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EPAR - sammendrag for offentligheden 

Viracept 
Nelfinavir 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Viracept. 

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede 

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om 
anvendelsesbetingelserne for Viracept. 

Hvad er Viracept? 

Viracept er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof nelfinavir. Det fås som et oralt pulver 

(50 mg per gram) og som tabletter (250 mg). 

Hvad anvendes Viracept til? 

Viracept er et antiretroviralt lægemiddel. Det anvendes i kombination med andre antiretrovirale 

lægemidler til behandling af voksne, unge og børn over tre år, der er smittet med human immundefekt 

virus (HIV-1). Dette virus forårsager erhvervet immun defekt syndrom (aids). 

Lægen bør inden ordinering af Viracept til patienter, der tidligere har været behandlet med lægemidler 

i samme klasse som Viracept (proteasehæmmere), først undersøge, hvilket antiretroviralt lægemiddel 

patienten tidligere har fået samt vurdere, om det er sandsynligt, at viruset vil reagere på lægemidlet. 

Lægemidlet udleveres kun efter recept. 

Hvordan anvendes Viracept? 

Behandlingen med Viracept bør kun iværksættes af læger med erfaring i behandling af hiv-infektion. 

Den anbefalede dosis Viracept til patienter over tretten år er 1 250 mg to gange daglig eller 750 mg tre 

gange daglig og indtages sammen med et måltid. Den anbefalede dosis til børn i alderen tre til tretten 

år afhænger af deres legemsvægt. Til patienter, som ikke kan synke tabletter, kan Viracept-tabletterne 

opløses i vand, eller der kan anvendes oralt pulver i stedet.  Viracept bør anvendes med forsigtighed til 

patienter med lever- eller nyreproblemer. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 
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Hvordan virker Viracept? 

Det aktive stof i Viracept, nelfinavir, er en proteasehæmmer. Det blokerer et enzym kaldet protease, 

som medvirker ved formeringen af hiv. Når enzymet blokeres, formerer viruset sig ikke normalt, så 

udbredelsen af infektionen bliver langsommere. Når Viracept tages i kombination med andre 

antiretrovirale lægemidler, nedsættes mængden af hiv i blodet og holdes på et lavt niveau. Viracept 

kurerer ikke hiv-infektion eller aids, men det kan forsinke den beskadigelse af immunsystemet og den 

udvikling af infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids. 

Hvordan blev Viracept undersøgt? 

Viracept blev undersøgt i kombination med andre antiretrovirale lægemidler i to hovedundersøgelser, 

der omfattede 605 hiv-smittede patienter i alderen tretten år og derover. I den første undersøgelse 

blev Viracept i kombination med stavudin (et andet antiretroviralt lægemiddel) sammenlignet med 

stavudin alene hos 308 patienter, som ikke tidligere havde været behandlet med stavudin eller 

proteasehæmmere. I den anden undersøgelse blev Viracept i kombination med zidovudin og lamivudin 

(andre antiretrovirale lægemidler) sammenlignet med en kombination af zidovudin og lamivudin hos 

297 behandlingsnaive patienter (patienter, der ikke tidligere havde taget antiretrovirale lægemidler til 

behandling af deres hiv-infektion). Virkningen blev hovedsagelig målt på ændringen i hiv-indholdet i 

blodet (den virale belastning) og ændringen i antallet af CD4 T-celler i blodet (CD4-celletallet). CD4 

T-celler er hvide blodlegemer, som er vigtige for, at kroppen kan bekæmpe infektioner, men som 

dræbes af hiv. 

I tre undersøgelser af 635 patienter sammenlignede man virkningen af doseringerne af Viracept to og 

tre gange om dagen i kombination med stavudin og lamivudin. De fleste af disse patienter havde ikke 

tidligere taget proteasehæmmere. Viracept er endvidere blevet undersøgt hos 37 børn. 

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Viracept? 

I begge hovedundersøgelser havde Viracept i kombination med andre antiretrovirale lægemidler større 

virkning end de lægemidler, Viracept blev sammenlignet med. Efter 24 uger havde Viracept mindsket 

den virale belastning og øget CD4-celletallet mere end sammenligningspræparaterne. Der var ingen 

forskel mellem de to doser af Viracept. I den anden undersøgelse var den virale belastning faldet med 

mere end 99 % hos de patienter, der tog den høje dosis Viracept, sammenlignet med 95 % hos de 

patienter, der tog sammenligningspræparaterne. CD4-celletallet steg med henholdsvis 150 og 95 

celler/mm3. 

Viracept mindskede den virale belastning i samme grad, hvad enten det blev taget to eller tre gange 

om dagen. Undersøgelsen hos børn viste, at lægemidlet gav det samme indhold af det aktive stof i 

blodet hos børn og voksne, og at det gav de samme bivirkninger og havde den samme virkning. 

Hvilken risiko er der forbundet med Viracept? 

Den hyppigste bivirkning ved Viracept (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er diarré. Den 

fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Viracept fremgår af indlægssedlen. 

Viracept må ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for nelfinavir 

eller andre af indholdsstofferne. Viracept bør ikke anvendes til patienter, der får et eller flere af 

følgende lægemidler: 

 rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose) 

 perikum (en drogetilberedning, der anvendes til behandling af depression) 
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 omeprazol (anvendes til at mindske mavesyreindholdet), 

 lægemidler, der nedbrydes på samme måde som Viracept, og som er skadelige ved et højt indhold 

i blodet. Den fuldstændige liste over disse lægemidler fremgår af indlægssedlen. 

Læger bør overveje at anvende alternativer til lægemidler, der fremskynder nedbrydningen af 

Viracept, såsom phenobarbital og carbamazepin (anvendes til behandling af epilepsi), hos patienter, 

der tager Viracept. Der skal udvises forsigtighed, når Viracept tages sammen med andre lægemidler. 

De fuldstændige oplysninger herom fremgår af indlægssedlen. 

Hvorfor blev Viracept godkendt? 

CHMP besluttede, at fordelene ved Viracept opvejer risiciene ved antiretroviral kombinationsbehandling 

af voksne, unge og børn i alderen tre år eller derover, der er smittet med HIV-1. Udvalget anbefalede 

udstedelse af markedsføringstilladelse. 

Andre oplysninger om Viracept 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 

Union for Viracept den 22. januar 1998.  

Den fuldstændige EPAR for Viracept findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere 

oplysninger om behandling med Viracept, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller 

kontakte din læge eller dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2011. 
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000164/human_med_001140.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000164/human_med_001140.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124



