
1. URSOFALK Kapsülleri

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Ursofalk Kapsül 
250 mg ursodeoksikolik asit içerir.

Ursodeoksikolik asit (UDCA) beyaz veya neredeyse beyaz bir tozdur. Suda 
pratik olarak çözünmez, alkolde kolayca çözünür, asetonda, kloroformda 
ve eterde az çözünür. 200 - 204ºC'de erir. UDCA'nın IUPAC kimyasal adı 
3α, 7ß-dihidroksi-5-kolan-24-oik asittir. CAS numarası 128-13-2'dir.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakın.

3. FARMASÖTİK FORM

Ursofalk Kapsüller beyaz, opak, sert jelatin kapsüller olarak sunulmaktadır.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar

URSOFALK, kronik kolestatik karaciğer hastalıklarının tedavisinde endikedir.

4.2 Doz ve uygulama yöntemi 
Yetişkinler ve yaşlılar:
PBC (primer biliyer siroz) ve CF dışındaki kronik kolestik karaciğer hastalıkları 
(kistik fibroz) için iki ila dört bölünmüş dozda kg başına günde 10 - 15 mg 
UDCA önerilir. Bu doz yaklaşık olarak şu şekilde hesaplanabilir:

Kapsül için:

vücut ağırlığı (kg)
(kapsüller)

34 – 50 2
51 - 65 3
66 – 85 4
86 – 110
110'un üzerinde

günlük doz
sabah

Kapsül sayısı
öğlen akşamı
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

CF için, önerilen genel doz günde 20 mg/kg'dır. Bu dozun PSC hastalarında 
histolojiyi iyileştirdiği gösterilmiştir.

Çocuklar:
Çocuklarda kullanıma ilişkin veriler çok sınırlıdır. Mevcut birkaç çalışmada, 
kullanılan dozajlar genellikle 15 - 20 mg/kg/gün olmuştur.

Primer biliyer sirozlu hastalarda, nadir durumlarda, örneğin kaşıntı gibi 
semptomlarda başlangıçta bir kötüleşme olabilir. Bu durumda tedaviye 
günde 1 kapsül URSOFALK ile devam edilebilir ve önerilen günlük doza 
ulaşılıncaya kadar günlük doz kademeli olarak artırılır.
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4.3 Kontrendikasyonlar
URSOFALK, safra kesesi ve safra yollarında akut inflamasyon varlığında 
kullanılmamalıdır; ve safra yollarının tıkanması (ortak safra kanalı).

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Tedavinin ilk üç ayında, AST (SGOT), ALT (SGPT) ve GGT'nin karaciğer 
parametrelerinin 4 haftada bir, ardından 3 ayda bir izlenmesi tavsiye 
edilir.

Önceden var olan radyolüsent safra taşları bazen kalsifiye olabilir. Bu 
gözlemin klinik önemi belirsizdir.

URSOFALK'ın böbrek yetmezliği olan hastalardaki etkisi 
araştırılmamıştır.

Kanserojenlik/mutajenite ve Doğurganlığın Bozulması
Farelerde yapılan 24 aylık iki oral karsinojenisite çalışmasında, 1000 mg/kg/gün'e 
kadar dozlarda ursodeoksikolik asit tümörijenik değildi. Vücut yüzey alanına (BSA) 
dayalı olarak, bu doz, önerilen maksimum klinik doz olan 16 mg/kg/gün'ün 5 katını 
temsil eder.
Sıçanlarda yapılan iki adet 2 yıllık oral karsinojenisite çalışmasında, 300 mg/kg/
gün'e kadar dozlarda ursodeoksikolik asit (BSA'ya göre önerilen maksimum 
insan dozunun 3 katı) tümörijenik değildi.

Ursodeoksikolik asidin bir metaboliti olan litokolik asidin 103 haftalık oral karsinojenisite 
çalışmalarında, farelerde günde 250 mg/kg'a ve sıçanlarda günde 500 mg/kg'a kadar 
dozlarda herhangi bir tümör oluşmamıştır.

URSOFALK aşağıdaki çalışmalarda genotoksik değildi: gen mutasyon testleri (in 
vitro Ames testi, fare lenfoma L5178Y hücrelerinde TK lokusunda gen mutasyon 
testi), kromozom sapmaları testleri (Çin hamsteri kemik iliğinde ve 
spermatogonia'da kromozom sapmalarının analizi). fareler ve hamsterlerde 
mikronükleus testi) ve kültürlenmiş insan lenfositlerinde kardeş kromatit 
değişimlerinin tahlili.

Sprague-Dawley sıçanlarında günde 2700 mg/kg'a kadar (BSA'ya göre önerilen 
maksimum insan dozunun 27 katı) oral dozlarda yapılan bir doğurganlık çalışmasında, 
erkek veya dişi doğurganlığı veya gebelik sonucu üzerinde herhangi bir olumsuz etki 
gözlenmemiştir. Bununla birlikte, Wistar sıçanlarında yapılan bir oral fertilite 
çalışmasında, ≥ 250 mg/kg/gün dozlarda (BSA'ya göre önerilen maksimum insan 
dozunun 2.5 katı) ve embriyoletalitede (düşüşle sonuçlanan) dişi çiftleşme davranışında 
bir azalma olduğuna dair kanıt vardı. canlı fetüs sayısında) ≥ 1000 mg/kg/gün dozlarda.

4.5 Diğer ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri Kolestiramin, kömür, 
kolestipol ve bazı antasitler (örneğin alüminyum hidroksit) gibi bazı ilaçlar safra 
asitlerini in vitro olarak bağlar. Bu nedenle, in vivo olarak benzer bir etkiye 
sahip olabilirler ve URSOFALK'ın emilimini engelleyebilirler.

UDCA, transplantasyon ve non-organizasyonda siklosporinin emilimini artırabilir.
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Nakil hastaları. Bu nedenle, siklosporin plazma konsantrasyonlarının 
izlenmesi önerilir.

UDCA'nın birkaç vakada siprofloksasin emilimini azalttığı bildirilmiştir.

4.6 Doğurganlık, gebelik ve emzirme 
Doğurganlık

Veri yok.

Hamilelik (Kategori B3)
URSOFALK'ın sıçanlarda plasentayı geçtiği gösterilmiştir. URSOFALK'ın 
sıçanlara, farelere veya tavşanlara sırasıyla 4000, 1500 ve 300 mg/kg/
gün'e kadar olan dozlarda oral uygulamayı takiben teratojenik etkisine 
dair bir kanıt yoktu. Sıçanlarda yapılan iki çalışmadan birinde, 2000 mg/
kg/gün oral dozlarda canlı fetüs ve canlı doğum sayısında azalma ile 
birlikte embriyoletalite kanıtı vardı.

Gebe kadınlarda yeterli veya iyi kontrollü çalışma yoktur. URSOFALK 
hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli 
olan kadınlara URSOFALK tedavisi alırken hamile kalmaktan 
kaçınmaları tavsiye edilmelidir.
emzirme
URSOFALK'ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte, 30 mg/
kg'lık oral uygulamayı takiben küçük miktarlarda UDCA veya metabolitleri 
emziren sıçanların sütüne geçmiştir. Sıçanlarda yapılan bir oral peri-postnatal 
çalışmada, 2000 mg/kg/gün dozunda yavruların doğum sonrası vücut ağırlığı 
artışında hafif bir geçici azalma olmuştur. URSOFALK emziren bir anneye 
uygulanırsa, bebek üzerinde advers reaksiyon olasılığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Alternatif olarak, emzirme durdurulabilir.

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki 
etkiler Veri yok.

4.8 İstenmeyen etkiler
UDCA genellikle birkaç yan etki ile iyi tolere edilir. İshal, bildirilen ana yan 
etkidir. Kontrollü çalışmalarda diyare insidansı %3'e kadar çıkmıştır.

Bazı hastalarda tedavinin ilk haftalarında artan kaşıntı görülebilir. Bu 
gibi durumlarda dozun azaltılması ve ardından önerilen doza yavaş 
(haftalık) bir doz artışı yardımcı olabilir.

Bazı hastalarda alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

Bildirilen diğer advers reaksiyonlar arasında kolestaz artışı, bulantı, kusma 
ve uyku bozukluğu yer alır.
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Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
İlacın ruhsatlandırılmasından sonra şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi 
önemlidir. İlacın yarar/risk dengesinin sürekli izlenmesini sağlar. Sağlık 
profesyonellerinden herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu rapor etmeleri 
istenir.https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Doz aşımı
Doz aşımı durumunda ciddi yan etkilerin meydana gelmesi olası değildir. Bununla birlikte, 
karaciğer fonksiyonu izlenmelidir. Gerekirse, bağırsaklardaki safra asitlerini bağlamak için iyon 
değiştirici reçineler kullanılabilir.

Doz aşımı yönetimi konusunda tavsiye için lütfen 0800 POISON (0800 764766) 
numaralı telefondan Ulusal Zehirler Merkezi ile iletişime geçin.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler

UDCA'nın karaciğer ve kolestatik bozukluklardaki etki mekanizması henüz tam 
olarak açıklanamamıştır. Bununla birlikte, UDCA safra asidi bileşimini değiştirerek 
UDCA konsantrasyonunda artışa ve daha hidrofobik ve potansiyel olarak toksik 
safra asitleri, kolik ve kenodeoksikolik asitlerin konsantrasyonlarında azalmaya 
neden olur. UDCA'nın ayrıca safra asidi çıkışının ve safra akışının artmasıyla 
sonuçlanan bir choleretic etkisi vardır. Hepatositlerde HLA Sınıf I antijenlerinin 
anormal ekspresyonunun azalması ve immünoglobulin ve sitokin üretiminin 
baskılanması dahil olmak üzere immünolojik etkiler için bazı kanıtlar vardır.

5.2 Farmakokinetik özellikler
UDCA vücutta doğal olarak oluşur. Sağlıklı gönüllülere tek bir 500 mg UDCA 
dozunun oral yoldan verilmesinden sonra, doruk plazma konsantrasyonları 7 ila 
16 uM olmuştur. 60 dakikada Tmax ve 180 dakikada ikinci bir doruk plazma 
konsantrasyonu oluşur. 250 mg, 500 mg, 1000 mg ve 2000 mg tek doz oral 
uygulamadan sonra, eksternal biliyer drenajı olan hastalarda 24 saat içinde 
safradan iyileşmeye göre sırasıyla absorpsiyon oranları %60,3, %47,7, %30,7 ve 
%20,7 olmuştur.

Plazmada protein bağlanması %96 – 98'dir.

UDCA'nın karaciğer tarafından portal venden ilk geçişte ekstraksiyonu 50
– %70. UDCA, glisin ve taurine konjuge olur ve daha sonra safraya atılır ve 
ince bağırsağa geçer. Bağırsakta, bazı konjugatlar dekonjuge edilir ve 
terminal ileumda yeniden emilir. Konjugatlar ayrıca bir kısmı emilen, 
karaciğer tarafından sülfatlanan ve safra yolları tarafından atılan litokolik 
aside dehidroksile edilebilir. 14C izleyici ile UDCA 500 mg verilen sağlıklı 
gönüllülerde, dozun %30-44'ü ilk üç gün içinde UDCA (%2-4), litokolik asit 
(%37) ve 7-ketolitokolik asit (%5) olarak feçesle atılmıştır. ).

Oral olarak uygulanan UDCA'nın biyolojik yarı ömrü 3.5 - 5.8 gündür.

Şiddetli karaciğer hastalığı olan hastalarda renal atılım, safra asitlerinin eliminasyonu 
için ana yol haline gelir.
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5.3 Klinik öncesi güvenlik 
verileri Primer Biliyer Siroz
Beş önemli randomize, çift kör kontrol çalışması, primer biliyer siroz tedavisinde 
ursodeoksikolik asidin etkinliğini inceledi. 5 denemenin tümü en az 2 yıllık takip 
süresine sahipti. Beş çalışmanın dördü, 10 – 15 mg/kg/gün aralığında bir dozaj 
kullandı; beşinci deneme, önemli ölçüde daha düşük bir doz olan 7.7 + 0.2 mg/kg/
gün kullanmıştır.
Tedavi süresince UDCA verilen deneklerde karaciğer fonksiyonunun bazı veya tüm 
biyokimyasal testlerinde önemli iyileşme gösterilmiştir. Semptom iyileşmesi veya 
histolojide düzelme UDCA ile tutarlı bir şekilde bildirilmemiştir, ancak iki uzun 
süreli çalışmada karaciğer transplantasyonu olmadan daha uzun sağkalım 
bildirilmiştir. Çalışmalardan biri, primer biliyer sirozlu hastalarda UDCA'nın 
etkinliğinin, hastalığı daha az ilerlemiş hastalarda (giriş bilirubin < 2mg/dL; 
histolojik evre I veya II), hastalığı daha ilerlemiş hastalara kıyasla daha yüksek 
olduğunu bildirdi.

Primer Sklerozan Kolanjit
Primer sklerozan kolanjit (PSC), inflamasyon, fibrozis ve büyük intra ve 
ekstrahepatik safra kanallarının destrüksiyonu ile karakterize kronik kolestatik 
bir karaciğer hastalığıdır. Bir pivotal randomize, çift kör, plasebo kontrollü 
çalışma, 2 yıl boyunca 105 hastada PSC tedavisinde UDCA'nın etkinliğini inceler. 
Kullanılan dozaj 13 – 15 mg/kg/gün aralığındaydı. İlk histolojik aşamadan 
bağımsız olarak, UDCA'nın karaciğer transplantasyonu olmaksızın tedavi 
başarısızlığı ve sağkalım süresi üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Serum 
bilirubin, ALP ve AST düzeldi, ancak UDCA semptomlarda veya histolojik skorda 
anlamlı bir iyileşme ile ilişkili değildi.
Üç daha küçük randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, UDCA benzer 
şekilde karaciğer biyokimyasında plaseboya kıyasla anlamlı iyileşme gösterdi 
(çalışmaların 2'sinde), ancak semptom puanlarını önemli ölçüde iyileştirmedi. Bir 
çalışma, UDCA ile tedavi edilen hastalarda bazı karaciğer histolojik özelliklerinde 
anlamlı iyileşme buldu. Bu denemelerde, 10-15 mg/kg/gün arasında değişen UDCA 
dozları kullanılmıştır.

Kistik fibrozise bağlı kolestaz
Kistik fibroz (KF), multiorgan tutulumu olan kalıtsal bir hastalıktır. Birçok hastada 
sirozun biyokimyasal kanıtları bulunabilmesine rağmen, klinik karaciğer hastalığı 
nadirdir.

Bir çift kör, plasebo kontrollü çalışma, KF'li 55 hastayı bir yıl boyunca 900 mg/
gün UDCA veya plaseboya randomize etti. Ek olarak, taurin takviyeleri veya 
plasebo rastgele atandı. Etkinlik, klinik olarak ilgili ve beslenme 
parametrelerindeki ve karaciğer biyokimyasındaki gelişmelerle değerlendirildi. 
Bir yıl sonra, UDCA grubu GGT ve 5'-nükleosidazda önemli bir gelişme gösterdi, 
ancak AST veya ALT'de gelişmedi. Bununla birlikte, UDCA grubuna kıyasla 
plasebo alanlarda Shwachman-Kulcycki skoru ile ölçüldüğü üzere genel klinik 
durumda bir bozulma olmuştur.

Bir doz karşılaştırma çalışmasında, 12 ay boyunca 20 mg/kg/gün UDCA, 10 mg/kg/
gün UDCA'ya kıyasla GGT ve ALT'de daha belirgin bir iyileşme ile sonuçlanmıştır.

AST ve ALP'deki gelişmeler karşılaştırılabilir düzeydeydi. Bu çalışma, karaciğerin 
çözülmesinde daha yüksek ilaç dozları ile olası bir fayda önermesine rağmen
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biyokimya, UDCA'nın yaşam kalitesini, histolojiyi veya sağkalımı iyileştirip iyileştirmediği 
bilinmemektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER Kimyasal 
yapı

ursodeoksikolik
Asit

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Ursofalk kapsülleri aşağıdaki yardımcı maddeleri içerir: etanol, arıtılmış su, 
mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, jelatin ve 
titanyum dioksit.

6.2 Uyumsuzluklar
Veri yok.

6.3 Raf ömrü
25°C veya altında saklanan üretim tarihinden itibaren 5 yıl.

6.4 Depolama için özel önlemler 25°C'nin 
altında saklayın.

6.5 Konteynerin doğası ve içeriği
Karton kartonlarda paketlenmiş, şeffaf PVC blister şeritler halinde alüminyum folyo 
sırtlı olarak sağlanır. Her kartonda 100 kapsül bulunur.

6.6 Bertaraf ve diğer işlemler için özel önlemler Veri 
yok.

7. İLAÇ PROGRAMI
Reçeteli ilaç

8. SPONSORLUK
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi Orphan Australia Pty 
Ltd 34-36 Chandos Caddesi

St Leonards NSW 2065 
Avustralya
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Yeni Zelanda'daki Temsilcinin Adı ve Adresi
Eczane Perakende Satış Limited Şirketi Healthcare Logistics olarak ticaret yapıyor 
(Orphan Australia Pty Ltd adına)
58 Richard Pearse Drive Havaalanı Oaks 
Auckland Yeni Zelanda

9. İLK ONAY TARİHİ 25 Haziran 
2015

10.METİN REVİZYON TARİHİ Nisan 
2019

DEĞİŞİKLİK ÖZET TABLOSU

Bölüm
değişti

Yeni bilgilerin özeti

Herşey

bölümler
revize

SPC tarzı formata güncelleme
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