
1. URSOFALK Capsules

2. KUALITATIBO AT DAMI COMPOSITION Ang Ursofalk 
Capsule ay naglalaman ng ursodeoxycholic acid 250mg

Ang Ursodeoxycholic acid (UDCA) ay isang puti o halos puting pulbos. Ito ay halos hindi 
matutunaw sa tubig, madaling natutunaw sa alkohol, bahagyang natutunaw sa acetone, 
sa chloroform at sa eter. Natutunaw ito sa 200 - 204ºC. Ang kemikal na pangalan ng 
IUPAC ng UDCA ay 3α, 7ß-dihydroxy-5-cholan-24-oic acid. Ang CAS number nito ay 
128-13-2.

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnan ang seksyon 6.1.

3. PHARMACEUTICAL FORM

Ang Ursofalk Capsules ay ipinakita bilang puti, opaque, hard gelatin capsules.

4. MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR
4.1 Mga indikasyon sa paggamot

Ang URSOFALK ay ipinahiwatig sa paggamot ng mga talamak na cholestatic na sakit sa atay.

4.2 Dosis at paraan ng pangangasiwa 
Matanda at matatanda:
10 - 15mg UDCA bawat kg bawat araw sa dalawa hanggang apat na hinati na dosis ay 
inirerekomenda para sa PBC (pangunahing biliary cirrhosis) at mga talamak na cholestic liver 
disease maliban sa CF (cystic fibrosis). Ang dosis na ito ay maaaring tinatayang tulad ng 
sumusunod:

Para sa kapsula:

timbang ng katawan (kg)

(mga kapsula)
34 – 50 2
51 - 65 3
66 – 85 4
86 – 110
Higit sa 110

araw-araw na dosis

umaga
Bilang ng mga kapsula
tanghali ng gabi
11

1
1

-
1
1

1
2

5
6

1
2

2
2

2
2

Para sa CF, ang pangkalahatang inirerekomendang dosis ay hanggang 20 mg/kg/araw. Ang dosis na ito ay 
ipinakita upang mapabuti ang histology sa mga pasyente ng PSC.

Mga bata:
Ang data sa paggamit sa mga bata ay napakalimitado. Sa ilang magagamit na pag-aaral, ang mga 
dosis na ginamit ay karaniwang hanggang 15 - 20 mg/kg/araw.

Sa mga pasyente na may pangunahing biliary cirrhosis, sa mga bihirang kaso, maaaring magkaroon 
ng paunang paglala sa mga sintomas, hal. Kung ito ang kaso, maaaring ipagpatuloy ang therapy na 
may 1 kapsula ng URSOFALK araw-araw, at ang pang-araw-araw na dosis ay unti-unting tumaas 
hanggang sa maabot ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis.
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4.3 Contraindications
Ang URSOFALK ay hindi dapat gamitin sa pagkakaroon ng matinding 
pamamaga ng gall bladder at bile ducts; at bara ng biliary tract (common bile 
duct).

4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit
Sa unang tatlong buwan ng therapy, ipinapayong subaybayan ang mga 
parameter ng atay ng AST (SGOT), ALT (SGPT), at GGT tuwing 4 na linggo, 
pagkatapos ay tuwing 3 buwan.

Ang mga dati nang radiolucent gallstones ay maaaring maging calcified paminsan-minsan. Ang 
klinikal na kahalagahan ng pagmamasid na ito ay hindi malinaw.

Ang epekto ng URSOFALK sa mga pasyente na may kapansanan sa bato ay hindi pa pinag-
aralan.

Carcinogenicity/mutagenicity at Paghina ng Fertility
Sa dalawang 24 na buwang oral carcinogenicity na pag-aaral sa mga daga, ang ursodeoxycholic acid sa 
mga dosis na hanggang 1000 mg/kg/araw ay hindi tumourigenic. Batay sa body surface area (BSA), 
ang dosis na ito ay kumakatawan sa 5 beses sa inirerekomendang maximum na klinikal na dosis na 16 
mg/kg/araw.
Sa dalawang 2-taong oral carcinogenicity na pag-aaral sa mga daga, ang ursodeoxycholic acid sa 
mga dosis na hanggang 300 mg/kg/araw (3 beses ang inirerekomendang maximum na dosis ng 
tao batay sa BSA) ay hindi tumourigenic.

Sa 103-linggong oral carcinogenicity na pag-aaral ng lithocholic acid, isang metabolite ng ursodeoxycholic 
acid, ang mga dosis na hanggang 250 mg/kg/araw sa mga daga at 500 mg/kg/araw sa mga daga ay hindi 
nagdulot ng anumang mga bukol.

Ang URSOFALK ay hindi genotoxic sa mga sumusunod na pag-aaral: gene mutation 
assays (in vitro Ames test, gene mutation assay sa TK locus sa mouse lymphoma 
L5178Y cells), assays ng chromosome aberrations (pagsusuri ng chromosome 
aberrations sa Chinese hamster bone marrow at sa spermatogonia ng mice, at 
micronucleus test sa hamsters) at assay ng sister chromatid exchanges sa mga 
cultured human lymphocytes.

Sa isang pag-aaral sa pagkamayabong sa mga daga ng Sprague-Dawley sa mga oral na dosis 
hanggang 2700 mg/kg/araw (27 beses ang maximum na inirerekomendang dosis ng tao batay sa 
BSA), walang masamang epekto sa pagkamayabong ng lalaki o babae o resulta ng pagbubuntis 
ang naobserbahan. Gayunpaman, sa isang oral fertility study sa Wistar rats, may katibayan ng 
pagbawas sa female mating behavior sa mga dosis na ≥ 250 mg/kg/day (2.5 beses ang maximum 
na inirerekomendang dosis ng tao batay sa BSA) at ng embryolethality (na nagreresulta sa 
pagbawas. sa bilang ng mga live na fetus) sa mga dosis na ≥ 1000 mg/kg/araw.

4.5 Pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan Ang ilang 
mga gamot, tulad ng cholestyramine, charcoal, colestipol at ilang mga antacid (hal. aluminum 
hydroxide) ay nagbubuklod sa mga acid ng apdo sa vitro. Maaari silang magkaroon ng katulad 
na epekto sa vivo at maaaring makagambala sa pagsipsip ng URSOFALK.

Maaaring pataasin ng UDCA ang pagsipsip ng cyclosporin sa paglipat at hindi
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mga pasyente ng transplant. Samakatuwid, inirerekomenda ang pagsubaybay sa konsentrasyon ng 
plasma ng cyclosporin.

Naiulat na binabawasan ng UDCA ang pagsipsip ng ciprofloxacin sa ilang mga 
kaso.

4.6 Fertility, pagbubuntis at paggagatas 
Fertility

Walang available na data.

Pagbubuntis (Kategorya B3)
Ang URSOFALK ay ipinakita na tumawid sa inunan sa mga daga. Walang katibayan ng 
teratogenic effect ng URSOFALK kasunod ng oral administration sa mga daga, daga o 
kuneho sa mga dosis na hanggang 4000, 1500 at 300 mg/kg/araw, ayon sa 
pagkakabanggit. Sa isa sa dalawang pag-aaral sa mga daga, mayroong katibayan ng 
embryolethality, na may pagbawas sa bilang ng mga live na fetus at live na panganganak 
sa oral na dosis na 2000 mg/kg/araw.

Walang sapat o mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. 
Ang URSOFALK ay hindi dapat gamitin sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Ang 
mga babaeng may potensyal na manganak ay dapat payuhan na iwasang mabuntis 
habang tumatanggap ng paggamot sa URSOFALK.

Pagpapasuso

Hindi alam kung ang URSOFALK ay pinalabas sa gatas ng tao ngunit ang maliit na halaga 
ng UDCA o ang mga metabolite nito ay pinalabas sa gatas ng mga lactating na daga 
kasunod ng oral administration na 30 mg/kg. Sa isang oral peri-postnatal na pag-aaral sa 
mga daga, nagkaroon ng bahagyang lumilipas na pagbawas sa postnatal body weight 
gain ng mga tuta sa 2000 mg/kg/araw. Ang posibilidad ng masamang reaksyon sa 
sanggol ay dapat isaalang-alang kung ang URSOFALK ay ibinibigay sa isang 
nagpapasusong ina. Bilang kahalili, maaaring ihinto ang pag-aalaga.

4.7 Mga epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina 

Walang available na data.

4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto

Ang UDCA sa pangkalahatan ay mahusay na disimulado na may kaunting mga epekto. Ang pagtatae ay ang 

pangunahing naiulat na side effect. Ang saklaw ng pagtatae sa mga kinokontrol na pag-aaral ay hanggang sa 3%.

Ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng mas mataas na pruritus sa mga unang linggo ng 
paggamot. Sa ganitong mga kaso, maaaring makatulong ang pagbawas ng dosis, at pagkaraan ng 
mabagal (lingguhang) pagtaas ng dosis sa inirerekomendang dosis.

Ang mga reaksiyong alerdyi ay naiulat sa ilang mga pasyente.

Ang iba pang mga masamang reaksyon na iniulat ay kinabibilangan ng pagtaas ng cholestasis, pagduduwal, 

pagsusuka at pagkagambala sa pagtulog.
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Pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon
Ang pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon pagkatapos ng pahintulot ng gamot ay 
mahalaga. Pinapayagan nito ang patuloy na pagsubaybay sa balanse ng benepisyo/panganib ng gamot. 
Hinihiling sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na iulat ang anumang pinaghihinalaang 
masamang reaksyon sahttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Labis na dosis
Ang mga malubhang salungat na epekto ay malamang na hindi mangyari sa labis na dosis. Gayunpaman, ang pag-andar ng 

atay ay dapat na subaybayan. Kung kinakailangan, ang mga ion-exchange resin ay maaaring gamitin upang magbigkis ng 

mga acid ng apdo sa mga bituka.

Para sa payo sa pamamahala ng labis na dosis, mangyaring makipag-ugnayan sa 
National Poisons Center sa 0800 POISON (0800 764766).

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
5.1 Mga katangian ng pharmacodynamic

Ang mekanismo ng pagkilos ng UDCA sa atay at cholestatic disorder ay hindi pa ganap na 
naipaliwanag. Gayunpaman, binabago ng UDCA ang komposisyon ng acid ng apdo, na 
nagreresulta sa pagtaas ng konsentrasyon ng UDCA at pagbaba sa mga konsentrasyon ng mas 
hydrophobic at potensyal na nakakalason na mga acid ng bile, cholic at chenodeoxycholic acid. 
Ang UDCA ay mayroon ding choleretic effect, na nagreresulta sa pagtaas ng output ng acid ng 
apdo at daloy ng apdo. Mayroong ilang ebidensya para sa mga immunological effect, kabilang 
ang pagbawas ng abnormal na pagpapahayag ng HLA Class I antigens sa mga hepatocytes at 
pagsugpo sa produksyon ng immunoglobulin at cytokine.

5.2 Mga katangian ng pharmacokinetic
Ang UDCA ay natural na nangyayari sa katawan. Pagkatapos ng oral administration ng isang solong 
500 mg na dosis ng UDCA sa mga malulusog na boluntaryo, ang pinakamataas na konsentrasyon sa 
plasma ay 7 hanggang 16 µM. Ang Tmax ay nangyayari sa 60 minuto at ang pangalawang peak plasma 
concentration ay nangyayari sa 180 minuto. Pagkatapos ng oral administration ng 250 mg, 500 mg, 
1000 mg at 2000 mg solong dosis, ang kani-kanilang mga rate ng pagsipsip ay 60.3%, 47.7%, 30.7% at 
20.7% batay sa pagbawi mula sa apdo sa loob ng 24 na oras sa mga pasyente na may panlabas na 
biliary drainage.

Sa plasma, ang pagbubuklod ng protina ay 96 - 98%.

Ang first pass extraction ng UDCA mula sa portal vein ng atay ay mula 50
– 70%. Ang UDCA ay pinagsama sa glycine at taurine at pagkatapos ay pinalabas sa apdo at 
ipinapasa sa maliit na bituka. Sa bituka, ang ilang mga conjugates ay deconjugated at 
muling sinisipsip sa terminal ileum. Ang mga conjugates ay maaari ding ma-dehydroxylated 
sa lithocholic acid, ang bahagi nito ay nasisipsip, na-sulphated ng atay at pinalabas ng biliary 
tract. Sa malusog na mga boluntaryo na binigyan ng UDCA 500 mg na may 14C tracer, 30 - 
44% ng dosis ay pinalabas sa mga feces sa unang tatlong araw bilang UDCA (2 - 4%), 
lithocholic acid (37%) at 7-ketolithocholic acid (5% ).

Ang biological half-life ng oral administration na UDCA ay 3.5 - 5.8 araw.

Sa mga pasyente na may malubhang sakit sa atay, ang paglabas ng bato ay nagiging pangunahing ruta para sa 

pag-aalis ng mga acid ng apdo.
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5.3 Preclinical na data ng kaligtasan 
Pangunahing Biliary Cirrhosis
Sinuri ng limang pivotal randomized, double-blind control studies ang bisa ng ursodeoxycholic acid sa 
paggamot ng pangunahing biliary cirrhosis. Lahat ng 5 pagsubok ay may hindi bababa sa 2 taon na 
pag-follow-up. Apat sa limang pag-aaral ang gumamit ng dosis sa hanay na 10 – 15 mg/kg/araw; ang 
ikalimang pagsubok ay gumamit ng makabuluhang mas mababang dosis na 7.7 + 0.2 mg/kg/araw.

Ang makabuluhang pagpapabuti sa ilan o lahat ng biochemical na pagsusuri ng pag-andar ng atay ay 
ipinakita sa mga paksang ibinigay ng UDCA sa panahon ng paggamot. Ang pagpapabuti ng sintomas 
o pagpapabuti sa histology ay hindi pare-parehong naiulat sa UDCA ngunit ang mas mahabang 
kaligtasan nang walang paglipat ng atay ay naiulat sa dalawang pangmatagalang pag-aaral. Ang isa 
sa mga pag-aaral ay nag-ulat na ang bisa ng UDCA sa mga pasyente na may pangunahing biliary 
cirrhosis ay mas malaki sa mga pasyente na may hindi gaanong advanced na sakit (entry bilirubin 
<2mg/dL; histological stage I o II) kumpara sa mga pasyente na may mas advanced na sakit.

Pangunahing Sclerosing Cholangitis
Ang pangunahing sclerosing cholangitis (PSC) ay isang talamak na cholestatic na sakit sa atay na 
nailalarawan sa pamamagitan ng pamamaga, fibrosis, at pagkasira ng malalaking intra- at extra-
hepatic bile ducts. Sinusuri ng isang pivotal randomized, double-blind placebocontrolled na pag-
aaral ang bisa ng UDCA sa paggamot ng PSC sa 105 mga pasyente sa loob ng 2 taon. Ang dosis 
na ginamit ay nasa hanay na 13 – 15 mg/kg/araw. Hindi isinasaalang-alang ang paunang yugto 
ng histological, ang UDCA ay walang epekto sa oras sa pagkabigo at kaligtasan ng paggamot, 
nang walang paglipat ng atay. Ang serum bilirubin, ALP at AST ay bumuti, ngunit ang UDCA ay 
hindi nauugnay sa isang makabuluhang pagpapabuti sa mga sintomas o histological score.

Sa tatlong mas maliit na randomized, double-blind, placebo-controlled na pag-aaral, ang UDCA ay 
nagpakita ng makabuluhang pagpapabuti sa liver biochemistry (sa 2 ng mga pag-aaral) kung 
ihahambing sa placebo, ngunit hindi makabuluhang napabuti ang mga marka ng sintomas. 
Natuklasan ng isang pag-aaral ang makabuluhang pagpapabuti sa ilang mga tampok na histological 
ng atay sa mga pasyente na ginagamot sa UDCA. Ang mga pagsubok na ito ay gumamit ng mga dosis 
ng UDCA mula 10 – 15 mg/kg/araw.

Ang cholestasis na nauugnay sa cystic fibrosis
Ang cystic fibrosis (CF) ay isang namamana na sakit na may pagkakasangkot sa multiorgan. Ang klinikal 
na sakit sa atay ay bihira kahit na maraming mga pasyente ang maaaring may biochemical na ebidensya 
ng cirrhosis.

Isang double-blind, kontrolado ng placebo, pag-aaral ng randomized na 55 pasyente na may CF 
hanggang UDCA 900 mg/araw o placebo sa loob ng isang taon. Bilang karagdagan, ang mga 
suplemento ng taurine o placebo ay random na itinalaga. Ang pagiging epektibo ay nasuri sa 
pamamagitan ng mga pagpapabuti sa klinikal na nauugnay at nutritional na mga parameter, at 
biochemistry ng atay. Pagkatapos ng isang taon, ang pangkat ng UDCA ay nagkaroon ng 
makabuluhang pagpapabuti sa GGT at 5'-nucleosidase ngunit hindi AST o ALT. Gayunpaman, 
nagkaroon ng pagkasira ng pangkalahatang klinikal na kondisyon, gaya ng sinusukat ng marka ng 
Shwachman-Kulcycki sa mga tumatanggap ng placebo kumpara sa pangkat ng UDCA.

Sa isang pag-aaral sa paghahambing ng dosis, ang UDCA 20 mg/kg/araw sa loob ng 12 buwan ay 
nagresulta sa isang mas malinaw na pagpapabuti sa GGT at ALT kumpara sa UDCA 10 mg/kg/araw.

Ang mga pagpapabuti sa AST at ALP ay maihahambing. Bagama't ang pag-aaral na ito ay 
nagmungkahi ng posibleng benepisyo sa mas mataas na dosis ng gamot sa paglutas ng atay
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biochemistry, kung pinapabuti ng UDCA ang kalidad ng buhay, histology, o kaligtasan ng buhay ay 
hindi alam.

6. MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL 
Chemical structure

Ursodeoxycholic
Acid

6.1 Listahan ng mga excipients

Ang mga kapsula ng Ursofalk ay naglalaman ng mga sumusunod na excipients: ethanol, 
purified water, maize starch, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, gelatin at titanium 
dioxide.

6.2 Mga hindi pagkakatugma

Walang available na data.

6.3 Buhay ng istante

5 taon mula sa petsa ng paggawa na nakaimbak sa o mas mababa sa 25°C.

6.4 Mga espesyal na pag-iingat para sa pag-iimbak 

Mag-imbak sa ibaba 25°C.

6.5 Kalikasan at nilalaman ng lalagyan
Ito ay ibinibigay sa malinaw na PVC blister strips ng aluminum foil backing na nakaimpake sa mga 
karton na karton. Ang bawat karton ay naglalaman ng 100 kapsula.

6.6 Mga espesyal na pag-iingat para sa pagtatapon at iba pang paghawak 
Walang available na data.

7. Iskedyul ng GAMOT
Inireresetang gamot

8. SPONSOR
Pangalan at Address ng May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing Orphan Australia Pty Ltd 34-36 Chandos Street

St Leonards NSW 2065 
Australia
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Pangalan at Address ng Ahente sa New Zealand
Pharmacy Retailing Limited trading bilang Healthcare Logistics (sa ngalan ng 
Orphan Australia Pty Ltd)
58 Richard Pearse Drive Airport Oaks 
Auckland New Zealand

9. PETSA NG UNANG PAGPAPATIBAY 
25 Hunyo 2015

10. PETSA NG REBISYON NG TEKSTO 
Abril 2019

BUOD TALAAN NG MGA PAGBABAGO

Seksyon
nagbago

Buod ng bagong impormasyon

Lahat

mga seksyon

binago

I-update sa SPC-style na format
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