
1. URSOFALK-capsules

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
Ursofalk-capsule bevat ursodeoxycholzuur 250 mg

Ursodeoxycholzuur (UDCA) is een wit of bijna wit poeder. Het is praktisch 
onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in alcohol, matig oplosbaar in 
aceton, in chloroform en in ether. Het smelt bij 200 - 204ºC. De chemische 
IUPAC-naam van UDCA is 3α, 7ß-dihydroxy-5-cholan-24-oic acid. Het CAS-
nummer is 128-13-2.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Ursofalk-capsules worden gepresenteerd als witte, ondoorzichtige, harde gelatinecapsules.

4. KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Therapeutische indicaties

URSOFALK is geïndiceerd voor de behandeling van chronische cholestatische leveraandoeningen.

4.2 Dosering en wijze van toediening 
Volwassenen en ouderen:
10 - 15 mg UDCA per kg per dag in twee tot vier verdeelde doses wordt aanbevolen 
voor PBC (primaire biliaire cirrose) en chronische cholestische leverziekten anders 
dan CF (taaislijmziekte). Deze dosis kan als volgt worden benaderd:

Voor de capsule:

lichaamsgewicht (kg)
(capsules)

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

dagelijkse dosis

ochtend
Aantal capsules
middag avond
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

Voor CF is de algemene aanbevolen dosis maximaal 20 mg/kg/dag. Het is aangetoond dat 
deze dosis de histologie verbetert bij PSC-patiënten.

Kinderen:
Gegevens over gebruik bij kinderen zijn zeer beperkt. In de weinige beschikbare onderzoeken waren 
de gebruikte doseringen in het algemeen tot 15 - 20 mg/kg/dag.

Bij patiënten met primaire biliaire cirrose kan in zeldzame gevallen een aanvankelijke 
verslechtering van de symptomen optreden, bijv. jeuk. Als dit het geval is, kan de therapie 
worden voortgezet met 1 capsule URSOFALK per dag en kan de dagelijkse dosis geleidelijk 
worden verhoogd totdat de aanbevolen dagelijkse dosis is bereikt.
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4.3 Contra-indicaties
URSOFALK mag niet worden gebruikt bij acute ontsteking van de galblaas en 
galwegen; en obstructie van de galwegen (gemeenschappelijke galwegen).

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Tijdens de eerste drie maanden van de behandeling is het raadzaam om de 
leverparameters van AST (SGOT), ALT (SGPT) en GGT elke 4 weken en vervolgens 
elke 3 maanden te controleren.

Reeds bestaande radiolucente galstenen kunnen af   en toe verkalkt raken. De 
klinische betekenis van deze waarneming is onduidelijk.

Het effect van URSOFALK bij patiënten met een nierfunctiestoornis is niet 
onderzocht.

Kankerverwekkendheid/mutageniteit en verminderde vruchtbaarheid
In twee orale carcinogeniteitsonderzoeken van 24 maanden bij muizen was 
ursodeoxycholzuur in doses tot 1000 mg/kg/dag niet tumorverwekkend. Op basis van het 
lichaamsoppervlak (BSA) vertegenwoordigt deze dosis 5 keer de aanbevolen maximale 
klinische dosis van 16 mg/kg/dag.
In twee orale carcinogeniteitsonderzoeken van 2 jaar bij ratten was ursodeoxycholzuur 
in doses tot 300 mg/kg/dag (3 maal de aanbevolen maximale dosis voor de mens op 
basis van BSA) niet tumorverwekkend.

In orale carcinogeniteitsstudies van 103 weken van lithocholzuur, een metaboliet van 
ursodeoxycholzuur, veroorzaakten doses tot 250 mg/kg/dag bij muizen en 500 mg/kg/
dag bij ratten geen tumoren.

URSOFALK was niet genotoxisch in de volgende onderzoeken: genmutatietesten (in 
vitro Ames-test, genmutatietest op de TK-locus in L5178Y-cellen van muislymfoom), 
testen van chromosoomafwijkingen (analyse van chromosoomafwijkingen in beenmerg 
van Chinese hamsters en in spermatogonia van muizen, en micronucleustest bij 
hamsters) en analyse van uitwisseling van zusterchromatiden in gekweekte menselijke 
lymfocyten.

In een vruchtbaarheidsonderzoek bij Sprague-Dawley-ratten bij orale doses tot 2700 mg/kg/dag (27 
maal de maximaal aanbevolen dosis voor mensen op basis van lichaamsoppervlak), werden geen 
nadelige effecten op de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid of zwangerschapsuitkomst 
waargenomen. In een oraal vruchtbaarheidsonderzoek bij Wistar-ratten waren er echter aanwijzingen 
voor een vermindering van het paargedrag van vrouwtjes bij doses 250 mg/kg/dag (2,5 maal de 
maximaal aanbevolen dosis voor de mens op basis van BSA) en van embryosterfte (resulterend in een 
vermindering in aantal levende foetussen) in doses 1000 mg/kg/dag.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Sommige 
geneesmiddelen, zoals colestyramine, houtskool, colestipol en bepaalde antacida (bijv. 
aluminiumhydroxide) binden galzuren in vitro. Ze zouden daarom in vivo een vergelijkbaar 
effect kunnen hebben en de absorptie van URSOFALK kunnen verstoren.

UDCA kan de absorptie van ciclosporine bij transplantatie en niet-
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transplantatiepatiënten. Daarom wordt het aanbevolen om de plasmaconcentraties van 
ciclosporine te controleren.

Van UDCA is gemeld dat het in enkele gevallen de absorptie van ciprofloxacine 
vermindert.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Vruchtbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

Zwangerschap (categorie B3)
Van URSOFALK is aangetoond dat het de placenta passeert bij ratten. Er waren geen 
aanwijzingen voor een teratogeen effect van URSOFALK na orale toediening aan 
ratten, muizen of konijnen in doses tot respectievelijk 4000, 1500 en 300 mg/kg/dag. 
In één van de twee onderzoeken bij ratten waren er aanwijzingen voor 
embryoletaliteit, met een vermindering van het aantal levende foetussen en 
levendgeborenen bij orale doses van 2000 mg/kg/dag.

Er zijn geen adequate of goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. 
URSOFALK mag niet worden gebruikt tijdens de eerste drie maanden van de 
zwangerschap. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moet worden geadviseerd niet 
zwanger te worden tijdens de behandeling met URSOFALK.

Borstvoeding

Het is niet bekend of URSOFALK wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar kleine 
hoeveelheden UDCA of zijn metabolieten werden uitgescheiden in de melk van zogende 
ratten na orale toediening van 30 mg/kg. In een oraal peri-postnataal onderzoek bij ratten 
was er een lichte voorbijgaande afname van de postnatale gewichtstoename van pups bij 
2000 mg/kg/dag. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van 
bijwerkingen bij het kind als URSOFALK wordt toegediend aan een zogende moeder. Als 
alternatief kan de verpleging worden stopgezet.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

Geen gegevens beschikbaar.

4.8 Bijwerkingen
UDCA wordt over het algemeen goed verdragen met weinig bijwerkingen. Diarree is de 
belangrijkste gemelde bijwerking. De incidentie van diarree in gecontroleerde onderzoeken was 
tot 3%.

Sommige patiënten kunnen in de eerste weken van de behandeling een verhoogde jeuk 
ervaren. In dergelijke gevallen kan een dosisverlaging en daarna een langzame (wekelijkse) 
verhoging van de dosis tot de aanbevolen dosis helpen.

Bij sommige patiënten zijn allergische reacties gemeld.

Andere gemelde bijwerkingen zijn onder meer verhoogde cholestase, 
misselijkheid, braken en slaapstoornissen.
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Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Het maakt continue monitoring van de baten/risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden aan:https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Overdosering
Het is onwaarschijnlijk dat ernstige bijwerkingen optreden bij overdosering. De leverfunctie moet 
echter worden gecontroleerd. Indien nodig kunnen ionenuitwisselingsharsen worden gebruikt om 
galzuren in de darmen te binden.

Voor advies over de behandeling van overdosering kunt u contact opnemen met het 
National Poisons Centre op 0800 POISON (0800 764766).

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Het werkingsmechanisme van UDCA bij lever- en cholestatische aandoeningen is nog niet 
volledig verklaard. UDCA verandert echter de galzuursamenstelling, wat resulteert in een 
toename van de concentratie van UDCA en een afname van de concentraties van de meer 
hydrofobe en potentieel giftige galzuren, cholzuur en chenodeoxycholzuur. UDCA heeft ook 
een choleretisch effect, wat resulteert in een verhoogde galzuurproductie en galstroom. Er 
is enig bewijs voor immunologische effecten, waaronder een vermindering van abnormale 
expressie van HLA klasse I-antigenen op hepatocyten en een onderdrukking van de 
productie van immunoglobuline en cytokine.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen
UDCA komt van nature in het lichaam voor. Na orale toediening van een enkelvoudige 
dosis van 500 mg UDCA aan gezonde vrijwilligers waren de piekplasmaconcentraties 7 
tot 16 µM. Tmax treedt op na 60 minuten en een tweede piekplasmaconcentratie treedt 
op na 180 minuten. Na orale toediening van een enkelvoudige dosis van 250 mg, 500 
mg, 1000 mg en 2000 mg waren de respectievelijke absorptiesnelheden 60,3%, 47,7%, 
30,7% en 20,7% op basis van herstel van gal binnen 24 uur bij patiënten met externe 
galdrainage.

In plasma is de eiwitbinding 96 – 98%.

First-pass extractie van UDCA uit de poortader door de lever varieert van 50
– 70%. UDCA wordt geconjugeerd aan glycine en taurine en wordt vervolgens uitgescheiden in de 
gal en gaat naar de dunne darm. In de darm worden sommige conjugaten gedeconjugeerd en 
opnieuw geabsorbeerd in het terminale ileum. Conjugaten kunnen ook worden 
gedehydroxyleerd tot lithocholzuur, waarvan een deel wordt geabsorbeerd, gesulfateerd door de 
lever en uitgescheiden door de galwegen. Bij gezonde vrijwilligers die 500 mg UDCA met 14C-
tracer kregen, werd 30 – 44% van de dosis in de eerste drie dagen uitgescheiden in de feces als 
UDCA (2 – 4%), lithocholzuur (37%) en 7-ketolithocholzuur (5% ).

De biologische halfwaardetijd van oraal toegediend UDCA is 3,5 - 5,8 dagen.

Bij patiënten met een ernstige leverziekte wordt uitscheiding via de nieren een belangrijke route 
voor de eliminatie van galzuren.
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5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

Primaire biliaire cirrose

Vijf centrale, gerandomiseerde, dubbelblinde controlestudies onderzochten de werkzaamheid van 
ursodeoxycholzuur bij de behandeling van primaire biliaire cirrose. Alle 5 onderzoeken hadden 
een follow-up van ten minste 2 jaar. Vier van de vijf onderzoeken gebruikten een dosering in het 
bereik van 10 – 15 mg/kg/dag; de vijfde proef gebruikte een significant lagere dosis van 7,7 + 0,2 
mg/kg/dag.
Bij proefpersonen die tijdens de behandelingsperiode UDCA kregen, werd een significante 
verbetering aangetoond in sommige of alle biochemische tests van de leverfunctie. 
Symptoomverbetering of verbetering in histologie werden niet consistent gerapporteerd met 
UDCA, maar een langere overleving zonder levertransplantatie werd gerapporteerd in twee 
langetermijnstudies. Een van de onderzoeken meldde dat de werkzaamheid van UDCA bij 
patiënten met primaire biliaire cirrose groter was bij patiënten met een minder gevorderde 
ziekte (intrabilirubine < 2 mg/dl; histologisch stadium I of II) dan bij patiënten met een verder 
gevorderd ziekte.

Primaire scleroserende cholangitis
Primaire scleroserende cholangitis (PSC) is een chronische cholestatische leverziekte die wordt 
gekenmerkt door ontsteking, fibrose en vernietiging van de grote intra- en extrahepatische 
galwegen. Een centrale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie 
onderzoekt de werkzaamheid van UDCA bij de behandeling van PSC bij 105 patiënten gedurende 
een periode van 2 jaar. De gebruikte dosering lag in het bereik van 13 – 15 mg/kg/dag. Ongeacht 
het initiële histologische stadium had UDCA geen effect op de tijd tot falen van de behandeling 
en overleving, zonder levertransplantatie. Serumbilirubine, ALP en AST verbeterden, maar UDCA 
werd niet geassocieerd met een significante verbetering van symptomen of histologische score.

In drie kleinere gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken liet UDCA op 
vergelijkbare wijze een significante verbetering zien in de biochemie van de lever (in 2 van de 
onderzoeken) in vergelijking met placebo, maar verbeterde de symptoomscores niet significant. Eén 
studie vond een significante verbetering in sommige histologische kenmerken van de lever bij de 
patiënten die met UDCA werden behandeld. Deze onderzoeken gebruikten UDCA-doses variërend van 
10 – 15 mg/kg/dag.

Cystic fibrosis-gerelateerde cholestase
Cystic fibrosis (CF) is een erfelijke ziekte waarbij meerdere organen betrokken zijn. Klinische 
leverziekte is zeldzaam, hoewel veel patiënten biochemische aanwijzingen voor cirrose 
kunnen hebben.

In een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werden 55 patiënten met CF 
gerandomiseerd naar UDCA 900 mg/dag of placebo gedurende één jaar. Bovendien werden 
taurinesupplementen of placebo willekeurig toegewezen. De werkzaamheid werd 
beoordeeld aan de hand van verbeteringen in klinisch relevante en voedingsparameters en 
leverbiochemie. Na een jaar had de UDCA-groep een significante verbetering in GGT en 5'-
nucleosidase, maar niet in AST of ALT. Er was echter een verslechtering van de algehele 
klinische toestand, gemeten aan de hand van de Shwachman-Kulcycki-score bij degenen die 
placebo kregen in vergelijking met de UDCA-groep.

In een dosisvergelijkingsonderzoek resulteerde UDCA 20 mg/kg/dag gedurende 12 maanden in 
een meer uitgesproken verbetering van GGT en ALT in vergelijking met UDCA 10 mg/kg/dag.

Verbeteringen in AST en ALP waren vergelijkbaar. Hoewel deze studie een mogelijk 
voordeel suggereerde met hogere medicijndoses bij het oplossen van lever
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biochemie, of UDCA de kwaliteit van leven, histologie of overleving verbetert, is 
onbekend.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
Chemische structuur

Ursodeoxycholisch
Zuur

6.1 Lijst van hulpstoffen
Ursofalk capsules bevatten de volgende hulpstoffen: ethanol, gezuiverd water, 
maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, gelatine en 
titaniumdioxide.

6.2 Incompatibiliteiten
Geen gegevens beschikbaar.

6.3 Houdbaarheid

5 jaar vanaf productiedatum opgeslagen bij of beneden 25°C.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
Bewaren beneden 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking
Het wordt geleverd in doorzichtige PVC-blisterstrips met een achterkant van aluminiumfolie, 
verpakt in kartonnen dozen. Elke doos bevat 100 capsules.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Geen 

gegevens beschikbaar.

7. GENEESKUNDESCHEMA
Medicijn op doktersvoorschrift

8. SPONSOR
Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel 
brengen Orphan Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
Australië
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Naam en adres van de agent in Nieuw-Zeeland
Pharmacy Retailing Limited handelend als Healthcare Logistics (namens 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Airport Oaks 
Auckland Nieuw-Zeeland

9. DATUM VAN EERSTE GOEDKEURING 
25 juni 2015

10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
april 2019

SAMENVATTING WIJZIGINGEN

Sectie
veranderd

Samenvatting van nieuwe informatie

Allemaal

secties
beoordeeld

Update naar het SPC-achtige formaat
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