
1. URSOFALK kapslar

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 
Ursofalk Capsule innehåller ursodeoxicholsyra 250 mg

Ursodeoxicholsyra (UDCA) är ett vitt eller nästan vitt pulver. Den är 
praktiskt taget olöslig i vatten, lättlöslig i alkohol, svårlöslig i aceton, i 
kloroform och i eter. Det smälter vid 200 - 204ºC. Det kemiska IUPAC-
namnet på UDCA är 3α, 7ß-dihydroxi-5-cholan-24-oic acid. Dess CAS-
nummer är 128-13-2.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Ursofalk kapslar presenteras som vita, ogenomskinliga, hårda gelatinkapslar.

4. KLINISKA UPPGIFTER
4.1 Terapeutiska indikationer

URSOFALK är indicerat för behandling av kroniska kolestatiska leversjukdomar.

4.2 Dos och administreringssätt Vuxna 
och äldre:
10 - 15 mg UDCA per kg per dag i två till fyra uppdelade doser 
rekommenderas för PBC (primär biliär cirros) och andra kroniska kolestiska 
leversjukdomar än CF (cystisk fibros). Denna dos kan uppskattas enligt 
följande:

För kapseln:

kroppsvikt (kg)
(kapslar)

34 – 50 2
51 - 65 3
66 – 85 4
86 – 110
Över 110

daglig dosering

morgon-
Antal kapslar
middag kväll
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

För CF är den generella rekommenderade dosen upp till 20 mg/kg/dag. Denna dos har 
visat sig förbättra histologin hos PSC-patienter.

Barn:
Data om användning hos barn är mycket begränsade. I de få tillgängliga studierna har de 
använda doserna i allmänhet varit upp till 15 - 20 mg/kg/dag.

Hos patienter med primär biliär cirros kan det i sällsynta fall förekomma en initial 
försämring av symtomen, t.ex. klåda. Om så är fallet kan behandlingen fortsätta 
med 1 kapsel URSOFALK dagligen och den dagliga dosen ökas gradvis tills den 
rekommenderade dagliga dosen har uppnåtts.
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4.3 Kontraindikationer
URSOFALK får inte användas i närvaro av akut inflammation i gallblåsan 
och gallgångarna; och obstruktion av gallvägarna (vanlig gallgång).

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning
Under de första tre månaderna av behandlingen är det tillrådligt att övervaka 
leverparametrarna för AST (SGOT), ALT (SGPT) och GGT var fjärde vecka, 
därefter var tredje månad.

Redan existerande radiolucenta gallstenar kan ibland förkalkas. Den kliniska 
betydelsen av denna observation är oklar.

Effekten av URSOFALK hos patienter med nedsatt njurfunktion har inte 
studerats.

Carcinogenicitet/mutagenicitet och försämring av fertilitet
I två 24-månaders orala karcinogenicitetsstudier på möss var ursodeoxicholsyra i doser 
upp till 1000 mg/kg/dag inte tumörframkallande. Baserat på kroppsyta (BSA) 
representerar denna dos 5 gånger den rekommenderade maximala kliniska dosen på 
16 mg/kg/dag.
I två 2-åriga orala karcinogenicitetsstudier på råttor var ursodeoxicholsyra i doser 
upp till 300 mg/kg/dag (3 gånger den rekommenderade maximala humana dosen 
baserat på BSA) inte tumörframkallande.

I 103-veckors orala karcinogenicitetsstudier av litokolsyra, en metabolit av 
ursodeoxicholsyra, gav doser upp till 250 mg/kg/dag på möss och 500 mg/kg/
dag på råttor inga tumörer.

URSOFALK var inte genotoxiskt i följande studier: genmutationsanalyser (in 
vitro Ames-test, genmutationsanalys vid TK-lokus i muslymfom L5178Y-
celler), analyser av kromosomavvikelser (analys av kromosomavvikelser i 
benmärg hos kinesisk hamster och i spermatogoni av möss och 
mikrokärntest i hamstrar) och analys av systerkromatidutbyten i odlade 
humana lymfocyter.

I en fertilitetsstudie på Sprague-Dawley-råttor vid orala doser upp till 2700 mg/kg/dag (27 
gånger den maximala rekommenderade humana dosen baserat på BSA) observerades inga 
negativa effekter på manlig eller kvinnlig fertilitet eller graviditetsresultat. I en oral 
fertilitetsstudie på Wistar-råttor fanns det dock tecken på en minskning av honornas 
parningsbeteende vid doser ≥ 250 mg/kg/dag (2,5 gånger den maximala rekommenderade 
dosen för människor baserat på BSA) och av embryodödlighet (vilket resulterade i en 
minskning i antal levande foster) vid doser ≥ 1000 mg/kg/dag.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner 
Vissa läkemedel, som kolestyramin, kol, kolestipol och vissa antacida (t.ex. 
aluminiumhydroxid) binder gallsyror in vitro. De kan därför ha en liknande 
effekt in vivo och kan störa absorptionen av URSOFALK.

UDCA kan öka absorptionen av ciklosporin vid transplantation och icke-
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transplantationspatienter. Därför rekommenderas övervakning av 
plasmakoncentrationer av ciklosporin.

UDCA har rapporterats minska absorptionen av ciprofloxacin i några få fall.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning 
Fertilitet

Ingen data tillgänglig.

Graviditet (Kategori B3)
URSOFALK har visat sig passera placentan hos råttor. Det fanns inga tecken 
på en teratogen effekt av URSOFALK efter oral administrering till råttor, 
möss eller kaniner i doser på upp till 4000, 1500 respektive 300 mg/kg/dag. I 
en av två studier på råttor fanns tecken på embryodödlighet, med en 
minskning av antalet levande foster och levande födda barn vid orala doser 
på 2000 mg/kg/dag.

Det finns inga adekvata eller välkontrollerade studier på gravida 
kvinnor. URSOFALK ska inte användas under de första tre månaderna 
av graviditeten. Kvinnor i fertil ålder bör rådas att undvika att bli 
gravida medan de får behandling med URSOFALK.
Laktation
Det är inte känt om URSOFALK utsöndras i bröstmjölk, men små mängder 
UDCA eller dess metaboliter utsöndrades i mjölk från digivande råttor 
efter oral administrering av 30 mg/kg. I en oral peripostnatal studie på 
råttor sågs en lätt övergående minskning av postnatal kroppsviktsökning 
hos valpar vid 2000 mg/kg/dag. Möjligheten av biverkningar på 
spädbarnet bör övervägas om URSOFALK ges till en ammande mamma. 
Alternativt kan omvårdnad avbrytas.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda 
maskiner Ingen data tillgänglig.

4.8 Biverkningar
UDCA tolereras i allmänhet väl med få biverkningar. Diarré är den huvudsakliga 
rapporterade biverkningen. Förekomsten av diarré i kontrollerade studier var upp till 
3 %.

Vissa patienter kan uppleva ökad klåda under de första veckorna av behandlingen. 
I sådana fall kan en dosreduktion och därefter en långsam (veckovis) ökning av 
dosen till den rekommenderade dosen hjälpa.

Allergiska reaktioner har rapporterats hos vissa patienter.

Andra rapporterade biverkningar inkluderar ökad kolestas, illamående, 
kräkningar och sömnstörningar.
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Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av 
läkemedlet. Det möjliggör fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för 
läkemedlet. Sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera alla misstänkta 
biverkningar tillhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Överdosering
Det är osannolikt att allvarliga biverkningar inträffar vid överdosering. Däremot bör 
leverfunktionen övervakas. Vid behov kan jonbytarhartser användas för att binda 
gallsyror i tarmarna.

För råd om hantering av överdosering vänligen kontakta National 
Poisons Center på 0800 POISON (0800 764766).

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Verkningsmekanismen för UDCA vid lever- och kolestatiska sjukdomar har ännu inte 
förklarats fullständigt. UDCA förändrar emellertid gallsyrasammansättningen, vilket 
resulterar i ökningar i koncentrationen av UDCA och minskningar i koncentrationerna 
av de mer hydrofoba och potentiellt toxiska gallsyrorna, kolsyra och 
chenodeoxicholsyrorna. UDCA har också en koleretisk effekt, vilket resulterar i ökad 
gallsyraproduktion och gallflöde. Det finns vissa bevis för immunologiska effekter, 
inklusive en minskning av onormalt uttryck av HLA klass I-antigener på hepatocyter och 
ett undertryckande av immunglobulin- och cytokinproduktion.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper
UDCA förekommer naturligt i kroppen. Efter oral administrering av en engångsdos på 
500 mg UDCA till friska frivilliga, var maximala plasmakoncentrationer 7 till 16 µM. Tmax 
inträffar efter 60 minuter och en andra maximal plasmakoncentration inträffar efter 180 
minuter. Efter oral administrering av 250 mg, 500 mg, 1000 mg och 2000 mg 
engångsdoser var respektive absorptionshastighet 60,3 %, 47,7 %, 30,7 % och 20,7 % 
baserat på återhämtning från galla inom 24 timmar hos patienter med extern 
galldränage.

I plasma är proteinbindningen 96 – 98 %.

Första passage-extraktion av UDCA från portvenen i levern sträcker sig från 50
– 70 %. UDCA konjugeras till glycin och taurin och utsöndras sedan i gallan 
och passerar till tunntarmen. I tarmen dekonjugeras vissa konjugat och 
reabsorberas i den terminala ileum. Konjugat kan också dehydroxyleras till 
litokolsyra, varav en del absorberas, sulfateras av levern och utsöndras via 
gallvägarna. Hos friska frivilliga som fick UDCA 500 mg med 14C-spårämne 
utsöndrades 30 – 44 % av dosen i feces under de första tre dagarna som 
UDCA (2 – 4 %), litokolsyra (37 %) och 7-ketolitokolsyra (5 %). ).

Den biologiska halveringstiden för oralt administrerad UDCA är 3,5 - 5,8 dagar.

Hos patienter med allvarlig leversjukdom blir renal utsöndring en viktig väg för 
eliminering av gallsyror.
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5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter 
Primär biliär cirros
Fem pivotala randomiserade, dubbelblinda kontrollstudier undersökte effekten av 
ursodeoxicholsyra vid behandling av primär biliär cirros. Alla 5 försöken var av 
minst 2 års uppföljning. Fyra av de fem studierna använde en dos i intervallet 10 – 
15 mg/kg/dag; den femte studien använde en signifikant lägre dos på 7,7 + 0,2 mg/
kg/dag.
Signifikant förbättring av vissa eller alla biokemiska tester av leverfunktion visades 
hos patienter som fick UDCA under behandlingsperioden. Symtomförbättring eller 
förbättring av histologi rapporterades inte konsekvent med UDCA men längre 
överlevnad utan levertransplantation rapporterades i två långtidsstudier. En av 
studierna rapporterade att effekten av UDCA hos patienter med primär biliär cirros 
var större hos patienter med mindre avancerad sjukdom (bilirubin < 2 mg/dL; 
histologiskt stadium I eller II) jämfört med patienter med mer avancerad sjukdom.

Primär skleroserande kolangit
Primär skleroserande kolangit (PSC) är en kronisk kolestatisk leversjukdom som 
kännetecknas av inflammation, fibros och förstörelse av de stora intra- och 
extrahepatiska gallgångarna. En pivotal randomiserad, dubbelblind 
placebokontrollerad studie undersöker effekten av UDCA vid behandling av PSC 
hos 105 patienter under 2 år. Den använda dosen låg i intervallet 13 – 15 mg/kg/
dag. Oavsett initialt histologiskt stadium hade UDCA ingen effekt på tiden till 
behandlingssvikt och överlevnad, utan levertransplantation. Serumbilirubin, ALP 
och ASAT förbättrades, men UDCA var inte associerat med en signifikant 
förbättring av symtom eller histologisk poäng.
I tre mindre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier visade 
UDCA på liknande sätt signifikant förbättring av leverbiokemin (i 2 av studierna) 
jämfört med placebo, men förbättrade inte signifikant symtompoäng. En studie 
fann signifikant förbättring av vissa leverhistologiska egenskaper hos patienter 
som behandlades med UDCA. Dessa försök använde UDCA-doser från 10 – 15 mg/
kg/dag.

Cystisk fibros-relaterad kolestas
Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom med multiorganinblandning. Klinisk 
leversjukdom är sällsynt även om många patienter kan ha biokemiska 
tecken på cirros.

En dubbelblind, placebokontrollerad studie randomiserade 55 patienter med CF 
till UDCA 900 mg/dag eller placebo under ett år. Dessutom tilldelades 
taurintillskott eller placebo slumpmässigt. Effekten utvärderades genom 
förbättringar av kliniskt relevanta och näringsparametrar och leverbiokemi. 
Efter ett år hade UDCA-gruppen signifikant förbättring av GGT och 5'-
nukleosidas men inte AST eller ALAT. Det fanns dock en försämring av det 
totala kliniska tillståndet, mätt med Shwachman-Kulcycki-poängen hos dem 
som fick placebo jämfört med UDCA-gruppen.

I en dosjämförelsestudie resulterade UDCA 20 mg/kg/dag under 12 månader i 
en mer uttalad förbättring av GGT och ALT jämfört med UDCA 10 mg/kg/dag.

Förbättringar i AST och ALP var jämförbara. Även om denna studie antydde 
en möjlig fördel med högre läkemedelsdoser för att lösa levern
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biokemi, om UDCA förbättrar livskvalitet, histologi eller överlevnad är 
okänt.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER Kemisk 
struktur

Ursodeoxycholisk
Syra

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Ursofalk kapslar innehåller följande hjälpämnen: etanol, renat vatten, 
majsstärkelse, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, gelatin och 
titandioxid.

6.2 Inkompatibiliteter
Ingen data tillgänglig.

6.3 Hållbarhet
5 år från tillverkningsdatum förvarad vid eller under 25°C.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar 
Förvaras under 25°C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll
Den levereras i genomskinliga PVC-blisterremsor av aluminiumfoliebaksida 
förpackade i kartonger. Varje kartong innehåller 100 kapslar.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och annan hantering 
Ingen data tillgänglig.

7. MEDICINSCHEMA
Receptbelagd medicin

8. SPONSOR
Namn och adress till innehavaren av godkännandet för 
försäljning Orphan Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
Australien
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Namn och adress till agenten i Nya Zeeland
Pharmacy Retailing Limited handlar som Healthcare Logistics (på uppdrag av 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Airport Oaks 
Auckland Nya Zeeland

9. DATUM FÖR FÖRSTA 
GODKÄNNANDE 25 juni 2015

10.DATUM FÖR REVISION AV TEXTEN 
april 2019
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