp với dasabuvir.

(Các) sản phẩm thuốc dùng chung được khuyến nghị và thời gian điều trị cho liệu pháp kết hợp 
dasabuvir được cung cấp trong Bảng 1.
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Bảng 1. (Các) sản phẩm thuốc dùng chung được khuyến nghị và thời gian điều trị 
dasabuvir theo nhóm bệnh nhân

Dân số bệnh nhân Sự đối xử* Khoảng thời gian

12 tuần

8 tuần có thể được xem xét ở những 
bệnh nhân bị nhiễm gen 1 không được 
điều trị trước đó với chứng xơ hóa tối thiểu 

đến trung bình ** (xem phần 5.1,
Nghiên cứu GARNET)

Kiểu gen 1b, không bị xơ gan hoặc
với xơ gan còn bù

dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir +

ribavirin *

Kiểu gen 1a,
không bị xơ gan 12 tuần

dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir +

ribavirin *

Kiểu gen 1a,
với xơ gan còn bù 24 tuần (xem phần 5.1.)

* Lưu ý: Thực hiện theo các khuyến cáo về liều lượng genotype 1a ở những bệnh nhân có kiểu gen phụ 1 không xác định 
hoặc bị nhiễm hỗn hợp kiểu gen 1.
* * Khi đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh gan bằng các phương pháp không xâm lấn, kết hợp các dấu ấn sinh 
học máu hoặc kết hợp đo độ cứng của gan và xét nghiệm máu sẽ cải thiện độ chính xác và nên được thực hiện trước 8 
tuần điều trị ở tất cả bệnh nhân xơ hóa mức độ trung bình.

Liều bị bỏ lỡ
Trong trường hợp bỏ lỡ một liều dasabuvir, có thể dùng liều đã chỉ định trong vòng 6 giờ. Nếu đã hơn 6 
giờ kể từ khi thường dùng dasabuvir, KHÔNG nên dùng liều đã quên và bệnh nhân nên dùng liều tiếp 
theo theo lịch dùng thuốc thông thường. Bệnh nhân nên được hướng dẫn không dùng liều gấp đôi.

Quần thể đặc biệt

Đồng nhiễm HIV-1
Các khuyến nghị về liều lượng trong Bảng 1 nên được tuân theo. Để biết các khuyến nghị về liều lượng với các 
sản phẩm thuốc kháng vi-rút HIV, hãy tham khảo phần 4.4 và 4.5. Xem phần 4.8 và 5.1 để biết thêm thông tin.

Người nhận ghép gan
Dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir kết hợp với ribavirin được khuyến cáo trong 24 tuần ở 
những người ghép gan. Liều ribavirin thấp hơn khi bắt đầu có thể thích hợp. Trong nghiên cứu sau ghép 
gan, liều lượng ribavirin được phân theo cá nhân và hầu hết các đối tượng nhận được 600 đến 800 mg mỗi 
ngày (xem phần 5.1). Để biết các khuyến nghị về liều lượng với chất ức chế calcineurin, hãy tham khảo phần 
4.5.

Hơi già

Không cần điều chỉnh liều dasabuvir ở bệnh nhân cao tuổi (xem phần 5.2).

Suy thận

Không cần điều chỉnh liều dasabuvir cho bệnh nhân suy thận nhẹ, trung bình hoặc nặng hoặc bệnh thận 
giai đoạn cuối đang thẩm phân (xem phần 5.2). Đối với những bệnh nhân cần dùng ribavirin, hãy tham 
khảo Tóm tắt về Đặc tính Sản phẩm của ribavirin để biết thông tin về việc sử dụng ở bệnh nhân suy thận.
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Suy gan

Không cần điều chỉnh liều dasabuvir ở bệnh nhân suy gan nhẹ (Child-Pugh A). Dasabuvir 
không nên dùng cho bệnh nhân suy gan vừa đến nặng (Child-Pugh B hoặc C) (xem phần 
5.2).

Dân số trẻ em
Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả của dasabuvir ở trẻ em dưới 18 tuổi. Không 
có sẵn dữ liệu.

Phương pháp điều trị

Viên nén bao phim dùng để uống. Bệnh nhân nên được hướng dẫn để nuốt toàn bộ viên thuốc (nghĩa là bệnh 
nhân không được nhai, bẻ hoặc làm tan viên thuốc). Để tối đa hóa sự hấp thu, viên nén dasabuvir nên được uống 
cùng với thức ăn, không tính đến hàm lượng chất béo và calo (xem phần 5.2).

4.3 Chống chỉ định

Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào được liệt kê trong phần 6.1.

Bệnh nhân suy gan trung bình đến nặng (Child-Pugh B hoặc C) (xem phần 5.2).

Sử dụng các sản phẩm thuốc có chứa ethinyloestradiol chẳng hạn như các sản phẩm có trong hầu hết các loại 
thuốc tránh thai kết hợp hoặc vòng âm đạo tránh thai (xem phần 4.4 và 4.5).

Việc dùng đồng thời dasabuvir với các sản phẩm thuốc là chất cảm ứng enzym mạnh hoặc trung bình có thể 
làm giảm nồng độ dasabuvir trong huyết tương và làm giảm tác dụng điều trị của nó (xem phần 4.5. Ví dụ về 
chất cảm ứng chống chỉ định được cung cấp bên dưới.

Chất cảm ứng enzym:

-carbamazepine, phenytoin, phenobarbital
-efavirenz, nevirapine, etravirine
-apalutamide, enzalutamide
-mitotane
-rifampicin
-St. John's Wort (Hypericum perforatum)

Các sản phẩm thuốc là chất ức chế CYP2C8 mạnh có thể làm tăng nồng độ dasabuvir trong huyết tương 
và không được dùng đồng thời với dasabuvir (xem phần 4.5). Ví dụ về các chất ức chế CYP2C8 chống chỉ 
định được cung cấp dưới đây.

Chất ức chế CYP2C8:

-gemfibrozil

Dasabuvir được dùng cùng với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Đối với các trường hợp chống chỉ 
định với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, hãy tham khảo Tóm tắt Đặc tính Sản phẩm.

4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng

Chung

Dasabuvir không được khuyến cáo sử dụng dưới dạng đơn trị liệu và phải được sử dụng kết 
hợp với các sản phẩm thuốc khác để điều trị nhiễm viêm gan C (xem phần 4.2 và 5.1).
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Nguy cơ mất bù ở gan và suy gan ở bệnh nhân xơ gan

Mất bù gan và suy gan, bao gồm cả ghép gan hoặc kết quả tử vong, đã được báo cáo sau tiếp thị ở những 
bệnh nhân được điều trị bằng dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có và không có ribavirin. 
Hầu hết bệnh nhân với những kết cục nghiêm trọng này đều có bằng chứng của bệnh xơ gan giai đoạn 
nặng hoặc mất bù trước khi bắt đầu điều trị. Mặc dù khó xác định mối quan hệ nhân quả do bệnh gan 
tiến triển nền, nhưng không thể loại trừ nguy cơ tiềm ẩn.

Dasabuvir không nên dùng cho bệnh nhân suy gan vừa đến nặng (Child-Pugh B hoặc C) 
(xem phần 4.2, 4.3, 4.8 và 5.2).

Đối với bệnh nhân xơ gan:
- Cần theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của tình trạng mất bù ở gan 

(như báng bụng, bệnh não gan, xuất huyết tĩnh mạch).
Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm gan bao gồm cả mức bilirubin trực tiếp nên được 
thực hiện lúc ban đầu, trong 4 tuần đầu tiên bắt đầu điều trị và theo chỉ định lâm sàng sau 
đó. Nên ngừng điều trị ở những bệnh nhân có dấu hiệu mất bù ở gan.

-

-

ALT tăng

Trong các thử nghiệm lâm sàng với dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc 
không có ribavirin, ALT tăng thoáng qua đến hơn 5 lần giới hạn trên của mức bình thường 
xảy ra ở khoảng 1% đối tượng (35 trên 3.039). Tăng ALT không có triệu chứng và thường xảy 
ra trong 4 tuần đầu điều trị, không tăng bilirubin đồng thời và giảm trong khoảng hai tuần 
sau khi khởi phát khi tiếp tục dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc 
không có ribavirin.

Mức tăng ALT này thường xuyên hơn đáng kể ở nhóm phụ đối tượng đang sử dụng các sản phẩm thuốc có 
chứa ethinyloestradiol như thuốc tránh thai kết hợp hoặc đặt vòng âm đạo tránh thai (6 trong số 25 đối 
tượng); (xem phần 4.3). Ngược lại, tỷ lệ tăng ALT ở những đối tượng sử dụng các loại oestrogen khác 
thường được sử dụng trong liệu pháp thay thế nội tiết tố (tức là oestradiol uống và bôi và oestrogen kết 
hợp) tương tự như tỷ lệ quan sát được ở những đối tượng không sử dụng các sản phẩm có chứa estrogen 
( khoảng 1% trong mỗi nhóm).

Bệnh nhân đang sử dụng các sản phẩm thuốc có chứa ethinyloestradiol (tức là hầu hết các loại thuốc tránh thai kết 
hợp uống hoặc đặt vòng âm đạo tránh thai) phải chuyển sang một phương pháp tránh thai thay thế (ví dụ: biện pháp 
tránh thai chỉ progestin hoặc các phương pháp không chứa nội tiết tố) trước khi bắt đầu dùng dasabuvir với 
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir liệu pháp (xem phần 4.3 và 4.5).

Mặc dù tăng ALT liên quan đến dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir không có triệu chứng, bệnh 
nhân nên được hướng dẫn để theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm của viêm gan, chẳng hạn như mệt mỏi, suy 
nhược, chán ăn, buồn nôn và nôn, cũng như các dấu hiệu sau đó như vàng da và phân bạc màu, và phải hỏi ý 
kiến   bác sĩ ngay lập tức nếu các triệu chứng như vậy xảy ra. Không cần theo dõi định kỳ men gan ở những 
bệnh nhân không bị xơ gan (đối với bệnh nhân xơ gan, xem ở trên). Việc ngừng thuốc sớm có thể dẫn đến tình 
trạng kháng thuốc, nhưng tác động đối với liệu pháp điều trị trong tương lai vẫn chưa được biết rõ.

Mang thai và sử dụng đồng thời với ribavirin

Xem thêm phần 4.6.

Phải hết sức thận trọng để tránh mang thai ở bệnh nhân nữ và bạn tình của bệnh nhân 
nam khi dùng dasabuvir kết hợp với ribavirin (xem phần 4.6 và tham khảo Tóm tắt đặc 
tính sản phẩm về ribavirin để biết thêm thông tin).
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Sử dụng với tacrolimus, sirolimus và everolimus

Dùng đồng thời dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với tacrolimus toàn thân, sirolimus 
hoặc everolimus làm tăng nồng độ của chất ức chế miễn dịch do ritonavir ức chế CYP3A (xem phần 
4.5). Các biến cố nghiêm trọng và / hoặc đe dọa tính mạng đã được ghi nhận khi dùng đồng thời 
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với tacrolimus toàn thân, và nguy cơ tương tự có thể 
xảy ra với sirolimus và everolimus.

Tránh sử dụng đồng thời tacrolimus hoặc sirolimus với dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir trừ khi lợi 
ích nhiều hơn nguy cơ. Nếu tacrolimus hoặc sirolimus được sử dụng cùng với dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir, thì nên thận trọng và có thể xem các liều khuyến cáo và chiến lược theo dõi trong phần 
4.5. Không thể sử dụng Everolimus do không có cường độ liều lượng phù hợp để điều chỉnh liều lượng.

Nồng độ tacrolimus hoặc sirolimus trong máu toàn phần nên được theo dõi khi bắt đầu và trong suốt quá trình 
dùng chung với dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, liều và / hoặc tần suất dùng thuốc nên được 
điều chỉnh khi cần thiết. Bệnh nhân nên được theo dõi thường xuyên về bất kỳ thay đổi nào trong chức năng 
thận hoặc các phản ứng có hại liên quan đến tacrolimus hoặc sirolimus. Tham khảo Tóm tắt về Đặc tính Sản 
phẩm của tacrolimus hoặc sirolimus để biết thêm hướng dẫn về liều lượng và theo dõi.

Bệnh trầm cảm hoặc bệnh tâm thần

Các trường hợp trầm cảm và hiếm hơn là có ý định tự tử và cố gắng tự sát đã được báo cáo khi dùng 
dasabuvir có hoặc không kèm theo ombitasvir / paritaprevir / ritonavir điều trị kết hợp với ribavirin trong 
phần lớn các trường hợp. Mặc dù một số trường hợp có tiền sử trầm cảm, bệnh tâm thần và / hoặc lạm 
dụng chất kích thích trước đó, nhưng không thể loại trừ mối quan hệ nhân quả với dasabuvir khi điều trị 
bằng ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân có tiền sử trầm cảm hoặc 
bệnh tâm thần. Bệnh nhân và người chăm sóc nên được hướng dẫn để thông báo cho người kê đơn về bất 
kỳ thay đổi nào trong hành vi hoặc tâm trạng và bất kỳ ý định tự tử nào.

Hoạt động cụ thể của kiểu gen

Liên quan đến các phác đồ được khuyến nghị với các kiểu gen HCV khác nhau, xem phần 4.2. Liên quan 
đến hoạt động vi rút và lâm sàng cụ thể kiểu gen, xem phần 5.1.

Hiệu quả của dasabuvir chưa được xác định ở những bệnh nhân có kiểu gen HCV khác với kiểu gen 
1; dasabuvir không nên được sử dụng để điều trị bệnh nhân bị nhiễm các kiểu gen khác với 1.

Dùng chung với các thuốc kháng vi-rút tác dụng trực tiếp khác chống lại HCV

Tính an toàn và hiệu quả của Dasabuvir đã được thiết lập khi kết hợp với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có 
hoặc không có ribavirin. Việc dùng đồng thời dasabuvir với các thuốc kháng vi-rút khác chưa được nghiên cứu 
và do đó không được khuyến cáo.

Rút lui

Hiệu quả của dasabuvir ở những bệnh nhân trước đây đã tiếp xúc với dasabuvir, hoặc với các sản phẩm thuốc 
được dự đoán là có khả năng kháng chéo, chưa được chứng minh.

Sử dụng với statin

Rosuvastatin
Dasabuvir cùng với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir được cho là sẽ làm tăng mức độ phơi nhiễm với 
rosuvastatin hơn 3 lần. Nếu cần điều trị bằng rosuvastatin trong thời gian điều trị, liều tối đa hàng ngày 
của rosuvastatin phải là 5 mg (xem phần 4.5, Bảng 2).
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Pitavastatin và fluvastatin
Tương tác với pitavastatin và fluvastatin chưa được nghiên cứu. Về mặt lý thuyết, dasabuvir 
cùng với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir được cho là sẽ làm tăng phơi nhiễm với 
pitavastatin và fluvastatin. Khuyến cáo tạm ngưng pitavastatin / fluvastatin trong suốt thời gian 
điều trị bằng ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Nếu cần điều trị statin trong thời gian điều trị, 
có thể chuyển sang giảm liều pravastatin / rosuvastatin (xem phần 4.5, Bảng 2).

Điều trị bệnh nhân đồng nhiễm HIV

Dasabuvir được khuyến cáo kết hợp với paritaprevir / ombitasvir / ritonavir, và ritonavir có thể được 
lựa chọn để kháng PI ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV mà không cần điều trị ARV liên tục. Những bệnh 
nhân đồng nhiễm HIV không có điều trị ARV ức chế không nên được điều trị bằng dasabuvir. Tương 
tác thuốc cần được tính đến cẩn thận trong bối cảnh đồng nhiễm HIV (chi tiết xem phần 4.5, Bảng 2).

Atazanavir có thể được sử dụng kết hợp với dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir nếu 
dùng cùng lúc. Cần lưu ý, atazanavir nên được dùng mà không có ritonavir, vì ritonavir 100 mg một 
lần mỗi ngày được cung cấp như một phần của sự kết hợp liều cố định ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir. Sự kết hợp này làm tăng nguy cơ tăng bilirubin trong máu (bao gồm cả chứng liệt ruột), đặc 
biệt khi ribavirin là một phần của phác đồ điều trị viêm gan C.

Darunavir, liều 800 mg x 1 lần / ngày, nếu dùng cùng lúc với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, có thể được 
sử dụng trong trường hợp không có kháng PI trên diện rộng (phơi nhiễm darunavir giảm). Cần lưu ý, 
darunavir nên được dùng mà không có ritonavir, vì ritonavir 100 mg một lần mỗi ngày được cung cấp như một 
phần của sự kết hợp liều cố định ombitasvir / paritaprevir / ritonavir.

Để sử dụng các chất ức chế protease HIV không phải atazanavir và darunavir, hãy tham khảo Tóm tắt về Đặc 
tính Sản phẩm của ombitasvir / paritaprevir / ritonavir.

Tiếp xúc với Raltegravir về cơ bản tăng lên đáng kể (2 lần). Sự kết hợp không liên quan đến bất kỳ vấn đề 
an toàn cụ thể nào trong một số ít bệnh nhân được điều trị trong 12-24 tuần.

Tiếp xúc với rilpivirine về cơ bản tăng lên đáng kể (gấp 3 lần) khi rilpivirine được sử dụng kết hợp với 
dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, do đó có khả năng kéo dài QT. Nếu thêm chất ức chế 
protease HIV (atazanavir, darunavir), phơi nhiễm rilpivirine có thể tăng hơn nữa và do đó, không được 
khuyến cáo. Rilpivirine nên được sử dụng một cách thận trọng, trong quá trình theo dõi điện tâm đồ lặp 
đi lặp lại.

NNRTI không phải rilpivirine (efavirenz, etravirine và nevirapine) được chống chỉ định (xem phần 
4.3).

Sự tái hoạt của virus viêm gan B

Các trường hợp vi-rút viêm gan B (HBV) tái hoạt động, một số trong số đó gây tử vong, đã được báo cáo trong 
hoặc sau khi điều trị bằng các thuốc kháng vi-rút tác dụng trực tiếp. Kiểm tra HBV nên được thực hiện ở tất cả 
bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị. Bệnh nhân đồng nhiễm HBV / HCV có nguy cơ tái hoạt động của HBV, do đó 
cần được theo dõi và quản lý theo các hướng dẫn lâm sàng hiện hành.

Sử dụng cho bệnh nhân tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường có thể được cải thiện kiểm soát glucose, có khả năng dẫn đến hạ đường huyết có triệu chứng, 
sau khi bắt đầu điều trị kháng vi-rút tác dụng trực tiếp HCV. Nồng độ glucose của bệnh nhân tiểu đường bắt đầu điều 
trị bằng thuốc kháng vi-rút tác động trực tiếp nên được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là trong vòng 3 tháng đầu tiên và 
các sản phẩm thuốc điều trị tiểu đường của họ được sửa đổi khi cần thiết. Bác sĩ phụ trách chăm sóc bệnh nhân tiểu 
đường cần được thông báo khi bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng vi-rút tác động trực tiếp.
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Đường lactose

Exviera chứa lactose. Bệnh nhân có các vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung nạp galactose, thiếu hụt 
lactase toàn phần hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng sản phẩm thuốc này.

4.5 Tương tác với các sản phẩm thuốc khác và các hình thức tương tác khác

Dasabuvir phải luôn được dùng cùng với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Khi dùng 
chung, chúng tác động lẫn nhau (xem phần 5.2). Vì vậy, hồ sơ tương tác của các hợp 
chất phải được coi là một tổ hợp.

Tương tác dược lực học

Dùng chung với các chất cảm ứng enzym có thể dẫn đến tăng nguy cơ phản ứng có hại và 
tăng ALT (xem Bảng 2).
Dùng chung với ethinyloestradiol có thể làm tăng nguy cơ tăng ALT (xem phần 4.3 và 4.4). Các chất 
cảm ứng enzym chống chỉ định được cung cấp trong phần 4.3.

Tương tác dược động học

Khả năng dasabuvir ảnh hưởng đến dược động học của các sản phẩm thuốc khác
In vivocác nghiên cứu về tương tác thuốc đã đánh giá tác dụng thực của việc điều trị kết hợp, bao gồm 
ritonavir. Phần sau đây mô tả các chất vận chuyển và enzym chuyển hóa cụ thể bị ảnh hưởng bởi dasabuvir 
khi kết hợp với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Xem Bảng 2 để biết hướng dẫn về các tương tác thuốc 
có thể xảy ra và các khuyến cáo về liều lượng đối với dasabuvir dùng chung với ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

Các sản phẩm thuốc được chuyển hóa bởi CYP3A4
Tham khảo Tóm tắt về Đặc tính Sản phẩm của ombitasvir / paritaprevir / ritonavir để biết thêm chi tiết. (xem thêm Bảng 
2).

Các sản phẩm thuốc do gia đình OATP vận chuyển
Tham khảo Tóm tắt về Đặc tính Sản phẩm của ombitasvir / paritaprevir / ritonavir để biết chi tiết về 
chất nền OATP1B1, OATP1B3 và OATP2B1 (xem thêm Bảng 2).

Các sản phẩm thuốc được vận chuyển bởi BCRP
Dasabuvir là một chất ức chế BCRPin vivo. Dùng đồng thời dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir 
cùng với các sản phẩm thuốc là chất nền của BCRP có thể làm tăng nồng độ trong huyết tương của các chất 
nền vận chuyển này, có khả năng cần điều chỉnh liều / theo dõi lâm sàng. Các sản phẩm thuốc như vậy bao 
gồm sulfasalazine, imatinib và một số statin (xem Bảng 2). Xem thêm Bảng 2 để biết lời khuyên cụ thể về 
rosuvastatin đã được đánh giá trong một nghiên cứu về tương tác thuốc.

Các sản phẩm thuốc được vận chuyển bởi Pgp trong ruột
Trong khi dasabuvir là mộttrong ống nghiệmchất ức chế P-gp, không có thay đổi đáng kể nào được quan 
sát thấy khi tiếp xúc với chất nền P-gp, digoxin, khi dùng dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. 
Có thể không loại trừ rằng sự tiếp xúc toàn thân của dabigatran etexilate được tăng lên bởi dasabuvir do ức 
chế P-gp trong ruột.

Các sản phẩm thuốc được chuyển hóa bằng cách glucuronid hóa
Dasabuvir là chất ức chế UGT1A1in vivo. Sử dụng đồng thời dasabuvir với các sản phẩm thuốc được 
chuyển hóa chủ yếu bởi UGT1A1 làm tăng nồng độ trong huyết tương của các sản phẩm thuốc đó; Theo 
dõi lâm sàng định kỳ được khuyến cáo đối với các sản phẩm thuốc có chỉ số điều trị hẹp (tức là 
levothyroxine). Xem thêm Bảng 2 để được tư vấn cụ thể về raltegravir và
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buprenorphine đã được đánh giá trong các nghiên cứu tương tác thuốc. Dasabuvir cũng đã được tìm thấy để 
ức chế UGT1A4, 1A6 và UGT2B7 trong ruộttrong ống nghiệmtạiin vivonồng độ liên quan.

Các sản phẩm thuốc được chuyển hóa bởi CYP2C19
Sử dụng đồng thời dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có thể làm giảm sự phơi nhiễm của 
các sản phẩm thuốc được chuyển hóa bởi CYP2C19 (ví dụ: lansoprazole, esomeprazole,
s- mephenytoin), có thể cần điều chỉnh liều / theo dõi lâm sàng. Chất nền CYP2C19 được đánh giá trong 
các nghiên cứu tương tác thuốc bao gồm omeprazole và escitalopram (Bảng 2).

Các sản phẩm thuốc được chuyển hóa bởi CYP2C9
Dasabuvir được dùng cùng với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir không ảnh hưởng đến sự phơi nhiễm của 
warfarin cơ chất CYP2C9. Các chất nền CYP2C9 khác (NSAID (ví dụ như ibuprofen), thuốc chống đái tháo đường 
(ví dụ: glimepiride, glipizide) không cần điều chỉnh liều lượng).

Các sản phẩm thuốc được chuyển hóa bởi CYP2D6 hoặc CYP1A2
Dasabuvir được dùng cùng với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir không ảnh hưởng đến sự phơi 
nhiễm của chất nền CYP2D6 / CYP1A2 duloxetine. Tiếp xúc với cyclobenzaprine, một chất nền 
CYP1A2, đã giảm. Có thể cần theo dõi lâm sàng và điều chỉnh liều đối với các chất nền CYP1A2 khác 
(ví dụ: ciprofloxacin, cyclobenzaprine, theophylline và caffeine). Chất nền CYP2D6 (ví dụ như 
desipramine, metoprolol và dextromethorphan) không cần điều chỉnh liều.

Thuốc thải trừ qua thận qua protein vận chuyển
Dasabuvir không ức chế chất vận chuyển anion hữu cơ (OAT1)in vivonhư thể hiện bằng sự thiếu tương tác với 
tenofovir (chất nền OAT1).Trong ống nghiệmcác nghiên cứu chỉ ra rằng dasabuvir không phải là chất ức chế 
chất vận chuyển cation hữu cơ (OCT2), chất vận chuyển anion hữu cơ (OAT3), hoặc protein đùn đa độc tố (MATE1 
và MATE2K) ở nồng độ phù hợp về mặt lâm sàng.

Do đó, dasabuvir dự kiến   sẽ không ảnh hưởng đến các sản phẩm thuốc được bài tiết chủ yếu qua đường thận 
qua các chất vận chuyển này (xem phần 5.2).

Các sản phẩm thuốc khác có khả năng ảnh hưởng đến dược động học của dasabuvir

Các sản phẩm thuốc ức chế CYP2C8
Dùng đồng thời dasabuvir với các sản phẩm thuốc ức chế CYP2C8 (ví dụ: teriflunomide, deferasirox) 
có thể làm tăng nồng độ dasabuvir trong huyết tương. Các chất ức chế CYP2C8 mạnh được chống chỉ 
định với dasabuvir (xem phần 4.3 và Bảng 2).

Chất cảm ứng enzym
Dùng đồng thời dasabuvir với các sản phẩm thuốc có tác dụng cảm ứng enzym vừa phải hoặc mạnh có thể làm 
giảm nồng độ trong huyết tương của dasabuvir và làm giảm tác dụng điều trị của nó. Các chất cảm ứng enzym 
chống chỉ định được cung cấp trong phần 4.3 và Bảng 2.

Dasabuvir là chất nền của P-gp và BCRP và chất chuyển hóa chính M1 của nó là chất nền của OCT1trong ống 
nghiệm. Sự ức chế P-gp và BCRP được cho là không làm tăng phơi nhiễm dasabuvir có liên quan về mặt lâm 
sàng (Bảng 2).

Chất chuyển hóa Dasabuvir M1 đã được định lượng trong tất cả các nghiên cứu tương tác thuốc. Những thay đổi về sự 
phơi nhiễm của chất chuyển hóa nói chung phù hợp với những gì quan sát được với dasabuvir ngoại trừ các nghiên 
cứu với chất ức chế CYP2C8, gemfibrozil, trong đó sự phơi nhiễm của chất chuyển hóa giảm tới 95% và chất cảm ứng 
CYP3A, carbamazepine, nơi phơi nhiễm chất chuyển hóa chỉ giảm tới 39% .

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc đối kháng vitamin K

Vì chức năng gan có thể thay đổi trong khi điều trị với dasabuvir được dùng cùng với ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir, nên theo dõi chặt chẽ các giá trị Tỷ lệ Bình thường Quốc tế (INR).
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Nghiên cứu tương tác thuốc

Các khuyến nghị về việc sử dụng đồng thời dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir cho một 
số sản phẩm thuốc được cung cấp trong Bảng 2.

Nếu một bệnh nhân đang sử dụng (các) sản phẩm thuốc hoặc bắt đầu sử dụng một sản phẩm thuốc khi 
đang dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có khả năng xảy ra tương tác thuốc, nên điều 
chỉnh liều của (các) sản phẩm thuốc dùng đồng thời hoặc theo dõi lâm sàng thích hợp được xem xét (Bảng 
2).

Nếu điều chỉnh liều của các sản phẩm thuốc dùng đồng thời được thực hiện do điều trị với 
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, nên điều chỉnh lại liều sau khi dùng xong 
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir.

Bảng 2 cung cấp ảnh hưởng của Tỷ lệ bình phương tối thiểu (Khoảng tin cậy 90%) trên nồng độ của 
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir và các sản phẩm thuốc dùng đồng thời.
Hướng của mũi tên cho biết hướng thay đổi độ phơi sáng (Ctối đavà AUC) trong paritaprevir, 
ombitasvir, dasabuvir và sản phẩm thuốc dùng chung (↑= tăng hơn 20%,↓=giảm hơn 20%,↔
=không thay đổi hoặc thay đổi ít hơn 20%).

Đây không phải là một danh sách độc quyền. Dasabuvir được dùng cùng với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Đối 
với các tương tác với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, hãy tham khảo Tóm tắt Đặc tính Sản phẩm.

Bảng 2. Tương tác giữa dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir và các sản 
phẩm thuốc khác

Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

AMINOSALICYLATE
Sulfasalazine dasabu

vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

Không được học. Kỳ vọng: Thận trọng khi dùng 
sulfasalazine
đồng quản lý với
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

Cơ chế:
BCRP
ức chế bởi
paritaprevir,
ritonavir và
dasabuvir.

↑ sulfasalazine

ANTIARRYTHMICS
Digoxin
0,5 mg đơn
liều lượng

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↔ digoxin 1,15
(1,04-1,27)

1.16
(1,09-1,23)

1,01
(0,97-1,05)

Trong khi không có liều

cần điều chỉnh digoxin, 
theo dõi huyết thanh 
thích hợp
mức digoxin là
khuyến khích.

↔
dasabuvir

0,99
(0,92-1,07)

0,97
(0,91-1,02)

0,99
(0,92-1,07)

Cơ chế:
P-gp
ức chế bởi
dasabuvir,
paritaprevir,
và 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)

KHÁNG SINH (QUẢN TRỊ HỆ THỐNG)
dasabu
vir +

↑ Sulfameth-
oxazole,

1,21
(1,15-1,28)

1.17
(1,14-1,20)

1,15
(1.10-1.20)

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir +

ombitas
vir / parit

↑
trimethopri
m

1.17
(1,12-1,22)

1,22
(1,18-1,26)

1,25
(1,19-1,31)
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

Sulfameth-
oxazole,
trimethoprim

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
hai lần mỗi ngày

↓
paritaprevir

0,78
(0,61-1,01)

0,87
(0,72-1,06)

NA

Cơ chế:
tăng lên
dasabuvir
có thể do
đến CYP2C8
ức chế bởi
trimethoprim
ĐẠI LÝ CHỐNG THẤM
Apalutamide dasabu

vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

Không được nghiên cứu. Kỳ vọng: Sử dụng đồng thời là
chống chỉ định (xem
phần 4.3).Enzalutamid

e
↓ dasabuvir
↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

Mitotane

Cơ chế:
CYP3A4
cảm ứng bởi
apalutamide,
enzalutamide
hoặc mitotan.

Imatinib dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

Không được học. Kỳ vọng: Nên theo dõi lâm 
sàng và dùng liều 
thấp hơn imatinib.Cơ chế:

BCRP
ức chế bởi
paritaprevir,
ritonavir và
dasabuvir.

↑ imatinib

THUỐC CHỮA BỆNH
Warfarin
5 mg đơn
liều lượng và

vitamin khác
K
đối kháng

dasabu
vir +

↔
R-warfarin

1,05
(0,95-1,17)

0,88
(0,81-0,95)

0,94
(0,84-1,05)

Trong khi không có thay đổi 
về dược động học của
warfarin được mong đợi,
theo dõi chặt chẽ INR 
được khuyến nghị với
tất cả vitamin K
chất đối kháng. Điều này là 
do chức năng gan
thay đổi trong
điều trị với
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔
S-warfarin

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)
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

Dabigatran
etexilate
Cơ chế:
Đường ruột P-
ức chế gp
qua
paritaprevir
và ritonavir.

dasabu
vir +

Không được học. Kỳ vọng: dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir có thể tăng
huyết tương
tập trung của
dabigatran etexilate.
Sử dụng cẩn thận.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↑ dabigatran etexilate

THUỐC CHỐNG CO GIẬT
cacbamaze-
cây thông

200 mg một lần
hằng ngày

theo dõi bởi
200 mg hai lần
hằng ngày

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↔ carba-
mazepine

1.10
(1,07-1,14)

1.17
(1,13-1,22)

1,35
(1,27-1,45)

Sử dụng đồng thời là
chống chỉ định (xem
phần 4.3).↓

carbamaze
thông 10, 11-

epoxit

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

Cơ chế:
CYP3A4
cảm ứng bởi
carbamazepi
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

Phenobarbita
l

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

Không được nghiên cứu. Kỳ vọng: Sử dụng đồng thời là
chống chỉ định (xem
phần 4.3).↓ dasabuvir

↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

Cơ chế:
CYP3A4
cảm ứng bởi
phenobarbita
l.
Phenytoin dasabu

vir +
Không được nghiên cứu. Kỳ vọng: Sử dụng đồng thời là

chống chỉ định (xem
phần 4.3).Cơ chế:

CYP3A4
cảm ứng bởi
phenytoin.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↓ dasabuvir
↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

S-
mephenytoin
Cơ chế:
CYP2C19
cảm ứng bởi
ritonavir.

dasabu
vir +

Không được nghiên cứu. Kỳ vọng: Có thể theo dõi lâm 
sàng và điều chỉnh liều
cần thiết cho s-
mephenytoin.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↓ S-mephenytoin

THUỐC CHỐNG LÃO HÓA
Escitalopram
10 mg đơn
liều lượng

dasabu
vir +

↔ es-
citalopram

1,00
(0,96-1,05)

0,87
(0,80-0,95)

NA Không cần điều 
chỉnh liều cho
escitalopram.ombitas

vir / parit
aprevir / r
itonavir

↑ S-
Desmethyl
citalopram

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)

Duloxetine dasabu
vir +

↓
duloxetine

0,79
(0,67-0,94)

0,75
(0,67-0,83)

NA
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

60 mg đơn
liều lượng

ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↔
dasabuvir

0,94
(0,81-1,09)

0,92
(0,81-1,04)

0,88
(0,76-1,01)

Không cần điều 
chỉnh liều cho
duloxetin.↔

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)
Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

ANTIFUNGALS
Ketoconazol
e
400 mg một lần
hằng ngày

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↑ keto-
conazole

1,15
(1,09-1,21)

2,17
(2,05-2,29)

NA Sử dụng đồng thời là
chống chỉ định (xem phần 
Tóm tắt về Sản phẩm
Đặc điểm cho
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir).

↑ dasabuvir 1.16
(1,03-1,32)

1,42
(1,26-1,59)

NA

↔ 0,98 1.17 NA
Cơ chế:
CYP3A4 / P-
ức chế gp
qua
ketoconazole
và
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

ANTIHYPERLIPIDAEMICS
Gemfibrozil
600 mg hai lần
hằng ngày

dasabu
vir +
paritapr
evir /
ritonavi
r

↑ dasabuvir 2,01
(1,71-2,38)

11,25
(9,05-
13,99)

NA Sử dụng đồng thời là
chống chỉ định (xem
phần 4.3).

↑
paritaprevir

1,21
(0,94-1,57)

1.38
(1,18-1,61)

NA
Cơ chế:
Tăng trong
dasabuvir
tiếp xúc là
bởi vì 
CYP2C8
ức chế
và tăng lên
trong

paritaprevir
có thể
bởi vì 
OATP1B1
ức chế bởi
gemfibrozil.

ANTIMYCOBACTERIALS
Rifampicin dasabu

vir +
Ombita
svir / par
itaprevi
r
/ ritonav
ir

Không được học. Kỳ vọng: Sử dụng đồng thời là
chống chỉ định (xem
phần 4.3).Cơ chế:

CYP3A4 / CY
P2C8
cảm ứng bởi
rifampicin.

↓ dasabuvir
↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

BIGUANIDE ORAL ANTIHYPERGLYCEMICS
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

Metformin dasabu
vir +

↓
metformin

0,77
(0,71-0,83)

0,90
(0,84-0,97)

NA Không điều chỉnh liều
cần thiết cho metformin

500 mg
liều duy nhất

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔
dasabuvir

0,83
(0,74-0,93)

0,86
(0,78-0,94)

0,95
(0,84-1,07)

khi đồng quản lý
với dasabuvir +
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)

THUỐC CHẶN CANXI
Amlodipine
5 mg đơn
liều lượng

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↑
amlodipine

1,26
(1,11-1,44)

2,57
(2,31-2,86)

NA Giảm amlodipine
liều 50% và
theo dõi bệnh nhân cho
tác dụng lâm sàng.

↔
dasabuvir

1,05
(0,97-1,14)

1,01
(0,96-1,06)

0,95
(0,89-1,01)

Cơ chế:
CYP3A4
ức chế bởi
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)

NỘI DUNG
ethinyloestra
diol /
bạn cùng lứa tuổi

0,035 / 0,25 m
g một lần mỗi ngày

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↔ ethinyl
oestradiol

1.16
(0,90-1,50)

1,06
(0,96-1,17)

1.12
(0,94-1,33)

Ethinyloestradiol
chứa miệng
thuốc tránh thai là
chống chỉ định
(xem phần 4.3).

Chất chuyển hóa của Norgestimate:

↑ norgestrel 2,26
(1,91-2,67)

2,54
(2,09-3,09)

2,93
(2,39-3,57)

↑ cũng không-

elgestromin
e

2,01
(1,77-2,29)

2,60
(2,30-2,95)

3,11
(2,51-3,85)Cơ chế:

có thể do
đến UGT
ức chế bởi
paritaprevir,
ombitasvir
và
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)

cũng không-

ethindrone
(progestin
viên thuốc duy nhất)

0,35 mg một lần
hằng ngày

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↔ cũng không-

ethindrone
0,83

(0,69-1,01)
0,91

(0,76-1,09)
0,85

(0,64-1,13)
Không cần điều 
chỉnh liều cho
norethindrone hoặc
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)

KỸ THUẬT SỐ
Furosemide
20 mg đơn
liều lượng

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↑
furosemide

1,42
(1,17-1,72)

1,08
(1,00-1,17)

NA Theo dõi bệnh nhân cho
tác dụng lâm sàng; một

giảm furosemide
liều lên đến 50% có thể 
được yêu cầu.

↔
dasabuvir

1.12
(0,96-1,31)

1,09
(0,96-1,23)

1,06
(0,98-1,14)

Cơ chế:
có thể do
đến UGT1A1
ức chế bởi
paritaprevir,
ombitasvir
và
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)

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

HCV ANTIVIRAL
Sofosbuvir dasabu

vir +
↑ sofosbuvir 1,61

(1,38-1,88)
2,12

(1,91-2,37)
NA Không điều chỉnh liều

cần thiết cho sofosbuvir
khi quản lý
với dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

400 mg một lần
hằng ngày

ombitas
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)Cơ chế:

BCRP và P-
ức chế gp
qua
paritaprevir,
ritonavir và
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)

NHỮNG SẢN PHẨM THẢO DƯỢC

St. John's
Wort
(hypericum
nước hoa)
Cơ chế:
CYP3A4
cảm ứng bởi
St. John's
Wort.

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

Không được học. Kỳ vọng: Sử dụng đồng thời là
chống chỉ định (xem
phần 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

THUỐC CHỐNG HIV: VI SINH VẬT
Để biết nhận xét chung về điều trị bệnh nhân đồng nhiễm HIV, bao gồm thảo luận về các phác đồ kháng 
retrovirus khác nhau có thể được sử dụng, vui lòng xem phần 4.4 (Điều trị bệnh nhân đồng nhiễm HIV) và Tóm 
tắt Đặc điểm Sản phẩm của ombitasvir / paritaprevir / ritonavir .
Atazanavir dasabu

vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↔
atazanavir

0,91
(0,84-0,99)

1,01
(0,93-1,10)

0,90
(0,81-1,01)

Liều khuyến cáo
của atazanavir là 300 mg, 
không có ritonavir, trong
kết hợp với
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir. Atazanavir
phải được quản lý tại

300 mg một lần
hàng ngày (đưa ra

giống nhau
thời gian)

↔
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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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

Cơ chế:
Tăng trong
paritaprevir
sự phơi bày
có thể là do
ức chế
trong tổng số OATP của

atazanavir.

↑
paritaprevir

1,46
(1,06-1,99)

1,94
(1,34-2,81)

3,26
(2,06-5,16)

cùng thời với 
dasabuvir
+ ombitasvir / paritaprevi 
r / ritonavir. Ritonavir
liều trong

ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir sẽ cung cấp
atazanavir
dược động học
sự nâng cao.

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

Sự kết hợp của
atazanavir và
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir + dasabuvir
tăng bilirubin
cấp độ, cụ thể là
khi ribavirin là một phần 
của bệnh viêm gan C
phác đồ, xem các phần
4,4 và 4,8.

Atazanavir /
ritonavir
300/100 mg
một lần mỗi ngày

dasabu
vir +

↔
atazanavir

1,02
(0,92-1,13)

1.19
(1,11-1,28)

1,68
(1,44-1,95)

ombitas
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)(quản trị viên

d trong
tối)

↑
paritaprevir

2,19
(1,61-2,98)

3,16
(2,40-4,17)

11,95
(8,94-15,98)

Cơ chế:
Tăng trong
paritaprevir
sự phơi bày
có thể là do
ức chế
của
OATP1B1 / B
3 và
CYP3A bởi
atazanavir
và CYP3A
ức chế bởi
các
thêm vào
liều
ritonavir.
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

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

↓ darunavir 0,92
(0,87-0,98)

0,76
(0,71-0,82)

0,52
(0,47-0,58)

Liều khuyến cáo
của darunavir là 800 mg một 
lần mỗi ngày, không có
ritonavir, khi nào
quản lý tại
cùng lúc với
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir + dasabuvir
(liều ritonavir trong
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir sẽ cung cấp
darunavir
dược động học
sự nâng cao). Cái này
phác đồ có thể được sử dụng trong 

trường hợp không có

kháng PI rộng rãi (tức 
là thiếu RAM liên quan 
đến darunavir), xem
cũng mục 4.4.

800 mg một lần
hàng ngày (đưa ra

giống nhau
thời gian)

↔
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)Cơ chế:

không xác định

Darunavir kết hợp
với
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir + dasabuvir không 
được khuyến khích trong
bệnh nhân kháng PI 
trên diện rộng.

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

Darunavir /
ritonavir
600/100 mg
hai lần mỗi ngày

dasabu
vir +
ombitas
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)Cơ chế:

không xác định ↓
paritaprevir

0,70
(0,43-1,12)

0,59
(0,44-0,79)

0,83
(0,69-1,01)

Darunavir /
ritonavir
800/100 mg
một lần mỗi ngày

(quản trị viên
d trong
tối)

dasabu
vir +
ombitas
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)

Cơ chế:
không xác định

lopinavir /
ritonavir

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit

↔
lopinavir

0,87
(0,76-0,99)

0,94
(0,81-1,10)

1,15
(0,93-1,42)

Lopinavir / ritonavir
Chống chỉ định 400/100 
mg x 2 lần / ngày hoặc 
800/200 mg x 1 lần / ngày

↔
dasabuvir

0,99
(0,75-1,31)

0,93
(0,75-1,15)

0,68
(0,57-0,80)
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

400/100 mg
hai lần mỗi ngày1

aprevir /
ritonavi
r

↔
ombitasvir

1,14
(1,01-1,28)

1.17
(1,07-1,28)

1,24
(1,14-1,34)

với dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / 
r itonavir do tăng phơi 
nhiễm paritaprevir (xem 
Tóm tắt
Đặc điểm sản phẩm 
của
ombitasvir / paritaprevir / r 
itonavir).

↑
paritaprevir

2,04
(1,30-3,20)

2,17
(1,63-2,89)

2,36
(1,00-5,55)Cơ chế:

Tăng trong
paritaprevir
sự phơi bày
có thể là do
ức chế
của
CYP3A / efflu
x
người vận chuyển

bởi lopinavir
và cao hơn
liều
ritonavir.
Thuốc kháng HIV: VI SINH VẬT PHẢN XẠ KHÔNG NUCLEOSIDE
Rilpivirine2

25 mg một lần
hằng ngày

quản lý
bên trong

buổi sáng,
với thức ăn

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↑ rilpivirine 2,55
(2,08-3,12)

3,25
(2,80-3,77)

3,62
(3,12-4,21)

Đồng quản lý
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir với
rilpivirine một lần mỗi ngày

chỉ nên là
được xem xét ở bệnh nhân
không có QT-
kéo dài, và
không có QT khác-
kéo dài đồng
quản lý thuốc
Mỹ phẩm. Nếu
sự kết hợp được sử dụng,
ECG lặp lại-
giám sát nên được
xong, xem phần 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)

Cơ chế:
CYP3A
ức chế bởi
ritonavir.

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

Efavirenz /
emtricitabine
/ tenofovir
disoproxil
fumarate
600/300/200
mg một lần

hằng ngày

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

Sử dụng đồng thời phác đồ dựa trên efavirenz (chất cảm 
ứng enzym) với paritaprevir / ritonavir + dasabuvir dẫn 
đến tăng ALT và do đó, phải ngừng sớm

nghiên cứu.

Sử dụng đồng thời với
efavirenz có chứa
phác đồ là
chống chỉ định (xem
phần 4.3).

Cơ chế:
có thể được

men
cảm ứng bởi
efavirenz.

18



Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

Nevirapine
etravirine

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

Không được học. Kỳ vọng: Sử dụng đồng thời là
chống chỉ định (xem
phần 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

PHÒNG KHÁNG SINH HIV: TÍCH HỢP INHIBITOR CHUYỂN HÓA DÂY CHUYỀN
Dolutegravir dasabuvi

r +
ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↑ 1,22
(1,15-1,29)

1.38
(1,30-1,47)

1,36
(1,19-1,55)

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho 
dolutegravir khi dùng
với dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

dolutegravir

50 mg một lần
hằng ngày

↔
dasabuvir

1,01
(0,92-1,11)

0,98
(0,92-1,05)

0,92
(0,85-0,99)

Cơ chế:
có thể do
đến UGT1A1
ức chế bởi
paritaprevir,
dasabuvir
và
ombitasvir
và CYP3A4
ức chế bởi
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 +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↑
raltegravir

2,33
(1,66-3,27)

2,34
(1,70-3,24)

2,00
(1,17-3,42)

Không cần điều 
chỉnh liều cho
raltegravir hoặc dasabuvir
+
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

400 mg hai lần
hằng ngày Không có thay đổi liên quan đến lâm sàng trong dasabuvir, paritaprevir,

và phơi nhiễm ombitasvir (dựa trên so sánh với
dữ liệu lịch sử) đã được quan sát trong quá trình đồng

sự quản lý.
Cơ chế:
UGT1A1
ức chế bởi
paritaprevir,
ombitasvir
và
dasabuvir.
THUỐC CHỐNG HIV: NUCLEOSIDE INHIBITORS
Abacavir /
lamivudine

dasabu
vir +

↔ abacavir 0,87
(0,78-0,98)

0,94
(0,90-0,99)

NA Không điều chỉnh liều
cần thiết cho abacavir 
hoặc lamivudine khi
quản lý với
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↓
lamivudine

0,78
(0,72-0,84)

0,88
(0,82-0,93)

1,29
(1,05-1,58)600/300 mg

một lần mỗi ngày ↔
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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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

Em-
tricitabine /
tenofovir
200 mg một lần
hàng ngày / 300 mg

một lần mỗi ngày

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↔ em-
tricitabine

1,05
(1,00-1,12)

1,07
(1,00-1,14)

1,09
(1,01-1,17)

Không cần điều 
chỉnh liều cho

↔
tenofovir

1,07
(0,93-1,24)

1.13
(1,07-1,20)

1,24
(1,13-1,36)

emtricitabine / tenofovir 
và 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)

DOANH NGHIỆP GIẢM THIỂU HMG CoA
Rosuvastatin
5 mg một lần
hằng ngày

dasabu
vir +

↑
rosuvastatin

7.13
(5,11-9,96)

2,59
(2,09-3,21)

0,59
(0,51-0,69)

Tối đa hàng ngày
liều lượng của rosuvastatin

phải là 5 mg (xem 
phần 4.4).

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔
dasabuvir

1,07
(0,92-1,24)

1,08
(0,92-1,26)

1,15
(1,05-1,25)

Cơ chế:
OATP1B
ức chế bởi
paritaprevir
và BCRP
ức chế bởi
dasabuvir
paritaprevir,
và ritonavir.

↔
ombitasvir

0,92
(0,82-1,04)

0,89
(0,83-0,95)

0,88
(0,83-0,94)

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

↑
paritaprevir

1.59
(1,13-2,23)

1,52
(1,23-1,90)

1,43
(1,22-1,68)

Pravastatin
10 mg một lần
hằng ngày

dasabu
vir +

↑
pravastatin

1,37
(1,11-1,69)

1,82
(1,60-2,08)

Giảm pravastatin
liều 50%.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔
dasabuvir

1,00
(0,87-1,14)

0,96
(0,85-1,09)

1,03
(0,91-1,15) Không điều chỉnh liều

cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

Cơ chế:
OATP1B1
ức chế bởi
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 +

Không được nghiên cứu. Kỳ vọng: Sử dụng đồng thời với
fluvastatin và
pitavastatin không
được khuyến nghị (xem
phần 4.4).
Tạm thời
đình chỉ
fluvastatin và
pitavastatin là
đề nghị cho
thời gian điều trị. Nếu 
điều trị bằng statin
yêu cầu trong
thời gian điều trị, một
chuyển sang pravastatin 
giảm liều hoặc
rosuvastatin là có thể.

Cơ chế:
OATP1B / BC
Ức chế RP
qua
paritaprevir.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↑
↑
↔ dasabuvir
↔ ombitasvir
↔ paritaprevir

fluvastatin
pitavastatin

Pitavastatin

Cơ chế:
OATP1B
ức chế bởi
paritaprevir.

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

BỆNH NHÂN MIỄN DỊCH
Ciclosporin
30 mg một lần
độc thân hàng ngày

liều lượng3

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↑
ciclosporin

1,01
(0,85-1,20)

5,82
(4,73-7,14)

15,8
(13,8-18,09)

Khi bắt đầu co-
quản lý với
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir, cho 1/5 tổng 
liều ciclosporin hàng 
ngày một lần
hàng ngày với ombitasvir /
paritaprevir / ritonavir. 
Theo dõi ciclosporin
mức độ và điều chỉnh liều lượng 

và / hoặc liều lượng

tần suất khi cần thiết.

↓ 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)Cơ chế:

Tác dụng lên

ciclosporin là
bởi vì 
CYP3A4
ức chế bởi
ritonavir và
tăng lên
paritaprevir
sự phơi bày
có thể là do
đến
OATP / BCRP
/ P-gp
ức chế bởi
xiclosporin.

↑
paritaprevir

1,44
(1,16-1,78)

1,72
(1,49-1,99)

1,85
(1,58-2,18)

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

Everolimus dasabu
vir +
ombitas
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

Đồng quản lý
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir với
everolimus không
được đề xuất bởi vì
về sự gia tăng đáng kể 
trong everolimus
phơi nhiễm mà không thể
đúng liều lượng
được điều chỉnh với cường 
độ liều sẵn có.

0,75 mg
liều duy nhất ↔

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)Cơ chế:
Tác dụng lên

everolimus là
bởi vì 
CYP3A4
ức chế bởi
ritonavir.

↔
paritaprevir

1,22
(1,03-1,43)

1,26
(1,07-1,49)

1,06
(0,97-1,16)

Sirolimus dasabu
vir +
ombitas
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

Sử dụng đồng thời
sirolimus với
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir thì không
được khuyến nghị trừ khi
lợi ích vượt trội
rủi ro (xem phần 
4.4). Nếu sirolimus là

0,5 mg đơn
liều lượng5

↔
dasabuvir

1,04
(0,89-1,22)

1,07
(0,95-1,22)

1.13
(1,01-1,25)

Cơ chế:
Tác dụng lên

sirolimus là
↔

ombitasvir
1,03

(0,93-1,15)
1,02

(0,96-1,09)
1,05

(0,98-1,12)
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Cơ chế
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Sự tương tác
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HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

bởi vì 
CYP3A4
ức chế bởi
ritonavir.

↔
paritaprevir

1.18
(0,91-1,54)

1.19
(0,97-1,46)

1.16
(1,00-1,34)

được sử dụng cùng với
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir, quản lý
sirolimus 0,2 mg hai lần 
một tuần (3 hoặc 4 ngày 
một lần vào cùng hai ngày 
mỗi tuần).
Sirolimus máu
nồng độ nên
được theo dõi sau mỗi 4 đến 7 
ngày cho đến 3
đáy liên tiếp
cấp độ đã hiển thị
nồng độ ổn định của 
sirolimus. Sirolimus
liều lượng và / hoặc liều lượng

tần suất nên
điều chỉnh khi cần thiết.

5 ngày sau khi hoàn 
thành dasabuvir +
Điều trị ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir, 
liều sirolimus và
tần suất dùng thuốc trước đó
để nhận dasabuvir
+
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir nên được
tiếp tục, cùng với
giám sát thường xuyên của
máu sirolimus
nồng độ.

Tacrolimus
2 mg đơn
liều lượng7

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

↑
tacrolimus

3,99
(3,21-4,97)

57.1
(45,5-
71,7)

16,6
(13.0-21.2)

Sử dụng đồng thời
tacrolimus với
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir thì không
được khuyến nghị trừ khi
lợi ích vượt trội

↔
dasabuvir

0,85
(0,73-0,98)

0,90
(0,80-1,02)

1,01
(0,91-1,11)Cơ chế:

Tác dụng lên ↔
ombitasvir

0,93
(0,88-0,99)

0,94
(0,89-0,98)

0,94
(0,91-0,96)
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

tacrolimus là
bởi vì 
CYP3A4
ức chế bởi
ritonavir.

↓
paritaprevir

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

0,66
(0,54-0,81)

0,73
(0,66-0,80)

các rủi ro (xem phần 
4.4).
Nếu tacrolimus với
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir được sử dụng
đồng thời,
tacrolimus không nên
được quản lý vào 
ngày dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir được bắt đầu. Bắt 
đầu một ngày sau khi 
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir được bắt đầu; bắt 
đầu lại tacrolimus với liều 
lượng giảm dựa trên máu 
của tacrolimus
nồng độ. Các
khuyến khích
liều lượng tacrolimus là
0,5 mg mỗi 7 ngày.

Tacrolimus toàn bộ
nồng độ trong máu
nên được giám sát
khi bắt đầu và
trong suốt đồng
quản lý với
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir và liều lượng và / 
hoặc cách dùng
tần suất nên
điều chỉnh như

cần thiết. Trên
hoàn thành
dasabuvir và
Điều trị ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir, 
liều lượng thích hợp và
tần suất dùng thuốc của
tacrolimus nên
được hướng dẫn bởi đánh giá

của máu tacrolimus
nồng độ.

KỆ SẮT
Deferasirox dasabu

vir +
ombitas
vir / parit
aprevir /
ritonavi
r

Không được nghiên cứu. Kỳ vọng: Deferasirox có thể
tăng dasabuvir
tiếp xúc và nên được sử dụng 
một cách thận trọng.↑ dasabuvir
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

CÁC SẢN PHẨM THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NHIỀU LOẠI VIÊM XOANG
Teriflunomid
e

dasabu
vir +

Không được nghiên cứu. Kỳ vọng: Teriflunomide có thể
tăng dasabuvir
tiếp xúc và nên được sử dụng 
một cách thận trọng.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↑ dasabuvir

OPIOIDS
Methadone dasabu

vir +
↔ R-

Methadone
1,04

(0,98-1,11)
1,05

(0,98-1,11)
0,94

(0,87-1,01)
Không cần điều 
chỉnh liều cho
methadone và
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

20-120 mg
một lần mỗi ngàysố 8

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔ S-
Methadone

0,99
(0,91-1,08)

0,99
(0,89-1,09)

0,86
(0,76-0,96)

↔ ombitasvir / paritaprevir và dasabuvir (dựa trên
so sánh nghiên cứu chéo)

buprenorphin
e / naloxone
4-24 mg / 1-
6 mg một lần
hằng ngàysố 8

dasabu
vir +

↑ bu-
prenorphine

2,18
(1,78-2,68)

2,07
(1,78-2,40)

3,12
(2,29-4,27)

Không cần điều 
chỉnh liều cho
buprenorphine / naloxon
e và dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↑ norbu-
prenorphine

2,07
(1.42-3.01)

1,84
(1,30-2,60)

2,10
(1,49- 2,97)

↑ naloxone 1.18
(0,81-1,73)

1,28
(0,92-1,79)

NA

Cơ chế:
CYP3A4
ức chế bởi
ritonavir và
UGT
ức chế bởi
paritaprevir,
ombitasvir
và
dasabuvir.

↔ ombitasvir / paritaprevir và dasabuvir (dựa trên
so sánh nghiên cứu chéo)

THUỐC GIÃN CƠ
Carisoprodol
250 mg
liều duy nhất

dasabu
vir +

↓
Carisoprodol

0,54
(0,47-0,63)

0,62
(0,55-0,70)

NA Không điều chỉnh liều
yêu cầu
carisoprodol; tăng lên
liều nếu lâm sàng
chỉ ra.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔ dasabuvir 0,96
(0,91-1,01)

1,02
(0,97-1,07)

1,00
(0,92-1,10)Cơ chế:

CYP2C19
cảm ứng bởi
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)

Cyclobenzap
rine 5 mg
liều duy nhất

dasabu
vir +

↓
cyclobenzap
rine

0,68
(0,61-0,75)

0,60
(0,53-0,68)

NA Không điều chỉnh liều cho 
cyclobenzaprine
cần thiết; tăng liều nếu có 
chỉ định trên lâm sàng.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔ dasabuvir 0,98
(0,90-1,07)

1,01
(0,96-1,06)

1.13
(1,07-1,18)Cơ chế:

giảm bớt
có thể do
đến CYP1A2
cảm ứng bởi
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)

PHÂN TÍCH NARCOTIC
Paracetamol
(đưa ra như

liều lượng cố định

dasabu
vir +

↔
Paracetamo
l

1,02
(0,89-1,18)

1.17
(1,09-1,26)

NA Không cần điều 
chỉnh liều cho
paracetamol khiombitas
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

hydrocodone
/ paracetamol
)

vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1,01-1,26)

1.12
(1,05-
1.19)

1.16
(1,08-1,25)

quản lý với
dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir /

↔ 1,01 0,97 0,93 ritonavir.
300 mg
liều duy nhất

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)
Hydrocodone
(như được đưa ra trong một

liều lượng cố định

hydrocodone
/ paracetamol
)

dasabu
vir +

↑ hydrocod
một

1,27
(1,14-
1,40)

1,90
(1,72-
2.10)

NA Giảm
liều hydrocodone bằng
50% và / hoặc lâm sàng
giám sát nên được
được cân nhắc khi
quản lý với

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

Các thay đổi đối với dasabuvir và ombitasvir, paritaprevir dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir5 mg đơn

liều lượng

giống như được hiển thị cho paracetamol ở trên
/ ritonavir.

Cơ chế:
CYP3A4
ức chế bởi
ritonavir
THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON
Omeprazole
40 mg một lần
hằng ngày

dasabu
vir +

↓
omeprazole

0,62
(0,48-0,80)

0,62
(0,51-0,75)

NA Nếu được chỉ định lâm sàng, 
liều cao hơn của
omeprazole nên
đã sử dụng.

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1,03-1,25)

1,08
(0,98-1,20)

1,05
(0,93-1,19)

Cơ chế:
CYP2C19
cảm ứng bởi
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
Lansoprazole
Cơ chế:
CYP2C19
cảm ứng bởi
ritonavir.

Không được nghiên cứu. Kỳ vọng:

↓ esomeprazole, lansoprazole
Nếu được chỉ định lâm sàng, 
liều cao hơn của
esomeprazole / lansopraz
ole có thể cần thiết.

dasabu
vir +
ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

SEDATIVES / HYPNOTICS
Zolpidem
5 mg đơn
liều lượng

dasabu
vir +

↔
zolpidem

0,94
(0,76-1,16)

0,95
(0,74-1,23)

NA Không cần điều chỉnh 
liều đối với zolpidem.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔
dasabuvir

0,93
(0,84-1,03)

0,95
(0,84-1,08)

0,92
(0,83-1,01)

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

↔
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)

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho diazepam;
tăng liều nếu
chỉ định trên lâm sàng.

NA

2 mg đơn
liều lượng

ombitas
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)Cơ chế:

CYP2C19 ↔
ombitasvir

1,00
(0,93-1,08)

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

0,93
(0,88-0,98)
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

cảm ứng bởi
ritonavir

↔
paritaprevir

0,95
(0,77-1,18)

0,91
(0,78-1,07)

0,92
(0,82-1,03)

Alprazolam
0,5 mg đơn
liều lượng

dasabu
vir +

↑
alprazolam

1,09
(1,03-1,15)

1,34
(1,15-1,55)

NA Giám sát lâm sàng của
bệnh nhân là

khuyến khích. Một
giảm alprazolam
liều lượng có thể được xem 
xét dựa trên lâm sàng
phản ứng.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↔
dasabuvir

0,93
(0,83-1,04)

0,98
(0,87-1,11)

1,00
(0,87-1,15)

Cơ chế:
CYP3A4
ức chế bởi
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)

Không điều chỉnh liều
cần thiết cho dasabuvir + 
ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

THYROID HORMONES
Levothyroxin
e

dasabu
vir +

Không được nghiên cứu. Kỳ vọng: Theo dõi lâm sàng và điều 
chỉnh liều có thể được yêu 
cầu đối với
levothyroxine.

ombitas
vir / parit
aprevir / r
itonavir

↑ levothyroxine
Cơ chế:
UGT1A1
ức chế bởi
paritaprevir,
ombitasvir
và
dasabuvir.
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Dược liệu
Sản phẩm/
Có thể được

Cơ chế
của

Sự tương tác

CHO
N

VỚI

HIỆU ỨNG Ctối đa AUC Cmáng Nhận xét lâm sàng

1. Lopinavir / ritonavir 800/200 mg x 1 lần / ngày (dùng vào buổi tối) cũng được dùng cùng với dasabuvir 
với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Ảnh hưởng đến Ctối đavà AUC của DAAs và lopinavir tương tự 
như quan sát thấy khi dùng lopinavir / ritonavir 400/100 mg hai lần mỗi ngày cùng với dasabuvir và 
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir.

2. Rilpivirine cũng được dùng cùng với thức ăn vào buổi tối và 4 giờ sau bữa ăn tối với dasabuvir + ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir trong nghiên cứu. Tác dụng đối với việc tiếp xúc với rilpivirine tương tự như tác dụng được 
quan sát thấy khi dùng rilpivirine vào buổi sáng cùng với thức ăn có dasabuvir + ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

3. Ciclosporin 100 mg dùng một mình và 30 mg dùng chung với dasabuvir + ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. 
Tỷ lệ cyclosporine chuẩn hóa liều được hiển thị khi tương tác với dasabuvir + ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir.

4. C12: = nồng độ ở 12 giờ sau khi dùng liều đơn everolimus.

5. Sirolimus 2 mg được chia liều một mình, 0,5 mg dùng với dasabuvir + ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. 
Tỷ lệ sirolimus chuẩn hóa liều được hiển thị khi tương tác với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir + 
dasabuvir.

6. C24: = nồng độ tại 24 giờ sau khi dùng liều đơn cyclosporine, tacrolimus hoặc sirolimus.

7. Tacrolimus 2 mg được dùng một mình và 2 mg được dùng với dasabuvir + ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir. Tỷ lệ tacrolimus chuẩn hóa liều được hiển thị khi tương tác với dasabuvir + ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir.

8. Các thông số chuẩn hóa liều được báo cáo cho methadone, buprenorphine và naloxone.

Lưu ý: Liều dùng cho dasabuvir + ombitasvir / paritaprevir / ritonavir là: ombitasvir 25 mg paritaprevir 150 mg, ritonavir 100 
mg, một lần mỗi ngày và dasabuvir 400 mg hai lần mỗi ngày hoặc 250 mg hai lần mỗi ngày. Mức phơi nhiễm dasabuvir thu 
được với công thức 400 mg và viên nén 250 mg là tương tự nhau. dasabuvir +
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir được dùng nhiều liều trong tất cả các nghiên cứu tương tác thuốc ngoại trừ các 
nghiên cứu tương tác thuốc với carbamazepine, gemfibrozil, ketoconazole, và
sulfamethoxazole / trimethoprim.

Dân số trẻ em

Các nghiên cứu về tương tác thuốc chỉ được thực hiện ở người lớn.

4.6 Khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Phụ nữ có khả năng sinh đẻ / tránh thai ở nam và nữ

Phải hết sức thận trọng để tránh mang thai ở bệnh nhân nữ và bạn tình của bệnh nhân nam khi 
dùng dasabuvir với ribavirin. Tác dụng gây quái thai và / hoặc diệt phôi đáng kể đã được chứng 
minh ở tất cả các loài động vật tiếp xúc với ribavirin; do đó, ribavirin được chống chỉ định ở phụ 
nữ có thai và ở bạn tình nam của phụ nữ đang mang thai. Tham khảo Tóm tắt Đặc tính Sản 
phẩm cho ribavirin để biết thêm thông tin.

Bệnh nhân nữ:Phụ nữ có khả năng sinh con không nên dùng ribavirin trừ khi họ đang sử dụng một hình 
thức tránh thai hiệu quả trong khi điều trị bằng ribavirin và trong 4 tháng sau khi điều trị.

Bệnh nhân nam và bạn tình nữ của họ:Bệnh nhân nam hoặc bạn tình nữ của họ có khả năng sinh con 
phải sử dụng một hình thức tránh thai hiệu quả trong khi điều trị bằng ribavirin và trong 7 tháng sau khi 
điều trị.
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Ethinyloestradiol được chống chỉ định kết hợp với dasabuvir (xem phần 4.3). Xem thông tin bổ 
sung về các biện pháp tránh thai nội tiết cụ thể trong phần 4.3 và 4.4.

Thai kỳ

Có rất ít dữ liệu về việc sử dụng dasabuvir ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên động vật không chỉ 
ra tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với độc tính sinh sản (xem phần 5.3). Như một biện pháp 
phòng ngừa, tốt nhất là tránh sử dụng dasabuvir trong thời kỳ mang thai.

Nếu ribavirin được sử dụng đồng thời với dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, các chống chỉ định liên quan 
đến việc sử dụng ribavirin trong thời kỳ mang thai sẽ được áp dụng (xem thêm Tóm tắt Đặc tính Sản phẩm của 
ribavirin).

Cho con bú

Người ta không biết liệu dasabuvir và các chất chuyển hóa có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. Dữ 
liệu dược động học hiện có ở động vật cho thấy sự bài tiết của dasabuvir và các chất chuyển hóa 
trong sữa (xem phần 5.3). Do khả năng xảy ra các phản ứng phụ từ thuốc ở trẻ sơ sinh bú sữa mẹ, 
nên phải đưa ra quyết định ngừng cho con bú hoặc ngừng điều trị với dasabuvir, có tính đến tầm 
quan trọng của liệu pháp đối với người mẹ. Bệnh nhân dùng ribavirin cũng nên tham khảo Tóm tắt 
về Đặc tính Sản phẩm của ribavirin.

Khả năng sinh sản

Không có dữ liệu trên người về tác dụng của dasabuvir đối với khả năng sinh sản. Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra các 

tác động có hại đến khả năng sinh sản (xem phần 5.3).

4.7 Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

Dasabuvir không có hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc. Bệnh nhân nên 
được thông báo rằng tình trạng mệt mỏi đã được báo cáo trong khi điều trị bằng dasabuvir kết hợp với 
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir và ribavirin (xem phần 4.8).

4.8 Tác dụng không mong muốn

Tóm tắt hồ sơ an toàn

Ở các đối tượng dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với ribavirin, các 
phản ứng có hại được báo cáo phổ biến nhất (hơn 20% đối tượng) là mệt mỏi và buồn 
nôn. Tỷ lệ đối tượng ngừng điều trị vĩnh viễn do phản ứng có hại là 0,2% (5 / 2.044) và 
4,8% (99 / 2.044) đối tượng bị giảm liều ribavirin do phản ứng có hại.

Bảng danh sách các phản ứng có hại

Bản tóm tắt an toàn dựa trên dữ liệu tổng hợp từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 ở những đối tượng đã dùng 
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc không có ribavirin. Phần lớn các phản ứng có hại được trình bày 
trong Bảng 3 là mức độ nghiêm trọng cấp 1 ở dasabuvir- và
phác đồ chứa ombitasvir / paritaprevir / ritonavir.

Các phản ứng bất lợi được liệt kê dưới đây theo lớp và tần suất của cơ quan hệ thống. Tần suất được xác định như sau: 
rất phổ biến (≥1 / 10), phổ biến (≥1 / 100 đến <1/10), không phổ biến (≥1 / 1.000 đến <1/100), hiếm (≥1 / 10.000 đến <1 / 
1.000) hoặc rất hiếm (<1 / 10.000).
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Bảng 3. Các phản ứng có hại được xác định khi dùng dasabuvir kết hợp với ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir hoặc ombitasvir / paritaprevir / ritonavir và ribavirin

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

+ ribavirin *
N = 2,044

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

Tính thường xuyên

N = 588
Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu
Phổ thông Thiếu máu

Rối loạn hệ thống miễn dịch
Tính thường xuyên

không xác định
Phản ứng phản vệ Phản ứng phản vệ

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng
Không phổ biến Mất nước
Rối loạn tâm thần
Rất phổ biến Mất ngủ
Rối loạn tiêu hóa
Rất phổ biến Buồn nôn, tiêu chảy
Phổ thông Nôn mửa
Rối loạn gan mật
Tính thường xuyên

không xác định

Gan mất bù và suy gan Gan mất bù và suy gan

Rối loạn da và mô dưới da
Rất phổ biến Ngứa
Phổ thông Ngứa
Hiếm Phù mạch Phù mạch
Các rối loạn chung và tình trạng quản lý và quản lý địa điểm

Suy nhược
Rất phổ biến

Mệt mỏi
* Tập dữ liệu bao gồm tất cả các đối tượng bị nhiễm kiểu gen 1 trong thử nghiệm Giai đoạn 2 và 3 bao gồm các đối tượng bị xơ gan. Lưu ý: Đối với các bất 

thường trong phòng thí nghiệm, tham khảo Bảng 4.

Mô tả các phản ứng bất lợi đã chọn

So với những đối tượng không bị xơ gan, ở những đối tượng bị xơ gan còn bù, tỷ lệ tăng 
bilirubin gián tiếp tăng lên khi ribavirin là một phần của phác đồ.

Bất thường trong phòng thí nghiệm

Những thay đổi trong các thông số phòng thí nghiệm đã chọn được mô tả trong Bảng 4. Một bảng cạnh nhau được cung 
cấp để đơn giản hóa việc trình bày; Không nên so sánh trực tiếp giữa các thử nghiệm khác nhau về thiết kế thử nghiệm.
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Bảng 4. Phương pháp điều trị được lựa chọn trong phòng thí nghiệm bất thường khẩn cấp

SAPPHIRE I và II PEARL II, III và IV TURQUOISE II
(đối tượng bị xơ gan)

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir

/ ritonavir + ribavirin

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir

/ ritonavir

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir

/ ritonavir + ribavirinThông số phòng thí nghiệm

12 tuần
N = 770
N (%)

12 tuần
N=509
N (%)

12 hoặc 24 tuần
N=380
N (%)

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

Huyết sắc tố
<100-80 g / L (cấp 2) 41/765 (5,4%) 0 30/380 (7,9%)
<80-65 g / L (lớp 3) 1/765 (0,1%) 0 3/380 (0,8%)
<65 g / L (Lớp 4) 0 0 1/380 (0,3%)
Bilirubin toàn phần

> 3-10 × ULN (lớp 3) 19/765 (2,5%) 2/509 (0,4%) 37/380 (9,7%)
> 10 × ULN (lớp 4) 1/765 (0,1%) 0 0

* ULN: Giới hạn trên của mức bình thường

Tăng ALT huyết thanh

Trong một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng với dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có và không có ribavirin, 1% đối tượng 

có mức ALT huyết thanh lớn hơn 5 lần giới hạn trên của mức bình thường (ULN) sau khi bắt đầu điều trị. Vì tỷ lệ tăng như vậy là 26% ở những phụ nữ 

dùng đồng thời thuốc có chứa ethinyloestradiol, các sản phẩm thuốc như vậy chống chỉ định với dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. 

Không quan sát thấy sự gia tăng tỷ lệ tăng ALT với các loại estrogen hệ thống khác thường được sử dụng cho liệu pháp thay thế hormone (ví dụ: 

oestradiol và các loại estrogen liên hợp). Tăng ALT thường không có triệu chứng, thường xảy ra trong 4 tuần điều trị đầu tiên (thời gian trung bình 

20 ngày, phạm vi 8- 57 ngày) và hầu hết được giải quyết khi điều trị liên tục. Hai bệnh nhân đã ngừng dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / 

ritonavir do ALT tăng cao, trong đó có một bệnh nhân dùng ethinyloestradiol. Ba lần ngắt quãng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir 

trong một đến bảy ngày, bao gồm một lần dùng ethinyloestradiol. Phần lớn các trường hợp tăng ALT này là thoáng qua và được đánh giá là liên 

quan đến dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Tăng ALT nói chung không liên quan đến tăng bilirubin. Xơ gan không phải là một yếu tố 

nguy cơ làm tăng ALT (xem phần 4.4). Phần lớn các trường hợp tăng ALT này là thoáng qua và được đánh giá là liên quan đến dasabuvir và 

ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Tăng ALT nói chung không liên quan đến tăng bilirubin. Xơ gan không phải là một yếu tố nguy cơ làm tăng ALT 

(xem phần 4.4). Phần lớn các trường hợp tăng ALT này là thoáng qua và được đánh giá là liên quan đến dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / 

ritonavir. Tăng ALT nói chung không liên quan đến tăng bilirubin. Xơ gan không phải là một yếu tố nguy cơ làm tăng ALT (xem phần 4.4).

Tăng bilirubin huyết thanh

Tăng bilirubin huyết thanh thoáng qua (chủ yếu là gián tiếp) đã được quan sát thấy ở những đối 
tượng dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với ribavirin, liên quan đến việc ức chế 
các chất vận chuyển bilirubin OATP1B1 / 1B3 do phân giải paritaprevir và ribavirin. Tăng Bilirubin xảy 
ra sau khi bắt đầu điều trị, đạt đỉnh điểm vào Tuần 1, và thường được giải quyết bằng liệu pháp liên 
tục. Tăng bilirubin không liên quan đến tăng aminotransferase. Tần suất tăng bilirubin gián tiếp 
thấp hơn ở những đối tượng không dùng ribavirin.

Người nhận ghép gan

Hồ sơ an toàn tổng thể ở những người ghép tạng bị nhiễm HCV được sử dụng dasabuvir và 
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir và ribavirin (ngoài các sản phẩm thuốc ức chế miễn dịch của họ) 
tương tự như những người được điều trị bằng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir và 
ribarin. các thử nghiệm, mặc dù tần suất một số phản ứng có hại tăng lên. 10 đối tượng (29,4%) có ít 
nhất một giá trị hemoglobin ban đầu dưới 10 g / dL. 10 trong số 34 đối tượng (29,4%) liều lượng 
ribavirin được điều chỉnh do giảm hemoglobin và 2,9% (1/34) có
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sự gián đoạn của ribavirin. Việc thay đổi liều Ribavirin không ảnh hưởng đến tỷ lệ SVR. 5 đối tượng được yêu cầu 
erythropoietin, tất cả đều bắt đầu dùng ribavirin với liều khởi đầu 1000 đến 1200 mg mỗi ngày. Không có đối tượng nào 
được truyền máu.

Bệnh nhân đồng nhiễm HIV / HCV

Hồ sơ an toàn tổng thể ở các đối tượng đồng nhiễm HCV / HIV-1 tương tự như được quan sát thấy ở các đối 
tượng nhiễm đơn độc HCV. Tăng thoáng qua bilirubin toàn phần> 3 x ULN (chủ yếu là gián tiếp) xảy ra ở 17 
(27,0%) đối tượng; 15 trong số những đối tượng này đã được nhận atazanavir. Không có đối tượng nào bị tăng 
bilirubin máu đồng thời tăng aminotransferase.

Đối tượng nhiễm GT1 có hoặc không bị xơ gan với suy thận nặng hoặc bệnh thận giai đoạn cuối 
(ESRD)
Dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc không có ribavirin được đánh giá ở 68 đối tượng 
nhiễm kiểu gen 1 có hoặc không có xơ gan, người bị suy thận nặng hoặc ESRD (xem Phần 5.1). Hồ sơ an 
toàn tổng thể ở những đối tượng suy thận nặng tương tự như đã thấy trong các nghiên cứu Giai đoạn 3 
trước đó ở những đối tượng không bị suy thận nặng, ngoại trừ một tỷ lệ lớn hơn đối tượng cần can thiệp 
do giảm hemoglobin huyết thanh liên quan đến ribavirin. Mức hemoglobin ban đầu trung bình là 12,1 g / 
dL và mức suy giảm trung bình của hemoglobin khi kết thúc điều trị đối với các đối tượng dùng RBV là 1,2 
g / dL. Ba mươi chín trong số 50 đối tượng nhận được ribavirin yêu cầu ngừng sử dụng ribavirin, và 11 
trong số những đối tượng này cũng được điều trị bằng erythropoietin. Bốn đối tượng có mức hemoglobin < 
8 g / dL. Hai đối tượng được truyền máu. Các tác dụng phụ của thiếu máu không được thấy ở 18 đối tượng 
bị nhiễm GT1b không nhận ribavirin. Ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc không có dasabuvir cũng 
được đánh giá mà không có ribavirin ở 18 bệnh nhân nhiễm GT1a và GT4; không có tác dụng phụ của thiếu 
máu được thấy ở những đối tượng này.

Dân số trẻ em

Tính an toàn của dasabuvir ở trẻ em và thanh thiếu niên <18 tuổi vẫn chưa được thiết lập. Không có 
sẵn dữ liệu.

Báo cáo các phản ứng phụ nghi ngờ

Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ sau khi cho phép sản phẩm thuốc là quan trọng. Nó cho 
phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích / rủi ro của sản phẩm thuốc. Chăm sóc sức khỏe
các chuyên gia được yêu cầu báo cáo bất kỳ phản ứng phụ nghi ngờ nào qua hệ thống báo cáo quốc gia
được liệt kê trongPhụ lục V.

4.9 Quá liều

Liều dasabuvir cao nhất được ghi nhận cho những người tình nguyện khỏe mạnh là 2 g. Không quan sát thấy 
phản ứng ngoại ý liên quan đến thuốc hoặc các bất thường có ý nghĩa lâm sàng trong phòng thí nghiệm. Trong 
trường hợp quá liều, bệnh nhân nên được theo dõi bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng của phản ứng hoặc tác 
dụng phụ và tiến hành điều trị triệu chứng thích hợp ngay lập tức.

5. TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

5.1 Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc kháng vi rút dùng toàn thân; thuốc kháng vi-rút tác dụng trực tiếp, mã ATC: J05AP09

Cơ chế hoạt động
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Dasabuvir là một chất ức chế không phải nucleoside của RNA polymerase phụ thuộc HCV RNA được mã hóa bởi 
gen NS5B, gen này cần thiết cho sự sao chép của bộ gen virus.

Sử dụng đồng thời dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir kết hợp ba sản phẩm thuốc kháng 
vi-rút tác dụng trực tiếp với các cơ chế hoạt động riêng biệt và cấu hình đề kháng không chồng chéo 
nhằm mục tiêu HCV ở nhiều bước trong vòng đời của vi-rút. Tham khảo Tóm tắt Đặc tính Sản phẩm 
của ombitasvir / paritaprevir / ritonavir để biết các đặc tính dược lý của nó.

Hoạt động trong nuôi cấy tế bào và nghiên cứu sinh hóa

EC50của dasabuvir chống lại các chủng kiểu gen 1a-H77 và 1b-Con1 trong các thử nghiệm nuôi cấy tế bào bản 
sao HCV lần lượt là 7,7 và 1,8 nM. Hoạt tính nhân bản của dasabuvir bị giảm độc lực từ 12 đến 13 lần khi có mặt 
40% huyết tương người. EC trung bình50của dasabuvir chống lại các bản sao có chứa NS5B từ bảng phân lập 
kiểu gen 1a và 1b chưa từng được điều trị trong thử nghiệm nuôi cấy tế bào bản sao HCV là 0,77 nM (phạm vi 
0,4 đến 2,1 nM; n = 11) và 0,46 nM (phạm vi 0,2 đến 2 nM; n = 10), tương ứng. Trong các xét nghiệm sinh hóa, 
dasabuvir ức chế một nhóm các polymerase kiểu gen 1a và 1b với một IC trung bình50giá trị 4,2 nM (khoảng 2,2 
đến 10,7 nM; n = 7).

Chất chuyển hóa M1 của dasabuvir có EC50các giá trị 39 và 8 nM đối với các chủng kiểu gen 1a-H77 và 1b-
Con1 trong các thử nghiệm nuôi cấy tế bào bản sao HCV tương ứng, và hoạt tính của chất chuyển hóa 
M1 bị suy giảm 3-4 lần khi có mặt 40% huyết tương người. Dasabuvir đã làm giảm hoạt tính trong các xét 
nghiệm sinh hóa chống lại các polymerase NS5B từ các kiểu gen HCV 2a, 2b, 3a và 4a (IC50giá trị từ 900 
nM đến> 20 μM).

Chống lại

Trong nuôi cấy tế bào

Khả năng kháng với dasabuvir được tạo ra bởi các biến thể trong NS5B được chọn trong nuôi cấy tế bào hoặc được xác định trong thử 

nghiệm lâm sàng Giai đoạn 2b và 3 được đặc trưng về mặt kiểu hình trong các bản sao kiểu gen 1a hoặc 1b thích hợp.

Ở kiểu gen 1a, các thay thế C316Y, M414T, Y448H, A553T, G554S, S556G / R và Y561H trong HCV NS5B 
làm giảm tính nhạy cảm với dasabuvir. Trong bản sao kiểu gen 1, hoạt tính của dasabuvir bị giảm từ 
21 đến 32 lần bởi các thay thế M414T, S556G hoặc Y561H; 152 đến 261 lần so với các thay thế A553T, 
G554S hoặc S556R; và 1472- và 975 lần tương ứng với sự thay thế C316Y và Y448H. G558R và D559G / 
N được quan sát là thay thế điều trị khẩn cấp nhưng hoạt động của dasabuvir chống lại các biến thể 
này không thể được đánh giá do khả năng sao chép kém. Ở kiểu gen 1b, các thay thế C316N, C316Y, 
M414T, Y448H và S556G trong HCV NS5B làm giảm tính nhạy cảm với dasabuvir. Hoạt tính của 
dasabuvir bị giảm lần lượt 5 và 11 lần bởi C316N và S556G; 46 lần bằng M414T hoặc Y448H; và 1569 
lần bởi sự thay thế C316Y trong bản sao kiểu gen 1b. Dasabuvir giữ lại toàn bộ hoạt tính chống lại các 
bản sao có chứa các chất thay thế S282T ở vị trí liên kết nucleoside, M423T ở vị trí ngón tay cái dưới và 
P495A / S, P496S hoặc V499A ở vị trí ngón tay cái phía trên.

Ảnh hưởng của sự thay thế / đa hình HCV ban đầu lên đáp ứng điều trị
Một phân tích tổng hợp các đối tượng nhiễm HCV kiểu gen 1, những người được điều trị bằng dasabuvir, 
ombitasvir và paritaprevir có hoặc không có ribavirin trong thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 2b và 3, đã được tiến 
hành để khám phá mối liên quan giữa các thay thế cơ bản NS3 / 4A, NS5A hoặc NS5B / đa hình. và kết quả điều trị 
trong các phác đồ khuyến nghị này.

Trong hơn 500 mẫu cơ sở kiểu gen 1a trong phân tích này, các biến thể liên quan đến kháng thuốc được 
quan sát thường xuyên nhất là M28V (7,4%) ở NS5A và S556G (2,9%) ở NS5B. Q80K, mặc dù đa hình phổ 
biến ở NS3 (41,2% số mẫu), tạo ra khả năng đề kháng tối thiểu đối với paritaprevir. Các biến thể liên quan 
đến sức đề kháng ở các vị trí axit amin R155 và D168 trong NS3 hiếm khi được quan sát thấy (dưới 1%) lúc 
ban đầu. Trong hơn 200 mẫu cơ sở kiểu gen 1b trong phân tích này, các biến thể liên quan đến kháng thuốc 
được quan sát thấy thường xuyên nhất là Y93H (7,5%) ở NS5A, và C316N (17,0%) và S556G (15%) ở NS5B. Với 
tỷ lệ thất bại virus học thấp được quan sát thấy
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với các phác đồ điều trị được khuyến nghị cho các đối tượng nhiễm HCV kiểu gen 1a và 1b, sự hiện diện của các 
biến thể ban đầu dường như ít ảnh hưởng đến khả năng đạt được đáp ứng virus kéo dài.

Trong các nghiên cứu lâm sàng

Trong số 2.510 đối tượng bị nhiễm HCV genotype 1 được điều trị bằng phác đồ có dasabuvir, 
ombitasvir và paritaprevir có hoặc không có ribavirin (trong 8, 12 hoặc 24 tuần) ở giai đoạn 2b và 3 
thử nghiệm lâm sàng, tổng số 74 đối tượng (3%) đã trải qua thất bại về virus học (chủ yếu là tái phát 
sau điều trị). Các biến thể điều trị khẩn cấp và tỷ lệ hiện mắc của chúng trong các quần thể thất bại về 
virus này được trình bày trong Bảng 5. Trong 67 đối tượng bị nhiễm kiểu gen 1a, các biến thể NS3 
được quan sát ở 50 đối tượng, các biến thể NS5A được quan sát ở 46 đối tượng, các biến thể NS5B 
được quan sát ở 37 đối tượng, và các biến thể điều trị dị ứng được thấy ở cả 3 mục tiêu thuốc ở 30 đối 
tượng. Trong 7 đối tượng bị nhiễm kiểu gen 1b, các biến thể điều trị khẩn cấp được quan sát thấy ở 
NS3 ở 4 đối tượng, ở NS5A ở 2 đối tượng, và ở cả NS3 và NS5A ở 1 đối tượng.

Bảng 5. Sự thay thế axit amin cấp cứu trong điều trị trong phân tích tổng hợp của dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir, có và không có phác đồ RBV trong thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 2b và Giai đoạn 3 (N 
= 2510)

Kiểu gen 1a
N = 67b

% (N)

Kiểu gen 1b
N = 7
% (N)Mục tiêu Sự thay thế axit amin nổi bậtmột

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%

- -
- -
- -

một. Được quan sát trong ít nhất 2 đối tượng của cùng một loại phụ.
b. N = 66 cho mục tiêu NS5B.
c. Các thay thế được quan sát kết hợp với các thay thế nổi khác ở vị trí NS3 R155 hoặc D168.

d. Quan sát tổ hợp ở đối tượng nhiễm kiểu gen 1b.
e. Được quan sát kết hợp trong 6% (4/67) đối tượng.
Lưu ý: Các biến thể sau đây đã được chọn lọc trong nuôi cấy tế bào nhưng không phải là biến thể điều trị: Các biến 
thể NS3 A156T ở kiểu gen 1a, và R155Q và D168H ở kiểu gen 1b; Các biến thể NS5A Y93C / H trong kiểu gen 1a, và 
L31F / V hoặc Y93H kết hợp với L28M, L31F / V hoặc P58S trong kiểu gen 1b; và NS5B biến thể Y448H ở kiểu gen 1a, 
và M414T và Y448H ở kiểu gen 1b.

Sự bền bỉ của các thay thế liên quan đến kháng

Sự tồn tại của các thay thế axit amin liên quan đến kháng dasabuvir, ombitasvir và paritaprevir trong NS5B, NS5A và 
NS3, tương ứng được đánh giá ở các đối tượng nhiễm kiểu gen 1a trong các thử nghiệm Giai đoạn 2b. Các biến thể điều 
trị khẩn cấp của Dasabuvir M414T, G554S, S556G, G558R hoặc D559G / N trong NS5B đã được quan sát thấy ở 34 đối 
tượng. Các biến thể cấp cứu của Ombitasvir M28T, M28V hoặc Q30R trong NS5A đã được quan sát thấy ở 32 đối tượng. 
Các biến thể cấp cứu của Paritaprevir là V36A / M, R155K hoặc D168V đã được quan sát thấy ở NS3 ở 47 đối tượng.
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Các biến thể NS3 V36A / M và R155K và NS5B Các biến thể M414T và S556G vẫn có thể phát hiện được ở Tuần 48 
sau điều trị, trong khi biến thể NS3 D168V và tất cả các biến thể NS5B khác không được quan sát thấy ở sau điều 
trị Tuần 48. Tất cả các biến thể cấp cứu trong NS5A vẫn có thể phát hiện được sau điều trị Tuần 48. Do tỷ lệ đáp 
ứng virus kéo dài ở kiểu gen 1b cao, xu hướng tồn tại của các biến thể mới điều trị trong kiểu gen này không thể 
được thiết lập.

Việc thiếu phát hiện vi rút có chứa chất thay thế liên quan đến kháng thuốc không cho thấy vi rút kháng thuốc 
không còn hiện diện ở các mức độ đáng kể về mặt lâm sàng. Tác động lâm sàng lâu dài của sự xuất hiện hoặc 
tồn tại của vi rút chứa dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir - những thay thế liên quan đến kháng 
thuốc khi điều trị trong tương lai vẫn chưa được biết.

Chống chéo

Dự kiến   sẽ có sự đề kháng chéo giữa các chất ức chế NS5A, chất ức chế protease NS3 / 4A và chất ức chế NS5B không 
nucleoside theo nhóm. Tác động của kinh nghiệm điều trị dasabuvir, ombitasvir, hoặc paritaprevir trước đó lên hiệu quả 
của các chất ức chế NS5A khác, chất ức chế protease NS3 / 4A hoặc chất ức chế NS5B chưa được nghiên cứu.

Hiệu quả lâm sàng và an toàn

Hiệu quả và độ an toàn của dasabuvir kết hợp với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có và không có 
ribavirin đã được đánh giá trong tám thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, bao gồm hai thử nghiệm dành 
riêng cho đối tượng bị xơ gan còn bù (Child-Pugh A), trên 2.360 đối tượng có kiểu gen 1 nhiễm viêm gan 
C mãn tính được tóm tắt trong Bảng 6.

Bảng 6. Các thử nghiệm đa trung tâm toàn cầu giai đoạn 3 được thực hiện với dasabuvir 
và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc không có ribavirin (RBV).

Số lượng
đối tượng được điều trị

Kiểu gen HCV
(GT)Sự thử nghiệm Tóm tắt thiết kế nghiên cứu

Điều trị chưa từng có, không có xơ gan
Cánh tay A: dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir + RBV Cánh tay B: Giả 
dược

SAPPHIRE I 631 GT1

Cánh tay A: dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir + RBV Cánh tay B: 
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

NGỌC TRAI III 419 GT1b

Cánh tay A: dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir + RBV Cánh tay B: 
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

PEARL IV 305 GT1a

NGỌC HỒNG LỰU

(mở một nhãn hiệu)

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir (8 tuần)

166 GT1b

Có kinh nghiệm với peginteferon + ribavirin, không bị xơ gan
Cánh tay A: dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir + RBV Cánh tay B: Giả 
dược

SAPPHIRE II 394 GT1

Cánh tay A: dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir + RBV Cánh tay B: 
dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

PEARL II
(mở một nhãn hiệu)

179 GT1b

Chưa từng điều trị và chưa từng điều trị bằng peginterferon + ribavirin, với xơ gan còn bù
Cánh tay A: dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir + RBV (12 tuần)

Cánh tay B: dasabuvir và ombitasvir / 
paritaprevir / ritonavir + RBV (24 tuần)

TURQUOISE II
(mở một nhãn hiệu)

380 GT1
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dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir (12 
tuần)

TURQUOISE III
(mở một nhãn hiệu)

60 GT1b

Trong tất cả tám thử nghiệm, liều dasabuvir là 250 mg x 2 lần / ngày và liều ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir là 25 mg / 150 mg / 100 mg x 1 lần / ngày. Đối với các đối tượng đã dùng ribavirin, liều ribavirin là 
1000 mg mỗi ngày cho đối tượng nặng dưới 75 kg hoặc 1200 mg mỗi ngày cho đối tượng nặng hơn hoặc 
bằng 75 kg.

Đáp ứng virus học duy trì (SVR) là tiêu chí chính để xác định tỷ lệ chữa khỏi HCV trong các nghiên cứu Giai đoạn 
3 và được định nghĩa là HCV RNA không thể xác định hoặc không thể phát hiện 12 tuần sau khi kết thúc điều trị 
(SVR12). Thời gian điều trị được cố định trong mỗi thử nghiệm và không được hướng dẫn bởi mức HCV RNA của 
đối tượng (không có thuật toán hướng dẫn đáp ứng). Giá trị HCV RNA huyết tương được đo trong các thử 
nghiệm lâm sàng bằng xét nghiệm COBAS TaqMan HCV (phiên bản 2.0), để sử dụng với Hệ thống tinh khiết cao 
(ngoại trừ GARNET sử dụng COBAS AmpliPrep / COBAS TaqMan HCV Test v2.0). Xét nghiệm hệ thống High Pure 
có giới hạn định lượng thấp hơn (LLOQ) là 25 IU mỗi mL và xét nghiệm AmpliPrep có LLOQ là 15 IU mỗi mL.

Thử nghiệm lâm sàng ở người lớn chưa từng điều trị

SAPPHIRE-I - kiểu gen 1, chưa từng điều trị, không bị xơ gan

Thiết kế:
Sự đối xử:

ngẫu nhiên, đa trung tâm toàn cầu, mù đôi, kiểm soát giả dược
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với ribavirin theo cân nặng trong 12 
tuần

Đối tượng được điều trị (N = 631) có độ tuổi trung bình là 52 tuổi (phạm vi: 18 đến 70); 54,5% là nam 
giới; 5,4% là Da đen; 15,2% có tiền sử trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực; 79,1% có mức HCV RNA ban 
đầu ít nhất 800.000 IU / mL; 15,4% bị xơ hóa cổng (F2) và 8,7% bị xơ hóa cầu nối (F3); 67,7% bị nhiễm 
HCV kiểu gen 1a; 32,3% bị nhiễm HCV kiểu gen 1b.

Bảng 7. SVR12 cho các đối tượng chưa từng được điều trị nhiễm kiểu gen 1 trong SAPPHIRE-I

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với RBV

trong 12 tuầnKết quả điều trị

n / N

456/473
308/322
148/151

%
96.4
95,7
98.0

KTC 95%
94,7, 98,1
93,4, 97,9

95,8, 100,0

SVR12 tổng thể
HCV kiểu gen 1a
HCV kiểu gen 1b

Kết quả cho các đối tượng không có SVR12
VF điều trịmột

Tái phát
Khácb

một. Đã xác nhận HCV ≥ 25 IU / mL sau khi HCV RNA <25 IU / mL trong quá trình điều trị, xác nhận 1 log10Sự gia 
tăng IU / mL HCV RNA từ nadir, hoặc HCV RNA liên tục ≥ 25 IU / mL với ít nhất 6 tuần điều trị.

b. Các trường hợp khác bao gồm việc ngừng thuốc sớm không do thất bại về virus học và thiếu các giá trị HCV RNA trong 
cửa sổ SVR12.

1/473
7/463
9/473

0,2
1,5
1,9

Không có đối tượng nào bị nhiễm HCV kiểu gen 1b bị thất bại về virus đang điều trị và một 
đối tượng bị nhiễm HCV kiểu gen 1b bị tái phát.

PEARL-III - kiểu gen 1b, chưa từng điều trị, không bị xơ gan

Thiết kế:
Sự đối xử:

ngẫu nhiên, đa trung tâm toàn cầu, mù đôi, kiểm soát theo phác đồ
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir không có ribavirin hoặc với ribavirin theo cân 
nặng trong 12 tuần
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Đối tượng được điều trị (N = 419) có độ tuổi trung bình là 50 tuổi (phạm vi: 19 đến 70); 45,8% là nam 
giới; 4,8% là Da đen; 9,3% có tiền sử trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực; 73,3% có HCV RNA ban đầu ít 
nhất 800.000 IU / mL; 20,3% bị xơ hóa cổng (F2) và 10,0% bị xơ hóa cầu nối (F3).

Bảng 8. SVR12 cho các đối tượng chưa từng được điều trị nhiễm kiểu gen 1b trong PEARL III

dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir trong 12 tuần

Kết quả điều trị Với RBV
%

Không có RBV

% KTC 95%n / N

209/210

KTC 95% n / N

SVR12 tổng thể 99,5 98,6, 100,0 209/209 100 98,2, 100,0

Kết quả cho các đối tượng không có SVR12
VF điều trị
Tái phát
Khác

1/210
0/210
0/210

0,5
0
0

0/209
0/209
0/209

0
0
0

PEARL-IV-kiểu gen 1a, chưa từng điều trị, không bị xơ gan

Thiết kế:
Sự đối xử:

ngẫu nhiên, đa trung tâm toàn cầu, mù đôi, kiểm soát theo phác đồ
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir không có ribavirin hoặc với ribavirin theo cân 
nặng trong 12 tuần

Đối tượng được điều trị (N = 305) có độ tuổi trung bình là 54 tuổi (phạm vi: 19 đến 70); 65,2% là nam 
giới; 11,8% là Da đen; 20,7% có tiền sử trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực; 86,6% có mức HCV RNA 
ban đầu ít nhất 800.000 IU / mL; 18,4% bị xơ hóa cổng (F2) và 17,7% bị xơ hóa cầu nối (F3).

Bảng 9. SVR12 cho các đối tượng chưa từng được điều trị nhiễm kiểu gen 1a trong PEARL IV

dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir trong 12 tuần
Với RBV Không có RBV

% KTC 95%
Kết quả điều trị

n / N % KTC 95% n / N

SVR12 tổng thể
Kết quả cho các đối tượng không có SVR12
VF điều trị
Tái phát
Khác

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

20/65
10/194
4/205

2,9
5.2
2.0

GARNET - Kiểu gen 1b, Điều trị-Chưa từng mắc bệnh xơ gan.

Thiết kế:
Sự đối xử:

nhãn mở, một nhánh, đa trung tâm toàn cầu
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir trong 8 tuần

Đối tượng được điều trị (N = 166) có độ tuổi trung bình là 53 tuổi (phạm vi: 22 đến 82); 56,6% là nữ; 
3,0% là người châu Á; 0,6% là Da đen; 7,2% có mức HCV RNA ban đầu ít nhất là 6.000.000 IU mỗi 
mL; 9% bị xơ hóa tiến triển (F3) và 98,2% bị nhiễm HCV kiểu gen 1b (mỗi đối tượng bị nhiễm kiểu 
gen 1a, 1d và 6).

Bảng 10. SVR12 cho các đối tượng chưa từng điều trị nhiễm Genotype 1b mà không bị xơ gan
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dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir trong 8 tuần
n / N (%)

SVR12 160/163 (98,2)

KTC 95%một 96,1, 100,0

F0-F1 138/139 (99,3)b

F2 9/9 (100)

F3 13/15 (86,7)c

một. Được tính toán bằng cách sử dụng xấp xỉ chuẩn cho phân phối nhị thức
b. 1 bệnh nhân ngừng thuốc do không tuân thủ
c. Tái phát ở 2/15 bệnh nhân (đã xác nhận HCV RNA ≥ 15 IU / mL sau điều trị trước hoặc trong thời gian SVR12 ở những 
đối tượng có HCV RNA <15 IU / mL ở lần quan sát cuối cùng với ít nhất 51 ngày điều trị).

Thử nghiệm lâm sàng ở người lớn có kinh nghiệm với peginterferon + ribavirin

SAPPHIRE-II - kiểu gen 1, có kinh nghiệm pegIFN + RBV, không bị xơ gan

Thiết kế:
Sự đối xử:

ngẫu nhiên, đa trung tâm toàn cầu, mù đôi, kiểm soát giả dược
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với ribavirin theo cân nặng trong 12 
tuần

Đối tượng được điều trị (N = 394) có độ tuổi trung bình là 54 tuổi (phạm vi: 19 đến 71); 49,0% là người trả 
lời rỗng pegIFN / RBV trước đó; 21,8 /% là những người trả lời một phần pegIFN / RBV trước đó; và 29,2% 
là người tái phát pegIFN / RBV trước đó; 57,6% là nam giới; 8,1% là Da đen; 20,6% có tiền sử trầm cảm 
hoặc rối loạn lưỡng cực; 87,1% có mức HCV RNA ban đầu ít nhất 800.000 IU mỗi mL; 17,8% bị xơ hóa cổng 
(F2) và 14,5% bị xơ hóa cầu nối (F3); 58,4% bị nhiễm HCV kiểu gen 1a; 41,4% bị nhiễm HCV kiểu gen 1b.

Bảng 11. SVR12 cho các đối tượng bị nhiễm peginterferon + ribavirin kiểu gen 1 trong 
SAPPHIRE-II

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với RBV cho

12 tuần
Kết quả điều trị
SVR12 tổng thể
HCV kiểu gen 1a

Trình phản hồi rỗng pegIFN / RBV trước Trình 
phản hồi từng phần pegIFN / RBV trước Trình 
chuyển đổi lại pegIFN / RBV

HCV kiểu gen 1b
Trình phản hồi rỗng pegIFN / RBV trước Trình 
phản hồi từng phần pegIFN / RBV trước Trình 
chuyển đổi lại pegIFN / RBV

Kết quả cho các đối tượng không có SVR12
VF điều trị
Tái phát
Khác

n / N

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

KTC 95%
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

Không có đối tượng nào bị nhiễm HCV kiểu gen 1b bị thất bại về virus đang điều trị và 2 đối 
tượng bị nhiễm HCV kiểu gen 1b bị tái phát.

PEARL-II - kiểu gen 1b, có kinh nghiệm pegIFN + RBV, không bị xơ gan

Thiết kế:
Sự đối xử:

ngẫu nhiên, đa trung tâm toàn cầu, nhãn mở, kiểm soát theo phác đồ
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir không có ribavirin hoặc với ribavirin theo cân 
nặng trong 12 tuần
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Đối tượng được điều trị (N = 179) có độ tuổi trung bình là 57 tuổi (phạm vi: 26 đến 70); 35,2% là người trả lời 
rỗng pegIFN / RBV trước đó; 28,5% là người trả lời một phần pegIFN / RBV trước đó; và 36,3% là người tái 
phát pegIFN / RBV trước đó; 54,2% là nam giới; 3,9% là Da đen; ; 12,8% có tiền sử trầm cảm hoặc rối loạn 
lưỡng cực; 87,7% có mức HCV RNA ban đầu ít nhất 800.000 IU / mL; 17,9% bị xơ hóa cổng (F2) và 14,0% bị 
xơ hóa cầu nối (F3).

Bảng 12. SVR12 đối với các đối tượng bị nhiễm peginterferon + ribavirin kiểu gen 1b trong 
PEARL II

dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir cho 12
tuần

Kết quả điều trị Với RBV Không có RBV
n / N

86/88
% 95% CI
97,7 94,6, 100,0

n / N

91/91
%
100

KTC 95%
95,9, 100,0SVR12 tổng thể

PegIFN / RBV trống phản hồi trước 
pegIFN / RBV trước một phần
người trả lời
Trình chuyển đổi pegIFN / RBV trước đó

Kết quả cho các đối tượng không có SVR12
VF điều trị
Tái phát

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

Khác 2/88 2.3 0/91 0

Thử nghiệm lâm sàng trên các đối tượng bị xơ gan còn bù

TURQUOISE-II - chưa từng điều trị hoặc chưa từng điều trị bằng pegIFN + RBV với xơ gan còn bù

Thiết kế:
Sự đối xử:

ngẫu nhiên, đa trung tâm toàn cầu, nhãn mở
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với ribavirin theo cân nặng trong 12 hoặc 24 
tuần

Đối tượng được điều trị (N = 380) có độ tuổi trung bình là 58 tuổi (phạm vi: 21 đến 71); 42,1% chưa từng điều trị, 36,1% là 
người đáp ứng không pegIFN / RBV trước đó; 8,2% là người trả lời từng phần pegIFN / RBV trước đó,
13,7% là người tái phát pegIFN / RBV trước đó; 70,3% là nam giới; 3,2% là Da đen; 14,7% có số 
lượng tiểu cầu dưới 90 x 109/ L; 49,7% có albumin dưới 40 g / L; 86,1% có mức HCV RNA ban 
đầu ít nhất 800.000 IU / mL; 24,7% có tiền sử trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực; 68,7% bị 
nhiễm HCV kiểu gen 1a, 31,3% bị nhiễm HCV kiểu gen 1b.

38



Bảng 13. SVR12 cho các đối tượng bị nhiễm kiểu gen 1 bị xơ gan còn bù, những người chưa từng 
điều trị hoặc đã được điều trị bằng pegIFN / RBV trước đó

Kết quả điều trị dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với RBV
12 tuần

%
91,8 87,6, 96,1
88,6 83,3, 93,8
92,2
80.0

24 tuần
%

96,5 93,4, 99,6
95.0
94,6
92,9

n / N

191/208
124/140

59/64
40/50

CImột n / N

166/172
115/121

53/56
39/42

CImột

SVR12 tổng thể
HCV kiểu gen 1a

Điều trị ngây thơ
PegIFN / RBV trước đó rỗng
người trả lời
Người trả lời từng phần pegIFN / 
RBV trước đó

91,2, 98,9

11/11 100 10/10 100

PegIFN / RBV trước
người tái phát

14/15 93.3 13/13 100

HCV kiểu gen 1b
Điều trị ngây thơ
PegIFN / RBV trước đó rỗng
người trả lời
Người trả lời từng phần pegIFN / 
RBV trước đó
PegIFN / RBV trước
người tái phát

Kết quả cho các đối tượng

không có SVR12
VF điều trị
Tái phát
Khác

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

một. Khoảng tin cậy 97,5% được sử dụng cho các điểm cuối về hiệu quả chính (tỷ lệ SVR12 tổng thể); Khoảng tin 
cậy 95% được sử dụng cho các điểm cuối về hiệu quả bổ sung (tỷ lệ SVR12 ở các đối tượng nhiễm HCV kiểu 
gen 1a và 1b).

Tỷ lệ tái phát ở các đối tượng xơ gan GT1a theo các giá trị cơ bản trong phòng thí nghiệm được trình bày trong Bảng 14.

Bảng 14. TURQUOISE-II: tỷ lệ tái phát theo các giá trị cơ bản trong phòng thí nghiệm sau 12 và 
24 tuần điều trị ở các đối tượng nhiễm kiểu gen 1a và xơ gan còn bù

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

với RBV
Cánh tay 12 tuần

dasabuvir và
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

với RBV
Nhánh 24 tuần

Số người trả lời khi kết 
thúc điều trị

135 113

AFP * <20 ng / mL, tiểu cầu ≥ 90 x 109/ L, VÀ albumin ≥ 35 g / L trước khi điều trị
Có (cho cả ba thông số 

được liệt kê ở trên)
1/87 (1%) 0/68 (0%)

Không (đối với bất kỳ thông số nào 

được liệt kê ở trên)

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

* AFP = alpha fetoprotein huyết thanh

Ở những đối tượng có cả ba giá trị xét nghiệm cơ bản thuận lợi (AFP <20 ng / mL, tiểu cầu ≥ 90 x 109/ L, và 
albumin ≥ 35 g / L), tỷ lệ tái phát là tương tự ở các đối tượng được điều trị trong 12 hoặc 24 tuần.

TURQUOISE-III: chưa từng điều trị hoặc chưa từng điều trị bằng pegIFN + RBV với xơ gan còn bù

Thiết kế:
Sự đối xử:

đa trung tâm toàn cầu, nhãn mở
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir không có ribavirin trong 12 tuần
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60 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên và điều trị, và 60/60 (100%) đạt được SVR12. Các đặc điểm chính được hiển 
thị bên dưới.

Bảng 15. Nhân khẩu học chính trong TURQUOISE-III

Đặc trưng N = 60
Tuổi, trung bình (phạm vi) năm 60,5 (26-78)
Giới tính nam, n (%) 37 (61)

Điều trị HCV trước:
ngây thơ, n (%) 27 (45)
Peg-IFN + RBV, n (%) 33 (55)

Albumin nền, g / L trung vị 40.0
<35, n (%) 10 (17)
≥ 35, n (%) 50 (83)

Số lượng tiểu cầu ban đầu, trung bình (- 109/ L) 132.0
<90, n (%) 13 (22)
-90, n (%) 47 (78)

Phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng

Độ bền của phản hồi
Nhìn chung, 660 đối tượng trong thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 2 và 3 có kết quả HCV RNA cho cả hai mốc 
thời gian SVR12 và SVR24. Trong số các đối tượng này, giá trị dự báo dương tính của SVR12 trên SVR24 là 
99,8%.

Phân tích hiệu quả tổng hợp
Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, 1075 đối tượng (bao gồm 181 người bị xơ gan còn bù) đã nhận được 
phác đồ khuyến nghị (xem phần 4.2). Bảng 16 cho thấy tỷ lệ SVR cho những đối tượng này.

Ở những đối tượng nhận được phác đồ khuyến cáo, 97% đạt được đáp ứng virus kéo dài tổng 
thể (trong đó 181 bệnh nhân xơ gan còn bù đạt được 97% SVR), trong khi 0,5% có đột phá về 
virus và 1,2% bị tái phát sau điều trị.
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Bảng 16. Tỷ lệ SVR12 đối với các phác đồ điều trị được khuyến nghị theo dân số bệnh nhân

HCV kiểu gen 1b
dasabuvir và

ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

HCV Genotype 1a
dasabuvir và

ombitasvir / paritaprevir / ritonavir
với RBV

Không có
xơ gan

Với
bồi thường

xơ gan

Không có
xơ gan

Với
bồi thường

xơ gan

Thời gian điều trị
Điều trị ngây thơ

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

pegIFN + RBV-
có kinh nghiệm

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

Tái phát trước đó 100% (33/33) 100% (3/3) 94% (47/50) 100% (13/13)
Trước một phần

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

Trả lời trống trước 100% (32/32) 100% (7/7) 95% (83/87) 93% (39/42)
PegIFN / RBV khác
thất bại 0 100% (18/18)+ 0 0

TOÀN BỘ 100% (301/301) 100% (60/60) 96% (569/593) 95% (115/121)
+ Các dạng thất bại pegIFN / RBV khác bao gồm không đáp ứng, tái phát / đột phá hoặc thất bại pegIFN khác được ghi 
nhận ít hơn.

Tác động của việc điều chỉnh liều ribavirin đối với xác suất đáp ứng virus kéo dài

Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, 91,5% đối tượng không cần điều chỉnh liều ribavirin trong khi điều trị. 
Trong 8,5% đối tượng đã điều chỉnh liều ribavirin trong khi điều trị, tỷ lệ đáp ứng virus kéo dài (98,5%) tương 
đương với những đối tượng duy trì liều ribavirin ban đầu trong suốt quá trình điều trị.

TURQUOISE-I: chưa từng điều trị hoặc đã trải qua pegIFN + RBV với đồng nhiễm HCV GT1 
hoặc GT4 / HIV-1, không xơ gan hoặc xơ gan còn bù

Thiết kế:
Sự đối xử:

ngẫu nhiên, đa trung tâm toàn cầu, nhãn mở
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc không có dasabuvir kết hợp với hoặc không có 
ribavirin dựa trên cân nặng trong 12 hoặc 24 tuần

Xem phần 4.2 để biết các khuyến nghị về liều lượng ở bệnh nhân đồng nhiễm HCV / HIV-1. Các đối tượng đang trong 
chế độ điều trị bằng thuốc kháng vi rút HIV-1 (ART) ổn định bao gồm atazanavir hoặc raltegravir tăng cường ritonavir, 
dolutegravir (chỉ Phần 2), hoặc darunavir (chỉ Phần 1b và Phần 2 GT4) -, được dùng chung với xương sống của tenofovir 
cộng với emtricitabine hoặc lamivudine. Phần 1 của nghiên cứu là một thuần tập thí điểm Giai đoạn 2 bao gồm 2 phần, 
Phần 1a (63 đối tượng) và Phần 1b (22 đối tượng). Phần 2 là một nhóm thuần tập Giai đoạn 3 bao gồm 233 đối tượng.

Trong Phần 1a, tất cả các đối tượng được dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir cùng với ribavirin 
trong 12 hoặc 24 tuần. Đối tượng được điều trị (N = 63) có độ tuổi trung bình là 51 tuổi (phạm vi: 31 đến 69); 24% 
là Da đen; 19% bị xơ gan còn bù; 67% chưa từng điều trị; 33% đã thất bại trước khi điều trị bằng pegIFN / RBV; 
89% bị nhiễm HCV kiểu gen 1a.

Trong Phần 1b, tất cả các đối tượng được dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir cùng với ribavirin 
trong 12 tuần. Đối tượng được điều trị (N = 22) có độ tuổi trung bình là 54 tuổi (phạm vi: 34 đến 68); 41% là Da 
đen; 14% bị xơ gan còn bù; 86% chưa từng điều trị HCV; 14% đã thất bại trước khi điều trị bằng pegIFN / RBV; 
68% bị nhiễm HCV kiểu gen 1a.

Trong Phần 2, các đối tượng có HCV GT1 được dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc 
không có ribavirin trong 12 hoặc 24 tuần. Đối tượng nhận HCV GT4
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với ribavirin trong 12 hoặc 24 tuần. Đối tượng được điều trị (N = 233) có 
độ tuổi trung bình là 49 tuổi (phạm vi: 26 đến 69); 10% là Da đen; 12% bị xơ gan còn bù; 66% là
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điều trị ngây thơ; 32% đã thất bại trước khi điều trị bằng pegIFN / RBV; 2% đã thất bại trước khi điều trị bằng 
sofosbuvir.

Bảng 17 cho thấy phân tích hiệu quả chính của SVR12 được thực hiện trên các đối tượng đồng nhiễm HCV GT1 / 
HIV-1 đã nhận được phác đồ khuyến cáo trong Phần 2 của nghiên cứu TURQUOISE-I.

Bảng 17. Đánh giá SVR12 chính cho Phần 2, Đối tượng đồng nhiễm HCV GT1 / HIV-1 trong 
TURQUOISE-I

dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với hoặc
không có ribavirin cho

12 hoặc 24 tuần
N = 200mộtĐiểm cuối

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

Kết quả cho các đối tượng không đạt SVR12

Khi điều trị thất bại về virus học 

Tái phát sau điều trị

194/200 (97,0) [93,6, 98,6]

1
1
4Khácb

một. Bao gồm tất cả các môn HCV GT1 trong Phần 2 ngoại trừ các môn Arm G không nhận được phác đồ 
khuyến nghị.
b. Bao gồm các đối tượng đã ngừng sử dụng do sự kiện bất lợi, không tiếp tục theo dõi hoặc đối tượng ngừng hoạt động và 
đối tượng bị tái nhiễm

Các phân tích hiệu quả được thực hiện trên các phần khác của nghiên cứu cho thấy tỷ lệ SVR12 cao tương tự. 
Trong Phần 1a, SVR12 đã đạt được 29/31 (93,5%) đối tượng trong nhóm 12 tuần (KTC 95%: 79,3% - 98,2%) và 
29/32 (90,6%) đối tượng trong nhóm 24 tuần ( KTC 95%: 75,8% - 96,8%). Có 1 trường hợp tái phát ở nhóm 12 
tuần và 1 trường hợp thất bại về virus đang điều trị ở nhóm 24 tuần. Trong Phần 1b, SVR12 đã đạt được 22/22 
(100%) đối tượng (KTC 95%: 85,1%, 100%). Trong Phần 2, SVR12 đạt được bởi 27/28 (96,4%) đối tượng đồng 
nhiễm HCV GT4 / HIV-1 (KTC 95%: 82,3%, 99,4%) mà không có thất bại về virus học.

Do đó, tỷ lệ SVR12 ở các đối tượng đồng nhiễm HCV / HIV-1 phù hợp với tỷ lệ SVR12 trong thử nghiệm 
pha 3 trên các đối tượng đồng nhiễm HCV.
CORAL-I: chưa từng điều trị hoặc chưa từng điều trị pegIFN + RBV, bị nhiễm GT 1 hoặc GT4, ít nhất 3 
tháng sau ghép gan hoặc 12 tháng sau ghép thận

Thiết kế:
Sự đối xử:
ribavirin (liều lượng do điều tra viên lựa chọn) đối với nhiễm trùng GT1 và GT4

ngẫu nhiên, đa trung tâm toàn cầu, nhãn mở
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir trong 12 hoặc 24 tuần có hoặc không

Ở những đối tượng được ghép gan, không bị xơ gan và nhiễm GT1, bệnh nhân được dùng 
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir trong 12-24 tuần, có và không có RBV. Các đối 
tượng ghép gan bị xơ gan được dùng dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với RBV 
(GT1a trong 24 tuần [n = 4], GT1b trong 12 tuần [n = 2]). Đối tượng được ghép thận và không bị 
xơ gan đã được định lượng trong 12 tuần (với RBV đối với GT1a [n = 9], không có RBV đối với 
GT1b [n = 3]). Đối tượng được ghép gan và nhiễm GT4 được dùng ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir với RBV (không xơ gan trong 12 tuần [n = 2] và xơ gan trong 24 tuần [n = 1]. Liều 
ribavirin được điều chỉnh riêng theo quyết định của điều tra viên , với hầu hết các đối tượng nhận 
600 đến 800 mg liều khởi đầu,

Tổng cộng 129 đối tượng đã được điều trị, 84 người nhiễm GT1a, 41 người nhiễm GT1b, 1 người nhiễm GT1 khác, 
3 người nhiễm GT4. Nhìn chung, 61% có giai đoạn xơ hóa F0-F1, 26% F2, 9% F3 và 4% F4. 61% đã có kinh nghiệm 
điều trị HCV trước khi cấy ghép. Đối với thuốc ức chế miễn dịch, hầu hết các đối tượng sử dụng tacrolimus (81%), 
số còn lại dùng cyclosporin.
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Trong số tất cả các đối tượng GT1 sau ghép gan, 111/114 (97,4%) đạt SVR12; với 2 đợt 
điều trị sau tái phát và 1 đợt điều trị đột phá. Trong số các đối tượng GT1 sau ghép thận, 
9/12 (75%) đạt SVR12; tuy nhiên, không có thất bại về virus học. Tất cả 3 (100%) đối tượng 
nhiễm GT 4 sau ghép gan đều đạt SVR12

Thử nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân đang điều trị thay thế opioid mãn tính

Trong giai đoạn 2, nghiên cứu đa trung tâm, nhãn mở, một nhánh, 38 đối tượng chưa từng điều trị hoặc 
điều trị bằng pegIFN / RBV đã trải qua điều trị, không bị xơ gan với nhiễm kiểu gen 1 đang sử dụng liều ổn 
định methadone (N = 19) hoặc buprenorphine với hoặc không có naloxone (N = 19) được dùng dasabuvir 
trong 12 tuần kết hợp với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir và ribavirin. Các đối tượng được điều trị có độ 
tuổi trung bình là 51 tuổi (phạm vi: 26 đến 64); 65,8% là nam và 5,3% là Da đen. Đa số (86,8%) có mức HCV 
RNA ban đầu ít nhất 800.000 IU / mL và đa số (84,2%) bị nhiễm kiểu gen 1a; 15,8% bị xơ hóa cổng (F2) và 
5,3% bị xơ hóa cầu nối (F3); và 94,7% chưa từng điều trị HCV trước đó.

Nhìn chung, 37 (97,4%) trong số 38 đối tượng đạt SVR12. Không có đối tượng nào bị thất bại hoặc tái phát vi-rút 
đang điều trị.

RUBY-I; chưa từng điều trị hoặc pegIFN + RBV đã trải qua hoặc không kèm theo xơ gan, người bị suy 
thận nặng hoặc bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD)

Thiết kế:
Sự đối xử:

đa trung tâm, nhãn mở
dasabuvir và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc không có RBV trong 12 hoặc 24 
tuần

Suy thận nặng hoặc ESRD bao gồm CKD Giai đoạn 4 được định nghĩa là eGFR <30-15 mL / phút / 1,73 m2hoặc CKD 
Giai đoạn 5 được xác định là <15 mL / phút / 1,73 m2hoặc cần chạy thận nhân tạo. Đối tượng được điều trị (N = 68) 
có độ tuổi trung bình là 58 tuổi (phạm vi: 32-77 tuổi); 83,8% là nam giới; 58,8% là Da đen; 73,5% đối tượng nhiễm 
HCV GT1a; 75,0 %% mắc bệnh suy thận giai đoạn 5 và 69,1% đang chạy thận nhân tạo.

Sáu mươi bốn trong số 68 (94,1%) đối tượng đạt SVR12. Một đối tượng bị tái phát ở Tuần sau điều trị 
4, 2 đối tượng đã ngừng thuốc nghiên cứu sớm và 1 đối tượng bị thiếu dữ liệu SVR12.

Xem thêm Phần 4.8 để thảo luận về thông tin an toàn cho RUBY-I.

Trong một nghiên cứu giai đoạn 3b nhãn mở khác đánh giá 12 tuần dùng ombitasvir / paritaprevir / 
ritonavir có hoặc không có dasabuvir và không có RBV ở bệnh nhân GT1a và GT4 không xơ gan, không 
điều trị và GT4 giai đoạn 4 hoặc 5 (Ruby II), tỷ lệ SVR12 là 94,4% (17/18), không có đối tượng nào bị thất 
bại hoặc tái nghiện do điều trị virus.

Dân số trẻ em

Cơ quan Thuốc Châu Âu đã hoãn nghĩa vụ nộp kết quả của các nghiên cứu với dasabuvir và 
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir trong một hoặc nhiều nhóm trẻ em trong điều trị viêm gan 
C mãn tính (xem phần 4.2 để biết thông tin về việc sử dụng cho trẻ em).

5.2 Đặc tính dược động học

Các đặc tính dược động học của sự kết hợp dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir đã được đánh 
giá ở đối tượng người lớn khỏe mạnh và đối tượng bị viêm gan C mãn tính.tối đavà AUC của dasabuvir 250 
mg x 2 lần / ngày với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir 25 mg / 150 mg / 100 mg x 1 lần / ngày sau khi 
dùng nhiều liều cùng với thức ăn ở người tình nguyện khỏe mạnh.
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Bảng 18. Giá trị trung bình hình học Ctối đa, AUC của nhiều liều dasabuvir 250 mg x 2 lần / ngày và 
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir 25 mg / 150 mg / 100 mg x 1 lần / ngày với thức ăn ở người tình nguyện 
khỏe mạnh

Ctối đa(ng / ml) (CV%) AUC (ng * giờ / ml) (CV%)

Dasabuvir 1030 (31) 6840 (32)

Sự hấp thụ

Dasabuvir được hấp thu sau khi uống với T trung bìnhtối đakhoảng 4 đến 5 giờ. Tiếp xúc với 
Dasabuvir tăng theo tỷ lệ liều lượng và sự tích lũy là tối thiểu. Trạng thái ổn định dược động học 
đối với dasabuvir khi dùng chung với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir đạt được sau khoảng 12 
ngày dùng thuốc.

Ảnh hưởng của thức ăn

Dasabuvir nên được dùng cùng với thức ăn. Tất cả các thử nghiệm lâm sàng với dasabuvir đã được tiến hành 
sau khi dùng chung với thức ăn.

Thức ăn làm tăng mức phơi nhiễm (AUC) của dasabuvir lên đến 30% so với trạng thái đói. Sự gia tăng tiếp xúc là 
tương tự nhau bất kể loại bữa ăn (ví dụ, chất béo cao so với chất béo vừa phải) hoặc hàm lượng calo (khoảng 600 
kcal so với khoảng 1000 kcal). Để tối đa hóa sự hấp thụ, nên dùng dasabuvir cùng với thức ăn mà không quan 
tâm đến hàm lượng chất béo hoặc calo.

Phân bổ

Dasabuvir liên kết nhiều với protein huyết tương. Sự gắn kết với protein huyết tương không bị thay 
đổi đáng kể ở bệnh nhân suy thận hoặc gan. Tỷ lệ nồng độ trong máu trên huyết tương ở người dao 
động từ 0,5 đến 0,7 cho thấy rằng dasabuvir được phân phối ưu tiên trong ngăn huyết tương của 
máu toàn phần. Dasabuvir lớn hơn 99,5% và chất chuyển hóa chính M1 của dasabuvir liên kết 94,5% 
với protein huyết tương người trong khoảng nồng độ từ 0,05 đến 5 -g / mL. Ở trạng thái ổn định, tỷ lệ 
phơi nhiễm của M1 so với dasabuvir là khoảng 0,6. Có tính đến liên kết protein và trong ống nghiệm
hoạt động của M1 chống lại HCV genotype 1, đóng góp vào hiệu quả của nó được mong đợi là tương 
tự như của dasabuvir. Ngoài ra, M1 là chất nền của họ OATP và OCT1 ở gan, do đó, nồng độ tế bào 
gan và do đó góp phần vào hiệu quả, có thể lớn hơn dasabuvir.

Chuyển đổi sinh học

Dasabuvir được chuyển hóa chủ yếu bởi CYP2C8 và ở mức độ thấp hơn bởi CYP3A. Sau 400 mg14Liều C-dasabuvir ở 
người, dasabuvir không thay đổi là thành phần chính (khoảng 60%) của hoạt độ phóng xạ liên quan đến thuốc trong 
huyết tương. Bảy chất chuyển hóa đã được xác định trong huyết tương. Chất chuyển hóa trong huyết tương phong phú 
nhất là M1, chiếm 21% hoạt độ phóng xạ liên quan đến thuốc (AUC) trong tuần hoàn sau khi dùng liều duy nhất; nó được 
hình thành thông qua quá trình chuyển hóa oxy hóa chủ yếu bởi CYP2C8.

Loại bỏ

Sau khi dùng dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, thời gian bán thải trung bình trong huyết 
tương của dasabuvir là khoảng 6 giờ. Sau 400 mg14Liều C-dasabuvir, khoảng 94% hoạt độ phóng xạ được 
thu hồi trong phân có hoạt độ phóng xạ giới hạn (khoảng 2%) trong nước tiểu. Dasabuvir không thay đổi 
chiếm 26,2% và M1 chiếm 31,5% tổng liều trong phân. M1 chủ yếu được đào thải thông qua bài tiết trực 
tiếp qua mật với sự đóng góp của quá trình glucuronid hóa qua trung gian UGT và ở một mức độ nhỏ, 
chuyển hóa oxy hóa.

Dasabuvir không ức chế chất vận chuyển anion hữu cơ (OAT1)in vivovà không được cho là sẽ ức chế chất 
vận chuyển cation hữu cơ (OCT2), chất vận chuyển anion hữu cơ (OAT3), hoặc chất đa chức và độc tố
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các protein đùn (MATE1 và MATE2K) ở các nồng độ phù hợp về mặt lâm sàng; do đó, dasabuvir không ảnh 
hưởng đến sự vận chuyển sản phẩm thuốc bởi các protein này.

Quần thể đặc biệt

Hơi già
Dựa trên phân tích dược động học dân số của dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng Giai đoạn 3, sự tăng hoặc giảm 
10 năm tuổi từ 54 tuổi (tuổi trung bình trong các nghiên cứu Giai đoạn 3) sẽ dẫn đến sự thay đổi <10% trong việc 
phơi nhiễm với dasabuvir. Không có thông tin dược động học ở bệnh nhân> 75 tuổi.

Giới tính hoặc trọng lượng cơ thể

Dựa trên phân tích dược động học quần thể dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng Giai đoạn 3, đối tượng nữ sẽ có mức 
phơi nhiễm dasabuvir cao hơn khoảng 14 đến 30% so với đối tượng nam. Sự thay đổi 10 kg về trọng lượng cơ thể từ 76 
kg (trọng lượng trung bình trong các nghiên cứu Giai đoạn 3) sẽ dẫn đến sự thay đổi <10% khi phơi nhiễm với 
dasabuvir.

Chủng tộc hoặc sắc tộc

Dựa trên phân tích dược động học dân số của dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng Giai đoạn 3, các đối tượng châu Á có phơi 
nhiễm với dasabuvir cao hơn 29% đến 39% so với đối tượng không phải là châu Á.

Suy thận
Dược động học của sự kết hợp ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg và ritonavir 100 mg, với 
dasabuvir 400 mg được đánh giá ở những đối tượng nhẹ (CrCl: 60 đến 89 ml / phút), trung bình (CrCl: 
30 đến 59 ml / phút) và suy thận nặng (CrCl: 15 đến 29 ml / phút), so với đối tượng có chức năng thận 
bình thường.

Ở những đối tượng bị suy thận nhẹ, trung bình và nặng, giá trị AUC trung bình của 
dasabuvir lần lượt cao hơn 21%, cao hơn 37% và 50%. Giá trị AUC của Dasabuvir M1 lần 
lượt thấp hơn 6%, 10% và 13%.

Những thay đổi khi tiếp xúc với dasabuvir ở những đối tượng suy thận nhẹ, trung bình và nặng không 
được coi là có ý nghĩa lâm sàng. Dữ liệu hạn chế ở bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối cho thấy không 
có thay đổi đáng kể về mặt lâm sàng ở nhóm bệnh nhân này. Không cần điều chỉnh liều dasabuvir cho 
bệnh nhân suy thận nhẹ, trung bình hoặc nặng, hoặc bệnh thận giai đoạn cuối đang thẩm phân (xem phần 
4.2).

Suy gan
Dược động học của sự kết hợp của dasabuvir 400 mg, với ombitasvir 25 mg, paritaprevir 200 
mg, và ritonavir 100 mg được đánh giá ở các đối tượng nhẹ (Child-Pugh A), trung bình (Child-
Pugh B) và nặng (Child-Pugh C) suy gan, so với đối tượng có chức năng gan bình thường.

Ở những đối tượng bị suy gan nhẹ, trung bình và nặng, giá trị AUC của dasabuvir lần lượt cao hơn 
17%, thấp hơn 16% và cao hơn 325%. Giá trị AUC của chất chuyển hóa dasabuvir M1 không thay đổi, 
lần lượt thấp hơn 57% và cao hơn 77%. Sự gắn kết với protein huyết tương của dasabuvir và chất 
chuyển hóa M1 của nó không khác biệt có ý nghĩa ở đối tượng suy gan so với đối tượng chứng bình 
thường (xem phần 4.2, 4.4 và 4.8).

Dân số trẻ em
Dược động học của dasabuvir với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir ở bệnh nhi chưa được 
nghiên cứu (xem phần 4.2).
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5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Dasabuvir không gây độc gen trong pin củatrong ống nghiệmhoặcin vivocác xét nghiệm, bao gồm cả sự gây đột biến của vi khuẩn, sự sai 

lệch nhiễm sắc thể bằng cách sử dụng các tế bào lympho máu ngoại vi của con người vàin vivothử nghiệm vi nhân chuột.

Dasabuvir không gây ung thư trong một nghiên cứu chuột chuyển gen kéo dài 6 tháng với liều lượng cao nhất 
được thử nghiệm (2 g / kg / ngày), dẫn đến phơi nhiễm AUC của dasabuvir cao hơn khoảng 19 lần so với ở 
người ở liều khuyến cáo 500 mg (250 mg hai lần mỗi ngày).

Tương tự, dasabuvir không gây ung thư trong một nghiên cứu trên chuột kéo dài 2 năm cho đến liều cao nhất được 
thử nghiệm (800 mg / kg / ngày), dẫn đến phơi nhiễm dasabuvir cao hơn khoảng 19 lần so với ở người là 500 mg.

Dasabuvir không có ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của phôi thai hoặc khả năng sinh sản ở loài gặm nhấm và 
không gây quái thai ở hai loài. Không có tác dụng phụ nào đối với hành vi, sự sinh sản hoặc sự phát triển của 
con cái được báo cáo. Liều dasabuvir cao nhất được thử nghiệm tạo ra phơi nhiễm bằng 16 đến 24 lần (chuột) 
hoặc 6 lần (thỏ) ở người với liều lâm sàng tối đa được khuyến nghị.

Dasabuvir là thành phần chủ yếu được quan sát thấy trong sữa của chuột đang cho con bú, không ảnh hưởng 
đến chuột con đang bú mẹ. Thời gian bán thải trong sữa chuột ngắn hơn một chút so với trong huyết tương, AUC 
trong huyết tương khoảng 2 lần. Vì dasabuvir là chất nền BCRP, sự phân bố vào sữa có thể thay đổi nếu chất vận 
chuyển này bị ức chế hoặc gây ra khi dùng đồng thời các sản phẩm thuốc khác. Vật liệu được làm sạch chỉ được 
truyền qua nhau thai ở những con chuột đang mang thai.

6. CÁC THÀNH PHẦN DƯỢC LIỆU

6.1 Danh sách tá dược

Lõi máy tính bảng

Xenluloza vi tinh thể (E 460 (i)) 
Lactose monohydrat
Copovidone
Croscarmelloza natri
Silica khan dạng keo (E 551) 
Magie stearat (E 470b)

Tráng phim

Poly (rượu vinyl) (E 1203) 
Titanium dioxide (E 171) 
Macrogol (3350)
Talc (E 553b)
Ôxít sắt màu vàng (E 172) 
Ôxít sắt màu đỏ (E 172) 
Ôxít sắt màu đen (E 172)

6.2 Sự không tương thích

Không áp dụng.

6.3 Thời hạn sử dụng

3 năm
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6.4 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi bảo quản

Sản phẩm thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.

6.5 Bản chất và nội dung của vật chứa

PVC / PE / PCTFE gói vỉ nhôm.

Quy cách đóng gói 56 viên (thùng nhiều gói chứa 4 thùng bên trong, mỗi thùng 14 viên).

6.6 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với việc thải bỏ

Bất kỳ sản phẩm thuốc không sử dụng hoặc nguyên liệu phế thải phải được xử lý theo các yêu cầu của địa 
phương.

7. NGƯỜI GIỮ PHÉP ỦY QUYỀN TIẾP THỊ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
nước Đức

8. SỐ CHO PHÉP MARKETING (S)

EU / 1/14/983/001

9. NGÀY XÁC SUẤT ĐẦU TIÊN / GIA HẠN QUYỀN LỢI

Ngày ủy quyền đầu tiên: 15 tháng 1 năm 2015 
Ngày gia hạn gần nhất: 26 tháng 9 năm 2019

10. NGÀY XEM LẠI VĂN BẢN

Thông tin chi tiết về sản phẩm thuốc này có trên trang web của Cơ quan Thuốc Châu Âu
http://www.ema.europa.eu .
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PHỤ LỤC II

MỘT. (CÁC) NHÀ SẢN XUẤT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRẬN ĐẤU

B. CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG

C. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA VIỆC ỦY QUYỀN TIẾP THỊ

D. CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG 
SẢN PHẨM THUỐC AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
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A. NHÀ SẢN XUẤT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRẬN ĐẤU

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
NƯỚC ĐỨC

B. CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG

Sản phẩm thuốc được kê đơn y tế hạn chế (xem Phụ lục I: Tóm tắt Đặc tính Sản phẩm, 
phần 4.2).

C. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA VIỆC ỦY QUYỀN TIẾP THỊ

-Báo cáo cập nhật an toàn định kỳ (PSUR)

Các yêu cầu về việc gửi PSUR cho sản phẩm thuốc này được nêu trong danh sách ngày tham chiếu của Liên 
minh (danh sách EURD) được cung cấp theo Điều 107c (7) của Chỉ thị 2001/83 / EC và bất kỳ cập nhật tiếp theo 
nào được công bố trên web dược phẩm Châu Âu- cổng thông tin.

D. CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN 
PHẨM THUỐC AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

-Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP)

Chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị (MAH) phải thực hiện các hoạt động và can thiệp cảnh giác dược cần thiết được 
nêu chi tiết trong RMP đã thỏa thuận được trình bày trong Mô-đun 1.8.2 của ủy quyền tiếp thị và bất kỳ cập 
nhật tiếp theo đã thỏa thuận nào của RMP.

Một RMP cập nhật nên được gửi:
-
-

Theo yêu cầu của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu;
Bất cứ khi nào hệ thống quản lý rủi ro được sửa đổi, đặc biệt là do kết quả của thông 
tin mới được nhận có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể đối với hồ sơ lợi ích / rủi ro hoặc 
do đạt được một mốc quan trọng (cảnh giác dược hoặc giảm thiểu rủi ro).

-Nghĩa vụ thực hiện các biện pháp sau khi ủy quyền

MAH sẽ hoàn thành, trong khung thời gian đã nêu, các biện pháp dưới đây:

Sự miêu tả Ngày đáo hạn

Để đánh giá sự tái phát của ung thư biểu mô tế bào gan liên quan đến dasabuvir, MAH sẽ tiến 
hành và gửi kết quả của một nghiên cứu về tính an toàn trong tương lai sử dụng dữ liệu thu 
được từ một nhóm thuần tập gồm một nhóm bệnh nhân được xác định rõ, dựa trên một phác 
đồ đã được thống nhất. Báo cáo nghiên cứu cuối cùng sẽ được nộp bởi:

Q4 năm 2021
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PHỤ LỤC III

GÓI NHÃN VÀ GÓI LEAFLET
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A. GHI NHÃN
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CÁC MẶT CỤ THỂ XUẤT HIỆN TRÊN BAO BÌ NGOÀI TRỜI

Thùng bên ngoài gồm nhiều gói chứa 56 (4 gói 14) viên nén bao phim - bao gồm cả hộp màu xanh

1. TÊN SẢN PHẨM THUỐC

Viên nén bao phim Exviera 250 mg 
dasabuvir

2. BÁO CÁO VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG (S)

Mỗi viên nén bao phim chứa 250 mg dasabuvir (dưới dạng natri monohydrat).

3. DANH SÁCH CÁC THÍ NGHIỆM

Cũng chứa lactose. Xem tờ rơi để biết thêm thông tin.

4. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DƯỢC LIỆU

Nhiều gói: 56 (4 gói 14) viên nén bao phim

5. PHƯƠNG THỨC VÀ (CÁC) ĐƯỜNG LỐI HÀNH CHÍNH

Đọc tờ rơi gói trước khi sử dụng. Sử dụng 
bằng miệng
Lấymộtviên vào buổi sáng. 
Lấymộtviên vào buổi tối.

6. CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT RẰNG SẢN PHẨM THUỐC PHẢI ĐƯỢC BẢO QUẢN NGOÀI 
KHUÔN MẶT VÀ TẦM NHÌN CỦA TRẺ EM

Tránh xa tầm nhìn và tầm tay của trẻ em.

7. (Các) CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT KHÁC, NẾU CẦN THIẾT

8. NGÀY HẾT HẠN

EXP

9. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN ĐẶC BIỆT

10. THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ CÁC SẢN PHẨM THUỐC KHÔNG CÓ NGUỒN 
GỐC HOẶC CÁC VẬT LIỆU THẢI ĐƯỢC LOẠI BỎ TỪ CÁC SẢN PHẨM THUỐC NHƯ VẬY, NẾU PHÊ 
DUYỆT

52



11. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI GIAO QUYỀN TIẾP THỊ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
nước Đức

12. SỐ CHO PHÉP MARKETING (S)

EU / 1/14/983/001

13. SỐ ĐẤU TRANH

Rất nhiều

14. PHÂN LOẠI CHUNG CHO CUNG CẤP

15. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

16. THÔNG TIN TRONG BRAILLE

exviera

17. BỘ NHẬN DIỆN ĐỘC ĐÁO - MÃ VẠCH 2D

Mã vạch 2D mang mã nhận dạng duy nhất đi kèm.

18. BỘ NHẬN DIỆN ĐỘC ĐÁO - DỮ LIỆU CON NGƯỜI CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC

MÁY TÍNH:

SN:
NN:
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CÁC MẶT CỤ THỂ XUẤT HIỆN TRÊN BAO BÌ NGOÀI TRỜI

Thùng bên trong gồm nhiều gói gồm 14 viên nén bao phim - không có hộp màu xanh lam

1. TÊN SẢN PHẨM THUỐC

Viên nén bao phim Exviera 250 mg 
dasabuvir

2. BÁO CÁO VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG (S)

Mỗi viên nén bao phim chứa 250 mg dasabuvir (dưới dạng natri monohydrat).

3. DANH SÁCH CÁC THÍ NGHIỆM

Cũng chứa lactose.

4. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DƯỢC LIỆU

14 viên nén bao phim
Thành phần của nhiều gói, không được bán riêng lẻ.

5. PHƯƠNG THỨC VÀ (CÁC) ĐƯỜNG LỐI HÀNH CHÍNH

Đọc tờ rơi gói trước khi sử dụng. Sử dụng 
bằng miệng
Lấymộtviên vào buổi sáng. 
Lấymộtviên vào buổi tối.

6. CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT RẰNG SẢN PHẨM THUỐC PHẢI ĐƯỢC BẢO QUẢN NGOÀI 
KHUÔN MẶT VÀ TẦM NHÌN CỦA TRẺ EM

Tránh xa tầm nhìn và tầm tay của trẻ em.

7. (Các) CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT KHÁC, NẾU CẦN THIẾT

8. NGÀY HẾT HẠN

EXP

9. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN ĐẶC BIỆT
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10. THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ CÁC SẢN PHẨM THUỐC KHÔNG CÓ NGUỒN 
GỐC HOẶC CÁC VẬT LIỆU THẢI ĐƯỢC LOẠI BỎ TỪ CÁC SẢN PHẨM THUỐC NHƯ VẬY, NẾU PHÊ 
DUYỆT

11. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI GIAO QUYỀN TIẾP THỊ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
nước Đức

12. SỐ CHO PHÉP MARKETING (S)

EU / 1/14/983/001

13. SỐ ĐẤU TRANH

Rất nhiều

14. PHÂN LOẠI CHUNG CHO CUNG CẤP

15. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

16. THÔNG TIN TRONG BRAILLE

exviera

17. BỘ NHẬN DIỆN ĐỘC ĐÁO - MÃ VẠCH 2D

18. BỘ NHẬN DẠNG DUY NHẤT - CON NGƯỜI CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC DỮ LIỆU
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CÁC CỤ THỂ TỐI THIỂU ĐỂ XUẤT HIỆN TRÊN BLISTER HOẶC DÂY CHUYỀN

BLISTER FOIL

1. TÊN SẢN PHẨM THUỐC

Exviera 250 mg viên nén 
dasabuvir

2. TÊN NGƯỜI GIỮ PHÉP ỦY QUYỀN TIẾP THỊ

AbbVie (như logo)

3. NGÀY HẾT HẠN

EXP

4. SỐ ĐẤU TRANH

Rất nhiều

5. KHÁC
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B. TRỌN GÓI LEAFLET
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Tờ rơi gói: Thông tin cho bệnh nhân

Viên nén bao phim Exviera 250 mg
dasabuvir

Thuốc này có thể được theo dõi thêm. Điều này sẽ cho phép xác định nhanh chóng các thông tin an toàn mới. 
Bạn có thể giúp đỡ bằng cách báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn có thể gặp phải. Xem cuối phần 4 để biết cách 
báo cáo tác dụng phụ.

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa 
thông tin quan trọng cho bạn.
-
-
-

Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
Thuốc này đã được kê đơn cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả 
khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra 

không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

-

Nội dung trong tờ rơi này
1. Exviera là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Exviera
3. Cách lấy Exviera
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ Exviera
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Exviera là gì và nó được sử dụng để làm gì

Exviera contains the active substance dasabuvir. Exviera is an antiviral medicine used to treat adults with 
chronic (long-term) hepatitis C (an infectious disease that affects the liver, caused by the hepatitis C virus).

Exviera works by stopping the hepatitis C virus from multiplying and infecting new cells, thus 
clearing the virus from your blood over a period of time.

Exviera tablets do not work on their own. They are always taken with another antiviral medicine 
containing ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Some patients may also take an antiviral medicine called 
ribavirin. Your doctor will talk with you about which of these medicines to take with Exviera.

Điều rất quan trọng là bạn cũng phải đọc tờ rơi gói về các loại thuốc kháng vi-rút khác mà bạn dùng cùng với 
Exviera. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các loại thuốc của mình, vui lòng hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Exviera

Không dùng Exviera:
-
-
-

Nếu bạn bị dị ứng với dasabuvir hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6). Nếu 
bạn có các vấn đề về gan từ trung bình đến nặng không phải viêm gan C.
Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê trong bảng sau. Điều này là do các tác dụng nghiêm trọng hoặc đe 
dọa tính mạng có thể xảy ra khi dùng Exviera và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với những loại thuốc này. Những loại 
thuốc này có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của Exviera và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir và Exviera và 
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có thể ảnh hưởng đến cách những loại thuốc khác này hoạt động.
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Những loại thuốc bạn không được dùng với Exviera
Thuốc hoặc hoạt chất Mục đích của thuốc
carbamazepine, phenytoin, phenobarbital cho chứng động kinh

efavirenz, etravirine, nevirapine nhiễm HIV
Apalutamide, enzalutamide đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt

ethinyloestradiol chứa các loại thuốc như thuốc có 
trong hầu hết các loại thuốc tránh thai và vòng âm 
đạo được sử dụng để tránh thai

để tránh thai

gemfibrozil để giảm cholesterol và các chất béo khác trong 
máu

mitotane đối với một số khối u của tuyến thượng thận
rifampicin đối với nhiễm trùng do vi khuẩn

St. John's Wort (hypericum perforatum) một loại thuốc thảo dược trị lo âu và 
trầm cảm nhẹ. Thuốc này có sẵn mà 
không cần toa bác sĩ

Đừng dùng Exviera nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn trước khi dùng Exviera.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Exviera nếu bạn:
- mắc bệnh gan không phải viêm gan C;
- bị nhiễm vi rút viêm gan B hiện tại hoặc trước đây, vì bác sĩ có thể muốn theo dõi bạn chặt 
chẽ hơn.
- mắc bệnh tiểu đường. Bạn có thể cần theo dõi chặt chẽ hơn mức đường huyết và / hoặc điều chỉnh các loại thuốc 
tiểu đường sau khi bắt đầu dùng Exviera. Một số bệnh nhân đái tháo đường đã gặp phải tình trạng lượng đường 
trong máu thấp (hạ đường huyết) sau khi bắt đầu điều trị bằng các loại thuốc như Exviera.

Khi dùng Exviera và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có các triệu chứng sau vì 
chúng có thể là dấu hiệu của các vấn đề về gan trở nên tồi tệ hơn:
- Cảm thấy buồn nôn (buồn nôn), ốm (nôn) hoặc chán ăn.
- Nhận thấy da hoặc mắt của bạn bị vàng.
- Nước tiểu của bạn có màu sẫm hơn bình thường.

- Lú lẫn
- Thấy vùng bụng của bạn bị sưng tấy

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 

Exviera.

Cho bác sĩ biết nếu bạn có tiền sử trầm cảm hoặc bệnh tâm thần. Trầm cảm, bao gồm cả những suy nghĩ và hành 
vi tự sát, đã được báo cáo ở một số bệnh nhân dùng thuốc này, đặc biệt ở những bệnh nhân có tiền sử trầm cảm 
hoặc bệnh tâm thần hoặc ở những bệnh nhân dùng ribavirin với thuốc này. Bạn hoặc người chăm sóc của bạn 
cũng nên thông báo ngay cho bác sĩ của bạn về bất kỳ thay đổi nào trong hành vi hoặc tâm trạng và bất kỳ ý định 
tự tử nào mà bạn có thể có.

Xét nghiệm máu

Bác sĩ sẽ xét nghiệm máu của bạn trước, trong và sau khi điều trị bằng Exviera. Điều này để bác sĩ của 
bạn có thể:
-
-
-

Quyết định những loại thuốc khác bạn nên dùng với Exviera và trong thời gian bao lâu. Xác nhận việc 

điều trị của bạn có hiệu quả hay không và bạn có sạch vi rút viêm gan C hay không.

Kiểm tra các tác dụng phụ của Exviera hoặc các loại thuốc kháng vi-rút khác mà bác sĩ đã kê đơn để bạn sử dụng 
cùng với Exviera (chẳng hạn như “ombitasvir / paritaprevir / ritonavir” và “ribavirin”).

Trẻ em và thanh thiếu niên
Không dùng Exviera cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Việc sử dụng Exviera ở trẻ em và thanh 
thiếu niên vẫn chưa được nghiên cứu.
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Các loại thuốc khác và Exviera
Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc 
nào khác.

Có một số loại thuốc bạnkhông được lấyvới Exviera - xem bảng trước “Những loại thuốc bạn không 
được dùng với Exviera”.

Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạntrước khi dùng Exviera, nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào trong bảng dưới đây. 
Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng của bạn đối với những loại thuốc này. Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 
Exviera nếu bạn cũng đang sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết tố. Xem phần về các biện pháp tránh thai bên dưới.

Những loại thuốc bạn phải cho bác sĩ biết trước khi dùng Exviera
Thuốc hoặc hoạt chất Mục đích của thuốc
alprazolam, diazepam lo lắng, cơn hoảng sợ và khó ngủ

ciclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus để ngăn chặn hệ thống miễn dịch
cyclobenzaprine, carisoprodol để co thắt cơ
dabigatran làm loãng máu
Deferasirox giúp giảm lượng sắt trong máu
digoxin, amlodipine cho các vấn đề về tim hoặc huyết 

áp cao
furosemide vì sự tích tụ quá nhiều chất lỏng trong 

cơ thể
hydrocodone vì đau
imatinib để điều trị một số bệnh ung thư 

máu
levothyroxine cho các vấn đề về tuyến giáp

darunavir / ritonavir, atazanavir / ritonavir, rilpivirine nhiễm HIV
omeprazole,lansoprazole, esomeprazole chữa loét dạ dày và các vấn đề về dạ 

dày khác
rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin để giảm cholesterol trong máu
s-mephenytoin cho chứng động kinh

teriflunomide đối với bệnh đa xơ cứng
sulfasalazine để điều trị và kiểm soát bệnh viêm ruột 

hoặc để điều trị bệnh viêm khớp dạng 
thấp

warfarin và các loại thuốc tương tự khác được gọi là thuốc đối 
kháng vitamin K *

làm loãng máu

* Bác sĩ có thể cần tăng tần suất xét nghiệm máu để kiểm tra mức độ đông máu của bạn.

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 

Exviera.

Mang thai và tránh thai

Ảnh hưởng của Exviera trong thời kỳ mang thai chưa được biết đến. Exviera không nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai 
hoặc ở phụ nữ có khả năng sinh đẻ không sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả.

- Bạn hoặc đối tác của bạn phải sử dụng một phương pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị. 
Thuốc tránh thai có chứa ethinyloestradiol không thể được sử dụng kết hợp với Exviera. Hỏi bác sĩ 
của bạn về các biện pháp tránh thai tốt nhất cho bạn.
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Cần có thêm các biện pháp phòng ngừa nếu dùng Exviera cùng với ribavirin. Ribavirin có thể gây dị tật bẩm 
sinh nghiêm trọng. Ribavirin lưu lại một thời gian dài trong cơ thể sau khi ngừng điều trị, và do đó cần có biện 
pháp tránh thai hiệu quả cả trong quá trình điều trị và một thời gian sau đó.

- Có nguy cơ gây dị tật bẩm sinh khi dùng ribavirin cho bệnh nhân nữ có thai.

- Cũng có thể có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh nếu ribavirin được sử dụng bởi một bệnh nhân nam, mà 
bạn tình nữ có thai.

- Đọc kỹ phần “Tránh thai” trên tờ rơi gói về ribavirin. Điều quan trọng là cả nam 
và nữ đều đọc thông tin.

- Nếu bạn hoặc bạn tình của bạn có thai trong khi điều trị bằng Exviera và ribavirin hoặc trong những 
tháng sau đó, bạn phải liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Cho con bú
Bạn không nên cho con bú trong thời gian điều trị bằng Exviera. Người ta không biết liệu hoạt chất trong Exviera 
(dasabuvir), có đi vào sữa mẹ hay không.

Lái xe và sử dụng máy móc
Một số bệnh nhân đã báo cáo rằng họ cảm thấy rất mệt mỏi khi dùng Exviera với các loại thuốc khác để chữa bệnh viêm gan C 
của họ. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, không lái xe hoặc sử dụng bất kỳ máy móc nào.

Exviera chứa lactose
Nếu bạn được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ trước 
khi dùng thuốc này.

3. Cách lấy Exviera

Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không 
chắc chắn.

Máy tính bảng Exviera không tự hoạt động. Chúng luôn được dùng cùng với các loại thuốc kháng vi-rút khác như 
ombitasvir / paritaprevir / ritonavir. Bác sĩ cũng có thể cung cấp cho bạn một loại thuốc kháng vi-rút có tên là ribavirin.

Lấy bao nhiêu
Liều khuyến cáo là một viên, hai lần một ngày. Uống một viên vào buổi sáng và một viên vào 
buổi tối.

Làm thế nào để lấy

-
-
-

Uống thuốc với thức ăn. Loại thức ăn không quan trọng. 
Nuốt toàn bộ viên thuốc với nước.
Không nhai, nghiền nát hoặc làm vỡ viên thuốc vì chúng có thể có vị đắng.

Dùng Exviera trong bao lâu
Bạn sẽ dùng Exviera trong 8, 12 hoặc 24 tuần. Bác sĩ sẽ cho bạn biết thời gian điều trị của bạn sẽ kéo dài 
bao lâu. Đừng ngừng dùng Exviera trừ khi bác sĩ yêu cầu. Điều rất quan trọng là bạn phải hoàn thành 
toàn bộ quá trình điều trị. Điều này sẽ giúp thuốc có cơ hội tốt nhất để loại bỏ nhiễm vi-rút viêm gan C.
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Nếu bạn dùng nhiều Exviera hơn mức cần thiết
Nếu bạn vô tình uống nhiều hơn liều khuyến cáo, bạn nên liên hệ với bác sĩ hoặc đến ngay bệnh 
viện gần nhất. Giữ gói thuốc bên mình để bạn có thể dễ dàng mô tả những gì bạn đã dùng.

Nếu bạn quên dùng Exviera
Điều quan trọng là không bỏ lỡ một liều thuốc này. Nếu bạn bỏ lỡ một liều và đó là:
-
-

Hơn 6 giờcho đến liều tiếp theo của bạn - uống liều đã quên với thức ăn càng sớm càng tốt. Dưới 6 giờcho đến liều 
tiếp theo của bạn - không dùng liều đã quên, hãy dùng liều tiếp theo của bạn như bình thường cùng với thức ăn.

Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Ngừng dùng Exviera và nói chuyện với bác sĩ của bạn hoặc nhận trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bất kỳ điều nào 
sau đây xảy ra:

Tác dụng phụ khi dùng Exviera với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir có hoặc không có 
ribavirin:
Tần suất không xác định:không thể ước tính dựa trên dữ liệu có sẵn
- Các phản ứng dị ứng nghiêm trọng, các dấu hiệu có thể bao gồm: o

o
o
o

Các vấn đề về gan trở nên tồi tệ hơn. Các triệu chứng bao gồm: o

o
o
o
o

Khó thở hoặc nuốt
Chóng mặt hoặc choáng váng, có thể do huyết áp thấp Sưng 
mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng
Phát ban và ngứa da

-
Cảm thấy buồn nôn (buồn nôn), ốm (nôn mửa) hoặc chán 
ăn Nhận thấy da hoặc mắt bị vàng
Nước tiểu của bạn sẫm màu hơn bình 

thường Nhầm lẫn

Nhận thấy vùng bụng của bạn sưng lên

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây:

Tác dụng phụ khi dùng Exviera với ombitasvir / paritaprevir / ritonavir: Thường 
gặp:có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người
-Ngứa.
Hiếm:có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người

- Sưng các lớp da có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của cơ thể bao gồm mặt, lưỡi 
hoặc cổ họng và có thể gây khó nuốt hoặc khó thở (phù mạch)

Các tác dụng phụ khi dùng Exviera và ombitasvir / paritaprevir / ritonavir với ribavirin: Rất 
phổ biến:may affect more than 1 in 10 people
-
-
-
-
-
-
Common: may affect up to 1 in 10 people
-
-

Feeling very tired (fatigue) 
Feeling sick (nausea)
Itching
Trouble sleeping (insomnia)
Feeling weak or lack of energy (asthenia). 
Diarrhoea

Anaemia (low number of red blood cells). 
Vomiting
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Uncommon: may affect up to 1 in 100 people
- Dehydration
Rare: may affect up to 1 in 1,000 people
- Swelling of the layers of skin which can affect any part of the body including the face, tongue or 

throat and may cause difficulty swallowing or breathing (angioedema)

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not 
listed in this leaflet. You can also report side effects directly via

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of
the national reporting system

listed in Appendix V.
thuốc này.

5. Cách lưu trữ Exviera

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc sau hạn sử dụng được ghi trên hộp sau 'EXP'. Ngày hết hạn là 
ngày cuối cùng của tháng đó.

Thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 
những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ có ích cho bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Exviera chứa những gì
-
-

Mỗi viên chứa 250 mg dasabuvir (dưới dạng natri monohydrat). Các 
thành phần khác là:
- Lõi máy tính bảng: cellulose vi tinh thể (E 460 (i)), monohydrat lactose, copovidon, natri 

croscarmellose, silica khan dạng keo (E 551), magie stearat (E 470b). Lớp phủ phim máy 
tính bảng: poly (vinyl alcohol) (E 1203), titan đioxit (E 171), macrogol (3350), talc (E 553b), 
sắt oxit vàng (E 172), sắt oxit đỏ (E 172) và sắt oxit đen (E 172).

-

Exviera trông như thế nào và nội dung của gói
Viên nén Exviera là viên nén bao phim hình bầu dục, màu be, kích thước 14,0 mm x 8,0 mm, được 
đánh dấu “AV2”. Viên nén Exviera được đóng gói trong vỉ giấy có chứa 2 viên nén. Mỗi thùng chứa 56 
viên (thùng nhiều gói gồm 4 thùng bên trong 14 viên).

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen
nước Đức

Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị:

Mật khẩu AbbVie SA

Tél / ĐT: +32 10 477811

Liệtuva
AbbVie UAB
ĐT: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД

Luxembourg / Luxemburg
AbbVie SA
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Тел: +359 2 90 30 430 Bỉ / Bỉ
Tél / ĐT: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie sro
ĐT: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Điện thoại: +36 1 455 8600

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

Malta
VJSalomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

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

Nederland
AbbVie BV
ĐT: +31 (0) 88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
ĐT: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Giá: +47 67 81 80 00

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

Österreich
AbbVie GmbH
ĐT: +43 1 20589-0

España
AbbVie Tây Ban Nha, SLU
ĐT: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Polska Sp. z oo Điện 
thoại: +48 22 372 78 00

Nước pháp

AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Bồ Đào Nha

AbbVie, Lda.
ĐT: +351 (0) 21 1908400

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

România
AbbVie SRL
ĐT: +40 21 529 30 35

Ailen
AbbVie Limited
ĐT: +353 (0) 1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba doo 
ĐT: +386 (1) 32 08 060

Hòn đảo

Vistor hf.
ĐT: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie sro
ĐT: +421 2 5050 0777

nước Ý

AbbVie Srl
ĐT: +39 06 928921

Suomi / Phần Lan
AbbVie Oy
Puh / ĐT: +358 (0) 10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (ZAM) Ltd 
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
ĐT: +46 (0) 8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
ĐT: +371 67605000

Vương quốc Anh (Bắc Ireland) 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: +44 (0) 1628 561090
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Tờ rơi này đã được sửa đổi lần cuối trong

Các nguồn thông tin khác

Thông tin chi tiết về loại thuốc này có trên trang web của Cơ quan Thuốc Châu Âu: http://
www.ema.europa.eu .
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