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Bylvay (odevixibat) 
A Bylvay-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú gyógyszer a Bylvay és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Bylvay-t 6 hónapos kortól alkalmazzák progresszív familiáris intrahepaticus cholestasisban (PFIC) 
szenvedő betegek kezelésére. Ez a májbetegségek egy ritka típusa, amikor epesavak halmozódnak fel 
a májban. Az epesavak az epe, azaz a zsíroknak a bélből történő felszívódását segítő, májban 
termelődő folyadék alkotóelemei. 

A Bylvay hatóanyaga az odevixibat. 

Hogyan kell alkalmazni a Bylvay-t? 

A Bylvay kapszula formájában kapható. Az ajánlott adag 40 mikrogramm/testtömeg-kilogramm. A 
kapszulát naponta egyszer, reggel kell bevenni. A kapszula bevehető egészben, vagy pedig felnyitható 
és az ételre szórható. Ha a gyógyszer három hónap elteltével nem fejt ki kielégítő hatást, a 
kezelőorvos a dózist testtömeg-kilogrammonként legfeljebb 120 mikrogrammig emelheti. 

A gyógyszer csak receptre kapható, és a kezelést a PFIC kezelésében tapasztalattal rendelkező 
orvosnak kell megkezdenie és felügyelnie. A Bylvay alkalmazásával kapcsolatban további információért 
olvassa el a betegtájékoztatót, illetve kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását a Bylvay? 

A Bylvay hatóanyaga, az odevixibat gátolja a bélben található, az epesavat a belekből a májba szállító 
fehérje (az úgynevezett IBAT) működését. Az IBAT működésének gátlásával az odevixibat csökkenti a 
belekből a májba szállított epesav mennyiségét. Ezáltal megelőzhető az epesavak felhalmozódása és a 
májszövet károsodása. 

Milyen előnyei voltak a Bylvay alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Bylvay egy fő vizsgálatban, amelyben 62, 6 hónap és 18 év közötti beteg vett részt, hatásosabb volt 
a placebónál (hatóanyag nélküli kezelés) a PFIC súlyosságának csökkentésében. A hatásosság fő 
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mutatója azon betegek számán alapult, akiknél 24 hetes kezelést követően a vér epesavszintje 
legalább 70%-kal csökkent. 

A Bylvay-kezelés a szokásos adagot (napi 40 mikrogramm/testtömeg-kilogramm) kapó betegek 
körülbelül 44%-ánál (23-ból 10), a maximális napi adagot (napi 120 mikrogramm/testtömeg-
kilogramm) kapó betegeknek pedig körülbelül 21%-ánál (19-ből 4) idézte elő a szükséges csökkenést, 
szemben a placebót kapó betegek 0%-ával (20-ból 0). A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a Bylvay 
mérsékelheti a tüneteket, például a viszketést, és megelőzheti a késleltetett növekedést. 

Milyen kockázatokkal jár a Bylvay alkalmazása? 

A Bylvay leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül legfeljebb 1-nél jelentkezhet) a lágy széklet, a 
hasmenés, a hasi fájdalom és a májmegnagyobbodás. A Bylvay alkalmazásával kapcsolatban jelentett 
összes mellékhatás teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Bylvay forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Egy fő vizsgálat igazolta, hogy a Bylvay hatékonyan csökkenti a PFIC-ben szenvedő betegek vérében 
az epesav mennyiségét. A Bylvay hatásosan csökkentette a PFIC tüneteit és jeleit, például a 
viszketést. Mivel a PFIC egy nagyon ritka betegség, a vizsgálat kis léptékű volt, de a rendelkezésre álló 
rövid távú adatok arra utaltak, hogy a Bylvay késleltetheti a betegség progresszióját, valamint a műtét 
és/vagy májátültetés szükségességét. Az eddig tapasztalt mellékhatásokat kezelhetőnek tekintették. A 
betegség súlyosságára és a rendelkezésre álló kezelések hiányára tekintettel az Európai 
Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Bylvay alkalmazásának előnyei meghaladják a 
kockázatokat, ezért a gyógyszer alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Bylvay forgalomba hozatalát „kivételes körülmények” között engedélyezték. Ez azt jelenti, hogy 
mivel a javallat ilyen ritkán fordul elő, nem lehetett teljes körű információt gyűjteni a gyógyszerről. Az 
Európai Gyógyszerügynökség évente felülvizsgál minden újonnan hozzáférhető információt, és szükség 
esetén aktualizálja ezt az összefoglalót. 

Milyen információk várhatók még a Bylvay-val kapcsolatban? 

Mivel a Bylvay forgalomba hozatalát kivételes körülmények között engedélyezték, a Bylvay-t 
forgalmazó vállalat vizsgálatot fog lefolytatni, hogy adatokat szolgáltasson a Bylvay hosszú távú 
hatásosságáról. A vizsgálat emellett arra is összpontosít majd, hogy a Bylvay-kezelés késlelteti-e a 
májat érintő műtétet és/vagy a májtranszplantációt PFIC-s betegeknél. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Bylvay biztonságos és hatékony 
alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Bylvay biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a betegek 
által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban és a 
betegtájékoztatóban. 

A Bylvay alkalmazásával kapcsolatban felmerülő információkat – hasonlóan minden más gyógyszerhez 
– folyamatosan figyelemmel kísérik. A Bylvay alkalmazásával összefüggésben jelentett feltételezett 
mellékhatásokat gondosan értékelik és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges 
intézkedéseket meghozzák. 
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A Bylvay-val kapcsolatos egyéb információ 

A Bylvay-val kapcsolatban további információ az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található:  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bylvay 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/bylvay
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