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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на 
нежелани реакции вижте точка 4.8. 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Kolbam 50 mg твърди капсули 
 
 
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg холева киселина (cholic acid). 
 
За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 
 
 
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 
 
Твърда капсула 
 
50 mg капсула: капсула размер 2 с тъмнооранжево капаче (с отпечатан черен надпис „ASK001“) 
и тяло (с отпечатан черен надпис „50mg“). Капсулите съдържат бял прах. 
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Терапевтични показания 
 
Kolbam е показан за лечение на вродени грешки в синтеза на първичните жлъчни киселини, 
дължащи се на дефицит на стерол 27-хидроксилаза (проявяващ се като церебро-тендинозна 
ксантоматоза, CTX), дефицит на 2- (или α-) метилацил-CoA рацемаза (AMACR) или дефицит 
на холестерол 7α-хидроксилаза (CYP7A1) при кърмачета, деца и юноши на възраст 1 месец до 
18 години и при възрастни. 
 
4.2 Дозировка и начин на приложение 
 
Лечението трябва да бъде започнато и наблюдавано от лекари, включително педиатри, с опит в 
овладяването на съответните дефицити. 
 
Дозировка 
 
Препоръчителната доза холева киселина за лечение на вродени грешки в синтеза на първичните 
жлъчни киселини е 10-15 mg/kg дневно, като единична дневна доза или разделена на приеми, 
както при възрастни, така и при педиатрични пациенти. Впоследствие дозата трябва да бъде 
титрирана, за да се постигне желаният ефект, но тя не трябва да надвишава максимум 
15 mg/kg/ден. 
 
Когато изчислената доза не е кратна на 50, трябва  да се избере най-близката доза под 
максимума от 15 mg/kg/ден при условие, че това е достатъчно, за да се потиснат жлъчните 
киселини в урината. В противен случай трябва  да се избере следващата по-висока доза. 
 
Първоначално пациентите трябва  да бъдат проследявани на всеки 3 месеца през първата 
година, след това на 6 месеца през следващите три години и впоследствие всяка година. В 
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случай на трайна липса на терапевтичен отговор към лечение с холева киселина като 
монотерапия, трябва да се обсъдят други възможности за терапия. Вижте точка 4.4. 
 
По време на започването на лечението и коригирането на дозата, нивата на жлъчните киселини 
в серума и урината трябва да бъдат активно проследявани с използването на подходящи 
аналитични методи. Впоследствие трябва да се определи концентрацията на синтезираните 
абнормни метаболити на жлъчните киселини. Трябва да се избира най-ниската доза холева 
киселина, която ефективно намалява количеството на метаболитите на жлъчните киселини 
възможно най-близо до нула. 
 
Пациенти, които преди това са лекувани с други жлъчни киселини или други препарати с 
холева киселина, трябва да бъдат наблюдавани внимателно по същия начин при започване на 
лечението с Kolbam. Дозата трябва да се коригира съответно, както е описано по-горе. 
 
Чернодробните параметри също трябва да се наблюдават. Едновременното повишаване над 
нормата на гама глутамилтрансферазата (гама GT), аланин аминотрансферазата (ALT) и/или 
жлъчните киселини в серума може да показва предозиране. Наблюдавани са преходни 
повишени стойности на трансаминазите при започване на лечение с холева киселина, като това 
не налага намаляване на дозата, ако стойностите на гама GT не са повишени и ако нивата на 
жлъчните киселини в серума спадат или са в нормални граници. 
 
След периода на започване на лечението нивата на жлъчните киселини в серума и урината (с 
използване на подходящи аналитични методи) и чернодробните параметри трябва да се 
определят поне веднъж годишно и дозата да се коригира съответно. Допълнителни или по-
чести изследвания трябва да се предприемат за проследяване на лечението по време на периоди 
на бърз растеж, съпътстващо заболяване и бременност (вж. точка 4.6). 
 
Специални популации 
 
Пациенти с фамилна хипертриглицеридемия 
Очаква се пациентите с новодиагностицирана или с фамилна анамнеза за фамилна 
хипертриглицеридемия да имат слаба абсорбция на холева киселина в червата. Дозата холева 
киселина при пациенти с фамилна хипертриглицеридемия ще трябва да бъде установена и 
коригирана, както е необходимо; може да се изисква повишена доза, за да се потиснат 
жлъчните киселини в урината (вж. точка 4.4). 
 
Педиатрична популация 
Безопасността и ефикасността на холевата киселина при новородени на възраст под един месец 
не е установена. 
Липсват данни. 
 
Пациенти в старческа възраст (над 65 години) 
Безопасността и ефикасността на холевата киселина при пациенти в старческа възраст не е 
установена. Липсват данни. 
 
Бъбречно увреждане 
Липсват данни при пациенти с бъбречно увреждане. Тези пациенти обаче трябва да бъдат 
наблюдавани внимателно и дозата холева киселина трябва да бъде титрирана индивидуално. 
 
Чернодробно увреждане 
Мнозинството пациенти с вродени грешки в метаболизма на жлъчните киселини имат някаква 
степен на чернодробно увреждане в момента на поставяне на диагноза. При повечето пациенти 
чернодробното увреждане се подобрява или овладява в хода на лечението. Дозата на холевата 
киселина трябва да се коригира индивидуално. 
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Липсват данни относно лечение с холева киселина на пациенти с вродени грешки в 
метаболизма на жлъчните киселини, страдащи от чернодробно увреждане, което не е свързано 
с тяхното основно заболяване. При липсата на клиничен опит с тeзи пациенти, не могат да 
бъдат дадени препоръки за корекция на дозата. Пациентите с чернодробно увреждане, 
несвързано с тяхното основно заболяване, които се лекуват с холева киселина, трябва да бъдат 
внимателно проследявани. 
 
Начин на приложение 
Препоръчва се холевата киселина да се приема с храна (вж. точка 4.5), приблизително по едно и 
също време всеки ден, сутрин и/или вечер. Капсулите трябва да се гълтат цели с вода. 
При кърмачета и деца, които не могат да гълтат капсули, те могат да бъдат отворени и 
съдържанието им – добавено към адаптирано мляко или сок. За повече информация вижте 
точка 6.6. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Свръхчувствителност към активните вещества или някое от помощните вещества, изброени в 
точка 6.1. 
 
Едновременен прием с фенобарбитал (вж. точка 4.5). 
 
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
 
Лечението с холева киселина трябва да спре, ако абнормната хепатоцелуларна функция, 
оценена чрез протромбиновото време, не се подобрява в рамките на 3 месеца от започване на 
лечението с холева киселина. Трябва да се наблюдава съпътстващото понижаване на общите 
стойности на жлъчни киселини в урината. 
Лечението трябва да спре по-рано, ако има ясни индикации за тежка чернодробна 
недостатъчност. 
 
Фамилна хипертриглицеридемия 
Възможно е при пациентите с новодиагностицирана или с фамилна анамнеза за фамилна 
хипертриглицеридемия холевата киселина да се абсорбира слабо в червата. Дозата холева 
киселина при пациенти с фамилна триглицеридемия трябва да бъде установена и коригирана, 
както е необходимо (вж. точка 4.2). 
 
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
 
Не са провеждани проучвания за взаимодействията с холева киселина и едновременно 
прилагани лекарствени продукти или храна. 
 
Доказано е, че фенобарбитал увеличава запасите от и циркулацията на холева киселина и 
следователно има антагонистичен ефект спрямо желаното действие на холевата киселина при 
пациентите. Поради това използването на фенобарбитал при пациенти, лекувани с холева 
киселина, е противопоказано (вж. точка 4.3). 
 
Лекарствените взаимодействия с холева киселина се отнасят основно до лекарствени продукти, 
способни да прекъснат ентерохепаталната циркулация на жлъчни киселини, като 
секвестрантите холестирамин, колестипол или колесевелам. Доказано е, че съдържащите 
алуминий антиациди абсорбират жлъчните киселини in vitro и може да се очаква те да понижат 
нивата на холева киселина по същия начин като секвестрантите на жлъчни киселини. Ако е 
необходимо да се използва препарат, съдържащ едно от тези вещества, той трябва да бъде 
приет поне 5 часа преди или след холевата киселина. 
 
Циклоспорин променя фармакокинетиката на холевата киселина, като инхибира захващането 
на жлъчни киселини от черния дроб и секретирането им в хепатобилиарната система, както и 
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фармакодинамиката чрез инхибиране на 7α-хидроксилазата. Едновременното приложение 
трябва да се избягва. Ако приложението на циклоспорин се смята за необходимо, нивата на 
жлъчните киселини в серума и урината трябва да бъдат внимателно проследявани и дозата на 
холевата киселина да се коригира съответно. 
 
Естрогените, пероралните контрацептиви и клофибрат (вероятно и други липидопонижаващи 
вещества) повишават секрецията на холестерол от черния дроб и стимулират образуването на 
холестеролови жлъчни камъни и следователно могат да неутрализират ефективността на 
холевата киселина. Всички лекарствени продукти, участващи в лекарство-индуцираната 
холестаза чрез инхибиране на транспортерите, могат да понижат ефективността на лечението с 
холева киселина при едновременно приложение. В тези случаи нивата на холева киселина в 
серума/жлъчката трябва да бъдат проследявани внимателно и дозата да се коригира съответно. 
 
Влиянието на храната върху бионаличността на холевата киселина не е проучено. Съществува 
теоретична възможност едновременно приложение с храна да повишава бионаличността на 
холевата киселина и да подобрява поносимостта. Препоръчва се холевата киселина да се 
приема с храна (вж. точка 4.2). 
 
4.6 Фертилитет, бременност и кърмене 
 
Бременност 
Има ограничени данни от употребата на холева киселина при бременни жени. Съобщават се 
бременности с нормален изход при жени, приемащи холева киселина. 
Ограничените данни от проучванията при животни не показват пряка репродуктивна 
токсичност (вж. точка 5.3). Може да се обмисли използването на холева киселина по време на 
бременност, ако лекарят сметне, че ползите за пациента надвишават възможните рискове. 
 
Кърмене 
Няма достатъчно информация за екскрецията на холева киселина и нейните метаболити в 
кърмата. Наличните данни от проучвания при животни не показват екскреция на холева 
киселина в млякото (вж. точка 5.3). При терапевтични дози не се очакват ефекти върху 
новороденото кърмаче, тъй като системната експозиция на кърмещата майка на холева 
киселина е незначителна (вж. точка 5.2). Холевата киселина може да се използва по време на 
кърмене, ако лекарят сметне, че ползите за пациента надвишават възможните рискове. 
 
Фертилитет 
Няма данни за влияние на холевата киселина върху фертилитета. В терапевтични дози не се 
очаква влияние върху фертилитета. 
 
4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини 
 
Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. 
Холевата киселина не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа 
с машини. 
 
4.8 Нежелани лекарствени реакции 
 
Обобщение на профила на безопасност 
Нежеланите лекарствени реакции при пациентите (възрастни и деца), приемащи холева 
киселина, като цяло са леки до умерени по тежест. Наблюдаваните основни реакции са 
изброени в таблицата по-долу. Събитията са преходни и като цяло не оказват влияние върху 
терапията. 
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Табличен списък на нежеланите реакции 
Според данните от клиничните изпитвания, нежеланите реакции при пациентите (възрастни и 
деца), приемащи холева киселина, като цяло са леки до умерени по тежест. Те са изброени в 
следната таблица. 
Нежеланите реакции са групирани по системо-органни класове с използването на следния 
условен критерий: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), 
редки (≥1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000), с неизвестна честота от наличните 
данни не може да бъде направена оценка). 
Съобщените в литературата нежелани реакции с неизвестна честота също са изброени в 
следната таблица. 
 

Системо-органни класове 
съгласно MedDRA 

Предпочитан 
термин 

Честота 

   
Нарушения на нервната система Лека периферна 

невропатия 
Чести 

Стомашно-чревни нарушения  Диария Чести 
Леко гадене 
Лек рефлукс 
Умерена диария 

Чести 
Чести 
Чести 

Рефлуксен езофагит Чести  
   
Хепатобилиарни нарушения Жълтеница 

Повишени серумни 
трансаминази 
Жлъчни камъни  

Чести 
С неизвестна честота 
 
С неизвестна честота 

Нарушения на кожата и 
подкожната тъкан 

Кожни лезии 
Пруритус  

Чести 
С неизвестна честота 

Общи нарушения и ефекти на 
мястото на приложение 

Неразположение Чести  

 
Описание на избрани нежелани реакции 
Нежеланите реакции, съобщени в литературата, са пруритус и повишени серумни 
трансаминази, възникнали при едно или две деца, лекувани с високи дози холева киселина. 
Обаче, тези нежеланите реакции изчезват при намаляване на дозата. Известно е също, че 
възниква диария в случаи, когато се прилага прекалено висока доза холева киселина. 
След дългосрочна терапия са съобщени жлъчни камъни. 
 
Съобщаване на подозирани нежелани реакции 
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, описана в 
Приложение V. 
 
4.9 Предозиране 
 
Съобщавани са епизоди на симптоматично предозиране (или схема на прилагане с много 
високи дози), включително случайно предозиране. Клиничната картина е ограничена до 
пруритус и диария. Лабораторните изследвания показват повишение на серумните нива на гама 
глутамилтрансферазата (гама GT), трансаминазите и концентрациите на жлъчни киселини в 
серума. Намаляването на дозата води до подобряване на клиничните признаци и корекция на 
отклоненията в лабораторните параметри. 
 
В случай на предозиране пациентът трябва да се наблюдава и лекува симптоматично. 
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5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 
5.1  Фармакодинамични свойства 
 
Фармакотерапевтична група: Лечение на жлъчка и черен дроб, лекарствени форми с жлъчни 
киселини; ATC код: A05AA03 
 
Механизъм на действие 
След прилагане на холева киселина протича регулиране в посока на намаляване на синтеза на 
жлъчни киселини и се наблюдава силен спад или почти пълно изчезване на абнормните жлъчни 
киселини. Едновременно с изчезването на атипичните метаболити на жлъчните киселини е 
налице последователно понижение и нормализиране на стойностите на серумните чернодробни 
ензими. Лечението с перорална холева киселина стимулира жлъчния поток и секрецията, 
инхибира производството и натрупването на хепатотоксични и холестатични прекурсори на 
жлъчните киселини и улеснява абсорбирането на мазнините без токсични нежелани 
лекарствени реакции при терапевтични дози. 
 
Фармакодинамични ефекти 
Вродените грешки в синтеза на първичните жлъчни киселини включват вродени грешки в 
основните ензими, отговорни за катализиране на ключовите реакции при синтез на холева 
киселина и хенодеоксихолева киселина. Има няколко ензимни дефекта, описани в 
литературата. Някои от основните дефекти включват, но не се ограничават до: 
• дефицит на стерол 27-хидроксилаза (проявяващ се като CTX); 
• дефицит на AMACR; 
• дефицит на CYP7A1. 
 
Лечението с екзогенна холева киселина има за цел да замести физиологичната жлъчна киселина 
в случаи на вродени грешки в синтеза на жлъчни киселини. Холевата киселина е една от 
основните жлъчни киселини при човека, от която зависят съществени физиологични функции. 
Целта на заместването на липсващата холева киселина е да се възстановят основните функции 
на тази жлъчна киселина, които се изразяват в транспортиране на липиди под формата на 
смесени мицели, активиране на колипазата и храносмилане и абсорбция на мазнините, 
абсорбция на мастноразтворимите витамини и индуциране на жлъчния поток, като по този 
начин се предотвратява холестаза. 
 
Фармакодинамичното действие на холевата киселина представлява инхибиране на принципа на 
обратната връзка на синтеза на токсични биосинтетични продукти, съдържащи елементи на 
жлъчни киселини, които са последица от блокирането на нормалния път за синтез на жлъчни 
киселини. Холевата киселина намалява биосинтеза на жлъчни киселини чрез активиране на 
фарнезоид X рецептора, който потиска транскрипцията на ген CYP7A1, кодиращ холестерол 
7α-хидроксилазата, ензим, който ограничава скоростта на синтеза на жлъчни киселини. При 
всеки дефицит на първични жлъчни киселини, дължащ се на дефекти в ензимите от 
биосинтетичния път, липсата на първични жлъчни киселини води до холестаза и нерегулирано 
натрупване на токсични прекурсори на жлъчните киселини. Обосновката за терапия с холева 
киселина е подобряване на жлъчния поток и абсорбция на мазнините, както и възстановяване 
на физиологичното инхибиране, действащо на принципа на обратната връзка, на синтеза на 
жлъчни киселини, което намалява производството на токсични прекурсори на жлъчните 
киселини. 
 
Клинична ефикасност и безопасност 
Проучване CAC-91-10-10 (Изследване на патогенезата на чернодробните болести при пациенти 
с вродени грешки в метаболизма на жлъчни киселини) е проведено между 1992-2009 г. за 
оценка на терапевтичната ефикасност и безопасността на холевата киселина за лечение на 
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пациенти с известни вродени грешки в метаболизма на жлъчни киселини. Проучването е 
открито, с едно рамо, нерандомизирано. В клиничното проучване взимат участие общо 85 
пациенти. От тези 85 пациенти 52 имат нарушения в синтеза на първични жлъчни киселини, 
включително следните 3 единични ензима: 
• дефицит на стерол 27-хидроксилаза (проявяващ се като CTX; n=5); 
• дефицит на AMACR (n=1); 
• дефицит на CYP7A1 (n=1). 
 
Общо 79 пациенти получават лечение с холева киселина, като 49 от тях страдат от дефекти в 
основен ензим. 
 
Проучване CAC-002-01 (открито, едноцентрово, нерандомизирано проучване-продължение на 
капсули холева киселина при пациенти с вродени грешки в синтеза на жлъчни киселини) е 
продължението на проучване CAC-91-10-10 и започва на 1 януари 2010 г. Проучването 
завършва на 31 юли 2016 г. То е проведено съгласно открит, еднораменен, нерандомизиран 
дизайн и включва отговарящи на критериите за участие пациенти, които по-рано са приемали 
холева киселина по време на CAC-91-10-10 и CAC-001-01, както и новодиагностицирани 
пациенти. Оценени са терапевтичната ефикасност и безопасност на лечението с холева 
киселина при пациенти с вродени грешки в метаболизма на жлъчни киселини. Общо 
53 пациенти взимат участие в клиничното проучване и приемат поне една доза холева 
киселина; 22 (42%) не са подлагани на лечение преди това, т.е. получават първата си доза 
холева киселина по време на проучването CAC-002-01. От тези 53 лекувани пациенти, 41 (77%) 
имат нарушения в синтеза на първични жлъчни киселини, включително дефицит на стерол 27-
хидроксилаза (проявяващ се като CTX; n=8), и дефицит на AMACR (n=1). 
 
Във всички проучвания е прилагана доза от 10-15 mg/kg/ден. 
 
Ефикасността е демонстрирана по два начина: 

а) лечението с холева киселина води до подобрение на чернодробните функции, както е 
демонстрирано чрез по-добрите стойности на функционалните чернодробни показатели; 

б) Данините от масспектрометрия с йонизация чрез бомбардиране с ускорени атоми (FAB-
MS) демонстрират ефикасността като показват, че лечението с холева киселина води до 
потискане на абнормните жлъчни киселини в урината, първопричина за диагнозата. 

 
От всички пациенти, лекувани в проучване CAC-91-10-10, 49 пациенти имат единичен ензимен 
дефект. В тази група пациенти около една четвърт са на възраст под или най-много 6 месеца 
при поставяне на диагнозата и около една трета са на възраст между 7 и 36 месеца. Средната 
възраст на пациентите в тази подгрупа в началото на лечението е 3 години, като минималната и 
максималната възраст са съответно 0 и 14 години. 
 
В проучване CAC-002-01 средната възраст на пациентите на изходно ниво е 9,0 години, като 
възрастта им е в диапазона от 0,1 до 35,6 години. Засегнатите пациенти често имат значими 
съпътстващи заболявания, включително увреждания на ЦНС, които не могат да бъдат 
излекувани чрез терапия насочена към последствията на жлъчните дефекти. 
 
От 49-мата пациенти с единични ензимни дефекти, лекувани в проучване CAC-91-10-10 и 
включени в анализа на безопасността, при 42 пациенти преди и след лечението е проведена 
поне една оценка на жлъчните киселини в урината и функционалните чернодробни тестове, 
височината и теглото, като данните са включени в първичния анализ за ефикасност. 
 
От 52-та пациенти, описани по-горе, включени в проучване CAC-91-10-10 по време на 17-
годишния период на проучването, 6 са починали, за 3 няма доказателства за лечение, 4 са 
спрели участие в проучването, с 10 са загубени контакти в периода на проследяване и за 1 
пациент не са намерени данни. 
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От всичките 41 пациенти, описани по-горе, лекувани в проучване CAC-002-01, 13 пациенти са 
преустановили участието си: 8 поради нежелани събития, 1 поради липса/загуба на ефикасност, 
с 1 е загубен контакт в периода на проследяване и 3-ма са оттеглили съгласието си. 
 
В проучване CAC-91-10-10 анализът за ефикасност показва, че лечението с холева киселина 
значително подобрява (т.е. понижава) екскрецията на жлъчни киселини в урината при пациенти 
с единични ензимни дефекти. В отделните групи с дефекти са наблюдавани също общи 
подобрения в стойностите на атипични жлъчни киселини в урината. При пациентите с CTX 
(N=3) стойностите на жлъчните киселини в урината на изходно ниво са нормални при 
1 пациент и повишени при 2-ма пациенти, повишени при всички пациенти при анализа на най-
лошата стойност след лечението и нормални при оценката на най-добрата стойност след 
изходно ниво при всичките 3-ма пациенти. Серумните трансаминази са под горната граница на 
нормата (ГГН) при 1 пациент и повишени (≥2 пъти ГГН) при 2-ма пациенти на изходно ниво, 
повишени при 2-ма пациенти при анализа на най-лошата стойност след изходно ниво, но под 
ГГН при всичките 3-ма пациенти при анализа на най-добрата стойност след лечението. 
 
Анализът на ефикасността показва също, че лечението с холева киселина значително подобрява 
стойностите на ALT и AST при пациентите, групирани въз основа на единичните ензимни 
дефекти. По отношение на основните диагнози са показани също промени, указващи 
подобрения на стойностите на ALT и AST, в отделните групи с дефекти. 
 
В проучване CAC-002-01 при общата популация пациенти с единични ензимни дефекти няма 
значима промяна в стойностите на жлъчните киселини в урината и серумните трансаминази от 
изходно ниво до най-лошата стойност след изходно ниво, но статистически значими промени 
са наблюдавани при анализа на стойността от изходно ниво спрямо най-добрата стойност след 
изходно ниво, със значими понижения при изразени, значителни и леки отклонения в 
стойностите, както и повишения в границите на нормата. Статистически значими подобрения 
са наблюдавани и при анализа на стойностите на серумните трансаминази от изходно ниво 
спрямо най-добрата стойност след изходно ниво. Височината и теглото показват сходно 
подобрение. Средните стойности на общия билирубин остават стабилни в анализа на 
стойността от изходно ниво спрямо най-лошата стойност след изходно ниво и са понижени при 
анализа от изходно ниво до най-добрата стойност след изходно ниво. 
 
От подгрупата пациенти с CTX (n=8), 3-ма са преминали от CAC-91-10-10 и са били на лечение 
с холева киселина при започване на проучването. Останалите 5-ма пациенти не са подлагани на 
лечение преди това. Стойностите на жлъчните киселини в урината са нормални при всички 
пациенти (100%) на изходно ниво и при оценките на най-лошата стойност след изходно ниво, 
както и при по-голямата част от пациентите (88%) при оценката на най-добрата стойност след 
изходно ниво; 1 пациент (12%) има слабо повишение на жлъчните киселини в урината при 
оценката на най-добрата стойност след изходно ниво. Серумните трансаминази са под ГГН при 
по-голямата част от пациентите (71-100%) на изходно ниво и при по-голямата част от 
пациентите (86%) при оценката на най-лошата стойност след изходно ниво, както и при всички 
пациенти (100%) при оценката на най-добрата стойност след изходно ниво. 
 
Педиатрична популация 
Съобщеният клиничен опит е от пациентска популация с нарушения в синтеза на първичните 
жлъчни киселини, която включва кърмачета на възраст над един месец, деца и юноши. 
 
Допълнителна информация 
Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“, което 
означава, че поради рядкото разпространение на болестта и по етични причини до момента не е 
било възможно да се получи пълна информация за този продукт. 
 
Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата 
информация за продукта и тази КХП съответно ще се актуализира. 
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5.2 Фармакокинетични свойства 
 
Разпределението и фармакологичните ефекти на жлъчните киселини като холева киселина се 
ограничават основно до ентерохепаталната циркулация, което включва червата, порталната 
вена, черния дроб и жлъчните пътища. 
 
Перорално приложената холева киселина се абсорбира чрез пасивна дифузия по протежението 
на стомашно-чревния тракт. След като бъде абсорбирана, екзогенната холева киселина се 
включва в запасите от жлъчни киселини на организма и преминава няколко цикъла на 
ентерохепатална циркулация. Холевата киселина преминава в черния дроб с кръвта от 
порталната вена, където се свързва в умерена степен с албумин. В черния дроб холевата 
киселина се извлича от кръвта, навлязла през порталната вена, чрез няколко механизма, 
включително чрез пасивна дифузия и транспортери. В черния дроб холевата киселина се 
амидира във видовоспецифични пропорции, с глицин и/или таурин, до по-хидрофилна, 
конюгирана форма. Конюгираната холева киселина се секретира в жлъчката и преминава в 
тънките черва, където, заедно с други елементи на жлъчката, извършва основната си 
храносмилателна функция. Конюгираната холева киселина се абсорбира в илеума чрез 
транспортерите, преминава обратно в черния дроб и започва друг цикъл на ентерохепатална 
циркулация. 
 
Конюгираната холева киселина, която не е абсорбирана в илеума, преминава в дебелото черво, 
където е възможно да бъде подложена на бактериален метаболизъм, който се изразява основно 
в деконюгация и 7-дехидроксилиране. Деконюгираната холева киселина и деоксихолевата 
киселина, продукт на 7-дехидроксилиране, се абсорбират пасивно в дебелото черво и пренасят 
обратно в черния дроб с кръвта в порталната вена, където се извършва повторна конюгация. По 
този начин се запазва по-голямата част от запасите на жлъчни киселини, които циркулират 
няколко пъти по време на хранене. Холевата киселина, която не се абсорбира, се екскретира в 
изпражненията в непроменен вид или след дехидроксилиране чрез бактериален метаболизъм. 
 
5.3 Предклинични данни за безопасност 
 
Не са проведени официални предклинични проучвания за безопасност; данните в литературата 
обаче не показват особен риск за хора на базата на фармакологични проучвания за безопасност, 
токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен потенциал, 
репродуктивна токсичност. 
 
Има ограничен брой проучвания, които демонстрират, че холевата киселина, прилагана 
перорално до 26 седмици, при дози значително по-високи от терапевтичната доза, се понася 
добре от животни, без смъртни случаи, без ефекти върху телесното тегло или консумацията на 
храна и без доказателства за значими макроскопски или микроскопски находки в черния дроб. 
В проучвания при многократно прилагане, често съобщаваните ефекти на холевата киселина 
включват намалено телесно тегло, диария и чернодробно увреждане с повишени стойности на 
трансаминазите, въпреки че те се считат за свързани с фармакологичните ефекти от 
метаболизма на жлъчни киселини. Съобщени са нарастване на теглото на черния дроб и 
жлъчни камъни в проучвания при многократно прилагане, в които холевата киселина се 
прилага едновременно с холестерол. 
 
Леко покачване на кръвното налягане се забелязва при плъхове след 30-дневен прием на холева 
киселина при дози приблизително 4 пъти по-големи от терапевтичната доза, с повишени 
съдосвиващи реакции към норадреналин, съпътствани от понижени нива на алдостерон и 
повишени стойности на кортикостероиди, но не са наблюдавани нежелани клинични признаци. 
 
Холевата киселина не е мутагенна; въпреки това едновременното прилагане на холева киселина 
с известни карциногени повишава формирането на тумори в сравнение със самостоятелния 
прием на карциногена. Това води до определяне на холевата киселина като фактор, 
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способстващ за развитието на тумори, чрез хиперпролиферация на колоректалния епител при 
наличието на вторични жлъчни киселини. 
 
Интравенозното приложение на единична доза холева киселина при бременни овце в късните 
етапи на бременността показва системна експозиция на холева киселина на плода, която не 
оказва ефект върху майката или плода, с изключение на нарастване на случаите на 
преждевременни раждания. Значението на данните, получени при животни, във връзка с 
безопасността на терапията с холева киселина е несигурно, поради известната висока 
междувидова вариабилност на хомеостазата на жлъчни киселини. Жлъчните алкохоли и 
жлъчните киселини в жлъчката показват забележително структурно разнообразие между 
животинските видове. 
 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
 
6.1 Списък на помощните вещества 
 
Капсулно съдържимо 
Силисицирана микрокристална целулоза 
Магнезиев стеарат 
 
Състав на 50 mg капсула 
Желатин 
Титанов диоксид (E171) 
Червен железен оксид (E172) 
 
Печатно мастило 
Шеллак (E904) 
Пропилен гликол (E1520) 
Амоняк, концентриран разтвор (E527) 
Калиев хидроксид (E525) 
Черен железен оксид (E172) 
 
6.2 Несъвместимости 
 
Неприложимо 
 
6.3 Срок на годност 
 
3 години 
След отваряне на бутилката лекарственият продукт трябва да се използва в рамките на 3 
месеца. 
 
6.4 Специални условия на съхранение 
 
Да не се съхранява над 30°C. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
6.5 Вид и съдържание на опаковката 
 
Бяла 185 ml бутилка от полиетилен с висока плътност (HDPE), индукционно запечатана с 
38 mm бяла, защитена от деца запушалка, състояща се от набраздена капачка на винт от HDPE 
и индукционно запечатано (картон, восък, алуминиево фолио) фолио. 
Видове опаковки: 90 капсули. 
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6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне 
 
Употреба при педиатрична популация 
При кърмачета и деца, които не могат да гълтат капсули, е възможно капсулите да бъдат 
отворени внимателно и съдържанието им – смесено с храна. При малки кърмачета 
съдържанието може да се смеси с адаптирано мляко, изцедена кърма или плодово пюре, а при 
кърмачета и деца под 6 години – да се смеси с мека храна, като картофено пюре или пюре от 
ябълки. Сместа трябва да се приложи веднага след приготвяне. Смесването на капсулното 
съдържимо има за цел да прикрие неприятния вкус, резултат от отваряне на капсулите, но 
липсват данни за съвместимостта или вкусовите качества. Капсулното съдържимо остава като 
фини гранули в млякото или храната. 
 
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания. 
 
 
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Ирландия 
 
8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/1/13/895/001 
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ 
 
20 ноември 2015 г. 
 
 
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 
 
<{ДД/месец/ГГГГ}> 
 
 
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската 
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. 
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на 
нежелани реакции вижте точка 4.8. 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Kolbam 250 mg твърди капсули. 
 
 
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
Всяка твърда капсула съдържа 250 mg холева киселина (cholic acid). 
 
За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 
 
 
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 
 
Твърда капсула. 
 
250 mg капсула: капсула размер 0 с бяло капаче (с отпечатан черен надпис „ASK001“) и бяло 
тяло (с отпечатан черен надпис „250mg“). Капсулите съдържат бял прах. 
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Терапевтични показания 
 
Kolbam е показан за лечение на вродени грешки в синтеза на първичните жлъчни киселини, 
дължащи се на дефицит на стерол 27-хидроксилаза (проявяващ се като церебро-тендинозна 
ксантоматоза, CTX), дефицит на 2- (или α-) метилацил-CoA рацемаза (AMACR) или дефицит 
на холестерол 7α-хидроксилаза (CYP7A1) при кърмачета, деца и юноши на възраст 1 месец до 
18 години и при възрастни. 
 
4.2 Дозировка и начин на приложение 
 
Лечението трябва да бъде започнато и наблюдавано от лекари, включително педиатри, с опит в 
овладяването на съответните дефицити. 
 
Дозировка 
 
Препоръчителната доза холева киселина за лечение на вродени грешки в синтеза на първичните 
жлъчни киселини е 10-15 mg/kg дневно, като единична дневна доза или разделена на приеми, 
както при възрастни, така и при педиатрични пациенти. Впоследствие дозата трябва  да бъде 
титрирана, за да се постигне желаният ефект, но тя не трябва да надвишава максимум 
15 mg/kg/ден. 
 
Когато изчислената доза не е кратна на 50, трябва  да се избере най-близката доза под 
максимума от 15 mg/kg/ден при условие, че това е достатъчно, за да се потиснат жлъчните 
киселини в урината. В противен случай трябва  да се избере следващата по-висока доза. 
 
Първоначално пациентите трябва  да бъдат проследявани на всеки 3 месеца през първата 
година, след това на 6 месеца през следващите три години и впоследствие всяка година. В 
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случай на трайна липса на терапевтичен отговор към лечение с холева киселина като 
монотерапия, трябва да се обсъдят други възможности за терапия. Вижте точка 4.4. 
 
По време на започването на лечението и коригирането на дозата, нивата на жлъчните киселини 
в серума и урината трябва да бъдат активно проследявани с използването на подходящи 
аналитични методи. Впоследствие трябва да се определи концентрацията на синтезираните 
абнормни метаболити на жлъчните киселини. Трябва да се избира най-ниската доза холева 
киселина, която ефективно намалява количеството на метаболитите на жлъчните киселини 
възможно най-близо до нула. 
 
Пациенти, които преди това са лекувани с други жлъчни киселини или други препарати с 
холева киселина, трябва да бъдат наблюдавани внимателно по същия начин при започване на 
лечението с Kolbam. Дозата трябва да се коригира съответно, както е описано по-горе. 
 
Чернодробните параметри също трябва да се наблюдават. Едновременното повишаване над 
нормата на гама глутамилтрансферазата (гама GT), аланин аминотрансферазата (ALT) и/или 
жлъчните киселини в серума може да показва предозиране. Наблюдавани са преходни 
повишени стойности на трансаминазите при започване на лечение с холева киселина, като това 
не налага намаляване на дозата, ако стойностите на гама GT не са повишени и ако нивата на 
жлъчните киселини в серума спадат или са в нормални граници. 
 
След периода на започване на лечението нивата на жлъчните киселини в серума и урината (с 
използване на подходящи аналитични методи) и чернодробните параметри трябва да се 
определят поне веднъж годишно и дозата да се коригира съответно. Допълнителни или по-
чести изследвания трябва да се предприемат за проследяване на лечението по време на периоди 
на бърз растеж, съпътстващо заболяване и бременност (вж. точка 4.6). 
 
Специални популации 
 
Пациенти с фамилна хипертриглицеридемия 
Очаква се пациентите с новодиагностицирана или с фамилна анамнеза за фамилна 
хипертриглицеридемия да имат слаба абсорбция на холева киселина в червата. Дозата холева 
киселина при пациенти с фамилна хипертриглицеридемия ще трябва да бъде установена и 
коригирана, както е необходимо: може да се изисква повишена доза, за да се потиснат 
жлъчните киселини в урината (вж. точка 4.4). 
 
Педиатрична популация 
Безопасността и ефикасността на холевата киселина при новородени на възраст под един месец 
не е установена. 
Липсват данни. 
 
Пациенти в старческа възраст (над 65 години) 
Безопасността и ефикасността на холевата киселина при пациенти в старческа възраст не е 
установена. Липсват данни. 
 
Бъбречно увреждане 
Липсват данни при пациенти с бъбречно увреждане. Тези пациенти обаче трябва да бъдат 
наблюдавани внимателно и дозата холева киселина трябва да бъде титрирана индивидуално. 
 
 
Чернодробно увреждане 
Мнозинството пациенти с вродени грешки в метаболизма на жлъчните киселини имат някаква 
степен на чернодробно увреждане в момента на поставяне на диагноза. При повечето пациенти 
чернодробното увреждане се подобрява или овладява в хода на лечението. Дозата на холевата 
киселина трябва да се коригира индивидуално. 
 

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба



15 

Липсват данни относно лечение с холева киселина на пациенти с вродени грешки в 
метаболизма на жлъчните киселини, страдащи от чернодробно увреждане, което не е свързано 
с тяхното основно заболяване. При липсата на клиничен опит при тези пациенти, не могат да 
бъдат дадени препоръки за корекция на дозата. Пациентите с чернодробно увреждане, 
несвързано с тяхното основно заболяване, които се лекуват с холева киселина, трябва да бъдат 
внимателно проследявани. 
 
Начин на приложение 
Препоръчва се холевата киселина да се приема с храна (вж. точка 4.5), приблизително по едно и 
също време всеки ден, сутрин и/или вечер. Капсулите трябва да се гълтат цели с вода. 
При кърмачета и деца, които не могат да гълтат капсули, те могат да бъдат отворени и 
съдържанието им – добавено към адаптирано мляко или сок. За повече информация вижте 
точка 6.6. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Свръхчувствителност към активните вещества или някое от помощните вещества, изброени в 
точка 6.1. 
 
Едновременен прием с фенобарбитал (вж. точка 4.5). 
 
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
 
Лечението с холева киселина трябва да спре, ако абнормната хепатоцелуларна функция, 
оценена чрез протромбиновото време, не се подобрява в рамките на 3 месеца от започване на 
лечението с холева киселина. Трябва да се наблюдава съпътстващото понижаване на общите 
стойности на жлъчни киселини в урината. 
Лечението трябва да спре по-рано, ако има ясни индикации за тежка чернодробна 
недостатъчност. 
 
Фамилна хипертриглицеридемия 
Възможно е при пациентите с новодиагностицирана или с фамилна анамнеза за фамилна 
хипертриглицеридемия холевата киселина да се абсорбира слабо в червата. Дозата холева 
киселина при пациенти с фамилна триглицеридемия трябва да бъде установена и коригирана, 
както е необходимо (вж. точка 4.2). 
 
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
 
Не са провеждани проучвания за взаимодействията с холева киселина и едновременно 
прилагани лекарствени продукти или храна. 
 
Доказано е, че фенобарбитал увеличава запасите от и циркулацията на холева киселина и 
следователно има антагонистичен ефект спрямо желаното действие на холевата киселина при 
пациентите. Поради това използването на фенобарбитал при пациенти, лекувани с холева 
киселина, е противопоказано (вж. точка 4.3). 
 
Лекарствените взаимодействия с холева киселина се отнасят основно до лекарствени продукти, 
способни да прекъснат ентерохепаталната циркулация на жлъчни киселини, като 
секвестрантите холестирамин, колестипол или колесевелам. Доказано е, че съдържащите 
алуминий антиациди абсорбират жлъчните киселини in vitro и може да се очаква те да понижат 
нивата на холева киселина по същия начин като секвестрантите на жлъчни киселини. Ако е 
необходимо да се използва препарат, съдържащ едно от тези вещества, той трябва да бъде 
приет поне 5 часа преди или след холевата киселина. 
 
Циклоспорин променя фармакокинетиката на холевата киселина, като инхибира захващането 
на жлъчни киселини от черния дроб и секретирането им в хепатобилиарната система, както и 
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фармакодинамиката чрез инхибиране на 7α-хидроксилазата. Едновременното приложение 
трябва да се избягва. Ако приложението на циклоспорин се смята за необходимо, нивата на 
жлъчните киселини в серума и урината трябва да бъдат внимателно проследявани и дозата на 
холевата киселина да се коригира съответно. 
 
Естрогените, пероралните контрацептиви и клофибрат (вероятно и други липидопонижаващи 
вещества) повишават секрецията на холестерол от черния дроб и стимулират образуването на 
холестеролови жлъчни камъни и следователно могат да неутрализират ефективността на 
холевата киселина. Всички лекарствени продукти, участващи в лекарство-индуцираната 
холестаза чрез инхибиране на транспортерите, могат да понижат ефективността на лечението с 
холева киселина при едновременно приложение. В тези случаи нивата на холева киселина в 
серума/жлъчката трябва да бъдат проследявани внимателно и дозата да се коригира съответно. 
 
Влиянието на храната върху бионаличността на холевата киселина не е проучено. Съществува 
теоретична възможност едновременно приложение с храна да повишава бионаличността на 
холевата киселина и да подобрява поносимостта. Препоръчва се холевата киселина да се 
приема с храна (вж. точка 4.2). 
 
4.6 Фертилитет, бременност и кърмене 
 
Бременност 
Има ограничени данни от употребата на холева киселина при бременни жени. Съобщават се 
бременности с нормален изход при жени, приемащи холева киселина. 
Ограничените данни от проучванията при животни не показват пряка репродуктивна 
токсичност (вж. точка 5.3). Може да се обмисли използването на холева киселина по време на 
бременност, ако лекарят сметне, че ползите за пациента надвишават възможните рискове. 
 
Кърмене 
Няма достатъчно информация за екскрецията на холева киселина и нейните метаболити в 
кърмата. Наличните данни от проучвания при животни не показват екскреция на холева 
киселина в млякото (вж. точка 5.3). При терапевтични дози не се очакват ефекти върху 
новороденото кърмаче, тъй като системната експозиция на кърмещата майка на холева 
киселина е незначителна (вж. точка 5.2). Холевата киселина може да се използва по време на 
кърмене, ако лекарят сметне, че ползите за пациента надвишават възможните рискове. 
 
Фертилитет 
Няма данни за влияние на холевата киселина върху фертилитета. В терапевтични дози не се 
очаква влияние върху фертилитета. 
 
4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини 
 
Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. 
Холевата киселина не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа 
с машини. 
 
4.8 Нежелани лекарствени реакции 
 
Обобщение на профила на безопасност 
Нежеланите лекарствени реакции при пациентите (възрастни и деца), приемащи холева 
киселина, като цяло са леки до умерени по тежест. Наблюдаваните основни реакции са 
изброени в таблицата по-долу. Събитията са преходни и като цяло не оказват влияние върху 
терапията. 
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Табличен списък на нежеланите реакции 
Според данните от клиничните изпитвания, нежеланите реакции при пациентите (възрастни и 
деца), приемащи холева киселина, като цяло са леки до умерени по тежест. Те са изброени в 
следната таблица. 
Нежеланите реакции са групирани по системо-органни класове с използването на следния 
условен критерий: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), 
редки (≥1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000), с неизвестна честота от наличните 
данни не може да бъде направена оценка). 
Съобщените в литературата нежелани реакции с неизвестна честота също са изброени в 
следната таблица. 
 

Системо-органни класове 
съгласно MedDRA 

Предпочитан 
термин 

Честота 

   
Нарушения на нервната система Лека периферна 

невропатия 
Чести 

Стомашно-чревни нарушения  Диария Чести 
Леко гадене 
Лек рефлукс 
Умерена диария 

Чести 
Чести 
Чести 

Рефлуксен езофагит Чести  
   
Хепатобилиарни нарушения Жълтеница 

Повишени серумни 
трансаминази 
Жлъчни камъни 

Чести 
С неизвестна честота 
 
С неизвестна честота 

Нарушения на кожата и 
подкожната тъкан 

Кожни лезии 
Пруритус  

Чести 
С неизвестна честота 

Общи нарушения и ефекти на 
мястото на приложение 

Неразположение Чести  

 
Описание на избрани нежелани реакции 
Нежеланите реакции, съобщени в литературата, са пруритус и повишени серумни 
трансаминази, възникнали при едно или две деца, лекувани с високи дози холева киселина. 
Обаче, тези нежеланите реакции изчезват при намаляване на дозата. Известно е също, че 
възниква диария в случаи, когато се прилага прекалено висока доза холева киселина. 
След дългосрочна терапия са съобщени жлъчни камъни. 
 
Съобщаване на подозирани нежелани реакции 
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, описана в 
Приложение V. 
 
4.9 Предозиране 
 
Съобщавани са епизоди на симптоматично предозиране (или схема на прилагане с много 
високи дози), включително случайно предозиране. Клиничната картина е ограничена до 
пруритус и диария. Лабораторните изследвания показват повишение на серумните нива на гама 
глутамилтрансферазата (гама GT), трансаминазите и концентрациите на жлъчни киселини в 
серума. Намаляването на дозата води до подобряване на клиничните признаци и корекция на 
отклоненията в лабораторните параметри. 
 
В случай на предозиране пациентът трябва да се наблюдава и лекува симптоматично. 
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5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 
5.1  Фармакодинамични свойства 
 
Фармакотерапевтична група: Лечение на жлъчка и черен дроб, лекарствени форми с жлъчни 
киселини; ATC код: A05AA03 
 
Механизъм на действие 
След прилагане на холева киселина протича регулиране в посока на намаляване на синтеза на 
жлъчни киселини и се наблюдава силен спад или почти пълно изчезване на абнормните жлъчни 
киселини. Едновременно с изчезването на атипичните метаболити на жлъчните киселини е 
налице последователно понижение и нормализиране на стойностите на серумните чернодробни 
ензими. Лечението с перорална холева киселина стимулира жлъчния поток и секрецията, 
инхибира производството и натрупването на хепатотоксични и холестатични прекурсори на 
жлъчните киселини и улеснява абсорбирането на мазнините без токсични нежелани 
лекарствени реакции при терапевтични дози. 
 
Фармакодинамични ефекти 
Вродените грешки в синтеза на първичните жлъчни киселини включват вродени грешки в 
основните ензими, отговорни за катализиране на ключовите реакции при синтез на холева 
киселина и хенодеоксихолева киселина. Има няколко ензимни дефекта, описани в 
литературата. Някои от основните дефекти включват, но не се ограничават до: 
• дефицит на стерол 27-хидроксилаза (проявяващ се като CTX); 
• дефицит на AMACR; 
• дефицит на CYP7A1. 
 
Лечението с екзогенна холева киселина има за цел да замести физиологичната жлъчна киселина 
в случаи на вродени грешки в синтеза на жлъчни киселини. Холевата киселина е една от 
основните жлъчни киселини при човека, от която зависят съществени физиологични функции. 
Целта на заместването на липсващата холева киселина е да се възстановят основните функции 
на тази жлъчна киселина, които се изразяват в транспортиране на липиди под формата на 
смесени мицели, активиране на колипазата и храносмилане и абсорбция на мазнините, 
абсорбция на мастноразтворимите витамини и индуциране на жлъчния поток, като по този 
начин се предотвратява холестаза. 
 
Фармакодинамичното действие на холевата киселина представлява инхибиране на принципа на 
обратната връзка на синтеза на токсични биосинтетични продукти, съдържащи елементи на 
жлъчни киселини, които са последица от блокирането на нормалния път за синтез на жлъчни 
киселини. Холевата киселина намалява биосинтеза на жлъчни киселини чрез активиране на 
фарнезоид X рецептора, който потиска транскрипцията на ген CYP7A1, кодиращ холестерол 
7α-хидроксилазата, ензим, който ограничава скоростта на синтеза на жлъчни киселини. При 
всеки дефицит на първични жлъчни киселини, дължащ се на дефекти в ензимите от 
биосинтетичния път, липсата на първични жлъчни киселини води до холестаза и нерегулирано 
натрупване на токсични прекурсори на жлъчните киселини. Обосновката за терапия с холева 
киселина е подобряване на жлъчния поток и абсорбция на мазнините, както и възстановяване 
на физиологичното инхибиране, действащо на принципа на обратната връзка, на синтеза на 
жлъчни киселини, което намалява производството на токсични прекурсори на жлъчните 
киселини. 
 
Клинична ефикасност и безопасност 
Проучване CAC-91-10-10 (Изследване на патогенезата на чернодробните болести при пациенти 
с вродени грешки в метаболизма на жлъчни киселини) е проведено между 1992-2009 г. за 
оценка на терапевтичната ефикасност и безопасността на холевата киселина за лечение на 
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пациенти с известни вродени грешки в метаболизма на жлъчни киселини. Проучването е 
открито, с едно рамо, нерандомизирано. В клиничното проучване взимат участие общо 85 
пациенти. От тези 85 пациенти 52 имат нарушения в синтеза на първични жлъчни киселини, 
включително следните 3 единични ензима: 
• дефицит на стерол 27-хидроксилаза (проявяващ се като CTX; n=5); 
• дефицит на AMACR (n=1); 
• дефицит на CYP7A1 (n=1). 
 
Общо 79 пациенти получават лечение с холева киселина, като 49 от тях страдат от дефекти в 
основен ензим. 
 
Проучване CAC-002-01 (открито, едноцентрово, нерандомизирано проучване-продължение на 
капсули холева киселина при пациенти с вродени грешки в синтеза на жлъчни киселини) е 
продължението на проучване CAC-91-10-10 и започва на 1 януари 2010 г. Проучването 
завършва на 31 юли 2016 г. То е проведено съгласно открит, еднораменен, нерандомизиран 
дизайн и включва отговарящи на критериите за участие пациенти, които по-рано са приемали 
холева киселина по време на CAC-91-10-10 и CAC-001-01, както и новодиагностицирани 
пациенти. Оценени са терапевтичната ефикасност и безопасност на лечението с холева 
киселина при пациенти с вродени грешки в метаболизма на жлъчни киселини. Общо 
53 пациенти взимат участие в клиничното проучване и приемат поне една доза холева 
киселина; 22 (42%) не са подлагани на лечение преди това, т.е. получават първата си доза 
холева киселина по време на проучването CAC-002-01. От тези 53 лекувани пациенти, 41 (77%) 
имат нарушения в. синтеза на първични жлъчни киселини, включително дефицит на стерол 27-
хидроксилаза (проявяващ се като CTX; n=8), и дефицит на AMACR (n=1). 
 
Във всички проучвания е прилагана доза от 10-15 mg/kg/ден. 
 
Ефикасността е демонстрирана по два начина: 

а) лечението с холева киселина води до подобрение на чернодробните функции, както е 
демонстрирано чрез по-добрите стойности на функционалните чернодробни показатели; 

б) Данините от масспектрометрия с йонизация чрез бомбардиране с ускорени атоми (FAB-
MS) демонстрират ефикасността като показват, че лечението с холева киселина води до 
потискане на абнормните жлъчни киселини в урината, първопричина за диагнозата. 

 
От всички пациенти, лекувани в проучване CAC-91-10-10, 49 пациенти имат единичен ензимен 
дефект. В тази група пациенти около една четвърт са на възраст под или най-много 6 месеца 
при поставяне на диагнозата и около една трета са на възраст между 7 и 36 месеца. Средната 
възраст на пациентите в тази подгрупа в началото на лечението е 3 години, като минималната и 
максималната възраст са съответно 0 и 14 години. 
 
В проучване CAC-002-01 средната възраст на пациентите на изходно ниво е 9,0 години, като 
възрастта им е в диапазона от 0,1 до 35,6 години. Засегнатите пациенти често имат значими 
съпътстващи заболявания, включително увреждания на ЦНС, които не могат да бъдат 
излекувани чрез терапия насочена към последствията на жлъчните дефекти. 
 
От 49-мата пациенти с единични ензимни дефекти, лекувани в проучване CAC-91-10-10 и 
включени в анализа на безопасността, при 42 пациенти преди и след лечението е проведена 
поне една оценка на жлъчните киселини в урината и функционалните чернодробни тестове, 
височината и теглото, като данните са включени в първичния анализ за ефикасност. 
 
От 52-та пациенти, описани по-горе, включени в проучване CAC-91-10-10 по време на 17-
годишния период на проучването, 6 са починали, за 3 няма доказателства за лечение, 4 са 
спрели участие в проучването, с 10 са загубени контакти в периода на проследяване и за 1 
пациент не са намерени данни. 
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От всичките 41 пациенти, описани по-горе, лекувани в проучване CAC-002-01, 13 пациенти са 
преустановили участието си, 8 поради нежелани събития, 1 поради липса/загуба на ефикасност, 
с 1 е загубен контакт в периода на проследяване и 3-ма са оттеглили съгласието си. 
 
В проучване CAC-91-10-10 анализът за ефикасност показва, че лечението с холева киселина 
значително подобрява (т.е. понижава) екскрецията на жлъчни киселини в урината при пациенти 
с единични ензимни дефекти. В отделните групи с дефекти са наблюдавани също общи 
подобрения в стойностите на атипични жлъчни киселини в урината. При пациентите с CTX 
(N=3) стойностите на жлъчните киселини в урината на изходно ниво са нормални при 
1 пациент и повишени при 2-ма пациенти, повишени при всички пациенти при анализа на най-
лошата стойност след лечението и нормални при оценката на най-добрата стойност след 
изходно ниво при всичките 3-ма пациенти. Серумните трансаминази са под горната граница на 
нормата (ГГН) при 1 пациент и повишени (≥2 пъти ГГН) при 2-ма пациенти на изходно ниво, 
повишени при 2-ма пациенти при анализа на най-лошата стойност след изходно ниво, но под 
ГГН при всичките 3-ма пациенти при анализа на най-добрата стойност след лечението. 
 
Анализът на ефикасността показва също, че лечението с холева киселина значително подобрява 
стойностите на ALT и AST при пациентите, групирани въз основа на единичните ензимни 
дефекти. По отношение на основните диагнози са показани също промени, указващи 
подобрения на стойностите на ALT и AST, в отделните групи с дефекти. 
 
В проучване CAC-002-01 при общата популация пациенти с единични ензимни дефекти няма 
значима промяна в стойностите на жлъчните киселини в урината и серумните трансаминази от 
изходно ниво до най-лошата стойност след изходно ниво, но статистически значими промени 
са наблюдавани при анализа на стойността от изходно ниво спрямо най-добрата стойност след 
изходно ниво, със значими понижения при изразени, значителни и леки отклонения в 
стойностите, както и повишения в границите на нормата. Статистически значими подобрения 
са наблюдавани и при анализа на стойностите на серумните трансаминази от изходно ниво 
спрямо най-добрата стойност след изходно ниво. Височината и теглото показват сходно 
подобрение. Средните стойности на общия билирубин също остават стабилни в анализа на 
стойността от изходно ниво спрямо най-лошата стойност след изходно ниво и са понижени при 
анализа от изходно ниво до най-добрата стойност след изходно ниво. 
 
От подгрупата пациенти с CTX (n=8), 3-ма са преминали от CAC-91-10-10 и са били на лечение 
с холева киселина при започване на проучването. Останалите 5-ма пациенти не са подлагани на 
лечение преди това. Стойностите на жлъчните киселини в урината са нормални при всички 
пациенти (100%) на изходно ниво и при оценките на най-лошата стойност след изходно ниво, 
както и при по-голямата част от пациентите (88%) при оценката на най-добрата стойност след 
изходно ниво; 1 пациент (12%) има слабо повишение на жлъчните киселини в урината при 
оценката на най-добрата стойност след изходно ниво. Серумните трансаминази са под ГГН при 
по-голямата част от пациентите (71-100%) на изходно ниво и при по-голямата част от 
пациентите (86%) при оценката на най-лошата стойност след изходно ниво, както и при всички 
пациенти (100%) при оценката на най-добрата стойност след изходно ниво. 
 
Педиатрична популация 
Съобщеният клиничен опит е от пациентска популация с нарушения в синтеза на първичните 
жлъчни киселини, която включва кърмачета на възраст над един месец, деца и юноши. 
 
Допълнителна информация 
Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“, което 
означава, че поради рядкото разпространение на болестта и по етични причини до момента не е 
било възможно да се получи пълна информация за този продукт. 
 
Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата 
информация за продукта и тази КХП съответно ще се актуализира. 
 

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба



21 

5.2 Фармакокинетични свойства 
 
Разпределението и фармакологичните ефекти на жлъчните киселини като холева киселина се 
ограничават основно до ентерохепаталната циркулация, което включва червата, порталната 
вена, черния дроб и жлъчните пътища. 
 
Перорално приложената холева киселина се абсорбира чрез пасивна дифузия по протежението 
на стомашно-чревния тракт. След като бъде абсорбирана, екзогенната холева киселина се 
включва в запасите от жлъчни киселини на организма и преминава няколко цикъла на 
ентерохепатална циркулация. Холевата киселина преминава в черния дроб с кръвта от 
порталната вена, където се свързва в умерена степен с албумин. В черния дроб холевата 
киселина се извлича от кръвта, навлязла през порталната вена, чрез няколко механизма, 
включително чрез пасивна дифузия и транспортери. В черния дроб холевата киселина се 
амидира във видовоспецифични пропорции, с глицин и/или таурин, до по-хидрофилна, 
конюгирана форма. Конюгираната холева киселина се секретира в жлъчката и преминава в 
тънките черва, където, заедно с други елементи на жлъчката, извършва основната си 
храносмилателна функция. Конюгираната холева киселина се абсорбира в илеума чрез 
транспортерите, преминава обратно в черния дроб и започва друг цикъл на ентерохепатална 
циркулация. 
 
Конюгираната холева киселина, която не е абсорбирана в илеума, преминава в дебелото черво, 
където е възможно да бъде подложена на бактериален метаболизъм, който се изразява основно 
в деконюгация и 7-дехидроксилиране. Деконюгираната холева киселина и деоксихолевата 
киселина, продукт на 7-дехидроксилиране, се абсорбират пасивно в дебелото черво и пренасят 
обратно в черния дроб с кръвта в порталната вена, където се извършва повторна конюгация. По 
този начин се запазва по-голямата част от запасите на жлъчни киселини, които циркулират 
няколко пъти по време на хранене. Холевата киселина, която не се абсорбира, се екскретира в 
изпражненията в непроменен вид или след дехидроксилиране чрез бактериален метаболизъм. 
 
5.3 Предклинични данни за безопасност 
 
Не са проведени официални предклинични проучвания за безопасност; данните в литературата 
обаче не показват особен риск за хора на базата на фармакологични проучвания за безопасност, 
токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен потенциал, 
репродуктивна токсичност. 
 
Има ограничен брой проучвания, които демонстрират, че холевата киселина, прилагана 
перорално до 26 седмици, при дози значително по-високи от терапевтичната доза, се понася 
добре от животни, без смъртни случаи, без ефекти върху телесното тегло или консумацията на 
храна и без доказателства за значими макроскопски или микроскопски находки в черния дроб. 
В проучвания при многократно прилагане, често съобщаваните ефекти на холевата киселина 
включват намалено телесно тегло, диария и чернодробно увреждане с повишени стойности на 
трансаминазите, въпреки че те се считат за свързани с фармакологичните ефекти от 
метаболизма на жлъчни киселини. Съобщени са нарастване на теглото на черния дроб и 
жлъчни камъни в проучвания при многократно прилагане, в които холевата киселина се 
прилага едновременно с холестерол. 
 
Леко покачване на кръвното налягане се забелязва при плъхове след 30-дневен прием на холева 
киселина при дози приблизително 4 пъти по-големи от терапевтичната доза, с повишени 
съдосвиващи реакции към норадреналин, съпътствани от понижени нива на алдостерон и 
повишени стойности на кортикостероиди, но не са наблюдавани нежелани клинични признаци. 
 
Холевата киселина не е мутагенна; въпреки това едновременното прилагане на холева киселина 
с известни карциногени повишава формирането на тумори в сравнение със самостоятелния 
прием на карциногена. Това води до определяне на холевата киселина като фактор, 
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способстващ за развитието на тумори, чрез хиперпролиферация на колоректалния епител при 
наличието на вторични жлъчни киселини. 
 
Интравенозното приложение на единична доза холева киселина при бременни овце в късните 
етапи на бременността показва системна експозиция на холева киселина на плода, която не 
оказва ефект върху майката или плода, с изключение на нарастване на случаите на 
преждевременни раждания. Значението на данните, получени при животни, във връзка с 
безопасността на терапията с холева киселина е несигурно, поради известната висока 
междувидова вариабилност на хомеостазата на жлъчни киселини. Жлъчните алкохоли и 
жлъчните киселини в жлъчката показват забележително структурно разнообразие между 
животинските видове. 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
 
6.1 Списък на помощните вещества 
 
Капсулно съдържимо 
 Силисицирана микрокристална целулоза 
 Магнезиев стеарат 
 
 
Състав на 250 mg капсула 
 Желатин 
 Титанов диоксид (E171) 
 
Печатно мастило 
Шеллак (E904) 
Пропилен гликол (E1520) 
Амоняк, концентриран разтвор (E527) 
Калиев хидроксид (E525) 
Черен железен оксид (E172) 
 
6.2 Несъвместимости 
 
Неприложимо 
 
6.3 Срок на годност 
 
3 години 
След отваряне на бутилката лекарственият продукт трябва да се използва в рамките на 3 
месеца. 
 
6.4 Специални условия на съхранение 
 
Да не се съхранява над 30°C. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
6.5 Вид и съдържание на опаковката 
 
Бяла 185 ml бутилка от полиетилен с висока плътност (HDPE), индукционно запечатана с 
38 mm бяла, защитена от деца запушалка, състояща се от набраздена капачка на винт от HDPE 
и индукционно запечатано (картон, восък, алуминиево фолио) фолио. 
Видове опаковки: 90 капсули. 
 
6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне 
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Употреба при педиатрична популация 
При кърмачета и деца, които не могат да гълтат капсули, е възможно капсулите да бъдат 
отворени внимателно и съдържанието им – смесено с храна. При малки кърмачета 
съдържанието може да се смеси с адаптирано мляко, изцедена кърма или плодово пюре и при 
кърмачета и деца под 6 години – да се смеси с мека храна, като картофено пюре или пюре от 
ябълки. Сместа трябва да се приложи веднага след приготвяне. Смесването на капсулното 
съдържимо има за цел да прикрие неприятния вкус, резултат от отваряне на капсулите, но 
липсват данни за съвместимостта или вкусовите качества. Капсулното съдържимо остава като 
фини гранули в млякото или храната. 
 
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания. 
 
 
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Ирландия 
 
 
8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/1/13/895/002 
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ 
 
20 ноември 2015 г. 
 
 
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 
 
<{ДД/месец/ГГГГ}> 
 
 
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската 
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. 
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A. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ 
 
Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите 
 
Patheon France 
40 boulevard de champaret 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Франция 
 
 
Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА 
 
Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I: 
Кратка характеристика на продукта, точка 4.2). 
 
 
В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
• Периодични актуализирани доклади за безопасност 
 
Притежателят на разрешението за употреба трябва да подаде първия периодичен 
актуализиран доклад за безопасност за този продукт в срок от 6 месеца след 
разрешаването за употреба. Впоследствие притежателят на разрешение за употреба 
трябва да подава периодични актуализирани доклади за безопасност за този продукт 
съгласно изискванията, посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз 
(EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО и публикуван на 
европейския уебпортал за лекарства. 
 
 
Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА 

НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
• План за управление на риска (ПУР) 

 
ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на 
лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на 
Разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на 
ПУР. 
 
Актуализиран ПУР трябва да се подава: 

• по искане на Европейската агенция по лекарствата; 
• винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на 

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в 
съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване 
на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум). 

 
Ако подаването на ПАДБ и актуализирането на ПУР съвпадат, те може да се подадат 
едновременно. 
 
• Допълнителни мерки за свеждане на риска до минимум 
 
Преди пускане на пазара във всяка държава членка ПРУ ще съгласува окончателния 
обучителен материал с компетентния орган в тази държава членка. ПРУ трябва да гарантира, че 
при пускане на пазара на всички лекари, от които се очаква да предписват продукта, е 
осигурена информация за правилната и безопасна употреба на продукта. 
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Обучителният материал за лекари трябва да съдържа следните основни елементи: 
 

• Кратка характеристика на продукта 
• Информация относно: 

o изчисляване на правилната доза и необходимостта да се дадат указания на 
болногледачите как да прилагат правилно продукта. 

o Симптоми и признаци на предозиране и как да се овладее то. 
 
 
Д. КОНКРЕТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ СЛЕД 

РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 
Това е одобрение при извънредни обстоятелства и в съответствие с чл. 14(8) от Регламент (EC) 
No 726/2004, притежателя на лиценз за употреба предприема следните мерки, в рамките на 
обявените срокове: 
 
Описание Срок 
Да се проследи дългосрочната безопасност и ефикасност при пациенти, 
лекувани с Kolbam, от регистър на пациентите, данните за който са отразени в 
плана за управление на риска. Регистърът ще проследява събираните данни за 
ефикасността и безопасността при лечение на вродени грешки в синтеза на 
първични жлъчни киселини при кърмачета, деца, юноши и възрастни, 
дължащи се на дефицити на стерол 27-хидроксилаза (проявяващ се като 
церебро-тендинозна ксантоматоза, CTX), 2- (или α-) метилацил-CoA рацемаза 
(AMACR) и холестерол 7α-хидроксилаза (CYP7A1). Докладите за напредъка 
на включване на пациенти в регистъра ще се подават с ПУР и годишните 
преоценки. Напредъкът и резултатите от регистъра ще формират основата на 
годишните преоценки на съотношението полза/риск за Kolbam. 

- ПАДБ 
- годишни 
преоценки 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА 
 
ВТОРИЧНА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Kolbam 50 mg твърди капсули 
холева киселина 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg холева киселина. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Твърда капсула 
90 капсули 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Да не се дъвче. 
Преди употреба прочетете листовката. 
Перорално приложение 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да не се съхранява над 30°C. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
Да се използва в рамките на 3 месеца след отваряне. 
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10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, 
АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 
 
Върнете неизползваното лекарство на Вашия фармацевт, който ще го изхвърли. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Ирландия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/1/13/895/001 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партида: 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Kolbam 50 mg 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC 
SN 
NN 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА 
 
ЕТИКЕТ НА БУТИЛКАТА 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Kolbam 50 mg твърди капсули. 
холева киселина 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg холева киселина. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Твърда капсула 
90 капсули 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Да не се дъвче. 
Преди употреба прочетете листовката. 
Перорално приложение 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да не се съхранява над 30°C. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
Да се използва в рамките на 3 месеца след отваряне. 
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10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, 
АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 
 
Върнете неизползваното лекарство на Вашия фармацевт, който ще го изхвърли. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Ирландия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/1/13/895/001 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партида: 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА 
 
ВТОРИЧНА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Kolbam 250 mg твърди капсули. 
холева киселина 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Всяка твърда капсула съдържа 250 mg холева киселина. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Твърда капсула 
90 капсули 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Да не се дъвче. 
Преди употреба прочетете листовката. 
Перорално приложение 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да не се съхранява над 30°C. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
Да се използва в рамките на 3 месеца след отваряне. 
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10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, 
АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 
 
Върнете неизползваното лекарство на Вашия фармацевт, който ще го изхвърли. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Ирландия 
 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/1/13/895/002 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партида: 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Kolbam 250 mg 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC  
SN   
NN  
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА 
 
ЕТИКЕТ НА БУТИЛКАТА 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Kolbam 250 mg твърди капсули. 
холева киселина 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
Всяка твърда капсула съдържа 250 mg холева киселина. 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Твърда капсула 
90 капсули 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Да не се дъвче. 
Преди употреба прочетете листовката. 
Перорално приложение 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да не се съхранява над 30°C. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
Да се използва в рамките на 3 месеца след отваряне. 
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10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, 
АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 
 
Върнете неизползваното лекарство на Вашия фармацевт, който ще го изхвърли. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Ирландия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/1/13/895/002 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партида: 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
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Листовка: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Kolbam 50 mg твърди капсули 
Kolbam 250 mg твърди капсули 

холева киселина (cholic acid) 
 

 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като 
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани 
реакции вижте края на точка 4. 
 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, 

тъй като тя съдържа важна за Вас информация. 
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. 
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази 
листовка нежелани реакции. Вижте точка 4. 

 
Какво съдържа тази листовка 
 
1. Какво представлява Kolbam и за какво се използва 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Kolbam 
3. Как да използвате Kolbam 
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Kolbam 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KOLBAM И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 
 
Kolbam съдържа вещество, наречено холева киселина. 
 
В организма холевата киселина се произвежда по естествен път от черния дроб и е част от 
жлъчката, течност, която подпомага храносмилането и абсорбира мазнините и витамините от 
храната. Холевата киселина стимулира и нормалния растеж на децата. Пациентите с 
определени видове заболявания, известни като вродени грешки в синтеза на жлъчни киселини, 
не могат да произвеждат холева киселина и жлъчка нормално, което води до производство и 
натрупване на абнормни вещества, които са потенциално увреждащи за черния дроб. 
 
Kolbam се използва за лечение на тези вродени грешки в синтеза на жлъчни киселини. Чрез 
замяна на липсващата холева киселина, лекарството стимулира производството на нормална 
жлъчка и помага да се предотврати натрупването на абнормни вещества в черния дроб. При 
растящи кърмачета лечението с холева киселина помага за нормалното развитие на черния дроб 
и жлъчната циркулационна система. 
 
Kolbam може да се използва на възраст над един месец и пациентите, засегнати от тези 
заболявания, ще се нуждаят от лечение през целия си живот. 
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2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ KOLBAM 
 
Не приемайте Kolbam 
- Ако сте алергични към холева киселина или някоя от останалите съставки на това 

лекарство (изброени в точка 6). 
- Ако приемате фенобарбитал (лекарство, използвано при епилепсия). Вижте „Други 

лекарства и Kolbam“. 
 
Предупреждения и предпазни мерки 
По време на лечението Вашият лекар ще извърши различни изследвания на кръвта и урината в 
различни часове, за да разбере как организмът Ви приема лекарството и да определи дозата, 
която Ви е необходима. Ще са необходими по-чести изследвания, ако растете бързо, ако сте 
болни или ако сте бременна. 
 
Ако страдате от заболяване, наречено фамилна хипертриглицеридемия, е възможно Вашият 
лекар да увеличи Вашата доза холева киселина. 
 
Вашият лекар ще Ви консултира, ако по някаква причина трябва да спрете лечението с холева 
киселина. 
 
Деца 
Холевата киселина не е проучвана за безопасност и ефективност при бебета на възраст под 
един месец. 
 
Старческа възраст 
Холевата киселина не е проучвана за безопасност и ефективност при лица на възраст над 65 
години. 
 
Други лекарства и Kolbam 
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемате други лекарства. 
 
Възможно е фенобарбитал да спре действието на холевата киселина. Не приемайте 
фенобарбитал, докато използвате холева киселина. Вижте „Не приемайте Kolbam“ по-горе. 
 
Възможно е циклоспорин да повлияе на нивата на холева киселина. Ако Вашият лекар сметне 
за необходимо да продължите приема на циклоспорин, той ще следи внимателно нивата на 
жлъчни киселини във Вашата кръв и урина и ще коригира съответно дозата холева киселина. 
 
Възможно е лекарствата за понижаване на нивата на холестерол в кръвта, като холестирамин, 
колестипол или колесевелам, и определени антиациди, които съдържат алуминий (напр. 
продукти за облекчаване на храносмилането), да засегнат абсорбцията на холева киселина. 
Вашият лекар ще Ви посъветва да приемате холева киселина поне 5 часа преди или след прием 
на друго лекарство. 
 
Има някои лекарства, които могат да повлияят на начина, по който действа Kolbam: 

• естроген, 
• перорални контрацептиви, 
• липидопонижаващи лекарства като клофибрат. 
 

Те увеличават производството на холестерол в черния дроб и в резултат пречат на правилното 
действие на холевата киселина. 
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Бременност и кърмене 
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. 
 
Може да се обмисли използването на холева киселина по време на бременност, ако лекарят 
сметне, че ползите за Вас надвишават възможните рискове. Посъветвайте се с Вашия лекар. 
 
Можете да продължите да кърмите Вашето бебе, докато се лекувате с холева киселина, тъй 
като се счита, че нивата в кърмата са прекалено ниски, за да навредят на бебето. 
 
Шофиране и работа с машини 
Не се очаква това лекарство да повлияе на способността Ви за шофиране или работа с машини. 
 
 
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ KOLBAM 
 
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в 
нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 
 
Препоръчителната доза зависи от Вашето телесно тегло (10-15 mg на kg) и се приема или под 
формата на една доза веднъж дневно, или разделена на два приема, единият сутринта, а другият 
– вечерта. Вашият лекар ще Ви уведоми колко капсули трябва да приемате и кога трябва да ги 
приемате. 
 
Препоръчва се капсулите да се приемат с храна, тъй като е възможно това да помогне за по-
добрата ефективност на холевата киселина и също намалява вероятността от диария. 
 
Употреба при деца 
При кърмачета и деца, които не могат да гълтат капсули, отворете капсулата, като я завъртите 
внимателно, и добавете съдържанието към адаптирано мляко, изцедена кърма или плодово 
пюре в подходящ чист съд. Сместа трябва да се приеме веднага след приготвяне. 
 
Смесването на капсулното съдържимо с храна може да прикрие неприятния вкус на 
лекарството. Капсулното съдържимо остава като фини гранули в млякото или храната. 
 
Важно е да дадете цялото съдържание на капсулата на бебето или малкото дете, когато не могат 
да се приложат цели капсули. Ако част от дозата бъде изплюта или отказана, постарайте се да я 
дадете отново. 
 
Употреба при възрастни 
Гълтайте всяка капсула цяла с вода, непосредствено преди или непосредствено след хранене. 
Не дъвчете капсулата. Не приемайте повече капсули, отколкото Ви е посъветвал Вашият лекар. 
 
Ако сте приели повече от необходимата доза Kolbam 
Има малка вероятност холевата киселина да предизвика сериозни нежелани реакции, но трябва 
да се консултирате с Вашия лекар, ако Вие или Вашето дете сте приели повече от предписаното 
количество. 
 
Ако сте пропуснали да приемете Kolbam 
Вземете следващата доза веднага след като си спомните, стига да остават повече от 12 часа до 
следващата доза. Никога не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. 
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Ако сте спрели приема на Kolbam 
Лекарството е предназначено за дългосрочна употреба. Ако спрете приема му, е възможно 
абнормните вещества в жлъчката да се натрупат отново до нивата преди започване на 
лечението, което може да причини увреждане на Вашия черен дроб. 
 
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар или фармацевт. 
 
 
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 
 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава. 
 
Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души) 
 

• киселини в стомаха (стомашен рефлукс) 
• диария 
• чувство на отпадналост (физическо неразположение) 
• пожълтяване на кожата (жълтеница) 
• кожни лезии 
• леко гадене 
• изтръпване (лека периферна невропатия) 
 

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена 
оценка): 

• повишени стойности на чернодробни ензими (серумни трансаминази) 
• жлъчни камъни 
• сърбеж (пруритус) 
 

Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да 
съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в 
Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за 
получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 
 
 
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ KOLBAM 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и 
етикета на бутилката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от 
посочения месец. 
 
Да не се съхранява над 30°C. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. Да се използва в 
рамките на 3 месеца след отваряне. 
 
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 
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6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Какво съдържа Kolbam 
- Активното вещество е холева киселина. 

Kolbam 50 mg: Всяка капсула съдържа 50 mg холева киселина. 
Kolbam 250 mg: Всяка капсула съдържа 250 mg холева киселина. 

 
- Другите съставки са: 
 Капсулно съдържимо: 

- Силисицирана микрокристална целулоза 
- Магнезиев стеарат 

 
 Състав на капсулата: 

- Желатин 
- Титанов диоксид (E171) 

 
 Kolbam 50 mg съдържа също червен железен оксид (E172). 
 

Печатно мастило 
- Шеллак (E904) 
- Пропилен гликол (E1520) 
- Амоняк, концентриран разтвор (E527) 
- Калиев хидроксид (E525) 
- Черен железен оксид (E172) 

 
 
Как изглежда Kolbam и какво съдържа опаковката 
Kolbam се предлага под формата на твърди капсули. Всяка капсула съдържа бял прах. 
Капсулите от 50 mg са оранжеви (с отпечатан черен надпис "ASK001" и "50mg"). Капсулите от 
250 mg са бели (с отпечатан черен надпис "ASK002" и "250mg"). 
Опаковката съдържа 90 капсули. 
 
Притежател на разрешението за употреба и производител 
 
Притежател на разрешението за употреба 
Retrophin Europe Limited, 
Palmerston House 
Fenian Street 
Dublin 2, Ирландия 
info@retrophin.com 
 
Производител 
Patheon France 
40 boulevard de champaret 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Франция 
 
 
Дата на последно преразглеждане на листовката ДДмесецГГГГ. 
 
Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това 
означава, че поради рядкото разпространение на болестта до момента не е било възможно да се 
получи пълна информация за лекарството. 
 
Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата 
информация за лекарството и тази листовка съответно ще се актуализира. 

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба
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Други източници на информация 
 
Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата: http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове, 
където може да се намери информация за редки заболявания и лечения. 
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