
1. Viên nang URSOFALK

2. THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG 
Ursofalk Capsule chứa axit ursodeoxycholic 250mg

Axit ursodeoxycholic (UDCA) là một chất bột màu trắng hoặc gần như trắng. 
Thực tế nó không hòa tan trong nước, hòa tan dễ dàng trong rượu, hòa tan ít 
trong axeton, trong cloroform và trong ete. Nó nóng chảy ở 200 - 204ºC. Tên hóa 
học IUPAC của UDCA là axit 3α, 7ß-dihydroxy-5-cholan-24-oic. Số CAS của nó là 
128-13-2.

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, xem phần 6.1.

3. DƯỢC LIỆU

Viên nang Ursofalk được trình bày dưới dạng viên nang gelatin cứng màu trắng, đục, cứng.

4. CÁC BỆNH LÝ LÂM SÀNG
4.1 Chỉ định điều trị

URSOFALK được chỉ định trong điều trị các bệnh gan ứ mật mãn tính.

4.2 Liều lượng và cách dùng Người lớn 
và người cao tuổi:
10 - 15mg UDCA mỗi kg mỗi ngày chia làm 2-4 lần được khuyến cáo cho 
bệnh PBC (xơ gan mật nguyên phát) và các bệnh gan mật mãn tính không 
phải CF (xơ nang). Liều này có thể được tính gần đúng như sau:

Đối với viên nang:

trọng lượng cơ thể (kg)

(viên nang)
34 - 50 2
51 - 65 3
66 - 85 4
86 - 110
Trên 110

liều dùng hàng ngày

buổi sáng
Số lượng viên nang
trưa tối
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

Đối với CF, liều khuyến cáo chung lên đến 20 mg / kg / ngày. Liều này đã được 
chứng minh là cải thiện mô học ở bệnh nhân PSC.

Bọn trẻ:
Dữ liệu về việc sử dụng ở trẻ em rất hạn chế. Trong một số nghiên cứu hiện có, liều 
lượng sử dụng thường lên đến 15 - 20 mg / kg / ngày.

Ở những bệnh nhân xơ gan mật nguyên phát, trong một số trường hợp hiếm hoi, 
có thể có sự suy giảm các triệu chứng ban đầu, ví dụ như ngứa. Nếu đúng như vậy, 
có thể tiếp tục điều trị với 1 viên URSOFALK mỗi ngày, và tăng dần liều hàng ngày 
cho đến khi đạt được liều khuyến cáo hàng ngày.
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4.3 Chống chỉ định
URSOFALK không được sử dụng khi bị viêm cấp tính của túi mật và ống 
dẫn mật; và tắc nghẽn đường mật (ống mật chủ).

4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng

Trong ba tháng đầu điều trị, nên theo dõi các thông số gan AST (SGOT), 
ALT (SGPT) và GGT 4 tuần một lần, sau đó cứ 3 tháng một lần.

Sỏi mật có chất phóng xạ từ trước đôi khi có thể bị vôi hóa. Ý nghĩa lâm 
sàng của quan sát này là không rõ ràng.

Tác dụng của URSOFALK ở bệnh nhân suy thận chưa được nghiên cứu.

Khả năng gây ung thư / đột biến và suy giảm khả năng sinh sản
Trong hai nghiên cứu về khả năng gây ung thư qua đường miệng kéo dài 24 tháng ở chuột, axit 
ursodeoxycholic ở liều lên đến 1000 mg / kg / ngày không phải là tumourigenic. Dựa trên diện 
tích bề mặt cơ thể (BSA), liều này đại diện cho 5 lần so với liều khuyến cáo tối đa trên lâm sàng là 
16 mg / kg / ngày.
Trong hai nghiên cứu về khả năng gây ung thư đường uống kéo dài 2 năm ở chuột, axit 
ursodeoxycholic ở liều lên đến 300 mg / kg / ngày (gấp 3 lần liều tối đa được khuyến cáo ở 
người dựa trên BSA) không phải là tumourigenic.

Trong các nghiên cứu về khả năng gây ung thư qua đường miệng kéo dài 103 tuần của axit lithocholic, một 
chất chuyển hóa của axit ursodeoxycholic, liều lên đến 250 mg / kg / ngày ở chuột và 500 mg / kg / ngày ở 
chuột không tạo ra bất kỳ khối u nào.

URSOFALK không gây độc gen trong các nghiên cứu sau: xét nghiệm đột biến gen (xét 
nghiệm Ames trong ống nghiệm, xét nghiệm đột biến gen tại vị trí TK trong tế bào ung thư 
hạch chuột L5178Y), xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể (phân tích quang sai nhiễm sắc thể 
trong tủy xương chuột đồng Trung Quốc và trong bệnh sinh tinh trùng của chuột, và thử 
nghiệm vi nhân ở chuột đồng) và thử nghiệm trao đổi chromatid chị em trong tế bào lympho 
người được nuôi cấy.

Trong một nghiên cứu về khả năng sinh sản ở chuột Sprague-Dawley ở liều uống lên đến 
2700 mg / kg / ngày (gấp 27 lần liều tối đa được khuyến cáo ở người dựa trên BSA), không có 
tác dụng phụ nào đối với khả năng sinh sản của nam hoặc nữ hoặc kết quả mang thai. Tuy 
nhiên, trong một nghiên cứu về khả năng sinh sản bằng miệng ở chuột Wistar, đã có bằng 
chứng về việc giảm hành vi giao phối của con cái ở liều ≥ 250 mg / kg / ngày (2,5 lần so với 
liều khuyến cáo tối đa của con người dựa trên BSA) và tính độc của phôi thai (dẫn đến giảm 
số lượng thai sống) với liều ≥ 1000 mg / kg / ngày.

4.5 Tương tác với các loại thuốc khác và các hình thức tương tác khác Một số loại thuốc, 
chẳng hạn như cholestyramine, than củi, colestipol và một số thuốc kháng axit nhất định (ví 
dụ: nhôm hydroxit) liên kết axit mật trong ống nghiệm. Do đó, chúng có thể có tác dụng 
tương tự in vivo và có thể cản trở sự hấp thụ của URSOFALK.

UDCA có thể làm tăng sự hấp thu của cyclosporin trong cấy ghép và không
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bệnh nhân ghép tạng. Do đó, nên theo dõi nồng độ cyclosporin trong huyết 
tương.

UDCA đã được báo cáo là làm giảm sự hấp thu của ciprofloxacin trong một số trường 
hợp.

4.6 Khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú Khả 

năng sinh sản

Không có dữ liệu.

Mang thai (Hạng mục B3)
URSOFALK đã được chứng minh là có thể đi qua nhau thai ở chuột. Không có bằng 
chứng về tác dụng gây quái thai của URSOFALK sau khi dùng đường uống cho chuột 
cống, chuột nhắt hoặc thỏ với liều tương ứng lên đến 4000, 1500 và 300 mg / kg / 
ngày. Trong một trong hai nghiên cứu trên chuột, đã có bằng chứng về khả năng 
chết phôi thai, với việc giảm số lượng thai sống và trẻ sơ sinh sống ở liều uống 2000 
mg / kg / ngày.

Không có nghiên cứu đầy đủ hoặc có kiểm soát ở phụ nữ có thai. 
Không nên sử dụng URSOFALK trong ba tháng đầu của thai kỳ. Những 
phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên tránh mang thai khi đang điều trị 
bằng URSOFALK.
Cho con bú
Người ta không biết liệu URSOFALK có được bài tiết qua sữa mẹ hay không nhưng 
một lượng nhỏ UDCA hoặc các chất chuyển hóa của nó đã được bài tiết vào sữa của 
chuột đang cho con bú sau khi uống 30 mg / kg. Trong một nghiên cứu chu sinh bằng 
miệng trên chuột cống, có sự giảm nhẹ thoáng qua về mức tăng trọng lượng cơ thể 
sau khi sinh của chuột con ở mức 2000 mg / kg / ngày. Nên xem xét khả năng xảy ra 
phản ứng có hại trên trẻ sơ sinh nếu dùng URSOFALK cho người mẹ đang cho con bú. 
Ngoài ra, có thể ngừng điều dưỡng.

4.7 Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc 
Không có dữ liệu.

4.8 Tác dụng không mong muốn
UDCA thường được dung nạp tốt với ít tác dụng phụ. Tiêu chảy là tác dụng phụ 
được báo cáo chính. Tỷ lệ tiêu chảy trong các nghiên cứu có đối chứng lên đến 3%.

Một số bệnh nhân có thể bị ngứa nhiều hơn trong những tuần đầu điều trị. 
Trong những trường hợp như vậy, giảm liều và sau đó tăng liều chậm (hàng 
tuần) đến liều khuyến cáo, có thể hữu ích.

Phản ứng dị ứng đã được báo cáo ở một số bệnh nhân.

Các phản ứng bất lợi khác được báo cáo bao gồm tăng ứ mật, buồn 
nôn, nôn và rối loạn giấc ngủ.
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Báo cáo các phản ứng phụ nghi ngờ
Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ sau khi cho phép dùng thuốc là rất quan trọng. 
Nó cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích / nguy cơ của thuốc. Các chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bất kỳ phản ứng phụ nghi ngờ nào đối với
https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Quá liều
Các tác dụng phụ nghiêm trọng khó có thể xảy ra khi dùng quá liều. Tuy nhiên, chức 
năng gan cần được theo dõi. Nếu cần thiết, nhựa trao đổi ion có thể được sử dụng để 
liên kết các axit mật trong ruột.

Để được tư vấn về cách xử trí quá liều, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chống 
độc Quốc gia qua số 0800 POISON (0800 764766).

5. TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC
5.1 Đặc tính dược lực học

Cơ chế hoạt động của UDCA trong các rối loạn gan và ứ mật vẫn chưa được 
giải thích hoàn toàn. Tuy nhiên, UDCA làm thay đổi thành phần axit mật, 
dẫn đến tăng nồng độ UDCA và giảm nồng độ của các axit mật kỵ nước và 
có khả năng độc hại hơn, axit cholic và chenodeoxycholic. UDCA cũng có tác 
dụng lợi mật, dẫn đến tăng sản lượng axit mật và lưu lượng mật. Có một số 
bằng chứng về tác dụng miễn dịch học, bao gồm giảm biểu hiện bất thường 
của kháng nguyên HLA loại I trên tế bào gan và ức chế sản xuất globulin 
miễn dịch và cytokine.

5.2 Đặc tính dược động học
UDCA xuất hiện tự nhiên trong cơ thể. Sau khi uống một liều duy nhất 500 mg 
UDCA cho người tình nguyện khỏe mạnh, nồng độ đỉnh trong huyết tương là 7 
đến 16 µM. Tmax xảy ra ở phút thứ 60 và nồng độ đỉnh thứ hai trong huyết 
tương xảy ra ở phút thứ 180. Sau khi uống liều duy nhất 250 mg, 500 mg, 1000 
mg và 2000 mg, tỷ lệ hấp thu tương ứng là 60,3%, 47,7%, 30,7% và 20,7% dựa 
trên sự phục hồi từ mật trong vòng 24 giờ ở bệnh nhân dẫn lưu đường mật 
ngoài.

Trong huyết tương, liên kết với protein là 96 - 98%.

Khai thác lần đầu tiên của UDCA từ tĩnh mạch cửa qua gan nằm trong khoảng 50
- 70%. UDCA được liên hợp với glycine và taurine, sau đó bài tiết vào mật và đi đến ruột 
non. Trong ruột, một số chất liên hợp được giải liên hợp và tái hấp thu ở đoạn cuối hồi 
tràng. Các chất liên hợp cũng có thể được khử hydroxyl hóa thành axit lithocholic, một 
phần trong số đó được hấp thụ, sunfat hóa bởi gan và bài tiết qua đường mật. Ở những 
người tình nguyện khỏe mạnh được cho uống UDCA 500 mg với chất đánh dấu 14C, 30 - 
44% liều dùng được bài tiết qua phân trong ba ngày đầu dưới dạng UDCA (2 - 4%), axit 
lithocholic (37%) và axit 7-ketolithocholic (5%) ).

Thời gian bán thải sinh học của UDCA đường uống là 3,5 - 5,8 ngày.

Ở những bệnh nhân bị bệnh gan nặng, bài tiết qua thận trở thành một con đường 
chính để thải trừ axit mật.

Tài sản của Orphan Australia Pty. Ltd. Sự tin tưởng trong giao dịch



5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng 
Xơ gan mật nguyên phát
Năm nghiên cứu ngẫu nhiên quan trọng, đối chứng mù đôi đã kiểm tra hiệu quả của axit 
ursodeoxycholic trong điều trị xơ gan mật nguyên phát. Tất cả 5 thử nghiệm đều được theo 
dõi ít   nhất 2 năm. Bốn trong số năm nghiên cứu sử dụng liều lượng trong khoảng 10 - 15 
mg / kg / ngày; thử nghiệm thứ năm sử dụng liều thấp hơn đáng kể là 7,7 + 0,2 mg / kg / 
ngày.
Sự cải thiện đáng kể trong một số hoặc tất cả các xét nghiệm sinh hóa về chức năng 
gan đã được thể hiện ở những đối tượng được tiêm UDCA trong thời gian điều trị. Cải 
thiện triệu chứng hoặc cải thiện mô học không được báo cáo nhất quán với UDCA 
nhưng khả năng sống sót lâu hơn mà không cần ghép gan đã được báo cáo trong hai 
nghiên cứu dài hạn. Một trong những nghiên cứu báo cáo rằng hiệu quả của UDCA ở 
bệnh nhân xơ gan mật nguyên phát cao hơn ở những bệnh nhân mắc bệnh ít tiến triển 
hơn (bilirubin đầu vào <2mg / dL; mô học giai đoạn I hoặc II) so với những bệnh nhân 
bị bệnh nặng hơn.

Viêm đường mật xơ cứng nguyên phát
Viêm đường mật xơ cứng nguyên phát (PSC) là một bệnh gan ứ mật mãn tính được 
đặc trưng bởi tình trạng viêm, xơ hóa và phá hủy các đường mật lớn trong và ngoài 
gan. Một nghiên cứu ngẫu nhiên quan trọng, mù đôi có đối chứng giả dược kiểm 
tra hiệu quả của UDCA trong điều trị PSC ở 105 bệnh nhân trong hơn 2 năm. Liều 
lượng sử dụng trong khoảng 13 - 15 mg / kg / ngày. Bất kể giai đoạn mô học ban 
đầu, UDCA không ảnh hưởng đến thời gian điều trị thất bại và tỷ lệ sống, nếu 
không cần ghép gan. Bilirubin huyết thanh, ALP và AST được cải thiện, nhưng UDCA 
không liên quan đến sự cải thiện đáng kể các triệu chứng hoặc điểm mô học.

Trong ba nghiên cứu ngẫu nhiên nhỏ hơn, mù đôi, có đối chứng với giả dược, UDCA 
tương tự cho thấy sự cải thiện đáng kể về sinh hóa gan (ở 2 trong số các nghiên cứu) 
khi so sánh với giả dược, nhưng không cải thiện đáng kể điểm số triệu chứng. Một 
nghiên cứu cho thấy cải thiện đáng kể một số đặc điểm mô học gan ở những bệnh 
nhân được điều trị bằng UDCA. Các thử nghiệm này sử dụng liều UDCA từ 10 - 15 mg / 
kg / ngày.

Ứ mật liên quan đến xơ nang
Bệnh xơ nang (CF) là một bệnh di truyền có liên quan đến đa cơ quan. Bệnh gan 
lâm sàng hiếm gặp mặc dù nhiều bệnh nhân có thể có bằng chứng sinh hóa của 
xơ gan.

Một nghiên cứu mù đôi, đối chứng với giả dược, chọn ngẫu nhiên 55 bệnh nhân 
có CF đến UDCA 900 mg / ngày hoặc giả dược trong một năm. Ngoài ra, bổ 
sung taurine hoặc giả dược được chỉ định ngẫu nhiên. Hiệu quả được đánh giá 
bằng những cải thiện về các thông số dinh dưỡng và liên quan đến lâm sàng, 
và sinh hóa gan. Sau một năm, nhóm UDCA có sự cải thiện đáng kể về GGT và 
5'-nucleosidase nhưng không có AST hoặc ALT. Tuy nhiên, tình trạng lâm sàng 
tổng thể xấu đi, được đo bằng điểm Shwachman-Kulcycki ở những người dùng 
giả dược so với nhóm UDCA.

Trong một nghiên cứu so sánh liều, UDCA 20 mg / kg / ngày trong 12 tháng 
dẫn đến sự cải thiện rõ rệt hơn về GGT và ALT so với UDCA 10 mg / kg / ngày.

Sự cải thiện về AST và ALP có thể so sánh được. Mặc dù nghiên cứu này cho 
thấy một lợi ích có thể có với liều thuốc cao hơn trong việc giải quyết gan
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hóa sinh, liệu UDCA có cải thiện chất lượng cuộc sống, mô học, hoặc tỷ lệ sống sót hay không vẫn chưa 
được biết.

6. CÁC THÀNH PHẦN DƯỢC LIỆU Cấu 
trúc hóa học

Ursodeoxycholic
Axit

6.1 Danh sách tá dược
Viên nang Ursofalk chứa các tá dược sau: ethanol, nước tinh khiết, tinh 
bột ngô, silicon dioxide dạng keo, magnesi stearat, gelatin và titanium 
dioxide.

6.2 Sự không tương thích
Không có dữ liệu.

6.3 Thời hạn sử dụng

5 năm kể từ ngày sản xuất được bảo quản ở nhiệt độ hoặc dưới 25 ° C.

6.4 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi bảo quản 

Bảo quản dưới 25 ° C.

6.5 Bản chất và nội dung của vật chứa
Nó được cung cấp trong các dải vỉ PVC rõ ràng có lớp nền bằng lá nhôm được 
đóng gói trong các thùng các tông. Mỗi thùng 100 viên.

6.6 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với việc thải bỏ và xử lý 
khác Không có dữ liệu.

7. LỊCH THUỐC
Thuốc theo toa

8. NHÀ TÀI TRỢ
Tên và Địa chỉ của Người có Giấy phép Tiếp thị 
Orphan Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
Úc
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Tên và địa chỉ của đại lý ở New Zealand
Bán lẻ Dược phẩm Limited kinh doanh với tư cách là Healthcare Logistics (thay mặt 
cho Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Airport Oaks 
Auckland New Zealand

9. NGÀY PHÊ DUYỆT ĐẦU TIÊN 25 
tháng 6, 2015

10. NGÀY XEM LẠI VĂN BẢN Tháng 4 
năm 2019

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THAY ĐỔI

Tiết diện
đã thay đổi

Tóm tắt thông tin mới

Tất cả các

phần
sửa lại

Cập nhật lên định dạng kiểu SPC
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