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Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo 
informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje. 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
Tavneos 10 mg kietosios kapsulės 
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 10 mg avakopano. 
 
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas 
 
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 245 mg makrogolglicerolio hidroksistearato. 
 
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 
 
 
3. FARMACINĖ FORMA 
 
Kietoji kapsulė 
 
Kapsulės geltonu korpusu ir šviesiai oranžiniu dangteliu, ant kurio juodu rašalu užrašyta „CCX168“. 
Viena kapsulė yra 22 mm ilgio ir 8 mm skersmens (0 dydis). 
 
 
4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 
 
4.1 Terapinės indikacijos 
 
Tavneos, kartu su rituksimabu arba ciklofosfamidu, skirtas sunkiais, aktyviais granuliomatoze su 
poliangitu (GPA) arba mikroskopiniu poliangitu (MPA) sergantiems suaugusiems pacientams gydyti 
(žr. 4.2 skyrių). 
 
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas 
 
Gydymą turi pradėti ir stebėti sveikatos priežiūros specialistai, turintys patirties diagnozuojant ir 
gydant GPA arba MPA. 
 
Dozavimas 
 
Rekomenduojama dozė yra po 30 mg Tavneos (3 kietosios 10 mg kapsulės), vartojama per burną du 
kartus per parą, ryte ir vakare, su maistu. 
 
Tavneos turi būti skiriamas kartu su rituksimabu arba ciklofosfamidu, kaip nurodyta toliau: 
• 4 rituksimabo dozės į veną kartą per savaitę arba 
• ciklofosfamido į veną arba per burną 13 arba 14 savaičių, po to azatioprino arba mikofenolato 

mofetilio per burną ir 
• gliukokortikoidų pagal klinikines indikacijas. 
Išsamesnę informaciją apie dozes, kartu vartojamus gliukokortikoidus ir duomenis apie derinių 
veiksmingumą ir saugumą žr. 4.8 ir 5.1 skyriuose. 
 
Klinikinių tyrimų duomenys apima 52 savaites vaistinio preparato vartojimo ir 8 savaites paskesnės 
stebėsenos.  
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Praleistos dozės 
 
Praleistą dozę pacientas turi suvartoti kuo greičiau, tik ne likus mažiau kaip trims valandoms iki kitos 
suplanuotos dozės. Likus mažiau kaip trims valandoms, praleistos dozės vartoti negalima. 
 
Dozavimo koregavimas 
 
Gydymą pakartotinai įvertinti klinikiniu požiūriu ir laikinai stabdyti reikia, jeigu: 
• alanino aminotransferazės (ALT) arba aspartato aminotransferazės (AST) aktyvumas daugiau 

kaip 3 kartus viršija viršutinę normos ribą (VNR). 
 
Gydymą reikia laikinai stabdyti, jeigu: 
• ALT arba AST aktyvumas yra > 5 × VNR, 
• pacientui išsivysto leukopenija (baltųjų kraujo ląstelių skaičius < 2 × 109/l), neutropenija 

(neutrofilų < 1 × 109/l) arba limfopenija (limfocitų < 0,2 × 109/l), 
• pacientui pasireiškė aktyvi, sunki infekcija (t. y., reikalinga hospitalizacija arba ilgai trunkanti 

hospitalizacija). 
 
Gydymą galima atnaujinti: 
• reikšmėms normalizavusis ir individualiai įvertinus naudos bei rizikos santykį. 
Atnaujinus gydymą, reikia atidžiai stebėti kepenų transaminazių aktyvumą ir bendrojo bilirubino kiekį. 
 
Nutraukti gydymą visam laikui reikia svarstyti, jeigu: 
• ALT arba AST aktyvumas yra > 8 × VNR; 
• ALT arba AST aktyvumas yra > 5 × VNR ilgiau nei 2 savaites; 
• ALT arba AST aktyvumas yra > 3 × VNR ir bendrojo bilirubino kiekis yra > 2 × VNR arba 

tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) > 1,5; 
• ALT arba AST aktyvumas yra > 3 × VNR ir pasireiškia nuovargis, pykinimas, vėmimas, 

skausmas ar jautrumas viršutiniame dešiniajame pilvo ketvirtyje, karščiavimas, išbėrimas 
ir (arba) eozinofilija (> 5 %); 

• nustatyta sąsaja tarp avakopano vartojimo ir kepenų funkcijos sutrikimo. 
 
Ypatingos populiacijos 
 
Senyvi pacientai 
 
Senyviems pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). 
 
Kepenų funkcijos sutrikimas 
 
Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, dozės 
koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). 
 
Avakopanas nebuvo tirtas sergantiesiems sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu (C klasės pagal Child-
Pugh), todėl šiai pacientų populiacijai jo vartoti nerekomenduojama. 
 
Inkstų funkcijos sutrikimas 
 
Koreguoti dozės pagal inkstų funkciją nereikia (žr. 5.2 skyrių). 
 
Avakopanas nebuvo tirtas pacientams, sergantiems su antikūnais prieš neutrofilų citoplazmos 
antigenus (ANCA) susijusiu vaskulitu, kurių apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis (aGFG) yra 
mažesnis nei 15 ml/min./1,73 m², kuriems taikoma dializė, reikalinga dializė ar plazmaferezė. 
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Sunki liga, pasireiškianti alveoliniu kraujavimu 
 
Avakopanas nebuvo tirtas pacientams, sergantiems sunkia liga, pasireiškiančia alveoliniu kraujavimu. 
 
Vaikų populiacija 
 
Avakopano saugumas ir veiksmingumas paaugliams (12–17 metų amžiaus) dar neištirti. Turimi 
duomenys pateikiami 4.8 ir 5.1 skyriuose, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima. 
Avakopano saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 12 metų dar neištirti. Duomenų nėra. 
 
Vartojimo metodas 
 
Šis vaistinis preparatas skirtas vartoti per burną. 
 
Kietąsias kapsules reikia vartoti su maistu ir nuryti nepažeistas – nesusmulkintas, nesukramtytas ar 
neatidarytas, užgeriant vandeniu. 
 
Avakopanu gydomi pacientai turi vengti greipfrutų ir greipfrutų sulčių (žr. 4.5 skyrių). 
 
4.3 Kontraindikacijos 
 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. 
 
4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės 
 
Padidėję kepenų funkcijos tyrimų rodmenys 
 
Pacientams, vartojusiems avakopaną kartu su ciklofosfamidu (po to azatioprinu arba mikofenolatu) 
arba rituksimabu ir trimetoprimu bei sulfametoksazolu, buvo pastebėtos sunkios nepageidaujamos 
reakcijos – padidėjęs kepenų transaminazių aktyvumas ir bendrojo bilirubino kiekis. 
Padidėję kepenų funkcijos rodikliai yra laikomi nepageidaujama reakcija (žr. 4.8 skyrių).  
 
Reikia vengti skirti avakopaną pacientams, kuriems pasireiškia kepenų ligos požymiai, pvz., padidėję 
AST, ALT, šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas arba bendrojo bilirubino kiekis > 3 kartus virš VNR. 
 
Reikia atlikti kepenų transaminazių ir bendrojo bilirubino tyrimus prieš pradedant gydymą.  
 
Kaip kliniškai reikalinga ir įprastinės paciento būklės stebėsenos metu reikia tirti pacientų kepenų 
transaminazių aktyvumą ir bendrojo bilirubino kiekį (žr. 4.2 skyrių). 
 
Kraujo ir imuninė sistema 
 
Reikia nustatyti baltųjų kraujo ląstelių (leukocitų) skaičių prieš pradedant gydymą ir stebėti pacientus, 
kaip kliniškai reikalinga ir įprastinės paciento būklės stebėjimo metu (žr. 4.2 skyrių).  
 
Negalima pradėti vartoti avakopano, jeigu leukocitų skaičius yra mažesnis nei 3 500/μl arba neutrofilų 
skaičius mažesnis nei 1 500/μl, arba limfocitų skaičius mažesnis nei 500/μl. 
 
Reikia nurodyti pacientams, vartojantiems avakopaną, nedelsiant pranešti apie bet kokius infekcijos 
požymius, netikėtas kraujosruvas, kraujavimą ar bet kokius kitus kaulų čiulpų nepakankamumo 
požymius. 
 
Sunkios infekcijos 
 
Pranešta, kad pacientams, kuriems skiriami kelių preparatų deriniai GPA arba MPA gydyti, įskaitant 
avakopaną kartu su rituksimabu arba ciklofosfamidu, pasireiškė sunkių infekcijų (žr. 4.8 skyrių). 
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Reikia įvertinti pacientų būklę dėl bet kokių sunkių infekcijų. 
 
Avakopanas nebuvo tirtas pacientams, sergantiems hepatitu B, hepatitu C arba žmogaus imunodeficito 
viruso (ŽIV) infekcijomis. Prieš gydymą ir gydymo metu pacientai turi informuoti gydytoją, jeigu 
jiems diagnozuota tuberkuliozė, hepatitas B, hepatitas C arba ŽIV infekcija.  
Būkite atsargūs gydydami pacientus, anksčiau sirgusius tuberkulioze, hepatitu B, hepatitu C arba 
ŽIV infekcija. 
 
Avakopanas nemažina membranos atakos komplekso (C5b-9) arba terminalinio komplemento 
komplekso (TKK) susidarymo. Visos avakopano klinikinių tyrimų programos laikotarpiu Neisseria 
meningitidis infekcijos atvejų nenustatyta. Vadovaudamiesi įprasta praktika stebėkite, ar gydomiems 
pacientams, sergantiems su ANCA susijusiu vaskulitu, nepasireiškia klinikinių meningokokinės 
infekcijos požymių ir simptomų. 
 
Pneumocystis jirovecii pneumonijos profilaktika 
 
Pneumocystis jirovecii pneumonijos profilaktiką rekomenduojama taikyti GPA arba MPA sergantiems 
ir avakopanu gydomiems suaugusiems pacientams, kaip numatyta vietos klinikinės praktikos gairėse. 
 
Imunizacija 
 
Imunizacijos gyvo viruso vakcinomis po gydymo avakopanu saugumas neištirtas. 
Rekomenduojama vakcinuoti prieš pradedant gydymą avakopanu arba ligos remisijos fazės metu. 
 
Angioneurozinė edema 
 
Pranešta, kad pacientams, kuriems buvo skiriamas avakopanas, pasireiškė angioneurozinė edema 
(žr. 4.8 skyrių). 
 
Pacientai turi pranešti gydytojui, jeigu jiems pasireiškė tokie simptomai kaip veido, lūpų arba liežuvio 
tinimas, smaugimo pojūtis gerklėje arba sunkumas kvėpuoti.  
 
Pasireiškus angioneurozinei edemai, avakopano vartojimą reikia nutraukti. 
 
Sąveika su stipriais CYP3A4 induktoriais 
 
Reikia vengti avakopaną vartoti kartu su stipriais CYP3A4 fermentų induktoriais (pvz., 
karbamazepinu, enzalutamidu, mitotanu, fenobarbitaliu, fenitoinu, rifampicinu ir paprastąja jonažole) 
(žr. 4.5 skyrių).  
Pacientų, kuriems, tikėtina, reikalingas ilgalaikis gydymas šiais vaistiniais preparatais, gydyti 
avakopanu negalima.  
Jeigu pacientui, jau vartojančiam avakopaną, būtina skirti trumpalaikį gydymą, reikia atidžiai stebėti 
pacientą, ar neatsinaujina aktyvi liga. 
 
Širdies sutrikimai 
 
Pacientams, sergantiems GPA arba MPA, gresia širdies sutrikimai, pvz., miokardo infarktas, širdies 
nepakankamumas ir širdies vaskulitas.  
 
Buvo pranešta apie avakopanu gydytiems pacientams pasireiškusį nepageidaujamą sunkų širdies 
sutrikimą. Gydymo schema, kurią sudaro ciklofosfamido ir po jo skiriamo azatioprino derinys, gali 
didinti širdies sutrikimų riziką, lyginant su gydymo deriniu su rituksimabu. 
 
Piktybiniai navikai 
 
Imunomoduliaciniai vaistiniai preparatai gali padidinti piktybinių navikų atsiradimo riziką. Šiuo metu 
turimi klinikiniai duomenys yra riboti (žr. 5.1 skyrių). 
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Makrogolglicerolio hidroksistearatas 
 
Šio vaistinio preparato sudėtyje yra makrogolglicerolio hidroksistearato, kuri gali sukelti skrandžio 
sutrikimų ir viduriavimą. 
 
4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 
 
Avakopanas yra CYP3A4 substratas. Kartu skiriant šio fermento induktorius arba inhibitorius, gali 
būti paveiktos avakopano farmakokinetinės savybės. 
 
Stiprių CYP3A4 induktorių poveikis avakopanui 
 
Avakopaną skiriant kartu su rifampicinu, stipriu CYP3A4 fermento induktoriumi, plotas po 
koncentracijos kitimo laiko atžvilgiu kreive (AUC) ir didžiausia galima avakopano koncentracija 
plazmoje (Cmax) sumažėjo, atitinkamai, apie 93 % ir 79 %. Kadangi dėl šios sąveikos avakopanas gali 
tapti neveiksmingas, reikia vengti avakopaną vartoti kartu su stipriais CYP3A4 fermento induktoriais 
(pvz., karbamazepinu, enzalutamidu, mitotanu, fenobarbitaliu, fenitoinu, rifampicinu ir paprastąja 
jonažole) (žr. 4.4 skyrių). Pacientų, kuriems, kaip numatoma, reikės ilgam skirti šiuos vaistinius 
preparatus, gydyti avakopanu negalima. Jeigu pacientui, jau vartojančiam avakopaną, būtina juos skirti 
trumpam, reikia atidžiai stebėti pacientą, ar neatsinaujina aktyvi liga. 
 
Vidutinio stiprumo CYP3A4 induktorių poveikis avakopanui 
 
Būkite atsargūs skirdami vidutinio stiprumo CYP3A4 induktorius (pvz., bozentaną, efavirenzą, 
etraviriną ar modafinilį), skirtus vartoti kaip gretutinius vaistinius preparatus kartu su avakopanu, ir 
atidžiai įvertinkite avakopano naudą ir riziką. 
 
Stiprių CYP3A4 inhibitorių poveikis avakopanui 
 
Avakopaną skiriant kartu su itrakonazolu, stipriu CYP3A4 fermento inhibitoriumi, AUC ir Cmax 
padidėjo, atitinkamai, apie 2,2 karto ir 1,9 karto. Todėl reikia būti atsargiems skiriant stiprius 
CYP3A4 fermento inhibitorius (pvz., boceprevirą, klaritromiciną, konivaptaną, indinavirą, 
itrakonazolą, ketokonazolą, lopinavirą / ritonavirą, mibefradilį, nefazodoną, nelfinavirą, pozakonazolą, 
ritonavirą, sakvinavirą, telaprevirą, telitromiciną ar vorikonazolą) avakopanu gydomiems pacientams. 
Reikia stebėti pacientus, ar dėl didesnės avakopano ekspozicijos nepasireiškia daugiau šalutinių 
poveikių. 
 
Greipfrutai ir greipfrutų sultys gali padidinti avakopano koncentraciją, todėl avakopanu gydomiems 
pacientams reikia jų vengti. 
 
Avakopano poveikis kitiems vaistiniams preparatams 
 
Avakopanas in vivo yra silpnas CYP3A4 inhibitorius ir gali padidinti kartu skiriamų vaistinių 
preparatų – siauro terapinio indekso CYP3A4 substratų (pvz., alfentanilio, ciklosporino, 
dihidroergotamino, ergotamino, fentanilio, sirolimuzo ar takrolimuzo) ekspoziciją plazmoje. Būkite 
atsargūs skirdami šiuos vaistinius preparatu kartu su avakopanu. Pacientus reikia gydyti vadovaujantis 
atitinkamo siauro terapinio indekso vaistinio preparato charakteristikų santrauka. 
 
Makrogolglicerolio hidroksistearato poveikis jautriems P-glikoproteino (P-gp) substratams 
 
Negalima atmesti kliniškai reikšmingo pagalbinės medžiagos makrogolglicerolio hidroksistearato 
poveikio jautriems P-gp substratams, kurių biologinis prieinamumas yra santykinai mažas (pvz., 
dabigatranui eteksilatui). Būkite atsargūs skirdami mažo biologinio prieinamumo P-gp substratus 
pacientams, kurie gydomi avakopanu. 
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4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis 
 
Vaisingos moterys / nėštumas 
 
Duomenų apie avakopano vartojimą nėštumo metu nėra. 
 
Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). 
 
Avakopano nerekomenduojama vartoti nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterims, kurios nevartoja 
kontracepcijos priemonių. 
 
Žindymas 
 
Avakopano kiekis žindančių gyvūnų piene nebuvo matuojamas; avakopano aptikta žindančio gyvūno 
jauniklio plazmoje, tačiau jokio jo poveikio jaunikliui nenustatyta (žr. 5.3 skyrių). 
 
Pavojaus žindomiems naujagimiams/kūdikiams negalima atmesti. Atsižvelgiant į žindymo naudą 
kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo 
gydymo avakopanu. 
 
Vaisingumas 
 
Duomenų apie avakopano poveikį žmonių vaisingumui nėra. Su gyvūnais atliktų tyrimų duomenys 
neparodė jokio patinų ar patelių vaisingumo pablogėjimo (žr. 5.3 skyrių). 
 
4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 
 
Tavneos gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. 
 
4.8 Nepageidaujamas poveikis 
 
Saugumo duomenų santrauka 
 
Dažniausiai pasireiškiančios nepageidaujamos reakcijos yra pykinimas (23,5 %), galvos skausmas 
(20,5 %), sumažėjęs baltųjų kraujo ląstelių skaičius (18,7 %), viršutinių kvėpavimo takų 
infekcija (14,5 %), viduriavimas (15,1 %), vėmimas (15,1 %) ir nazofaringitas (15,1 %). 
Dažniausios sunkios nepageidaujamos reakcijos yra kepenų funkcijos sutrikimai (5,4 %) ir 
pneumonija (4,8 %). 
 
Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje 
 
Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios su ANCA susijusiu vaskulitu sergantiems ir avakopanu 
gydomiems pacientams pagrindžiamojo III fazės tyrimo metu, išvardytos 1 lentelėje pagal organų 
sistemų klasę (OSK) ir dažnį. 
Dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10) ir nedažnas (nuo 
≥ 1/1 000 iki < 1/100). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos 
mažėjančio sunkumo tvarka. 
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1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos 
Organų sistemų klasė Labai dažnas 

(≥ 1/10) 
Dažnas 
(nuo ≥ 1/100 iki < 1/10) 

Nedažnas 
(nuo ≥ 1/1 000 iki 
< 1/100) 

Infekcijos ir infestacijos Viršutinių 
kvėpavimo takų 
infekcija  
Nazofaringitas 

Pneumonija 
Rinitas 
Šlapimo takų infekcija 
Sinusitas  
Bronchitas 
Gastroenteritas  
Apatinių kvėpavimo takų 
infekcija 
Celiulitas  
Juostinė pūslelinė  
Gripas 
Burnos kandidozė  
Burnos pūslelinė  
Vidurinės ausies 
uždegimas 

 

Kraujo ir limfinės 
sistemos sutrikimai 

 Neutropenija  

Nervų sistemos 
sutrikimai 

Galvos skausmas   

Virškinimo trakto 
sutrikimai 

Pykinimas 
Viduriavimas 
Vėmimas 

Viršutinės pilvo dalies 
skausmas  

 

Kepenų, tulžies pūslės ir 
latakų sutrikimai 

Padidėję kepenų 
funkcijos tyrimų 
rodmenys* 

  

Odos ir poodinio 
audinio sutrikimai 

  Angioneurozinė edema 

Tyrimai Sumažėjęs baltųjų 
kraujo ląstelių 
skaičius ** 

Padidėjęs kreatino 
fosfokinazės aktyvumas 
kraujyje 

 

* Padidėjęs alanino aminotransferazės aktyvumas, padidėjęs bendrojo bilirubino kiekis kraujyje, sutrikusi 
kepenų funkcija, padidėjęs gama gliutamiltransferazės aktyvumas, padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas, 
padidėjęs transaminazių aktyvumas. 

** Įskaitant leukopeniją. 
 
Atrinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas 
 
Padidėję kepenų funkcijos tyrimų rodmenys 
 
Pagrindžiamojo III fazės tyrimo metu, kai vaistinio preparato buvo skiriama 330 pacientų, 13,3 % 
pacientų avakopano grupėje ir 11,6 % pacientų prednizono grupėje pasireiškė nepageidaujama 
reakcija, t. y. padidėję kepenų funkcijos tyrimų (KFT) rodmenys. 
Avakopano grupėje KFT rodmenų padidėjimas III fazės tyrimo metu, apie kurį pranešta, buvo 
hepatitas (1,2 %), cholestazinis hepatitas (0,6 %) – vienam pacientui buvo diagnozuotas ir hepatitas, ir 
cholestazinis hepatitas, hepatoceliulinė pažaida (0,6 %), pasireiškusi vienam pacientui, kuriam 
diagnozuotas besimptomis hepatitas, citolizė ir anikterinė cholestazė be kepenų nepakankamumo. 
 
Pagrindžiamojo III fazės tyrimo metu nepageidaujami kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimų 
reiškiniai dažniau pasireiškė pacientams, kurie buvo gydomi ciklofosfamido ir po jo skiriamo 
azatioprino deriniu (10,2 %), palyginti su pacientais, kurie buvo gydomi deriniu su rituksimabu 
(3,7 %). 
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Dėl KFT rodmenų padidėjimo 5,4 % pacientų avakopano grupėje ir 3,0 % pacientų prednizono 
grupėje buvo laikinai ar visam laikui nutrauktas tiriamojo vaistinio preparato skyrimas. KFT rodmenų 
padidėjimo, kaip sunkių nepageidaujamų reakcijų, atvejų nustatyta 5,4 % pacientų avakopano grupėje 
ir 3,7 % pacientų prednizono grupėje. Visi sunkūs kepenų funkcijos sutrikimo reiškiniai išnyko 
nutraukus avakopano ir (arba) kitų potencialiai kepenims toksiškų vaistinių preparatų, įskaitant 
trimetoprimą ir sulfametoksiazolą, vartojimą. 
 
Neutropenija 
 
Pagrindžiamojo III fazės tyrimo metu neutropenija pasireiškė 4 pacientams (2,4 %) abejose gydymo 
grupėse. 
Apie vieną agranuliocitozės atvejį pranešta ir prednizono, ir avakopano grupėje. 
 
Pacientui avakopano grupėje centrinė neutropenija pastebėta atlikus kaulų čiulpų biopsiją; ji išnyko 
savaime, neskyrus papildomo gydymo. 
 
Padidėjęs kreatino fosfokinazės aktyvumas 
 
Pagrindžiamojo III fazės tyrimo metu 6 pacientams (3,6 %) avakopano grupėje ir 1 pacientui (0,6 %) 
prednizono grupėje pasireiškė nepageidaujama reakcija – padidėjęs kreatino fosfokinazės (KFK) 
aktyvumas. 
 
Padidėjęs jautrumas, įskaitant angioneurozinę edemą 
 
Pagrindžiamojo III fazės tyrimo metu 2 pacientams (1,2 %) avakopano grupėje pasireiškė 
nepageidaujama reakcija angioneurozinė edema. Vienas pacientas dėl to buvo hospitalizuotas. 
Avakopano skyrimas buvo laikinai nutrauktas; abu atvejai išnyko be padarinių. Vienam pacientui 
avakopano skyrimas atnaujintas; ir angioneurozinė edema nepasikartojo. 
 
Virškinimo trakto sutrikimai 
 
Pagrindžiamojo III fazės tyrimo metu nepageidaujamos virškinimo trakto sutrikimų reakcijos buvo 
nustatytos 74,6 % pacientų, gydytų avakopanu ir ciklofosfamido, bei po jo skiriamo azatioprino 
deriniu, lyginant su pacientais, gydytais deriniu su rituksimabu (53,3 %). 
 
Ypatingos populiacijos 
 
Vaikų populiacija 
 
III fazės tyrimo metu iš viso buvo tirti 3 paaugliai, vienas prednizono grupėje ir du avakopano grupėje. 
Duomenų apie jaunesnius nei 12 metų vaikus nėra (žr. 5.1 skyrių). 
 
Senyvi pacientai 
 
Klinikiniai tyrimai parodė, kad ≥ 65 metų pacientų ir suaugusių < 65 metų pacientų saugumo 
duomenys yra panašūs. 
 
Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
 
Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai 
leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi 
pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta 
nacionaline pranešimo sistema. 
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4.9 Perdozavimas 
 
Avakopanas buvo tirtas sveikiems pacientams skiriant didžiausią bendrą 200 mg paros dozę (po 
100 mg du kartus per parą) 7 dienas, ir nebuvo nustatyta dozę ribojančio toksinio poveikio 
pasireiškimo. Perdozavus rekomenduojama stebėti, ar pacientui nepasireiškia nepageidaujamų reakcijų 
požymių ar simptomų ir skirti tinkamą simptominį gydymą ir palaikomąją priežiūrą. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
5.1 Farmakodinaminės savybės 
 
Farmakoterapinė grupė – dar nepriskirta, ATC kodas – dar nepriskirtas. 
 
Veikimo mechanizmas 
 
Avakopanas yra žmogaus komplemento 5a receptoriaus (C5aR1 arba CD88) selektyvusis antagonistas, 
konkurencingai slopinantis C5aR1 ir anafilatoksino C5a sąveiką. 
Specifiškai ir selektyviai blokuodamas C5aR1, avakopanas silpnina prouždegiminį C5a poveikį, 
įskaitant neutrofilų aktyvinimą, migraciją ir jungimąsi prie smulkiųjų kraujagyslių uždegimo vietų, 
kraujagyslių endotelio ląstelių retrakciją ir pralaidumą. 
 
Farmakodinaminis poveikis 
 
Avakopanas blokuoja C5a indukuotą Cd11b (alfa M integrino) gausėjimą neutrofiluose, paimtuose iš 
avakopaną vartojusių žmonių. Cd11b palengvina neutrofilų jungimąsi prie kraujagyslių endotelio 
paviršių – vieną iš vaskulito eigos etapų. 
 
Klinikinis veiksmingumas ir saugumas 
 
Atliekant 52 savaičių trukmės veikliuoju preparatu palyginamąjį atsitiktinės imties dvigubai koduotą ir 
dvigubai maskuotą daugiacentrį pagrindžiamąjį III fazės tyrimą ADVOCATE, iš viso gydyta 
330 pacientų nuo 13 metų amžiaus, sergančių granuliomatoze su poliangitu (GPA) (54,8 %) arba 
mikroskopiniu poliangitu (MPA) (45,2 %). 
 
ADVOCATE tyrimo planas pavaizduotas 1 pav. 
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1 pav. ADVOCATE tyrimo planas 
 

 
AZA = azatioprinas; CYC = ciklofosfamidas; IV = į veną; MMF = mikofenolato mofetilis; RTX = rituksimabas 
 
Pacientai buvo atsitiktine tvarka 1:1 santykiu suskirstyti į dvi grupes: 
• avakopano grupę (N = 166), kurioje jiems buvo 52 savaites du kartus per parą skiriama po 

30 mg avakopano ir 20 savaičių – prednizoną atitinkantis placebas, laipsniškai mažinant dozę; 
• palyginamojo vaisto grupę (N = 164), kurioje jiems buvo 52 savaites du kartus per parą 

skiriamas avakopaną atitinkantis placebas ir prednizonas (20 savaičių laikotarpiu laipsniškai 
mažinant dozę nuo 60 mg per parą iki nutraukimo). 

 
Visiems abiejų grupių pacientams buvo taikomas įprastas imunosupresinis gydymas, skiriant: 
• rituksimabą į veną po 375 mg/m² dozę, skiriant 4 dozes kartą per savaitę, arba 
• ciklofosfamidą į veną 13 savaičių (nuo 15 mg/kg iki 1,2 g dozės kas 2–3 savaites), o nuo 

15 savaitės azatiopriną per burną po 1 mg/kg kasdien, titruojant iki 2 mg/kg kasdien (vietoje 
azatioprino leista vartoti po 2 g mikofenolato mofetilio kasdien. Jeigu mikofenolato mofetilis 
buvo netoleruojamas arba jo nebuvo, buvo skiriama dengtos mikofenolato natrio druskos 
farmacinės formos tikslinė dozė 1 440 mg per parą), arba 

• ciklofosfamidą per burną 14 savaičių (po 2 mg/kg kasdien), o nuo 15 savaitės azatiopriną arba 
mikofenolato mofetilio / mikofenolato natrio druskos per burną (tokiu pačiu režimu kaip skiriant 
ciklofosfamidą į veną). 

 
Atliekant pirmąją rituksimabo infuziją, skirta 100 mg metilprednizolono arba atitinkamo vaisto prieš 
pradedant rituksimabo infuziją. Prieš atliekant antrąją, trečiąją ir ketvirtąją rituksimabo infuzijas, buvo 
leista skirti premedikaciją gliukokortikoidais. 
Ciklofosfamido, azatioprino ir mikofenolato dozės sumažinimas arba koregavimas buvo leidžiamas 
laikantis standartinių metodų, skirtų padidinti šių vaistinių preparatų saugumą. 
 
Buvo laikomasi toliau nurodyto tyrimo tikslais skirtų gliukokortikoidų dozės mažinimo grafiko 
(2 lentelė). 
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2 lentelė. Gliukokortikoidų dozės mažinimo grafikas. Prednizono dozė (mg per parą) 
Tyrimo diena Avakopanas Palyginamasis vaistas  
 Visi ≥ 55 kg < 55 kg 
Nuo 1 iki 7 0 60 45 
Nuo 8 iki 14 0 45 45 
Nuo 15 iki 21 0 30 30 
Nuo 22 iki 42 0 25 25 
Nuo 43 iki 56 0 20 20 
Nuo 57 iki 70 0 15 15 
Nuo 71 iki 98 0 10 10 
Nuo 99 iki 140 0 5 5 
≥ 141 0 0 0 

 
Tyrimo metu buvo vengiama skirti netiriamųjų gliukokortikoidų preparatų, išskyrus atvejus, kai 
gliukokortikoidus buvo būtina vartoti dėl būklės (pvz., antinksčių nepakankamumo). Tačiau 
pacientams, kuriems tyrimo metu su ANCA susijusio vaskulito būklė pablogėjo arba recidyvavo, 
galėjo būti taikomas trumpas gliukokortikoidų kursas. 
 
Siekiant pusiausvyros, atsitiktinės atrankos metu pacientai buvo stratifikuojami pagal 3 veiksnius: 
• ar su ANCA susijęs vaskulitas diagnozuotas naujai arba pasireiškė jo atkrytis; 
• ar su ANCA susijęs vaskulitas yra su teigiamu proteinazės 3 (PR3) arba mieloperoksidazės 

(MPO) rodmeniu; 
• ar jiems skiriamas rituksimabas į veną, ciklofosfamidas į veną arba per burną. 
 
Abi sudarytos tiriamosios grupės buvo panašios pagal pradinius demografinius duomenis ir pacientų 
ligų charakteristikas (3 lentelė). 
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3 lentelė. Atrinktos pradinės ypatybės atliekant pagrindžiamąjį III fazės tyrimą ADVOCATE 
(ketinama gydyti populiacija) 

Demografiniai duomenys Avakopanas 
(N = 166) 

Palyginamasis vaistas 
(N = 164) 

Amžius atrankos metu   
Vidurkis (SN), metai 61 (14,6) 61 (14,5) 
Intervalas, metai 13-83 15-88 

Su ANCA susijusio vaskulito būsena, n (%)   
Naujai diagnozuotas 115 (69,3) 114 (69,5) 
Atkrytis 51 (30,7) 50 (30,5) 

ANCA teigiamas rodmuo, n (%)   
PR3 72 (43,4) 70 (42,7) 
MPO 94 (56,6) 94 (57,3) 

Su ANCA susijusio vaskulito tipas, n (%)   
Granuliomatozė su poliangitu (GPA) 91 (54,8) 90 (54,9) 
Mikroskopinis poliangitas (MPA) 75 (45,2) 74 (45,1) 

BVAB balas   
Vidurkis (SN) 16,3 (5,87) 16,2 (5,69) 

aGFG   
Vidurkis (SN), ml/min./1,73 m2 50,7 (30,96) 52,9 (32,67) 

Ankstesnis gliukokortikoido naudojimas (atrankos 
metu) 

  

n (%) 125 (75,3) 135 (82,3) 
Vidurkis (SN), prednizonui ekvivalentinė 
dozė (mg) 

654 (744,4) 728 (787,8) 

ANCA = antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus; BVAB = Birmingamo vaskulito aktyvumo balas; 
MPO = mieloperoksidazė; PR3 = proteinazė-3, SN = standartinis nuokrypis 
 
Tyrimu buvo siekiama nustatyti, ar avakopano vartojimas galėtų suteikti veiksmingą gydymą 
pacientams, sergantiems su ANCA susijusiu vaskulitu, ir tuo pačiu metu leistų sumažinti 
gliukokortikoidų vartojimą nepakenkiant saugumui ar veiksmingumui. 
 
Pagrindinis tikslas buvo įvertinti anksčiau nurodytų avakopano derinių veiksmingumą sukeliant ir 
išlaikant su ANCA susijusiu vaskulitu sergančių pacientų remisiją pagal šias dvi pagrindines 
vertinamąsias baigtis: 
• ligos remisijoje esančių pacientų, kurių Birmingamo vaskulito aktyvumo balas (BVAB) yra 0 ir 

kurie nevartoja gliukokortikoidų su ANCA susijusiam vaskulitui gydyti 4 savaites iki 
26 savaitės, dalį; 

• ilgalaikėje ligos remisijoje, apibrėžiamoje kaip remisija 26 savaitę be atkryčių iki 52 savaitės, 
esančių pacientų, kurių BVAB yra 0 ir kurie nevartoja gliukokortikoidų su ANCA susijusiam 
vaskulitui gydyti 4 savaites iki 52 savaitės, dalį. 

 
Abi pagrindinės vertinamosios baigtys buvo tirtos nuosekliai, siekiant nustatyti ne prastesnį ir geresnį 
poveikį, naudojant kontrolės procedūrą, kad būtų išlaikytas 0,05 I tipo klaidų rodiklis. 
 
Šio tyrimo rezultatai nurodyti 4 lentelėje. 
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4 lentelė. Remisija 26 savaitę ir ilgalaikė remisija 52 savaitę atliekant pagrindžiamąjį III fazės 
tyrimą ADVOCATE (ketinama gydyti populiacija) 

 

Avakopanas 
N = 166 
n (%) 

Palyginamasis vaistas 
N = 164 
n (%) 

Apskaičiuotasis 
gydymo 

skirtumas, %a 
Remisija 26 savaitę 120 (72,3) 115 (70,1) 3,4 

95 % PI 64,8; 78,9 62,5; 77,0 −6,0; 12,8 
Ilgalaikė remisija 52 savaitę 109 (65,7) 90 (54,9) 12,5b 

95 % PI 57,9; 72,8 46,9; 62,6 2,6; 22,3 
PI = pasikliautinasis intervalas 
a Dvipusis 95 % pasikliautinasis intervalas apskaičiuojamas koreguojant pagal atsitiktinės imties stratifikavimo 

veiksnius. 
b pranašesnė p reikšmė = 0,013 (dvipusė) 
 
Nustatytas veiksmingumas buvo nuoseklus visuose susijusiuose pacientų pogrupiuose, t. y., tiems, 
kuriems liga buvo diagnozuota naujai arba pasireiškė jos atkrytis, kai buvo teigiami PR3 ir MPO 
ANCA rodmenys, GPA ir MPA, taip pat vyrų ir moterų pogrupiuose. Veiksmingumo rezultatai 
pateikiami pagal pagrindinį gydymą 5 lentelėje. 
 
5 lentelė. Remisija 26 savaitę ir ilgalaikė remisija 52 savaitę pagal pagrindinį gydymą, 

atliekant pagrindžiamąjį III fazės tyrimą ADVOCATE (ketinama gydyti 
populiacija) 

 
Avakopanas 

n/N (%) 

Palyginamasis 
vaistas 

n/N (%) 
Skirtumas, %, 

95 % PIa 
Remisija 26 savaitę 

Pacientai, kuriems skiriamas 
rituksimabas į veną 

83/107 (77,6) 81/107 (75,7) 1,9 (−9,5; 13,2) 

Pacientai, kuriems skiriamas 
ciklofosfamidas į veną arba per 
burną 

37/59 (62,7) 34/57 (59,6) 3,1 (−14,7; 20,8) 

Ilgalaikė remisija 52 savaitę 
Pacientai, kuriems skiriamas 
rituksimabas į veną 

76/107 (71,0) 60/107 (56,1) 15,0 (2,2; 27,7) 

Pacientai, kuriems skiriamas 
ciklofosfamidas į veną arba per 
burną 

33/59 (55,9) 30/57 (52,6) 3,3 (−14,8; 21,4) 

a Dvipusis 95 % pasikliautinumo intervalas (PI) apskaičiuojamas proporcijų skirtumui (avakopanas minus 
palyginamasis vaistas), taikant Waldo metodą. 

 
Gliukokortikoidų toksinis poveikis 
 
Pagrindžiamojo III fazės tyrimo ADVOCATE metu vidutinė bendra kumuliacinė prednizonui 
prilygstanti dozė nuo 1 dienos iki tyrimo pabaigos buvo apie 2,7 karto didesnė palyginamojo vaisto 
grupėje nei avakopano grupėje (atitinkamai 3 654,5 mg ir 1 348,9 mg). 
 
Nuo tyrimo pradžios iki 26 savaitės 86,1 % avakopaną vartojančių pacientų gavo netiriamųjų 
gliukokortikoidų preparatų. Palyginamojo vaisto grupėje gliukokortikoidai dažniausiai buvo vartoti 
kaip protokole nurodytas prednizono vartojimo kursas.  
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2 pav. Bendra vidutinė paros prednizonui ekvivalentinė gliukokortikoidų dozė vienam 
pacientui pagal tyrimo savaitę ADVOCATE tyrime (ketinama gydyti populiacija) 

 
 
Gliukokortikoidų toksinio poveikio indeksas (GTI) įvertina su gliukokortikoidų vartojimu susijusį 
sergamumą ir apima kūno masės indekso, gliukozės tolerancijos, lipidų, steroidinės miopatijos, odos 
toksiškumo, neuropsichiatrinio toksiškumo ir infekcijos matavimus. Aukštesnis GTI nurodo didesnį 
gliukokortikoidų toksinį poveikį. GTI apima kumuliacinį blogėjimo balą (CWS, angl. Cumulative 
Worsening Score), kuris laikui bėgant fiksuoja kaupiamąjį toksiškumą, ir bendrą gerėjimo balą (AIS, 
angl. Aggregate Improvement Score;), kuris laikui bėgant fiksuoja tiek toksiškumo pagerėjimą, tiek 
pablogėjimą. 
 
Du GTI balai (CWS ir AIS) avakopano grupėje ir palyginamojo vaisto grupėje apibendrinti 6 lentelėje. 
GTI matavimai buvo antrinės vertinamosios baigtys tyrime ir nebuvo kontroliuojamos dėl 
daugialypumo. 
 
6 lentelė. Gliukokortikoidų toksinio poveikio indekso rezultatai atliekant pagrindžiamąjį 

III fazės tyrimą ADVOCATE (ketinama gydyti populiacija) 

 
Avakopanas 

N = 166 
Palyginamasis vaistas 

N = 164 
Skirtumas tarp grupių, 

95 % PI 
Kumuliacinis blogėjimo balas (CWS) 
13 savaitė (mažiausių 
kvadratų vidurkis) 

25,7 36,6 −11,0 (−19,7; −2,2) 

26 savaitė (mažiausių 
kvadratų vidurkis) 

39,7 56,6 −16,8 (−25,6; −8,0) 

Bendras gerėjimo balas (AIS) 
13 savaitė (mažiausių 
kvadratų vidurkis) 

9,9 23,2 −13,3 (−22,2; −4,4) 

26 savaitė (mažiausių 
kvadratų vidurkis) 

11,2 23,4 −12,1 (−21,1; −3,2) 

 
Vaikų populiacija 
 
Pagrindžiamajame III fazės tyrime ADVOCATE iš viso tirti 3 paaugliai – du avakopano grupėje ir 
vienas palyginamojo vaisto grupėje. Vienam paaugliui avakopano grupėje gydymas buvo nutrauktas 
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dėl inkstų vaskulito pasunkėjimo. Antrojo paciento paauglio, kuriam buvo skiriamas avakopanas, 
gydymas užbaigtas; 26 savaitę jis pasiekė remisiją, o 52 savaitę – ilgalaikę remisiją. 
Paaugliui palyginamojo vaisto grupėje gydymas buvo nutrauktas dėl kontracepcijos reikalavimų 
nesilaikymo. 
 
Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti avakopano tyrimų su vienu ar daugiau vaikų 
populiacijos pogrupių duomenis apie su ANCA susijusio vaskulito gydymą (vartojimo vaikams 
informacija pateikiama 4.2 skyriuje). 
 
5.2 Farmakokinetinės savybės 
 
Absorbcija 
 
Didžiausia ne su maistu vartojamo avakopano koncentracija plazmoje (Cmax) pasiekiama vidutiniškai 
maždaug po 2 valandų (tmax). Pavartojus nuo 10 mg iki 30 mg avakopano, jo sisteminė ekspozicija 
didėja maždaug proporcingai dozei. 
Pavartojus 30 mg avakopano kapsulę kartu su labai riebiu ir kaloringu maistu, jo ekspozicija 
plazmoje (AUC) padidėja apie 72 %, o tmax pavėlinamas maždaug 3 valandomis; tačiau įtakos Cmax tai 
neturi. 
 
Pasiskirstymas 
 
Grįžtamasis avakopano ir M1 metabolito jungimasis prie plazmos baltymų (pvz., albumino ir 
α1 rūgšties glikoproteino) viršija 99,9 %. Menamas pasiskirstymo tūris yra didelis (Vz/F 3 000–
11 000 l), o tai nurodo, kad veiklioji medžiaga plačiai pasiskirsto audiniuose. 
 
Biotransformacija 
 
Avakopanas daugiausiai pasišalina per I metabolizmo fazę. Per burną skyrus radioaktyviai pažymėto 
avakopano, išmatose aptiktas didelis kiekis su veikliąja medžiaga susijusių medžiagų I fazės 
metabolitų pavidalu. Vienas pagrindinis cirkuliuojantis metabolitas (M1), monohidroksilintas 
avakopano produktas, sudarė ~12 % visų su veikliąja medžiaga susijusių medžiagų plazmoje. Šis 
metabolitas sudaro nuo 30 % iki 50 % pirminės medžiagos ekspozicijos ir C5aR1 atžvilgiu yra 
aktyvus maždaug tiek pat, kiek ir avakopanas. P450 (CYP) 3A4 citochromas – tai pagrindinis 
fermentas, kuris atsako už avakopano pašalinimą ir M1 metabolito susidarymą ir pašalinimą. 
 
Avakopanas yra silpnas CYP3A4 ir CYP2C9 inhibitorius: tai nurodo nežymus tirtos veikliosios 
medžiagos midazolamo ir celekoksibo AUC padidėjimas (atitinkamai 1,81 karto ir 1,15 karto). 
 
In vitro, avakopanas nėra kitų CYP fermentų inhibitorius arba induktorius. 
 
Atliekant in vitro tyrimus, įprastus nešiklius avakopanas slopino nežymiai arba silpnai. Dėl to mažai 
tikėtina, kad skiriant avakopaną kartu su medžiagomis, kurios yra šių nešiklių substratai arba 
inhibitoriai, vyks kliniškai reikšminga tarpusavio sąveika. 
 
Eliminacija 
 
Remiantis populiacijos farmakokinetine analize, bendrasis tariamasis klirensas (CL/F) šalinant 
avakopaną iš organizmo yra 16,3 l/val. (95 % PI: 13,1–21,1 l/val.). Remiantis populiacijos 
farmakokinetine analize, pusinės eliminacijos laiko mediana yra 510 valandų (21 diena). Pasiekus 
pusiausvyrinę apykaitą ir nustojus skirti avakopaną, likutinė jo koncentracija plazmoje turėtų sumažėti 
iki ~20 %, < 10 % ir < 5 % didžiausios esant pusiausvyrinei apykaitai nustatytos koncentracijos, 
atitinkamai, praėjus maždaug 4, 7 ir 10 savaičių nuo paskutinės dozės vartojimo. 
 
Per burną skyrus radioaktyviai pažymėto avakopano, išmatose ir šlapime atitinkamai aptikta apie 77 % 
ir 10 % radioaktyvumo; 7 % ir < 0,1 % radioaktyviosios dozės atitinkamai aptikta išmatose ir šlapime 
nepakitusio avakopano pavidalu. Šie rezultatai rodo, kad pagrindinis avakopano klirenso kelias yra jo 
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metabolizmas, po kurio metabolitai su tulžimi pašalinami į išmatas, o tiesioginis avakopano 
pašalinimas su šlapimu arba su tulžimi ir išmatomis yra nereikšmingas. 
 
Ypatingos populiacijos 
 
Senyvi pacientai 
 
Populiacijos farmakokinetinė analizė neparodė jokios reikšmingos amžiaus įtakos (tarp suaugusiųjų) 
avakopano ekspozicijai plazmoje; tačiau atliekant klinikinius tyrimus neturėta pakankamai 
farmakokinetinių duomenų apie vyresnius kaip 75 metų amžiaus pacientus. Senyviems pacientams 
dozės koreguoti nereikia (žr. 4.2 skyrių). 
 
Kepenų funkcijos sutrikimas 
 
Avakopano farmakokinetinės savybės ištirtos 16 pacientų, sergančių nesunkiu (A klasės pagal Child-
Pugh) arba vidutinio sunkumo (B klasės pagal Child-Pugh) kepenų funkcijos sutrikimu. Lyginant su 
tiriamaisiais asmenimis, kurių kepenų funkcija buvo normali, nepastebėta jokio farmakologiškai 
svarbaus avakopano ar jo pagrindinio M1 metabolito ekspozicijos skirtumo (vidutinis Cmax ir 
AUC santykis ≤ 1,3), todėl dozės koreguoti nereikia (žr. 4.2 skyrių). 
 
Avakopanas nebuvo tiriamas pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu (C klasės 
pagal Child-Pugh) (žr. 4.2 skyrių). 
 
Inkstų funkcijos sutrikimas 
 
Remiantis populiacijos farmakokinetine analize, avakopano ekspozicija sveikų tiriamųjų asmenų ir 
inkstų funkcijos sutrikimu sergančių pacientų plazmoje yra panaši. Dėl to koreguoti dozės pagal inkstų 
funkciją nereikia (žr. 4.2 skyrių). 
 
Avakopanas nebuvo tiriamas pacientams, sergantiems su ANCA susijusiu vaskulitu, aGFG esant 
žemiau 15 ml/min./1,73 m², kuriems taikoma dializė, reikalinga dializė ar plazmaferezė. 
 
5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys 
 
Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir kancerogeniškumo 
ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. 
 
Vaisingumas ir ankstyvoji embriono raida 
 
Avakopanas, skiriamas per burną ne daugiau kaip 6,8 karto klinikinę AUC viršijančiomis dozėmis, 
neturėjo jokio poveikio žiurkėnų patinų ar patelių reprodukcinei funkcijai (vaisingumui) ar ankstyvajai 
embrionų raidai. 
 
Embriono ir vaisiaus raida 
 
Žiurkėnams ir triušiams per burną skiriamas avakopanas neturėjo teratogeninio poveikio. Skiriant 
5,3 karto klinikinę AUC viršijančią dozę, tarp žiurkėnų padaugėjo griaučių apsigimimų (trumpo 
papildomo krūtininės ar juosmeninės dalies šonkaulio) atvejų. Skiriant 0,6 karto klinikinei AUC 
prilygstančią dozę, avakopanas buvo toksiškas triušių patelėms (nustatyti nepageidaujami klinikiniai 
reiškiniai ir abortai), bet vaisiams toksinio poveikio nenustatyta. 
 
Prenatalinis ir postnatalinis vystymasis 
 
Avakopanas, skiriamas žiurkėnams ne daugiau kaip 6,3 karto klinikinę AUC viršijančiomis dozėmis 
nėštumo ir žindymo (iki atjunkymo) metu, neturėjo nepageidaujamo poveikio moteriškosios lyties 
jauniklėms. Vyriškosios lyties jaunikliams šiek tiek vėlavo atsiskirti apyvarpė, esant 3,7 karto didesnei 
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dozei nei klinikinė AUC. Šis atskiras radinys buvo laikomas nedidelės toksikologinės svarbos ir 
nebuvo susietas su jokiais reprodukcinės funkcijos sutrikimais. 
Atlikus avakopano kiekio žindančių patelių ir žindomų jauniklių plazmoje analizę, rasta avakopano, o 
tai rodo, kad greičiausiai avakopanas išskiriamas į žindančių žiurkėnų patelių pieną. 
 
Kancerogeniškumas 
 
Kancerogeninis avakopano poveikis buvo įvertintas atlikus 2 metų trukmės tyrimą su žiurkėmis ir 
žiurkėnais. 
Tiriant žiurkių patinus, tarp gavusių avakopaną pastebėtas šiek tiek didesnis C ląstelių skydliaukės 
adenomos atvejų skaičius; šis padidėjimas nebuvo statistiškai reikšmingas ir pateko į istoriškai 
nustatytą kontrolės intervalą. Avakopanas nebuvo kancerogeniškas žiurkėnams – farmakologiškai 
susijusiai rūšiai. 
 
 
6. FARMACINĖ INFORMACIJA 
 
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
Kapsulės turinys 
 
Makrogolglicerolio hidroksistearatas 
Makrogolis (4 000) 
 
Kapsulės apvalkalas 
 
Želatina 
Raudonasis geležies oksidas (E172) 
Geltonasis geležies oksidas (E172) 
Titano dioksidas (E171) 
Polisorbatas 80 
 
Įspaudo rašalas 
 
Juodasis geležies oksidas (E172) 
Šelakas 
Kalio hidroksidas 
 
6.2 Nesuderinamumas 
 
Duomenys nebūtini. 
 
6.3 Tinkamumo laikas 
 
3 metai 
 
6.4 Specialios laikymo sąlygos 
 
Šio vaistinio preparato laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama. Laikyti buteliuke, kad 
vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
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6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys 
 
Didelio tankio polietileno (DTPE) buteliukas su vaikų sunkiai atidaromu dangteliu ir indukcine 
plomba. 
Pakuotės po 30 arba 180 kietųjų kapsulių arba 540 kietųjų kapsulių (3 pakuotės po 180) sudėtinė 
pakuotė. 
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti 
 
Specialių reikalavimų nėra. 
 
Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 
 
 
7. REGISTRUOTOJAS 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Prancūzija 
 
 
8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 
 
EU/1/21/1605/001 
EU/1/21/1605/002 
EU/1/21/1605/003 
 
 
9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 
 
Registravimo data 2022 m. sausio 11 d. 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 
http://www.ema.europa.eu. 
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II PRIEDAS 
 

A. GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ 
IŠLEIDIMĄ 

 
B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI 

 
C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 

 
D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM 

VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 
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A. GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 
 
Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) 
 
Vifor France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris La Défense Cedex 
Prancūzija 
 
OM Pharma S.A. 
R. da Indústria, 2 
Quinta Grande 
Amadora, 2610-088 
Portugalija 
 
Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, 
pavadinimas ir adresas. 
 
 
B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI 
 
Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedas. Preparato charakteristikų santrauka. 
4.2 skyrius). 
 
 
C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 
 
• Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai (PASP) 
 
Šio vaistinio preparato PASP pateikimo reikalavimai išdėstyti Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 
7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris skelbiamas Europos 
vaistų tinklalapyje. 
 
Registruotojas pirmąjį šio vaistinio preparato PASP pateikia per 6 mėnesius nuo registracijos dienos. 
 
 
D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO 

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 
 
• Rizikos valdymo planas (RVP) 
 
Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai 
aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose. 
 
Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas: 
• pareikalavus Europos vaistų agentūrai; 
• kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį 

naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos 
mažinimo) etapą. 
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III PRIEDAS 
 

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 
 
IŠORINĖ DĖŽUTĖ - PAKUOTĖS PO 30 IR 180 KAPSULIŲ 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
Tavneos 10 mg kietosios kapsulės 
avakopanas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 
 
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 10 mg avakopano. 
 
 
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 
 
Šio vaisto sudėtyje yra makrogolglicerolio hidroksistearato. 
Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. 
 
 
4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 
 
180 kietųjų kapsulių. 
30 kietųjų kapsulių. 
 
 
5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 
 
Kapsules reikia nuryti sveikas ir vartoti su maistu. 
Negalima smulkinti, kramtyti ar atidaryti. 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 
 
„Pridėti QR kodą“ + www.tavneos-patient.eu  
 
 
6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 
 
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
 
7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 
 
 
8. TINKAMUMO LAIKAS 
 
EXP: 
 
 
9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Laikyti buteliuke, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
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10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 
 
 
11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Prancūzija 
 
 
12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 
 
EU/1/21/1605/001 – 30 kietųjų kapsulių 
EU/1/21/1605/002 – 180 kietųjų kapsulių 
 
13. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot: 
 
 
14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 
 
 
15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 
16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 
 
Tavneos 
 
 
17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 
 
2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 
 
 
18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 
 
PC 
SN 
NN 
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INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS 
 
SUDĖTINĖS PAKUOTĖS VIDINĖ DĖŽUTĖ (BE MĖLYNOJO LANGELIO) 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
Tavneos 10 mg kietosios kapsulės 
avakopanas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 
 
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 10 mg avakopano. 
 
 
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 
 
Šio vaisto sudėtyje yra makrogolglicerolio hidroksistearato. 
Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. 
 
 
4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 
 
180 kietųjų kapsulių. 
Sudėtinės pakuotės dalis. Draudžiama parduoti atskirai. 
 
 
5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 
 
Kapsules reikia nuryti sveikas ir vartoti su maistu. 
Negalima smulkinti, kramtyti ar atidaryti. 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 
 
 
6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 
 
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
 
7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 
 
 
8. TINKAMUMO LAIKAS 
 
EXP: 
 
 
9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Laikyti buteliuke, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
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10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 
PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 
 
11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Prancūzija 
 
 
12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 
 
EU/1/21/1605/003 – 540 kietųjų kapsulių (3 pakuotės po 180) 
 
 
13. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot: 
 
 
14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 
 
 
15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 
16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 
 
Tavneos 
 
 
17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 
 
2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 
 
 
18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 
 
PC 
SN 
NN 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 
 
IŠORINĖ DĖŽUTĖ (SUDĖTINĖ PAKUOTĖ) – 540 (3 PAKUOTĖS PO 180) KIETŲJŲ 
KAPSULIŲ (SU MĖLYNUOJU LANGELIU) 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
Tavneos 10 mg kietosios kapsulės 
avakopanas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 
 
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 10 mg avakopano. 
 
 
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 
 
Šio vaisto sudėtyje yra makrogolglicerolio hidroksistearato. 
Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. 
 
 
4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 
 
Kietosios kapsulės. 
Sudėtinė pakuotė: 540 (3 pakuotės po 180) kietųjų kapsulių. 
 
 
5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 
 
Kapsules reikia nuryti sveikas ir vartoti su maistu. 
Negalima smulkinti, kramtyti ar atidaryti. 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 
 
„Pridėti QR kodą“ + www.tavneos-patient.eu  
 
 
6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 
 
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
 
7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 
 
 
8. TINKAMUMO LAIKAS 
 
EXP: 
 
 
9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Laikyti buteliuke, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
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10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 
 
 
11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Prancūzija 
 
 
12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 
 
EU/1/21/1605/003 – 540 kietųjų kapsulių (3 pakuotės po 180) 
 
 
13. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot: 
 
 
14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 
 
 
15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 
16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 
 
Tavneos 
 
 
17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 
 
2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 
 
 
18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 
 
PC 
SN 
NN 
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INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS 
 
BUTELIUKO ETIKETĖ 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
Tavneos 10 mg kietosios kapsulės 
avakopanas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 
 
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 10 mg avakopano. 
 
 
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 
 
Šio vaisto sudėtyje yra makrogolglicerolio hidroksistearato. 
 
 
4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 
 
180 kietųjų kapsulių. 
30 kietųjų kapsulių. 
 
 
5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 
 
Kapsules reikia nuryti sveikas ir vartoti su maistu. 
Negalima smulkinti, kramtyti ar atidaryti. 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 
 
 
6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 
 
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
 
7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 
 
 
8. TINKAMUMO LAIKAS 
 
EXP: 
 
 
9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Laikyti buteliuke, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
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10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 
PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 
 
11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Prancūzija 
 
 
12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 
 
EU/1/21/1605/001 – 30 kietųjų kapsulių 
EU/1/21/1605/002 – 180 kietųjų kapsulių 
EU/1/21/1605/003 – 540 kietųjų kapsulių (3 pakuotės po 180) 
 
 
13. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot: 
 
 
14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 
 
 
15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 
16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 
 
 
17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 
 
 
18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 
 
 
  



32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PAKUOTĖS LAPELIS 
 
 
  



33 

Pakuotės lapelis: informacija pacientui 
 

Tavneos 10 mg kietosios kapsulės 
avakopanas 

 
Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. 

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip 
pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje. 
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums 
svarbi informacija. 
• Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. 
• Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
• Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems 

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų). 
• Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į 

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių. 
 
Apie ką rašoma šiame lapelyje? 
 
1. Kas yra Tavneos ir kam jis vartojamas 
2. Kas žinotina prieš vartojant Tavneos 
3. Kaip vartoti Tavneos 
4. Galimas šalutinis poveikis 
5. Kaip laikyti Tavneos 
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 
 
 
1. Kas yra Tavneos ir kam jis vartojamas 
 
Kas yra Tavneos 
 
Tavneos sudėtyje esanti veiklioji medžiaga yra avakopanas, kuris organizme jungiasi prie specifinio 
baltymo, vadinamo komplemento 5a receptoriumi. 
 
Kam vartojamas Tavneos 
 
Tavneos vartojamas suaugusiems pacientams, sergantiems smulkiųjų kraujagyslių uždegimo 
sukeltomis laipsniškai sunkėjančiomis ligomis – granuliomatoze su poliangitu (GPA) ir mikroskopiniu 
poliangitu (MPA) – gydyti. 
• Granuliomatozė su poliangitu daugiausiai veikia inkstų, plaučių, gerklės, nosies ir sinusų, taip 

pat kitų organų smulkiąsias kraujagysles ir audinius. Pacientui susidaro smulkūs gumbeliai 
(granuliomos) kraujagyslėse ir apie jas, kurie susidaro dėl uždegimo pažeisto audinio. 

• Mikroskopinis poliangitas pažeidžia smulkesnes kraujagysles. Jis dažnai paveikia inkstus, 
tačiau gali paveikti ir kitus organus. 

 
Komplemento 5a receptorius atlieka pagrindinį vaidmenį skatinant uždegimą. Šis vaistas prisijungia 
prie jo ir neleidžia jam veikti, taip sumažinamas šių ligų atveju stebimas kraujagyslių uždegimas. 
 
Tavneos galima vartoti kartu su kitais Jūsų gydytojo paskirtais vaistais. 
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2. Kas žinotina prieš vartojant Tavneos 
 
Tavneos vartoti negalima 
 
• jeigu yra alergija avakopanui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 

6 skyriuje). 
 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės 
 
Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Tavneos ir gydymo metu, jeigu sirgote ar sergate: 
• kepenų liga, pvz., yra padidėjęs bendrojo bilirubino, skylant kraujo pigmentui susidarančios 

geltonos spalvos medžiagos, kiekis arba kepenų fermentų, vadinamų transaminazėmis, 
aktyvumas; 

• bet kokia infekcija, pasireiškė netikėtos kraujosruvos ir kraujavimas (šie du reiškiniai yra dažni 
kaulų čiulpų nepakankamumo požymiai); 

• hepatitu B, hepatitu C, ŽIV infekcija ar tuberkulioze; 
• širdies liga, pvz., patyrėte širdies smūgį, širdies nepakankamumą, širdies kraujagyslių 

uždegimą; 
• bet kokio tipo vėžiu. 
 
Nerekomenduojama skirti Tavneos pacientams, sergantiems 
• aktyvia kepenų liga arba 
• aktyvia, sunkia infekcija. 

 
Prieš gydymą ir, kai reikės, gydymo metu Jūsų gydytojas atliks kraujo tyrimus, kad patikrintų, ar: 
• nėra kokių nors kepenų funkcijos sutrikimų (matuojant kepenų fermentų aktyvumą ir bendrojo 

bilirubino kiekį kraujyje); 
• Jums yra rizika susirgti infekcijomis (matuojant baltųjų kraujo ląstelių skaičių). 
Gydytojas nuspręs laikinai arba visam laikui nutraukti gydymą.  
 
Jūsų gydytojas taip pat stebės, ar Jums nepasireiškia Neisseria meningitidis vadinamos bakterijos 
sukeltos infekcijos požymiai ir simptomai. Tai rekomenduojama suaugusiems pacientams, sergantiems 
GPA arba MPA. 
 
Gydymo Tavneos metu rekomenduojama Jus profilaktiškai gydyti nuo plaučių infekcijos, 
vadinamosios Pneumocystis jirovecii pneumonijos. 
 
Rekomenduojama vakcinuoti prieš pradedant gydyti Tavneos arba kai nėra aktyvios ligos 
(granuliomatozės su poliangitu arba mikroskopinio poliangito). 
 
Gydant Tavneos, pastebėtas sunkus ir dažnai skausmingas patinimas po oda, daugiausia veido srityje. 
Jei tai paveikia gerklę, gali būti sunku kvėpuoti. Nutraukite gydymą ir skubai kreipkitės medicininės 
pagalbos, jeigu pasireiškia veido, lūpų, liežuvio ar gerklės tinimas arba tampa sunku kvėpuoti. 
 
Vaikams ir paaugliams 
 
Neduokite šio vaisto vaikams iki 18 metų, nes nėra pakankamai duomenų apie tai, ar šis vaistas yra 
saugus ir veiksmingas šioje amžiaus grupėje. 
 
Kiti vaistai ir Tavneos 
 
Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui 
arba vaistininkui. 
 
Ypač svarbu pasakyti gydytojui, jei vartojote kurį nors iš šių vaistų: 
• karbamazepinas, fenobarbitalis, fenitoinas – vaistai epilepsijai ir kitoms ligoms gydyti; 
• enzalutamidas, mitotanas – vaistai vėžiui gydyti; 
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• rifampicinas – vaistas tuberkuliozei arba tam tikroms kitoms infekcijoms gydyti; 
• paprastoji jonažolė – vaistažolė, vartojama lengvai depresijai gydyti. 
 
Jeigu reikalingas trumpalaikis gydymas vienu iš šių vaistų gydymo Tavneos metu, Jūsų gydytojas gali 
reguliariai tikrinti Jūsų būklę, kad žinotų, kaip veikia Tavneos. 
 
Tavneos gali paveikti arba būti paveiktas šių vaistų: 
• alfentanilis – skausmą malšinantis vaistas, naudojamas operuojant, kartu su anestetikais; 
• bocepreviras, telapreviras – vaistai hepatitui C gydyti; 
• bozentanas – vaistas aukštam kraujospūdžiui plaučiuose, taip pat rankų ir kojų pirštų 

skauduliams, vadinamiems skleroderma, gydyti; 
• klaritromicinas, telitromicinas – antibiotikai bakterinėms infekcijoms gydyti; 
• konivaptanas – vaistas mažam natrio kiekiui kraujyje gydyti; 
• ciklosporinas – vaistas imuninei sistemai slopinti ir išvengti persodinto organo atmetimo, 

sunkioms odos ligoms ir sunkiems akių arba sąnarių uždegimams gydyti; 
• dabigatranas – kraujo krešėjimą slopinantis vaistas; 
• dihidroergotaminas, ergotaminas – vaistai migrenai gydyti; 
• fentanilis – stiprus skausmą malšinantis vaistas; 
• indinaviras, efavirenzas, etravirinas, lopinaviras / ritonaviras, nelfinaviras, ritonaviras, 

sakvinaviras – vaistai ŽIV infekcijoms gydyti; 
• itrakonazolas, pozakonazolas, vorikonazolas – vaistai grybelinėms infekcijoms gydyti; 
• ketokonazolas – vaistas perteklinės kortizolio gamybos organizme, vadinamos Kušingo 

sindromu, sukeltiems simptomams gydyti; 
• mibefradilis – vaistas sutrikusiam širdies ritmui ir aukštam kraujospūdžiui gydyti; 
• modafinilis – vaistas ekstremaliam mieguistumui gydyti; 
• nefazodonas – vaistai depresijai gydyti; 
• sirolimuzas, takrolimuzas – vaistai imuninei sistemai slopinti ir išvengti persodinto organo 

atmetimo. 
 
Tavneos vartojimas su maistu ir gėrimais 
 
Vartodami Tavneos, venkite greipfrutų ir greipfrutų sulčių, nes jie gali turėti įtakos vaisto poveikiui. 
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis 
 
Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš 
vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. 
 
• Nėštumas 

Šio vaisto nerekomenduojama vartoti nėštumo metu arba vaisingo amžiaus moterims, kurios 
nevartoja kontracepcijos priemonių. 

• Žindymas 
Nėra žinoma, ar avakopanas išsiskiria į motinos pieną. Rizikos kūdikiui negalima atmesti. Jūsų 
gydytojas padės nuspręsti, ar nutraukti gydymą Tavneos, ar nutraukti žindymą. 

 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas 
 
Mažai tikėtina, kad Tavneos paveiks Jūsų gebėjimą vairuoti arba valdyti mechanizmus. 
 
Tavneos sudėtyje yra makrogolglicerolio hidroksistearato 
 
Jis gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. 
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3. Kaip vartoti Tavneos 
 
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į 
gydytoją arba vaistininką. 
 
Rekomenduojama dozė yra 3 kapsulės ryte ir 3 kapsulės vakare. 
 
Vartojimo metodas 
 
Nurykite kapsulę nepažeistą, užgerdami stikline vandens. Negalima smulkinti, kramtyti ar atidaryti 
kapsulių. Vartokite kapsules su maistu, 3 kapsules ryte ir 3 kapsules vakare. 
 
Ką daryti pavartojus per didelę Tavneos dozę? 
 
Nedelsdami pasitarkite su gydytoju. 
 
Pamiršus pavartoti Tavneos 
 
Jeigu iki kitos suplanuotos dozės liko daugiau nei 3 valandos, kuo skubiau suvartokite praleistą dozę 
ir kitą dozę vartokite numatytu laiku. 
 
Jeigu iki kitos dozės liko mažiau nei 3 valandos, praleistos dozės nevartokite. Vartokite tik kitą dozę 
numatytu laiku. 
 
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. 
 
Nustojus vartoti Tavneos 
 
Jei pasireiškia veido, lūpų, liežuvio ar gerklės tinimas arba tampa sunku kvėpuoti, nutraukite gydymą 
ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Kitais atvejais nenustokite vartoti šio vaisto nepasitarę 
su gydytoju. 
 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
 
 
4. Galimas šalutinis poveikis 
 
Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 
 
Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu pasireiškė toliau nurodytas sunkus šalutinis poveikis: 
Labai dažnas (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių) 
• kraujo tyrimai, rodantys padidėjusį: 

– kepenų fermentų aktyvumą (kepenų sutrikimo požymis), 
– bilirubino (skylant kraujo pigmentui susidarančios geltonos spalvos medžiagos) kiekį. 

 
Dažnas (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 žmonių) 
• plaučių uždegimas (simptomai gali būti švokštimas, pasunkėjęs kvėpavimas ar krūtinės 

skausmas). 
 
Nedažnas (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių) 
• sunki alerginė reakcija, sukelianti tinimą po oda, dažniausiai veido srityje, ir sunkumą kvėpuoti 

(angioneurozinė edema). 
 
Galimas kitas šalutinis poveikis: 
Labai dažnas 
• viršutinių kvėpavimo takų infekcija 
• gerklės skausmas ir uždegimas 
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• galvos skausmas 
• šleikštulys (pykinimas) 
• viduriavimas 
• vėmimas 
• kraujo tyrimų metu stebimas sumažėjęs baltųjų kraujo ląstelių skaičius. 
 
Dažnas  
• vidinės nosies gleivinės uždegimas, sukeliantis čiaudulį, niežulį, slogą ir nosies užgulimą 
• šlapimo takų infekcijos 
• sinusų arba smulkiųjų bronchų uždegimas 
• skrandžio ir žarnyno uždegimas 
• apatinių kvėpavimo takų infekcija 
• celiulitas 
• juostinė pūslelinė 
• gripas 
• Candida mielių grybelinė infekcija arba pūslelinės viruso infekcija burnoje 
• vidurinės ausies infekcija 
• sumažėjęs baltųjų kraujo ląstelių, vadinamųjų neutrofilų, skaičius (simptomai gali būti 

infekcijos, karščiavimas ar skausmingas rijimas)  
• viršutinės pilvo dalies skausmas 
• padidėjęs kreatino fosfokinazės fermento aktyvumas kraujyje (simptomai gali būti krūtinės 

skausmas, sumišimas, raumenų skausmas, staigus kūno silpnumas ar sustingimas). 
 
Pranešimas apie šalutinį poveikį 
 
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba 
vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, naudodamiesi V priede nurodyta 
nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau 
informacijos apie šio vaisto saugumą. 
 
 
5. Kaip laikyti Tavneos 
 
Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
Ant dėžutės ir buteliuko po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti 
negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 
 
Šio vaisto laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama. Laikyti buteliuke, kad vaistas būtų 
apsaugotas nuo šviesos. 
 
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus 
vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. 
 
 
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 
 
Tavneos sudėtis 
 
• Veiklioji medžiaga yra avakopanas. 

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 10 mg avakopano. 
• Pagalbinės medžiagos yra: 

– makrogolglicerolio hidroksistearatas 
– makrogolis (4 000) 
– želatina 
– polisorbatas 80 
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– raudonasis geležies oksidas (E172), geltonasis geležies oksidas (E172), juodasis geležies 
oksidas (E172) 

– titano dioksidas (E171) 
– šelakas 
– kalio hidroksidas. 

 
Tavneos išvaizda ir kiekis pakuotėje 
 
Tavneos kietosios kapsulės yra geltonu korpusu su šviesiai oranžinės spalvos dangteliu, ant kurio 
juodu rašalu užrašyta „CCX168“. 
Kapsulės yra 22 mm ilgio ir 8 mm skersmens. 
Kapsulės supakuotos plastikiniame buteliuke su vaikų sunkiai atidaromu dangteliu. 
 
Tavneos tiekiamas 
• pakuotėse po 30 kietųjų kapsulių arba  
• pakuotėse po 180 kietųjų kapsulių, arba  
• sudėtinėse pakuotėse po 540 kietųjų kapsulių (3 atskiros pakuotės po 180 kietųjų kapsulių). 
 
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
Registruotojas 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Prancūzija 
 
Gamintojas 
 
Vifor France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris La Défense Cedex 
Prancūzija 
 
OM Pharma S.A. 
R. da Indústria, 2 
Quinta Grande 
Amadora, 2610-088 
Portugalija 
 
Jei reikia kokios nors informacijos apie šį vaistą, kreipkitės į registruotoją. 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 
 
Kiti informacijos šaltiniai 
 
Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 
http://www.ema.europa.eu. Joje taip pat rasite nuorodas į kitus tinklalapius apie retas ligas ir jų 
gydymą. 
 
Išsami informacija apie šį vaistą taip pat pateikiama tinklalapyje http://www.tavneos-patient.eu. 
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