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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Viramune 
nevirapín 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Viramune. Vysvetľuje, 

akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyhodnotil liek a dospel k stanovisku 

v prospech vydania povolenia na uvedenie lieku na trh, ako aj k odporúčaniam, ako používať liek 

Viramune. 

 

Čo je liek Viramune? 

Viramune je liek, ktorý obsahuje účinnú látku nevirapín. Liek je dostupný vo forme tabliet s okamžitým 

uvoľňovaním (200 mg) a predĺženým uvoľňovaním (50, 100 a 400 mg) a vo forme perorálnej 

suspenzie (50 mg/5 ml). 

Tablety s okamžitým uvoľňovaním uvoľňujú účinnú látku ihneď a z tabliet s predĺženým uvoľňovaním 

sa uvoľňuje pomaly v priebehu niekoľkých hodín, čo umožňuje podávať liek menej často. 

Na čo sa liek Viramune používa? 

Liek Viramune je protivírusový liek. Používa sa v kombinácii s ďalšími protivírusovými liekmi na liečbu 

pacientov infikovaných vírusom ľudskej imunodeficiencie typu 1 (HIV-1), vírusom, ktorý spôsobuje 

syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS).  

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 

Ako sa liek Viramune užíva? 

Liečbu liekom Viramune by mal podávať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou infekcie HIV. 
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Liek Viramune sa nikdy neužíva samostatne. Musí sa užívať najmenej s dvomi inými protivírusovým 

liekmi. Keďže liek môže spôsobovať závažnú vyrážku, liečba by sa mala začať nízkymi dávkami. 

V prípade dospelých by sa liečba mala začať 200 mg tabletami s okamžitým uvoľňovaním alebo 

perorálnou suspenziou užívanou raz denne počas dvoch týždňov. Dávka by sa potom mala zvýšiť 

na štandardnú dávku 200 mg užívanú dvakrát denne použitím tabliet s okamžitým uvoľňovaním alebo 

perorálnej suspenzie alebo na štandardnú dávku 400 mg užívanú raz denne použitím predpísaných 

tabliet s predĺženým uvoľňovaním. 

V prípade detí a dospievajúcich je úvodná dávka 150 mg na štvorcový meter plochy povrchu tela 

(vypočíta sa na základe výšky a hmotnosti dieťaťa) alebo 4 mg/kg perorálnej suspenzie lieku Viramune 

raz denne počas dvoch týždňov, a potom sa má dávka zvýšiť na udržiavaciu dávku (vypočíta sa na 

základe plochy povrchu tela alebo hmotnosti pacienta). 

Dávka sa nemá zvýšiť na udržiavaciu, kým nezmizne vyrážka. Ak pacient nemôže prejsť na úplnú 

dávku do štyroch týždňov po začatí liečby liekom Viramune, majú sa zvážiť alternatívne liečby. 

Tablety s predĺženým uvoľňovaním nie sú vhodné počas prvých dvoch týždňov v prípade pacientov, 

ktorí začínajú liečbu liekom Viramune, a nemajú sa používať, kým nezmiznú všetky vyrážky. Tablety 

s predĺženým uvoľňovaním neboli testované na deťoch mladších ako 3 roky. Tablety s predĺženým 

uvoľňovaním sa nesmú lámať ani žuvať. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov. 

Akým spôsobom liek Viramune účinkuje? 

Účinná látka lieku Viramune, nevirapín, je nenukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy (NNRTI). 

Blokuje aktivitu reverznej transkriptázy, enzýmu produkovaného HIV-1, ktorý mu umožňuje infikovať 

bunky a vytvárať viac vírusov. Blokovaním enzýmu liek Viramune užívaný v kombinácii s inými 

protivírusovým liekmi, znižuje množstvo vírusu HIV-1 v krvi a udržiava ho na nízkej hladine. Liek 

Viramune nelieči infekciu HIV-1, ani AIDS, ale môže oddialiť poškodenie imunitného systému a vznik 

infekcií a chorôb spojených s AIDS. 

Ako bol liek Viramune skúmaný? 

Liek Viramune s okamžitým uvoľňovaním bol skúmaný v piatich hlavných štúdiách u celkovo 1 956 

dospelých. V štúdiách sa liek Viramune užívaný v kombinácii so zidovudínom a didanozínom (iné 

protivírusové lieky) porovnával s ďalšími protivírusovými liekmi. Liek Viramune užívaný samostatne 

alebo v kombinácii s jedným alebo s dvomi inými protivírusovými liekmi bol skúmaný aj v dvoch 

štúdiách zahŕňajúcich 478 detí. Hlavnou mierou účinnosti bola zmena hladiny vírusu HIV v krvi 

(vírusová záťaž) a zmena počtu buniek CD4 T v krvi (počet buniek CD4) a tiež počet pacientov, 

u ktorých sa ochorenie zhoršilo, alebo zomreli. Bunky CD4 T sú biele krvinky, ktoré sú dôležité pri boji 

s infekciami, ktoré však zabíja vírus HIV. 

Na podporu používania tabliet s predĺženým uvoľňovaním spoločnosť uskutočnila štúdie, aby 

preukázala, že tablety s okamžitým aj predĺženým uvoľňovaním vytvárajú adekvátne hladiny lieku 

a majú rovnaký vplyv na vírusovú záťaž v tele. Štúdie sa uskutočnili aj preto, aby sa preukázal 

úspešný prechod z tabliet s okamžitým uvoľňovaním v dávkovaní dvakrát denne na tablety 

s predĺženým uvoľňovaním v dávkovaní raz denne. 
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Aký prínos preukázal liek Viramune v týchto štúdiách? 

Liek Viramune, užívaný v kombinácii s dvoma inými protivírusovými liekmi, bol účinnejší ako 

kombinácie dvoch liekov. U 398 dospelých, ktorí mali skúsenosť s liečbou (boli predtým liečení proti 

infekcii HIV), užívanie lieku Viramune v kombinácii so zidovudínom a lamivudínom viedlo po 48 

týždňoch k 38 % zníženiu vírusovej záťaže v porovnaní s 28 % rastom u pacientov užívajúcich 

zidovudín a lamivudín. U 151 neliečených pacientov (ktorí predtým neboli liečení proti infekcii HIV) po 

40 až 52 týždňoch v skupine s troma liekmi vírusová záťaž klesla o 99 % v porovnaní s 96 % v skupine 

s dvoma liekmi. Dospelí užívajúci tri lieky mali tiež vyšší rast počtu buniek CD4 a nižšie riziko toho, že 

sa ich ochorenie zhorší, alebo že naň zomrú. Podobné výsledky boli pozorované u detí infikovaných 

HIV-1. 

Ďalšie štúdie preukázali, že tablety s predĺženým uvoľňovaním sú v prípade pacientov infikovaných 

vírusom HIV také účinné, ako tablety s okamžitým uvoľňovaním. Štúdie tiež preukázali, že pacienti 

môžu bezpečne prejsť z tablety s okamžitým uvoľňovaním na tablety s predĺženým uvoľňovaním. 

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Viramune? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Viramune (pozorované u 1 až 10 pacientov zo 100) sú vyrážka, 

bolesť hlavy, nauzea (nevoľnosť), únava, abdominálna bolesť, hnačka, horúčka, hepatitída (zápal 

pečene) a príznaky problémov s pečeňou v krvi. Liek Viramune bol tiež spájaný s vážnymi vedľajšími 

účinkami vrátane Stevens-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (život ohrozujúce 

alergické reakcie postihujúce kožu a sliznice), vážnej hepatitídy a zlyhania pečene, i vážnymi 

alergickými reakciami. Pacienti majú byť počas prvých 18 týždňov liečby starostlivo sledovaní z 

hľadiska výskytu príznakov týchto vedľajších účinkov a počas liečby sa majú vykonávať pravidelné 

krvné testy z hľadiska možných problémov s pečeňou. Zoznam všetkých vedľajších účinkov 

pozorovaných pri užívaní lieku Viramune sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov. 

Liek Viramune nemôžu užívať osoby, ktoré môžu byť precitlivené (alergické) na nevirapín alebo na iné 

zložky lieku. Nesmie sa používať u pacientov, ktorí majú závažné problémy s pečeňou alebo príznaky 

problémov s pečeňou v krvi, alebo ktorí užívajú ľubovník bodkovaný (rastlinný prípravok používaný na 

liečbu depresie). Liečba liekom Viramune sa nesmie opätovne začať u pacientov, ktorí museli 

v minulosti liek prestať užívať kvôli vyrážke, alergickým reakciám alebo hepatitíde, alebo ktorí mali 

príznaky problémov s pečeňou počas užívania lieku Viramune a tie sa po opätovnom užívaní lieku 

obnovili. 

Prečo bol liek Viramune povolený? 

Liek Viramune bol pôvodne povolený za „mimoriadnych okolností“, nakoľko z vedeckých dôvodov boli 

v čase povolenia lieku k dispozícii len obmedzené informácie. Keďže spoločnosť predložila ďalšie 

požadované informácie, mimoriadne okolnosti sa 11. júla 2002 skončili. 

Ďalšie informácie o lieku Viramune 

Dňa 5. februára 1998 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Viramune na trh platné 

v celej Európskej únii.  
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Úplné znenie správy EPAR o lieku Viramune sa nachádza na webovej stránke agentúry: 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports . Ak potrebujete 

ďalšie informácie o liečbe liekom Viramune, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť 

správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 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

