
1. URSOFALK Capsule

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ Ursofalk 
Capsula conține acid ursodeoxicolic 250 mg

Acidul ursodeoxicolic (UDCA) este o pulbere albă sau aproape albă. Este 
practic insolubil în apă, ușor solubil în alcool, puțin solubil în acetonă, în 
cloroform și în eter. Se topește la 200 - 204ºC. Denumirea chimică IUPAC a 
UDCA este acidul 3α, 7ß-dihidroxi-5-colan-24-oic. Numărul său CAS este 
128-13-2.

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Ursofalk Capsulele se prezintă sub formă de capsule gelatinoase tari, opace, albe.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicații terapeutice

URSOFALK este indicat în tratamentul bolilor hepatice cronice colestatice.

4.2 Doză și mod de administrare Adulți 
și vârstnici:
Se recomandă 10 - 15 mg UDCA pe kg pe zi în două până la patru doze divizate 
pentru PBC (ciroza biliară primară) și bolile hepatice colestice cronice, altele decât CF 
(fibroza chistică). Această doză poate fi aproximativă după cum urmează:

Pentru capsulă:

greutate corporală (kg)

(capsule)
34 – 50 2
51 - 65 3
66 – 85 4
86 – 110
Peste 110

doza zilnica
dimineaţă

Numărul de capsule
amiaza seara
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

Pentru FC, doza generală recomandată este de până la 20 mg/kg/zi. S-a demonstrat că 
această doză îmbunătățește histologia la pacienții cu PSC.

Copii:
Datele privind utilizarea la copii sunt foarte limitate. În puținele studii disponibile, dozele 
utilizate au fost în general de până la 15 - 20 mg/kg/zi.

La pacienții cu ciroză biliară primară, poate exista, în cazuri rare, o deteriorare 
inițială a simptomelor, de exemplu mâncărime. Dacă acesta este cazul, terapia 
poate fi continuată cu 1 capsulă de URSOFALK pe zi, iar doza zilnică crește 
treptat până la atingerea dozei zilnice recomandate.

Proprietatea Orphan Australia Pty. Ltd. Comercial-în-confidenţial

TITLE - URSODEOXYCHOLIC ACID / URSOFALK MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-ursodeoxycholic-acid-ursofalk-online
https://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/u/Ursofalkcap.pdf


4.3 Contraindicații
URSOFALK nu trebuie utilizat în prezența inflamației acute a vezicii biliare 
și a căilor biliare; și obstrucția căilor biliare (canal biliar comun).

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
În primele trei luni de terapie, este recomandabil să se monitorizeze 
parametrii hepatici ai AST (SGOT), ALT (SGPT) și GGT la fiecare 4 săptămâni, 
ulterior la fiecare 3 luni.

Calculii biliari radiotransparenti preexistenti pot deveni ocazional calcificati. 
Semnificația clinică a acestei observații este neclară.

Efectul URSOFALK la pacienții cu insuficiență renală nu a fost studiat.

Carcinogenitate/mutagenicitate și afectarea fertilității
În două studii de carcinogenitate orală de 24 de luni la șoareci, acidul 
ursodeoxicolic în doze de până la 1000 mg/kg/zi nu a fost tumorigen. Pe baza 
suprafeței corporale (BSA), această doză reprezintă de 5 ori doza clinică maximă 
recomandată de 16 mg/kg/zi.
În două studii de carcinogenitate orală de 2 ani la șobolani, acidul 
ursodeoxicolic în doze de până la 300 mg/kg/zi (de 3 ori doza maximă 
recomandată la om pe baza BSA) nu a fost tumorigen.

În studiile de carcinogenitate orală de 103 săptămâni ale acidului litocolic, un metabolit 
al acidului ursodeoxicolic, doze de până la 250 mg/kg/zi la șoareci și 500 mg/kg/zi la 
șobolani nu au produs tumori.

URSOFALK nu a fost genotoxic în următoarele studii: teste de mutație genetică (test 
Ames in vitro, test de mutație genetică la locusul TK în celulele L5178Y de limfom de 
șoarece), teste ale aberațiilor cromozomiale (analiza aberațiilor cromozomiale în 
măduva osoasă a hamsterului chinezesc și în spermatogoniile). șoareci și testul 
micronucleului la hamsteri) și analiza schimburilor de cromatide surori în limfocite 
umane cultivate.

Într-un studiu de fertilitate la șobolani Sprague-Dawley la doze orale de până la 2700 
mg/kg/zi (de 27 de ori doza maximă recomandată la om pe baza BSA), nu s-au observat 
efecte adverse asupra fertilității masculilor sau femelelor sau asupra rezultatului 
sarcinii. Cu toate acestea, într-un studiu de fertilitate orală la șobolani Wistar, au existat 
dovezi ale unei reduceri a comportamentului de împerechere femelelor la doze ≥ 250 
mg/kg/zi (de 2,5 ori doza maximă recomandată la om bazată pe BSA) și a embrioletității 
(rezultând o reducere). în număr de feţi vii) la doze ≥ 1000 mg/kg/zi.

4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune Unele medicamente, 
cum ar fi colestiramina, cărbunele, colestipolul și anumite antiacide (de exemplu 
hidroxidul de aluminiu) leagă acizii biliari in vitro. Prin urmare, ele ar putea avea un 
efect similar in vivo și pot interfera cu absorbția URSOFALK.

UDCA poate crește absorbția ciclosporinei în transplant și non-
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pacientii cu transplant. Prin urmare, se recomandă monitorizarea concentrațiilor 
plasmatice de ciclosporină.

S-a raportat că UDCA scade absorbția ciprofloxacinei în câteva cazuri.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea 
Fertilitatea

Nici o informatie disponibila.

Sarcina (Categoria B3)
S-a demonstrat că URSOFALK traversează placenta la șobolani. Nu au existat 
dovezi ale unui efect teratogen al URSOFALK după administrarea orală la 
șobolani, șoareci sau iepuri la doze de până la 4000, 1500 și, respectiv, 300 
mg/kg/zi. Într-unul din cele două studii efectuate la șobolani, a existat dovezi 
de embrioletitate, cu o reducere a numărului de fetuși vii și născuți vii la 
doze orale de 2000 mg/kg/zi.

Nu există studii adecvate sau bine controlate la femeile însărcinate. 
URSOFALK nu trebuie utilizat în primele trei luni de sarcină. Femeile 
aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să evite să rămână gravide în 
timpul tratamentului cu URSOFALK.
Alăptarea
Nu se știe dacă URSOFALK se excretă în laptele uman, dar cantități mici de UDCA 
sau metaboliții săi au fost excretați în laptele șobolanilor care alăptează după 
administrarea orală a 30 mg/kg. Într-un studiu oral peri-postnatal la șobolani, a 
existat o ușoară reducere tranzitorie a creșterii în greutate postnatală a puilor la 
2000 mg/kg/zi. Trebuie luată în considerare posibilitatea apariției reacțiilor 
adverse la sugar dacă URSOFALK este administrat unei mame care alăptează. 
Alternativ, alăptarea poate fi întreruptă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje Nici o 

informatie disponibila.

4.8 Reacții adverse
UDCA este în general bine tolerat, cu puține efecte secundare. Diareea este principalul 
efect secundar raportat. Incidența diareei în studiile controlate a fost de până la 3%.

Unii pacienți pot prezenta prurit crescut în primele săptămâni de tratament. În 
astfel de cazuri, o reducere a dozei și, ulterior, o creștere lentă (săptămânală) a 
dozei până la doza recomandată poate ajuta.

La unii pacienți au fost raportate reacții alergice.

Alte reacții adverse raportate includ creșterea colestazei, greață, 
vărsături și tulburări de somn.
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Raportarea reacțiilor adverse suspectate
Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este 
importantă. Permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al 
medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice 
reacţie adversă suspectatăhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Supradozaj
Este puțin probabil să apară efecte adverse grave în cazul supradozajului. Cu toate acestea, funcția 
hepatică trebuie monitorizată. Dacă este necesar, rășinile schimbătoare de ioni pot fi folosite pentru a 
lega acizii biliari în intestine.

Pentru sfaturi privind gestionarea supradozajului, vă rugăm să contactați Centrul 
Național de Otrăviri la 0800 POISON (0800 764766).

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăți farmacodinamice

Mecanismul de acțiune al UDCA în afecțiunile hepatice și colestatice nu a fost 
încă explicat în totalitate. Cu toate acestea, UDCA modifică compoziția acizilor 
biliari, rezultând creșteri ale concentrației de UDCA și scăderi ale concentrațiilor 
acizilor biliari mai hidrofobi și potențial toxici, acizii colici și chenodeoxicolici. 
UDCA are, de asemenea, un efect coleretic, ducând la creșterea producției de 
acid biliar și a fluxului biliar. Există unele dovezi pentru efecte imunologice, 
inclusiv o reducere a exprimării anormale a antigenelor HLA clasa I pe 
hepatocite și o suprimare a producției de imunoglobuline și citokine.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice
UDCA apare în mod natural în organism. După administrarea orală a unei doze unice de 
500 mg de UDCA la voluntari sănătoși, concentrațiile plasmatice maxime au fost de 7 
până la 16 pM. Tmax apare la 60 de minute și o a doua concentrație plasmatică maximă 
apare la 180 de minute. După administrarea orală a dozelor unice de 250 mg, 500 mg, 
1000 mg și 2000 mg, ratele de absorbție respective au fost de 60,3%, 47,7%, 30,7% și 
20,7% pe baza recuperării bilei în 24 de ore la pacienții cu drenaj biliar extern.

În plasmă, legarea de proteine   este de 96 – 98%.

Primul pasaj de extracție a UDCA din vena portă de către ficat variază de la 50
– 70%. UDCA este conjugat cu glicină și taurină și apoi excretat în bilă și trece în 
intestinul subțire. În intestin, unele conjugate sunt deconjugate și reabsorbite în 
ileonul terminal. Conjugații pot fi, de asemenea, dehidroxilați la acid litocolic, o 
parte din care este absorbită, sulfatată de ficat și excretată de tractul biliar. La 
voluntari sănătoși cărora li sa administrat UDCA 500 mg cu trasor 14C, 30 – 44% 
din doză a fost excretată în fecale în primele trei zile sub formă de UDCA (2 – 
4%), acid litocolic (37%) și acid 7-cetolitocolic (5% ).

Timpul de înjumătățire biologic al UDCA administrat oral este de 3,5 - 5,8 zile.

La pacienții cu boală hepatică severă, excreția renală devine o cale majoră de 
eliminare a acizilor biliari.
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5.3 Date preclinice de siguranţă 
Ciroză biliară primară
Cinci studii pivot de control, randomizate, dublu-orb, au examinat eficacitatea acidului 
ursodeoxicolic în tratamentul cirozei biliare primare. Toate cele 5 studii au avut o 
urmărire de cel puțin 2 ani. Patru din cele cinci studii au utilizat o doză în intervalul 10 – 
15 mg/kg/zi; al cincilea studiu a folosit o doză semnificativ mai mică de 7,7 + 0,2 mg/kg/
zi.
O îmbunătățire semnificativă a unora sau a tuturor testelor biochimice ale funcției hepatice 
a fost demonstrată la subiecții cărora li sa administrat UDCA în timpul perioadei de 
tratament. Îmbunătățirea simptomelor sau îmbunătățirea histologiei nu au fost raportate în 
mod constant cu UDCA, dar supraviețuirea mai lungă fără transplant hepatic a fost 
raportată în două studii pe termen lung. Unul dintre studii a raportat că eficacitatea UDCA 
la pacienții cu ciroză biliară primară a fost mai mare la pacienții cu boală mai puțin avansată 
(bilirubină de intrare < 2 mg/dL; stadiul histologic I sau II) comparativ cu pacienții cu boală 
mai avansată.

Colangita sclerozantă primară
Colangita sclerozantă primară (PSC) este o boală hepatică colestatică cronică 
caracterizată prin inflamație, fibroză și distrugerea canalelor biliare mari intra și 
extrahepatice. Un studiu pivot, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, 
examinează eficacitatea UDCA în tratamentul PSC la 105 pacienți timp de 2 ani. 
Doza utilizată a fost în intervalul 13 – 15 mg/kg/zi. Indiferent de stadiul histologic 
inițial, UDCA nu a avut niciun efect asupra timpului până la eșecul tratamentului și 
supraviețuirea, fără transplant hepatic. Bilirubina serică, ALP și AST s-au 
îmbunătățit, dar UDCA nu a fost asociată cu o îmbunătățire semnificativă a 
simptomelor sau a scorului histologic.
În trei studii mai mici, randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo, UDCA a arătat în 
mod similar o îmbunătățire semnificativă a biochimiei hepatice (în 2 dintre studii) în 
comparație cu placebo, dar nu a îmbunătățit semnificativ scorurile simptomelor. Un 
studiu a constatat o îmbunătățire semnificativă a unor caracteristici histologice 
hepatice la pacienții tratați cu UDCA. Aceste studii au utilizat doze de UDCA cuprinse 
între 10 – 15 mg/kg/zi.

Colestază asociată cu fibroza chistică
Fibroza chistică (FC) este o boală ereditară cu afectare multiorganică. 
Boala hepatică clinică este rară, deși mulți pacienți pot avea dovezi 
biochimice de ciroză.

Un studiu dublu-orb, controlat cu placebo, a randomizat 55 de pacienți cu FC la 
UDCA 900 mg/zi sau placebo timp de un an. În plus, suplimentele cu taurină sau 
placebo au fost repartizate aleatoriu. Eficacitatea a fost evaluată prin îmbunătățiri 
ale parametrilor relevanți clinic și nutriționali și ale biochimiei hepatice. După un 
an, grupul UDCA a avut o îmbunătățire semnificativă a GGT și 5’-nucleozidazei, dar 
nu AST sau ALT. Cu toate acestea, a existat o deteriorare a stării clinice generale, 
măsurată prin scorul Shwachman-Kulcycki la cei care au primit placebo, comparativ 
cu grupul UDCA.

Într-un studiu de comparare a dozei, UDCA 20 mg/kg/zi timp de 12 luni a dus la 
o îmbunătățire mai pronunțată a GGT și ALT comparativ cu UDCA 10 mg/kg/zi.

Îmbunătățirile în AST și ALP au fost comparabile. Deși acest studiu a sugerat 
un posibil beneficiu cu doze mai mari de medicament în rezolvarea ficatului
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biochimia, dacă UDCA îmbunătățește calitatea vieții, histologia sau supraviețuirea este 
necunoscută.

6. DATE FARMACEUTICE Structura 
chimică

Ursodeoxicolic
Acid

6.1 Lista excipienților
Ursofalk capsule conține următorii excipienți: etanol, apă purificată, amidon 
de porumb, dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu, gelatină și dioxid 
de titan.

6.2 Incompatibilități
Nici o informatie disponibila.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani de la data fabricației depozitat la sau sub 25°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la 
temperaturi sub 25°C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Este furnizat în benzi blistere din PVC transparent din folie de aluminiu 
ambalate în cutii de carton. Fiecare cutie conține 100 de capsule.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte manipulări Nici o 
informatie disponibila.

7. PROGRAMA MEDICINA
Medicament pe bază de rețetă

8. SPONSOR
Numele și adresa deținătorului autorizației de introducere pe 
piață Orphan Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
Australia
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Numele și adresa agentului din Noua Zeelandă
Pharmacy Retailing Limited tranzacționează ca Healthcare Logistics (în numele 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Aeroportul Oaks 
Auckland Noua Zeelandă

9. DATA PRIMEI OMOLOGĂRI 25 
iunie 2015

10.DATA REVIZIUNII TEXTULUI aprilie 
2019

TABEL REZUMAT AL MODIFICĂRILOR

Secțiune
schimbat

Rezumatul informațiilor noi

Toate

secțiuni
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Actualizați la formatul în stil SPC
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