
مجم 250 على  Ursofalkكبسولة تحتوي  والكميالنوعي التركيب 2.

أورسوديوكسيكوليكحمض

قابل غير إنه أبيض. شبه أو أبيض مسحوق عن عبارة   )Ursodeoxycholic )UDCAحمض

في ضئيل بشكل للذوبان قابل بسهولة ، الكحول في للذوبان قابل الماء ، في عمليا للذوبان

الكيميائي االسم مئوية. درجة 204 - 200 عند يذوب واألثير. الكلوروفورم في األسيتون ،

IUPAC  لـUDCA  هوacid oic-24-cholan-5-dihydroxy-ß ، 7α .3 رقمCAS  هو به الخاص

.2-13-128

6.1.القسم انظر السواغات ، من كاملة قائمة على للحصول

الصيدالنيالشكل 3.

شفافة.غير بيضاء صلبة جيالتينية كبسوالت شكل على  Ursofalkكبسوالت تقديم يتم

السريريةالخصائص 4.
العالجيةالمؤشرات 4.1

المزمنة.الصفراوية الكبد أمراض عالج في  URSOFALKيوصف

وكبار للبالغين اإلعطاء وطريقة الجرعة 4.2
السن:
جرعات أربع إلى جرعتين على مقسمة اليوم في كيلوغرام لكل  UDCAمن ملغ 15 - 10

بخالف المزمنة الصفراوية الكبد وأمراض  )األوليالصفراوي الكبد تليف ( PBCلـ بها موصى

التالي:النحو على الجرعة هذه تقريب يمكن الكيسي. التليف

للكبسولة:

)كجم(الجسم وزن
)كبسوالت(
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وقد يوم.   /كجم  /مجم20 إلى بها الموصى العامة الجرعة تصل الكيسي ، التليف إلى بالنسبة

.PSCمرضى في األنسجة تحسن الجرعة هذه أن ثبت

أطفال:
الجرعات كانت المتاحة ، القليلة الدراسات في للغاية. محدودة األطفال باستخدام المتعلقة البيانات

يوم.  /كجم  /مجم20 - 15 إلى تصل عام بشكل المستخدمة

حاالت في هناك ، يكون قد األولي ، الصفراوي الكبد تليف من يعانون الذين المرضى في

العالج مواصلة يمكن الحالة ، هي هذه كانت إذا الحكة. مثل األعراض ، في أولي تدهور نادرة ،

إلى الوصول حتى تدريجياً اليومية الجرعة وتزداد يومياً ،  URSOFALKمن واحدة بكبسولة

بها.الموصى اليومية الجرعة
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URSOFALK 1.كبسوالت

TITLE - URSODEOXYCHOLIC ACID / URSOFALK MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : New Zealand Medicines Authority

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


االستعمالموانع 4.3
والقنوات المرارة في حاد التهاب وجود حالة في  URSOFALKاستخدام عدم يجب

.)المشتركةالصفراوية القناة (الصفراوية القناة وانسداد الصفراوية ؛

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4
و  )AST )SGOTلـالكبد معامالت بمراقبة ينُصح العالج ، من األولى الثالثة األشهر خالل

ALT )SGPT(   وGGT  أشهر.3 كل ذلك وبعد أسابيع ، 4 كل

السريرية األهمية األحيان. بعض في مسبقاً الموجودة الشفافة المرارة حصوات تتكلس قد

واضحة.غير المالحظة لهذه

الكلوي.القصور مرضى في  URSOFALKتأثير دراسة يتم لم

الخصوبةوضعف الطفرات   /السرطنة
حمض يكن لم الفئران ، في شهراً 24 لمدة الفم طريق عن السرطنة عن دراستين في

على بناء ًالسرطانية. األورام من يوم   /كجم  /مجم1000 إلى تصل بجرعات أورسوديوكسيكوليك

بها الموصى القصوى اإلكلينيكية الجرعة أضعاف 5 الجرعة هذه تمثل  ، )(BSAالجسم سطح مساحة

يوم.  /كجم  /مجم16 وهي

حمض يكن لم الجرذان ، في عامين لمدة الفم طريق عن السرطنة عن دراستين في

الموصى القصوى الجرعة أضعاف 3 (يوم   /كجم  /مجم300 إلى تصل بجرعات أورسوديوكسيكوليك

لألورام.مسُبب غير  )الجسمسطح مساحة أساس على لإلنسان بها

لحمض مستقلب وهو الليثوكوليك ، لحمض أسابيع 103 لمدة الفم طريق عن السرطنة دراسات في

500 و الفئران في يوم   /كجم  /مجم250 إلى تصل التي الجرعات عن ينتج لم أورسوديوكسيكوليك ،

أورام.أي الفئران في يوم   /كجم  /مجم

اختبار (الجينية الطفرات فحوصات التالية: الدراسات في وراثياً ساماً  URSOFALKيكن لم

الليمفاوية الغدد سرطان خاليا في  TKموضع في الجينية الطفرة ومقايسة المختبر ، في أميس

L5178Y( ،  الصبغية االنحرافات ومقايسات) عظم نخاع في الكروموسومات انحرافات تحليل

 )الهامسترفي الدقيقة النواة واختبار الفئران ، في المنوية الحيوانات وفي الصيني الهامستر
المستزرعة.البشرية الليمفاوية الخاليا في الشقيقة الكروماتيدية التبادالت ومقايسة

2700 إلى تصل فموية بجرعات  Dawley-Spragueجرذان على أجريت للخصوبة دراسة في

 ، )الجسمسطح مساحة أساس على بها الموصى البشرية الجرعة ضعف 27 (يوم   /كجم  /مجم

عن دراسة في ذلك ، ومع الحمل. نتيجة أو اإلناث أو الذكور خصوبة على ضار تأثير أي يالحظ لم

التزاوج سلوك في انخفاض على دليل هناك كان ويستار ، فئران في الفم طريق عن الخصوبة

بها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد مرة 2.5 (يوم   /كجم  /مجم250 بجرعات اإلناث عند

بجرعات  )الحيةاألجنة عدد انخفاض إلى أدى مما (والجنين  )الجسمسطح مساحة أساس على

يوم.  /كجم  /مجم1000

الكوليسترامين مثل األدوية ، بعض  األخرىالتفاعل وأشكال األخرى األدوية مع التفاعل 4.5

تربط  )األلومنيومهيدروكسيد مثل (الحموضة مضادات وبعض والكوليستيبول والفحم

وقد الحي الجسم في مماثل تأثير لها يكون أن يمكن لذلك المختبر. في الصفراوية األحماض

.URSOFALKامتصاص مع تتداخل

وغيرالزرع في السيكلوسبورين امتصاص من  UDCAيزيد قد
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البالزما.في السيكلوسبورين تركيزات بمراقبة يوصى لذلك ، الزرع. مرضى

قليلة.حاالت في سيبروفلوكساسين امتصاص لتقليل  UDCAعن اإلبالغ تم

الخصوبةوالرضاعة والحمل الخصوبة 4.6

بيانات.تتوافر ال

)B3فئة (الحمل
وجود على دليل هناك يكن لم الفئران. في المشيمة يعبر  URSOFALKأن ثبت لقد

األرانب أو الفئران أو للجرذان الفم طريق عن تناوله بعد  URSOFALKلـ ماسخ تأثير

إحدى في التوالي. على يوم ،   /كجم  /مجم300 و 1500 و 4000 إلى تصل بجرعات

مع بالجنين ، اإلصابة على دليل هناك كان الفئران ، على أجريتا اللتين الدراستين

  /كجم  /مجم2000 قدرها فموية بجرعات الحية والوالدات الحية األجنة عدد انخفاض

يوم.

استخدام ينبغي ال الحوامل. النساء عند جيداً مضبوطة أو كافية دراسات توجد ال

URSOFALK  اإلنجاب سن في النساء نصح يجب الحمل. من األولى الثالثة األشهر خالل

.URSOFALKبـ العالج تلقي أثناء الحمل بتجنب

الرضاعة
من صغيرة كميات ولكن األم لبن في يفُرز  URSOFALKكان إذا ما المعروف غير من

UDCA  بمقدار الفم طريق عن تناوله بعد المرضعة الجرذان لبن في تفرز مستقلباته أو

انخفاض هناك كان الفئران ، في الوالدة قبل الفم طريق عن دراسة في كجم.   /مجم30

يوم.   /كجم  /مجم2000 عند الجراء عند الوالدة بعد الجسم وزن زيادة في عابر طفيف

 URSOFALKإعطاء تم إذا الرضيع على سلبية فعل ردود حدوث إمكانية في النظر يجب

التمريض.وقف يمكن ذلك ، من بدال المرضعة. لألم

ال  اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

بيانات.تتوافر

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8

المبلغ الرئيسي الجانبي األثر هو اإلسهال قليلة. جانبية آثار مع التحمل جيد  UDCAعموما

3٪.إلى تصل للرقابة الخاضعة الدراسات في اإلسهال حدوث نسبة كانت عنه.

هذه مثل في العالج. من األولى األسابيع في الحكة زيادة من المرضى بعض يعاني قد

إلى الجرعة في  )أسبوعية(بطيئة زيادة ذلك وبعد الجرعة ، تقليل يساعد قد الحاالت ،

بها.الموصى الجرعة

المرضى.بعض في تحسسية فعل ردود عن اإلبالغ تم

والغثيان الصفراوي الركود زيادة عنها اإلبالغ تم التي األخرى الضائرة التفاعالت تشمل

النوم.واضطراب والقيء
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بهاالمشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ
يسمح الدواء. من إذن على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

الرعاية في المتخصصين من يطُلب للدواء. المخاطر   /الفوائدلتوازن المستمرة بالمراقبة

/reporting/بهامشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية
https://nzphvc.otago.ac.nz .

زائدةجرعة 4.9

يجب ذلك ، ومع الزائدة. الجرعة في خطيرة ضائرة تأثيرات تحدث أن المحتمل غير من

األحماض لربط األيوني التبادل راتنجات استخدام يمكن األمر ، لزم إذا الكبد. وظائف مراقبة

األمعاء.في الصفراوية

الوطني بالمركز االتصال يرجى الزائدة ، الجرعة إدارة بشأن المشورة على للحصول

.0800( 764766POISON  )0800على للسموم

الصيدالنيةالخصائص 5.
الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1

ذلك ، ومع كامل. بشكل الصفراوي والركود الكبد اضطرابات في  UDCAعمل آلية شرح يتم لم

في ويقلل  UDCAتركيز في زيادة إلى يؤدي مما الصفراء ، حمض تكوين يغير  UDCAفإن

واألحماض سامة ، تكون أن يحتمل والتي للماء كارهة األكثر الصفراوية األحماض تركيزات

cholic  وchenodeoxycholic . يحتويUDCA  ًإلى يؤدي مما الصفراء ، مفرز تأثير على أيضا

في بما المناعية ، التأثيرات على األدلة بعض هناك الصفراء. وتدفق الصفراء حمض إنتاج زيادة

وقمع الكبد خاليا على األولى الفئة من  HLAلمستضدات الطبيعي غير التعبير من الحد ذلك

والسيتوكين.المناعي الغلوبولين إنتاج

الدواءحركية خواص 5.2
عن  UDCAمن مجم 500 واحدة جرعة تناول بعد الجسم. في طبيعي بشكل  UDCAيحدث

 Tmaxيحدث ميكرومتر. 16 إلى 7 من البالزما تركيز ذروة كانت أصحاء ، لمتطوعين الفم طريق

250 مفردة جرعات تناول بعد دقيقة. 180 في الثاني الذروة البالزما تركيز ويحدث دقيقة 60 في

االمتصاص معدالت كانت الفم ، طريق عن مجم 2000 و مجم 1000 و مجم 500 و مجم

24 غضون في الصفراء من التعافي على بناء 20.7ً٪ و 30.7٪ و 47.7٪ و 60.3٪ بها الخاصة

الخارجية.المرارة تصريف من يعانون الذين المرضى في ساعة

96-98٪.هي بالبروتين االرتباط نسبة البالزما ، في

50من يتراوح الكبد طريق عن البابي الوريد من  UDCAاستخراج تمرير أول

في الدقيقة. األمعاء إلى ويمر الصفراء في يفرز ثم والتورين بالجليسين  UDCAيقترن 70٪. -

أيضاً يمكن النهائي. اللفائفي في امتصاصها وإعادة االتحادات بعض تفكيك يتم األمعاء ،

وكبريتات منه ، جزء امتصاص يتم حيث الليثوكوليك ، حمض إلى المتقارن الهيدروكسيل إزالة

مجم  500UDCA إعطاؤهم تم أصحاء متطوعين في الصفراوية. القناة طريق عن وإفرازه الكبد

٪ )مثلاألولى الثالثة األيام في البراز في الجرعة من 30-44٪ إفراز تم مئوية ، درجة 14 تتبع مع

UDCA )2-4 ،  5(كيتوليثوكوليك 7-وحمض  ٪)37(الليثوكوليك حمض( (٪.

يوم.5.8 - 3.5 هو الفم طريق عن تناوله يتم الذي  UDCAلل البيولوجي النصفي العمر

رئيسياً طريقاً الكلى إفراز يصبح الشديدة ، الكبد أمراض من يعانون الذين المرضى في

الصفراوية.األحماض من للتخلص

الثقةفي تجارية.Pty. Ltd Australia Orphanشركة ممتلكات



اإلكلينيكية قبل السالمة بيانات 5.3

األوليالصفراوي الكبد تليف

حمض فعالية التعمية مزدوجة ومحورية عشوائية تحكم دراسات خمس فحصت

الخمس التجارب جميع كانت األولي. الصفراوي الكبد تليف عالج في أورسوديوكسيكوليك

15 - 10 حدود في جرعة الخمس الدراسات من أربع استخدمت األقل. على عامين لمدة متابعة

يوم.  /كغم  /ملغم0.2  +7.7 من بكثير أقل جرعة الخامسة التجربة استخدمت يوم ؛   /كغ  /مغ

األشخاص في الكبد لوظائف الحيوية الكيميائية االختبارات كل أو بعض في كبير تحسن ظهر

في األعراض تحسن أو تحسن عن اإلبالغ يتم لم العالج. فترة خالل  UDCAإعطاؤهم تم الذين

دراستين في الكبد زراعة دون أطول بقاء عن اإلبالغ تم ولكن  UDCAمع ثابت بشكل األنسجة

الكبد تليف من يعانون الذين المرضى في  UDCAفعالية أن الدراسات إحدى ذكرت طويلتين.

البيليروبين دخول (تقدماً أقل مرض من يعانون الذين المرضى في أكبر كانت األولي الصفراوي

من يعانون الذين بالمرضى مقارنة  )الثانيةأو األولى النسيجية المرحلة ديسيلتر ؛   /مجم2 <

تقدماً.أكثر مرض

االبتدائيالمصلب الصفراوية األقنية

الصفراوي الكبد يصيب مزمن مرض هو  )(PSCاألولي المصلب الصفراوية األقنية التهاب

إحدى تفحص الكبد. وخارج داخل الكبيرة الصفراوية القنوات وتدمير وتليف بالتهاب يتميز

105 في  PSCعالج في  UDCAفعالية التعمية ، مزدوجة المحورية ، العشوائية الدراسات

بغض يوم.   /كغم  /ملغم15 - 13 حدود في المستخدمة الجرعة كانت عامين. مدار على مريضاً

والبقاء العالج فشل وقت على تأثير أي  UDCAلـ يكن لم األولية ، النسيجية المرحلة عن النظر

لم  UDCAلكن  ، ASTو  ALPالبيليروبين ، مصل تحسن الكبد. زراعة دون الحياة ، قيد على

النسيجية.النتيجة أو األعراض في كبير بتحسن يرتبط

أظهرت الوهمي ، للتحكم خاضعة التعمية ، مزدوجة عشوائية ، أصغر دراسات ثالث في

UDCA  مقارنتها عند  )الدراساتمن 2 في (للكبد الحيوية الكيمياء في كبيراً تحسناً بالمثل

الدراسات إحدى وجدت ملحوظ. بشكل األعراض نتائج تحسن لم لكنها الوهمي ، بالدواء

. UDCAبـ عولجوا الذين المرضى لدى للكبد النسيجية السمات بعض في ملحوظاً تحسناً

يوم.  /كجم  /مجم15 - 10 من تتراوح  UDCAجرعات التجارب هذه استخدمت

الكيسيبالتليف متعلق صفراوي ركود
اإلكلينيكي الكبد مرض األعضاء. من العديد يصاحبه وراثي مرض هو  )(CFالكيسي التليف

حيوي كيميائي دليل لديهم يكون قد المرضى من العديد أن من الرغم على الحدوث نادر

الكبد.تليف على

 CFمن يعانون مريضاً 55 عشوائية الوهمي ، للتحكم خاضعة التعمية ، مزدوجة واحدة دراسة

مكمالت تحديد تم ذلك ، إلى باإلضافة واحد. عام لمدة وهمي أو يوم   /مجم 900UDCA إلى

المعايير في التحسينات خالل من الفعالية تقييم تم عشوائي. بشكل الوهمي الدواء أو التوراين

 UDCAمجموعة تحسنت واحد ، عام بعد للكبد. الحيوية والكيمياء سريرياً ، الصلة ذات الغذائية

هناك كان ذلك ، ومع . ALTأو  ASTليس ولكن  nucleosidase-5'و  GGTفي كبير بشكل

في  Kulcycki-Shwachmanدرجة خالل من قياسها تم كما العامة ، السريرية الحالة في تدهور

.UDCAبمجموعة مقارنة الوهمي الدواء يتلقون الذين أولئك

وضوحاً أكثر تحسن إلى شهراً 12 لمدة يوم   /كجم  /مجم20 أدى الجرعة ، مقارنة دراسة في

يوم.  /كجم  /مجم 10UDCA بـ مقارنة ً ALTو  GGTفي

الدراسة هذه أن من الرغم على للمقارنة. قابلة  ALPو  ASTفي التحسينات كانت

الكبدعالج في أعلى دوائية جرعات مع محتملة فائدة اقترحت
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غير الحياة قيد على البقاء أو األنسجة أو الحياة نوعية يحسن  UDCAكان سواء الحيوية ، الكيمياء

معروف.

الكيميائيالتركيب الصيدالنية الخصائص 6.

أورسوديوكسيكوليك

حامض

السواغاتقائمة 6.1
وثاني الذرة ونشا النقية والمياه اإليثانول التالية: السواغات على  Ursofalkكبسوالت تحتوي

التيتانيوم.أكسيد وثاني والجيالتين المغنيسيوم وستيرات الغرواني السيليكون أكسيد

التوافقعدم 6.2
بيانات.تتوافر ال

االفتراضيالعمر 6.3

مئوية.درجة 25 من أقل أو عند مخزنة التصنيع تاريخ من سنوات 5

حرارة درجة في يحفظ  للتخزينخاصة احتياطات 6.4

مئوية.درجة 25 من أقل

ومحتوياتهاالحاوية طبيعة 6.5
علب في المعبأة األلومنيوم رقائق دعامة من  PVCشفافة نفطة شرائط في توفيره يتم

كبسولة.100 على تحتوي كرتونة كل كرتون.

بيانات.تتوافر ال  األخرىوالمناولة للتخلص خاصة احتياطات 6.6

األدويةجدول 7.
دواءوصفة

الراعي8.
 Street Chandosشركة  التسويقترخيص صاحب وعنوان اسم

34-36Ltd Pty Australia Orphan

ويلز ساوث نيو ليوناردز سانت

أستراليا2065
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نيوزيلندافي الوكيل وعنوان اسم
Ltd( Pty Australia Orphan  عنبالنيابةLogistics ) Healthcare  باسم تتداول التي

Limited Retailing Pharmacy
أوكالند أوكس درايف بيرس ريتشارد مطار 58

نيوزيلندا

2015يونيو 25  األولىالموافقة تاريخ 9.

2019أبريل  النصمراجعة تاريخ 10.

للتغييراتموجز جدول

الجزء

تغير

الجديدةالمعلومات ملخص

الجميع

أقسام

مراجعة

SPCنمط تنسيق إلى التحديث
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