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ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS
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Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági 
információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek 
bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak 
további tájékoztatást. 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Kolbam 50 mg kemény kapszula. 
 
 
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 
50 mg kólsav kemény kapszulánként. 
 
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 
 
 
3. GYÓGYSZERFORMA 
 
Kemény kapszula. 
 
50 mg-os kapszula: 2-es méretű, alsó és felső részén svédnarancs színű kapszula (fekete színű 
„ASK001” és „50 mg” nyomattal). A kapszulák fehér port tartalmaznak. 
 
 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
A Kolbam szterol-27-hidroxiláz hiány, ami cerebrotendinosus xanthomatosis (CTX) formájában 
jelentkezik), 2-(vagy alfa-)metilacil-CoA-racemáz (AMACR) hiány vagy koleszterol-7-alfa-hidroxiláz 
(CYP7A1) hiány miatti primer epesavszintézis veleszületett rendellenességeinek kezelésére javallott 
1 hónapos és 18 éves kor közötti csecsemőknél, gyermekeknél és serdülőknél, valamint felnőtteknél.  
 
4.2 Adagolás és alkalmazás 
 
A kezelést a meghatározott hiánybetegségek kezelésében tapasztalt orvosnak/gyermekorvosnak kell 
elkezdenie és monitoroznia. 
 
Adagolás 
 
A kólsav ajánlott adagja a primer epesavszintézis veleszületett rendellenességeinek kezelésében 
felnőttek és gyermekek részére is napi 10-15 mg/kg, naponta egyszer vagy több részre elosztva. Az 
adagot a kívánt hatás eléréséig kell titrálni, de nem haladhatja meg a 15 mg/kg maximális napi adagot. 
 
Ha a számított dózis nem az 50 többszöröse, a maximális 15 mg/kg napi adag alatti legközelebbi 
dózist kell választani, feltéve, hogy az elégséges a vizeletben megjelenő epesavak visszaszorítására. 
Amennyiben ez nem teljesül, a következő magasabb adagot kell választani. 
 
A betegeket az első évben háromhavonta, a rákövetkező három évben hathavonta, majd évente kell 
monitorozni. A kólsav monoterápiára adott terápiás válasz tartós elmaradása esetén más kezelési 
lehetőségeket kell mérlegelni, lásd 4.4 pont. 
 
A kezelés megkezdésekor és az adag módosításakor a szérum- és a vizelet-epesavszintet megfelelő 
analitikai módszer segítségével szorosan monitorozni kell. A termelődő kóros epesav-metabolitok 
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koncentrációját meg kell határozni. Azt a legalacsonyabb kólsavadagot kell választani, amely 
hatékonyan, a nullához a lehető legközelebb eső értékre csökkenti az epesav-metabolitok 
koncentrációját. 
 
Azokat a betegeket, akiket korábban más epesav- vagy kólsavkészítménnyel kezeltek, a Kolbam 
kezelés megkezdésekor ugyanolyan módon, szorosan monitorozni kell. Az adagot a fent leírtaknak 
megfelelően kell beállítani. 
 
A májenzim-értékeket szintén monitorozni kell. A szérum gamma-glutamiltranszferáz- (GGT), 
glutamát-piruvát-transzamináz (GPT; angolszász nyelvterületen alanin-aminotranszferáz, ALAT) 
és/vagy epesavszintjének egyidejű, rendellenes emelkedése túladagolásra utalhat. A kólsavkezelés 
megkezdésekor a transzaminázok szintjének átmeneti emelkedését figyelték meg, amely nem teszi 
szükségessé az adag csökkentését mindaddig, amíg a GGT-szint nem emelkedik, illetve a szérum 
epesavszint csökken vagy a normális tartományba esik. 
 
A kezdeti időszak után a szérum és a vizelet epesavszintjét (megfelelő analitikai módszer segítségével) 
és a májenzim értékeket legalább évente meg kell határozni, és az adagot ennek megfelelően kell 
módosítani. További vagy még gyakoribb vizsgálatok szükségesek a kezelés monitorozására a gyors 
növekedés időszakaiban, egyidejűleg fennálló betegség és terhesség esetén (lásd 4.6 pont). 
 
Különleges betegcsoportok 
 
Familiaris hypertriglyceridaemia 
Azoknál a betegeknél, akiknél újonnan familiaris hypertriglyceridaemiát diagnosztizálnak, vagy ilyen 
betegség szerepel a családi kórelőzményükben, a kólsav várhatóan rosszul szívódik fel a bélből. 
Familiaris hypetriglyceridaemiában szenvedő betegek esetében a kólsav adagját a szükségletnek 
megfelelően kell meghatározni és módosítani; a vizeletben megjelenő epesavak visszaszorításához 
nagyobb adagra lehet szükség (lásd 4.4 pont). 
 
Gyermekek 
A kólsav biztonságosságát és hatásosságát egy hónaposnál fiatalabb újszülöttek esetében nem 
igazolták. 
Nincsenek rendelkezésre álló adatok. 
 
Idős (65 év feletti) betegek 
A kólsav biztonságosságát és hatásosságát idős betegek esetében nem igazolták. Nincsenek 
rendelkezésre álló adatok. 
 
Vesekárosodás 
Vesekárosodásban szenvedő betegekkel kapcsolatban nincsenek rendelkezésre álló adatok. 
Ugyanakkor ezeket a betegeket szoros megfigyelés alatt kell tartani, és a kólsav adagjukat egyedileg 
kell titrálni. 
 
Májkárosodás 
Az epesav-metabolizmus veleszületett rendellenességeiben szenvedő betegek többségénél a diagnózis 
időpontjában fennállt valamilyen fokú májkárosodás, amely a legtöbb betegnél javult vagy megszűnt a 
kezeléssel. A kólsav adagját személyre szabottan kell beállítani. 
 
Nincsenek rendelkezésre álló adatok a kólsavval végzett kezelésre vonatkozóan olyan, az epesav 
metabolizmus veleszületett rendellenességeiben szenvedő betegeknél, akiknél a májkárosodás nem 
függ össze a primer betegséggel. Ezeknél a betegeknél a klinikai tapasztalat hiányában nem adható 
dózismódosítási javaslat. A primer betegségtől független májkárosodásban szenvedő betegeket a 
kólsavval végzett kezelés során szorosan monitorozni kell. 
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Az alkalmazás módja 
A kólsavat javasolt étkezés közben (lásd 4.5 pont), minden nap hozzávetőleg ugyanabban az 
időpontban, reggel és/vagy este bevenni. A kapszulát vízzel, egészben kell lenyelni. 
A kapszula lenyelésére képtelen csecsemők és gyermekek esetén a kapszula szétnyitható, és a tartalma 
csecsemőtápszerhez vagy gyümölcsléhez adható. A további információkat lásd a 6.6 pontban. 
 
4.3 Ellenjavallatok 
 
A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni 
túlérzékenység. 
 
Fenobarbitállal való egyidejű alkalmazás (lásd 4.5 pont). 
 
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
 
A kólsavval végzett kezelést le kell állítani kóros májfunkció esetében, ha a protrombinidővel mért 
hepatocelluláris funkció nem javul a kólsavkezelés megkezdésétől számított 3 hónapon belül. 
Egyidejűleg a vizeletben mérhető összepesavszint csökkenését is figyelni kell. 
A kezelést hamarabb abba kell hagyni, amennyiben a súlyos májelégtelenség egyértelmű jelei 
tapasztalhatók. 
 
Familiaris hypertriglyceridaemia 
Újonnan diagnosztizált familiaris hypertriglyceridaemiában szenvedő betegeknél, vagy olyanoknál, 
akiknél ilyen betegség szerepel a családi kórelőzményben, előfordulhat, hogy a kólsav rosszul 
szívódik fel a bélből. Familiaris hypetriglyceridaemiában szenvedő betegek esetében a kólsav adagját 
a szükségletnek megfelelően kell meghatározni és módosítani (lásd 4.2 pont). 
 
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 
Nem végeztek interakciós vizsgálatokat a kólsavval és a vele együttesen adott gyógyszerekkel vagy 
étellel. 
 
A fenobarbitálról kimutatták, hogy növeli a kólsav szervezetben jelenlévő mennyiségét (pool size) és 
forgalmát (turnover), és ezért a betegeknél antagonista hatást fejt ki a kólsav kívánt hatására. Ezért a 
fenobarbitál alkalmazása a kólsavval kezelt betegeknél ellenjavallt (lásd 4.3 pont). 
 
A kólsavval szembeni gyógyszerkölcsönhatások leginkább azoknál a gyógyszereknél alakulnak ki, 
amelyek képesek megszakítani az epesavak enterohepatikus körforgását, mint például az epesavkötő 
szerek közé tartozó kolesztiramin, kolesztipol vagy koleszevelam esetében. Az alumínium-alapú 
antacidumokról in vitro kimutatták, hogy adszorbeálják az epesavakat, és várhatóan ugyanúgy 
csökkentik a kólsav szintjét, mint az epesavkötő szerek. Amennyiben szükség van a fenti hatóanyagok 
egyikét tartalmazó készítmény alkalmazására, úgy azt legalább 5 órával a kólsav előtt vagy után kell 
bevenni. 
 
A ciklosporin megváltoztatja a kólsav farmakokinetikáját, mivel gátolja az epesavak hepatikus 
felvételét és epébe történő kiválasztását, továbbá a koleszterin-7-alfa-hidroxiláz gátlásával a kólsav 
farmakodinámiás jellemzőit is befolyásolja. Az egyidejű alkalmazás kerülendő. Amennyiben 
ciklosporin adása szükséges, a szérum és a vizelet epesavszintjét szorosan monitorozni kell, és a 
kólsav adagját ennek megfelelően kell módosítani. 
 
Az ösztrogének, orális fogamzásgátlók és a klofibrát (és talán más lipidcsökkentő anyagok is) 
fokozzák a máj koleszterin-szekrécióját, és elősegítik a koleszterin epekövek kialakulását, ezáltal 
pedig akadályozhatják a kólsav hatásosságát. A gyógyszer-indukált epepangásban szerepet játszó 
gyógyszerek együttes adás esetén a transzporterek gátlása révén csökkenthetik a kólsavkezelés 
hatásosságát. Ilyen esetekben a szérum/epe kólsavszintjét szorosan monitorozni kell, és a kólsav 
adagját ennek megfelelően kell módosítani. 
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Az étkezésnek a kólsav biohasznosulására kifejtett hatását nem vizsgálták. Elméletileg lehetséges, 
hogy az étkezés közben történő alkalmazás növeli a kólsav biohasznosulását, és javítja a 
tolerálhatóságát. A kólsavat javasolt étkezés közben bevenni (lásd 4.2 pont). 
 
4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás 
 
Terhesség 
A kólsav terhes nőknél történő alkalmazásával kapcsolatban korlátozott mennyiségű információ 
áll rendelkezésre. Kólsavat szedő nőknél normális kimenetelű terhességekről számoltak be. 
Az állatkísérletekből származó korlátozott adatok nem igazoltak közvetlen reproduktív toxicitást (lásd 
5.3 pont). A kólsav alkalmazása terhesség alatt akkor mérlegelhető, ha a kezelőorvos úgy véli, hogy a 
beteg számára biztosított előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat. 
 
Szoptatás 
A kólsav és metabolitjai humán anyatejbe történő kiválasztódásával kapcsolatban nem áll 
rendelkezésre elegendő mennyiségű információ. Az állatkísérletekből nyert, rendelkezésre álló adatok 
igazolták a kólsav anyatejbe történő kiválasztódását (lásd 5.3 pont). Mivel terápiás dózisban történő 
alkalmazása esetén a kólsav szisztémás expozíciója szoptató anyánál elhanyagolható mértékű, hatása 
az anyatejjel táplált újszülött gyermekre nem várható (lásd 5.2 pont). A kólsav alkalmazható a 
szoptatás alatt, ha a kezelőorvos úgy véli, hogy a beteg számára biztosított előnyök meghaladják a 
lehetséges kockázatokat. 
 
Termékenység 
Nincsenek adatok a kólsav termékenységre kifejtett hatásaival kapcsolatban. Terápiás adagok 
alkalmazása esetén nem várható a termékenységre kifejtett hatás. 
 
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
 
A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló 
hatásait nem vizsgálták. A kólsav nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a 
gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket. 
 
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 
A biztonságossági profil összefoglalása 
A kólsavval kezelt betegeknél (felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt) jelentkező mellékhatások 
általában enyhék vagy közepesen súlyosak; a leggyakrabban megfigyelt mellékhatásokat az alábbi 
táblázat tartalmazza. Az események átmeneti jellegűek voltak, és általában nem befolyásolták a 
kezelést. 
 
A mellékhatások táblázatos felsorolása 
A klinikai vizsgálati adatok alapján a kólsavval kezelt betegeknél (felnőtteknél és gyermekeknél 
egyaránt) jelentkező mellékhatások általában enyhék vagy közepesen súlyosak, és azokat az alábbi 
táblázat mutatja be. 
A mellékhatásokat szervrendszerek szerint az alábbi gyakorisági kategóriákba sorolták: nagyon 
gyakori (≥ 1/10); gyakori (≥ 1/100 – < 1/10); nem gyakori (≥ 1/1000 – < 1/100); ritka (≥ 1/10 000 – 
< 1/1000), nagyon ritka (< 1/10 000) és nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem 
állapítható meg). 
A szakirodalomban jelentett, ismeretlen gyakoriságú mellékhatások szintén szerepelnek az alábbi 
táblázatban. 
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Szervrendszer (MedDRA) Mellékhatás Gyakoriság 

   
Idegrendszeri betegségek és tünetek Enyhe perifériás 

neuropátia 
Gyakori 

Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek  

Hasmenés Gyakori 
Enyhe hányinger 
Enyhe reflux 
Közepesen súlyos 
hasmenés 

Gyakori 
Gyakori 
Gyakori 

Reflux özofagitisz Gyakori  
   
Máj- és epebetegségek, illetve tünetek Sárgaság 

Emelkedett szérum 
transzamináz-szintek 
Epekövesség  

Gyakori 
Nem ismert 
 
Nem ismert 

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei 
és tünetei 

Bőrelváltozások 
Viszketés  

Gyakori 
Nem ismert 

Általános tünetek, az alkalmazás 
helyén fellépő reakciók 

Rossz közérzet Gyakori  

 
Egyes mellékhatások leírása 
A szakirodalomban egy vagy két, nagy dózisú kólsavval kezelt gyermek esetében számoltak be 
viszketésről és emelkedett szérum transzamináz-szintekről. Ezek a mellékhatások azonban az adag 
csökkentésével megszűntek. Az is ismeretes, hogy túl magas dózisban alkalmazott kólsav esetén 
hasmenés jelentkezhet. 
Hosszan tartó terápia esetén epekövekről számoltak be. 
 
Feltételezett mellékhatások bejelentése 
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez 
fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny-kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen 
kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a 
hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül. 
 
4.9 Túladagolás 
 
Tünetekkel járó túladagolásos epizódokról (vagy túl magas dózisú terápiáról), többek között véletlen 
túladagolásról is beszámoltak. A klinikai tünetek viszketésre és hasmenésre korlátozódtak. A 
laboratóriumi vizsgálatok a szérum gamma-glutamiltranszferáz- (GGT), transzamináz- és szérum 
epesavszintek emelkedését mutatták. Az adag csökkentése a klinikai tünetek megszűnéséhez és a 
kóros laboratóriumi paraméterek rendeződéséhez vezetett. 
 
Túladagolás esetén a beteg monitorozása és tüneti kezelése szükséges. 
 
 
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 
 
Farmakoterápiás csoport: Epe- és májbetegségek gyógyszerei, epesav-készítmények, ATC kód: 
A05AA03 
 
Hatásmechanizmus 
A kólsav adagolását követően az epesavszintézis visszaszorul, és a kóros epesavak mennyisége 
jelentősen csökken, vagy csaknem teljesen eltűnnek. A kóros epesav metabolitok eltűnésével együtt a 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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szérum májenzimszintek is következetesen csökkennek, illetve normalizálódnak. Az orális 
kólsavkezelés terápiás dózisban stimulálja az epeelfolyást és szekréciót, gátolja a hepatotoxikus és 
kolesztatikus epesav prekurzorok termelését és felhalmozódását, és toxikus mellékhatások nélkül 
javítja a zsírfelszívódást. 
 
Farmakodinámiás hatások 
A primer epesavszintézis veleszületett rendellenességei a kólsav és kenodezoxikólsav szintézisében 
lejátszódó kulcsreakciók katalíziséért felelős primer enzimek kongenitális defektusaival járnak. A 
szakirodalom számos enzimdefektust ír le. A primer defektusok közé tartoznak, a teljesség igénye 
nélkül: 
• szterol-27-hidroxiláz hiány (CTX formájában jelentkezik); 
• AMACR hiány; 
• CYP7A1 hiány. 
 
Az exogén kólsavval végzett kezelés célja a fiziológiás epesav pótlása az epesavszintézis veleszületett 
rendellenességei esetén. A kólsav a primer emberi epesavak közé tartozik, amelyektől létfontosságú 
fiziológiás funkciók függnek. A hiányzó kólsav pótlásának célja az epesav fő funkcióinak 
visszaállítása, amelyek a következők: lipid transzport kevert micellák formájában, a ko-lipáz, a 
zsíremésztés és -felszívódás aktivációja, a zsírban oldódó vitaminok felszívódása, az epeelfolyás 
megindítása és így az epepangás megelőzése. 
 
A kólsav farmakodinámiás hatása, hogy visszacsatolás útján meggátolja a részleges epesav 
bioszintézis toxikus termékeinek szintézisét, amely a normális epesavszintézis útvonalának blokkolása 
miatt következik be. A farnezoid-X receptor aktivációja által, amely az epesavszintézis 
sebesség-meghatározó enzimjét, a koleszterol-7-alfa-hidroxilázt kódoló CYP7A1 gén transzkripcióját 
gátolja, a kólsav visszaszorítja az epesav bioszintézist. A bioszintetikus útvonal során fellépő 
enzimdefektusok miatt kialakult primer epesav rendellenességek mindegyikében a primer epesavak 
hiánya epepangáshoz és toxikus epesav prekurzorok kontrollálatlan felhalmozódásához vezet. A 
kólsavkezelés alapja az epeelfolyás és zsírabszorpció javítása, illetve az epesavszintézis fiziológiás 
visszacsatolásos gátlásának helyreállítása, és ezáltal a toxikus epesav prekurzorok termelődésének 
csökkentése. 
 
Klinikai hatásosság és biztonságosság 
A CAC-91-10-10 vizsgálatot (az epesav metabolizmus veleszületett rendellenességeiben szenvedő 
betegeknél jelentkező májbetegség patogenezisének vizsgálata) 1992 és 2009 között végezték azért, 
hogy értékeljék a kólsav terápiás hatásosságát és biztonságosságát az epesavszintézis azonosított, 
veleszületett rendellenességeiben szenvedő betegek kezelésében. A vizsgálat nyílt elrendezésű, 
egykaros és nem randomizált volt. Összesen 85 beteg vett részt a klinikai vizsgálatban. A 85 beteg 
közül 52 esetében a primer epesavszintézis rendellenessége az alábbi 3 egyedi enzimmel állt 
összefüggésben: 
• szterol-27-hidroxiláz hiány (CTX formájában jelentkezik) (n=5); 
• AMACR hiány (n=1); 
• CYP7A1 hiány (n=1). 
 
Összesen 79 beteg részesült kólsavkezelésben, közülük 49 primer enzimdefektusban szenvedett. 
 
A CAC-002-01 vizsgálat (az epesavszintézis veleszületett rendellenességeiben szenvedő, kólsav 
kapszulákkal kezelt betegek nyílt elrendezésű, egy centrumú, nem randomizált, folytatásos vizsgálata) 
a CAC-91-10-10 vizsgálat folytatása volt, és 2010. január 1-jén kezdődött. A vizsgálat 2016. július 
31-én fejeződött be. A vizsgálat nyílt elrendezésű, egykaros, nem randomizált volt, és a CAC-91-10-
10 és CAC-001-01 vizsgálatok során korábban már kólsavval kezelt, alkalmasnak nyilvánított 
betegek, valamint újonnan diagnosztizált vizsgálati alanyok vettek részt benne. Az epesavszintézis 
veleszületett rendellenességeiben szenvedő betegeknél a kólsav terápiás hatásosságát és 
biztonságosságát értékelték. A klinikai vizsgálatban összesen 53 beteg vett részt, akik legalább egy 
adag kólsavat kaptak; ebből 22 fő (42%) még nem kapott kólsavat, tehát az első kólsav-dózisukat a 
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CAC-002-01 vizsgálat során kapták. A terápiában részesült 53 beteg közül 41 (77%) esetében primer 
epesavszintézis-rendellenesség állt fenn, köztük szterol-27-hidroxiláz hiány (CTX formájában 
jelentkezik, n=8) és AMACR hiány (n=1). 
 
Mindegyik vizsgálatban napi 10-15 mg/kg dózist alkalmaztak. 
 
A hatásosságot két módon mutatták ki: 

(a) a kólsavkezelés a májfunkció javulásához vezet, amelyet a javuló májfunkciós paraméterek 
mutatnak, 

(b) a gyors atomütközési ionizációs tömegspektrometriai (FAB-MS) adatok alátámasztották a 
hatásosságot, kimutatva, hogy a kólsavval végzett kezelés csökkentette a vizeletben azoknak a 
kóros epesavaknak a szintjét, amelyek priméren a diagnózis felállításához vezettek. 

 
A CAC-91-10-10 vizsgálatban kezelt összes beteg közül 49 egyedi enzimdefektus egyikét mutatta. E 
betegek hozzávetőleg egynegyede legfeljebb 6 hónapos, körülbelül egyharmada pedig 7–36 hónapos 
volt a diagnózis felállításakor. Ebben az alcsoportban a betegek a kezelés kezdetekor átlagosan 
3 évesek voltak, a legalacsonyabb és legmagasabb életkor 0, illetve 14 év volt. 
 
A CAC-002-01 vizsgálatban a betegek életkora a vizsgálat megkezdésekor átlagosan 9,0 év volt, a 
0,1-35,6 éves kor közötti tartományban. Az érintett betegek gyakran jelentős társbetegségekben is 
szenvednek, például központi idegrendszeri zavarokban, amelyeket nem kezel az epedefektus hatásait 
célzó terápia. 
 
Az egyedi enzimdefektus egyikében szenvedő, a CAC-91-10-10 vizsgálatban kezelt és a 
biztonságossági elemzésbe bevont 49 beteg közül 42 esetében a kezelés előtt és után legalább egyszer 
meghatározták a vizelet-epesavszintet, a májfunkciót, a magasságot és a testsúlyt, és ezeket 
belefoglalták a primer hatásossági elemzésbe. 
 
A 17 éves vizsgálati periódus alatt a CAC-91-10-10 vizsgálatba bevont fent ismertetett 52 beteg közül 
hat meghalt, három esetében nem volt bizonyíték a kezelésről, négy idő előtt befejezte a vizsgálatot, 
tíz elmaradt követésből, egy esetében pedig az adatok visszakeresése sikertelen volt. 
 
A CAC-002-01 vizsgálatban kezelt fent ismertetett 41 beteg közül 13 beteg nem fejezte be a 
vizsgálatot: nyolc beteg a mellékhatások miatt, egy beteg a hatásosság hiánya/elmúlása miatt, egy 
beteg az utánkövetéses fázis során esett ki, három beteg pedig visszavonta a beleegyezését. 
 
A CAC-91-10-10 vizsgálatban a hatásosság elemzése kimutatta, hogy a kólsavkezelés az egyszeres 
enzimdefektusokban szenvedő betegeknél jelentősen javította, vagyis csökkentette az epesav vizeletbe 
történő kiválasztását. A vizeletben lévő atípusos epesavak mértékének általános javulását figyelték 
meg az egyes defektuscsoportokban is. A CTX-szel rendelkező betegeket tekintve (n=3) kiinduláskor 
egy beteg esetében normál szinten voltak a vizelet epesavértékei, két beteg esetében emelkedettek 
voltak ezek az értékek, a legrosszabb kezelés utáni elemzés során az összes betegnél emelkedettek 
voltak ezek az értékek, a legjobb kiindulás utáni elemzés során pedig normál szinten voltak 
mindhárom beteg esetében. A szérumtranszamináz-szint a vizsgálat kezdetén egy beteg esetében az 
ULN alatt volt, két betegnél emelkedett volt (legalább az ULN kétszerese), a legrosszabb kezelés utáni 
elemzés során két betegnél emelkedett volt, azonban a legjobb kiindulás utáni elemzés során 
mindhárom betegnél az ULN alatt volt. 
 
A hatásossági elemzés azt is kimutatta, hogy a kólsavkezelés jelentősen javította az ALT és AST 
értékeket az egyszeres enzimdefektusokban szenvedő betegeknél. A primer diagnózisok tekintetében 
az ALT és AST értékek a javulás irányába történő változásokat mutattak az egyes 
defektuscsoportokban.  
 
A CAC-002-01 vizsgálatban az egyszeres enzimdefektusban szenvedő betegeknél a kiinduláskori 
értékeket a vizsgálat során mért legrosszabb értékekhez hasonlítva a vizelet epesav-szintje és a szérum 
transzamináz-szintje nem változott szignifikáns mértékben. Statisztikailag szignifikáns különbség volt 
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detektálható a vizelet epesavszintjében a kiinduláskori értékeket a vizsgálat során mért legjobb 
értékekhez hasonlítva, amelynek során jelentős csökkenést lehetett látni a jelentős, szignifikáns és 
enyhe rendellenességekben, valamint növekedést a normál spektrumokban. Ezen kívül statisztikailag 
szignifikáns javulást lehetett megfigyelni a szérumtranszamináz-szintek legjobb kiindulás utáni 
elemzésében a kiinduláshoz képest. A magasság és testsúly elemzése során hasonló javulást lehetett 
látni. Az átlagos összbilirubin-értékek stabilak maradtak a kiindulási és a vizsgálat során mért 
legrosszabb értékek elemzése szerint, és csökkentek a kiindulási és a vizsgálat során mért legjobb 
értékeket összehasonlítva. 
 
A betegek CTX-szel rendelkező alcsoportjában (n=8) három, a CAC-91-10-10 vizsgálatból érkezett 
beteg kólsavkezelés alatt állt már a vizsgálat kezdetekor. A másik öt beteg terápia-naiv volt. A 
vizsgálat kezdetekor és a vizsgálat során mért legrosszabb értékek elemzése során az összes beteg 
(100%) vizeletepesav-szintje normális volt, továbbá a betegek többségében (88%) a legjobb kiindulás 
utáni méréskor is normális volt a vizeletepesav-szint; egy beteg (12%) esetében a vizelet 
epesavszintjének kisfokú emelkedettségét lehetett megfigyelni a legjobb kiindulás utáni mérés során. 
A szérum transzamináz-szintje az ULN alatt volt a legtöbb beteg (71-100%) esetében a vizsgálat 
kezdetekor, valamint a legtöbb beteg (86%) esetében a legrosszabb kiindulás utáni mérés során és az 
összes beteg (100%) esetében a legjobb kiindulás utáni méréskor is. 
 
Gyermekek 
A bejelentett klinikai tapasztalatok a primer epesavszintézis rendellenességeiben szenvedő 
betegpopulációból származnak, akik elsősorban egy hónaposnál idősebb csecsemők, gyermekek és 
serdülők voltak. 
 
További információk 
Ezt a gyógyszert „kivételes körülmények” között engedélyezték, ami azt jelenti, hogy a gyógyszer 
alkalmazására vonatkozóan – a betegség ritka előfordulása miatt és etikai okokból kifolyólag – nem 
lehetett teljes körű információt gyűjteni. 
 
Az Európai Gyógyszerügynökség minden rendelkezésére bocsátott új információt évente felülvizsgál, 
és szükség esetén módosítja az alkalmazási előírást. 
 
5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok 
 
Az epesavak, például a kólsav disztribúciója és farmakológiai hatásai leginkább az enterohepatikus 
körforgásra korlátozódnak, amely magába foglalja a bélrendszert, a portális vénát, a májat és az 
eperendszert. 
 
A szájon át adott kólsav passzív diffúzióval szívódik fel a gyomor-bélrendszerből. Felszívódás után az 
exogén kólsav bekerül a szervezet epesavkészletébe, és több ciklusban részt vesz az enterohepatikus 
körforgásban. A kólsav a portális vérrel jut a májba, amelyben mérsékelten kötődik az albuminhoz. A 
májban a kólsav többszörös folyamatok, például passzív diffúzió és transzporterek útján kivonódik a 
portális vérből. A májban a kólsav fajspecifikus arányban amidálódik glicinnel és/vagy taurinnal egy 
hidrofilabb, konjugált formává. A konjugált kólsav kiválasztódik az epébe, és a vékonybélbe jut, ahol 
az epe egyéb komponenseivel együtt ellátja elsődleges emésztési funkcióját. A konjugált kólsav az 
ileumból transzporterek útján szívódik fel, visszajut a májba, és az enterohepatikus körforgás újabb 
ciklusába lép be. 
 
Az ileumban fel nem szívott konjugált kólsav a vastagbélbe jut, ahol bakteriális metabolizmus, 
elsődlegesen dekonjugáció és 7-dehidroxiláció alanya lehet. A dekonjugált kólsav és dezoxikólsav, a 
7-dehidroxiláció terméke, passzív úton felszívódik a vastagbélből és a portális vérrel visszajut a 
májba, ahol rekonjugáció játszódik le. Ezáltal az epesavkészlet többsége megmarad, és az étkezés 
során többszörösen cirkulál. A fel nem szívódott kólsav a széklettel ürül ki változás nélkül, vagy a 
bakteriális metabolizmus általi dehidroxiláció után. 
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5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei 
 
Nem végeztek hivatalos preklinikai biztonságossági vizsgálatokat, ugyanakkor a farmakológiai 
biztonságossági, ismételt dózistoxicitási, genotoxicitási, karcinogenitási, reprodukcióra kifejtett 
toxicitási vizsgálatokból származó szakirodalmi adatok alapján a készítmény alkalmazásakor humán 
vonatkozásban különleges kockázat nem várható. 
 
Korlátozott számú vizsgálat igazolta, hogy a legfeljebb 26 hétig szájon át, a terápiásnál jelentősen 
nagyobb dózisban adott kólsavat az állatok jól tolerálták, nem jelentkezett mortalitás, testsúly- vagy 
ételfogyasztásbeli változás, és jelentős, makroszkópos vagy mikroszkópos májelváltozásra sem volt 
bizonyíték. Ismételt dózisokkal végzett vizsgálatokban a kólsav gyakran jelentett hatásai között 
szerepelt a testsúlycsökkenés, hasmenés és az emelkedett transzamináz-szintekkel járó májkárosodás, 
habár ezek az epesav-metabolizmus farmakológiai hatásaival lehetnek összefüggésben. A máj 
tömegének növekedéséről és epekövességről számoltak be azokban az ismételt adagokkal végzett 
vizsgálatokban, amelyekben a kólsavat koleszterinnel együtt alkalmazták. 
 
Patkányokban enyhén magasabb vérnyomást mértek 30 napos, hozzávetőleg négyszeres terápiás 
dózisú kólsavkezelést követően; ezzel együtt fokozódott a noradrenalinra adott vazokonstriktor válasz, 
csökkent az aldoszteronszint, és növekedett a kortikoszteronszint, de nemkívánatos klinikai hatásokat 
nem figyeltek meg. 
 
A kólsav nem mutagén, azonban a kólsav ismerten karcinogén szerekkel való együttes adása fokozta a 
daganatképződést ahhoz képest, amikor az ismerten karcinogén szert önmagában adták. Ezért a 
kólsavat tumor promoterként azonosították, vélhetően a másodlagos epesavak jelenlétében a 
kolorektális epitéliumban lejátszódó hiperproliferáció által. 
 
Vemhes anyajuhoknak a vemhesség késői szakaszában, egyszeri dózisban adott, intravénás kólsav 
szisztémás kólsav expozíciót eredményezett a magzatban, amely a koraszülések gyakoribbá válásán 
felül nem volt hatással sem az anyára, sem a magzatokra. Az állatkísérletekből származó adatok 
relevanciája a kólsav-kezelés biztonságosságát illetően, az epesav-homeosztázis állatfajok közötti 
közismert változatosságából adódóan bizonytalan. Az epealkoholok és az epesavak jelentős 
strukturális eltéréseket mutatnak az egyes állatfajok között. 
 
 
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 
6.1 Segédanyagok felsorolása 
 
A kapszula tartalma 
Szilikátos mikrokristályos cellulóz 
Magnézium-sztearát 
 
50 mg kapszulahéj 
Zselatin 
Titán-dioxid (E171) 
Vörös vas-oxid (E172) 
 
Jelölőfesték 
Sellak (E904) 
Propilénglikol (E1520) 
Tömény ammóniaoldat (E527) 
Kálium-hidroxid (E525) 
Fekete vas-oxid (E172) 
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6.2 Inkompatibilitások 
 
Nem értelmezhető. 
 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 
 
3 év. 
A tartály kinyitását követően a gyógyszert három hónapon belül fel kell használni. 
 
6.4 Különleges tárolási előírások 
 
Legfeljebb 30°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése 
 
Fehér, 185 ml-es HDPE tartály, 38 mm-es, fehér, gyermekbiztos, HDPE, hornyolt, csavaros kupakkal 
és indukciós zárólemezzel (kartonpapír, viasz és alumíniumfólia) indukciós úton lezárva. 
Kiszerelési egységek: 90 kapszula. 
 
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések 
 
Alkalmazása gyermekek esetén 
A kapszula lenyelésére képtelen csecsemők és gyermekek esetében a kapszula óvatosan szétnyitható, 
és tartalma ételbe keverhető. Fiatal csecsemők számára a kapszula tartalma csecsemőtápszerrel, lefejt 
anyatejjel vagy gyümölcspürével keverhető, ennél idősebb csecsemők és 6 évesnél fiatalabb 
gyermekek esetében pedig pépes étellel, például krumplipürével vagy almapürével. A keveréket az 
elkészítést követően azonnal be kell adni. A kapszulatartalom elkeverésének célja, hogy elfedje az 
esetleges kellemetlen ízt, amely a kapszula kinyitásából származik, de nincs rendelkezésre álló adat a 
kompatibilitás vagy az ízletesség vonatkozásában. A kapszula tartalma tejben vagy ételben megtartja 
finom granulátum formáját. 
 
Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre 
vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. 
 
 
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Írország 
 
 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA 
 
EU/1/13/895/001 
 
 
9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK DÁTUMA 
 
2015. november 20. 
 
 
10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA 
 
<{ÉÉÉÉ. hónap NN.}> 
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A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján 
(http://www.ema.europa.eu) található. 

http://www.ema.europa.eu/
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Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági 
információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek 
bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak 
további tájékoztatást. 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Kolbam 250 mg kemény kapszula. 
 
 
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 
250 mg kólsav kemény kapszulánként. 
 
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 
 
 
3. GYÓGYSZERFORMA 
 
Kemény kapszula. 
 
250 mg-os kapszula: 0-ás méretű, alsó és felső részén fehér színű kapszula (fekete színű „ASK002” és 
„250 mg” nyomattal). A kapszulák fehér port tartalmaznak. 
 
 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
A Kolbam szterol-27-hidroxiláz hiány, ami cerebrotendinosus xanthomatosis (CTX) formájában 
jelentkezik), 2-(vagy alfa-)metilacil-CoA-racemáz (AMACR) hiány vagy koleszterol-7-alfa-hidroxiláz 
(CYP7A1) hiány miatti primer epesavszintézis veleszületett rendellenességeinek kezelésére javallott 
1 hónapos és 18 éves kor közötti csecsemőknél, gyermekeknél és serdülőknél, valamint felnőtteknél.  
 
4.2 Adagolás és alkalmazás 
 
A kezelést a meghatározott hiánybetegségek kezelésében tapasztalt orvosnak/gyermekorvosnak kell 
elkezdenie és monitoroznia. 
 
Adagolás 
 
A kólsav ajánlott adagja a primer epesavszintézis veleszületett rendellenességeinek kezelésében 
felnőttek és gyermekek részére is napi 10-15 mg/kg, naponta egyszer vagy több részre elosztva. Az 
adagot a kívánt hatás eléréséig kell titrálni, de nem haladhatja meg a 15 mg/kg maximális napi adagot. 
 
Ha a számított dózis nem az 50 többszöröse, a maximális 15 mg/kg napi adag alatti legközelebbi 
dózist kell választani, feltéve, hogy az elégséges a vizeletben megjelenő epesavak visszaszorítására. 
Amennyiben ez nem teljesül, a következő magasabb adagot kell választani. 
 
A betegeket az első évben háromhavonta, a rákövetkező három évben hathavonta, majd évente kell 
monitorozni. A kólsav monoterápiára adott terápiás válasz tartós elmaradása esetén más kezelési 
lehetőségeket kell mérlegelni, lásd 4.4 pont. 
 
A kezelés megkezdésekor és az adag módosításakor a szérum- és a vizelet-epesavszintet megfelelő 
analitikai módszer segítségével szorosan monitorozni kell. A termelődő kóros epesav-metabolitok 
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koncentrációját meg kell határozni. Azt a legalacsonyabb kólsavadagot kell választani, amely 
hatékonyan, a nullához a lehető legközelebb eső értékre csökkenti az epesav-metabolitok 
koncentrációját. 
 
Azokat a betegeket, akiket korábban más epesav- vagy kólsavkészítménnyel kezeltek, a Kolbam 
kezelés megkezdésekor ugyanolyan módon, szorosan monitorozni kell. Az adagot a fent leírtaknak 
megfelelően kell beállítani. 
 
A májenzim-értékeket szintén monitorozni kell. A szérum gamma-glutamiltranszferáz- (GGT), 
glutamát-piruvát-transzamináz (GPT; angolszász nyelvterületen alanin-aminotranszferáz, ALAT) 
és/vagy epesavszintjének egyidejű, rendellenes emelkedése túladagolásra utalhat. A kólsavkezelés 
megkezdésekor a transzaminázok szintjének átmeneti emelkedését figyelték meg, amely nem teszi 
szükségessé az adag csökkentését mindaddig, amíg a GGT-szint nem emelkedik, illetve a szérum 
epesavszint csökken vagy a normális tartományba esik. 
 
A kezdeti időszak után a szérum és a vizelet epesavszintjét (megfelelő analitikai módszer segítségével) 
és a májenzim értékeket legalább évente meg kell határozni, és az adagot ennek megfelelően kell 
módosítani. További vagy még gyakoribb vizsgálatok szükségesek a kezelés monitorozására a gyors 
növekedés időszakaiban, egyidejűleg fennálló betegség és terhesség esetén (lásd 4.6 pont). 
 
Különleges betegcsoportok 
 
Familiaris hypertriglyceridaemia 
Azoknál a betegeknél, akiknél újonnan familiaris hypertriglyceridaemiát diagnosztizálnak, vagy ilyen 
betegség szerepel a családi kórelőzményükben, a kólsav várhatóan rosszul szívódik fel a bélből. 
Familiaris hypetriglyceridaemiában szenvedő betegek esetében a kólsav adagját a szükségletnek 
megfelelően kell meghatározni és módosítani; a vizeletben megjelenő epesavak visszaszorításához 
nagyobb adagra lehet szükség (lásd 4.4 pont). 
 
Gyermekek 
A kólsav biztonságosságát és hatásosságát egy hónaposnál fiatalabb újszülöttek esetében nem 
igazolták. 
Nincsenek rendelkezésre álló adatok. 
 
Idős (65 év feletti) betegek 
A kólsav biztonságosságát és hatásosságát idős betegek esetében nem igazolták. Nincsenek 
rendelkezésre álló adatok. 
 
Vesekárosodás 
Vesekárosodásban szenvedő betegekkel kapcsolatban nincsenek rendelkezésre álló adatok. 
Ugyanakkor ezeket a betegeket szoros megfigyelés alatt kell tartani, és a kólsav adagjukat egyedileg 
kell titrálni. 
 
Májkárosodás 
Az epesav-metabolizmus veleszületett rendellenességeiben szenvedő betegek többségénél a diagnózis 
időpontjában fennállt valamilyen fokú májkárosodás, amely a legtöbb betegnél javult vagy megszűnt a 
kezeléssel. A kólsav adagját személyre szabottan kell beállítani. 
 
Nincsenek rendelkezésre álló adatok a kólsavval végzett kezelésre vonatkozóan olyan, az epesav 
metabolizmus veleszületett rendellenességeiben szenvedő betegeknél, akiknél a májkárosodás nem 
függ össze a primer betegséggel. Ezeknél a betegeknél a klinikai tapasztalat hiányában nem adható 
dózismódosítási javaslat. A primer betegségtől független májkárosodásban szenvedő betegeket a 
kólsavval végzett kezelés során szorosan monitorozni kell. 
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Az alkalmazás módja 
A kólsavat javasolt étkezés közben (lásd 4.5 pont), minden nap hozzávetőleg ugyanabban az 
időpontban, reggel és/vagy este bevenni. A kapszulát vízzel, egészben kell lenyelni. 
A kapszula lenyelésére képtelen csecsemők és gyermekek esetén a kapszula szétnyitható, és a tartalma 
csecsemőtápszerhez vagy gyümölcsléhez adható. A további információkat lásd a 6.6 pontban. 
 
4.3 Ellenjavallatok 
 
A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni 
túlérzékenység. 
 
Fenobarbitállal való egyidejű alkalmazás (lásd 4.5 pont). 
 
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
 
A kólsavval végzett kezelést le kell állítani kóros májfunkció esetében, ha a protrombinidővel mért 
hepatocelluláris funkció nem javul a kólsavkezelés megkezdésétől számított 3 hónapon belül. 
Egyidejűleg a vizeletben mérhető összepesavszint csökkenését is figyelni kell. 
A kezelést hamarabb abba kell hagyni, amennyiben a súlyos májelégtelenség egyértelmű jelei 
tapasztalhatók. 
 
Familiaris hypertriglyceridaemia 
Újonnan diagnosztizált familiaris hypertriglyceridaemiában szenvedő betegeknél, vagy olyanoknál, 
akiknél ilyen betegség szerepel a családi kórelőzményben, előfordulhat, hogy a kólsav rosszul 
szívódik fel a bélből. Familiaris hypetriglyceridaemiában szenvedő betegek esetében a kólsav adagját 
a szükségletnek megfelelően kell meghatározni és módosítani (lásd 4.2 pont). 
 
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 
Nem végeztek interakciós vizsgálatokat a kólsavval és a vele együttesen adott gyógyszerekkel vagy 
étellel. 
 
A fenobarbitálról kimutatták, hogy növeli a kólsav szervezetben jelenlévő mennyiségét (pool size) és 
forgalmát (turnover), és ezért a betegeknél antagonista hatást fejt ki a kólsav kívánt hatására. Ezért a 
fenobarbitál alkalmazása a kólsavval kezelt betegeknél ellenjavallt (lásd 4.3 pont). 
 
A kólsavval szembeni gyógyszerkölcsönhatások leginkább azoknál a gyógyszereknél alakulnak ki, 
amelyek képesek megszakítani az epesavak enterohepatikus körforgását, mint például az epesavkötő 
szerek közé tartozó kolesztiramin, kolesztipol vagy koleszevelam esetében. Az alumínium-alapú 
antacidumokról in vitro kimutatták, hogy adszorbeálják az epesavakat, és várhatóan ugyanúgy 
csökkentik a kólsav szintjét, mint az epesavkötő szerek. Amennyiben szükség van a fenti hatóanyagok 
egyikét tartalmazó készítmény alkalmazására, úgy azt legalább 5 órával a kólsav előtt vagy után kell 
bevenni. 
 
A ciklosporin megváltoztatja a kólsav farmakokinetikáját, mivel gátolja az epesavak hepatikus 
felvételét és epébe történő kiválasztását, továbbá a koleszterin-7-alfa-hidroxiláz gátlásával a kólsav 
farmakodinámiás jellemzőit is befolyásolja. Az egyidejű alkalmazás kerülendő. Amennyiben 
ciklosporin adása szükséges, a szérum és a vizelet epesavszintjét szorosan monitorozni kell, és a 
kólsav adagját ennek megfelelően kell módosítani. 
 
Az ösztrogének, orális fogamzásgátlók és a klofibrát (és talán más lipidcsökkentő anyagok is) 
fokozzák a máj koleszterin-szekrécióját, és elősegítik a koleszterin epekövek kialakulását, ezáltal 
pedig akadályozhatják a kólsav hatásosságát. A gyógyszer-indukált epepangásban szerepet játszó 
gyógyszerek együttes adás esetén a transzporterek gátlása révén csökkenthetik a kólsavkezelés 
hatásosságát. Ilyen esetekben a szérum/epe kólsavszintjét szorosan monitorozni kell, és a kólsav 
adagját ennek megfelelően kell módosítani. 
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Az étkezésnek a kólsav biohasznosulására kifejtett hatását nem vizsgálták. Elméletileg lehetséges, 
hogy az étkezés közben történő alkalmazás növeli a kólsav biohasznosulását, és javítja a 
tolerálhatóságát. A kólsavat javasolt étkezés közben bevenni (lásd 4.2 pont). 
 
4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás 
 
Terhesség 
A kólsav terhes nőknél történő alkalmazásával kapcsolatban korlátozott mennyiségű információ 
áll rendelkezésre. Kólsavat szedő nőknél normális kimenetelű terhességekről számoltak be. 
Az állatkísérletekből származó korlátozott adatok nem igazoltak közvetlen reproduktív toxicitást (lásd 
5.3 pont). A kólsav alkalmazása terhesség alatt akkor mérlegelhető, ha a kezelőorvos úgy véli, hogy a 
beteg számára biztosított előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat. 
 
Szoptatás 
A kólsav és metabolitjai humán anyatejbe történő kiválasztódásával kapcsolatban nem áll 
rendelkezésre elegendő mennyiségű információ. Az állatkísérletekből nyert, rendelkezésre álló adatok 
igazolták a kólsav anyatejbe történő kiválasztódását (lásd 5.3 pont). Mivel terápiás dózisban történő 
alkalmazása esetén a kólsav szisztémás expozíciója szoptató anyánál elhanyagolható mértékű, hatása 
az anyatejjel táplált újszülött gyermekre nem várható (lásd 5.2 pont). A kólsav alkalmazható a 
szoptatás alatt, ha a kezelőorvos úgy véli, hogy a beteg számára biztosított előnyök meghaladják a 
lehetséges kockázatokat. 
 
Termékenység 
Nincsenek adatok a kólsav termékenységre kifejtett hatásaival kapcsolatban. Terápiás adagok 
alkalmazása esetén nem várható a termékenységre kifejtett hatás. 
 
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
 
A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló 
hatásait nem vizsgálták. A kólsav nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a 
gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket. 
 
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 
A biztonságossági profil összefoglalása 
A kólsavval kezelt betegeknél (felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt) jelentkező mellékhatások 
általában enyhék vagy közepesen súlyosak; a leggyakrabban megfigyelt mellékhatásokat az alábbi 
táblázat tartalmazza. Az események átmeneti jellegűek voltak, és általában nem befolyásolták a 
kezelést. 
 
A mellékhatások táblázatos felsorolása 
A klinikai vizsgálati adatok alapján a kólsavval kezelt betegeknél (felnőtteknél és gyermekeknél 
egyaránt) jelentkező mellékhatások általában enyhék vagy közepesen súlyosak, és azokat az alábbi 
táblázat mutatja be. 
A mellékhatásokat szervrendszerek szerint az alábbi gyakorisági kategóriákba sorolták: nagyon 
gyakori (≥ 1/10); gyakori (≥ 1/100 – < 1/10); nem gyakori (≥ 1/1000 – < 1/100); ritka (≥ 1/10 000 – 
< 1/1000), nagyon ritka (< 1/10 000) és nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem 
állapítható meg). 
A szakirodalomban jelentett, ismeretlen gyakoriságú mellékhatások szintén szerepelnek az alábbi 
táblázatban. 
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Szervrendszer (MedDRA) Mellékhatás Gyakoriság 

   
Idegrendszeri betegségek és tünetek Enyhe perifériás 

neuropátia 
Gyakori 

Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek  

Hasmenés Gyakori 
Enyhe hányinger 
Enyhe reflux 
Közepesen súlyos 
hasmenés 

Gyakori 
Gyakori 
Gyakori 

Reflux özofagitisz Gyakori  
   
Máj- és epebetegségek, illetve tünetek Sárgaság 

Emelkedett szérum 
transzamináz-szintek 
Epekövesség  

Gyakori 
Nem ismert 
 
Nem ismert 

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei 
és tünetei 

Bőrelváltozások 
Viszketés  

Gyakori 
Nem ismert 

Általános tünetek, az alkalmazás 
helyén fellépő reakciók 

Rossz közérzet Gyakori  

 
Egyes mellékhatások leírása 
A szakirodalomban egy vagy két, nagy dózisú kólsavval kezelt gyermek esetében számoltak be 
viszketésről és emelkedett szérum transzamináz-szintekről. Ezek a mellékhatások azonban az adag 
csökkentésével megszűntek. Az is ismeretes, hogy túl magas dózisban alkalmazott kólsav esetén 
hasmenés jelentkezhet. 
Hosszan tartó terápia esetén epekövekről számoltak be. 
 
Feltételezett mellékhatások bejelentése 
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez 
fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny-kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen 
kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a 
hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül. 
 
4.9 Túladagolás 
 
Tünetekkel járó túladagolásos epizódokról (vagy túl magas dózisú terápiáról), többek között véletlen 
túladagolásról is beszámoltak. A klinikai tünetek viszketésre és hasmenésre korlátozódtak. A 
laboratóriumi vizsgálatok a szérum gamma-glutamiltranszferáz- (GGT), transzamináz- és szérum 
epesavszintek emelkedését mutatták. Az adag csökkentése a klinikai tünetek megszűnéséhez és a 
kóros laboratóriumi paraméterek rendeződéséhez vezetett. 
 
Túladagolás esetén a beteg monitorozása és tüneti kezelése szükséges. 
 
 
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 
 
Farmakoterápiás csoport: Epe- és májbetegségek gyógyszerei, epesav-készítmények, ATC kód: 
A05AA03 
 
Hatásmechanizmus 
A kólsav adagolását követően az epesavszintézis visszaszorul, és a kóros epesavak mennyisége 
jelentősen csökken, vagy csaknem teljesen eltűnnek. A kóros epesav metabolitok eltűnésével együtt a 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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szérum májenzimszintek is következetesen csökkennek, illetve normalizálódnak. Az orális 
kólsavkezelés terápiás dózisban stimulálja az epeelfolyást és szekréciót, gátolja a hepatotoxikus és 
kolesztatikus epesav prekurzorok termelését és felhalmozódását, és toxikus mellékhatások nélkül 
javítja a zsírfelszívódást. 
 
Farmakodinámiás hatások 
A primer epesavszintézis veleszületett rendellenességei a kólsav és kenodezoxikólsav szintézisében 
lejátszódó kulcsreakciók katalíziséért felelős primer enzimek kongenitális defektusaival járnak. A 
szakirodalom számos enzimdefektust ír le. A primer defektusok közé tartoznak, a teljesség igénye 
nélkül: 
• szterol-27-hidroxiláz hiány (CTX formájában jelentkezik); 
• AMACR hiány; 
• CYP7A1 hiány. 
 
Az exogén kólsavval végzett kezelés célja a fiziológiás epesav pótlása az epesavszintézis veleszületett 
rendellenességei esetén. A kólsav a primer emberi epesavak közé tartozik, amelyektől létfontosságú 
fiziológiás funkciók függnek. A hiányzó kólsav pótlásának célja az epesav fő funkcióinak 
visszaállítása, amelyek a következők: lipid transzport kevert micellák formájában, a ko-lipáz, a 
zsíremésztés és -felszívódás aktivációja, a zsírban oldódó vitaminok felszívódása, az epeelfolyás 
megindítása és így az epepangás megelőzése. 
 
A kólsav farmakodinámiás hatása, hogy visszacsatolás útján meggátolja a részleges epesav 
bioszintézis toxikus termékeinek szintézisét, amely a normális epesavszintézis útvonalának blokkolása 
miatt következik be. A farnezoid-X receptor aktivációja által, amely az epesavszintézis 
sebesség-meghatározó enzimjét, a koleszterol-7-alfa-hidroxilázt kódoló CYP7A1 gén transzkripcióját 
gátolja, a kólsav visszaszorítja az epesav bioszintézist. A bioszintetikus útvonal során fellépő 
enzimdefektusok miatt kialakult primer epesav rendellenességek mindegyikében a primer epesavak 
hiánya epepangáshoz és toxikus epesav prekurzorok kontrollálatlan felhalmozódásához vezet. A 
kólsavkezelés alapja az epeelfolyás és zsírabszorpció javítása, illetve az epesavszintézis fiziológiás 
visszacsatolásos gátlásának helyreállítása, és ezáltal a toxikus epesav prekurzorok termelődésének 
csökkentése. 
 
Klinikai hatásosság és biztonságosság 
A CAC-91-10-10 vizsgálatot (az epesav metabolizmus veleszületett rendellenességeiben szenvedő 
betegeknél jelentkező májbetegség patogenezisének vizsgálata) 1992 és 2009 között végezték azért, 
hogy értékeljék a kólsav terápiás hatásosságát és biztonságosságát az epesavszintézis azonosított, 
veleszületett rendellenességeiben szenvedő betegek kezelésében. A vizsgálat nyílt elrendezésű, 
egykaros és nem randomizált volt. Összesen 85 beteg vett részt a klinikai vizsgálatban. A 85 beteg 
közül 52 esetében a primer epesavszintézis rendellenessége az alábbi 3 egyedi enzimmel állt 
összefüggésben: 
• szterol-27-hidroxiláz hiány (CTX formájában jelentkezik) (n=5); 
• AMACR hiány (n=1); 
• CYP7A1 hiány (n=1). 
 
Összesen 79 beteg részesült kólsavkezelésben, közülük 49 primer enzimdefektusban szenvedett. 
 
A CAC-002-01 vizsgálat (az epesavszintézis veleszületett rendellenességeiben szenvedő, kólsav 
kapszulákkal kezelt betegek nyílt elrendezésű, egy centrumú, nem randomizált, folytatásos vizsgálata) 
a CAC-91-10-10 vizsgálat folytatása volt, és 2010. január 1-jén kezdődött. A vizsgálat 2016. július 
31-én fejeződött be. A vizsgálat nyílt elrendezésű, egykaros, nem randomizált volt, és a CAC-91-10-
10 és CAC-001-01 vizsgálatok során korábban már kólsavval kezelt, alkalmasnak nyilvánított 
betegek, valamint újonnan diagnosztizált vizsgálati alanyok vettek részt benne. Az epesavszintézis 
veleszületett rendellenességeiben szenvedő betegeknél a kólsav terápiás hatásosságát és 
biztonságosságát értékelték. A klinikai vizsgálatban összesen 53 beteg vett részt, akik legalább egy 
adag kólsavat kaptak; ebből 22 fő (42%) még nem kapott kólsavat, tehát az első kólsav-dózisukat a 
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CAC-002-01 vizsgálat során kapták. A terápiában részesült 53 beteg közül 41 (77%) esetében primer 
epesavszintézis-rendellenesség állt fenn, köztük szterol-27-hidroxiláz hiány (CTX formájában 
jelentkezik, n=8) és AMACR hiány (n=1). 
 
Mindegyik vizsgálatban napi 10-15 mg/kg dózist alkalmaztak. 
 
A hatásosságot két módon mutatták ki: 

(c) a kólsavkezelés a májfunkció javulásához vezet, amelyet a javuló májfunkciós paraméterek 
mutatnak, 

(d) a gyors atomütközési ionizációs tömegspektrometriai (FAB-MS) adatok alátámasztották a 
hatásosságot, kimutatva, hogy a kólsavval végzett kezelés csökkentette a vizeletben azoknak a 
kóros epesavaknak a szintjét, amelyek priméren a diagnózis felállításához vezettek. 

 
A CAC-91-10-10 vizsgálatban kezelt összes beteg közül 49 egyedi enzimdefektus egyikét mutatta. E 
betegek hozzávetőleg egynegyede legfeljebb 6 hónapos, körülbelül egyharmada pedig 7–36 hónapos 
volt a diagnózis felállításakor. Ebben az alcsoportban a betegek a kezelés kezdetekor átlagosan 
3 évesek voltak, a legalacsonyabb és legmagasabb életkor 0, illetve 14 év volt. 
 
A CAC-002-01 vizsgálatban a betegek életkora a vizsgálat megkezdésekor átlagosan 9,0 év volt, a 
0,1-35,6 éves kor közötti tartományban. Az érintett betegek gyakran jelentős társbetegségekben is 
szenvednek, például központi idegrendszeri zavarokban, amelyeket nem kezel az epedefektus hatásait 
célzó terápia. 
 
Az egyedi enzimdefektus egyikében szenvedő, a CAC-91-10-10 vizsgálatban kezelt és a 
biztonságossági elemzésbe bevont 49 beteg közül 42 esetében a kezelés előtt és után legalább egyszer 
meghatározták a vizelet-epesavszintet, a májfunkciót, a magasságot és a testsúlyt, és ezeket 
belefoglalták a primer hatásossági elemzésbe. 
 
A 17 éves vizsgálati periódus alatt a CAC-91-10-10 vizsgálatba bevont fent ismertetett 52 beteg közül 
hat meghalt, három esetében nem volt bizonyíték a kezelésről, négy idő előtt befejezte a vizsgálatot, 
tíz elmaradt követésből, egy esetében pedig az adatok visszakeresése sikertelen volt. 
 
A CAC-002-01 vizsgálatban kezelt fent ismertetett 41 beteg közül 13 beteg nem fejezte be a 
vizsgálatot: nyolc beteg a mellékhatások miatt, egy beteg a hatásosság hiánya/elmúlása miatt, egy 
beteg az utánkövetéses fázis során esett ki, három beteg pedig visszavonta a beleegyezését. 
 
A CAC-91-10-10 vizsgálatban a hatásosság elemzése kimutatta, hogy a kólsavkezelés az egyszeres 
enzimdefektusokban szenvedő betegeknél jelentősen javította, vagyis csökkentette az epesav vizeletbe 
történő kiválasztását. A vizeletben lévő atípusos epesavak mértékének általános javulását figyelték 
meg az egyes defektuscsoportokban is. A CTX-szel rendelkező betegeket tekintve (n=3) kiinduláskor 
egy beteg esetében normál szinten voltak a vizelet epesavértékei, két beteg esetében emelkedettek 
voltak ezek az értékek, a legrosszabb kezelés utáni elemzés során az összes betegnél emelkedettek 
voltak ezek az értékek, a legjobb kiindulás utáni elemzés során pedig normál szinten voltak 
mindhárom beteg esetében. A szérumtranszamináz-szint a vizsgálat kezdetén egy beteg esetében az 
ULN alatt volt, két betegnél emelkedett volt (legalább az ULN kétszerese), a legrosszabb kezelés utáni 
elemzés során két betegnél emelkedett volt, azonban a legjobb kiindulás utáni elemzés során 
mindhárom betegnél az ULN alatt volt. 
 
A hatásossági elemzés azt is kimutatta, hogy a kólsavkezelés jelentősen javította az ALT és AST 
értékeket az egyszeres enzimdefektusokban szenvedő betegeknél. A primer diagnózisok tekintetében 
az ALT és AST értékek a javulás irányába történő változásokat mutattak az egyes 
defektuscsoportokban. 
 
A CAC-002-01 vizsgálatban az egyszeres enzimdefektusban szenvedő betegeknél a kiinduláskori 
értékeket a vizsgálat során mért legrosszabb értékekhez hasonlítva a vizelet epesav-szintje és a szérum 
transzamináz-szintje nem változott szignifikáns mértékben. Statisztikailag szignifikáns különbség volt 
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detektálható a vizelet epesavszintjében a kiinduláskori értékeket a vizsgálat során mért legjobb 
értékekhez hasonlítva, amelynek során jelentős csökkenést lehetett látni a jelentős, szignifikáns és 
enyhe rendellenességekben, valamint növekedést a normál spektrumokban. Ezen kívül statisztikailag 
szignifikáns javulást lehetett megfigyelni a szérumtranszamináz-szintek legjobb kiindulás utáni 
elemzésében a kiinduláshoz képest. A magasság és testsúly elemzése során hasonló javulást lehetett 
látni. Az átlagos összbilirubin-értékek stabilak maradtak a kiindulási és a vizsgálat során mért 
legrosszabb értékek elemzése szerint, és csökkentek a kiindulási és a vizsgálat során mért legjobb 
értékeket összehasonlítva. 
 
A betegek CTX-szel rendelkező alcsoportjában (n=8) három, a CAC-91-10-10 vizsgálatból érkezett 
beteg kólsavkezelés alatt állt már a vizsgálat kezdetekor. A másik öt beteg terápia-naiv volt. A 
vizsgálat kezdetekor és a vizsgálat során mért legrosszabb értékek elemzése során az összes beteg 
(100%) vizeletepesav-szintje normális volt, továbbá a betegek többségében (88%) a legjobb kiindulás 
utáni méréskor is normális volt a vizeletepesav-szint; egy beteg (12%) esetében a vizelet 
epesavszintjének kisfokú emelkedettségét lehetett megfigyelni a legjobb kiindulás utáni mérés során. 
A szérum transzamináz-szintje az ULN alatt volt a legtöbb beteg (71-100%) esetében a vizsgálat 
kezdetekor, valamint a legtöbb beteg (86%) esetében a legrosszabb kiindulás utáni mérés során és az 
összes beteg (100%) esetében a legjobb kiindulás utáni méréskor is. 
 
Gyermekek 
A bejelentett klinikai tapasztalatok a primer epesavszintézis rendellenességeiben szenvedő 
betegpopulációból származnak, akik elsősorban egy hónaposnál idősebb csecsemők, gyermekek és 
serdülők voltak. 
 
További információk 
Ezt a gyógyszert „kivételes körülmények” között engedélyezték, ami azt jelenti, hogy a gyógyszer 
alkalmazására vonatkozóan – a betegség ritka előfordulása miatt és etikai okokból kifolyólag – nem 
lehetett teljes körű információt gyűjteni. 
 
Az Európai Gyógyszerügynökség minden rendelkezésére bocsátott új információt évente felülvizsgál, 
és szükség esetén módosítja az alkalmazási előírást. 
 
5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok 
 
Az epesavak, például a kólsav disztribúciója és farmakológiai hatásai leginkább az enterohepatikus 
körforgásra korlátozódnak, amely magába foglalja a bélrendszert, a portális vénát, a májat és az 
eperendszert. 
 
A szájon át adott kólsav passzív diffúzióval szívódik fel a gyomor-bélrendszerből. Felszívódás után az 
exogén kólsav bekerül a szervezet epesavkészletébe, és több ciklusban részt vesz az enterohepatikus 
körforgásban. A kólsav a portális vérrel jut a májba, amelyben mérsékelten kötődik az albuminhoz. A 
májban a kólsav többszörös folyamatok, például passzív diffúzió és transzporterek útján kivonódik a 
portális vérből. A májban a kólsav fajspecifikus arányban amidálódik glicinnel és/vagy taurinnal egy 
hidrofilabb, konjugált formává. A konjugált kólsav kiválasztódik az epébe, és a vékonybélbe jut, ahol 
az epe egyéb komponenseivel együtt ellátja elsődleges emésztési funkcióját. A konjugált kólsav az 
ileumból transzporterek útján szívódik fel, visszajut a májba, és az enterohepatikus körforgás újabb 
ciklusába lép be. 
 
Az ileumban fel nem szívott konjugált kólsav a vastagbélbe jut, ahol bakteriális metabolizmus, 
elsődlegesen dekonjugáció és 7-dehidroxiláció alanya lehet. A dekonjugált kólsav és dezoxikólsav, a 
7-dehidroxiláció terméke, passzív úton felszívódik a vastagbélből és a portális vérrel visszajut a 
májba, ahol rekonjugáció játszódik le. Ezáltal az epesavkészlet többsége megmarad, és az étkezés 
során többszörösen cirkulál. A fel nem szívódott kólsav a széklettel ürül ki változás nélkül, vagy a 
bakteriális metabolizmus általi dehidroxiláció után. 
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5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei 
 
Nem végeztek hivatalos preklinikai biztonságossági vizsgálatokat, ugyanakkor a farmakológiai 
biztonságossági, ismételt dózistoxicitási, genotoxicitási, karcinogenitási, reprodukcióra kifejtett 
toxicitási vizsgálatokból származó szakirodalmi adatok alapján a készítmény alkalmazásakor humán 
vonatkozásban különleges kockázat nem várható. 
 
Korlátozott számú vizsgálat igazolta, hogy a legfeljebb 26 hétig szájon át, a terápiásnál jelentősen 
nagyobb dózisban adott kólsavat az állatok jól tolerálták, nem jelentkezett mortalitás, testsúly- vagy 
ételfogyasztásbeli változás, és jelentős, makroszkópos vagy mikroszkópos májelváltozásra sem volt 
bizonyíték. Ismételt dózisokkal végzett vizsgálatokban a kólsav gyakran jelentett hatásai között 
szerepelt a testsúlycsökkenés, hasmenés és az emelkedett transzamináz-szintekkel járó májkárosodás, 
habár ezek az epesav-metabolizmus farmakológiai hatásaival lehetnek összefüggésben. A máj 
tömegének növekedéséről és epekövességről számoltak be azokban az ismételt adagokkal végzett 
vizsgálatokban, amelyekben a kólsavat koleszterinnel együtt alkalmazták. 
 
Patkányokban enyhén magasabb vérnyomást mértek 30 napos, hozzávetőleg négyszeres terápiás 
dózisú kólsavkezelést követően; ezzel együtt fokozódott a noradrenalinra adott vazokonstriktor válasz, 
csökkent az aldoszteronszint, és növekedett a kortikoszteronszint, de nemkívánatos klinikai hatásokat 
nem figyeltek meg. 
 
A kólsav nem mutagén, azonban a kólsav ismerten karcinogén szerekkel való együttes adása fokozta a 
daganatképződést ahhoz képest, amikor az ismerten karcinogén szert önmagában adták. Ezért a 
kólsavat tumor promoterként azonosították, vélhetően a másodlagos epesavak jelenlétében a 
kolorektális epitéliumban lejátszódó hiperproliferáció által. 
 
Vemhes anyajuhoknak a vemhesség késői szakaszában, egyszeri dózisban adott, intravénás kólsav 
szisztémás kólsav expozíciót eredményezett a magzatban, amely a koraszülések gyakoribbá válásán 
felül nem volt hatással sem az anyára, sem a magzatokra. Az állatkísérletekből származó adatok 
relevanciája a kólsav-kezelés biztonságosságát illetően, az epesav-homeosztázis állatfajok közötti 
közismert változatosságából adódóan bizonytalan. Az epealkoholok és az epesavak jelentős 
strukturális eltéréseket mutatnak az egyes állatfajok között. 
 
 
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 
6.1 Segédanyagok felsorolása 
 
A kapszula tartalma 
Szilikátos mikrokristályos cellulóz 
Magnézium-sztearát 
 
250 mg kapszulahéj 
Zselatin 
Titán-dioxid (E171) 
 
Jelölőfesték 
Sellak (E904) 
Propilénglikol (E1520) 
Tömény ammóniaoldat (E527) 
Kálium-hidroxid (E525) 
Fekete vas-oxid (E172) 
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6.2 Inkompatibilitások 
 
Nem értelmezhető. 
 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 
 
3 év. 
A tartály kinyitását követően a gyógyszert három hónapon belül fel kell használni. 
 
6.4 Különleges tárolási előírások 
 
Legfeljebb 30°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése 
 
Fehér, 185 ml-es HDPE tartály, 38 mm-es, fehér, gyermekbiztos, HDPE, hornyolt, csavaros kupakkal 
és indukciós zárólemezzel (kartonpapír, viasz és alumíniumfólia) indukciós úton lezárva. 
Kiszerelési egységek: 90 kapszula. 
 
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések 
 
Alkalmazása gyermekek esetén 
A kapszula lenyelésére képtelen csecsemők és gyermekek esetében a kapszula óvatosan szétnyitható, 
és tartalma ételbe keverhető. Fiatal csecsemők számára a kapszula tartalma csecsemőtápszerrel, lefejt 
anyatejjel vagy gyümölcspürével keverhető, ennél idősebb csecsemők és 6 évesnél fiatalabb 
gyermekek esetében pedig pépes étellel, például krumplipürével vagy almapürével. A keveréket az 
elkészítést követően azonnal be kell adni. A kapszulatartalom elkeverésének célja, hogy elfedje az 
esetleges kellemetlen ízt, amely a kapszula kinyitásából származik, de nincs rendelkezésre álló adat a 
kompatibilitás vagy az ízletesség vonatkozásában. A kapszula tartalma tejben vagy ételben megtartja 
finom granulátum formáját. 
 
Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre 
vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. 
 
 
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Írország 
 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA 
 
EU/1/13/895/002 
 
 
9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK DÁTUMA 
 
2015. november 20. 
 
 
10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA 
 
<{ÉÉÉÉ. hónap NN.}> 
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A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján 
(http://www.ema.europa.eu) található. 

http://www.ema.europa.eu/
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A. A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ(K) 
 
A gyártási tételek végfelszabadításáért felelős gyártó neve és címe 
 
Patheon France 
40 boulevard de champaret 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Franciaország 
 
 
B. FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK AZ ELLÁTÁS ÉS HASZNÁLAT KAPCSÁN 
 
Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (lásd I. Melléklet: Alkalmazási előírás, 
4.2 pont). 
 
 
C. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY EGYÉB FELTÉTELEI ÉS 

KÖVETELMÉNYEI 
 
• Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles az erre a termékre vonatkozó első időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentést az engedélyezést követő hat hónapon belül benyújtani. Ezt 
követően a forgalomba hozatali engedély jogosultja az erre a termékre vonatkozó időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentéseket a 2001/83/EK irányelv 107c. cikkének (7) bekezdésében 
megállapított és az európai internetes gyógyszerportálon nyilvánosságra hozott uniós 
referencia-időpontok listája (EURD lista) szerinti követelményeknek megfelelően köteles 
benyújtani. 
 
 
D. FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS 

HATÉKONY ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓAN 
 
• Kockázatkezelési terv 

 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja kötelezi magát, hogy a forgalomba hozatali engedély 
1.8.2 moduljában leírt, jóváhagyott kockázatkezelési tervben, illetve annak jóváhagyott frissített 
verzióiban részletezett, kötelező farmakovigilanciai tevékenységeket és beavatkozásokat 
elvégzi. 
 
A frissített kockázatkezelési terv benyújtandó a következő esetekben: 

• ha az Európai Gyógyszerügynökség ezt indítványozza; 
• ha a kockázatkezelési rendszerben változás történik, főként azt követően, hogy olyan új 

információ érkezik, amely az előny/kockázat profil jelentős változásához vezethet, illetve (a 
biztonságos gyógyszeralkalmazásra vagy kockázat-minimalizálásra irányuló) újabb, 
meghatározó eredmények születnek. 

 
Ha az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentés és a frissített kockázatkezelési terv benyújtásának 
időpontja egybeesik, azokat egyidőben be lehet nyújtani. 
 
• Kockázat-minimalizálásra irányuló további intézkedések 
 
Az egyes tagállamokban történő bevezetést megelőzően a forgalomba hozatali engedély jogosultja 
köteles a végleges oktatási anyagot egyeztetni az adott tagállam illetékes hatóságával. A forgalomba 
hozatali engedély jogosultja köteles biztosítani, hogy a bevezetéskor minden, a készítményt várhatóan 
felíró orvos kézhez kapja a készítmény helyes és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatást. 
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Az orvosok számára készült oktatási anyagnak az alábbi fő elemeket kell tartalmaznia: 
 

• Alkalmazási előírás 
• Információk az alábbiakról: 

o A helyes dózis kiszámítása, valamint a készítmény helyes alkalmazását illetően a 
gondozók kiképzésének szükségessége 

o Túladagolás okozta panaszok, tünetek és kezelésük 
 
 
E. FORGALOMBA HOZATALT KÖVETŐ INTÉZKEDÉSEK TELJESÍTÉSÉRE 

VONATKOZÓ SPECIÁLIS KÖTELEZETTSÉG A KIVÉTELES KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT MEGADOTT FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ESETÉBEN 

 
Miután ezt a gyógyszert a kivételes körülmények fennállása miatt hagyták jóvá a 726/2004/EK 
rendelet 14. cikkének (8) bekezdése szerint, a forgalomba hozatali engedély jogosultjának a megadott 
határidőn belül meg kell tennie az alábbi intézkedéseket: 
 
Leírás Lejárat napja 
A Kolbam-mal kezelt betegeknél a hosszú távú biztonságosság és hatásosság 
monitorozása egy beteg regiszterben, amelynek részleteit a kockázatkezelési terv 
tartalmazza. A regiszter monitorozza a felhalmozódó hatásossági és 
biztonságossági adatokat a primer epesavszintézis szterol-27-hidroxiláz 
(cerebrotendinózus xanthomatózis, CTX formájában jelentkezik), 2-(vagy alfa-
)metilacil-CoA-racemáz (AMACR) és koleszterol-7-alfa-hidroxiláz (CYP7A1) 
hiány miatt kialakult veleszületett rendellenességei miatt kezelt csecsemők, 
gyermekek, serdülők és felnőttek kezelése során. A regiszterbe történő beválogatási 
folyamatra vonatkozó jelentéseket az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésekkel 
(PSUR) és évenkénti újraértékelésekkel együtt nyújtják be. A folyamat 
előrehaladása és a regiszterből származó eredmények képezik a Kolbam előny-
kockázat profilja évenkénti újraértékelésének alapját. 

- PSUR-ok 
- Évenkénti 
újraértékelések 
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
KÜLSŐ DOBOZ 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Kolbam 50 mg kemény kapszula. 
kólsav 
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
50 mg kólsav kapszulánként. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Kemény kapszula. 
90 kapszula. 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Tilos szétrágni! 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
Szájon át történő alkalmazásra. 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
 
9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Legfeljebb 30°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
Kinyitás után három hónapon belül felhasználandó. 
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10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
A fel nem használt gyógyszereket megsemmisítés céljából vigye vissza gyógyszerészéhez! 
 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Írország 
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/13/895/001 
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Lot 
 
 
14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
Kolbam 50 mg 
 
 
17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD 
 
Egyedi azonosítójú 2D vonalkóddal ellátva. 
 
18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA 
 
PC  
SN 
NN  
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A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
TARTÁLY CÍMKE 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Kolbam 50 mg kemény kapszula 
kólsav 
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
50 mg kólsav kapszulánként. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Kemény kapszula 
90 kapszula. 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Tilos szétrágni! 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
Szájon át történő alkalmazásra. 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: 
 
 
9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Legfeljebb 30°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
Kinyitás után három hónapon belül felhasználandó. 
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10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
A fel nem használt gyógyszereket megsemmisítés céljából vigye vissza gyógyszerészéhez! 
 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Írország 
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/13/895/001 
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Lot 
 
 
14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
 
17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD 
 
 
18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA 
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
KÜLSŐ DOBOZ 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Kolbam 250 mg kemény kapszula. 
kólsav 
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
250 mg kólsav kapszulánként. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Kemény kapszula. 
90 kapszula. 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Tilos szétrágni! 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
Szájon át történő alkalmazásra. 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
 
9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Legfeljebb 30°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
Kinyitás után három hónapon belül felhasználandó. 
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10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
A fel nem használt gyógyszereket megsemmisítés céljából vigye vissza gyógyszerészéhez! 
 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Írország 
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/13/895/002 
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Lot 
 
 
14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
Kolbam 250 mg 
 
 
17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD 
 
Egyedi azonosítójú 2D vonalkóddal ellátva. 
 
18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA 
 
PC  
SN 
NN  



A gyógyszer forgalomba hozatali engedélye megszűnt

35 

 
A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 
 
TARTÁLY CÍMKE 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Kolbam 250 mg kemény kapszula 
kólsav 
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
250 mg kólsav kapszulánként. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
Kemény kapszula 
90 kapszula. 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Tilos szétrágni! 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
Szájon át történő alkalmazásra. 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: 
 
 
9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Legfeljebb 30°C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
Kinyitás után három hónapon belül felhasználandó. 
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10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
A fel nem használt gyógyszereket megsemmisítés céljából vigye vissza gyógyszerészéhez! 
 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street 
Dublin 2, Írország 
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/13/895/002 
 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Lot 
 
 
14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
 
17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD 
 
 
18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA 
 
 
 



A gyógyszer forgalomba hozatali engedélye megszűnt

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
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Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára 
 

Kolbam 50 mg kemény kapszula 
Kolbam 250 mg kemény kapszula 

kólsav 
 

 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági 
információk gyors azonosítását. Ehhez Ön is hozzájárulhat a tudomására jutó bármilyen mellékhatás 
bejelentésével. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4. pont végén (Mellékhatások bejelentése) 
talál további tájékoztatást. 
 
Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert 

az Ön számára fontos információkat tartalmaz. 
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége 

lehet. 
- További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez vagy a gondozását végző 

egészségügyi szakemberhez. 
- Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert 

számára ártalmas lehet még abban az esetben is, ha a betegsége tünetei az Önéhez hasonlóak. 
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát, gyógyszerészét 

vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt 
bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont 

 
A betegtájékoztató tartalma: 
 
1. Milyen típusú gyógyszer a Kolbam és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Kolbam alkalmazása előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a Kolbam-ot? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Kolbam-ot tárolni? 
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk 
 
 
1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A KOLBAM ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN 

ALKALMAZHATÓ? 
 
A Kolbam hatóanyaga a kólsav. 
 
A szervezetben a kólsav természetes módon termelődik a májban, és az epe részét képezi, amely az 
emésztést és a táplálékban található zsírok és vitaminok felszívódását elősegítő folyadék. A kólsav 
gyermekeknél a normális növekedést is elősegíti. Az epeszintézis veleszületett rendellenességeinek 
nevezett, bizonyos típusú betegségekben szenvedő betegek nem képesek a kólsav és az epe normális 
termelésére, így kóros anyagok termelődnek és halmozódnak fel, amelyek károsíthatják a májat. 
 
A Kolbam-t az „epesavszintézis veleszületett rendellenességeinek” a kezelésére alkalmazzák. A 
hiányzó kólsav pótlása által serkenti a normális epetermelést, és segít megakadályozni a májban a 
kóros anyagok felhalmozódását. Csecsemőknél a kólsavkezelés elősegíti a máj és az epekörforgási 
rendszer normális fejlődését a növekedés során. 
 
A Kolbam egy hónapos kortól alkalmazható, és az említett betegségekben szenvedő személyek életük 
hátralévő részében kezelésre szorulnak. 
 
 



A gyógyszer forgalomba hozatali engedélye megszűnt

39 

2. TUDNIVALÓK A KOLBAM SZEDÉSE ELŐTT 
 
Ne szedje a Kolbam-ot: 
- ha allergiás a kólsavra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére. 
- ha fenobarbitált szed (ez egy, az epilepszia kezelésére szolgáló gyógyszer). Lásd az „Egyéb 

gyógyszerek és a Kolbam” pont alatt. 
 
Figyelmeztetések és óvintézkedések 
A kezelés alatt kezelőorvosa eltérő időpontokban különböző vér- és vizeletvizsgálatokat fog végezni, 
hogy lássa, az Ön szervezete hogyan reagál erre a gyógyszerre, illetve hogy ki tudja számítani az Ön 
számára szükséges adagot. Gyakoribb vizsgálatokra lesz szükség, ha Ön gyorsan növekszik, beteg 
vagy terhes. 
 
Ha Ön az úgynevezett familiáris hipertrigliceridémiában szenved, kezelőorvosa megemelheti a kólsav 
adagját. 
 
Kezelőorvosa tájékoztatni fogja Önt, ha a kólsavkezelést valamilyen okból le kell állítani. 
 
Gyermekek 
A kólsav biztonságosságát és hatásosságát egy hónaposnál fiatalabb csecsemőknél nem vizsgálták. 
 
Idősek 
A kólsav biztonságosságát és hatásosságát 65 évesnél idősebb személyeknél nem vizsgálták. 
 
Egyéb gyógyszerek és a Kolbam 
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, 
valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről. 
 
A fenobarbitál gátolhatja a kólsav hatását. Ne szedjen fenobarbitált, amíg kólsavkezelésben részesül! 
Lásd a „Ne szedje a Kolbam-t” pont alatt. 
 
A ciklosporin befolyásolhatja a kólsav szintjét. Ha kezelőorvosa szükségesnek ítéli, hogy folytassa a 
ciklosporin szedését, gondosan figyelemmel fogja kísérni az epesavak szintjét az Ön vérében és 
vizeletében, és ennek megfelelően állítja be a kólsav adagját. 
 
A vér koleszterinszintjét csökkentő gyógyszerek, például a kolesztiramin,a kolesztipol vagy a 
koleszevelam valamint bizonyos alumíniumot tartalmazó savlekötők (például emésztési zavart 
csillapító szerek) befolyásolhatják a kólsav felszívódását. Kezelőorvosa javasolni fogja, hogy a 
kólsavat legalább 5 órával az egyéb gyógyszerek bevétele előtt vagy után vegye be. 
 
A Kolbam hatását valamilyen módon befolyásoló gyógyszerek közé tartoznak az alábbiak: 

• ösztrogén; 
• szájon át szedett fogamzásgátlók; 
• lipidcsökkentő gyógyszerek, például klofibrát. 
 

Ezek fokozzák a koleszterintermelést a májban, és ezáltal akadályozzák a kólsav megfelelő 
működését. 
 
Terhesség és szoptatás 
Ha Ön terhes, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer 
alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. 
 
A kólsav alkalmazása terhesség alatt akkor mérlegelhető, ha a kezelőorvosa úgy véli, hogy az Ön 
esetében az előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat. Ezzel kapcsolatban forduljon 
kezelőorvosához! 
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Gyermeke szoptatását a kólsavkezelés alatt is folytathatja, mivel az anyatejben megjelenő mennyiség 
túl alacsony ahhoz, hogy gyermekének ártson. 
 
A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
Ennek a gyógyszernek várhatóan nincs hatása az Ön gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez 
szükséges képességeire. 
 
 
3. HOGYAN KELL SZEDNI A KOLBAM-OT? 
 
A gyógyszert mindig a kezelőorvosa által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem 
biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 
 
Az ajánlott adagot a testsúlya alapján határozzák meg (10-15 mg testsúly-kilogrammonként), és azt 
naponta egy adagban vagy két részre elosztva, reggel és este kell bevenni. Kezelőorvosa tájékoztatni 
fogja arról, hány kapszulára van szüksége, és azokat mikor kell bevennie. 
 
A kapszulákat étkezés közben javasolt bevenni, mivel ez elősegítheti, hogy a kólsav még 
hatékonyabban működjön, és csökkenti a hasmenés valószínűségét is. 
 
Alkalmazása gyermekeknél 
A kapszula lenyelésére képtelen csecsemők és gyermekek esetében a kapszulát óvatos csavaró 
mozdulattal nyissa ki, és tartalmát egy megfelelő, tiszta edényben keverje el csecsemőtápszerrel, lefejt 
anyatejjel vagy gyümölcspürével. A keveréket az elkészítést követően azonnal be kell adni. 
 
A kapszula tartalmának az étellel való elkeverése elfedi a gyógyszer esetleges kellemetlen ízét. A 
kapszula tartalma a tejben vagy ételben megtartja finom granulátum formáját. 
 
Fontos, hogy amennyiben a csecsemő vagy gyermek a kapszulát nem tudja egészben bevenni, a 
kapszula teljes tartalmát megkapja. Ha a gyermek az adagot kiköpi vagy visszautasítja, igyekezzen azt 
újból beadni neki. 
 
Alkalmazása felnőtteknél 
A kapszulákat vízzel, egészben nyelje le, közvetlenül étkezés előtt vagy után. Ne rágja meg a 
kapszulát. Ne vegyen be több kapszulát, mint amennyit kezelőorvosa előírt Önnek. 
 
Ha az előírtnál több Kolbam-ot vett be 
A kólsav valószínűleg nem fog súlyos mellékhatásokat okozni, de ha Ön vagy gyermeke nagyobb 
adagot vett be az előírtnál, forduljon kezelőorvosához. 
 
Ha elfelejtette bevenni a Kolbam-ot 
Vegye be a következő adagot, amint eszébe jut, ha több mint 12 óra van hátra a következő adagig. 
Soha ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására. 
 
Ha idő előtt abbahagyja a Kolbam szedését 
Ez a gyógyszer hosszú távú kezelésre szolgál. Ha a szedését idő előtt abbahagyja, az epéjében lévő 
kóros anyagok ismét elérhetik a kezelés megkezdése előtti szintet, és károsíthatják a máját. 
 
Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 
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4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
 
Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem 
mindenkinél jelentkeznek. 
 
Gyakori mellékhatások (10 betegből legfeljebb 1-nél jelentkezhetnek): 
 

• gyomorégés (savas reflux) 
• hasmenés 
• rossz közérzet 
• bőr besárgulása (sárgaság) 
• bőrelváltozások 
• émelygés (enyhe hányinger) 
• zsibbadás (enyhe perifériás neuropátia) 
 

Nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem megállapítható) gyakoriságú mellékhatások: 
• emelkedett májenzimszintek (szérum transzaminázok) 
• epekövesség 
• enyhe bizsergés (viszketés) 
 

Mellékhatások bejelentése 
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a 
betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A 
mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V. függelékben található 
elérhetőségeken keresztül. A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több 
információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban. 
 
 
5. HOGYAN KELL A KOLBAM-OT TÁROLNI? 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
A dobozon és a tartályon feltüntetett lejárati idő („Felhasználható:”) után ne szedje a gyógyszert. A 
lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. 
 
Legfeljebb 30 °C-on tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. Kinyitás után három hónapon 
belül felhasználandó. 
 
Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg 
gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik 
a környezet védelmét. 
 
 
6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
Mit tartalmaz a Kolbam 
- A készítmény hatóanyaga a kólsav. 

Kolbam 50 mg: 50 mg kólsav kapszulánként. 
Kolbam 250 mg: 250 mg kólsav kapszulánként. 

- Egyéb összetevők: 
 A kapszula tartalma: 

- Szilikátos mikrokristályos cellulóz 
- Magnézium-sztearát 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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 Kapszulahéj: 
- Zselatin 
- Titán-dioxid (E171) 

 
 A Kolbam 50 mg vörös vas-oxidot (E172) is tartalmaz. 
 

Jelölőfesték 
- Sellak (E904) 
- Propilénglikol (E1520) 
- Tömény ammóniaoldat (E527) 
- Kálium-hidroxid (E525) 
- Fekete vas-oxid (E172) 

 
 
Milyen a Kolbam külleme és mit tartalmaz a csomagolás 
A Kolbam kemény kapszula formájában kapható. A kapszulák fehér port tartalmaznak. Az 50 mg-os 
kapszulák narancsszínűek (fekete színű „ASK001” és „50 mg” nyomattal). A 250 mg-os kapszulák 
fehér színűek (fekete színű „ASK002” és „250 mg” nyomattal). 
A csomagolások 90 kapszulát tartalmaznak. 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja 
Retrophin Europe Limited 
Palmerston House 
Fenian Street 
Dublin 2, Írország 
info@retrophin.com 
 
Gyártó 
Patheon France 
40 boulevard de champaret 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Franciaország 
 
 
A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: ÉÉÉÉ. hónap NN. 
 
Ezt a gyógyszert „kivételes körülmények” között engedélyezték, ami azt jelenti, hogy a gyógyszer 
alkalmazására vonatkozóan – a betegség ritka előfordulása miatt – nem lehetett teljes körű információt 
gyűjteni.  
 
Az Európai Gyógyszerügynökség évente felülvizsgál minden, erre a gyógyszerre vonatkozó új 
információt, és szükség esetén ezt a betegtájékoztatót is módosítja. 
 
Egyéb információforrások 
 
A gyógyszerről részletes információ, illetve ritka betegségekről és azok kezeléséről szóló honlapok 
címei az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) találhatók. 
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