
1. УРСОФАЛК капсули

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Урсофалк 
капсула съдържа урсодезоксихолева киселина 250 mg

Урсодезоксихоловата киселина (UDCA) е бял или почти бял прах. Той е практически 
неразтворим във вода, лесно разтворим в алкохол, слабо разтворим в ацетон, 
хлороформ и етер. Топи се при 200 - 204ºC. Химичното наименование на UDCA по 
IUPAC е 3α, 7ß-дихидрокси-5-холан-24-ова киселина. Неговият CAS номер е 128-13-2.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капсулите Ursofalk се предлагат като бели, непрозрачни, твърди желатинови капсули.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1 Терапевтични показания

URSOFALK е показан за лечение на хронични холестатични чернодробни заболявания.

4.2 Доза и начин на приложение 
Възрастни и възрастни хора:
10 - 15 mg UDCA на kg на ден в две до четири разделени дози се препоръчват за PBC 
(първична билиарна цироза) и хронични холестични чернодробни заболявания, различни от 
CF (кистозна фиброза). Тази доза може да бъде приблизително, както следва:

За капсулата:

телесно тегло (кг)
(капсули)

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

дневна доза
сутрин

Брой капсули
обяд вечер
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

За CF общата препоръчителна доза е до 20 mg/kg/ден. Доказано е, че тази доза 
подобрява хистологията при пациенти с PSC.

деца:
Данните за употреба при деца са много ограничени. В малкото налични проучвания 
използваните дози обикновено са били до 15 - 20 mg/kg/ден.

При пациенти с първична билиарна цироза в редки случаи може да има 
първоначално влошаване на симптомите, напр. сърбеж. Ако случаят е такъв, 
терапията може да продължи с 1 капсула URSOFALK дневно, като дневната доза 
постепенно се увеличава до достигане на препоръчителната дневна доза.
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4.3 Противопоказания
УРСОФАЛК не трябва да се използва при наличие на остро възпаление на жлъчния 
мехур и жлъчните пътища; и запушване на жлъчните пътища (общ жлъчен канал).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

През първите три месеца от лечението е препоръчително да се проследяват 
чернодробните параметри на AST (SGOT), ALT (SGPT) и GGT на всеки 4 седмици, а 
след това на всеки 3 месеца.

Съществуващите радиопрозрачни камъни в жлъчката понякога могат да се калцират. 
Клиничното значение на това наблюдение не е ясно.

Ефектът на URSOFALK при пациенти с бъбречно увреждане не е 
проучван.

Канцерогенност/мутагенност и увреждане на плодовитостта
В две 24-месечни проучвания за перорална канцерогенност при мишки, 
урсодезоксихоловата киселина в дози до 1000 mg/kg/ден не е туморогенна. Въз основа на 
телесната повърхност (BSA), тази доза представлява 5 пъти препоръчителната максимална 
клинична доза от 16 mg/kg/ден.
В две 2-годишни проучвания за перорална канцерогенност при плъхове, 
урсодезоксихолова киселина в дози до 300 mg/kg/ден (3 пъти препоръчителната 
максимална доза при хора на базата на BSA) не е туморогенна.

При 103-седмични перорални проучвания за канцерогенност на литохоловата киселина, 
метаболит на урсодезоксихоловата киселина, дози до 250 mg/kg/ден при мишки и 500 mg/kg/
ден при плъхове не предизвикват тумори.

URSOFALK не е генотоксичен в следните проучвания: анализи на генна мутация (in 
vitro тест на Ames, анализ на генна мутация в TK локуса в клетки на миши лимфом 
L5178Y), анализи на хромозомни аберации (анализ на хромозомни аберации в 
костния мозък на китайски хамстер и в мишки и микронуклеусен тест при 
хамстери) и анализ на обмена на сестрински хроматиди в култивирани човешки 
лимфоцити.

В проучване за плодовитост при плъхове Sprague-Dawley при перорални дози до 2700 mg/kg/ден 
(27 пъти максималната препоръчителна доза при хора на базата на BSA), не са наблюдавани 
неблагоприятни ефекти върху мъжката или женската фертилитет или изхода от бременността. 
Въпреки това, в проучване за орален фертилитет при плъхове Wistar, има доказателства за 
намаляване на поведението при чифтосване при жени при дози ≥ 250 mg/kg/ден (2,5 пъти 
максималната препоръчителна доза при хора на база BSA) и за ембриолеталност (което води до 
намаляване в броя на живите фетуси) при дози ≥ 1000 mg/kg/ден.

4.5 Взаимодействие с други лекарства и други форми на взаимодействие Някои 
лекарства, като холестирамин, въглен, колестипол и някои антиациди (напр. алуминиев 
хидроксид) свързват жлъчните киселини in vitro. Следователно те биха могли да имат 
подобен ефект in vivo и могат да попречат на абсорбцията на URSOFALK.

UDCA може да увеличи абсорбцията на циклоспорин при трансплантация и не-
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пациенти с трансплантация. Поради това се препоръчва проследяване на плазмените концентрации 
на циклоспорин.

Съобщава се, че UDCA намалява абсорбцията на ципрофлоксацин в няколко 
случая.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене 
Фертилитет

Няма данни.

Бременност (Категория B3)
Доказано е, че URSOFALK преминава през плацентата при плъхове. Няма 
данни за тератогенен ефект на URSOFALK след перорално приложение при 
плъхове, мишки или зайци в дози съответно до 4000, 1500 и 300 mg/kg/ден. 
В едно от двете проучвания при плъхове има данни за ембриолеталност, с 
намаляване на броя на живите фетуси и живородените при перорални 
дози от 2000 mg/kg/ден.

Няма адекватни или добре контролирани проучвания при бременни жени. 
УРСОФАЛК не трябва да се използва през първите три месеца от 
бременността. Жените с детероден потенциал трябва да бъдат посъветвани 
да избягват забременяване, докато се лекуват с УРСОФАЛК.

Кърмене
Не е известно дали URSOFALK се екскретира в човешкото мляко, но малки 
количества UDCA или неговите метаболити се екскретират в млякото на кърмещи 
плъхове след перорално приложение на 30 mg/kg. При перорално пери-постнатално 
проучване при плъхове е имало леко преходно намаляване на постнаталното 
наддаване на телесно тегло на малките при 2000 mg/kg/ден. Трябва да се има 
предвид възможността от нежелани реакции при кърмачето, ако URSOFALK се 
прилага на кърмачка. Като алтернатива, кърменето може да бъде прекратено.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с 
машини Няма данни.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

UDCA обикновено се понася добре с малко странични ефекти. Диарията е основният 
докладван страничен ефект. Честотата на диария в контролирани проучвания е била до 
3%.

Някои пациенти могат да получат повишен сърбеж в първите седмици от лечението. В 
такива случаи може да помогне намаляване на дозата и след това бавно (седмично) 
повишаване на дозата до препоръчителната доза.

При някои пациенти се съобщава за алергични реакции.

Други съобщени нежелани реакции включват повишена холестаза, гадене, 
повръщане и нарушение на съня.
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Докладване на предполагаеми нежелани реакции
Съобщаването за предполагаеми нежелани реакции след разрешаване на лекарството е 
важно. Позволява непрекъснато наблюдение на съотношението полза/риск на лекарството. От 
здравните специалисти се изисква да съобщават за всякакви предполагаеми нежелани 
реакции приhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Предозиране
Малко вероятно е да възникнат сериозни нежелани реакции при предозиране. Въпреки това, чернодробната 

функция трябва да се следи. Ако е необходимо, могат да се използват йонообменни смоли за свързване на 

жлъчните киселини в червата.

За съвет относно управлението на предозирането, моля, свържете се с Националния 
център по отравяния на 0800 POISON (0800 764766).

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
5.1 Фармакодинамични свойства

Механизмът на действие на UDCA при чернодробни и холестатични нарушения все още не 
е напълно обяснен. Въпреки това, UDCA променя състава на жлъчните киселини, което 
води до повишаване на концентрацията на UDCA и понижаване на концентрациите на по-
хидрофобните и потенциално токсични жлъчни киселини, холева и хенодезоксихолова 
киселини. UDCA също има холеретичен ефект, което води до повишено отделяне на 
жлъчна киселина и жлъчен поток. Има някои доказателства за имунологични ефекти, 
включително намаляване на анормалната експресия на HLA клас I антигени върху 
хепатоцитите и потискане на производството на имуноглобулин и цитокини.

5.2 Фармакокинетични свойства
UDCA се среща естествено в тялото. След перорално приложение на единична доза от 
500 mg UDCA при здрави доброволци, пиковите плазмени концентрации са били 7 до 
16 µM. Tmax настъпва на 60 минути и втора пикова плазмена концентрация настъпва 
на 180 минути. След перорално приложение на единични дози от 250 mg, 500 mg, 1000 
mg и 2000 mg, съответните нива на абсорбция са 60,3%, 47,7%, 30,7% и 20,7% на базата 
на възстановяване от жлъчката в рамките на 24 часа при пациенти с външен жлъчен 
дренаж.

В плазмата свързването с протеините е 96 – 98%.

Екстракцията на UDCA при първото преминаване от порталната вена от черния дроб варира от 50
– 70%. UDCA се конюгира с глицин и таурин и след това се екскретира в жлъчката и 
преминава в тънките черва. В червата някои конюгати се деконюгират и 
реабсорбират в терминалния илеум. Конюгатите могат също да бъдат 
дехидроксилирани до литохолова киселина, част от която се абсорбира, сулфатира от 
черния дроб и се екскретира от жлъчните пътища. При здрави доброволци, получили 
UDCA 500 mg с 14C индикатор, 30 – 44% от дозата се екскретира във фекалиите през 
първите три дни като UDCA (2 – 4%), литохолова киселина (37%) и 7-кетолитохолова 
киселина (5% ).

Биологичният полуживот на перорално приложената UDCA е 3,5 - 5,8 дни.

При пациенти с тежко чернодробно заболяване, бъбречната екскреция се превръща в основен път за 

елиминиране на жлъчните киселини.
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5.3 Предклинични данни за безопасност 

Първична билиарна цироза

Пет основни рандомизирани, двойно-слепи контролни проучвания изследват ефикасността на 
урсодезоксихоловата киселина при лечението на първична билиарна цироза. Всичките 5 
проучвания са с поне 2 години проследяване. Четири от петте проучвания използват дозировка 
в диапазона от 10 – 15 mg/kg/ден; петият опит използва значително по-ниска доза от 7,7 + 0,2 mg/
kg/ден.
Значително подобрение на някои или всички биохимични изследвания на чернодробната 
функция е показано при пациенти, получаващи UDCA по време на периода на лечение. 
Подобрението на симптомите или подобрението на хистологията не се съобщава 
последователно при UDCA, но по-дълга преживяемост без чернодробна трансплантация е 
докладвана в две дългосрочни проучвания. Едно от проучванията съобщава, че ефикасността 
на UDCA при пациенти с първична билиарна цироза е по-висока при пациенти с по-малко 
напреднало заболяване (входен билирубин < 2mg/dL; хистологичен стадий I или II) в сравнение 
с пациенти с по-напреднало заболяване.

Първичен склерозиращ холангит
Първичният склерозиращ холангит (PSC) е хронично холестатично чернодробно заболяване, 
характеризиращо се с възпаление, фиброза и разрушаване на големите интра- и 
извънчернодробни жлъчни пътища. Едно основно рандомизирано, двойно-сляпо плацебо-
контролирано проучване изследва ефикасността на UDCA при лечението на PSC при 105 
пациенти в продължение на 2 години. Използваната доза е в диапазона от 13 – 15 mg/kg/ден. 
Независимо от началния хистологичен стадий, UDCA няма ефект върху времето до неуспех на 
лечението и преживяемост, без чернодробна трансплантация. Серумният билирубин, ALP и AST 
се подобряват, но UDCA не се свързва със значително подобрение на симптомите или 
хистологичния резултат.
В три по-малки рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания, UDCA по 
подобен начин показва значително подобрение в чернодробната биохимия (в 2 от 
проучванията) в сравнение с плацебо, но не подобрява значително резултатите от симптомите. 
Едно проучване установи значително подобрение на някои чернодробни хистологични 
характеристики при пациенти, лекувани с UDCA. Тези проучвания използват дози UDCA, 
вариращи от 10 – 15 mg/kg/ден.

Холестаза, свързана с кистозна фиброза
Кистозната фиброза (МВ) е наследствено заболяване с мултиорганно засягане. Клиничното 
чернодробно заболяване е рядко, въпреки че много пациенти могат да имат биохимични 
данни за цироза.

Едно двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване рандомизира 55 пациенти с CF на 
UDCA 900 mg/ден или плацебо за една година. В допълнение, тауриновите добавки или 
плацебо бяха разпределени на случаен принцип. Ефикасността е оценена чрез подобрения 
в клинично значимите и хранителните параметри и чернодробната биохимия. След една 
година групата на UDCA има значително подобрение на GGT и 5'-нуклеозидазата, но не и 
на AST или ALT. Наблюдава се обаче влошаване на цялостното клинично състояние, 
измерено чрез резултата на Shwachman-Kulcycki при тези, получаващи плацебо, в 
сравнение с групата на UDCA.

В проучване за сравнение на дозите, UDCA 20 mg/kg/ден в продължение на 12 месеца 
води до по-изразено подобрение на GGT и ALT в сравнение с UDCA 10 mg/kg/ден.

Подобренията в AST и ALP са сравними. Въпреки че това проучване предполага 
възможна полза от по-високи дози на лекарството при отстраняване на черния дроб
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биохимия, не е известно дали UDCA подобрява качеството на живот, хистологията или 
оцеляването.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
Химическа структура

Урсодезоксихолик
киселина

6.1 Списък на помощните вещества

Капсулите Ursofalk съдържат следните помощни вещества: етанол, пречистена вода, 
царевично нишесте, колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат, желатин и титанов 
диоксид.

6.2 Несъвместимости
Няма данни.

6.3 Срок на годност

5 години от датата на производство, съхранявани при или под 25°C.

6.4 Специални предпазни мерки при съхранение Да 

се   съхранява под 25°C.

6.5 Естество и съдържание на контейнера
Доставя се в прозрачни PVC блистерни ленти с подложка от алуминиево фолио, 
опаковани в картонени кутии. Всяка кутия съдържа 100 капсули.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и друга 
работа Няма данни.

7. МЕДИЦИНСКИ ГРАФИК
Лекарство с рецепта

8. СПОНСОР
Име и адрес на притежателя на разрешението за 
употреба Orphan Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
Австралия
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Име и адрес на агент в Нова Зеландия
Pharmacy Retailing Limited търгува като Healthcare Logistics (от името на 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Airport Oaks 
Auckland Нова Зеландия

9. ДАТА НА ПЪРВО ОДОБРЕНИЕ 
25 юни 2015 г

10.ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 
април 2019 г

ОБОБЩАЯ ТАБЛИЦА НА ПРОМЕНИТЕ

Раздел
променени

Резюме на новата информация

всичко

секции
преработени

Актуализирайте до формата в стил SPC
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