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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Viramune 
newirapina 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 

dotyczącego leku Viramune. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi 

(CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano 

pozwolenie na dopuszczenie produktu Viramune do obrotu, oraz zaleceń w sprawie stosowania leku. 

 

Co to jest lek Viramune? 

Viramune jest lekiem zawierającym substancję czynną newirapinę. Produkt jest dostępny w postaci 

tabletek o natychmiastowym uwalnianiu(200 mg) i tabletek o przedłużonym uwalnianiu (50, 100 

i 400 mg) oraz w postaci zawiesiny doustnej (50 mg/5 ml). 

Tabletki o natychmiastowym uwalnianiu uwalniają substancję czynną natychmiast, a tabletki 

o przedłużonym uwalnianiu – powoli przez kilka godzin, dzięki czemu mogą być rzadziej podawane. 

W jakim celu stosuje się lek Viramune? 

Lek Viramune jest lekiem przeciwwirusowym. Lek stosuje się w połączeniu z innymi lekami 

przeciwwirusowymi w leczeniu pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 

(HIV1) – wirusem, który wywołuje nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS). 

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. 

Jak stosować lek Viramune? 

Leczenie produktem Viramune powinien przepisywać lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu 

zakażeń HIV. 

Leku Viramune nie podaje się nigdy osobno. Produkt należy podawać w połączeniu z co najmniej 

dwoma innymi lekami przeciwwirusowymi. Ze względu na to, że lek może powodować ciężką wysypkę, 

leczenie należy rozpocząć od małych dawek. 



U osób dorosłych leczenie należy rozpocząć od dawki 200 mg w tabletkach o natychmiastowym 

uwalnianiu lub w zawiesinie doustnej raz na dobę przez dwa tygodnie. Następnie dawkę należy 

zwiększyć do dawki standardowej w wysokości 200 mg dwa razy na dobę, stosując tabletki 

o natychmiastowym uwalnianiu lub zawiesinę doustną, bądź do dawki standardowej w wysokości 

400 mg raz na dobę, stosując tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 

U dzieci i młodzieży dawka początkowa wynosi 150 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała 

(obliczanej na podstawie wzrostu i masy ciała dziecka) lub 4 mg/kg raz na dobę przez dwa tygodnie 

przy użyciu produktu Viramune w postaci zawiesiny doustnej, po czym dawkę tę należy zwiększyć do 

dawki podtrzymującej (obliczanej na podstawie powierzchni i masy ciała pacjenta). 

Nie należy zwiększać dawki do dawki podtrzymującej do czasu całkowitego ustąpienia wysypki. Jeżeli 

pacjent nie może przestawić się na przyjmowanie pełnej dawki w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia 

stosowania leku Viramune, należy zastosować inne leczenie. 

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie są odpowiednie do stosowania w pierwszych dwóch tygodniach 

leczenia u pacjentów rozpoczynających przyjmowanie produktu Viramune i nie należy ich stosować do 

czasu całkowitego ustąpienia wysypki. Nie przeprowadzono badań nad działaniem tabletek 

o przedłużonym uwalnianiu u dzieci w wieku poniżej trzech lat. Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie 

wolno przełamywać ani żuć. 

Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta. 

Jak działa lek Viramune? 

Substancja czynna leku Viramune, newirapina, jest nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej 

transkryptazy (NNTRI). Substancja ta blokuje działanie odwrotnej transkryptazy – enzymu 

wytwarzanego przez HIV-1, który umożliwia mu zakażanie komórek w organizmie i namnażanie się. 

Blokując ten enzym, lek Viramune, podawany w połączeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi, 

zmniejsza liczbę kopii wirusa HIV-1 we krwi i utrzymuje ją na niskim poziomie. Lek Viramune nie leczy 

zakażenia HIV-1 ani AIDS, lecz może opóźniać wystąpienie zaburzeń w układzie odpornościowym oraz 

rozwój zakażeń i chorób związanych z AIDS. 

Jak badano lek Viramune? 

Lek Viramune w postaci o natychmiastowym uwalnianiu oceniano w pięciu badaniach z udziałem 

1956 dorosłych pacjentów. W badaniach lek Viramune, przyjmowany w skojarzeniu z zydowudyną i 

dydanozyną (inne leki przeciwwirusowe) porównywano z innymi lekami przeciwwirusowymi. Działanie 

leku Viramune, przyjmowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z jednym lub dwoma innymi lekami 

przeciwwirusowymi, oceniano także w dwóch badaniach z udziałem 478 dzieci. Głównymi kryteriami 

oceny skuteczności były: zmiana liczby kopii wirusa HIV we krwi (miano wirusa) oraz liczby 

limfocytów T CD4 we krwi (liczba limfocytów CD4), a także liczba pacjentów, u których choroba uległa 

zaostrzeniu lub którzy zmarli. Limfocyty T CD4 są białymi krwinkami, które biorą udział w zwalczaniu 

zakażeń i które są niszczone przez wirus HIV. 

Na poparcie stosowania tabletek o przedłużonym uwalnianiu firma przeprowadziła badania, aby 

wykazać, że zarówno tabletki o natychmiastowym, jak i o przedłużonym uwalnianiu, wytwarzały 

odpowiednie stężenie substancji czynnej i miały jednakowe działanie na miano wirusa w organizmie. 

Przeprowadzono również badania w celu wykazania skuteczności przestawiania pacjentów z tabletek 

o natychmiastowym uwalnianiu stosowanych dwa razy na dobę na tabletki o przedłużonym uwalnianiu 

stosowane raz na dobę. 
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Jakie korzyści ze stosowania leku Viramune zaobserwowano w badaniach? 

Lek Viramune, przyjmowany w skojarzeniu z dwoma innymi lekami przeciwwirusowymi, był 

skuteczniejszy niż połączenia dwóch leków. U 398 osób dorosłych otrzymujących wcześniej leczenie 

przeciwko zakażeniu wirusem HIV, po 48 tygodniach lek Viramune w skojarzeniu z zydowudyną 

i lamiwudyną powodował zmniejszenie miana wirusa o 38%, w porównaniu ze wzrostem o 28% u osób 

przyjmujących zydowudynę i lamiwudynę bez leku Viramune. U 151 pacjentów, którzy nie otrzymywali 

wcześniej leczenia przeciwko zakażeniu wirusem HIV, miano wirusa zmniejszyło się po 40 do 

52 tygodniach o 99% w grupie osób otrzymujących trzy leki w porównaniu z 96% w grupie osób 

otrzymujących dwa leki. U osób dorosłych otrzymujących trzy leki wystąpił także większy wzrost liczby 

limfocytów CD4 oraz mniejsze ryzyko nasilenia się choroby lub zgonu. Podobne wyniki zaobserwowano 

u dzieci z zakażeniem wirusem HIV-1. 

W dodatkowych badaniach wykazano, że u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV tabletki 

o przedłużonym uwalnianiu są tak samo skuteczne jak tabletki o natychmiastowym uwalnianiu. 

W badaniach wykazano również, że pacjentów można bezpiecznie przestawiać z tabletek 

o natychmiastowym uwalnianiu na tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Viramune? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Viramune (obserwowane u 1 do 

10 pacjentów na 100) to: wysypka, bóle głowy, nudności (mdłości), zmęczenie, bóle brzucha, 

biegunka, gorączka, zapalenie wątroby oraz nieprawidłowe wyniki badań krwi wskazujące na problemy 

dotyczące wątroby. Stosowanie leku Viramune było także związane z ciężkimi działaniami 

niepożądanymi, w tym zespołem Stevensa-Johnsona i toksyczną nekrolizą naskórka (zagrażające życiu 

reakcje alergiczne dotyczące skóry i błon śluzowych), ciężkim zapaleniem wątroby i zaburzeniami 

czynności nerek, a także poważnymi reakcjami alergicznymi. Pacjentów należy uważnie monitorować 

pod kątem wystąpienia tych działań niepożądanych w pierwszych 18 tygodniach leczenia, a w trakcie 

leczenia należy regularnie wykonywać badania krwi mogące wskazywać na zaburzenie czynności 

wątroby. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Viramune znajduje się 

w ulotce dla pacjenta. 

Leku Viramune nie wolno stosować u osób, u których występuje nadwrażliwość (alergia) na newirapinę 

lub którykolwiek składnik produktu. Leku nie należy stosować u pacjentów, którzy mają poważne 

problemy dotyczące czynności wątroby lub u których wyniki badań krwi wskazują na zaburzenie 

czynności wątroby, lub też u osób przyjmujących dziurawiec (preparat ziołowy stosowany w leczeniu 

depresji). Leczenia produktem Viramune nie należy rozpoczynać ponownie u pacjentów, którzy 

przerwali przyjmowanie tego leku w przeszłości z powodu wysypki, reakcji alergicznych lub zapalenia 

wątroby, bądź u których wystąpiły oznaki zaburzenia czynności wątroby podczas przyjmowania 

Viramune, które pojawiły się znowu po ponownym rozpoczęciu leczenia tym lekiem. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Viramune? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące 

ze stosowania produktu Viramune przewyższają ryzyko podczas stosowania w skojarzeniu z innymi 

przeciwwirusowymi produktami leczniczymi u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV-1, zarówno u osób 

dorosłych, młodzieży, jak i dzieci w każdym wieku. 

Komitet zwrócił uwagę, że większość doświadczeń z lekiem Viramune dotyczy jego stosowania 

w skojarzeniu z inhibitorami odwrotnej transkryptazy nukleozydu (NRTI – typ leków 

przeciwwirusowych), a także, iż dostępne dane na temat leczenia skojarzonego obejmującego inhibitor 
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proteazy (inny typ leku przeciwwirusowego) po leczeniu produktem Viramune są niepełne. Komitet 

zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie leku Viramune do obrotu. 

Lek Viramune został pierwotnie dopuszczony do obrotu w wyjątkowych okolicznościach, gdyż -

z powodów naukowych - w chwili jego zatwierdzenia dostępne informacje na temat leku były 

ograniczone. Ponieważ firma dostarczyła dodatkowe wymagane informacje, wyjątkowe okoliczności 

wygasły w dniu 11 lipca 2002 r. 

Inne informacje dotyczące leku Viramune: 

W dniu 5 lutego 1998 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Viramune 

do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.  

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Viramune znajduje się na stronie internetowej Agencji pod 

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Viramune należy zapoznać 

się z ulotką dla pacjenta (także częścią EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: 09-2011. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000183/human_med_001143.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

