
URSOFALK כמוסות1.
250mg  חומצה מכילהUrsofalk  כמוסת וכמותי איכותי הרכב2.

ursodeoxycholic

 כמעט הוא. לבנה כמעט או לבנה אבקה היא(UDCA)  אורסודיאוקסיכולית חומצה
. ובאתר בכלורופורם, באצטון מעט מסיס, באלכוהול בקלות מסיס, במים מסיס בלתי
acid  הואUDCA  שלIUPAC  הכימי השם. צלזיוס מעלות204 - -200 ב נמס הוא

-24-oic-5-cholan-dihydroxy .3α, 7ßה מספר CAS-128-13-2. הוא שלו

6.1. סעיף ראה, העזר חומרי של המלאה לרשימה

תרופות טופס3.

.וקשות אטומות, לבנות לטין'ג ככמוסות מוצגותUrsofalk  קפסולות

קליניים פרטים4.
טיפוליות התוויות4.1

URSOFALK כרוניות כולסטטיות כבד במחלות לטיפול מיועד.

:וקשישים מבוגרים מתן ואופן מינון4.2

(PBC  עבור מחולקות מנות ארבע עד בשניים ליום ג"לקUDCA  ג"מ15 - 10  מומלץ
). פיברוזיס סיסטיק(CF  מלבד כרוניות כולסטיות כבד ומחלות) ראשונית מרה שחמת

:הבא באופן הזה המינון את להעריך ניתן

:הקפסולה עבור
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 כמשפר הוכח זה מינון. ליום ג"ק/ג"מ20  עד הוא המומלץ הכללי המינוןCF,  עבור
PSC. בחולי היסטולוגיה

:ילְדִָים
 בהם המינונים, הזמינים המעטים במחקרים. מאוד מוגבלים בילדים השימוש על הנתונים

.ליום ג"ק/ג"מ20 - 15  עד כלל בדרך היו שימוש נעשה

 ראשונית הידרדרות, נדירים במקרים, להיות עלולה, ראשונית מרה שחמת עם בחולים
 של אחת כמוסה עם בטיפול להמשיך ניתן, המקרה זה אם. גירוד כגון, בסימפטומים
URSOFALKהמומלץ היומי למינון להגעה עד בהדרגה היומי המינון את ולהגדיל, יום מדי.
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נגד התוויות4.3
; המרה ודרכי המרה כיס של חריפה דלקת בנוכחות-URSOFALK ב להשתמש אסור

).נפוצות מרה דרכי( המרה דרכי של וחסימה

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4
 הכבד פרמטרי אחר לעקוב רצוי, הטיפול של הראשונים החודשים שלושת במהלך

.חודשים3  כל מכן לאחר, שבועות4  כל-GGT ו )AST )SGOT(, ALT )SGPT של

 זו תצפית של הקלינית המשמעות. פעם מדי להסתייד עלולות בעבר קיימות מרה אבני
.ברורה אינה

.נחקרה לא כליות ליקוי עם בחוליםURSOFALK  של ההשפעה

בפוריות ופגיעה מוטגניות/סרטן
ursodeoxycholic  חומצה, בעכברים חודשים24  של הפה דרך קרצינוגניות מחקרי בשני

 הגוף פני שטח על בהתבסס. גידולית הייתה לא יום/ג"ק/ג"מ1000  עד של במינונים
,(BSA)ליום ג"ק/ג"מ16  של המומלץ המרבי הקליני מהמינון5  פי מייצג זה מינון.

ursodeoxycholic  חומצה, בחולדות שנתיים של פומי קרצינוגניות מחקרי בשני
 בהתבסס לאדם המומלץ המרבי מהמינון3  פי( יום/ג"ק/ג"מ300  עד של במינונים

.גידולית הייתה לאBSA)  על

 חומצה של מטבוליט, ליתוכולית חומצה של שבועות103  של פומי קרצינוגניות במחקרי
,ursodeoxycholicיום/ג"ק/ג"מ-500 ו בעכברים יום/ג"ק/ג"מ250  עד של מינונים 

.כלשהם גידולים יצרו לא בחולדות

 סיני אוגר של עצם במח כרומוזומים סטיות של ניתוח( כרומוזומים סטיות מבחני.
 חילופי ובדיקת) באוגרים מיקרו-גרעין ובדיקת עכברים. סיני אוגר של ובזרעמוגוניה

 לימפומה בתאיL5178Y  עכבר של ,)מתורבתים אנושיים בלימפוציטים אחיות כרומטידים
TKבמיקום גנטית מוטציות בדיקת, במבחנה  Amesבמחקרים גנוטוקסי היה  לא(בדיקת 

URSOFALK גנים מוטציות מבחני: הבאים

( יום/ג"ק/ג"מ2700  עד של פומיים במינוניםDawley Sprague- בחולדות פוריות במחקר
 על שלילית השפעה נצפתה לאBSA),  על בהתבסס לאדם המומלץ המרבי מהמינון27  פי

 בחולדות הפה דרך פוריות במחקר, זאת עם. ההריון תוצאת או האישה או הגבר פוריות
,Wistarג"מ250  ≥ של במינונים נקבות של ההזדווגות בהתנהגות להפחתה עדויות נמצאו

 עוברים תמותת ושלBSA)  על בהתבסס לאדם המומלץ המרבי מהמינון2.5  פי( ליום ג"ק/
.ליום ג"ק/ג"מ1000  ≥ של במינונים) חיים עוברים במספר הפחתה מכך כתוצאה(

, מסוימות תרופות אינטראקציה של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציה4.5
 אלומיניום למשל( מסוימים חומצה נוגדי וחומרי קולסטיפול, פחם, כולסטירמין כגון

 דומה השפעה בעלי להיות יכולים הם לכן. במבחנה מרה חומצות קושרות) הידרוקסיד
vivo inשל לספיגה להפריע ועלולים .URSOFALK

UDCA ולא בהשתלה ציקלוספורין של הספיגה את להגביר עשוי
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.בפלסמה ציקלוספורין ריכוזי ניטור מומלץ, לכן. השתלה חולי

.בודדים במקריםciprofloxacin  של הספיגה את מפחיתUDCA  כי דווח

פוריות והנקה הריון, פוריות4.6

.זמינים נתונים אין

B3) קטגוריה( הריון
 להשפעה עדות נמצאה לא. בחולדות השליה את חוצהURSOFALK  כי הוכח

 במינונים ארנבות או עכברים, לחולדות פומי מתן לאחרURSOFALK  של טרטוגני
 מחקרים משני באחד. בהתאמה, ליום ג"ק/ג"מ-300 ו1500 4000,  עד של

 והלידות העוברים במספר הפחתה עם, עוברית לתמותה עדויות היו, בחולדות
.ליום ג"ק/ג"מ2000  של פומיים במינונים חיים

ב להשתמש אין. בהריון בנשים היטב מבוקרים או נאותים מחקרים אין
URSOFALK-בגיל לנשים לייעץ יש. להריון הראשונים החודשים שלושת במהלך 

-URSOFALK.ב טיפול קבלת בזמן להריון מכניסה להימנע הפוריות

חלֲבִָיּות
 אוUDCA  של קטנות כמויות אך, אם בחלב מופרשURSOFALK  אם ידוע לא

ק/ג"מ30  של פומי מתן לאחר מניקות חולדות של בחלב הופרשו שלו המטבוליטים
 משקל בעליית חולפת קלה ירידה הייתה, בחולדות לידה לפני פומי במחקר. ג"

 תופעות של אפשרות לשקול יש. ליום ג"ק/ג"מ-2000 ב גורים של לידה לאחר הגוף
 את להפסיק ניתן, לחילופין. מיניקה לאם ניתנתURSOFALK  אם התינוק על לוואי

.בסיעוד הטיפול

 אין במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7
.זמינים נתונים

רצויות לא תופעות4.8
 העיקרית הלוואי תופעת הוא שלשול. לוואי תופעות מעט עם היטב נסבל כלל בדרך.

3%UDCA  עד הייתה מבוקרים במחקרים שלשולים שכיחות. המדווחת

 במקרים. הטיפול של הראשונים בשבועות מוגבר גירוד לחוות עלולים מהחולים חלק
, המומלץ למינון המינון של) שבועית( איטית עליה מכן ולאחר, מינון הפחתת כאלה
.לעזור עשויה

.מהחולים בחלק דווחו אלרגיות תגובות

 והפרעות הקאות, בחילות, מוגבר כולסטזיס כוללות שדווחו אחרות לוואי תגובות
.שינה
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לוואי לתופעות חשד על דיווח
 מתמשך מעקב מאפשר הוא. חשוב התרופה אישור לאחר לוואי לתופעות חשד על דיווח
 לדווח מתבקשים הבריאות בתחום מקצוע אנשי. התרופה של סיכון/התועלת מאזן אחר

. reportinghttps://nzphvc.otago.ac.nz//לוואי לתופעות חשד כל על

יתר מנת4.9
 תפקודי אחר לעקוב יש, זאת עם. יתר במינון להתרחש צפויות לא חמורות לוואי תופעות

.במעיים מרה חומצות לקשירת יונים מחליף בשרף להשתמש ניתן, הצורך במידת. הכבד

 בטלפון הלאומי הרעלים למרכז פנה אנא, יתר מנת ניהול לגבי ייעוץ לקבלת
764766( 0800.POISON )0800

פרמקולוגיים מאפיינים5.
פרמקודינמיות תכונות5.1

, זאת עם. לחלוטין הוסבר טרם וכולסטטיות כבד בהפרעותUDCA  של הפעולה מנגנון
UDCAה בריכוז לעלייה מכך וכתוצאה, המרה חומצות הרכב את משנה UDCA-ולירידה 

 כוליות חומצות, רעילות להיות ועלולות יותר הידרופוביות המרה חומצות של בריכוזים
 תפוקת מכך וכתוצאה, כולרטי אפקט גם יש-UDCA ל. כנודיאוקסיכוליות וחומצות
 כולל, אימונולוגיות להשפעות מסוימות עדויות ישנן. מרה וזרימת מוגברת מרה חומצות
 ייצור ודיכוי הפטוציטים עלI Class HLA  מסוג אנטיגנים של חריג ביטוי של הפחתה

.וציטוקינים אימונוגלובולינים

פרמקוקינטיות תכונות5.2
 מתן לאחר. דקות180  לאחר מתרחש בפלזמה שני שיא וריכוז דקות60  לאחר מתרחש.

 הספיגה שיעורי, בודדים מינונים ג"מ-2000 ו ג"מ1000 , ג"מ500 , ג"מ250  של פומי
24  תוך ממרה התאוששות על בהתבסס-20.7% ו30.7% 47.7%, 60.3%,  היו בהתאמה

 היו בפלזמה השיא ריכוזי, בריאים למתנדביםTmax . חיצוני מרה ניקוז עם בחולים שעות
 של בודדת מנה של פומי מתן לאחר. בגוף טבעי באופן מתרחשUDCA  מיקרומטר16  עד7

UDCA של ג"מ500

98%.- 96  היא חלבון קשירת, בפלזמה

50 בין נע הכבד ידי על השער מורידUDCA  של ראשון חילוץ
 מהמינון2( UDCA-- 4% (5% ) ,) קטוליתכולית7- וחומצה(37%)  ליתוכולית חומצה.

UDCA 500 14  עם ג"מtracer, 30C - 44%  כ הראשונים הימים בשלושת בצואה הופרש
 מהמצומדים חלק, במעי. הדק למעי ועובר למרה מופרש ואז וטאורין לגליצין מצומד

 לעבור גם עשויים מצומדים. הטרמינל באיליאום מחדש ונספגים מפורקים
 ידי על ומופרש בכבד נספג, נספג ממנה שחלק, ליתכולית לחומצה דה-הידרוקסילציה

–UDCA 70% . שקיבלו בריאים במתנדבים. המרה דרכי

.ימים5.8 - 3.5  הוא הפה דרך במתןUDCA  של הביולוגי החיים מחצית זמן

 חומצות לסילוק עיקרית לדרך הופכת הכליה הפרשת, חמורה כבד מחלת עם בחולים
.מרה
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 פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3
ראשונית מרה שחמת
 חומצה של היעילות את בדקו, כפול-סמיות, מרכזיים אקראיים ביקורת מחקרי חמישה

ursodeoxycholicשנתיים לפחות של היו הניסויים5  כל. ראשונית מרה בשחמת בטיפול 
ליום ג"ק/ג"מ15 - 10  של בטווח במינון השתמשו המחקרים חמשת מתוך ארבעה. מעקב

.ליום ג"ק/ג"מ0.2 + 7.7  של משמעותית נמוך במינון שימוש נעשה החמישי בניסוי;

 בנבדקים הוצג כבד תפקודי של הביוכימיות הבדיקות בכל או בחלק משמעותי שיפור
 דווח לא בהיסטולוגיה שיפור או סימפטום שיפור. הטיפול תקופת במהלךUDCA  שקיבלו

 בשני דווחה כבד השתלת ללא יותר ארוכה הישרדות אךUDCA,  עם עקבי באופן
 שחמת עם בחוליםUDCA  של היעילות כי דיווח המחקרים אחד. טווח ארוכי מחקרים

 של כניסה( פחות מתקדמת מחלה עם בחולים יותר גדולה הייתה ראשונית מרה
 מתקדמת מחלה עם לחולים בהשוואהII)  אוI  היסטולוגי שלבdL ;2mg/<  בילירובין

.יותר

ראשונית טרשתית כולנגיטיס
 אך, השתפרוUDCA  היסטולוגי בניקוד או בתסמינים משמעותי לשיפור קשור היה לא.

-ASTו , ALPהשתלת ללא, וההישרדות הטיפול לכישלון עד הזמן על השפעה הייתה לא 
 בטווח היה בשימוש המינון. שנתיים במשך חולים-105 בUDCA- בסרום בילירובין. כבד
 ב בטיפולPSC- ל, הראשוני ההיסטולוגי לשלב קשר ללא. ליום ג"ק/ג"מ15 - 13  של

UDCAדרכי של והרס פיברוזיס, בדלקת המאופיינת כרונית כולסטטית כבד מחלת היא 
 פלצבו מבוקר אחד מרכזי אקראי מחקר. והחוץ-כבדיות כבדיות התוך הגדולות המרה
cholangitis )PSC(  sclerosingPrimary של היעילות את בוחן סמיות כפול

 הראהUDCA , פלצבו מבוקרי, סמיות כפול, אקראיים, יותר קטנים מחקרים בשלושה
, לפלצבו בהשוואה) מהמחקרים-2 ב( הכבד של בביוכימיה משמעותי שיפור דומה באופן

 משמעותי שיפור מצא אחד מחקר. הסימפטומים ציוני את משמעותית שיפרה לא אך
 אלו ניסויים-UDCA. ב שטופלו בחולים הכבד של ההיסטולוגיים מהמאפיינים בחלק

.ליום ג"ק/ג"מ15 - 10  בין שנעוUDCA  במינוני השתמשו

פיברוזיס לסיסטיק הקשורה כולסטזיס
 כבד מחלת. איברים רב מעורבות עם תורשתית מחלה היא(CF)  פיברוזיס סיסטיק
.לשחמת ביוכימיות עדויות להיות עשויים רבים לחולים כי אם נדירה היא קלינית

"מUDCA -900 לCF  עם חולים55  אקראי הקצה, פלצבו מבוקר, אחד כפול-סמיות מחקר
. אקראי באופן חולקו פלצבו או טאורין תוספי, בנוסף. אחת שנה למשך פלצבו או ליום ג

 של וביוכימיה, ותזונתיים קליניים רלוונטיים בפרמטרים שיפורים ידי על הוערכה היעילות
נוקלאוזידאז-5'-וב-GGT ב משמעותי שיפור היהUDCA  לקבוצת, אחת שנה לאחר. הכבד

 על שנמדדה כפי, הכללי הקליני במצב הידרדרות חלה, זאת עםALT.  או-AST ב לא אך,
UDCA. לקבוצת בהשוואה פלצבו שקיבלו באלהKulcycki Shwachman- ציון ידי

 בולט לשיפור הביא חודשים12  במשך ליום ג"ק/ג"מUDCA 20 , מינון השוואת במחקר
.ליום ג"ק/ג"מUDCA -10 ל בהשוואה-ALT וב-GGT ב יותר

 אפשרית תועלת הציע זה שמחקר למרות. דומים היו-ALP וב-AST ב שיפורים
הכבד בפתרון תרופה של יותר גבוהים מינונים עם
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.ידוע אינו הישרדות או היסטולוגיה, החיים איכות את משפרUDCA  האם, ביוכימיה

כימי מבנה תרופתיים פרטים6.

Ursodeoxycholic
חּומצהָ

העזר חומרי רשימת6.1
תירס עמילן, מטוהרים מים, אתנול: הבאים העזר חומרי את מכילותUrsofalk  כמוסות

.חמצני דו וטיטניום לטין'ג, סטארט מגנזיום, קולואידי חמצני דו סיליקון,

התאמה אי6.2
.זמינים נתונים אין

מדף חיי6.3
.מתחת או25°C  של בטמפרטורה מאוחסן הייצור מתאריך שנים5

 מתחת אחסן לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4
.צלזיוס מעלות-25 ל

המיכל ותכולת אופי6.5
 ארוזות אלומיניום רדיד גיבוי של שקופותPVC  שלפוחיות ברצועות מסופק הוא

.כמוסות100  מכיל קרטון כל. קרטון בקרטון

זמינים נתונים אין אחר וטיפול לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6
.

לרפואה זמנים לוח7.
מרשם תרופת

ספונסר8.
Street Chandos 34-36 Ltd  השיווק אישור בעל וכתובת שם
Pty AustraliaOrphan

NSW 2065  אוסטרליה
LeonardsSt
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זילנד בניו הסוכן וכתובת שם
Ltd( Pty Australia Orphanמטעם Logistics )-Healthcareכ סוחר  Limited

RetailingPharmacy
Oaks Airport Drive  זילנד ניו אוקלנד
Pearse Richard58

 ביוני25  הראשון האישור תאריך9.
2015

2019 אפריל הטקסט עדכון תאריך10.

שינויים של סיכום טבלת

סעִָיף
השתנה

חדש מידע סיכום

כל את

מקטעים
מתוקן

SPC בסגנון לפורמט עדכן
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