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EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR) 

EXALIEF 

EPAR - sammendrag for offentligheden 

 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det 
forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de 
gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal 
anvendes. 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse 
indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du 
ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse den faglige 
drøftelse (også en del af denne EPAR). 

 
 
Hvad er Exalief? 
Exalief er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof eslicarbazepinacetat. Det fås som hvide 
tabletter (runde: 400 mg, aflange: 600 mg og 800 mg). 
 
Hvad anvendes Exalief til? 
Exalief anvendes til behandling af voksne med partielle anfald (epileptiske anfald) med eller uden 
sekundær generalisering. Det en form for epilepsi, hvor for stærk elektrisk aktivitet i en side af hjernen 
giver symptomer som pludselige, sætvise bevægelser af en del af kroppen, forvrænget hørelse, lugt- 
eller synshallucinationer, følelsesløshed eller pludselig angst. Sekundær generalisering vil sige, at den 
stærke aktivitet senere breder sig til hele hjernen. Exalief må udelukkende anvendes som en 
tillægsbehandling til andre lægemidler mod epilepsi. 
Lægemidlet udleveres kun efter recept. 
 
Hvordan anvendes Exalief? 
Behandlingen med Exalief indledes med en dosis på 400 mg en gang dagligt, inden denne øges til 
standarddosis på 800 mg en gang dagligt efter en til to uger. Dosis kan øges til 1 200 mg en gang 
dagligt afhængigt af, hvordan patienten reagerer på behandlingen. Exalief kan tages med eller uden et 
måltid. 
Exalief bør anvendes med forsigtighed hos patienter over 65 år, da der ikke foreligger tilstrækkelige 
oplysninger om lægemidlets sikkerhed hos disse patienter. Exalief bør også anvendes med forsigtighed 
hos patienter med nyreproblemer, og dosis skal tilpasses i overensstemmelse med, hvordan nyrerne 
fungerer. Lægemidlet anbefales ikke til patienter, som har svære problemer med deres nyrer eller 
lever. Exalief anbefales heller ikke til børn under 18 år. 
 
Hvordan virker Exalief? 
Det aktive stof i Exalief, eslicarbazepinacetat, omdannes i kroppen til epilepsilægemidlet 
eslicarbazepin. Epilepsi skyldes for stærk elektrisk aktivitet i hjernen. For at de elektriske impulser 
kan bevæge sig langs nervebanerne, skal der være en hurtig strøm af natrium ind i nervecellerne. 
Eslicarbazepin menes at virke ved at blokere ‘spændings-gatede natriumkanaler’, som forhindrer 
natrium i at trænge ind i nervecellerne. Dette nedsætter aktiviteten i nervecellerne i hjernen, hvorved 
intensiteten og antallet af anfald reduceres. 
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Hvordan blev Exalief undersøgt? 
Virkningerne af Exalief blev først testet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker. 
Der blev gennemført tre hovedundersøgelser, som omfattede i alt 1 050 voksne med partielle anfald, 
der ikke blev reguleret med andre lægemidler. I alle tre undersøgelser sammenlignedes Exalief givet i 
forskellige doser (400 mg, 800 mg eller 1200 mg en gang dagligt) med placebo (en uvirksom 
behandling). Alle patienterne fik også andre antiepileptiske lægemidler. Det primære effektmål for de 
tre undersøgelser var reduktionen i antallet af anfald over en periode på 12 uger.  
 
Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Exalief? 
Resultaterne af de tre undersøgelser taget under et viser, at Exalief 800 mg og 1200 mg var mere 
effektivt end placebo til at reducere antallet af anfald, når det blev givet som tillægsbehandling til 
andre antiepileptiske lægemidler. Ved undersøgelsens start havde patienterne ca. 13 anfald om 
måneden. I løbet af de 12 ugers behandling faldt dette tal til 9,8 og 9 anfald pr. måned hos patienter, 
som fik henholdsvis Exalief 800 mg og Exalief 1200 mg sammenlignet med 11,7 pr. måned hos dem, 
der fik placebo. 
 
Hvilken risiko er der forbundet med Exalief? 
Næsten halvdelen af de patienter, der blev behandlet med Exalief, havde bivirkninger. De hyppigste 
bivirkninger ved Exalief (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er svimmelhed og 
søvntrang (søvnighed). Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Exalief 
fremgår af indlægssedlen. 
Exalief må ikke anvendes af personer, der kan være overfølsomme (allergiske) over for 
eslicarbazepinacetat, et af de øvrige indholdsstoffer eller andre carboxamidderivater (lægemidler med 
en struktur, der svarer til eslicarbazepinacetat såsom carbamazepin eller oxcarbazepin). Det må ikke 
anvendes af personer med 2. eller 3. grads atrioventrikulær blok (et problem med elektrisk 
transmission i hjertet). 
 
Hvorfor blev Exalief godkendt? 
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Exalief er større 
end risiciene ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, 
der også får andre antiepileptiske lægemidler. Udvalget anbefalede udstedelse af 
markedsføringstilladelse for Exalief. 
 
Andre oplysninger om Exalief: 
Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 
Union for Exalief til Bial - Portela & Ca, SA den 21 april 2009. 
 
Den fuldstændige EPAR for Exalief findes her. 
 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2009. 
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www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/exalief/exalief.htm



